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Prawie bezbolesne nakłucie 
dzięki Accu-Chek® Fastclix

Szerokie i długie, ułatwiające uchwyt
i umieszczenie w glukometrze

Accu-Chek Performa - czytelny, duży ekran
Accu-Chek Performa Nano - kieszonkowy rozmiar

Przełącz się na ACCU-CHEK® Performa 
Dowiedz się więcej od swojego farmaceuty!

Glukometr
precyzyjny i łatwy w obsłudze

Nakłuwacz
z technologią Clixmotion®

Paski
wymagają małej ilości krwi
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Drodzy Czytelnicy!
Maj i czerwiec to najpiękniejsze mie-
siące w  roku i dla wielu początek sezo-
nu urlopowego. Trzeba jednak się do nich 
odpowiednio przygotować. Dlatego też przygotowa-
liśmy artykuły, które pomogą spędzić bezpiecznie  
i zdrowo ten wiosenno-letni wypoczynek. 
W maju przypada Dzień Bez Papierosa zatem bę-
dziemy palących zachęcać do niepalenia! Nie za-
braknie ważnych tematów o profilaktyce zdrowia, 
o leczeniu kolorami i dbaniu o odporność i energię. 
W tym numerze także porady Mata Wojciechow-
skiego w cyklu JAK BYĆ FIT. Tym razem dowie-
my się czy dieta ma wpływ na trądzik. Zachęca-
my jak co dwa miesiące do aktywności fizycznej  
i poznawania ciekawych zakątków.  
Mamy nadzieję, że skorzystacie z Naszych porad  
i inspiracji. Przyjemnej lektury!

Redakcja
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Kilka porad na udaną majówkę!

Zdrowie seniora – choroby i dolegliwości

Dzień bez papierosa • Jak rzucić palenie

Terapeutyczne znaczenie kolorów 

ZDROWIE I OPIEKA 
maj / czerwiec 2019

Jak zbudować odporność – dzięki  
aktywności i nie tylko

CYKL: Jak być FIT!  
Dieta na pomoc z trądzikiem

Sposób na energię czyli skuteczne zioła

Wędrówki bliskie i dalekie

Wiosenna krzyżówka

SPIS TREŚCI

FUNDACJA ZDROWIE I OPIEKA 
ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice
tel. +48 32 253 75 00, 
e-mail: biuro@fuzio.pl, www.fuzio.pl
www.facebook.com/FundacjaZdrowieiOpieka

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Monika Grzeczyńska, Wojciech Jakubek,  
Jerzy Kurkowski, Mateusz Wojciechowski
Konsultacja farmaceutyczna  
mgr Ewa Kolasińska
Opracowanie graficzne i skład:   
M. Grzeczyńska
Fot.: Fotolia.pl, Adobestock

Redakcja zastrzega  
prawo skracania i adiustacji
językowo-stylistycznej  
nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów,  
które nie były zamówione

 

 

Grether’s Pastilles
100 g
Bezcukrowe pastylki z czarnym bzem i czarną porzeczką, na gardło i głos.
Podmiot odpowiedzialny: Accord Healthcare Sp. z o.o.

SYSTANE
10 ml, wyrób medyczny
Nawilżające krople do oczu służące do leczenia objawów 
suchości oczu, tj.: kłucie, pieczenie, uczucie piasku pod po-
wiekami.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o.

SYSTANE ULTRA 
10 ml, wyrób medyczny
Nawilżające krople do oczu służące do leczenia objawów 
suchego oka, dają czasową ulgę w odczuwaniu pieczenia  
i podrażnienia.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o.
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Wiosna to synonim bud-
zenia się do życia, witalności  
i przypływu energii. Wtedy  
nadchodzi majówka i nasz or-
ganizm rwie się do życia. Bywa, 
że po zimie dokucza nam os-
pałość, zmęczenie, rozdrażnie-
nie czy problemy z koncentra-
cją. Zdarza się, że na nasze złe 
samopoczucie ma wpływ na 
wygląd naszej sylwetki, któ-
ra po zimowym dogadzaniu, 
nie prezentuje się szczególnie 
efektownie. To właśnie wiosną 
większość z nas decyduje się, 
by coś zmienić w swoim życiu, 
podjąć się nowych wyzwań, 
a przede wszystkim zwrócić 
szczególną uwagę na zdrowie. 

Dobre samopoczucie to w za-
sadzie wypadkowa wielu czyn-
ników, wśród których zdrowie 
pełni główn i kluczową rolę.

Zimą jemy znacznie częściej 
i dużo chętniej sięgamy po bar-
dzo kaloryczne posiłki, które 
dodają nam energii w mroźne 
dni. Skutkiem zimowego pod-
jadania bywają nadmierne ki-
logramy w okolicach brzucha, 
talii i bioder. Aby skutecznie 
przygotować się do „sezonu bi-
kini”, wiosną dużo częściej prze-
chodzimy na dietę odchudzają-
cą. Osobom otyłym, które mają 
sporo do zrzucenia, zalecamy 
wizytę u doświadczonego die-

tetyka, który opracuje dla nas 
plan diety i generalnie będziemy 
pod kontrolą. Ważne, aby utrata 
wagi odbywała się regularnie, 
niezbyt gwałtownie. Jeśli jednak 
zależy nam jedynie na pozbyciu 
się kilku zbędnych kilogramów, 
możemy rozpocząć odchudzanie 
samodzielnie. Efektem diety bę-
dzie nie tylko świetny wygląd, ale 
także lepsze samopoczucie! 

Ostrożnie  
z nowalijkami

Dorodne pomidory, aromaty- 
czne ogórki, wiosenna rzodkiew- 
ka i soczyście zielony szczypiorek 
– brzmi kusząco. Wiosną sklepy 
i stragany pełne są pierwszych, 

KILKA PORAD 
na udaną majówkę!

SŁOŃCE! TAK DŁUGO NA NIE 
CZEKALIŚMY! PIERWSZE CIEPŁE,  
DNI ZACHĘCAJĄ DO TEGO,  
BY SPĘDZAĆ WIĘCEJ CZASU  
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU,  
ZACZĄĆ UPRAWIAĆ SPORT  
ORAZ KOMPLEKSOWO  
ZADBAĆ O SWOJE ZDROWIE.

OTO KILKA PORAD, JAK  
ZADBAĆ O CIAŁO I DUCHA!
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wiosennych warzyw, po któ-
re sięgamy wyjątkowo chętnie,  
sądząc, że to „samo zdrowie”. Jed-
nak sprawa z tzw. nowalijkami, 
czyli pierwszymi wiosennymi 
warzywami to skomplikowany 
temat. Pamiętajmy, że wyhodo-
wanie pierwszych, pięknych, do-
rodnych warzyw o tej porze roku 
zwykle bywa okupione nadmier-
nym nawożeniem, które może 
powodować, że w smakowitych 
wiosennych warzywach więcej 
może być azotanów i azotynów 
niż pożądanych przez nas wita-
min i soli mineralnych. Dlatego 
warto spożywać je z umiarem  
lub powstrzymać się z zakupem 
wczesnowiosennych warzyw 
z „pierwszego rzutu”, albo kupo-
wać je z pewnego źródła. Moż-
na również pokusić się o własną 
minihodowlę, np. szczypiorek 
czy rzeżuchę możemy z powod-
zeniem wyhodować na własnym 
parapecie.

Pij więcej wody
Zimą często zapominamy, że 

odpowiednie nawodnienie or-
ganizmu to podstawa dobrego 
zdrowia i samopoczucia. Bóle 
głowy, uczucie zmęczenia, pro-

blemy z koncentracją, spowol-
niony metabolizm, sucha skóra 
i włosy - to tylko niektóre ob-
jawy, mogące wynikać z nie-
dostatecznego nawodnienia 
organizmu, choć rzadko doszu-
kujemy się ich przyczyny właśnie 
tam. Naley pamiętać, że woda 
to życie, a niedostateczne dos-
tarczanie jej do organizmu może 
skutkować szeregiem drobnych, 
doraźnych dolegliwości oraz pr-
zykrymi konsewencjami w pr-
zyszłości. Dlatego powinniśmy 
spożywać około 1,5-2 litry niega-
zowanej wody na dobę. Pijmy ją 
małymi łykami przez cały dzień, 
nawet wtedy, gdy nie czujemy 
pragnienia. Dzięki temu nie tyl-
ko unikniemy odwodnienia, ale 

również wyrobimy sobie zdrowy 
nawyk, który będzie miał pozyty-
wne skutki dla naszego zdrowia, 
wyglądu oraz samopoczucia!

Zacznij ćwiczyć!
Nie ma lepszego momentu 

w roku na rozpoczęcie przygo-
dy ze sportem niż wiosna! Szcze-
gólnie jeśli ruch, obok diety, ma 
być sposobem na osiągnięcie 
wymarzonej sylwetki. Dlatego 
jeśli myśl o rozpoczęciu regu-
larnych treningów wciąż odsu-
wamy „na kiedy indziej”, wiosna 
to optymalny czas, aby wcielić 
ją w życie. Większość sportów 
rekreacyjnych nie wymaga kon-
dycji maratończyka ani profes-
jonalnego terenera. Gdy aura 
sprzyja, można pomyśleć o wy-
konywaniu wielu sportów na 
świeżym powietrzu. Bieganie, 
rower czy zwykły spacer będą 
świetnym sposobem na rekrea-
cję dla opornych. Bo przecież, 
kiedy za oknem słońce, szkoda 
marnować czas w domu. Nato-
miast gdy zależy nam nie tylko 
na wiosennym rozruszaniu ciała, 

ZDROWIE
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ale także na zrzuceniu wagi 
czy wymodelowaniu sylwetki, 
warto pomyśleć o zapisaniu się 
do klubu fitness i treningu pod 
okiem profesjonalisty.

Spędzaj więcej czasu 
na świeżym powietrzu

Zimą niechętnie wybieramy 
spacery i atrakcje na zewnątrz. 
Mroźna aura nie zachęca do 
spacerów czy innych aktyw-
ności na świeżym powietrzu. 
Wyjątkiem są sporty zimowe, 
lecz nie każdy chętnie je upra-
wia. Dlatego, gdy tylko za ok-
nami robi się cieplej, warto na 
stałe wpisać w swój harmono-

gram relaksujące spacery, tym  
bardziej, że to najłatwiejsza  
i jedna z najprzyjemniejszych 
form aktywności fizycznej, któ-
rą lubią nawet oporni na wszel-
kie inne sporty. Pamiętajmy, że 
marsz angażuje 95% wszystkich 
mięśni ciała, a przez godzinę 
spaceru, w zależności od jego 
tempa, spalamy od 200 do na-
wet 300 kcal! Ponadto, dotle-
niamy organizm, usprawniamy 
prace układu krążenia, układu 
kostno-stawowego oraz pra-
cę mózgu! Regularne space-
rowanie może pomóc z walce  
z bezsennością, stresem, pro-
blemami z koncentracją, a także 
zmniejszyć ryzyko niektórych 

chorób, jak np. cukrzyca, miaż-
dżyca, osteoporoza czy choro-
by nowotworowe.

