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Drodzy Czytelnicy,  
serdecznie witamy  
w Nowym 2019 Roku! 
Oby był to  Rok radosny, pełen sukcesów i zdrowia!
My zachęcamy do lektury najnowszego wydania 
Zdrowie i Opieka, w którym można dowiedzieć 
się, jak zadbać o swoich dziadków przy okazji ich 
święta, które już tuż tuż. Nie zabraknie artykułów 
o tym jak wzmocnić swoją odporność i skutecznie 
jak dbać o żywienie naszych seniorów, a także jak 
zapachy wpływają na nasze życie. Warto zwrócić 
uwagę, że w tym numerze wiele informacji na te-
mat zalet ziół w różnych sferach naszego życia.
Zachęcamy do postanowień noworocznych, tym 
razem kilka rad na zdrowie i oraz postanowienia 
naszego specjalisty Mateusza Wojciechowskiego 
w cyklu: JAK BYĆ FIT. 
W wydania znajdą Państwo także krzyżówkę  
i „Wędrówki Bliskie i Dalekie”. Życzymy przyjem-
nej lektury w Nowym 2019 Roku!

Redakcja

Spis treści
Zadbajmy o Dziadków!

ZDROWIE SENIORA  
Jak z biegiem lat zmienia się  
nasz układ pokarmowy
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Producent: EGIS

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, wita-
minę E , żelazo oraz wyciąg z głogu.
Przeznaczony jest dla osób dorosłych - przepracowanych, prze-
męczonych, chcących utrzymać dobrą  kondycję organizmu 
niezależnie od wieku. Może być stosowany przez diabetyków.
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Czy wiemy, kiedy ostatnio byli 
u lekarz, robili badania? Jeżeli nie 
to powinniśmy to jak najszybciej 
nadrobić. Nie jest tajemnicą, że 
nasze serce starzeje się jak reszta 
ciała a miażdżyca jest procesem 
fizjologicznym i niestety nie da się 
jej zapobiec. Serca naszych dzia-
dków mają prawo być w słabszej 
kondycji. Możemy jednak ten pro-
ces spowolnić i codzienną pracą 
sprawić, żeby posłużyło im jak 
najdłużej. Co w takim razie zrobić 
żeby zadbać o stan serca swoich 
dziadków? 

Nie lekceważ narzekań  
na zdrowie

Częstą cechą wszystkich dzia-
dków jest to, że czasami narzeka-
ją na swoje zdrowie, że słabo się 
czują, że nie mają siły, że więks-

zość czasu najchętniej spędziliby 
na kanapie. Tymczasem statysty-
ki są bardzo niepokojące, ponie-
waż zawał u kobiet w starszym 
wieku może mieć objawy, któ-
re zbagatelizujemy. Jak wynika  
z badań około 45 proc. ludzi, któr-
zy przeszli zawał serca nie są tego 
świadomi. Dlatego, nie możemy 
bagatelizować żadnych sygnałów 
i tłumaczyć ich wiekiem. Jeżeli 
dziadkowie źle się czują, powin-
niśmy ich namówić na wizytę  
u lekarza. Jeżeli mamy taką możli-
wość, sami umówmy ich na taką 
wizytę. Lekarz powinien przepro-
wadzić badanie jak najszybciej. 
W trosce o zdrowie seniora zajr-
zyjmy również do jego domowej 
apteczki. Powinny się tam znaleźć 
suplementy, które wspomogą 
pracę serca. W takiej apteczce 

powinny być witaminy z grupy 
B, witamina E, żelazo czy wyciąg 
z owoców głogu. Są to składni-
ki, które dodadzą energii a także 
poprawią funkcjonowanie serca  
i naczyń krwionośnych.

Zadbajmy 
o Dziadków!

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE,  
W KTÓRYM WSZYSCY SIĘ SPIESZYMY  
A RODZICE CZĘSTO NIE MAJĄ  
MOŻLIWOŚCI ŻEBY CAŁY CZAS SIĘ 
OPIEKOWAĆ SWOIMI DZIEĆMI  
TO DZIADKOWIE PRZEJMUJĄ  
ICH ROLĘ. WPADAMY DO NICH  
Z WIZYTĄ, DZWONIMY NA DZIEŃ BABCI 
I DZIADKA, SPĘDZAMY Z NIMI ŚWIĘTA, 
JEDNAK CO WIEMY O ICH ZDROWIU? 
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Sam sprawdzaj stan  
zdrowia dziadków

Pierwsze badanie jakie 
możemy wykonać sami to spra-
wdzenie ciśnienia krwi. Badanie 
ciśnienia oraz utrzymanie odpo-
wiedniej wagi jest kluczowe, po-
nieważ otyłość i nadwaga to je-
den z czynników podnoszących 
ryzyko zawału. Polacy najczęściej 
umierają z powodu chorób ukła-
du krążenia a wiele z nich jest 
związanych właśnie z otyłością. 
Kolejnym czynnikiem zwiększają-
cym to ryzyko jest właśnie wieku 
mężczyzn powyżej 45 roku życia 
i 55 lat u kobiet. Według badań 
WHO niepokoić powinien ob-
wód w pasie większy niż 102 cm 
u mężczyzn i 88 cm u kobiet. Sko-
ro święto naszych dziadków już 
niedługo to świetnym prezentem 
może być na przykład ciśnienio-
mierz. Przy okazji poświęć trochę 
czasu na wyjaśnienie jak obsługi-
wać to urządzenie, żeby nie leżało 
nie używane i się kurzyło. 

Zamień kanapę na spacer
Ruch to podstawa w profi-

laktyce chorób serca u senio-
rów. Lekarze zalecają minimum  
150 minut ruchu tygodniowo. Co 
oznacza, że najlepiej jeżeli przez  
5 dni w tygodniu będziemy, ćwic-
zyć po około 30 minut. Taka da-
wka aktywności wystarczy żeby 
zmniejszyć ryzyko choroby serca 
o ponad 50 procent. Różne formy 
ruchu można stosować- ćwicze-

nia, spacery, wyjście do sklepu, 
ważne żeby to było przynajmniej 
pół godziny dziennie. Dobrym 
wyjście może być sprawienie 
dziadkom psa. Będzie on moty-
wacją do wychodzenia na spacery 
a także pomoże redukować stres. 
Naukowcy stwierdzili, że przeby-
wanie w towarzystwie czworono-
ga powoduje obniżenie ciśnienia 
krwi a także stymuluje poziom 
endorfin oraz dopaminy. 

W momencie kiedy zobaczymy, 
że dziadkowie przyzwyczaili się 
do codziennej aktywności, można 
zaproponować im nordic walking. 
Chodzenie z kijami zwiększa spa-
lanie tłuszczu nawet do 46 pro-
cent. Dodatkowo ta dyscyplina 
zmusza do poprawy stabilności 
postawy, którą z wiekiem tracimy. 
Takie regularne marsze zwiększa-
ją również ruchomość w stawach. 

Pomóż w zakupach
Warto przyjrzeć się liście za-

kupów starszych osób. Jeżeli są 
na niej produkty takie jak twarde 
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margaryny, ciastka, słodycze, 
tłuste mięsiwa i wędliny, wy-
soko przetworzone produkty, 
słodzone gazowane napoje to 
postarajmy się skorygować taką 
listę i zamienić produkty na te 
zdrowsze. Musimy pokazać i 
wytłumaczyć dziadkom jakich 
produktów powinni szukać i co 
oznaczają konkretne opisy na 
etykietach. Przeczytaj, co jest 
napisane na ulotce, i wytłumacz, 
że syrop glukozowo-fruktozowy 
i tłuszcze utwardzane to dwie 
rzeczy, których należy się wystr-
zegać. Tłuszcze trans podwyżs-
zają stężenie złego cholesterolu 
LDL, a obniżają poziom dobrego 
cholesterolu HDL. Oraz podnos-
zą stężenie lipoproteiny, która 
zwiększa ryzyko niedokrwiennej 
choroby serca. A fruktoza i syrop 
glukozowo-fruktozowy sprzyja-
ją otyłości. Kolejnym produktem 
na który powinniśmy zwrócić 
uwagę jest sól. Według zaleceń 
WHO powinniśmy jej spoży-
wać maksymalnie do 5 gramów 
dziennie. Większa dawka zwięks-

za ryzyko wystąpienie nadciś-
nienia tętniczego, udaru mózgu 
i niewydolności serca. 

Nie strasz
Jeżeli już musimy przekazać 

seniorowi jakąś złą informację, 
postarajmy się to zrobić delikat-
nie. Osoby starsze nie uskarża-
jące się na co dzień na dolegli-
wości sercowe pod wpływem 
dużego stresu mogą zareago-
wać kłopotami z sercem. Po ta-
kiej złej informacji lub nagłym 
wysiłku fizycznym podnosi się 
diametralnie ciśnienie, serce 
zaczyna pompować większe 
ilości krwi, a zatkane blaszką 
miażdżycową naczynia nie są na 
tyle przepustowe, by móc dos-
tarczyć odpowiednią jej ilość. 
Jeśli naczynia krwionośne senio-
ra są słabe, a złogi miażdżyco-
we duże, może się to skończyć 
zasłabnięciem, a nawet zawałem 
serca. Dlatego pamiętajmy, że 
nie należy denerwować osób 
starszych. Kluczową role od-
grywają tutaj też nasze relacje 

z dziadkami, którzy dużo bardziej 
przeżywają sprzeczki rodzinne.

Dobre wzorce z Internetu
Starsze osoby rzadko korzys-

tają z Internetu. A przecież to 
właśnie tam możemy znaleźć 
mnóstwo informacji na temat 
zdrowego trybu życia wśród 
seniorów. Poszukajmy razem 
z dziadkami informacji jak się 
odżywiać w danym wieku, jakie 
badania robić. Poszukajmy infor-
macji o innych starszych osoba-
ch, które chwalą się swoim do-
brym stanem zdrowia. Będzie to 
świetna motywacja do zadbania 
o zdrowie a może nawet znale-
zienia nowej pasji. 

Przeczytajmy im kilka histo-
rii osób, które zaczęły ćwiczyć  
w wieku podeszłym a w tej chwi-
li dokonują wyczynów, które nie 
śnią się nawet ludziom o kilkad-
ziesiąt lat młodszym. Po prostu 
pokażmy im, że komputer i In-
ternet to urządzenie dzięki któ-
remu możemy dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy i nauc-
zyć się czegoś.

Na co dzień po prostu pa-
miętajmy o naszych dziadkach, 
odwiedzajmy ich i dzwońmy do 
nich, bo kontakt z drugim czło-
wiekiem jest równie ważny jak 
dobra dieta i ruch. 

Spróbujcie wprowadzić te za-
sady w życie Waszych dziadków. 
Kiedyś to oni się wami zajmowa-
li, więc teraz przyszedł czas żeby 
się odwdzięczyć.

oprac. W. Jakubek
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WPŁYW PROCESÓW  
STARZENIA SIĘ NA POTRZEBY 
ŻYWIENIOWE

W procesie starzenia się do-
chodzi do zmian w pracy narzą-
dów wewnętrznych, co powoduje 
zwolnienie procesów przemiany 
materii, a w konsekwencji zmniej-
szenie zapotrzebowania energe-
tycznego.

PROBLEMY Z JAMĄ  
USTNĄ

Układ pokarmowy, w wieku 
podeszłym podlega zmianom 
wstecznym, które mają wpływ 
na trawienie i wchłanianie po-
karmów. Do istotnych zmian do-
chodzi w zakresie jamy ustnej. 
Pojawia się paradontoza, próch-
nica i braki w uzębieniu. W rezul-

tacie upośledzony zostaje proces 
rozdrabniania i żucia pokarmów, 
który jest niezbędny we wstępnej 
fazie trawienia pokarmów. Ma to 
związek z obniżoną produkcją śli-
ny i zawartej w niej amylazy, która 
zapoczątkowuje proces trawienia 
węglowodanów.

