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Metafen ZATOKI  
10 tabletek

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

Otrex 600 (Diosminum). Jedna tabletka 
zawiera 600  mg diosminy półsyntetycznej. 
Wskazania do stosowania: Zmniejszanie 
objawów związanych z niewydolnością krą-
żenia żylnego kończyn dolnych, np: uczucia 
ciężkości i bólów nóg oraz dolegliwości spo-
wodowanych odleżynami. Leczenie objawo-
we w przypadku zaostrzenia dolegliwości ze 
strony żylaków odbytu. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Pod-
miot odpowiedzialny: Stragen France SAS 
52 rue de la République 69002 Lyon, Francja 
Informacji o leku udziela: VEDIM Sp. z o.o. 
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel.:  
+ 48 22 696 99 20 Data opracowania: 2015-05. ©
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Metafen Zatoki (Ibuprofenum + Pseudoephedrini hydrochloridum). 
Skład i postać: 1 tabletka zawiera: 200 mg ibuprofenu +30 mg chlorowodorku pseudo-
efedryny . 
Wskazania: Leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: go-
rączka, ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwie-
nia i obrzęku błony śluzowej. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą leku. Nadwrażliwość na leki z grupy NLPZ, w tym kwas acetylosalicylowy; wy-
stępowanie w przeszłości astmy aspirynowej, obrzęku naczynioruchowego, skurczu oskrzeli, 
nieżytu nosa lub pokrzywki, związanych z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub 
innych leków z grupy NLPZ. Ciężka niewydolność nerek i (lub) wątroby. Choroba wrzodowa 
żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie); perforacja lub krwawienia, również 
te występujące po zastosowaniu NLPZ. Ciężkie nadciśnienie tętnicze, jaskra, nadczynność tar-
czycy, rozrost gruczołu krokowego, guz chromochłonny, polipy nosa. Ciężkie choroby układu 
sercowo-naczyniowego, tachykardia, dławica piersiowa. Ciężka niewydolność serca (klasa IV 
wg NYHA). Krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które 
mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład 
przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających 
przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo. Ciąża i karmienie piersią. Skaza krwo-
toczna oraz przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych. Zatrzymanie moczu. Jednoczesne 
przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. 
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA. 
ChPL 02.10.2015 r.

Skład i postać: 1 tabletka powlekana zawiera 150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku, co 
odpowiada 168 mg chlorowodorku ranitydyny. 
Wskazania: Objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych niezwiązanych z chorobą organiczną 
przewodu pokarmowego: niestrawność (dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w nadbrzuszu. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomoc-
niczą. Nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 
Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 
Warszawa, tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. 

ChPL: 2015.03.12.

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

Ragnigast MAX 150 mg  
10 tabletek powlekanych

Piekło zgagi kończy Ranigast Max



Fundacja Zdrowie i Opieka 
ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice
tel. +48 32 253 75 00, 
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Drodzy Czytelnicy!
Wokół nas coraz więcej słońca, wyższe temperatury, 
dłuższe dni – to znak, że wiosna już tuż, tuż. Wio-
sną planujemy zmiany. Jedni chcą poprawić wygląd, 
inni pragną aktywniej żyć, a inni, po prostu, potrze-
bują wprowadzić więcej zdrowia i szczęścia w swoją  
codzienność. My zachęcamy, aby wraz z wiosną po pro-
stu zadba o profilaktykę. Zdrowa dieta, ruch, zwykłe 
wiosenne spacery i wędrówki, wokół nas wiele pięknych 
miejsc, warto je poznać, być może ktoś skorzysta z na-
szego Przewodnika, a przy okazji zadba o kondycję. 
To także czas Świąt Wielkiej Nocy, kolorowych, rado-
snych i rodzinnych. Rodzina, to wyjątkowa wartość, dla 
której warto dbać o swoje zdrowie i swoich najbliższych. 

Wszystkim Naszym Drogim Czytelnikom  
życzymy Wesołych Świąt! 

Redakcja
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Wiosenne zmęczenie a może objaw choroby?

Światowy Dzień Walki z Rakiem

Co jeść, by dbać o serce?

Zdrowie seniora – dieta a nasz mózg 

Trening mózgu to recepta na dobrą pamięć

8 objawów chorób, które można  
wyczytać z dłoni

Wywiad z ekspertem - profilaktyka

Śladami Polaków – MONGOLIA

Dla kogo bezpłatne leki?

Cudowny imbir – właściwości lecznicze imbiru

Przepisy wielkanocne

Wędrówki bliskie i dalekie

Wiosenna  krzyżówka

CALCIUM HASCO 
SYROP, 150 ml
syrop bez sztucznych barwników i substancji smakowych  oraz o smakach: pomarańczowym, truskawkowym, malinowym, bananowym
Skład: 115,6 mg jonów wapniowych (Calcii glucobionas+Calcii lactobionas) w 5ml syropu.
Działanie: składnik mineralny wpływający na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych. 
Wskazania: profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie, leczenie osteoporozy, wspomagające leczenie objawów alergii.
Producent: „Hasco-Lek”  S.A.
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Zimne poranki, chłodne 
wieczory, coraz cieplejsze po-
południa – to przyczyna wielu 
problemów zdrowotnych. Zbyt 
ciepłe lub zbyt lekkie ubranie 
to błędy, które popełniamy naj-
częściej. Zapominamy o tym, 
jak ważny w pierwszych dniach 
wiosny jest strój na cebulkę. Nie-
które z nas z uporem trzymają 
się jeszcze zimowych kurtek, 
niektóre – zrzucają grube swetry 
i z radością sięgają po lekkie blu-
zeczki. Szaliki i golfy idą w od-
stawkę, a panie z dumą prezentu-
ją zadbane szyje i piękne dekolty. 
Niestety, zbyt szybkie zrzucenie 
ciepłych ubrań i chęć wystawia-
nia ciała na działanie pierwszych 
promieni słońca będzie równie 
szkodliwa, jak trzymanie się zi-

mowej odzieży. I przegrzanie, 
i  wychłodzenie mogą negatyw-
nie odbić się na stanie naszego 
zdrowia. A przecież nie trzeba 
wiele, by wiosną wyglądać do-
brze, a jednocześnie – cieszyć się 
strojem zawsze idealnie dopaso-
wanym do pogody. Stroje na ce-
bulkę wciąż są przecież modne, 
a szeroki wybór apaszek sprawia, 
że taką ozdobą można z powo-
dzeniem zastąpić golfy i zimowe 
szale. Warto też unikać przecią-
gów, które w okresie wczesnej 
wiosny bywają wyjątkowo pod-
stępne, oraz pamiętać o zdrowej 
diecie, w której coraz częściej 
powinny się pojawiać świeże wa-
rzywa i owoce. Pozwoli nam to 
wzmocnić naturalną odporność 
organizmu oraz powitać wiosnę 

w doskonałej formie. Cóż jednak 
zrobić w chwili, gdy mimo troski 
o odpowiedni strój oraz sięgania 
po produkty pełne bezcennych 
witamin i składników mineral-
nych dopadną nas gardłowe pro-
blemy?

Jak pokonać ból gardła?
Sposobów, za pomocą któ-

rych można pokonać uciążliwy 
ból gardła, jest wiele. W walce 
z  dolegliwościami związanymi 
z  gardłem najlepiej sprawdzają 
się naturalne produkty. Wyjątko-
wą skutecznością wykazują się te 
receptury, z których tak chętnie 
korzystały nasze babki. Sekre-
tem ich efektywności jest umie-
jętne wykorzystanie roślin lecz-
niczych oraz tych produktów, 
które przynoszą ulgę przy bólach 
gardła. Płukanie gardła sodą lub 
roztworem z rumianku, sięganie 
po syropy z buraków lub cebu-
li – wszystkie te metody są sku-
teczne, choć nie zawsze należą 
do przyjemnych. Są też, niestety, 
dość pracochłonne.

Współczesne kobiety nie za-
wsze mają czas na to, by samo-
dzielnie sporządzać takie mik-
stury. Praca oraz obowiązki 
domowe sprawiają, że znacznie 
chętniej sięgamy po tabletki. 
Można jednak pogodzić wygo-

Koniec zimy i początek wiosny to bardzo podstępna pora roku. Częste zmiany temperatury 
i kaprysy aury sprawiają, że radosną atmosferę zakłócają nam różne dolegliwości zdrowotne. 
Jedną z nich, spotykaną dość często są bóle gardła. 

Wiosenne zmęczenie,  
a może objaw choroby?



dę i pełną naturalność leczenia 
problemów z gardłem. Zioło-
we pastylki takie jak Tymianek 
i Podbiał pozwalają pokonać 
ból gardła przy przełykaniu śli-
ny oraz wiele innych dolegliwo-
ści, tak powszechnych w okresie 
wczesnej wiosny. Te pastylki za-
wierające wyciągi z leczniczych 
roślin stają się coraz popularniej-
szym rozwiązaniem nie tylko dla 
ceniących zdrowie i wygodę ko-
biet, ale i dla ich rodzin.

Walka z bólem gardła, tak czę-
stym problemem w początkach 
wiosny, nie musi być trudnym 
zadaniem. Wystarczy staranniej 
wybierać strój na tę porę r. oraz 
pamiętać o cennym wsparciu, 
jakiego w przypadku pojawienia 
się pierwszych problemów z gar-

dłem mogą nam dostarczyć cen-
ne zioła: rumianek, szałwia czy 
tymianek. Te rośliny mają zba-
wienny wpływ na nasze gardło, 
zatem warto w porę wyposażyć 
swą domową apteczkę w te pro-
dukty, w których wyciągi z tych-
że roślin znajdują się w sporych 
ilościach.

Najlepsze domowe  
sposoby na ból gardła  
i chrypkę

Ból gardła bardzo często wy-
stępuje w parze z chrypką. Jest to 
skutek podrażnienia lub zapale-
nia krtani. Zwykle chrypka mija, 
gdy wyleczymy gardło, ale zanim 
to nastąpi, trzeba ją nieco złago-
dzić. Najstarszym sposobem na 
chore gardło jest nagrzewanie go 

okładem z ziemniaków. Ugotuj je 
i gorące rozgnieć widelcem. Pap-
kę zawiń w lniany ręcznik i przy-
łóż do gardła. Gardło owiń sza-
likiem i taki okład pozostaw do 
wystygnięcia ziemniaków. Inne 
proste sposoby walki z chryp-
ką to płukanie gardła, ssanie 
tabletek i nagrzewanie (gotowe 
termiczne okłady można kupić 
w aptekach).

Ból gardła złagodzisz,  
nawilżając błony śluzowe

Pieczenie, drapanie może sy-
gnalizować nie tylko zapalenie 
gardła, ale i wysuszenie błony 
śluzowej, które sprzyja infekcji. 
Dbaj więc o odpowiednią wilgot-
ność powietrza w pomieszcze-
niach (powinna wynosić 40-60 
proc.). Często je wietrz. W domu 
układaj na kaloryferach mokre 
ręczniki lub włącz nawilżacz 
powietrza. Choć nie odczuwasz 
pragnienia, wypijaj nie mniej 
płynów niż latem. Nawilżanie 
śluzówki przyniesie ci ulgę także 
w zapaleniu gardła.

Płukanki ziołowe  
na ból gardła

Są skutecznym orężem w wal-
ce z bólem gardła i z powodze-
niem mogą zastąpić sodę (nie 
każdy lubi jej smak). Najlepsze 
będą napary z rumianku, szałwii, 
tymianku. Odkażają, działają 
przeciwzapalnie, a także likwidu-
ją obrzęk błony śluzowej. Łyżkę 
ziół zalej szklanką wrzątku i parz 
pod przykryciem 15 minut. Prze-
studź napar. Płukanki do gardła 
powinny mieć temperaturę ciała.

Płucz gardło sodą
Ma działanie przeciwobrzę-

kowe i przeciwzapalne. Łyżeczkę 
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sody oczyszczonej rozpuść w 1/2 
szklanki ciepłej wody. Płucz gar-
dło 3 lub 4 razy dziennie. Rób 
to delikatnie i dość krótko. Wy-
starczą 3, 4 ruchy. Energiczne  
i długie „gulgotanie” podraż-
nia śluzówkę. Raczej zrezygnuj  
z roztworu soli. Solanka o niskim 
stężeniu nie zadziała odkażająco, 
zaś o wysokim może nasilić ból, 
bo działa drażniąco

Gdy gardło boli, nie forsuj 
organizmu

Kiedy poczujesz ból gardła, 
najlepiej pozostań przez dzień, 
dwa w domu i połóż się do łóżka. 
Odpoczynek w cieple zwiększa 
szansę na szybkie pokonanie in-
fekcji.

Napoje z miodem łagodzą 
ból gardła

Dodawaj go do herbaty z cy-
tryną lub naparu z lipy. Miód ha-
muje rozwój bakterii, wirusów, 
grzybów i ma właściwości łago-
dzące. Możesz też wziąć do ust 
łyżeczkę tego smakołyku i  po-
czekać, aż się powoli rozpuści.

Czosnek pomaga na ból 
gardła

Czosnek działa przeciwwiru-
sowo i przeciwbakteryjnie, po-
maga więc w pokonaniu infekcji. 
Najlepiej 1-2 ząbki zmiażdżyć 
i  dodać do szklanki ciepłego 
mleka.

Jak płukać gardło?
Płukanie gardła to najstarsza 

metoda walki z bólem gardła. 
Jest skuteczna i przynosi natych-
miastową ulgę. Do oczyszczania 
gardła można stosować napary 
z kory dębu, rumianku, szałwii. 
W aptekach dostępne są rów-
nież gotowe preparaty, np. wy-
ciąg z rumianku. Gdy chwyci nas 
ból gardła, można je przepłukać 
solanką przygotowaną z łyżecz-
ki soli kuchennej rozpuszczonej 
w szklance ciepłej wody.

Pamiętaj, że płyn do płukania 
powinien mieć taką samą tempe-
raturę jak ciało.

Aby płukanie przyniosło efek-
ty, należy je robić kilka (3-4) razy 
dziennie.

Nie jest potrzebne wielokrot-
ne nabieranie płynu oraz długie 
„gulgotanie” nim w gardle.

3-4 ruchy w zupełności wy-
starczą. Robiąc to częściej i dłu-
żej, podrażniasz błonę śluzową.

Kiedy należy iść  
do lekarza

W większości przypadków ból 
gardła nie jest groźny dla zdro-
wia, ale niekiedy może być obja-
wem poważnej choroby. Szybka 
pomoc medyczna jest niezbędna:

gdy dojdzie do obrzęku gar-
dła, a przez to do trudności przy 
oddychaniu;

jeżeli ból utrzymuje się dłu-
żej niż cztery dni mimo leczenia 
gardła domowymi sposobami;

gdy bólowi gardła towarzyszy 
temperatura powyżej 38ºC, wy-
sypka skórna, bolesne i utrud-
nione przełykanie, odpluwanie 
krwistej wydzieliny.

oprac. M. Grzeczyńska

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

FORTIS PHARMACETICALS Sp. z o.o.

Pamiętaj o oszczędzaniu gar-
dła – nie pal papierosów, nie 
pij alkoholu i unikaj ostrych 
przypraw. Jeżeli ból gardła 
minie, a chrypka nie ustąpi, 
zasięgnij porady laryngologa, 
aby uchronić się przed poważ-
niejszą chorobą, np. polipami 
strun głosowych.

Septolete Ultra
16  pastylek twardych

Skład: 1 pastylka zawiera Benzydamini hydrochlorici 3 mg, Cetylpyridini chloridum 
1 mg.
Działanie: antyseptyczne, przeciwbólowe, przeciwzapalne.
Wskazania: podrażnienie  gardła, jamy ustnej i krtani, zapalenie  jamy ustnej, 
gardła, dziąseł i krtani.

Podmiot odpowiedzialny: KRKA d. d., Novo mesto.Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma

Fervex  
o smaku malinowym 
12 saszetek

Fervex  
o smaku cytrynowym
12 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, malenian feniraminy 25 mg.
Działanie:  przeciwgorączkowe, przeciwbólowo, zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów  przeziębienia i grypy.
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Święto ustanowiono 17 lat 
temu podczas Światowego Szczy-
tu do Walki z Rakiem we Francji. 
Podczas tego spotkania przyjęto 
„Kartę Paryską”, w myśl której rzą-
dy krajów świata, które ją podpi-
sały, zobowiązały się do stworze-
nia programów zapobiegających  
i metod leczenia chorób nowo-
tworowych.

