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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!
Nadeszło długo oczekiwane lato. Dla  

większości z nas to sezon urlopowy, pełen  
podróży, wypoczynku i relaksu. Niestety, 
czas wakacji to nie zawsze sam relaks, mamy  
jednak nadzieję, że znajdziemy sposób na 
to co nam najbardziej utrudnia odpoczynek  
w wakacje. Bądźmy ostrożni, zwłaszcza w czasie 
upałów.  Warto sie dowiedzieć jakie są lecznicze  
wpływy SŁOŃCA na nasz organizm. Nie zapo-
minajmy o tym, że lato to czas pysznych i zdro-
wych owoców oraz warzyw. Nie zaniedbujmy 
siebie i korzystajmy z lata, także na talerzu.  
Zachęcamy do lektury cyklu Mateusza  
Wojciechowskiego, a także porad dla  
turystów, szczególnie jednak zachęcamy do 
wspomnień z ostatniego Pikniku Zdrowia. 

Przyjemnych letnich dni!
Redakcja
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ZDROWE WAKACJE  
czyli jak uniknąć chorób w podróży!

Uwaga w upały!

ZDROWIE SENIORA  
– zwróć uwag na serce w upały!

Rzuć palenie na spokojnie

ZDROWE LATO - owoce i warzywa

ZDROWIE I OPIEKA lipiec / sierpień 2019

HELIOTERAPIA czyli SŁOŃCA  
leczniczy wpływ na różne choroby

CYKL: Jak być FIT! 

Relacja z PIKNIKU ZDROWIA 2019

HIGIENA INTYMNA • Dbaj o siebie!

Wędrówki bliskie i dalekie

Krzyżówka
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Pasocare family plus
20 sztuk
Zestaw 20  sztuk plastrów hipoalergicznych,  
w różnych rozmiarach.
Podmiot odpowiedzialny: PASO

PREL blue  
3 plastry chłodzące
Zawarte w plastrze składniki zmniejszają obrzęk, łagodzą 
ból, do stosowania w obrzękach pourazowych, sińcach, nad-
wyrężeniach mięśni, zapaleniach ścięgien, zapaleniu kaletki 
stawowej, bólach o niewielkim nasileniu w okolicach pleców, 
stawów, w kurczach mięśniowych.
Producent: GENEXO Sp. z o.o.



4

LI
PI

EC
 - 

SI
ER

PI
EŃ

  2
01

9
ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

ZAPOBIEGANIE  
OPARZENIOM  
SŁONECZNYM 
Jeśli chcemy mieć bezpieczne 
i zdrowe wakacje, unikajmy 
nadmiernej ekspozycji na słońce. 
Większość z nas jest tak spragnio-
na ciepłych promieni, że zapo-
mina o odpowiedniej ochronie 
przed słońcem. Zwykle końc-
zy się tak samo – skóra staje się  
intensywnie czerwona, swędzi, 

piecze, a po kilku dniach scho-
dzi płatami. Pomijając względy  
estetyczne, oparzenia słoneczne 
są niebezpieczne dla zdrowia. 
Zbyt duża dawka słońca to ryzy-
ko wystąpienia raka skóry. Poza 
tym to właśnie słońce jest główną  
przyczyną starzenia się skóry.

Weźmy to wszystko pod uwa-
gę, przygotowując się do wyjaz- 
du. Możemy wcześniej zadbać 
o skórę. Badania wykazały, że 

selen chroni naskórek przed  
zniszczeniami wywołanymi przez 
promieniowanie słoneczne. Naj- 
lepszym źródłem tego minerału 
są orzechy brazylijskie, dlatego 
chrup je na kilka tygodni przed 
urlopem. Jeśli marzymy o pięk-
nej opaleniźnie, w naszej diecie 
nie powinno też zabraknąć pro-
duktów bogatych w beta-karo-
ten, likopen oraz luteinę, które 
również zabezpieczają skórę  

ZDROWE WAKACJE 
czyli jak unikać chorób w podróży
WKRÓTCE SPAKUJEMY WALIZKI I NA KILKA DNI ODERWIERMY SIĘ OD CODZIENNOŚCI.   
ZAPOMNIMY O STRESIE I ODDAMY SIĘ BŁOGIEMU LENISTWU.  
NIESTETY, W CZASIE URLOPU ZDARZAJĄ SIĘ NAM TEŻ PROBLEMY ZE ZDROWIEM.  
POPARZENIA SŁONECZNE, ZATRUCIA, ODWODNIENIA I UKĄSZENIA  
– TO RZECZYWISTOŚĆ WIELU WYJAZDÓW. W TYM ROKU W PEŁNI WYKORZYSTAJMY  
NASZ WOLNY CZAS I ZABEZPIECZMY SIĘ PRZED RÓŻNYMI DOLEGLIWOŚCIAMI. 
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przed słońcem. Jedzmy dużo 
świeżych warzyw i owoców,  
a zwłaszcza marchwi, pomido-
rów i szpinaku.

OCHRONA PRZED  
KOMARAMI

Ciepłe wieczory są idealne  
na romantyczne spacery czy ko-
lacje przy świecach, ale insekty 
potrafią zrujnować odprężają-
cą atmosferę. Jeśli zauważymy,  
że na zewnątrz jest dużo koma-
rów, nie wahajmy się spryskać 
skórę repelentem. Unikniemy 
nieprzyjemnych ukąszeń i swę-
dzenia skóry. W walizce warto  
też mieć środek, który łago-
dzi zaczerwienienie skóry po  
ukąszeniach komarów. Na świąd 
skóry pomaga również olejek  
lawendowy oraz olejek z drzewa 
herbacianego.

SPACERY I WODA  
NA ZAKRZEPICĘ

Jeśli czeka nas długa podróż 
autem lub samolotem, trzeba 
wcześniej pomyśleć o swoich  

nogach. Siedzenie przez wiele 
godzin źle wpływa na stan żył  
i może mieć poważne konsek-
wencje w postaci zakrzepicy. 
Suche powietrze i brak ruchu 
sprawiają, że przepływ krwi jest 
zakłócony. Nogi puchną i bolą, 
a w żyłach mogą się tworzyć 
zatory. Można temu zapobiec. 
Kilka tygodni przed podróżą 
wzbogaćmy swoją dietę w ryby, 
bogate w nienasycone kwasy  
tłuszczowe. W czasie lotu staraj- 
my się robić krótkie spacery. Jeśli 
podróżujemy autem, zadbajmy 
o regularne przerwy, w których 
będziemy mogli chwilę pocho-
dzić. Pamiętajmy też o nawod-
nieniu organizmu – duża ilość 
wody to gwarancja na zdrowie  
w podróży.

NATURALNE METODY 
NA CHOROBĘ  
LOKOMOCYJNĄ 

Cierpisz na chorobę lokomo-
cyjną? Na rynku dostępnych jest 
wiele środków, które łagodzą 
dolegliwości, tabletki, albo co-
raz bardziej popularne opaski  

Sea-Band. Możesz także wypró-
bować naturalne środki na cho-
robę lokomocyjną. 

Imbir. Ten aromatyczny kor-
zeń zapobiega nudnościom i za-
wrotom głowy w czasie podróży. 
Zanim wsiądziesz do samolotu 
albo samochodu, wypij herba-
tę imbirową. Możemy też zjeść  
przekąskę bogatą w kojący ner-
wy magnez, np. garść orze-
chów czy kilka kostek gorzkiej 
czekolady. Na nudności może 
nam także pomóc mięta – wypij 
napar albo wdychaj jej aromat  
w czasie jazdy samochodem.

PROBIOTYKI  
NA BIEGUNKĘ

Szacuje się, że aż 25% urlo-
powiczów cierpi na biegunkę 
podróżnych. Bakterie i wirusy 
wywołujące nieprzyjemne do-
legliwości trafiają do organiz-
mu najczęściej z wodą i poży-
wieniem. Nie musimy wcale 
wyjeżdżać w tropiki, by nabawić  
się zatrucia pokarmowego 
– można zachorować nawet  
w krajach europejskich. 

ZDROWIE
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Jeśli mamy wrażliwy żołądek, 
już przed wyjazdem zacznijmy  
przyjmować probiotyki. Dzięki 
temu wzmocnimy florę bak-
teryjną jelit i zmniejszymy ry-
zyko wystąpienia biegunki. Nie 
zapomnijmy o probiotykach  
również w czasie wyjazdu oraz 
po powrocie.

BÓL USZU
Nie potrzeba kłopotów z za-

tokami, żeby przeżywać hor-
ror na pokładzie samolotu. 
Wystarczy infekcja wirusowa  
i spowodowany przez nią  
obrzęk śluzówki w nosie, gardle 
i uchu. Wówczas gorzej pracuje 
trąbka słuchowa, która wpływa 
na ciśnienie ucha środkowego. 
Kiedy jest przytkana, a zmie-
nia się ciśnienie w samolocie, 
odczuwamy ból i zatkanie uszu. 
Pomóc mogą  zwykłe obkurcza-
jące krople do nosa. Ich działa-

nie wzmocni ssanie kwaśne-
go cukierka, który spotęguje 
odruch łykania. W ten sposób 
zwiększymy ciśnienie w uchu, 
co zmniejszy ból.

PIJ WIĘCEJ WODY 
Woda to najlepsza receta na 
zdrowe podróżowanie. Gdzie-
kolwiek jesteśmy, zawsze po-
winniśmy mieć przy sobie bu-
telkę z wodą. W ciepłych krajach 
bardzo łatwo o udar słoneczny, 
dlatego nie można zapominać 
o nawodnieniu. Jeśli będziemy 
pić często, zapobiegniemy od-
wodnieniu, którego pierwszymi 
symptomami mogą być bóle 
głowy, zawroty, nudności i zmę- 
czenie. Dbajmy o siebie, a na 
pewno odpoczniemy i nie bę- 
dziemy mieć żadnych proble-
mów ze zdrowiem.  Bezpiecznej 
podróży! 

oprac. M.G.-
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O CZYM WARTO  
PAMIĘTAĆ  
W PODRÓŻY!

• Ubierz się wygodnie. 
Zwłaszcza jeśli wiesz, że 
podróż będzie długa. Włóż 
wygodne buty i luźne, od-
dychające ubrania.

• Zadbaj o płyny, naj- 
lepiej wodę. Częste picie 
rozrzedza krew i pozwala 
uniknąć przegrzania.

• Stosuj nawadniające 
krople do oczu – zapobiega 
to ich wysuszeniu, a także 
preparaty nawilżające ślu-
zówki nosa – ułatwią jego 
oczyszczanie w suchej ka-
binie samolotu lub w samo-
chodzie.

• Staraj się jak najwię-
cej ruszać. Jeśli nie jest  
o możliwe, co 2-3 godziny 
rób przerwy na ćwiczenia. 
A przynajmniej kołysz no-
gami, siedząc. W ten sposób 
pobudzisz krążenie krwi.