ZABURZENIA SMAKU
Często u ludzi w podeszłym 

wieku pojawiają się zaburzenia 
czucia, smaku i węchu. Konse-
kwencją tych zaburzeń może 
być brak apetytu oraz przyjem-
ności towarzyszącej jedzeniu,  
a także unikanie spożywania 
wartościowych produktów po-
karmowych lub spożywanie 
produktów nieświeżych, ze-
psutych, źle przyprawionych. 
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ZDROWIE SENIORA
Jak z biegiem lat zmienia się  
nasz układ pokarmowy

JAKIE ZMIANY ZACHODZĄ  
W UKŁADZIE POKARMOWYM  
W WYNIKU STARZENIA SIĘ  
NASZEGO ORGANIZMU? 
JAK Z BIEGIEM LAT ZMIENIA SIĘ  
PRACA PRZEWODU POKARMOWEGO?
JAKI MA TO WPŁYW NA PROBLEM  
NIEDOŻYWIENIA U LUDZI STARSZYCH?
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Obserwuje się także zaburzenia 
łaknienia pochodzenia ośrodko-
wego.

ZWOLNIENIE PERYSTALTYKI
Zmiany wsteczne w zakre-

sie przewodu pokarmowego 
to także zaburzona motory-
ka przewodu pokarmowego 
w wyniku zaniku gruczołów 
wydzielniczych, produkujących 
szereg hormonów o działaniu 
prokinetycznym, a także zaniku 
błony mięśniowej ściany narzą-
dów rurowych przewodu po-
karmowego. Motoryka i ruchy 
perystaltyczne ulegają spowol-
nieniu, co przyczynia się do za-
burzeń opróżniania żołądka lub 
zaparć.

ROZWÓJ NIEWŁAŚCIWYCH 
BAKTERII JELITOWYCH

Bezkwaśność żołądkowa i za-
burzenia motoryki przewodu po-
karmowego mogą być przyczy-
nami zwiększonego namnażania 
bakterii w jelicie cienkim. Koloni-
zacji bakteryjnej sprzyjają także 
zmiany w zakresie jelit, zwęże-
nia, uchyłki, stany po zabiegach 
operacyjnych. Nieprawidłowa 

kolonizacja bakterii jest istotnym 
klinicznie czynnikiem prowadzą-
cym do zaburzeń wchłaniania  
i niedożywienia.

NIEDOŻYWIENIE OSÓB  
STARSZYCH, PRZEWLEKLE 
CHORYCH – PRZYCZYNY, 
LECZENIE

Na niedożywienie bardzo czę-
sto narażone są osoby starsze, 
zwłaszcza jeśli cierpią na choro-
by przewlekłe. Seniorzy miewają 
zaburzenia apetytu, ich dieta jest 
monotonna, a dodatkowo poja-
wiają się kłopoty z gryzieniem. 
To wszystko sprawia, że orga-
nizm nie dostaje wszystkich od-
powiednich składników odżyw-
czych. Zobacz, jak zapobiegać 
niedożywieniu seniorów.

Niedożywienie może mieć 
różne podłoże, do najczęstszych 
przyczyn zaliczamy: niewłaściwie 
zbilansowaną dietę, głodzenie 
się, zwiększone zapotrzebowa-
nie na składniki odżywcze, nad-
mierne straty takich substancji 
(np. w wyniku biegunek, zespołu 
złego wchłaniania, niewydolno-
ści nerek), przewlekłe choroby 
(przewodu pokarmowego, ne-

rek, wątroby, serca i płuc, nowo-
twory), różnego rodzaju uzależ-
nienia, od leków, alkoholu czy 
narkotyków, różnego rodzaju 
czynniki ekonomiczne i socjalne.

Do grup największego ryzyka 
niedożywienia należą:
• pacjenci z nowotworami złośli-

wymi (aż 85 proc.),
• pacjenci z chorobami jelit (80 

proc.),
• osoby starsze (50 procent)
• pacjenci z chorobami układu 

oddechowego (45 proc.).

Pamiętajmy jednak, że pro-
blemy mogą się pojawić także 
u dzieci i młodzieży w okresie 
dojrzewania, kobiet w ciąży oraz 
karmiących piersią, osób z ze-
społem złego wchłaniania, osób 
na różnego rodzaju dietach  
(wegetariańska, niskokalorycz-
na) i osób przewlekle chorych.

NIEDOŻYWIENIE - SKUTKI
Problemu nie wolno lekce-

ważyć u żadnej z grup ryzyka, 
ponieważ skutki niedożywie-
nia mogą być bardzo poważne.  
W wyniku niedożywienia w or-
ganizmie pacjenta dochodzi do 
groźnych zmian, w tym między 
innymi do:
• niedokrwistości,
• zaburzenia gospodarki wodno-

-elektrolitowej,
• spadku stężenia białek w suro-

wicy krwi,
• spadku syntezy białka, enzy-

mów,
• osłabienia perystaltyki jelit,
• zaburzenia wchłaniania,
• osteoporozy,
• częstszych zakażeń i zaburzeń 
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w gojeniu się ran,
• częstszych powikłań,
• wydłużenia pobytu w szpitalu  

i rekonwalescencji.

ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 
– PRZYCZYNY PROBLEMÓW

Zdaniem wielu specjalistów 
niedożywienie u osób starszych 
jest tak poważnym problemem, 
że rekomendują wykonywanie 
badań przesiewowych w kierun-
ku zagrożenia niedożywieniem 
u każdego ze starszych pacjen-
tów.

Dlaczego? Bo z jednej strony 
starsi ludzie jedzą nieregularnie, 
ich posiłki nie dostarczają im od-
powiedniej ilości witamin i in-
nych składników odżywczych,  
z drugiej zaś osoby starsze to 
często pacjenci, którzy są leczeni 
z powodu chorób przewlekłych 
lub nowotworowych, to także 
chorzy, którzy częściej są pod-
dawani zabiegom medycznym. 
To wszystko sprawia, że stale 
pojawia się u nich ryzyko niedo-
żywienia. Trzeba jednocześnie 
pamiętać, że wraz z wiekiem 
maleje zapotrzebowanie na nie-
które składniki odżywcze, a na 
niektóre wzrasta. Dieta dla se-
niora powinna to uwzględniać.

DIETA DLA SENIORA  
– ŻELAZNE ZASADY

Podstawowym źródłem ener-
gii w diecie dla seniora powinny 
być węglowodany (powinny po-
krywać 50-60 proc. dziennego 
zapotrzebowania energetyczne-
go). Nie wszystkie węglowodany 
są jednak odpowiednie dla star-
szych osób. Główną rolę w die-

cie dla osoby starszej powinny 
odgrywać węglowodany złożo-
ne (cukry proste mogą stanowić 
mniej niż 10 proc. źródła energii). 
Do węglowodanów złożonych, 
które dają energię i jednocześnie 
na dłużej poczucie sytości można 
zaliczyć:
• pieczywo pełnoziarniste
• pieczywo chrupkie
• ciemny makaron
• ryż brązowy
• kasze: gryczana, jaglana, jęcz-

mienna
• otręby
• płatki owsiane, jęczmienne, ja-

glane
• świeże warzywa
• świeże owoce 
• orzechy
• kiełki

Drugim ważnym źródłem ener-
gii w diecie dla starszych jest 
tłuszcz, który powinien pokrywać 
do 30 proc. zapotrzebowania na 
energię. Ale znów tłuszcz tłusz-
czowi nierówny. Kwasy tłuszczo-
we nasycone nie powinny dostar-
czać więcej niż 10 proc. energii,  
a udział izomerów trans nie powi-
nien przekraczać 1 proc. energii. 

Zdrowy tłuszcz w diecie dla se-

niora powinien pochodzić z czte-
rech głównych grup produktów 
spożywczych, do których należą:
•  ryby morskie (np. łosoś, sardyn-

ki, śledź, tuńczyk),
•  chude mięsa (drób, indyk, cie-

lęcina, wołowina),
•  tłuszcze roślinne (oleje: rzepa-

kowy, lniany, oliwa z oliwek),
•  orzechy (włoskie, migdały, bra-

zylijskie, arachidowe, nerkow-
ca).

W żywieniu seniorów, zwłasz-
cza tych zagrożonych niedoży-
wieniem nie może zabraknąć 
białka, które jest ważnym skład-
nikiem budulcowym. W normach 
żywienia dla Polaków zaleca się 
dzienne spożycie białka na po-
ziomie 45-81g dla mężczyzn  
i poziomie 45-81 g dla kobiet.

Jeśli osoba starsza jest dodat-
kowo pacjentem onkologicznym 
trzeba pamiętać, że zwiększa 
się jej zapotrzebowanie na biał-
ko. Rekomenduje się, by spoży-
cie białka u pacjentów wynosiło  
> 1g/kg/24h i najlepiej by oscylo-
wało w granicach 1,5 g/kg/24h[6]. 
Dlatego każdy posiłek w chorobie 
powinien zawierać odpowiednią 
porcję białka.
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WITAMINY DLA SENIORA
Zazwyczaj monotonna dieta 

seniora sprawia, że szybko poja-
wia się deficyt witamin i składni-
ków mineralnych. Jakie witaminy 
dla seniorów powinny się znaleźć 
zatem w posiłkach?

Bardzo często obserwuje się  
u seniorów niedobór:
• witaminy D,
• witaminy B6 (bierze udział  

w przemianach białek i wielo-
nienasyconych kwasów tłusz-
czowych),

• witaminy B2 (zapobiega uszko-
dzeniu rogówki oka, biegun-
kom, pleśniawkom, stanom 
zapalnym jamy ustnej, co dla 

osób noszących protezy zę-
bowe jest bardzo uciążliwe),

• witaminy B12,
• kwasu foliowego.

Ważną rolę w diecie dla senio-
ra odgrywają również antyoksy-
danty, takie jak witamina C, E, A, 
beta karoten.

Po 50. roku życia wzrasta też 
zapotrzebowanie na wapń (nie-
dobór wapnia powoduje ubytek 
masy), dlatego regularnie nale-
ży spożywać mleko i przetwo-
ry mleczne. Dobrym źródłem 
wapnia są także konserwy rybne  
i ryby wędzone (zwłaszcza zjada-
ne wraz z ośćmi).

ZIOŁA WSPOMAGAJĄCE 
UKŁAD POKARMOWY

Dolegliwości układu tra-
wiennego, dla współczesnego 
człowieka to prawdziwy i coraz 
częstszy problem. Specjaliści 
zaczynają mówić o nich jako 
„chorobach XXI wieku” lub „cy-
wilizacyjnych”. Najnowsza litera-
tura fachowa podaje, że 80-90% 
mieszkańców krajów wysoko 
rozwiniętych dotyka jedna z licz-
nych odmian dolegliwości prze-
wodu pokarmowego. Okazuje 
się jednak, że nie jesteśmy bez-
radni a oprócz nowoczesnej me-
dycyny w walce z dolegliwościa-
mi pomagają nam staroświeckie 
zioła. Obecnemu stylowi życia 
związanemu ze stresem, cią-
głym pośpiechem, siedzącym 
trybem pracy, małą ilością ruchu 
i nieodpowiednim odżywia-
niem zawdzięczamy wszystkie 
dolegliwości, które burzą prawi-
dłowe funkcjonowanie układu 
pokarmowego a zarazem jego 
poszczególnych narządów. Kto 
choć raz w życiu doznał skurczu, 
czy też ataku „brzucha” ten wie, 
że jest to poważny sygnał do za-
stanowienia się nad swoim sta-
nem zdrowia. 

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.

SMECTA
10 saszetek, smak pomarańczowo-
-waniliowy
Skład: 1 saszetka zawiera 3g diosmektytu
Działanie : smecta wykazuje silne właściwości powle-
kające błonę śluzową przewodu pokarmowego, zwiększa 
wytrzymałość warstwy śluzu pokrywającego błonę śluzo-
wą na czynniki drażniące. 
Wskazania: ostre i przewlekłe biegunki i dorosłych i 
dzieci.
Podmiot odpowiedzialny: IPSEN Poland Sp. z o.o.

