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Tonasen: melatoninum 5mg; 1 tabletka zawiera 5mg 
melatoniny. Wskazania do stosowania: Tonasen jest 
wskazany jako środek pomocniczy w zaburzeniach snu 
związanych ze zmianą stref czasowych lub w związ-
ku z pracą zmianową oraz ułatwiający regulację rytmu 
dobowego snu i czuwania u pacjentów niewidomych. 
Przeciwwskazania: Przeciwwskazaniami do stoso-
wania leku Tonasen są: ciąża i okres karmienia, nad-
wrażliwość na składniki produktu, spożycie alkoholu. 
Podmiot odpowiedzialny: Medicplast Polska Sp. z o.o., 
ul. Wólczyńska 232, 01-919 Warszawa

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych 

i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu 
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż 

każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Drodzy Czytelnicy!
Wiosna w pełni! Doczekaliśmy się upragnionej  
pogody, świeże powietrze, zieleń traw i kwitnące 
korony drzew zachęcają do aktywności i spędzania 
czasu na świeżym powietrzu. Wreszcie można wy-
brać się na piknik lub pieszą wędrówkę z rodziną. 
Może na grilla? W tym numerze prezentujemy na-
sze grillowe przepisy, mamy nadzieję, że będą  Wam 
smakować tak samo, jak nam. Mamy też nadzieję, 
że w czasie tych wiosennych dni będziecie mieli wie-
le okazji, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z ro-
dziną i nadesłać je na nasz konkurs fotograficzny  
„Z Babcią i Dziadkiem aktywnie i bezpiecznie”, 
szczegóły znajdziecie na stronie 15 i 16.

Pamiętajcie jednak, że najważniejsze  jest zdrowie!  Dla-
tego  dbajcie o siebie i Wasze pociechy. Zachęcamy do 
zapoznania się z „Wakacyjną Apteczką Malucha”, być 
może ułatwi ona kompletowanie Waszego piknikowo-
wyprawowego plecaka. Pamiętajcie też o swoim zdrowiu  
i wybierając się na wycieczki bądźcie roztropni, tak w 
doborze trasy, jak i jej długości. W czasie pieszych eska-
pad można  nie tylko czuć zmęczenie fizyczne i ból koń-
czyn, ale można narazić się na ryzyko udaru. Dlatego 
bądźcie ostrożni – ze słońca trzeba korzystać z umiarem, 
tak radzi nasz specjalista.

Zachęcamy do relaksu z naszą krzyżówką, dla naj-
szybszych – nagroda! 

Przyjemnej lektury!
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WAKACYJNA  
APTECZKA MALUCHA 

– niezbędnik na udane wakacje
Przed nami wakacje – czas wypoczynku, relaksu, który spędzamy na ro-
dzinnych wyjazdach i podróżach z dziećmi. Warto wówczas wiedzieć co 
włożyć do podręcznej apteczki na wymarzony urlop z maluchem i na 
jakie grupy leków szczególnie zwrócić uwagę. Dobrze przygotowany ze-
staw pozwoli nam spokojnie wypocząć i skutecznie działać, gdy nasze 
dziecko będzie miało problemy ze zdrowiem. 

Ból, gorączka, biegunka, choroba lo-
komocyjna, zranienia i odparzenia to 
najczęściej spotykane u maluchów do-
legliwości. Sprawdźmy zatem jakie leki 
i preparaty powinniśmy spakować do 
apteczki przed wyjazdem na wakacje?

• Leki przyjmowane na stałe przez 
dziecko.

• Leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe – pamiętajmy, że dziecku 
do 15 lat można podawać wyłącz-
nie leki zawierające paracetamol 
(np. Pedicetamol, Paracetamol, 
Apap, Panadol, Calpol) lub ibupro-
fen (Ibufen, Nurofern, Ibum). Leki 
z paracetamolem działają prze-
ciwgorączkowo i przeciwbólowo,  
a te zawierające ibuprofen leczą 
także stan zapalny.

• Środki na przeziębienie – tra-
dycyjnie witamina C, Rutino-
scorbin, oczyszczająca woda 
morska (np. Disnemar, Marimer, 
Sterimar), odciągacz kataru np. 
SOPELEK, a także leki obkur-
czajace śluzówkę nosa, takie jak 
Nasivin, Otrivin. Te ostatnie po-
dajemy nie dłużej niż 3–4 dni, 
gdyż mogą zniszczyć błonę śluzo-
wą nosa. Na ból gardła podajemy  
w sprayu Tantum Verde lub Oro-
far.

• Leki przeciwdziałające chorobie 
lokomocyjnej – mdłości, uczucie 
niepokoju, apatia to tylko niektó-
re z objawów tej choroby, dlatego 
przed podróżą podajemy dziecku 
lek przeciwwymiotny np. Loco-
motiv, Avioplant Junior. Nowością 
na polskim rynku są opaski aku-
presurowe SEA BAND, które sku-
tecznie hamują objawy choroby 
lokomocyjnej.

• Leki przeciwalergiczne – jako 
pierwsza pomoc przy uczuleniu 
doskonale sprawdza się wapno. 
Jeśli wiemy, że maluch jest alergi-
kiem musimy pamiętać o zabraniu 
odpowiednich leków przeciwaler-
gicznych, przepisanych przez le-
karza. Dla dzieci powyżej 6 roku 
życia dostępny jest np. ZYX Bio.

• Leki przeciw biegunce oraz zapo-
biegające odwodnieniu – zapo-
biegamy biegunce podając dziecku 
Smectę lub leki z probiotykami 
(np. MULTILAC BABY). Podawa-
nie tego typu leków najlepiej roz-
począć już kilka dni przed wyjaz-
dem lub w jego trakcie, gdy malca 
dopadną dolegliwości. Środki 
zapobiegające odwodnieniu przy 
biegunce, wymiotach to Enterol, 
Orsalit, Gastrolit.

Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg cetryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: leczenie sezonowego i przewle-
kłego alergicznego zapalenia błony śluzowej 
nosa i spojówek, leczenie przewlekłej idioma-
tycznej wysypki.
Wytwórca: WZF Polfa Warszawa S.A.

ALLERTEC WZF
10 mg x 7 tabletek

Zyx Bio
5 mg x 7 tabletek

Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg lewoce-
tyryzyny.
Działanie: przeciwalergiczne.
Wskazania: alergiczne zapalenie błony 
śluzowej nosa, przewlekła pokrzywka  
o nieznanym pochodzeniu.
Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM 
Sp. z o.o.

MULTILAC 
Baby
10 saszetek, synbiotyk
Produkt jest nowoczesnym syn-
biotykiem, zawiera jako składnik 
probiotyczny 9 szczepów bakterii 
probiotycznych, a także kładnik 
prebiotyczny, 
oligofruktozę. 
Dzięki zastoso-
waniu innowa-
cyjnej techno-
logii enkapsulacji 
MURE, uzyska-
no zwiększoną 
odporność na 
pH soku żołąd-
kowego.
Wytwórca: 
Genexo  
Sp. z o.o.

Calcium + kwercetyna 
Duo Allergo
20 tabletek musujących, 
suplement diety
Tabletki musujące bez aro-
matów i barwników, zawie-
rające wapń i kwercetynę. 
Suplement polecany dla 
osób dorosłych, mających 
zwiększone zapotrzebowa-
nie na wapń.
Producent: Polski Lek.
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100P
aerozol ochronny przeciw 
komarom i meszkom

Produkt nadaje skórze 
przyjemny zapach, który 
po naniesieniu na skórę 
staje się nieprzyjemny 
dla komarów, meszek  
i kleszczy. Działa łagodzą-
co i pielęgnacyjnie dzięki 
zawartości D-panthenolu. 
Podmiot odpowiedzialny: 
S-LAB Sp. z o.o. 