Słońce i letni skwar to nie 
przelewki – kilkanaście lat 
temu w czasie wielkiej fali upa-
łów w Unii Europejskiej zmarło 
aż 20 tysięcy ludzi, wśród nich 
największą grupę stanowili 
seniorzy. W grupie wiekowej 
70-80 lat śmiertelność w cza-
sie lata jest nawet dwa razy 
wyższa niż w innych, chłod-
niejszych porach roku. Wnio-
sek jest jeden – przed upałami  
należy nie tylko uciekać, ale 
również zapobiegać ich nega-
tywnym skutkom.

Ludzki organizm potrafi bro-
nić się sam przed gorącem – po-
przez potliwość oraz oddychanie  
(z każdym oddechem tracimy 
sporą część ciepła). Z biegiem 
lat mechanizm ten staje się co-
raz mniej wydajny – głównie za 
sprawą mniejszej wydolności 

układu oddechowego, słabszego 
serca oraz zaniku gruczołów po-
towych. Gdy termometry wska-
zują wartości powyżej 35 stopni 
Celsjusza, organizmy seniorów 
wymagają wsparcia.

Przede wszystkim należy 
unikać bezpośredniego nasło-
necznienia – w czasie spaceru 
po mieście trzeba wybierać miej-
sca ocienione. W godzinach od 
11 przed południem do zacho-
du słońca ludzie starsi powinni 
w ogóle unikać wychodzenia  
z domu. 

W mieszkaniu bywa również 
groźnie – jeśli okna wychodzą 
na stronę południową lub połu-
dniowo-zachodnią. W pomiesz-
czeniach temperatura może 
wzrosnąć nawet do 40 stopni  
i nie pomoże tu wietrzenie. Najle-
piej wyposażyć się w urządzenie 

klimatyzacyjne lub wentylator. 
Należy jednak pamiętać, żeby nie 
obniżać zbyt mocno temperatu-
ry w domu – można się wówczas 
przeziębić!

Konieczne jest spożywanie 
większej ilości napojów – uzu-
pełnianie płynów zapobiegnie 
odwodnieniu. O piciu należy 
seniorom ciągle przypominać, 
gdyż nie odczuwają oni pragnie-
nia z taką mocą jak ludzie młodsi. 
Najlepsza jest oczywiście niega-
zowana woda mineralna, moż-
na do niej dodać odrobinę soku 
owocowego (cztery części wody  
i jedna część soku). Lekarze i die-
tetycy polecają owoce – te wszel-
kie jagodowe, a także jabłka, 
śliwki, czereśnie, morele i brzo-
skwinie – zawierają one aż do 
90% wody oraz cenne witaminy 
i mikroelementy. 
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Uwaga w upały!
KAŻDEGO LATA TYSIĄCE LUDZI  
UMIERA Z POWODU GORĄCA.  
NIEMAL W KAŻDYM PRZYPADKU  
MOŻNA BYŁO UNIKNĄĆ TRAGEDII, 
GDYBY WIEDZA O TYM, JAK  
ZACHOWYWAĆ SIĘ W OKRESIE  
UPAŁÓW, BYŁA POWSZECHNA.  
DLA OSÓB POWYŻEJ 60 ROKU ŻYCIA 
LETNI SKWAR TO SYGNAŁ ALARMOWY, 
ABY ZMIENIĆ CODZIENNE NAWYKI.

ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI



Ważnym elementem walki  
z upałem jest odzież – należy 
unikać sztucznych tkanin, któ-
re nie przepuszczają powietrza 
i upośledzają naturalny mecha-
nizm chłodzenia się skóry. 

Seniorzy zażywający leki po-
winni przejrzeć ulotki dołączone 
do nich – po zażyciu niektórych 
lekarstw nie można bowiem wy-
stawiać ciała na ostre słońce lub 
wysokie temperatury a w przy-

padku wszystkich istotny jest 
sposób ich przechowywania.  
W czasie upałów lepiej zrezygno-
wać z wysiłku fizycznego – ludzie 
powyżej 60 roku życia niech lepiej 
nie pracują ciężko na działkach, 
nie planują letnich remontów – 
o wiele zdrowiej i bezpieczniej 
będzie poleżeć na kanapie ze 
szklanką wody w zasięgu ręki.

Może się jednak zdarzyć, że 
dosięgnie nas udar słoneczny 

- nie wolno lekceważyć bodaj 
najmniejszych jego objawów! Są 
nimi: nudności, wymioty, zawro-
ty głowy, gwałtowne osłabienie, 
ból głowy, suchość skóry uczucie 
suchości w ustach, spadek ciśnie-
nia krwi i – wreszcie – gorączka  
do 40 stopni. Gdy wystąpią ta-
kie objawy, trzeba natychmiast  
wezwać pogotowie ratunkowe..

oprac. M.G.

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.LI
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Alantan Plus  maść 30 g i krem 35 g
Skład: 1 g zawiera 20 mg alantoiny, 50 mg dekspantenolu.
Działanie: keratolityczne, osłaniające na skórę, wspomagające  leczenie ran, zwiększa elastyczność i poprawia nawilżenie skóry.
Wskazania: leczenie różnego rodzaju ran, np. otarcia, skaleczenia i pęknięcia skóry, leczenie oparzeń (słonecznych, po radiote-
rapii i fototerapii), zapobieganie odparzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej, nadmierne rogowa-
cenie skóry dłoni i wysuszonej, wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej 
nosa, owrzodzeniu podudzi.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”

Aescin  żel, 40 g
Skład: 100 g żelu zawiera 2 g a-escyny, 5 g salicylanu dietyloaminy, 5000 j.m. heparyny.
Działanie: miejscowe przeciwobrzękowe, przeciwzapalne i chroniące naczynia żylne. Zawiera 
mieszaninę saponin z nasion kasztanowca. Łagodzi bóle, usuwa obrzęki pooperacyjne.
Wskazania: zapobieganie i leczenie obrzęków, krwiaków pourazowych i pooperacyjnych 
zaburzenia krążenia żylnego i żylaki w kończynach dolnych, bóle kręgosłup, rwa kulszowa.
Podmiot odpowiedzialny: TEVA



GROŹNE CHOROBY  
UKŁADU KRĄŻENIA

Według danych GUS choro-
by układu krążenia w ostatnim 
ćwierćwieczu odpowiadały aż 
za połowę wszystkich zgonów 
w Polsce. Dzięki rozwojowi kar-
diologii umiemy sobie z nimi 
radzić, ale jest wiele sytuacji,  
w których pacjenci kardiolo-
giczni powinni zachować szcze-
gólną ostrożność – na przykład 
w okresie wzmożonych upałów. 
Podczas wysokich temperatur 
wzrasta ryzyko nasilenia ob-

jawów chorób serca. Zasłab-
nięcia, duszność, ból w klatce 
piersiowej – to najczęstsze symp-
tomy, z którymi „sercowcy” tra-
fiają do lekarzy w sezonie letnim.  
To właśnie w tym czasie docho-
dzi najczęściej do udaru mózgu, 
nasilenia niewydolności serca 
oraz zaostrzenia objawów cho-
roby wieńcowej.

Jest takie powiedzenie, że 
„Choroby krążenia nie lubią upa-
łów“. Coś w tym jest, bo pacjenci 
zmagający się z nimi powinni la-
tem bacznie obserwować swój 

organizm i reagować na wszel-
kie niepokojące sygnały. Ta rada 
dotyczy nie tylko osób po zawa-
le serca, ze zdiagnozowanym 
nadciśnieniem tętniczym, miaż-
dżycą tętnic, niewydolnością 
serca czy zaburzeniami rytmu, 
ale też mających żylaki kończyn 
dolnych czy zastawki.

DLACZEGO UPAŁ ZAGRAŻA 
SERCU?

Utrzymujące się wysokie tem-
peratury zmuszają organizm do 
bardziej wytężonej pracy, któ-

ZDROWIE SENIORA
zwróć uwagę na 
serce w upały!

LI
PI

EC
 - 

SI
ER

PI
EŃ

  2
01

9

9

W OKRESIE WZMOŻONYCH UPAŁÓW 
CHORZY NA SERCE ODCZUWAJĄ  
JESZCZE WIĘKSZY DYSKOMFORT I GORSZE 
SAMOPOCZUCIE NIŻ ZDROWE OSOBY. 
WYSOKIE CIŚNIENIE ORAZ CIĘŻKIE  
I GORĄCE POWIETRZE JESZCZE BARDZIEJ 
PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO POGORSZENIA 
STANU ZDROWIA CHOREGO,  
POTĘGUJĄC DOLEGLIWOŚCI ZWIĄZANE  
Z NIEWYDOLNOŚCIĄ UKŁADU KRĄŻENIA. 

ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI



rej celem jest ochrona przed 
przegrzaniem oraz utrzymanie 
ciepłoty ciała na bezpiecznym 
poziomie 36,6–37o C. Podczas 
upałów serce zaczyna bić szyb-
ciej, a naczynia krwionośne roz-
szerzają się. Zaczynamy się wte-
dy intensywniej pocić, co jest 
naturalną reakcją obronną, ma-
jącą ochronić organizm przed 
przegrzaniem.

U osób z chorobą wieńcową, 
po zawale serca, wadą zastaw-
kową czy nieleczonym nadci-
śnieniem tętniczym, serce może 
jednak nie udźwignąć wysiłku, 
do jakiego jest wtedy zmuszo-
ne. Organizm wystawiony na 
wysoką temperaturę zaczyna 
słabnąć. Łatwo to zaobserwo-
wać: w upały jesteśmy wyraźnie 
zmęczeni, rozleniwieni, działa-
my wolniej, miewamy proble-
my z koncentracją. Gdy w takiej 
sytuacji dodatkowo podejmu-
jemy wysiłek fizyczny, zwiększa 
się ryzyko przegrzania organi-
zmu, odwodnienia i dochodzi 
do gwałtownych spadków ci-

śnienia tętniczego krwi. Obni-
żenie ciśnienia organizm usiłuje 
skompensować szybszą pracą 
serca, a więc przyśpieszeniem 
pulsu, z czym nie zawsze jest  
w stanie sobie poradzić.

PRZYKRE KONSEKWENCJE 
UPAŁÓW

Niebezpieczne dla osób ze 
schorzeniami kardiologicznym 

są nagłe wahania ciśnienia krwi. 
Niskie ciśnienie tętnicze prowa-
dzi do omdleń, może dojść do 
przejściowego niedokrwienia 
mięśnia sercowego, a nawet 
niedokrwienia mózgu lub uda-
ru mózgu. Osoby z problema-
mi kardiologicznymi powinny 
częściej kontrolować ciśnienie 
krwi, jednak, jak zauważa eks-
pert, praktyka pokazuje, że robi 
to regularnie zaledwie co trzeci 
chory.