POLCOARD  z witaminą C
60 tabletek dojelitowych
Substancja czynna: 75mg kwasu acetylosalicylowego
Wskazania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne , w których celowe jest hamowanie 
agregacji płytek krwi.
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corporation Austria GmbH



W tej sytuacji na szczęście 
natura nie pozostawiła nas w 
osamotnieniu i dała nam plo-
ny w postaci naturalnych ziół, 
dzięki którym jesteśmy w stanie 
sobie pomóc i zadbać o prawi-
dłową pracę przewodu pokar-
mowego. Dlatego też naturalne 
związki należy przyjmować wraz 
z prawidłowo skomponowaną 
dietą wspomaganą odpowiedni-
mi suplementami diety.

Łopian większy (Arctium lap-
pa) – wyciąg z niego działa żół-
ciopędnie, przyspiesza ogólną 
przemianę materii, czyści krew 
usuwając z organizmu szkodliwe 
związki przemiany materii, jed-
nocześnie pobudza wątrobę do 
prawidłowego funkcjonowania. 
Ziele to znajduje również zasto-
sowanie przy różnego rodzaju 
problemach skórnych takich jak 
wypryski, wągry. W Japonii ko-
rzenie, liście i pajączki łopianu 
stanowią składnik popularnej 
potrawy i wykorzystywane są 
jako warzywa. 

Mniszek lekarski (Taraxacum 
officinale). Mniszek lekarski to 
w naszym kraju jeden z pospo-
litszych chwastów, rośnie na łą-
kach, polach, przydrożnych ro-
wach. Zbawienne działania, na 

dolegliwości układu pokarmo-
wego, o czym zapewne nie wszy-
scy wiemy. Chwast ten działa 
żółciopędnie i żółciotwórczo, od-
truwająco, usprawnia pracę wą-
troby, ułatwia przepływ żółci do 
woreczka żółciowego i dwunast-
nicy. To właśnie te cechy mniszka 
lekarskiego powodują, iż jest on 
wykorzystany przy różnych ob-
jawach dolegliwości wątroby jak 
np.: marskość czy też uszkodze-
nia spowodowane najczęściej 
substancjami toksycznymi, nie-
którymi antybiotykami i syntety-
kami. Jest także skuteczny przy 
stanach kurczowych.

Szakłak amerykański (Rham-
nus purshianus). Ziele to wykorzy-
stywane jest do wspomagania 
perystaltyki jelit, a szczególnie 
jelita grubego, hamuje absorbcję 
wody przez ścianki jelit. Ponadto 
wzmacnia mięśnie jelita grube-
go. Może być stosowany długo-
trwale u osób mających zaburze-
nia pracy jelit. 

Koniczyna łąkowa (Trifolium 
pratense). Któż z nas nie zna ko-
niczyny, zapewne wszyscy, jed-
nak nie wszyscy wiedzą o jej  
możliwościach wykorzystywa-

nia w lecznictwie. Koniczyna łą-
kowa, zawiera grupę związków 
czynnych zwanych izoflawonami 
(antyoxydanty – wolne rodniki 
odpowiedzialne za procesy de-
generacji komórek). Koniczyna 
działa przeciwnowotworowo, 
jako naturalny antybiotyk. 

Ostropest plamisty, zawiera 
w ekstrakcie sylibinę, która jest 
cenionym czynnikiem wpływa-
jącym na detoksyfikację, jedno-
cześnie wzmacnia i regeneruje 
funkcję wątroby. Dodatek pekty-
ny w preparatach z tą rośliną ma 
na celu wiązać metale ciężkie w 
organizmie i usuwać je z niego. 

Właściwości odtruwające glo- 
nów jednokomórkowych są zna-
ne od dawna, jednak nie od za-
wsze doceniane. Wykorzystywa-
ne w niewielkich ilościach jako 
składnik codziennej diety, przy-
spieszają proces detoksyfikacji 
nawet dwukrotnie. Te właściwo-
ści detoksyfikacyjne odnoszą się 
do usuwania substancji trujących 
z organizmu człowieka, tj.: diok-
syn, związków rtęci i substancji 
radioaktywnych. Są one cennym 
czynnikiem stosowanym w pro-
filaktyce przeciwnowotworowej.

orac. M. Grzeczyńska
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Jak dbać o nerki – najważ-
niejszą oczyszczalnię nasze-
go organizmu? 

Dobrze funkcjonujące nerki 
są bardzo ważne, bo to właśnie 
one dbają o oczyszczanie na-
szego organizmu. Już od dawna 
w medycynie wschodu istnieje 
przekonanie, że nerki są niezwy-
kle ważne, odpowiedzialne za 
naszą witalność, ale również za 
naszą młodość. Odpowiednia 
wydolność nerek to także gwa-
rancja dobrej kondycji naszej 
skóry, włosów i paznokci. Osoby, 
których nerki nie funkcjonują po-
prawnie mogą odczuwać bóle, 
przemęczenie, ospałość a także 
brak energii. 

Początek roku to dobry mo-
ment żeby zadbać o nerki, oczy-
ścić je ale i wzmocnić na cały rok. 
Na rynku jest wiele preparatów, 
produktów spożywczych, które 
pomogą w procesie oczyszcza-
nia nerek.

Dlaczego nerki są  
takie ważne?

W teorii każdy z nas wie jak 
ważną rolę pełnią nerki w na-
szym organizmie. W skrócie nerki 
odpowiadają za usuwanie odpa-
dów (wszelkich zanieczyszczeń, 
toksyn itd.) z organizmu a także 
za równowagę płynów ustrojo-
wych i produkcję moczu. 

Codziennie nasze nerki oczysz-
czają krew z odpadów przemiany 
materii i wody. Dlatego też je-
żeli nasze nerki nie będą funk-
cjonowały poprawnie dojdzie 
bardzo szybko do gromadzenia 
się toksyn w organizmie, czego 
skutkiem może być gromadze-
nie się kamieni na nerkach, wy-
sokie ciśnienie a w przypadku 
niesprawności obu nerek może 
dojść nawet do śmierci. Jak widać 
poprawne funkcjonowanie tego 
organu to podstawa odpowied-
niego funkcjonowania całego or-
ganizmu.

Jak w naturalny sposób 
dbać o nerki? 

Najlepszym przyjacielem na-
szych nerek jest woda! Jeżeli 
chcemy żeby być zdrowi to po 
pierwsze powinniśmy zadbać 
o odpowiednie nawodnienie 
ciała. Jest to szczególnie ważne 
podczas upałów kiedy organizm 
wydala bardzo duże ilości pły-
nów. Lekarze zalecają picie 1,5 li-
tra wody dziennie a w czasie 
upałów nawet do 2 litrów. Woda 
poprawia sprawność nerek i szyb-
ciej je oczyszcza. Niektórzy twier-
dzą, że czysta woda wypłukuje 
minerały z organizmu. Nie jest to 
prawdą – woda posiada w sobie 
minerały, a na naszej planecie nie 
istnieje nic bardziej cennego dla 
żywych organizmów niż czysta 
woda – dotyczy to nie tylko ludzi, 
ale również całej fauny i flory. Bez 
wody nie istnieje życie. 

Są osoby dla których woda 
w dużych ilościach nie jest wska-

NERKI to podstawa
NERKA – NARZĄD UKŁADU MOCZOWO-
-PŁCIOWEGO PEŁNIĄCY ROLĘ  
WYDALNICZĄ, REGULACYJNĄ  
I ENDOKRYNNĄ. NERKI SĄ NARZĄDEM 
PARZYSTYM, KTÓREGO KSZTAŁT  
PRZYPOMINA ZWYKLE ZIARNO FASOLI, 
SĄ KOLORU CZERWONOBRĄZOWEGO. 
KSZTAŁT MOŻE BYĆ ZMIENNY  
GATUNKOWO; U KONI PRAWA NERKA 
MA SERCOWATY KSZTAŁT, U BYDŁA  
OBYDWIE NERKI CECHUJĄ SIĘ KSZTAŁTEM 
NIEREGULARNEGO OWALU.



zana. Chodzi o chorujących prze-
wlekle na nerki. W takim przy-
padku zbyt duża ilość płynów 
może spowodować, że nerki nie 
będą w stanie pozbyć się nad-
miaru wody. Są to jednak sytu-
acje dotyczące osób chorych.

Odżywiaj się zdrowo
Nie tylko to co pijemy jest 

ważne dla dobrego funkcjo-
nowania nerek ale także to co 
jemy. Odpowiednio zbilansowa-
na dieta sprawia, że nasze ciało 
otrzymuje odpowiednią dawkę 
witamin i minerałów. Zarówno 
owoce i warzywa doskonale po-
prawiają sprawność nerek. Nale-
ży także:
• zmniejszyć spożycie soli i sło-

nych produktów (sód obciąża 
nie tylko nerki, ale również 
pracę serca). Zmniejszyć to 
nie znaczy całkowicie wyeli-
minować. Wiemy już, że sól 
jest potrzebna naszym orga-
nizmom do prawidłowego 
funkcjonowania. Jednak tak 
jak w każdy innym przypad-
ku, nadmiar nie jest wskaza-
ny. Każde lekarstwo użyte w 
nadmiarze staje się trucizną.

• Oczywiście należy unikać 
wszelkich używek: papiero-

sów, alkoholu i kofeiny, któ-
re powodują, że nerki muszą 
wykonać wielokrotnie cięż-
szą filtrację z toksyn.

• Należy unikać wysoko prze-
tworzonych pokarmów peł-
nych chemicznych dodat-
ków, a także nadmiaru leków, 
które bardzo zanieczyszczają 
i obciążają nerki.

• Należy zwrócić uwagę na ko-
smetyki, których używamy 
– te z chemicznymi dodatka-
mi przenikają do naszych or-
ganizmów zanieczyszczając i 
obciążając również nerki.

• Utrzymywać wyrównane ci-
śnienie krwi, poziom cukru i 
cholesterolu (wysokie ciśnie-

nie może zaburzyć normalne 
funkcjonowanie nerek).

• Regularnie opróżniać pę-
cherz – należy zwrócić na to 
uwagę zwłaszcza podczas 
podróży czy innych wydarzeń 
związanych z oddalaniem się 
od miejsca zamieszkania. 
Unikanie korzystania z toalet 
niestety może fatalnie wpły-
nąć na stan naszych nerek.

Co sprzyja naszym  
nerkom?

Arbuz – jest złożony w 92% z 
wody, a zatem posiada właściwo-
ści moczopędne. Wraz z moczem 
wydalamy więcej złogów z orga-
nizmu i szybciej filtrujemy krew.
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neoFuraginum 

50 mg x 30 tabletek
LECZENIE ZAKAŻEŃ DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy
Działanie: hamowanie rozwoju bakterii wywołujących zakażenie dróg moczowych
Wskazania: zakażenie dróg moczowych
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Mono Witamina C
50 tabletek, suplement diety

1 tabletka zawiera 200mg witaminy C w zalecanej dziennej porcji, która wspiera prawidłowe  
funkcjonowanie układu odpornościowego, prawidłowy metabolizm energetyczny  
oraz prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.
Podiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o

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.
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Sok z cytryny – zapobiega 
powstawaniu kamieni na ner-
kach. Wystarczy wypić w ciągu 
dnia pół szklanki wyciśniętego 
soku, rozcieńczonego z wodą.

Owoce jagodowe – są boga-
te w przeciwutleniacze i „uzbro-
jone” do walki z wieloma cho-
robami. Pomagają wypłukiwać 
kwas moczowy z nerek, czyniąc 
je zdrowszymi. Szczególne zna-
czenie mają żurawina i borów-
ka, które posiadają największą 
ilość substancji eliminujących 
mocznik i kwas moczowy. Dobry 
wpływ na te narządy mają także 
ciemne winogrona.

Jabłka – zawierają antyok-
sydanty i błonnik oraz związki 
przeciwzapalne, poprawiające 
funkcje nerek.

