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CALMAGIN forte to złożony preparat przeznaczony dla dzieci od 3 roku 
i młodzieży w okresie intensywnego wzrostu, kobiet w okresie menopau-
zalnym, a także dla osób starszych, m.in. w osteoporozie i utrzymaniu kości 
w dobrej kondycji.

Uzupełnienia deficyt wapnia, witaminy D3 oraz magnezu, wpływając na 
utrzymanie prawidłowej struktury kości i zębów.
Podmiot odpowiedzialny: Salus International Sp. z o.o.

Pytaj o produkt w swojej aptece!

Calmagin
forte

CHCESZ MIEĆ ZDROWE KOŚCI? 
DBAJ O NIE!
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Omega Forte 
Preparat przeznaczony jest dla wszystkich osób dorosłych 
dbających o swoje serce i układ krążenie. 

Preparat zawiera naturalne sterole pochodzenia roślinnego oraz 
kwas foliowy. Udowodniono, że sterole roślinne obniżają poziom 
cholesterolu we krwi, istotny czynnik rozwoju choroby wieńcowej.

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH. 

Doppelherz Na cholesterol

Sterole 30 tabletek, suplement diety

60 kapsułek, Suplement diety
Wysokie 65% stężenie kwasów Omega-3

Głównym składnikiem preparatu jest olej pozyskiwany z ryb mórz  
zimnych żyjących na dużych głębokościach. Zawiera cenne dla 
organizmu człowieka kwasy omega-3 (EPA i DHA). Są one waż-
ne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu, a zwłaszcza 
serca i całego układu krążenia.

Producent: Holbex Sp. z o.o.
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Drodzy Czytelnicy!
Lato nieubłaganie dobiega końca, a tym samym 
jesień powoli zagościła za oknami. Nadchodzący 
okres roku wiąże się z osłabieniem organizmu, 
powodującym obniżenie poziomu odporności na 
przeziębienia. Coraz krótsze dni, spadek tempe-
ratury i słota na dworze, wpływają negatywnie 
na nasze samopoczucie. Nie dajmy się zmiennej 
pogodzie i  w nadchodzących miesiacach dbaj-
my o wzmocnienie odporności organizmu oraz 
o dobry humor. Ranki i wieczory są z dnia na 
dzień coraz chłodniejsze, dlatego pamiętajmy  
by ubierać się na cebulkę. Należy wzbogacić 
dietę w owoce i warzywa charakterystyczne dla 
zbliżającej się pory roku. Na przekór jesiennej 
aurze pijmy soki z aronii lub czarnej porzeczki. 
Urozmaicajmy posiłki w takie dodatki, jak natka 
pietruszki czy cytryna i dostarczajmy potrzebną 
dawkę witaminy C. 

A kiedy i tak dopadnie nas przeziębienie, to pa-
mietajmy, że nic tak nie stawia na nogi, jak rosół 
z kury przygotowany według domowej receptury.

Mamy nadzieję, że lektura naszego magazynu  
o zdrowiu urodzie i kondycji umili Państwu  
jesienne popołudnia!

Życzymy przyjemnej lektury!Fundacja Zdrowie i Opieka 
ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice
tel. +48 32 253 75 00, 
e-mail: biuro@fuzio.pl, www.fuzio.pl

Termometr 
elektroniczny 

Urządzenie zapewnia precyzyjny i szybki pomiar 
temperatury ciała w zakresie od 32 ºC do 42,9 ºC. 
Importer: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.

Helicobacter  
Test wykrywający przeciwciała bakterii 
Helicobacter Pylori, która jest jedną  
z głównych przyczyn wrzodów żołądka  
i dwunastnicy.
Dystrybutor: PTH Hydrex Sp. z o.o.

test 1 sztuka
domowe laboratorium

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Martyna Chęcińska, Monika Grzeczyńska,  
Kamila Skaźnik, Magdalena Oblas, 
Wojciech Jakubek, Jerzy Kurkowski

Konsultacje farmaceutyczne:  
mgr Ewa Kolasińska

Opracowanie graficzne i skład:  
Monika Grzeczyńska
Druk: Fischer Poligrafia, Bytom.
Nakład: 15 000 egzemplarzy
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Krzyżówka

Nadkwasota i choroba wrzodowa żołądka 
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Wędrówki bliskie i dalekie
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ZAJADEX
10ml
Regeneracyjne serum do ust, 
bez alergenów, barwników, 
parabenów i alkoholu.
Produkt tworzy bezbarwną 
warstwę ochronną, która ła-
godzi świąd i pieczenie skóry. 
Regularna aplikacja regene-
ruje, odżywia oraz eliminuje 
najczęstsze przyczyny proble-
mów skóry ust. 

Producent:  
FarmaPlus, Gliwice.

Zadbaj o skórę 
i włosy po wakacjach

Promienie słoneczne, ciepły wiatr, morskie fale – to wszystko nas re-
laksuje, sprzyja wypoczynkowi. Wracamy z wakacji wypoczęci, opa-
leni, szczęśliwi. Jednak pamiętajmy, że po letnim odpoczynku trzeba 
bardziej niż zazwyczaj zadbać o naszą skórę i włosy. Słońce poprawia 
wygląd naszej skóry, jednocześnie ją wysuszając.

 Promienie słoneczne sprzyjają 
poprawie wyglądu skóry, ale jedno-
cześnie wysuszają ją, powodują, że 
staje się odwodniona. Dlatego też, 
w okresie jesiennym powinniśmy 
częściej używac preparatów nawil-
żających. Krem lub balsam nawilża-
jący odżywi skórę, pomoże pozbyć 
się uczucia „napięcia skóry”, nawilży 
ją i uelastyczni. Warto też zrobić 
peeling całego ciała, aby pozbyć się 
martwego naskórka. Już po dwóch 
takich zabiegach nasza opalona skóra 
nabierze blasku i zdrowego wyglądu.

Skutkiem działania promieni sło-
necznych na skórę są często rozsze-
rzone naczynka krwionośne. W tym 
przypadku warto używac kosmety-
ki zawierające witaminę K i wyciąg 
z miłorzębu japońskiego.  Opalanie 
skutkuje równiez przebarwieniami 
skóry, występującymi w różnych 
miejscach na ciele, a szczególnie 
tych narażonych na działanie słoń-
ca. Takich przebarwień możemy się 

pozbyć używając odpowiednio do-
branego kremu, jednakże na skut-
ki trzeba czasem poczekać nawet 
kilka miesięcy. Jeśli przebarwienia 
ponadto swędzą lub wycieka z nich 
wydzielina, to sygnał, że należy nie-
zwłocznie skontaktować się z leka-
rzem, najlepiej dermatologiem. Czę-
sto takie zmiany sugerują o początku 
zmian nowotworowych i nie należy 
ich lekceważyć.

Słońce nie tylko wpływa na na-
szą skórę, ale także wysusza nasze 
włosy. Narażone na silne promienie 
słoneczne czy wiatr stają sie słabe. 
Podobnie jak w przypadku skóry 
musimy zapewnić im odpowiednie 
nawilżenie. Zniszczone włosy są wy-
suszone, łamliwe, bez połysku i mają 
rozdwojone końcówki. Mogą też czę-
ściej wypadać podczas szczotkowa-
nia. Pomocne będą w ich pielęgnacji 
łagodne szampony nawilżające oraz 
balsamy, odżywki i maseczki, ale sku-
teczne są preparaty z biotyną. Warty 

polecenia jest Vitapil Biotyna+Bam-
bus, to tabletki do stosowania, jako 
uzupełnienie naszej diety. Używanie 
suszarki czy też prostownicy naszym 
suchym włosom tez najlepiej nie słu-
ży. 

Jesienią warto przede wszystkim  
do naszej codziennej diety wpro-
wadzić więcej produktów bogatych  
w witaminę  A i E. Witamina A i E 
chronią organizm przed szkodli-
wym działaniem wolnych rodników. 
Opóźniają procesy starzenia oraz 
przyczyniają się do prawidłowego 
funkcjonowania układu krążenia. 
Witamina A wpływa na prawidłowy 
stan skóry i pobudza procesy jej re-
generacji, zaś witamina E powszech-
nie nazywana „witaminą młodości” 
zapobiega utlenianiu nienasyconych 
kwasów tłuszczowych i poprawia 
wygląd skóry i włosów, wpływając na 
ich elastyczność i sprężystość.

Monika Grzeczyńska

Vitapil  BIOTYNA+BAMBUS 
60 tabletek powlekanych, suplement diety

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

Producent: Holbex Sp. z o.o.

Bepanthen Derm Krem  100g

 + Bepanthen Baby Maść Ochronna 30g  GRATIS 
Bepanthen Derm Krem  100g 

Nawilżający i wspierający regenerację emolient dla skó-
ry suchej, wrażliwej skłonnej do podrażnień. Może być 
również używany po ekspozycji skóry na słońce.

Bepanthen Baby Maść Ochronna 30g
Maść chroni delikatną skórę dziecka przed odparzeniem 
pieluszkowym, do stosowania przy każdej zmianie pie-
luszki.
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o.

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.



Aktywność 
jesienią

Wydawać by się mogło, że jesień to pora roku, 
która nie sprzyja aktywności fizycznej. Coraz 
krótsze dnie, mniej słońca, chłodniejsze poran-
ki, a temperatura coraz niższa, do tego jeszcze 
ten deszcz. Nic bardziej mylnego!
Mam nadzieję, że czerpiąc ze wspaniałej  
jesiennej aury skorzystacie z naszych porad.

Dogtrekking to forma aktywności która łączy spa-
cer człowieka z psem. Jest to świetna forma nawiązania 
przyjaźni ze swoim czworonogiem połączona z ak-
tywnym spędzaniem czasu.  Ten rodzaj sportu prze-
znaczony jest zarówno dla osób posiadających słabszą 
kondycję jak i tych, którzy kochają ruch. To sport dla 
każdego bez względu na płeć oraz wiek.

Uprawianie dogtrekkingu nie wymaga specjalnych 
i żmudnych przygotowań. Wystarczą chęci!

