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Drodzy Czytelnicy,  
serdecznie witamy  
w Nowym 2018 Roku! 
Miejmy nadzieje, że to będzie dla nas Wszystkich 

Rok pełen radości, zdrowia i satysfakcji.

W zimowe wieczory zachęcamy Was do czytania 
najnowszego wydania Zdrowie i Opieka, w którym 
będziecie mogli dowiedzieć się jak zadbać o swoich 
dziadków przy okazji ich święta, które już tuż tuż. 
Nie zabraknie artykułów o tym jak wzmocnić swoją 
odporność i skutecznie bronić się przed wirusami. 

Zachęcamy do odbycia podróży podczas lektury arty-
kułu z cyklu „Wędrówki bliskie i dalekie”. Odbędzie-
my także kolejną wyprawę w ramach artykułu „Śla-
dami Polaków”, tym razem dotrzemy do odległego 
Afganistanu. 

Wewnątrz wydania znajdą Państwo jak zwykle wiele 
innych artykułów, porad i przepisów. 
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Producent: Scan Anida Sp. z o.o., Kraków, ul. Motyla 26

SORA forte  
Szampon leczniczy, 50 ml 
Skład: 1 ml szamponu zawiera 10 mg permetryny.
Działanie: przeciw pasożytom zewnętrznym, owadobójcze, repelent.
Wskazania: zwalczanie wszawicy głowowej u dorosłych i dzieci powyżej 3 lat.

SORA  Płyn do zwalczania wszawicy głowy, 100 ml
Płyn zawiera dimetikon, który skutecznie działa przeciwko wszom głowowym poprzez fizyczne za-
blokowanie funkcji oddechowych. Wyrób może być stosowany we wszystkich grupach wiekowych, 
przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

SORA  Lotion do skóry głowy i włosów, 100 ml
Produkt zalecany do stosowania profilaktycznego i po kuracji szamponem Sora Forte.  
Działa antyseptycznie, koi stany podrażnienia i swędzenia skóry głowy. Zawarty składnik cytronella 
odstrasza wszy i owady.

Gold-Vit D3 + K2 
suplement diety w postaci  
30 kapsułek płynnych Flow Caps
Zawierający wysoką ilość witaminy D (D3) w dawce aż 4000 
j.m. Produkt uzupełniono o naturalną witaminę K z natto, 
występującą w najbardziej przyswajalnej i najaktywniejszej 
formie – menachinonu-7 (witamina K2).

Producent: Olimp Laboratories

TABEX 
Leczy uzależnienie  
od nikotyny – 25 dni pełna terapia
Skład: substancja czynna: cytyzyna 1,5 mg, substancja pomocnicze: laktoza,  
celuloza mikrokrystaliczna, talk, stearynian magnezu do 100 mg, 
Producent: SOPHARMA
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Nie jest tajemnicą, że nasze 
serce starzeje się jak reszta ciała 
a miażdżyca jest procesem fizjo-
logicznym i niestety nie da się jej 
zapobiec. Serca naszych dziad-
ków mają prawo być w słabszej 
kondycji. Możemy jednak ten 
proces spowlnić i codzienną pra-
cą sprawić, żeby posłużyło im 
jak najdłużej. Co w takim razie 
zrobić żeby zadbać o stan serca 
swoich dziadków? 

Nie lekceważ narzekań 
na zdrowie

Częstą cechą wszystkich osób 
starszych jest to, że czasami na-
rzekają na swoje zdrowie, że sła-
bo się czują, że nie mają siły, że 
większość czasu najchętniej spę-
dziliby na kanapie. Tymczasem 
statystyki są bardzo niepokojące, 
ponieważ zawał u kobiet w star-
szym wieku może mieć objawy, 
które zbagatelizujemy. Jak wyni-
ka z badań około 45 proc. ludzi, 

którzy przeszli zawał serca nie są 
tego świadomi. Dlatego, nie mo-
żemy bagatelizować żadnych sy-
gnałów i tłumaczyć ich wiekiem. 
Jeżeli dziadkowie źle się czują, 
powinniśmy ich namówić na wi-
zytę u lekarza. Jeżeli mamy taką 
możliwość, sami umówmy ich 
na taką wizytę. Lekarz powinien 
przeprowadzić badanie jak naj-

szybciej. W trosce o zdrowie se-
niora zajrzyjmy również do jego 
domowej apteczki. Powinny się 
tam znaleźć suplementy, które 
wspomogą pracę serca. W takiej 
apteczce powinny być witaminy 
z grupy B, witamina E, żelazo czy 
wyciąg z owoców głogu. Są to 
składniki, które dodadzą energii 
a także poprawią funkcjonowa-

NA ZDROWIE 
DZIADKOM

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE, W KTÓRYM WSZYSCY SIĘ  
SPIESZYMY, A RODZICE CZĘSTO NIE MAJĄ  
MOŻLIWOŚCI, ŻEBY CAŁY CZAS SIĘ  
OPIEKOWAĆ SWOIMI DZIEĆMI TO DZIADKOWIE  
PRZEJMUJĄ ICH ROLĘ.  WPADAMY DO NICH  
Z WIZYTĄ, DZWONIMY NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA,  
SPĘDZAMY Z NIMI ŚWIĘTA, JEDNAK CO WIEMY  
O ICH ZDROWIU?  
CZY WIEMY, KIEDY OSTATNIO BYLI U LEKARZA,  
ROBILI BADANIA? JEŻELI NIE TO POWINNIŚMY  
TO JAK NAJSZYBCIEJ NADROBIĆ. 
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nie serca i naczyń krwionośnych.

Sam sprawdzaj stan 
zdrowia dziadków

Pierwsze badanie jakie mo-
żemy wykonać sami to spraw-
dzenie ciśnienia krwi. Badanie 
ciśnienia oraz utrzymanie od-
powiedniej wagi jest kluczowe, 
ponieważ otyłość i nadwaga 
to jeden z czynników podno-
szących ryzyko zawału. Polacy 
najczęściej umierają z powodu 
chorób układu krążenia a wiele 
z nich jest związanych właśnie  
z otyłością. Kolejnym czynnikiem 
zwiększającym to ryzyko jest 
właśnie wiek - u mężczyzn po-
wyżej 45 roku życia i 55 lat u ko-
biet. Według badań WHO niepo-
koić powinien obwód w pasie 
większy niż 102 cm u mężczyzn 
i 88 cm u kobiet. Skoro święto 
naszych dziadków już niedługo 
to świetnym prezentem może 
być na przykład ciśnieniomierz. 
Przy okazji poświęć trochę czasu 
na wyjaśnienie jak obsługiwać to 
urządzenie, żeby nie leżało nie 
używane i się kurzyło. 

Zamień kanapę  
na spacer

Ruch to podstawa w profi-
laktyce chorób serca u senio-
rów. Lekarze zalecają minimum 
150 minut ruchu tygodniowo. 
Co oznacza, że najlepiej jeżeli 
przez 5 dni w tygodniu będzie-
my, ćwiczyć po około 30 minut. 
Taka dawka aktywności wy-
starczy żeby zmniejszyć ryzyko 
choroby serca o ponad 50 pro-
cent. Różne formy ruchu można 
stosować- ćwiczenia, spacery, 
wyjście do sklepu, ważne żeby 
to było przynajmniej pół godzi-
ny dziennie. Dobrym wyjściem 

może być sprawienie dziadkom 
psa. Będzie on motywacją do 
wychodzenia na spacery a także 
pomoże redukować stres. Na-
ukowcy stwierdzili, że przebywa-
nie w towarzystwie czworonoga 
powoduje obniżenie ciśnienia 
krwi a także stymuluje poziom 
endorfin oraz dopaminy. 

W momencie kiedy zobaczy-
my, że dziadkowie przyzwyczaili 
się do codziennej aktywności, 
można zaproponować im nor-
dic walking. Chodzenie z kijami 
zwiększa spalanie tłuszczu na-
wet do 46 procent. Dodatkowo 
ta dyscyplina zmusza do popra-
wy stabilności postawy, którą  

z wiekiem tracimy. Takie regu-
larne marsze zwiększają również 
ruchomość w stawach. 

Pomóż w zakupach
Warto przyjrzeć się liście za-

kupów starszych osób. Jeżeli są 
na niej produkty takie jak twar-
de margaryny, ciastka, słody-
cze, tłuste mięsiwa i wędliny, 
wysoko przetworzone produk-
ty, słodzone gazowane napoje 
to postarajmy się skorygować 
taką listę i zamienić produkty na 

te zdrowsze. Musimy pokazać 
i wytłumaczyć dziadkom jakich 
produktów powinni szukać i co 
oznaczają konkretne opisy na 
etykietach. Przeczytaj, co jest 
napisane na ulotce, i wytłumacz, 
że syrop glukozowo-fruktozowy 
i tłuszcze utwardzane to dwie 
rzeczy, których należy się wy-
strzegać. Tłuszcze trans podwyż-
szają stężenie złego cholesterolu 
LDL, a obniżają poziom dobrego 
cholesterolu HDL. Oraz podno-
szą stężenie lipoproteiny, która 
zwiększa ryzyko niedokrwiennej 
choroby serca. A fruktoza i syrop 
glukozowo-fruktozowy sprzyjają 
otyłości. Kolejnym produktem na 

który powinniśmy zwrócić uwa-
gę jest sól. Według zaleceń WHO 
powinniśmy jej spożywać mak-
symalnie do 5 gramów dziennie. 
Większa dawka zwiększa ryzyko 
wystąpienie nadciśnienia tętni-
czego, udaru mózgu i niewydol-
ności serca. 

Nie strasz
Jeżeli już musimy przekazać 

seniorowi jakąś złą informację, 
postarajmy się to zrobić delikat-
nie. Osoby starsze nie uskarża-

ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI



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.

jące się na co dzień na dolegli-
wości sercowe pod wpływem 
dużego stresu mogą zarego-
wać kłopotami z sercem. Po ta-
kiej złej informacji lub nagłym 
wysiłku fizycznym podnosi się 
diametralnie ciśnienie, serce za-
czyna pompować większe ilości 
krwi, a zatkane blaszką miaż-
dżycową naczynia nie są na tyle 
przepustowe, by móc dostar-
czyć odpowiednią jej ilość. Jeśli 
naczynia krwionośne seniora są 
słabe, a złogi miażdżycowe duże, 
może się to skończyć zasłabnię-
ciem, a nawet zawałem serca. 
Dlatego pamiętajmy, że nie nale-
ży denerwować osób starszych. 
Kluczową role odgrywają tutaj 
też nasze relacje z dziadkami, 
którzy dużo bardziej przeżywają 
sprzeczki rodzinne.

Dobre wzorce  
z Internetu

Starsze osoby rzadko korzystają 
z Internetu. A przecież to właśnie 
tam możemy znaleźć mnóstwo 
informacji na temat zdrowego 

trybu życia wśród seniorów. Po-
szukajmy razem z dziadkami in-
formacji jak się odżywiać w da-
nym wieku, jakie badania robić. 
Poszukajmy informacji o innych 
starszych osobach, które chwalą 
się swoim dobrym stanem zdro-
wia. Będzie to świetna motywacja 
do zadbania o zdrowie a może na-
wet znalezienia nowej pasji. 

Przeczytajmy im kilka historii 
osób, które zaczęły ćwiczyć w wie-
ku podeszłym a w tej chwili doko-
nują wyczynów, które nie śnią się 
nawet ludziom o kilkadziesiąt lat 
młodszym. Po prostu pokażmy 

im, że komputer i Internet to urzą-
dzenie dzięki któremu możemy 
dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy i nauczyć się czegoś.

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

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

W. Jakubek
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BIOVITAL ZDROWIE 
1000 ml, suplement diety
WITAMINY+ŻELAZO+GŁÓG

BIOVITAL PAMIĘĆ 
650 ml, suplement diety 
WYSOKA ZAWARTOŚĆ WITAMINY B6 i E+ LECYTYNA

Produkt zawiera zestaw witamin z grupy B, 
witaminę C, witaminę E , żelazo oraz wyciąg 
z głogu.
Przeznaczony jest dla osób dorosłych - prze-
pracowanych, przemęczonych, chcących 
utrzymać dobrą  kondycję organizmu nie-
zależnie od wieku.
Może być stosowany przez diabetyków.
Podmiot wprowadzający na rynek: 
EGIS Polska Sp. z o.o.

Jest produktem przeznaczonym dla osób 
dorosłych, zalecanym w celu uzupełnienia 
codziennej diety w lecytynę oraz witaminy 
B6 i E.
Wspomaga pamięć, zdolność koncentracji  
i inne funkcje układu nerwowego.
Podmiot wprowadzający na rynek: 
EGIS Polska Sp. z o.o.
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Fakt ten pokazuje, jak wielu senio-
rów dotykają tego rodzaju pro-
blemy ze zdrowiem. Dlaczego jest 
to problem na tak wielką skalę? 
Czy pogorszenie słuchu z wie-
kiem jest nieuniknione? Jak należy 
reagować na objawy pogorszenia 
się słuchu?

Warto wiedzieć, co dzieje się ze 
zmysłem słuchu u starzejącego się 
człowieka, aby odpowiednio re-
agować na objawy i jak najszybciej 
podjąć właściwe działania. Ubytki 
w słuchu to nie tylko kłopot zdro-
wotny. Często taka dolegliwość 
odbija się na życiu społecznym 
seniora, dla którego wielką uciąż-
liwością i sporym dyskomfortem 
jest problem z wyraźnym słysze-
niem otoczenia. Prowadzenie roz-

mów, kiedy słyszy się niewyraźnie 
i ma się kłopoty ze zrozumieniem 
przekazu, jest na tyle kłopotliwe, 
że wielu niedosłyszących seniorów 
po prostu unika kontaktu z innymi. 
Nie ma też co ukrywać, że proble-
my ze słuchem często wywołują 
irytację najbliższego otoczenia. 
Jak poradzić sobie z problemami, 
jakie niesie za sobą pogorszenie 
słuchu?

Dlaczego słuch się  
pogarsza?

Za stopniowy zanik słuchu 
mogą odpowiadać przeróżne 
schorzenia, od ustalenia przyczy-
ny jest lekarz – ale trzeba mu na 
to pozwolić. Proces pogarszania 

się słuchu związany z wiekiem 
zwykle nabiera tempa po 60-tym 
roku życia, apogeum osiąga na-
tomiast przeważnie po 80-tce. 
Zwykle temu procesowi nie towa-
rzyszy żadne dodatkowe zagro-
żenie dla zdrowia, poza oczywi-
stym dyskomfortem związanym  
z coraz gorszym słyszeniem. Wiele 
starszych osób lekceważy objawy 
utraty słuchu lub je z rozmysłem 
ignoruje mimo, że obecnie do-
stępne aparaty słuchowe w znacz-
nym stopniu ograniczają problem 
i umożliwiają normalne funkcjo-
nowanie.

