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BIOVITAL PAMIĘĆ   
1000 ml, suplement diety 
Suplement przygotowany w oparciu o bioaktywne 
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 TRAWIENIE   
1000 ml, suplement diety 
Suplement dzięki formie toniku jest łagodny dla żołądka  
i umożliwia szybkie wchłanianie substancji aktywnych dla 
organizmu, a zawarte składniki wspomagają jego naturalne 
oczyszczanie. 

BIOVITAL  
ZDROWIE PLUS
1000 ml, suplement diety
ENERGIA I WITALNOSĆ,SERCE I UKŁAD 
KRĄŻENIA
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, 
zalecany szczególnie osobom przepracowa-
nym, przemęczonym, chcącym zachować 
zdrowie, odporność, energię i dobrą kondy-
cję organizmu niezależnie od wieku.

Informacja o produkcie:  https://www.egis.pl/24/nasze-leki/60/biovital

Podmiot odpowiedzialny: EGIS
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Drodzy Czytelnicy! 

Jesień, potem zima, konieczne jest dbanie o siebie. 

Wzmacnianie odporności to podstawa naszego zdrowia. 

W tym numerze kilka słów na ten temat wraz z przepi-

sami, może skorzystacie. W tym numerze postanowi-

liśmy napisać kilka słów o coraz bardziej popularnym  

oleju CBD, a także zainteresował nas temat kondycji  

naszego serca w te chłodne, jesienne dni, bo doniesienia 

są niepokojące.

Szczególnie jednak zachęcamy do przeczytania wy-

wiadu z prof. Tadeuszem Wąsikiem o szczepieniach,  

wirusach, koronawirusach, to nasz temat wydania. 

Mamy nadzieję, że zaciekawią Was nasze propozycje 

na wędrówki, no i krzyżówka, znowu panoramiczna. 

Życzymy Wam dużo zdrowia, radości, spokoju  

w czasie Świąt Bożego Narodzenia, a także spełnie-

nia wszelkich marzeń w 2021 rok!

Redakcja
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Cztery Cztery pory roku

Żyjemy w klimacie, że narze-
kanie na obniżenie nastroju 
i poziomu energii to skutki 
związane z jesienno-zimowym 
spadkiem temperatur. Czynni-
ki, które odpowiadają za stały 
dopływ energii, a zatem nasze 
zdrowie i samopoczucie to sen, 
nasłonecznienie, dieta i ruch.

Skąd bierzemy energie?

Różnica w dostępności słoń-
ca w lecie i zimie, sprawia, że 
w naszym klimacie zima jest 
porą obniżonej aktywności, po-
datności na osłabienia, zacho-

rowania i pogorszenie nastroju. 
Nie mamy znaczącego wpływu 
na ilość energii słonecznej jaką 
otrzymujemy. Jednak możemy 
maksymalnie wykorzystywać 
czas na przebywanie na świe-
żym powietrzu, nie tylko w dni 
słoneczne. Zimowe braki ener-
gii słonecznej organizm stara 
się zrekompensować wzmożo-
ną potrzeba snu i kaloryczno-
ścią posiłków.

Niemniej nie zapominajmy, że 
to nie tylko słońce i sen ładują 
nasze akumulatory. Możemy  
w zupełnie dowolny sposób 

regulować poziom energii za 
sprawą prawidłowej diety i ru-
chu.

To w przeważającej mierze die-
ta i ruch sprawiają, że w lecie 
czujemy się wyraźnie lepiej niż 
w zimie. W lecie mamy większy 
dostęp do świeżych i natural-
nych produktów, jemy dużo 
warzyw i owoców, znacznie 
częściej decydujemy się na po-
siłki lekkie i przygotowane ze 
świeżych produktów.

W lecie również mamy dużo 
więcej okazji by się ruszać, zde-
cydowanie częściej spędzamy 
czas na świeżym powietrzu  
w kontakcie z naturą, przy tym 
znacznie więcej pijemy wody 
i znacznie więcej się pocimy, 
dzięki czemu regulują się pro-
cesy zachodzące w naszym 
organizmie takie jak trawienie  
i oczyszczanie, co odczuwamy 
jako lepsze zdrowie i samopo-
czucie.

Wszystko to sprawia, że lato  
w naszym klimacie jest porą 
gdy wielu z nas odbudowuje 

ZIMĄ POWINNIŚMY DBAĆ O SIEBIE SZCZEGÓLNIE, PONIEWAŻ TO WŁAŚNIE WTEDY 
NAJCZĘŚCIEJ ZAPADAMY NA TZW. SEZONOWE DOLEGLIWOŚCI. POCZYNAJĄC OD 
PRZEZIĘBIEŃ, A NA ZIMOWEJ DEPRESJI KOŃCZĄC. JAK DBAĆ O ZDROWIE ZIMĄ, 
ABY WSZELKIE CHOROBY OMIJAŁY NAS SZEROKIM ŁUKIEM?

Dobre zdrowie  
 jesienią i zimą



zdrowie i równowagę zarówno 
fizyczną jak i psychiczną.

Co zrobić by w zimie nasze do-
bre samopoczucie nie uległo 
zachwianiu, a nasz organizm 
nie rozregulował się?

Dieta

Należy pamiętać o diecie, bo 
to ona daje nam energię: ja-
kość spożywanych produktów 
decyduje o jakości naszego 
samopoczucia, uczuciu energii 
lub jej braku i przekłada się na 
funkcjonowanie organizmu.

Zdecydowanie należy unikać 
w naszej diecie używek, pro-
duktów nieświeżych, odgrze-
wanych, długo gotowanych, 
zbyt pikantnych, rafinowanych. 
W pierwszej kolejności nale-
ży ograniczyć, a najlepiej od 
razu wykluczyć spożycie białej 
mąki, cukru, soli, produktów 
przemysłowo przetworzonych, 
z dodatkiem sztucznych kon-
serwantów i barwników oraz 
mięsa, szczególnie czerwone-

go. Tego typu produkty w na-
uce jogi zwane są produktami 
tamasowymi oraz radżasowy-
mi. Powodują one m.in. spa-
dek energii, złe samopoczucie, 
ospałość, lenistwo, otępienie 
i prowadzą do chorób i złego 
samopoczucia.

Według współczesnej diete-
tyki takie produkty mają niski 
potencjał energetyczny i są  
w niewielkim stopniu absorbo-
wane przez organizm, a w trak-
cie ich trawienia powstaje duża 
ilość nieprzyswajalnych me-
tabolitów w tym toksyn, które 
znacznie zwiększają wysiłek 
organizmu poświęcony na ich 
neutralizację i wydalenie. Nad-
miar tych produktów prowadzi 
do zanieczyszczenia i zatrucia 
organizmu ze wszelkimi tego 
konsekwencjami, od ospałości 
i obniżenia odporności do tzw. 
chorób zachodu: wysokiego ci-
śnienia, chorób serca, cukrzycy, 
udaru mózgu, choroby Parkin-
sona oraz większości odmian 
raka. Ostanie badania dowo-

dzą, że za 80% przypadków 
raka odpowiedzialna jest dieta 
i styl życia.

Zanieczyszczenie mięśni zbęd-
nymi produktami przemiany 
materii (np. solą) jest jedna z 
podstawowych przyczyn ich 
sztywności oraz słabości i od-
czuwane jest w postaci bólów i 
szybkiego męczenia się mięśni 
przy intensywniejszym wysił-
ku.

Ponieważ układ trawienny dzia-
ła tylko w temperaturze zbli-
żonej temperaturze ciała, nie 
należy jeść dań zbyt zimnych  
i zbyt gorących, by nie dezakty-
wować enzymów trawiennych 
i nie uszkadzać flory bakteryj-
nej. Pożywienie zbyt gorące 
lub zbyt zimne także zaliczane 
jest do tamasowych. Również 
przejadanie się uważane jest 
za działanie tamasowe, czy-
li szkodliwe dla organizmu a  
wynikające z niewiedzy i po-
żądliwości. Nawet najzdrowsze 
produkty jedzone w nadmia-

6 LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2020

Cztery Cztery pory roku

6



LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2020 7

Cztery Cztery pory roku

rze, nie mogą zostać strawione  
i w układzie trawiennym ule-
gają procesom gnilnym, powo-
dując zatruwanie organizmu  
i tworząc sprzyjające środowi-
sko do rozwoju nieprawidłowej 
flory bakteryjnej, a w konse-
kwencji do chorób. 

Zdrowa, czyli lekka i pożyw-
na dieta powinna składać się 
głównie ze świeżych warzyw, 
owoców oraz soków z nich wy-
ciskanych, pełnych ziaren zbóż, 
kasz, ciemnego ryżu, ciemnego 
pieczywa, mleka i produktów 
mlecznych, masła, serów, orze-
chów, kiełków, miodu i zioło-
wych herbat oraz źródlanej 
wody. Owe produkty zdaniem 
dietetyków mają wysoki po-
tencjał energetyczny, łatwo się 
trawią, łatwo ulegają rozkłado-
wi oraz szybkiemu wydaleniu  
z organizmu zbędnych metabo-
litów, zatem nie zanieczyszczają 
organizmu, nie powodują cho-
rób, a pomagają je zwalczać. Ta-
kie pożywienie zwane jest przez 
naukę jogi sattwicznym1, czyli 

takim które powoduje wzrost 
entuzjazmu i sił witalnych, 
oczyszcza ciało i umysł, daje 
zadowolenie i uczucie lekkości. 
Takie pożywienie jest wskazane 
dla wszystkich ludzi, a dla prak-
tykujących jogę konieczne.

Różnica między dietą letnią 
a zimową jest taka, że w zimie 
powinniśmy spożywać więcej 
produktów rozgrzewających 
takich jak zboża, kasze, rośliny 
strączkowe, bakalie, mięso - je-
śli konieczne - najlepiej białe  
i rybie. Niemniej nie można za-
pomnieć o zapewnieniu orga-
nizmowi niezbędnej dawki wi-
tamin i mikroelementów, które 
znajdują się przede wszystkim 
w świeżych owocach i warzy-
wach.

Latem zaś spożywajmy w prze-
wadze produkty wychładzają-
cych jak owoce, warzywa, soki z 
nich oraz surówki i sałatki. Taka 
dieta pozwoli nam bez trudu 
odbudować potencjał energe-
tyczny i zachować go przez cały 
rok.

Gdy dieta będzie prawidłowa, 
szybko odkryjemy, że jesień  
i zima wcale nie jest okresem 
pogorszenia funkcjonowania 
organizmu i spadku samo-
poczucia.

Warto zwrócić uwagę na ko-
nieczność zachowania prawi-
dłowych proporcji w spożyciu 
produktów wysoko białkowych 
do produktów węglowodano-
wych. Produkty wysoko białko-
we - pochodzenia zwierzęcego, 
rośliny strączkowe, jaja, nabiał 
- powinny stanowić 25-30% 
naszej dziennej diety. Pamiętaj-
my, że przyswojenie białka jest 
znacznie bardziej energochłon-
ne niż węglowodanów i tłusz-
czów, ponieważ 30-40 procent 
kaloryczności produktu białko-
wego jest zużywane na rozkład 
i wydalenie azotu, będącego 
produktem ubocznym metabo-
lizmu białek. Stąd odczuwany 
efekt rozgrzania organizmu po 
spożyciu białka, niestety uzy-
skany kosztem ospałości i obni-
żonej witalności. Nadmiar azotu 
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w organizmie ponadto obciąża 
pracę nerek i prowadzi do ich 
dysfunkcji.

