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

Drodzy Czytelnicy! 
No i nadszedł nowy rok! Pisząc ten tekst za ok-

nem deszcz, ale mam nadzieję, że styczeń powita 
nas białym puchem. Jak w każdym wydaniu przypo-
minamy, że przede wszsytkim trzeba dbac o siebie. 
Święta trochę inne, odizolowane, z zamkniętymi stokami, 
ale mamy nadzieję, że dbaliście o aktywność. Jeśli jednak 
trochę sobie pofolgowaliście to mamy dla Was sposby jak 
wrócić do formy po świętach. Zachęcamy też do aktywnoś-
ci karnawałowych, oczywiście z rozwagą, a gdy już zdarzy 
się coś nieprzewidzianego też mamy kilka porad. Tradycy-
jnie kilka porad na wzmacnianie odporności – tym razem  
troszkę o ziołach. Najwaniejszy temat naszego wydania 
to Samotność w czasie pandemii”. Pamiętajmy, żeby się  
wspierać w tym trudnym czasie. Zwłaszcza seniorzy potr-
zebują naszego wsparcia. Mamy też ciekawy artykuł o ga-
dżetach technologiczych dla seniorów. Wędrówki daleki  
i bliskie, w tym wydaniu trochę inne, postanowliśmy  
przybliżyć Wam zwyczaje bożonarodzeniowe w różnych  
regionach Polski. 

W tym numerze mamy dla Was krzyżówkę z niespo- 
dzianką - 20 osób, które w pierwszej kolejności wyślą ro-
związanie na adres mailowy: biuro@fuzio.pl otrzymają 
kalendarz na 2021 rok. 

Życzymy Wam dużo zdrowia, radości, spokoju  
w czasie Świąt Bożego Narodzenia, a także spełnienia 
wszelkich marzeń w 2021 rok!

Redakcja
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Duża część z nas po świętach 
przybiera nieco na wadze i nie 
ma w tym nic dziwnego. Mnó-
stwo dobrego jedzenia, które  
z wielką starannością było przy-
gotowywane na te kilka dni. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy 
jest również fakt, że w tym okre-
sie mamy mniej obowiązków 
i więcej  czasu poświęcamy na 

błogie lenistwo. Nie powinni-
śmy z tego powodu wpędzać 
się w poczucie winy, bo jest to 
okres w którym powinniśmy na 
chwilę zwolnić tempo naszego 
życia. Aby jednak nie zaprzepa-
ścić całkowicie wcześniej osią-
gniętych rezultatów, powinni-
śmy jak najszybciej wziąć się za 
siebie.

Po pierwsze: postaw na 
sport i rozwój umysłowy

Do odzyskania formy sprzed 
świąt niezbędne są ćwiczenia. 
Dla tych, którzy nabrali nieco 
zbędnych kilogramów idealne 
będą ćwiczenia aerobowe. Są 
to ćwiczenia, przy których wy-
konywaniu mięśnie produkują 

PIEROGI, BIGOS, SMAŻONE RYBY, PIECZONE MIĘSA I SŁODKIE CIASTA - TE WSZYST-
KIE PRZYSMAKI PRZEZ ŚWIĘTA KRÓLOWAŁY NA NASZYCH STOŁACH. TRUDNO SOBIE 
ODMÓWIĆ SPRÓBOWANIA KAŻDEJ Z TYCH POTRAW PODCZAS ŚWIĄT. ŻEBYŚMY 
JEDNAK PÓŹNIEJ NIE ŻAŁOWALI POWINNIŚMY ZADBAĆ O TO ŻEBY PO ŚWIĘTACH 
WRÓCIĆ ZNOWU DO FORMY. JAK TO ZROBIĆ? TO WCALE NIE MUSI BYĆ TAKIE 
TRUDNE I WCALE NIE OZNACZA MIESIĘCY WYRZECZEŃ I GŁODÓWEK.

Święta, święta... 
jak wrócić do formy po świętach? 



energię przy wykorzystaniu 
procesów tlenowych.

W trakcie wykonywania tych 
ćwiczeń nasze serce pracuje 
równomiernie, pompując do 
mięśni bogatą w tlen krew, 
umożliwiając im tym samym 
produkcję energii. Podstawo-
wym ćwiczeniem aerobowym 
jest po prostu bieg, lub szybki 
marsz. Bieganie jest nazywa-
ne królem aerobów ponieważ 
angażuje najwięcej partii mię-
śni jednocześnie. Ćwiczenia 
tlenowe możemy wykonywać 
zarówno na siłowni jak i na 
otwartym powietrzu. Jeżeli 
wolimy treningi w zamkniętym 
pomieszczeniu to najlepszy-
mi urządzeniami do tego typu 
ćwiczeń będą: stepper, rowe-
rek, orbitrek czy ergometr wio-
ślarski, a nawet zwykła skakan-
ka. Ci którzy wybiorą trening 
na zewnątrz nie są również ska-
zani tylko na bieganie czy nor-
dic walking. W takim wypadku 
możemy skorzystać z ostatnio 
coraz modniejszych siłowni na 
otwarty powietrzu. Większość  
z dostępnych tam urządzeń 

jest przeznaczona do treningu 
aerobowego.

Dla tych którzy mają większe 
aspiracje do tego aby ich syl-
wetka była idealna zachęcamy 
do treningów obwodowych. 
Polegają one na wykonywaniu 
ćwiczeń siłowych na różnych 
stacjach. Ćwiczenia obwodo-
we na siłowni możemy wyko-
nywać sami bądź w grupach, 
pod okiem trenera. Oba typy 
ćwiczeń są skuteczne i na pew-
no pomogą nam wrócić do 
formy. Każda forma wysiłku fi-

zycznego pozytywnie wpływa 
na naszą kondycję i wygląd, 
jednak musimy pamiętać, żeby 
nie przesadzić i dopasować 
ćwiczenia lub dyscyplinę do 
naszych możliwości. Okres 
świąteczny często wiąże się  
z przerwą w ćwiczeniach, dla-
tego po Nowym Roku pamię-
tajmy o porządnej rozgrzewce  
i spokojnym zwiększaniu ob-
ciążenia w treningach.  

Po świętach nie tylko nasze 
ciało jest rozleniwione ale rów-
nież umysł. Kilka dni wolnych 
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od pracy i codziennych pro-
blemów wpływają również na 
pracę naszego umysłu. Bardzo 
dobrym rozwiązaniem jest po-
łączenie sportu i rozwoju psy-
chicznego. Jeżeli korzystamy  
z siłowni to na przykład pod-
czas ćwiczeń na bieżni bądź na 
rowerze stacjonarnym może-
my czytać książkę albo gazetę. 
Bardzo dobry wpływ na naszą 
kondycję fizyczną i psychiczną 
ma uprawianie jogi. Wystarczy 
wybrać się kilka razy na takie 
zajęcia pod okiem specjalisty  
i od razu odzyskamy równo-
wagę psychiczną. A nasze ciało 
będzie bardziej elastyczne i wy-
gimnastykowane. Nic tak do-
brze nie wpłynie na nasz nastrój 
i rozwój psychiczny jak sztuka. 
Wyjście do teatru czy na kon-

cert połączone z długim spa-
cerem pozytywnie wpłynie na 
nasz nastrój i kondycję  naszego 
umysłu. Fundując sobie taką 
formę rozrywki inwestujemy  
w samych siebie a jak wiadomo 
to najlepsza inwestycja.

Po drugie: wspomóż układ 
trawienny

Jeżeli poczujemy dolegliwo-
ści związane ze świątecznym 
przejedzeniem, powinniśmy 
sięgnąć po ziołowe ekstrakty  
i napary, które pobudzą trawie-
nie i wspomogą prace wątroby. 
W tym celu świetnie nadaje się 
wywar z kopru włoskiego lub 
czerwona herbata. Koper wło-
ski bardzo dobrze wpływa na 
wzdęcia, natomiast czerwona 
herbata oczyści nasz organizm 

i obniży poziom cholesterolu. 
Bezcenny w walce z przejedze-
niem jest błonnik. Daje uczu-
cie sytości i spowalnia proces 
trawienia oraz wchłaniania wę-
glowodanów i tłuszczy. Dodat-
kowo pobudza pracę jelit, za-
pobiegając zaparciom. Źródłem 
błonnika są produkty pełnoziar-
niste a także warzywa i owoce. 
Pamiętajmy żeby nigdy nie jeść 
w pośpiechu. Gdy łapczywie 
połykamy jedzenie, zjadamy 
więcej niż nam potrzeba. Jedz-
my wolno i odejdźmy od stołu  
z lekkim niedosytem.

Po trzecie: odpowiednie 
nawyki żywieniowe

Żeby nasz metabolizm był na 
odpowiednim poziomie mu-
simy spożywać 4-5 posiłków 
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dziennie oraz wypijać około 
1,5l wody niegazowanej.  Je-
dząc częściej a mniejsze porcje 
zapobiegniemy gwałtownym 
skokom poziomu glukozy we 
krwi. Jest to szczególnie istot-
ne dla osób, które chorują na 
cukrzycę. Starajmy się również 
nie podjadać między posiłka-
mi. Ważne jest jednak żeby to 
były owoce albo warzywa a nie 
tłuste przekąski czy słodkości.

Po czwarte: ogranicz tłuste 
i ciężkostrawne potrawy

Po świętach dużo dań zostaje  
w naszych domowych zapasach 
i nikt nie chce żeby się zmarno-
wały. Powinniśmy jednak dać 
szansę odpocząć naszemu żo-
łądkowi i zrezygnować z cięż-
kostrawnych potraw na rzecz 
lżejszych posiłków. Długotrwa-
łe spożywanie odsmażanych 
pierogów, pasztetu, kapusty  
z grochem albo grzybami  

i słodkich ciast może prowadzić 
do problemów ze strony ukła-
du pokarmowego. Rezultatem 
takiej ciężkostrawnej diety na 
dłuższą metę mogą być zapar-
cia, bóle brzucha i inne dole-
gliwości, które szybko popsują 
nam dobry nastrój. Żeby jednak 
nie marnować jedzenia powin-
niśmy je zamrozić. Dzięki temu 
nasz żołądek trochę odpocznie 
a my będziemy mogli za jakiś 
czas przypomnieć sobie świą-
teczne smaki.