Trzeba pamiętać także, że zda-
rzają się sytuacje, kiedy utrata 
słuchu (szczególnie nagła lub po-
stępująca bardzo szybko) mogą 
oznaczać bardzo poważne choro-
by, które mogą nawet zagrażać ży-
ciu. Pogorszenia słuchu nie można 
lekceważyć w żadnym wypadku! 
Nie jest oczywiście żadną tajem-
nicą, że degeneracja słuchu postę-
pująca wraz z wiekiem nie stanowi 
czegoś niezwykłego. Nie oznacza 
to jednak, że nie powinno się po-
święcić uwagi tej kwestii. Warto 
zadbać o swoje zdrowie i komfort 
w życiu codziennym, nawet je-

ZDROWIE SENIORA
Sprawność narządu słuchu

PROBLEMY ZE SŁUCHEM  
POJAWIAJĄ SIĘ W OGROMNEJ 
LICZBY SENIORÓW. ZJAWISKO  
TO JEST BARDZO POWSZECHNE, 
NA TYLE SILNIE UTRWALIŁO SIĘ  
W ŚWIADOMOŚCI, ŻE WŁAŚCIWIE 
UTARŁ SIĘ JUŻ STEREOTYP  
NIEDOSŁYSZĄCEJ  
STARSZEJ OSOBY. 
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śli problemy pojawią się dopiero  
w podeszłym wieku.

Początki niedosłuchu
Chyba każdemu znany jest ob-

razek niedosłyszącego seniora, 
który krzyczy do słuchawki tele-
fonicznej, ciągle prosi rozmówcę  
o powtórzenie wypowiedzi czy 
podkręca głośność w telewizorze 
tak bardzo, że wszyscy sąsiedzi 
doskonale wiedzą, jaki program i 
o której ten senior ogląda. Bardzo 
często spotyka się to z negatyw-
nymi reakcjami otoczenia. Cier-
pliwość osób stale stykających się 
z takimi sytuacjami też ma swoje 
granice. Na tym tle powstaje pro-
blem w relacjach społecznych, 
chociaż przecież nikt nie ponosi 
winy za wystąpienie i postępo-
wanie choroby. Niedosłyszący 
seniorzy powinni raczej budzić 
współczucie niż irytację, chociaż 
często jest to trudne. Niemniej 
mimo uciążliwości dla otoczenia, 
największe niedogodności doty-
kają osobę niedosłyszącą. Jest jej 
trudno samodzielnie normalnie 
funkcjonować w przestrzeni spo-
łecznej, często wstydzi się swojego 
problemu. Zdarza się, że starsza 
osoba ma obawy związane z pro-
szeniem rozmówcy o powtórzenie 
zdania, nie chcąc wywołać u niego 
zniecierpliwienia, albo po prostu 
nie zamierza zdradzać swoich pro-
blemów osobom postronnym.

Bardzo często senior, który za-
uważa, że zaczyna tracić słuch,  
w początkowym etapie zamiast 
udać się do lekarza, to reaguje 
buntem i złością. Staje się drażliwy i 
nerwowy, niejednokrotnie zarzuca 
osobom ze swojego otoczenia, że 
nagle zaczęły bełkotać lub mówić 
cicho i niewyraźnie. Bywa także, że 
senior uporczywie ignoruje swoje 
niedosłyszenie, po prostu rozkrę-

cając głośność telewizora na cały 
regulator i w najlepsze krzycząc do 
słuchawki telefonicznej. Zwracanie 
uwagi przez bliskich stanowi wte-
dy pretekst do wyładowania fru-
stracji i gniewu. To prowadzi tylko 
do narastania konfliktów, a nie do 
rozwiązania problemu.

Życie z niedosłuchem
Niedosłuch z pewnością jest 

generatorem wielu kłopotów  
w codziennym życiu. Niemniej 
trzeba potraktować go jak każdą 
inną dolegliwość i udać się z tą 
sprawą do lekarza. Dlaczego wła-
śnie niedosłuch wywołuje takie 
emocje? Utrata słuchu wiąże się z 
zaburzeniem interakcji z innymi 
osobami. Ten fakt właśnie stanowi 
o tym, że taki problem zdrowotny 
budzi wielką irytację zarówno go-
rzej słyszącego, jak i niestety często 
też niektórych osób w jego otocze-
niu.

Bywa, że bliscy niedosłyszących 
seniorów obawiają się o ich kondy-
cję umysłową, odnosząc wielokrot-
nie wrażenie, że senior nie rozu-
mie, co się do niego mówi. Rzadziej 
natomiast przychodzi na myśl pro-
sty fakt, że starsza osoba po pro-
stu niedosłyszy, ale nie chce się 
do tego przyznać. Powody takiej 
niechęci mogą być różne. Senior 

może nie chcieć, by ktoś pomyślał, 
że nie jest już w pełni samodzielny, 
albo też nie chce obarczać rodziny 
swoimi problemami.

Przedziwnym zjawiskiem jest 
fakt, że dla wielu starszych osób 
problemy ze słuchem stanowią 
wstydliwą dolegliwość. Warto 
więc zwracać uwagę na sygnały, 
które mogą świadczyć o tym, że 
bliska osoba starsza niedosłyszy. 
Powinno się być wyczulonym na 
to, że np. senior nagle stracił ocho-
tę do rozmów telefonicznych czy 
denerwuje się, gdy musi iść zała-
twić jakąś sprawę na poczcie czy  
w banku. Warto wziąć pod rozwa-
gę, że może to mieć właśnie zwią-
zek z pogorszeniem się słuchu. Są 
także seniorzy, którzy z rozmysłem 
ukrywają swoje problemy przed 
rodziną i przyjaciółmi. Rezygnują 
z włączania się w dyskusje pod-
czas spotkań w większym gro-
nie, przestaje oglądać ulubiony 
program telewizyjny i tak dalej. 
Wszystko to w obawie przed nega-
tywną reakcją na niedosłyszenie.

Kiedy bliski zaczyna 
niedosłyszeć

Jeżeli zauważy się problemy ze 
słuchem u bliskiego sobie seniora, 
absolutnie nie powinno się okazy-
wać zdenerwowania czy zniecier-

TONE  
60 i 120 tabletek, suplement diety
SŁUCH, RÓWNOWAGA I UKŁAD NERWOWY
Suplement pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu ucha 
wewnętrznego  i utrzymaniu równowagi elektrolitowej  
(w tym równowagi słuchowej).
Dystrybutor w Polsce: New Nordic 

Bilobil intense 120 mg 
 60 kapsułek twardych
Skład: każda kapsułka zawiera 120 mg suchego wyciągu z liści miłorzębu
Wskazania: osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związanej z wie-
kiem, zaburzenia krążenia mózgowego zawiązane z zaburzeniami krążenia 
mózgowego (zawroty głowy, szumy uszne), pomocniczo u pacjentów wy-
konujących program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej choroby 
naczyń obwodowych z objawami chromania przestankowego.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA 
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pliwienia; ważne jest wyrozumiałe 
podejście i zapewnienie o swoim 
wsparciu. W początkowym okre-
sie błędem może być wysłanie  
z miejsca starszej osoby po apa-
rat słuchowy. Może to spowodo-
wać reakcję wręcz przeciwną do 
zamierzonej – senior uprze się, że 
„nie jest jeszcze takie głuchy” i żad-
nego aparatu nie potrzebuje.

Ważne jest, aby starsza osoba 
wyzbyła się obaw i wstydu. Warto 
cierpliwie powtarzać niedosłysza-
ne frazy, z uśmiechem i życzliwo-
ścią – by senior nie czuł się winny 
dyskomfortowi w rozmowie. Jed-
nocześnie warto cały czas zazna-
czać, że warto podjąć leczenie, 
które nie tylko pozwoli na odzy-
skanie swobody w życiu codzien-
nym ale też zahamuje postęp 
utraty słuchu. Kiedy już uda się 
przekonać seniora do wizyty u le-
karza, możliwe będzie wykonanie 
badań i dobranie odpowiedniej 
metody rozwiązania problemu. 
Najwięcej osób korzysta z apara-
tów słuchowych, ale wciąż mało 
się mówi o implantach – których 
wszczepienie jest przecież w cało-
ści refundowane i przy znacznym 
ubytku słuchu stanowią zwykle 
najlepsze rozwiązanie.

Aparat słuchowy
Wielu seniorów reaguje wręcz 

alergicznie na samą myśl o apa-
racie słuchowym. Aparaty kojarzą 
im się często z pokaźnych rozmia-
rów urządzeniami, które są wi-
doczne z daleka i mało przyjem-
ne dla oka – takimi, jakie dawno 
temu nosili jeszcze ich rodzice. 
Obecnie postęp technologii tak 
bardzo poszedł do przodu, że 
dzisiejsze nowoczesne aparaty 
są ledwie widoczne, zupełnie nie 
rzucają się w oczy. Komfort ich 
użytkowania jest bardzo wysoki, 

a co najważniejsze – na prawdę 
działają. Oferta firm produkują-
cych aparaty słuchowe jest bardzo 
bogata i zróżnicowana.

Aparat słuchowy może być tak-
że wykonany w ramach refundacji 
z NFZ. W tym celu należy uzyskać 
od laryngologa wniosek na apa-
rat słuchowy. Uwaga! Refunda-
cja nie jest całkowita. W dodatku 
dotyczy najtańszych wersji tego 
urządzenia i tylko na jedno ucho. 
Dofinansowanie można otrzymać 
w dodatku tylko raz na pięć lat. Nie 
jest to zbyt korzystne z punktu wi-
dzenia pacjenta. Dlatego jeśli tyl-
ko jest to możliwe większość osób 
decyduje się za wybór i zakup apa-
ratu we własnym zakresie.

Implant słuchowy
Bardzo dobre efekty lecznicze 

przynosi wszczepienie implantu 
słuchowego. Metoda ta jest prze-
znaczona szczególnie dla tych 
osób, których niedosłuch jest już 
bardzo głęboki i aparat słuchowy 
nie spełnia już u nich swojej funk-
cji. Jeżeli pacjent bardzo słabo 
słyszący nigdy nie otrzymał infor-
macji o możliwości wszczepienia 

implantu, to nic nie stoi na prze-
szkodzie aby sam się zapytał le-
karza, czy takie rozwiązanie może 
być brane pod uwagę w jego 
przypadku. Trudno powiedzieć,  
z jakiego powodu implanty są 
jeszcze relatywnie rzadko stoso-
wane w naszym kraju, na świecie 
to bardzo powszechna metoda. 
Ich skuteczność obrazuje to, że są 
przypadki, kiedy implant przywró-
cił słuch osobie właściwie niesły-
szącej. Pierwszym krokiem na dro-
dze do uzyskania implantu słuchu 
jest wizyta u laryngologa lub au-
diologa. Osoby ze znacznym nie-
dosłuchem nie powinny zwlekać 
z udaniem się do specjalisty, ale 
zadbać o to, by odzyskać komfort 
życia.

oprac. M. Grzeczyńska

Herbion na kaszel mokry
syrop 30 mg/5 ml, 150 ml (nie zawiera 
cukru)
Skład: 1 ml syropu zawiera 7mg suchego wyciągu z liści blusz-
czu.
Wskazania: tradycyjny roślinny produkt leczniczy stosowany 
jako środek wyksztuśny. Nie stosować u dzieci poniżej 2 r.ż.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA POLSKA Sp. z o.o.

Herbion na kaszel 
syrop, 30 mg / 5 ml, 150 ml (nie zawiera 
cukru)
Skład: 1 ml syropu zawiera 6mg gęstego wyciągu z płucnicy islandz-
kiej.
Wskazania: tradycyjny produkt leczniczy łagodzący podrażnienia 
śluzówki jamy ustnej i gardła oraz towarzyszący im kaszel. Nie sto-
sować u dzieci poniżej 1 r.ż.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA POLSKA Sp. z o.o.Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz 

informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stoso-
wany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Probiotyki znajdziemy zarówno 
w suplementach diety jak i w na-
turalnych  produktach spożyw-
czych. Jednak żeby szczep bakte-
rii został uznany za pro biotyczny 
musi spełnić pewne wymagania. 

Co to jest probiotyk? 
Samo słowo wywodzi się z języ-
ka greckiego w którym „pro bios” 

oznacza dla zdrowia. Definicja 
FAO/WHO z 2002 roku mówi pro-
biotyki to żywe mikroorganizmy, 
które podawane w odpowied-
nich ilościach wywierają korzyst-
ne skutki zdrowotne. Najczęściej 
jako probiotyki wykorzystuje 
się bakterie kwasu mlekowego 
z rodzajów Lactobacillus i Bifi-
dobacterium, ale prozdrowotne 
właściwości wykazują także nie-

które gatunki bakterii Escherichia 
i Bacillus oraz drożdże Saccha-
romyces cerevisiae ssp boulardi. 
Działanie probiotyczne odnosi 
się do konkretnego szczepu mi-
kroorganizmu, a nie do rodzaju 
czy gatunku. Nie wystarczy, żeby 
mikroorganizm należał do bak-
terii mlekowych, aby wykazywał 
właściwości probiotyczne. Nazwa 
probiotyku składa się z trzech ele-

WSZYSTKO  
O PROBIOTYKACH 

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.

Fluimucil Forte
600 mg x 10 tabletek musujących 
Skład: 1 tabletka zawiera 600 mg acetylocysteiny.
Działanie: upłynnianie śluzu i wydzielin ropno-śluzowych, 
poprzez rozrywanie wiązań dwusiarczkowych w polipepty-
dach śluzu dróg w drogach oddechowych.
Wskazania: krótkotrwale stosowanie( do 5 dni) jako lek 
rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych u pacjentów  
z  objawami zakażenia związanego z przeziębieniem.
Podmiot Odpowiedzialny: ZAMBON

Niquitin 21mg/24 h
7 plastrów przeźroczystych
Skład:1 plaster zawiera 114mg nikotyny, uwalniający 21mg nikotyny 
w ciągu 24 godzin.
Jest  to preparat w postaci przezroczystych, kwadratowych plastrów 
przyklejanych na skórę, ułatwiający odzwyczajenie się od palenia 
tytoniu. Umożliwia to zmniejszanie dawek nikotyny w trakcie kuracji,  
co prowadzi do stopniowego uwolnienia się od nałogu.
Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma Poland  Sp. z o.

Prenatal Duo
30 tabletek powlekanych + 30 kapsułek
Prenatal Classic - produkt przeznaczony dla kobiet w ciąży  
i karmiących jako uzupełnienie niedoborów witamin i składników 
mineralnych.
Prenatal DHA - suplement przeznaczony dla kobiet w ciąży 
 i karmiących w celu wspomagania rozwoju układu nerwowego 
i narządu wzroku dziecka. Zawiera składniki bogate w kwasy  
z grupy DHA.
Importer: Holbex Sp. z o.o.