Sięgnij po kremy  
i okulary z filtrami UV

Pierwsze wiosenne słońce 
skutecznie poprawia nam hu-
mor, dodaje chęci do życia i... 
negatywnie wpływa na naszą 
skórę i oczy. Dlatego pamiętaj- 
my, że wiosną szczególnie zale-
cane jest korzystanie z kremów 
z filtrami UV (choć tak naprawdę 
powinniśmy ich używać przez 
cały rok), szczególnie jeśli mamy 
wrażliwą skórę, która łatwo  
ulega podrażnieniom. 

Pamiętajmy, że przyjemne 
opalanie może być źródłem 
poważnych problemów zdro-
wotnych, z czerniakiem skóry 
na czele. Dlatego tak ważne 
jest stosowanie kosmetyków 
chroniących naszą skórę oraz 
okularów przeciwsłonecznych 
z filtrami.
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Zadbaj o zdrowie
Maj, czerwiec to szczegól-

ne miesiące dla zdrowia. Osła-
bieni po zimie, często mamy 
problem z odpornością, przez  
co dopadają nas sezonowe infek-
cje. Nie jest to również szcześliwy 
czas dla alergików, którzy muszą 
zmagać się z nieprzyjemnymi 
objawami alergii. Katar, wysypka, 
drapanie w gardle, a nawet dus-
zności – to tylko niektóre z możli-
wych dolegliwości wynikających 
z alergii. Wszelkie tego typu  
objawy pojawiające się wiosną, 
należy skonsultować z lekarzem.

Myśl pozytywnie!
Wiosna to wymarzony czas  

w roku, by zmienić swoje nasta-
wienie i zacząć myśleć pozyty-

wnie! Ładna pogoda, czas spę-
dzony na świeżym powietrzu  
w gronie najbliższych oraz sło-
neczne, pięknie dni nastroją nas 
optymistycznie, lecz pamięta-
jmy, że dobre samopoczucie 
należy pielęgnować również 
wewnętrznie. Zatem wiosną za-

dbajmy nie tylko o stan fizyczny 
organizmu, ale również podbu-
dujmy się mentalnie. A na począ-
tek nauczmy się radzić sobie ze 
stresem, bo efektywny odpoczy-
nek to połowa sukcesu na drodze 
do szczęścia!

oprac. M.G.

ZDROWIE
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Biovital PAMIĘĆ
1000 ml, suplement diety
PAMIĘĆ I KONCENTRACJA,  
MÓZG I UKŁAD NERWOWY 
Suplement przygotowany w oparciu  
o bio-aktywne składniki, które 
wpływają na prawidłową pracę umysłu 
utrzymując go w dobrej kondycji na 
długo. Zawiera  unikalne połączenie 
z trzech roślin: Bacopa monniera,  
Gotu  kola i Ginkgo biloba. 

Biovital ZDROWIE
1000 ml, suplement diety

WITAMINY+ŻELAZO+GŁÓG 
Produkt zawiera zestaw witamin  

z grupy B, witaminę C i E ,  
żelazo oraz wyciąg z głogu.

Dla osób  przepracowanych,  
przemęczonych, dbających  

o kondycję niezależnie od  wieku.  
Może być stosowany przez 

diabetyków.



Choroby wieku podeszłego, to 
grupa schorzeń, które diagnozuje 
się u większości seniorów. Obec-
nie obserwuje się proces starze-

nia się społeczeństwa, z ciągle 
wzrastającą liczbą osób dożywa-
jących późnej starości, w związku 
z tym choroby wieku podeszłe-

go diagnozuje się coraz częściej.  
Według danych szacunkowych 
obecnie ponad połowa seniorów 
podlega starzeniu, które charak-
teryzuje się występowaniem licz-
nych dolegliwości, doprowadza-
jących stopniowo do trwałego 
upośledzenia funkcjonowania w 
życiu codziennym. Osoby starsze 
najczęściej skarżą się na zaburze-
nia pamięci, wahania nastroju, 
zaburzenia mowy i spowolnienie 
ruchowe (lub kłopoty z porusza-
niem się), problemy ze słuchem 
i pogorszenie wzroku. Problem 
stanowią także dolegliwości 
sercowe, układu krążenia oraz  
oddechowe. Tylko co 5-10 osoba 
starsza nie zmaga się z żadnymi 
chorobami.

ZDROWIE
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ZDROWIE SENIORA
choroby i dolegliwości

Wraz z wiekiem dolegliwości  
i choroby nasilają się u seniorów.  
Są to choroby wieku podeszłego. 
Najczęściej jest to choroba  
Alzheimera i inne rodzaje  
demencji, a także choroby  
układu krążenia i niektóre  
nowotwory. Sprawdź, z jakimi  
jeszcze chorobami zmagają się  
osoby starsze.
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Najczęstsze choroby wieku po-
deszłego

1. Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera, objawia-
jąca się utratą pamięci, zdolno-
ścią rozumowania i orientacji, to 
najczęstszych chorób wieku po-
deszłego. W 2013 roku w Polsce 
na chorobę Alzheimera i inne ze-
społy otępienne cierpiało około  
400 tys. Polaków, a szacuje się, że 
za 15 lat liczba chorych się potroi.

2. Choroba Parkinsona
Choroba Parkinsona to choro-

ba układu nerwowego, objawia-
jąca się drżeniem kończyn i za-
burzeniami mowy. Jak wynika  
z danych GUS, w Polsce na Parkin-
sona choruje ponad 90 tys. osób. 
Szacuje się, ze co roku będzie 
przybywać ok. 4-8 tys. nowych 
przypadków tej choroby.

3. Nadciśnienie tętnicze
Nadciśnienie tętnicze nale-

ży do najczęstszych schorzeń 
układu sercowo-naczyniowego 
u osób starszych. Częstość jego 
występowania rośnie bowiem 
wraz z wiekiem – w całej po-
pulacji dorosłych Polaków wy-

nosi 30%, natomiast u osób po  
65. roku życia - 75%. Największą 
częstość występowania nadci-
śnienia stwierdzono u osób mię-
dzy 70. a 74. rokiem życia. Wiąże 
się to z procesami, które zacho-
dzą w naczyniach tętniczych  
w miarę starzenia. Chodzi przede 
wszystkim o zwiększającą się 
wraz z upływem lat sztywność 
naczyń. Wraz z wiekiem dochodzi 
również do zaburzenia regula-
cji wydalania sodu, co także jest 
przyczyną nadciśnienia.

Inne częste choroby układu 
krążenia, występujące u osób 
starszych, to choroba nie-
dokrwienna serca, przewlekła 
niewydolność serca i wady serca.

4. Nowotwory
Chorzy powyżej 65. roku życia 

stanowią ponad 60% chorych na 
nowotwory w Europie i Ameryce 
Północnej i szacuje się, że w okre-
sie najbliższych 30 lat odsetek 
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ten prawdopodobnie wzrośnie 
o kolejne 10%. Najczęstszymi 
nowotworami występującymi  
u osób starszych są: rak płuc, rak 
prostaty i rak piersi. Z nowotwo-
rów przewodu pokarmowego ol-
brzymia większość dotyczy osób 
w podeszłym wieku, m.in. rak 
przełyku, nowotwory żołądka, 
trzustki, jelita grubego. Inne no-
wotwory często diagnozowane 
u seniorów to rak nerki i pęche-
rza moczowego, rak skóry (inne 
niż czerniak) czy szpiczak plazmo-
cytowy.

5. Cukrzyca
Jak wynika z badań, szczyt za-

chorowań na cukrzycę typu 2 
występuje około 60. roku życia. 
Szacuje się, że zmaga się z nią 
niemalże 40% osób po 65. roku 
życia. Specjaliści zauważają, że  
u osób w wieku podeszłym cukrzy-
ca może przebiegać bez jawnych 
objawów. Czynnikami zwiększają-
cymi ryzyko wystąpienia cukrzycy 
typu 2 u osób starszych to m.in.: 
nadwaga lub otyłość (zwięk-
szona ilość tkanki tłuszczowej), 
a zwłaszcza otyłość typu brzusz-

nego, zmniejszona aktywność fi-
zyczna, upośledzenie funkcji nerek  
i wątroby.

6. Choroby  
zwyrodnieniowe stawów

Ryzyko wystąpienia choroby 
zwyrodnieniowej zwiększa się 
z wiekiem, choć są osoby star-
sze, które się z nią nie zmagają. 
Obecnie zwyrodnienie stawów 
dotyczy połowy ludzi po 50. roku 
życia.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

SEA BAND  dla dorosłych i dzieci, 1 para    
Opaski akupresurowe przeciw mdłościom 
Opaski skutecznie hamują objawy choroby lokomocyjnej oraz mdłości o różnym, innym podłożu, np. poranne, w trakcie chemioterapii.  
Dostępne w wersji dla dorosłych i dla dzieci.   

Podmiot odpowiedzialny: Salus International sp. z o.o.

LITOXEN 

2 x 20 tabletek, suplement diety
Uzupełnia codzienną dietę w elektrolity, nawadnia i mineralizuje organizm. Przezna-
czony dla młodzieży i osób dorosłych. Polecany szczególnie w upalne dni, w okresie 
zwiększonego wysiłku fizycznego, obfitego pocenia – w celu uzupełnienia płynów.

Producent: XenicoPharma 



7. Osteoporoza
Osteoporoza jest chorobą, któ-

rej częstość występowania wzra-
sta z wiekiem. Na osteoporozę 
najbardziej narażone są osoby 
po 70. roku życia. Istotą choro-
by jest obniżenie wytrzymałości 
kości, która zwiększa łamliwość 
kości. Złamania spowodowane 
osteoporozą powodują znaczną 
chorobowość i umieralność (z po-
wodu powikłań aż 20% chorych ze 
złamaniami kości udowej umiera 
w ciągu sześciu miesięcy po zła-

maniu, a ponad 50 proc. w ciągu 
następnego roku).

8. Depresja
Według danych Głównego 

Urzędu Statystycznego, 12 proc. 
osób najstarszych (w wieku co 
najmniej 70 lat - kobiety dwa razy 
częściej niż mężczyźni) przyzna-

je, że zmaga się z depresją. Cha-
rakteryzuje się ona m.in. obniże-
niem nastroju, nieuzasadnionym 
smutkiem i utratą zainteresowań.

