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Лечебните свойства на калта и лугата са били известни още на древните
египтяни, римляни, гърци, индийци.
Преди повече от 2400 години египтяните излекували Платон от струпеите по цялото
му тяло с морска вода, и той въздъхнал "морето измива от човека всичките му
страдания". Войниците на древния Рим пък след сражение възстановявали силите си
и лекували раните си в специални басейни с морска кал . Траките наричали
Поморийското езеро „свещено”, а много преди присъединяването на Анхиало към
римската империя, тези места се славели със своите минерални източници и солени
езера. Асклепий и неговата дъщеря Хигия / от там хигиена/ изцелявали хора, умело
въздействайки върху човешкия организъм с всички четири стихии на мирозданието:
огън, вода, въздух, земя.
През пролетта на 1945 г., когато армейският контингент на Хитлерова Германия
панически напуска базите в Бургаския регион, местните хора наблюдават странна
картина. Освен ценни вещи и документация, заличаващата следите от престоя на
нацистите у нас, три вагона влакова композиция се оказват натъпкани с… кал. Все още
има живи очевидци на акцията, която се разиграла за около денонощия в района на
Атанасовското езеро. Цял взвод войници бил локализиран със салове, лопати и кофи в
езерото, за да изгребват лечебната смес. Разпореждането било от висшето
командване на Третия райх, което от години било осведомено за безценните свойства
на българското природно богатство. Още през 1942 г. лугата и калта от солници са
били изследвани в немската лаборатория и било установено, че качествата й са
несравними с всички находища по света.
Черноморската луга съдържа цялата периодична система от химични
елементи. Тя притежава силно изразено противовъзпалително действие, стимулира
защитните реакции и регенеративните тъканни процеси в организма.
Лугата представлява краен продукт при солодобива в Поморие. Получава се от рапата
на Поморийското езеро след изпаряването на водата в солниците и кристализацията
на солта. Тя остава над солния пласт като гъста маслоподобна течност с жълтокафяв
цвят. В нея се съдържат всички съставки на морската вода и рапата, но в по-голяма
концентрация и е близка по състав до калния разтвор, поради което оказва подобно
на калта действие. В нея има: калций, натрий, магнезий, хлор, бром, сулфати,
хидрокарбонати, много микроелементи, органични вещества и др.
Действието на лугата е задълбочено проучено. При болния човек лугата оказва
многостранно действие: противовъзпалително, повишава регенерационните процеси,
стимулира имунобиологичните реакции на организма и др.
Лугата се прилага в натурален или в разреден вид в различна концентрация и
количества. В практиката най- широко се използват луговите компреси. Те се прилагат
главно при заболявания на опорно-двигателния апарат; при ревматични заболявания
(гонартроза, коксартроза, спондилартроза, равматоиден артрит, болестта на Бехтерев,
инфекциозни артрити); при травматично- ортопедични заболявания (травми на меки
тъкани, кости, навяхвания, изкълчване на стави, счупвания); при неврологични
заболявания (невралгии, неврити, плексити, дископатии).

За целта лугата се използва в натурален вид, след затопляне на водна баня.
Натурална луга се ползва и за лечение на трудно зарастващи рани и при кожни
заболявания: псориазис , невродермити, екземи, косопад и др. В различно разредени
водни разтвори лугата се прилага чрез:
- плакнене на устата при заболявания на венците
- инхалации при заболявания на горните дихателни пътища
- чрез пиене при заболявания на стомаха, червата, жлъчните пътища, бъбреците.
- чрез иригации при гинекологични заболявания
Луголечението е намерило широко приложение в много здравни заведения в
страната: лечебно-диагностични центрове, болници, рехабилитационни здравни
заведения, както и при домашни условия.
Според изследванията на учени от БАН, по лечебните си свойства нашите соли
надминават прочутите по цял свят соли от Мъртво море. Поморийските солници
лекуват 94 болести.
Състав на морската и Поморийска луга :
Йонна концентрация

Черно море

Поморийска луга

Калий

0.169

2.69

Натрий

5.5

43

Калций

0.24

0

Магнезий

0.67

42

Хлор

9.7

141

Бром

0.05

2.7

Сулфат

1.34

64

Хидрокарбонат

0.23

1.9

Органични вещества

0.002

1.9

Сух остатък

17.6

3000

Освен за лечение лугата намира широко приложение в козметиката.
Натуралните продукти, съдържащи луга за таласотерапия и арома/фито терапия
притежават мултифункционално действие с козметичен, профилактичен и лечебен
ефект.
Подходящи сa за SPA, Wellness, физиотерапевтични и фитнес центрове, спортната
медицина, балнеосанаториуми, козметични студия, сауни, домашни условия.
Насочени са към естетическата ароматерапия, фитотерапия и таласотерапия и са
ефикасно козметично средство. Имат широк спектър на действие върху кожата и
целия организъм
Съдържат богат, важен във физиологично отношение минерален състав,
микроводорасли и микрофауна типични за нашите солени езера. Съдържанието на
биогенния елемент магнезий е доминиращо.
Действат подхранващо, релаксиращо, почистващо и разкрасяващо на кожата на
тялото, като я поддържат, успокояват, възстановяват, омекотяват, хидратират и
защитават срещу стареене.

Минералните вещества, микроелементите и натуралните етерични масла/билкови
екстракти проникват в кожата през порите, достигат до нервните окончания и
кръвоносната и лимфната системи и освежават, релаксират и тонизират организма.
Стимулират защитните реакции и регенеративните тъканни процеси.
Имат антиоксидантен и антицелулитен ефект.
Имат широк антимикробен спектър - оказват изразено противовъзпалително и
антисептично действие. Приложими са и в спортната медицина .
В резултат на задълбочени проучвания на Института за органична и
неорганична химия на БАН са разработени продукти с козметична и лечебна цел,
съдържащи стабилизирана черноморска луга и билки от България : сериите „Sea stars“
и „ Solilug“.
Използвана литература:
http://www.kalolechenie.info/
http://touchofbeauty.hit.bg/
http://www.lugaikal.com/
http://www.seastars-solilug.com/
http://burgaslakes.org/
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