DOBRE BAKTERIE, BO TAK POTOCZNIE 
NAZYWANE SĄ PROBIOTYKI POSIADAJĄ 
DOWIEDZIONE NAUKOWO WŁAŚCIWOŚCI 
LECZNICZE. POMAGAJĄ MIĘDZY INNYMI 
W TRAKCIE LECZENIA BIEGUNEK, ALERGII, 
ATOPII, CHORÓB ZAPALNYCH JELIT  
I WĄTROBY A TAKŻE WZMACNIAJĄ  
ODPORNOŚĆ ORGANIZMU. 
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mentów: nazwy rodzajowej (np. 
Lactobacillus), nazwy gatunko-
wej (np. rhamnosus) i literowo-
-cyfrowego oznaczenia szczepu 
(np. GG).
Jak już wcześniej pisaliśmy każdy 
mikroorganizm żeby zostać uzna-
nym za probiotyk musi mieć dzia-
łanie prozdrowotne. Żeby spełnić 
takie wymagania drobnoustroje 
zostaną uznane za probiotyk jeśli:

 wykazują zdolność adherencji 
(przyczepiania się) do komórek 
nabłonka jelit,

 łatwo kolonizują przewód po-
karmowy,

 nie wytwarzają toksycznych 
produktów metabolizmu szko-
dliwych dla organizmu czło-
wieka,

 są odporne na niskie pH soku 
żołądkowego,

 pozostają żywe w obecności 
żółci,

 działają antagonistycznie wo-
bec bakterii patogennych prze-
wodu pokarmowego,

 zostały wyizolowane z organi-
zmu człowieka,

 wykazują stabilność i możli-
wość produkcji biomasy na 
dużą skalę,

 wykazują udokumentowany 
klinicznie korzystny wpływ na 
zdrowie człowieka (badania na 
ludziach z randomizacją – me-
toda podwójnie ślepej próby  
z placebo),

 mają ustaloną przynależność 
taksonomiczną (rodzaj, gatu-
nek, szczep) nowoczesnymi 
metodami genetycznymi.

Do czego służą?
Popularność na probiotyki bierze 
się z ich szerokiego zastosowania 
leczniczego. W tej chwili wiele 

właściwości leczniczych jest udo-
kumentowana naukowo, inne 
zaś są dopiero w trakcie badań. 
Te udokumentowane to przede 
wszystkim:

 wspomaganie układu odporno-
ściowego,

 zapobieganie infekcjom układu 
moczowego,

 wspomaganie trawienia,
 leczenie biegunek,
 leczenie stanów zapalnych 
przewodu pokarmowego,

 eradykację Helicobacter pylori,
 zapobieganie AZS u dzieci,
 leczenie kamicy nerkowej,
 leczenie kolek,

 zapobieganie zapaleniu dziąseł,
 zwalczanie bakterii opornych 
na antybiotyki,

 leczenie chorób wątroby,
 walkę z rakiem jelita grubego,
 obniżanie cholesterolu,
 łagodzenie nietolerancji laktozy,
 walkę z nadwagą,
 leczenie autyzmu.

Źródła probiotyków
Probiotyki znajdziemy w niewielu 
produktach spożywczych. Naj-
bardziej popularne zawierające 

bakterie pro biotyczne to: jogurt 
naturalny, kefir, kiszona kapusta  
i kiszone ogórki, kwaśne mleko. 
Fermentacja kefiru przebiega  
z użyciem tzw. grzybków kefiro-
wych złożonych m.in. drożdży 
i bakterii, co powoduje że pro-
dukt jest bogatszy w probiotyki 
i zawiera co najmniej 10 różnych 
szczepów. Osoby, które nie mogą 
spożywać mleka mogą stoso-
wać produkty zrobione na bazie 
mleka roślinnego-kokosowego, 
owsianego czy ryżowego. Proces 
fermentacji wygląda bardzo po-
dobnie, jednak produkt końcowy 
zawiera mniej szczepów bakterii. 

Bakterie pro biotyczne możemy 
znaleźć w serach, które nie zo-
stały poddane pasteryzacji. Nale-
ży jednak zwracać uwagę na ich 
pochodzenie. Najlepsze będą te, 
od krów wypasanych naturalnie  
i karmionych trawą. 
Wszelkiego rodzaju kiszonki rów-
nież mogą być źródłami probioty-
ków jednak nie są one tak boga-
te jak produkty mleczne. Polacy 
najczęściej kiszą kapustę i ogórki 
jednak można kisić również inne 
warzywa a nawet cytryny. 



ASPARAGINIAN EXTRA 
50 tabletek, suplement diety

DOBRY SEN + MELATONINA
30 tabletek, suplement diety

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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W sklepach oprócz tradycyj-
nej żywności probiotycznej po-
jawiają się inne produkty np.  
soki owocowe z dodatkiem do-
brych bakteri, lody oraz specjalne 
napoje. 
Dla osób cierpiących na dysbiozę 
(zaburzenia równowagi mikro-
flory jelitowej) dostępne są su-
plementy zawierające prbiotyki. 
Takie suplementy są szczególnie 
polecane właśnie w stanach cho-
robowych, ponieważ w formie 
naturalnej występują ubogo.
Przy wyborze suplementów pro-
bioitycznych należy zwrócić uwa-

gę czy zawierają szczepy o udo-
wodnionym działaniu klinicznym. 
Mogą się one różnić także dawka-
mi oraz zróżnicowaniem mikro-
organizmów. U osób poważnie 
chorych należy stosować tylko 
suplementy z podanymi oznacze-
niami szczepów drobnoustrojów 
pro biotycznych.

Jak zwiększyć ilość 
probiotyków  
w organizmie? 
Podstawowym elementem, który 

musimy spełnić żeby zwiększyć 
ilość probiotyków w naszym or-
ganizmie jest odpowiednia dieta. 
Taka dieta przede wszystkim po-
winna wykluczyć cukier rafinowa-
ny a także ograniczać ilość węglo-
wodanów w postaci produktów 
zbożowych. Skuteczną metodą 
jest również jedzenie kwaśnej 
żywności jak ocet jabłkowy i fer-
mentowane warzywa.  Zawierają 
one pewne ilości probiotyków, 
ale także kwasy, np. glukonowy 
i octowy, które sprzyjają utrzy-
mywaniu odpowiedniego pH do 
wzrostu mikroorganizmów pro-
biotycznych. Warto wypijać wodę 
z łyżką octu jabłkowego 1-2 razy 
dziennie i jadać kiszonki. Bardzo 
ważne jest jedzenie żywności bo-
gatej w bakterie fermentacji mle-
kowej, które zasilą pozytywną mi-
kroflorę organizmu. Ich źródłami 
są m.in. dobrej jakości kefir i inne 
fermentowane przetwory mlecz-
ne, fermentowane napoje roślin-
ne oraz kiszonki. 

W. Jakubek

Dicopeg Junior  
14 lub 30  saszetek,  
wyrób medyczny

Tonisan H 
żel na opryszczkę 2 g
Aktywny składnik żelu, kwas krzemowy, 
posiada dużą zdolność wiązania wydzieliny 
z wodą, w ten sposób zakaźna wydzielina z 
pęcherzyków jest sposób naturalny wiąza-
na, a pęcherzyki zostają wysuszone.
Dystrybutor: SUN-Farm Sp. z o.o.

Saszetka zawiera  5g makrogolu 3350.
Wyrób medyczny o osmotycznym działa-
niu przeczyszczającym, który w naturalny 
sposób reguluje pracę jelit. Nie jest wchła-
niany i nie ulega fermentacji w jelitach, nie 
podrażnia błony śluzowej.
Do stosowania od 6 miesiąca życia.
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o.

Suplement zawierający magnez  
i potas z dodatkiem asparaginianu, 
przeznaczony dla osób dorosłych  
w stanach zwiększonego zapotrzebo-
wania organizmu na magnez i potas.
Producent: UNI-PHAR Sp. z o.o.

ODPRĘŻENIE, USPOKOJENIE,  
GŁĘBOKI, SPOKOJNY SEN
Suplement zawiera naturalne wyciągi chmielu, 
melisy lekarskiej, passiflory oraz melatoninę  
i magnez. Suplement pomaga w skróceniu czasu 
potrzebnego na zaśnięcie.
Producent: UNI-PHAR Sp. z o.o.
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Nasivin KIDS 0,025%
aerozol, 10 ml

Skład: 1 ml zawiera 0,25 mg oksymatazoliny

ESPUMISAN
100 kapsułek

Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej .
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapalenia błony śluzowej nosa,  pochodzenia  
naczynioruchowego lub  alergicznego, w zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, 
zapaleniu ucha środkowego. Lek przeznaczony dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Merck Sp. z o.o.

Skład:1 kapsułka  zawiera 40 mg symetykonu.
Działanie: zmniejszanie napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu zawartych w 
masach pokarmowych i w śluzie przewodu pokarmowego.
Wskazania: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo jelitowych związanych z nadmier-
nym gromadzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np. wzdęcia , w przypadku 
wzmożonego powstawania gazów w okresie pooperacyjnym, w przygotowaniu 
pacjentów do gastroskopii,  badań radiologicznych lub USG jamy brzusznej.
Podmiot odpowiedzialny: Berlin-Chemie AG

Nasivin CLASSIC  0,05%
aerozol, 10 ml

Skład: 1 ml zawiera 0,5 mg oksymatazoliny

Nasivin BABY 0,01%
aerozol, 5 ml

Skład: 1 ml zawiera 0,1 mg oksymatazoliny

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.

Duża ilość stresu może dopro-
wadzić do problemów z koncen-
tracją, zaburzeń snu czy innych 
problemów zdrowotnych. Ciężki 
stres sprzyja chorobom serca na 
równi z nadciśnieniem lub otyło-
ścią. Dlatego po ciężkim, stresu-
jącym dniu warto znaleźć chwilę 
dla siebie i się odprężyć. Niestety 
relaksowanie się wcale nie jest 
takie proste jak się wydaje. Jeste-
śmy przepracowani, zniechęceni, 
zmęczeni trudnościami dnia co-
dziennego i  nie potrafimy odciąć 
się od tego co powoduje stres, 

przez co nie potrafimy efektyw-
nie odpoczywać. Dlatego dla 
wszystkich, którzy mają trudno-
ści ze znalezieniem sposobu na 
relaks podpowiemy kilka metod 
jak najlepiej to zrobić, aby szybko 
i skutecznie się zrelaksować i na-
brać sił.
Jest wiele sposobów na relaks. 
Może to być aktywność fizyczna, 
gorąca kąpiel, chwila z książką czy 
spędzenie czasu z bliską osobą. 
To wszystko doskonale się spraw-
dza, ale są to też metody znane 
każdemu.  

Sport to zdrowie 
W tym banalnym stwierdzeniu 
jest bardzo dużo prawdy. Jest to 
najprostsza forma relaksu i od-
prężenia, w dodatku bardzo po-
trzebna naszym mięśniom oraz 
umysłowi. Ruch jest dobry zawsze  
w każdej postaci – może to być 
Nordic Walking, jazda na rowerze 
czy pływanie. Najlepiej dobrać 
formę aktywności adekwatnie do 
wieku, stanu zdrowia i chęci. 
Najlepszy jest ruch na świeżym 
powietrzu. Gdy mamy taką możli-

UMYSŁ I CIAŁO
kondycja psychiczna  
– metody na relaks 
JAK POWSZECHNIE WIADOMO DŁUGOTRWAŁY STRES ŹLE WPŁYWA NA NASZĄ  
KONDYCJĘ PSYCHICZNĄ A TAKŻE NA CAŁY ORGANIZM. CO PRAWDA JEST  
NATURALNĄ REAKCJĄ OBRONNĄ ORGANIZMU, W SYTUACJI ZAGROŻENIA  
POBUDZA NASZE CIAŁO I ZMYSŁY, ALE W NADMIARZE JEST SZKODLIWY. 
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wość to po ciężkim dniu najlepiej 
wybrać się na spacer po parku 
czy lesie.  Nawet 15 minut wystar-
czy, żeby oczyścić umysł i przede 
wszystkim zaczerpnąć świeże-
go powietrza oraz rozprostować 
nogi. Jeśli mamy w domu zwie-
rzaka to dodatkowo nas to moty-
wuje do codziennych spacerów 
niezależnie od pogody. Podczas 
takiego spaceru postaraj się głę-
boko oddychać. Wdechy nosem  
a wydechy ustami. Weź głęboki 
oddech przez nos, zatrzymaj na 
2-3 sekundy i wypuszczaj powie-
trze wolno przez usta przez około 
10 sekund. Powtórz to ćwiczenie 
kilka (minimum 10) razy a poczu-
jesz się odprężony i dotleniony.
Im więcej ruchu tym lepie zarów-
no dla naszej kondycji fizycznej  
i psychicznej. Podczas uprawiania 
każdego sportu wydzielają się en-
dorfiny. To związki produkowane 
przez przysadkę mózgową spra-
wiają, że czujemy się szczęśliwe, 
a jednocześnie mamy zabloko-
wane uczucia związane z bólem. 
Dzięki endorfinom nie odczuwa-
my nieprzyjemnych dolegliwości 
zaraz po zakończeniu intensyw-
nego treningu. To właśnie za ich 

sprawą uzależniamy się od ćwi-
czeń fizycznych i doświadczamy 
tzw. euforii biegacza. Dużą dawkę 
szczęścia podczas ćwiczeń za-
pewni również serotonina, która 
jest odpowiedzialna za zdrowy 
sen i dobry apetyt. Wraz z endor-
finami, ten związek chemiczny 
uczyni wysiłek fizyczny czystą 
przyjemnością. Poza tym seroto-
nina ma korzystny wpływ na two-
je pokłady energii oraz na zdol-
ność uczenia się i koncentracji.  
Z kolei dopamina jest neuroprze-
kaźnikiem przyjemności. Liczne 
badania wskazują na jej ogromną 
rolę w procesie tycia. Gdy liczba 
receptorów dopaminy jest mała, 
potrzebujesz większej ilości tego 
związku we krwi (i więcej jedze-
nia), aby osiągnąć pożądany po-
ziom zadowolenia, niż u osób o 
normalnej liczbie receptorów. 
Dzięki regularnym ćwiczeniom 
poziom dopaminy w organizmie 
wzrasta, a poziom zadowolenia  
z siebie rośnie.

Poniżej przedstawiamy kilka pro-
pozycji, dzięki którym można od-
począć i zrelaksować się po cięż-
kim dniu.

1. 
Głębokie oddychanie jest idealnym 
sposobem relaksacji i koordynacji 
całego ciała. Dodatkowo oczysz-
cza organizm poprzez wspieranie 
działania układu limfatycznego. Na 
czym polega? Oto kilka kroków:
- Połóż się na plecach i spróbuj się 

zrelaksować
- Zacznij wdychać powietrze no-

sem – rób to bardzo powoli 
przez około 8–10 sekund

-  Następnie wstrzymaj oddech na 
1-2 sekundy

- Teraz pozwól powietrzu swo-
bodnie wydostać się z płuc – to 
zrelaksuje mięśnie Twojej klatki 
piersiowej

-  Odczekaj kilka sekund i powtórz 
cały cykl.

Aby móc się w pełni zrelaksować, 
możesz pomóc sobie wyobraź-
nią. Wyobraź sobie, że jesteś w ja-
kimś cichym, spokojnym miejscu,  
w przyjemnej sytuacji. To ćwicze-
nie możesz powtarzać do mo-
mentu, aż nie poczujesz się zre-
laksowany. Optymalnie to 10-15 
powtórzeń.