Z inicjatywy Polskiej Unii On-
kologii tego dnia organizowane są 
dni otwarte w placówkach onko-
logicznych. Celem akcji jest edu-
kacja zdrowotna społeczeństwa, 
mająca przekonać o korzyściach z 
profilaktyki przeciwnowotworo-
wej. Akcja stała się tradycją, przy-
pominającą o problemie rosnącej 
zachorowalności na nowotwory, 
a także o tym, że warto troszczyć 

się o swoje zdrowie i brać udział 
w badaniach profilaktycznych.

Cały  czas trwają badania nad 
lekami na raka, ale obcecnie naj-
lepszym „medykamentem” jest 
profilaktyka, a największe szanse 
na wyleczenie daje wczesna dia-
gnoza.

Jak wyjaśnia Światowa Orga-
nizacja Zdrowia, otyłość jest od-
powiedzialna za rozwój różnych 
form raka, w tym raka piersi, ma-
cicy, przełyku, trzustki i nerek. 
Ponadto u osób z nadmiarem 
kilogramów znacznie wyższe jest 
ryzyko innych chorób niezakaź-
nych, takich jak choroby układu 
krążenia, cukrzyca, udar i nadci-
śnienie. Profilaktyka, podkreślają 
eksperci, powinna obejmować 
i zdrową dietę, i ćwiczenia. Dzię-

ki wysiłkowi najskuteczniej moż-
na ograniczyć prawdopodobień-
stwo nowotworu. 

Badania dowiodły, że regularna 
umiarkowana aktywność (wcale  
nie trzeba biegać w maratonach...) 
znacznie osłabia ryzyko raka 
piersi, jelita grubego, czy płuc.  
„Znacznie”, bo aż o 20 do 40 %. 

Kluczem do sukcesu jest re-
gularność. To oznacza, że trzeba 
się zmobilizować do treningów 
co najmniej trzy do czterech  
razy w tygodniu. Najlepiej jest  
ćwiczyć około 150 minut tygo-
dniowo. Co oznacza „umiarkwo-
any wysiłek”? Może to być taniec, 
jazda na rowerze, uprawa ogro-
du, szybki spacer. 

Lekarze wskazują, że aktyw-
ność nie tylko może osłabić 

Światowy Dzień  
Walki z Rakiem

Nowotwory złośliwe plasują się na drugiej pozycji na światowej liście przyczyn 
zgonu. Co roku w naszym kraju diagnozuje się 120 tysięcy nowych przypadków 
zachorowań na raka, a 90 tysięcy ludzi umiera z powodu tej choroby.  4. lutego ob-
chodziliśmy Dzień Walki z Rakiem.

Producent: „Polski Lek” S.A.Podmiot odpowiedzialny: UNIPHAR

ASPARAGINIAN EXTRA 
50 tabletek, suplement diety
Suplement zawierający magnez i potas z dodatkiem asparaginianu, 
przeznaczony dla osób dorosłych w stanach zwiększonego zapotrze-
bowania organizmu na magnez i potas.

Calcium + Witamina C
20 tabletek musujących, 

suplement diety  
o smakach: cytrynowym, 

poziomkowym  
i pomarańczowym

Suplement polecany dla osób o zwiększo-
nym zapotrzebowaniu na wapń. 
Pokrywa 1/3 dziennego zapotrzebowania 
organizmu dorosłego człowieka na ten 
pierwiastek oraz 75% na witaminę C.



możliwość rozwoju raka, ale ma 
też zbawienny wpływ na pacjen-
tów onkologicznych. Ci, którzy 
w miarę możliwości pozostają 
aktywni, cechują się wyższym 
wskaźnikiem przeżywalności  
i ich organizmy lepiej odpowia-
dają na leczenie. Osoby te mają 
więcej siły i wyższą jakość życia 
w porównaniu do nieaktywnych 
chorych. Nie jest to nic zaksaku-
jącego, mówią eksperci, bo wy-
siłek fizyczny na setki sposobów 
korzystnie wpływa na organizm:  
od usprawnienia przepływu krwi 
do mózgu do poprawy funkcji 
serca, więc jest rzeczą zrozumiałą, 
że ciało czerpie profity z ćwiczeń 
także wtedy, kiedy to musi podjąć 
wyzwanie leczenia nowotworów.

Światowy Dzień Walki z Ra-
kiem w latach 2016-2018 odby-

wa się pod hasłem „My może-
my. Ja mogę” („We can. I can”)  
i ma na celu podkreślenie znacze-
nia zarówno wysiłku zbiorowego, 
jak i  indywidualnego w zmniej-
szeniu globalnego obciążenia 
chorobami nowotworowymi. 

Badania GUS z 2014  r. poka-
zują jak są największe obawy Po-
laków związane z wystąpieniem 
choroby nowotworowej. Dotyczą 
one szeroko pojętych problemów 
z opieką zdrowotną. Prawie 32% 
osób boi się utraty pracy oraz bra-
ku zabezpieczenia finansowego 
rodziny. Obawy te odzwierciedla  
prognoza Krajowego  Rejestru 
Nowotworów, według której  
w latach 2015 – 2025 na nowo-
twory złośliwe zachoruje bli-
sko 1,9 mln osób. Już obecnie 
ta grupa chorobowa jest dru-
gą przyczyną zgonów w  Polsce  
i w Europie. Według tych prognoz,  
w najbliższym dziesięcioleciu 
będzie to najczęstsza przyczyna 
zgonów. 

Niemal połowa Polaków ma 
świadomość tego zagrożenia. 
Jak wynika z  badania przepro-
wadzonego na zlecenie jednego 
z towarzystw ubezpieczenio-

wych, 40% z nas ocenia ryzyko 
zachorowania na nowotwór jako 
wysokie. Najczęściej dotyczy to 
osób, które zetknęły się z takim 
przypadkiem w swojej rodzinie, 
w szczególności kobiet.

To, co 75% z nas napawa naj-
większym niepokojem, to pro-
blemy związane z opieką zdro-
wotną w naszym kraju. Polacy 
najczęściej wskazują, że ich oba-
wy w przypadku wystąpienia no-
wotworu budzi brak refundacji 
nowoczesnych lekarstw i  zabie-
gów, kolejki do lekarzy i  dłu-
gi czas oczekiwania na zabiegi 
oraz operacje, również brak do-
stępu do innowacyjnych terapii. 
Nie da się ukryć, że te obawy 
znajdują uzasadnienie w danych 
dotyczących czasu oczekiwania 
na badania diagnostyczne, takie 
jak np. tomografia komputero-
wa brzucha, na którą oczekiwa-
nie we wrześniu 2016 r. trwało  
ok. 19 tygodni albo rezonans 
magnetyczny głowy, na który 
w tym samy czasie trzeba było  
czekać prawie 15 tygodni.

Redakcja

Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma

ELMEX ŻEL  
z aminofluorkiem, 25 g
Skład: 12,5mg/g.
Działanie: fluoryzuje, reminerali-
zuje szkliwo.
Wskazania: intensywna profilak-
tyka próchnicy, do stosowania raz 
w tygodniu.

ELMEX PLUS PŁYN i ELMEX  PŁYN 
do płukania jamy ustnej, 400ml
SENSITIVE PLUS  z  aminofluorkiem, ochrona szyjek zębowych.
PRZECIW PRÓCHNICY z aminofluorkiem, remineralizuje i 
chroni.
PROFESJONALNA OCHRONA SZKLIWA z chlorkiem cynawym 
i aminofluorkiem, wzmacnia szkliwo, zwiększa odporność na 
ataki kwasów. 

Skład: kapsułka zawiera 250mg liofilizowanych drożdżaków 
Saccharomyces boulardi.
Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, poantybio-
tykowym, spowodowaną zakażeniom C. difficile, jako dodatek 
do leczenia wankomycyną lub metronidazolem, zapobieganie 
biegunkom z żywieniem dojelitowym, zapobieganie biegunkom 
podróżnych.

Krem mocujący do pełnych i częściowych protez zębowych, 
zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę.

Dystrybutor: Colgate-Palmolive, Świdnica

BLEND-A-DENT  
47 g, krem mocujący do protez zębowych
extra stark original 

ENTEROL  250  
10 kapsułek
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Zawał serca to martwica czę-
ści mięśnia sercowego, do któ-
rej dochodzi na skutek zatrzy-
mania dopływu krwi poprzez 
tętnicę wieńcową. W poprzed-
nim wydaniu magazynu pisa-
liśmy o  tym co to jest zawał, 
czas, aby wprowadzić profilak-
tykę.

Nie lekceważyć objawów
Zawał serca najczęściej obja-

wia się silnym, ściskającym lub 
rozrywającym bólem w klatce 
piersiowej trwającym powyżej 
20-30 minut. Co ważne, ból nie 
jest związany z wykonywanym 
wysiłkiem fizycznym. Nie da się 
wskazać jego źródła – ma cha-
rakter rozlany, obejmuje dużą 
część klatki piersiowej i może 
promieniować do szyi, żuchwy, 
ramion i rąk (częściej do lewej 
ręki). Bólowi często towarzyszy 
silny niepokój, nawet strach. 

Mogą pojawić się dodatkowe ob-
jawy – nudności, bóle brzucha, 
wymioty, nasilone poty. Ból nie 
mija po zażyciu zwykłych leków 
przeciwbólowych (np. paraceta-
mol lub ibuprom) ani po lekach 
przyjmowanych pod język (ni-
trogliceryna czy sorbonit).

Przy podejrzeniu zawału nie 
można czekać, aż bóle same 
ustąpią. Uszkodzenia w obrębie 
serca mięśniowego postępują – 
liczy się każda minuta! Należy 
natychmiast wezwać zespół ka-
retki R (telefony ratunkowe 999 i 
112) i, jeśli to możliwe, pozostać 
w bezruchu w pozycji leżącej lub 
siedzącej. Nie wolno jechać do 
lekarza własnym transportem! 
Osoba przechodząca zawał serca 
powinna zażyć 300 mg aspiryny 
(może to być na przykład ta-
bletka polopiryny S). Jeśli utraci 
przytomność, należy rozpocząć 
zewnętrzny masaż serca i sztucz-
ne oddychanie (30 ucisków na 

środek klatki piersiowej i kolej-
no dwa oddechy).

Największy błąd  
to zwlekanie!

„Bo było już późno”, „Bo 
musiałem skończyć pracę”, „Na 
pewno przejdzie, to tylko chwi-
lowa niedyspozycja” – powodów, 
dla których „zawałowcy” nie tra-
fiają do lekarza jest wiele… Jeśli 
pacjent ma trochę szczęścia, ból 
po paru godzinach przejdzie, ale 
uszkodzenia serca będą już nie-
odwracalne.

Przy wstrzymanym dopły-
wie krwi każda kolejna minu-
ta powoduje martwicę coraz to 
nowych komórek mięśnia. Im 
później tętnica zostanie otwarta, 
tym bardziej rozległy będzie za-
wał i poważniejsze konsekwen-
cje. Może dojść do sytuacji, gdy 
serce będzie wymagało wspo-
magania za pomocą specjalnych 
urządzeń, a na pewno pogorszy 
się jakość życia chorego. Dlatego 
przy bólu o określonej charakte-
rystyce należy natychmiast we-
zwać pomoc lekarską!

Komu zagraża zawał  
serca?

Zawał serca może dotknąć 
każdego, u kogo występują czyn-
niki ryzyka choroby wieńcowej 
(są to między innymi: rodzinne 
występowanie choroby wień-
cowej, palenie tytoniu, pod-
wyższony poziom cholesterolu  
i trójglicerydów, nadciśnienie 
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Co jeść, by dbać  
o serce?
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DIKLOFENAK 
100 g, żel
Skład: 1g zawiera 10mg diklofenaku sodowego.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwobrzękowe 
Wskazania: lek do wcierania w skórę, do miejscowego  
leczenia zapalnych stanów pourazowych ścięgien, więzadeł, 
stawów wskutek skręceń, stłuczeń, nadwyrężeń.
W bólach pleców i ograniczonych stanach zapalnych tkanek 
miękkich, ograniczonych i łagodnych postaci zapalenia  
stawów.

Aqua Resist  
28 sztuk 

SpongeBob 
20 sztuk

Plastry  SALVEQUICK

Plaster odporny na wodę i brud, 
dobrze przylega do skóry.  
Opakowanie zawiera plastry  
w trzech rozmiarach.

Elastyczny i wytrzymały plaster, idealny dla aktywnych dzieci,  
odporny na wodę i brud, delikatnie  przylega do skóry.  
Opakowanie zawiera plastry w trzech rozmiarach.

Podmiot odpowiedzialny: Orkla Health Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma  Sp. z o.o., Olsztyn 

Muminki 
20 sztuk

Minionki 
20 sztuk

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

tętnicze, otyłość, płeć męska, 
wiek, cukrzyca). Najczęściej do 
zawału dochodzi u osób po 50.-
60. r. życia (u kobiet kilka lat 
później niż u mężczyzn). Ryzyko 
zawału zwiększa także palenie 
papierosów (u palaczy zagroże-
nie zawałem pojawia się nawet 
10 lat wcześniej!).

W większości przypadków 
rozpoznanie zawału odbywa się 
na podstawie charakterystycz-
nych objawów – dlatego tak 
ważny jest bezpośredni kontakt 
z lekarzem. Dopełnieniem roz-
poznania jest badanie EKG. Do-
datkowo, we krwi oznacza się 
tzw. markery uszkodzenia serca, 
takie jak troponina, CKMB.

Jak leczyć zawał serca?
Ponieważ przyczyną zawa-

łu jest nagłe zamknięcie tętnicy 
wieńcowej – zamknięte naczynie 
należy jak najszybciej otworzyć. 
W Polsce i na całym świecie 
preferowana jest angioplastyka 
pierwotna.

Zabieg polega na wprowadze-
niu w miejsce ciasnego zwężenia 
tętnicy cewnika z balonikiem 
i wszczepieniu tam metalowej 
sprężynki zwanej stentem. Jest 
to proteza naczyniowa, która 
zapobiega ponownemu zwęże-
niu tętnicy. Zabieg angioplasty-
ki poprzedzany jest przez koro-
narografię – badanie, podczas 

którego rejestruje się przepływ 
kontrastu przez naczynia wień-
cowe celem uwidocznienia jego 
światła. Jeśli przeprowadzenie 
zabiegu nie jest możliwe albo 
wiąże się z dużym opóźnieniem 
leczenia (gdy konieczny jest np. 
długi transport), podaje się leki 
rozpuszczające zakrzep w tętni-
cy wieńcowej. Po skutecznym 
leczeniu niepowikłanego zawału 
serca pacjent pozostaje w szpita-
lu przez kilka dni (3-10). Czasa-
mi konieczne jest także wszycie 
bajpasów lub implantacja roz-
rusznika serca.

Po zawale…
Osoba, która przeszła zawał 

serca, powinna zmienić styl ży-
cia – niedozwolone jest palenie 
tytoniu, należy stosować odpo-
wiednią dietę, najlepiej śród-
ziemnomorską. Ważna jest tak-
że normalizacja masy ciała oraz 
aktywność fizyczna, którą należy 
dostosować do obecnej wydol-
ności i stopniowo ją zwiększać 
pod nadzorem lekarza.

Konieczne będzie przyjmowa-
nie do końca życia aspiryny i in-
nych leków chroniących przed 
powtórnym zawałem i związa-
nymi z nim powikłaniami. Pa-



cjent powinien pamiętać o regularnej kon-
troli ciśnienia tętniczego i poziomu lipidów 
oraz o okresowych kontrolach u kardiologa.

Uprzedzić zawał…
Jeśli pojawiają się dolegliwości polegające 

na duszności wysiłkowej, braku tchu, ko-
nieczności zatrzymania się, kołatania serca 
z epizodami utraty przytomności oraz bóle 
zamostkowe (rozpierające, dławiące, piekące 
z promieniowaniem do szyi, żuchwy, ramion 
lub rąk), można podejrzewać chorobę wień-
cową. W takim wypadku należy jak najszyb-
ciej wykonać diagnostykę inwazyjną, czyli 
koronarografię.