W sezonie letnim zalecamy 
częstsze pomiary ciśnienia, gdyż 
u wielu pacjentów dochodzi 
w czasie upałów do jego spad-
ku. Część pacjentów przyjmu-
jących leki obniżające ciśnienie 
powinna mieć latem zmienione 
ich dawkowanie, jednak nie po-
winni absolutnie robić tego sa-
modzielnie, ale tylko i wyłącznie 
po konsultacji z lekarzem.
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JAK BEZPIECZNIE  
PRZETRWAĆ UPAŁ?

Latem osoby z chorobami 
układu krążenia powinny prze-
strzegać kilku prostych zasad. 
Po pierwsze: pić dużo płynów, 
by uniknąć odwodnienia. Warto 
sięgać po wodę mineralizowa-
ną, zawierającą elektrolity, które 
są tracone w dużej ilości przez 
skórę. Po drugie: zapobiegać 
przegrzaniu. Czas wolny najle-
piej spędzać w półcieniu, unikać 
spacerów między godz. 10 a 15, 
a cięższe prace wykonywać wie-
czorem. Należy również zadbać 
o nakrycie głowy. Niewskazane 
jest przebywanie w miejscach 
zatłoczonych, a w klimatyzo-
wanych pomieszczeniach tem-
peratura powinna być niższa 
maksymalnie o 5 stopni od tej, 
panującej na zewnątrz. Kolejna 
rzecz to lekkostrawna dieta, po-
zbawiona kawy i alkoholu oraz 

wysiłek fizyczny – regularny, ale 
umiarkowany, np. wieczorny 
spacer. W upale wzrasta ryzy-
ko zakrzepów, dlatego osoby 
mające żylaki kończyn dolnych 
powinny dużo chodzić, odpo-

czywać z nogami uniesionymi 
powyżej serca, nie wystawiać 
ich na słońce i nie uciskać ciasną 
odzieżą.

ALARMUJĄCE SYGNAŁY
Odróżnienie zwykłego prze-

męczenia od skutków przegrza-
nia w upalny dzień może być 
trudne. Zasłabnięcie, zwłaszcza 
u pacjenta z chorobami serca, 
zawsze powinno być sygnałem 
do pilnego wezwania pomocy. 
Nie należy też ignorować dusz-
ności ani bólu w klatce piersio-
wej. Osoby z nadciśnieniem 
powinny dodatkowo zwracać 
uwagę zarówno na duży wzrost 
ciśnienia, jak też jego spadek, 
i wówczas zawsze pilnie zasię-
gnąć porady lekarskiej.

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

SANPROBI Stress 
20 kapsułek, suplement diety
Zawiera unikatową  kompozycję  dwóch szczepów bakterii 
probiotycznych. Utrzymuje zawartość bakterii probiotycznych  
oraz wspiera mikroflorę jelitową. 

Podmiot odpowiedzialny: SANPROBI

SANPROBI IBS 
20 kapsułek, suplement diety
Suplement zachowuje i wspiera mikroflorę jelitową.
Jedna kapsułka zawiera Lactobacillus plantarum 
299v (10 miliardów CFU*), jest stosowany w celu 
uzupełnienia codziennej diety dla zachowania  
i wspierania flory jelitowej.  
Produkt bezglutenowy.

Podmiot odpowiedzialny: SANPROBI



CHĘĆ ZMIANY  
TO POŁOWA  
SUKCESU

Początki walki z nałogiem 
nie są łatwe. Obniżenie na-
stroju, bezsenność czy za-
wroty głowy to tylko niektóre 
przykłady reakcji organizmu 
na brak nikotyny. Objawy te 
wyjątkowo utrudniają życie 
codzienne, powodując niepo-
kój, spadek koncentracji czy 
utrzymanie skupienia. Obok 
rozdrażnienia pojawia się oba-
wa o wzrost wagi, która bardzo 
często jest efektem rzucania 
palenia. Najtrudniej jednak 
walczyć ze stresem i towarzy-

szącym uczuciem niepokoju. 
Uporczywe objawy, z jakimi 
wiąże się rzucanie palenia, są 
często powodem rezygnacji  
z walki z nałogiem. Kiedy na-
łóg jest na tyle silny, że zabu-
rza normalne funkcjonowanie, 
zaczynamy szukać wsparcia. 

POSTAW  
NA SIŁĘ SPOKOJU

Jednym z najbezpieczniej-
szych sposobów, które mogą 
pomóc w zwalczaniu uporczy-
wych objawów wychodzenia 
z nałogu palenia tytoniu, jest 
stosowanie uspokajających le-
ków ziołowych. Są bezpieczne 
i nie uzależniają. Bez proble-

mu nabędziemy je w aptece 
bez recepty. 

PERSEN FORTE  
TO WYBÓR NR 1  
NA SPOKÓJ PRZY  
RZUCANIU PALENIA

Najlepszym wyborem bę-
dzie lek skuteczny w walce ze 
stresem różnego pochodzenia, 
w tym stresem towarzyszącym 
wychodzeniu z nałogu - Persen 
Forte. Zawiera między innymi 
walerianę działającą uspoka-
jająco, a liście mięty i meli-
sy wzmacniają jej działanie, 
ułatwią zasypianie, łagodnie 
uspokoją i zmniejszą napięcie 
mięśniowe.  

RZUĆ PALENIE  
NA SPOKOJNIE

WAKACJE TO CZAS, W KTÓRYM WIELE OSÓB  
PODEJMUJĘ PRÓBĘ RZUCENIA PALENIA.  
SŁONECZNA POGODA, WYSOKIE TEMPERATURY  
I WSZECHOBECNA ZIELEŃ MOTYWUJĄ DO ZMIAN.  
O POZYTYWNYCH EFEKTACH NIEPALENIA  
NIE TRZEBA JEDNAK DUŻO MÓWIĆ – KORZYSTA  
NA TYM NIE TYLKO ZDROWIE, ALE I PORTFEL.  
WALKA Z NAŁOGIEM JEST TRUDNA,  
ALE NIE JEST NIEMOŻLIWA. JAKIE KROKI PODJĄĆ, 
ABY WYTRWAĆ W POSTANOWIENIU? 
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PERSEN FORTE 
wspomoże Cię w sytuacjach 
stresujących – takich jak po-
śpiech, nadmiar obowiązków, 
czy wychodzenie z nałogu,  
w tym rzucaniu palenia tyto-
niu. Skuteczność Persen Forte 
potwierdza wielu pacjentów, 
którzy darzą ten lek zaufaniem 
od wielu lat. 

PERSEN FORTE, 
(87,5 mg + 17,5 mg + 17,5 mg), 

kapsułki twarde (wyciąg suchy  
z korzenia kozłka lekarskiego (Va-
lerianae extractum hydroalcoholi-
cum siccum), liści melisy (Melissae 
folii extractum siccum) i liści mięty 
(Menthae piperitae folii extractum 
siccum). Wskazania: Tradycyj-
ny produkt leczniczy roślinny do 
stosowania w określonych wska-
zaniach wynikających wyłącznie  
z jego długotrwałego stosowania. 
Persen forte jest lekiem roślinnym 
o działaniu uspokajającym, stoso-
wanym tradycyjnie w łagodnych 
stanach napięcia nerwowego  

i trudnościach w zasypianiu. Prze-
ciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancje czynne, mentol lub na 
którąkolwiek substancję pomoc-
niczą. Podmiot odpowiedzialny: 
Alvogen Malta Operations (ROW) 
Ltd. Malta Life Sciences Park, Buil-
ding 1, Level 4, Sir Temi Zammit 
Buildings, SGN 3000 San Gwann, 
Malta.

Tradycyjny produkt leczniczy 
roślinny do stosowania w okre-
ślonych wskazaniach wynika-

jących wyłącznie z jego długo-
trwałego stosowania.

Przed użyciem zapoznaj się  
z ulotką, która zawiera wskaza-
nia, przeciwwskazania, dane do-
tyczące działań niepożądanych 
i dawkowanie oraz informacje 
dotyczące stosowania produktu 
leczniczego, bądź skonsultuj się 
z lekarzem lub farmaceutą, gdyż 
każdy lek niewłaściwie stosowa-
ny zagraża Twojemu życiu lub 
zdrowiu.
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Lato to pora roku, która wy-
maga od ciebie zwiększonej ilo-
ści energii. Nie zapominaj więc  
o prawidłowym odżywianiu 
siebie i swojej rodziny. Przede 
wszystkim zaś pamiętaj o co-
dziennym spożywaniu 5 por-
cji owoców i warzyw lub soku.  
To właśnie w nich zawarte są 
naturalne witaminy i minerały, 
które – dostarczane w prawi-
dłowych proporcjach – pozwolą 
zachować zdrowie i dobre samo-
poczucie oraz przekształcą się  
w energię i chęć do działania.

Nasz organizm nie potrafi ma-
gazynować wielu składników, 
np. witamin, które odgrywają 

ogromną rolę w jego funkcjo-
nowaniu. Przykładem może być 
witamina C, która zawarta w pro-
duktach naturalnych jest znacz-
nie lepiej przyswajalna. Niestety 
jest też regularnie wypłukiwana 
z naszego organizmu. Aby utrzy-
mać optymalny jej poziom, mu-
simy ją dostarczać w sposób cią-
gły, np. jedząc jedno jabłko, pijąc 
szklankę soku, zjadając garść 
suszonych warzyw lub owoców 
– ale w odstępach czasowych, 
tak aby na bieżąco uzupełniać jej 
braki.

Największą wartość żywienio-
wą mają owoce świeże, niepod-
dane obróbce cieplnej. Sporo 

witamin i błonnika kryje się tak-
że w skórce, którą wielu z nas 
usuwa przed zjedzeniem owo-
cu. Najwięcej błonnika zawiera-
ją maliny (aż 7 g/100 g). Sporo 
magnezu dostarczają banany, 
dlatego (mimo wysokiej, jak na 
owoce, kaloryczności – prawie 
100 kcal/100 g) warto, aby za-
bierane były jako przekąska 
przez młodzież uczącą się. Ma-
gnez stymuluje procesy pamięci 
i koncentracji. Działa też uspo-
kajająco, zapobiega bolesnym 
skurczom łydek, co jest istotne 
w przypadku młodzieży uczęsz-
czającej na zajęcia wychowania 
fizycznego. Sporo witaminy A, 

ZDROWE LATO 
owoce i warzywa

LATEM PAMIĘTAJ O SPOŻYWANIU  
RÓŻNORODNYCH OWOCÓW I WARZYW  
- BY NIE WPAŚĆ W MONOTONNIĘ  
I WCIĄŻ MIEĆ NA NIE OCHOTĘ. O TEJ 
PORZE ROKU WARZYWA I OWOCE SĄ 
NAJSMACZNIEJSZE I NAJZDROWSZE.  
SĄ ŹRÓDŁEM NIEZBĘDNYCH WITAMIN, 
POMAGAJĄ UGASIĆ PRAGNIENIE,  
UKOIĆ NERWY, UŁATWIAJĄ TRAWIENIE  
I DOSKONALE SYCĄ.

