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WWokół nas coraz więcej słońca, wyższe temperatury, 
dłuższe dni – to znak, że wiosna już tuż, tuż! Wiosną planu-
jemy zmiany. Jedni chcą poprawić wygląd, inni pragną 
aktywniej żyć, a inni, po prostu, potrzebują wprowadzić 
więcej zdrowia i szczęścia w swoją codzienność. My zachę-
camy, aby wraz z wiosną po prostu zadbać o profilaktykę. 
Dieta, ruch, to wszystko bezpośrednio przekłada się na nas-
ze samopoczucie. Na temat żywienia w tym wydaniu opo-
wie nam dyplomowany dietetyk, Marta Materna.  

Wokół nas wiele pięknych miejsc, warto je pozna-
wać wraz z naszymi „Wędrówkami bliskimi i dalekimi”.  
To także czas Świąt Wielkiej Nocy, kolorowych, radosnych 
i rodzinnych. Rodzina, to wartość i lekarstwo na dolegli-
wości naszej duszy, dla niej zawsze warto dbać o zdrowie 
swoje i najbliższych. 

Wszystkim Naszym Drogim Czytelnikom  
życzymy Wesołych Świąt! 

Redakcja
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Cztery Cztery pory roku

Odpowiednia dieta połączona 
z aktywnością fizyczną to naj-
lepsza metoda na okres prze-
silenia wiosennego. Początek 
pory roku znamionują zmiany 
pogody, jest inna wilgotność 
powietrza, zmienia się ciśnie-
nie. Zanim organizm przyzwy-
czai się do nowej aury i zimo-
wy rytm zmieni na wiosenny, 
możemy cierpieć na bóle gło-
wy, łatwiej się denerwować,  
częściej odczuwać zmęcze-
nie i brak energii, a nawet ła-
pać infekcje. Na szczęście są  
metody, by to pozimowe złe 
samopoczucie, jak najszybciej 

odpędzić.

Znaczenie aktywności 
fizycznej u osób starszych 
Aktywność fizyczna jest natu-
ralną potrzebą każdego organi-
zmu człowieka bez względu na 
wiek i warunkuje jego prawidło-
we funkcjonowanie. W szcze-
gólności dostrzegane jest to  
u osób po 50 r. ż., w przypadku 
których obserwuje się natural-
ne obniżenie ogólnej kondycji 
organizmu. Zmiany degenera-
cyjne u osób starszych dotyczą 
układu: kostnego, mięśniowe-
go, nerwowego oraz krążenia. 
Z wiekiem następuje utrata gę-

stości kości, zanikają mięśnie, 
pojawiają się bóle kręgosłupa, 
problemy z nadciśnieniem czy 
choroba niedokrwienna. Do 
negatywnych skutków braku 
aktywności ruchowej u osób 
starszych należą też: obniżenie 
odporności, otyłość, cukrzyca 
typu 2 i depresja. Efekt wszyst-
kich procesów inwolucyjnych 
zachodzących wraz z wiekiem 
w ciele człowieka dodatkowo 
potęguje siedzący tryb życia. 
Ma on niekorzystny wpływ na 
większość układów i funkcji 
organizmu. Zdaniem wielu le-
karzy długotrwałe unierucho-

MIMO, ŻE SŁOŃCE CORAZ CZĘŚCIEJ PRZEDZIERA SIĘ PRZEZ CHMURY I POWINNIŚMY 
MIEĆ WIĘCEJ ENERGII, NIKOMU NIE CHCE RUSZYĆ SIĘ Z KANAPY. BYĆ MOŻE TO 
OBJAWY PRZESILENIA WIOSENNEGO, KTÓRE MOŻE NIEŹLE DAĆ SIĘ WE ZNAKI. NA 
SZCZĘŚCIE SĄ NA TO SPOSOBY! 