Orinoko
spray dla dzieci na 
komary 90 ml
Nadaje skórze przyjemny 
zapach oraz działa łago-
dząco i pielęgnacyjnie 
dzięki zawartości D-pan-
thenolu i witaminy E. 
Po naniesieniu na skórę 
staje się nieprzyjemny 
dla komarów, meszek  
i kleszczy.
Podmiot odpowiedzial-
ny: S-LAB Sp. z o.o. 
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• Preparaty odstraszające owady – 
być może nie są to klasyczne leki, 
ale na pewno powinniśmy je umie-
ścić w apteczce. Musimy jednak 
zwrócić uwagę na te, które prze-
gonią nie tylko komary czy meszki 
(np. aerozol ochronny 100P), ale 
także kleszcze (dobrze sprawdza 
się ORINOKO). Przeciwko roz-
noszonej przez nie boreliozie nie 
ma szczepionki, a te groźne pa-
jęczaki możemy spotkać już nie-
mal w każdym lesie, na polanie,  
a coraz częściej nawet w miejskich 
trawnikach. Pamiętajmy również  
o zabraniu środków, które złago-
dzą swędzenie oraz reakcję aler-
giczną po ukąszeniu owadów, np. 
Fenistil oraz pęsetę lub przyrząd 
do usuwania kleszczy np. pompka 
Aspivenin i Trix. 

• Środki opatrunkowe i dezynfe-
kujące – niezbędne przy różnego 
rodzaju skaleczeniach, otarciach, 
stłuczeniach oraz poparzeniach, 
o które nie trudno podczas wa-
kacyjnych szaleństw. Dlatego też 
wkładamy do apteczki:  wodę 
utlenioną, plastry opatrunkowe, 
szczególnie polecamy opatrunek  
w sprayu – AKUTOL, a także mały 
bandaż, spirytus salicylowy, kremy 
na otarcia, kremy przyspieszające 
gojenie.

• Preparaty chroniące przed pro-
mieniowaniem UV – wszyscy-
wiemy jak szkodliwe dla skóry,  
a w szczególności dla młodej skó-
ry dziecka, jest promieniowanie 
UVA i UVB. Wystawianie skóry na 
słońce bez ochrony grozi poparze-
niem, stąd na wakacje koniecznie 
zabieramy ze sobą kremy i balsamy  
z wysokimi filtrami przeciwsło-
necznymi przeznaczonymi spe-
cjalnie dla dzieci (wystarczy filtr 
od 20 do 30 SPF). Dla najmłod-
szych dzieci powinien być to krem 

ZDROWIE I OPIEKA

z filtrem mineralnym. Kremy  
z większymi filtrami np. 40, 50 SPF 
są świetne, jeśli wyjeżdżamy na 
południe Europy lub gdy dziecko 
ma jasną karnację albo znamiona 
na skórze.

• Żele na ząbkowanie – dla dzieci, 
które boleśnie ząbkują zabieramy 
żele do smarowania dziąseł (np. 
Calgel, Bobodent, Dentinox) – 
znieczulają miejscowo, łagodzą 
podrażnienia dziąseł i działają od-
każająco.

• Krem przeciw odparzeniom – la-
tem, ze względu na wysoką tempe-
raturę otoczenia, skóra noworod-
ków i niemowląt, zwłaszcza pod 
pieluszką, wymaga szczególnej 
pielęgnacji. Wysoka temperatu-
ra nasila drażniące działanie kału  
i moczu, a zaniedbania higienicz-
ne i pielęgnacyjne mogą bardzo 
szybko prowadzić do odpieluszko-
wego odparzenia skóry. Właściwa 
pielęgnacja skóry dziecka wymaga 
stosowania przy każdej zmianie 
pieluszki kremu na odparzenia. Na 
wakacje polecamy SUDOCREM, 
który ma nie tylko działanie pielę-
gnacyjne i ochronne, ale także an-
tyseptyczne i hipoalergiczne. 

• Suplementy diety – dostarcze-
nie odpowiedniej dawki wita-
min i składników mineralnych 
jest bardzo ważne podczas 
wzrostu organizmu. Zapotrze-
bowanie na witaminy zwiększa się 
również w okresie intensywniej-
szego wysiłku fizycznego, a tego  
z pewnością nie brakuje naszym 
pociechom podczas wakacyjnych 
podróży. Zaledwie jedna tabletka 
CENTRUM JUNIOR dziennie (18 
witamin i minerałów dla dzieci  
w wieku 4-12 lat) dziennie za-
pewnia cenny wkład w zbilanso-
wane żywienie dzieci.

CELEBRIN Sun 
Junior
Emulsja ochron-
na do opalania 
dla dzieci  
SPF 50+*150ml 
bardzo wysoka 
ochrona  
UVA + UVB
Suplement zawie-
rający kompletny 
zestaw 23 witamin 
i minerałów oraz 
luteiny, w unikal-
nej formie tabletki  
o przedłużonym 
działaniu (RETARD). 
Wytwórca: Queisser 
PHARMA.

Sudokrem
60 g, 125 g
Krem do pielęgnacji 
skóry przy podrażnie-
niach i odparzeniach, 
działa łagodząco i o- 
chronnie na skórę, 
tworzy barierę zabez-
pieczającą przed czyn-
nikami drażniącymi, 
co zapobiega nawro-
tom objawów.
Producent: FOREST  
TOSSARA LTD.

Oferta ważna do 30 czerwca 2014 r. 
lub do wyczerpania zapasów.
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Dodatkowo w apteczce powinniśmy mieć termo-
metr lekarski, nożyczki, strzykawkę lub inną miarkę 
do dawkowania leków. Pamiętajmy, że apteczki nie 
wolno przechowywać w miejscu narażonym na prze-
grzanie i dostępnym dla dzieci!

Ponadto dla malucha należy spakować: maskotkę 
lub inną jego ulubioną zabawkę, małą poduszkę na 
podróż, aktualną książeczkę zdrowia dziecka, gorącą 
wodę w termosie, mokre chusteczki, papierowy ręcz-
nik, kocyk, dowód ubezpieczenia ważny za granicą.

Wakacyjna apteczka malucha powinna być poręcz-
na, praktyczna, umożliwić nam doraźne rozwiązanie 
drobnych problemów, a zarazem pozwolić uniknąć 
tych poważniejszych. Przedstawione powyżej przy-
kłady nie stanowią klasycznego zestawu do udziela-
nia pierwszej pomocy, a jedynie zbiór medykamen-
tów zapewniający przetrwanie wymarzonego urlopu 
bez przykrych niespodzianek.

Kamila Skaźnik

Vitalux Omega
28 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera luteinę, zeaksantunę, witami-
ny: C i E, mikroelementy: cynk i miedź, wielonie-
nansycone kwasy tłuszczowe: DHA i EPA.
Wszystkie te składniki są ważne dla prawidłowego 
widzenia.
Producent: Catalent Pharma Solutions, Włochy.
Dystrybutor: Alcon.

R E K L A M A

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

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

Ecomer
120 kapsułek miękkich, 
suplement diety
Skład: 1 kapsułka zawiera 250 mg ole-
ju z wątroby rekina grenlandzkiego.
Działanie: pobudza naturalne procesy 
odpornościowe organizmu.
Wskazania: pomocniczo w stanach 
obniżonej odporności na zakażenia 
bakteryjne i wirusowe.
Dystrybutor:   
KROTEX PHARM Sp. z o.o.

CENTRUM KOMPLET 
od A do Z

60 tabletek, suplement diety, 
formuła multiefekt
Nowa udoskonalona formuła to kompletny 
i zbilansowany zestaw witamin i minera-
łów oferujący wiele korzyści zdrowotnych, 
takich jak: energia, odporność, zdrowa 
skóra, zdrowe oczy, ochrona przed szko-
dliwym wpływem środowiska oraz zdrowe  
i silne kości.
Dystrybutor w Polsce:   
Pfizer Trading Polska. Sp. z o.o.

Centrum Junior 
30 tabletek do ssania,  

suplement diety
Suplement diety z witaminami i mine-
rałami dla dzieci od 4 do 12 roku życia.
Dystrybutor w Polsce:   
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

MULTILAC
10 kapsułek, synbiotyk Systane ULTRA

10 mlProdukt jest nowoczesnym synbiotykiem, zawiera jako składnik probio-
tyczny – dziewięć szczepów bakterii probiotycznych oraz składnik prebio-
tyczny – oligofruktozę. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii en-
kapsulacji MURE, uzyskano 
zwiększoną odporność na 
pH soku żołądkowego.
Wytwórca: 
Genexo Sp. z o.o.

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stoso-
wania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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NIE PŁACZ! To się zagoi.
Groźnie wyglądający upadek, kilka sekund złowieszczej ciszy 

zanim rozlegnie się straszliwy krzyk, a oczy szybko zaleją się łza-
mi. Otarte kolana i łokcie to nieodłączny element dziecięcych 
zabaw na świeżym powietrzu.