Trasa marszu liczy od kilku do kilkudziesięciu ki-
lometrów. Można spacerować samemu lub w gronie 
przyjaciół. Aby rozpocząć nie potrzeba wiele! Przyda-
dzą się wygodne buty oraz sportowy strój. 

Wskazane jest, żeby psiak poruszał się w szelkach,  
a nie na obroży-zapobiega to uciskaniu obroży na kar-
ku psa oraz czyni spacer bardziej komfortowym. Za-
miast smyczy używamy liny z amortyzatorem, która 
niweluje nieprzyjemne szarpnięcia. Linka powinna 
być przypięta do specjalnego pasa biodrowego bądź 
do paska biodrowego z plecaka. W plecaku nie może 
zabraknąć wody dla pupila. Warto zabrać również 
mapę terenu, książeczkę zdrowia z aktualnymi 
szczepieniami psa, mini apteczkę i telefon 
komórkowy. 

Kiedy jesteśmy gotowi,  
ruszamy!

Taka forma spędzania wolne-
go czasu zacieśnia więzy między 
pupilem a właścicielem, pomaga 

w utrzymaniu zdrowej kondycji u obojga kompanów po-
dróży. Spacery to przepis na zdrowie!

Ten rodzaj ruchu bardzo korzystnie wpływa na układ 
naczyniowo-sercowy. Należy pamiętać, iż regularna  
aktywność fizyczna w bezpieczny sposób wpływa na ob-
niżenie ciśnienia tętniczego krwi i zmniejsza ryzyko po-
wstania nadciśnienia.

Coraz częściej spotyka się miłośników czworono-
gów, którzy chcą propagować zdrowy styl życia wśród 
społeczeństwa.  Okazją do poznania ciekawych ludzi 
oraz sprawdzenia swoich umiejętności związanych 
ze spacerowaniem z psem w terenie mogą być za-
wody dogtrekkingowe organizowane na terenie Pol-
ski. Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu mają za 
zadanie przemaszerować trasę korzystając jedynie  
z mapy i kompasu. Przypomina to bieg na orientację.  
W czasie marszu zaliczane są poszczególne punkty kontro-
lne na których zawodnik otrzymuje hasła. Po przybyciu na 
metę sprawdza się ilość zdobytych punktów kontrolnych. 

ZDROWIE I OPIEKA

Magne-B6 Active 
50 tabletek, suplement diety

Magne B6 FAST 
20 saszetek, suplement diety

Suplement zawiera 60mg magnezu, 
2mg witaminy B6 oraz 232mg wy-
ciągu z guarany. Składniki  zawarte  
w produkcie dodają energii, korzystnie 
wpływają na funkcjonowanie układu 
nerwowego.  
Producent: Sanofi Aventis Sp. z o.o.

Granulat o cytrynowym smaku bez popijania
Magnez przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znu-
żenia oraz do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycz-
nego, wpływa na właściwe funkcjonowanie układu nerwowego  
i utrzymanie w dobrym stanie funkcji psychologicznych oraz pomaga 
w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Produkt wygodny w użyciu, 
w formie granulatu rozpuszczalnego w ustach, bez dodawania wody.
Wyprodukowano dla: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
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 Na zwycięskim  podium staje trójka zawodników, 
która uzyskała najlepszy czas i zebrała maksymal-
ną liczbę punktów. Aktualne kalendarium wyda-
rzeń dogtrekkingowych można znaleźć na stronie  
http://www.dogtrekking.com.pl/.

Pasję czerpaną ze spacerowania z psem można śmiało 
połączyć z bardzo popularnym szczególnie wśród osób 
starszych sportem jakim jest Nordic walking – czyli 
marsz z kijkami.

Nordic walking można uprawiać wszędzie! Sprawdza 
się idealnie nad morzem, w górach jaki i w lesie. Sport 
ten podobnie jak dogtrekking przeznaczony jest dla każ-
dego bez względu na kondycję, wiek i tuszę. Chodzenie wspomagane kijkami niezwykle dobrze wpływa na 

samopoczucie. Powoduje wzmocnienie mięśni głów-
nie tułowia, ramion oraz barków a co za tym idzie 
zwiększa mobilność górnego odcinka kręgosłupa.  
To idealne rozwiązanie dla osób z nadwagą i cierpią-
cych na problemy ze stawami. Nordic walking po-
woduje niewielkie obciążenie stawów i nie pogarsza 
stanu tych już  obolałych, zwłaszcza stawów kolano-
wych. Specjalne kijki przystosowane do chodzenia 
pomagają w utrzymaniu lepszej postawy, równowagi 
oraz stabilności przy spacerowaniu w trudniejszym 
terenie. 

Spróbuj – to naprawdę proste!
Magdalena Oblas

Cebion 
(Acidum ascorbicum) 30ml

Skrócona informacja o leku Cebion®. Postać:  Krople 
doustne, roztwór. Skład jakościowy i ilościowy: 1 ml 
(około 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowe-
go (Acidum ascorbicum)
Wskazania do stosowania: Zapobieganie i leczenie stanów 
niedoboru witaminy C w przypadkach kiedy stosowanie odpo-
wiedniej diety nie wystarcza. 

Dawkowanie i sposób podawania: U małych dzieci do 3. roku 
życia preparat należy podawać po uzgodnieniu z lekarzem. 
Jeśli nie występuje konieczność innego dawkowania: niemow-
lętom i małym dzieciom (od 28. dnia życia do końca 23. mie-
siąca życia) podaje się 5 – 8 kropli preparatu na dobę, najlepiej 
dodając krople do butelki lub na łyżkę mleka, herbaty lub soku 
owocowego; dzieci (od 24. miesiąca życia do końca 11. roku 
życia) powinny przyjmować 10 kropli na dobę; młodzież (od 12. 
roku życia) i dorośli 15 – 20 kropli na dobę.  W razie większego 
zapotrzebowania na witaminę podane dawki można przyjmo-
wać dwa razy na dobę. 

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kwas askorbowy lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Szczawianowa kamica 
nerkowa. Zaburzenia spichrzania żelaza (talasemia, hemo-
chromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna). Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące  stosowania:  Nie 
należy stosować dużych dawek kwasu askorbowego (4 g na 
dobę) u pacjentów z niedoborem erytrocytarnej dehydroge-
nazy glukozo-6-fosforanowej (np. fawizm).

Pacjenci z niewydolnością nerek w razie przyjmowania dużych 
ilości witaminy C są narażeni na możliwość tworzenia się szcza-
wianowo-wapniowych kamieni nerkowych. Glicerol przyjmo-
wany w dużych dawkach jest szkodliwy i może wywołać bóle 
głowy, dolegliwości żołądkowe (np. nudności) i biegunkę. 

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.

Działania niepożądane: W pojedynczych przypad-
kach obserwowano reakcje nadwrażliwości skórnej 
oraz ze strony układu oddechowego. Lek wydawany 
bez recepty. Przed zastosowaniem produktu należy 
zapoznać się z pełną informacją o leku. 

Numer pozwolenia URPL: R/2593. 

Podmiot odpowiedzialny: Merck Selbstmedikation 
GmbH, Darmstadt, Niemcy. 

Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę  
na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego:  
Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231  
Warszawa, tel: (+48)22  53 59 700,  
www.merck.pl. 
SIoL na podst. ChPL z dn. 13.11.2009
Ceb/2014/07/AO/01

Nasivin soft 0,025% 
aerozol 10ml, dla dzieci powyżej 1 do 6 roku życia

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.

Aerozol do nosa, roztwór, 1ml roztworu zawiera 0,25 mg oksymetazoliny 
chlorowodorku

Podmiot odpowiedzialny:  
Merck Selbstmedikation GmbH, Niemcy. Pozwolenie MZ nr 9096.

Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o. 
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciw-

wskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  i 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.
* Miwa M. et al. Measurement of water loss in human nasal mucosa, American Journal  

of Rhinolody 2006; 20:453-455

Nasivin Soft ze składnikiem nawilżającym – oddychaj swobodnie!*
Nasivin Soft*, to preparat do nosa ze składnikiem nawilżającym, który 
udrażnia nos, zwiększa komfort oddychania. 

Wskazania do stosowania: obrzęk błon śluzowych występujących  
w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu 

błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, za-
paleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu 
ucha środkowego. 
Przeciwwskazania: suche zapalenie błony śluzowej nosa, nad-
wrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W poniż-
szych przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po 
uprzednim dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: 
leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) 
i innymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi, zwięk-
szone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry  
z zamkniętym kątem przesączenia, ciężkie choroby serca i naczyń 
krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tęt-
nicze), guz chromochłonny nadnerczy, zaburzenia metaboliczne 
(np. nadczynność tarczycy, cukrzyca).



Osteoxin D3  
60 kaspułek 

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego.
Środek jest przeznaczony dla osób dorosłych, w celu 
uzupełnienia niedoborów witaminy D3 w organizmie.
Producent: Biovico Sp. z o.o.
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SEKRET DOBREJ STAROŚCI
W Japonii ludzie żyją średnio 6 lat dłużej niż w Polsce.  
To znacząca liczba, zwłaszcza, że nie tylko długość, ale i ja-
kość ich życia jest lepsza. W czym tkwi sekret dobrej starości?  
Odpowiedź jest jak zwykle zaklęta w diecie.

Okazuje się, że Chinki i Japonki ła-
godniej przechodzą okres menopauzy. 
Jeśli wziąć pod uwagę typową dolegli-
wość kobiet, będących w okresie prze-
kwitania, aż 68 % kobiet w Polsce skar-
ży się na uderzenia gorąca, podczas 
gdy ta sama dolegliwość dotyka zaled-
wie 15 % Azjatek. Naukowcy, próbując 
znaleźć odpowiedź na pytanie dlacze-
go tak się dzieje, przeanalizowali dietę 
mieszkańców Wschodu. Wyniki ba-
dań potwierdziły silny związek pomię-
dzy dietą bogatą w soję a samopoczu-
ciem w okresie menopauzy. Soja nie 
tylko łagodzi dolegliwości tego okresu, 
ale również obniża ryzyko zachorowa-
nia na raka sutka czy osteoporozę.