Aktywność i zdrowie
seniora wiosną



mienie przynosi dużo gorsze 
efekty niż same choroby, któ-
re w ten sposób próbuje się 
leczyć. Aktywność fizyczna 
seniorów to zatem nie tylko 
prewencja, to też faktyczna 
poprawa jakości życia osób 
starszych. Regularny ruch mi-
nimalizuje skutki pewnych nie-
sprawności, łagodzi przebieg 
wielu chorób przewlekłych, 
poprawia sprawność umy-
słową i przedłuża życie. Ruch 
daje osobom starszym poczu-
cie niezależności, pozwala im 
zachować samodzielność na 
długie lata. Zachowanie ak-
tywności fizycznej u seniorów 
zaspokaja też ich naturalną 
potrzebę socjalizacji, sprzyja 
zawieraniu nowych znajomo-
ści i przyjaźni, a dzięki temu 
pozwala skutecznie walczyć 
z poczuciem samotności oraz 
depresją. Dzięki aktywności 
ruchowej seniorzy mogą też 
przełamywać własne słabości, 
samorealizować się i mimo 
swojego wieku pełnić aktyw-

ną rolę w społeczeństwie.
 Zmień dietę i zwiększ  
swoją energię
Aby łatwiej znieść zmianę pór 
roku, należy postawić przede 
wszystkim na dietę bogatą 
w błonnik, który świetnie so-
bie poradzi z pozimowymi 
porządkami w organizmie. 
Warto sięgać jak najczęściej 
po pieczywo i mąki z pełnego 
przemiału, grube kasze, owo-
ce, surowe lub blanszowane 
warzywa (można korzystać z 
mrożonek).
Dobrze byłoby, zadbać, żeby 
w codziennym menu znalazły 

się m.in.:
-  ząbek czosnku – świetnie 

sprawdza się w leczeniu wio-
sennych przeziębień, a nie-
którzy naukowcy podkreśla-
ją, że może także zapobiegać 
rozwojowi nowotworów 
oraz obniżać ciśnienie krwi;

-  miód, który zwiększa ogólną 
wytrzymałość organizmu. 
Sprawdzano to, podając 
miód sportowcom. Ponadto 
działa on lekko uspokajają-
co. Najlepiej na czczo wypijaj 
szklankę letniej przegotowa-
nej wody z miodem i cytry-
ną;
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-  kiełki – kryją w sobie skon-
centrowane witaminy i mine-
rały, ponadto zawierają dużo 
błonnika i są niskokalorycz-
ne;

- czekolada – na dwie kostki 
gorzkiej czekolady możesz 
sobie codziennie pozwolić, 
bo czekolada doskonale po-
prawia humor, a dzięki za-
wartości magnezu koi nerwy;

- woda – powinniśmy wypijać 
przynajmniej 2 litry dzien-
nie, bo doskonale oczyszcza 
organizm z toksyn, ułatwia 
trawienie, poprawia nastrój i 
dodaje energii. Zamiast więc 
sięgać po kolejną kawę, wypij 
szklankę wody. Zmęczenie to 
bowiem często skutek od-
wodnienia.

Zrób to koniecznie!

Zioła na wzmocnienie  
organizmu po zimie.
Są bardzo skuteczne, poprawia-
ją odporność, ale jak w przy-
padku wszystkich ziół – kuracja 
powinna trwać maksymalnie 
kilka tygodni.

Przykładowe propozycje:
1. Zmieszaj po 30 g liści jeżyny 
i ziela krwawnika oraz po 20 g 
kwiatów lipy i ziela pięciornika 
gęsiego. Zalej łyżkę ziół szklan-
ką ciepłej wody. Ogrzewaj po-
woli pod przykryciem do wrze-
nia, gotuj przez 3–4 minuty. 
Odstaw na 10 minut, przecedź. 
Można osłodzić miodem i po-
dawać nawet dzieciom po 2 łyż-
ki 2–3 razy dziennie.
2. Zmieszaj równe ilości korze-
ni lukrecji, kory wierzbowej, 
liści bobrka trójlistkowego, 
maliny, melisy, mięty pieprzo-
wej, pokrzywy i szałwii, nasion 
lnu, ziela pięciornika gęsiego  
i świetlika. Dokładnie zmiel (np. 
w młynku do kawy) i zmieszaj  
z trzykrotną ilością miodu.  
Przyjmuj po łyżeczce 2 razy 
dziennie, popijając mlekiem 
albo wodą.