To zabieg, podczas którego do aorty wpro-
wadzany jest cewnik, za pomocą którego 
podawany jest kontrast, a zatem substancja 
płynna widoczna w promieniach rentgenow-
skich. Lampa RTG pozwala rejestrować pro-
ces przepływu kontrastu przez naczynia wień-
cowe i określić ich drożność. Wyniki badania  
w wielu przypadkach wykluczają chorobę 
wieńcową, często jednak pozwalają na wcze-
sne podjęcie leczenia i uniknięcie zawału.

Jak uniknąć zawału
Profilaktyka, choć wydaje się mało medial-

na, pozwala jednak uniknąć wprowadzania 
medycyny naprawczej. Wprawdzie łatwiej  
i szybciej jest połknąć pigułkę niż „torturo-
wać się” zdrowym stylem życia, jednak zasa-
da „lepiej zapobiegać niż leczyć” w przypad-
ku zawału serca ma szczególne znaczenie. W 
tabelce obok przedstawiam dziesięć zasad, 
jak zmniejszyć ryzyko pierwszego, czy też 
kolejnego zawału serca.

oprac. M. Grzeczynska

11ZDROWIE
I OPIEKA MARZEC – KWIECIEŃ 2017

ZDROWIE
I OPIEKAMARZEC – KWIECIEŃ 2017MARZEC – KWIECIEŃ 2017

1.  Żyj zdrowo! (prawidłowo się odżywiaj, utrzy-
muj właściwą masę ciała)

2.  Dbaj o kondycję! (siedzący tryb życia jest dla 
człowieka wręcz zabójczy)

3.  Nie truj siebie i innych! (nie pal, nie naduży-
waj alkoholu, nie zażywaj dopalaczy i narko-
tyków)

4.  Wykonuj badania kontrolne! (okresowo ba-
daj ciśnienie tętnicze, stężenie cholesterolu  
i cukru we krwi, wykonuj badanie EKG)

5.  Gaś pożar w zarodku! (skutecznie lecz nadci-
śnienie tętnicze, cukrzycę lub zaburzenia lipi-
dowe – to istotne czynniki rozwoju miażdży-
cy, a w konsekwencji wystąpienia zawału)

6.  Unikaj i nie lekceważ infekcji! (rozważ corocz-
ne szczepienie przeciw grypie sezonowej – in-
fekcyjne procesy zapalne destabilizują blaszki 
miażdżycowe)

7.  Wspomagaj swój organizm! (jeśli występu-
ją u Ciebie choroby układu krążenia lub jest 
duże ryzyko ich wystąpienia, rozważ ze swo-
im lekarzem regularne stosowanie aspiryny 
w małej dawce – o ile brakuje przeciwwska-
zań; aspiryna zmniejsza ryzyko powstawania 
skrzeplin)

8. Poznaj symptomy chorobowe! (świadomość 
objawów choroby wieńcowej i zawału serca 
może ocalić Twoje zdrowie i życie)

9. Stosuj się do zaleceń lekarza! (regularnie 
przyjmuj zalecone leki, rzuć palenie, zwiększ 
aktywność fizyczną, stosuj właściwą dietę)

10. Wprowadź powyższe rady już teraz! (jutro 
może być za późno…)

Groprinosin 500 mg
50 tabletek

Groprinosin 50 mg/ml 
syrop, 150 ml

Skład Groprinosin tabletki: (Inosinum pranobexum), 1 tabletka zawiera 500 mg inozyny pranobeksu.  
Skład Groprinosin, syrop: 5 ml syropu zawiera 250 mg inozyny pranobeksu. Przejrzysty, bezbarwny lub różowawy 
syrop o smaku i zapachu malinowym. 
Wskazania: Wspomagająco u osób o obniżonej odporności, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg 
oddechowych. 
Przeciwwskazania: Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów, u których występuje aktualnie napad dny 
moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi. 
Podmiot odpowiedzialny: Gedeon Richter Polska Spółka z o.o. 
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Ktoś kiedyś mądrze powie-
dział „Jesteś tym co jesz” i wiele 
w tym prawdy, więc warto odży-
wiać się zdrowo i jeść regularnie 
aby zachować pełną sprawność 
intelektualną jak najdłużej. Zdro-
wa dieta, czyli odpowiednio zbi-
lansowana, bogata w witaminy 
i składniki mineralne dostarczy 
umysłowi odpowiednich sub-
stancji dzięki którym łatwiej nam 
będzie zachować zdolności umy-
słowe na najwyższym poziomie. 
Sprawność intelektualna, zależy 
zatem w dużej mierze od właści-
wej diety. 

Zdrowe odżywianie urucha-
mia mechanizmy w naszym mó-
zgu stymulując produkcję m.in. 

różnego rodzaju hormonów, en-
zymów i substancji chemicznych 
zwanych neuroprzekaźnikami, 
które odgrywają ważną rolę w na-
szym mózgu, zwłaszcza w proce-
sach takich jak zapamiętywanie. 
Substancje te są niezbędne do 
przesyłania impulsów między 
neuronami czyli komórkami 
nerwowymi. Bez nich kojarzenie, 
przyswajanie wiedzy i myślenie 
nie byłoby możliwe.

Przede wszystkim  
śniadanie.

Zdrowa dieta ma wpływ na 
wiele aspektów naszego samo-
poczucia i zdrowia. Pomaga 
w  utrzymaniu odpowiedniej 

masy ciała, poprawia wygląd 
naszej skóry oraz wpływa na ja-
kość pracy mózgu i układu ner-
wowego. Pierwszy posiłek  musi 
zapewnić energię, ustabilizować 
poziom cukru we krwi i dostar-
czyć składniki odżywcze, aby 
mózg mógł rozpocząć pracę na 
pełnych obrotach. Następnie 
równie ważne jest systematycz-
ne dostarczanie organizmowi 
składników odżywczych, dzięki 
którym nasz organizm będzie 
dobrze pracował przez cały czas 
naszej aktywności psychiczno 
– fizycznej. W przypadku braku 
regularnego odżywiania często 
może pojawiać się uczucie zmę-
czenia i senność. W takich sytu-
acjach trudno jest się skupić oraz  
efektywnie i wydajnie pracować.

Aby cieszyć się dobrą kondycją 
umysłu i ciała w codziennej die-
cie powinny znaleźć się produkty 
będące bogatym źródłem prze-
ciwutleniaczy,  węglowodanów, 
protein, tłuszczy oraz witaminy 
A, C, E, wszystkich z grupy B, 
lecytyny, kwasów tłuszczowych 
OMEGA 3.

Bogatym źródłem przeci-
wutleniaczy chroniących przed 
działaniem wolnych rodników, 
które spowalniają procesy sta-
rzenia się mózgu są: warzywa: 
brokuły, kalafior, szpinak, sałata, 
papryka, fasola, natka pietruszki. 

ZDROWIE SENIORA
Dieta a nasz mózg  
Jak odpowiednio zbilansowaną dietą poprawić  
pamięć i działanie naszego mózgu?
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Ragnigast MAX 150 mg  
10 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka zawiera 75mg ranitydyny.
Działanie: hamowanie wydzielania soku żołąd-
kowego.
Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości 
żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną 
przewodu pokarmowego, takich jak: zgaga, niestraw-
ność, nadkawasność.

Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA  S.A.

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

Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Therm Line Fast
60 tabletek powlekanych,  
suplement diety

Suplement diety w postaci tabletek powleka-
nych, zawierający odpowiednio dobraną kompo-
zycję składników dla kobiet dążących do szybkiej 
redukcji wagi ciała. Składniki preparatu wspoma-
gają spalanie tłuszczu, przyspieszenie metaboli-
zmu oraz usuwają nadmiar wody z organizmu. 

Therm Line Forte
60 kapsułek, suplement diety

Suplement zawiera opatentowany eks-
trakt z owoców cytrusowych i guarany – 
SINETROL  oraz  zaawansowany kompleks 
Thermo Blend. Polecany jest dla osób do-
rosłych dążących do redukcji masy ciała  
i odchudzających się.

Therm Line II
60 kapsułek, suplement diety

Suplement zawiera kompozycję  
naturalnych składników, m.in.:  
ekstraktu z zielonej herbaty, guarany  
i gorzkiej pomarańczy. Polecany jest  
dla osób dorosłych dążących do kontroli  
wagi  ciała  i odchudzających się.

Owoce:  truskawki, morele, ar-
buzy, jagody, jeżyny oraz owoce 
cytrusowe. Ryby: przede wszyst-
kim dorsz, makrela, łosoś i hali-
but. Przeciwutleniacze znajdują 
się również w tłuszczach roślin-
nych, mleku, jajkach, zielonej 
herbacie imbirze pestkach sło-
necznika i dyni oraz w miodzie. 

Węglowodany złożone znaj-
dują się w nasionach, ziarnach 
zbóż, mące z pełnego przemia-
łu ryżu, kaszach, ziemniakach, 
fasoli i soczewicy. Ich trawienie 
trwa pewien czas. Dzięki temu 
cukier jest uwalniany do krwi 
stopniowo, dzięki czemu mózg 
jest również dobrze odżywiony.  

Równie ważnymi składnika-
mi diety które należy dostar-
czyć organizmowi są witaminy 
z grupy B zwłaszcza niacyna 
i  cholina, które regulują pracę 
układu nerwowego. Znajdują się 
w pełnoziarnistym chlebie, soi, 
płatkach owsianych, orzechach 
włoskich i ziemnych, kaszach, 
warzywach strączkowych, fasoli, 
grochu, tuńczyku, czerwonym 
mięsie oraz w indyku.

Brak witamin z tej grupy 
może powodować  osłabienie 

pamięci, problemy z koncentra-
cją, rozkojarzenie bezsenność 
oraz demencję starczą. Warto 
w tym czasie sięgać po lecytynę, 
którą można znaleźć w rybach, 
soi, żółtkach jajek, orzechach 
ziemnych, czekoladzie oraz kieł-
kach pszenicy. Warto również 
zaopatrzyć się w lecytynę, którą 
można kupić w aptece. Warto 
poprosić farmaceutę o taką, któ-
ra zawiera minimum 30% fosfa-
tydylocholiny. 

Witaminy i minerały  
wspomagające  
prawidłową funkcję  
mózgu.

Żelazo - to nośnik tlenu, dba 
o odpowiednie dotlenianie mó-
zgu Brak tego pierwiastka po-
woduje m in. niedokrwistość, 
która skutkuje zmęczeniem 
i  osłabieniem odporności. To 
z  kolei prowadzi do zmniejsze-
nia sprawności fizycznej i umy-
słowej, osłabienia koncentracji 
oraz problemów z pamięcią apa-
tii i bezdechu. Żelazo znajduje 
się w kaszance, wątróbce, czer-
wonym mięsie, nasionach dy-
nii i warzywach strączkowych, 
owocach pestkowych.  Warto 

również jeść  soczewicę, żółtka, 
kaszę, orzechy, migdały, suszone 
figi, morele i szczypiorek. Nie-
dobór żelaza upośledza zdol-
ność rozumowania i uczenia się.

Magnez -  jest niezbędny do 
produkcji enzymów współpra-
cujących z witaminami B1 i B6. 
Wspomaga koncentrację, łago-
dzi stres i napięcie, które mogą 
prowadzić do niedotlenienia 
mózgu. Chroni przed metalami 
ciężkimi, które mogą uszkodzić 
mózg. Znajduje się w mleku, 
jogurtach, kefirach, pieczywie 
pełnoziarnistym i kaszy grycza-
nej, czekoladzie i kakao. Pijąc, 
kawę, alkohol lub paląc papie-
rosy powodujemy szybsze wy-
płukiwanie go z organizmu, a że 
jest trudno przyswajalny, warto 
również wspomóc się suplemen-
tami diety dostępnymi w aptece. 

Wapń - pomaga w przewo-
dzeniu impulsów nerwowo-
-mięśniowych, dzięki niemu 
podczas wysiłku mięśnie pra-
widłowo pracują. Produktami 
bogatymi w wapń są mleko, 
jogurty, kefiry, maślanki i twa-
rożki. Oprócz nabiału dużo 
wapnia mają konserwy rybne, 



np. szprotki, sardynki. Produkty 
roślinne bogate w wapń to orze-
chy, warzywa strączkowe i zielono 
listne jak kapusta, szpinak i bruk-
selka. Produkty, które zwiększają 
wydalanie wapnia zawierają biał-
ko, kofeinę, sód i  fosforany, któ-
re są składnikami konserwantów 
występujących w fast foodach, 
konserwach, zupach w  proszku 
i napojach gazowanych. Kofeinę 
zawierają kawa, herbata i napoje 
gazowane. Jednak najważniej-
szym czynnikiem zwiększającym 
wydalanie wapnia jest sód obecny 
w soli kuchennej.

Cynk - jest antyoksydantem, 
czyli chroni układ nerwowy 
przed wpływem wolnych rod-
ników. Niedobór cynku może 
doprowadzić do zaburzeń neu-

rotransmisji w mózgu, co w kon-
sekwencji skutkuje osłabieniem 
procesów zapamiętywania, a tak-
że postrzegania. Niedobór tego 
pierwiastka jest jedną z przyczyn 
występowania wielu neurolo-
gicznych schorzeń takich jak: 
choroba Alzheimera, depresja, 
choroba Parkinsona czy stward-
nienie zanikowe boczne. Trudno 
jest go dostarczyć w pożywieniu 
i jest dość trudno przyswajalny, 
mimo to nie zaleca się uzupełnia-
nia cynku preparatami – najlepiej 
przyswajalny jest w postaci natu-
ralnej. Znajduje się w ostrygach, 
orzechach i pestkach dyni. Wśród 
warzyw najwięcej cynku zawiera 
kapusta, ogórek, seler i zielony 
groszek – ich spożywanie to do-
bry sposób na lepszą pamięć. 

Potas - wspomaga dotlenienie 
mózgu oraz czynność nerwów 
i odpowiada za gospodarkę wod-
ną organizmu i utrzymanie pra-
widłowego ciśnienia w komór-
kach. Bogatym źródłem potasu 
są banany, pomarańcze, awoka-
do, pomidory, melon, porzecz-
ki, orzechy, rośliny strączkowe 
i  ziemniaki. Potas jest bardzo 
ważny dla naszego organizmu, 
dlatego powinniśmy go spożywać 
w  odpowiednich ilościach. Jego 
niedobór powoduje osłabienie 
mięśni, spadek koncentracji, apa-
tię, senność zaburzenia pracy serca  
i arytmię, skurcze mięsni np. ud  
i łydek oraz pragnienie.

Fosfor - poprawia nastrój, 
pamięć i dodaje sił witalnych. 
Objawami niedoboru fosforu 
są osłabienie, bóle mięśni, bóle 
kości, zaburzenia oddychania 
i układu nerwowego, np. pora-
żenia, zaburzenia świadomości, 
dezorientacja, nudności, drgaw-
ki. Fosfor powszechnie występu-
je w żywności, dlatego na ogół 
nie dochodzi do jego niedoboru  
w organizmie. W dużych ilo-
ściach występuje w serach, mięsie 
i rybach.

Co zatem jeść, aby być mą-
drym? Pamiętajmy przede 
wszystkim o rybach, które są bo-
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub 
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent: KROTEX PHARM Sp. z o.o. Sp. k.

trilac 20
20 kapsułek, środek dietetyczny specjalnego 
przeznaczenia medycznego

trilac IBS 
20 kapsułek, środek dietetyczny specjalnego 
przeznaczenia medycznego

Skład: kapsułki zawierają bakterie kwasu mlekowego: Lactobacillus 
acidophilus-43,75%, Lactobacillus delbrueki subsp.bulgaricus-12,5%, 
Bifidobacterium lactis 43,75%. 
Produkt do stosowania przy zaburzeniach ze strony przewodu 
pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii, wspomagająco przy 
leczeniu biegunek infekcyjnych, dla zachowania prawidłowej pracy 
jelit i wspomagania procesu trawienia w przewodzie pokarmowym.

Kapsułki zawierają bakterie kwasu mlekowego oraz fruktooligosacha-
rydy. Produkt do stosowania przy zaburzeniach ze strony przewodu 
pokarmowego w zespole jelita pobudliwego, bólu brzucha, wzdęć, 
odbijania, gazów w przebiegu IBS, zaparć czynnościowych, podczas 
leczenia nadmiernego wzrostu flory bakteryjnej jelita cienkiego (SIBO), 
w trakcie i po antybiotykoterapii, w przypadku zaparć powodowanych 
przez stosowanie niskokalorycznej diety w czasie odchudzania.