Po piąte: głodówce mówi-
my nie!

Spora część z nas uważa, że  
dobrym sposobem na detoksy-
kacje organizmu jest głodówka. 
Jest to prawda jednak taka kura-
cja usuwa z organizmu również 
niezbędne do funkcjonowania 
składniki odżywcze. Prowadzi 
to do niedożywienia co zabu-
rza pracę przewodu pokarmo-

wego i spowalnia metabolizm. 
Stosowania głodówki odbija się 
również na naszym wyglądzie, 
ponieważ nasza cera traci na 
elastyczności i staje się posza-
rzała i zmęczona. Zamiast kato-
wania się głodówką postawmy 
na lekką dietę składającą się  
z warzyw i owoców, które rów-
nie skutecznie oczyszczą nasz 
organizm.

Jeżeli mimo tych wskazówek 
nie możemy wrócić do formy, 
wtedy warto sobie przypo-
mnieć o tym ile już udało nam 
się osiągnąć. Jeżeli czujemy, że 
nie damy rady sami to może 
powinniśmy się skonsultować  
z dietetykiem. Taka wizyta do-
datkowo nas zmotywuje i po-
może przetrwać trudne począt-
ki. Pamiętajmy, że najtrudniej 
zawsze jest zacząć później jest 
już coraz łatwiej.

oprac. W. Jakubek

Cztery Cztery pory roku
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Wpływ na to ma wiele czyn-
ników, choć oczywiście naj-
większy, niestety, to używki. 
Nie można się dziwić, że wiele 
imprez karnawałowych końc-
zy się wezwaniem karetki po-
gotowia. Postaramy się opisać 
z jakich powodów najczęściej 
się to zdarza.

Skręcona kostka
Zabawa ma to do siebie, że cza-
sem przestajemy kontrolować 
nasze wygłupy. Zdarza się, że 
nieopatrznie postawimy nogę 
i nieszczęście gotowe. Pamią-
tką po zabawie pozostaje gips, 
bandaż lub opaski uciskowe. 
Podczas zabaw karnawało-
wych bardzo często się zdarza, 

że noga nam się omsknie,  
a podczas podskoków możemy 
wylądować w nieodpowied-
niej pozycji na podłodze, albo 
zwyczajnie poślizgniemy się na 

czymś mokrym. Najwięcej ura-
zów zdarza się jednak kobie-
tom, które na bale karnawało-
we uwielbiają wkładać wysokie  
szpilki, zwłaszcza, jak na co 

5 urazów  
karnawałowych

Cztery Cztery pory roku

OKRES KARNAWAŁOWY TO PASMO NIEUSTAJĄCEJ ZA-
BAWY. ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ HUCZNYM SYLWESTREM 
TRWA AŻ DO OSTATKÓW, CO DLA NIEKTÓRYCH OZNA-
CZA DWA MIESIĄCE INTENSYWNEGO IMPREZOWANIA. 
A DLA RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH – OKRES WZMOŻO-
NEJ PRACY. W TYM ROKU MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE KONTUZJI 
SPOTKA NAS DUŻO MNIEJ, BO OKRES KARNAWAŁOWY 
BĘDZIE MNIEJ INTENSYWNY. 
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dzień, rzadko je wkładają i nie 
mają doświadczenia w chodze-
niu w takim obuwiu, a co dopie-
ro w tańcu. Jednak gdy przytrafi 
się nam taki wypadek, nie trzeba 
panikować. Nawet nie trzeba za-
kańczać imprezy, bo wystarczy 
stłuczenie obłożyć lodem, który 
zapobiega powstawaniu obr-
zęku wokół kostki, a przynajm-
niej go zmniejszy. To na krótki 
czas powinno pomóc. Gorzej jak 
wysoki obcas nie daje pewnoś-
ci przy stawianiu kroków, warto 
mieć obuwie na zmianę.

Pęcherze i obtarcia
Wracając do tematu obuwia, 
ma ono ogromne znaczenie  
w przypadku odpowiedniej 
karnawałowej stylizacji. Jednak 
wiele osób ma tendencję do ku-
powania obuwia tuż przed wiel-
kim wyjściem. Często kończy się 
to dość szybko, bo nowe, nie-
rozchodzone buty dają o sobie 
znać w postaci pęcherzy i krwa-
wiących obtarć, które skutecznie 
niwelują szansę na całonocną 
zabawę.

Nie ma nic prostszego, niż temu 
zaradzić. To gwarantuje nie tylko 
wybór odpowiedniego, miękkie-
go i najlepiej skórzanego obu-
wia. Kupując nowe buty, warto 
je wcześniej rozchodzić, nawet 
kilka godzin przed imprezą.  
Przyda się tu gruba skarpeta, 
która powinna nieco poszerzyć 
obuwie i zapewnić komfort na-
wet lekko opuchniętej i zmęczo-
nej stopie.

Kolejnym pomysłem jest zakup 
odpowiednich wkładek, które 
minimalizują szanse na pojawie-

nie się obtarć i pęcherzy. Jeśli już 
jednak się one pojawią, można 
zawsze sięgnąć po ochronne 
plastry, które zmniejszą ból i po-
większanie się rany.

Skaleczenia
Karnawałowe harce często nie 
znają granic. Łatwiej więc rów-
nież o skaleczenia. Jednym ze 
skaleczeń w okresie karnawału 
są skaleczenia głowy. Najczęś-

ciej to jej się dostaje, gdy za-
wodzi nas równowaga. Upadki  
w trakcie tańców często wiążą 
się z rozcięciami głowy. Na  
szczęście zwykle nie są one na 
tyle poważne, by od razu wzy-
wać karetkę pogotowia, ale 
warto zaopatrzyć się w plaster, 
by krwawienie zatamować. Jeśli 
rana jest głęboka, warto zgłosić 
się do najbliższego szpitala, by 
chirurg mógł założyć szwy.

Zatrucia pokarmowe
Smaczne jedzenie i dobra mu-

Cztery Cztery pory roku



zyka to klucz do sukcesu impre-
zy. Czasem zdarza się jednak, że 
przy kolejnym gorącym posiłku 
czujemy się tak pełni, że wręcz 
opuchnięci, a ciężkość na żołąd- 
ku nie tylko nie pozwala czuć 
się komfortowo, ale także nie 
służy dobrej zabawie. Obecnie 
wszyscy są dość wyczuleni na 
ewentualne zatrucia pokarmo- 
we, a wyśrubowane normy  
unijne nie pozwalają kucha- 
rzomi właścicielom sal wesel- 
nych na zaopatrywanie kuchni  
w produkty wątpliwej jakoś-
ci. Większym problemem są  
wzdęcia, które wynikają z je-
dzenia potraw ciężkostra-
wnych i w za dużych ilościach.  
Organizm nie jest przyzwyc-
zajony do trawienia w nocy 
tak wielu dużych posiłków. 

Szykując się na wielką ucztę, 
zawsze można zaopatrzyć się w 
odpowiednie preparaty zioło-
we dostępne w aptekach bez 
recepty. Chcąc uchronić się pr-
zed uciążliwym bólem, warto  
spakować również tabletki  
przeciwbólowe.

Bóle następnego 
dnia
Poalkoholowy ból głowy to 
zdecydowanie najczęstszy pro-
blem karnawałowiczów. Jeśli 
chcecie mu zapobiec, a zawsze 
lepiej zapobiegać, niż leczyć, 
zanim zaczniecie kosztowanie 
trunków, należy odpowiednio 
zjeść. Wyrównanie elektroli-
tów z pewnością pomoże wam  
w utrzymaniu dobrej kondycji 
zarówno w trakcie zabawy, jak 

i po niej. Tradycyjny w menu  
rosół jest odpowiednim da-
niem dla osób chcących sobie 
pofolgować z alkoholem.

Jeśli jednak alkohol już zdążył 
uderzyć do głowy i zrobić  
w niej lekkie zawirowanie, 
dzień po imprezie warto pora-
tować się klasycznym sokiem  
z ogórków lub kapusty kiszo-
nej, mlekiem lub wodą wyso-
kozmineralizowaną. 

Pamiętajmy, że wszystko trzeba 
robić z umiarem, wtedy można 
bez jakiegokolwiek ryzyka do-
brze się bawić, bez urazów, ska-
leczeń i bólu. Wszystkim życzę 
szczęśliwego, zdrowego roku!

oprac. M. Grzeczyńska
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Samotność  
w czasie pandemii
10-25 PROC. EMERYTÓW NIE MOŻE PORADZIĆ SOBIE Z NADMIAREM WOLNEGO CZA-
SU. U TYCH OSÓB STWIERDZONO ZWIĘKSZONE RYZYKO ŚMIERCI W OKRESIE SZEŚCIU 
LAT OD OSTATNIEGO DNIA W PRACY - WYNIKA Z NAJNOWSZEGO BADANIA PRZE-
PROWADZONEGO PRZEZ ZESPÓŁ AUSTRALIJSKICH NAUKOWCÓW.

Samotność seniorów  
– przyczyny
Istnieje kilka naukowych defi-
nicji samotności – określa się 
ją jako stan braku towarzyst-
wa bliskiej osoby, opuszczenia  
przez innych, przebywanie w 
odosobnieniu bez rodziny i pr-
zyjaciół i brak pozytywnych re-
lacji w stosunkach międzyludz-
kich. Bardzo często samotności 

towarzyszą negatywne uczucia: 
rozczarowanie, gniew, poczucie 
nieszczęścia oraz pesymizm.

Samotność – m.in. z przyczyn 
demograficznych – staje się 
poważnym problemem wśród 
osób starszych. Na szczęście 
jest to zjawisko coraz częściej  
zauważane, zarówno przez 
młodsze pokolenia, jak i odpo-
wiednie służby, instytucje i or-

ganizacje. 