Aktywność poprawi twój 
nastrój
Czy zdajesz sobie sprawę z tego, 
że codzienna porcja ruchu po-
prawi twój nastrój? To za spra-

wą serotoniny, która wydziela-
na jest także w wyniku wysiłku 
fizycznego. Dlatego nawet jeśli 
nie lubisz się ruszać, spróbuj 
się do tego zmusić, a już po kil-
ku dniach poczujesz, że ruch 
sprawia ci przyjemność. Jeśli 
będziesz ćwiczyć na powietrzu, 
dotlenisz organizm, poprawisz 
przepływ krwi przez skórę, sta-
wy, kości i narządy wewnętrz-
ne, co spowoduje, że będą one 
lepiej odżywione. Specjaliści 
zalecają, by ćwiczyć zgodnie  
z regułą 3x30x130, co znaczy, 
że powinniśmy się ruszać 3 razy 
w tygodniu po 30 minut, z taką 
intensywnością, by tętno osią-
gnęło 130 uderzeń na minutę. 
Nie masz pomysłu, co robić? 
Poszukaj takiego rodzaju ru-
chu, który będzie sprawiał ci 
najwięcej przyjemności. Wy-
próbuj:
-  trucht lub bieg – trening 

rozpocznij ok. 2 godziny po 
ostatnim posiłku. Możesz za-
cząć od marszu, potem truch-
tać, a na koniec podbiec. Jeśli 
poczujesz zmęczenie, znów 
zacznij maszerować;
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- nordic walking – pierwsze 
treningi najlepiej odbyć pod 
okiem trenera lub kogoś, kto 
się na tym zna (ważne jest od-
powiednie przytrzymywanie 
kijków i właściwe odbijanie 
się od podłoża). Marsz z kij-
kami polecamy szczególnie 
osobom, które mają kłopoty 
ze stawami kolanowymi (zwy-
rodnienia), ponieważ w czasie 
takiego treningu obciążenie 
na te właśnie partie ciała jest 
znacznie niższe niż w przy-
padku zwykłego spaceru czy 
biegu (badania wskazują, że 
obciążenie na kolana zmniej-
sza się o ok. 5 kg);

-  pływanie – to sport, który po-
lubią nawet najwięksi prze-
ciwnicy ruchu. Trzeba się tyl-
ko zmusić do wyjścia z domu 
– potem na pływalni jest już 
znacznie przyjemniej.

Dobrze się wyśpij
Prawidłowe wysypianie się to 

podstawa dobrego samopo-
czucia w podeszłym wieku. 
Warto zatem zadbać, aby sy-
piać minimum 8 godzin dzien-
nie. Dzięki odpowieniej ilości 
snu organizm jest w  stanie 
odpowiednio wypocząć i do-
brze się zregenerować. Warto 
pamiętać o codziennym wie-
trzeniu sypialni przed położe-
niem się do snu. 

A może hartowanie?
Wiosenne przesilenie bardzo 
często powoduje też zwiększo-
ną podatność na infekcje. Jeśli 
tak jest i w twoim przypadku, 
spróbuj wdrożyć miniprogram 
hartowania:
- zmień temperaturę w domu – 
w dzień 20°C, w nocy 18°C;
 - codzienne bierz naprzemien-
ne prysznice – ciepły i chłodny;
- idź do sauny – pod wpływem 
zmian temperatury naczynia 
krwionośne rozszerzają się 
i kurczą, poprawiając prze-

pływ krwi, a skóra wydziela 
pot, wydalając toksyny. Ponad-
to to naprzemienne chłodze-
nie (np. prysznicem) i rozgrze-
wanie (w saunie) wymusza na  
organizmie reakcje obronne,  
a więc powoduje produkcję 
przeciwciał, które zwiększają 
odporność.
Wiosna to doskonały czas, by 
cieszyć się aktywnością na 
świeżym powietrzu. Warto wy-
korzystać ten czas, by cieszyć 
się całym spektrum korzyści 
płynących z ruchu. Nawet ła-
godny wysiłek aerobowy w 
starszym wieku ma dobroczyn-
ny wpływ na samopoczucie se-
niora, a to przekłada się na jego 
życie oraz jakość tego życia. 
Daje ponadto radość i odprę-
żenie psychiczne. Najważniej-
sza jest sama motywacja i chęć 
do bycia aktywnym. Tak więc 
seniorzy, do dzieła!

oprac. W. Jakubek

Cztery Cztery pory roku
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Marta Materna: Pracując jako 
dietetyk i dietoterapeuta dorad-
zam swoim pacjentom, co powin-
ni zrobić, aby wzmocnić swoją 
odporność. Jak mogą uchronić 
się przed wirusami i bakteriami, 
co powinni jeść i czym się suple-
mentować. Oto kilka istotnych 
wskazówek, które wprowadzone 
do codziennej diety zapewnią nie-
naganną pracę układu odpornoś-
ciowego.
Naszą odporność możemy bu-
dować każdego dnia poprzez 
właściwą dietę i suplementację, 
stopniowo wzmacniając układ 