ZDROWIE
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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.

niezbędnej do prawidłowego 
procesu widzenia, zawiera me-
lon. Truskawki, grejpfrut, poma-
rańcza i maliny są prawdziwą 
skarbnicą witaminy C. Warto je 
spożywać szczególnie w zimowe 
dni, kiedy nasza odporność wy-
stawiona jest na ciężką próbę.

SIĘGAJ PO  
RÓŻNORODNE OWOCE 
I WARZYWA

Z dwóch powodów – po pierw-
sze dlatego, że w każdym z owo-
ców, warzyw czy soku znajdu-
ją się inne witaminy i minerały,  
a po drugie i równie ważne – by 
nie wpaść w monotonię i wciąż 
mieć ochotę na różne owoco-
wo-warzywne przekąski. Matka 
natura wykazała się dużą fanta-
zją i możesz cieszyć się pięcioma 
grupami kolorystycznymi. Każda 
z nich oferuje odmienne witami-
ny i składniki mineralne, dlatego 
warto sięgać po różne kolory, 
a najlepiej – niech codzienne  
5 porcji warzyw, owoców lub soku 
reprezentuje 5 grup kolorystycz-

nych. Wyróżnia się grupę zieloną 
(sałata, brokuły, ogórek, szpinak, 
szczypiorek itp.), czerwoną (po-
midory, papryka, jabłko, granat, 
arbuz, truskawki itp.), żółto-po-
marańczową (banan, ananas, po-
marańcze, marchewka, melon), 
białą (awokado, kalafior, por, ka-
pusta pekińska, cebula, czosnek) 
oraz czarną (borówki, aronia, ba-
kłażan, czarne porzeczki). Warto 
tak uzupełniać swoją letnią dietę, 
by w codziennym jadłospisie zna-
lazły się warzywa, owoce i soki  
z każdej z grup kolorystycznych.

LETNIE OWOCE  
I WARZYWA SĄ  
ZDROWE I ŚWIETNIE 
SMAKUJĄ

Natura idzie swoim rytmem. 
W danych porach roku organizm 
ma różne potrzeby. W gorące dni 
jesteś bardziej spragniona. Se-
zonowe letnie warzywa i owoce 
oferują to, czego akurat potrze-
buje nasz organizm. Pomagają 
nie tylko ugasić pragnienie, ale 
także pozwalają uzupełnić braki 
płynów w organizmie. Nie czekaj 
więc, aż zachce ci się pić. Sięgaj 

ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Plusssz ELEKTROLITY
24 tabletki musujące, suplement diety 
Glukoza zaliczana jest do węglowodanów przyswajalnych, których spożycie zalecane jest podczas wysiłku fizycz-
nego. Sód to główny elektrolit kationowy, biorący udział w gospodarce wodno-elektrolitowej. Potas pomaga  
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz układu nerwowego. Chlorek to główny elektrolit anionowy,  uczestni-
czy w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej. Wapń przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz przyczynia się do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. 
Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek S.A.

Plusssz Junior  
ELEKTROLITY
20 tabletek musujących, suplement diety 
Składniki produktu zawarte w tabletce musującej po przygotowaniu tworzą roztwór nawadniający 
o zmniejszonej osmolarności.  
Podmiot odpowiedzialny: Polski Lek S.A.
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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.

po jabłko, truskawki, arbuza lub 
sok przy każdej możliwej okazji.

•  Wybierz arbuzy - im czer-
wieńsze, tym lepsze, bowiem 
zawierają więcej wzmacnia-
jącego serce likopenu. Zawie-
rają pektyny i błonnik, które 
wspomagają perystaltykę je-
lit i wywołują uczucie sytości.

•  Sięgnij po owoce jagodo-
we czyli truskawki, maliny, 
jagody, porzeczki, które do-
starczają nam cennych prze-
ciwutleniaczy. Natomiast 
jagody czarne wzmacniają 

wzrok dzięki zawartości fla-
wonoidów i antocyjanów.

•  Marchewki latem są najlep-
sze – nie tylko dla opalenizny 
(dzięki zawartości karotenu). 
To także bardzo dobre źródło 
błonnika, który wspomaga 
trawienie.

•  W gorące dni niezastąpione 
będą soczyste melony – do-
starczą one prowitaminy A 
(ważnej dla skóry i układu od-
pornościowego), witaminy 
C oraz kwasu foliowego (ten 
polecany jest przede wszyst-
kim kobietom w ciąży).

•  Letnie pomidory nie tylko 
świetnie smakują, ale są też 
świetnym źródłem likope-
nu, który wzmacnia serce. 
Dodatkowo zawierają dużo 
błonnika, witaminy C i pota-
su. Szklanka soku pomido-
rowego pita codziennie ukoi 
skołatane nerwy.

•  Brokuły i kalafiory możesz 
serwować na obiad na zmia-
nę z ziemniakami i ryżem. Są 
one świetnym źródłem pro-
witaminy A, witamin z grupy 
B1, B2, PP, a także wapnia, 
fosforu, żelaza i magnezu.

16
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Podmiot odpowiedzialny: VIRDEPOL

Krem z konopi 
100 ml
Krem z konopi przynosi szybką ulgę oraz 
rozluźnienie, idealny do pielęgnacji przeciążonych, 
sztywnych i obolałych stawów, mięśni więzadeł. 

Krem z konopi FORTE  
100 ml
Przynosi szybką ulgę oraz rozluźnienie, idealny  
do pielęgnacji przeciążonych, sztywnych  
i obolałych stawów, mięśni więzadeł.  
Zawiera chondroitynę o właściwościach  
nawilżających oraz kwas hialuronowy, który 
zachowuje elastyczność i wytrzymałość skóry.

KASZTANOWY ŻEL Z RYTUNĄ
350 g
Żel do pielęgnacji i masażu nóg, niweluje uczucie „ciężkich nóg”.



 

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: BIO-PROFILPodmiot odpowiedzialny: BIO-PROFIL

Podmiot odpowiedzialny: BOIRON S.A. Podmiot odpowiedzialny: BOIRON S.A.

Laboratoria Polfa Łódź 
Calcium C cytryna  

16 tabletek musujących, suplement diety
Wapń pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni oraz przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi, 
jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości i zębów. Pomaga w  utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa 
nerwowego. Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 

Laboratoria Polfa Łódź 
Calcium ALERGO PLUS
16 tabletek musujących, suplement diety
Wapń pomaga w utrzymaniu prawidłowego przekaźnictwa nerwowego. Cynk pomaga w prawidłowym  
funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wapń i cynk biorą udział w procesie podziału komórek. 

BOIRON Arnigel 
żel, 45 g
Homeopatyczny produkt leczniczy
Skład: 100 g żelu zawiera Arnica mon-
tana TM  7 g.

BOIRON Camilia 
roztwór doustny, 10 dawek
Homeopatyczny produkt leczniczy
Skład: 1 pojemnik zawiera Chamomilla 
vulgaris 9CH-333,3mg, Phytolacca decandra 
5CH-333,3 mg, Rheum 5CH-333,3 mg.

Wskazania: bolesne ząbkowanie u nie-
mowląt.

Activblock Classic 
Roll-on, 25 ml
Produkt przeznaczony do stosowania na 
noc, jako długotrwała i zaawansowana 
ochrona przed nadmierną potliwością 
pach. 

Hepatil slim 
60 tabletek, suplement diety
Ekstakt z lisci ostrokrzewu paragwajskiego (yerba mate) przyczynia się do utrzymania prawidłowej masy  
ciała oraz sprzyja rozpadowi lipidów. Cholina przyczynia się do właściwego metabolizmu tłuszczów. Cholina 
pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby.

Activblock Sensitive
Roll-on,  25 ml
Produkt przeznaczony do stosowania na noc, jako dłu-
gotrwała i zaawansowana ochrona przed nadmierną 
potliwością pach. Dodatek allantoiny, pantenolu, 
ekstraktu z bawełny minimalizują ryzyko podrażnień.

Podmiot odpowiedzialny:  TEVA Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny:  TEVA Sp. z o.o.
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Wskazania: leczenie miejscowe następstw niewielkich urazów (siniaki, stłuczenia).

Polecany również do stosowania w bólach mięśni pojawiających się po intensywnym wysiłku fizycznym.



 

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: GRUPA INCO S.A. Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO S.A.

Hysan 
maść do nosa, 5g
Pielęgnuje i nawilża nos oraz wspiera jego naturalną regenerację, 
np. w przypadku nieżytu nosa. 

UZARIN 
żel, 75 ml
Żel pielęgnująco–kojący  
na obolałe miejsca.

Preparat polecany  na skórę 
wrażliwą, szczególnie na miejsca po 
urazach, opuchnięte, również z siń-
cami i krwawymi wybroczynami.

POLDERMIN hydro 
100 ml
 

Specjalistyczny krem, intensywnie nawilża-
jący, przeznaczony dla osób ze skórą suchą 
i wrażliwą. Łagodzi dolegliwości związa-
ne  z atopowym zapaleniem skóry, łuszczycą  
i egzemą.

Podmiot odpowiedzialny: POLFA TARCHOMIN Podmiot odpowiedzialny: Nes Pharma Sp. j.

Podmiot odpowiedzialny: SALUS INTERNATIONAL Podmiot odpowiedzialny: Ursapharm

LIPIEC / SIERPIEŃ 
 2019

BRODACID 
płyn na skórę, 8 g

Skład: 1 g płynu zawiera: 50,4 mg kwasu mleko-
wego (w postaci roztworu 90%), 100 mg kwasu 
salicylowego.

Działanie: keratolityczne (zmiękcza i rozpulch-
nia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego 
złuszczanie).

Wskazania: leczenie brodawek zwykłych, około 
paznokciowych, brodawek stóp i brodawek mo-
zaikowych.

ABE 

płyn na skórę, 8 g
Skład: 1g płynu na skórę zawiera 89 mg 
kwasu mlekowego (w postaci roztworu 
90%) oraz 89 mg kwasu salicylowego.
Działanie: keratolityczne.
Wskazania: usuwanie odcisków, na-
gniotków  i zgrubiałej skóry.

AKUTOL 
spray, 60 ml

Plastyczny bandaż ochronny na bazie kopolimeru akrylano-
wego służący do szybkiego opatrzenia drobnych ran i otarć. 
Po aplikacji zasycha do 3 minut i jest wodoszczelny. 
Bandaż samoistnie usuwa się po 3 - 4 dniach.