Akutol
plastyczny bandaż 
ochronny, spray 60 ml

Plastyczny bandaż ochronny 
na bazie kopolimeru akryla-
nowego, służący do szybkie-
go opatrzenia drobnych ran  
i otarć. Po aplikacji bandaż zasy-
cha do 3 minut i jest wodoszczel-
ny. Samoistnie usuwa się po 3 - 4 
dniach.
Wytwórca: Aveflor, Czechy.

Rozpoczynający się okres cie-
płych, wiosennych dni sprzy-
ja poszukiwaniu przygód przez 
dzieci. Jak to z reguły bywa, każdy 
„prawdziwy poszukiwacz przygód”  
z podobnej akcji wynosi zazwyczaj 
wyjątkową pamiątkę w postaci otar-
tego kolana, guza na głowie czy za-
drapania. Dzieci najczęściej ulegają 
zranieniom na podwórku, w nie-
znanym środowisku i bez nadzoru. 
Ich tęsknota za przeżyciem czegoś 
niezwykłego nie ma końca, dlatego 
najbardziej kuszą rzeczy zakazane  
i z pozoru niedostępne – wspinacz-
ka na najwyższe  drzewo, sprawdze-
nie zagadkowej opuszczonej sto-
doły czy strychu. Dzieci wiedzione 
ciekawością często nie uświadamia-
ją sobie niebezpieczeństwa towa-
rzyszącego ich przygodom. Bardzo 
łatwo dają się namówić na wyko-
nywanie niebezpiecznych czyn-
ności, przy których mogą odnieść 
obrażenia. Rodzice często czują się 
bezradni. To oczywiste, że nie mogą 
ochronić swoich pociech przed 
wszystkimi zagrożeniami  otacza-
jącego świata. Mogą jednak w mą-
dry sposób zapobiegać, a powstałe 
już skaleczenia skutecznie opatrzyć  
i wyleczyć, aby ślad w pamięci naj-
młodszych jak najszybciej zniknął.

Niebezpieczeństwo zranienia 
można obniżyć pouczając dzieci  
o ewentualnych zagrożeniach, ja-
kie związane są z taką czy inną 

czynnością. Najważniejsze jednak, 
aby zawsze mieć pod ręką do-
stateczny „arsenał” skutecznych 
przedmiotów ochronnych (kask, 
ochraniacze i rękawice), a także 
preparatów łagodzących powstałe 
już skaleczenia (plastry, opatrunki 
w sprayu itp.). Dziecięca wyobraź-
nia nie zna granic, dlatego też ro-
dzicom często trudno jest nadążyć 
za coraz to nowymi zwariowanymi 
pomysłami ich pociech. 

Zapobieganie drobnym obra-
żeniom i otarciom jest prawie nie-
możliwe. Kiedy już jednak do nich 
dojdzie, dobrze jest wiedzieć, co  
z tym zrobić, aby mały bohater cier-
piał jak najmniej oraz postarać się 
jak najbardziej złagodzić następ-
stwa zranienia. Na guzy i stłuczenia 
wystarczy przyłożyć zimny okład, 
który powstrzyma zwiększanie się 
obrzęku. Na lekkie rany powierzch-
niowe, np. na otarte kolano czy za-
drapanie, najlepiej stosować, spraw-
dzony od wielu już lat, elastyczny 
opatrunek w sprayu – Akutol spray. 
Preparat nie tylko zde-
zynfekuje ranę, 
ale pokry-

je ją także ochronną przezroczy-
stą warstwą. Na krwawiącą ranę 
skuteczny jest Akutol stop spray  
z czynnym składnikiem, który ab-
sorbuje krew ze zranionego miejsca 
i przyjemnie chłodzi ranę. 

Opatrzenie rany za pomocą Aku-
tolu spray jest łatwe i szybkie, dzięki 
czemu nasz mały „łowca przygód” 
będzie odczuwał skutki swojej nie-
uważnej zabawy jak najkrócej i będą 
one dla niego jak najmniej bolesne. 
Dzięki temu maluch szybciej wróci 
również do dalszego odkrywania 
świata, które stanowi nieodłączny 
element jego dzieciństwa i którego 
nie możemy mu przecież zabronić. 

Hana Petrášková

Oferta ważna do 30 czerwca 2014 r. 
lub do wyczerpania zapasów.

Plaster zawiera kwas salicylowy, pomaga usu-
nąć odcisk, zmniejsza ucisk oraz redukuje ból.
Wytwórca: CEDERROTH.

Plaster 
Salvequick
foot care , na odciski, 6 szt.

Plaster 
Salvequick
zestaw rodzinny 4 rozmiary, 
wodoodporny
Zestaw składa się z 21 sztuk pla-
strów, w różnych rozmiarach, za-
pewniających maksymalną ochronę 
przed zanieczyszczeniami, bakteria-
mi oraz wilgocią, pochodzącą z ze-
wnątrz. Plastry umożliwiają skórze 
swobodne oddychanie.
Wytwórca: CEDERROTH.

R E K L A M A 

ZDROWIE I OPIEKA
R E K L A M A
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Do czynników, które zaburzają skład fizjologicz-
ny ekosystemu pochwy i wydzieliny pochwowej 
należą czynniki endogenne (zmiany hormonalne, 
poważne choroby ogólnoustrojowe, immunosupre-
sja, stres), czynniki związane ze stylem życia 
(niewłaściwa higiena intymna, synte-
tyczna bielizna, zmiany partnerów, 
basen, irygacje pochwy), czynniki 
infekcyjne, radioterapia, antybio-
tyki, a także zabiegi chirurgiczne 
czy poród. 

Złożona populacja bakte-
rii i grzybów w prawidłowych 
warunkach zasiedla nabłonek 
pochwy i ma charakter specy-
ficznego biofilmu. Jego struktura 
ma niezwykle istotne znaczenie dla 
funkcjonowania dolnego odcinka dróg 
rodnych kobiety. Zmiana pH środowiska 
pochwy, składu flory bakteryjnej na skutek infekcji 
czy miejscowego niedoboru estrogenów, wiąże się  
z ryzykiem wystąpienia szeregu powikłań m.in. 
bakteryjne zakażenia pochwy, grzybica, rzęsistko-
wica czy zakażenia mieszane. 

Produktem polecanym w walce z infekcjami in-
tymnymi, który przyspiesza odbudowę prawidło-
wej flory pochwy, przyspiesza gojenie i regenera-
cję nabłonka pochwy oraz pomaga w zachowaniu 

naturalnej ochrony jest Hexagyn Duo –  
w postaci globulek dopochwowych. 

W skład globulek wchodzi kil-
ka wzajemnie uzupełniających 

się substancji, w tym kwas 
hialuronowy, który jest waż-
nym składnikiem w rozwo-
ju komórek i w procesach 
naprawczych tkanek. Obok 

innych składników w Hexa-
gynie Duo, takich jak kwas 

mlekowy, niewątpliwie unika-
towym elementem jest polikarbo-

fil, który posiada silne właściwości 
adhezyjne do śluzówki pochwy, wiąże się  

z wodą tworząc żel nawilżający ściany pochwy i wy-
dłuża działanie globulek tworząc skuteczną ochro-
nę przed infekcjami na długi czas.

artykuł sponsorowany

Zadbaj o intymność na wiosnę

HEXAGYN duo 
globulki dopochwowe z kwasem hialuronowym i kwasem 
mlekowym

R E K L A M A

Skład: 
10 mg kwasu hialuronowego à najkrótszy czas terapii (5 do 7 dni).
Jedyny produkt w postaci globulek, który zawiera 60 mg polikarbofil 
zwiększa adhezję kwasu hialuronowego do nabłonka pochwy oraz 
zakwasza pH do 72 H.
Kwas mlekowy à zakwasza natychmiast pH pochwy do 3,8-4,4, co 
ułatwia odbudowę właściwej mikroflory pochwy i ogranicza rozwój 
bakterii patogennych.
Wskazania: 
leczenie stanów zapalnych pochwy, ustąpienie objawów takich, jak 
świąd, pieczenie, upławy, gojenie otarć oraz ran  (np. po porodach 
- minimum 7 dni po porodzie), leczenie suchości pochwy (niedobór 
estrogenów, niewłaściwe dobrana antykoncepcja, po porodzie, po 
chemio- i radioterapii, w okresie menopauzy). Hexagyn duo wspoma-
ga leczenie infekcji bakteryjnych (przywracanie właściwego pH – do 
4,4, oraz oraz stworzenie korzystnych warunków rozwoju dla pałeczek 
kwasu mlekowego LAB).