odpornościowy. Zwracam również 
uwagę, że bardzo ważne dla zdro-
wia oprócz diety są: sen, aktyw-
ność fizyczna oraz redukcja stresu. 
Dla odporności bardzo istotna jest 
flora bakteryjna jelit. Odporność 
biorącą się z jelit możemy wspierać 
np. suplementując probiotyki, la-
ktoferynę czy colostrum. Im lepiej 
zadbamy o stan flory bakteryjnej  
i błony śluzowej w jelitach tym 
lepsza będzie nasza odporność. 
Stosując naturalne metody wspie-
rania odporności i walki z drob-
noustrojami, można wrócić do for-
my w ciągu 1-2 dni. Należy jednak 

działać od razu, kiedy tylko poczu-
jemy, że choroba zaczyna nas 
rozkładać.

Co, ile i jak często  
powinniśmy jeść, aby  
wspierać odporność  
naszego organizmu?
Nie ma jednej prawidłowej 
odpowiedzi – wszystko zależy 
od konkretnego przypadku. 
Na pewno służą temu dłuższe  
odstępy pomiędzy posiłkami 
(około 4-5 godzin), posty przery-
wane tzw. systemy IF (ang. In-
termittent fasting), przy których 

Dieta  
na wiosenne 
przesilenie

Marta Materna - dyplomowany dietetyk, fan 
zdrowego żywienia i aktywnego trybu życia.  
W swojej pracy, każdego Pacjenta traktuje 
indywidualnie, dopasowując zalecenia die-
tetyczne do jego potrzeb i możliwości, stara-
jąc się jednocześnie, aby dieta była zdrowa, 
smaczna i łatwa w stosowaniu. Pomaga Pa-
cjentom, którzy mają problemy ze zdrowym 
odżywianiem się, odchudzaniem i tym, którzy 
borykają się z różnymi jednostkami chorobo-
wymi. Pogoda ducha połączona ze specja-
listyczną wiedzą pozwala osiągać jej wspólnie  
z pacjentami zamierzone i trwałe rezultaty  
w procesie skutecznego odchudzania i zale-
canych dietoterapii.  Jej motto na każdy dzień to 
słowa „NIECH ŻYWNOŚĆ BĘDZIE TWOIM LEKIEM, 
A LEK TEN TWOJĄ ŻYWNOŚCIĄ” – Hipokrates.

Temat Temat wydania
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zachowujemy kilkanaście godzin 
przerwy od jedzenia w ciągu doby, 
okresowe głodówki i posty warzy-
wno- owocowe (max 1-2 dniowe). 
Kwestia ta jest jednak indywidual-
na i osoby osłabione lub silnie nie-
dożywione nie powinny stosować 
tego typu rozwiązań, dopóki ich 
stan zdrowia się nie ustabilizuje.
Wiele badań dowodzi, że niez-
będnym składnikiem diety  
w budowie naturalnej bariery 
ochronnej organizmu są produkty 
zawierające bakterie kwasu mleko-
wego oraz duże ilości kwasu mle-
kowego, który korzystnie wpływa 
na nasze błony śluzowe. Do takich 
produktów zaliczamy sfermento-
wane przetwory takie jak: kiszona 
kapusta i ogórki, zakwas bura- 
czany, kiszony czosnek, pomidory 
i wszystkie inne kiszone warzywa 
oraz soki z tych kiszonek. Równie 
dobrze działają fermentowane 
domowym sposobem produkty 
takie jak: jogurty i kefiry natu-
ralne, kombucha czy kefiry na  
grzybku tybetańskim.
W diecie wspomagającej odpor-
ność powinna znaleźć się także 
odpowiednia ilość wszystkich 
makro- i mikroskładników tj. peł-
nowartościowego białka, tłusz- 
czów i węglowodanów, witamin 
oraz składników mineralnych.
Układ odpornościowy jest na- 