ŚWIĘTA ROŚLINA
Soja w Chinach jest spożywana od 

ponad trzech tysięcy lat. Nieco później 
pojawiła się w Japonii. Europa poznała 
smak soi dopiero w XVI wieku. Ludzie 
Wschodu uważają ją za świętą roślinę, 
ze względu na jej zdrowotne właści-
wości. Soja to przede wszystkim peł-
nowartościowe białko - aż 40%. Skład 
aminokwasowy tego białka przypomi-
na białko zwierzęce, dzięki czemu soja z 
powodzeniem zastępuje mięso w diecie 
wegetarian. Soja jest dość kaloryczna 
i zawiera sporo tłuszczu (100g to 385 
kcl i nawet 20% tłuszczu), jednak ilość 
wartości odżywczych, których soja do-
starcza jest warta tych kilku nadliczbo-
wych kalorii. Soja zaopatruje organizm  
w witaminy, a w szczególności te  
z grupy B . W ziarnach soi zawarte jest 
także ogromne bogactwo składników 
mineralnych, takich jak: fosfor, żela-
zo, magnez czy wapń. Soja to również 
źródło fitoestrogenów, czyli związków 

pochodzenia roślinnego o działaniu 
podobnym do kobiecych estrogenów. 
W 100 g soi znajduje się aż 30 – 50 mg 
fitoestrogenów, co stanowi najskutecz-
niejszą dawkę w łagodzeniu objawów 
przekwitania. Dzięki nim właśnie okres 
menopauzy przechodzi się o wiele ła-
godniej. Fitohormony są więc dosko-
nałą alternatywą dla kobiet, które z 
różnych względów nie mogą lub też nie 
chcą stosować hormonalnej terapii za-
stępczej (HTZ).

Soja jest dostępna w sklepach w róż-
nej postaci – ziaren, mleczka, kotle-
tów czy pasztetów. Można ją zastąpić 
innymi roślinami zawierającymi fito-
hormony, np. nasionami lnu, ziarnami 
sezamu, pszenicy, brokułami, bruksel-
ką, fasolą, grochem, soczewicą i kapu-
stą. Fitoestrogeny występują również 
w soczewicy, bobie, oleju lnianym, 
nasionach słonecznika, czosnku, ce-
buli, wiśniach, gruszkach, rabarbarze  
i owocach granatu. Jednak jedynie soja 
dostarcza fitoestrogeny w tak sporej ilo-
ści.

Innymi, często występującymi ob-
jawami menopauzy są rozdrażnienie  
i nerwowość. Matka natura i na te 
dolegliwości znalazła lekarstwo: sok  
z buraka zmieszany z miodem do-
skonale ukoi zszargane nerwy. Z kolei 
na kołatanie serca, na które skarży się 
spora ilość kobiet, pomoże odrobina 
soku z jemioły.

DIETA BEZTŁUSZCZOWA?
Plagą naszych czasów jest wszech-

obecny w pokarmach tłuszcz. Jest on 
nośnikiem smaku, dlatego tak bardzo 
smakują nam tłuste potrawy. A to 
niestety prosta droga do problemów  

z sercem i nadmiarem kilo- gra-
mów. By cieszyć się dobrym zdro-
wiem do późnej starości, powinniśmy 
ograniczyć spożycie tłuszczów zwie-
rzęcych i mięsa oraz wzbogacić dietę 
w produkty pochodzenia roślinnego. 
Ważne też, by w diecie była odpowied-
nia ilość witaminy D i wapnia, lepiej 
jednak mleko krowie zastąpić mle-
kiem sojowym.

Tradycyjnie, podstawę naszej diety 
powinny stanowić warzywa i owoce, 
w takiej właśnie kolejności. Należy 
spożywać jak najwięcej produktów, 
które pobudzają produkcję hormo-
nów, a do takich niewątpliwie należą 
– obok wspomnianej soi – kasza jagla-
na, fasola i soczewica. W łagodzeniu 
symptomów menopauzy pomagają 
również kiełki ryżu. Warto zaopa-
trzyć się w produkty pełnoziarniste  
– one dostarczają witaminy z grupy B, 
które z kolei doskonale wpływają na 
poprawę nastroju. Naukowcy z USA 
dowiedli także, że dieta niskotłuszczo-
wa obniża ryzyko zachorowania na 
raka jajników.

ODROBINA KWASÓW 
NA ZDROWIE
Kwasy tłuszczowe omega-3 mają 

wszechstronne, pozytywne działanie 
na organizm. Poprawiają gospodarkę 
tłuszczową organizmu, dbają o układ 
sercowo-naczyniowy i wzmacniają 
układ immunologiczny. Przede wszyst-
kim jednak wpływają na sprawność mó-
zgu oraz hamują rozwój nowotworów.  
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Dzięki nim pamięć nie zawodzi, a 
ciało jest wciąż sprawne. Ostatnie ba-
dania sugerują również, że kwasy te 
spowalniają starzenie się komórek 
i pomagają w reumatoidalnym za-
paleniu stawów. Co więcej, istnieją 
również dane wskazujące, że kwasy 
omega-3 osłabiają objawy depresji,  
a jak wiadomo spadek nastroju to  
również jeden z objawów, które  
w pakiecie serwuje nam menopau-
za. Głównym źródłem tych kwasów 
są oczywiście ryby: makrela, tuńczyk, 
dorsz, halibut i sola.

WAPŃ DLA KOŚCI
Kawa, nadmiar alkoholu, palenie 

papierosów i zła dieta sprawiają, że 
wielu kobietom po menopauzie grozi 

osteoporoza. Aby zapobiec gwałtow-
nemu odwapnieniu kości, powinniśmy 
dbać o to, by nasza codzienna dieta 
była bogata w wapń, witaminy D i K 
oraz witaminy z grupy B. Najłatwiej 
przyswajalne źródło wapnia stanowią 
przetwory mleczne. Bogate w wapń są 
również warzywa z ciemnymi liśćmi 
oraz orzeszki, jednak wapń z produk-
tów roślinnych jest znacznie gorzej 
przyswajany przez organizm. Ponadto, 
by wapń był odpowiednio wchłaniany, 
potrzebny jest fosfor, którego źródłem 
są ryby, drób i pieczywo razowe. Cen-
na jest również witamina D, która ma 
znaczący wpływ na metabolizm kości. 
Organizm wytwarza ją pod wpływem 
słońca. Witaminę D znajdziemy rów-
nież w produktach mlecznych i rybach.

SERCE JAK DZWON!
Spadek produkcji hormonów w or-

ganizmie prowadzi do wzrostu pozio-
mu tzw. „złego cholesterolu”, co z kolei 
może powodować zakrzepy i w kon-
sekwencji prowadzić do zawału. Stąd 
tak ważne jest zastąpienie tłuszczów 
zwierzęcych tłuszczami pochodzenia 
roślinnego. Należy również zadbać 
o odpowiednie ciśnienie krwi, uni-
kając produktów, które podwyższają 
ciśnienie, takich jak kawa czy napoje 
gazowane.

Tak niewiele wystarczy, by orga-
nizm odwdzięczy się długim życiem 
w zdrowiu. Zmiana diety pozwoli 
czerpać radość z życia i cieszyć się na 
myśl o przyszłości. A nie ma chyba 
nic cenniejszego niż przeżyć życie  
w szczęściu.

oprac. d.j.

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

ZDROWIE I OPIEKA
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SEKRET DOBREJ STAROŚCI

Maść Niedźwiedzia  
100ml, NATURALNA SIŁA I GRZANIE

Maść została wyprodukowa-
na z naturalnych składników 
oraz ekstraktów ziołowych, 
zapewnia naturalne działanie 
oraz intensywne grzanie, po-
zostawiając przyjemne uczu-
cie ulgi, odprężenia i relaksu.

Dystrybutor:  
SEWED MEDICA.

Maść Niedźwiedzia
100ml, POLARNY LÓD Maść Niedźwiedzia

100ml, SILNE  GRZANIEMaść została wyproduko-
wana z naturalnych skład-

ników oraz ekstraktów zio-
łowych, zapewnia naturalne 
działanie oraz intensywne 
chłodzenie, pozostawiając 
przyjemne uczucie ulgi, od-
prężenia i relaksu.

Dystrybutor:  
SEWED MEDICA.

Maść została wyprodukowa-
na z naturalnych składników 
oraz ekstraktów ziołowych, 
zapewnia naturalne działanie 
oraz intensywne grzanie, po-
zostawiając przyjemne uczu-
cie ulgi, odprężenia i relaksu.

Dystrybutor:  
SEWED MEDICA.

DIP RILIF 
żel 50g, 100g

Skład: 1 gram żelu zawiera 50mg ibuprofenu i 30mg mentolu.
Działanie: miejscowe przeciwbólowe, przeciwzapalne i znieczulające.
Wskazania: bóle reumatyczne, bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwy-
rodnieniowymi, bóle pleców, lumbago, bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścię-
gnachi więzadłach, bóle i obrzęki wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazy stawów  
z naderwaniem więzadeł, kontuzji sportowych.
Podmiot odpowiedzialny:  The Mentholatum Company Ltd., EGIS Polska Sp. z o.o.

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.

KOŃSKA MAŚĆ 
ROZGRZEWAJĄCA 

350g

KOŃSKA  
MAŚĆ FORTE 

350g

Wchodzące w skład balsamu olejki  
i wyciągi roślinne rozgrzewają skórę, 
gwarantują działanie pomocne w róż-

nych dysfunkcjach spowodowanych 
nadmiernym wysiłkiem lub prze-

męczeniem.

Maść sporządzona według tradycyjnej 
receptury z dużą zawartością naturalnych 
wyciągów ziołowych. Może być stoso-
wana w nadmiernym obciążeniu lub 
długotrwałym wysiłku fizycznym 
do rozgrzania.