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

W okresie wiosennym organizm kobiety jest szczególnie narażony na wystąpienie 
zakażeń dolnych dróg rodnych. 



ZDROWIE I OPIEKA
MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Sałatka grillowa z ziemniaków
SKŁADNIKI
• ok 1/2 kg ziemniaków
• 2 cebule
• 10 dag szynki lub boczku
• puszka kukurydzy
• 4 łyżki jogurtu naturalnego
• 3 łyżki majonezu
• szypiorek lub cebula dymka
• sól i pieprz

Sałata z pieczonymi burakami, 
serem feta i prażonymi ziarenkami

Grillowany łosoś w ziołach
SKŁADNIKI
• łosoś dzwonki
• czosnek
• świeża bazylia
• natka pietruszki
• sól
• biały pieprz
• oliwa

W naczyniu dokładnie wymieszać wyciśnięty czosnek 
z posiekaną bazylią, natką pietruszki, oliwą oraz przypra-
wami. Oliwy dodać tyle, by otrzymać bardzo gęstą masę. 
Ziołową masą dokładnie natrzeć z każdej strony łososia  
i odstawić na 20 minut. 

Łosoś oprócz tego, że jest zdrowy – jest także bar-
dzo delikatny, dlatego należy grillować go krótko na 
średnim żarze.

Łososia podajemy z kartofelkami z grilla oraz 
sosem, który powstaje ze zmiksowanego jogurtu  
z bazylią, łyżeczką musztardy, łyżeczką curry, szczyptą soli  
i białego pieprzu. 

1

2

3

Grillowane roladki z cukinii 
z twarożkowym nadzieniem

SKŁADNIKI
• 3 małe cukinie
• 1/2 szklanki pestek dyni
• 1/2 szklanki pestek słonecznika
• 40 dag kremowego twarożku 
• szklanka oliwy
• 3 ząbki czosnku
• sól
• grubo zmielony czarny pieprz

Cukinie umyć, osuszyć i pokroić (razem ze skórą)  
w cienkie plastry. Plastry cukinii zalać oliwą, oprószyć solą, 
pieprzem i czosnkiem. Odstawić na pół godziny do lodów-
ki.

Pestki dyni i słonecznika uprażyć na mocno rozgrzanej 
patelni na złoty kolor. Kiedy lekko przestygną, wymieszać je  
z twarożkiem. Masę posolić i przyprawić grubo zmielonym 
pieprzem.

Plastry cukinii grillować na niezbyt mocnym żarze 
przez 2 minuty z każdej strony. Po lekkim przestudzeniu 
każdy plaster posmarować porcją twarożku i zawinąć w ru-
lonik.

Ruloniki ułożyć na tacce aluminiowej i jeszcze chwilę 
podgrzewać na grillu, by móc je  podać na gorąco.

1

2

3

4

SKŁADNIKI
• 4 upieczone buraki
• 4 spore porcje mieszanki 

sałat
• 15 dag sera feta
• 1 spora czerwona cebula
• 1/2 szkl. łuskanych pestek 

dyni
• 1/2 szkl. łuskanych pestek 

słonecznika

SOS
• 4 łyżki oleju z dyni (można zastąpić innym olejem)
• sok z połowy cytryny
• 4 łyżki wody
• 1 łyżka brązowego cukru (można zastąpić białym)
• sól i świeżo mielony czarny pieprzZiemniaki ugotować w mundurkach. Cebulę obrać  

i drobno posiekać. Kukurydzę przecedzić. Szynkę lub bo-
czek pokroić na drobne kawałki.

Gdy ziemniaki będą miękkie, należy obrać je ze skór-
ki i pokroić w kostkę.

Składniki sałatki wymieszać ze sobą, dodając jogurt  
i majonez.

Doprawić do smaku solą i pieprzem. Posypać drobno 
posiekanym szczypiorkiem lub cebulką dymką.

1

3

4

2

Sałatę przełożyć do miski. Obraną cebulę pokroić 
na cienkie piórka. Ser feta pokroić w kostkę o boku około  
1 cm. Obrać buraki i pokroić je w kostkę tej samej 
wielkości, co ser feta.

Sos przygotować poprzez dokładne wymieszanie 
wszystkich składników (najdokładniej można to zrobić 
potrząsając zamkniętym słoikiem).

Na suchej patelni uprażyć pestki – należy pamiętać 
o częstym mieszaniu, bo mogą się szybko przypalić.

Do sałaty dodać sos i wymieszać. Na talerze wyło-
żyć porcje sałaty, a na niej ułożyć buraki, cebulę i ser feta. 
Posypać ziarenkami pestek słonecznika i dyni.

1

2

3

4

Grillowe przysmaki
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REUMATYZM czy ARTRETYZM?
Reumatoidalne zapalenie stawów to jedna z najczęściej występujących chorób. Schorzenie to dotyka 

ponad 400 tysięcy młodych i aktywnych zawodowo Polaków pomiędzy 30. a 50. rokiem życia. Prawie 
50% ludzi po 50. roku życia cierpi na zmiany zwyrodnieniowe, powyżej 60. roku życia około 70% 
osób, a po 65. roku życia jest to już najczęstsza przyczyna niepełnosprawności. Często jednak mylimy 
objawy reumatyzmu z artretyzmem, chorobą stawów. Czym jednak jest artretyzm?

Artretyzm to przewlekła  choro-
ba stawów. Chorują na nią głów-
nie osoby starsze, płci męskiej. 
Zdarza się jednak, że objawy tej 
choroby występują u  osób bardzo 
młodych. Najbardziej zagrożone 
są osoby, u których w najbliższej 
rodzinie ta choroba już wystąpiła. 
Bardzo istotny jest także styl życia, 
bo rozwój choroby potęguje nad-
używanie leków i alkoholu, oty-
łość, brak ruchu i złe odżywianie.  
Choroba zwykle rozwija się długi-
mi latami, niezauważona i  dająca 
objawy dopiero w zaawansowanej 
fazie. Pierwsze ataki u mężczyzn 
mają miejsce zwykle między 40,  
a 60 rokiem życia, u kobiet dopiero 
po przebytej menopauzie w okoli-
cach 65 roku życia. 
Charakterystycznym objawem  
artretyzmu są silne i ostre bóle 
oraz obrzęki kończyn, najczęściej 
w nocy lub tuż po przebudze-
niu. Kolejnymi znakami rozpo-
znawczymi artretyzmu są: gorącz-
ka, znaczny spadek wagi, ogólne 
osłabienie organizmu, problemy 
z chodzeniem, pokonywaniem 
wzniesień, schodów. Trudność 
sprawia także wstawianie, kucanie 
czy klękanie. Objawy artretyzmu 
dość często są mylone z objawa-
mi występującymi w czasie reu-
matoidalnego zapalenia stawów.  
W przypadku reumatyzmu cha-
rakterystyczne objawy to: chro-
niczny ból, obrzęki, zesztywnienie. 
Uniemożliwiają one aktywność  
w życiu codziennym: mycie, ubie-
ranie się. Utrudniają także  pracę 

zawodową – obsługa komputera 
lub zwykłe pisanie sprawia chore-
mu ból, a nawet jest niemożliwe,  
z powodu zesztywnienia koni-
czyn. Występujące bóle są często 
lekceważone, gdyż mylnie wnio-
skuje się, że są skutkiem siedzą-
cego trybu życia, stresu.  W obu 
przypadkach konieczna jest wizyta  
u lekarza specjalisty, jednakże war-
to wiedzieć czym wspierać swój 
organizm starając się zachować jak 
najdłużej zdrowie i kondycję.

ĆWICZENIA
Zalecana jest aktywność fizyczna, 
która przede wszystkim ma rozluź-
nić mięśnie wokół uszkodzonych 
stawów. Ćwiczenia najlepiej roz-
począć pod kontrolą rehabilitanta, 
który pomoże dobrać odpowiedni 
zestaw ćwiczeń. To bardzo ważne, 
gdyż zdarza się, że zwyrod-
nieniu stawów towa-
rzyszą zaburze-
nia budowy 
ciała. 