Pietruszka (zarówno korzeń 
jak i natka) – to jeden z najlep-
szych „oczyszczaczy” nerek z 
toksyn, pomagający w leczeniu 
kamicy nerkowej i infekcji dróg 
moczowych.

Pestki dyni – podobnie jak 
jabłka, są źródłem antyoksydan-
tów, minerałów i witamin. Wspie-
rają pracę nerek, zapobiegając 
powstawaniu kamieni. Kupując 

je zwróćmy uwagę, by nie były 
siarkowane.

Oprócz owoców, czy warzyw, 
oczyszczająco działają także 
przyprawy i zioła:

Imbir – zawiera związki prze-
ciwutleniające oraz oczyszczają-
ce krew i nerki z wszystkich tok-
syn. Najlepiej oczywiście świeży, 
kupicie go na straganie lub w 
markecie. 

Kurkuma – posiada właściwo-
ści antyseptyczne i stosowana 
jest w leczeniu wielu schorzeń. 
Działa przeciwzapalnie, zapo-
biegając lub lecząc zakażenia i 
zapalenia nerek. Najlepiej jest 
ją kupować w sklepie ze zdrową 
żywnością.

Mniszek lekarski – chyba naj-
bardziej moczopędny naturalny 
środek. Wzmacnia nerki, ułatwia 
oddawanie moczu oraz łagodzi 
podrażnienia układu moczowe-
go. 

Pokrzywa – absolutnie nie-
zbędna na nerki! Również 
wzmacnia krew i leczy zapalenia 
dróg moczowych. Działa moczo-
pędnie, utrzymując odpowiedni 
stan wody przepływającej przez 

nerki i wypłukując toksyczne 
substancje. Wysoka zawartość 
żelaza, sprawia ,że pokrzywa 
przyczynia się do produkcji czer-
wonych krwinek. 

Korzeń prawoślazu – rów-
nież jest moczopędny,  a śluz, 
który produkuje w układzie mo-
czowym tworzy barierę ochron-
ną zapobiegającą krystalizacji 
zawartych w moczu związków 
mineralnych i działa przeciwza-
palnie. Również kupicie go w 
sklepie ze zdrową żywnością.

Jałowiec – jagody jałowca 
poprawiają funkcje nerek. Sto-
suje się je podczas zakażeń dróg 
moczowych oraz kamieni na 
nerkach. Działają moczopędnie. 
Świetnie pasują do wszelkich 
zup i sosów.

Krwawnik pospolity – oprócz 
pobudzania nerek do pracy, dzia-
ła antyseptycznie i przeciwzapal-
nie. Właściwości moczopędne 
przyspieszają oddawanie moczu, 
a antyseptyczne walczą z bakte-
riami odpowiedzialnymi za zaka-
żenia dróg moczowych.

Czerwona koniczyna – sty-
muluje usuwanie odpadów i 
wody z organizmu przez nerki. 
Można z niej po prostu przyrzą-
dzić sałatkę. 

Zdrowe nerki jak już wspo-
mnieliśmy na początku są bar-
dzo ważnym elementem dobrze 
funkcjonującego organizmu. Ich 
poprawne działanie jest koniecz-
ne do życia człowieka ale rów-
nież do tego żebyśmy się dobrze 
czuli. Zatem poświęcajmy szcze-
gólną uwagę tej parze narządów 
bo dzięki nim możemy pozbyć 
się z naszego organizmu wszyst-
kiego co złe i niepotrzebne. 

oprac. W. Jakubek
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1. OPALAJ SIĘ BEZPIECZNIE
I o ile, idąc na plażę, zwykle 

bierzesz ze sobą tubę kremu 
ochronnego, to na co dzień nie 
zawsze o tym pamiętasz. Tym-
czasem promienie UVA, uznane 
za odpowiedzialne za przed-
wczesne starzenie i nowotwory 
skóry, docierają do ciebie za-
wsze, gdy jest jasno, przenika-
jąc nawet przez szyby. Wyrób 
też w sobie nawyk regularnego 
oglądania swojej skóry i odwie-
dzania dermatologa po to, aby 
zbadać znamiona.

2. RÓB BADANIA!
Warto sprawdzać czy nasze 

wyniki są w normie, przynaj-
mniej raz na pół roku. Kobiety, 
dodoatkowo powinny robić ba-
danie cytologiczne raz w roku 
– to szybkie i proste badanie 
polegające na pobraniu wyma-

zu z szyjki macicy, a umożliwia 
wczesne zdiagnozowanie, m.in. 
raka szyjki macicy. Służy także 
wykrywaniu stanów zapalnych 
i nadżerek. Większość dolegli-
wości można dzięki temu łatwo 
i  szybko wyleczyć, dobierając 
odpowiednie leki.

3. RZUĆ PALENIE
Nie daj się zwieść opowie-

ściom o staruszkach, którzy 
dożyli w dobrym zdrowiu sę-
dziwego wieku, mimo, że nie 
rozstawali się z papierosami. 
Palenie tytoniu to jedna z naj-
częstszych przyczyn chorób 

ZADBAJ O ZDROWIE   
W NOWYM ROKU!
Zdrowotne postanowienia 

CO ROKU OBIECUJESZ SOBIE,  
ŻE LEPIEJ ZADBASZ O SWOJE  
ZDROWIE. TYMCZASEM  
WYSTARCZY PRZESTRZEGAĆ 
KILKU ZASAD, ABY ZMIENIĆ 
STYL ŻYCIA NA ZDROWSZY. 
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układu krwionośnego, rozwoju 
nowotworu i... przedwczesnego 
starzenia się skóry!

4. BĄDŹ AKTYWNY!
Z okazji nowego roku poda-

ruj sobie karnet na zajęcia fitness 
albo zacznij biegać. Ćwiczenia 
aerobowe poprawiają wydolność 
układu sercowo-naczyniowego. 
A wykonując jakąkolwiek aktyw-
ność, dzięki której wzmacniają 

się mięśnie, dbasz o prostą po-
stawę, zwiększasz gęstość kości 
(zapobiegasz więc osteoporozie), 
a także zwiększasz ruchomość 
stawów.

5. WYSPYIAJ SIĘ!
Z powodu deficytu snu możesz 

szybciej przybierać na wadze, 
czuć się bardziej zestresowana 
oraz podatna na spadki nastro-
ju i depresję. Osłabia się także 
układ immunologiczny, a więc 
zaczynasz częściej chorować. Po-
nieważ ze zmęczenia nie masz 
ochoty na aktywność fizyczną, 

zwiększa się ryzyko wystąpienia 
objawów cukrzycy, nadciśnienia 
tętniczego i chorób serca. Dlate-
go najlepiej byłoby, gdybyś prze-
sypiała 7 do 9 godzin. Najważ-
niejsza jest jednak jakość snu, a 
nie jego ilość – po przebudzeniu 
powinnaś po prostu czuć się wy-
spana i wypoczęta.

8. JEDZ ŚNIADANIA
Osoby, które jedzą śniadania, 

łatwiej tracą niechciane kilo-
gramy i utrzymują wymarzoną 
wagę. Jeśli omijasz ten posiłek, 
to z powodu niskiego stężenia 
glukozy we krwi brak ci energii, 
możesz czuć się słaba, miewać 
zawroty głowy, stajesz się mniej 
odporna na chłód (a w efekcie 
szybciej łapiesz infekcje). Naj-
bardziej wartościowe śniadanie 
to takie, które składa się z protein 
i węglowodanów. Powinno w 25 
procentach pokrywać zapotrze-
bowanie energetyczne organi-
zmu na cały dzień.

oprac.  M. Grzeczyńska
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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: Reckitt Benckizer Poland S.A. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckizer Poland S.A. 

Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna  Spółdzielnia Pracy FILOFARM Producent:  PPHU GORVITA 

ULEPSZONA FORMUŁA MULTIEFEKT 
Nowa udoskonalona formuła to kompletny i zbalansowany zestaw witamin i minerałów 
specjalnie stworzony dla kobiet 50+.

Ulepszona formuła multiefekt 
Nowa udoskonalona formuła to kompletny i zbalansowany zestaw witamin i minerałów specjalnie  
stworzony dla mężczyzn 50+.

Nurofen dla dzieci Forte  
50 ml, zawiesina doustna, smak truskawkowy
Skład: 5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: gorączka oraz bóle różnego pochodzenia. Lek można stosować od trzeciego miesiąca życia.

Nurofen EXPRESS  FORTE 
20 kapsułek miękkich
Skład: 1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu.    Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.
Wskazania: bóle różnego pochodzenia – bóle głowy, migreny, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, kostne  
i stawowe, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu, bolesne miesiączkowanie, gorączka.

CENTRUM  „ONA 50+” 
30 tabletek, suplement diety

CENTRUM  „ON 50+” 
30 tabletek, suplement diety

Aspargin
50 tabletek 
Skład:  1 tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoasparganianu (17 mg jonów Magnezu) oraz 250 mg potasu wodoaspar-
ganianu (54 mg jonów potasu).
Wskazania: uzupełnienie niedoboru magnezu i potasu przy niemiarowości i nadpobudliwości serca, profilaktycznie  
w chorobie niedokrwiennej serca, zagrożeniu zawałem, po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, 
w trakcie długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych.

Dystrybutor w Polsce: Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Dystrybutor w Polsce: Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

 COLAFIT 
60 kostek, suplement diety
Suplement stosowany w celu  
uzupełnienia niedoborów kolagenu  
w diecie, jest naturalnym źródłem 
białka, dla utrzymania zdrowych kości.

 Acerola 500 mg
60 kapsułek, suplement diety
ŹRÓDŁO WITAMINY C  – zawiera naturalną witaminę C z aceroli, 
pomaga w pracy układu odpornościowego i nerwowego, zmniej-
sza uczucie zmęczenia i znużenia, utrzymuje prawidłowe funkcje 
psychologiczne, ochrania komórki przed stresem oksydacyjnym.



 

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.

Dystrybutor: VALEANT Dystrybutor: POLFARMEX

Chlorchinaldin
 20 tabletek do ssania
Skład: 1 tabletka zawiera 2 mg chlorochinaldolu.

Działanie: przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwpierwotniakowe.

Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, pleśniawkach , zakaże-
niach grzybiczych jamy ustnej  i gardła po leczeniu antybiotykami.

CERUTIN 125 tabletek
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg witaminy C oraz 25 mg rutozydu.

Działanie: zmniejszanie przepuszczalności i wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych. 

Wskazania: stany niedoboru witaminy C i rutyny- wspomaganie odporności organizmu, uszczelnianie naczyń 
włosowatych – zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy.

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

Hepatil TRAWIENIE  
20 tabletek powlekanych, suplement diety
Suplement polecany w celu wspomagania prawidłowej pracy przewodu pokarmowego i wątroby,  
zawiera składniki wspomagające trawienie, prawidłowe funkcjonowanie jelit, działające korzystnie i ochronnie 
na wątrobę.

Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss

DOSMINEX  
60 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg zmikronizowanej diosminy.
Działanie: zwiększa napięcie naczyń żylnych, drenaż limfatyczny, nasila perystaltykę naczyń chłonnych i przepływ 
limfy, zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych i ich podatność na pękanie.
Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucia ciężkości 
nóg, ból nóg, nocne kurcze łydek, w  przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Producent: A&D PHARMA

Essentiale Forte 

300 mg x 50 kapsułek
Skład: 1 kapsułka zawiera Fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)choinę 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.
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Blend a dent EXTRA STARK  i PLUS 
krem mocujący do protez zębowych, 47 g
Krem mocujący do pełnych i częściowych protez zębowych, zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę.



 

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.

Producent: XENICO PHARMA Podmiot odpowiedzialny: ACCORD HEALTHCARE Polska

Megapar  
20 tabletek musujących, 
smak cytrynowy
Skład: 1 tabletka  zawiera 500 mg paracetamolu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.
Wskazania: bóle różnego pochodzenia o mały i średnim nasileniu, leczenie  gorączki. 

MENACHINOX K2+D3
30 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera naturalną witaminę K2 pozyskiwaną z natto (aktywna forma MK-7-100 µg)  
oraz witaminy D3 4000 j.m. Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.