Dystrybutor: VIRDEPOL Sp. z o.o.
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Kalorycznie i zdrowo,  
czyli cała prawda o orzechach
Mają mnóstwo kalorii i wcale niemałą zawartość tłuszczu, a jednak stanowią najzdrowszą prze-
kąskę. Orzechy - włoskie, arachidowe, laskowe, nerkowce, migdały czy pistacje – paradoksalnie 
wspomagają odchudzanie, a do tego mają wiele korzystnych dla zdrowia właściwości.

Raport naukowców opublikowany w 
American Journal of Clinical Nutrition 
nie pozostawia wątpliwości. Orzechy, 
spożywane w odpowiedniej ilości, tj. 
około jednej garści dziennie, mają po-
zytywny wpływ na zdrowie, a do tego 
nie tylko zaspokajają głód, ale i poma-
gają pozbyć się tłuszczu w okolicach 
brzucha. W niedługim czasie dzięki 
orzechom można zrzucić bez trudu 
około 1,5 kilograma! Wszystko za spra-
wą ich niskiego indeksu glikemicznego 
i sporej ilości wysokiej jakości białka, 
które pozwala zapomnieć o głodzie na 
wiele godzin. Orzechy polecane są jed-
nak nie tylko osobom będącym na die-
cie, ale też sportowcom, wegetarianom, 
cukrzykom, osobom przemęczonym 
i pogrążonym w lekkiej depresji. Sta-
nowią one nie tylko źródło białka, ale 
również błonnika pokarmowego oraz 
wielu ważnych składników mineral-
nych: wapnia, fosforu, żelaza, miedzi, 
cynku, selenu, potasu, sodu, magnezu 
i witamin A, D i E oraz witamin z gru-
py B. Zawierają sporo tłuszczu (w 100 
gramach orzechów włoskich jest aż 60 
gramów tłuszczu) jest to jednak „do-
bry” tłuszcz. Zawartość kwasów tłusz-
czowych jedno- i wielonienasyconych, 
pomaga obniżać poziom złego chole-
sterolu LDL i przyśpiesza przemianę 
materii nawet o 10%!

Osoby będące na diecie, często są 
rozdrażnione i głodne. Wystarczy jed-
nak wprowadzić orzechy do diety, by 
temu zapobiec. Dzięki zawartości se-
rotoniny – hormonu szczęścia, orzechy 
wprawiają w dobry nastrój. Serotoni-
na odpowiada również za prawidłowe 
utrzymanie dobowego rytmu pracy 

organizmu, zapobiegając bezsenności. 
A co więcej – zwiększa ochotę na seks. 
Badania wykazały, że podniesione li-
bido powiązane jest z podwyższonym 
poziomem serotoniny. W dodatku 
hormon ten zmniejsza apetyt, ułatwia-
jąc osobom będącym na diecie zacho-

wanie kulinarnego rygoru. Serotonina 
w połączeniu z zawartym w niektórych 
orzechach kwasem alfa-linolenowym 
odgrywa jeszcze inną ważną rolę w or-
ganizmie – chroni serce w okresie sil-
nego stresu.

Osoby, które często są zestresowane, 
przemęczone i ciężko pracują fizycznie 
także powinny wzbogacić swoja dietę 
w orzechy, szczególnie w migdały. Mi-
gdały stanowią bogate źródło magnezu 
– pierwiastka, który zalecany jest przy 
przemęczeniu i który doskonale radzi 
sobie ze stresem oraz stanami depre-
syjnymi. W leczeniu depresji dosko-
nale sprawdzają się również orzechy 
nerkowca. Według naukowców, jedna 
garść tych orzechów dostarcza 1000-
2000 mg tryptofanu, co działa jak prze-
ciwdepresyjny lek na receptę Prozac.

Migdały, orzechy laskowe, ziem-

ne, brazylijskie czy orzechy włoskie 
zmniejszają ryzyko chorób serca. Na-
ukowcy z Harvardu dowiedli, że orze-
chy te przyczyniają się do zmniejszenia 
stężenia złego cholesterolu, zawierają 
zdrowe dla serca tłuszcze oraz błonnik, 
który nie tylko reguluje pracę układu 

pokarmowego, ale także zmniejsza 
dolegliwości sercowe. Orzechy te są 
ponadto źródłem argininy, aminokwa-
su, który uczestniczy w przemianach 
azotanowych i rozluźniając mięśnie 
gładkie, wpływa na zwiększenia światła 
naczyń krwionośnych.

Na tym jednak nie koniec – bardzo 
obiecująco przedstawiają się wstępne 
badania przedstawione przez Ame-
rican Association for Cancer Rese-
arch Frontiers. Wzbogacenie diety 
w pistacje chroni przed rakiem płuc. 
Zdaniem naukowców dzieje się tak za 
sprawą zawartego w orzechach gam-
ma-tokoferolu, rodzaju witaminy E.  
Z kolei orzechy włoskie zawierają kwas 
elagowy antyoksydant przeciwdziała-
jący nowotworom. Antyrakowe prze-
ciwutleniacze mają również właści-
wości odmładzające – obecne w nich 

9
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proantocyjanidy wzmacniają strukturę 
białek kolagenowych w skórze. Ame-
rykańscy naukowcy dowiedli, że pod 
tym względem bezkonkurencyjne 
są orzechy włoskie. W jednej garstce 
tych orzechów zawarta jest dwukrot-
nie większa ilość przeciwutleniaczy niż 
w jakichkolwiek innych popularnych 
orzechach. Orzechy pozwalają zacho-
wać młodość również dzięki bogactwu 
witaminy E, w którą obfitują szczegól-
nie migdały. Witamina E jest głównym 
antyoksydantem który chroni komórki 
przed utleniaczami oraz bierze udział  
w dostarczaniu składników odżyw-
czych do komórek. Co więcej, wzmac-
nia ściany naczyń krwionośnych oraz 
chroni czerwone krwinki przed przed-
wczesnym rozpadem. Wykorzystywana 
jest więc do leczenia zaburzeń mięśnio-
wych, miażdżycy oraz chorób serca. 
Migdały powinni spożywać mężczyźni, 
którzy cierpią z powodu niemożności 
poczęcia potomstwa, gdyż witamina 
E jest wykorzystywana również do le-
czenia męskiej bezpłodności. Jedzenie 
orzechów przez mężczyzn zapobiega 

również rakowi prostaty. W migdałach 
znajduje się m.in. cynk, który jest nie-
zbędny dla prawidłowego funkcjono-
wania układu rozrodczego, ponadto 
wzmacnia paznokcie i skórę. Migdały 
stanowią również źródło potasu, od-
powiedzialnego za prawidłową pracę 
serca, usuwanie produktów przemia-
ny materii oraz zaopatrywanie mózgu  
w tlen.

Orzechy stanowią również doskona-
łe pożywienie dla mózgu. Dzięki bo-
gactwu zawartych w nich składników, 
szczególnie zawartości kwasu foliowe-
go, poprawiają sprawność umysłową, 
koncentrację i pamięć. Regularne spo-
żywanie orzechów spowalnia procesy 
starzenia komórek nerwowych.

Z dobrodziejstw orzechów, może-
my korzystać jednak jedynie wówczas, 
gdy spożywamy je w stanie natural-
nym, nieprzetworzonym. Kandyzowa-
ne, prażone czy solone dostarczą nam 
co najwyżej niezdrowych tłuszczów, 
sztucznych aromatów, konserwantów  
i sodu. Lepiej jest również unikać 
orzeszków ziemnych (w rzeczywisto-

ści należą one do grupy roślin strącz-
kowych, tak samo jak groch czy faso-
la). Mogą one zawierać rakotwórcze 
aflatoksyny, rodzaj pleśni. Ponadto 
należą one do jednych z najbardziej 
zanieczyszczonych pestycydami roślin. 
Orzechy mogą także uczulać. W przy-
padku alergii, koniecznie trzeba uni-
kać choćby śladowych ilości orzechów. 
Zazwyczaj jednak osoby uczulone na 
orzechy, są uczulone na jeden gatunek, 
co pozwala cieszyć się smakiem orze-
chów.

Naukowcom Dana-Farber Cancer 
Institute, Brigham and Women’s Ho-
spital oraz Harvard School of Public 
Health w Bostonie udało się stworzyć 
profil osób, które regularnie spożywa-
ją orzechy. Okazuje się, że „orzecho-
żercy” to przeważnie osoby szczupłe, 
niepalące i prowadzące zdrowy tryb 
życia. Regularnie ćwiczą i dbają o swoja 
dietę. Jedyną wadą lubiących orzechy 
jest tendencja do picia większej ilości 
alkoholu. Pozostaje mieć nadzieję, że 
to ostatnie spostrzeżenie z obserwa-
cji opublikowanych w „New England 
Journal of Medicine” nie ma jednak 
związku ze spożywaniem orzechów. 
Dłuższe życie w lepszym zdrowiu – to 
z pewnością gwarantuje nam regularne 
spożywanie orzechów.

Monika Grzeczyńska

c.d. ze str. 9

Kalorycznie i zdrowo,  
czyli cała prawda o orzechach

R E K L A M A

CI-TRI-MAG FORTE
120mg x 60 tabletek, suplement diety

cytrynian trójmagnezowy,  
witamina B6, witamina D3

Suplement stosuje się w celu uzupełnienia die-
ty w magnez, witaminę B6 oraz witaminę D3, 
w okresach intensywnego wysiłku fizycznego 
umysłowego a także w przypadkach wzmożo-
nego stresu i zmęczenia.
Wytwórca: Genexo Sp. z o.o.

MULTILAC  
Baby SYNBIOTYK  

10 saszetek, dietetyczny środek specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego

MULTILAC
10 kapsułek, suplement diety

Najnowszej generacji synbiotyk, zawie-
rający w swoim składzie fruktoologisa-

charydy (FOS) oraz 9 szczepów bakterii.  
W preparacie zastosowano innowacyjną 
technologię mikroenkapsulacji Micro MURE, 
która chroni bakterie przed niszczącym dzia-
niem soku  żołądkowego i  enzymów, prze-
dłużając ich żywotność.

Do postępowania dietetycznego dla nie-
mowląt od 4 miesiąca życia wspomaga-

jąco w trackie i po antybiotykoterapii, 
przy zaburzeniach czynnościowych 

jelit, w okresie zwiększonej skłon-
ności do infekcji.