Odpowiedni zestaw ćwiczeń ko-
rekcyjnych może przynieść ulgę  
w bólu. Dość pomocne w leczeniu 
są także wszelkiego rodzaju żele 
przeciwzapalne i relaksacyjne: 
• krem BIOTERAPIA NEURO 
– krem intensywnie regeneruje  
i pobudza biologiczną aktywność 
skóry, dzięki czemu przynosi na-
turalną ulgę, pozostawiając przy-
jemne uczucie odprężenia oraz 
relaksu,
• krem BIOTERAPIA ARTRO 
– krem intensywnie regeneruje  
i pobudza biologiczną aktywność, 
przeznaczony do masażu stawów 
i pleców,
• żel do nóg z kasztanowcem  
– działa orzeźwiająco i witalizu-
jąco na zmęczone nogi i stopy,  
polecany do masażu kończyn.

VENO max 100ml + 
krem do masażu nóg
mentol, kasztanowiec, winorośl

Krem inetnsywnie regeneruje i pobudza 
biologiczną aktywność skóry. Przezna-
czony jest do codziennej pielęgnacji 
i masażu skóry nóg, skłonnej do pajacz-
ków naczyniowych oraz pzry tzw. efekcie 
ciężkich nóg.
SEWMED MEDICAL

Krem inetnsywnie regeneruje i pobudza biolo-
giczną aktywność, dzieki czemu łagodzi dyskom-
fort oraz napięcie skóry.
SEWMED MEDICAL

ARTRO max 100ml + 
krem do masażu stawów 
i pleców
chili, borowina, eukaliptus

NEURO max 100ml 
+ krem do masażu 
mięśni
arnika, mentol, kamfora
Krem inetnsywnie regeneruje i pobudza bio-
logiczną aktywność skóry, dzieki czemu przy-
nosi naturalną ulgę, pozostawiając przyjemne 
uczucie odprężenia oraz relaksu.
SEWMED MEDICAL



Dość skuteczne są też preparaty 
doustne zmniejszające m.in. uczu-
cie ciężkich nóg i ogólnie wspiera-
jące krążenie. Należy do nich m.in. 
Detramax, wspierający mikrokrą-
żenie żylne oraz wspomagający 
zmniejszenie uczucia ciężkich nóg.

Witamina C
Ważnym elementem w walce  
z każdą chorobą jest przestrze-
ganie diety  i  redukcja wagi ciała. 
Wszyscy wiemy, że dieta powin-
na być bogata w owoce i warzywa 
zawierające  witaminę  C. Właśnie 
ta witamina bardzo korzystnie 
wpływa na kości oraz stawy. Warto 
także wiedzieć, że niektóre owoce,  
tj. mango czy pomarańcze  powo-
dują zmniejszenie stanu zapalnego 
stawów. 

Glukozamina
To budulec chrząstki, który wcho-
dzi w skład chrząstki. Substancja 
ta jest potrzebna do prawidłowe-
go funkcjonowania chrząstki. Jej 
regularne przyjmowanie pomaga 
w  odbudowie zniszczonej struk-
tury. Jest więc jej naturalnym bu-
dulcem. Podana w preparatach 
doustnych już po godzinie od jej 
przyjęcia jest obecna we krwi. Każ-
dy organizm wytwarza glukozami-
nę, a wraz z wiekiem jej produkcja 
w organizmie jest coraz to mniej-
sza, dlatego u osób  chorych  ko-
nieczne jest jej uzupełnianie.  
Powinno się przyjmować 1500 mg 

glukozaminy dzien-
nie. Wtedy jest szansa 
na zapewnienie sta-
wom odpowiedniego 
budulca do regenera-
cji chrząstki i znacz-
ne zmniejszenie bólu. 

Do skutecznych preparatów 
dostępnych na rynku należą:

• Artresan
To suplement diety, uzupełniający 
naszą codzienną dietę w glukoza-
minę oraz w witaminę C. Wpływa  
on na regenerację komórek i syn-
tezę kolagenu chrząstki stawowej,  
pomaga w łagodzeniu kontuzji 
i sztywności stawów oraz zabu-
rzeniach ruchu.
• Doppel Herz Activ na stawy 
W szczególności polecany dla 
osób po 50 roku życia, które po-
trzebują całościowo zadbać  
o aparat ruchu, mają małą 
aktywność fizycz-
ną oraz problemy 
z przeciążenia-
mi stawów.
W zaawan-
s o w a n y c h 
stanach  zwy-

rodnieniowych stawów, gdy dole-
gliwości bólowe są bardzo nasilo-
ne i chory ma ogromne trudności 
w poruszaniu się czasami jedy-
nym skutecznym sposobem wal-
ki z chorobą  jest wymiana stawu, 
czyli tak zwana alloplastyka. Naj-
częściej wykonuje się ją w stawach 
biodrowych lub kolanowych. 

W trakcie obu dolegliwości istot-
ne jest przede wszystkim zadbanie 
o siebie. Ruch na świeżym powie-
trzu, odpowiednia dieta, czynią 
cuda. Ponadto wcale nie trzeba 
męczyć się z bólem, można zła-
godzić jego objawy, a może nawet 
zmniejszyć skutki występującej 
choroby. Wystarczy tylko chcieć!

Monika Grzeczyńska

Żel do nóg 
z Kasztanowcem 
250 ml (1+1)

Krem inetnsywnie regeneruje i pobu-
dza biologiczną aktywność skóry. Prze-
znaczony jest do codziennej pielęgnacji 
i masażu skóry nóg, skłonnej do pajacz-
ków naczyniowych oraz przy tzw. efek-
cie ciężkich nóg.
SEWMED MEDICAL

Detramax
60 tabletek powlekanych,  
suplement diety

Artresan
90 kaspułek , suplement diety

Suplement zawiera zmikronizowaną dio- 
sminę i hesperydynę, ekstrakt z liści wino-
rośli, ekstrakt z pestek winogron ora wita-
minę C. Składniki wspierają mikrokrążenie 
żylne oraz wspomagają zmniejszenie 
uczucia ciężkich nóg.
Producent:   
NOVASCON Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Uzupełnia codzienną dietę w glukoza-
minę oraz witaminę C, które stymulują 

fizjologiczne procesy związane z funk-
cjonowaniem stawów, tj. regeneracją ko-

mórek. Wspomaga także syntezę kolagenu 
stawowej chrząstki oraz wchodzi w skład pły-

nu maziowego. Pomaga w łagodzeniu kontuzji 
i sztywności stawów oraz zaburzeniach ruchu, 

zwłaszcza w trakcie uprawiana sportu i rekreacji.
Wytwórca: USP Zdrowie.

ZDROWIE I OPIEKA
MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stoso-
wania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Therm Line 40+ 
60 tabletek powlekanych , suplement diety

Zawarte składniki przyczyniają 
się do spalania tłuszczu, przyspie-
szają metabolizm oraz powodują 
utratę kalorii. Przeznaczony jest 
dla kobiet bezpiecznie i zdrowo 
odchudzających się.
Producent:   
Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Doppel herz activ 
Na stawy 
COMPLEX-30 + nowozelandzkie 
małże, 60 kapsułek, suplement
diety
Kompleksowy zestaw podstawowych 
składników budulcowych chrząstki i mazi 
stawowej.
Polecany jest dla osób, które potrzebują 
całościowo zadbać o aparat ruchu, o ma-
łej aktywności fizycznej, z przeciążeniami 
stawów, po 50 roku życia.
Przedstawicielstwo: Polconsult Int.

Morwa Biała
60 tabletek, suplement diety

Kompleksowy preparat za-
wierający składniki zmniejsza-
jące przyswajanie węglowo-
danów poprzez zmniejszenie 
łaknienia na słodycze. Poma-
ga w utrzymaniu prawidłowej 
wagi ciała, wspomaga odchu-
dzanie.
Producent:   
CAVETPHARMA, Warszawa.

Figura no-appetite 
35 saszetek, suplement diety.

Proszek o smaku ananasowo-poma-
rańczowym, wspomaga odchudzanie 
przez redukcję apetytu. Dzięki zawar-
tym składnikom ułatwia odchudzanie, 
poprzez wywołanie uczucia sytości, 
pomaga w utrzymaniu właściwej 
przemiany materii, wspomaga pracę 
jelit.
Producent: Herbapol-Lublin S.A.

Manti 
32 tabletki do rozgryzania i żucia, smak 
miętowy
Skład: 1 tabletka zawiera 200 mg wodorotlenku glinu, 200 mg wodorotlenku 
magnezu, 25 mg symetykonu.
Działanie: zobojętnianie soku żołądkowego, redukowanie nadmiernej ilości 
gazów w przewodzie pokarmowym.
Wskazania: łagodzenie dolegliwości zwią-
zanych z chorobą wrzodową żołądka lub 
dwunastnicy, zapaleniem błony śluzowej 
żołądka, nadkwaśnością, przepukliną roz-
woru przełykowego, niestrawnością, zgagą, 
wzdęciami.
Podmiot odpowiedzialny:   
US Pharmacia Sp. z o.o.