Zaczyna wdrażać się działania 
i programy, mające na celu  
integrację seniorów z resztą 
społeczeństwa, aktywizowanie 
ich, a tym samym zmniejszanie 
lęku przed samotnością i zapo-
bieganie jej.

Istnieje wiele możliwych przy- 
czyny samotności seniorów. 
Mogą mieć one podłoże osobis-

Temat Temat wydania
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te, społeczne, psychologiczne lub 
kulturowe. Do tych spotykanych 
najczęściej zalicza się:

• śmierć współmałżonka lub 
życiowego partnera,

• opuszczenie przez dorosłe 
dzieci rodzinnego domu,

• zmiana miejsca zamieszka-
nia,

• pojawiające się choroby  
i niepełnosprawność,

• trudności w przyznaniu się 
do niesamodzielności,

• różnice międzypokoleniowe,

• brak poczucia bycia potrzeb-
nym,

• nuda, bierność, społeczna 
izolacja.

Samotność w czasie 
pandemii
Obecna sytuacja epidemiologic-
zna ‒ może być dużym utrud-
nieniem nie tylko dla młodych 
ludzi oraz tych znajdujących 
się w średnim wieku, ale prze-
de wszystkim stanowi problem 
dla części seniorów. Jak wynika 

z dotychczas przekazywanych 
danych, wirus może zaatakować 
każdego z nas, niezależnie od 
wieku. Dzieci mogą przechod-
zić infekcję bezobjawowo, ale 
również przenosić wirusa na 
osoby starsze. Niestety seniorzy 
są grupą najbardziej narażoną 
na ciężki przebieg infekcji, który 
nie zawsze może skończyć się 
wyzdrowieniem. Związane jest 
to z wiekiem oraz chorobami  
współistniejącymi. Z tego wzglę-
du ważne jest, aby osoby starsze  
z pełną starannością i zrozumie-
niem stosowały się do zaleceń.

Nie bój się poprosić  
o pomoc
W tym trudnym czasie wiele 
z osób jest gotowych pomóc 
osobom starszym. Warto zwróć 
się o pomoc do bliskich lub do 
sąsiada, jeśli chodzi o robienie 
zakupów, dostarczanie leków 
czy wyprowadzanie psa a także 
załatwienie jakiejkolwiek innej 
sprawy, np. urzędowej. Taką po-
moc mogą również świadczyć 
różnego rodzaju instytucje jak 

Straż Miejska czy Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej (MOPS). 

Zachęcamy także do skorzysta-
nie z Infolinni Solidarnościowe-
go Korpusu Wsparcia Seniorów 

Jak wygląda mechanizm udzie-
lania pomocy w ramach progra-
mu?

Krok 1. Osoba starsza w wieku 
70 lat i więcej, która zdecyduje 
się pozostać w domu w związku 
z utrzymującym się stanem epi-
demii dzwoni na ogólnopolską 
infolinię uruchomioną w rama-
ch programu Solidarnościowy 
Korpus Wsparcia Seniorów - 22 
505 11 11

Krok 2. Osoba przyjmująca 
zgłoszenie przekazuje prośbę 
o pomoc do ośrodka pomo-
cy społecznej w danej gminie  
przez system Centralnej Apli- 
kacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka po-
mocy społecznej kontaktuje 
się telefonicznie z seniorem, 
weryfikuje zgłoszenie i ustala 
usługę wsparcia, która ma pole- 
gać w szczególności na dostar- 
czeniu zakupów, zgodnie ze 
wskazanym zakresem, obejmu-
jących artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spoży-
wcze, środki higieny osobistej.

Krok 4. Koszty zakupów pokry-
wa Senior

Co my możemy zrobić 
dla seniorów?
Media karmią nas negatywny-
mi informacjami, dlatego wielu 
osobom, zagrożenie zakaże-
niem wydaje się większe niż  

Temat Temat wydania
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w rzeczywistości, co może  
budzić strach przed wychodze-
niem z domu. W miarę możli-
wości oraz z zachowaniem na-
leżytych środków ostrożności, 
możemy zaproponować nasze- 
mu seniorowi krótki spacer. 
Dzięki temu dana osoba będ-
zie miała okazję zobaczyć świat  
z innej perspektywy. Istotne dla 
podtrzymania na duchu mogą 

okazać się drobne niespod-
zianki, które pokażą naszemu 
seniorowi, że o nim pamię-
tamy. Dla przykładu, mogą być  
to: niezapowiedziana wizyta  
w oknie, drobny upominek  
z domowymi wypiekami lub 
wysłanie kwiatowej poczty. 
Warto również pytać starsze 
osoby o ich zainteresowania 
i pasje, które mogłyby reali-

zować w domu. Najczęściej 
przedmioty potrzebne do ich 
realizacji z łatwością możemy 
zamówić przez Internet i do- 
starczyć seniorowi, sprawiając 
mu wiele radości. Ograniczenia 
związane z pandemią wymaga-
ją od każdego z nas umiejętno- 
ści przystosowawczych. Pamię- 
tajmy o osobach starszych,  
które często mają mniejsze 
możliwości, aby skutecznie pr-
zeciwdziałać skutkom izolacji.

Zrób coś nowego
Bądź w kontakcie  
online z innymi
Jeżeli masz w domu komputer 
lub możesz go od kogoś poży- 
czyć jest to idealny czas żeby 
nauczyć się go obsługiwać. 
Programy do wideokonferen-
cji mogą pomóc ci pozostać  
w kontakcie z bliskimi. Pozwala-
ją na rozmowę wideo z kimkol-
wiek za darmo, gdziekolwiek 
ta osoba jest (pod warunkiem, 
że oboje macie dostęp do in-
ternetu), abyś mógł widzieć go 
podczas rozmowy. Niezależnie 
od tego, czy chcesz pozostać  
w kontakcie ze starymi przyja-
ciółmi lub poznać nowych lu-
dzi, istnieją serwisy społeczno- 
ściowe zaprojektowane specjal-
nie dla osób starszych. Możesz 
rozmawiać z innymi osobami 
z chorobami serca w społecz-
ności internetowej. Istnieje po-
nadto wiele kursów, które uczą 
starszych ludzi korzystania  
z komputera i internetu. 

Internet i komputer może ci 
również pomóc w utrzymaniu 



swojego ciała w dobrej kon-
dycji. W ostatnim czasie zajęcia 
fizjoterapeutyczne stały się nie-
możliwe lub bardzo utrudnione. 
Dlatego my polecamy program 
profilaktyczny Krajowej Izby  
Fizjoterapeutów i Ministerstwa 
Zdrowia, który znajdziecie pod 
adresem: https://fizjoterapia-
porusza.pl/aktywny-senior 

Pod tym adresem dostępne są 
filmy instruktażowe z ćwicze-
niami, e-booki a także wiele 
innych ciekawych porad doty- 
czących tego jak ćwiczyć bez 
wychodzenia z domu. Pamię-
tajmy, że nasze życie niedługo 
wróci do normy, dlatego warto 
dbać o siebie nawet w czasie 
izolacji.

Blogi trzeciego wieku
Do niedawna prowadzenie blo-
ga było kojarzone jedynie z nas-
tolatkami, obecnie trend ten 
bardzo się rozwija i teraz blogi 
piszą także seniorzy. Blogują  
o polityce, zdrowiu, literaturze, 
a także o swoich pasjach. Inter-
net stał się oknem na świat oraz 
doskonałą receptą na samot-
ność w trakcie emerytury. Dzię-
ki blogowi emeryci zawiązują 
nowe znajomości i znajdują lu-
dzi z którymi dzielą swoje zain-
teresowania i pasje. Możliwość 
porozmawiania na wspólne te-
maty z kimś w internecie, kto 
może znajdować się na dru-
gim krańcu kraju czy świata to 
dla nich doskonała możliwość, 
która ratuje ich przed samotno- 
ścią, depresją i zamknięciem się 
przed światem w czterech ścia-
nach własnego domu. Dosko- 

nałym przykładem seniors-
kiego blogera może być Jerzy 
Urban (rocznik 1933), który od 
jakiegoś już czasu pisze bloga 
skierowanego do wszystkich 
seniorów na emeryturze.

Spisz swoje  
wspomnienia
Jeśli jesteś osobą, która uwiel-
bia literaturę i pisarstwo – zajmij 
się swoją biografią. Spisz swoje 
piękne, wyciskające łzy z oczu 
wspomnienia, które posłużą 

Twoim dzieciom, a także wnu-
kom. Jest to również fantasty- 
czna możliwość na spisanie 
dziejów całej Twojej rodziny lub 
stworzenie drzewa genealogi- 
cznego, a także zorganizowania 
rodzinnego zjazdu.

Graj w planszówki
Gry planszowe mogą być świet-
nym sposobem na interakcję  
z innymi ludźmi i dobrą zabawę. 
Wiele klasycznych gier planszo-
wych, które sprawiały ci radość 
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w młodości, jest nadal popular-
nych – w tym bierki, tryktrak lub 
puzzle i inne dobre układanki.

Możesz cieszyć się dobrą grą 
planszową w każdym wieku. 
Niektóre są wyposażone w więk- 
sze elementy, na wypadek, 
gdybyś nie był tak zwinny  
lub nie widzisz tak dobrze, jak  
kiedyś.

Media  
społecznościowe
Na koniec narzędzie do pozna-
wania nowych ludzi, które masz 
w zasięgu ręki i bez wychodze-
nia z domu! Pierwsze medium 
to oczywiście Facebook. Nowe 
osoby możesz poznać bardzo 
łatwo, a najlepiej, jeśli rozmowy 
zaczęte w świecie wirtualnym 
będziesz kontynuować w tym 
rzeczywistym. Na Facebooku 
działa mnóstwo grup zaintere-
sowań z licznymi, bardzo zaan-

gażowanymi członkami. I właś-
ciwie przede wszystkim w tych 
grupach masz ogromną szansę 
na nawiązanie wartościowych 
relacji – w dodatku z osobami  
o wspólnych pasjach.