Nifuroksazyd 200 HASCO
12 tabletek 
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 200mg nifu-
roksazydu.
Działanie: przeciwbakteryjne wobec większości 
bakterii wywołujących zakażenia jelitowe.
Wskazanie: ostre i przewlekłe biegunki w przebie-
gu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.
Producent: „Hasco-Lek”  S.A.
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gate w kwasy omega 3, a jak udowodniono - brak 
tego kwasu przyczynia się do powstawania depre-
sji, orzechach, ciemnym pieczywie kaszach, jajkach, 
owocach morza i mięsie. Pamiętajmy, że po posiłku 
nasz żołądek jest zmuszony do trawienia, w które 
zaangażowane jest również serce, wątroba oraz ner-
ki. To wszystko powoduje, że nasz mózg nie może 
spokojnie odpocząć - podczas snu w naszym mózgu 
dokonuje się tzw. konsolidacja śladów pamięcio-
wych. Informacje, które zostały do mózgu wprowa-
dzone podczas dnia – nocą są kodowane i zapisy-
wane. Dlatego, też nasz sen powinien być spokojny 
i niczym nie zakłócony. Ostatni posiłek zjedzmy za-
tem najpóźniej dwie godziny przed położeniem się 
spać.

oprac. J. Kurkowski

Podjęcie studiów
Bardzo wielu seniorów decyduje się obecnie na 

rozwijanie swoich zainteresowań w Uniwersyte-
tach Trzeciego Wieku. W zależności od zaintereso-
wań studenci uczestniczyć mogą w zajęciach spor-
towych, teatralnych, plastyczno-technicznych, 
literackich itp. Takie warsztaty dają studentom 
seniorom nie tylko wiele satysfakcji, ale również 
bardzo korzystnie wpływają na rozwój mózgu. 
Każda aktywność umysłowa pobudza szare ko-
mórki mózgu do intensywnego działania i powo-
duje utrzymywanie ich w dobrej formie. Dodat-
kowym atutem takich zajęć jest kontakt z drugim 
człowiekiem. Poznawanie nowych osób, uczenie 

się i zapamiętywanie ich imion oraz utrzymywanie  
z nimi kontaktów również pozytywnie wpływa na 
stan umysłu.

Utrzymywanie więzi rodzinnych
Pielęgnowanie relacji z bliskimi oraz znajomymi 

to bardzo ważny aspekt wpływający na kondycję 
ludzkiego umysłu. Badania naukowe dowiodły, że 
osoby mocno angażujące się w sprawy rodzinne, 
prowadzące ożywione życie towarzyskie rzadziej 
zapadają na schorzenia związane z zaburzeniami 
pamięci. Nie warto zamykać się w czterech ścia-
nach. Każda rozmowa z sąsiadem, panią w sklepie, 
czy odpowiadanie na miliony pytań zadawanych 

Trening mózgu to recepta 
na dobrą pamięć

Pamięć to zdolność do rejestrowania i ponownego przywoływania wrażeń 
zmysłowych, skojarzeń czy informacji. Ludzki mózg można przyrównać do mię-
śni - jeśli nie podajemy go regularnym treningom szybko słabnie i zaczyna od-
mawiać posłuszeństwa. Jest wiele sposobów aby wzmocnić mechanizm zapa-
miętywania ponieważ działanie mózgu jest interdyscyplinarne - czyli powiązane  
z wieloma zagadnieniami. Jak to zrobić podpowiemy w artykule.
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przez wnuki ćwiczy koncentrację 
oraz pamięć tak szczególnie waż-
ną w naszym codziennym funk-
cjonowaniu. 

Nie daj się stresowi
Nie od dziś wiadomo, że nad-

miar stresu wpływa bardzo nie-
korzystnie na organizm człowie-
ka. Warto jednak zaznaczyć, że 
ma on również ogromne zna-
czenie w utrzymywaniu naszego 
mózgu w dobrym stanie. Wszyst-
ko odbywa się za sprawą hormo-
nu kortyzolu produkowanego 
przez nadnercza. Podwyższony 
poziom tego hormonu powodu-
je uszkodzenia neuronów czego 
następstwem jest osłabienie pa-
mięci. Dlatego ważne jest unika-
nie zbędnych stresowych sytuacji 
a w przypadku kiedy jest to nie-
możliwe zadbanie o odpowiedni 
relaks. Idealnie byłoby wykorzy-

stanie technik relaksacyjnych, 
które dbają nie tylko o stan na-
szego umysłu ale i ciała – tu ide-
alnie sprawdzają się: joga, taniec 
czy sztuki walki.

Porzuć używki
Palenie papierosów, nadmier-

ne picie alkoholu bardzo pogar-
sza zapamiętywanie. Substancje 
smoliste, które zawarte są w dy-
mie papierosowym doprowadza-
ją nie tylko do nowotworów płuc 
czy miażdżycy, ale również po-
wodują zmniejszenie ukrwienia 
narządów w tym także mózgu. 
Bezsprzeczne jest również stwier-
dzenie, że alkohol ma poważny 
wpływ na stan mózgu, już jego 
niewielka ilość zaburza prawi-
dłowe funkcjonowanie komórek 
nerwowych, powoduje trudności 
w chodzeniu, zmiany w widze-
niu, zwolniony czas reakcji czy 

problemy z pamięcią. Intensywne 
picie może powodować rozległe i 
daleko posunięte zmiany w mó-
zgu, poczynając od prostych luk 
w pamięci, a kończąc na trwałym 
osłabieniu, które wymaga doży-
wotniej opieki. 

Mózg nie lubi rutyny
Mózg koduje każdy szczegół 

z każdej chwili naszego życia, 
jednak nie każdą chwilę jeste-
śmy sobie w stanie przypomnieć. 
Zapamiętywanie odbywa się na 
zasadzie tworzenia powiązań 
między neuronami – zasada jest 
prosta im większe i silniejsze 
emocje towarzyszą jakiejś sytu-
acji tym trwalsze będzie nasze 
wspomnienie. Dlatego właśnie 
należy wystrzegać się rutyny. 
Codzienne wykonywanie tych 
samych czynności, spotykanie 
się z tymi samymi ludźmi, po-
wtarzanie schematów sprawia, że 
w efekcie pracują ciągle te same 
neurony, nie pojawiają się nowe 
bodźce a nasza pamięć staje się 
uboższa.

oprac. M. Oblas

Protefix krem mocujący
2 x 47 g (XXL opakowanie ekonomiczne)

Krem mocujący do protez zębowych, o długotrwa-
łym działaniu, trzyma na mokro i natychmiast, 
ponadto uszczelnia protezę przed drobinkami 
jedzenia.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH
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3. Proszę zmienić jedną literę w każdym z podanych wyrazów w taki sposób, aby powstało nowe słowo np. w słowie 
kora, zamieniając r na s otrzymuje się słowo kosa.

4. Proszę policzyć czworokąty i trójkąty

Zadania zostały opracowane przez lek. med. Marcina Ratajczaka

KAPITAN
 GAZETA
 SOWA 
BARAN
 LALKA

 KOLANO 
PANCERZ
 SZYBA
 BARWA
 FOTEL 

PRASA 
BĄK 
ZAPRAWA
 KANAŁ
 RYBA

 STOPA
 PODATEK 
PLAGA
 KASETA
 WANDA 

PASZA 
TRAWA
 PACZKA
 DŁOŃ
 WRÓŻBA

 WŁOS
 KORBA
 OBRUS 
METKA
 KUREK

miejsce na rysunek

2. Proszę podkreślić pary cyfr dające sumę 11.

7 3 8 4 7 6 r 3 5 2 3 7 2 8 5 9 5 8 3 6 2 5 2 1 1 6 4 5 a 5 4 8 5 9 1 0 4 8 2 9 4 3 0 4 5 9 4 8 4 5 6 6 2 9 4 0 4 9 5 7 2 8 5 8 5 8 
65398563682646276610877468763528120103847564938f3445182919348925758911329
294r35237285958348857847474839846575617388390923652646231939482365264293-
948857664636329#7644678299878322132467899t8877665446446453534245520103847878
5443174747635273485822929484729583+625216/375485646363294g304594847362941104
9573858586539865365264627666487q746876383+6252116528120103847567436274639
2929348475729583982292948472948268465755373882902991939482857665636948735
32857353986283764646363236586489750882706485397466939796030563883684765p1187
3i596048528864e852864[96095689670082646531193948292365264+625216/378322132467

5. Proszę narysować lustrzane odbicie poniższego rysunku.

1. Proszę znaleźć ukryte wyrazy. 
Ksadplwzkopertazwofryzjerpolzulwtrezsa paportwasgłośswiugłaśnizplgłośnikgreow 
addawosefaprezydenpapremiazenonzarbrpkcharewakepopiórodadekawaplmakwer 
tdomzlenusufitzerozwerklamkaerbuezdefebutwaokuklar ytrekrestółzwerklnrolanzd 
opogyklwteatrqwczekkeczurządptaaptakidespodeskaprogrambznounszufladaserce-
arsenałanwawłazzzlewpercgracerocer azqwlplasnartywersalkaporaczekającpow straukaw-
kładnepzradiroirakioradiowopiratdonawtronjagkjabłkrowdramatfghpomaratopra-
cakbalunapartnoswafgaretcdachjkiytr vbladowaczkinotsafdermitawiertarlikrokod

Podpowiedź: jest 57 wyrazów.

Poniżej kilka ćwiczeń usprawiających pamięć:
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Zimne dłonie
Zimne ręce, o ile ich temperatu-

ra nie jest bezpośrednio związana 
z niższą temperaturą otoczenia, 
zazwyczaj oznaczają słabe krąże-
nie. Mogą również być efektem 
stresu, wówczas bowiem krew jest 
tłoczona w większej ilości do in-
nych części ciała, które w stanie 
zestresowania najbardziej jej po-
trzebują. Co więcej, zimne dłonie 
mogą się wiązać z niedoczynno-
ścią tarczycy. Wreszcie, bywają też 
symptomem choroby Raynauda.

Sucha skóra 
Przesuszona skóra rąk może 

świadczyć o niedoczynności tar-
czycy. U kobiet w starszym wieku 
jest to efekt spadku poziomu es-
trogenu. Poza tym suchość skóry 
jest spowodowana niedoborami 
w  diecie produktów z kwasami 
tłuszczowymi, takimi jak tłuste 
ryby czy orzechy.

Pocenie się
Pocenie się dłoni może oznaczać 

stres lub nadaktywną tarczycę - to 
ostanie ma związek z przyspiesze-
niem metabolizmu i generowa-
niem większej ilości energii, która 
może objawiać się wzrostem ciepła 
ciała i właśnie poceniem się. Poza 
tym symptom ten jest charaktery-
styczny dla nadmiernej potliwości  
w ogóle. 

Brązowe plamy
Zwykle są to tzw. plamy star-

cze, które stanowią oznakę za-
burzeń pigmentacji wywołanej 
nadmierną ekspozycją na szko-
dliwe promieniowanie UV. 

Drżenie rąk
Znaczne drżenie dłoni może 

oznaczać „drżenie samoistne” 
(łac. tremor essentialis), zaburze-
nie neurologiczne odmienne od 
drżenia spowodowanego choro-
bą Parkinsona. Co oczywiste, ta 
ostatnia także powoduje objawy 
tego rodzaju. Poza tym, drżenie 
może być wywoływane nadak-
tywną tarczycą. Co więcej, bywa 
efektem stresu, a także nadmiaru 
kawy lub alkoholu.

Opuchnięte dłonie
Opuchlizna może oznaczać 

nagromadzenie płynu bądź za-
palenia tkanek lub stawów dło-
ni. Może też być skutkiem po-
ważnych infekcji oraz urazów.  
W zależności od przyczyny, opu-
chlizna dłoni może trwać krót-
ko, np. po wysiłku fizycznym,  
a jeśli utrzymuje się dłużej - 
może oznaczać proces zapalny, 
np. zapalenie stawów. Opuchli-
zna bywa również wywoływana 
złamaniami czy zbyt ciasnym 
opatrunkiem.

Zaczerwienienie
Szczególnie wśród osób po pięć-

dziesiątce dłuższe zaczerwienienie 
dłoni (tj. nie takie, które spowodo-
wane jest np. mroźną temperaturą) 
może być symptomem uszkodze-
nia wątroby. Czerwone palmy na 
rękach mogą świadczyć o reumato-
idalnym zapaleniu stawów (ozna-
czają stan zapalny).

Zmiana koloru palców
Jeśli palce stają się białe, nie-

bieskie, czy czerwone, a towarzy-
szy temu mrowienie i drętwienie, 
może oznaczać to chorobę Ray-
nauda (napadowy skurcz tętnic 
w obrębie rąk lub stóp). Poza tym 
przebarwienia tego rodzaju mogą 
mieć związek z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów, toczniem ru-
mieniowatym układowym lub 
twardziną (przewlekłą chorobą 
cechujacą się stwardnieniem skóry  
i tkanek). 

oprac. M. Grzeczyńska

Jeśli chodzi o nasz wygląd, pierwsze oznaki starzenia się można dostrzec na dło-
niach. To jednak nie wszystko - ręce mogą dać ważne informacje na temat stanu 
zdrowia organizmu, możemy z nich „wyczytać” wiele chorób.

8 objawów chorób, które 
można wyczytać z dłoni
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REDAKCJA: Jaką dietę najlepiej 
zastosować po zimie żeby wrócić do 
formy a przy tym nie osłabić swojej 
odporności?

Przede wszystkim należy dbać 
o siebie i swoje zdrowie cały rok. 
Powinno się stosować zasady 
zdrowego żywienia bez względu 
na porę roku. Zima bywa proble-
matyczna z uwagi na ograniczoną 
dostępność świeżych produktów. 
Niemniej jednak powinno się 
spożywać pięć posiłków dziennie, 
dbać o codzienną porcję owo-
ców i  warzyw - jeśli jeszcze nie 
ma świeżych, to można skorzy-
stać z mrożonych. Należy zadbać 
o odpowiednią ilość witamin, mi-
nerałów i błonnika. Warto jeść ki-
szonki, dzięki którym można dbać 
o florę bakteryjną jelit, co wpływa 
na odporność organizmu. Zima 
to również dobry czas na spoży-
wanie zup - są one sycące, roz-
grzewające, mogą być prawdziwą 
bombą witaminową. Nie powinno 
się zapominać również o przypra-
wach, a wśród nich na przykład: 
chili, imbir, kurkuma, majeranek, 
koperek, czy pieprz. Spożywanie 
czosnku czy cebuli może okazać 
się bardzo przydatne. Można je 
przyrównać do naturalnych an-
tybiotyków o działaniu antybak-
teryjnym i przeciwgrzybicznym. 
A  do herbaty poleciłbym miód 
lub maliny.  Będzie to zdecydowa-
nie korzystniejszy wybór niż bia-

ły cukier. Czasem nasz organizm 
podpowiada nam, co powinniśmy 
zjeść. Im więcej kolorów w naszej 
diecie, tym lepiej. Warto również 
pamiętać o ruchu w zimie - spa-
cery mogą wzmocnić naszą od-
porność. Zima to trudny okres 
dla naszej skóry - należy pamiętać 
o odpowiednim nawilżeniu. Od-
porność jest budowana cały rok. 
Jeżeli organizm nie będzie miał 
dostarczonej odpowiedniej dawki 
witamin podczas zimy, to suple-
mentacja wiosenna może go nie 
uchronić przed chorobą.

Wczesną wiosną brakuje sezono-
wych warzyw czy warto je zastąpić 
odpowiednią suplementacją?