szym wojskiem, które broni nas  
przed chorobotwórczymi wirusami 
i bakteriami, musimy zatem dbać  
o prawidłowe jego odżywianie  
i nawadnianie.
Spośród witamin kluczowe dla 
układu odpornościowego są wi-
taminy D, A, C i witaminy z grupy 
B. Niedobór witaminy D w zna- 
czącym stopniu upośledza nasz 
układ odpornościowy. Niestety, 
trudno dostarczyć tę witaminę  
z diety i słońca w wystarczającej 
ilości, dlatego konieczna jest jej su-
plementacja. 
Naszą odporność wzmacnia  
także witamina A, jest ona odpo-
wiedzialna za właściwą jakość 
błon śluzowych w przewodzie 
pokarmowym. Znajdziemy ją  
w dużych ilościach i w łatwo przy- 
swajalnej formie w: żółtkach jaj, 
podrobach, czerwonym mięsie, 
tranie, maśle, śmietanie, śle-
dziach, sardynkach i tuńczy- 
ku. Właściwości wspierające 
odporność mają również karo-
tenoidy, czyli związki które są 
w organizmie przekształcane 
w witaminę A. W karotenoidy  
obfitują warzywa i owoce o żół-
tej, pomarańczowej i zielonej  
barwie, głównie: marchew, dynia, 
papryka żółta, morele, brzoskwi-
nie, pomarańcze, szpinak, sałaty, 
brokuł.

Również witamina E zwiększa 
wytwarzanie czynników przeciw- 
zapalnych i pilnuje odpowied-
niej struktury błon komórkowych. 
Znajdziemy ją w dużych ilościach 
w maśle, żółtkach jaj, orzecha-
ch, pestkach słonecznika, olejach 
tłoczonych na zimno m.in. oliwie  
z oliwek, oleju z rokitnika, wie-
siołka, ogórecznika.
Witamina C jest niezbędna dla 
właściwej odpowiedzi układu 
odpornościowego na zakażenia 
i stany zapalne, działa również 
ochronnie na błony komórkowe, 
jest bardzo ważnym antyoksydan-
tem, działa bakteriobójczo, neu-
tralizuje histaminę i zwiększa ilość 
produkowanych przez organizm 
przeciwzapalnych substancji ta-
kich jak prostaglandyny. Muszę  
tutaj wspomnieć, że wrogiem wi-
taminy C jest cukier, gdyż konku- 
ruje on z witaminą C o dostępność 
do naszych komórek. To ważny  
argument, aby wyłączyć go z diety, 
kiedy chcemy cieszyć się silnym 
i sprawnym układem odporno- 
ściowym. Witaminę C znajdziemy  
w warzywach, owocach i ziele-
ninie. Jednym z najbogatszych  
naturalnych źródeł są owoce  
dzikiej róży – zawierają ok.  
30 razy więcej tej witaminy niż cy-
trusy.
  Bardzo istotne w dbaniu  
o odporność jest odpowiednie 
spożycie kwasów tłuszczowych 
omega-3 i omega-6. Zwiększe-
nie ilości omega-3 w diecie ha-
muje wytwarzanie związków 
prozapalnych, wspomnę tutaj, 
że podawanie kwasów ome-
ga-3 łagodzi objawy chorób  
autoimmunologicznych i wyci- 
sza reakcje alergiczne. Kwasy 
tłuszczowe omega-6 znajdziemy  
w olejach: słonecznikowym,  
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sojowym, z pestek winogron,  
w pestkach dyni, sezamie,  
orzeszkach ziemnych. Najbard-
ziej bogaty w kwasy omega-3 jest 
tran, znajdziemy je również w oleju 
lnianym, siemieniu lnianym i orze-
chach włoskich.
Ważne dla odporności są rów-
nież mikroelementy, głownie cynk  
i selen. Najwięcej cynku zawie-
rają ostrygi i owoce morza, ryby, 
wątróbka (zwłaszcza cielęca)  
i inne podroby, mięso wołowe, jag-
nięcina. Z kolei selen znajdziemy  
w podrobach (zawierają go nerki 
i wątróbka), rybach, orzechach 
(głównie brazylijskich). Warto 
wspomnieć, że niedobór selenu 
wyraźnie zaburza działanie układu 
odpornościowego.
Nie mogę pominąć jak ważne dla 
sprawnego działania całego or-
ganizmu są flawonoidy. Wykazują 
one działanie antyoksydacyjne, 
detoksykujące, przeciwnowotwo-
rowe, przeciwmiażdżycowe i pr-
zeciwzapalne. Bogate w natural-
ne flawonoidy są m.in. warzywa 
cebulowe (czosnek, cebula, por), 
kapustne (brokuł, kapusta czerwo-

na), psiankowate (pomidory, pa-
pryka czerwona) i korzenne (burak 
ćwikłowy). W owocach natomiast 
znajdziemy flawonoidy głownie w: 
truskawkach, czarnej i czerwonej 
porzeczce, malinach, aronii, żura-
winie, czarnym bzie, dzikiej róży  
i winogronach. Zasobne w związ-
ki flawonoidów są również dobrej 
jakości zielona herbata, czerwone 
wino i kakao.