Ważne by zrozumieć, że energia 
zaoszczędzona przy przejściu 
na dietę niskobiałkową będzie 
wykorzystana na wzmocnienie 
organizmu i zwiększenie jego 
wydolności.   

Bądźmy aktywni!

Nie zapominajmy także o ru-
chu i przebywaniu na świe-
żym powietrzu. Przebywanie 
na świeżym powietrzu w zimie 
jest równie energetyzujące i od-
świeżające co w lecie, należy się 
tylko odpowiednio ubrać i dużo 
ruszać.

Nasz organizm potrzebuje co-
dziennej nie małej, porcji ruchu, 
po to by prawidłowo funkcjo-
nować. Ruch jest niezbędny by 
regulować pracę serca, układ 
krążenia, stymuluje trawienie 
oraz pracę układu limfatycz-
nego. Pozytywnie wpływa na 
pracę stawów i mięsni - stabi-
lizuje je, rozluźnia i poprawia 
ruchomość. Intensywny wysi-
łek fizyczny pogłębia i reguluje 
oddech, tonizując nasz układ 
nerwowy, a to bezpośrednio 
wpływa na samopoczucie psy-
chiczne. Ten sam mechanizm 
leży u podstaw pranajamy  
w jodze.

Znaczenie aktywności rucho-
wej najlepiej odczuwają osoby 
aktywne fizycznie, które z róż-
nych powodów zaprzestają ak-
tywności na jakiś czas. Już po 
kilku dniach braku ruchu od-
czuwany jest wyraźny spadek 

samopoczucia i energii. Po kilku 
tygodniach  pojawia się sen-
ność, brak koncentracji, łatwe 
przemęczanie. Właśnie takie 
objawy charakteryzują osoby 
które w swoim życiu mają mało 
aktywności ruchowej, przez to 
znacznie łatwiej poddają się 
chorobą i pogorszeniom na-
stroju związanym z porą roku,  
a nawet zmianą pogody.

Gdy praktykujemy jogę, czy to 
latem, czy zimą, pamiętajmy 
by ćwiczyć na dobrze rozgrza-
nym ciele. Gdy ciało jest nie roz-
grzane, wówczas jest sztywne, 
mniejszy jest zakres ruchu i na-
rażamy się na kontuzje.

Nawet w Indiach gdzie klimat 
jest gorący, podstawą praktyki 
jogi jest dynamiczna sekwen-
cja. W każdym znanym na za-
chodzie systemie jogi wprowa-
dzeniem do praktyki asan jest 
sekwencja „powitania słońca“. 
„Powitanie słońca“ ma na celu 
uwolnić energie aktywną - sło-
neczną, czyli pobudzić krąże-
nie, rozgrzać ciało, doprowadzić 
krew oraz limfę, a zatem ciepło 
i energię do najdalszych zakąt-
ków ciała. Dopiero wówczas 
organizm jest przygotowany by 
wykonywać dalsze asany. Jedy-
nym odstępstwem od tej reguły 
jest Bikram Joga gdzie praktykę 
wykonuje się w sali nagrzanej 
do minimum 38 stopni Celcju-
sza. Gdy aktywnie praktyku-
jemy jogę, a ciało jest gorące, 
poprawia się krążenie krwi oraz 
płynów limfatycznych i pojawia 
się pot, czyli ciało intensywnie 
się oczyszcza. Nie trzeba też ni-
komu przypominać, że bez ak-

tywności ruchowej nie pozbę-
dziemy się nadmiaru wagi.

W niektórych przypadkach za-
lecany jest wychładzający spo-
sób ćwiczenia jogi polegający 
na wykonywaniu, na długich 
czasach, prostych pozycji lub 
ich zamienników z użyciem 
pomocy, włączając w to dużo 
pozycji relaksowych. Taki spo-
sób praktyki zwany bywa rege-
nerującym lub łagodnym, jest 
wskazany dla osób wyczerpa-
nych, kontuzjowanych, kobiet 
w czasie miesiączki i ciąży, osób  
w podeszłym wieku, gdy jest 
upał albo późny wieczór. Jednak 
w naszym klimacie, szczególnie 
zimą, zdecydowanie wskazane 
jest by ćwiczyć dbając by ciało 
było zawsze dobrze rozgrzane,  
a gdy jesteśmy zmuszeni się-
gnąć po praktykę wychładzają-
cą, to nagrzejmy sale i ubierzmy 
się ciepło. Bo nadmiar pasyw-
ności w organizmie, zamiast re-
generować, może spowodować 
spadek aktywności, zniechę-
cenie, lenistwo i ospałość, czy-
li rodzi tamas w umyśle i ciele 
praktykującego. A wychłodze-
nie organizmu powoduje jego 
osłabienie i podatność na cho-
roby.

Najlepszą zatem radą dla nas 
wszystkich jest by nie zapomi-
nać o zdrowym stylu życia: dbać 
o dietę, aktywność ruchową, by 
się nie przemęczać, nie streso-
wać, prowadzić aktywne życie 
oraz często i dużo relaksować 
się w miłym otoczeniu i „cie-
płym” towarzystwie.

oprac. M. Grzeczyńska

Cztery Cztery pory roku
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Dieta to podstawa
Chłodne jesienne dni mogą wpłynąć znaczą-
co na wysuszenie naszej skór. Z problemem tym 
boryka się coraz więcej osób. Wśród najczęstszych  
przyczyn tego problemu, wymienia się: klimat,  
suche powietrze w pomieszczeniach, jony emi-
towane przez ekran komputera, geny, naturalny 
proces starzenia się skóry, brak odpowiedniego 
nawilżenia skóry. Problem suchej skóry złagodzić 
może odpowiednia dieta. Zdrowa dieta powinna 
być bogata w tłuszcze, witaminę C (opóźnia proces 
starzenia się skóry) i witaminę E („reperuje” komórki 
skóry uszkodzone przez słońce i dodatkowo chroni 
ją przed promieniami UV oraz wspomaga działanie 
innych witamin).  W pielęgnacji skóry jesienią i zimą 
potrzebna jest również witamina A, która redukuje 

drobne zmarszczki, łagodzi objawy trądziku i odży-
wia skórę. Witaminy te zawarte są w produktach 
takich jak: ryby, jaja, mleko, masło, sery, produkty 
zbożowe, groch, kiełki pszenicy, ziarna kukurydzy, 

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ PRZED 
NADEJŚCIEM ZIMOWYCH DNI I JAKIE 
ZABIEGI POWINNY BYĆ WYKONYWA-
NE ŻEBY NASZA SKÓRA BYŁA MŁODA 
I JĘDRNA? O TEJ PORZE ROKU SKÓRA 
MOŻE SIĘ ZBUNTOWAĆ – ZACZĄĆ SIĘ 
ŁUSZCZYĆ, PRZESUSZAĆ I ŚCIĄGAĆ. 
W TYM TEKŚCIE ZAWARLIŚMY POD-
STAWOWE ZASADY, DZIĘKI KTÓRYM 
WASZA SKÓRA W TYM OKRESIE BĘDZIE 
WYGLĄDAŁA ZDROWO I MŁODO.

Zadbaj o skórę    
 jesienią
CYKL DBAJ O ZDROWIE CAŁY ROK!

Cztery Cztery pory roku
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marchew, szpinak, dynia, kapusta, 
orzechy, brukselka.

Pielęgnacja skóry przed zimą:  
kosmetyki dostosuj do pory roku.

Zmiana pory roku nie zawsze  
oznacza, że trzeba również zmie-
nić kosmetyki. Obserwuj swoją 
skórę i jeśli nie zauważysz żad-
nych niepokojących objawów, po- 
zostań przy sprawdzonych prepa-
ratach, które ci służą. Czasem jed-
nak suche powietrze, mróz i wiatr 
dają się skórze we znaki i staje się 
ona sucha i szorstka. Dzieje się 
tak zwłaszcza wtedy, gdy jest zni- 
szczona słońcem, dotknięta cho-
robami skóry (np. AZS), gdy prze- 
szłaś menopauzę lub gdy uży-
wasz wysuszających albo podra- 
żniających kosmetyków. W ta-
kim wypadku skóra nie ma zdol-
ności utrzymania prawidłowego 
poziomu wody, dlatego nie jest  
w stanie się bronić przed nieprzyja-
znymi warunkami zewnętrznymi.  
Na szczęście są sposoby, by jej  
w tym skutecznie pomóc.

Nawilżanie skóry
Suche powietrze znacznie wpły-
wa na naszą skórę. Formuła 

kosmetyków nawilżających po-
winna zawierać rozmaite substan-
cje higroskopijne (wiążące wodę  
w naskórku). Obecnie najpopu-
larniejszym składnikiem jest kwas 
hialuronowy. Substancja ta silnie 
nawilża  i zapobiega odwodnie-
niu skóry. Dobrym humektantem 
(składnik higroskopijny) jest rów-
nież, obecna niemalże w każdym 
kosmetyku, gliceryna. Działa nie 
tylko powierzchniowo, ale ró-
wnież w głębszych warstwach 
naskórka. Do innych składników 
tego typu zaliczamy glikol pro-
pylenowy. Substancja ta, podob-

nie jak gliceryna, wnika do stra-
tum corneum (warstwa rogowa). 
Oprócz nawilżania, zwiększa rów-
nież uwodnienie skóry.

Wiele kobiet w okresie jesien-
no-zimowym unika kremów  
nawilżających, ze względu na 
dużą zawartość w nich wody. 
Obawiają się, że mogłaby ona 
zamarznąć na skórze. Nie jest 
to prawdą. Woda obecna jest 
w większości kosmetyków.  
W momencie nałożenia odpa-
rowuje z powierzchni skóry.  
Wystarczy odczekać 10-15 minut  
i bez obaw można wystawić się 
na działanie zimna. Przydatne 
okazują się także popularne 
wody termalne. Można stoso- 
wać je w domu i w biurze.  
Zawierają szereg minerałów. 
Działają na skórę kojąco. Pa-
miętajmy, aby po rozpyleniu 
kosmetyku osuszyć twarz chus-
teczką. Odparowująca woda mo- 
głaby delikatnie wysuszyć skórę. 
Gdy na dworze mróz i wia-
tr, musisz wyposażyć swoją 
skórę w odpowiednią warstwę  
lipidową, która zabezpieczy skórę 
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przed utratą wody. Najlepiej zro-
bi to krem ochronny, zawierający 
sfingolipidy, czyli zalążki lipidów, 
które pobudzą cerę do produk- 
cji własnych lipidów. Dobrze, 
gdy jest to krem tłusty lub pół-
tłusty, gdyż taki najlepiej chroni 
skórę przed mrozem. Najlepsze 
składniki kremu na mroźne dni 
to masło karite oraz naturalne 
olejki, na przykład olejek jojoba, 
wosk pszczeli i olejek sezamowy. 
Kremy powinny zawierać różne-
go rodzaju emolienty. Są to spe-
cjalne substancje, które w mo-
mencie odparowania wody ze 
skóry, tworzą na jej powierzchni 
film. Krem ochronny należy sto-
sować dwa razy dziennie – rano 
i wieczorem. Z kolei krem tłusty 
najlepiej nakładać przed każdym 
wyjściem z domu. 

Pielęgnacja: używaj 
balsamów i pilingów 
do ust

Skóra warg jest najbardziej na-
rażona na wysuszenie, ponieważ 
nie ma w niej gruczołów łojo-
wych. Dlatego powinna być za-
wsze pokryta gęstym nawilżają-
cym błyszczykiem lub balsamem 
do ust. Nie zapominaj o pos-
marowaniu ust również na noc, 
aby umożliwić im regenerację. 
Kosmetyk do ust nie powinien 
mieć w składzie podrażniających 

substancji, takich jak mięta czy 
kamfora. Ten na dzień musi mieć  
filtr UV. Aby usta były gład-
kie, złuszczaj suchy naskórek  
pilingiem do ust. Takie produkty 
zwykle mają w składzie cukier  
i naturalne oleje, które dodatko-
wo nawilżają usta.