Na rynku dostępnych jest obec-
nie szereg preparatów witamino-
wych. Oczywiście, w warunkach 
obniżonej odporności warto ko-
rzystać z takich preparatów. Wi-
taminy i minerały znajdujące się 
w  pożywieniu są lepiej przyswa-
jane przez organizm. Nie wszyst-
kie mogą być jednak dostarczone 
w odpowiednich ilościach. Bez 
wątpienia warto rozważyć kwe-
stię suplementacji witaminy D 
[1].  W  okresie zimowym często 
spotykany jest niedobór witamin: 
A, B6, C czy właśnie D. Kwas 
askorbinowy pomaga chronić or-
ganizm przed infekcjami, wspie-
ra prawidłowe funkcjonowanie 
szpiku kostnego, bierze udział 
w produkcji kolagenu oraz ela-

styny, które poprzez działanie na 
naczynia krwionośne ułatwiają 
pośrednio transport składników 
mineralnych [2]. Wspomniana 
witamina D może nas uchronić 
przed zimową depresją i dodać 
energii [3]. Warto również wspo-
mnieć o antyoksydacyjnej gluta-
minie, która pomaga odbudowy-
wać florę bakteryjną jelit, przez co 
wzmacnia organizm [4]. Należy 
jednak pamiętać, że każdy pro-
dukt leczniczy może również za-
szkodzić, stąd suplementy należy 
stosować z rozwagą i korzystać 
z  jak największej ilości natural-
nych źródeł witamin oraz mine-
rałów.

Jakie suplementy warto wybrać i na 
co zwrócić uwagę przy ich zakupie?

Przede wszystkim należy zasta-
nowić się czego oczekujemy. Su-
plement nigdy nie może stanowić 
substytutu zrównoważonej diety. 
Warto przeanalizować swoją ak-
tualną dietę i określić czego w niej 
brakuje. Przyjmowanie zbyt dużej 
ilości witamin może doprowa-
dzić do hiperwitaminozy, która 
również może być szkodliwa dla 
organizmu [5]. Należy zastano-
wić się nad składem preparatu, 
ilością zawartych w nim składni-
ków mineralnych i witamin. Dru-

Porozmawia jmy o…  
PROFIL AK T YCE 
z dr hab. n. farm. 
Pawłem Olczykiem

dr hab. n. farm. Paweł Olczyk
Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej  
Katedry Farmacji Stosowanej,
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem  
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
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gie kryterium to dawki zawartych 
składników. Warto sprawdzić ile 
tabletek powinno być przyjmowa-
nych. Suplement, który wymaga 
od nas spożywania 3-4 tabletek 
dziennie ma mniejsze szanse na 
systematyczne stosowanie niż pre-
paratu, który zawiera odpowied-
nią dawkę już w jednej tabletce. 
Wybierajmy również produkty, 
które łatwiej się nam przyjmuje - 
jedni wybiorą tabletki, inni kap-
sułki, jeszcze inni granulki. Su-
plement, aby spełniał swoją rolę, 
powinien być przede wszystkim 
systematycznie przyjmowany.

Część z nas na wiosnę skarży się na 
efekty tak zwanego przesilenia wio-
sennego. Czy przesilenie wiosenne 
to choroba?  W jaki sposób możemy 
z nią walczyć?

Przesilenie wiosenne, to stan or-
ganizmu, w którym zmaga się 
z  brakiem witamin i minerałów, 
a co z tym związane z niższą od-
pornością. Do tego mogą poja-
wiać się przejściowe stany depre-
syjne. Zmiana pogody połączone 
z powyższymi czynnikami może 
wpływać na układ krążenia, po-
ziom hormonów, tętno czy czę-
stotliwość oddechów. Oprócz 
wspomnianego wcześniej uroz-
maicenia diety, należy umożliwić 
organizmowi regenerację - odpo-
czynek to również ważna kwestia 

w dziedzinie dbania o odporność. 
Dodatkowo korzystne w tym okre-
sie będzie ograniczenie alkoholu 
i innych używek oraz papierosów.  
Najlepszym wydaje się tu być za-
tem zrównoważone połączenie 
zdrowej diety, odpoczynku, wysił-
ku fizycznego oraz suplementacji.

Często mówimy o wiosennych po-
rządkach. Czy można zastosować 
takie porządki w naszym organi-
zmie? Jak skutecznie i bezpiecznie 
oczyścić nasz organizm po zimie?

Wszystkie nasze działania powin-
ny być zrównoważone. Po okresie 
zimowym można zadbać o detoks 
- oczyszczenie organizmu. Jednak 
jak w codziennym życiu - jeśli coś 
wyrzucamy, to przeważnie wiąże 
się to z nowym zakupem. Podob-
nie z organizmem - oczyszczamy 
go ze szkodliwych substancji, jed-
nocześnie dostarczając witaminy, 
minerały, składniki odżywcze. 
Jeszcze raz jednak podkreślę, że 
nie wystarczy dbać o organizm 
tylko na wiosnę. Gdybyśmy po-
rządki domowe planowali tylko 
na wiosnę, to ciężko wyobrazić 
sobie nasz dom podczas pozosta-
łych pór roku. Podobnie z orga-
nizmem. Na wiosnę powinniśmy 
zadbać o dostarczenie dodatkowej 
dawki energii, stopniowo zwięk-
szać nasz metabolizm. Organizm 
będzie potrzebował czasu, by uzy-

skać maksymalny poziom spraw-
ności. Recepta na oczyszczenie to 
wcześniejsze zalecenie - właściwy 
dobór składników odżywczych, 
w  tym również suplementacja 
oraz ruch.

Jak skutecznie i zdrowo zrzucić kilka 
zbędnych kilogramów po zimie? Czy 
są jakieś suplementy, które nam w 
tym pomogą?

Podczas zimy mniej się ruszamy, 
często spożywamy więcej produk-
tów żywnościowych, o wyższej ka-
loryczności. W okresie zimowym 
występuje rzeczywiście zwiększo-
ne zapotrzebowanie w wysokoka-
loryczne produkty, jednak często 
nie potrafimy znaleźć „złotego 
środka”. Z jednej strony potrzebu-
jemy więcej energii do ogrzania 
organizmu. Z drugiej jednak brak 
ruchu sugerowałby zmniejszenie 
zapotrzebowania. Skąd zatem do-
datkowe kilogramy? Niskie tem-
peratury przyczyniają się do fak-
tu, iż zamiast spaceru czy basenu 
wybieramy wieczór pod kocem na 
kanapie... często przed telewizo-
rem, a jeśli przed telewizorem, to 
często z dodatkowym posiłkiem 
- przekąską o niskiej wartości 
odżywczej, a wysokokaloryczną. 
Oczywiście na rynku dostępnych 
jest szereg suplementów ułatwia-
jących utratę wagi. Należy jednak 
pamiętać, że mogą być one w nie-

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

Producent: Teva Operations Poland Sp. z o.o.

VIBOVIT BOBAS
zestaw 10 witamin o smaku waniliowym,  
30 saszetek, suplement diety
Suplement zawiera podstawowe witaminy w porcji uzupełniającej 
codzienną dietę i potrzeby dzieci w wieku od 2 do 4 lat.

VIBOVIT JUNIOR  
zestaw 10 witamin o smaku pomarańczowym  
i truskawkowym, 30 saszetek, suplement diety 
Suplement zawiera podstawowe witaminy w porcji  
uzupełniającej codzienną dietę  potrzeby dzieci  
w wieku od 4 do 12 lat.

UNIMER BABY Nacl 0,9%
50 x 5 ml, wyrób medyczny

Stosowanie soli fizjologicznej wskazane jest u niemowląt, 
dzieci i dorosłych w celu zachowania higieny nosa lub 
przemywania w przypadku suchości lub nieżytu nosa,  
w celu zachowania higieny oczu, w celu oczyszczania ran.
Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma
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których przypadkach szkodliwe, 
wywoływać reakcje uczuleniowe 
[6]. Nie ma aktualnie „superpi-
gułki”, która sama w sobie odchu-
dza. Warto zatem rozpocząć od 
analizy stosowanego programu 
żywieniowego i jego modyfikacji 
oraz urozmaicenia aktywności 
ruchowych. Utrzymywanie pra-
widłowej wagi  to kwestia home-
ostazy organizmu, wymagającej 
stałego trybu życia. Oczywiście 
można ułatwić organizmowi po-
wrót do prawidłowej wagi na dro-
dze suplementacji, jednak nie po-
winna to być główna ścieżka. Poza 
tym - suplement odchudzający 
nie poprawi naszej kondycji, nie 
usprawni działania układu krwio-
nośnego czy oddechowego. Nie 
zastąpi więc ruchu sprzyjającemu 
poprawie wydolności, a co z tym 
związane sprzyjającemu podno-
szenia poziomu odporności.

Jakie składniki powinna zawierać 
taka wiosenna dieta?

Wiosenna dieta to również przy-
jemna dieta. Pojawia się coraz 
więcej owoców i warzyw, o wy-
razistych smakach. Lepsza do-
stępność sprawia, że chętniej 
przygotowujemy bardziej wyszu-
kane potrawy. Różnorodność jest 
bardzo pożądana przez nasz or-
ganizm. Wiosenna dieta powin-

na zatem zawierać praktycznie 
wszystkie witaminy, oprócz nich 
oczywiście minerały takie jak: 
wapń, miedź, żelazo, fosfor, cynk, 
magnes, sód, potas i inne. 
Wapń między innymi hamu-
je nadmierny apetyt, zmniejsza 
produkcję tłuszczu w organizmie 
[7]. Miedź uczestniczy w pro-
dukcji czerwonych krwinek oraz 
żelaza. Jest niezbędna do prawi-
dłowej produkcji pigmentu skó-
ry, włosów czy oczu [8]. Żelazo 
natomiast uczestniczy w procesie 
transportowania tlenu w organi-
zmie. Pomaga również w uwal-
nianiu energii z glukozy [9]. Cynk 
uczestniczy w produkcji insuliny, 
usuwa toksyny - przydatny jest 
zatem do zimowego detoksu, ak-
tywuje białe krwinki, wzmacnia 
odporność [10]. Magnez jako ak-
tywator wielu enzymów, reguluje 
metabolizm tłuszczów oraz wę-
glowodanów. Bierze on również 
udział w syntezie i rozpadzie ATP 
[11]. Oprócz witamin i minera-
łów należy zbilansować dietę rów-
nież o błonnik. 
Oczywiście każda dieta powinna 
być dostosowana do profilu  danej 
osoby - uwzględniać aktywność 
ruchową, rodzaj pracy, typowy 
rozkład dnia. Stąd nie ma jednej 
idealnej diety. Ludzie prowadzą 

odmienne tryby życia, ich osob-
niczą cechą jest metabolizm. Stąd 
dieta powinna zostać dobrana 
do danej osoby. Diety uniwersal-
ne mogą bardziej zaszkodzić niż 
pomóc. Niemniej jednak dieta 
wiosenna to dieta różnorodna, 
bogata w wartości odżywcze,  
a w dodatku zachęcająca - paleta 
barw i smaków. 

Rozmawiał: J.Kurkowski
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Mongolia leży w północno-wschodniej części 
środkowej Azji. Kraj graniczy: od północy z Rosją,  
a od wschodu, południa i zachodu z Chinami. To kraj 
ciągnących się setki kilometrów gór (Ałtaj Mongolski, 
Ałtaj Gobijski i Changaj – najwyższy szczyt Nayrama-
dlin Orgil 4374 m n.p.m), wielkich obszarów pustyn-
nych (Pustynia Gobi) i wielkich pastwisk. Mongolia 
ma powierzchnię ok. 1.565.000 km2, jest 5 razy więk-
sza od Polski, zamieszkiwana przez zaledwie 2.8 mln 
ludzi, głównie Mongołów, którzy wyznają buddyzm 
(lamaizm). Stolicą kraju jest Ułan Bator (dawna Urga). 
Mongolia to kraj pasterski. Z wydobywanych surow-
ców mineralnych największe znaczenie gospodarcze 
ma miedź i złoto, a na użytek wewnętrzny węgiel bru-
natny. Przez Mongolię przechodzi ważna magistrala 
kolejowa, łącząca Rosję z Chinami.

Mongołowie zamieszkują ten teren od X  wie-
ku  p.n.e. W 1206 r. wódz jednego z plemion, Temudżyn 
(Czyngis-chan), został ogłoszony chanem Mongołów 
– stolicą państwa zostało Karakorum. Czyngis-chan 

podbił północne Chiny i całą Azję Środkową, Persję 
i Zakaukazie. Powstało wielkie imperium mongolskie. 
Następcy Czyngis-chana zagarnęli Ruś, resztę Chin 
oraz Tybet, tworząc tym samym największe państwo 
w historii świata – Wielką Ordę. Rządzenie tak wiel-
kim obszarem i tyloma ludami w tamtych czasach było 
niezmiernie trudne i Wielka Orda zaczęła wkrótce się 
rozpadać. W 1261 r. mongolskie imperium zostało 
podzielone na trzy części. Mongolia znalazła się w jed-
nej części z Chinami pod władzą mongolskiej dynastii 
Yuan, a w 1264 r. stolica państwa została przeniesiona 
z Karakorum do Chanbałyku (dzisiejszy Pekin).

Panowanie Mongołów w Chinach zakończyło się 
w 1368 r., a pięć lat później wojska chińskie zrówna-
ły z ziemią Karakorum. Południowa część Mongolii 
(obecna Mongolia Wewnętrzna) od tego czasu dzieliła 
losy Chin, a Mongolię Zewnętrzną podporządkowa-
li sobie Chińczycy w XVII w. W 1907 r. Rosja uzna-
ła Mongolię Zewnętrzną za swoją strefę wpływów. 
W  1911 r. Mongołowie, korzystając z chaosu rewo-

MONGOLIA
Śladami Polaków



lucyjnego w Chinach, ogłosili nie-
podległość Mongolii Zewnętrznej, 
jednak kraj zajęła Rosja. W wyniku 
rosyjsko-chińskich negocjacji Pe-
tersburg przyznał w 1915 r. zajętej 
przez siebie części Mongolii au-
tonomię. Po wybuchu w Rosji re-
wolucji bolszewickiej w 1917 r. do 
Mongolii Zewnętrznej wkroczyły 
wojska chińskie. Na początku 1921 
r. Armia Czerwona wyparła Chiń-
czyków z Mongolii Zewnętrznej. 
Mongolia uzyskała niepodległość 
11 lipca 1921 r. Jednak już w 1924 r. 
nieliczni i wspierani przez Moskwę 
komuniści mongolscy objęli wła-
dzę i Mongolia stała się drugim po 
ZSRR państwem komunistycznym. 
Mimo formalnej niepodległości 
kraj pozostawał do 1990 r. pod 
ścisłą kontrolą Moskwy. Mongolia 
Wewnętrzna pozostała natomiast 
(i jest do dzisiaj) częścią Chin. 
W 1991 r. doszo do upadku władzy 
komunistycznej w Mongolii.

Szukająć śladów Polaków 
w  Mongolii tak bardzo oddalonej 
od Polski okazało się, że w 2006 r. 
minęło aż 760 lat od pierwszego 
kontaktu polskiego z Mongolią, 
a 765 lat od pierwszego kontaktu 
mongolskiego z Polską!

Pierwszym Polakiem, któ-
ry odwiedził Mongolię był 
franciszkanin z Wrocławia,  
Benedykt Polak. Było to właśnie 

760 lat temu. Benedykt 
Polak znalazł się w tak 
odległym od Polski kraju 
nie jako podróżnik czy 
kupiec, ale jako członek 
poselstwa papieża In-
nocentego IV do chana 
Mongołów w  Karako-
rum. Poselstwo to miało 
wielką misję do spełnie-
nia w stolicy nie tylko 
największego wówczas 
państwa na świecie, ale 
także państwa, które postawiło 
sobie za cel podbój całego świata, 
czyli również i chrześcijańskiej Eu-
ropy. Wskazywały na to nowe wy-
prawy militarne Mongołów.

W 1241 r. wojska wnuka Czyn-
gis-chana, Batu-chana - po uprzed-
nim podboju Rusi najechały Polskę 
i Węgry, docierając przez Chorwa-
cję i Dalmację do wschodniego wy-
brzeża Adriatyku. Po drugiej stro-
nie tego wąskiego morza była Italia 
i papieski Rzym. Strach śmiertelny 
padł na świat chrześcijański.