 
 

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: Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol”  Poznań

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi AventisPodmiot odpowiedzialny: Alcon Polska Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Aventis Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: Sanofi Aventis Sp. z o.o.

Wartix 
38 ml, środek do szybkiego 
usuwania kurzajek 
 z dłoni i stóp 
Wyrób medyczny do szybkiego usuwania 
kurzajek poprzez wymrażanie, jest łatwy  
w użyciu i nie wymaga montażu przed zasto-
sowaniem.

Jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania wspomagająco w stanach rekonwale-
scencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby, w niestrawności, po spożyciu ciężkostrawnych 
pokarmów, po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

IWOSTIN 50+SPF 

SOLECRIN CAPILLIN  
krem ochronny, 50 ml

SOLECRIN  
emulsja ochronna, 100 ml

Krem ochronny dla skóry naczynkowej  
i nadreaktywnej, hypoalergiczny.   
Chroni przed promieniowaniem UVA/UVB, 
hamuje powstawanie rumienia, zmniejsza 
nadwrażliwość skóry.
Emulsja ochronna do opalania do skóry 
szczególnie wrażliwej i skłonnej do alergii.
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Podmiot odpowiedzialny: GENEXO

Allegra 

120 mg, 10 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny.     Działanie: antyhistaminowe.
Wskazania: leczenie objawów kataru siennego, takich jak: kichanie, swędzenie nosa, katar, uczucie 
zatkanego nosa, swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.

SYSTANE COMPLETE 
10 ml, wyrób medyczny
Nawilżające krople do oczu, optymalna 
ulga dla suchego oka. 
Łagodzi, nawilża i regeneruje.

Sylimarol 70 mg, 30 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu su-
chego z łuski ostropestu plamistego.

Sylimarol 35 mg, 60 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg wyciągu uchego 
z łuski ostropestu plamistego.

Essentiale Forte 
300 mg, 50 kapsułek
Skład: 1 kapsułka zawiera Fosfolipidy  
z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfa-
tydylo) cholinę 300 mg.
Działanie: regeneracja ubytków w komórkach wątroby powstałych wskutek procesów chorobowych, korzystne 
działają przeciwmiażdżycowo.
Wskazania: zmniejszenie subiektywnych dolegliwości takich jak: brak apetytu, wrażenie ucisku w prawym nad-
brzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działaniem substancji toksycznych 
lub w przebiegu zapalenia wątroby.



 

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.

Importer: KRKA-Polska Sp. z o.o., Warszawa Podmiot odpowiedzialny: „Herbapol”  Lublin S.A.

Żuravit 
60 kapsułek,  suplement diety
Skoncentrowany ekstrakt z żurawiny wielkoowocowej (25:1).

ALITOL
48 kapsułek elastycznych, suplement diety
Olejowy ekstrakt czosnku 270 mg. Systematyczne przyjmowanie czosnku łagodzi objawy infekcji gór-
nych dróg oddechowych, zwiększa odporność na zakażenia wirusowe i bakteryjne, co jest szczególnie 
ważne w okresie obniżonej odporności organizmu, w stanach osłabienia i wyczerpania.

Podmiot odpowiedzialny: BERLIN-CHEMIE Podmiot odpowiedzialny: BERLIN-CHEMIE

Quixx Grip protect 
spray do nosa, 20 ml, spray do gardła, 30 ml
Bariera ochronna przed wirusami przeziębienia  (Carragelose)
Zastosowany we wczesnym etapie przeziębienia stabilizuje na błonie śluzowej nosa nawilżającą powłokę 
ochronną, która chroni przed przyleganiem i rozprzestrzenianiem się wirusów oraz wspomaga naturalna ochronę 
organizmu przed wirusami przeziębienia. 

Quixx Grip protect  20 tabletek do ssania 
Bariera ochronna przed wirusami przeziębienia  (Carragelose) 
1 tabletka zawiera 10 mg Carragelose.
Zastosowany we wczesnym etapie przeziębienia stabilizuje na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła  nawilżającą 
powłokę ochronną, która chroni przed przyleganiem i rozprzestrzenianiem się wirusów, wspomaga naturalną 
ochronę organizmu przed wirusami przeziębienia. 

DIOSMINEX MAX  
60 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej dio-
sminy.
Działanie: zwiększa napięcie naczyń żylnych, drenaż limfa-
tyczny, nasila perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ lim-
fy, zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych 
i ich podatność na pękanie.
Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolno-
ścią krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie ciężkości i ból 
nóg, nocne kurcze łydek.

DIOSMINEX   
szybka ulga do nóg
żel, 100 g
Kosmetyk polecany do pielęgnacji nóg, szcze-
gólnie dla osób z syndromem ciężkich nóg  
oraz ze skórą skłonną do pajączków naczynio-
wych i rozszerzonych lub kruchych naczynek.

Scholl Nawilżająca maska PediMask  

1 para skarpetek
20 minutowa maska do stóp

Nawilżająca maska z olejkiem makadamia lub kokosowym, 
zapewnia intensywne nawilżenie, by stopy były delikatne 
i gładkie.

Scholl Preparat  
na grzybicę paznokci  

3,8 ml + 5 pilniczków do paznokci

Produkt pomaga zapobiegać rozprzestrze-
nianiu się infekcji i nawrotom zakażenia. Jest 
dyskretny i łatwy w użyciu.

LIPIEC / SIERPIEŃ 
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Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser  S.A. Podmiot odpowiedzialny: Valeant Pharma Poland Sp. z o.o. 
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ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Helioterapia (leczenie słoń-
cem) w leczeniu chorób skóry 
jest wykorzystywane już od po-
nad 100 lat. Okazuje się, że bez-
pieczne opalanie niesie ze sobą 
wiele zalet. Jesteśmy spragnieni 
słońca. I nic dziwnego, bo śred-
nia roczna liczba godzin sło-
necznych (tzw. usłonecznienie) 
w Polsce wynosi ok. 1600. Ozna-
cza to, że w ciągu dnia słońce 
pojawia się średnio na niespeł-
na 4,5 godziny. Dla porównania:  
w niektórych rejonach Hiszpa-

nii czy Grecji słońce świeci śred-
nio ponad 8 godzin dziennie,  
a w Egipcie – nawet ponad 10. 
Może właśnie w tym tkwi sekret 
optymistycznie nastawionych 
do życia mieszkańców tych kra-
jów? Wszyscy doświadczamy 
dobroczynnej mocy słońca – 
gdy tylko wychodzi zza chmur, 
czujemy przypływ energii, jeste-
śmy bardziej zadowoleni i szczę-
śliwsi. Szybciej się relaksujemy  
i lepiej radzimy sobie ze stresem. 
Ale doskonały nastrój to nie je-

dyna zaleta opalania. Wpływa on 
bowiem korzystnie na cały or-
ganizm, może też łagodzić wie-
le dolegliwości. Dlatego warto 
wykorzystać coraz cieplejsze dni 
na bezpieczne opalanie – w ten 
prosty sposób zadbasz i o ciało, 
i o ducha.

Helioterapia  
warta Nobla

To odkrycie jest zasługą duń-
skiego lekarza Nielsa Ryberga 
Finsena, który badał sposoby 

HELIOTERAPIA  
czyli SŁOŃCA leczniczy 
wpływ na różne choroby

HELIOTERAPIA CZYLI LECZENIE 
SŁOŃCEM SPRAWDZA SIĘ  
W PRZYPADKU WIELU CHORÓB. 
ŁUSZCZYCA, ATOPOWE  
ZAPALENIE SKÓRY I TRĄDZIK  
TO SCHORZENIA, KTÓRYCH  
OBJAWY DOSKONALE ŁAGO-
DZI PROMIENIOWANIE  
SŁONECZNE. SŁOŃCE DOBRZE  
TEŻ WPŁYWA NA NASZ UKŁAD  
NERWOWY - POD JEGO WPŁY-
WEM ZMNIEJSZA SIĘ DEPRESJA.
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wykorzystania światła w medy-
cynie, za co w 1903 r. otrzymał 
Nagrodę Nobla. Zaproponował 
on leczenie słońcem chorób 
skóry (m.in. tocznia gruźlicze-
go). Odkrył również, że krzywicę 
(chorobę dzieci wywołaną nie-
doborem witaminy D) można 
leczyć opalaniem się. Obecnie 
fototerapia (światłolecznictwo) 
wykorzystywana jest w leczeniu 
wielu dolegliwości, a do naświe-
tlań stosuje się głównie sztuczne 
źródła promieniowania świetl-
nego.

Z terapii słońcem (heliotera-
pia) możemy natomiast korzy-
stać samodzielnie – wystarczy 
w pogodny dzień wybrać się na 
spacer albo po prostu wystawić 
twarz do słońca. Najlepiej robić 
to codziennie przez kilkanaście 
minut.

Helioterapia: zacho-
waj umiar w wystawia-
niu się na słońce

Aby opalanie pozytywnie 
wpłynęło na organizm, trzeba 
go zażywać w rozsądnych daw-
kach. W przeciwnym razie może 
zaszkodzić. Długie przebywanie 
na słońcu nie tylko wysusza skó-
rę i zdecydowanie przyśpiesza 
powstawanie zmarszczek, ale 
może też nasilić objawy niektó-
rych chorób, a także uzależnić 
(tanoreksja). 

Największym niebezpieczeń-
stwem jest jednak czerniak – je-
den z najgroźniejszych nowo-
tworów złośliwych, trudny do 
leczenia i szybko dający prze-

rzuty. I chociaż skóra posiada 
mechanizmy obronne przed 
nadmiernym nasłonecznieniem 
(m.in. wytwarza melaninę, czy-
li brązowy barwnik), mogą one 
okazać się niewystarczające. 
Ultrafiolet bowiem wywołuje 
również uszkodzenia DNA ko-
mórek skóry, w dodatku promie-
niowanie UVA obniża odporność 
w skórze, a właśnie te zjawiska 
sprzyjają zmianom nowotworo-
wym.

Jak bezpiecznie korzy-
stać z helioterapii

Najlepiej wychodzić na dwór 
rano, do godziny 11, i po połu-
dniu, po 16, bo wtedy promienio-
wanie jest najmniej intensywne. 
Używaj kremów, wyposażonych 
w filtry UVA i UVB, które dodat-
kowo ochronią skórę. Niezbęd-
ne są także dobre okulary prze-
ciwsłoneczne (kup je u optyka, 
nie na bazarze) – ochronią oczy 
przed zbyt silnym światłem, któ-
re może uszkadzać wzrok.

Zalety helioterapii
• Wzmacnia kości – pod wpły-

wem słońca w skórze wytwa-
rza się witamina D niezbędna 
do prawidłowego przyswa-
jania wapnia i fosforu z poży-
wienia. To ważne dla dzieci, 
bo chroni je przed krzywicą,  
a także osób w dojrzałym wie-
ku, które zabezpiecza przed 
osteoporozą. Witamina ta jest 
również niezbędna do zacho-
wania odporności, sprawnego 
funkcjonowania układu ner-

wowego i regeneracji skóry. 
Może także chronić kobiety 
przed rakiem piersi, a męż-
czyzn przed rakiem prostaty.