Ochrona  
przeciwsłoneczna
Wydawałoby się, że fotoprotekcja 
jest wskazana głównie latem. Nic 
bardziej mylnego. Powinniśmy 
przez cały rok chronić skórę  
przed działaniem promieni sło-
necznych, nawet jesienią. Świa-
tło słoneczne odbija się od krys-
ztałków śniegu. Nasza skóra 
jest narażona na jego działanie. 
Kosmetyki stosowane w okresie 
jesienno-zimowym powinny do-
datkowo zawierać filtry UV. Naj- 
lepszym rozwiązaniem są filtry 
wodoodporne, gdyż padający 
śnieg nie zmywa ich z powierz- 
chni skóry. Oprócz pielęgnacji 
skóry w tym chłodniejszym okre-
sie, istotna jest również pielęg-
nacja ust. Pomadka, poza działa-
niem silnie natłuszczającym  
i ochronnym, powinna również 
zawierać filtry. Wskazane po-
wyżej sposoby, jak dbać o skórę, 
powinny być połączone z odpo-
wiednim nakładaniem makijażu 

i jego zmywaniem. Wskazane 
jest nałożenie grubszej warst-
wy makijażu, gdyż zapewnia 
on ochronę przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosfe- 
rycznych, ale należy także pa-
miętać, że fluid i puder należy 
dokładnie zmyć. Produkt do 
demakijażu powinien dodatko-
wo nawilżać przesuszoną skórę  
i nie powinien zawierać alkoholu. 
Nie zapominajmy o pielęgnacji 
ciała. Nie tylko podrażniona skó-
ra twarzy wymaga specjalistyc-
znej pielęgnacji. Stosujmy róż-
norodne balsamy odżywiające. 
Uzupełnią one brak lipidów. Nie 
zapominajmy o naszych dłonia-
ch. Podobnie jak twarz, dłonie 
bardzo często są wystawiane na 
działania atmosferyczne. Nawet 
rękawiczki nie stanowią ochrony 
przed wysuszeniem. Przed wyjś-
ciem smarujmy je więc tłustym 
kremem ochronnym. Dzięki nim 
skora będzie odżywiona i znacz- 
nie łatwiej zniesie jesień i zimę. 
Odpowiednia pielęgnacja cery 
umożliwi jej dotrwanie do począt- 
ku wiosny w dobrej kondycji.

Nawilżaj dłonie  
i stopy
Po prysznicu jak najszybciej 
nakładaj balsam lub masło do 
ciała, bo oczyszczona skóra jest 
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najbardziej narażona na wysu- 
szenie (nawet najdelikatniejszy 
kosmetyk myjący usuwa część 
płaszcza ochronnego skóry). Na 
mokrą skórę możesz zastosować 
tegoroczną nowość – balsamy 
pod prysznic (nakłada się je po 
myciu, a następnie spłukuje). Do-
brym pomysłem jest też zastoso-
wanie olejku do ciała na mokrą 
skórę. Nie zapominaj o dłoniach 
i stopach. Dłonie smaruj kremem 
po każdym myciu, a także przed 
wyjściem z domu. Na noc nakła-
daj na stopy krem z masłem shea, 
kakaowym, mocznikiem.

Jesień to dobry 
okres na zabiegi  
kosmetyczne
Jesień to dobry czas na zabiegi 
złuszczające, których ze względu 
na słońce nie można wykony-
wać latem. Złuszczanie kwasami,  
laserem lub mechaniczne (mikro-
dermabrazja) daje dobre efekty, 
gdy borykasz się ze zmarszczka-
mi, przebarwieniami czy rozsze- 
rzonymi porami. Zaplanuj serię 
zabiegów, dzięki temu wiosną 

będziesz się cieszyć gładką i jed-
nolitą skórą. Ważne, by używać 
zaleconego przez dermatologa 
wykonującego zabieg kremu 
regenerującego, a także bez- 
względnie chronić skórę przed 
promieniowaniem UV. Zabie-
gów złuszczających nie wykonuj  
w czasie ostrej zimy i silnych mro-
zów. O tej porze roku możesz też 
przeprowadzić domową kurację 
złuszczającą kremem z kwasami 
AHA lub BHA, albo retinolem. 
Uważaj jednak, by nie przesuszyć 
skóry. Gdy stanie się czerwona  
i łuszcząca się, zmniejsz często- 
tliwość stosowania, ponieważ  
cera nadwerężona składnikami 
złuszczającymi będzie pozba-
wiona ochrony przed mrozem  
i wiatrem.

Unikaj pilingów  
gruboziarnistych, 
które usuwają  
naturalną barierę 
skóry
Gdy po pierwszych chłodnych 
dniach skóra jest sucha i podraż-
niona, problematyczne może 

być pozbywanie się martwe-
go naskórka. Na pewno nale- 
ży odstawić ostre gruboziar- 
niste pilingi, ponieważ mogą  
niszczyć naturalną barierę 
ochronną skóry. Skórę ciała 
możesz złuszczać delikatnie  
scrubem cukrowym z dodatkiem 
olejków albo używać balsamu  
do ciała z kwasami AHA  
i BHA. Martwy naskórek z twa- 
rzy usunie piling enzymaty- 
czny lub – jeśli skóra dobrze 
go toleruje – preparat z kwasami.

Unikaj gorących  
kąpieli
Moczenie się w gorącej kąpie- 
li, pod prysznicem czy w ja- 
cuzzi kusi w chłodne dni, ale  
to nie jest najlepszy pomysł. 
Zbyt długi kontakt skóry z wodą 
sprawia, że zniszczeniu ulega jej 
płaszcz ochronny, zwłaszcza gdy 
woda jest zbyt ciepła. Dlatego 
kąpiele w zimne dni powinny być 
krótkie, a woda niezbyt gorąca.

oprac. w. Jakubek
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JK: Jak Pan uważa dlaczego 
ludzie boją się szczepień?

TJW: Ludzie boją się szcze-
pień, boją się igły, boją się 
strzykawki, nie lubią chodzić 
do lekarza. Poza tym w dobie 
Internetu, niestety, pojawia-
ją się grupy nawiedzonych 
osób, którzy opowiadają 
bzdury na temat szczepień. 
Nie wszystko co przeczytamy 
czy zobaczymy w Intrenecie 
jest prawdą. Wielu ludzi uwa-
ża, że to co jest w Internecie 
to prawda. Jednym słowem 
Internet stał się wyznaczni-

kiem różnych trendów i teo-
rii. Jest dosłownie kilka grup 
osób, które prowadzą na sze-
roką skalę bardzo agresyw-
ną, kłamliwą kampanię prze-
ciwko szczepionkom. Skutek 
jest taki, że ludzie są skłon-
ni w to wierzyć. Ja przede 
wszystkim chcę powiedzieć, 
że większość tych rzeczy nie 
ma żadnych podstaw na-
ukowych. Niestety, sytuacji 
nie poprawiają  politycy, bo 
wśród nich są tacy, którzy wy-
powiadają swoje poglądy na 
temat szczepień, często nie-

mające podstaw naukowych, 
niszczą autorytety lekarzy  
i niepotrzebnie wprowadzają 
zamęt.

JK: Bakterie były na Ziemi 
przed nami, a wirusy? Skąd 
się biorą?

TJW: Wirusy najprawdo-
podobniej były przed bak-
teriami. Wirusy nie są or-
ganizmami żywymi, są to 
zorganizowane kompleksy 
makrocząsteczkowe niosą-
ce informację genetyczną 
o swojej budowie i funkcjo-

w dobie pandemii
Szczepienia, wirusy, koronawirusy  
– rozmowa z prof. Tomaszem J. Wąsikiem

WYWIAD

prof. dr hab. n. med.  
Tomasz J. Wąsik
Kierownik Katedry  
i Zakładu Mikrobiologii  
i Wirusologii  
Wydziału Nauk  
Farmaceutycznych
Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego 
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nowaniu. Gdy tworzyła się 
Ziemia około 4,5 miliarda lat 
temu rozpoczęła się również 
ewolucja chemiczna, która  
finalnie umożliwiła powstanie 
życia. Czyli ewolucja chemicz-
na, ewolucja biochemiczna, 
powstanie pierwszych makro-
cząsteczek, doprowadziło do 
organizowania się pierwot-
nych wirusów, a następnie 
organizmów żywych. Oczywi-
ście jest to hipoteza, nie teoria, 
ale wydaje się być najbardziej 
prawdopodobna.

JK: A czym właściwie są ko-
ronawirusy? Bo w mediach 
używa się naprzemiennie 
koronawirus albo Covid–19. 

TJW: To jest błąd, bo Covid–19 
to jest choroba, którą wywo-
łuje SARS-CoV-2. Koronawi-
rusy to jest grupa wirusów 
czyli takich cząstek zbudowa-
nych z sfery białkowej, która 
oplaszczona jest warstwą 
fosfolipidów, w środku znaj-
duje się materiał genetycz-
ny w postaci cząsteczki RNA. 
To jest nic innego jak infor-
macja genetyczna zawarta  
w płaszczu białkowym oto-
czonym lipidami. Jeżeli ten 
twór zaczyna wnikać do ko-
mórki jego białka regulato-
rowe zmieniają zachowanie 
komórki, która zamiast ro-
bić to co powinna zaczyna 
produkować nowe wirusy.  
W tym momencie dochodzi 
do uszkodzenia komórki. Je-
śli jest to komórka ważna 
dla naszego organizmu to 
konsekwencje są odczuwal-
ne, gdyż wtedy komórki są 

niszczone. Na to nakłada się 
reakcja naszego układu im-
munologicznego na obce 
antygeny, niestety, w nie-
których sytuacjach, w tym 
m.in. przechodząc Covid-19 
w niektórych wypadkach reak-
cja ta jest zbyt ostra i wymyka 
się spod regulacji. Takie zbyt 
ostre, inwazyjne działanie na-
szego układu immunologicz-
nego wyniszcza komórki, a je-
śli są to komórki pęcherzyków 
płucnych, komórki naczyń 
krwionośnych to może prowa-
dzić do poważnych powikłań 
zdrowotnych. 

JK: Dlaczego nie przejęli-
śmy się innymi wirusami, 
na przykład świńskiej grypy 
parę lat temu? 

TJW: Dlatego, że z grypą jeste-
śmy oswojeni. Na grypę cho-
ruje dużo osób, np. w zeszłym 
sezonie epidemiologicznym 
zachorowało ponad 4 200 000 
Polaków. Śmiertelność grypy 
sezonowej wynosi 0,1-0,5% 
(tzn. umiera 1 do 5 na 1000 
osób, które zachorowały), przy 
czym 90% zgonów występu-
je u osób po 60 roku życia.  
Co roku w Polsce umiera kilka-
set osób, czasami w niektórych 
okresach kilka tysięcy. Ludzie 
od lat oswojeni są już z grypą, 
wiedzą, że istnieją pandemie 
grypy. Wirus grypy A H1N1, 
który powstał w Meksyku i był 
odpowiedzialny za pandemię 
w latach 2009 -2010 miał cho-
robotwórczość i śmiertelność 
na tym samym poziomie jak 
grypa epidemiczna, czyli ta 
coroczna grypa, którą zna-

my. Natomiast w przypadku 
wirusa SARS-CoV-2 mamy do 
czynienia z nową sytuacją. 
To wirus, który pojawił się na-
gle, a jego prędkość rozprze-
strzeniania możemy porów-
nać do rozprzestrzenia ognia  
w buszu. Znamy inne koro-
nawirusy, one krążą i powo-
dują przeziębienia, jednak  
o przebiegu łagodnym. Ponad 
30% wszystkich przeziębień  
w Polsce jest wywołana róż-
nymi koronawirusami. Nato-
miast  SARS-CoV-2 jest nowym 
koronawirusem, którego ob-
jawy kliniczne mogą przebie-
gać w sposób bardzo ciężki. 
Wirus ten jest bardzo zakaźny, 
ma długi czas inkubacji, ła-
two przenosi się z człowieka 
na człowieka i dlatego mamy 
taką sytuację, z którą się bory-
kamy. 