Papież Innocenty IV zdecydo-
wał się wysłać w 1245 r. poselstwo 
do wielkiego chana Mongołów, 
którego celem miało być zjedna-
nie sobie chana, a może nawet 
pozyskanie go dla wiary chrze-
ścijańskiej i poznanie nieznanego 
kraju, jego ludu i obyczajów, religii 
i organizacji militarnej państwa.  
Poselstwo wyruszyło z Lyonu w po-

łudniowej Francji w kwietniu 1245 
roku. Przewodził mu zakonnik 
franciszkański pochodzenia wło-
skiego, Giovanni da Pian del Car-
pine, który w latach 1232-39 był 
prowincjałem tego zakonu w Pol-
sce. Drogą przez Niemcy i Czechy 
posłowie przybyli do Polski – do 
śląskiego Wrocławia i  tamtejszego 
klasztoru franciszkanów, gdzie do 
wyprawy przyłączył się brat Bene-
dykt, odtąd znany w  historii jako 
Benedykt Polak. W Polsce nastąpi-
ło właściwe wyekwipowanie posel-
stwa. Z Wrocławia przez Kraków 
i Łęczycę, a następnie Włodzimierz 
na Wołyniu. Wyprawa przybyła do 
Kijowa pod koniec stycznia 1246 r.  
Idąc dalej na wschód, w lutym 
poselstwo dotarło do pierwsze-
go obozu tatarskiego nad dolnym 
Dnieprem. Do obozu Batu-chana 
nad dolną Wołgę koła Astrachania 
przybyli 4 kwietnia. Następnie, idąc 
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przez prawie 3 miesiące wzdłuż 
północnego wybrzeża Morza Ka-
spijskiego, Jeziora Aralskiego, do-
linę Syr-darii, północnymi stokami 
Tien-szanu i Ałtaju, w  pobliżu je-
ziora Bałchasz, Bramy Dżungar-
skiej i Dżungarię, posłowie dotar-
li do Mongolii. Po 3 tygodniach 
podróży przez Mongolię, 22 lipca 
1246 r., poselstwo Pian del Carpine 
przybyło do letniej rezydencji wiel-
kiego chana w Starej Ordzie, Or-
mektua nad Orchonem w pobliżu 
Karakorum. Posłowie przebywali 
tam cztery miesiące. 24 sierpnia 
1246 r. byli świadkami koronacji 
nowego wielkiego chana Kujuka. 
Dopiero 11 listopada tego roku 
zostali przyjęci na audiencji przez 
wielkiego chana. Wkrótce potem 
doręczono im odpowiedź chana 
i wyprawiono w drogę powrot-
ną. Do Lyonu poselstwo wróciło 
dopiero 18 listopada 1247 r. Była 
to pierwsza europejska wyprawa 
w głąb Azji Środkowej.

Zachowały się do naszych dni 
dwa rękopisy relacji z tej wyprawy, 
znane pod wspólnym tytułem „Hi-
storia Mongołów zwanych inaczej 
Tatarami” –  znajdują się one w bi-
bliotekach Paryża i Wiednia. Polski 
przekład relacji pt. „Podróż brata 
Jana de Plano Carpino i Benedykta 
Polaka 1246 r.” wydał Ignacy Da-
nielewski w Chełmnie nad Wisłą 
w 1864 r.

Benedykt Polak swoją podró-
żą do dalekiej Mongolii nie tylko 
zapoczątkował historię kontaktów 
polsko-mongolskich, ale również 
otworzył historię naukowego po-
dróżnictwa polskiego.

Kolejne najazdy mongolskie 
na Polskę miały miejsce w 1259 i 
1287 roku, były jednak mniej groź-
ne, a rozbicie dzielnicowe państwa 
mongolskiego oddaliło jego nie-

bezpieczeństwo od katolickiej Eu-
ropy.

Po Benedykcie Polaku aż przez 
kilka wieków nikt z Polaków nie 
był w Mongolii. Jednak wielu pol-
skich kronikarzy, a później histo-
ryków, pisało w swych dziełach  
o Mongołach, jak np. Wincenty zw. 
Kadłubkiem, Jan Długosz, Maciej 
z Miechowa.

W 1385 r. Polska graniczyła 
z  Rosją, zwaną wówczas Wielkim 
Księstwem Moskiewskim. Mówi 
się, że dusza rosyjska, będąca długo 
pod jarzmem mongolskim, przeję-
ła od Mongołów wiele cech. Przeję-
ła na pewno żądzę panowania nad 
światem, czy możliwie na jak naj-
większym jego obszarze. 

W kontaktach Polaków z Mon-
golią zaistniał nowy czynnik – po-
średnictwo rosyjskie. Pierwszym 
tego przykładem był urodzony 
w  Polsce w 1650 r. Jan Krzysztof 
Białobocki, po  przyjęciu prawo-
sławia Andrzej, wychowanek szkół 
polskich i uniwersytetu w Villa-
dolid w Hiszpanii. Prześladowany 
przez jezuitów, ok. 1680 r. zbiegł do 
Rosji. Jako poeta, tłumacz książek 
z łaciny i nauczyciel na dworze car-
skim, przeszedł do historii literatu-
ry rosyjskiej pod zrusyfikowanym 
nazwiskiem Biełobocki. W  latach 
1686-91 brał udział w rosyjskim 
poselstwie Fiodora Gołowina do 
Chin. Oczywiście poselstwo to 
szło przez Mongolię, tak jak chyba 
wszystkie inne poselstwa rosyjskie 
do Pekinu.

Z Polski pochodził również  
Innocenty Kulczycki, który jako 
biskup prawosławny w 1721  r. 
z  rozkazu cara Piotra Wielkiego 
został kapelanem udającego się 
do Pekinu kolejnego poselstwa 
rosyjskiego. Chińczycy odmówili 
wpuszczenia do samego Pekinu tak 

wysokiego rangą dygnitarza ko-
ścielnego. Jego miejsce zajął więc ar-
chimandryta Antoni Płatkowski,  
który również pochodził z Polski.

Przez Mongolię do Pekinu 
podążali również inni Polacy:  
w 1831 r. Józef Kobyłecki (1801-
1867), zawodowy oficer rosyjski 
oraz w 1829 i 1831 r. Józef Kowa-
lewski (1801-1878), znawca języ-
ka mongolskiego, mandżurskiego, 
chińskiego i tybetańskiego, obaj 
jako członkowie rosyjskiej misji 
dyplomatyczno-religijnej. Z Mon-
golii obaj weszli do Chin w Kał-
ganie (dzisiaj Czangciakou) przez 

bramę w Wielkim Murze Chiń-
skim, zwanej „bramą do Mongolii”.

Józef Kowalewski był wycho-
wankiem polskiego uniwersytetu 
w Wilnie i filomatą, przyjacielem 
Adama Mickiewicza. Po procesie 
filomatów został zesłany do Kaza-
nia. W latach 1828-33 przebywał 
na Syberii, nad granicą z  Mongo-
lią, gdzie nauczył się języka mon-
golskiego. Uważany jest za twórcę 
mongolistyki i ojca polskiej mon-
golistyki. Był wybitnym znawcą  
języka mongolskiego i  pierwszym 
w Europie profesorem filologii 
mongolskiej na utworzonej specjal-

Józef Kowalewski



nie dla niego katedrze na uniwer-
sytecie rosyjskim w Kazaniu (1833-
62), następnie profesorem polskiej 
Szkoły Głównej Warszawskiej, a po 
jej likwidacji przez zaborcę pro-
fesorem uniwersytetu rosyjskiego 
w Warszawie. Zajmował się bada-
niem języka, literatury i kultury 
ludów mongolskich. Jest autorem 
szeregu pionierskich prac w tej 
dziedzinie, m.in. gramatyki języ-
ka mongolskiego i  dwutomowych 
„Wypisów mongolskich” – „Mon-
golskaja chriestomatija”, a przede 
wszystkim 3-tomowego słownika 
mongolsko-rosyjsko-francuskiego 
„Dictionnaire mongol-russe-francais”, 
który do dziś stanowi fundamen-
talną podstawę studiów języka 
mongolskiego i ciągle uchodzi za 
najlepszy słownik mongolski. 

W Centralnym Archiwum Re-
publiki Tatarskiej w Kazaniu są 
ponoć przechowywane niektóre 
rękopisy bliżej nieznanych prac 
Kowalewskiego, jak np. trzytomo-
wa „Istorija Mongołow” i „Wiedieni-
je w istoriju Mongołow”. Mimo ich 
ogromnej wartości do dnia dzisiej-
szego nie wzbudziły zainteresowa-
nia nawet polskich orientalistów!

Innym wielkim mongolistą 
polskim był Władysław Kotwicz 

(1872-1944). Do 1939 r. profesor 
polskiego Uniwersytetu Jana Kazi-
mierza we Lwowie. Był to pierw-
szy Polak, naukowiec dobrze zna-
ny w  Mongolii. Język mongolski, 
obok chińskiego i mandżurskiego, 
studiował na uniwersytecie w Pe-
tersburgu. Po uznaniu Mongolii 
Zewnętrznej przez Rosję w  1907 
r. za strefę jej wpływów, Kotwicz 
został zaangażowany do tworzenia 
rosyjskich przedsiębiorstw w Mon-
golii. Przebywając tam nawiązał 
kontakty z licznymi przedstawicie-
lami mongolskiego życia kultural-
nego i politycznego, co ułatwiła mu 
bardzo dobra znajomość języka 
mongolskiego i ciche – jak przy-
stało na dobrego Polaka – sprzyja-
nie Mongołom. W 1912 r. Kotwicz 
zorganizował ekspedycję naukową 
do mongolskich klasztorów bud-
dyjskich, podczas której na terenie 
klasztoru w Erdeni Dzu, na miejscu 
dawnego Karakorum, odkrył staro-
mongolskie inskrypcje kamienne. 
Kotwicz był autorem licznych prac 
naukowych poświęconych Mongo-
lii, m.in. „Studiów nad językami ał-
tajskimi”. Stąd znany jest w kręgach 
historyków literatury mongolskiej.

Uczniem prof. Kotwicza i orga-
nizatorem studiów mongolistycz-

nych w Polsce po II wojnie świa-
towej był profesor Uniwersytetu 
Warszawskiego Marian Lewicki 
(1908-1955), od 1950 r. kierow-
nik Katedry Filologii Ludów Azji 
Środkowej, autor wielu opracowań 
z dziedziny mongolistyki, m.in.  
„Z rozważań nad kontaktami Sło-
wian z ludami ałtajskimi” .

Rosja carska każdego roku 
zsyłała na Sybir wielu patriotów 
polskich. Południowa Syberia gra-
niczy z Mongolią i wielu z tych 
Polaków, którzy podjęli próbę 
ucieczki, wybierało drogę przez  
Mongolię. Mongolia stała się dla 
wielu polskich Sybiraków swoistą 
„bramą do wolności”.

Spośród zesłańców polskich 
pochodziło kilku późniejszych ba-
daczy Mongolii, zazwyczaj człon-
ków rosyjskich wypraw nauko-
wych do tego kraju. Najbardziej 
znanymi są: Adolf Januszkiewicz 
(1803-1857), który podróżując 
śladami Benedykta Polaka i G. 
Carpine’a planował dotrzeć do le-
gendarnego wówczas Karakorum; 
Eugeniusz Żmijewski (1816-
1885), który odbył podróż przez 
góry Sajany na granicy rosyjsko-
-mongolskiej.

W 1913 r. inżynier górnik 
Henryk Czeczott (1875-1928), 
późniejszy profesor Akademii 
Górniczej w  Krakowie, kierował 
zorganizowaną przez Towarzy-
stwo Lemana ekspedycją w celu 
poszukiwania złota i innych meta-
li w Ałtaju Mongolskim.

Spośród szeregu innych pol-
skich badaczy i naukowców 
pracujących w Mongolii należy 
wspomnieć jeszcze wybitnego 
antropologa polskiego, Juliana 
Talko-Hryncewicza (1850-1936), 
który pod koniec XIX w. prowadził 
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań0 niepożądanychi dawkowanie oraz infor-
macje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu.

Nasivin soft 0,05%
aerozol 10ml
Lek przeznaczony dla dzieci  
od 6 roku życia i dorosłych

Nasivin soft 0,025%
aerozol 10ml
Lek przeznaczony dla dzieci  
od 1 roku życia do 6 lat

Skład: 1ml zawiera 0,25mg oksymatazoliny
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony 
śluzowej 
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapa-
lenia błony śluzowej nosa,  pochodzenia  naczynioruchowego lub  
alergicznego, w zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki 
słuchowej, zapaleniu ucha środkowego.
Podmiot odpowiedzialny: Merck Sp. z o.o.

Uniben  
1,5mg/ml
aerozol do stosowania  
w jamie ustnej 30ml

Skład: 1ml roztworu zawiera 
1,5mg benzydaminy.
Działanie: miejscowe prze-
ciwbólowe, przeciwzapalne, 
znieczulające, odkażające.

Wskazania: leczenie miejscowych objawów związanych  
z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.
Podmiot odpowiedzialny:  
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”



badania antropologiczne Mon-
gołów, czego owocem było dzieło 
„Materiały do antropologii Mongo-
lii i Zabajkalia”, którego druk prze-
rwał wybuch wojny w 1939 r.; póź-
niejszego profesora Uniwersytetu 
Poznańskiego bakteriologa Leona 
Padlewskiego (1870- 1943), który 
na początku XX w. badał epidemię 
dżumy w Mongolii; inż. Kazimie-
rza Grochowskiego (1873-1937), 
który przed I wojną światową szu-
kał złota na rosyjskim Dalekim 
Wschodzie, a w latach 1914-16 
kierował pracami The North-East 
Mongolia Concession w Hajłarze 
na terenie Mongolii Wewnętrznej. 
Od mongolskiego księcia Bargi 
otrzymał w 1916 r. koncesję gór-
niczą na obszar aż 40.000 km2. 
W 1917 r. inż. Grochowski został 
zaproszony do wzięcia udziału 
w  szwedzkiej ekspedycji geolo-
gicznej do zachodniej Mongolii 
i Kraju Urianchajskiego, kierowa-
nego przez prof. Jakoba Sederhol-
ma, a finansowanej przez Szwedz-
ką Królewską Akademię Nauk. 
Kazimierz Grochowski zajmował 
się również badaniami archeolo-
gicznymi i zasłynął odkryciem  
w 1916 r. w rozwidleniu rzek Ganu 
i Derbulu ruiny tzw. pałacu, który 
uznano za pierwszą siedzibę wnu-
ka Czyngis-chana, Kubijala (XIII 
w.). Zbiory inż. Grochowskiego 

stanowiły zaczątek obecnego Pań-
stwowego Muzeum Mongolii 

Największy rozgłos, nie tylko 
w Mongolii czy Polsce, ale na świe-
cie, przyniosły Polsko-Mongolskie 
Wyprawy Paleontologiczne na pu-
stynię Gobi do Kotliny Nemegtu, 
prowadzone w latach 1963-71 pod 
kierownictwem prof. Zofii Kie-
lan-Jaworowskiej z Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Poszukiwano 
szczątków dinozaurów, jaszczurek 
i prymitywnych ssaków sprzed stu 
milionów lat. Wyprawy powiodły 
się. Znaleziono szkielety dinozau-
rów tyranozaura, ornitomimusa, 
ponad 20 m długiego zauropoda 
- ogółem ponad 20 okazów ssa-
ków i  ponad 80 okazów jaszczu-
rek, liczne, pięknie zachowane jaja 

gadów, pancerze żółwi. Połowę 
zbiorów otrzymała Polska, m.in. 
gigantycznego zauropoda. Jest to 
największa na świecie kolekcja 
ssaków z ery mezozoicznej z okre-
su kredowego. 

W stolicy Mongolii Ułan Ba-
tor stoi od 1974 r. pomnik Miko-
łaja Kopernika, wykonany przez 
artystę rzeźbiarza Jana Bohdana 
Chmielewskiego. Władze miasta 
postanowiły w ten sposób uczcić 
500 rocznicę urodzin tego wielkie-
go polskiego astronoma.

Historia Polaków w Mongo-
lii zdaje się nigdy niedokończoną 
opowieścią.

oprac. M. Grzeczyńska
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Kurchany w Mongolii

Producent: Pilomax Sp. z o.o.

Przeznaczony jest do stosowania w przypadku 
łupieżu do każdego rodzaju włosów. 1% stężenie 
substancji czynnej - pirytionianu cynku sprawia, 
że produkt działa bardzo skutecznie w walce z łu-
pieżem i jego następstwami. Poza właściwościami 
przeciwłupieżowymi pielęgnuje włosy, nadaje im 
blask, miękkość i puszystość.

Działa przeciwbakteryjnie, wzmacniająco i oczysz-
czająco, dzięki czemu zapobiega powstawaniu 
nieestetycznych białych łusek i hamuje nadmierne 
przetłuszczanie się włosów. Receptura szamponu 
wzbogacona jest w ekstrakty ziołowe z rozmarynu, 
brzozy, pokrzywy i rumianku zmniejszające prze-
tłuszczanie się włosów.