Najczęstszą przyczyną depresji 
u seniorów jest samotność. Jed-
nak jej przyczyn należy szukać 
także w lekach przyjmowanych 
na leczenie innych schorzeń.

oprac. M.G.
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NICORETTE® FRUIT Każda tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest 
trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Fruit należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które 
nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.  NICORETTE® COOLMINT Każda tabletka do ssania zawiera 2 lub 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationitem). Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych poprzez łagodzenie objawów odstawienia nikotyny i głodu nikotynowego u osób palących 
w wieku 18 lat i starszych. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości Nicorette Coolmint należy stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Stosowanie u osób palących w wieku 12-17 lat według uznania lekarza. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. NICORETTE® COOL BERRY Jedna dawka aerozolu do stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 
13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować 
w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® SPRAY Jedna dawka aerozolu do 
stosowania w jamie ustnej, roztworu dostarcza 1 mg nikotyny w 0,07 ml roztworu. 1 ml roztworu zawiera 13,6 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób dorosłych poprzez łagodzenie objawów odstawiennych, w tym głodu nikotynowego, podczas próby rzucania palenia. Końcowym 
celem stosowania jest trwałe zaprzestanie używania wyrobów tytoniowych. W miarę możliwości stosować w połączeniu z programem wsparcia behawioralnego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nikotynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Stosowanie u osób, 
które nigdy nie paliły. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® CLASSIC GUM 2MG JJedna guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 10 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 2 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych 
na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. NICORETTE® CLASSIC GUM 4MG Jedna 
guma do żucia, lecznicza zawiera jako substancję czynną 20 mg kompleksu 20% żywicy nikotynowej, co odpowiada 4 mg nikotyny. Wskazania: Leczenie uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych występujących 
po zaprzestaniu palenia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB. 

*Dotyczy dwóch dawek

Reklama na zlecenie producenta

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 MAT/6703/03/2019



Uzależnienie od palenia papie-
rosów to sprawa osobista, trze-
ba ją załatwić z samym sobą.  
I piekielnie trudna: aż 80% pa-
lących Polaków chce rzucić pa-
lenie i zaledwie jednemu na 
dwudziestu się to udaje. Dla-
czego? Przez składnik tytoniu 
- nikotynę, która zniewala tak 
jak alkohol i „twarde” narkotyki 
(heroina i kokaina), ale jest od 
nich bardziej wredna: nie wy-
wołuje widocznego odurzenia. 
Żeby rzucić palenie trzeba mieć 
przede wszystkim odpowied-
nią motywację i chęć do pozby-
cia się nałogu. Argumentów za 
pozbyciem się tego nałogu jest 
mnóstwo pierwsze przycho-
dzą do głowy te zdrowotne, ale 
i także ekonomiczne bo prze-
cież palenie „pożera” mnóstwo 
pieniędzy. Dodatkową moty-
wacją może być fakt, że 31 maja 
obchodzimy Światowy dzień 
bez papierosa.

Dzień Bez Papierosa (ang. World 
No Tobacco Day) to międzyna-
rodowe święto obchodzone 
31 maja, które ma przede wszyst-
kim zwrócić uwagę na szkodli-
wość palenia. Dzień Bez Papierosa 
został ogłoszony przez Światową 
Organizację Zdrowia WHO (World 
Health Organization) w 1987 roku. 
Światowy Dzień Bez Papierosa jest 
integralną częścią projektu “Euro-
pa wolna od dymu tytoniowego”. 

Motywacja  
to podstawa

Palaczy można podzielić na 
dwie grupy. Jedna z nich to ci 
którzy po prostu lubią ten nałóg. 
Druga to te osoby, które zdają so-
bie sprawę, że rzucenie palenia 
jest z wielu względów wskazane. 
Żeby rozstać się z tym nałogiem 
każdy musi znaleźć jakiś swój po-
wód, który go odpowiednio zmo-
tywuje. Zdrowotny, ekonomiczny, 
estetyczny, społeczny – powód 
musi być przede wszystkim nasz! 
Żeby sprawdzić motywację oso-
by, która chce pozbyć się nałogu 
nikotynowego wystarczy zadać jej 
proste pytanie: kiedy? – Jeśli od-
powie, że w przyszłości to znaczy, 
że nie jest jeszcze odpowiednio 
zmotywowana ale rozważa taką 
możliwość. Osoba, która mówi, że 
chce rzucić palenie papierosów 
w ciągu najbliższego miesiąca, 

już się przygotowuje do działania. 
A najlepiej, gdy ma wyznaczoną 
datę, np. poniedziałek lub nowy 
rok, urodziny, imieniny bądź inny 
ważny dzień. Wtedy jest na eta-
pie działania. Często się zdarza, że 
rzuci palenie tylko na jeden dzień 
lub nawet na kilka godzin, ale to 
już zawsze coś. 

Samokontrola
Od czego zacząć? Warto noto-

wać każdego wypalonego papie-
rosa łącznie z godziną i odczucia-
mi, czynnościami jakie nam wtedy 
towarzyszą (np. picie kawy czy alko-
holu). Spróbujmy przeanalizować 
w jakich godzinach odczuwamy 
największą potrzebę na papierosa, 
gdzie w tym momencie jesteśmy 
i co powoduje tą chęć. Taka anali-
za pomoże nam stwierdzić co jest 
powodem tych przyzwyczajeń.  
A przyzwyczajenia można po pro-
stu zmienić.

12

Dzień bez papierosa
Jak rzucić palenie
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Znajdź  
sprzymierzeńców

W trakcie procesu wychodze-
nia z nałogu bardzo ważnym ele-
mentem są nasi najbliżsi. To oni 
powinni nas najbardziej dopingo-

wać i podtrzymywać w chwilach 
słabości. Jeżeli chcą nam czynnie 
pomóc to na przykład możemy 
razem z nimi uprawiać jakiś sport, 
który skutecznie odciągnie nasze 
myśli od nałogu. Jeżeli w domu 
pali ktoś jeszcze oprócz Ciebie to 
idealnie będzie jeżeli razem spró-
bujecie pozbyć się nałogu. W ta-
kim przypadku wsparcie będzie 
dużo silniejsze a co za tym idzie 
skuteczniejsze. Podobnie działa 
wpływ przyjaciół. Dlatego za naj-
bardziej skuteczne metody wy-
chodzenia z nałogów uważa się 
terapie grupowe. Osoby w takiej 
grupie oddziałują na siebie nawza-
jem. W walce, którą toczą, jest to 
bardzo istotne. Zapamiętaj: łatwiej 
przestać palić w grupie (krewnych, 
znajomych) niż samotnie. Poproś 
więc bliską ci osobę, by razem  
z tobą rzuciła palenie. Podejmij 
zobowiązanie wobec rodziny. Za-
łóż się z kimś, że przestaniesz palić 
ustalonego dnia. Spróbuj to zrobić 
wspólnie z innymi, np. 31 maja  
w Światowym Dniu bez Tytoniu 
albo w listopadzie, podczas Świa-
towego Dnia Rzucania Tytoniu.  
Metody „rzucania” palenia są róż-
ne, nie wszyscy mają żelazną wolę. 

Można skorzystać ze sprawconych 
produktów, które pomogą nam 
skutecznie zwalczyć nałóg. Warte 
polecenia są produkty Nicorette, 
gdzie znajdziemy gumy, tabletki, 
a nawet spray, gaszący głód niko-
tynowy!

Strach  
to dobry motywator

Dla niektórych palaczy dobrą 
motywacją będzie strach przed 
utratą zdrowia. W tym przypadku 
nie jest to tylko straszenie, ponie-
waż zagrożenie jest bardzo duże i 
przede wszystkim realne. Nieste-
ty, chorób, na których powstanie 
może mieć wpływ palenie papie-
rosów jest wiele i nazywamy je 
chorobami odtytoniowymi. Oczy-
wiście ich pojawienie się powodu-
ją również inne czynniki, lecz pale-
nie zdecydowanie im sprzyja.

Choroby odtytoniowe to m. 
in.: nadciśnienie tętnicze, miaż-
dżyca, zawał serca, choroba nie-
dokrwienna serca, tętniak aorty, 
astma oskrzelowa, gruźlica, prze-
wlekła obturacyjna choroba płuc, 
refluks żołądkowo-przełykowy, 
wrzody dwunastnicy i żołądka, 
choroba Leśniowskiego-Crohna, 
udar mózgu, osteoporoza, zaćma, 
przyspieszona menopauza, nega-
tywny wpływ na męską płodność.

Zadbaj o bliskich
Jeżeli nasze zdrowie i ekonomia 

nie są dla Ciebie argumentem od-
powiednim do tego żeby rzucić 
palenie to pomyślmy o swoich 
najbliższych, którzy palą razem 
z Tobą. Gdy trzymasz papieros 
w ręce lub spoczywa on oparty 
o popielniczkę, wokół unosi się 
tzw. strumień boczny dymu ty-
toniowego, którego szkodliwość 
jest większa niż dymu wdychane-
go przez samego palącego papie-

rosa! Jak to się dzieje? Jak wynika  
z badań, temperatura spalania 
jest w takiej sytuacji niższa niż 
w momencie „zaciągania” się pa-
pierosem, co powoduje, że w dy-
mie wdychanym przez biernego 
palacza jest 4 razy więcej nikotyny 
i 25 razy więcej dwutlenku wę-
gla niż w tym, który wdycha oso-
ba paląca. Dlatego też ci, którzy 
nigdy nie palili również zapadają 
na choroby odtytoniowe.

Co zyskasz, jeśli  
rzucisz palenie
• po 20 minutach do normy wra-

ca ciśnienie i tętno;
• po 8 godzinach spada o 50 

proc. poziom nikotyny i dwu-
tlenku węgla we krwi, poziom 
tlenu wraca do normy;

• po 24 godzinach dwutlenek 
węgla znika, płuca zaczynają 
się oczyszczać;

• po 48 godzinach organizm po-
zbywa się nikotyny;

• po 72 godzinach oskrzela roz-
prężają się;

• po 2-12 tygodniach poprawia 
się ukrwienie narządów;

• po 3-9 miesiącach znika ka-
szel, funkcja płuc poprawia się 
o 10%;

• po roku ryzyko zawału serca 
spada o połowę;

• po 10 latach ryzyko wystąpie-
nia raka płuc spada o 50 proc.;

• po 15 latach ryzyko zawału jest 
podobne jak u osoby nigdy nie-
palącej.

Jak widać korzyści z pozbycia 
się tego nałogu jest wiele i nie 
sposób ich wymienić w jednym 
artykule. Wybierz ten argument, 
który przemawia do Ciebie najle-
piej lub wymyśl swój i rzuć palenie 
już dzisiaj!

oprac. W. Jakubek
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Mało kto zdaje dziś sobie 
sprawę z potęgi otaczających 
nas barw, z tego, że świat ko-
lorów to wibrująca energia, 
która ma istotny wpływ na na-
sze zdrowie, emocje czy zacho-
wanie. Leczenie przy użyciu 
kolorów czyli chromoterapia 
ma dziś wielu zwolenników  
i zajmuje ważne miejsce w tra-
dycyjnej medycynie chińskiej.