JK: A czy warto się szczepić 
na grypę sezonową?

TJW: Oczywiście, że warto się 
szczepić. Co roku choruje kilka 
milionów osób. W 6 do 10 % 
przypadków grypa przebiega 
ciężko, a powikłania pogry-
powe zabijają. Szczególnie 
zagrożone są osoby o osłabio-
nym układzie immunologicz-
nym, na immunosupresji lub 
z innymi chorobami towarzy-
szącymi. Powikłania pogry-
powe są bardzo niebezpiecz-
ne. Ja jestem zwolennikiem  
szczepień z racji tego, że szcze-
pienia ratują nam zdrowie 
i życie, nie ma wątpliwości, 
że zawsze należy rozpatrzyć 
ryzyko korzyści od wywoła-
nia efektu niepożądanego.  



Logiczna zimna analiza fak-
tów medycznych przemawia 
jak najbardziej za szczepienia-
mi. Teraz w obecnej sytuacji 
jeśli objawy grypy są zbliżone 
do objawów Covid-19, a my 
nie jesteśmy zaszczepieni na 
grypę, to idąc do lekarza wy-
dłuża się proces diagnostyki 
i oceny naszego stanu zdro-
wia. To przede wszystkim ro-
kuje gorzej dla nas samych. 
Jeżeli lekarz dowie się, że przy 
tych samych objawach, by-
liśmy szczepieni na grypę to 
może podejrzewać, że jest to 
Covid-19 i odpowiednio roz-
począć proces leczenia.

JK: A czy jest pewność, 
szczepionka zabije wirusa? 

TJW: Szczepionka nie chroni 
przed zakażeniem. Jeśli jeste-
śmy zaszczepieni na jakiegoś 
wirusa to nie świadczy, że 
możemy się nieracjonalnie za-
chowywać. Szczepionka chro-
ni przed rozwojem choroby. 
Podkreślę jeszcze raz: żadna 
szczepionka nie chroni przed 

zakażeniem, natomiast chroni 
po zakażeniu przed rozwojem 
choroby. Oznacza to, że gdy 
mieliśmy kontakt z wirusem, 
zakaziliśmy się, ale przez to, że 
byliśmy zaszczepieni to wirus 
nie zdążył zniszczyć w naszym 
organizmie komórek. Układ 
immunologiczny otrzymał 
wsparcie dzięki szczepionce 
i go wyeliminował. Może się 
zdarzyć taka sytuacja, że jeśli 
do naszego organizmu dosta-
nie się duży ładunek wirusa, 
to nasza odporność poszcze-
pienna zostanie przełamana. 
Będziemy mieli objawy cho-
roby, lecz będą one znacznie 
łagodniejsze niż w przypadku 
osoby, która się nie szczepiła.

JK: Co nam dziś zagraża ze 
strony wirusów?

TJW: Mamy np. wirusy zapale-
nia wątroby, które nieleczone 
mogą skończyć się zwłóknie-
niem,  marskością wątroby 
i rakiem wątrobo-komórko-
wym. Wirusy to nie tylko prze-
ziębienie albo biegunka czyli 

tzw. grypa jelitowa, zresztą 
medycznie nazwa jest niepra-
widłowa, bo to nie jest grypa 
tylko to jest stan zapalny jelit, 
wywołany przez np. rotawiru-
sy bądź norowirusy. Wszystko 
zależy od tego, którą tkankę 
określony wirus zniszczy i taki 
będzie objaw choroby. Jeśli 
są to tkanki nabłonka dróg 
oddechowych, mamy prze-
ziębienie, jeżeli są to komórki 
jelit, mamy biegunki, jeżeli to 
jest HIV to mamy upośledze-
nie układu odpornościowego, 
a jeśli wirusy zapalania wą-
troby to wyniszcza się nasza 
wątroba. Sytuacja jest taka, 
że jest niewiele szczepionek 
przeciwko wirusom. Nie jeste-
śmy w stanie skonstruować 
szczepionki przeciwko HCV, 
przeciwko HIV czy przeciwko 
innym bardzo wielu groźnym 
wirusom.

JK: A dlaczego mamy tak 
niewiele różnych szczepio-
nek? 
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TJW: Wirusy potrafią tak zma-
nipulować naszym układem 
odpornościowym, znaleźć ta-
kie miejsca w naszym organi-
zmie, gdzie są w stanie dosłow-
nie ukryć się i przetrwać nacisk 
układu odpornościowego. Nie 
mamy możliwości aż tak po-
budzić naszego układu, żeby 
nie szkodząc organizmowi za-
szkodzić wirusowi. Nie jesteśmy 
wstanie wygenerować sami  
z siebie takiej odporności, żeby 
wirusa zniszczyć. Po prostu  
w takich przypadkach szcze-
pionką nie da się efektywnie 
stymulować układu odporno-
ściowego, bez szkodzenia na-
szemu organizmowi. 

JK: Zagrażają nam również 
mutacje wirusów?

TJW: Wirus grypy jest bardzo 
zmienny i co roku mamy do 
czynienia z innymi antygena-
mi, dlatego powinniśmy się 
szczepić co roku. Działanie 
układu immunologicznego 
jest bardzo swoiste, bardzo do-
kładne, wystarczy tak napraw-
dę kilka zmian w antygenie, 
żebyśmy musieli się szczepić 

nowymi szczepionkami, bo na-
sze przeciwciała, czy komórki 
efektorowe powstałe po starej 
szczepionce nie wyłapują i nie 
rozpoznają antygenów nowe-
go wirusa. 

JK: Czy naturalna odporność 
jest lepsza od tej uzyskanej 
dzięki szczepieniom?

TJW: To są dwie składowe tego 
samego systemu. Ludzie rodzą 
się z odpornością tzw. wrodzą, 
która jest antygenowo nieswo-
ista. Ta odporność wrodzona 
rozpoznaje, że w naszym or-
ganizmie jest coś obcego, nie 
wie jednak co to, ale stara się 
nieswoiście to zniszczyć. Na-
tomiast po kontakcie z anty-
genem rozwija się odporność 
antygenowo swoista, która 
powoduje, że układ odporno-
ściowy dokładnie rozpoznaje 
określony antygen, określoną 
bakterię czy też określonego wi-
rusa i go niszczy. Pamiętajmy, 
że nasza odporność antygeno-
wo swoista nie rozwinie się bez 
naszej prawidłowej, silnej od-
porności wrodzonej, tak działa 
nasz organizm. Z kolei osoby, 

które z przyczyn wrodzonych 
mają osłabioną odporność 
antygenową nieswoistą mają 
mniej efektywną odporność 
antygenową swoistą. To jest je-
den system współpracujący, je-
śli jego jedna część jest słabsza, 
to ta druga też jest słabsza. Nie 
da się rozdzielić tego działania. 

JK: Proszę powiedzieć też 
coś o procesie wynalezie-
nia szczepionki. Czy można 
go skrócić? W telewizji sły-
szymy, że szczepionki już są 
prawie dostępne, i za chwile 
będziemy mogli się szczepić 
przeciwko Covid-19.

TJW: Jeżeli nasz układ immu-
nologiczny jest w stanie znisz-
czyć określonego wirusa to 
jest także możliwość wynale-
zienia skutecznej szczepionki. 
Przy obecnym postępie biolo-
gii molekularnej i stanie na-
szej wiedzy jesteśmy w stanie 
stworzyć szczepionkę przeciw 
niemal każdemu antygeno-
wi, problem polega jednak na  
tym, by ta szczepionka była 
skuteczna i nie wywoły-
wała skutków ubocznych. 
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Opracowaliśmy systemy, gdzie 
stosujemy izolowane antygeny 
wirusowe czy bakteryjne bądź 
atenuujemy dany patogen 
czyli go osłabiamy i podajemy 
w szczepionce. Jednym sło-
wem w skład szczepionki może 
wchodzić cały patogen o osła-
bionej zjadliwości lub izolowa-
ne antygeny. Istnieją jeszcze 
najnowsze typy szczepionek, 
które zawierają kwasy nukle-
inowe kodujące określony an-
tygen. Technicznie nie ma tu 
większych problemów. Można 
zatem szczepionkę opraco-
wać w 3 - 4 miesiące. Do tego 
dochodzi czas potrzebny do 
jej wyprodukowania. Każda 
szczepionka ingeruje w nasz 
organizm dlatego konieczne 
są bardzo rygorystyczne ba-
dania kliniczne określające jej 
skuteczność i efekty uboczne. 
W normalnych warunkach 
takie badania trwają czasem 
i 10 lat, gdyż niezbędna jest 
pewność, że wyprodukowana 
szczepionka nie będzie miała 
niekorzystnego wpływu na or-
ganizm. Konieczne jest okre-
ślenie długofalowego wpływu 
szczepionki na nasz organizm. 
Nie można skrócić tego pro-

cesu do 3 - 4 miesięcy, jest to 
sprzeczne ze sztuką tworze-
nia szczepionek, ale przede 
wszystkim jest to szkodliwe. 
Nawet w przypadku pande-
mii nie można próbować iść 
na skróty, stawką jest ludzkie 
życie i tutaj żarty się kończą. 
Słyszymy w mediach, jak to 
Prezydent Stanów Zjednoczo-
nych Donald Trump, obiecuje 
swoim rodakom, że w grud-
niu już Amerykanie będą mieli 
szczepionkę - oczywiście to 
pobożne życzenia, to po pro-
stu jest nierealne. Dwie firmy, 
które były najbliżej wprowa-
dzenia szczepionki na rynek 
zawiesiły trzecią fazę badań 
klinicznych, gdyż uczestnicy 
tych badań mieli bardzo po-
ważne reakcje poszczepien-
ne... W takim przypadku nie 
można iść na skróty. Ja osobi-
ście jeśli chodzi o SARS-CoV-2 
nie spodziewam się, żebyśmy 
w przeciągu roku mieli goto-
wą szczepionkę, która będzie 
bezpieczna i będzie mogła być 
wprowadzona na rynek. Rów-
nież z mediów słyszeliśmy, 
że Prezydent Putin ogłosił, że 
mają gotową szczepionkę.  
Ja w to wierzę, na pewno mają, 

bo zrobienie takiej szczepionki 
w laboratorium nie jest przy 
obecnym poziomie biotech-
nologii problemem. Tylko ja 
bym tą szczepionką się abso-
lutnie nie zaszczepił, bo bym 
się zwyczajnie bał reakcji mo-
jego organizmu. Wszystko 
można stworzyć, ale trzeba to 
sprawdzić bardzo dokładnie, 
a z reguły trwa to bardzo dłu-
go. Tyczy się to także nowych 
leków przeciwwirusowych. 
Poszczególne fazy badań kli-
nicznych muszą trwać odpo-
wiedni czas, konieczne jest od-
powiednie randomizowanie 
grup, muszą być przeprowa-
dzone testy z podwójną ślepą 
próbą, trzeba znaleźć osoby, 
na których te badania zostaną 
przeprowadzone. To wszyst-
ko trwa, zajmuje czas. Potem 
jest jeszcze ocena i ewaluacja. 
Wiele uniwersytetów, wiele 
ośrodków zajmujących się 
badaniami, takimi jak CDC, 
ECDC potwierdzają, że tutaj 
nie można iść na skróty. 