Kolejne ważne medium społec-
znościowe to Instagram. Mówi 
się nawet, że stopniowo zas-
tępuje on Facebooka, więc tym 
bardziej warto się nim zaintere-
sować. Instagram prowadzi się 
bardzo intuicyjnie, użytkownicy 
chętnie się ze sobą zaprzyjaź-
niają, łatwo też błyskawicznie 
dotrzeć do szerokiego grona od-
biorców. Pomyśl, co najbardziej 
chcesz pokazać na Instagramie 
– swoje pasje kulinarne, czytel-
nicze, zdjęcia ogrodu, a może 
ciekawe stylizacje modowe? 
Bierz przykład z granfluencerów, 
którzy nawet w wieku ponad  
90 lat zachwycają użytkowników 
Instagrama na całym świecie 

oraz skutecznie przełamują ste-
reotypy związane z seniorami.

W Japonii od lat mówi się o po-
nad milionie hikikomori - osób 
dorosłych, które nie opuszczają 
swoich domów. Teraz, w cza-
sie pandemii, kiedy musieliśmy 
ograniczyć kontakty z innymi 
osobami, wszyscy jesteśmy pr-
zymusowymi hikikomori. Py-
tanie, jak długo jeszcze nimi 
zostaniemy. A warto wiedzieć,  
z jakim ryzykiem łączy się 
poczucie samotności. Dlatego 
w tym szczególnie trudnym dla 
nas okresie warto zadbać o kon-
takty międzyludzkie. Czasami 
jedno pytanie o to czy w czymś 
nie pomóc, lub o to jak się Pan/
Pani czuje może znaczyć dla tej 
osoby więcej niż nam się wydaje  
– a to przecież nic nie kosztuje.

oprac. W. Jakubek
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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: EGIS Polska Sp. z o.o Producent: FILOFARM

Producent: POLPHARMA Wytwórca:  Salus International Sp. z o.o.

Producent: Omega Pharma Poland  Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: MAGNAPHARM / UPSA SAS

Niquitin Mini 1,5 mg 
20 tabletek  
Skład: 1 tabletka zawiera 1,5 mg nikotyny.
Wskazania: pomoc w rzucaniu palenia , dla osób 
wypalających do 20 papierosów dziennie.

Niquitin Mini 4 mg  
20 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 4 mg nikotyny.
Wskazania: pomoc w rzucaniu palenia , dla osób wy-
palających powyżej 20 papierosów dziennie.

DIP HOT   rozgrzewający krem 67 g
Skład: krem zawiera salicylan metylu(12,8%), mentol (5,91%), olejek eukaliptusowy(1,97%), olejek  
terpentytowy (1,47%).
Działanie: miejscowe rozgrzewające, przeciwbólowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle reumatyczne, bóle stawów, lumbago, bóle mięśniowe, gościec, stłuczenia i skręcenia 
stawów, u sportowców po treningu.

ASPARGIN
50 tabletek
Skład:  1 tabletka zawiera 250mg 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, profilak-
tycznie w chorobie niedokrwiennej serca, zagrożeniu zawałem, po przebytych chorobach zakaźnych lub zabie-
gach chirurgicznych, w trakcie długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych.

Fervex  
8 saszetek, smak cytrynowy i malinowy
Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol-500 mg, kwas askorbowy-200 mg, malenian feniraminy-25 mg.
Działanie:  przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów  przeziębienia i grypy.

Sopelek 3+ 

aspirator vacuum  do nosa 
Aspirator umożliwia usuniecie wydzieliny z noska małego dziecka i tym samym pomaga mu przywrócić swobodne 
oddychanie i dobre samopoczucie. Systematyczne oczyszczanie noska pozwala zapobiec lub ograniczyć infekcje 
w górnych i dolnych drogach oddechowych. Aspirator pozwala na tradycyjne odciągania za pomocą ust lub przy 
użyciu siły ssącej odkurzacza. 

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.



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: TAKEDA 

Producent: POLPHARMA

ACIDOLAC   
20 kapsułek, suplement diety 
Suplement zawiera liofilizat Bifidobacterium animalis ssp.lactis BIFOLAC TM 12, do stosowania 
w czasie trwania i po antybiotykoterapii. Produkt przeznaczony dla dzieci od 6-go roku życia  
i dorosłych. 
Informacja o produkcie: Acidolac caps x 20 kaps. - Polpharma

Multi-sanostol 
syrop 600 g
Skład: 10ml syropu zawiera: wit.A-2400 j.m., wit.D3-200 j.m., wit.B1-2 mg, wit.B2-2 mg, wit.B6-1 mg, 
wit.C-100 mg, wit.E-2 mg, wit.PP-10 mg, dexpanthenol-10 mg, glukonaian wapnia-50 mg, fosforomleczan 
wapnia-50 mg.

Wskazania: zapobieganie i lecznie niedoborów witamnowych w stanach zwiększonego zapotrzebowania 
na witaminy u dzieci powyżej 1 roku życia oraz u dorosłych.

Podmiot odpowiedzialny:  TEVA

Producent: TAKEDA

SUPREMIN  
syrop 200 ml

SUPREMIN MAX  
syrop 150 ml
Lek o działaniu przeciwkaszlowym 
Skład: SUPREMIN – cytrynian bitumi-
ratu 4 mg/5 ml; SUPREMIN MAX – 
cytrynian bitumiratu 1,5 mg/ ml.
Działanie: przeciwkaszlowe.
Wskazanie: męczący, suchy kaszel.

Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Producent: POLPHARMA

XYLOMETAZOLIN WZF 0,1% 

krople do nosa, 10 ml

Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometazoliny.

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

Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzo-
wej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, 
kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzo-
wej, zapaleniu zatok. 

STYCZEŃ / LUTY
ZadbajZadbaj  o zdrowie!    

VITRUM D3 forte 2000 j.m. 
60 kapsułek, suplement diety 
Suplement diety zawiera  witaminę D3 2000 j.m.(50 µg), olej z krokosza barwierskiego. Odpowiednie stężenie wi-
taminy D3 przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego organizmu i właściwej pracy 
mięśni, utrzymaniu zdrowych kości i zębów, ułatwia  wchłanianie wapnia i fosforu z przewodu pokarmowego.

Informacja o produkcie : Vitrum D3 forte, uzupełnia dietę w witamine D, suplement diety (takeda.com)

Flegamina  
AMBROXOLUM  
30 mg / 5 ml
syrop 120 ml , 20 ml 
Ułatwia odksztuszanie ,łagodzi kaszel
Skład: 5 ml zawiera 30 mg chlorowodorku 
ambroxolu.
Działanie: wyksztuśne, rozrzedzające wydzielinę.
Wskazania: ostre i przewlekłe choroby dróg 
oddechowych, przebiegające z zaburzeniami 
odksztuszania i usuwania śluzu. 



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: Omega Pharma

Podmiot odpowiedzialny:  VEDIM Producent: UNIA WARSZAWA

Producent: MERCK

Producent: Omega Pharma

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.

Sebidin INTENSE  
20  tabletek do ssania (bez cukru)
Skład: 1 tabletka zawiera 5mg chlorowodorku chlorheksydyny oraz 5 mg benzocainy.
Działanie: przeciwbakteryjne, przeciwbakteryjne, miejscowo znieczulające 
Wskazania: miejscowe leczenie objawów zapalenia błony śluzowej jamy ustne, w tym aft, 
w stanach zapalnych  gardła i krtani.

Sebidin
20  tabletek do ssania 
Skład: 1 tabletka zawiera 5mg chlorowodorku chlorheksydyny oraz 50mg witaminy C.
Działanie: przeciwbakteryjne, regenerujące tkanki.
Wskazania: miejscowe leczenie objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani.

CIRRUS duo 
6 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg cetyryzyny oraz 120 mg pseudoefedryny.
Działanie: przeciwhistaminowe, obkurczenie naczyń krwionośnych błon śluzowych, zmniejsza  
przekrwienie błon śluzowych, przez co zmniejsza uczucie zatkanego nosa, zmniejsza wyciek wydzieliny  
z nosa, kichanie, swędzenie nosa i gardła, łzawienie, swędzenie oczu występujące  alergicznym zapaleniu 
błon śluzowych nosa.
Wskazania: leczenie objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. 

UNIBEN 1,5 mg / ml    
30 ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej  
Skład: 1ml roztworu zawiera 1,5mg benzydaminy.
Działanie: miejscowe przeciwbólowe, przeciwzapalne, znieczulające, odkażające.
Wskazania: leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

STYCZEŃ / LUTY
ZadbajZadbaj  o zdrowie!    



Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH

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

STYCZEŃ / LUTY
ZadbajZadbaj  o zdrowie!    

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: TEVA

Podmiot odpowiedzialny:  ORKLA CAREProducent: TEVA

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

MOLLER’S COMPLEX
60 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza bogaty w rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A,D i E 
oraz kwasy tłuszczowe omega 3 (DHA-EPA), pomaga dbać o zdrowie wzmacniając układ odporno-
ściowy oraz pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu.