W wielu klinikach na świecie 
wykorzystuje się już energe-
tyczne właściwości barw, gdzie 
terapią kolorem wspomaga się 
leczenie: chorób układu pokar-
mowego, oddechowego, ner-
wobóli, migren, schorzeń krę-
gosłupa i nerek, dolegliwości 
kobiecych, nerwicy i depresji 
psychicznej.

Choroba jest między innymi 
skutkiem niedoboru pewnych 
częstotliwości w komórkach. Po-
przez koloroterapię uzupełnia-

my te niedobory przywracając 
im naturalną równowagę i zdro-
wie. 

To, jakimi otaczamy się barwa-
mi często wskazuje na stan na-
szego zdrowia, a także odzwier-
ciedla w pewnym stopniu naszą 
osobowość, emocje i kondycję 
psychiczną na daną chwilę. Nasz 
organizm przy pomocy barw 
daje nam sygnał o wielu schorze-
niach, których często nie jeste-
śmy świadomi.

Barwa to energia, która jest 
postrzegana dzięki komórkom 
światłoczułym w siatkówce oka. 
Liczba czopków wrażliwych na 
określoną długość fal świetlnych 
sprawia, że oko ludzkie wykazu-
je różny stopień wrażliwości na 
określoną barwę.

Z lekcji fizyki wiemy, że świa-
tło składa się z 7 podstawowych 
kolorów.  Ponieważ światło jest 
formą energii, każda barwa po-

siada właściwości fali elektroma-
gnetycznej.

Z biologicznego punktu wi-
dzenia mózg, który odnotowu-
je kolor, który widzimy, wysyła 
sygnały do odpowiednich gru-
czołów dokrewnych w formie 
neuroprzekaźnika. Wywołuje to 
w dalszej kolejności rekcję hor-
monalną. Zatem od interpretacji 
naszego mózgu zależy jak dany 
kolor wpłynie na nasze zdrowie.

Od dawna wiadomo, że aby 
uzyskać odpowiedni efekt lecz-
niczy wystarczy:

– dostarczyć właściwy kolor 
używając w tym celu konkretne-
go: ubioru, koloru ścian, pościeli, 
kąpieli, dodatków w pomiesz-
czeniach, kwiatów, pożywienia 
itd.

– naświetlać określone czę-
ści ciała odpowiednim kolorem, 
który rezonuje z danym narzą-
dem – TERAPIA KOLOREM  

TERAPEUTYCZNE 
znaczenie kolorów

LECZENIE  
KOLORAMI TO  
PRZYWRACANIE  
I UTRWALANIE  
WŁAŚCIWYCH  
PROPORCJI POMIĘDZY 
WSZYSTKIMI KOLORAMI 
JAKIE POWINNY  
ZNAJDOWAĆ SIĘ  
W ORGANIZMIE.
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Znaczenie kolorów i ich 
wpływ na samopoczucie:

ZIELONY: spokój, harmo-
nia, równowaga wewnętrzna, 
natura.

Kolor ten idealnie nadaje 
się do relaksacji gdyż poprzez 
swoje oddziaływanie rozluźnia 
i łagodzi napięcia oraz poma-
ga utrzymać w równowadze 
energię zarówno fizyczną jak 
i psychiczną. Pomaga się od-
prężyć po długiej pracy umy-
słowej. Wskazany dla osób 
nadmiernie aktywnych.

JASNA ZIELEŃ: kojarzy się 
najczęściej z wiosną, zatem 
przywołuje na myśl coś świe-
żego, nowego, odradzającego 
się.

NIEBIESKI: świeżość, prze-
strzeń, spokój.

Kolor ten ze względu na swe 
wychładzające właściwości, 
idealnie sprawdza się na lato. 
Przy tym relaksuje, odpręża 
(zalecam kąpiele po ciężkim 
dniu o tej barwie) i ułatwia za-
sypianie. Sprawia również że 
spada aktywność naszego or-
ganizmu, co wprowadza jesz-
cze więcej spokoju. Dużą zaletą 
jest również fakt, że poprawia 
znacznie naszą koncentrację 
i przyswajanie wiedzy. Ideal-
ny dla osób zmęczonych psy-
chicznie.

FIOLETOWY – spokój, re-
laks, emocje.

Fioletowy znakomicie wy-
cisza i łagodzi objawy stresu, 
dlatego zalecany jest dla osób, 
które mają problem na tle ner-
wowym i cierpią na bezsen-
ność. Jego zaletą jest również 
wspomaganie organizmu przy 

wysiłku umysłowym gdyż po-
prawia koncentrację. Ułatwia 
panowanie nad emocjami 
oraz zwiększa poczucie wła-
snej wartości. Szczególnie za-
lecany też dla osób które chcą 
schudnąć gdyż tłumi uczucie 
głodu, reguluje przemianę 
materii oraz wyrównuje go-
spodarkę hormonalną.

RÓŻOWY – optymizm, ra-
dość.

Różowy zmniejszając agre-
sję oraz irytację zalecany jest 
szczególnie w celach łago-
dzenia stresu i stanów napię-
ciowych. Dodatkowo napawa 
optymizmem oraz sympatią ła-
godząc uczucie osamotnienia.

ŻÓŁTY – radość, ciepło, 
pewność siebie.

Żółty, to żywy kolor, pełen 
radości, idealny na smutek  
i depresję. Inspiruje i doda-
je pewności siebie. Rozjaśnia 
myślenie i poprawia pamięć. 
Wskazany dla ludzi poszukują-
cych zastrzyku energii.

POMARAŃCZOWY – cie-
pło, bezpieczeństwo, inspira-
cja.

Kolor idealny na stany de-
presyjne gdyż poprzez swoje 
ciepło przywraca radość, do-
daje otuchy, podnosi poczucie 
własnej wartości  i poprawia 
nastrój.

CZERWONY – witalność, 
aktywność.

Czerwony pobudza do dzia-
łania, ożywia, wzmacnia oraz 
rozgrzewa i rozpala zmysły. 
Dodaje optymizmu i siły dzię-
ki czemu mamy więcej energii 
do zdobywania celów i walki 
z depresją. Idealna dla ludzi 
ospałych i przemęczonych.

ZŁOTY – mądrość, odwaga.
Złoty kolor dodaje pew-

ności siebie, energii, odwagi  
i skutecznie pomaga zwalczać 
lęk oraz depresję. Ma korzyst-
ny wpływ również na umysł 
gdyż pomaga pobudzić kre-
atywność i przyswajanie wie-
dzy.

SZARY – ochrona, wycisze-
nie.

Jest formą bariery ochron-
nej, która odgradza nas od 
świata i otoczenia. Kolor ten 
odpręża, wycisza i uspokaja.

Jednak UWAGA – w nadmia-
rze może powodować izolację 
od otoczenia i smutek.

BRĄZOWY- stabilność, wie-
dza.

Brązowy kojarzy się z rów-
nowagą, spokojem, stabilno-
ścią i poczuciem bezpieczeń-
stwa. Wspomaga również 
koncentrację  oraz przyswaja-
nie wiedzy. Ludzie którzy go 
noszą są często bardzo zrów-
noważeni.

BIAŁY- intuicja, ochrona.
Biały korzystnie wpływa na 

zmysł intuicji, ochrania przy 
tym i odbija negatywne emo-
cje oraz energie. Kolor ten do-
daje również optymizmu i po-
prawia samopoczucie.

CZARNY – pewność siebie, 
tajemniczość.

Kolor czarny wbrew nega-
tywnym skojarzeniom wycisza 
i uspokaja oraz dodaje pew-
ności siebie, gdy jest stosowa-
ny w odpowiednich dawkach. 
Barwa ta również podkreśla 
autorytet, dodaje kompetencji 
i tajemniczości.

oprac. M. Grzeczyńska



 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produk-
tu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Podmiot odpowiedzialny:  Bayer Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX 

Podmiot odpowiedzialny: ACCORD HEALTHCARE LIMITED Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA S.A.

100 P 
aerozol ochronny, 75 ml
Zawiera naturalne  
składniki eteryczne
Skutecznie odstrasza: komary,  
kleszcze, meszki.

Spray ochronny przeciw 
komarom, meszkom 
oraz kleszczom. 
Może być stosowany od 
1 miesiąca życia.

Enterol 250 
20 kapsułek
Skład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.
Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, nawracają-
cą biegunka spowodowana zakażeniom C. difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem,  
zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym, zapobieganie biegunkom podróżnych.

Rennie Antacidum
24 tabletki do ssania, smak miętowy
Skład: 1 tabletka zawiera 680 mg węglanu wapnia oraz 80 mg węglanu magnezu.
Działanie: zobojętnianie nadmiaru kwasu solnego w żołądku.
Wskazania: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w żołądku, odbijanie.

ORINOKO Junior 
aerozol, 90 ml

Paracetamol Accord
50 tabletek, 500 mg
Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg para-
cetamolu.

Działanie: przeciwbólowe, przeciwgo-
rączkowe.

Wskazania: bóle różnego pochodzenia 
o mały i średnim nasileniu, leczenie 
gorączki. 

Podmiot odpowiedzialny:  S-LAB Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny:  S-LAB Sp. z o.o.

DEESPA
40 mg, 20 tabletek
bóle skurczowe jamy brzusznej,  
bóle menstruacyjne
Skład: 1 tabl. zawiera 40 mg drotaweryny.

Działanie: syntetyczny lek o działaniu spa-
zmolitycznym (rozkurczającym).
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Wskazania: stany skurczowe mięśni gładkich związane z chorobami dróg żółciowych i moczowych, wspoma-
gająco w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego, zespole drażliwego jelita grubego, 
zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki, w stanach skurczowych w obrębie dróg 
rodnych (w bolesnym miesiączkowaniu, zapaleniu przydatków, silnych bólach porodowych, zagrażających 
poronieniu).



 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produk-
tu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Podmiot odpowiedzialny: Valeant Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: Teva Operations Poland Sp. z o.o.

Pipi nitolic  
prevent plus
75 ml, nowa nietłuszcząca 
formuła
Ochrona przed wszawicą, wyrób medyczny 
chroniący przed zarażeniem wszawicą 

Wyrób zalecany do codziennego stosowania  
gdy w najbliższym otoczeniu dziecka rozpoznano 
wszawicą, gdy istnieje ryzyko ponownego  
zarażenia wszawicą, w trakcie i po powrocie 
dzieci z kolonii, obozów i wycieczek. Działanie 
ochronne utrzymuje się do umycia włosów.

Iberogast 
płyn doustny, 50 ml
Lek roślinny do stosowania w za-
burzeniach żołądkowo-jelitowych, 
zawiera wyciągi z ziela ubiorka 
gorzkiego, z korzenia arcydzięgla,  
z kwiatu rumianku, z owocu kminku, 
z owocu ostropestu, z liści melisy,  
z liści mięty pieprzowej.