JK: Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał: J. Kurkowski



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
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Producent: XENICO PHARMA

Producent: XENICO PHARMA

XENIVIT WITAMINA D 2000
120 kapsułek miękkich, suplement diety 
Naturalna witamina D3 pozyskiwana z lanoliny, rozpuszczona w oleju z krokosza barwierskiego.
Informacja o produkcie: www.xenico.pl

XENIVIT BIO WITAMINA C 1000
30 kapsułek wegańskich,  suplement diety
XeniVIT bio to suplement diety zawierający witaminę C, pochodzącą z ekstraktu z owoców dzikiej róży, biofla-
wonoidy cytrusowe, bioperine-ekstakt  z czarnego pieprzu. 

Suplement przeznaczony jest dla osób dorosłych w stanach zwiększonego zapotrzebowania  w witaminę C.

Informacja o produkcie: https://xenico.pl/produkty/xenivit-bio-witamina-c-1000/

Podmiot odpowiedzialny:  HASCO

Producent: XENICO PHARMA

ESBERITOX N  
50 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera Baptisae tinctorae radice 10 mg, Echinaceae purpureae radice 7,5 mg, Thujae 
occidentalis herba 2 mg.
Wskazania: leczenie przeziębień jako środek wspomagający, skracający czas infekcji i łagodzący jej przebieg.

Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH

Producent: BIOCODEX

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

Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, nawra-
cającym biegunkom spowodowanym zakażeniom C. difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub 
metronidazolem, zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym, zapobieganie biegunkom podróżnych.

LISTOPAD / GRUDZIEŃ
ZadbajZadbaj  o zdrowie!    

TYMIANEK+PODBIAŁ
16 tabletek, suplement diety
Suplement diety w formie tabletek do ssania zalecany w celu wspomagania prawidłowego funkcjonowania gardła, 
korzystnie wpływaja na funkcjonowanie błon śluzowych oraz wspomaga układ odpornościowy.  Produkt zawiera 
witaminę C i aloes.

Informacja o produkcie: https://xenico.pl/produkty/tymianek-podbial

HASCOSEPT
24 pastylki twarde (bez cukru), smak miętowy, 
smak miodowo-pomarańczowy
Skład: 1 pastylka zawiera 3 mg benzydaminy.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, miejscowo znieczulające,odkażające.
Wskazania: leczenie dolegliwości objawów związanych ze stanami zapalnymi gardła (ból, 
zaczerwienienie, obrzęk).



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

Producent: FORTIS PHARMA

Producent: ORKLA HEALTH

Podmiot odpowiedzialny: PPUH GORVITA Producent: UNIA WARSZAWA

Producent: MERCK

Producent: EGIS

HEDELIX
100 ml, syrop, 40 mg/5 ml 
Skład: 100 ml preparatu zawiera 0,8 g wyciągu gęstego z liści bluszczu pospolitego.
Działanie: Preparat pochodzenia roślinnego o działaniu wykrztuśnym wywołanym poprzez drażnienie błony 
śluzowej żołądka. Stosowany w produktywnym tzw. mokrym kaszlu.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną.

CEBION   
30 ml
Skład: 1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 100 mg 
witaminy C.
Wskazania: zapobieganie i leczenie stanów niedoboru 
witamny C, w przypadku kiedy stosowanie odpowiedniej 
diety nie wystarcza.

BIOVITAL COMPLEX
30 kapsułek miękkich, suplement diety
BIOVITALNOŚĆ
Produkt dostarcza do organizmu kompleks biologicznie aktywnych składników.
Informacja o produkcie: https://pl.egis.health/produkty-otc

COLON IBESOL
150 g, suplement diety
WSPARCIE ZDROWIA JELIT 
Reguluje pracę jelit, ułatwia wypróżnianie, dla dorosłych i dzieci od 6 roku życia.
Informacja o produkcie: https://orklacare.com.pl/portfolio/colon/ 

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

UNIBEN SILVER   
30 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej  
Aerozol wspomaga leczenie i łagodzi objawy stanów zapalnych gardła.

LISTOPAD / GRUDZIEŃ
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Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH

Informacja o produkcie:  http://orklacare.com.pl/portfolio/mollers/

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

Podmiot odpowiedzialny: SANPROBIPodmiot odpowiedzialny: BAUSCH

Podmiot odpowiedzialny:  IPSENProducent: TEVA

BUSCOPAN FORTE  

10 tabletek powlekanych, 20 mg  
Skład: 1 tabletka zawiera 20 mg hyoscyny.

Działanie i wskazania: rozkurczowe, na sta-
ny skurczowe przewodu pokarmowego, dróg 
moczowo-płciowych oraz w stanach skurczo-
wych i dyskinezji dróg żółciowych.

HEPATIL SLIM
60 tabletek, suplement diety
Ekstakt z liści 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.

Informacje o produkcie: https://www.teva.pl/globalassets/poland-files---global/instrukcja_dla_uzytkow-
nika_hepatil_slim.pdf

SANPROBI IBS
20 kapsułek, suplement diety
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.
Informacja o produkcie: www.sanprobi.pl/
sanprobi-ibs/o-sanprobi-ibs

CHLORCHINALDIN  VP
20 tabletek do ssania

CHLORCHINALDIN
20 tabletek do ssania o smaku 
czarnej porzeczki   

SANPROBI STRESS  
20 kapsułek, suplement diety
Zawiera unikatową  kompozycję  dwóch szczepów 
bakterii pro biotycznych. 
Utrzymuje zawartość bakterii pro biotycznych i oraz 
wspiera mikroflorę jelitową.
Informacja o produkcie: http://www.sanprobi.pl/
sanprobi-stress

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.

Podmiot odpowiedzialny: MERCK Producent: FILOFARM

VICKS VAPORUB  100 g, maść    
Skład: 100 g maści zawiera: mentol 2,75 g, kamfora 
5 g, olejek eukaliptusowy 1,5 g, olejek terpentynowy 
5 g, tymol, olejek cedrowy.

Działanie i wskazania: łagodzenie objawów zwią-
zanych z zapaleniem błony śluzowej nosa i gardła, 
uczuciem „zatkanego nosa”, łagodzi obrzęki śluzówek 
i kaszel poprzez łagodne działanie znieczulające, po-
budza odksztuszanie, poprzez  wpływ na wydzielanie 
śluzu w górnych drogach oddechowych.

VICKS SINEX  
15 ml, aerozol do nosa, aloes i eukaliptus   
Skład: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg chlorowodorku 
oksymetazoliny.

Działanie i wskazania: zmniejszenie obrzęku zmie-
nionej zapalnie błony śluzowej. Obrzęk błon śluzowych 
występujący podczas zapalenia błony śluzowej nosa,  
pochodzenia  naczynioruchowego lub  alergicznego,  
w zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słu-
chowej, zapaleniu ucha środkowego.

ASPARGIN  
50 tabletek
Skład:  1 tabletka zawiera 250 mg magnezu wodoasparganianu (17 mg jonów magnezu) oraz 250 mg 
potasu wodoasparganianu (54 mg jonów potasu).

Wskazania: uzupełnienie niedoboru magnezu i potasu przy niemiarowości i nadpobudliwości serca, pro-
filaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, zagrożeniu zawałem, po przebytych chorobach zakaźnych 
lub zabiegach chirurgicznych, w trakcie długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków mo-
czopędnych.

SMECTA   
10 saszetek, smak pomarańczowo-waniliowy
Skład: 1 saszetka zawiera 3 g diosmektytu.
Działanie i wskazania: wykazuje silne właściwości powleka-
jące błonę śluzową przewodu pokarmowego, zwiększa wytrzy-
małość warstwy śluzu pokrywającego błonę śluzową na czyn-
niki drażniące, na ostre i przewlekłe biegunki  dorosłych i dzieci.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Producent: NES PAHRMA Producent: BAUSCH

Producent: POLPHARMA Wytwórca: ORKLA HEALTH

Producent: PERRIGO Podmiot odpowiedzialny: KRKA

COLDREX MAXGRIP C 
10 tabletek  
Skład: 1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu, 
5 mg chlorowodorku fenylefryny, 25 mg kofeiny, 
20 mg wodzianu terpinu i 30 mg witaminy C.

Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, wyksztuśne, zmniejszające obrzęk błon śluzowych.
Wskazania: objawowe leczenie przeziębienia i grypy.

COLDREX JUNIOR C  
10 saszetek, smak cytrynowy
Dla dzieci w wieku 6-12 lat
Skład: 1 saszetka zawiera 300 mg paracetamolu, 
5 mg chlorowodorku fenylefryny i 20 mg witaminy C.

SEPTOLETE   
30 pastylek twardych
Skład: 1 pastylka zawiera chlorek benzalkoniowy 1 mg, lewomentol, olejek miętowy, tymol, olejek eukaliptusowy.
Działanie: odkażające, łagodzące pieczenie i ból, ułatwiające odksztuszanie. 
Wskazania: objawowe leczenie bólu gardła, odkażanie w stanach zapalnych jamy ustnej, gardła, dziąseł, w przy-
padku nieprzyjemnego zapachu ust.

SEPTOLETE D  
30 pastylek twardych, bez cukru, 
powyżej 12 r.ż.

IMMUNES COMPLEX
granulat 67 g, suplement diety
Granulat do spożywania przeznaczony do uzupełninia diety w celu wsparcia odporności. 
Informacja o produkcie: https://nespharma.pl/immunes-complex/

VITARAL
30 tablete, suplement diety 
Zestaw witamin składników mineralnych.
Suplement diety zawierający zestaw witamin i składników mineralnych przeznaczonych w stanach  
zwiększonego zapotrzebowania. 
Informacja o produkcie: http://vpvaleant.pl/pl/o/vitaral

BODYMAX BODYMISIE
60 misiów, suplement diety, smak owocowy
MULTIVITAMINA
Suplement wspiera odporność.
Informacja o produkcie: https://bodymax.pl/

POLOPIRYNA C
10 tabletek musujących
Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego i 200 mg witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka w przebiegu przeziębienia.
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Najcenniejszy jest olej CBD tło-
czony na zimno (w temperatu-
rze do 40oC) i nie rafinowany. 
Ma żółto-zielony kolor. Jego 
nazwa wg inci: cannabis sativa 
(hemp) seed oil. Ze względu na 
właściwości pielęgnacyjne tej 
nazwy warto szukać na etykie-
tach. Konopie siewne pochodzą 
z azji środkowej, gdzie przez set-
ki lat ich włókna wykorzystywa-
no do produkcji papieru, żagli 
oraz lin, a wyciskany z nich olej 
stosowany był do łagodzenia 
zmian skórnych. W nowożyt-
nej europie jednak nie zyskały 
szerszego uznania, i do niedaw-
na wykorzystywano je prak-
tycznie wyłącznie w przemyśle 
chemicznym jako składnik farb 
i lakierów. Było to związane  
z trwającą przez lata kampanią 

przeciw stosowaniu konopi in-
dyjskich, i z zakazem ich upra-
wy, które rykoszetem trafiły  
w ich odmianę, konopie siewne, 
pozbawione własności narko-
tycznych.