Producent: CATZY COSMETICS

240 ml,  
włosy jasne

WAX PILOMAX BLONDA NATUR  CLASSIC

240 ml,  
włosy ciemne

Maska regenerująca 
do włosów jasnych 

i skóry głowy, 
zmniejsza wypada-

nie włosów. 

Maska regenerująca 
do włosów ciemnych  
i skóry głowy. 

Wzmacnia, nawilża i wygładza włosy. Pielęgnuje skórę głowy. Wzmacnia cebulkę i mieszek włosowy. 
Skutecznie przeciwdziała wypadaniu włosów. Po kuracji maską, włosy są mocne, lśniące i sprężyste.

HEALING  
SZAMPON 

200 ml

HEALING  
HERBAL  
SZAMPON 
200 ml
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Na czym polega projekt  
leki 75+? 

Bezpłatne leki dla seniorów 
są dostępne od 1 września 2016 
roku. Jak zakłada nowela ustawy  
o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków 
publicznych, prawo do bezpłat-
nych leków, środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego, a także wyrobów 
medycznych mają osoby, któ-
re skończyły 75. rok życia - bez 
względu na status materialny. 
Obecnie w Polsce 75-latków  
i starszych jest ok. 7 proc., a więc 
blisko 2,5 mln osób. Jednak z po-
wodu starzenia się społeczeństwa 
w ciągu najbliższych kilkunastu lat 

liczba ta znacznie wzrośnie.
Jak podkreślił minister zdro-

wia Konstanty Radziwiłł, szacuje 
się, że w Polsce ok. 17 proc. wysta-
wianych recept nie jest wykupy-
wanych z powodu braku pieniędzy 
w domowym budżecie. Większość 
z nich stanowią recepty wystawio-
ne dla osób starszych, które - ze 
względu na liczne choroby - mu-
szą przyjmować kilka lub nawet 
kilkanaście leków jednocześnie. 
Rozwiązaniem tego problemu są 
darmowe leki dla seniorów.

Jak otrzymać bezpłatne 
leki?

Podstawy do otrzymania 
bezpłatnego leku:

• wiek – ukończony 75. rok  
życia, weryfikowany przez nu-
mer PESEL (u osób, które nie 
mają numeru PESEL, będzie to 
data urodzenia)

• recepta – litera S wpisana  
w polu „kod uprawnień dodat-
kowych”

• wykaz – potrzebny lek musi 
znajdować się w wykazie bez-
płatnych leków

Leki są przepisywane na do-
tychczasowych wzorach recept. 
Wystarczy, że lekarz lub pielę-
gniarka podstawowej opieki zdro-
wotnej wpiszą na recepcie w polu 
„kod uprawnień dodatkowych” 
literę S.

Przepisywany lek musi znaj-
dować się w wykazie bezpłatnych 
leków (część D obwieszczenia re-
fundacyjnego). 

Dla kogo bezpłatne leki?
Projekt jest skierowany do 

WSZYSTKICH pacjentów, którzy 
w dniu wystawiania recepty na 
leki ukończyli 75. rok życia. Wiek 

Dla kogo bezpłatne leki?

Od września 2016 r. część leków seniorzy dostają za 
darmo. Na wykazie medykamentów, za które nie trzeba 
płacić, figuruje ponad tysiąc popularnych specyfików. 
Większość z nich dotychczas sprzedawana była z refun-
dacją 30% Jak po pół roku działa program, czy pacjenci 
wiedzą o darmowych zamiennikach i co wymaga popra-
wek? 3 miliony seniorów korzysta z programu 75 plus. Na 
liście darmowych specyfików  znajdują się głównie naj-
tańsze medykamenty, typowe w schorzeniach osób star-
szych, m.in. na  nadciśnienie, miażdżycę, niewydolność 
serca, astmę, cukrzycę, depresję, chorobę Parkinsona 
czy Alzheimera.
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pacjentów jest weryfikowany przez 
numer PESEL (w przypadku osób 
nieposiadających numeru PESEL 
będzie to data urodzenia).

Jakie leki są bezpłatne? 
Wykaz obejmuje leki, które 

na podstawie obowiązującego od 
1  września 2016 r. obwieszczenia 
refundacyjnego są wydawane pa-
cjentom za odpłatnością ryczałto-
wą, 30% lub 50%. W wykazie zna-
lazło się 68 substancji czynnych, 
w tym 6 cząsteczek z ryczałto-
wym poziomem odpłatności. Leki 
umieszczone na wykazie pokrywa-
ją ponad 81% zapotrzebowania pa-
cjentów powyżej 75 r. życia na leki 
refundowane z poziomem odpłat-
ności 30%.  Wykaz bezpłatnych le-
ków dla seniorów jest dostępny na 
stronie internetowej Ministerstwa 
Zdrowia.

Co mam zrobić jeżeli leki,  
które mogą mi być  
przepisane bezpłatnie  
zalecił lekarz specjalista?

Jeżeli lekarz specjalista uważa, 
że pacjent powinien być leczony 
lekami, które mogą być przepi-
sane pacjentowi bezpłatnie przez 
lekarza podstawowej opieki zdro-
wotnej, to przekazuje lekarzowi 
poz pisemną informację na temat 
zalecanego leczenia, który może 
na podstawie przekazanej infor-

macji przepisać leki bezpłatnie. 
Lekarz specjalista ma w dalszym 
ciągu możliwość przepisania le-
ków refundowanych na zasadach 
ogólnych.

Kto może wystawiać recep-
ty na bezpłatne leki 75+?

• Lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej;

• Pielęgniarka podstawowej 
opieki zdrowotnej;

• Lekarz wypisujący receptę dla 
siebie lub dla rodziny.

Jakie leki przysługują  
bezpłatnie pacjentom 75+?

Lista bezpłatnych leków stano-
wi część d obwieszczenia refun-
dacyjnego. Zawiera 1129 pozycji 
(1129 preparatów) obejmujących 
68 substancji czynnych. Objęte 
bezpłatnym dostępem są leki sto-
sowane w leczeniu chorób wie-
ku podeszłego (głównie choroby 
przewlekłe takie jak np. choroby 
serca i układu krążenia, choroba 
Parkinsona, osteoporoza). Lista 
bezpłatnych leków będzie zmie-
niana co dwa miesiące wraz z ob-
wieszczeniem refundacyjnym.

Jak ma być wystawiona 
recepta?

Recepta musi być oznacza 
przez osobę wystawiającą w polu 
„kod uprawnień dodatkowych” 

symbolem S. Farmaceuta nie ma 
prawa poprawiania tego kodu na 
recepcie. Odpłatność za leki jest 
oznaczana w taki sam sposób, jak-
by lek był przepisany na zasadach 
ogólnych (na dotychczasowych 
zasadach). Farmaceuta sprawdza, 
które z przepisanych leków przy-
sługują pacjentowi bezpłatnie,  
a następnie wydaje te leki pacjen-
towi.

Komu przysługują bezpłat-
ne leki 75+?

Bezpłatnie leki przysługują 
wszystkim seniorom 75+ upraw-
nionym do świadczeń opieki zdro-
wotnej finansowanym ze środków 
publicznych. Jedynym kryterium 
jest wiek weryfikowany na pod-
stawie numeru PESEL lub daty 
urodzenia (w przypadku osób bez 
numeru PESEL). Bezpłatne leki 
przysługują od dnia 75 urodzin 
pacjenta.

Czy na recepcie prócz bez-
płatnych leków mogą być 
przepisane inne leki?

Tak, na jednej recepcie mogą 
być przepisane leki bezpłatne, leki 
refundowane na zasadach ogól-
nych, leki przysługujące na pod-
stawie innych uprawnień dodat-
kowych, jak również leki za pełną 
odpłatnością.

oprac. M. Grzeczyńska

Producent: Orkla Health A/S Dania 

Litozin Forte
90 kapsułek, suplement diety

Kalms 
10 tabletek

SPRAWNE STAWY
Suplement diety oparty na skoncentrowanej formule zawie-
rający najwyższą dawkę Rosenoidu-naturalnego kompleksu 
składników bioaktywnych wyizolowanych z dzikiej róży  
i witaminy C.

Skład: sproszkowane szyszki chmielu-45mg, 
wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego-33,75mg,wy-
ciąg z korzenia goryczki żółtej-22,5mg.
Roślinny produkt leczniczy stosowany tradycyjnie 
w łagodnych objawach napięcia nerwowego i jako 
środek wspomagający sen.
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Imbir to przyprawa, która do 
niedawna kojarzyła nam się z pi-
wem i ciasteczkami z amerykań-
skich filmów. W polskiej kuchni, 
w sproszkowanej postaci, do-
dawała smaku jedynie flakom, 
pasztetowi z zająca i piernikowi.

Od kiedy świeży korzeń im-
biru jest coraz tańszy i łatwo go 
kupić nawet na bazarze, wszyscy 
możemy korzystać z jego cudow-
nych właściwości.

Właściwości lecznicze  
imbiru - dlaczego imbir  
jest zdrowy?

Intensywny aromat imbiru, 
ze świeżą, trochę słodką, a trochę 
drzewną nutą to zasługa zingibe-
rolu - składnika olejku eterycz-
nego. Natomiast substancje ży-
wicowe m.in. gingerol i zinferon, 
odpowiadają za palący, lekko 
gorzki smak. Wszystkie te sub-
stancje mają lecznicze właściwo-
ści. Dzięki nim imbir m.in.:

Ułatwia trawienie. Olejek za-
warty w kłączu pobudza wy-
dzielanie śliny i soku żołąd-
kowego, działa żółciopędnie 
i rozkurczowo, leczy wzdęcia.
Łagodzi mdłości (jest skład-
nikiem leków przeciw cho-

robie lokomocyjnej), prze-
ciwdziała wymiotom po 
narkozie i chemioterapii. 
Wzmaga apetyt.
Zmniejsza agregację (zlepia-
nie) płytek krwi, chroni więc 
przed tworzeniem się zakrze-
pów. Jest niezbędnym dodat-
kiem do menu osób z pod-
wyższonym cholesterolem.
Łagodzi bóle miesiączkowe. 
Warto też dodawać go do je-
dzenia, gdy tylko zauważymy 
pierwsze oznaki PMS.
Leczy przeziębienia i przy-
nosi ulgę chorym stawom, 
bo jest bogaty w substancje 
przeciwzapalne. Wchodzi w 

 skład niektórych maści i pla-
strów rozgrzewających. Pod-
czas masażu kilka kropli olej-
ku imbirowego przynosi ulgę 
obolałym mięśniom.
Leczy migreny - regularnie 
stosowany zmniejsza czę-
stość i ilość ataków, łagodzi 
też towarzyszące im mdłości.
Działa przeciwobrzękowo, 
bo zawarty w nim olejek ete-
ryczny ma działanie moczo-
pędne.
Dba o jamę ustną. Ma dzia-
łanie odkażające i odświeża-
jące, pozostawia miły zapach  
w ustach. Leczy infekcje, 
pobudza wydzielanie śluzu. 

Cudowny imbir  
– właściwości lecznicze imbiru

Imbir jest jedną z tych roślin, bez których wiele narodów nie wyobraża sobie życia. 
Właściwości lecznicze imbiru są powszechnie wykorzystywane w Azji. Dla każdego Azja-
ty imbir to podstawowy dodatek do potraw i bardzo skuteczne lekarstwo na przezię-
bienie (herbata z imbirem), mdłości (napar z imbiru) czy bóle miesiączkowe (plastry 
korzenia imbiru). 
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Warto płukać nim bolące 
gardło (do szklanki bardzo 
ciepłej wody wsypać 2 łyżecz-
ki sproszkowanego imbiru).
Zwiększa koncentrację i wy-
dajność umysłową, bo popra-
wia ukrwienie mózgu. Odro-
bina sproszkowanego imbiru 
dodana do kawy, niweluje jej 
szkodliwe właściwości.
Polepsza krążenie krwi, 
wspaniale rozgrzewa cały or-
ganizm. W medycynie chiń-
skiej uchodzi za “gorący”, 
powodujący ogień w ciele. 
Pobudza też organy płcio-
we. Tam, gdzie rośnie, czyli  
w tropikalnej Azji, używa się 
go jako afrodyzjak.

Komu nie wolno jeść imbi-
ru?

Imbir to bardzo ostra przy-
prawa, mająca drażniące działa-
nie. Nie można się nią bezkarnie 
zajadać. Unikaj imbiru, jeśli je-
steś w ciąży lub karmisz, choru-
jesz na przewlekłą chorobę prze-
wodu pokarmowego, np. wrzody 
żołądka lub dwunastnicy, cier-
pisz na refluks żołądkowy.

Imbir w kuchni
Popularny w Polsce suszony 

mielony imbir różni się smakiem 
od świeżego i nie można go uży-
wać wymiennie. Surowy imbir 
dodaje świeżości i pikantności 
owocom morza, polepsza smak 
mdłych potraw i tłustych mięs, 
np. kaczki czy wieprzowiny. Mie-
lony najlepiej nadaje się do po-
traw słodkich, np. herbatników, 
ciast, sałatek owocowych. Pasuje 
też doskonale do pieczonych ja-
błek.

Imbir surowy zawsze trze-
ba obrać, a najlepiej zeskrobać 
nożem skórkę tylko z kawałka, 
którego będziemy używać. W 
żadnej potrawie nie powinno się 
go łączyć z ziołami, bo te kłócą 
się z jego aromatem. Świetnie za 
to komponuje się z przyprawami 
korzennymi: zielem angielskim, 
liściem laurowym, goździkami, 
gałką muszkatołową i pieprzem.

Uwaga: świeży najlepiej trzy-
mać w lodówce, owinięty papie-
rowymi ręcznikami i w plastiko-
wych torebkach przetrwa kilka 
tygodni. Imbiru w proszku nie 
kupujemy na zapas, bo zwietrze-
je. Małe opakowanie trzymamy 

w ciemnym i suchym miejscu. 
Imbir marynowany po otwarciu 
schowajmy w lodówce. Kandy-
zowany - w słoiczku, w chłod-
nym i ciemnym miejscu.

Imbir dla urody
Olejek imbirowy stosuje się 

w preparatach wyszczuplają-
co-modelujących, bo pobudza 
krążenie i przyspiesza spalanie 
tłuszczu, walczy z cellulitem. Pe-
łen świeżości i egzotyki zapach 
imbirowy jest bazą wielu perfum. 
Imbirowa nuta często współgra  
z innymi przyprawami (pie-
przem, kardamonem) i dodaje 
„mocy” męskim kosmetykom.

Rodzaje imbiru
W Polsce można kupić ko-

rzeń imbiru w całości i sprosz-
kowany. W sklepach z orientalną 
żywnością dostępny jest imbir 
kandyzowany i marynowany - 
różowy i biały - który maczany 
w sosie sojowym jest dodatkiem 
np. do sushi. Warto poszukać 
aromatycznych cukierków i cia-
steczek imbirowych. Na półkach 
sklepów z alkoholem znajdziemy 
wódkę i piwo imbirowe. Tego 
ostatniego nie mylmy jednak  
z “ginger ale”, popularnym na-
pojem gazowanym stworzonym 
w Irlandii, u nas częściej wy-
stępującym pod nazwą “canada 
dry”. Na straganach w Chinach  
i Hongkongu oferowany jest 
imbir konserwowany - miękkie 
korzenia zatopione w zalewie  
z cukru.

 oprac. M. Grzeczyńska
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SKŁADNIKI:
(przepis na 2 mazurki, forma o wymiarach ok. 22 x 
32cm mierzone po dnie)
masa kajmakowo-czekoladowa:

• 1 puszka słodzonego mleka zagęszczonego
• 3 łyżki dobrego kakao (np. DecoMorreno)
• 3 łyżki masła
• 2 łyżki spirytusu (dodałam Limoncello)

kruche ciasto:
• 300 g mąki tortowej
• 50 g cukru pudru
• 250 g pokrojonego w kostkę masła + do posma-

rowania formy do pieczenia
• 1-2 łyżeczki wody
• 1-2 łyżki bułki tartej 

do ozdoby:
• garść migdałów obranych z łupin
• kandyzowana skórka pomarańczowa
• wiórki kokosowe
• srebne kuleczki dr Oetkera

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
1. Do rondla z grubym dnem, wkładamy  w całości 
puszkę z mlekiem skondensowanym, zalewamy gorą-
cą wodą i gotujemy na średnim ogniu ok. 1 godzinę.