Aspirin EFFECT
10 saszetek

Granulat do bezpośredniego 
umieszczenia na języku.
Działanie: przeciwbólowe
Wskazania: dolegliwości bólowe, 
np. ból głowy, bóle zębów, bóle mię-
śni, stawów, pleców. Dolegliwości 
towarzyszące przeziębieniu i grypie, 
gorączka.
Podmiot odpowiedzialny:   
Bayer Sp. z o.o.

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

Oferta ważna do 30 czerwca 2014 r. lub do wyczerpania zapasów.
R E K L A M A

Magnefar MAX B6
50 tabletek, suplement diety Magnez B6

Zwiększony wysiłek umysłowy
60 kapsułek, suplement dietySuplement zawiera 125 mg magnezu, w postaci łatwo przyswajalnego cytrynianu 

magnezu oraz 2 mg witaminy B6. Jest polecany jako uzupełnienie diety w stanach 
uczucia zmęczenia i znużenia, poma-
ga w utrzymaniu prawidłowych funk-
cji psychologicznych, prawidłowym 
funkcjonowaniu mięśni i utrzymaniu 
równowagi elektrolitowej.
Producent: BIOFARM Sp. z o.o.

Suplement zawiera magnez w postaci 
dobrze przyswajalnego mleczanu ma-
gnezu oraz witaminę B6.
Magnez przyczynia się do zmniejsze-
nia uczucia zmęczenia i znużenia.
Producent: CAVETPHARMA.
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JAK KORZYSTAĆ Z UMIAREM
Z PROMIENI SŁONECZNYCH

O podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania ze słońca opowiada Kierownik Przychodni POZ 
dla Dorosłych w Katowicach, dr n. med. Jolanta Jefimiuk – Chęcińska.

wywiad z ekspertem

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

R E K L A M A

Beta SUN Karoten
100 kapsułek, suplement diety

Suplement jest źródłem prowitaminy A, która 
przekształca się w organizmie do witaminy A.
Każda kapsułka zawiera 6 mg beta-karotenu. 
Tabletki polecane są do stosowania podczas 
ekspozycji na słońce oraz dla utrzymania skóry 
w dobrej kondycji.
Do każdego opakowania dołączony jest  
prezent: pomadka ochronna z witaminą E i fil-
trami UV.
Producent: Puritan’s Pride.
Importer: Holbex.

Redakcja: Mówi się, że spędzanie cza-
su na świeżym powietrzu jest zdrowe 
i  potrzebne w życiu człowieka. Czy 
zgadza się Pani Doktor z tym stwier-
dzeniem?
dr n. med. Jolanta Jefimiuk – Chęciń-
ska: Słońce poprawia nam samopoczu-
cie i jest niezbędne do życia. Pamiętajmy 
jednak, aby rozsądnie z niego korzystać. 
Nadmierne korzystanie ze słońca (pro-
mieniowanie ultrafioletowe) przyspie-
sza starzenie się skóry oraz może pro-
wadzić do powstawania nowotworów 
skóry, np. czerniaka złośliwego. 
Które partie ciała są najbardziej nara-
żone podczas kontaktu ze słońcem?
Szczególnie należy chronić przed słoń-
cem znamiona, blizny i plamy pigmen-
tacyjne.
Co robić, aby uniknąć udaru słonecz-
nego?
Aby bezpiecznie korzystać ze słońca 
należy unikać przebywania na świeżym 
powietrzu w dni słoneczne od godziny 
11:00 do 16:00. Zaleca się osłaniać ciało 
przed promieniami słonecznymi zakła-
dając ubrania z lekkich przewiewnych 
materiałów (bawełna i len) oraz pamię-
tać o nakryciach głowy (czapki, kapelu-
sze).
Czy cień zapewnia pełną ochronę 
przed promieniami słonecznymi?
Zaleca się przebywanie w cieniu, jed-
nak należy pamiętać o tym, że nawet 
w cieniu dociera do nas 30% promie-
ni ultrafioletowych. Pod parasolem na 
plaży aż 20% promieni słonecznych od-

bija się od piasku i opala skórę. Dlatego 
wskazana jest ochrona przed słońcem 
poprzez stosowanie kremów ochron-
nych z filtrem. Preparatów ochronnych 
należy używać w pierwszych dniach 
korzystania z promieni słonecznych,  
w szczególności dla jasnej karnacji oraz 
w przypadku występowania alergii sło-
necznych. 
Jak należy używać kremów z filtrem 
przeciwsłonecznym?
Krem ochronny nakłada się na 15 mi-
nut przed ekspozycją na słońce. Aplika-
cję kremu powinno się ponawiać co 2 
godziny oraz po kąpieli.
Co Pani Doktor poradziłaby osobom 
dorosłym udającym się na wypoczy-
nek z małymi dziećmi?
Bardzo ważna jest ochrona skóry 
dzieci przez działaniem promieni sło-
necznych. Wskazane jest, żeby dzie-
ci przebywały na świeżym powietrzu, 
ale nie powinny się opalać, zwłasz-
cza maluchy poniżej 3 roku życia. Jak 
się okazuje, zbyt silne opalanie skóry  
w dzieciństwie zwiększa ryzyko wystą-
pienia nowotworów skóry. Stąd zaleca 
się stosowanie kremów ochronnych  
z filtrami przez cały rok zarówno na 
skórę twarzy, jak i ciała dzieci.
Dziękuję za rozmowę.
Życzę rozważnego korzystania  
z kąpieli słonecznych. Dziękuję.

Rozmawiała: 
Martyna Chęcińska
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1.  Może być suchy lub mokry.
2.  Przewlekła choroba stawów.
3.  Zostaje po zagojeniu się ran, ślad po operacji.
4.  Choroba wywołana wysokim ciśnieniem śród-

gałkowym.
5.  Wskazany na świeżym powietrzu.
6.  A, D, E, K to witaminy rozpuszczalne w ….
7.  Najbardziej popularny karotenoid.
8.  Chroniczny, bądź sienny.
9.  Czynny lub bierny.
10.Owoce bogate w witaminy A i E.

11. Inaczej stłuczenie.
12. Wytrzymałość na działanie niekorzystnych 

czynników zewnętrznych.
13. Uczulenie wywołujące np. katar, obrzęki, pie-

czenia.
14. Wywołana zapaleniem stawów i kości.
15. Ból spowodowany uciskiem na nerw kulszowy.
16. Dostosowana do indywidualnych potrzeb czło-

wieka.
17. Proces przemiany materii.

Pierwsze 3 osoby, które do dnia 30 maja 2014  r. zadzwonią do Fundacji Zdrowie i Opieka  
(nr tel. 32 253-75-00) lub napiszą na adres: biuro@fuzio.pl i podadzą prawidłową odpowiedź, 
otrzymają nagrodę - niespodziankę.

POWODZENIA!

KRZYŻOWKA
Z HASŁEM
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-

mailto:biuro%40fuzio.pl?subject=Odpowied%C5%BA%20na%20zagadk%C4%99%20z%20gazetki%20%22Zdrowie%20i%20Opieka%22


ZDROWIE I OPIEKA
MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Dane Uczestnika:
a) imię i nazwisko ................................................................
b) rok urodzenia...................................................................
c) adres zamieszkania (na terytorium Polski) ..................
.................................................................................................
d) nr telefonu ........................................................................
e) adres e-mail (o ile posiada) ............................................

Niniejszym oświadczam, iż ja, niżej podpisany, jestem 
właścicielem załączonych fotografii. 
1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wy-
korzystanie fotografii, a w szczególności wizerunku osób 
znajdujących się na niej, w tym opiekuna prawnego 
dziecka znajdującego się na fotografii. 

2. Powyższa zgoda obejmuje prawo do wykorzysta-
nia, rozpowszechniania wizerunku dziecka, zgodnie 
z regulaminem konkursu „Z BABCIĄ I DZIADKIEM 
AKTYWNIE I BEZPIECZNIE”, w tym na stronie inter-
netowej Fundacji „Zdrowie i Opieka”, portalu społecz-
nościowym Facebook oraz w wydaniach dwumiesięcz-
nika „ZDROWIE I OPIEKA”.