2.
Ułóż złączone ręce na twarzy. 
Małe palce powinny spoczywać 
na zamkniętych powiekach, pal-
ce wskazujące na uszach, a kciu-
ki obejmować szczękę. Zrób to 
przez kilka minut, a poczujesz 
przypływ spokoju.

3.
Filiżanka dobrej, uspokajającej 
herbaty. Wybierz jedną lub po-
łączenie tych herbat: rumianek, 
melisa, werbena lub trawa cytry-
nowa.
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4.
Napuść gorącej wody do wan-
ny, wsyp sól oraz wlej kilka kro-
pel olejku lawendowego. Zapal 
świeczkę i poczuj jak opuszczają 
cię zmartwienia. Najlepiej działają 
zapachy: lawendy, cytryny i man-
go. Zawierają one linalol – olejek 
eteryczny pochodzenia natural-
nego, który ogranicza działanie 
hormonów uwalniających się 
zwykle w stresujących sytuacjach.

5.
Jeśli po pracy jesteś spięty, warto 
udać się na masaż, który rozluźni 
spięte mięśnie. Mięśnie zatrzymu-
ją stres, a masaż sprawia, że się  
z nich ulatnia. 

6.
Balasana (pozycja dziecka) w jo-
dze sprawia, że człowiek się wyci-
sza. Uklęknij na podłodze, usiądź 
na piętach z lekko rozchylonymi 
kolanami. Zrób wydech. Połóż 
brzuch na udach i oprzyj głowę 
o podłogę z rękami wzdłuż każ-
dej nogi wewnętrzną stroną dłoni 
do góry. Ćwiczenie powtórz kilka 
razy. 

7.
Włącz płytę CD lub aplikację  
z medytacją, aby zrelaksować się 
przez 20-30 minut. Odnajdź styl 
medytacji, który najbardziej ci od-
powiada. Może to być joga nidra, 
czyli sen jogi – relaksujący rodzaj 
medytacji z przyjemną muzyką 
i odgłosami szumu fal i śpiewu 
ptaków.

8.
Muzyka nie musi być relaksacyj-
na by przynosić ukojenie skołata-
nym nerwom. Wielu z nas ścieżki 
z nagranym rechotaniem żab czy 

szumem morza zwyczajnie dener-
wują. Wystarczy wolna muzyka. 
Niskie tempo i spokojny rytm ob-
niżają ciśnienie krwi i spowalnia-
ją rytm serca. Dobrze jest zgrać 
kilka łagodniejszych utworów by  
w nerwowej sytuacji ją odtworzyć. 

9.
Krótkie drzemki są zbawienne dla 
naszego samopoczucia. Niezbyt 
długi sen - maksymalnie 20 minut 
w ciągu dnia, daje zdecydowanie 
lepszy efekt regeneracyjny niż 
poranne polegiwanie po dzwon-
ku budzika. Najlepiej położyć 
się zaraz po przyjściu do domu. 
Krótki sen doskonale redukuje 
poziom stresu i znakomicie relak-
suje.

10.
Jedz zdrowo i nie za dużo. Ludz-
ki żołądek ma wielkość pięści 
– to wystarczająca porcja jedze-
nia, żeby nie odczuwać głodu.  
W swoim posiłku zadbaj o ilość  
i o jakość. Z lekkim brzuchem ła-
twiej się odpoczywa.

11.
Śmiej się na zdrowie. Śmiech przy-
śpiesza rytm serca i krążenie krwi, 
które po chwili łagodnie opada-

ją, pozostawiając nas zrelakso-
wanymi. Śmiech jest naprawdę 
najlepszym lekarstwem, sprawia, 
że na chwilę zapominamy o pro-
blemach. Wpadamy w euforię, 
jesteśmy szczęśliwi i rozluźnieni.  
W domowym zaciszu warto 
oglądnąć swoją ulubioną kome-
dię w telewizji lub poszukać za-
bawnych filmików w Internecie.

12.
Jeśli będziesz w kółko analizo-
wać swoje zmartwienia, nie tylko 
trudniej będzie Ci znaleźć wyjście 
z sytuacji, ale także poczujesz się 
jeszcze bardziej zestresowany  
i nieszczęśliwy.  Zaproś znajo-
mych na wspólną sesję z grami 
planszowymi, albo zacznij roz-
wiązywać krzyżówki czy sudoku 
– takie rozrywki wymagają sku-
pienia i nie pozwalają myślom 
zbaczać w niebezpieczne rejony.

Mamy nadzieje, że powyższe me-
tody sprawdzą się w codziennym 
życiu i sprawią, że będziecie czuli 
się zrelaksowani każdego dnia. 

J. Kurkowski
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Po pierwsze:  
układ immunologiczny

Na wstępie należy napisać czym 
jest nasz układ immunologiczny 
i za co odpowiada. Odpowiada 
przede wszystkim za obronę orga-
nizmu przed bakteriami, wirusami 
czy grzybami. Prawidłowe funk-
cjonowanie tego układu zapew-
ni nam dobre zdrowie a w razie 
choroby szybką regenerację. Żeby 
jednak odpowiednio działał po-
winniśmy o niego dbać przez całe 
życie. Ważne, żeby pomyśleć o od-
porności jak najwcześniej, zarów-
no własnej, jak i dzieci. Odporność 
taką jaką ma osoba dorosła, dziec-
ko nabywa dopiero po trzynastym 
roku życia. 

Po drugie: dlaczego  
warto się hartować?

Hartowanie jest bardzo dobrym 
sposobem na wzmocnienie ukła-
du immunologicznego. Wysta-
wianie organizmu na działanie 
czynników takich jak ciepło, zimno 

i wiatr, skutkuje poprawą naszej 
odporności. Rezultaty takiej terapii 
będą widoczne już podczas pierw-
szego sezonu przeziębień i grypy, 
czyli jesienią i zimą. Wzmacnianie 
odporności można zastosować już 
w przypadku małych dzieci. 

Po trzecie: jak to robić?

Na samym wstępie należy powie-
dzieć, że rady nadopiekuńczych 
matek, które uważają, że w miesz-
kaniu musi być ciepło, dziecko 
zawsze ma być grubo ubrane,  
a w razie wyjścia na sanki ma na 
nich jechać opatulone po same 
uszy są błędne. Zamknięcie dziec-

ka w takiej „bańce” nie pomoże  
a w niektórych przypadkach może 
mieć skutek odwrotny. Wystarczy 
przeciąg, przemoczone ubranie 
lub chora osoba w pobliżu, żeby 
wychowanie w cieplarnianych 
warunkach odpłaciło się paskud-
ną infekcją. Dlatego warto wyko-
rzystać naturalne umiejętności 
obronne organizmu i przyzwycza-
ić nasze dziecko do różnych wa-
runków. Żeby uzyskać odpowied-
ni efekt powinniśmy zadbać o to 
żeby dziecko miało jak najwięcej 
ruchu. Możemy na przykład dwa 
razy dziennie chodzić na długie 
spacery. Kolejnym sposobem 
przyzwyczajania organizmu do 

JAK ZBUDOWAĆ 
ODPORNOŚĆ 

PRZEZIĘBIENIA I GRYPY W OKRESIE JESIENNO- ZIMOWYM ZDARZAJĄ SIĘ  
BARDZO CZĘSTO. DLATEGO WARTO ZA WCZASU POMYŚLEĆ O TYM JAK ZABEZPIECZYĆ  
I PRZYGOTOWAĆ SWÓJ ORGANIZM NA TĘ PRÓBĘ. CHCIELIBYŚMY PRZYBLIŻYĆ SPOSOBY  
BUDOWANIA NATURALNEJ ODPORNOŚCI POPRZEZ HARTOWANIE.  
GŁÓWNYMI ZALETAMI TEJ METODY JEST TO, ŻE NIE JEST TRUDNA A DO TEGO TANIA.  

dowiedzmy się jak wprowadzić  
ją w swoje życie
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zmiennych warunków jest naprze-
mienny prysznic - wodą ciepłą  
i letnią. Bardzo istotnym punktem 
terapii hartowania jest utrzymy-
wanie odpowiedniej temperatury 
w naszym mieszkaniu. Termometr 
nie powinien wskazywać więcej 
niż 19-20 stopni. Pamiętajmy tak-
że o systematycznym wietrzeniu 
mieszkania. Osoby mieszkające  
w blokach mogą rozważyć zakup 
nawilżacza powietrza.  

Po czwarte: kto powinien  
a kto nie?

Wzmacniać odporność organizmu 
może a nawet i powinien każdy  
z nas. Choć oczywiście powinni-
śmy dostosować zabiegi do naszej 
aktualnej odporności. Nie pole-
camy zaczynać od ekstremalnych 
możliwości hartowania jakimi są 
kąpiele w lodowatej wodzie, które 
stosują morsy. W hartowaniu naj-
ważniejsza jest systematyczność 
i wyrabianie dobrych nawyków. 
Musimy działać stopniowo, ponie-
waż sama idea hartowania polega 
na zmuszeniu organizmu do wy-
pracowania metod obronnych, a 
nie zafundowanie mu szoku. Na 
początek polecamy skupić się na 
tym co na siebie ubieramy, ponie-
waż duża część z nas ubiera się na 
porę roku a nie na konkretne wa-
runki jakie panują na zewnątrz. 
Kolejnym krokiem może być spa-

cer do pracy, sklepu czy szkoły za-
miast jazdy samochodem. W nocy 
śpijmy przy otwartym oknie. Kiedy 
jesteśmy w domu nośmy jak naj-
lżejsze ubrania. Chodzenie boso 
również ma korzystny wpływ na 
naszą odporność.

Po piąte: krok po kroku

Każdy wie, że początki bywają 
trudne, dlatego żeby się od razu 
nie zniechęcić nie zaczynajmy od 
wspomnianych wcześniej lodo-
watych kąpieli czy nacierania się 
śniegiem. Stopniowo zwiększajmy 
intensywność zabiegów, wtedy ła-
twiej będzie nam się do nich przy-
zwyczaić i nie będą dla nas nie-
przyjemne. W przypadku kąpieli  
w chłodnej wodzie ważny jest spo-
sób w jaki to robimy. Należy zacząć 
od nóg i kierować się do serca. Po 
serie naprzemiennych pryszniców 
będziemy mogli pomyśleć o ką-
pieli w jeziorze nie tylko w lecie ale 
i bieganiu boso po śniegu. W przy-
padku osób starszych i tych mniej 
odpornych polecamy zacząć tera-
pię od rozcierania ciała ręcznikiem 
zamoczonym w zimnej wodzie.

Po szóste: warto pamiętać!

Podstawą jeżeli chodzi o har-
towanie jest to, że zabiegi mo-
żemy wykonywać tylko wtedy, 
kiedy jesteśmy zdrowi. Kolejną za-

sadą jest ciągły ruch, co oznacza, że  
w momencie brania chłodnej ką-
pieli nie powinniśmy stać nie ru-
chomo. Wystarczy zwrócić uwagę 
na to, że morsy nie wskakują od 
razu do lodowatej wody, tylko 
schładzają się powoli i robią to po 
solidnym rozgrzaniu organizmu 
biegami i intensywnymi ćwicze-
niami. Jeżeli w trakcie hartowania 
trzęsiemy się z zimna, to znaczy, że 
należy przerwać zabieg i rozgrzać 
organizm poprzez ruch lub zało-
żenie ciepłego ubrania. Hartować 
można się codziennie. Sport to 
również dobry sposób uodpar-
niania organizmu. Na przykład 
jeżdżąc na nartach czy na rowerze 
hartujemy swój organizm, ponie-
waż musi sobie radzić ze zmienną 
pogodą. Świeże powietrze jest naj-
lepsze podczas takiej terapii, po-
nieważ wtedy lepiej działa układ 
oddechowy, a skóra jest mniej 
wrażliwa na negatywne czynniki. 

Hartowanie organizmu to tak na-
prawdę inwestycja w nasze zdro-
wie a wiadomo, że zdrowie jest 
najcenniejsze. Dlatego wprowadź-
my te porad do naszego codzien-
nego rytuału, żeby móc się cieszyć 
dobrym zdrowiem a nie marno-
wać czasu na chorowanie. 

W. Jakubek

Isla cassis
30 pastylek  (z ekstraktem z czarnej porzeczki)
ŁAGODZI KASZEL I CHRYPKĘ  
Z WITAMINĄ C, BEZ CUKRU

Isla mint
30 pastylek  (z naturalnym olejkiem miętowym)
ŁAGODZI KASZEL I CHRYPKĘ, BEZ CUKRU

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

Isla moos
30 pastylek 
ŁAGODZI KASZEL I CHRYPKĘ 
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Seboradin  
LOTION, SZAMPON, 
BALSAM i MASKA 
PRZECIW WYPADANIU 
WŁOSÓW 
Zawiera  kompleks 14 aktywnych 
składników, peptydy, żeń-szeń i łopian. 
Włosy wypadające  i przerzedzające 
się, pielęgnacja włosów i skóry głowy 
w przypadku łysienia androgennego,,  
dla kobiet i mężczyzn. 
Producent:  
INTER FRAGRANCES, LARALARA

Seboradin FORTE
14 ampułek po 5,5 ml
WZMACNIA, PRZYSPIESZA ODROST WŁOSÓW
Pielęgnacja włosów przewlekle wypadających, przerzedzenia włosów, zakola, pielęgna-
cja włosów i skóry głowy w przypadku łysienia androgennego, u kobiet i mężczyzn. 
Producent: INTER FRAGRANCES, LARA

Domowe syropy
Domowe syropy są nie tylko 
pomocne we wzmacnianiu od-
porności, ale również w leczeniu 
stanów zapalnych i nieżytów 
dróg oddechowych. Domowym 
specyfikiem jest syrop z cebuli 
(dwie cebule obrać, pokroić, uło-
żyć w słoiku i przesypać cukrem. 
Przykryć i odstawić na około 24 
godziny, można go podać 2-3 
razy dziennie po 1-2 łyżeczki), 
który jest nie tylko zdrowym, ale 
także i słodkim lekarstwem dla 
dzieci.

Zioła i przyprawy oprócz poda-
wania ich bezpośrednio, zna-
lazły również doskonałe wyko-
rzystanie do przygotowywania 
inhalacji i nacierania klatki pier-
siowej, co dodatkowo pomaga 
w leczeniu układu oddechowe-
go. Do inhalacji można stoso-
wać tymianek, rumianek, koper 
włoski, szałwię.

Łagodzimy katar
Katar wywoływany jest przez wiru-
sy, które powodują stan zapalny w 
błonie śluzowej nosa. Domowymi 

sposobami można łagodzić ob-
jawy, poprzez udrażnianie dróg 
oddechowych, co ułatwia oddy-
chanie.