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

Aescin
30 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 20 mg alfa-escyny.
Działanie:  szybsze wchłanianie krwiaków poura-
zowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie 
po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu). Ponadto, 
uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych popra-
wia krążenie żylno-limfatyczne, w zapobieganiu za-
krzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, 
także w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn  
i żylaków kończyn dolnych.
Wskazania: leczenie przewlekłej niewydolności żyl-
nej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, zapa-
leniu żył kończyn dolnych oraz w profilaktyce i leczeniu 
krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Aescin żel 
40 g
Skład:100 g żelu zawiera 2,0 g a-escyny, 5,0 g salicylanu 
dietyloaminy, 5000 j.m. heparyny.
Działanie: miejscowe działanie przeciwobrzękowe, 
przeciwzapalne i chroniące naczynia żylne. Zawiera 
mieszaninę saponin z nasion kasztanowca. Normalizuje 
przepuszczalność błony naczyń włosowatych, uszczelnia 
śródbłonek kapilarów, zmniejsza przesięk limfy, wzma-
ga ukrwienie, zapobiega zastojowi krwi w żylakach 
kończyn dolnych, przyspiesza wchłanianie krwiaków 
pourazowych i chroni przed ich powstawaniem. Łagodzi 
bóle, usuwa obrzęki pooperacyjne.
Wskazania: zapobieganie i leczenie obrzęków, krwia-
ków pourazowych, i pooperacyjnych (stłuczenia, skręce-
nia, ortopedia), zaburzenia krążenia żylnego w kończy-
nach dolnych, żylaki kończyn dolnych, bóle kręgosłupa u 
chorych z objawami ucisku korzeni nerwów rdzeniowych 
odcinka szyjnego kręgosłupa (dyskopatie, bóle karku), 
rwa kulszowa.

Podmiot odpowiedzialny: ORKLA CARE Producent: ORKLA CARE

MOLLER’S TRAN
250 ml, smaki: naturalny, aromat cytrynowy, aromat owocowy, 
aromat jabłkowy
Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza bogaty w rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A,D i E oraz 
kwasy tłuszczowe omega 3 (DHA-EPA), pomaga dbać o zdrowie wzmacniając układ odpornościowy oraz 
pozytywnie wpływa na funkcjonowanie mózgu.

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

MOLLER’S OMEGA 3
36 żelowych rybek, smak owocowy/malinowy, suplement diety
Suplement zawiera olej z wątroby z dorsza bogaty w rozpuszczalne w tłuszczach witaminy A i D  
oraz kwasy tłuszczowe omega 3 (DHA-EPA), pomaga dbać o zdrowie wzmacniając układ odpornościowy.

Informacja o produkcie: www.mollers.pl/produkty/

Producent: VIRDE POLSKA Sp. z o.o.

MAŚĆ KOŃSKA 
rozgrzewająca 350 g
Maść końska w formie żelu z najwyższej jakości naturalnych surowców. Łączy działanie hydratacji 
żelu z przyjaznym działaniem olejków eterycznych oraz ekstraktów ziołowych. Preparat ma 
działanie rozgrzewające. Efekt rozgrzania jest naturalnym objawem wzrostu ukrwienia i działania 
czynnych substancji biologicznych. 



Czystek
Czystek dostępny jest niemal w każdym sklepie, 
a znaleźć możecie go także u nas. Umożliwia 
on pozbycie się toksyn z organizmu, a to z kolei 
znacznie wpływa na poprawę naszej odporno-
ści. To pewne, że zdrowy i silny organizm łatwiej 
poradzi sobie z atakiem różnego rodzaju bakterii 
i wirusów. Czystek stosować można w różnych 
wariantach, choć zazwyczaj przyjmuje się go  
w formie aromatycznej herbaty. W naszym skle-
pie, obok herbat właśnie, dostępny jest także sok 
z czystkaoraz czystek suszony.

Rumianek
Napar z rumianku to jedna z najpopularniejszych 
metod na poprawę pracy układu immunologicz-
nego. Roślina ta wykazuje jednak szereg innych 
właściwości, które zdecydowanie są korzystne 
zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Rumia-
nek bowiem działa na nas uspokajająco – poma-
ga złagodzić stres, ułatwia odprężenie i relaks,  
a także wspomaga walkę z brakiem snu. Jeśli więc 
chcemy nie tylko podnieść poziom naszej od-
porności, ale także cieszyć się spokojnym snem  
– warto przemyśleć inhalacje z rumianku.

wzmacniamy odporność
Zioła Zioła - jakie wybrać?- jakie wybrać?

Lecznicze właściwości ziół znane są od wieków, a niektóre z tych ziół są wręcz 
podstawowymi elementami domowej apteczki. Ich zalety można wymieniać  
w nieskończoność, a zaliczyć do nich można między innymi fakt, że zioła są ogól-
nodostępne i w pełni naturalne. Jesienią warto skupić się na tych z nich, które po-
prawią naszą odporność i pomogą zwalczać infekcje. Oto krótki przegląd roślin  
i produktów pochodzenia roślinnego, o których w tym czasie zdecydowanie war-
to pamiętać.

Porady i Porady i wskazówki
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Ekstrakt z lipy
Ekstrakt z lipy stosowany jest przede 
wszystkim podczas przeziębień, gorączki 
oraz infekcji dróg oddechowych. Wspiera 
on walkę z bakteriami, oczyszcza organizm 
z toksyn i ułatwia oddychanie. Jest przy 
tym niewątpliwie smaczny i aromatyczny, 
dlatego również dzieciom powinien przy-
paść do gustu. Po herbatę lipową powin-
niśmy sięgać zatem dość często, zwłaszcza 
jesienią – pamiętajmy jednak o zasadzie, 
zgodnie z którą wszystko jest dobre, lecz 
tylko w zdrowych ilościach.

Pokrzywa
Pokrzywa to roślina niezwykle bogata  
w różnego rodzaju witaminy i mikroele-
menty, dzięki czemu zapewnia naszemu 
organizmowi skuteczną ochronę i wspar-
cie. W pokrzywie znajdują się m.in. witami-
ny B, C oraz K, a także takie składniki mine-
ralne, takie jak fosfor, magnez i potas. Kiedy 
zatem warto sięgnąć po pokrzywę? Wtedy, 
kiedy dopada nas przeziębienie, czujemy 
się osłabieni i cierpimy na brak energii. Ro-
ślina ta na pewno doda nam sił!

Jeżówka purpurowa
Pobudza organizm i pomaga mu przezwy-
ciężyć infekcje wirusowe, czy bakteryjne.  
Ziele i korzeń jeżówki są wykorzystywane 
do sporządzania soków i ekstraktów, które 
są powszechnie stosowane w celu popra-
wy pracy układu odpornościowego. 

Babka
Wskazana przy kaszlu, który towarzyszy 
przeziębieniu. Można także stosować sok  
z babki. Dzięki zawartości glikozydów iry-
doidowych oraz związków śluzowych, pre-
paraty lecznicze z babki lancetowatej dzia-
łają przeciwzapalnie i bakteriostatycznie, 
łagodzą też podrażnienia błon śluzowych 
gardła.

ekstrakt z lipy

pokrzywa

jeżówka  
purpurowa

babka
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Szałwia
Zawiera substancje, które działają przeciwwi-
rusowo oraz antybakteryjnie. Szałwia zwalcza 
infekcje, ale też wzmacnia układ odpornościo-
wy. Wychwytuje wolne rodniki, czyli ma dzia-
łanie antyoksydacyjne. Jeśli ktoś nie lubi zapa-
chu szałwii, do herbaty może dodać łyżeczkę 
miodu i cytrynę.

Czarny bez
Ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwza-
palne. Skraca czas trwania przeziębienia. 
Owoce czarnego bzu, a także syrop przygoto-
wywany z kwiatów, pomagają przy gorączce, 
zapaleniu krtani i gardła.

Gojnik
Mniej znana w Polsce roślina, która występuje  
na terenie Grecji. Ta niezwykła roślina wykazuje 
działanie przeciwzapalne i antybakteryjne. Działa 
wzmacniająco na układ odpornościowy. Jej picie 
zaleca się w okresie, gdy łatwo o infekcję. Łago-
dzi ból gardła i zmniejsza objawy chorób układu 
oddechowego. Herbata z gojnika wspomaga 
również układ krążenia i pomaga w oczyszczaniu 
organizmu.

Poza ziołami wspomagającymi odporność,  
warto zwrócić również uwagę na rośliny, które 
działają jak naturalne antybiotyki.

Czosnek
Naturalna broń w walce z infekcjami. W swoim 
składzie ma wiele minerałów i witamin (A, C  
i z grupy B) oraz alliinę, która przechodzi w alli-
cynę i odpowiada za charakterystyczny zapach. 

Cebula
Również zawiera allicynę, a poza tym szereg 
witamin i minerałów. Oprócz działania prze-
ciwbakteryjnego, preparaty z cebuli znalazły 
zastosowanie w leczeniu ran i zapobieganiu 
powstawania blizn.

oprac. M. Grzeczyńska

szałwia

czarny bez

gojnik
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 Dezi to środek do dezynfekcji o działaniu  
wirusobójczym i bakteriobójczym do higienicznej 
dezynfekcji skóry i powierzchni niemających  
kontaktu z żywnością.

 Dezi zawiera jedno z najwyższych stężeń  
czystego etanolu wśród dostępnych na rynku  
preparatów do dezynfekcji – 88g/100g. Jest  
zgodny z rekomendacjami WHO.

 Dezi jest aplikowany w postaci aerozolu co  
pozwala na precyzyjną oraz wydajną aplikacje  
dokładnie pokrywając spryskiwane powierzchnie.

 Dezi zawiera glicerynę, która łagodzi  
wysuszające działanie alkoholu a kompozycja 
zapachowa nadaje przyjemny i świeży zapach.
  

 Dezi nie zawiera wody przez co bezpiecznie 
dezynfekuje urządzenia elektroniczne, ale także 
zabawki, tkaniny czy przyrządy sanitarne.

 Dezi posiada poręczne opakowanie – możemy  
go zabrać do torebki, plecaka czy auta. Jest  
niezastąpiony w domu, biurze, miejscach  
publicznych oraz podczas podróży.

 Dezi  jest dostępny w pojemności 150 i 400 ml.

 Dezi to produkt z 8% Vat.

ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI W SPRAY-u
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DYSTRYBUTOR:  SALUS INTERNATIONAL sp. z o.o. 
ul. Pułaskiego 9, 40-273 KATOWICE, tel./faks: +48 32/ 788-55-00
e-mail: biuro@salusint.com.pl, www.salusint.com.pl

Dezi jest rekomendowany do dezynfekcji: rąk, telefonów, klamek, kluczy,  
klawiatur, zabawek, toalet. Ma również zastosowanie w dezynfekcji  
przedmiotów w zakładach fryzjerskich i kosmetycznych, systemów wentylacji  
oraz  wszelkich powierzchni nie mających styczności z żywnością.