Olej konopny: właściwości
Jeśli chodzi o oleje roślinne, olej 
konopny jest w ścisłej czołówce 
pod względem właściwości pie-
lęgnacyjnych. Wynika to z jego 
składu: w niemal 80% składa 
się on z niezbędnych nienasy-
conych kwasów tłuszczowych 
(NNKT), szczególnie kwasu li-
nolowego z grupy kwasów 
tłuszczowych omega-6 i kwasu 
linolenowego z grupy omega-3. 
W dodatku mają one idealne 
względem siebie proporcje. 
Stosunek kwasów omega-6  

do omega-3 wynosi 3:1 i jest 
idealny dla prawidłowego me-
tabolizmu lipidów.
W oleju konopnym są też inne 
kwasy: oleinowy, palmityno-
wy, gamma-linolenowy, a także 
proteiny, aminokwasy, karoten, 
minerały, witaminy (witamina A, 
witamina D, witamina E i wita-
mina K), fitosterole, fosfolipidy.
Wreszcie znajdziemy w nim 
również mnóstwo biologicznie 
czynnych substancji o właści-
wościach przeciwzapalnych, re-
generujących, antyseptycznych, 
antyoksydacyjnych oraz chro-
niących przed słońcem, m.in. to-
koferol, canabidol, czy terpenol. 
To wszystko sprawia, że jest on 
cennym składnikiem pielęgna-
cyjnym.
Odbudowuje płaszcz hydro-

kompedium wiedzy

oleje CBDoleje CBD
OLEJ KONOPNY  PIERWSZE SKOJARZENIA 
Z NIM ZWIĄZANE RACZEJ NIE DOTYCZĄ 
URODY. ALE OLEJ KONOPNY UŻYWANY 
W KOSMETYCE NIE POCHODZI Z KONOPI 
INDYJSKICH (MAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI 
NARKOTYCZNE), LECZ Z ICH SIOSTRZANEJ 
ODMIANY, KONOPI SIEWNYCH (CANNA-
BIC SATIVA L). 
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lipidowy naskórka i uzupeł-
nia uszkodzenia w cemencie 
międzykomórkowym, dzięki 
czemu skóra nie traci wilgoci, 
a naskórek lepiej pełni swoje 
funkcje ochronne.
- Dzięki zawartości NNKT utrzy-
muje ją w dobrej kondycji, po-
prawia też odporność na dzia-
łanie czynników zewnętrznych, 
w tym wiatru, mrozu i słońca
- Łagodzi stan zapalny przy 
atopowym zapaleniu skóry, 
łuszczycy i egzemie
- Niweluje uciążliwy świąd skó-
ry przy dermatozach, zwłasz-
cza AZS, a także przy alergiach 
skórnych
- Zmniejsza ryzyko podrażnień  
i przebarwień
- Regeneruje skórę, zapobiega 
przedwczesnemu tworzeniu 
się zmarszczek
- Poprawia koloryt skóry
- Odżywia skórę 
- Reguluje wydzielanie sebum, 
co wspomaga leczenie trądzi-
kowych zmian zapalnych 
- Przywraca elastyczność cery, 
jej prawidłowe nawilżenie
- Zmiękcza i wygładza skórę
- Pełni rolę naturalnego filtra 
przeciwsłonecznego, zabezpie-
czając skórę przed działaniem 
promieniowania UV 
- Stosowany na skórę głowy 
stymuluje wzrost włosów, sto-
sowany na włosy dodaje im 
blasku i ułatwia rozczesywanie

Podstawowe wiadomości  
o oleju CBD
Wokół stosowania oleju CBD 
oraz innych form i produktów 
wytwarzanych z konopi toczy 
się burzliwa dyskusja. Sam te-

mat budzi spore kontrowersje. 
Czy olejki i susz, powstające  
z tej charakterystycznej rośliny 
są bezpieczne? Czy są to pro-
dukty legalne? Gdy brak nam 
odpowiednich wiadomości 
pierwszym odruchem może 
być obawa. Odpowiedzi na 
powyższe pytania brzmią- tak. 
Stosowanie oleju konopnego to  
w pełni legalna forma suplemen-
tacji naszej codziennej diety.

Opinia WHO w sprawie CBD
Jeżeli nie jesteśmy do końca 
pewni, jak ustosunkować się 
do kwestii stosowania prepa-
ratów, zawierających CBD (czy-
li przede wszystkim olejków) 
warto poszukać w internecie 
rzetelnych informacji ze spraw-
dzonych źródeł. Stanowisko 
WHO (Światowej Organizacji 
Zdrowia) nie pozostawia żad-
nych wątpliwości. Po przeana-
lizowaniu niezależnych badań 
naukowych, dotyczących wpły-
wu oleju konopnego na ludzki 
organizm WHO zarekomendo-
wało go do leczenia wspoma-
gającego. Jest to więc w pełni 
legalny i bezpieczny produkt 
o łagodnym działaniu leczni-
czym.
 
Dlaczego olej konopny  
budzi tyle kontrowersji
Jak w wielu innych przypad-
kach nieporozumienia biorą się 
z niewiedzy. Olej, otrzymywany 
z konopi, nie jest odurzający. 
Powstaje z odmiennego rodza-
ju tej rośliny podgatunku nazy-
wanego konopiami siewnymi 
lub też przemysłowymi. Niele-
galny narkotyk, czyli marihu-

ana, to konopie indyjskie. Kiedy 
to sobie uprzytomnimy, sprawa 
staje się całkiem jasna. Substan-
cja, wywołująca odurzenie to 
THC. W oleju konopnym wystę-
puje w śladowym stężeniu lub 
też wcale. Na rynku dostępnych 
jest obecnie wiele wariantów 
tego produktu – w przypad-
ku, gdy chcemy być całkowicie 
pewni, że nie znajdziemy THC 
w naszym olejku CBD, zainwe-
stujmy w odmianę RAW. 
Wszelkie zmienione stany świa-
domości, jakie towarzyszą pale-
niu marihuany, to sprawka THC. 
W przeciwieństwie do CBD, ten 
związek chemiczny wykazuje 
właściwości psychoaktywne. 
Jego przyjmowanie powoduje 
poczucie głębokiego rozluź-
nienia, euforię, zmiany per-
cepcji, zwiększenie łaknienia 
i senność. Czasem przyjęciu 
tetrahydrokannabinolu towa-
rzyszą skutki uboczne o cha-
rakterze przejściowym – stany 
lękowe, objawy psychotyczne, 
zaburzenia pamięci, spowol-
niony refleks, brak koordynacji 
ruchowej, suchość ust i zaczer-
wienienie oczu. Uważa się, że 
długofalowe działanie THC na 
niedojrzały organizm zwiększa 
ryzyko wystąpienia chorób psy-
chicznych.
W tym porównaniu CBD pre-
zentuje się znacznie bardziej 
niewinnie – nie jest substancją 
psychoaktywną, nie powoduje 
żadnych znaczących efektów 
ubocznych i jest całkowicie 
bezpieczne nawet przy dłu-
goterminowym użyciu. Wy-
kazano, że jego działanie an-
tagonistyczne łagodzi skutki 
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powodowane przez THC - kan-
nabidiol zmniejsza stany niepo-
koju, działa antypsychotycznie 
i działa lekko pobudzająco, za-
pobiegając poczuciu senności.
 
Czym jest CBD?
Substancja CBD to inaczej kan-
nabidiol. Jest to substancja 
czynna, zawarta w oleju ko-
nopnym. Używając języka che-
micznego definiuje się ją jako 
organiczny związek chemiczny  
z grupy kannabinoidów. Kanna-
binoidy wykazują bardzo pozy-
tywny wpływ na nasze zdrowie. 
CBD używany jest obecnie jako 
wspomaganie w leczeniu cho-
rób nowotworowych, stanów 
lękowych, depresji oraz wielu 
innych chorób. Wykazują gene-
ralnie działanie rozluźniające, 
uspokajające, przeciwzapalne 
i przeciwbólowe. Ich dobro-
czynne działanie doceniają też 
coraz częściej ludzie, związani 
zawodowo ze sportem. Olejki 
CBD wykorzystywane są przez 
nich do przyspieszenia regene-
racji organizmu po forsownym 
wysiłku. 

Olej konopny  
– środki ostrożności
Choć sam olej CBD nie jest 
szkodliwy, bardzo istotne jest 
to, aby kupić możliwie czysty 
preparat. Zapewni nam to sko-
rzystanie z usług sprawdzo-
nych producentów. Gdy brak 
nam wiedzy w tym zakresie, 
najlepiej zasięgnijmy języka  
u zaufanego lekarza internisty, 
poradźmy się znajomych. Nie 
każdy producent przestrzega 
w równym stopniu odpowied-
nich procedur przy wytwarza-
niu swoich preparatów. Może 
to skutkować tym, że końco-
wym efektem jest olejek zanie-
czyszczony. Niższa jakość oleju 
konopnego może osłabić jego 
pozytywny wpływ.
Inną bardzo ważną kwestią jest 
skonsultowanie się przed roz-
poczęciem kuracji z lekarzem, 
który dobrze zna stan naszego 
zdrowia, gdy chorujemy na po-
ważniejsze schorzenia przewle-
kłe i przyjmujemy w związku  
z nimi leki. Interakcje między 
olejem konopnym a innymi, 
mocnymi specyfikami leczni-

czymi nie zostały jeszcze dosta-
tecznie dokładnie zbadane.

Czy warto inwestować  
w kurację olejem CBD?
Odpowiedź na to pytanie nie 
jest jednoznaczna. Wszystko 
zależy w istocie od naszego sta-
nu zdrowia przede wszystkim 
od tego, z jakimi chorobami 
się zmagamy i jak dużo ich jest.  
W sytuacji, gdy naszym głów-
nym problemem jest np. silny 
migrenowy ból głowy, a nie 
chorujemy na żadną przypa-
dłość przewlekłą, zastosowanie 
CBD może przynieść znaczną 
ulgę i poprawę. W takiej sytu-
acji nie ma ryzyka, że dojdzie 
od nieprzewidzianej interakcji 
z innymi, silnymi lekami, które 
już przyjmujemy. Duże znacze-
nie ma też na pewno wiek oso-
by, która pragnie poddać się 
kuracji. Młodzi ludzie z zasady 
lepiej reagują na każdą formę 
suplementacji lub innego od-
działywania prozdrowotnego.
Podsumowując: nie łamiemy 
w żadnym razie przepisów pol-
skiego prawa, gdy kupujemy  
i stosujemy wyroby, zawierają-
ce CBD. Jest to substancja o po-
zytywnym działaniu na ludzkie 
zdrowie, co potwierdza wiele 
badań naukowych. Jak w każ-
dym przypadku należy jedynie 
zachować zdrowy rozsądek  
i podstawowe środki ostrożno-
ści. Należy także przed zasto-
sowaniem takiego specyfiku 
skonsultować to ze swoim leka-
rzem pierwszego kontaktu. 

oprac. W.  Jakubek
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1. Co to jest odporność 
organizmu?
Odporność organizmu to, mó-
wiąc obrazowo, naturalna siła, 
która drzemie w każdym z nas. 
Dzięki niej organizm jest w sta-
nie sam uporać się z atakujący-
mi go bakteriami i wirusami. 
Jeśli tej siły nie ma lub jest ona 
bardzo osłabiona, zarazki z ła-
twością wnikają do ustroju 

i namnażają się, co objawia się 
m.in. kaszlem, katarem, bólami 
głowy i gorączką. Jesień i zima 
to pory roku, w których orga-
nizm człowieka trudniej niż 
zwykle radzi sobie z mikroor-
ganizmami chorobotwórczymi. 
Wpływ na to mają: brak słońca, 
zmiany temperatury, mniej ru-
chu na świeżym powietrzu. Do 
tego dochodzi też często stres 

i niewłaściwe odżywianie. Wy-
starczy jednak wprowadzić kil-
ka zmian w stylu życia, aby nie 
dać się infekcji, pomimo tego, 
że wszyscy dookoła kaszlą i ki-
chają. Jakie są dobre sposoby 
na odporność? Dowiedzmy się.