Pharmaton Geriavit
30 kapsułek żelatynowych 
miękkich, suplement diety
Pharmaton Geriavit to starannie dobrana 
kompozycja witamin, składników mine-
ralnych i wyciągu G115* z żeń-szenia, 
które wspierają prawidłowe funkcjono-
wanie organizmu w okresach osłabienia 
i zmęczenia.

Podmiot odpowiedzialny: UNI-PHAR Sp. z o.o.

CALCIUM KRYSTALICZNIE CZYSTE
20 saszetek, suplement diety
Saszetki zawierają mleczan wapnia (3000 mg), bez substancji pomocniczych tabletkujących, bez aromatów, 
barwników, słodzików i sodu. Suplement polecany do uzupełnienia diety w wapń szczególnie dla osób uczulonych 
na niektóre substancje dodatkowe występujące w tabletkach musujących. 

Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: ICB PHARMA, Jaworzno

MAJ / CZERWIEC 
 2019

Suplement diety zawierający zestaw witamin i składników mineralnych przeznaczonych  
w stanach zwiększonego zapotrzebowania. 

AVIOMARIN NATURAL 
10 tabletek, suplement diety
Zawarty w suplemencie ekstakt z kłączy imbiru (360 mg w 1 tabletce) pomaga w zapobie-
ganiu uczucia dyskomfortu podczas podróży oraz ogranicza złe samopoczucie (odczucie wy-
miotne, skołowanie) podczas podróży samochodem, pociągiem, statkiem lub samolotem.

VITARAL 
60 tabletek drażowanych, suplement diety



 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produk-
tu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Podmiot odpowiedzialny: POLPJARMA

FONIX  
HIGIENA USZU
30 ml, spray 
Produkt oczyszcza uszy, rozpuszcza 
woskowinę i zapobiega zatykaniu uszu.

Producent: Bayer Sp. z o.o.Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. 

XYLOMETAZOLIN WZF 0,1% 

krople do nosa, 10 ml 
Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometazoliny.

Działanie: poprzez miejscowe obkurczanie naczyń krwiono-
śnych zmniejsza się przekrwienie i obrzęk błony śluzowej i ilość 
wydzieliny.

Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa wystę-
pujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego 
zapalenia błony śluzowej, zapaleniu zatok.

Podmiot odpowiedzialny: UCB Podmiot odpowiedzialny: UCB

ZYRTEC UCB
7 tabletek powlekanych 
Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg cetryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: łagodzenie objawów sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzo-
wej nosa i spojówek, łagodzenie objawów pokrzywkii. 

Otrex 600 mg
30 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg diosminy.
Działanie: zwiększa napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia.
Wskazania: żylaki kończyn dolnych, bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg,  
tzw. pajączki naczyniowe.
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Dicoflor krople 
5 ml, suplement diety
Przeznaczony dla dzieci i dorosłych
5 kropli zawiera 5 miliardów żywych kultur bakterii 
Lactobacillus rhammosus.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych 
z antybiotykoterapią, skraca czas trwania biegunki 
infekcyjnej, wspomaga odporność oraz przywraca  
równowagę mikroflory jelitowej. 

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Bepanthen Baby Maść Ochronna 
30 g
Maść chroni delikatną skórę dziecka przed odparzeniem pieluszkowym, do stosowania przy 
każdej zmianie pieluszki.



 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produk-
tu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Podmiot odpowiedzialny: SEW-MED Podmiot odpowiedzialny: SEW-MED

MAŚĆ KOŃSKA chłodząca 
250 ml
Maść końska w formie żelu Linia Natury, zawiera optymalnie dobrane składniki, które służą do 
pielęgnacji ciała. Działa energetyzująco oraz łagodząco na skórę organizmu. 
Polecana do masażu i terapii manualnych.

Importer: A&D Pharma Poland Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma Poland Sp. z o.o.

EXCILOR
Leczenie grzybicy paznokci 
sztyft, wyrób medyczny
Preparat specjalnie opracowany do leczenia 
grzybicy paznokci, efekty stosowania są wi-
doczne już po dwóch tygodniach stosowania. 
Wystarcza na 400 aplikacji.

EXCILOR
Leczenie grzybicy paznokci, płyn 3.3 ml, wyrób medyczny
Preparat specjalnie opracowany do leczenia grzybicy paznokci, efekty stosowania są widoczne 
już po dwóch tygodniach stosowania. 

Podmiot odpowiedzialny: Paso-Trading Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: SEW-MED

MAŚĆ KOŃSKA FORTE rozgrzewająca 
250 ml 
Maść końska w formie żelu Linia Natury, zawiera optymalnie dobrane składniki, które służą do pie-
lęgnacji ciała. Działa energetyzująco oraz łagodząco na skórę organizmu, do stosowania przed lub 
po wysiłku fizycznym, działa silnie rozgrzewająco.

HOT PLAST
plaster 9 cm x 14 cm, 
wyrób medyczny
Plaster rozgrzewający

Plaster zawiera wyciągi roślinne, 
które w wyniku ciepła powstającego 
w wyniku aplikacji plastra na skórę 
powoduje miejscowe usprawnianie 
krążenia krwi, dzięki czemu mięśnie 
ulegają rozluźnieniu a ból ustaje.

ŻEL DO NÓG Z KASZTANOWCEM 

100 ml
Ułatwia pielęgnację nóg ze skóra ze skłonnością do pajączków naczyniowych oraz rozszerzonych 
i kruchych naczyń. Dodatkowo działa orzeźwiająco i witalizująco na zmęczone nogi i stopy. Jest 
polecany do masażu nóg i stóp.
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Układ  
immunologiczny

Na wstępie należy napisać czym 
jest nasz układ immunologiczny 
i za co odpowiada. Odpowiada 
przede wszystkim za obronę orga-
nizmu przed bakteriami, wirusami 
czy grzybami. Prawidłowe funkcjo-
nowanie tego układu zapewni nam 
dobre zdrowie a w razie choroby 
szybką regenerację. Żeby jednak 
odpowiednio działał powinniśmy 
o niego dbać przez całe życie. Waż-
ne, żeby pomyśleć o odporności 
jak najwcześniej, zarówno własnej, 
jak i dzieci. Odporność taką jaką 
ma osoba dorosła, dziecko nabywa 
dopiero po trzynastym roku życia. 

Jak to robić?
Na samym wstępie należy po-

wiedzieć, że rady nadopiekuńczych 
matek, które uważają, że w miesz-
kaniu musi być ciepło, dziecko 

zawsze ma być grubo ubrane,  
a w razie wyjścia na sanki ma na nich 
jechać opatulone po same uszy są 
błędne. Zamknięcie dziecka w ta-
kiej „bańce” nie pomoże a w niektó-
rych przypadkach może mieć sku-
tek odwrotny. Wystarczy przeciąg, 
przemoczone ubranie lub chora 
osoba w pobliżu, żeby wychowanie 
w cieplarnianych warunkach od-
płaciło się paskudną infekcją. Dla-
tego warto wykorzystać naturalne 
umiejętności obronne organizmu 
i przyzwyczaić nasze dziecko do 
różnych warunków. Żeby uzyskać 
odpowiedni efekt powinniśmy za-
dbać o to żeby dziecko miało jak 
najwięcej ruchu. Możemy na przy-
kład dwa razy dziennie chodzić na 
długie spacery. Kolejnym sposo-
bem przyzwyczajania organizmu 
do zmiennych warunków jest na-
przemienny prysznic- wodą ciepłą 
i letnią. Bardzo istotnym punktem 
terapii hartowania jest utrzymy-
wanie odpowiedniej temperatury 

w naszym mieszkaniu. Termometr 
nie powinien wskazywać więcej 
niż 19-20 stopni. Pamiętajmy tak-
że o systematycznym wietrzeniu 
mieszkania. Osoby mieszkające 
w blokach mogą rozważyć zakup 
nawilżacza powietrza. 

Krok po kroku
Każdy wie, że początki bywają 

trudne, dlatego żeby się od razu 
nie zniechęcić nie zaczynajmy od 
wspomnianych wcześniej lodo-
watych kąpieli czy nacierania się 
śniegiem. Stopniowo zwiększaj-
my intensywność zabiegów, wte-
dy łatwiej będzie nam się do nich 
przyzwyczaić i nie będą dla nas 
nieprzyjemne. W przypadku kąpieli 
w chłodnej wodzie ważny jest spo-
sób w jaki to robimy. Należy zacząć 
od nóg i kierować się do serca. Po 
serie naprzemiennych pryszniców 
będziemy mogli pomyśleć o ką-
pieli w jeziorze nie tylko w lecie,  M
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ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Jak zbudować odporność
dzięki aktywności i nie tylko 

PRZEZIĘBIENIA I GRYPY TO PROBLEM W OKRESIE 
ZMIAN POGODOWYCH.  NASZA ODPORNOŚĆ 
JEST WTEDY WYSTAWIANA NA PRÓBĘ.  
DLATEGO MUSIMY POMYŚLEĆ O TYM JAK  
ZABEZPIECZYĆ I PRZYGOTOWAĆ SWÓJ  
ORGANIZM NA ZMIANY W POGODZIE.  
CHCIELIBYŚMY PRZYBLIŻYĆ SPOSOBY  
BUDOWANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI  
POPRZEZ HARTOWANIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ.
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ale i bieganiu boso po śniegu.  
W przypadku osób starszych i tych 
mniej odpornych polecamy zacząć 
terapię od rozcierania ciała ręczni-
kiem zamoczonym w zimnej wo-
dzie. 

Kto powinien  
a kto nie?

Wzmacniać odporność organi-
zmu może a nawet i powinien każdy 
z nas. Choć oczywiście powinniśmy 
dostosować zabiegi do naszej ak-
tualnej odporności. Nie polecamy 
zaczynać od ekstremalnych możli-
wości hartowania jakimi są kąpiele 
w lodowatej wodzie, które stosują 
morsy. W hartowaniu najważniejsza 
jest systematyczność i wyrabianie 
dobrych nawyków. Musimy działać 
stopniowo, ponieważ sama idea 
hartowania polega na zmuszeniu 
organizmu do wypracowania me-
tod obronnych, a nie zafundowa-
nie mu szoku. Na początek poleca-
my skupić się na tym co na siebie 
ubieramy, ponieważ duża część z 
nas ubiera się na porę roku a nie na 
konkretne warunki jakie panują na 
zewnątrz. Kolejnym krokiem może 
być spacer do pracy, sklepu czy 

szkoły zamiast jazdy samochodem. 
W nocy śpijmy przy otwartym oknie. 
Kiedy jesteśmy w domu nośmy jak 
najlżejsze ubrania. Chodzenie boso 
również ma korzystny wpływ na na-
szą odporność. 