SZEROKI ZAKRES ZASTOSOWAŃ

DLACZEGO DEZI JEST LEPSZE OD INNYCH PRODUKTÓW DO DEZYNFEKCJI?

Warto wiedzieć:

 Spray Dezi posiada długoterminowe dopuszczenie do obrotu w procedurze  
narodowej co oznacza że produkt został poddany badaniom, które potwierdzają  
jego skuteczność i bezpieczeństwo. Część środków do dezynfekcji dostępnych  
na rynku, posiada czasowe dopuszczenie na 180 dni.

 Spray Dezi jest sklasyfikowany w Kat.1 gr.1 produktów biobójczych stosowa-
nych do celów utrzymania higieny ludzi co oznacza, że może być stosowany na skórę  
w sposób bezpieczny. Część środków do dezynfekcji dostępnych na rynku  
nie powinna mieć kontaktu ze skórą ludzką.

 Spray Dezi zawiera odpowiedni skład: 88% alkohol, glukonian chloreheksydyny 
0,19%, gliceryna. Część innych  środków do dezynfekcji dostępnych na rynku  
to alkohol wymieszany z wodą.

5 x
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Mogłoby się wydawać, że ga-
dżety i Internet są zarezerwowa-
ne dla ludzi młodych. Przyczyn 
takiego błędnego myślenia jest 
wiele ale głównie chodzi o ba-
rierę technologiczną z którą 
osoby starsze często nie są w 
stanie sobie poradzić. Jednak 
patrząc na demografię naszego 
społeczeństwa warto zauważyć, 
że osób starszych przybywa. Za-
uważyli to konstruktorzy gadże-
tów i stron internetowych two-
rząc swoje wynalazki specjalnie 
dla tej właśnie grupy społecznej. 

Telefon
Zaawansowanie smartfonów 
jest obecnie na tak wysokim 
poziomie, że nie rzadko młodzi 
ludzie nie nadążają za nowo-
ściami. Trudno się więc dziwić, 
że problemy z obsługą takich 
urządzeń mają seniorzy. Dlate-
go powstał segment telefonów 
dla osób starszych. Jeżeli więc 
nie czujesz się na siłach żeby 
rozgryźć mnogość funkcji no-
woczesnego smartfona to po-
lecamy zapytać sprzedawcę lub 
osobę, która będzie kupować 

Gadżety  Gadżety  
technologicznetechnologiczne
dla seniorów
LICZBA ZACHOROWAŃ NA COVID-19 SPOWODOWANYCH SARS-COV-2 W POLSCE 
JEST NADAL NA BARDZO WYSOKIM POZIOMIE. STAN EPIDEMII Z KTÓRYM ZMAGA-
MY SIĘ OD WIOSNY UBIEGŁEGO ROKU JEST DUŻYM UTRUDNIENIEM, NIE TYLKO DLA 
MŁODYCH LUDZI ORAZ TYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ŚREDNIM WIEKU, ALE PRZEDE 
WSZYSTKIM OSÓB STARSZYCH. W OBECNEJ SYTUACJI WIELU SENIORÓW ZOSTAŁO 
SAMYCH I NIE MOGĄ LICZYĆ NA POMOC Z ZEWNĄTRZ. DLATEGO, W TYM TRUDNYM 
OKRESIE WARTO ZAINTERESOWAĆ SIĘ GADŻETAMI, URZĄDZENIAMI A TAKŻE STRONA-
MI INTERNETOWYMI, KTÓRE UŁATWIĄ NAM CODZIENNE FUNKCJONOWANIE I ROZ-
WIĄŻĄ NIEKTÓRE PROBLEMY.



Porady i Porady i wskazówki

STYCZEŃ / LUTY 2021 27

dla nas ten telefon o to żeby 
był to telefon dla seniorów. 
Podstawowa różnica pomię-
dzy takim telefonem a smart-
fonem to klawiatura fizyczna  
i jej wielkość. Większe klawi-
sze ułatwiają wybieranie nu-
merów i pisanie sms’ów. Po-
siadają także lepsze głośniki, 
co ułatwia rozmowy osobą 
z ubytkiem słuchu. Taki te-
lefon posiada także specjal-
nie stworzone uproszczone 

menu, w którym odnajdzie się 
z pewnością każdy. Dodatko-
wą zaletą jest także to, że dzię-
ki swej prostocie te telefony 
mogą pracować na jednym 
ładowaniu nawet kilka dni.

Systemy alarmowe
Wielu z nas ma systemy alar-
mowe w samochodach czy 
domach, dlaczego więc nie 
zamontować takiego syste-
mu samotnemu seniorowi? 
Czym jest system alarmowy 
dla seniorów? Jest to urzą-
dzenie genialne w swojej pro-
stocie i bardzo popularne na 
Zachodzie. Jednym z takich 
urządzeń jest LIFE ALERT. Jest 
to przycisk, który możemy 
nosić na przykład na smyczy 

umieszczonej na szyi. Po wci-
śnięciu przycisku urządze-
nie automatycznie łączy się  
z operatorem działającym ca-
łodobowo 7 dni w tygodniu. 
Operatorzy systemu współ-
pracują z lekarzami, strażą 
pożarną a także policją, mogą 
również zawiadomić osobę, 
którą podamy do kontaktu  
w razie nagłej sytuacji. Dodat-
kowo takie urządzenia mogą 
być wyposażone w czujniki 
ognia, dymu czy tlenku węgla. 

Internet  
– tu znajdziesz 
wszystko
Aby wyjść z domu, trzeba 
otworzyć drzwi a w obecnej 
sytuacji nie jest to najlepszy 
pomysł, w przypadku Inter-
netu – wystarczy otworzyć 
przeglądarkę. To narzędzie 
wprowadzi nas do interneto-
wej sieci, czyli zbioru stron, 
które – podobnie jak domy 
tworzące miasto – posiadają 
swoje adresy (z reguły rozpo-
czynające się skrótem: www). 
Jeżeli wiemy jakiego adresu 
szukamy, wystarczy, że wpi-
szemy go w górnym okienku 

przeglądarki. Często jednak 
przydatna okaże się mapa, 
tzw. wyszukiwarka (najpo-
pularniejsza to Google). To 
właśnie ona pomaga nam 
uporządkować internetową 
rzeczywistość – odnajduje ad-
resy stron zawierających kon-
kretne informacje. Po wpisa-
niu interesującego nas hasła 
(np. repertuar kina, godziny 
otwarcia przychodni lub tytuł 
książki, której recenzję chcieli-
byśmy przeczytać) uzyskuje-
my listę podpowiedzi.

Wizyta w sklepie, 
przychodni, banku
Liczba stron internetowych 
jest właściwie nieograniczo-
na. Niektóre witryny przypo-
minają wystawy sklepowe 
– prezentują ofertę firm. Inne 
idą o krok dalej i umożliwiają 
nabycie towarów, które zo-
staną dostarczone na wskaza-
ny przez nas adres (płatności 
można dokonywać także go-
tówką przy odbiorze). To bar-
dzo wygodna forma zakupów, 
która pozwala uniknąć stania 
w kolejce i dźwigania ciężkich 
toreb. Organizacje rządowe 
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i pozarządowe, urzędy, przy-
chodnie medyczne, szpitale 
także posiadają strony interne-
towe. Można na nich znaleźć 
informacje dotyczące godzin 
otwarcia placówki, czy przyj-
mujących w niej lekarzy. Usłu-
gi internetowe są oferowane 
również przez banki, a korzy-
stanie z konta internetowego 
jest w dzisiejszych czasach co-
raz bardziej bezpieczne.

Spotkanie  
przy kawie
Internet obfituje również  
w strony tworzone przez użyt-
kowników dla użytkowników. 
Są to blogi, czyli elektroniczne 
pamiętniki, fora, a więc miej-
sca dyskusji na określone te-
maty oraz popularne portale 
społecznościowe, na których 
można odnaleźć kolegów ze 
szkolnych lat. Zaglądając na te 
strony, w ciszy i spokoju, mo-
żemy się poczuć jak w kawiarni 
wypełnionej gwarem. – Senio-
rzy są coraz bardziej aktyw-
ną grupą społeczną, chcą się 
uczyć i poznawać nowe tech-

nologie, choć nie zawsze mają 
do nich dostęp. 
Bezpieczeństwo w Internecie
Wycieczka po wirtualnym 
świecie z pewnością jest przy-
jemna. Aby jednak była rów-
nież w pełni bezpieczna, warto 
stosować kilka podstawowych 
zasad. Po pierwsze, każdą stro-
nę, którą odwiedzamy, zawsze 
możemy opuścić. Wystarczy 
kliknąć znajdujący się w gór-
nym, prawym rogu krzyżyk. 
Warto pamiętać, by niepo-
trzebnie nie podawać swoich 
danych osobowych. Niektóre 
portale i serwisy wymagają 
od użytkowników rejestracji, 

jednak zanim do niej przystą-
pimy, uważnie przeczytajmy 
regulamin. Każda podejmowa-
na przez nas decyzja wymaga 
także akceptacji (w postaci 
przycisku OK), nie stosujmy 
go bezmyślnie. Pamiętajmy, że 
Internet to przede wszystkim 
możliwość wyboru. Podobno 
korzystanie z niego bardziej 
pobudza mózg niż rozwiązy-
wanie krzyżówek lub czyta-
nie książek- więc może warto 
spróbować?