• Łagodzi choroby skóry  -  
łuszczyca, atopowe zapalenie 
skóry, lekki trądzik to choroby, 
których zmiany na skórze, po 
bezpiecznym opalaniu się lub 
terapii specjalnie dobranymi 
promieniami UV  ustępują, 
choć zwykle jest to efekt przej-
ściowy. Pamiętaj, że w przy-
padku nadmiernej ekspozycji 
na słońce niektóre choroby 
skóry mogą się nasilić. Ponad-
to promieniowanie słoneczne 
pomaga w gojeniu się zranień, 
ropnych wykwitów i zapaleń 
skóry, a także w zwalczaniu 
chorobotwórczych bakterii  
i grzybów obecnych na skórze.

• Przyspiesza przemianę ma-
terii – pod wpływem słońca 
zwiększa się metabolizm, co 
oznacza, że organizm nie tyl-
ko łatwiej spala kalorie, ale też 
sprawniej oczyszcza się z tok-
syn.

• Zwiększa płodność – naukow-
cy potwierdzają, że pary, któ-
re bezskutecznie starają się  
o dziecko, często osiągają re-
zultat latem, gdy słońca jest 
pod dostatkiem. Prawdopo-
dobnie wpływa na to lepsze 
oczyszczenie organizmu ze 
szkodliwych produktów prze-
miany materii, a także wytwa-
rzanie większej ilości witaminy 
D. Latem wzrasta też libido.

• Korzystnie wpływa na układ 
krążenia – podobnie jak wysi-
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łek, słońce wpływa na zmniej-
szenie spoczynkowej częstotli-
wości akcji serca, poprawiając 
jego wydolność. Normalizuje 
też ciśnienie krwi.

• Łagodzi bóle stawów – efekt 
terapeutyczny daje w tym 
przypadku lekkie nagrzewa-
nie ciała, bo ciepło niweluje 
bóle mięśni i stawów.

• Reguluje rytm biologiczny – 
światło słoneczne wpływa na 
prawidłową pracę szyszynki 
– gruczołu znajdującego się  
w mózgu, z którego wydzie-
la się melatonina (nazywana 
hormonem snu), która od-
powiada za regulację rytmu 
dobowego (snu i czuwania). 
Czynność wydzielnicza szy-
szynki przebiega zgodnie  
z dobowym rytmem zmian 
oświetlenia – jeśli światła jest 

pod dostatkiem, w ciągu dnia 
wstrzymuje się ona z produk-
cją melatoniny (dlatego przez 
cały dzień jesteśmy pełni ener-
gii), a zaczyna ją wydzielać 
dopiero, gdy zapadnie zmrok. 
Z tego właśnie powodu pod-
czas słonecznego lata rzadko 
mamy problemy ze snem.

• Pomaga leczyć depresję – pod 
wpływem słońca organizm 
wytwarza serotoninę – hor-
mon, który poprawia nastrój, 
reguluje apetyt i sen. Z tego 
względu fototerapia stosowa-
na jest np. w leczeniu takich 
chorób jak depresja sezono-
wa, i to z dużą skutecznością.

Tego nie rób 
Zrezygnuj z helioterapii, gdy...
• Bierzesz leki – mogą one 

zwiększać wrażliwość na 

promieniowanie UV (łatwiej 
wtedy o przebarwienia i po-
parzenia skóry). Tak działają 
m.in. niektóre antybiotyki, 
leki uspokajające, na nadci-
śnienie, cukrzycę, pigułki an-
tykoncepcyjne, a także zioła 
(np. dziurawiec).

• Masz jasną skórę – zawiera ona 
mało ochronnej melaniny, 
dlatego osoby z jasną karna-
cją są najbardziej narażone na 
poparzenia (zwiększają ryzy-
ko rozwoju raka!).

• Wyskoczyła ci opryszczka – 
nawrotom choroby sprzyja 
nadmierne przegrzewanie, bo 
obniża odporność.

oprac. M.G.
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Czym myć zęby  
w XXI wieku?

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

O higienę jamy ustnej dbali już 
Sumerowie przeszło 3500 lat przed 
naszą erą. Jednak robili to w nieco 
odmienny sposób niż powszechnie 
znane szczotkowanie. Na początku 
jako podstawowe przybory higie-
nizacyjne nie służyła im bowiem 
klasyczna plastikowa szczoteczka 
do zębów. Początkowo wykorzysty-
wano kawałki drewna, najczęściej 
arakowego, których żucie pozwalało 
mechanicznie oczyścić powierzchnie 
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zębów. Codzienna toaleta od-
bywała się w ten sposób aż do 
pierwszego tysiąclecia naszej 
ery, kiedy to pojawiły się pro-
jekty pierwszych szczoteczek. 
Do ich wyrobu używano wtedy 
włosia zwierzęcego na drewnia-
nym trzonku. W tej formie funk-
cjonowały one aż do XX wieku. 
Z uwagi na to, że włosie natural-
ne charakteryzuje się zmienną 
grubością i jest zwykle ostro za-
kończone, mogło powodować 
urazy dziąseł. W dodatku cha-
rakteryzowały się większą ten-
dencją do gromadzenia drob-
noustrojów. Na ratunek przyszła 
era przemysłowa i tworzywo 
syntetyczne. Jego opatentowa-
nie pozwoliło opracować szczo-
teczki z włosiem syntetycznym 
o regularnych kształtach, za-
okrąglonym końcu oraz o różnej 

twardości. Taką właśnie drogę, 
od kawałka drewna aż do swojej 
obecnej formy, przejść musiała 
znana wszystkim szczoteczka 
do zębów. Wynalazek, jak się 
okazuje, towarzyszący człowie-
kowi od kilku tysiącleci. 

Nawyk mycia zębów tak 
bardzo wpisał się w naszą co-
dzienność, że właściwie robimy 
to automatycznie. Tak kończy 
i zaczyna się nasz dzień. Często 
zabieramy szczoteczkę ze sobą, 
gdy czeka nas ważne spotkanie 
lub w dłuższą trasę. Nie zasta-
nawiając się nad genezą tego 
wynalazku, nakładamy odrobi-
nę pasty na włosie i przez 2 mi-
nuty szorujemy dokładnie zęby. 
Jednak nawet znana wszystkim 
szczoteczka doczekała się swo-
ich następców. Rewolucją oka-
zały się szczoteczki elektryczne 

i soniczne, które szybko zdo-
minowały rynek. Wśród elek-
trycznych są dostępne modele, 
których główka jedynie wibru-
je lub wykonuje ruch obroto-
wy. Były to pierwsze modele, 
obecnie wyparte przez elek-
tryczne szczoteczki wykonują-
ce ruch oscylacyjno-rotacyjny. 
O prym na rynku konkurują 
one ze szczoteczkami sonicz-
nymi, które poprzez drgania 
z dużą częstotliwością pozwa-
lają na dokładne oczyszczenie 
powierzchni zębów. Czy są one 
jednak bezpieczne i lepsze od 
klasycznej szczoteczki manual-
nej?

Efektywność oczyszcza-
nia powierzchni zębów szczo-
teczką klasyczną zależy przede 
wszystkim od właściwej techni-
ki i zdolności manualnych. Dzię-
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ki specjalnym ruchom główek 
szczoteczek elektrycznych i so-
nicznych obsługa i codzienne 
użytkowanie jest dużo prostsze 
i zdecydowanie skuteczniejsze 
w porównaniu do ich manual-
nych odpowiedników. Cały pro-
ces sprowadza się do stopnio-
wego przesuwania szczotki po 
łuku zębowym. Dodatkowo do-
łączone aplikacje na smartfona 
i sygnały dźwiękowe urządze-
nia pozwalają na dokładniejszą 

higienę prowadząc nas przez 
wszystkie etapy mycia zębów. 
Codzienna higiena jest prostsza 
niż kiedykolwiek. Obecnie pro-
ducenci prześcigają się w ilości 
oferowanych funkcji. Szczotecz-
ki elektryczne i soniczne to już 
nie tylko akcesoria do mycia 
zębów. Większość z nich może 
służyć także do mycia języka 
i masażu dziąseł, spełniając 
oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających użytkowników.

Często pojawiają się py-
tania o bezpieczeństwo szczo-
teczek elektrycznych. Wbrew 
obiegowym opiniom nie po-
wodują one nadmiernego 
starcia szkliwa. Zdecydowanie 
efektywniej oczyszczają zęby 
z płytki nazębnej. Dodatkowo, 
większość szczoteczek elek-
trycznych posiada czujnik na-
cisku informujący nas o zbyt 
dużej sile przykładanej podczas 
mycia. Brak takiej kontroli w 
przypadku szczoteczek manu-
alnych może przyczyniać się do 

powstawania recesji dziąsło-
wych i nadwrażliwości zębów. 
Biorąc to pod uwagę, są one 
nawet bezpieczniejsze od kla-
sycznej szczoteczki do zębów. 
Mogą z nich korzystać dorośli, 
jak i dzieci. Dostępne są róż-
ne rodzaje i twardości główek 
dostosowane do potrzeb użyt-
kownika. Podczas zakupu warto 
zwrócić uwagę, by była to szczo-
teczka z akumulatorem, a nie 
zasilana bateryjnie. Akumulator 
zapewnia stały dopływ mocy, 
dzięki czemu efektywność urzą-
dzenia jest na najwyższym po-
ziomie przez cały proces mycia 
zębów. Warto także zasięgnąć 
porady u swojego stomatologa 
odnośnie wskazówek stosowa-
nia szczoteczek elektrycznych. 
Pomoże on wybrać odpowied-
ni dla nas model, wskaże jakie 
funkcje będą w naszym przy-
padku użyteczne oraz jakiego 
rodzaju główki i włosie wybrać 
by najefektywniej dbać o higie-
nę jamy ustnej. 

SPRAY 60ml

niezastąpiony 
 na rany, otarcia
 i skaleczenia
wodoszczelny
szybki i wydajny
sprawdzony

Pytaj również w aptece o: 
AKUTOL STOP

na przyspieszenie gojenia

Wyrób medyczny kl. I 
Dystrybucja w Polsce: 

Salus International – tel. +48 32 788 55 41

www.akutol.com.pl

PLASTER
W SPRAYU
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Już od piątku na terenie Doliny Trzech Stawów, 
tuż za siedzibą Salus International, budowano koloro-
we mini miasto, które od godziny 16.00 w sobotę stało 
się tętniącym życiem terenem Pikniku Zdrowia. Scena 
główna, Miasteczko Zdrowia, Miasteczko Zabaw, po 
prostu moc atrakcji i dobrej, zdrowej zabawy. 