Wytwórca:  
Genexo Sp. z o.o.

Nowoczesny synbiotyk zawierający w swoim 
składzie dziewięć szczepów bakterii oraz oligo-
fruktozę. W preparacie 
zastosowano innowacyjną 
technologię enkapsulacji 
MURE, która chroni bak-
terie przed niskim pH soku  
żołądkowego, soli żółci  
i enzymów, co prze-
dłuża ich żywotność. 
Suplement polecany  
w trakcie i po antybiotykote-
rapii oraz w okresach zwięk-
szonej skłonności do infekcji.
Wytwórca:  
Genexo Sp. z o.o.

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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Zdrowa i pyszna jesień!

Papryka – to warzywo, które nie tylko w swoim 
składzie ma sporo witaminy B, C 
oraz związków mineralnych: 
wapnia, potasu, żelaza czy 
magnezu, ale także dostar-
cza wiele błonnika. 

W przypadku papryki 
kolor ma znaczenie! Któ-
rą paprykę wybierzesz? 
Sprawdź!

Papryka czerwona troszczy 
się o wzrok i skórę. Dostarcza mnóstwo beta-karotenu, 
czyli prowitaminy A. Już 100 g papryki powinno zaspo-
koić ok. 70% zapotrzebowania naszego organizmu na 
witaminę A. Dzięki niej mamy piękną cerę, o zdrowym 
kolorycie, a przy asyście witaminy C ograniczymy po-
wstawanie zmarszczek. 

Coraz to krótsze dni, chłodniejsze poranki, mniej słońca i więcej deszczu – to znak, że nadeszła jesień. Jesień to nie 
tylko nieuchronny koniec lata, ale okres pełen barw i darów natury. Dojrzałe owoce i warzywa, tj. soczyste gruszki, wi-
nogrona, śliwki, soczyste jabłka i pachnące papryki. Jesień smakuje wyjątkowo i przy tym jest bardzo zdrowa. Zadbaj  
o siebie i spraw, aby te dary naszej matki ziemi gościły codziennie na twoim talerzu.

Śliwki – jest ich wiele odmian np. renklody, wę-
gierki, mirabelki. Wszystkie smakują doskonale, są 
słodkie, a ich miąższ rozpływają się w ustach. Śliw-
ki zawierają witaminę B i C oraz beta-karoten, żela-
zo, magnez, wapń i fosfor. Pomagają zwalczać stres, 
wpływają na układ nerwowy i wspo-
magają nasze samopoczucie, beta-
-karoten odmładza naszą skórę,  
a żelazo, magnez, wapń 
i fosfor pomaga w zapar-
ciach i chorobach jelita 
grubego. 

Winogrona – zawieraja reswe-
ratrol, który ma właściwości ha-
mujące rozwój nowotworów we 
wstępnych stadiach, jeszcze przed 
wystąpieniem objawów choroby. 
Winogrona działają upiększająco 
na cerę, nadając jej świeży i wyrazisty 
wygląd. Systematyczne jedzenie tych 
owoców w czasie upałów czy podczas przebywania w dusznym 
pomieszczeniu nawadnia organizm i wzbogaca go w cenne skład-
niki mineralne. Winogrona bogate są m.in. w potas, wapń, żelazo, 
magnez, cynk, miedź i bor. 

Gruszki – to owo-
ce bogate w błonnik,  

a także w potas, 
żelazo i witami-
nę C. Spożywa-
nie ich poprawia 

przemianę materii, 
oczyszcza organizm  

  z toksyn i wspomaga walkę z celluliti-
sem. Wspomaga także regulację ciśnienie krwi.

Kapusta – to warzywo o wyjątkowych 
właściwościach, w tym także leczniczych. 
Działa ściągająco, wspomaga w zmniejsza-
niu obrzęków. Kapusta działa także prze-
ciwbólowo i przeciwzapalnie, zwal-
cza bakterie, a dzieje się tak za sprawą 
zawartości siarki i związku o nazwie 
metylo-S-metionina. Jest bogata  
w witaminy z grupy B, witaminę A  
i C oraz minerały tj. siarka, wapń,  
żelazo i potas.

Papryka zielona polecana jest szczególnie dla 
kobiet planujących dziecko i ciężarnych, gdyż 

obfituje w kwas foliowy. Jedna papryka po-
krywa prawie 25% jego dziennego zapotrze-

bowania. Zieloną paprykę polecamy także 
na dobry nastrój oraz poprawę parame-
trów krwi, jest także dobrym źródłem 
witamy E, zwanej witaminą młodości  
i seksapilu.
Papryka żółta to źródło luteiny i zeak-

santyny czyli przeciwutleniacza, który łagodzi 
działanie wolnych rodników w siatkówce oka, za-

pewniając dobre widzenie.
Smak papryki także ma istotne znaczenie. Tak dla przy-

kładu ostre papryki, tj. jalapeno, chili, habanero wspomagają 
odchudzanie, hamując łaknienie. 
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Oferta ważna do 31 października 2014 r. lub do wyczerpania zapasów.

Echinacea-ratiopharm MAX  
100mg 50 tabletek

Profilaktin syrop
KONCENTRACJA, 115ml

Systane ULTRA 
10ml 

Skład: 1 tabletka zawiera 100mg standary-
zowanego soku z ziela świeżej, kwitnącej 
jeżówki purpurowej.
Wskazania: do krótkotrwałego stosowa-
nia profilaktycznego w okresie wzmożo-
nych zachorowań oraz w pierwszych obja-
wach przeziębienia.
Podmiot odpowiedzialny: Ratiopahrm GmbH.

Żelazo w mikrokapsułkach i witaminy, 
suplement diety
Suplement polecany dla dzieci w okresach inten-
sywnego rozwoju i wzmożonej aktywności umy-
słu. Wspomaga rozumienie, pamięć i koncentra-
cję oraz sprawność umysłową.
Producent: „Herbapol- Lublin” S.A.

Nawilżające krople do oczu służące do leczenia obja-
wów suchego oka, dają czasową ulgę w odczuwaniu 
pieczenia i podrażnienia.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o.

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.

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.

ASPRIN COMPLEX HOT
10 saszetek
Skład: 1 saszetka zawiera 500mg kwasu acetylo-
salicylowego oraz 30mg pseudoefedryny.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, 
przeciwgorączkowe, zmniejszające przekrwienie 
i obrzęk błony śluzowej nosa.
Wskazania: objawowe leczenie przekrwienia  
i obrzęku błony śluzowej nosa oraz związanych 
z przeziębieniem dolegliwości bólowych i go-
rączki.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

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

ASPIRIN CARDIO 
100mg, 28 tabletek powlekanych

Sterimar baby 
50ml, 150 aplikacji, spray do nosa

Substancja czynna: 100mg kwasu acetylosa-
licylowego.
Wskazania: choroba niedokrwienna serca 
oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których 
celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi.
Podmiot odpowiedzialny:  Bayer Sp. z o.o.

Fizjologiczny roztwór wody morskiej, do nawilżania i płukania 
śluzówek nosa.
Produkt przeznaczony dla niemowląt i małych dzieci.
Producent: SOFIBEL – Laboratories  Fumouze.

Neo – angin
36 tabletek do ssania 

Skład: 1 tabletka zawiera: 1,2 mg alkoholu 
2,4-dichlorobenzylowego; 0,6mg amylometa-
krezolu; 5,9mg lewomentolu.
Działanie: przeciwbakteryjne, przeciwgrzybi-
cze, miejscowo słabo znieczulające.
Wskazania: wspomaganie leczenia stanów 
zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegające 
z takimi objawami jak ból gardła, zaczerwienie, obrzęk.
Podmiot odpowiedzialny: Divapharma GmbH, Niemcy.

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.

Kapsiplast 
plaster leczniczy 50 sztuk
Skład: 1 plaster o powierzchni 142,1 cm² (10 cm x 15cm) 
zawiera 0,0399-0,0033g wyciągu gęstego z owoców pie-
przowca Capsicum Annuum L. oraz 0,0245-0,0020g wycią-
gu gęstego z pokrzyku Atropa belladonna L.

Działanie: miejscowo rozgrzewające.
Wskazania: miejscowe leczenie nerwo i mię-
śniobóli różnego pochodzenia.

Podmiot odpowiedzialny: 3M Poland Sp. z o.o.

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.

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.

Cholinex 24
24 tabletki do ssania 

Skład: 1 tabletka zawiera 150mg salicyla-
nu choliny. 
Działanie: miejscowo przeciwzapalne, 
przeciwbólowe, przeciwbakteryjne.
Wskazania: objawowe leczenie zapalenia 
błony śluzowej gardła, w tym ból i obrzęk gardła. 
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.

MAGNEZ 
z witaminą  B6
stres, przemęczenie i koncentracja 
x 50 tabletek, suplement diety

Tran z witaminami  
i kwasami Omega -3
60 kapsułek, suplement diety

1 tabletka zawiera: 125mg jonów Magne-
zu i1,4mg witaminy B6.
Suplement jest uzupełnieniem codzien-
nej diety w magnez i witaminę B6. Po-
lecany w okresach wytężonej pracy fi-
zycznej i umysłowej, stanach zmęczenia  
i zwiększonej drażliwości, sytuacjach stre-
sowych i towarzyszących im trudnościach  
w zasypianiu, zespole napięcia przedmie-
siączkowego.
Podmiot odpowiedzialny: Biotter.

Suplement zawiera olej z wątroby 
z dorsza bogaty w rozpuszczalne 
w tłuszczach witaminy A i D oraz 
kwasy tłuszczowe omega 3 (DHA-
-EPA), pomaga dbać o zdrowie 
wzmacniając układ odpornościo-
wy.
Podmiot odpowiedzialny: 
Biotter.
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O tym, że osteoporoza to taki cichy zabójca, wiadomo nie od dziś.  
Atakuje nasze kości powoli, cicho i przebiegle.  

Przeważnie pierwsze objawy to złamania kości. Niestety, to znak,  
że choroba już jest w dość zaawansowanym stadium.  