Koenzym Q10 + witamina E  
120 kapsułek, suplement diety

Suplement diety o właściwościach antyoksydacyjnych, do stosowania w celu ochrony komórek 
przed stresem oksydacyjnym, szczególnie u osób, u których poziom koenzymu zaczyna się 
samoistnie zmniejszać: wraz z wiekiem, w trakcie przyjmowania statyn, w nieodpowiedniej 
diecie (np. odchudzanie, nadużywanie alkoholu i leków).

Producent: XENICO PHARMAPodmiot odpowiedzialny: BIOCODEX 

Enterol 250 

10 saszetek, 10 kapsułek
Skład: kapsułka zawiera 250mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.

Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, nawracająca 
biegunka spowodowana zakażeniom C. difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem, 
zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym oraz  podróżnych.

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP LABORATORIES sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: SEWMED MEDICAL

Chela-Mag B6
60 kapsułek, suplement diety Maść Końska Rozgrzewająca 

250 g x 2 sztukiSkład: 1 tabletka zawiera 100 mg magnezu  oraz witaminę B6-2,1 mg.
Suplement zawiera magnez w postaci wysokoprzyswajalnego chelatu aminokwasowego ALBION, ułatwia pokrycie 
zapotrzebowania organizmu na ten pierwiastek.

Maść końska w formie żelu Linia Natury ,zawiera optymalnie dobrane składniki, które służą do pielęgnacji ciała.  
Działa energetyzująco oraz łagodząco na skórę organizmu.
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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.

Producent: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Dystrybutor: KRKA

Osłonik MAX junior 
10 saszetek stick, suplement diety
Dla niemowląt i małych dzieci

Produkt zawiera liofilizowane kultury drożdży Saccharomyces boulardii oraz mikrokapsułkowane bakterie 
kwasu mlekowego, spożywany w celu wspomagania mikroflory przewodu pokarmowego lub w przypadku 
zmian w jej składzie w przypadku podróży.

Septolete Ultra
16 pastylek twardych
Skład: 1 pastylka zawiera Benzydamini hydrochlorici 3 mg, Cetylpyridini chloridum 1 mg.
Działanie: antyseptyczne, przeciwbólowe, przeciwzapalne.
Wskazania: podrażnienie czy też zapalenie  jamy ustnej, gardła, dziąseł i krtani.

Importer: Milapharm sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny:   „PROLAB” Sp. z o.o.

Termometr elektroniczny  
Home Check
Urządzenie zapewnia precyzyjny i szybki pomiar 
temperatury ciała w zakresie  
od 32 ºC do 42,9 ºC, dokładność do 0,01º

Termometr elektroniczny elastyczny 

Home Check
Urządzenie zapewnia precyzyjny i szybki pomiar 
temperatury ciała w zakresie  
od 32 ºC do 42,9 ºC, czas reakcji 10 sekund.

NIE CHRAP!!! 
speay, 30 ml 
Likwiduje nieprzyjemne odgłosy chrapania 
Spray do gardła zawiera składniki pochodzenia naturalnego o doskonałych właściwościach wzmacniających 
tkanki miękkie gardła, zwiększające napięcie podniebienia miękkiego  oraz tkanek miękkich gardła, zapewniają-
ce rozszerzenie dróg oddechowych. 

Producent: OLIMP LABORATORIES sp. z o.o. Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o.

Omega Cardio
60 kapsułek, suplement diety
CHOLESTEROL, SERCE, KRĄŻENIE

Suplement wskazany dla prawidłowego funkcjonowania serca, w celu regulacji poziomu cholesterolu,  
dla prawidłowego krążenia krwi, dla prawidłowego profilu lipidowego i regulacji poziomu trójglicerydów, 
jako uzupełnienie diety w cenne dla zdrowia kwasy omega-3.

Therm Line fast 
60 tabletek powlekanych, suplement diety
DLA KOBIET DĄŻĄCYCH DO SZYBKIEJ REDUKCJI WAGI CIAŁA 
Suplement zawiera opatentowany ekstrakt z owoców cytrusowych i guarany – SINETROL,  
ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt z pieprzu kajeńskiego i kofeinę. Polecany 
jest dla kobiet  dążących do szybkiej redukcji wagi  ciała.
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Osłonik MAX extra
20 kapsułek, suplement diety
Dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia
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Metoda leczenia zapachami 
znana jednak była znacznie 
wcześniej jako część szerzej 
pojętego ziołolecznictwa.

Od wieków przynosiła szcze-
gólnie dobre wyniki w przypad-
ku problemów psychicznych 
– począwszy od depresji, a skoń-
czywszy na usprawnianiu pamię-
ci. Nieźle się również sprawdzała 
w leczeniu bólów głowy, nawet 
migrenowych – muzułmański 
zielarz Al-Samarquandi zwalczał 
je na przykład, każąc wdychać 
pacjentom zapach fiołka wonne-
go. Starożytni Egipcjanie łagodzi-
li przygnębienie za pomocą woni 
hyzopu. Uważali ponadto, że 
rozjaśnia ona umysł i umożliwia 
ludziom „bystrzejsze myślenie”  
w trudnych chwilach. Lekarze 
greccy i rzymscy bardzo cenili 
aromat majeranku – wedle nich 
„wzmacnia on mózg i emocje”. 

Zaś XVI-wieczny zielarz angielski 
John Gerard zalecał korzystanie 
z majerankowego zapachu „tym, 
co dużo wzdychają” oraz twierdził, 
że dobrze wpływa on na nastrój, 
usuwając lęki, niepokój i smu-
tek, wynikające między innymi  
z samotności i poczucia odrzu-
cenia. W Europie aż do XIX wieku 
w podobnych przypadkach sto-
sowano ponadto szałwię, szałwię 
muszkatołową i rozmaryn.

MEDYCYNA  
WSPÓŁCZESNA              

Pierwsza połowa XX wieku  
w związku z rozwojem farma-
ceutyki chemicznej i wynalezie-
niem antybiotyków na pewien 
czas odrzuciła naturalne metody 
leczenia, w tym aromaterapię, 
ziołolecznictwo zaś mocno stra-
ciło na popularności, choć na 
szczęście nie zostało wyklęte cał-
kowicie. Później jednak nastąpił  

„powrót do natury”. Wtedy także 
naukowcy ponownie odkryli, że 
jest ona źródłem nie tylko sku-
tecznych, ale i mających znacz-
nie mniejsze negatywne skutki 
uboczne niż stosowana „chemia” 
leków. Zaczęli na nowo przyglą-
dać się dawniejszym terapiom, 
z których lekkomyślnie zrezy-
gnowali. Teraz można poddać 
dokładnej analizie wszlekie spe-
cyfiki, obecnie przecież istnieją 
znacznie lepsze narzędzia ba-
dawcze i w ten sposób wiele sta-
rych metod powoli wraca do łask. 
W tym i leczenie zapachami. We-
dług przeprowadzonych przez 
uczonych z Warwick Olfaction 
Research Group w Anglii badań 
efekt działania aromatu na mózg 
jest podobny do działania leków 
antydepresyjnych. Oznacza to, 
że pewne naturalne zapachy, jak 
pomarańczy, zmieniają chemię 
mózgu, powodując np. likwidację 

RZĄDZĄ NAMI ZAPACHY
aromaterapia wraca do łask

TERMIN „AROMATERAPIA” ZOSTAŁ 
WPROWADZONY W PIERWSZYCH 
LATACH DWUDZIESTEGO WIEKU 
PRZEZ FRANCUSKIEGO CHEMIKA, 
RENÉ MAURICE GATTEFOSSÉ, KTÓRY 
UŻYWAŁ TEGO SŁOWA DO OPISA-
NIA MEDYCZNEGO ZASTOSOWANIA 
OLEJKÓW ETERYCZNYCH.
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wielu negatywnych nastrojów. 
Najlepszym źródłem leczniczych 
aromatów są zaś olejki eteryczne 
pochodzenia roślinnego. Istot-
ne jest tylko to, które z nich w 
jakich przypadkach stosować. 
Przy czym inspirację do wciąż 
rozwijających się badań w tym 
kierunku stanowią zalecenia na-
szych przodków – począwszy od 
receptur starożytnych Egipcjan, 
Greków i Rzymian, lekarzy arab-
skich, którzy ową dziedzinę roz-
wijali przez wieki. Dzisiejsze ana-
lizy i  oświadczenia w zasadzie 
jedynie ich wiedzę uzupełniają.

ZAPACHY NA POPRAWĘ  
NASTROJU I PRACY MÓZGU

Lęki i niepokój, zwłaszcza wy-
nikające z samotności i poczucia 
odrzucenia szczególnie skutecz-
nie zwalczają olejki lawendowy, 
różany, cyprysowy oraz z liści 
fiołka wonnego – co w latach 
siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku 
potwierdził doktor medycyny 
Pado Rovesti, dyrektor Instituto 

Derivati Vegetali w Mediolanie, 
przeprowadziwszy szereg eks-
perymentów z udziałem swoich 
pacjentów.

Nerwice, bóle głowy, bez-
senność obok aromatu fiołka 
wonnego skutecznie łagodzi 
zapach pelargonii – według le-
karzy z eksperymentalnej kliniki 
w Baku. Prowadzą oni terapię 
polegającą na spędzaniu przez 
chorych dziesięciu minut dwa 
razy w tygodniu w specjalnym 
pokoju, gdzie są poddawani 
działaniu tych właśnie olejków. 
Przynosi to podobno zadziwiają-
ce rezultaty...

Depresję z doskonałym skut-
kiem leczą zapachy cytrusowe. 
Eteryczny olejek pomarańczowy 
otrzymuje się ze skórek poma-
rańczy – jest on łatwy do uzyska-
nia i dlatego niedrogi (służy rów-
nież jako dodatek do wypieków). 
Powinien znajdować się w każ-
dej domowej apteczce. A jeśli 
go akurat nie mamy pod ręką, 
warto pamiętać, że działanie po-

prawiające nastrój ma również 
wąchanie zapachu pomarańczy 
w czasie jej obierania. W sta-
nie bardzo głębokiej depresji 
pomaga woń olejku z kwiatów 
pomarańczy (określanego przez 
aromaterapeutów jako neroli) 
lub znacznie tańszego olejku pe-
titgrainowego, pozyskiwanego 
z szypułek kwiatów pomarań-
czy. Można te olejki mieszać, łą-
czyć z lawendowym, który także 
ma działanie przeciwdepresyjne.

Zmęczenie psychiczne i po-
wodowaną nim depresję XVI-  
i XVII-wieczni europejscy zielarze 
leczyli olejkami z szałwii i melisy 
lekarskiej, stosowali je również  
w przypadku paranoi.

John Gerard stosował także 
wąchanie melisy do „ratowania 
kondycji serca”. Wdychanie bazy-
lii zalecał, aby „oddalić smutek” 
i „uczynić człowieka wesołym 
i zadowolonym”. Była ona popu-
larna i na innych kontynentach 
– Indianie od wieków używali jej 
woni, aby zapobiegać stanom 
lękowym, niepokojowi i nocnym 
koszmarom. A współcześni aro-
materapeuci w pełni popierają 
zalecenia naszych przodków. 
Odkryli też, że olejki eteryczne 
szałwii, melisy i lawendy łago-
dzą przygnębienie występujące 
u kobiet przez kilka dni przed 
wystąpieniem miesiączki.