Chrzan
Korzeń chrzanu można również 
wykorzystać do udrażniania zat-
kanego nosa. Starty chrzan należy 
wdychać lub zjadać po 1-2 łyżki 
3-4 razy dziennie. Jego ostry za-
pach udrażnia drogi oddechowe, 
dodatkowo chrzan zawiera wita-
miny, które działają bakteriobój-
czo i  wzmacniająco.

ROŚLINY i ZIOŁA 
domowe sposoby na dolegliwości

ZE ZWYKŁYM PRZEZIĘBIENIE NIE MUSIMY OD RAZU IŚĆ DO LEKARZA.  
NAJPIERW MOŻEMY ZAJRZEĆ DO DOMOWEJ APTECZKI I WYKORZYSTAĆ METODY,  
KTÓRE OD LAT SĄ STOSOWANE W MEDYCYNIE NATURALNEJ. MUSIMY JEDNAK WIEDZIEĆ,  
CZEGO W JAKIM PRZYPADKU UŻYĆ. DLATEGO POSTANOWILIŚMY PRZYBLIŻYĆ WAM,  
DOMOWE SPOSOBY NA PRZEZIĘBIENIA I INNE DOLEGLIWOŚCI  
Z KTÓRYMI MOŻEMY SOBIE PORADZIĆ NIE WYCHODZĄC Z DOMU 
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Do tego celu nadają się również in-
halacje z ziół, np. rumianku, szałwi, 
mięty, tymianku, lawendy, macie-
rzanki. Warto też korzystać z natu-
ralnych olejków np. eukaliptuso-
wego, lawendowego, miętowego, 
anyżowego, sosnowego. Można  
z nich przygotowywać inhalacje 
lub nasączać chusteczki, co powo-
duje rozrzedzanie wydzieliny, dzia-
ła przeciwbakteryjnie i  ułatwia 
udrażnianie nosa.

Leczymy ból gardła
Ból gardła powstaje na skutek 
podrażnienia błony śluzowej, co 
jest wynikiem działania bakterii. 
Dodatkowo podrażnia ją katar  
i kaszel. Gardło robi się opuchnięte  
i przesuszone.

Domowymi naturalnymi sposoba-
mi można łagodzić ból, nawilżać 
i odkażać górne drogi oddechowe.

Płukanki na gardło
Aby szybko złagodzić ból i obrzęk 
gardła stosuje się płukanki z soli 
kuchennej (ma działanie odkaża-
jące) oraz ziół. Najlepszymi zioła-
mi do tego celu są: szałwia (działa 
antybakteryjnie), rumianek (działa 
przeciwzapalnie), nagietek (dzia-
ła przeciwgrzybicznie). Płukanki 
przygotowuje się zalewając kilka 
łyżeczek ziół szklanką wrzątku i po-
zostawiając na około 15 minut pod 

przykryciem. Gardło płucze się let-
nim naparem kilka razy dziennie, 
najlepiej co godzinę.

Siemię lniane - przygotowany na-
pój z siemienia lniananego nawil-
ża gardło. 2 łyżki siemienia zalewa 
się szklanką wrzącej wody i gotuje 
przez 15 minut na małym ogniu. 
Przestudzony napój wypija się 
przed snem. Podobne działanie 
ma oliwa z oliwek, czy olej rzepa-
kowy, który można pić raz dzien-
nie po małej łyżeczce.

Zioła bezpieczne w ciąży:

Pokrzywa zwyczajna
Zawiera żelazo i wapń. Wzmacnia 
organizm i działa lekko moczo-
pędnie.

Mniszek lekarski 
Źródło witaminy A, potasu i żela-
za. Wspomaga procesy trawien-
ne, pobudzając wydzielanie żółci. 
Ułatwia usuwanie nadmiaru wody 
z organizmu, zapobiegając obrzę-
kom ciała.

Imbir
Zapobiega nudnościom w ciąży. 
Ma działanie rozgrzewające, anty-
septyczne i pobudzające krążenie 
krwi. Polecany przy przeziębieniu.

Rumianek
Ma działanie uspokajające. Łago-
dzi stany zapalne. Wspomaga tra-
wienie.

Melisa
Działa uspokajająco, koi nerwy. 
Zmniejsza ból głowy. Ułatwia za-
sypianie.

Nagietek
Zawiera magnez oraz witaminę C. 
Zmniejsza ryzyko poronienia.

Mięta pieprzowa
Łagodzi poranne nudności oraz 
pomaga przy dolegliwościach tra-
wiennych.

Poziomka (liście) 
Ma właściwości podobne do po-
chodzącej z tej samej rodziny ma-
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liny. W czasie ciąży napar może  
być używany jako środek uspoka-
jający.

W ciąży można również bez obaw 
stosować takie zioła, jak koper 
włoski, anyż, czy kminek. Są one 
pomocne w zaburzeniach układu 
pokarmowego i wspomagają lak-
tację. Należy jednak pamiętać, że 
zioła mogą być jedynie uzupełnie-
niem dobrze zbilansowanej diety.

 

Zioła zakazane w ciąży
Oprócz ziół bezpiecznych w cią-
ży, są również takie, których sto-
sowanie przez kobiety ciężarne 
jest niewskazane. Zioła te mogą 
powodować pobudzenie macicy 
do akcji skurczowej, co grozi we 
wczesnym etapie ciąży poronie-

niem, a w późnych miesiącach 
– porodem przedwczesnym. War-
to zatem zwrócić uwagę, czy w 
mieszankach ziołowych do picia 
nie znajdują się takie zioła, jak: 
hibiskus, lukrecja, jemioła, tymia-
nek, rozmaryn, szałwia, żeń-szeń, 
aloes, chmiel, krwawnik pospolity, 
serdecznik pospolity, tasznik po-
spolity, pluskwica groniasta, mięta 
polna czy liście malin. Napar z liści 
malin czasami wykorzystywany 
jest do przyspieszenia porodu, po-
nieważ uelastycznia szyjkę macicy. 
Większość lekarzy zaleca jednak 
jego picie dopiero po 38. tygodniu 
ciąży.

Rozmaryn 
Ma działanie rozkurczające i może 
prowadzić do poronienia.

Żeń-szeń 
Substancje czynne żeń-szenia 
mogą spowalniać rozwój płodu  
i skutkować jego wrodzonymi wa-
dami rozwojowymi.

Aloes
Powoduje przekrwienie miednicy 
mniejszej i przedwczesne skurcze 
macicy.

Chmiel
Pobudza produkcję estrogenów, 
których nadmiar w ciąży jest szko-
dliwy dla płodu i może powodo-
wać jego wady wrodzone.

Cząber  Mogą odwadniać orga-
nizm kobiety i powodować prze-
krwienie narządów rodnych.

Zioła w ciąży wymagają mądrego 
i rozsądnego stosowania. Więk-
szość z nich jest bezpiecznych  
i może skutecznie podnieść smak 
i aromat potraw lub być stosowa-
nych w formie napojów. Gdy two-
ja wiedza o ziołach jest uboga i nie 
wiesz, czy dane zioło nie wywoła 
niepożądanych objawów w ciąży, 
lepiej zrezygnuj z jego stosowania 
lub zasięgnij porady lekarza.

E. Rapacz, W. Jakubek

Septolete
30 pastylek twardych
Skład: 1 pastylka zawiera chlorek benzalkoniowy  
- 1 mg, lewomentol - 1,2 mg;, olejek miętowy - 1 mg, 
tymo l- 0,6mg, olejek eukaliptusowy - 0,6 mg.
Działanie: odkażające, łagodzące pieczenie i ból, ułatwia-
jące odksztuszanie.
Wskazania: objawowe leczenie bólu gardła, odkażanie 
w stanach zapalnych jamy ustnej, gardła, dziąseł , w przy-
padku nieprzyjemnego zapachu ust.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA .

Septolete ULTRA
16  pastylek twardych
Skład: 1 pastylka zawiera Benzydamini hydrochlorici 3mg, 
Cetylpyridini chloridum 1 mg.
Działanie: antyseptyczne, przeciwbólowe, przeciwzapalne.
Wskazania: podrażnienie  gardła, jamy ustnej i krtani, za-
palenie  jamy ustnej, gardła, dziąseł i krtani.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA 

Fervex  
8 saszetek o smaku  
cytrynowym i malinowym
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.
Podmiot odpowiedzialny: A&D PHARMA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Mateusz Wojciechowski
STUDENT WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO  
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO,  
PASJONAT SPORTU I DIETETYKI, ZWOLENNIK  
RACJONALNEGO, POPARTEGO NAUKĄ PODEJŚCIA  
DO TRENINGU I ODŻYWIANIA.
„W życiu mam prostą zasadę – wiedza nie jest niezbędna, żeby  
odnieść sukces, ale dużo łatwiej się gra w otwarte karty. Dlatego  
na nauce staram się opierać moje życie codzienne. Ze sportem mam  
do czynienia od dziecka. Studia pokazały mi, że moją drugą  
pasją jest zdobywanie wiedzy. Teraz staram się połączyć obie pasje,  
a efektem tego jest cykl artykułów, w którym będę chciał przybliżyć  
Wam jak być fit - racjonalnie i świadomie!”

RYBA
CYKL: JAK BYĆ FIT

Pamiętacie tę odrobinę dziwną kampanię z męż-
czyzną przebranym za wielką pluszową rybę?  
A był to rok 2008. Dlatego, pewnie dla wielu, 
stwierdzenie, że ryby są zdrowe i warto je jeść nie 
będzie czymś nowym. Badania naukowe od daw-
na pokazują o prozdrowotnym wpływie ryb i za-
wartych w nich kwasach tłuszczowych Omega-3 
na nasz organizm. Pisząc ten artykuł posiłkowałem 
się chyba najpokaźniejszym jak dotąd wachlarzem 

badań. Tak naprawdę to właśnie kwasy tłuszczowe, 
a nie same ryby grają tutaj pierwsze skrzypce. Tak 
się jednak złożyło, że to tłuste ryby i owoce morza 
są jednym z najlepszych źródeł kwasów Omega-3.

Znajdziemy je także w algach morskich, nasionach 
chia, orzechach włoskich i siemieniu lnianym, jed-
nak już nie zawsze w pełnym składzie. Na grupę 
kwasów Omega-3 składają się 3 związki - kwas 
α-linolenowy (ALA), dokozaheksaenowy (DHA) 
i eikozapentaenowy (EPA). Wszystkie należą do 
niezbędnych, nieprodukowanych w naszym or-
ganizmie, które musimy dostarczyć z pożywienia. 
Najbardziej jednak zależy nam na odpowiedniej 
podaży kwasów EPA i DHA, gdyż to właśnie tym 
dwóm związkom przypisuje się kluczowe właści-
wości prozdrowotne. A na co dokładnie wpływa 
nasza ryba? 

Kobiety będą zachwycone, bo jak pokazują ba-
dania odpowiednia podaż kwasów EPA i DHA ma 
pozytywny wpływ na naszą skórę. Odnotowano 
zarówno spowolnienie procesów starzenia skóry, 
mniejszą tendencję do powstawania zmarszczek,  
a także wzrost elastyczności. Dodatkowo skorzysta-

wpływa  
na wszystko
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ją także nasze włosy, albowiem 
kwasy te mogą zapobiegać wy-
padaniu włosów. Pomocne będą 
także w takich chorobach jak 
łuszczyca czy egzema. [1]

Z wiekiem nasz skóra się starze-
je, jednak to tylko jeden z pro-
blemów. Wzrasta także ryzyko 
zachorowania na choroby ukła-
du nerwowego. Wyższa podaż 
kwasów Omega-3 wykazała bez-
pośrednią korelację ze zmniej-
szoną zachorowalnością na 
chorobę Alzheimera, a także ma 
ochronny wpływ na istotę szarą 
mózgu, czyli potocznie mówiąc 
szare komórki, odpowiedzialne 
za kontrolę napięcia mięśni, pa-
mięć i wspomnienia. Dotyczy 
to także dzieci, gdyż kolejne ba-
danie mówi o zmniejszonej hi-
peraktywności i agresji u dzieci  
z ADHD dzięki większemu spo-
życiu ryb. [2]

Zwróćmy jednak uwagę na cho-
roby, które najbardziej nas mar-
twią i dotyczą znacznej części 
społeczeństwa. Kwasy Omega-3, 
a w szczególności DHA i EPA, 
mają korzystny wpływ na zdro-
wie naszego układu sercowo-na-
czyniowego. W badaniach od-
notowano, że ich odpowiednia 
ilość w diecie może przyczynić 
się do obniżenia poziomu trójgli-

cerydów o 15-30%. Pamiętajmy, 
że mają one bezpośredni wpływ 
na odkładanie blaszek miażdży-
cowych.

Jako, że kwas DHA jest prefero-
wanym kwasem tłuszczowym 
przez nasz narząd wzroku a tak-
że komórki układu nerwowego, 
jego wystarczająca zawartość w 
diecie pozwala zachować zdro-
wie tych struktur. Z kolei w przy-
padku EPA w jednym z badań 
odnotowano, że równie skutecz-
nie jak Prozac redukuje objawy 
depresji. Bez wątpienia, pełny 
komplet kwasów Omega-3, 
zmniejsza ryzyko wystąpienia 
depresji i nerwicy. [3]

Kolejnymi chorobami, przed któ-
rymi mogą uchronić nas kwasy 
tłuszczowe z grupy Omega-3 są 
niepokojące nas coraz bardziej 
nowotwory. I tak w przypadku 
raka jelita grubego notuje się 

spadek ryzyka zachorowania na-
wet o 55%. W innych badaniach 
wykazano ich rolę w zmniejsze-
niu ryzyka zachorowania na raka 
piersi, czyli najczęstszego no-
wotworu dotykającego kobiet  
w Polsce! Dodatkowo mają udział 
w obniżeniu ryzyka wystąpienia 
artretyzmu, poprawie zdrowia 
kości i stawów oraz zmniejszaniu 
bólów miesiączkowych. [4]
Jakby tego było mało, wspo-
magają przedłużanie gatunku. 
Tak, to nie jest literówka! Kwasy 
te, mają pozytywny wpływ na 
płodność. Szczególnie dotyczy 
to mężczyzn, u których wykaza-
no poprawę żywotności plem-
ników przy odpowiedniej suple-
mentacji. Pozostając w tematach 
łóżkowych, badania pokazują, 
że niskie poziomy kwasów tłusz-
czowych Omega-3 powodują 
pogorszenie jakości snu u dzieci 
i dorosłych. Z kolei wysoki po-
ziom pozwala na dłuższy i bar-
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VisolVit Junior 
10 saszetek, suplement diety, smak pomarańczowy VisolVit Junior  żelki

50 sztuk, suplement dietySuplement stosowany w profilaktyce niedoborów witamin, w stanach 
zwiększonego zapotrzebowania na witaminy takie jak np.: rekonwalescen-
cja po przebytych chorobach , w czasie  antybiotykoterapii, po urazach, po 
zabiegach chirurgicznych, w okresach   intensywnego wysiłku fizycznego i 
umysłowego.
Producent: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. 

Suplement jest szczególnie zalecany dla dzieci i młodzieży w okre-
sie intensywnego wzrostu i rozwoju, profilaktycznie w przypadku 
niedoboru witamin w okresie spadku odporności.
Producent: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. 