Porozmawiamy o tym z Kierownikiem Przychodni POZ  
dla Dorosłych w Katowicach, dr n. med. Jolantą Jefimiuk – Chęcińską.

Na mocne kości  
S Ą SPOSOBY!

wywiad z ekspertem dr n. med. Jolanta Jefimiuk  
– Chęcińska, Internista,  
lekarz Medycyny Pracy,  
Kierownik Przychodni POZ  
dla Dorosłych w Katowicach.

REDAKCJA: Jak rozpoznać tą prze-
biegłą chorobę kości?

dr n. med. Jolanta Jefimiuk – 
Chęcińska: Nie każdy ból kości 
nóg, rąk, stóp jest objawem typo-
wym dla osteoporozy. Często są to 
także bóle m.in. kręgosłupa. To sy-
gnał, który dla lekarza jest powo-
dem, aby zlecić wykonanie zdjęcia 
rentgenowskiego.

Czym jest choroba kości zwana 
osteoporozą, jak ją rozpoznać?

 Osteoporoza jest chorobą zwią-
zaną z wiekiem. Ma destabilizu-
jący wpływ na metabolizm kości, 
które są coraz bardziej podatne 
na złamania. Nasze kości stają się 
z wiekiem coraz bardziej cienkie  
i słabsze, z coraz mniejszą zawar-
tością wapnia, nie wiele trzeba, aby 
doszło do złamania. Ryzyko zła-
mań kości wraz z postępującą cho-
robą się zwiększa, a do najbardziej 
groźnych należą: złamanie biodra,  
w tym szyjki kości udowej, złama-
nie kręgosłupa, czyli jednego lub 
więcej kręgów, a także złamanie 
kości nadgarstka i przedramienia. 
Trzeba pamiętać, że na złama-
nia narażony jest wtedy cały nasz 
układ kostny.

W takim razie skąd mam wiedzieć 
kiedy należy zgłosić się do lekarza? 
A może po prostu jest jakiś limit 

wiekowy, w którym powinniśmy 
sami zgłosić się kontrolnie do leka-
rza? 

Wiek to dość znaczący wyznacz-
nik. Można przyjąć, że po 65. roku 
życia u kobiet i 70. roku u męż-
czyzn, no chyba, że stan zdrowia  
i nasze samopoczucie wskazuje,  
że wizyta jest niezbędna.

Czy okres menopauzy u kobiet to je-
den z powodów, dla którego należa-
łoby bez względu na wiek skonsulto-
wać się lekarzem?

Menopauza u kobiet nie jest do-
statecznym powodem do badania 
w kierunku osteoporozy, ale nigdy 
nie zaszkodzi sprawdzić i skonsul-
tować się z lekarzem odnośnie ry-
zyka wystąpienia u pacjenta oste-
oporozy. 
Jest to bardzo dobra okazja, aby 
lekarz przeprowadził dokładny 
wywiad, dotyczący nawyków ży-
wieniowych, palenia papierosów, 
trybu życia, o zażywanych lekach, 
oraz o tym czy ktoś z rodziny 
chorował na osteoporozę. Łatwiej 
wtedy oszacować ryzyko zachoro-
wania danego pacjenta. To także 
bardzo dobry moment na zachęce-
nie pacjenta do aktywności fizycz-
nej, do picia mleka, albo do rzuce-
nia palenia. Lekarz internista może 
jedynie uświadomić pacjenta, że 
menopauza jest tylko czynnikiem 

zwiększającym ryzyko, ale nie 
jest to powód do natychmiasto-
wego badania densytometrycz-
nego. Badania są drogie i w wielu 
wypadkach czeka się na nie dość 
długo. Chyba, że mamy okazje 
skorzystać z bezpłatnych badań 
densytometrycznych coraz czę-
ściej organizowanych przez Fun-
dacje i Stowarzyszenia. Jednym 
słowem konsultacja lekarska ni-
komu jeszcze nie zaszkodziła.

Jakie są sposoby na osteoporozę?
 Bez względu na wiek czy płeć 
trzeba zrezygnować z palenia 
papierosów i picia alkoholu. Do-
brze jest ograniczyć picie kawy, 
maksymalnie 2 filiżanki i do tego 
z mlekiem. Najlepszy sposób na 
osteoporozę to przede wszyst-
kim zdrowy tryb życia czyli 
odpowiednia dieta i aktywność 
fizyczna. Należy także pamiętać  
o spożywaniu przetworów 
mlecznych lub piciu mleka. 
Oczywiście, warto pamiętać, że 
najlepszym źródłem wapnia jest 
mleko i jego płynne przetwory, 
tj. kefiry czy też jogurty. Wszyst-
ko jednak powinno być w odpo-
wiednich proporcjach.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:  Martyna Chęcińska
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„Dopiero smutek jesieni 
radość wiosny ceni.”

Jan Izydor

Hasła do krzyżówki:
1. Czerwone korale wiszące na drzewach.
2. Owoce dębu.
3. Choroba zwiazana z wiekiem.  

Wpływa destabilizująco  
na metabolizm kości.

4. Lekarz drzew.
5. Jesienią są wyjatkowo piękne  

i kolorowe.
6. Jesienią w sadzie się rumienią.
7. Rodzaj papryki pobatej w kwas foliowy i 

wytaminę E.
8. Nazwisko Pisarza, autora cytatu:
 „O szyby deszcz dzwoni, deszcz dwoni jesienny 

i pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny.”
9. Jest ich kilka rodzajów m.in.  

Renklody, węgierskie, mirabelki,  
miodowe.

10. Miasto, w którym znajduje się  
Collegium Gostomianum, jedna  
z najstarszych szkół średnich w Polsce, opisane 
na str. 18.

11. Miesiąc rozpoczynający kalendarzową jesień.

Ecomer 
120 kapsułek miękkich, suplement diety 
Skład: 1 kapsułka zawiera 250mg oleju z wątro-
by rekina grenlandzkiego.

Działanie: pobudza naturalne procesy odpor-
nościowe organizmu.

Wskazania: pomocniczo w stanach obni-
żonej odporności na zakażenia bakte-

ryjne i wirusowe
Dystrybutor: KROTEX PHARM 

Sp. z o.o.

Ecomer JUNIOR 
30 kapsułek do żucia  
o smaku tutti-frutti, suplement diety 

W skład suplementu wchodzi olej z wątroby reki-
na wzbogacony kwasami omega-3 i witaminami 
A,D,E,K. Wskazany jest dla dzieci od trzeciego 
roku życia dla wzmocnienia odporności  
w okresie podwyższonej zachorowalno-
ści na grypę i inne choroby infekcyjne.
Dystrybutor: KROTEX 
PHARM Sp. z o.o.

Pierwsze pięć osób, które zadzwonią do redakcji 
pod nr telefonu: 32/ 253 75 00  lub wyślą na adres  
mailowy: biuro@fuzio.pl prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki otrzymają upominek!



Nadkwasota i choroba 
wrzodowa żołądka

Nadkwasota i choroba wrzodowa żołądka należą do stosunkowo częstych chorób przewodu pokarmowe-
go. Pełny rozwój choroby wrzodowej zdarza się obecnie znacznie rzadziej niż kilkadziesiąt lat temu z racji 
zmiany trybu życia i przyzwyczajeń żywieniowych społeczeństwa. Choroba też powoduje znacznie mniej-
szą śmiertelność niż dawniej, z racji postępów w jej leczeniu. Przed ponad dwudziestu laty dokonał się 
przełom w leczeniu tych dolegliwości. Odkryto mianowicie, że kluczowe dla wystąpienia wrzodów żołądka 
ma zakażenie bakterią Helicobacter pylori.

Leczenie przyczynowe
Podstawowym leczeniem jest tak zwa-
na eradykacja Helicobacter pylori. 
Polega ona na siedmiodniowej kuracji 
dwoma antybiotykami i inhibitorem 
pompy protonowej lub czternasto-
dniowej kuracji metronidazolem, 
antybiotykiem i inhibitorem pompy 
protonowej.
Dlatego przy nasilonych lub przedłu-
żających się dolegliwościach należy 
udać się do lekarza, który zleci erady-
kację.

Epizodyczne przypadki nadkwaśności 
można zwalczać objawowo lekami do-
stępnymi bez recepty. Obecnie lekami 
z wyboru są w pierwszej kolejności 
inhibitory pompy protonowej (Con-
troloc control, Bioprazol bio, Acidolac 
max, Piastprazol), w drugiej zaś leki 
przeciwhistaminowe (Ranigast Max, 
Ranigast Pro, Ranimax, Famidyna). 
Popularne dawniej leki zobojętnia-
jące (Maalox, Manti, Rennie etc) są 
powszechnie uważane za przestarzałe 
i nie zaleca się ich dłuższego stosowa-
nia.

Leczenie ziołowe
Niektóre leki chemiczne stosowana 
w omawianych schorzeniach niekie-
dy są łączone z preparatami lukrecji. 
Nie są jak na razie znane skuteczne  
i bezpieczne leki roślinne zmniej-
szające wydzielanie kwasu solnego  
w żołądku. Pewne działanie w tym 

kierunku wykazują alkaloidy pokrzy-
ku wilczej jagody, jednak ich prak-
tyczne zastosowanie w tym kierunku 
jest znikome, głównie z racji toksycz-
ności. Do środków osłaniających bło-
nę śluzową żołądka należą sukralfat  
i karbenoksolon, półsyntetyczne środ-
ki oparte na surowcach roślinnych.  
Do typowo ziołowych środków o po-
dobnym działaniu zalicza się rumia-
nek oraz sok z ziemniaków i kapusty.

Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra), 
to bylina z rośliny bobowatych (Fa-
baceae), dawniej znanej jako motyl-
kowate (Papilionaceae). Jej surowcem 
jest korzeń i rozłogi lukrecji (Glycy-
rrhizae radix). Stosowane są też soki  
i wyciągi z korzenia. Korzeń lukrecji 
działa wykrztuśnie, przeciwzapalnie 
i ściągająco. Stosuje się go w suchym 
kaszlu, nieżycie gardła i oskrzeli, cho-
robie wrzodowej żołądka i dwunast-
nicy. Preparatów z lukrecji nie można 
stosować długo, bo glicyryzyna powo-
duje zatrzymanie wody w organizmie. 
Lukrecja jest też stosowana w przemy-
śle farmaceutycznym i spożywczym, 

jako składnik poprawiający smak, 
gdyż glicyryzyna jest bardzo słodka.
 
Nawłoć pospolita, zwana też zwyczaj-
ną lub złotnikiem (Solidago virga-au-
red) to roślina wieloletnia z rodziny 
astrowatych (Asteraceae), dawniej 
znanej jako złożone (compositaeae), 
której surowcem leczniczym jest zie-
le nawłoci (Solidaginis virgaureae 
herbd). Ma głównie działanie mo-
czopędne, nadto ściągające, przeciw-
bakteryjne i przeciwzapalne. Wchodzi  
w skład wielu mieszanek ziołowych 
oraz leków złożonych różnej postaci 
(pasty, granulaty, krople,mikstury).

Dieta i styl życia
W leczeniu nadkwaśności i wrzodów 
ważna jest zmiana stylu życia, pole-
gająca na unikaniu nadużywania nie-
sterydowych leków przeciwzapalnych, 
kawy, alkoholu, ostrych przypraw  
i tytoniu. Należy również unikać stresu  
i regularnie się odżywiać.

Piśmiennictwo:
•Farmacja praktyczna; praca zbiorowa 
pod redakcją Renaty Jachowicz; War-
szawa 2007 
•Leonidas Samochowiec; Kompendium 
ziołolecznictwa; Wrocław 2002
•Halina Strzelecka, Józef Kowalski 
(red.); Encyklopedia zielarstwa i zioło-
lecznictwa; Warszawa 2000
•pharmindex.pl

Monika Grzeczyńska
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 Posterisan maść
25gPosterisan czopki

10 sztuk

Skład: 387,1 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia coli.
Działanie: lek na hemoroidy.
Wskazania do stosowania: świąd, sączenie i pieczenie okolicy odbytu spowodowane 
guzkami krwawniczymi. 

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

PRZEDSTAWIONA OFERTA CENOWA MA CHARAKTER INFORMACYJNY, NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU ART. 66 PAR. 1 KODEKSU CYWILNEGO 
ORAZ WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH. 

Skład: 166,7 mg standaryzowanej zawiesiny kultury bakteryjnej Escherichia 
coli. 
Działanie: lek na hemoroidy.
Wskazania do stosowania: świąd, sączenie i pieczenie okolicy odbytu spo-
wodowane guzkami krwawniczymi, szczelinami i rozpadlinami odbytu oraz 
wypryskiem.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość 
na substancję czynną lub na którą-
kolwiek substancję pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny:  
Dr. Kade Pharmazeutische  
Fabrik GmbH.
Przedstawiciel podmiotu  
odpowiedzialnego:  
Kadefarm Sp. z o.o.

Przeciwwskazania: nadwrażli-
wość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję po-
mocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny:  
Dr. Kade Pharmazeutische 
Fabrik GmbH.
Przedstawiciel podmiotu 
odpowiedzialnego:  
Kadefarm Sp. z o.o.

Zaparcie (obstrukcja) uznawane jest przez ekspertów 
za jedną z najczęstszych przyczyn hemoroidów. Ważnym 
aspektem skutecznej terapii jest zapewnienie u pacjen-
ta miękkiej konsystencji stolca oraz bezproblemowego 
opróżniania jelit, które nie wymaga nadmiernego parcia. 
To istotne gdyż podczas parcia dochodzi do zastojów krwi 
w hemoroidach i ich nabrzmienia. Dla osiągnięcia tego 
celu zaleca się przede wszystkim zmianę sposobu odży-
wiania na dietę bogatą w błonnik oraz dostarczanie or-
ganizmowi dużej ilości płynów. Zgodnie z najnowszymi 
wynikami badań ważne jest jednak także uwzględnienie 
formy zaparcia, z którą mamy do czynienia. 

Czym właściwie jest zaparcie  
z medycznego punktu widzenia?

Pacjenci mają poczucie,  że cierpią na zaparcia w różnych 
sytuacjach. Istotną rolę odgrywają tu indywidualne przy-
zwyczajenia związane z oddawaniem stolca. Niektórzy 

ZAPARCIA JAKO 
PRZYCZYNA

HEMOROIDÓW
Zaparcia uznaje się za istotny czynnik ryzyka 
przy hemoroidach. Wyróżnia się różne typy 
zaparć. Aby unikać powiększania się hemoro-
idów, ważne jest prawidłowe leczenie przyczy-
ny danego rodzaju zaparcia. 

czują, że mają zaparcie, jeżeli nie oddają stolca raz dzien-
nie lub jeśli muszą przy oddawaniu stolca mocno przeć.  
Z medycznego punktu widzenia mówimy jednak o zaparciu  
z reguły dopiero wtedy, gdy do wypróżnienia dochodzi 
mniej niż trzy razy w tygodniu. Charakterystyczny jest 
przy tym twardy stolec, mocne parcie oraz niezupełne 
opróżnienie kiszki stolcowej. Jeżeli stan ten trwa dłużej niż 
trzy miesiące, to mówimy o chronicznym zaparciu. 

Dwie formy chronicznego zaparcia 
Zasadniczo rozróżniamy różne formy obstruk-

cji. Dolegliwości związane z zaparciem mogą 
mieć przyczyny funkcjonalne, wynikać z zabu-
rzeń wypróżniania lub ze spowolnionego transportu  
w jelitach. Różne formy chronicznego zaparcia  
w różny sposób oddziałują na dolegliwości związane z he-
moroidami. 
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Zaparcie wywołane spowolnioną pracą jelit 
Zaparcia spowodowane spowolnionym przemieszcza-

niem się treści jelitowej wynikają z bezwładności jelita 
grubego.  Silne skurcze (perystaltyka), które są normalną  
częścią ruchów jelita w ramach trawienia, występują  
w  mniejszej ilości. W wyniku tego transport treści po-
karmowych w jelicie grubym spowalnia się. Może być to 
spowodowane złym odżywianiem (np. mała ilość błonni-
ka, zbyt mała ilość dostarczanych płynów), ale także cho-
robą neurologiczną (np. choroba Parkinsona, stwardnienie 
rozsiane lub porażenie poprzeczne), chorobą endokryno-
logiczną (np. cukrzyca, nadczynność tarczycy) lub przyj-
mowanymi lekami. W większości przypadków przyczyna 
pozostaje jednak nieznana. 

Zaparcia wynikające z zaburzeń defekacji 
O wiele częściej zaparcia wynikają z zaburzeń opróż-

niania jelita spowodowanymi świadomą lub nieświa-
domą próbą powstrzymywania wypróżnienia. W wy-
niku tego kał staje się twardy w ostatnim odcinku jelita. 
Opróżnienie jelita staje się utrudnione i powoduje pęk-
nięcia błony śluzowej otaczającej hemoroidy. Powsta-
je zagrożenie, że utrwali się diabelski krąg: bolesne wy-
próżnienia, ich unikanie i jeszcze większe zagęszczenie  
i utwardzenie mas kałowych, podczas gdy tak naprawdę nie 
ma fizycznych przyczyn dla powstawania zaparć. Przyczy-
ną tego stanu rzeczy mogą być np. choroby kanału anal-
nego (np. hemoroidy, pęknięcia) lub też u młodych kobiet 
zespół spastycznego dna miednicy. 

Konsekwencje leczenia zaparć 
Negatywnie oddziałują na hemoroidy przede wszystkim 

te zaparcia, które wywoływane są zaburzeniami wypróż-
nień. Stwardniały stolec powoduje stale skaleczenia i po-
garsza tym samym stan hemoroidów. Wypróżnień w miarę 
możliwości nie należy bez potrzeby powstrzymywać. W 
przypadku istniejących już hemoroidów nie można dodat-
kowo drażnić błony śluzowej odbytu. Należy więc unikać 
silnego parcia. Eksperci zalecają też regularne stosowanie 
maści ochronnej na skórę okolicy odbytu, zapobiegają-
cej dolegliwościom związanym z hemoroidami. Do naj-
częściej polecanych leków należy Posterisan®, dostępny 
w aptece bez recepty. Posterisan® uśmierza ból, eliminuje 
świąd i pieczenie, zwiększając przy tym odporność cho-
rych miejsc na zakażenia bakteryjne. Dodatkową zaletą 
Posterisanu® jest fakt, iż można go stosować także u kobiet  
w ciąży oraz w czasie laktacji. 

Artykuł na podstawie materiałów prasowych firmy 
Kadefarm Sp. z o.o.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat 
hemoroidów i sposobów ich zwalczania, 
wejdź na stronę www.hemoroidy.info.pl, 
gdzie uzyskasz niezbędne informacje  
o schorzeniu oraz zamówisz bezpłatny 
poradnik dla pacjentów cierpiących na 
hemoroidy.

HEXAGYN duo 
globulki dopochwowe  
z kwasem hialuronowym  
i kwasem mlekowym

R E K L A M A

HEXAGYN duo 10 globulek dopochwowych
Jest to wyrób medyczny, który pomaga w utrzymaniu naturalnej ochrony pochwy 
i przyspiesza odbudowę prawidłowej flory bakteryjnej. Jest użyteczny jako środek 
wspomagający w zapobieganiu i leczeniu suchości pochwy o charakterze zapalnym  
i zakaźnym, w przypadku podrażnienia, pieczenia oraz świądu.
Dystrybutor:  HEXANOVA Sp. z o.o. 

Doppelherz Uro Forte 
30 kapsułek, suplement diety

Suplement zawiera skoncentrowa-
ny wyciąg z żurawiny, który wpływa 
hamująco na przyleganie bakterii do 
nabłonka dróg moczowych, jest zale-
cany dla osób, które powinny zadbać 
o prawidłową pracę dróg moczowych 
i ich oczyszczanie. 
Podmiot odpowiedzialny:  
Queisser Pharma GmbH. 
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Wędrówki bliskie i dalekie
W tym numerze zapraszam Państwa na Ziemię Świętokrzyską.  
Czy warto poświęcić jesienny weekend, by odwiedzić te okolice?  