2. Sen jako lek  
na przeziębienie
Jak mówią babcie, aby zapo-

odporność
Jak wzmacniaćJak wzmacniać

JAK WZMOCNIĆ ODPORNOŚĆ, ABY BEZ OBAW STAWIĆ CZOŁA NAJPASKUDNIEJSZYM 
BAKTERIOM I WIRUSOM? CZĘSTO ZASTANAWIAMY SIĘ, DLACZEGO CIĄGLE CZUJEMY 
SIĘ PRZEMĘCZENI I SENNI, CZĘSTO ŁAPIEMY PRZEZIĘBIENIE I CHODZIMY Z CHUSTECZ-
KAMI HIGIENICZNYMI DO NOSA. TO SĄ SYGNAŁY, ŻE UKŁAD IMMUNOLOGICZNY JEST 
OSŁABIONY. ABY JESIENIĄ I ZIMĄ UKŁAD ODPORNOŚCIOWY ZAPEWNIŁ CI SKUTECZ-
NĄ OCHRONĘ, NALEŻY ZADBAĆ O JEGO WZMOCNIENIE. JAK TO ZROBIĆ?
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biec przeziębieniom i wzmoc-
nić odporność, trzeba się wysy-
piać. Naukowcy z Uniwersytetu 
Stanforda potwierdzili prawdzi-
wość hipotezy o dobroczyn-
nym działaniu snu na odpor-
ność organizmu. Gdy jesteśmy 
wypoczęci i wyspani, organizm 
łatwiej radzi sobie z wirusami 
i bakteriami. W ciągu godziny 
od wstania z łóżka obowiąz-
kowo należy zjeść śniadanie. 
Komórki układu odpornościo-
wego podejmują walkę z drob-
noustrojami skuteczniej, gdy są 
regularnie odżywiane.

3. Niestosowanie używek
Odporności nie służą używki, 
takie jak kawa, alkohol, papie-
rosy. Trudno uwierzyć, ale po 
wypiciu alkoholu odporność 
zostaje obniżona na 24 godzi-
ny. Podobne działanie mają pa-
pierosy. Po wypaleniu jednego 

papierosa dochodzi do pora-
żenia czynności rzęsek nabłon-
ka wyścielającego górne drogi 
oddechowe na około 20 minut. 
Sprzyja to przenikaniu patoge-
nów do ustroju. Wzmacnianie 
odporności powinno więc rów-
nież polegać na pożegnaniu się 
z używkami.

4. Sport a odporność
To jedna z podstawowych za-
sad, które warto wprowadzić 
w życie, jeśli chcesz, by twój or-
ganizm był silny. Spaceruj, mimo 
że pogoda do tego nie zachę-
ca. Zamiast jazdy zatłoczonym 
tramwajem, wybierz energiczny 
marsz. Ruch usprawnia pracę 
układu odpornościowego, dla-
tego aby spełniał on swoje za-
danie, powinniśmy ćwiczyć sys-
tematycznie. Najlepiej trzy razy 
dziennie po pół godziny. Sport 
na odporność jest jak najlep-

szym rozwiązaniem. Pozytywne 
efekty przynosi również harto-
wanie organizmu, np. naprze-
mienne natryski ciepłą i zimną 
wodą.

6. Moc roślin i ziół
Niektóre rośliny i zioła działają 
na układ odpornościowy ni-
czym strażnik doskonały. Można 
z nich przyrządzać napary, ale 
można też kupić gotowe pre-
paraty w sklepie. Wzmacnianiu 
odporności służą m.in. jeżówka 
(echinacea), żeń-szeń i spirulina. 
Uodparniające działanie mają 
również kąpiele i inhalacje z do-
datkiem olejków eterycznych: 
sosnowego, tymiankowego i eu-
kaliptusowego. Dobre są także 
suplementy diety na odporność, 
zawierające wymienione zioła. 
Można je stosować w okresach 
wzmożonej aktywności wiru-
sów i bakterii.
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KISZONKI
Wszystkie kwaszone warzywa 
(ogórki, buraczki), a zwłaszcza 
kapusta kiszona, wzbogacają 
florę jelitową bakteriami kwa-
su mlekowego, hamując rozwój 
chorobotwórczych bakterii. Po-
magają również leczyć biegunkę.

Surówka z kapusty (po 1. roku 
życia)
30 dag kiszonej kapusty
jabłko
łyżka szczypiorku
łyżka oleju lub oliwy z oliwek
szczypta zmielonego kminku
odrobina cukru (możesz ewentu-
alnie z niego zrezygnować, gdy 
jabłko jest słodkie)

Kapustę kiszoną dość drobno po-
siekaj. Wrzuć szczypiorek. Jabłka 
obierz i pokrój w słupki lub ze-
trzyj na grubej tarce. Wszystkie 
składniki wymieszaj, dodaj olej 
(lub oliwę z oliwek), dopraw do 
smaku.

RYBY
Cenne są zwłaszcza tłuste ryby 
morskie, np. łosoś, śledź. Zawiera-
ją nienasycone kwasy tłuszczowe 
omega-3. Są niezastąpione dla 
prawidłowego rozwoju układu 
nerwowego oraz narządu wzro-
ku. Chronią też drogi oddechowe 
przed infekcjami. Zapobiegają 
niedoborom jodu (gdy go braku-
je, dzieci wolniej się uczą i rosną).

Rybne kuleczki  
(po 1. roku życia)
kawałek filetu z łososia
jajko
łyżka tartej bułki
mąka do obtoczenia kulek
włoszczyzna
posiekany koperek
łyżka śmietanki
szczypta soli i pieprzu
odrobina soku z cytryny 

Rybę dokładnie opłucz i sprawdź, 
czy nie ma w niej ości. Osusz, 

zmiel. Dodaj żółtko, tartą bułkę 
oraz ubitą pianę z białek. Do-
praw do smaku sokiem z cytryny, 
szczyptą soli i pieprzu. Dokładnie 
wymieszaj masę. Zamocz dłonie 
w wodzie i formuj kulki wielkości 
orzecha włoskiego. Tak przygo-
towane pulpeciki z ryby obta-
czaj ze wszystkich stron w mące.  
W szerokim garnku zagotuj wywar  
z warzyw. Włóż pulpeciki, wsyp 
koperek. Gotuj wszystko na ma-
łym ogniu przez 10–12 minut. 
Pod koniec wlej śmietankę, wy-
mieszaj i ponownie zagotuj. Naj-
lepiej smakują z kaszą kuskus  
i sałatką z pomidora.

KASZE
Są niezastąpionym źródłem nia-
cyny, czyli witaminy PP, która 
poprawia kondycję skóry, ma 
ogromne znaczenie w zapobie-
ganiu anemii (ze względu na 
obecność żelaza, witaminy E oraz 
kwasu foliowego). Grubsze kasze 
likwidują zaparcia, natomiast te 
drobne są idealne dla rekonwa-
lescentów i dla dzieci, które cho-
rowały na biegunkę. Nie może ich 
zabraknąć w dziecięcym menu.

Entliczek-krupniczek 
(po 1. roku życia)
włoszczyzna
cebula
4 duże ziemniaki
4 łyżki kaszy jęczmiennej
łyżka masła
listek laurowy
pół szklanki mleka
szczypta soli
posiekana zielenina

Wsyp kaszę do rondla, wlej pół-
tora litra zimnej wody i mleko. 
Lekko posól, dodaj listek laurowy 
i zagotuj. Włoszczyznę, cebulę  
i ziemniaki oczyść, opłucz, pokrój 
na kawałeczki, dorzuć do wody  
z kaszą. Gotuj, aż warzywa 
zmiękną. Przed podaniem dodaj 
masło i posiekaną zieleninę.

7. Dieta na odporność
W codziennym menu powinny 
wystąpić warzywa i owoce, któ-
re są bogatym źródłem antyok-
sydantów (przeciwutleniaczy). 
Antyoksydanty walczą z wol-
nymi rodnikami i jednocześnie 
sprzyjają wzmacnianiu odpor-
ności. Dieta na odporność po-
winna zawierać przede wszyst-
kim: marchew, szpinak, brokuły, 
pomidory, paprykę (zwłaszcza 
czerwoną), cytrusy, porzeczki i 
truskawki. Warzywa i owoce za-
wierają także witaminę C, która 
pobudza produkcję interfero-
nu – substancji, która skutecz-
nie rozprawia się się z zarazka-
mi. Aby wzmocnić odporność  
u dziecka i u siebie, dodawaj do 
potraw czosnek i cebulę. Mają 
one działanie bakteriobójcze  
i mobilizują układ odporno-
ściowy. W witaminy i minera-
ły bogate są orzechy i ziarna. 
Jedz je jak najczęściej. Ponad-
to, cukier zastąp miodem. Ma 
on wiele witamin i cennych dla 
organizmu minerałów. Dodany 
do gorącej herbaty jest dobrym 
sposobem na wzmacnianie 
odporności i przeciwdziałanie 
przeziębieniom. Na końcu tek-
stu znajdziecie kilka przepisów 
wzmacniających odporność.

Wzmacnianie odporności po-
winno stać się procesem sys-
tematycznym. Tylko poprzez 
ciągłą troskę o dobro układu 
odpornościowego i nas sa-
mych, unikniemy chorób i mę-
czących przeziębień.

oprac. M. Grzeczyńska

Przepisy na wzmocnienie odpornościPrzepisy na wzmocnienie odporności
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SERCE NIE LUBI JESIENNEJ  
I ZIMOWEJ POGODY, ZA TO – 
WBREW POWSZECHNEJ OPINII  
– NIEŹLE SOBIE RADZI WIOSNĄ  
I LATEM, CHOĆ CZASEM  
W TYM OKRESIE DOKUCZAJĄ 
MU UPAŁY. 

Nasze serce 
jesienią i zimą

Jak wynika ze statystyk prowa-
dzonych przez lekarzy, najwięk-
sza liczba zawałów ma miejsce 
jesienią. Na podstawie obser-
wacji stanu zdrowia ponad stu 
tysięcy osób w wiekua 35-80 lat, 
mieszkających w różnych krajach 
i mających problemy z sercem 
zauważono, że każdy 10-procen-
towy spadek temperatury pod-
nosi ryzyko zawału o 7 proc.
Niskie temperatury stymulują re-
ceptory w skórze, a współczulny 

układ nerwowy odpowiadający 
za pobudzenie organizmu po-
woduje wzrost adrenaliny oraz 
noradrenaliny we krwi. W efek-
cie wzrasta ciśnienie krwi i przy-
śpiesza praca serca. Co ciekawe, 
najbardziej wzmożona działal-
ność układu współczulnego ma 
miejsce w godzinach porannych. 
Gdy dodamy do tego informację, 
że najwyższe stężenie kortyzolu 
(hormonu stresu), który nega-
tywnie wpływa na funkcjono-

wanie układu krążenia, również 
jest rano, to mamy wyjaśnienie, 
skąd najwięcej zawałów ser-
ca ma miejsce o tej porze dnia,  
a nie wieczorem po największej 
aktywności organizmu.