Podstawową zasadą podczas 
budowania odporności jest to, że 
zabiegi możemy wykonywać tylko 
wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi. Kolej-
ną zasadą jest ciągły ruch, co ozna-
cza, że w momencie brania chłod-
nej kąpieli nie powinniśmy stać nie 
ruchomo. Wystarczy zwrócić uwagę 
na to, że morsy nie wskakują od razu 
do lodowatej wody, tylko schładza-
ją się powoli i robią to po solidnym 
rozgrzaniu organizmu biegami  
i intensywnymi ćwiczeniami. Jeżeli 
w trakcie hartowania trzęsiemy się 
z zimna, to znaczy, że należy prze-
rwać zabieg i rozgrzać organizm 
poprzez ruch lub założenie ciepłe-
go ubrania. Hartować można się 
codziennie. Sport to również dobry 
sposób uodparniania organizmu. 
Na przykład jeżdżąc na nartach czy 
na rowerze hartujemy swój orga-
nizm, ponieważ musi sobie radzić ze 
zmienną pogodą. Świeże powietrze 
jest najlepsze podczas takiej terapii, 
ponieważ wtedy lepiej działa układ 

oddechowy, a skóra jest mniej wraż-
liwa na negatywne czynniki. 

Jakie ćwiczenia 
najlepiej hartują 
organizm?

Najlepsze dyscypliny dla nasze-
go układu odpornościowego to te, 
które mają charakter wysiłku tleno-
wego – o umiarkowanej intensyw-
ności. Należą do nich:

• jazda na rowerze,
• trucht,
• marsz,
• nordic walking,
• fitness,
• chodzenie po górach,
• pływanie,
• jazda na rolkach,
• wspinaczka górska.

Jak ćwiczyć, by 
wzmocnić odpor-
ność organizmu?

Aby gimnastyka przyniosła 
oczekiwane efekty, trzeba ćwiczyć 
regularnie… trzy razy w tygodniu  
(od 30 do 60 minut).

Osobom dorosłym z dobrym 
stanem zdrowia można polecić 
zastosowanie się do schematu 
3×30×130, czyli podejmowanie re-
gularnej aktywności ruchowej co 
najmniej trzy razy w tygodniu co 
najmniej przez 30 minut, przy tętnie 
do 130 uderzeń na minutę.

Z punktu widzenia zdrowia istot-
ne jest również, aby wydatek ener-
getyczny podczas tego niezbyt 
obciążającego organizm trenin-
gu przekraczał 1000 kcal/tydzień. 
Optymalnie jest, gdy wynosi on 
2000 kcal/tydzień. 
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Co ciekawe, metoda „im forsow-
niejszy trening, tym lepiej” nie dzia-
ła. Podobnie jak zajęcia typowo re-
kreacyjne, np. spacery.

Badania wykazały, że aktywność 
ruchowa typu rekreacyjnego nie 
wpływa w istotny sposób na ilość 
składników krwi odpowiadających 
za stan odporności organizmu,  
a przetrenowanie osłabia mechani-
zmy odpornościowe. Rośnie wtedy 
poziom hormonów stresu (adrena-
lina i kortyzol), które blokują układ 
immunologiczny.

Długotrwała forsowna gim-
nastyka powoduje spadek liczby 
limfocytów i blokuje ich działanie, 
przez co system odpornościowy 
jest przejściowo osłabiony. Dodat-
kowo nadmierny wysiłek fizyczny 
zmniejsza na kilka godzin stężenie 
immunoglobulin w ślinie oraz w ślu-
zie wydzielanym przez górne drogi 
oddechowe, a wtedy łatwiej może 
dochodzić do infekcji bakteryjnych 
i wirusowych – jesteśmy podatni na 
przeziębienie.

Warto też pamiętać, by ubierać 
się raczej niezbyt ciepło, najlepiej 
tak, by nie zmarznąć na początku  
i nie spocić się w trakcie ćwiczeń.

Dieta wzmacnia-
jąca odporność

W diecie wzmacniającej odpor-
ność powinny się znaleźć warzywa 
i owoce, które obfitują w tzw. an-
tyoksydanty (przeciwutleniacze), 
a które – walcząc z wolnymi rodni-
kami – sprzyjają naszej odporno-
ści. Są to głównie witaminy A, C i E, 
zawarte m.in. w marchwi, szpinaku, 
brokułach, pomidorach, papryce 
(zwłaszcza czerwonej), cytrusach 
oraz porzeczkach i truskawkach 

(także mrożonych).
Pamiętaj o kiszonkach - wzbo-

gacenie codziennego jadłospisu 
w żywność zawierającą naturalne 
probiotyki to jeden z lepszych spo-
sobów na zapewnienie sobie zdro-
wych jelit i wzmocnienie odporno-
ści. W jelitach znajduje się bowiem 
najwięcej limfocytów, które chronią 
organizm przed różnymi patogena-
mi. Stąd coraz częściej powtarzane 
stwierdzenie, że odporność zaczy-
na się w jelitach. Kiszone ogórki, 
kapusta, buraki, kwas chlebowy 
domowej roboty czy nawet natu-
ralnie fermentowany ocet jabłkowy 
dostarczają organizmowi miliony 
bakterii probiotycznych, przywraca-
jąc równowagę flory bakteryjnej w 
jelitach. Jednocześnie hamują roz-
wój patogenów i stymulują układ 
immunologiczny

W odpornościowej diecie nie 
może zabraknąć jogurtu natural-
nego z żywymi kulturami bakterii, 
które pobudzają białe ciałka krwi do 
większej aktywności. Prowadzą jak-
by ćwiczenia na poligonie, przygo-
towując je do ewentualnej obrony. 
Pomocny może być również miód 
- jego antybakteryjne działanie zo-

stało udowodnione m.in. w przy-
padku chorób górnych dróg odde-
chowych, jak infekcje gardła, kaszel, 
katar, chrypa czy zapalenia zatok.

Postaw na zupy - zwłaszcza na te 
zmiksowane na krem, do których 
można dodawać mnóstwo warzyw 
i przypraw, a wszystkie cenne sub-
stancje znajdujące się jarzynach 
znajdą się też na twoim talerzu. 
Zupy kremy sycą i rozgrzewają or-
ganizm od środka, a to podczas 
chłodnych dni jest jednym z czynni-
ków zwiększających odporność na 
przeziębienie. Właściwości rozgrze-
wające zupy można też podkręcić, 
dodając ostre przyprawy, np. pieprz 
cayenne, gałkę muszkatołową, cu-
rry, chili czy imbir. Ostre przyprawy 
mają ponadto właściwości bakterio-
bójcze i oczyszczające, co wzmacnia 
układ odpornościowy.

Budowanie odporności organi-
zmu to tak naprawdę inwestycja 
w nasze zdrowie a wiadomo, że 
zdrowie jest najcenniejsze. Dlatego 
wprowadźmy te porad do nasze-
go codziennego rytuału, żeby móc 
się cieszyć dobrym zdrowiem a nie 
marnować czasu na chorowanie. 

oprac. W. Jakubek
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Dieta na pomoc  
z trądzikiem

Mateusz Wojciechowski
STUDENT WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO  
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, PASJONAT 
SPORTU I DIETETYKI, ZWOLENNIK RACJONALNEGO,  
POPARTEGO NAUKĄ PODEJŚCIA DO TRENINGU  
I ODŻYWIANIA.
„W życiu mam prostą zasadę – wiedza nie jest niezbędna, żeby  
odnieść sukces, ale dużo łatwiej się gra w otwarte karty. Dlatego  
na nauce staram się opierać moje życie codzienne. Ze sportem 
mam do czynienia od dziecka. Studia pokazały mi, że moją drugą  
pasją jest zdobywanie wiedzy. Teraz staram się połączyć obie 
pasje, a efektem tego jest cykl artykułów, w którym będę chciał 
przybliżyć Wam jak być fit - racjonalnie i świadomie!”

CYKL: JAK BYĆ FIT

W ostatnich latach coraz 
większą uwagę poświęcamy na-
szemu wyglądowi. Otwiera się co-
raz więcej salonów i gabinetów ko-
smetycznych, a salony fryzjerskie 
poszerzają swoją ofertę o zabiegi 
odnowy biologicznej i ogólnie 
pojętą pielęgnację. Dbają o siebie 
już nie tylko kobiety. Coraz więk-
szą część klientów stanowią męż-
czyźni. W dzisiejszych czasach, 
w kosmetyczce nowoczesnego 
mężczyzny znajdziemy nie tylko 
piankę do golenia, żel all-in-one 
i dezodorant. Panowie dużo chęt-
niej sięgają po kremy i wybierają 
się okresowo na zabiegi z zakresu 
kosmetologii.



ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

25

M
A

J 
- C

ZE
RW

IE
C

  2
01

9

Dużą cześć problemów 
skórnych odgrywają zmia-
ny trądzikowe. Bardzo często 
mówi się, że to przypadłość lu-
dzi młodych, dojrzewających. 
Jest to w dużej mierze prawdą, 
ze względu na znaczne waha-
nia gospodarki hormonalnej 
w okresie dojrzewania. Jednak 
w dzisiejszych czasach, kiedy 
tempo życia jest naprawdę za-
wrotne a poziom stresu prze-
kracza wszelkie rozsądne grani-
ce, problem ten dotyka znacznie 
szerszą populację. No właśnie, 
stres. Bo to on może być kolej-
nym czynnikiem sprawczym. 
W dodatku brak czasu nie uła-
twia sprawy, bo nierzadko po-
ciąga za sobą złe nawyki die-
tetyczne. A dieta jest następną 

rzeczą, która może wpłynąć na 
nasilenie zmian trądzikowych, 
zarówno pozytywnie jak i nega-
tywnie.

Warto pamiętać żeby nie 
bagatelizować trądziku, gdyż 
jest to choroba skóry. Jak ze 
wszystkimi innymi zmiana-
mi skórnym, tak i z trądzikiem 
pierw powinniśmy udać się do 
specjalisty, czyli lekarza derma-
tologa. Wszelkie inne sposoby 
są jedynie dodatkiem do terapii, 
która powinna być planowana 
przez specjalistę. Tyczy się to 
szczególnie bardziej intensyw-
nych postaci tej choroby, które 
nierzadko wymagają intensyw-
nej farmakoterapii. W dobie 
nowoczesnej medycyny, często 
sięgnąć można po coraz popu-

larniejsze rozwiązanie jakim jest 
laseroterapia. Wszystko to jed-
nak jak wyglądać będzie lecze-
nie zależy od indywidualnego 
przypadku i jego oceny przez 
lekarza dermatologa.

Co jednak możemy zrobić 
we własnym zakresie, gdy spra-
wą jest kilka niegroźnych wy-
prysków? W internecie znaleźć 
możemy niezliczone artykuły, 
wpisy na blogu i filmy przed-
stawiające gotowe rozwiązania 
dietetyczne, których autorzy 
zapewniają 100% skuteczność 
w walce z trądzikiem. Jak jed-
nak skuteczność tych zaleceń 
wygląda w świetle badań? Gdy 
zwrócimy się do odpowiednich 
instytucji zajmujących się ży-
wieniem, nie znajdziemy na ich 
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stronie żadnych jednoznacz-
nych zaleceń dietetycznych 
dla osób z trądzikiem. Z kolei 
opracowania naukowe mówią 
o produktach mogących po-
tencjalnie nasilać bądź osłabiać 
przebieg trądziku. Co to ozna-
cza w praktyce? Otóż nie ma 
jednoznacznych dowodów, że 
konkretne produkty szkodzą 
bądź pomagają w walce z trą-
dzikiem. Wpływ diety będzie 
zmienny u różnych osób, stąd 
część zaleceń może działać, 
a część nie. A sprawdzić to bę-
dziemy musieli sami, na własnej 
skórze.