Blend a dent 
krem mocujący do protez zębowych 47 g
FRISH i EXTRA STARK original
Krem mocujący do pełnych i częściowych protez zębowych, zapobiega 
dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę.
Producent : Procter & Gamble Techical Centres
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dziej głęboki sen, o którego roli 
mogliście przeczytać w poprzed-
nim artykule! [6]

Podsumowując, możemy śmiało 
stwierdzić, że kwasy tłuszczowe  
z grupy Omega-3 zasługują z czy-
stym sumieniem na miano Nie-
zbędnych Nienasyconych Kwa- 
sów Tłuszczowych! A jak je do-
starczyć? Najprościej wzboga-
cając swoją dietę o tłuste ryby, 
takie jak łosoś czy makrela. Rów-
nież algi morskie będą dobrym 
ich źródłem w diecie bezmię-
snej. Wiele innych produktów 
roślinnych, takich jak orzechy 
włoskie czy soja, zawierają kwa-
sy Omega-3, lecz jest to głównie 
ALA. Nasz organizm jest w stanie 
wykorzystać go do produkcji 
EPA i DHA, jednak tylko w około 
5-20%. Dużą popularnością i wy-
godą stosowania cieszą się także 
dostępne w różnych formach su-
plementy. 

Ile i jak najlepiej dostarczyć od-
powiednią ilość Omega-3? Wy-
starczy, że nasz jadłospis będzie 
uwzględniać 2-3 porcje tłustych 
ryb lub owoców morza tygo-
dniowo. W przypadku suple-
mentów celować powinniśmy 
w około 1000mg EPA i 500mg 

DHA dziennie. Warto jednak pa-
miętać, że kwasy nienasycone są 
podatne na rozkład pod wpły-
wem temperatury i światła, dla-
tego długa obróbka termiczna 
potraw ma niekorzystny wpływ 
na ich zawartość. Podlegają one 
także procesom utleniania, dla-
tego w przypadku suplementów 
ważne jest by przechowywać je 
w zaciemnieniu i niższej tempe-
raturze. I tak otwarty tran najle-
piej trzymać w lodówce, a jesz-
cze lepszym wyjściem będzie 
suplementacja w kapsułkach. [6]

W przypadku suplementów 
warto zwrócić uwagę na skład 
i zawartość procentową inte-
resujących nas kwasów EPA  
i DHA. Bardzo często bedą one 

wzbogacone w α-Tokoferol, czy-
li witaminę E, która ma działa-
nie przeciwutleniające. Według 
mnie, najlepszym wyjściem bę-
dzie stosowanie diety wzboga-
conej o produkty zawierające 
kwasy Omega-3, czy to roślinne, 
czy zwierzęce. Ponadto, biorąc 
pod uwagę niewielki koszt su-
plementacji w stosunku do ko-
rzyści jakie z niej płyną, warto 
wzbogacić ją o 2-4 kapsułek lub 
1-2 łyżeczek tranu w zależno-
ści od składu wybranego przez 
nas produktu. W końcu nie za-
wsze mamy ochotę na tłustego 
łososia, a to zagwarantuje nam 
dodatkowy margines bezpie-
czeństwa i lepsze zdrowie z per-
spektywy czasu!

Mateusz Wojciechowski
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Chyba każdy z nas kiedyś pośli-
zgnął się na oblodzonym chod-
niku i potłukł. Jeżeli to tylko stłu-
czenie wtedy nie mamy się czym 
martwić, zdarza się jednak, że 
urazy mogą być dużo poważ-
niejsze. Najgroźniejsze są złama-
nia szyjki kości udowej u osób 
starszych. Dziecięce złamania 
nie są zazwyczaj tak groźne; na-
zywamy je złamaniami „zielonej 
gałązki” przez analogię do ga-
łęzi młodego drzewa, gdzie zła-
maniu ulega tylko tzw. warstwa 
korowa. Łatwo takie złamania 
się nastawia i dobrze się zrastają  
w gipsie.

Żeby przetrwać zimę w dobrej 
kondycji zdrowotnej powinniśmy 
stosować wielowymiarową profi-
laktykę- ciepły ubiór, odpowied-
nie obuwie, utrzymywanie dobrej 
kondycji fizycznej a także wiedza 
jak się zachować w przypadku 
kontuzji. Ulec wypadkowi może-
my podczas uprawiania sportów 
zimowych jak również po drodze 
do pracy. Warto więc zapoznać się 
z typami urazów.

Stłuczenia
Stłuczenia, obrzęki, siniaki to naj-
łagodniejsze skutki zimowych wy-
padków. Stłuczenie to uszkodzenie 
tkanki podskórnej lub mięśni bez 
przerwania ciągłości skóry, połą-
czone z pęknięciem drobnych na-
czyń krwionośnych. W momencie 
upadku krew z naczyń wylewa się 
do okolicznych tkanek tworząc 
obrzęk i krwiaka. Po upływie 7-10 
dni zasinienie zmienia swój kolor 
na rdzawy i żółtozielony, aż w koń-
cu zanika. Dzieje się tak za spra-
wą przemian chemicznych, jakim 
poddawany jest barwnik zawarty  
w wynaczynionych krwinkach czer-
wonych oraz powolnego wchłania-
nia do krwioobiegu uszkodzonych 
komórek krwi. W przypadku stłu-
czenia będziemy odczuwali bole-
sność spoczynkową, która będzie 
się nasilała przy ruchu i ucisku. W 
przypadku stłuczenie najpierw po-
winniśmy unieruchomić kontuzjo-
wane miejsce. W tym celu możemy 
zastosować dostępne w aptece 
stabilizatory, co uchroni nas przed 
pogłębienie się kontuzji. Kolejnym 

krokiem jest uniesienie miejsca 
stłuczenia około 30 cm nad serce 
w celu złagodzenia dolegliwości 
a także ograniczenia opuchlizny. 
Miejsce stłuczenie możemy owinąć 
bandażem elastycznym, co rów-
nież nie dopuści do powiększenia 
opuchlizny. Pamiętajmy, że bandaż 
należy zacisnąć niezbyt mocno i co 
około 4 godziny ściągać. Jest to bar-
dzo ważne, ponieważ zbyt mocno 
zabandażowanie może nasilić ból. 
W przypadku stłuczeń możemy za-
stosować terapie zimnem. Jest ona 
skuteczna, ponieważ zmniejsza bo-
lesność a także powoduje obkur-
czenie się naczynek krwionośnych, 
co zmniejszy krwawienie pod-
skórne a także ograniczy rozmiar 
obrzęku. Jeżeli nie mamy specjal-
nego okładu żelowego, możemy 
użyć kostek lodu, jednak pamiętaj-
my żeby zawinąć go na przykład  
w ściereczkę, by uniknąć odmrożeń 
skóry. W takim przypadku przydać 
się mogą również mrożonki. Taką 
terapię stosujemy bezpośrednio 
po wypadku, jednak po upływie 
doby, powinniśmy stosować już 
okłady rozgrzewające. Ciepło spo-

ZIMOWE URAZY 
I STŁUCZENIA
dbajmy o mięśnie i kości

OKRES ZIMOWY JEDNOZNACZNIE KOJARZY NAM SIĘ ZE ŚNIEGIEM,  
UJEMNYMI TEMPERATURAMI, GOŁOLEDZIĄ I WIATREM. DO TAKICH WARUNKÓW  
ZDĄŻYLIŚMY SIĘ PRZYZWYCZAIĆ I CZĘSTO JE BAGATELIZUJEMY PRZEZ TO  
ULĘGAJĄC KONTUZJĄ. UPADKI, ODMROŻENIA, WYPADKI PODCZAS UPRAWIANIA  
SPORTU TO GŁÓWNE POWODY NASZYCH ZIMOWYCH PROBLEMÓW.  
ICH OFIARAMI PADAJĄ ZARÓWNO OSOBY STARSZE JAK I DZIECI. 
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woduje pobudzenie krążenia oraz 
rozszerzenie naczyń krwionośnych 
dzięki czemu uszkodzone miejsce 
szybciej się zagoi. W tym celu mo-
żemy użyć ręcznika nasączonego 
ciepłą wodą lub kompresów roz-
grzewających. 

Zwichnięcia  
i złamania
Zwichnięcie, to przemieszcze-
nie przylegających do siebie 
powierzchni stawowych, któ-
remu towarzyszy ból, znie-
kształcenie stawu, przymusowe 
ułożenie, zasinienie kończyny 
i ochłodzenie. Do objawów zła-
mania kości zaliczamy rów-

nież ból, obrzęk i zasinienie,  
a ponadto zniekształcenie koń-
czyny (wygięcie w nienaturalny 
sposób, skrócenie), przy złama-
niu otwartym – widoczne kości i 
tkanki je otaczające, utrata funkcji 
złamanej kończyny.
Zarówno w przypadku złamania 
jak i zwichnięcia pierwsza po-
moc polega na unieruchomieniu 
dwóch sąsiednich stawów uszko-
dzonej okolicy. Do unieruchomie-
nia można użyć szyny, kija nar-
ciarskiego, laski, deseczki. Takie 
usztywnienie należy przywiązać 
ściśle do kończyny za pomocą 
bandaża, paska, lub pasów z po-
dartego ubrania.

 
Wstrząśnienia  
i utrata świadomości
Na ten rodzaj kontuzji narażone 
są przede wszystkim dzieci a także 
osoby starsze. Wstrząśnienie mó-
zgu według fachowej literatury to 
łagodne następstwo urazu mózgu 
objawiające się krótkotrwałą utratą 
przytomności na okres nie dłuższy 
niż sześć godzin. Innym objawem, 
który może wystąpić jest zanik pa-
mięci dotyczący samej chwili wy-
padku. 
W niektórych przypadkach wraz  
z urazami objawia się również utra-
ta przytomności, która także może 
wystąpić samoistnie. Jest to na-
stępstwo zbyt niskiego ciśnienia 
lub niewydolności serca. Osobę  
z podejrzenie takiego urazu należy 
położyć na płaskim podłożu na ple-
cach i unieść nogi ku górze. Jeżeli 
oddech i tętno są w normie powin-
niśmy położyć poszkodowanego  
w pozycji bocznej ustalonej. Jest to 
pozycja, w której człowieka układa 
się na boku z dłonią górnej ręki pod 
policzkiem, dolną ręką odchyloną 
nieco do tyłu i nieco zgiętą nogą 
znajdującą się bliżej podłoża. 
Jak pomóc poszkodowanemu?
Wypadek może zdarzyć się do-
słownie wszędzie i w każdej chwili, 

Hasco Sept  i Hasco Sept Forte   
30 g i 30 ml 
Skład: 100 g roztworu zawiera chlorowodorek benzydaminy 0,15 g.
Wskazania: leczenie objawów, związanych ze stanem zapalnym 
jamy ustnej i gardła, w zakażeniach wirusowych i bakteryjnych, 
po zabiegach laryngologicznych i stomatologicznych, w zapale-
niu krtani, w zapaleniu błon śluzowych, po radioterapii, w laryn-
gologii, stomatologii, po intubacji.
Podmiot odpowiedzialny: PPF HASCO-LEK S.A. 

Elmex  PRZECIW PRÓCHNICY 
pasta do zębów z aminofluorkiem, 75 ml
Remineralizuje i chroni zęby przed próchnicą.
Nie jest przeznaczona  dla dzieci poniżej 7 roku życia.

Elmex  JUNIOR  
pasta do zębów 75 ml (dla dzieci 6-12 lat)
SKUTECZNIE CHRONI PRZED PRÓCHNICĄ
Specjalna pasta do zębów z amino fluorkiem fluorem.

Elmex  SENSITIVE  z aminofluorkiem 
pasta do zębów, 75 ml
OCHRONA  + WZMOCNIENIE +  OCZYSZCZANIE 
Nie jest zalecana dla dzieci poniżej 7 roku życia.

Elmex  PROFESSIONAL 
pasta do zębów z aminofluorkiem, 75 ml
Pasta do zębów zapewniająca natychmiastową ulgę w nadwrażliwości.  
Stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia wymaga konsultacji z lekarzem.

Dystrybutor: Colgate-Palmolive, Świdnica

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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dlatego powinniśmy być przygo-
towani i wiedzieć co robić. Jeżeli  
u poszkodowanego dojdzie do 
złamania to z reguły nie jesteśmy  
w stanie ocenić czy nastąpiło także 
przemieszczenie kości. Dlatego za-
wsze powinniśmy działać delikat-
nie jakby tak się właśnie stało. 

Pierwsza pomoc 
Do urazów, które opisaliśmy może 
dojść dosłownie wszędzie, nie tylko 
zimą. Dlatego powinniśmy przede 
wszystkim wiedzieć co robić w ta-
kiej sytuacji i jak się zachować. Jeże-
li chodzi o złamanie to z reguły nie 
będziemy w stanie ocenić czy na-
stąpiło także przemieszczenie kości. 
Dlatego zawsze powinniśmy działać 
ostrożnie, tak jakby faktycznie był to 
uraz z przemieszczeniem. 
Jak już wcześniej pisaliśmy pierw-
szym krokiem powinien być telefon 
do służb ratunkowych. W trakcie 
oczekiwania na służby:
• jeśli nie jest to absolutnie koniecz-

ne, nie ruszamy rannej osoby  
z miejsca;

• nie staramy się prostować koń-
czyny ani zbyt intensywnie spraw-
dzać, jak poważne jest to złamanie;

• unieruchamiamy złamaną koń-
czynę, zawsze w takiej pozycji,  
w jakiej się znajduje – nie prostu-
jemy!

• w przypadku złamania otwartego 

nie staramy się „wpychać” wysta-
jących odłamków do rany;

• cały czas sprawdzamy, czy ranny 
nie ma problemów z oddycha-
niem i nie traci przytomności.

Pomoc rannemu:
Są trzy rzeczy, które możemy za-
wsze zrobić, żeby pomóc rannemu.
1. Po pierwsze, rozmawiajmy  

z nim, spokojnie, nie wpadając 
w panikę – on również będzie 
wtedy spokojniejszy i mniej się 
wystraszy sytuacji.