Mam nadzieję, że uda mi się zachęcić Was do wycieczki właśnie w te rejony.

W 1149 r. do obecnego Jędrze-
jowa przybyli zakonnicy z fran-
cuskiego opactwa cysterskiego 
Morimond w Burgundii i wy-
budowali w nim pierwszy na 
ówczesnych ziemiach polskich 
klasztor cysterski. Górujące 
nad miastem opactwo skła-
da się z trójnawowej bazyliki 
z transeptem oraz zabudowań klasztornych, z których 
do dziś zachowały się jedynie trzy skrzydła. We wnętrzu 
świątyni uwagę zwracają późnoromańskie wsporniki  
w kaplicach południowych oraz barokowe organy i stal-
le. Tutaj od 1217 r. wiódł życie zakonne Wincenty zwany  
Kadłubkiem, autor liczącego cztery księgi dzieła pt. „Kro-
nika polska”, stanowiącego główne, aczkolwiek niezbyt 
wiarygodne źródło historii dziejów Polski tamtego okresu. 
W bazylice znajduje się ołtarz grobowy kronikarza wraz  
z relikwiami. Corocznie w sierpniu i wrześniu w klaszto-
rze odbywa się Międzynarodowy Festiwal Organowy.

Sandomierz to miasto malowniczo położone na krawędzi 
Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej, jedno z najstarszych  
i historycznie najważniejszych miast Polski.

Świadectwem znaczenia miasta jest ponad 120 zabytkowych 
budowli wszystkich stylów, które w połączeniu z pięknem 
krajobrazu, wspaniałą zielenią i malowniczym położeniem na 
siedmiu wzgórzach, poprzecinanych lessowymi wąwozami, 
zachęcają licznych turystów do spędzenia czasu w tym mie-
ście. Do najbardziej znanych zabytków należą: renesansowy 
Ratusz, jedna z bram wjazdowych na Stare Miasto - Brama 
Opatowska, Zamek Królewski i Katedra wzniesione przez 
Kazimierza Wielkiego, Collegium Gostomianum należące do 
najstarszych szkół średnich w Polsce. Dzisiejszy Sandomierz 
to także ważny ośrodek edukacyjny, kulturalny i gospodarczy 
województwa świętokrzyskiego.

Wieś u stóp Łysej Góry, na skraju Świętokrzyskiego 
Parku Narodowego. Historia Nowej Słupi związana jest  
z rozwijającym 
się w pierw-
szych wiekach 
naszej ery hut-
nictwem żelaza.

Pozostałości dawnych pieców hutniczych tzw. dymarek 
znajdują się w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świę-
tokrzyskiego im. Mieczyslawa Radwana. Przy „drodze 
królewskiej” na Święty Krzyż znajduje się kamienna figu-
ra przedstawiająca klęczącego człowieka. Nazywana jest 
Emerykiem lub pielgrzymem.

Rośnie tu legendarny dąb 
- „Bartek”. Jego wiek szaco-
wany jest na 600 do 1200 lat 
- według różnych źródeł.

Drzewo ma 30 metrów wysokości, obwód pnia 985 cm, roz-
piętość korony 20 na 40 m., pierśnica (średnica drzewa) 314 
cm. W konarach drzewa żyje wiele gatunków ptaków. Pod 
„Bartkiem” gościli królowie: Bolesław Chrobry, Kazimierz 
Wielki i Jan III Sobieski. Obok „Bartka” znajduje się aleja zło-
żona z kilkudziesięciu wiekowych drzew.

oprac. Monika  
Grzeczyńska
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Vicks SymptoMed Complete
10 saszetek, smak cytrynowy

HERBA Pini 
syrop, 116ml

XYLOMETAZOLIN WZF 
0,1% krople do nosa, 10ml

Skład: 1 saszetka zawiera: 500mg Paracetamo-
lum; 200mg Guaifenesinum; 10mg Phenylefrini.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, 
wyksztuśne, zmniejsza obrzęk nosa.
Wskazania: łagodzenie objawów przeziębienia 
i grypy.
Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma.

Skład: 100ml syropu zawiera: 6,6g płynnego wyciągu  
sosnowego; 1g nalewki koprowej; 0,05g fosforanu kodeiny.
Działanie: przeciwkaszlowe.
Wskazania: doraźnie w suchym, męczącym kaszlu,  
w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.
Podmiot odpowiedzialny: Herbapol- Lublin S.A.

Skład: 1ml zawiera 1mg ksylometazoliny.
Działanie: poprzez miejscowe obkurczanie na-
czyń krwionośnych zmniejsza się przekrwienie  
i obrzęk błony śluzowej i ilość wydzieliny.
Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej 
nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapa-
lenia błony śluzowej, zapaleniu zatok.
Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. 

Pneumolan 
syrop 120ml, suplement diety

GardloX Tymianek 
Podbiał plus 
24 pastylki do ssania, suplement diety 

Pneumolan plus 
syrop 120ml, suplement diety

GardloX Syrop ziołowy 
z witaminą C  

Suplement zawiera optymalną kompozy-
cję ekstraktów roślinnych, które wykazują 
korzystne, wzajemnie uzupełniające się 
działanie na funkcje układu oddechowe-
go i zatok. Korzystnie wpływa na układ 
odpornościowy. Polecany od 3 roku życia.
Producent: Novascon Pharmaceuticals.

Składniki zawarte w preparacie wspomagają 
funkcjonowanie gardła, wzmocnienie odpor-
ności oraz łagodzą chrypkę.
Producent: S-LAB Sp. z o.o.

Suplement zawiera optymalną kom-
pozycję ekstraktów roślinnych, które 
wykazują korzystne wzajemnie uzupeł-
niające się działanie na funkcje układu 
oddechowego i zatok. Korzystnie wpły-
wa na układ odpornościowy. Polecany 
od 6 roku życia.
Producent: Novascon Pharmaceuticals.

Tymianek - podbiał plus 
120ml, suplement diety

Składniki zawarte w preparacie wspomagają 
funkcjonowanie gardła, wzmocnienie odporno-
ści oraz łagodzą chrypkę.
Producent: S-LAB Sp. z o.o.

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwska-
zania, 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.

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus
aerozol do nosa 15ml

Metafen  ZATOKI
20 tabletek

Skład: 1ml roztworu zawiera 0,5mg chlorowodorku oksymetazoliny.
Działanie i wskazania: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie 
błony śluzowej. 
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapalenia 
błony śluzowej nosa, pochodzenia naczynioruchowego lub alergicz-
nego, w zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, 
zapaleniu ucha środkowego.
Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma. 

Skład: 1 tabletka zawiera 200mg ibuprofenu oraz 30mg pseudoefedryny.
Działanie: przeciwbólwe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, zmniejsza obrzęk błony śluzowej.
Wskazania: łagodzenie objawów grypy i przeziębienia, bóle głowy, bóle i niedrożność zatok.
Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA S.A. 

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.

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.

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.



Krotex Pharm Sp. z o.o. Sp. k., ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa, tel.: 22 669 14 19, 22 633 80 41, e-mail: poczta@krotex.com.pl

skuteczne wzmocnienie odporności i prawidłowego rozwoju dziecka

odporność ecomer® zawiera standaryzowany, oczyszczony olej z wątroby rekina 
grenlandzkiego o wysokiej zawartości substancji czynnej - alkilogliceroli. Proces 
oczyszczenia i standaryzacji gwarantuje jednakową ilość alkilogliceroli w każdej 
serii produktu

ecomer® forte zawiera wysoką dawkę oczyszczonego standaryzowanego oleju z 
wątroby rekina, standaryzowany ekstrakt z czosnku oraz witaminę D3 w formie szyb-
ko wchłanialnych substancji aktywnych. Dzięki zaawansowanej technologii LicapsTM  

składniki ecomer® forte wykazują wyjątkowo wysoką biodostępność, dostarczając 
cennych składników dla wzmocnienia odporności organizmu 

ecomer® omega-3 baby DHA dostarcza optymalną dla niemowląt i dzieci dzienną 
porcję DHA. Dzięki zastosowanej technologii BioPure DHATM uzyskano wysoką czystość 
i przyswajalność DHA oraz witaminy D3

ecomer® forte - suplement diety
postać: kapsułki LicapsTM po 60 szt. w opakowaniu
produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia i dla 
dorosłych
skład: standaryzowany, oczyszczony olej z wątroby rekina 
grenlandzkiego, standaryzowany, oczyszczony ekstrakt z czosnku, wit. D3

odporność ecomer®  – suplement diety
postać: kapsułki po 120 szt. w opakowaniu
produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia  i dla 
dorosłych
skład: standaryzowany, oczyszczony olej z wątroby rekina grenlandzkiego

odporność ecomer® junior – suplement diety
postać: kapsułki do żucia po 30 szt. w opakowaniu
produkt przeznaczony jest dla dzieci od 3. roku życia
skład: standaryzowany, oczyszczony olej z wątroby rekina grenlandzliego, 
standaryzowany, oczyszczony olej z tuńczyka BioPure DHATM, wit. A, D3, E, K

ecomer® omega-3 baby DHA - środek spożywczy  
specjalnego przeznaczenia medycznego 
postać: kapsułki twist-off po 30 sztuk w opakowaniu
produkt przeznaczony jest dla dzieci od pierwszych dni życia
skład: standaryzowany, oczyszczony olej z tuńczyka BioPure DHATM , wit. D3

skuteczne wzmocnienie odporności dla całej rodziny

ecomer® junior zawiera olej z wątroby rekina, olej z tuńczyka oraz kompleks witamin 
A, D3, E, K. To nowoczesny preparat z opatentowaną technologią BioPure DHATM w 
postaci pysznych kapsułek do żucia o smaku tutti frutti. Technologia BioPure DHATM  
gwarantuje wyjątkowo wysoką zawartość DHA 