Napięcie umysłowe spowo-
dowane stresem, nadmiernym 
pośpiechem, poczuciem „za-
grożenia” i problemami, które 
wydają się nie do pokonania, 
szczególnie skutecznie łagodzą 
olejki cytrusowe (stwierdzono, 
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że wyraźnie zmniejszają stres 
i obniżają ciśnienie krwi) i pe-
titgrainowy oraz olejek z me-
lisy lekarskiej. Dobrze działają 
też w tym przypadku zapachy 
tradycyjnych ziołowych środ-
ków relaksujących – rumian-
ku, kozłka lekarskiego, mirry  
i wanilii (olejek z niej rozpylany 
jest w Centrum Leczenia Raka  
w Nowym Jorku w poczekalni 
dla pacjentów czekających na 
badania), a także mieszanki aro-
matów – doskonałe jest na przy-
kład połączenie pomarańczy, 
mandarynki i brzoskwiń oraz 
neroli, kozłka lekarskiego i gał-
ki muszkatołowej – ta ostat-
nia kompozycja tak skutecznie 
zmniejsza napięcie, że w USA 
opatentowano ją jako środek ła-
godzący zjawisko stresu w miej-
scu pracy. Obydwie wyraźnie 
ułatwiają wyjście z dołka psy-
chicznego.

Zdolność koncentracji, popra-
wę pracy umysłu, mobilizację 
sił twórczych, a nawet kondycję 
fizyczną poprawia wiele aroma-
tów i są one współcześnie chęt-
nie wykorzystywane podczas 
szczególnie wyczerpującej pra-
cy, ponieważ ich skuteczność zo-
stała potwierdzona w tym przy-
padku bez żadnych wątpliwości.  
Na przykład w Japonii i w Ro-
sji kierowcy ciężarówek zwykle 
mają w samochodach urządze-
nie skonstruowane przez profe-
sora biologii W. Kransowa, które 
wytwarza gorący nawiew z zapa-
chem sosny, cedru, róży, a nawet 
niektórych wodorostów i grzy-
bów, pomagający ożywić umysł 

i poprawiający refleks.
Firma Shimizu z Japonii w po-

kojach konferencyjnych i biu-
rowych rozprowadzany jest 
aromat mięty pieprzowej, gdyż 
zwiększa efektywność pracy, 
zwalcza ospałość i zmęczenie 
psychiczne. Japońscy aromate-
rapeuci dodają do niego zapach 
lawendy dla poprawy nastroju. 
Zaobserwowano ponadto, że 
olejki te dają efekt dodatkowy 
– zmniejszają chęć pracowni-
ków do palenia papierosów. Za 
przykładem firmy Shimizu po-
szła między innymi giełda pa-
pierów wartościowych w Tokio, 
gdzie stale unosi się woń mięty. 
Obok niej dla ożywienia pracy 
umysłu doskonale nadaje się 
olejek z rozmarynu lekarskiego. 
W XVII wieku angielski zielarz 
Nicolas Culpeper pisał, że jego 
zapach „pomaga w słabej pa-
mięci i wyostrza umysł”. Badania 
przeprowadzone współcześnie 
w Japonii potwierdzają, że woń 
tego ziela rzeczywiście stymulu-
ją mózg.

W Japonii powstały specjalne 
kluby „serwujące zapachy”. Są 
one chętnie odwiedzane przez 
pracowników zarówno umy-
słowych, jak i fizycznych, któ-
rzy w czasie półgodzinnej sesji 
wdychają między innymi aroma-
ty rozmarynu, cytryny, bazylii, 
liści laurowych i szałwii, dzięki 
czemu wracają do pracy z no-
wymi siłami i większym zapa-
łem. Pracodawcy chętnie się na 
to zgadzają, a nawet zachęcają 
ich do tego, wiedząc doskonale, 
że takie „aromatyczne wagary” 
spowodują powrót sił i zwiększą 
efektywność i wydajność. War-
to tu szczególną uwagę zwrócić 
na olejek laurowy, używany do 
ożywienia umysłu już przez sta-
rożytnych Rzymian oraz Indian 
północnoamerykańskich, a tak-
że na zapach szałwii, o którym 
już Gerard pisał, że „wyostrza 
umysł i pamięć”, a inny angielski 
zielarz, William Turner w 1568 r. 
wyraził opinię, że „pomaga pa-
mięci i wyostrza zmysły”.

oprac. M. Grzeczyńska
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Postanowienia noworoczne 
W PRAKTYCE

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

Myślę, że to już swego rodza-
ju tradycja, gdy w styczniu 
nadchodzi ten czas wdra-
żania nowych postanowień 
w życie. Jeśli jednak więk-
szość Twoich postanowień 
brzmi aż nadto podobnie do 
tych z zeszłego roku, to zna-
czy, że coś poszło nie tak. 
Nic nie szkodzi, tym razem 
na pewno się uda. W tym 
roku jesteś zdecydowanie 
bardziej zdecydowany. Dasz 
radę! Ale… tylko i wyłącznie 
jeśli nie popełnisz tych sa-
mych błędów co rok temu. 
A jakie najczęściej błędy po-
pełniamy? Spróbujmy roze-
brać klasyczne postanowie-
nia noworoczne na czynniki 
pierwsze i dokładnie przyj-
rzeć się im z praktycznego 
punktu widzenia.

Jako, że na łamach tego cyklu 
poruszam tematy związane z 
tzw. byciem fit, skupię się wła-
śnie na tego typu postanowie-
niach. W skrócie, większość 
postanowień sprowadza się 
do zdrowego odżywiania, ak-
tywności fizycznej i (przede 
wszystkim) utraty kilku zbęd-
nych kilogramów. I tu popeł-

niamy pierwszy błąd. Szybko, 
bo nawet nie nakreśliliśmy jak 
to chcemy osiągnąć. A proble-
mem jest w tym, że zapomina-
my co pozwala nam zobaczyć 
jak spadają kilogramy na wadze. 
Aktywność fizyczna i zdrowe 
żywienie. To tak naprawdę jedy-
ne i najlepsze narzędzia, dzięki 
którym za rok będziemy się cie-
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szyć z osiągnięcia wymarzonej 
sylwetki. 
Jasne, pierwsze 2 tygodnie mel-
dujemy się na siłowni codzien-
nie. Ale pod koniec stycznia sa-
modyscypliny nam starcza na 
krótki marsz w sobotę. Dieta? 
Jak najbardziej. Do pierwszych 
urodzin cioci, a potem już tylko 
Walentynki, Tłusty Czwartek, 
Wielkanoc, majówka, wakacje 
all-inclusive… i koło się zamyka. 
Kolejny rok mówi „dzień dobry!” 
a my przepisujemy postanowie-
nia z zeszłorocznego kalenda-
rza. A wszystko to, przez tą na-
szą motywację. Zamiast znaleźć 
złoty środek, zabieramy się za 
trening i dietę pełną parą. Z dnia 
na dzień z typowego kanapow-
ca chcemy zostać zawodowym 
sportowcem. A to kolejny i chyba 
największy błąd. Brak realnego 
planu działania.

Zamiast wdrażać plan idealny, 
w tym roku polecam wam plan 
realny. A jaki to jest plan? to już 
będzie indywidualne dla każde-
go z nas. Nie zastanawiajmy się 
co jest „najlepszą” opcją, a raczej 
celujmy w coś, co będzie realne 
dla nas. Jesteś pracującą matką 
z 2 dzieci? Pracujesz na dwa eta-
ty bo jesteś jedynym żywicielem 
rodziny? Od 10 lat Twój ulubiony 

punkt gastro to budka z keba-
bem pod blokiem? Pod koniec 
dniówki Twoje myśli krążą wokół 
pysznego schabowego z frytka-
mi? Twoja aktywność fizyczna w 
ostatnim czasie sprowadzała się 
do wyprowadzenia psa dwa razy 
w tygodniu? W każdym z tych 
wypadków zdrowa dieta i tre-
ning z noworocznego wydania 
magazynu fit niestety nie jest dla 
Ciebie.

Zadaj sobie pytanie - co real-
nie mogę zrobić? W jaki sposób 
mogę zwiększyć swoją aktyw-
ność? A możliwości jest wiele. 
Przejść się do sklepu, zamiast 
jechać samochodem. Wybierać 
schody, zamiast windy. Kupić 

karnet na siłownię, ale nie dać się 
namówić znajomemu na 5 mor-
derczych treningów, dzięki któ-
rym zrobisz formę w 28 dni. 
Wiesz już, że to tak nie działa. 
Masz 365 dni, więc podejdź do 
tego na spokojnie. Nie ma dro-
gi na skróty, ale też nie goni Cię 
czas. 2-3 treningi w tygodniu 
w zupełności wystarczą. Zrób 
cokolwiek, dzięki czemu Twoja 
ogólna aktywność będzie więk-
sza niż rok temu. 

A co z dietą? Wszystkie diety cud 
i magiczne suplementy schowaj 
do pudełka z niespełnionymi po-
stanowieniami. Spraw, aby Twoja 
dieta była choć trochę lepsza niż 
rok temu, ale w żadnym wypad-
ku nie odwracaj jej do góry no-
gami. Myślisz teraz pewnie, że 
oszalałem i próbuję Ci przeszko-
dzić w osiągnięciu celu. Nic bar-
dziej mylnego. Zmieniając swoje 
nawyki o 180 stopni w bardzo 
krótkim czasie po prostu się wy-
palisz i wrócisz do starych przy-
zwyczajeń. A te wiodą tylko do 
niespełnionych postanowień 
z zeszłego roku. Tak jak z tre-
ningiem, tym razem podejdź 
do tego życiowo. Pijesz herbatę 
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z cukrem - zrezygnuj z cukru. 
Jesz schabowego z panierką 
- pozbądź się panierki i wy-
bieraj chudsze mięso. Two-
ja poranna rutyna to kawa 
i drożdżówka - pozwalaj so-
bie na ciastko co drugi dzień. 

Teraz myślisz sobie - co on ple-
cie, to nie wystarczy! Trzeba 
jeść kurczaka z sałatą i pocić 
się godzinami na siłowni. I to 
jest właśnie największy błąd. 
Obecna literatura naukowa 
pokazuje, że najważniejszym 
elementem diety i treningu 
jest to, aby były one realne i 
możliwe do długoterminowe-
go stosowania. Głownie dąży 
się nie tyle do zmiany nawy-
ków, co ich stopniowego mo-
dyfikowania. Tylko ta metoda 
pozwoli nam w miarę bezbo-
leśnie, powoli i przede wszyst-
kim długoterminowo osiągać 
naszą wymarzoną sylwetkę. 
Wszystkie drastyczne podej-
ścia kończą się fiaskiem. Żeby 
jednak nie być gołosłownym, 
przytoczę kilka przykładów. 

Jak pokazują badania (Klein 
et al., 2016), już 5-procento-
wa utrata masy ciała przynosi 
znaczną poprawę parame-
trów gospodarki insulinowej. 
Kolejne utracone kilogramy 
dalej przyczyniają się do jej 
poprawy, lecz znaczną część 
benefitów uzyskujemy już 
na samym początku. Dlate-
go właśnie ważniejsze jest to, 
aby ten nowy styl życia był 
dla nas realny i umożliwił nam 
utrzymanie choćby tych kilku 
początkowych procent. Jak 
w takim razie zaprzestanie 
słodzenia herbaty i spacer do 
sklepu ma nam w tym pomóc?

Otóż, łyżeczka herbaty to 
około 20 kalorii. W przeciągu 
roku, wypijając 365 herbat 
spożywamy około 7300 kalo-
rii. Jeśli te 20 kalorii dziennie 
będzie powyżej naszego za-
potrzebowania kalorycznego, 
to w ciągu roku przytyjemy 
około kilograma tłuszczu. Nie-
źle, prawda? A to dopiero her-
bata. Przed nami cały dzień. 
Tu 20 kalorii, tam 20 kalorii 
i uzbiera się tego całkiem 
sporo w ciągu całego dnia. 
Myślę, że wybór między latte 
z popularnej kawiarni mające 
250 kalorii a czarną kawą ma-
jącą 2 jest prosty. Tak samo 
między napojem zero, a jego 
odpowiednikiem z cukrem, 
który ma 300-400 kalorii na 
litr. 