2. Po drugie, jeśli mamy taką moż-
liwość, zapewnijmy mu ciepło 
– zwłaszcza zimą należy na to 
zwrócić baczną uwagę.

3. Po trzecie zaś, uzbrajamy się  
w cierpliwość i wspólnie czeka-
my na pomoc medyczną.

Jak widać, nie taki diabeł straszny 
– przy odrobinie wiedzy można 

spokojnie podejść nawet do tak po-
ważnego urazu, jakim jest złamanie 
– i bardzo pomóc jeszcze przed 
przyjazdem pogotowia. 
Oczywiście to tylko instrukcje  
i w chwili wypadku możliwe, że nie 
będziemy mogli przypomnieć so-
bie wszystkich reguł postępowania, 
jednak najważniejsze jest to żeby 
pomóc osobie poszkodowanej, bo 
to nasz obowiązek. Starajmy się 
również być uważni i pamiętajmy, 
że zimą jest piękną porą roku jed-
nak w tym okresie jesteśmy szcze-
gólnie narażenie na upadki zarów-
no podczas uprawiania sportu jak  
i na chodniku. Jeżeli po takim upad-
ku będziemy odczuwać jakikolwiek 
dyskomfort to od razu udajmy się 
do lekarza lub zadzwońmy po po-
gotowie.  

oprac. W. Jakubek

Ranigast MAX 
150 mg x 20 tabletek powlekanych
OBJAWOWE LECZENIE ZGAGI I NIESTRAWNOŚCI 
Skład: 1 tabletka zawiera 75 mg ranitydyny.
Działanie: hamowanie wydzielania soku żołądkowego.
Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych nie związanych  
z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak: zgaga, niestraw-
ność, nadkawasność.
Producent: POLPHARMA

ACARD R 
75 mg x  60 tabletek dojelitowych
Substancja czynna: 75mg kwasu acetylosalicylowego.
Wskazania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sy-
tuacje kliniczne , w których celowe jest hamowanie agregacji 
płytek krwi.
Producent: POLPHARMA

RADIREX 
10 tabletek dojelitowych
Skład: 1 tabletka zawiera Rhei radix pulveratum 513,5 mg.
Wskazania: środek przeczyszczający stosowany w zaparciach.
Podmiot odpowiedzialny: HERBAPOL WROCŁAW.

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

AFGANISTAN – KRAJ ODLEGŁY OD POLSKI, A JEDNAK  
TAK WIELE ŚLADÓW POLSKICH MOŻNA TAM ODNALEŹĆ.

25 grudnia 1979 roku do Afga-
nistanu wkroczyły wojska so-
wieckie. Kraj ogarnęła regular-
na wojna. Cały naród afgański 
stanął do walki partyzanckiej  
z potęgą militarną ZSRR. Przez 
10 lat trwały walki zbrojne, par-
tyzanci nie wypuszczali z rąk 
broni. 

Najbardziej znanym, bojowym  
i niezwyciężonym ugurupowa-
niem afgańskim był Sojusz Pół-
nocny, którego komendantem był 
legendarny Ahmed Szah Masud 
(1953-2001), zwany Lwem Pancz-
sziru - od nazwy doliny, której ni-
gdy nie zdobyli ani liczne i świetnie 
uzbrojone wojska sowieckie, ani 
komuniści afgańscy, ani talibowie. 
Po wycofaniu w lutym 1989 roku 
wojsk sowieckich z Afganistanu, 

Masud rozciągnął swe wpływy na 
całe północno-wschodnie tereny 
kraju. W 1992 roku zdobył on po-
zostający ciągle w rękach komu-
nistów afgańskich Kabul i pozo-
stawał do 1996 roku nieoficjalnym 
liderem kraju. W latach 1992-1996 
był ministrem obrony w rządzie 
prezydenta Burhanuddina Rabba-
niego. Po zajęciu Kabulu i dużych 
obszarów Afganistanu przez fana-
tycznych ortodoksów z Talibanu 
we wrześniu 1996 roku, Masud 
stał wiernie przy przebywającym 
na wygnaniu, lecz uznawanym 
przez międzynarodową społecz-
ność prezydencie Rabbanim. Po-
wrócił ze swymi żołnierzami do 
Doliny Panczsziru i podjął walkę  
z talibami. We wrześniu 2001 roku 
padł ofiarą zamachu w rejonie 
miejscowości Hodża Bachautdin 

w prowincji Tachar. Ciężko ranny 
zmarł 9 września 2001 roku.

Ahmed Szah Masud jest uważany 
za bohatera narodowego. Do jego 
grobu-mauzoleum, które znajduje 
się 120 km na północ od Kabulu, 
na skale w Dolinie Panczsziru, 
wśród potężnych gór Hinduku-
szu, w rocznicę jego śmierci po-
dąża tysiące ludzi. W mauzoleum 
tym znajduje się od kwietnia 2008 
roku polonik – specjalna polska ta-
blica pamiątkowa. Bowiem Polacy 
byli pełni uznania dla tak bohater-
skiej walki Masuda i jego żołnierzy  
z okupantem sowieckim i ta tabli-
ca ma o tym przypominać.

Tablicę odsłonił 29 kwietnia 2008 
roku polski minister obrony na-
rodowej Bogdan Klich, który 
podczas uroczystości powiedział 
m.in.: Nasze kraje dzielą tysiące ki-
lometrów, mamy odrębne kultury, 
historię i obyczaje, jednak niewie-
le jest narodów, które rozumieją 
Afgańczyków tak dobrze jak Po-
lacy. Łączy nas wielkie pragnienie  
i potrzeba wolności.
Masud był dla Polaków symbo-
lem; był bohaterem mojej młodo-
ści - kimś, kto miał odwagę z bro-
nią w ręku walczyć z komunistami.  
A zwracając się do uczestniczą-

Polacy w szeregach Mudżahedinów
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cych w ceremonii Afgańczyków 
minister przypomniał słowa Ma-
suda o tym, że kształcił się na ar-
chitekta, ale życie zmusiło go do 
burzenia...Teraz wy, jego następcy, 
macie szansę zbudowania silnego 
niepodległego państwa.
Wkrótce potem, bo 5 czerwca 
2008 roku, mauzoleum Masuda 
odwiedził polski minister spraw 
zagranicznych Radosław Sikorski. 
Szefa polskiej dyplomacji po mau-
zoleum oprowadzał dr Abdullah, 
były szef afgańskiego MSZ. Mi-
nister Sikorski wpisał się do księ-
gi pamiątkowej pisząc: Składam 
hołd Masudowi, jednemu z naj-
większych dowódców XX wieku, 
pogromcy armii radzieckiej, bo-
haterowi Afganistanu i wszystkich 
ludów ujarzmionych przez komu-
nizm. Jego zwycięstwo w Afga-
nistanie pomogło „Solidarności” 
dojść do wolnej Polski.

Nie była to pierwsza wizyta Rado-
sława Sikorskiego w Afganista-
nie. Był tu cztery razy przedtem, 
np. w latach 1986-87 jako kore-
spondent wojenny mediów bry-
tyjskich: „The Sunday Telegraph”, 
„The Spectator”, „The Observer”, 
radio BBC i amerykańskiego
„National Review” (1981-89 prze-
bywał w Wielkiej Brytanii jako 
uchodźca polityczny), co opisał 

w swej książce „Prochy świętych– 
Podróż do Heratu w czas wojny” 
(1995).

Radek Sikorski, jako 23 latek,  
w 1981 r. wyjechał do Wielkiej Bry-
tanii szlifować język angielski, ale 
po wprowadzeniu w Polsce stanu 
wojennego poprosił o azyl poli-
tyczny. Podczas studiów w Oksfor-
dzie zdobył znajomości i doświad-
czenie, które pozwoliły mu bardzo 
szybko rozpocząć karierę w brytyj-
skich mediach. To właśnie stamtąd 
trafił pierwszy raz do Afganistanu. 
Było to w 1986 r., jako korespon-
dent „Sunday Telegraph” wyjechał 
do afgańskiej prowincji Herat, w 
samym centrum brutalnej wojny 
między radziecką armią a mudża-
hedinami. „W tamtym czasie wielu 
moich rówieśników fantazjowało  
o wykonaniu wyroku Polski Pod-
ziemnej na Jerzym Urbanie albo  
o wyjeździe do Afganistanu” – 
wspominał później.
On sam swoją rolę widział jako 
„kronikarza ruchu oporu” i nie 
ukrywa, że wspierał Afgańczyków. 
Nie tylko piórem. W 1987 r. we 
wsi Koszk-e Serwan na wschód od 
Heratu Sikorski zrobił zdjęcie przy-
sypanej gruzami własnego domu 
afgańskiej rodziny, za które zdobył 
pierwszą nagrodę w prestiżowym 
konkursie World Press Photo.

Przyszły marszałek oraz mini-
ster obrony narodowej i spraw 
zagranicznych podczas pobytu  
w Afganistanie kilka razy ocierał 
się o śmierć. „Do najgroźniejszych 
wydarzeń doszło, gdy zalegaliśmy 
w pewnej wiosce trzeci dzień z rzę-
du – niezgodnie z zasadami walki 
partyzanckiej – i tam zaatakował 
nas patrol sowieckich helikopterów 
Mi-24. (…) Śmigłowce tak pluły ra-
kietami, że myślałem, iż to karabin 
maszynowy. (…) Jedna z rakiet 
uderzyła w lepiankę, w której by-
łem. Pocisk wpadł do pomieszcze-
nia obok, a zewnętrzna ściana 
aktywowała zapalnik. Kiedy tam 
potem weszliśmy, cały pokój był zry-
ty odłamkami. A to właśnie głównie 
odłamki zabijają, nie sam wybuch” 
– wspomina Sikorski.
Jemu udało się z opresji wyjść bez 
żadnego szwanku, ale jego przy-
jacielowi, Andrzejowi „Andy” 
Skrzypkowiakowi, innemu zna-
nemu polskiemu mudżahedinowi 
już nie. To właśnie jemu zadedyko-
wał książkę „Prochy świętych. Afga-
nistan czas wojny”.
„Andy” od najmłodszych lat pałał 
nienawiścią do Sowietów, któ-
rzy zesłali matkę na Syberię, a jej 
pierwszego męża zamordowali w 
Katyniu. Ojciec Skrzypkowiaka był 
żołnierzem i syn postanowił pójść 
w jego ślady. Już w wieku 16 lat 
wstąpił do brytyjskiej armii. Dzięki 
świetnej sprawności fizycznej tra-
fił w szeregi elitarnej jednostki ko-
mandosów SAS, jednak po trzech 
latach odszedł ze służby. Nie mógł 
znieść wojskowej dyscypliny.
Wyjechał do Afganistanu jako fo-
toreporter BBC, ale szybko zamie-
nił aparat na karabin i stanął do 
walki u boku mudżahedinów, któ-
rzy nazywali go „Andy Polak”. Zgi-
nął 1 października 1987 r. i to nie 
z ręki Rosjan, ale konkurencyjnej 
grupy fanatycznych partyzantów 
z Hezb-e-Islami. Dokładne oko-
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liczności śmierci Skrzypkowiaka 
nie są znane. Wiadomo tylko, że 
umarł poprzez zmiażdżenie czasz-
ki kamieniem.

W Afganistanie walczyło jeszcze 
kilku innych „polskich mudżahedi-
nów”. Poza Sikorskim i Skrzypko-
wiakiem byli tam: Lech Zondek, 
Jacek Winkler, Stasia Zedziełko 
i Marek Śliwiński. Dwie osoby  
z tego grona zginęły, ale nie z ręki 
sowieckiej. Byli to Andy Skrzypko-
wiak i Lech Zondek.

Lech Zondek (ur. 1952), emigrant 
– Polskę opuścił w grudniu 1980 
roku i w maju 1981 roku osiadł 
w Australii, gdzie uczestniczył  
w działalności niepodległościo-

wej i solidarnościowej. Zapewne  
w 1983 roku podjął decyzję walki  
z sowieckimi wojskami okupa-
cyjnymi w Afganistanie, aby wal-
czyć o wolność dla tego kraju, 
a pośrednio dla Polski. Razem  
z Jackiem Winklerem pojechał 
do Afganistanu po to, by walczyć  
z bronią w ręku. W czerwcu 1984 
udał się do Pakistanu, a stamtąd 
do Afganistanu. Walczył w sze-
regach powstańczych głównie  
w prowincji Paktika. Nosił czapkę 
z orzełkiem w koronie. Nadawał 
też korespondencje dla Głosu 
Ameryki. Pozostała po nim boga-
ta korespondencja. W dziesięciu 
ludzi wzięliśmy jedno działko bez-
odrzutowe i poszliśmy odwiedzić 
Ruskich na ich placówce – pisał 

pod datą 19 lutego 1985 roku. I da-
lej: Ostrzelaliśmy Ruskich z tego, 
co mieliśmy, plus ogniem z broni 
maszynowej, po czym szybko do 
zbudowanych w bezpośredniej 
bliskości schronów. (...) Ruscy nie-
omal natychmiast odpowiadają 
ogniem z moździerzy. Są dosko-
nale wstrzelani w nasze potencjal-
ne drogi odwrotu. (...) Gdybyśmy 
uciekali od razu, to dostalibyśmy 
się pod ciężki ostrzał.
Zondek nie zginął w walce. Oko-
liczności jego śmierci opisuje Si-
korski: w osadzie w Nuristanie 
usiłował nauczyć mieszkańców 
walki wręcz. Gdy chwytem dżu-
do rozbroił pozorującego atak 
Afgańczyka, ten - publicznie upo-

korzony - zranił go nożem w rękę. 
To doprowadziło do katastrofy.  
W czasie wspinaczki przez góry  
(w rejonie wsi Nikmuk) Zondek nie 
zdołał utrzymać się na chorej ręce 
i odpadł od skały. Zginął na miej-
scu. Koledzy znaleźli jego ciało  
5 lipca 1985 roku. Na grobie posta-
wili krzyż z napisem „Lech Zondek, 
1.02.52 – 4.07.85 a Polish Soldier” 
(polski żołnierz). Krzyż później 
wieśniacy zużyli na opał.

Adam Khan, prawdziwe nazwi-
sko Jacek Winkler (1937-2002)  
w 1965 roku wyjechał do Francji, 
gdzie m.in. zajmował się pomo-
cą dla emigrantów. Kiedy w 1979 
roku wojska sowieckie najechały 

Andrzej „Andy” Skrzypkowiak

Lech Zondek

Adam Khan, prawdziwe nazwisko Jacek Winkler

29

ST
YC

ZE
Ń

 - 
LU

TY
 2

01
8



ST
YC

ZE
Ń

 - 
LU

TY
 2

01
8

ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

30

Afganistan, Wilnklera zafascyno-
wała walka z nimi afgańskich mu-
dżahedinów. Światowy rozgłos 
przyniosła jemu pokojowa akcja 
zatknięcia dwóch flag na szczycie 
Mont Blanc, większej z napisem 
„Solidarność” i mniejszej „Solidar-
ność z walką ludu afgańskiego”, 
w okresie wprowadzenia stanu 
wojennego w Polsce. W 1982 
roku nawiązał kontakt z emigracją 
afgańską we Francji. W 1986 roku 
udał się do Afganistanu i przez 6 
miesięcy walczył w oddziałach 
Masuda, z którym się zaprzyjaźnił. 
Po powrocie do Paryża do 1989 

roku wydał sześć numerów „Biu-
letynu Afgańskiego”, który stano-
wi kompedium wiedzy na temat 
przyczyn wybuchu, trwania oraz 
zakończenia wojny powstańców 
afgańskich z wojskami sowiecki-
mi. Po podróży do Afganistanu 
udał się do USA gdzie wśród Po-
laków zebrał duże fundusze na 
działalność mudżahedinów, które 
zawiózł Masudowi w 1987 roku. 
Przebywał wtedy w Afganistanie  
4 miesiące i ponownie brał udział 
w walkach z sowietami; przez 
Afganów był nazywany Adam 
Khan. Po powrocie do Francji na-
dal propagował sprawy afgańskie 
w Europie, także już w wolnej 

Polsce – np. organizacja wystawy 
jego zdjęć z Afganistanu w Krako-
wie. Pozostawał w ciągłym kon-
takcie z Masudem, który odwie-
dził go w Paryżu.