Mamy dosyć silne dowod-
ny, że nabiał może zwiększać 
intensywność zmian trądziko-
wych. Odbywać się to ma, we-
dług badań, poprzez nasilenie 
produkcji mediatorów z grupy 
IGF (insulinopodobny czyn-

nik wzrostu). Dodatkowo, jak 
wykazał Adebamowo i wsp., 
zdecydowanie bardziej nasilać 
przebieg trądziku będzie nabiał 
chudy, czyli popularne produk-
ty light. Mowa tutaj o wszel-
kiego rodzaju serach, serkach, 
jogurtach i mleku. Należy także 
pamiętać, że tyczy się to rów-
nież odżywki białkowej, która 
dodatkowo charakteryzuje się 

wysokim indeksem glikemicz-
nych. Wysoki indeks glikemicz-
ny to kolejna cecha produktów, 
która może przyczyniać się do 
nasilania zmian trądzikowych. 
Mowa tutaj głównie o żywności 
przetworzonej, czyli słodyczach 
i fast-foodach. Także ciasta, pro-
dukty kafeteryjne i białe pieczy-
wo. Pamiętajmy, że te produkty 
należą do elementów diety, któ-
re powinniśmy ograniczyć w na-
szym codzienny jadłospisie ze 
względu na ogólny niekorzyst-
ny wpływ na nasze zdrowie, 
o czym pisałem w poprzednich 
tekstach.

Kolejnym produktem na 
celowniku jest czekolada. Szcze-
gólnie ta klasyczna mleczna 
i biała o dużej zawartości cukru. 
Jak pokazują badania, również 
gorzka czekolada nie pozostaje 
bez winy. Opracowanie, które 
ukazało się w Journal of Der-
matology, pokazało, że nawet 
25 gramów (2 kostki) gorzkiej 
czekolady dziennie może nasi-
lać zmiany trądzikowe w okresie 
4 tygodni. Tyczy się to również 
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kakao. Mówi się o pozytywnym 
wpływie gorzkiej czekolady na 
nasz organizm ze względu na 
zawarte polifenole. Jednak, gdy 
przeanalizujemy opracowania 
naukowe to zauważymy, że ten 
prozdrowotny wpływ czekola-
dy notuje się dla ilości odpowia-
dającej 2 tabliczkom gorzkiej 
czekolady dziennie. Są to ilości 
raczej nierealne, nawet dla naj-
większych smakoszy. 

Należy pamiętać, że oprócz 
diety, ważną rolę mogą od-
grywać takie czynnik jak stres 
i sen. Zarówno niedobór snu, 
jak i nadmiar stresu bedą nieko-
rzystnie wpływać na jakość na-
szej cery. Często jednak, zmiana 
nawyków może być trudna lub 
niemożliwa. Tępo życia, natłok 
obowiązków, praca, rodzina nie-
rzadko skutecznie nie pozwalają 
nam się wyspać i porządnie zre-
laksować. Warto przypomnieć, 
że sen jest naprawdę istotny 
dla ogólnego zdrowia naszego 
organizmu i powinniśmy dbać 
o odpowiednie jego warunki 
i czas trwania. Więcej o śnie pi-

sałem w poprzednich częściach 
cyklu.

Skoro wiemy już jakie pro-
dukty szkodzą, możemy za-
stanowić się co nam pomo-
że. W tej kwestii zaleceń jest 
jeszcze mniej. Wszystkie rady 
sprowadzają się do ogólnego, 
dobrego zbilansowania diety. 
Oprzeć ją powinniśmy o pro-
dukty pełnowartościowe, nie-
przetworzone. W diecie znaleźć 
muszą się owoce i warzywa. 
Niektóre badania sugerują po-
zytywny wpływ kwasów Ome-
ga-3 na jakość naszej cery. Mo-
żemy je suplementować, lub po 
prostu zadbać o 2-3 porcje ryb 
i owoców morza w tygodniu. 
Pozytywny wpływ wydaje się 
mieć wyciąg z zielonej herba-
ty, lecz w tym wypadku chodzi 
o suplement. W samym napa-
rze zielonej herbaty substancji 
aktywnych (katechin) będzie 
zbyt mało. Również osłabiać 
trądzik może odpowiednia po-
daż witaminy D, którą jak wiecie 
z poprzednich publikacji, po-
winniśmy bezwzględnie suple-

mentować w sezonie zimowym. 
Wśród innych elementów diety 
wymienia się ogólnie niezbęd-
ne mikroelementy jak selen, 
cynk, witamina E, błonnik i inne. 

Jak widać, w świetle badań 
naukowych, zalecenia diete-
tyczne mające pomóc w walce 
z trądzikiem są dość ogólne. 
Sprowadza się to do zdrowej, zbi-
lansowanej diety pełnej warzyw 
i owoców. Ostrożnie powinni-
śmy podchodzić do produktów, 
które mogą potencjalnie szko-
dzić. Jak wiemy, wszelkie diety 
eliminacyjne to prosta droga do 
niedoborów i ich konsekwen-
cji zdrowotnych. Z uwagi na to, 
wszelkie eliminacje produktów 
powinniśmy robić pojedynczo 
i obserwować stan naszej cery 
przez przynajmniej 2 tygodnie. 
Gdy taka eliminacja nie przynie-
sie poprawy, powinniśmy śmiało 
włączyć ponownie ten produkt 
do naszej diety. Jednak zanim 
zajmiemy się takim wyklucza-
niem pojedynczych produktów, 
powinniśmy przeanalizować na-
sze żywienie pod kątem obec-
ności przetworzonej żywności, 
słodyczy i fast-foodów. Zacznij-
my od ograniczenia białego 
pieczywa, cukierków, ciast i je-
dzenia na wynos. Zbilansujmy 
naszą dietę, Zadbajmy o 5 por-
cji warzyw i owoców dziennie. 
Dopiero gdy to nie przyniesie 
korzyści, zabierzmy się za poje-
dynczą eliminację określonych 
produktów. A przede wszystkim 
skonsultujmy nasz problem z le-
karzem dermatologiem.  
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Każdy z nas ma okres kiedy 
potrzebuje więcej energii, cza-
sem aby przetrwać kolejny cały 
dzień, a innym razem po prostu 
dlatego, że nasza codzienność 
jest wyczerpująca. Bywa, że to 
stres w pracy, problemy osobi-
ste lub kiedy nie można się sku-
pić przez jeszcze kilka godzin… 
co można zrobić, aby zwiększyć 
swoje zapasy energii?

Po pierwsze należy zjeść peł-
nowartościowy posiłek, gdyż to 
właśnie jedzenie jest podstawo-
wym źródłem energii.

Po drugie, musisz zadbać 
o siebie poprzez zapewnienie 
sobie właściwego odpoczynku, 
picie dużej ilości płynów, a także 
znalezienie czasu na relaks w cią-
gu dnia – na przykład udając się 
na krótki spacer lub biorąc go-

rącą kąpiel w celu rozładowania 
napięcia.

I po trzecie warto wykorzy-
stać w swojej w diecie zioła. To 
sposób na „kopa” energetyczne-
go  dzięki, któremu można uzy-
skać dodatkową dawkę sił. Brzmi 
ciekawie? Zatem warto skorzy-
stać!

ROZMARYN
Głównie kojarzony z niezwy-

kle smakowitą przyprawą, którą 

często dodaje się do potraw. Naj-
bardziej znane jego zastosowa-
nie to przyprawianie mięsa lub 
ryżu.

Rozmaryn ma także działanie 
przeciwzapalne, pomaga po-
prawić oddychanie, usprawnia 
trawienie, a także  jest na pierw-
szym miejscu, jeśli chodzi o zioła 
dające energię.

 Rozmaryn redukuje zmęcze-
nie i poprawia krążenie krwi 
– zwłaszcza w mózgu. Może 

SPOSÓB NA ENERGIĘ 
czyli skuteczne zioła
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być również doskonałym środ-
kiem tonującym, jeśli właśnie 
zaczynasz wychodzić z choro-
by. Ma on silne działanie rewi-
talizujące i energetyzujące.

 Rozmaryn także sprzyja uzy-
skaniu dobrej koncentracji: 
jeśli chcesz poprawić swoją 
koncentrację, spróbuj pić dwie 
filiżanki naparu z rozmarynu 
każdego dnia. Użyj 20 gra-
mów świeżego rozmarynu lub 
5 gramów suszonych ziół na 
litr wody.

 Zagotuj wodę, dodaj rozma-
ryn i zaczekaj, aż się zaparzy 
i osiądzie na dnie. W ten spo-
sób możesz przechowywać 
napar w lodówce przez dwa 
dni trzymając go w szklanym 
pojemniku.

ALOES
Wiesz już zapewne doskonale, 

jak wspaniałą rośliną jest aloes. 
Jest on powszechnie znany ze 
swoich właściwości leczniczych, 
doskonałego wpływu na skórę 
i znakomitego działania tonizują-
cego. Ale kolejnym ważnym atu-
tem są jego wartości odżywcze.

Aloes zawiera aminokwasy, 
które pomagają odbudować 
organizm po chorobie, a także 
witaminy z grupy B oraz białka. 

Jest to naturalny skarb oferujący 
niesamowite korzyści, dlatego 
zawsze wymieniany jest wtedy, 
gdy opisywane są zioła dające 
energię.

 Aby przyrządzić napar z alo-
esu, należy dodać łyżkę miąż-
szu tej rośliny do szklanki 
wody i pozostawić do opad-
nięcia na dno. Jeśli dodasz do 
tego plasterek cytryny, całość 
będzie smakować jeszcze le-
piej. Jest to doskonały napój 
do picia po posiłku, wystarczy 
tylko zamieszać przed wypi-
ciem.

GUARANA
Na pewno słyszałeś o guaranie 

(paullinia cupana). Jej nasiona 
mają efekt energetyzujący bar-
dzo podobny do kawy, więc na-
leży pamiętać o korzystaniu z tej 
rośliny z umiarem – pij nie więcej 
niż jedną szklankę dziennie.

Podobnie zresztą działają 
wszystkie zioła dające energię. 
Guarana zawiera teofilinę, te-
obrominę, ksantynę, guaranę 
i garbniki. Guarana to ożywcze, 
popularne zioła dające 
energię, poprawia-
jące koncentrację 
i nastrój. Jest to 

świetny wybór, jeśli jesteś bar-
dzo zmęczony lub przeżywasz 
trudny okres.