Tegoroczny PIKNIK ZDROWIA po prostu zachęcał 
do dbania o siebie na codzień, tj. „Idż z prądem i dbaj 
o zdrowie!“. Rozpoczęcie trochę się przesunęło, bo 
akurat w dzień pikniku upały osiągały ponad 30oC.  
To pierwszy Piknik Zdrowia bez udziału jego pomysło-
dawcy Ś.P. Aleskandra Żurka, założyciela Salus Interna-
tional i fundatora Fundacji ZDROWIE i OPIEKA. 

Około 16:30 ze sceny powitali uczestników  
Dorota Świętek, prezes Fundacji ZDROWIE i OPIEKA, 
Marek Mańkowski, przedstawiciel zarzdu Salus Inter-
national sp. z o.o. i Adrian Żurek, syn pomysłodaw-
cy imprezy. którzy wspólnie ogłosili oficjalne otwarcie  
PIKNIKU ZDROWIA 2019.

Po uroczystym otwarciu wystąpiły dzieci z Przed-
szkola BIM-BOM w Rybniku. Rewelacyjny występ, nie 
tylko miły dla ucha i oka, ale i dla... nóg, zwłaszcza jak  
mali artyści wykonywali utwór „Wyginam śmiało ciało“. 
Przedszkolaki ze swoimi opiekunami występuą od lat na 
naszej scenie i po prostu widać już ich obycie scenicz-
ne - małe gwiazdy!

Piknik ZDROWIA
dla Farmaceutów, Lekarzy, Stomatologów,  
Diagnostów laboratoryjnych, Pacjentów  

i wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie 
W sobotę, 15 czerwca br. na terenie Doliny Trzech Stawów w Katowicach odbył się kolejny już 

Piknik Zdrowia, którego organizatorem byli Fundacja ZDROWIE i OPIEKA oraz Hurtownia Farma-
ceutyczna Salus International.  Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Śląski Uniwersytet  
Medyczyny i Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.
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W tym roku gwiazdą wieczoru był zespół ELEKTRYCZ-
NE GITARNY z tak chcarakterystycznym liderem Kubą  
Sienkiewiczem, bądź co bądź lekarzem. Uczestnicy  
w czasie koncertu, bawili się świetnie, Temperatura zde-
cydowanie nikomu nie przeszkadzała, taniec i dobry na-
strój towarzyszył wszystkim. 

Występ zaczął się około godziny 20.00 i zgroma-
dził pod sceną mnóstwo fanów. Nie ma wątpliwo-
ści, że ELEKTRYCZNE GITARY w pełnym skadzie to po 
prostu gwiazdy. Koncert był naprawę świetny, z bisa-
mi ponieważ publika nie chciała wypuścić artystów  
ze sceny wołając ich słowami z wykonanych utworów. 
Było radośnie, światła wprawiały widzów w nastrój iście 
piknikowy, a co jakiś czas niebo dekorowały pokazy lotni-
cze, które odbyway się kilka kilometrów dalej. 

Oprócz sceny głównej, miasteczka zdrowia i wie-
lu pyszności na terenie pikniku było także miasteczko 
zabaw. To akurat spodobało się w tym roku wszystkim. 
Już trzeci raz odwiedzili nas na Pikniku ŁUCZNICY, i bez 
wątpienia nie mieli czasu wytchnienia. 

Piknik zdrowia to jednak przede wszystkim Miastecz-
ko Zdrowia, a ono w tym roku oferowało każdemu coś 
co zachęcało o zadbanie o swoje zdrowie. Składało się 
z kilkunastu stanowisk na których każdy mógł przebadać 
swój organizm, między innymi:
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• Badanie oczu, które realizowała firma OPTYKUS, wyko-
rzystując nowoczesny sprzęt do badania wzroku i dobrania 
odpowiednich soczewek.

• Profilaktyka ogólna to stoisko, gdzie można było spraw-
dzić ciśnienie, zbadać cukier, skonsultować się w zakresie 
ogólnego stanu zdrowia.

• PANEWNICKA 201 – w czasie pikniku można 
było sprawdzić się własną moc korzystając z urzą-
dzenia XBody. Na tym stanowisku prowadzone były 
konsultacje bardzo doświadczonego kosmetologa  
co umożliwiało na komputerową analizę skóry twarzy urzą-
dzeniem medycznym „Skin Analisys System“, który potra-
fi ocenić stan i wiek skóry, poziom nawodnienia, zmiany 
pigmentacyjne, szerokość i głębokość zmarszczek, pomiar 
struktury skóry, poziom natłuszczenia.

• Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego – jak sama na-
zwa sugeruje, dokładnie to badali specjaliści na tym stoisku. 

• Badanie słuchu – tym stoiskiem zajmowała się firma Oti-
con – profesjonalna firma zajmująca się badaniem słuchu i 
doborem aparatów słuchowych. 

• Terapia BOWENA – no to stoisko cieszyło się wyjątkową 
popularnością. Tam można było się nie tylko dowiedzieć, ale 
sprawdzić, jakie efekty przynosi ta terapia na nasze ciało. 

• Ruch to zdrowie - stoisko 2 KOŁA – to zdecydowany 
kolejny lider wśród stoisk. Sklep rowerowy przyciągał fanów  
i wielbicieli rowerów. 

• FITNESS AKADEMIA – kto nie marzy mieć pięknej sylwet-
ki? Na tym stoisku wiedzieli o tym wszystko.

•BADANIE CUKRU - specjaliści ze Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego i Diagności Laboratoryjni przebadali prawie 
wszystkich uczestników, korzystaąc z testów firmy Diagnosis 
i Roche :)

• stoisko FUNDACJI ZDROWIE I OPIEKA w tym roku to całe 
mnóstwo atrakcji dla dzieci.

Każda okazja, aby dbać o swoje zdrowie jest ważna, 
zwłaszcza w milej atmosferze :)

HONOROWY 
PATRONAT:

SPONSOR  
STRATEGICZNY:

ORGANIZATOR:
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Tymczasem troska o własną 
kobiecość jest równie ważna, jak 
regularne mycie rąk, włosów, czy 
codzienny prysznic. Aby o nią 
odpowiednio zadbać należy sto-
sować się do podstawowych za-
sad higieny intymnej. By uniknąć 
groźnych infekcji warto wiedzieć, 
jak odpowiednio dbać o te strefy.  

Jak zatem zapobiegać infek-
cjom pochwy, by jednocześnie 
czuć się codziennie świeżo? 

Jest kilka prostych, sprawdzo-
nych sposobów, o których jednak 
czasem zapominamy. Higiena 
intymna wymaga jednak od ko-
biet regularności. Przede wszyst-
kim – naturalna bariera ochron-
na. Niektóre kobiety przesadzają  
z higieną, podmywając się kilka 
razy dziennie, niszcząc tym sa-
mym naturalną florę bakteryjną 
pochwy. W pochwie znajdują się 
bowiem „dobre” bakterie, które 
właśnie zapobiegają wszelkim in-
fekcjom. Naruszenie tej flory może 
sprzyjać rozwojowi niekorzyst-

nych bakterii. Wystarczy myć się 
maksymalnie dwa razy dziennie, 
by nie niszczyć flory, a jednocze-
śnie czuć się czysto i świeżo.

Zamiast mydeł używaj płynów 
do higieny intymnej lub po pro-
stu samej wody. Mydła niszczą 
kwaśne środowisko pochwy. Po-
nadto zrezygnuj z perfumowa-
nych wkładek intymnych – mogą 
podrażniać skórę. Gdy masz okres, 
korzystaj z podpasek. Tampony są 
korzystne tylko w niektórych sytu-
acjach, np. gdy idziesz na basen.

Najbardziej przyjazna dla in-
tymnych stref kobiety jest baweł-
niana bielizna. Jej zaletą jest prze-
wiewność, ponadto nie podrażnia 
skóry i wchłania wilgoć. Unikaj no-
szenia stringów i majtek ze sztucz-
nych materiałów – skóra w nich się 
poci.  

Przebywając w domu noś spód-
nicę lub luźne spodnie. Jeansy czy 
obcisłe rurki uciskają podbrzusze 
i blokują dostęp powietrza, przez 
co skóra nie oddycha.

Kiedy jednak pojawi się uczu-
cie swędzenia miejsc intymnych, 
upławów z pochwy czy nieprzy-
jemnego zapachu, trzeba dzia-
łać szybko. Zwykle wtedy jest 
już za późno na zapobieganie, 
konieczna jest wizyta u lekarza.  
O grzybicę nietrudno, szczegól-
nie w przypadku intensywnego 
trybu życia.

Zależnie od rodzaju dolegli-
wości zastosować można do-
stępne w aptekach, bez recep-
ty, preparaty firmy Kadefarm. 
W przypadku grzybicy warto 
sięgnąć po Albivag, natomiast 
przy infekcjach spowodowanych 
pływaniem w basenie lub inną 
aktywnością sportową skutecz-
ne będą globulki Chlorivag. Na 
świąd okolic intymnych spraw-
dzi się natomiast krem Prurifem. 
Właściwa higiena i profilaktyka 
nie zawsze są przecież wystar-
czające. Dlatego warto pamię-
tać o skutecznych preparatach 
w swojej apteczce.

HIGIENA INTYMNA
Dbaj o siebie!

DLA KAŻDEJ KOBIETY BEZ WZGLĘDU NA WIEK  
NAJWAŻNIEJSZA JEST RÓWNOWAGA. TO ONA SPRAWIA, 
ŻE CZUJEMY SIĘ PEWNIE, ZDROWO I ATRAKCYJNIE.  
JEJ FUNDAMENTEM SĄ PRAWIDŁOWE ZASADY HIGIENY.  
WSZYSCY O NICH SŁYSZELI, ALE NIE WSZYSCY  
JE WŁAŚCIWIE  STOSUJĄ. BADANIA TNS OBOP POKAZUJĄ, 
ŻE 92%  POLEK UWAŻA, ŻE HIGIENA OSOBISTA  
JEST PODSTAWĄ ZDROWIA CZŁOWIEKA, ALE TYLKO  
6% KOBIET DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD PIELĘGNACJI 
ZALICZA DBAŁOŚĆ O STREFY INTYMNE.
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Sokołowsko –  
zapomniany kurort
Prawdziwa perła Dolnego Śląska. Jest oddalona 
zaledwie godzinę jazdy samochodem od Wro-
cławia. 
To wieś w powiecie wałbrzyskim, przycupnię-
ta w kotlinie w Górach Suchych. Malownicze 
położenie wśród wąskich dolin i stromych, 
sudeckich zboczy porośniętych gęstymi lasami 
sprawiło, że - na prośbę rodu Hochbergów - dr 
Herman Brehmer założył w Sokołowsku, noszą-
cym jeszcze wtedy nazwę Görbersdorf, pierw-
sze na świecie sanatorium przeciwgruźlicze.
Wśród drewnianych willi i opuszczonych sa-
natoriów można znaleźć nocleg w dizajnersko 
urządzonych hostelach. Znajdziemy tam także  
klimatyczne kawiarnie i natrafimy na ciekawe 
imprezy. Latem odbywają się tutaj dwa niszowe 
festiwale. Jeden to Sanatorium Dźwięku w sierp-
niu. Drugi – na początku września – Hommage 
a Kieślowski. 
Choć Sokołowsko ma dużo do zaoferowania, 
wciąż pozostaje nieodkryte. To idealne miejsce 
na alternatywne wakacje poza utartym szla-
kiem turystycznym.