Zawał serca zabija najczęściej 
w jesienne poranki
Niestety również największa 
śmiertelność w wyniku zawa-
łu serca ma miejsce jesienią. 
Wpływa na to kilka czynników. 
Po pierwsze, objawy zawału 
(zwłaszcza u kobiet) mogą su-
gerować też inne choroby (osła-
bienie, zmęczenie są też obja-
wami przesilenia jesiennego lub 
przeziębienia) i przez to mogą 
być lekceważone, a zbyt późna 
pomoc udzielona osobie chorej 
wpływa na gorsze rokowania, je-
śli chodzi leczenie zawału serca.
Po drugie, w okresie jesiennym 
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bardzo często łapiemy infekcje, 
które nieleczone lub leczone 
niewłaściwie mogą osłabiać 
serce, np. pogrypowe zapalenie 
mięśnia sercowego może rozwi-
nąć się dopiero po kilku tygo-
dniach od infekcji!
Historie osób biorących udział 
w kampanii „Zawał serca – Czas 
to Życie” świadczą o tym, że nie 
wolno lekceważyć żadnych ob-
jawów.
„Krzysztof ma 43 lata i od kilku dni 
miał infekcję dróg oddechowych. 
Lekarz zalecił mu przyjmowanie 
antybiotyku i leków przeciwgo-
rączkowych. Po kilku dniach le-
czenia pojawił się u Krzysztofa 
dziwny ból w klatce piersiowej. 
Kiedy ból kolejny raz się nasilił, 
Krzysztof pojechał samochodem 
do szpitala. Podczas konsultacji 
z lekarzem, rozpoznano u niego 
zawał serca. Decyzja o dojeździe 
na Izbę Przyjęć we własnym za-
kresie, wiązała się z narażeniem 
życia i zdrowia Krzysztofa, a brak 
natychmiastowej reakcji na obja-
wy zawału spowodował ponad 
6-cio godzinne opóźnienie w roz-
poczęciu leczenia”.
„Marek jest 56-letnim kolarzem. 
Na jednym z ostatnich rajdów 
zlekceważył narastający ból w 

klatce piersiowej, myśląc, że to 
przemęczenie i ból mięśni po in-
tensywnym treningu. Karetkę 
wezwali współuczestnicy rajdu, 
kiedy Marek nie był już w stanie 
jechać dalej. Niechęć Marka do 
wezwania pomocy sprawiła, że 
uzyskał on profesjonalną pomoc 
dopiero po 4 godzinach od roz-
poczęcia zawału”.

Jakie są objawy zawału 
serca?
Objawy, które powinny nas skło-
nić do jak najszybszego skon-
taktowania się z lekarzem, to:

•  kłujący lub rozlany ból, ewen-
tualnie ucisk w klatce pier-
siowej, promieniujący do żu-
chwy i ramienia,

•  niewytłumaczalne zmęczenie 
i senność,

• utrzymujący się stan podgo-
rączkowy,

• częste kołatanie serca bez wy-
raźnej przyczyny,

• płytki oddech,
• duszność,
• omdlenia,
• niepokój, lęk, strach,
• zimne poty,
• nudności lub wymioty.

U kobiet objawy zawału mogą 
być trochę inne, np.:

•  bóle zamostkowe,
•  pieczenie lub ucisk w tzw. doł-

ku,
•  trudności z oddychaniem,
•  nagły ból mięśni, któremu 

może towarzyszyć bezwład-
ność rąk,

•  zmęczenie, ogólne osłabienie, 
a nawet omdlenie,

•  nagła potliwość,
•  nudności, a nawet wymioty,
•  trudny do określenia ból – 

może wystąpić on za most-
kiem lub pod lewym łukiem 
żebrowym czy łopatką.

Jak wynika z danych eksper-
tów ogólnopolskiej kampanii 
Śląskiego Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu oraz Funda-
cji ŚCCS „Zawał serca – Czas to  
Życie”, co roku do szpitala  
z zawałem serca trafia prawie  
80 tysięcy Polaków, a co czwar-
ty pacjent z zawałem umiera,  
zanim jeszcze trafi do szpita-
la. To niepokojące statystyki, 
biorąc pod uwagę, że jesteśmy 
coraz bardziej świadomi za-
grożeń związanych z zawałem 
serca, a mimo to zwlekamy  
z wezwaniem pomocy. Dbajmy 
o siebie!

oprac. M. Grzeczyńska
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bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

Bagna BiebrzańskieBagna Biebrzańskie
Dolina Biebrzy położona jest w północno-wschod-
niej Polsce, 200 km od Warszawy, 370 km od Gdań-
ska i 530 km od Katowic i jest to wyjątkowe miejsce 
na aktywny wypoczynek na łonie przyrody.
Mokradła, turzycowiska i lasy bagienne, rozciągają-
ce się wzdłuż Biebrzy, zajmują powierzchnię blisko 

100 tys. ha, co jest unikatem na skalę europejską.
Zawiłe meandry i starorzecza tętniącej życiem rzeki 
wylewają co roku, zamieniając dolinę w królestwo 
ptactwa wodno-błotnego. 
Biebrzańskie łąki i pastwiska, podtapiane każdej 
wiosny, przyozdabiają się żółtymi kaczeńcami, two-
rzącymi niespotykany krajobraz. Szczególnie wio-
sną warto odwiedzać Biebrze. Wtedy jest to wido-
wisko ptasich przelotów i godów. 

W tym wydaniu rozpoczniemy cykl, dzięki któremu każdy z Was  
będzie mógł stworzyć swój ranking najpiękniejszych miejsc  

w Polsce wartych odwiedzenia. Zapraszam do lektury!



Park Arkadia pod Łowiczem
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Nad rozciągającymi się po horyzont rozlewiskami 
rozlega się odgłos kluczących po niebie dzikich gęsi, 
żurawi i innych ptaków. Przyciąga to nad Biebrzę or-
nitologów z całego świata. 
W dolinie Biebrzy stwierdzono 276 gatunków pta-
ków, w tym 180 to gatunki lęgowe. Bagna zamiesz-
kują takie rzadkości jak: dubelt, wodniczka, batalion, 
dzięcioł białogrzbiety, świstun, rybitwa białoskrzy-
dła, łabędź krzykliwy, bocian czarny, orlik krzykliwy 
i grubodzioby.
Warto odwiedzać takie miejsca, wyciszają i przypo-
minaną, że poza cywilizacją jest piękny świat.

Park Arkadia  Park Arkadia  
pod  Łowiczempod  Łowiczem
W niewielkiej wsi Arkadia koło Łowicza znajduje się 
ogród romantyczny w stylu angielskim założony 
w roku 1778 przez Helenę z Przeździeckich (1753-
1821), żonę Michała Hieronima Radziwiłła właścicie-
la pobliskiego Nieborowa.
Znajdziemy tutaj fantazyjne skupiska drzew,  
rozległe łąki, a także staw z „Wyspą uczuć„.  
Zgodnie z modą panującą w tamtych czasach,  



ogród urozmaicały budowle nawiązujące do 
sztuki antycznej i gotyckiej. Do najciekawszych 
należy świątynia Diany, Łuk Grecki i Akwedukt. Na 
sztucznym wzgórzu zbudowano Domek Gotycki, 
zwany Przybytkiem Nieszczęścia i Melancholii.

Góry StołoweGóry Stołowe
Góry Sowie to jedne z najbardziej tajemniczych 
gór w Polsce. Najstarsza część Sudetów ma 
swoje legendy i mroczne sekrety, których pil-
nie strzeże od wieków. Działają one jak wabik 
na wyobraźnię. Wywołują skrajne emocje: od 
zachwytu po dreszcz przerażenia. Ten niewy-
soki masyw górski na Dolnym Śląsku to idealna 
propozycja na weekendowy aktywny wypo-

czynek dla każdego. Znajdziesz w nim nie tylko 
świetnie przygotowane trasy pieszo-rowerowe, 
ale i gro niezwykłych atrakcji. Większość z nich 
opatrzona jest miłosnymi historiami, dworskimi 
intrygami, konszachtami i scenami zazdrości. 
Wszystkie umiejscowione są w malowniczej sce-
nerii wąwozów, dolin i wzgórz, których wierz-
chołków strzegą miejscowe duchy. O ile same 
Góry Sowie są niezwykle przyjazne dla zwie-
dzających, tak ich podziemia skrywają mrocz-
ne fakty. Wszystko to za sprawą hitlerowców, 
którzy stworzyli w Górach Sowich podziemny 
Kompleks Riese – największy projekt górniczo-
-budowlany nazistowskich Niemiec. Tajemnicze 
budowle, korytarze i sztolnie, które pozostawili 
po sobie naziści na pewno rozbudzą Twoją wy-
obraźnię i będą ogromną lekcją historii.

Góry Stołowe

Góry Stołowe

Góry Stołowe



Góry Stołowe

Góry Stołowe

Góry Sowie to niewysokie pasmo górskie położo-
ne w Sudetach Środkowych, które rozciąga się na 
przestrzeni około 26 kilometrów i zajmuje obszar 
280 km2. W jego sercu utworzono Park Krajobra-
zowy Gór Sowich. Składa się on z dwóch części: 
głównej obejmującej centralną część Gór Sowich 
z najwyższym szczytem jakim jest Wielka Sowa  
i drugiej mniejszej części obejmującej masyw Wło-
darza. Przez Park Krajobrazowy Gór Sowich prze-
biega wiele ścieżek pieszo-rowerowych, wśród 
których największą popularnością cieszą się te 
prowadzące na: Wielką Sowę, Małą Sowę, Kaleni-
cę i Sokolicę. Ze szczytów Gór Sowich rozpościera 
się piękny widok na całe Sudety. Przy odrobinie 
szczęścia na terenie Gór Swoich możesz spotkać 
muflony – przedstawicieli dzikich owiec, sarny, 
jelenie czy dziki. Góry Sowie są również domem 

dla nietoperzy i sów.
Góry Sowie to nie tylko wędrówki piesze czy ro-
werowe wycieczki. To również mnóstwo innych 
ciekawych atrakcji. Twierdze, zamki, wiadukty, 
kopalnie, podziemne korytarze i sztolnie czekają 
abyś je odwiedził.
1. Twierdza Srebrna Góra
2. Zamek Grodno
3. Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim
4. Tama Lubachowska na Jeziorze Bystrzyckim
5. Kompleks Riese w Górach Sowich
6. Twierdza Kłodzko
7. Kopalnia Złota w Złotym Stoku
8. Zamek Książ

Przyjemnych wędrówek!Przyjemnych wędrówek!
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BODYMAX PLUS
60 tabletek, suplement diety
Przywraca energię i poprawia samopoczucie  
Suplement polecany dla osób przemęczonych, prowadzących intensywny tryb 
życia, narażonych na stres.
Informacje o produkcie: https://orklacare.com.pl/portfolio/bodymax/

BODYMAX VITAL 50+
60 tabletek, suplement diety
Wspiera siły witalne i naturalne, funkcje obronne organizmu 
Suplement polecany w stanach zmęczenia, w okresie rekonwalescencji, 
w okresie obniżonej odporności. 
Informacje o produkcie: https://orklacare.com.pl/portfolio/bodymax/

BODYMAX IMMUNO
60 tabletek, suplement diety
Wspiera odporność i prawidłowe funkcjonowanie organizmu 
Suplement polecany w celu uzupełnienia normalnej diety szczególnie u osób 
chcących wzmocnić odporność, osłabionych, w okresie rekonwalescencji. 
Informacje o produkcie: https://orklacare.com.pl/portfolio/bodymax/

Producent: ORKLA HEALTH