Zacznijmy też chodzić na spa-
cery, o których prozdrowot-
nych właściwościach pisałem 
w poprzednich artykułach. 
Ale nie codziennie. W week-
endy, z rodziną lub sam na 
sam z muzyką. Godzina w 
sobotę i niedzielę. Takie dwa 
spacery, średnim tempem, to 
jakieś 500 kalorii. Rok ma 52 
tygodnie a to daje nam 26 ty-
sięcy kalorii w roku. Wydatek 
tylu kalorii poniżej naszego 
zapotrzebowania przyczyni 
się do utraty prawie 4 kilo-
gramów. Dołóżmy do tego 
kilogram, który stracimy pijąc 
gorzką herbatę i mamy 5 ki-
logramów w ciągu roku. Jeśli 
na początku tej drogi warzyli-
śmy 100 kilogramów - brawo! 
Właśnie osiągnęliśmy znaczą 
część prozdrowotnych efek-
tów utraty masy ciała. Jeste-
śmy zdrowsi, nasz organizm 
jest nam wdzięczny, a my 
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Kolagen Nowej Generacji + witamina C

Suplement zawiera ultranowoczesny, naturalny, łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu Fortigel, a zawarte w nim 
peptydy działają na metabolizm tkanki chrzęstnej. Poprzez bezpośredni wpływ na chondrocyty preparat stymuluje 
syntezę kolagenu II oraz proteoglikanów. Dodatkowo posiada korzystny wpływ na wygląd skóry, włosów i paznokci.

Producent: Valeant Sp. z o.o.

Vitapil  BIOTYNA+BAMBUS  
60 tabletek powlekanych, suplement diety
MOCNE LŚNIĄCE WŁOSY

Preparat jest polecany jako uzupełnienie diety w witaminy i minerały dla osób z problemami z 
kondycją włosów , tj. nadmiernym wypadaniem włosów, osłabieniem struktury włosów , zwięk-
szoną łamliwością i kruchością , zaburzoną gospodarką hydrolipodową skóry głowy i włosów.

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o.

cieszymy się efektami na wadze 
i spełnionym postanowieniem.

Ktoś powie - ale 5 kilogramów 
to mało! Jasne, ale straciliśmy je 
bardzo bezboleśnie. Utrata wagi 
i wymarzona sylwetka jest jak 
wymarzone auto. Trzeba na nie 
zapracować. Jeśli chcesz stracić 
kolejne kilogramy, wprowadź 
w pozostałej części dnia podob-
ne zabiegi jak z cukrem i herba-
tą. Mówimy tu o kilku prostych 
zmianach. Jedz więcej warzyw - 
5 porcji warzyw i owoców dzien-
nie znacznie zmniejsza śmiertel-
ność i zachorowalność na wiele 
chorób cywilizacyjnych (Wang 
et al., 2014), zapewni także sytość 
i zdecydowanie poprawi nasze 
samopoczucie. Zamień słodycze 
i cukierki na owoce - badania po-
kazują, że dzieci z domów, gdzie 
na stołach leżą owoce zamiast 
słodyczy mają mniejsze proble-
my z otyłością (Rosenkranz 
 et al., 2008). Jedz mniej tłusto - 
nie rezygnuj z tłuszczów, jednak 
w większości spożywamy ich 
zbyt dużo i głównie złej jakości. 
Zamień tłuste mięso i tłuste prze-
kąski (chipsy, pizza, słodycze etc.) 

na orzechy lub odrobinę oliwy 
z oliwek do sałaty. Ogranicz tak-
że sosy i dipy na rzecz przypraw - 
sos czosnkowy może mieć około 
150 kalorii w porcji, podczas gdy 
czosnek ma 7 w całym ząbku!

To tylko kilka możliwości, jak 
w dość bezbolesny sposób wy-
generować możemy deficyt ka-
loryczny, czyli główny czynnik 
sprawczy utraty wagi. Pamię-
tajmy, że nie chudniemy dzięki 
zdrowemu jedzeniu, a dzięki 
spożywaniu mniejszej ilości ka-
lorii niż nasz organizm potrzebu-
je. Jedząc za dużo „zdrowego” 

jedzenia także możemy przytyć. 
Najważniejszy jest umiar, zdro-
wy rozsądek i przede wszyst-
kim chłodna głowa. Najlepszy 
sposób, by w tym roku osiągnąć 
swój cel, to podejść do niego 
realnie, z chłodną głową i wy-
kazać się cierpliwością. Dlatego 
zastanów się, zanim wpadniesz 
w noworoczne szaleństwo bycia 
fit, co możesz zmienić w swojej 
aktywności i żywieniu w tym 
roku, by były one lepsze niż 
w zeszłym. Obejdzie się bez 
kartonowych wafli z sałatą, tym 
razem czas delikatnie poprawić 
stare nawyki. Powodzenia!
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FERIE ZIMOWE 
zdrowe i aktywne

To jak spędzimy ferie jest 
uzależnione zarówno od nas-
zych możliwości jak i potrzeb. 
Ferie to okres przerwy w nauce 
jednak nie każdy rodzić może 
sobie pozwolić na dwa tygodnie 
urlopu w pracy i co wtedy? W ta-
kim wypadku możemy skor-
zystać na przykład z wielu dos-
tępnych ofert kolonii dla dzieci, 

w czasie których nasze dzieci 
będą się świetnie bawić i zdobę-
dą nową wiedzę. Jeżeli możemy 
sobie pozwolić chociaż na kilka 
dni urlopu to powinniśmy wy-
korzystać ten czas i spędzić go 
z dziećmi. Najpopularniejszymi 
kierunkami w okresie zimowym 
są oczywiście góry. Planując fe-
rie możemy wziąć pod uwagę 

potrzeby naszego dziecka lub 
zorganizować je w taki spo-
sób żeby i dla nas był to okres 
wypoczynku w rodzinnym gro-
nie. Najważniejsze jest jednak to 
żeby ten czas dziecku zaplano-
wać w taki sposób żeby wypoc-
zęło i jednocześnie się czegoś 
nauczyło, zwiedziło.

Styczeń i luty to okres, w którym wszyscy uczniowie mają dwutygodniową przerwę w nauce. 
Ferie to czas, w którym uczniowie mogą nacieszyć się zimą i zmienić otoczenie. Daty ferii zimo-
wych w poszczególnych województwach różnią się. 

W roku 2019 ustalony jest następujący harmonogram w województwach: 
• Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie 14.01-27.01
• Podlaskie, Warmińsko-mazurskie 21.01-03.02
• Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie 28.01-10.02
• Łódzkie, Lubelskie, Podkarpackie,  

Pomorskie, Śląskie 11.02-24.02
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BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE 
WSZYSTKIM

Okres ferii to czas kiedy nas-
ze dzieci wyjeżdżają na wyciec-
zki, zarówno z rodzicami jak 
i na zorganizowane wyjazdy. 
Niezależnie od tego, w jaki spo-
sób nasze pociechy spędzają 
swoje ferie, zawsze musimy 
zapewnić im maksymalne be-
zpieczeństwo. Jeśli wysyłamy 
je na jakiekolwiek kolonie, 
trzeba mieć pewność, że wy-
jazd organizowany jest przez 
doświadczoną firmę. Młodzi 
uczestnicy kolonii muszą znaj-
dować się pod opieką wykwali-
fikowanych, odpowiedzialnych 
ludzi. Warto sprawdzić rów-
nież czy wykupując wyjazd dla 
naszego dziecka w cenie jest 
zawarte ubezpieczenie, jeże-
li tak to jakie są jego warunki 
i co obejmuje. Jeżeli warunki 
ubezpieczenie uznamy za nie-
wystarczające wtedy warto się 
zastanowić nad wykupieniem 
dodatkowej polisy. Taką polisę 
należy odpowiednio sperso-
nalizować pod to jaki charak-
ter ma wyjazd. Tutaj o pomoc 
należy poprosić agenta ube-
zpieczeniowego, który ustali 
co powinno wchodzić w za-
kres ubezpieczenia naszego 
dziecka.

FERIE W GÓRACH
Wyjazd w góry to chyba pier-

wszy pomysł jaki nam przyjd-
zie kiedy pomyślimy o feriach 
zimowych. W naszym kraju 

mamy wspaniałe regiony górs-
kie w których na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie. Jeżeli 
tylko pogoda dopisze i spad-
nie śnieg to klimatu polskich 
gór próżno szukać gdziekol-
wiek za granicą. W tym okresie 
wielu turystów wybiera pols-
kie zimowe kurorty takie jak 
Zakopane czy Szczyrk. Stolica 
polskich tatr to uczęszczany 
kierunek, dlatego o nocleg 
należy zadbać dużo wcześ-
niej. Zaplanujmy wcześniej jak 
spędzić ferie, żeby nasze dzieci 
się nie nudziły a też nauczyły 
i spróbowały czegoś nowego. 
W górach jest wiele sposobów 
na to żeby fajnie spędzić czas. 
Dla miłośników sportów zimo-
wych są oczywiście takie sporty 
jak narty czy snowboard. Jeżeli 
nasze dzieci są wystarczająco 
duże żeby poszaleć na śniegu 
to warto zarazić ich do tego 
typu sportów od najmłodszych 
lat. Jeżeli mamy dzieci, które 
jeszcze są za małej to możemy 
spróbować znaleźć taki hotel 
w którym, będzie zapewnio-
na opieka dla naszej pociechy. 
Takie obiekty organizują zaz-
wyczaj różne aktywności dla 
najmłodszych tak aby rodzice 
mieli chwile wolnego czasu 
a dzieci mogły się pobawić 
z rówieśnikami. W polskich 
górach jest wiele możliwoś-
ci do spędzenie ciekawych 
i kreatywnych ferii, kwestia 
tylko w tym czego oczekujemy 
my i nasze dzieci. Jeżeli zde-

cydujemy się na sporty typowo 
zimowe to radzimy żeby dla 
naszej pociechy zorganizować 
chociaż kilka lekcji z instrukto-
rem, który bezpiecznie wpro-
wadzi je w zasady jazdy na nar-
tach czy snowboardzie. 

A CZEMU NIE MORZE?
Pobyt nad morzem raczej nie 

kojarzy nam się z zimowymi fe-
riami a miesiącami letnimi. Jest 
to jednak świetna alternatywa 
dla tych, którzy potrzebują tro-
chę spokoju i wyciszenia. W tym 
okresie warto zainteresować się 
ofertą hoteli SPA, które mają 
w tych terminach bardzo dużo 
korzystnych cenowo ofert. Wy-
jazd do takiego hotelu będzie 
okazją do odpoczynku a także 
skorzystania z całej oferty SPA, 
dzięki której cała nasza rodzina 
się zrelaksuje i nabierze chęci 
do działania po feriach. Oferta 
hoteli dla rodziców z dziećmi 
jest bardzo szeroka. Maluchy 
mogą brać udział w najróżnie-
jszych zabawach i integrować 
się ze swoimi rówieśnikami. 
Nad morzem często organizu-
je się kolonie dla dzieci. Można 
zatem spróbować zaplanować 
czas w taki sposób, aby nasze 
pociechy przebywały w zorga-
nizowanych grupach, a rodzice 
– w okolicznym hotelu. Oprócz 
oczywistych korzyści płynących 
z takiego wypoczynku przypo-
minamy również, że Bałtyk za-
licza się do mórz o największym 
nasyceniu jodem. Oprócz jodu 
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nad Bałtykiem znajdziemy ró-
wnież dużo czystsze powietrze 
niż w południowej części polski 
więc to dodatkowy odpoczynek 
dla naszego organizmu. Miasta 
w których żyjemy niestety nie 
cieszą się dobrą jakością powie-
trza tak więc wyjazd nad morze 
jest bardzo dobrym pomysłem 
w okresie kiedy stężenie szkodli-
wych pyłów jest notorycznie pr-
zekraczane. 

FERIE Z DZIECKIEM
Najlepiej wyjechać z dziec-

kiem co najmniej na 2 tygodnie, 

ponieważ w pierwszych dniach 
maluch będzie się aklimatyzo-
wał. Może być w tym czasie bar-
dziej marudny, mieć mniej ener-
gii i gorzej spać. Ten czas jest 
potrzebny jego organizmowi na 
przystosowanie się do nowych 
warunków. Jeśli jednak tak długi 
zimowy  urlop z dzieckiem nie 
jest możliwy, to nie powód żeby 
rezygnować z wyjazdu. 