Polska to niesamowity kraj, który ma naprawde wiele do zaoferowania. W wakacje można  
wybrać się na wędrówkę po górach albo spływ kajakowy, albo skorzystać z plenerowych 
imprez! Jednym słowem wakacje w Polsce mogą być ciekawe i udane, nawet wtedy,  
gdy pogoda nie do końca dopisuje.

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 
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Zwolnij tempo  
na Podlasiu
Wakacje na Podlasiu to idealna opcja dla 
lubiących aktywny wypoczynek. Lub… 
wręcz przeciwnie, dla ceniących sobie 
spokój orędowników slow life. Aktywni 
powinni wybrać się do Augustowa. Nie 
brakuje tam atrakcji w postaci kajaków, 
rowerów wodnych i darmowych trenin-
gów na świeżym powietrzu! Stamtąd 
niedaleko do Puszczy Białowieskiej. Za-
chwyca ona każdej porze roku, ale w let-
nim rozkwicie robi największe wrażenie. 
Jeśli jednak chcesz przekonać się, co to 
znaczy zwolnić tempo, odwiedź trwający 
od lipca do września, interdyscyplinarny 
Slow Fest w Supraślu. Podczas festiwa-
lu możesz zobaczyć wystawy, koncer-
ty, przedstawienia teatralne oraz wziąć 
udział w warsztatach mających za motyw 
przewodni idee ruchu slow.

Przyjemnych  
wędrówek!
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1.	 najgłębsze	jezioro	1620	m
2.	 część	zegara
3.	 Orient	Express
4.	 brat	Kosmy
5.	 dziedzina	komunikacji	statkami	

powietrznymi
6.	 (Abraham)	prezydent	 

przed	A.	Johnsonem
7.	 dzielnica	Gdańska	ze	słynnymi	

organami
8.	 Andrzej	(ur.1948)	polski	pisarz	

fantasy
9.	 solenizant	z	24	kwietnia
10.	wczasy	harcerzy
11.	poddany	w	ustroju	feudalnym
12.	Adam,	skoczek	narciarski
13.	paliwo	do	lamp
14.	taki,	któremu	nie	można	 

nic	zarzucić
15.	Indianin	z	westernu
16.	teczka	na	dokumenty
17.	długi	u	skarżypyty
18.	genialny	kompozytor	austriacki
19.	drążek	w	kurniku
20.	wybuchł	w	Czarnobylu
21.	broni	w	sądzie
22.	przewrócić,	poprzewracać,	 

przekręcić
23.	potocznie:	chciwy,	łakomy,	 

łapczywy

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.





Silcontrol, 25  mg, tabletki powlekane (Sildenafilum). Każda tabletka zawiera cytrynian sildenafilu będący odpowiednikiem 25  mg sildenafilu. Wskazania: Produkt leczniczy 
Silcontrol jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku 
płciowego. W celu skutecznego działania produktu Silcontrol niezbędna jest stymulacja seksualna. Dawkowanie i sposób podawania: Zalecaną dawką jest 25  mg syldenafilu 
przyjmowane w zależności od potrzeb około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Lekarz może zalecić przyjmowanie dawki 50 mg lub 100 mg. Nie zaleca się stosowania 
produktu leczniczego częściej niż raz na dobę. Podanie doustne. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Równoczesne 
stosowanie z lekami uwalniającymi tlenek azotu lub azotanami. Jednoczesne stosowanie leków pobudzających cyklazę guanylową. Stosowanie u mężczyzn, u których aktywność 
seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego). Stosowanie u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej 
z zapaleniem tętnic, przedniej, niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Stosowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mmHg), 
po niedawno przebytym udarze lub zawale serca, oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące 
stosowania: Przed zastosowaniem leczenia farmakologicznego pacjent powinien skorzystać z narzędzia diagnostycznego dołączonego do ulotki. W przypadku, gdy o leczeniu 
decyduje lekarz, należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta w celu rozpoznania zaburzenia erekcji i określenia jego przyczyn. Sercowo-naczyniowe czynniki 
ryzyka: W przypadku, gdy o leczeniu decyduje lekarz, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji zalecana jest ocena stanu układu sercowo-naczyniowego pacjenta. 
Lekarz powinien ocenić, czy pacjent może być podatny na działanie rozszerzające naczynia, szczególnie w czasie aktywności seksualnej. Silcontrol nasila hipotensyjne działanie 
azotanów. Zgłaszano przypadki ciężkich zaburzeń układu sercowo-naczyniowego. Większość z tych pacjentów, u których wystąpiły zaburzenia, należała do grupy z czynnikami 
ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Wiele z tych działań niepożądanych wystąpiło w czasie stosunku seksualnego lub wkrótce po jego zakończeniu. W pojedynczych 
przypadkach byli to pacjenci, u których powyższe zaburzenia wystąpiły wkrótce po zastosowaniu syldenafilu zanim doszło do aktywności seksualnej. Priapizm: Syldenafil należy 
stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia oraz ze schorzeniami predysponującymi do wystąpienia priapizmu. Zgłaszano przypadki przedłużonych 
erekcji i priapizmu. W przypadku erekcji utrzymującej się dłużej niż 4 godziny, pacjent powinien natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną. Jednoczesne stosowanie z innymi 
inhibitorami PDE5 lub innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji: Nie zbadano bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania syldenafilu z innymi inhibitorami PDE5, terapiami 
tętniczego nadciśnienia płucnego z zastosowaniem syldenafilu czy innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Nie zaleca się stosowania takich połączeń. Zaburzenia widzenia: 
Zgłaszano spontaniczne przypadki zaburzeń widzenia. Przypadki niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego, rzadko występującej 
choroby, były zgłaszane spontanicznie i w badaniach obserwacyjnych. Pacjentowi należy zalecić, aby w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nagłych zaburzeń widzenia przerwał 
przyjmowanie Silcontrol i niezwłocznie skonsultował się z lekarzem. Jednoczesne stosowanie z rytonawirem: Nie zaleca się jednoczesnego stosowania rytonawiru. Jednoczesne 
stosowanie z lekami α-adrenolitycznymi: Należy zachować ostrożność przy podawaniu syldenafilu pacjentom przyjmującym leki α-adrenolityczne, ponieważ jednoczesne stosowanie 
obu leków może prowadzić do objawowego niedociśnienia u nielicznych, podatnych chorych. W przypadku, gdy o leczeniu decyduje lekarz, powinien on poinformować pacjenta 
co należy uczynić w razie wystąpienia objawów niedociśnienia ortostatycznego. Wpływ na krwawienie: Syldenafil nasila przeciwagregacyjne działanie nitroprusydku sodu. Nie ma 
informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia lub czynną chorobą wrzodową. U tych pacjentów syldenafil należy stosować 
jedynie po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści i zagrożeń. Kobiety: Produkt leczniczy Silcontrol nie jest wskazany do stosowania u kobiet. Działania niepożądane: Bardzo 
często (≥1/10): ból głowy. Często (≥1/100 do <1/10): zawroty głowy, zaburzenia widzenia barwnego**, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, nagłe zaczerwienienia, uderzenia 
gorąca, uczucie zatkanego nosa, nudności, niestrawność. Niezbyt często (≥1/1 000 do <1/100): nieżyt nosa, nadwrażliwość, senność, niedoczulica, zaburzenia łzawienia***, ból oczu, 
światłowstręt, fotopsja, przekrwienie oka, jaskrawe widzenie, zapalenie spojówek, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, szum w uszach, tachykardia, kołatania serca, nadciśnienie 
tętnicze, niedociśnienie, krwawienie z nosa, zatkanie zatok, choroba refluksowa przełyku, wymioty, ból w górnej części jamy brzusznej, suchość w ustach, wysypka, ból mięśni, ból 
w kończynie, krwiomocz, ból w klatce piersiowej, zmęczenie, uczucie gorąca, przyspieszona akcja serca. Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000): udar naczyniowy mózgu, przemijający 
napad niedokrwienny, drgawki,* drgawki nawracające*, omdlenie, niezwiązana z zapaleniem tętnic, przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego*, zamknięcie naczyń 
siatkówki*, krwotok siatkówkowy, retinopatia miażdżycowa, zaburzenia siatkówki, jaskra, ubytki pola widzenia, widzenie podwójne, zmniejszona ostrość widzenia, krótkowzroczność, 
niedomoga widzenia, zmętnienie ciała szklistego, zaburzenie tęczówki, rozszerzenie źrenicy, widzenie obwódek wokół źródeł światła (ang. halo vision), obrzęk oka, obrzmienie oka, 
zaburzenia oka, przekrwienie spojówek, podrażnienie oka, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk powieki, odbarwienie twardówki, utrata słuchu, nagła śmierć sercowa*, 
zawał mięśnia sercowego, arytmia komorowa*, migotanie przedsionków, niestabilna dławica piersiowa, uczucie ucisku w gardle, obrzęk nosa, suchość nosa, niedoczulica jamy 
ustnej, zespół Stevensa- Johnsona*, martwica toksyczna naskórka*, krwawienie z prącia, priapizm*, krwawa sperma, nasilona erekcja, drażliwość. *Zgłaszane tylko po dopuszczeniu 
syldenafilu do obrotu. **Zaburzenia widzenia barwnego: widzenie na zielono, chromatopsja, widzenie na niebiesko, widzenie na czerwono, widzenie na żółto.*** Zaburzenia łzawienia: 
zespół suchego oka, zaburzenie łzawienia, zwiększone łzawienie. Podmiot odpowiedzialny: Alvogen Malta Operations (ROW) Ltd. Malta Life Sciences Park, Building 1, Level 4, Sir Temi 
Zammit Buildings, SGN 3000 San Gwann, Malta. Pozwolenie nr 21241 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. Kategoria dostępności: OTC - lek dostępny bez recepty.

Możesz więcej, niż myślisz!

Lek na erekcję.
Działa nawet po 12 minutach.
Efekt utrzymuje się do 5 godzin.

Się kojarzy?
Śledź kampanię

reklamową
online.
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SILCONTROL  - więcej, dłuuużej, lepiej.