2. Aby przygotować kruche ciasto, wysypujemy na 
stolnicę mąkę i cukier, dodajemy masło i rozcieramy 
opuszkami palców. Wyrabiamy na gładkie ciasto 
(jeżeli konsystencja ciasta jest za sucha, dodajmy 

wodę). Owijamy w folię spożywczą i schładzamy 
przez 30 minut w lodówce.
3. Po godzinie gotowania, wyjmujemy naszą pusz-
kę, schładzamy zimną wodą i ostrożnie otwiera-
my za pomocą otwieracza do puszek. Wyjmu-
jemy masę i przelewamy do rondelka. Dodajmy 
masło i kakao, a następnie gotujemy na małym 
ogniu ok. 8-10 minut, stale mieszając. Na końcu 
dodajemy spirytus.

4. Schłodzone ciasto wyjmujemy z lodówki. Formę 
do pieczenia smarujemy masłem, posypujemy 
bułką tartą i wykładamy ciastem. Na koniec na-
kłuwamy widelcem spód ciasta i wkładamy do 
rozgrzanego piekarnika na 180 C. Pieczemy do 
momentu, aż ciasto się zarumieni, czyli ok. 15-17 
minut.

5. Wyjmujemy ciasto z piekarnika, czekamy aż 
ostygnie i nakładamy naszą masę kajmakowo-
-czekoladową. Pamiętajmy o bujnym dekorowa-
niu mazurków!

MAZUREK WIELKANOCNY

Świątecznie i zdrowo  
czyli  JAJKA FASZEROWANE
SKŁADNIKI:
• 6 jajek 
• 1 op. otrębów owsianych
• 1 pęczek szczypiorku
• 2 łyżki posiekanej rzeżuchy
• sól ziołowa
• pieprz ( może być Kajen )
• świeże mieszane kiełki do dekoracji 
WYKONANIE:
4 jajka należy ugotować na twardo 
(około 7 minut) – następnie zalać zimną 
wodą i odstawić do ostygnięcia. Ostu-
dzone jajka należy przekroić wzdłuż 
ostrym nożem, tak aby nie uszkodzić 
skorupek. Kolejnym etapem jest wyję-
cie połówek jaj ze skorupki pamiętając 
aby nie zniszczyć skorupek. Najłatwiej 
wspomóc się łyżeczką. Jajka posiekać 
na drobno połączyć z poszatkowanym 
szczypiorkiem, wsypać całość do miski. 
Następnie pozostałe surowe jajka wbić 

do uprzednio przygotowanej mieszanki 
jajeczno-szczypiorkowej, dodając otrę-
by (4-5 łyżek) i kiełki rzeżuchy. Dopra-
wić solą i pieprzem.  Odłożone skorupki 
jajek należy napełnić przygotowanym 
farszem. Otręby owsiane wsypać na 
talerzyk  a następnie opanierować w 
nich jajka, by wierzch był cały przykryty 
otrębami.
Patelnie teflonową lub ceramiczną do-
brze rozgrzać (można ja delikatnie po-
smarować oliwą przy pomocy pędzel-
ka) i rozłożyć na niej jajka farszem do 
dołu. Smażyć na średnim ogniu około 
4-5 minut. Płatki muszą się zrumienić,  
a jajko w środku musi być ścięte. Jajka 
podawaj na sałatce z kiełków.
Jajka można przygotować wcześniej,  
a później odgrzać je tylko przez kilka mi-
nut w piekarniku.

Smacznego!

Przepisy wielkanocne



Biebrzański Park Narodowy
Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źró-
deł, a skończywszy na ujściu do Narwi. Niemal 
cały bieg Biebrzy znajduje się na terenie par-
ku  narodowego, o długości prawie 155 km. 
Park powstał w okresie międzywojennym od 
dwóch rezerwatów: Czerwone Bagno (istnieją-
cy do dziś) oraz Grzędy. W roku 1989 staraniem  
Towarzystwa Biebrzańskiego utworzono Bie-
brzański Park Krajobrazowy, który obejmuje te-
reny basenów dolnego i środkowego. 

Biebrzański Park Narodowy możemy zwiedzać 
na bardzo wiele sposobów. Możemy wybrać się 
na dugi spacer, na wycieczkę rowerem, możemy 
dołączyć do grup i swoją podróż odbyć spły-
wem kajakowym – każdy znajdzie coś dla siebie. 
Wędrując po parku można podziwiać przyrodę, 
dotrzeć do bagnisk, tajemniczych lasów, posłu-
chać dźwięku natury i napawać się świeżym po-
wietrzem. Przez to, że praktycznie cała Dolina 
Biebrzy zachowała swój naturalny charakter,  

Wędrówki bliskie i dalekie
Nasz cykl najpiękniejszych miejsc w Polsce trwa.  

Tym razem przeniesiemy się do miejsc...
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w czasie naszych wędrówek możemy tu spotkać 
wilka, łosia czy też bobra. To prawdziwy rarytas dla 
piechurów. Zachęcam w szczególności do odwie-
dzenia Czerwonego Bagna. To całkowicie wyjąt-
kowe miejsce, składa się z rozmaitych krajobrazów, 
siedlisk i obejmuje bardzo duży obszar, na którym 
występuje olbrzymia różnorodność gatunkowa 
zarówno roślin jak i zwierząt. Szlak ma ok. 20 km  
i żeby go  przejść trzeba do plecaka zabrać priowant 
i kalosze. Cały szlak podzielony jest na poszczegól-
ne trasy: Szlak czerwony – 20,8 km – Leśniczówka 
Grzędy – Nowy Świat – Wilcza Góra – Dział Kum-
kowskiego. Zanim jednak się wybierzecie na szlak 
zapytajcie leśniczego, na które szlaki można wejść, 
a które są czasowo zamknięte. Na samym początku 
trasy znajduje się Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt, 
gdzie wczesnym rankiem można spotkać oswojo-
nego łosia. Biebrzański Park Narodowy to miejsce,  
w którym zapomnimy o zgiełku, hałasie, wtopimy 
się w otaczającą nas naturę. Szczeglnie polecam!
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Dziękuję Państwu za sugestie najciekawszych miejsc, kolejne w na-
stępnych magazynach  i czekam na kolejne propozycje wędrówek. 

Przyjemnych podróży!

Przełom Dunajca
Przełom Dunajca to jeden z najpiękniejszych zakątków jakie 
znam, i to nie tylko w Polsce. Ogromne wrażenie robi z góry,  
z punktu widokowego na Sokolicy. Można wtedy zobaczy niesa-
mowite zakręty rzeki. Siedząc w łodzi flisackiej Przełom Dunajca 
już nie prezentuje się aż tak zjawiskowo, zwłaszcza, że płynąc wraz 
z nurtem podziwiamy pionowe skały, które osiągają nawet 300 m.
Sama rzeka płynie w głębokim, wyżłobionym przez siebie skal-
nym wąwozie. Na jednym z 9 kilometrowych odcinków skręca 
gwałtownie aż siedmiokrotnie (3 zakręty przekraczają kąt 130°). 
Podania ludowe mówią, że Przełom Dunajca powstał wyrąba-
ny mieczem przez króla Bolesława Chrobrego. Trasa prowadzi 
najbardziej malowniczymi terenami Pienińskiego Parku Naro-
dowego.  Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 październi-
ka.  Spływ rozpoczyna się na przystani flisackiej w Sromowcach 
- Kątach, gdzie znajduje się parking, pawilon wystawowy Pie-
nińskiego Parku Narodowego, punkt informacji turystycznej, 
kioski z pamiątkami, restauracja oraz kasy biletowe, a kończy 
w Szczawnicy lub Krościenku.

KOMPLEKSOWY ZESTAW WITAMIN  
I MINERAŁÓW

  Wyjątkowa formuła  
o optymalnym przyswajaniu

  Dzięki przedłużonemu  
uwalnianiu (formuła RETARD)

  Wysokie dawki  23 witamin  
i minerałów oraz luteiny

DOPPELHERZ AKTIV 
A-Z RETARD
40 tabletek, suplement diety

ZASTOSOWANIE:
Optymalny zestaw 23 witamin i minerałów oraz luteiny, w unikalnej formie 
tabletki o przedłużonym działaniu. Preparat jest zalecany dla osób: narażonych 
na stres, w okresach zimowo-wiosennych, podczas intensywnego wysiłku  
fizycznego lub umysłowego, prowadzących niezdrowy tryb życia.

DZIAŁANIE:
Specjalna formuła o przedłużonym uwalnianiu (RETARD) umożliwia równo-
mierne uwalnianie składników odżywczych, co zapewnia najlepsze ich przy-
swajanie. Tabletki RETARD działają jak „dozownik”, z którego przez cały dzień, 
stopniowo uwalniane są składniki odżywcze.

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH.

DOPPELHERZ AKTIV  KOENZYM Q10 FORTE
60 kapsułek, suplement diety

DOPPELHERZ AKTIV  WITAMINA D3 2000 
60 kapsułek, suplement diety

„Eliksir młodości”
  FORTE DAWKA: 50 mg
  Płynna forma o najlepszej  

przyswajalności
  Nr 1 w Niemczech! 

ZASTOSOWANIE:
  powyżej 40 roku życia,
  na diecie, 
  uprawiających sport, 
  intensywnie pracujących.

  WYŻSZA DAWKA: 2000 j.m.  
– wg najnowszych zaleceń.

  Naturalna witamina D3
  Nr 1 w Niemczech! 

ZASTOSOWANIE:
Według najnowszych rekomendacji klinicznych 
dawka 2000 j.m. witaminy D jest zalecana dla 
całej populacji zdrowych dorosłych,  w celu za-

DZIAŁANIE:
Koenzym Q10 nazywany  „eliksirem młodości” odpowiada za wytwarzanie 
energii w komórkach organizmu. Witaminy z grupy B (B2, B6, B7. B12) wspoma-
gają metabolizm energetyczny komórek i redukują skutki zmęczenia, a wit. B1 
wzmacnia pracę serca.  Witamina C wspomaga wytwarzanie kolagenu w naczy-
niach krwionośnych i wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Witamina 
E chroni przed stresem oksydacyjnym.

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH.

chowania: prawidłowej odporności, pracy mięśni i zdrowia kości.
Stosowanie witaminy D jest szczególnie zalecane osobom:

 spędzającym większość dnia w pomieszczeniach,
 stosującym filtry UV lub unikającym słońca,
 w starszym wieku,
 z nadwagą.  

DZIAŁANIE:
Witamina D w organizmie pochodzi w głównie z syntezy w skórze pod wpływem 
słonecznego promieniowania UV, ale dla uzyskania odpowiedniej produkcji tej 
witaminy, należałoby przebywać na słońcu przynajmniej pół godziny dziennie w 
okresie od kwietnia do października. 

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH.

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



 1
2

3
4
5

6

7
8

 9
10 

11
12

13
14

15
16

17
  18 

19

Wiosenna  KrzyżówkaWiosenna  Krzyżówka

Pierwsze trzy osoby, które zadzwonią do redakcji  
pod numer telefonu: 32/ 253-75-00   
lub wyślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki  
na adres mailowy: biuro@fuzio.pl  
otrzymają ciekawy przewodnik po Polsce: 
Farmaceutycznym szlakiem!

1.  przekonanie o istnieniu Boga 
2.  ciąg publikacji z historyjkami 

obrazkowymi
3.  drzewo iglaste o brunatnych szysz-

kach 
4.  bogactwo okolic Tarnobrzega 
5.  symbol jednostki siły ”niuton” 
6.  najstarszy i najbardziej popularny 

gatunek kawy 
7.  prowadzi krew z serca do narzą-

dów ciała 
8.  trujący grzyb 
9.  tam słynne koziołki 
10. kita bądź omyk 
11. antonim piekła 
12. młody na ślubnym kobiercu 
13. aktor ją gra, rolnik uprawia 
14. drzewo o silnie pachnących kwia-

tach 
15. instytucja prowadząca działalność 

dobroczynną, kulturalną 
16. drapieżny nocny ptak 
17. ciastko kruche, smażone w dużej 

ilości tłuszczu, posypywane cu-
krem pudrem

18. ciemna część doby 
19. ... Dymna 
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Zyrtec UCB (Cetirizini dihydrochloridum). Każda tabletka powle-
kana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

Wskazania do stosowania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powle-
kane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: 
łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z se-
zonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej 
nosa; łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub po-
chodne piperazyny; ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens 
kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min). Należy zachować ostrożność 
podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży oraz kar-
miącym piersią.

Dane podmiotu odpowiedzialnego: : VEDIM Sp. z o.o., ul. 
Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel.: + 48 22 696 99 20, faks: 
+48 22 745 23 00. Informacji o leku udziela: UCB Pharma Sp. z o.o./ 
VEDIM Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel.: +48 
22 696 99 20.

Data opracowania: 2016-01.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Maxigra go 25 mg 
2 tabletki do rozgryzania i żucia

Maxigra Go (Sildenafilum). Skład i postać: Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg 
syldenafilu tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu. Substancje pomocnicze o 
znanym działaniu: każda tabletka zawiera 2,15 mg aspartamu (E951) i 70,4575 mg laktozy jed-
nowodnej. 
Wskazania: Produkt leczniczy Maxigra Go jest wskazany do stosowania u dorosłych mężczyzn z 
zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej 
do odbycia stosunku płciowego. W celu skutecznego działania produktu leczniczego Maxigra Go 
niezbędna jest stymulacja seksualna. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Ze względu na wpływ syldenafilu na przemiany metaboliczne, w których biorą 
udział tlenek azotu i cykliczny guanozynomonofosforan (cGMP) nasila on hipotensyjne dzia-
łanie azotanów. Przeciwwskazane jest zatem równoczesne stosowanie syldenafilu z lekami 
uwalniającymi tlenek azotu (takimi jak azotyn amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci. 
Jednoczesne stosowanie inhibitorów PDE5, w tym syldenafilu, i leków pobudzających cyklazę 
guanylową, takich jak riocyguat, jest przeciwwskazane, ponieważ może prowadzić do objawo-
wego niedociśnienia tętniczego. Produktów leczniczych przeznaczonych do terapii zaburzeń 
erekcji, w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie 
jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak 

niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca). Produkt leczniczy Maxigra Go 
jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy utracili wzrok w jednym oku w wyniku niezwiązanej  
z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. non-arteritic 
anterior ischaemic optic neuropathy, NAION) niezależnie od tego, czy miało to związek, czy nie 
miało związku z wcześniejszą ekspozycją na inhibitor PDE5. Nie badano bezpieczeństwa stosowa-
nia syldenafilu w następujących grupach pacjentów: pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, 
hipotonią (ciśnienie krwi < 90/50 mm Hg), po niedawno przebytym udarze lub zawale mięśnia 
sercowego oraz ze stwierdzonymi dziedzicznymi zmianami degeneracyjnymi siatkówki, takimi jak 
retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidło-
wości fosfodiesterazy siatkówki). Stosowanie syldenafilu u tych pacjentów jest przeciwwskazane. 
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Dodatkowych informacji o 
leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 
22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 10.10.2016 r.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące 
działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu.
Nr eML: MAX/266/10-2016

•  Zawiera sildenafil - najpopularniejszą na świecie sub-
stancję w leczeniu zaburzeń erekcji. 

• Występuje w postaci tabletek do rozgryzania i żucia, 
nie wymagających popijania. 

• Tabletki mają kształt trójkąta w białym kolorze, o mię-
towym aromacie. 

• Postać tabletek oraz niewielkie rozmiary opakowania 
zapewniają wygodę i dyskrecję stosowania. 

• WRESZCIE DOSTĘPNA BEZ RECEPTY!



Przejmij kontrolę nad cukrzycą!
Wybierz Accu-Chek Performa

Pomiar  
przed posiłkiem 

Zapytaj lekarza lub farmaceutę  
o bezpłatny zestaw startowy.

Znacznik ogólny 
pomiaru 

Przypomnienie  
o pomiarze

Pomiar po posiłku 

1 Dane dotyczą ilości opakowań testów 
paskowych Accu-Chek wg IMS (MAT 3.2016)