Dozownik leków
Osoby starsze często muszą 
przyjmować sporo leków, co 
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niekiedy stanowi spore wyzwa-
nie – jak o tym wszystkim pa-
miętać? Przydają się chociażby 
organizery na leki, w których 
można wszystko posegrego-
wać, ale nie są to rozwiązania 
doskonałe, bo o niczym nie 
przypominają. Nieco inaczej 
działa dozownik leków – w in-
ternecie można znaleźć kilka 
rodzajów takich urządzeń. Moż-
na w nim rozplanować medyka-
menty w przegródkach  z reguły 
na 7 dni. Kiedy przychodzi czas 
na dany lek, wybrana przegród-
ka zaczyna migać. Jeśli zaś nie 
zostanie opróżniona na czas, 
pojawia się sygnalizacja dźwię-
kowa. Niektóre z tych urządzeń 
mogą też wysyłać powiadomie-
nia przypominające SMS-em 
lub e-mailem.

Fotoramka
Osoby starsze lubią oglądać 
zdjęcia, ponieważ one przywo-
łują miłe wspomnienia a także 
pokazują jak się zmieniliśmy my 
i nasza rodzina. Bieżące druko-
wanie wszystkiego lub śledze-
nie serwisów społecznościo-
wych wymaga jednak zarówno 
czasu, jak i umiejętności.
O wiele prościej działa fotoram-
ka. Wystarczy ją tak zaprogra-
mować (mogą to zrobić wcze-
śniej wnuki), by była połączona 
z danym profilem w mediach 
społecznościowych lub po pro-
stu wgrać na pamięć urządze-
nia zdjęcia, które co ustalony 
czas będą się zmieniać. Pamięć 
takiego urządzenie wystarcza 
na umieszczenie minimum kil-
kudziesięciu zdjęć. Takie urzą-
dzenie daje wiele frajdy, ponie-

waż przypadkowo pokazujące 
się zdjęcia potrafią zaskoczyć 
codziennie nowymi wspomnie-
niami. To proste urządzenie ob-
sługuje nie tylko zdjęcia, lecz 
także filmy.

Lupa w telefonie  
Problemy ze wzrokiem doty-
kają wielu seniorów. Jak sobie 
radzić chociażby w restauracji 
czy na przystanku, kiedy menu 
albo rozkład jazdy napisane są 
drobnym drukiem, a w dodatku 
światło jest słabe? Przyda się np. 
specjalna aplikacja na telefon. 
Jest z reguły prosta w obsłudze 
i działaniu. Obraz z kamery na 
smartfonie jest powiększany na 
ekranie, a także podświetlany 
(w razie potrzeby) za pomocą 
lampki LED. Efekt działania tej 
aplikacji do złudzenia przy-
pomina działanie lupy. Z tym 
wyjątkiem, że telefon zwykle 
mamy przy sobie a lupę już nie. 

Monitoring GPS
Technologia GPS pozwala na 
bieżąco sprawdzać, gdzie znaj-
duje się dana osoba. To ważne 
przede wszystkim w przypadku 
osób cierpiących na demencję, 
a chwilowo lub na stałe zosta-
wionych samotnie. Zaintereso-
wana osoba może więc śledzić 
miejsca pobytu seniora. Urzą-
dzenia GPS do tego służące 
mają wiele postaci. Mogą być 
przyczepiane do nadgarstków, 
ubrań albo też mieć formę apli-
kacji na smartfon.

Roboty sprzątające
Automatyczne roboty odku-
rzające znajdują się w ofercie 

coraz liczniejszych producen-
tów AGD. To urządzenia bez-
przewodowe, które oczywiście 
należy wcześniej naładować. 
Warto wybierać takie, które jak 
najdłużej pracują na jednym ła-
dowaniu. Odkurzają i czyszczą 
one różnorodne posadzki – za-
równo te twarde, jak i dywany 
oraz wykładziny. Ponadto są 
wyposażone w specjalne czuj-
niki, które chronią je przed zde-
rzeniem z meblami albo upad-
kiem ze schodów. Można nawet 
samodzielnie zaplanować tra-
sę sprzątania bądź uruchomić 
urządzenie zdalnie, tak by wy-
sprzątało dom przed naszym 
powrotem do domu. Nic zatem 
dziwnego, że roboty sprzątają-
ce zdobywają sporą popular-
ność, i to wśród osób w różnym 
wieku. Niemniej szczególnie 
dużą ulgę podczas sprzątania 
mogą przynieść właśnie senio-
rom. Na rynku pojawiają się też 
już roboty myjące podłogi, czy-
li działające na zasadzie elek-
trycznego mopa.
Jak widać nowinek technolo-
gicznych ułatwiających senio-
rom i nie tylko funkcjonowanie 
jest bardzo dużo i nie sposób 
o nich wszystkich wspomnieć. 
My wybraliśmy te, które mogą 
najbardziej przydać się osobą 
starszym. Technologia stale się 
rozwija i warto ją śledzić bo ga-
dżety mogą naprawdę ułatwić 
i uprzyjemnić nam czas a także 
często go zaoszczędzić. Dlatego 
śledźcie nowinki technologicz-
ne bo często są one tworzone 
właśnie z myślą o was!.

oprac. W. Jakubek
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bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

KaszubyKaszuby
Na Kaszubach wiele zwyczajów świątecznych już 
zostało zapomnianych, jednak te które kultywowa-
ne są do tej pory, pięknie podkreślają wyjątkowość 
tej części Polski. W Wigilię od samego rana wszyscy 
domownicy robią ostatnie porządki, sprzątają za-
równo w domu jak i na zewnątrz. Ma to przygoto-
wać dom na uroczystą kolację wigilijną. Porządek 
ma zapewnić spokój przez cały nadchodzący rok. 
Przynajmniej tak wierzą tutejsi mieszkańcy. Kolej-
nym zwyczajem jest łamanie się opłatkiem. Choć 
nie jest to tradycja mocno zakorzeniona na tym ob-
szarze to dziś chyba nikt nie wyobraża sobie kolacji 
wigilijnej bez białego opłatka. Stał się centralnym 
punktem Wigilii. Po odczytaniu fragmentu z Pisma 

Świętego następuje łamanie się opłatkiem i składa-
nie sobie życzeń. Do kolacji przystępuje się dopiero 
po zaobserwowaniu pierwszej gwiazdy na niebie. 
Symbolizuje ona gwiazdę betlejemską, którą ujrze-
li trzej mędrcy udający się do Betlejem. To znak, że 
można rozpocząć wieczerzę. Na stołach pojawia-
ją się tradycyjne potrawy: zupa rybna, smażone 
grzyby i ryż z jagodami. Nieodłącznym elementem 
świąt jest grupa kolędników, wędrująca od domu 
do domu. Wśród nich znaleźć można wesołego dia-
bła, muzykanta, śmierć i cygana. Po kolacji gospo-
darz udaje się do sadu by uderzyć w drzewka sie-
kierą. Ma to zagwarantować obfite przyszłoroczne 
plony. Jeśli w gospodarstwie są zwierzęta, kropi się 
je święconą wodą. O północy wszyscy udają się na 
pasterkę. Symbolizuje ona przybycie do Betlejem 
pasterzy, którzy oddali hołd Jezusowi.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielki krokami.  
To szczególny czas. Wtedy w domach panuje rodzinna atmosfera, na 
ulicy ludzie stają się dla siebie życzliwsi. Chętniej pomagamy potrze-
bującym i zatrzymujemy się w codziennych obowiązkach by spędzić 
więcej czasu z bliskimi. Święta mają wymiar symboliczny i magiczny.

Tradycje świąteczne są przekazywane z pokolenia na pokolenia po to by podtrzy-
mywać rodzinne więzi. To dzięki nim okres świąt jest wyjątkowy.  

Wierzymy, że pomyślane w Wigilię marzenia na pewno się spełnią,  
zwierzęta przemówią ludzkim głosem a do naszych drzwi zapuka wędrowiec. 

Zapraszamy na wędrówki szlakiem tradycji bożonarodzeniowych  
w różnych regionach Polski!
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KujawyKujawy
Zwyczaje na Kujawach, które przetrwały do dziś, 
czynią z okresu świątecznego niesamowity spektakl. 
Jednym z nich jest zwyczaj przygotowywania wie-
lu obfitych posiłków. Stół cieszy oczy domowników 
potrawami z grochu, kapusty, jabłek, maku. Nie bra-
kuje smażonej ryby, klusek z makiem a także ciasta 
drożdżowego. Ciekawostką jest, że w dawnych cza-
sach dzieci nie mogły spożywać wigilijnej wiecze-
rzy razem z dorosłymi. Dla nich nakrywało się tzw. 
ryczkę. Dziś odchodzi się od tego obyczaju i do sto-
łu zasiada cala rodzina. Panie domu ucieszyłyby się 
także z innego, niestety zanikającego już obyczaju. 
Dawniej gospodyni w Wigilię nie mogła wstawać od 
stołu. To gospodarz podawał na stół wszystkie potra-
wy i obsługiwał domowników. 
Dziś także nikt nie wyobraża sobie domu bez koloro-
wej choinki, na której pięknie prezentują się ludowe 
ozdoby. Nie zapomina się również o opłatku a także 
dodatkowym, wolnym nakryciu stołu. Jest to oby-
czaj dobrze znany w całym kraju. Niektórzy traktują 
wolne miejsce jako wyraz pamięci o zmarłej bliskiej 
osobie, inni zaś pozostawiają je dla niespodziewane-
go, przygodnego gościa. Po wieczerzy domownicy 
rozpoczynają wspólne kolędowanie. To wspaniały 
zwyczaj, który zaobserwować można w wielu pol-
skich domach.

MazowszeMazowsze
Na Mazowszu wiele dawnych zwyczajów świątecz-
nych przetrwało do dziś. Domownicy przed rozpo-
częciem kolacji wypatrują pierwszej gwiazdy. Wigilia 
postrzegana jest jako czas magiczny, dlatego tego 
dnia wszyscy wróżą z czego tylko się da: z chmur, sia-
na, wizyty sąsiadów. Przed wieczerzą a po odczyta-
nia fragmentu z Pisma Świętego domownicy dzielą 
się opłatkiem i składają sobie życzenia. Na stole kró-
lują potrawy takie jak czerwony barszcz z uszkami, 
karp w śmietanie, smażone grzyby oraz postny bi-
gos. Po kolacji rozpoczyna się wspólne kolędowanie. 
Resztki z kolacji zanoszone są zwierzętom. Wierzy 
się bowiem, że dzięki temu przemówią one ludzkim 
głosem. O północy wszyscy tradycyjnie udają się na 
pasterkę.