Pakując się na wyjazd zimą 
z dzieckiem, nie zapomnijmy za-
brać ochronnego kremu odpor-
nego na trudne warunki pogo-
dowe i zawierającego filtry UV 

( o współczynniku ochronnym 
20-30, a dla najmłodszych 50+), 
ponieważ śnieg zwiększa siłę 
działania promieni słonecznych. 
Takim kremem warto posmaro-
wać dziecku nie tylko buzię, ale 
i rączki. 

 Zabierzmy też ze sobą jak 
najwięcej ubranek na zmianę, 
zwłaszcza jeśli nasze dziecko 
już chodzi. Będzie z pewnością 
wymagać zapasowych ręka-
wiczek i czapki, nie mówiąc już 
o kombinezonie, polarze  lub 
swetrze, rajstopach, ciepłych 
skarpetach, bawełnianej ciepłej 
bieliźnie i ciepłych butach na  
dobrej podeszwie. Oczywiście 
najlepsze, ale niestety najdrożs-
ze są specjalne ubranka z “od-
dychających”, termoaktywnych 
materiałów i buty z goretexem. 
Dodajmy, że warto zabrać ze 
sobą specjalny spray impreg-
nujący do butów (można ku-
pić w sklepach sportowych). 
Przyda się nie tylko do butów 
dziecka. Trzeba spryskać buty, 
zwłaszcza w miejscu szwów jes-
zcze przed pierwszym wyjściem 

ISLA MEDIC HYDRO
20 pastylek
EFEKTYWNIE CHRONI BŁONĘ ŚLUZOWĘ  
JAMY USTNEJ I GARDŁA 
Łagodzi najczęściej spotykane dolegliwości związane 
z przeziębieniem i podrażnionym  gardłem (drapanie, 
chrypka) , łagodzi podrażnione struny głosowe i chroni 
błonę śluzową jamy ustnej.
Producent: Salveo Poland Sp. z o.o.

Oryginalny wyciąg z porostu islandzkiego, pomagają łagodzić objawy chrypki i podrażnienia gardła, 
poprzez utworzenie powłoki osłaniającej błonę śluzową jamy ustnej i gardła.
Producent: Salveo Poland Sp. z o.o.

ISLA CASSIS 30 pastylek, z ekstraktem z czarnej porzeczki
Łagodzi kaszel i chrypkę z witaminą C, bez cukru

ISLA GINGER 30 pastylek, z naturalnym olejkiem imbirowym
Łagodzi kaszel i chrypkę, z miodem

ISLA MINT 30 pastylek, z naturalnym olejkiem miętowym
Łagodzi kaszel i chrypkę, bez cukru

ISLA MOOS 30 pastylek
Łagodzi kaszel i chrypkę
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na śnieg i buty wywietrzyć. Po-
tem warto powtarzać ten zabieg 
co kilka dni, oczywiście po upr-
zednim oczyszczeniu butów. 

Przed wyjazdem na ferie mu-
simy się dowiedzieć, czy blisko 
są dobrze zaopatrzone sklepy  
wtedy oczywiście nie musimy 
tak dużo zabierać z domu. 
Lepiej jednak na wszelki wypa-
dek dla niemowlęcia, które je 
dania ze słoiczków, zabrać kilka 
ulubionych. Zabierzmy też na 
wszelki wypadek termome-
tr, środki przeciwgorączkowe 
i ewentualnie inne leki. 

SPORT POD DACHEM
Zima w naszym kraju nie za-

wsze jest biała i piękna. Częs-
to się zdarza, że podczas zimy 
zamiast śniegu za oknem jest 
pełno błota i mokrego śniegu. 
W takich warunkach spacer 
czy jakakolwiek aktywność na 
świeżym powietrzu to żadna 
przyjemność. To jednak nie po-
wód żeby całkiem zrezygnować 
z dobrej zabawy! Basen, kręgiel-
nia, ścianka wspinaczkowa czy 

coraz popularniejsze parki tram-
polin  to tylko kilka możliwości, 
aby wspaniale spędzić czas całą 
rodziną. Warto śledzić w Inter-
necie czy lokalnych mediach co 
się dzieje w naszej okolicy. Wiele 
szkół czy ośrodków udostępnia 
swoje obiekty sportowe albo or-
ganizuje zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. 

Ferie to dobry moment na to, 
by mogły więcej czasu poświę-
cić ulubionej dyscyplinie sportu 
lub spróbować nowej. Ferie to 
bardzo dobry czas, żeby pobyć 

z naszymi dziećmi i nadrobić 
czas, którego może nam brako-
wać na co dzień. Planując taki 
wyjazd czy atrakcje zróbmy to 
tak, żeby skorzystała z tego cała 
rodzina. My polecamy wszelkie 
formy aktywności, które zmo-
bilizują nas do ruchu, na któ-
ry zwykle nie mamy czasu. Tak 
spędzone ferie będą na pewno 
podstawą dobrych wspomnień 
i zaszczepią w naszych dziecia-
ch potrzebę uprawiania spor-
tów i zdrowego stylu życia. 

oprac. W. Jakubek

Syrop Prawoślazowy 125 g
Skład: 100g zawiera: Althaeae radicis maceratio 35,9 g.
Działanie: powlekające, łagodzące, osłaniające.
Wskazania: kaszel w przebiegu stanów zapalnych  
górnych dróg oddechowych spowodowane podrażnie-
niem błony śluzowej gardła.
Podmiot odpowiedzialny: PROCEFAR

VICKS VAPORUB 100 g
Skład: 100 g maści zawiera :mentol- 2,75 g, kamfora-5 g, 
olejek eukaliptusowy-1,5 g, olejek teprntynowy-5 g, tymol, 
olejek cedrowy.
Działanie i wskazania: łagodzenie objawów związanych 
z zapaleniem błony śluzowej nosa i gardła, uczuciem 
„zatkanego nosa”, łagodzi obrzęki śluzówek i kaszel poprzez 
łagodne działanie znieczulające, pobudza odksztuszanie, 
poprzez  wpływ na wydzielanie śluzu w górnych drogach 
oddechowych.
Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Tabex 
100 tabletek powlekanych 
LECZY UZALEŻNIENIE OD NIKOTYNY  25 DNI PEŁNA TERAPIA 
Skład: 1 tabletka zawiera 1,5 mg cytyzyny.
Działanie: zmniejszanie zależności organizmu od nikotyny bez objawów 
odstawienia.
Wskazania: leczenie uzależnienia od nikotyny.
Podmiot odpowiedzialny: SOPHARMA
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Dolina Pięciu  
Stawów Polskich
To jedna z najpiękniejszych dolin w gó-
rach w Polsce – serce polskich Tatr. Naj-
lepiej prezentuje się ze stoków otaczają-
cych ją grani, którymi biegną liczne szlaki 
turystyczne (w kierunku m.in. Rysów). Nad 
doliną prowadzi słynna Orla Perć.

Czerwone Wierchy
Cztery Czerwone Wierchy tworzą malowni-
cze pasmo w zachodniej części Tatr: Kopa 
Kondracka (najniższy szczyt, wysokość 2005 
m n.p.m.), Małołączniak, Ciemniak i Krzesani-
ca (najwyższy z wierchów, wysokość 2122 m 
n.p.m.). Szlak prowadzi górskimi grzbietami, 
ale wbrew pozorom jest łagodny i przyjemny. 
U podnóża masywu, który rozgranicza teryto-
ria Polski i Słowacji, ciągną się najpiękniejsze 
doliny w górach w Polsce m.in. Kościeliska, 
Małej Łąki i Hala Kondratowa.

Śnieżne Kotły
Znajdują się w Karkonoszach. Tworzą jeden  
z najbardziej malowniczych rejonów w gó-
rach w Polsce. Gigantyczne przepaście zosta-
ły ukształtowane podczas zlodowacenia pół-
nocnopolskiego – pozostałością po nim są 
m.in. rumowiska i garby skalne. Zagłębienia 
w dnie Śnieżnych Kotłów co pewien czas wy-
pełniają się wodą deszczową. Jeziorka znikają 
po kilku tygodniach.

Dla wprawionych wędrowców i amatorów, dla wszystkich, którzy polskie góry prze-
mierzają od święta i tych, którzy zdobywanie górskich szczytów uczynili ważną 
częścią swojego życia. Chcę polecić kilka miejsc w polskich górach z widokami  
zapierającymi dech w piersiach, takie, które po prostu trzeba odwiedzić!

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 



Babia Góra 
Najlepszą porą, by wybrać się na Babią 
jest wczesny poranek. Z najwyższej góry 
w Beskidzie Żywieckim rozpościera się ba-
jeczny widok aż po wierzchołki Tatr.

Warto spróbować wspinaczki bardzo ma-
lowniczym żółtym szlakiem zwanym Per-
cią Akademików, który jest najbardziej 
stromym podejściem na szczyt. Wyposa-
żono go w specjalne klamry i łańcuchy. 
Spragnieni wrażeń odczują tu namiastkę 
Orlej Perci.

Szczeliniec Wielki
Położony w górach Stołowych. To jedyna 
góra w Polsce, na którą można wejść... po 
schodach. Blisko 700 stopni ułożył około 
200 lat temu pierwszy sudecki przewodnik, 
twórca trasy na szczyt, Franz Pabel.

Turyści zmierzają do schroniska, skąd roz-
pościera się bajeczny widok na okoliczne 
lasy i skalne labirynty, z których słynie ta 
część gór w Polsce. Andrew Adamson na-
kręcił tutaj drugą część kultowych „Opowie-
ści z Narnii”.
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To jeden z najpiękniejszych szczytów  
w Pieninach. Ponad 300-metrowe urwisko, 
które tworzy najbardziej malowniczą ścia-
nę góry, którą obmywają spokojne wody 
Dunajca. Ze szczytu wspaniale widać me-
andrującą rzekę i rozległe pasma Pienin po 
słowackiej stronie. Tutaj też rosną najczę-
ściej fotografowane symbole Pienin – po-
wyginane i poskręcane sosny reliktowe.

Sokolica
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1.	 zapach	świeżo	parzonej	
kawy

2.	 błękitna	planeta
3.	 cukier	palony
4.	 prowadzi	księgi	rachunkowe
5.	 mlekiem	i	miodem	płynąca
6.	 miejsce	zespolenia	elemen-

tów
7.	 zmiany	chorobowe	zęba
8.	 sienkiewiczowski	pies
9.	 stado	dzikich	koni
10.	 odkryta	przez	Kolumba
11.	 pochód	wiernych
12.	 mający	ogromną	wartość,	

bardzo	cenny
13.	 na	przykład	do	opalania
14.	 miejscowe	zaczerwienienie	

skóry
15.	 wpadła	do	króliczej	nory
16.	 powoduje	niedowidzenie
17.	 miara	gruntu
18.	 układy,	znajomości
19.	 pomyłka,	ortograficzny
20.	 główny	posiłek	dnia
21.	 kończy	się	porodem
22.	 smażone	z	ziemniaków
23.	 śliwa	na	żywopłot
24.	 gore	na	złodzieju
25.	 bohater	śląskich	dowcipów
26.	 opowiadanie,	opowieść,	

gawęda

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!
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TYLKO 

1 TABLETKA 

DZIENNIE

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 składni-
ki pomocnicze. 

Data ważności: 2 lata
Wyprodukowano dla: 
 Salus International
 Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Więcej informacji:
 www.salusnatura.pl

 aż 40mg izoflawonoidów z czerwonej koniczyny
 Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny łagodzą uderzenia gorą-

ca, 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 pieprzu w połączeniu z procesem mikronizacji  
zdwojona siła działania 

 teraz w opakowaniu:  
2 lub 4 blistry po 15 tabletek

TERAZ NOWY UDOSKONALONY SKŁAD

tajemnica łagodnej menopauzy

NOWOŚĆ !

* Referencyjna Wartość Spożywcza