Miejscowość: ........................................................................

Data: ......................................................................................

Podpis uczestnika: ..............................................................

Podpis opiekuna prawnego dziecka: ...............................

OŚWIADCZENIE KONKURSOWE  „Z BABCIĄ I DZIADKIEM AKTYWNIE I BEZPIECZNIE” 
realizowanym przez FUNDACJĘ ZDROWIE i OPIEKA z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 3/8 

oraz ZGODA NA WYKORZYSTANIE, ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU  
OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NADESŁANEJ FOTOGRAFII

Z B ABCIĄ I  DZIADKIEM 
AK T Y WNIE 

I  BEZPIECZNIE

konkurs fotograficzny

Zapraszamy serdecznie do udziału w kon-
kursie fotograficznym.  Aby przystąpić do 
zabawy wystarczy wysyłać zdjęcie wraz  
z krótkim opisem uzasadniającym stwier-
dzenie przewodnie konkursu pt. „Z Babcią  
i Dziadkiem aktywnie i bezpiecznie”. 

Do zdjęcia należy dołączyć zamieszczone po-
niżej oświadczenie konkursowe oraz zgodę na 
wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerun-
ku osób znajdujących się na fotografii.

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły konkursu znajdą Państwo w Regulami-
nie na odwrocie strony.
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Organizator i czas trwania konkursu
Organizatorem Konkursu Fotograficzne-
go pt. „Z Babcią i Dziadkiem aktywnie 
i  bezpiecznie”, zwanego dalej „Konkur-
sem” jest Fundacja „Zdrowie i Opieka”, 
zwana dalej „Organizatorem”.

Konkurs rozpocznie się 1 maja 2014 r.
Zakończenie nastąpi 15 czerwca 2014 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu oraz ogło-
szenie wyników nastąpi w wakacyjnym 
(lipiec / sierpień 2014) wydaniu „ZDRO-
WIE i OPIEKA”, chyba, że liczba zgłoszeń 
uniemożliwi rozstrzygnięcie do tego cza-
su, wtedy nastąpi w wydaniu wrzesień / 
październik 2014.

Postanowienia ogóle
Regulamin określa zasady i warunki 
uczestnictwa w konkursie.
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu sprawuje Organizator.

Warunki przystąpienia do konkursu
Uczestnikiem Konkursu może być osoba 
fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną 
zdolność do czynności prawnych. 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie 
jest przesłanie maksymalnie 2 zdjęć wraz 
z opisem na adres e-mail: biuro@fuzio.pl 
lub na adres korespondencyjny: ul. Puła-
skiego 9; 40-098 Katowice.
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zasady konkursu
Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko  
i wyłącznie fotografie wykonane osobi-
ście przez Uczestnika, do których przy-
sługują mu nieograniczone autorskie 
prawa osobiste i majątkowe, a także nie 
naruszające praw właścicieli do wize-
runków, obiektów i praw zastrzeżonych  
w Urzędzie Patentowym. 
Uczestnik zgłasza fotografie do Kon-
kursu wysyłając zdjęcie wraz z krótkim 
opisem uzasadniającym stwierdzenie 
przewodnie konkursu pt. „Z Babcią  
i Dziadkiem aktywnie i bezpiecznie” na 
adres e-mailowy: biuro@fuzio.pl lub na 
adres korespondencyjny: ul.  Pułaskiego 
9; 40-098 Katowice.

Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik 
musi wraz ze zdjęciem wysłać oświadcze-
nie, znajdujące się na końcu regulaminu.
Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić mak-

symalnie 2 zdjęcia. 
Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko  
i wyłącznie zdjęcia przedstawiające Bab-
cie lub Dziadka z  wnuczkiem/wnuczką 
prezentujące motto konkursu pt. „Z Bab-
cią i Dziadkiem aktywnie i bezpiecznie”.

Fotografie muszą spełniać następujące 
wymagania techniczne:
a) format zapisu: JPG,
b) max waga 3mb.

Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest 
równoznaczne z oświadczeniem Uczest-
nika, że przysługują mu nieograniczone 
autorskie prawa osobiste i majątkowe do 
tych fotografii i że ponosi on wszelką od-
powiedzialność za naruszenie praw osób 
trzecich. 
Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest 
równoznaczne z udzieleniem przez 
Uczestnika zgody na prezentowanie 
zgłoszonych fotografii na stronie inter-
netowej Fundacji należącej do Organiza-
tora oraz do publikacji w kolejnych wy-
daniach dwumiesięcznika „ZDROWIE 
i OPIEKA”.
Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone 
fotografie tylko w czasie trwania Kon-
kursu, najpóźniej do dnia 15 czerwca 
2014 r. Wycofać zgłoszoną fotografię 
uczestnik może tylko  w  formie pisem-
nej, w tym wypadku w terminie do  
15 czerwca 2014 r. oświadczenie o wyco-
faniu powinno zostać doręczone na adres  
korespondencyjny: ul. Pułaskiego 9,  
40-273 Katowice.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
Nadesłane zdjęcia ocenione zostaną 
przez Jury powołane przez Prezesa Fun-
dacji „Zdrowie i Opieka”.
Jury przy ocenianiu fotografii będzie bra-
ło pod uwagę zarówno oryginalność, jak 
i uzasadnienie zdjęć.
Zwycięskie zdjęcie zostanie opublikowa-
ne na okładce jednego z kolejnych wydań  
magazynu „Zdrowie i Opieka”.
Nagrodą za pierwsze miejsce dodatkowo 
będzie: niespodzianka na letni piknik.

Prawa Autorskie
Uczestnik Konkursu poprzez dokona-
nie zgłoszenia, wysłania zdjęcia wraz  
z oświadczeniem, potwierdza, że przy-
sługują mu wyłączne i nieograniczone 
prawa autorskie oraz prawa pokrewne 

do zdjęć, a także, że wszystkie osoby wy-
stępujące lub uwiecznione na zdjęciach,  
w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na 
nieodpłatne rozpowszechnianie ich wi-
zerunku w  sposób określony w Regula-
minie.
Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Or-
ganizatora do korzystania w sposób 
nieograniczony czasowo i terytorialnie,  
w celu publikacji na swojej stronie in-
ternetowej, profilu Fundacji na Facebo-
ok’u poprzez standardowe urządzenia, 
jak i nowoczesne urządzenia mobilne, 
tj. smart fony oraz w  wydaniach dwu-
miesięcznika „ZDROWIE I OPIEKA”,  
a także w publikacjach związanych tylko  
i wyłącznie z promocją i rozstrzygnię-
ciem niniejszego konkursu przez Orga-
nizatora.
Organizator zobowiązuje się do oznacze-
nia zdjęcia imieniem i nazwiskiem autora 
fotografii, zgodnie z art. 16 ustawy o Pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych.

Wyniki konkursu oraz nagrody
Laureaci zostaną powiadomieni o roz-
strzygnięciu przez Organizatora drogą 
e-mailową, tradycyjna pocztą lub telefo-
nicznie.
Wyniki konkursu opublikowane zostaną 
na stronie internetowej Fundacji Zdro-
wie i Opieka, portalu społecznościowym 
Facebook’u oraz w kolejnych wydaniach 
magazynu „Zdrowie i Opieka”.
Nagrody zostaną wysłane na adres poda-
ny przez Uczestnika przy zgłoszeniu do 
konkursu.

Postanowienia końcowe
Regulamin konkursu znajduje się rów-
nież na stronie internetowej Fundacji 
Zdrowie i Opieka: www.fuzio.pl  
Wszystkie pytania i uwagi należy kiero-
wać na adres e-mail: biuro@fuzio.pl lub 
dzwoniąc pod nr tel. 32 253-75-00.
Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu 
przez Uczestnika wiąże się z wyklucze-
niem z uczestnictwa w Konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do 
przetwarzania nadesłanych na kon-
kurs danych osobowych Uczestników, 
wyłącznie na potrzeby konkursu oraz  
w celach informacyjno-marketingowych. 
Dane będą chronione zgodnie z Ustawą  
o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 
Nr 133/97, poz. 883).