Pod lasiePod lasie
Zwyczaje świąteczne na Podlasiu obecnie nie różnią 
się od tych kultywowanych w pozostałych regionach 
kraju. Są jednak i takie, które wyróżniają ten obszar. 
Na wieczerzę wigilijną zawsze przyrządza się potra-
wy ze wszystkich płodów ziemi. W przeciwnym razie 
- w kolejnym roku - zbiory będą uboższe o pomi-
nięty element. Na stołach pojawiają się m. in. kutia, 
barszcz z grzybami, kasze gryczaną i kisiel. Każdy z 
domowników musi spróbować każdej z potraw. Pod 



obrusem umieszcza się sianko a także karteczki 
z dowcipnymi życzeniami, na podstawie których 
przepowiada się przyszłość. Istotna jest także 
kolejność zasiadania do stołu. Najpierw najstarsi 
a potem młodsi. Mieszkańcy wierzą bowiem, że 
w tej samej kolejności domownicy będą umie-
rać. W niektórych rejonach Podlasia zachował się 
piękny zwyczaj związany z ustawianiem resztek 
wieczerzy koło pieca oraz posypywaniem ławy 
piaskiem lub popiołem. Pokarmy te były prze-
znaczone dla zmarłych przodków. Rano, po śla-
dach na piasku, domownicy odgadują kto i czy 
w ogóle przyszedł w nocy.

ŚląskŚląsk
Do kolacji zasiada się po pojawieniu się na niebie 
pierwszej gwiazdy. Domownicy dzielą się opłat-
kiem a po wieczerzy następuje uroczyste kolę-
dowanie. Na Śląsku wśród potraw wigilijnych 
królują przede wszystkim zupa z konopi, groch  
z kapustą, pierogi z grzybami oraz suszone grzy-
by smażone na oleju. Nie może oczywiście za-
braknąć dań z ziemniaków. Popularne są także 
w tym regionie Polski takie słodycze jak pier-
nikowe serca, bytomskie kamyki czy legnickie 
bombki. O północy zarówno młodzi jak i starsi 
obowiązkowo udają się na pasterkę. Dziś nikt na 
Śląski nie wyobraża sobie świąt bez zielonego, 
przystrojonego drzewka. Oczywiście prawdzi-
wego, pachnącego lasem.

MałopolskaMałopolska
A jakie zwyczaje świąteczne obowiązują w Ma-
łopolsce? Wszyscy domownicy w Wigilię starają 

się nie kłócić by cały rok upływał pod znakiem 
przyjaźni i zgody. Jedną z wieloletnich tradycji 
bożonarodzeniowych jest budowa pięknych 
szopek krakowskich, które cieszą oczy. W wie-
lu domach, zwłaszcza na wsi, w kącie stawia 
się snopy zboża, które mają zapewnić obfitość 
plonów w nadchodzącym roku. W Wigilię stół 
nakrywa się obrusem – koniecznie białym, pod 
nim kładzie się sianko, a na stole rozsypuje się 
ziarno i kładzie opłatek. W wielu domach pozo-
stawia się dodatkowe nakrycie dla nieoczekiwa-
nego gościa. Do kolacji domownicy siadają po 
ujrzeniu pierwszej gwiazdy na niebie. Wpierw 
jednak najstarsza osoba odczytuje fragment z 
Ewangelii. Potem następuje uroczyste łamanie 
się opłatkiem i wreszcie można rozpocząć ucztę. 
Na stole pojawiają się tradycyjne małopolskie 
potrawy takie jak barszcz czerwony z uszkami, 
kapusta z grzybami, karp oraz kluski z makiem. 
Po kolacji obowiązkowo wspólne rodzinne kolę-
dowanie.

PodhalePodhale
Na Podhalu zanikła już większość z dawnych 
obyczajów. Warto wiedzieć, że wszystkie one 
były związane z rytmem przyrody, świętami i in-
nymi ważnymi wydarzeniami rodzinnymi. Daw-
niej, w wigilię Bożego Narodzenia przynoszono 
do domu mojkę czyli choinkę, którą ozdabiano 
czerwonymi jabłkami, ciastkami, cukierkami i 
zabawkami wykonanymi przez dzieci W kącie 
izby obowiązkowo stawiano snop zboża. Dziś to 
choinki królują w większości domów. Do wiecze-
rzy zasiada się przy stole po ujrzeniu pierwszej 
gwiazdki, pod obrus kładzie się sianko. Po kolacji 
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następuje wspólne kolędowanie. Często trwa ono 
do samego rana! Warto wiedzieć że zwyczaj ten 
zaczął obowiązywać na Podhalu w połowie XIX 
wieku. Pięknym świątecznym obyczajem, które 
już niestety odchodzi w niepamięć jest odwiedza-
nie przez kawalerów domów swoich wybranek.  
Wchodząc do domu rzucali zbożem lub bobem i 
składali życzenia.

LubelszczyznaLubelszczyzna
Na Lubelszczyźnie także nie brak pięknych, świą-
tecznych zwyczajów które nadają całości magicz-
nego wymiaru. Cały poranek wigilijny upływa  
w domu zawsze na przygotowaniu wieczerzy  
i odpowiednim przystrojeniu domu. Dawniej for-
mą świątecznej dekoracji były przede wszystkim 
pająki, które wykonywano ze słomy, bibuły, faso-
li łączonych woskiem i zawieszanych u powały. 
Dziś w domach królują choinki, pachnące zielone 
drzewka przyozdabiane kolorowymi bombkami 
i łańcuchami. Ciekawostką jest, że na choince nie 
może zabraknąć jabłek, ponieważ to właśnie te 
owoce były na biblijnym drzewie. Jabłka symbo-
lizują także zdrowie do późnej starości. Kolacja 
wigilijna składa się zawsze z potraw postnych. Ich 
liczba powinna być nieparzysta. W przeciwnym 
razie można na gospodarstwo ściągnąć nieszczę-
ście. W niektórych rejonach Lubelszczyzny spotyka 
się jednak określoną – parzystą liczbę potraw: 12. 
Dlaczego? Tylu bowiem było apostołów. W każ-
dym domu przygotowuje się tradycyjne wigilijne 
dania: barszcz grzybowy lub barszcz czerwony z 
buraków, z uszkami, zupę grzybową, zawsze jakąś 
potrawę postną z kapusty, np. kapustę z grzybami, 
pierogi z kapustą i grzybami, śledzie i ryby, kluski 

z makiem na słodko, różne ciasta, owoce, orzechy 
i inne słodycze oraz kompot z suszonych śliwek, 
gruszek i jabłek. Podczas wieczerzy z każdej po-
trawy wigilijnej odkłada się po łyżce do stojącego 
przy stole, przygotowanego dodatkowego naczy-
nia. Po skończonej kolacji resztki i opłatek przezna-
czony specjalnie dla zwierząt, a także siano spod 
obrusa zanosi się do stajni i dzieli między wszyst-
kie zwierzęta Na dwunastą w nocy wszyscy udają 
się na uroczystą pasterkę do kościoła.

Warmia i MazuryWarmia i Mazury
W tym regionie Polski zwyczaje świąteczne także 
są kultywowane. Po pierwsze, tradycja wyciągania 
słomek spod obrusa. Osoba, która wyciągnie pro-
stą słomkę, ma wieść bezpieczne życie. Zakrzywio-
na słomka oznacza życie pełne zakrętów i pułapek. 
Po drugie, do wieczerzy domownicy zasiadają 
dopiero po ujrzeniu pierwszej gwiazdy na niebie. 
Nieodłącznym elementem wieczerzy wigilijnej 
jest pozostawienie dodatkowego nakrycia dla 
niespodziewanego gościa. Ciekawostką są także 
świąteczne potrawy. W dawnych czasach w Wigi-
lię nie przestrzegano postu. Na stołach królowały 
więc potrawy mięsne. W domach nie było choinek 
lecz stawiano snopy siana lub wieszano zieloną je-
glijkę. Dziś mieszkańcy Warmii i Mazur, podobnie 
jak w całej Polsce, przyozdabiają zielone drzewka. 
Pięknym zwyczajem – który jeszcze gdzieniegdzie 
jest przestrzegany – jest posypywanie podłogi  
i ławy piaskiem. Czynność ta ma odkryć ślady zmar-
łych, którzy przybywają w noc wigilijną na ziemię.

Samych przyjemności!Samych przyjemności!

Po Po godzinach...
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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



 najwyższa na rynku dawka honokiolu 
 (z ekstraktu z kory magnolii lekarskiej) 
 w jednej tabletce 21 mg 
 honokiol poprawia nastrój, 
 łagodzi stres i przemęczenie

 jeszcze lepsza biodostępność !
 dzięki zastosowaniu czarnego pieprzu  

w połączeniu z procesem mikronizacji 
zdwojona siła działania 

 nie uzależnia

 teraz w opakowaniu:
 2 blistry po 15 tabletek

TYLKO 

1 TABLETKA 

DZIENNIE

NOWOŚĆ !

sprawdzone rozwiązanie 
na stres i spokojny sen

TERAZ NOWY UDOSKONALONY SKŁAD MAGNOLIAMAX 
600 mg 30 tabl. (BLOZ: 3213641)
Suplement diety. 
Skład 1 tabletki: 
 ekstrakt z kory magnolii 
 lekarskiej 350 mg (Honokiol 
 21 mg), ekstrakt z czarnego 
 pieprzu 5 mg + pozostałe 
 składniki pomocnicze.
Data ważności: 3 lata.
Wyprodukowano dla: 
 Salus International
 Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Więcej informacji:  
 www.salusnatura.pl