Stasia Zedziełko przybyła do 
Afganistanu z USA, opiekowała się 
rannymi partyzantami.

Marek Śliwiński, socjolog zaś 
sporządził dla mudżahedinów ra-
port o stratach ludności cywilnej 
podczas interwencji sowieckiej w 
Afganistanie, przyjęty następnie 
przez ONZ.

W latach 1979-1989 zginęło  
w Afganistanie około dziesię-
ciu tysięcy żołnierzy sowieckich. 
Wśród nich byli Polacy mieszkają-
cy w Związku Sowieckim, głównie 
z Litwy, Białorusi i Ukrainy, jak np. 
Sasza, 19-letni Polak z Grodzień-
szczyzny. Zginęli też inni Polacy. 
Ich liczba nie jest znana, niektórzy 
zresztą nie figurowali w spisach 
jako Polacy. Powoływani do woj-
ska, nie mieli wyboru. Musieli iść 
na wojnę. Większość miała więcej 
szczęścia.

Losem Afganistanu i Afganów 
oraz ich walką z okupacją sowiec-
ką kraju interesowało się wielu Po-

laków i polska opozycja antyko-
munistyczna. Np. założone przez 
członków nowo utworzonego 
wrocławskiego Klubu Samoobro-
ny Społecznej, współpracuącego 
z KSS KOR we Wrocławiu w maju 
1979 roku pismo podziemne 
„Biuletyn Dolnośląski” (redakcję 
tworzyli: Henryk Lis, Janusz Łojek, 
Piotr Starzyński i Jan Waszkiewicz), 
jako pierwsze pismo w Polsce już 
w styczniu 1980 roku, a więc do-
piero co po dokonaniu najazdu 
wojska sowieckiego na Afgani-
stan, opublikował protest redakcji 
w sprawie dokonanej agresji ZSRR 
na Afganistan.

Mimo, że minęło już tak wiele lat to 
nadal dość trudno oszacować, jak 
wiele osób zginęło w wyniku dzia-
łań wojennych czy późniejszych 
wybuchów min, których mnóstwo 
zostało pozostawionych przez  
komunistów. Punktem zwrotnym 
w czasie wojny, o którym wspo-
mina także w swojej książce Sikor-
ski, było dostarczenie przez USA 
bojownikom wyrzutni i pocisków 
Stinger. Od tego momentu Sowie-
ci przestali całkowicie dominować 
w powietrzu. Wojna w Afganista-
nie okazała się dla nich porażką, 
jak i jedną z przyczyn rozpadu im-
perium.

oprac. M. Grzeczyńska

Bibliografia:

http://on.interia.pl/historia/ 
news-polscy-mudzahedini 

-wojna-w-afganistanie

www.focus.pl / polscy mudzahedini

https://histmag.org/ 
Za-wolnosc-nasza- 

i-wasza-polscy-mudzahedini

https://pl.wikipedia.org

https://obserwatorpolityczny.pl 

historykon.pl 

Discovery Historia /  
materiał filmowy

Mudżahedini w górach Afganistanu. Połowa lat 80.
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Poznań
Stolica Wielkopolski to jedno z piękniejszych 
polskich miast. Jego historia liczy ponad ty-
siąc lat, więc na pewno nikt nie będzie się tu 
nudził, odkrywając ślady przeszłości i pozna-
jąc teraźniejszość. 

Absolutną koniecznością jest spacer po ryn-
ku, podczas którego trzeba zatrzymać się pod 
ratuszem. Równo w południe na zegarowej 
wieżyczce pojawiają się koziołki, będące naj-
bardziej rozpoznawalnym symbolem miasta. 
W grudniu na rynku i innych punktach stare-
go miasta organizowany jest jarmark bożona-
rodzeniowy oraz festiwal rzeźby lodowej, na 
który przyjeżdżają artyści z całego świata.

Osobom, które lubią poznawać historię zwie-
dzanego miasta, polecamy wizytę w katedrze 
na Ostrowie Tumskim. W jej podziemiach 
znajdują się groby pierwszych historycznych 
władców naszego kraju, czyli Mieszka I i Bo-
lesława Chrobrego, oraz baptysterium, w któ-
rym książę Mieszko przyjął chrzest w 966 roku. 
Warto też wybrać się do Muzeum Narodowe-
go, aby zobaczyć oryginalny obraz Moneta. 
Został on odzyskany w 2010 roku po dziesię-
ciu latach od zrabowania go z placówki!

Dla rozgrzewki warto wybrać się nad Jezioro 
Maltańskie, by skorzystać z uroków tamtej-
szego aquaparku ze strefą saun i bogatą ofer-
tą Spa. W kompleksie sportowym znajduje się 
też lodowisko oraz miejski kompleks narciar-
ski. Nie zabraknie więc atrakcji dla nikogo! 

Zima także jest dobrą porą roku dla poznawania uroków naszego kra-
ju. Przedstawiamy miejsca, które przykryte białą, śnieżną pierzynką 
wyglądają równie urokliwie co wiosną lub latem.

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 



ST
YC

ZE
Ń

 - 
LU

TY
 2

01
8

ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

32

Białowieża
Szukając cichego miejsca, w którym zima prezentuje 
się naprawdę magicznie, polecamy wybrać się do Bia-
łowieży. Warto spędzić tu kilka zimowych dni, szcze-
gólnie jeżeli chce się poznać bliżej żubry i zobaczyć, jak 
zwierzęta radzą sobie w naturalnym środowisku.

BIałowieża to miejscowość, któa zachwyci wielbicieli 
drewnianej architektury. Oprócz zabudowań wiejskich, 
na uwagę zasługuje wybudowana w XIX wieku cerkiew 
św. Mikołaja Cudotwórcy. Wewnątrz znajduje się unika-
towy na skalę Europy ikonostas, który został wykonany 
z chińskiej porcelany. Ciekawym miejscem jest także 
nowoczesne Muzeum Przyrodniczo-Leśne, prezentują-
ce florę i faunę Puszczy Białowieskiej za pomocą multi-
medialnych wystaw i nowinek technicznych.

Turyści, którzy zimą nie chcą rozstawać się z nartami, 
mogą wypróbować trasę dla narciarzy biegowych, 
prowadzącą przez puszczańskie szlaki. Dziesięciokilo-
metrowy odcinek prowadzi przez uliczki Białowieży, 
Park Pałacowy i przez leśne tereny parku narodowe-
go. Sprawdzą się na niej osoby, które biegi na nartach 
uprawiają amatorsko.

Sanok
W drodzę na ferie w Bieszczady warto wpaść w od-
wiedziny do Sanoka. To miasto gdzie do zwiedza-
nia zachęca piękna starówka z wieloma interesują-
cymi budowlami. Jedną z nich to zamek, w którym 
bywał król Jagiełło i mieszkała jego czwarta żona 
Sonka. Obecnie jest to siedziba muzeum, w któ-
rym m.in. można obejrzeć kolekcję dzieł Zdzisława 
Beksińskiego czy wystawę sztuki pokuckiej.

Idąc przez rynek warto odnaleźć ławeczkę Szwej-
ka oraz budynek przy ulicy Sobieskiego 5. To wła-
śnie tu, według powieści, znajdowała się wiosenna 
kwatera wojaka. Na sanockim starym mieście jest 
wiele świątyń – w jednej z nich odbył się nawet je-
den ze ślubów króla Jagiełły. Warto znaleźć chwilę, 
by odwiedzić te kościoły, gdyż koleje ich losów są 
naprawdę interesujące – były wiele razy niszczone, 
jednak wierni zawsze zdołali je odbudować.

Sanok może być także świetnym punktem wypa-
dowym dla osób, które chcą zwiedzić bieszczadz-
kie miejscowości takie jak: Solinę, Ustrzyki Dolne 
czy Lesko.



Przyjemnych podróży!

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

Krynica-Zdrój położona jest w Beskidzie Sądeckim. Mia-
sto cieszy się popularnością o każdej porze roku. Zimą 
zjeżdżają tu też narciarze, na których czekają stoki Jawo-
rzyny Krynickiej. Znajduje się na niej najdłuższa oświe-
tlona trasa. W Krynicy można też pobiegać na nartach  
i pojeździć na skuterach śnieżnych. 

W mieście można także zregenerować siły – wystarczy 
skorzystać z oferty uzdrowiskowej tamtejszych hoteli lub 
sanatoriów oraz odwiedzić pijalnie wód mineralnych. Na 
pewno będzie ku temu okazja podczas spaceru po Parku 
Zdrojowym. Warto wybrać się też na przejażdżkę koleją 
gondolową, która dociera na sam szczyt Jaworzyny Kry-
nickiej, skąd roztacza się widok na Beskidy, a przy ładnej 
pogodzie także na słowacką stronę Tatr.

Obowiązkowym punktem każdej wycieczki do Kryni-
cy jest zwiedzanie Muzeum Nikifora, gdzie oprócz prac 
artysty znajdują się jego prywatne rzeczy, poświęcone 
mu publikacje i fotografie. Kolejnym ciekawym miej-
scem jest Muzeum Zabawek, w którym można zobaczyć 
zabawki regionalne, historyczne oraz inne eksponaty, 
wzbudzające zachwyt zarówno u dzieci jak i u dorosłych.

XYLOMETAZOLIN WZF 0,1% 
Krople do nosa, roztwór (1mg/ml)  
- preparat stosowany w niedrożności 
przewodów nosowych.
Działanie:  zwęża naczynia krwionośne błony śluzowej 
nosa i gardła zmniejszając jej przekrwienie, obrzęk i wy-
sięk, udrożnia przewody nosowe oraz przewody prowa-
dzące z jamy nosowej do zatok przynosowych, zmniejsza 
wyciek z nosa i ułatwia oddychanie przez nos.
Wskazania: stosowany w leczeniu pomocniczym: ostrego 
nieżytu nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, 
ostrego lub przewlekłego zapalenia zatok przynosowych, 
alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapalenia ucha 
środkowego.
Producent: POLPHARMA  

Naklofen TOP 
10 mg/g, żel 60 g

LEK PRZECIWBÓLOWY I PRZECIWZAPALNY
Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenacu.
Działanie: miejscowe przeciwzapalne, przeciwbólowe, kojące i chłodzące.
Wskazania: miejscowe leczenie reumatyzmu pozastawowego (bóle mięśni, stany  
zapalne tkanki łącznej, kaletek maziowych, zapalenie ścięgien, pochewek ścięgien, bóle 
lędźwiowego odcinka kręgosłupa lub stawu barkowego), zmiany  pourazowe (naciągnię-
cia, skręcenia , zwichnięcia), ograniczone i łagodne postacie zapalenia stawów.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA

Therm Line fast 

60 tabletek powlekanych, suplement diety
DLA KOBIET DĄŻĄCYCH DO SZYBKIEJ REDUKCJI WAGI CIAŁA 
Suplement zawiera opatentowany ekstrakt z owoców cytrusowych i guarany – SINE-
TROL, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt z pieprzu kajeńskiego 
i kofeinę. Polecany jest dla kobiet  dążących do szybkiej redukcji wagi  ciała.
Producent: Olimp Laboratories 

Femibion Natal 2 PLUS
30 tabletek powlekanych + 30 kapsułek, suplement diety
CIĄŻA & KARMIENE PIERSIĄ 
Suplement zawiera kwas foliowy, metofolinę, witaminy, minerały, jod oraz DHA, prze-
znaczony jest dla kobiet od 13 tygodnia ciąży i karmiących piersią.
Wprowadzający  do obrotu: Merck Sp. z o.o.



Krzyżówka  Krzyżówka

Wśród osób,  które rozwiążą krzyżówkę,  
i zadzwonią pod numer telefonu:  
32/ 253-75-00  lub wyślą na adres mailowy:  
biuro@fuzio.pl prawidłowe rozwiązanie  
krzyżówki rozlosujemy nagrody!

1. ślad po zębach żmii
2. ziemniaki słodkie
3. rodzaj wyciągu narciarskiego
4. podopieczny nauczyciela
5. na śmieci
6. krawędź, obramowanie
7. inaczej legenda
8. port w pd.Chorwacji nad Adriatykiem
9. wojowniczki zamieszkujące wybrzeże Morza Czarnego, 

zrodzone przez boga wojny Aresa i nimfę Harmonię
10. poduszka powietrzna
11. tropikalny owoc (jak milion złotych)
12. waluta Iraku lub Jordanii
13. silny wiatr
14. rośnie w miarę jedzenia
15. znak zodiaku lub przyrząd
16. typ płaskodennego statku
17. zalanie znacznej przestrzeni przez wezbrane wody
18. noszony przez tragarza
19. światło flesza
20. pojazd dwukołowy napędzany energią człowieka
21. wczesna pora dnia
22. odchylenie tułowia podczas walki pięściarzy
23. najwyższe w Europie
24. Niva lub Samara
25. wczasy harcerzy
26. do przełamywania wśród nieufnych
27. Robert De
28. składający się tylko z jednego elementu, jednej części
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ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI
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BITTNER   
Oryginalne zioła szwedzkie 
500 ml, suplement diety
Produkt zawiera wyciągi z 25 ziół, są to surowce go-
ryczkowe i aromatyczno-gorzkie.  Polecany jest dla 
dobrego trawienia i przyswajania składników odżyw-
czych dostarczanych po jedzeniu, ponadto wpływa 
korzystnie na apetyt. Dodatkowo wspomaga dobre 
samopoczucie po jedzeniu..
Nie zawiera alkoholu, nie jest wskazany dla dzieci i 
kobiet w ciąży.
Dystrybutor: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.



Skuteczne leczenie łysienia typu kobiecego: 
 
Alocutan zawiera 20 mg/ml minoksidylu, 
który: 
• stymuluje wzrostu włosów  
• zwiększa grubości włosa 

Alocutan 2%  

Skuteczne leczenie łysienia typu męskiego 
 
Alocutan Forte zawiera 50 mg/ml 
minoksidylu, który: 
• hamuje wypadanie włosów 
• stymuluje wzrostu nowych włosów  
• zwiększa grubości włosa 
• wydłuża czasu życia włosa  

Alocutan Forte 5% 



Krople
DICOFer

START

DICOFer

 Wysoka 
biodostępność
 Ochrona przewodu 
pokarmowego
 Smaczny 
i nie barwi zębów

mikrokapsułkowane 

żelazo dla dzieci 

Suplementy diety

Dicofer Start i Dicofer Junior są suplementami diety wskazanymi przy niedoborach żelaza. 
Więcej informacji u dystrybutora i na stronie www.vitispharma.pl  DCF/14/09/2017

Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. +48 22 526 86 00

mikrokapsułkowane 

żelazo dla dzieci 

Saszetki

DICOFer

T

DICO