Z BABCIĄ I DZIADKIEM AKTYWNIE I BEZPIECZNIE
R EGUL AMIN konkursu fotograficznego
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Żuravit
60 kapsułek, Complex, suplement diety skoncentrowany na 
drogach moczowych

Permen KING
30 tabletek, suplement diety,
Tribulus terrestris, poprawia seksulną wydajność

Suplement to kombinacja skutecz-
nych substancji roślinnych wzboga-
conych o L-argininę, które są odpo-
wiedzialne za regulację krążenia krwi, 
za wywołanie erekcji i poprawę jej 
jakości, ponadto zmiejszają uczucie 
zmęczenia. 
Dystrybutor: WALLMARK Sp. z o.o.

Aqua-Femin
60 kapsułek, suplement diety

Zawarte składniki pomagają w usuwa-
niu wody, nadmiernie zgromadzoej  
w organizmie kobiet w II fazie cyklu 
miesięcznego. Tym samym pomagają  
w redukcji obrzęków okolic oczu, twarzy  
i kończyn oraz zapobiegają tzw. celulitowi 
wodnemu.
Producent: Holbex Sp. z o.o.

Oferta ważna do 30 czerwca 2014 r. lub do wyczerpania zapasów.

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

17

Skład: 1 tabletka zawiera  
50 mg furaginy.
Działanie: hamowanie rozwo-
ju bakterii wywołujących zaka-
żenie dróg moczowych.
Wskazania: zakażenie dróg 
moczowych.
Podmiot odpowiedzialny: 
Adamed Consumer  
Healthcare S.A.

Polocard
75mg x 60 tabletek dojelitowych

Substancja czynna: 75 mg 
kwasu acetylosalicylowego.
Wskazania: choroba nie-
dokrwienna serca oraz 
wszelkie sytuacje kliniczne, 
w których celowe jest ha-
mowanie agregacji płytek 
krwi.
Podmiot   
odpowiedzialny: 
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA

Doppelherz 
Energovital Tonik K
1000 ml, lek roślinny wspomagający czynność serca i układu krąże-
nia w szczególności w stanach napięcia nerwowego

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi 
wyłącznie z długotrwałego stosowania.  Zawiera skoncentrowane wyciągi z owo-
ców głogu, z korzenia waleriany, z liści melisy i rozmarynu w dawkach skutecznych 
leczniczo.  Zawiera 17% alkoholu.

Bio-Oil
60ml

Bio-Oil to specjalistyczny produkt do 
pielęgnacji skóry, poprawia wygląd 
blizn, rozstępów, nierównego kolory-
tu oraz starzejącej się i odwodnionej 
skóry.
Zawiera przełomowy składnik Pur-
Cellin Oil.
Dystrybucja w Polsce:   
Cederroth Polska S.A.

Polprazol MAX
14 kapsułek

Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg 
omeprazolu.
Działanie: zmniejszenie ilości kwasu 
wydzielanego w żołądku.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie 
u dorosłych objawów refleksu żołąd-
kowo-przełykowego, tj. zgaga, kwaśne 
odbijanie.
Podmiot odpowiedzialny:   
Medana Pharma.

Przeciwwskazania: 
Nie stosować przy nad-
wrażliwości na którykol-
wiek składnik preparatu. 
W związku z zawarto-
ścią alkoholu nie zaleca 
się stosowania u osób 
z chorobami wątroby, 
chorobą alkoholową, 
epilepsją, osób z uszko-
dzeniami mózgu, kobiet 
w ciąży oraz u dzieci. Nie 
stosować u osób z dzie-
dziczną nietolerancją 
fruktozy lub zaburzenia-
mi wchłaniania glukozy-
-galaktozy.
Podmiot  
odpowiedzialny: 
Queisser Pharma  
GmbH Co&KG. 



Przemyśl - miasto wyjątkowe...
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Wędrówki bliskie i dalekie
Maj i czerwiec to najlepszy czas na wycieczki i podróże. Mamy wiele możliwości, ale zapominamy,  
że wokół nas są niesamowite miejsca, które warto odwiedzić. Specjalnie dla Państwa stworzymy  

przewodnik ciekawych miejsc, rozpoczniemy go od południowo-wschodniej części Polski.

Przemyśl to najstarsze i najpiękniejsze  
polskie miasto, położone u podnó-
ża Karpat. Liczy tysiąc lat i szczyci się 
bogactwem ponad tysiąca zabytków.   
Czaruje pejzażem stromych uliczek, 
wijących się wzdłuż wiekowych bu-
dowli i ciągnących się coraz to wyżej 
wzdłuż wieżyczek starych kościołów. 
Przemyśl to miasto dawnych pol-
skich Kresów. Jego dzieje przez wiele 
stuleci stworzyły specyficzny klimat, 
jedyny w swoim rodzaju i charakte-
rystyczny tylko dla niego. To miasto 
na styku bizantyjskiego Wschodu  
z łacińskim Zachodem. 

Dlaczego warto  
odwiedzić Przemyśl? 

• bo to siedziba unikalnych 
muzeów m.in. Dzwonów 
i Fajek, 

• bo to miejsce ciekawych 
wydarzeń kulturalnych,

• bo w sąsiedztwie moż-
na trafić na słynne forty 
Twierdzy Przemyśl, 

• bo z Przemyśla blisko jest 
w Bieszczady, do Karpat Wschod-
nich, do historycznego Lwowa i do 
granicy z Ukrainą.

Miasto i okolice można zwiedzać 
piechotą i na rowerze, podziwiając 
jednocześnie malowniczą okolice, 
wzgórza, rozległe kompleksy leśne  
z rezerwatami przyrody. Są tu spraw-

dzone szlaki turystyczne oraz specjal-
ne ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne 
oraz wiele tras rowerowych. Przejrzysta 
woda Sanu zachęca do odpoczynku nad 
wodą, wędkowania i  spływów kajako-
wych. Okolice idealne dla tych, którzy 
lubią aktywnie wypocząć i dla tych, któ-
rzy chcą poleniuchować. Wycieczka jed-
nodniowa lub dwudniowa dla dwojga  
i całej rodzinki, zawsze będzie udana.

Położone w województwie podkarpac-
kim, przy ujściu potoku Lubatówki do 
Wisłoka, na  obszarze   Kotliny Jasiel-
sko-Krośnieńskiej, wchodzącej w skład 
Pogórza Środkowobeskidzkiego, okre-
ślanego, jako Beskid Niski.

To miasto z połowy XIV wieku, urze-
kające pięknem średniowiecznych ko-
ściołów i  zabytkowych kamieniczek 
wokół urokliwego Rynku. Kiedyś zwa-

ne mianem „parva Cracovia”, bo rene-
sansowe sukiennice na rynku przypo-
minały ten krakowski. Także dlatego, 
że Krosno charakteryzowało się wyso-
kim poziomem intelektualnym miesz-
kańców. 
Swoisty klimat nadaje miastu gotycka 
bazylika farna, dzwonnica z  jednym 
z największych dzwonów w Polsce, 
Urbanem i kościoły franciszkanów 
oraz kapucynów. Na niepowtarzalną 
atmosferę miasta wpływ mają też cy-
kliczne imprezy: Krośnieńskie Spo-
tkania Teatralne, Jarmark Krośnieński, 
Karpackie Klimaty, w ramach których 
obchodzone jest Święto Wina Węgier-
skiego czy też Górskie Zawody Balo-
nowe. 

Krosno to największe w Polsce „szkla-
ne zagłębie”, w mieście i okolicy funk-
cjonuje ponad 20 firm zajmujących 

się produkcją i zdobieniem wyrobów 
ze szkła. W Bóbrce, leżącej nieopodal 
Krosna, w 1854 r. otwarto pierwszą na 
świecie kopalnię ropy naftowej, gdzie 
obecnie mieści się unikatowe Muzeum 
– Skansen Przemysłu Naftowego. Zo-
baczyć można tam najstarszy szyb 
„Kopankę Franek” oraz największą  
w Europie kolekcję lamp naftowych.
Miasto zachęca do aktywnego wypo-
czynku. Beskid Niski i Pogórze są na 
wyciągnięcie dłoni wraz z uzdrowi-
skami: Iwoniczem-Zdrój i  Rymano-
wem-Zdrój. Wielbicielom pieszych 
wędrówek można polecić Czarnorzec-
ki Obszar Chronionego Krajobrazu, na 
terenie którego znajduje się owiany le-
gendą rezerwat skalny oraz ruiny zam-
ku Kamieniec w Odrzykoniu, słynnym 
z tego, że na podstawie wydarzeń, któ-
re tam się rozegrały Aleksander Fredro 
napisał Zemstę. 

Krosno – miasto, jedyne w swoim rodzaju
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