Na rynku znajdują się także 
gotowe napoje z guarany, jak 
również tabletki: oba rodzaje 
produktów dostępne są w skle-
pach ze zdrową żywnością. Mo-
żesz też zrobić sobie napar gu-
arany, ale nie przesadzaj z ilością. 
Wystarczy jedna filiżanka dzien-
nie. Naprawdę sprawi ona, że po-
czujesz się lepiej.

NAPAR Z ŻEŃ-SZENIA 
oraz CYNAMONU

Gdy omawia się zioła dające 
energię, nie sposób pominąć 
tego skutecznego i smaczne-
go napoju. Jak wiadomo, jedną 
z najbardziej znanych właściwo-
ści żeń-szenia jest jego zdolność 
do zwalczania zmęczenia i uczu-
cia słabości.

Poprawia on koncentrację 
i przepływ krwi do mózgu. Po-
nadto, żeń-szeń działa jako 
wspaniały naturalny przeci-
wutleniacz eliminujący wolne  
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rodniki i spowalniający proces 
starzenia się komórek, a także 
hamujący rozwój chorób takich, 
jak rak.

Spróbuj naparu z tej rośliny, 
aby lepiej zadbać o swój układ 
odpornościowy. Ale czy wiesz 
o tym, że w połączeniu z cyna-
monem zadziała on jeszcze sku-
teczniej i ma do tego ładniejszy 
zapach? Wypróbuj razem te dwa 
zioła dające energię, a szybko zo-
baczysz zmiany w stanie swoje-
go zdrowia.

YERBA MATE
Już wielokrotnie opisywaliśmy 

korzyści płynące z picia yerba 
mate. Yerba mate działa stymulu-
jąco na zmysły, bardziej skutecz-
nie niż nawet filiżanka kawy. I nie 
zapominaj przy tym o tym, że 
jest to naturalne źródło witamin 
i składników mineralnych, takich 

jak witamina C, wapń, fosfor, ma-
gnez, żelazo, potas i mangan.

Skoro zainteresowały Cię 
zioła dające energię, to nie po-
winieneś zlekceważyć korzyst-
nych właściwości naparu z yerba 
mate! Warto spróbować pić go 
raz dziennie, aby poprawić krą-
żenie, zwalczyć zmęczenie i po-
prawić sobie nastrój. Jest to na-

prawdę zdrowe!
Ale ten silny przeciwutleniacz 

powinien być połączony z odro-
biną czegoś do posłodzenia. Jest 
to gorzki napój, więc nieco mio-
du pomoże Ci poprawić smak, 
a więc znacznie sprawniej go 
wypić i wykorzystać jego dobro-
czynne właściwości. Smacznego!

oprac. M. Grzeczyńska
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Kazimierz Dolny
Nazywany również Perłą Lubelszczyzny. 
Tytuł w pełni zasłużony. To niespełna kilku-
tysięczne miasteczko nad Wisłą od lat przy-
ciąga turystów z całej Europy. Weekend  
w Kazimierzu Dolnym to obowiązkowe 
wejście na Górę Trzech Krzyży i zjedzenie 
świeżo wypieczonego kazimierskiego ko-
guta na drugie śniadanie.

Będąc w miasteczku, ciężko nie zauważyć 
niesamowitych galerii sztuki – znajdują się 
one praktycznie za każdym rogiem. Archi-
tekturę miasteczka i malownicze pejzaże 
Kazimierza od dawna przypadły do gustu 
artystom. Ich prace można nabyć nie tylko 
podczas wernisaży, ale także na urokliwym 
kazimierskim rynku. Na rynku znajduję się 
także zabytkowy Kościół Farny warty od-
wiedzenia.

Miasteczko otaczają malownicze wąwozy 
lessowe. Niestety najprawdopodobniej już 
niedługo część z nich zostania wybrukowa-
na, a na nawierzchni zostaną postawione 
latarnie. To może być już ostatni moment 
na wybranie się w pieszą wycieczkę po baj-
kowym Korzeniowym Dole.

Co roku, gdy kończy się zima, nastają ciepłe i słoneczne dni, pojawia się pytanie:  
„gdzie się wybrać na majową lub czerwcową weekendową wycieczkę?”. Polska jest na 
tyle niesamowita, że można by zrobić swoistą niekończącą się listę. Tymczasem prezen-
tujemy tylko kilka z nich:

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 
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Biebrza
Brzostowo. Nad brzegiem Biebrzy stoi 
niewielkie stado krów. Jedna po drugiej 
wchodzą do wody i radośnie przepły-
wają na drugą stronę rzeki, na soczy-
ście zielone łąki. Zna je cała wieś. Wieść 
o szczęśliwych krowach znad Biebrzy 
szybko obiegła Polskę. Turyści z całego 
kraju chcą zobaczyć niezwykły spek-
takl! A to nie jedyny powód, dla którego 
warto zawitać w te strony.

Dolinę Biebrzy odwiedza ok. 290 gatun-
ków ptaków, zatem to prawdziwy raj 
dla miłośników przyrody. Poza tym wy-
tyczono tu wiele tras rowerowych, szla-
ków pieszych, konnych i kajakowych. 
To wszystko sprawia, że Biebrzański 
Park Narodowy jest idealną propozycją 
na weekend majowy w Polsce.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się  
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Plaster pasocare universal plus 
26 sztuk
Zestaw 26 sztuk plastrów różnego rodzaju, do opatrywania ran.

Plaster pasocare dla dzieci 
30 sztuk 
Łagodzące plastry na ukąszenia
Dzięki zawartości naturalnych składników, mają działanie odświeża-
jące i łagodzące uczucie swędzenia, stanowią barierę ochronną, która 
zapobiega dodatkowym podrażnieniom w miejscu ukąszenia. 

Dystrybutor: Paso Trading Sp. z o.o., Pabianice
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Słowiński  
Park Narodowy
To Park, który został założony w 1967 roku 
i już 10 lat później został wpisany na listę 
UNESCO. Na ponad osiemnastu hekta-
rach żyje 250 gatunków ptaków, wśród 
nich orzeł bielik, który w Europie wystę-
puje bardzo rzadko. Na powierzchnię par-
ku składają się głównie wody, lasy, bagna  
i torfowiska. Największa atrakcją są jednak 
wydmy i to nie przypadkowe, bo wydmy 
ruchome!
Wydmy przesuwają się na wschód pod 
wpływem wiatru, ten przemieszcza pia-
sek przez co zasypywane są napotkane 
po drodze lasy. Największe zagłębie ru-
chomych wydm mieści się w okolicach 
Łeby, tam na skutek wiatrów stale zasypy-
wane jest jezioro Łebsko.
Słowiński Park Narodowy to nie jedyna 
nazwa pod którą funkcjonuje ta nieco-
dzienna, nadmorska pustynia. Polska Sa-
hara – tak również określa się rezerwat. 
Nazwa może nieoficjalna, ale jak najbar-
dziej trafna. Drugiego tak piaszczystego 
terenu ze świecą szukać nie tylko w Polsce 
ale i całej Europie.

Przyjemnych wędrówek!
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1. chwast polny o leczniczych ko-
szyczkach kwiatowych

2.	 wszystko	to,	co	jasne	jak	słońce
3.	 żartobliwie	o	pięknisiu
4.	 imię	Einsteina
5.	 Zdrobniale	Aleksandra
6.	 osoba	polująca	na	zwierzynę	w	

sposób	niedozwolony
7.	 Czarny	ląd
8.	 Tomasz	(ur.1976)	bokser,	przydo-

mek	„Góral”
9.	 Wiesław	śpiewak	operowy
10.	rozpatywać	sprawę	i	wydawać	

wyrok
11.	szczelnie,	ściśle
12. 1:10000 na mapie
13.	wyrośnie	na	byka
14.	wśród	białej	broni	
15.	dostarczanie	towarów	do	sklepu
16.	Lewandowski,	piłkarz
17.	mały	medalion,	medalik
18.	był	nim	Szwejk
19.	denerwować,	złościć
20.	naciskany	w	rowerze
21.	ptak	z	rzędu	kraskowatych
22.	ostatni	etap	biegu
23.	pierwszy	Prezydent	Stanów	Zjed-

noczonych

Wśród osób, które rozwiążą krzyżówkę, i 
zadzwonią pod numer telefonu:  
32/ 253-75-00 lub wyślą na adres mailo-
wy: biuro@fuzio.pl prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki rozlosujemy nagrody!

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

22.
23.



NOWOŚĆ

  SKUTECZNA OCHRONA 
PRZED ZAKAŻENIAMI

OCHRONNY
w / Kurzajkami i brodawkami

/  Grzybicą stóp
/ Grzybicą paznokci

NIEWIDZIALNEJ
OCHRONY

SZTYFT

  Przełom w leczeniu grzybicy  
Innowacyjna technologia

PŁYN Z PĘDZELKIEM

Dowiedz się więcej na:  www.excilor.com

bez piłowania

Wyrób medyczny   
Dystrybucja: A&D Pharma Poland Sp. z o.o. DZIAŁANIE

POTWIERDZONE
KLINICZNIE

E
X

C
P

M
/0

8
/2

0
19

 d
at

a 
op

ra
co

w
an

ia
; l

ut
y 

2
0

19

NOWOŚĆ

Excilor reklama 2w1.indd   1 22.02.2019   10:50

TERAZ NOWY UDOSKONALONY SKŁAD

tajemnica łagodnej menopauzy

NOWOŚĆ !

* Referencyjna Wartość Spożywcza

TYLKO 

1 TABLETKA 

DZIENNIE
 aż 40mg izoflawonoidów z czerwonej koniczyny

 Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny łagodzą uderzenia gorąca, 
pocenie nocne, zmiany nastroju towarzyszące menopauzie

 witamina B6 i kwas foliowy 100% RWS* Składniki te regulują czynność 
hormonalną, zmniejszają uczucie zmęczenia, znużenia

 czarny pieprz (źródło piperyny) naturalny spalacz 
 tkanki tłuszczowej

 dodatkowo magnez wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
układu nerwowego

 jeszcze lepsza biodostępność !  dzięki zastosowaniu czarnego pie-
przu w połączeniu z procesem mikronizacji zdwojona siła działania 

 teraz w opakowaniu: 2 lub 4 blistry po 15 tabletek

FEMIFLAMAX 
600 mg 30 tabl. (BLOZ: 3213541) 600 mg 60 tabl. (BLOZ: 3213542) Suplement diety. 
Skład 1 tabletki: izoflawonoidy z czerwonej koniczyny 40mg, ekstrakt z czarnego 

pieprzu 5 mg,  witamina B6 1,40 mg, kwas foliowy 0,2 mg, magnez 93,75 mg, 
 + pozostałe składniki pomocnicze. 
Wyprodukowano dla: Salus International Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Data ważności: 2 lata.  Więcej informacji: www.salusnatura.pl
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