CO ZROBIĆ GDY JUŻ  
DOPADNIE NAS OGÓLNE 
OSŁABIENIE I MAMY  
DRESZCZE, BÓL GARDŁA  
I KATAR?
Gdy już odczuwamy ogólne osłabie-
nie organizmu i pojawiają się pier-
wsze symptomy infekcji, możemy 
sami zapobiec rozwojowi choro-
by, wystarczy zostać w łóżku przez 
około 2 dni. Aby zwalczyć przezię-
bienia domowymi sposobami zale-
cam:
•  przyjmować podwójną sugero-

waną na opakowaniu dawkę wi-
taminy D3

• przyjmować kwasy omega-3  

w postaci suplementu lub oleju 
lnianego

•  zażywać duże dawki witaminy C 
(według europejskich norm 1000 
mg to dawka maksymalna, ale 
w trakcie infekcji można przyjąć 
2000 mg, dobrze jest podzielić jej 
przyjmowanie np. na 4 dawki co 
kilka godzin)

•  przyjmować selen i cynk w postaci 
suplementów dobrej jakości

• pić 100% wyciskane soki np.  
z rokitnika, czarnej porzeczki, dzi-
kiej róży, malin

•  pić herbaty rozgrzewające z lipy  
z dodatkiem miodu, imbiru, cy-
tryny, cynamonu, goździków

•  pić dużo wody z dodatkiem im-
biru, cynamonu, kurkumy, soku  
z cytryny i miodu najlepiej lipowego

• pić bulion, jest on bogaty  
w składniki odżywcze, lizynę, pro-
linę i inne cenne składniki wspiera-
jące szybką regenerację i powrót 
do zdrowia

•  dodawać do potraw natural-
ne antybiotyki (cebulę, czosnek, 
imbir, kurkumę, pieprz cayenne, 
cynamon, olejek z oregano, pro-

11MARZEC / KWIECIEŃ 2021

Temat Temat wydania



MARZEC / KWIECIEŃ 202112

Temat Temat wydania

polis, tymianek, szałwię lekarską, 
rumianek)

• zrobić sobie kąpiel odkwaszającą 
(wsypać do wanny około 300 gram 
sody oczyszczonej, 200 gram soli 
epsom lub soli morskiej, kilka kro-
pel olejku sosnowego, tymianko-
wego lub rozmarynowego, temp. 
wody powinna wynosić około 
38*C, czas kąpieli ok. 1 godzina,  
w trakcie kąpieli należy popijać 
napar z rumianku lub wodę z mio-
dem, imbirem i cytryną, po kąpie-
li należy umyć ciało mydłem), 
taka kąpiel oczyszcza organizm  
z toksyn i równoważy gospodarkę 
kwasowo-zasadową organizmu, 
dzięki czemu uniemożliwia rozwój 
drobnoustrojom. 

CZY MOŻE PANI  
PODPOWIEDZIEĆ NASZYM 
CZYTELNIKOM JAKIE  
SUPLEMENTY MOGĄ  
WSPOMÓC ODPORNOŚĆ?
Do najważniejszych suplementów 
wspierających odporność, które po-
lecam swoim pacjentom należą:

• probiotyki wieloszczepowe (ry-
nek oferuje szeroką gamę pro-
biotyków bardzo dobrej jakości)

• kwasy omega 3 (tran lub kapsułki 
zawierające łącznie 1000 mg EPA 
i DHA)

• witamina C (najlepiej w postaci 
kompleksu bioflawonidowego  
z witaminą C, dziką różą i rutyną) 

• witamina D (ważne aby była przy-
jmowana z witaminą K2, podczas 
posiłku zawierającego tłuszcz)

• witaminy z grupy B (kluczowe są 
B12 i B9 – kwas foliowy)

• selen
• cynk.
Polecam również zainteresowanie 
się produktami, które mają niez-
wykle korzystne właściwości dla 
układu odpornościowego:
• miód, pyłek kwiatowy, mleczko 

pszczele, pierzga – te produkty 
zawierają ogrom składników wz-
macniających organizm

• colostrum – niezwykle odżywcze 
pierwsze mleko ssaków zwane 
siarą, zawiera ponad 250 akty-

wnych biologicznie substancji 
m.in. hormony, enzymy, immuno-
globulinę, laktoferynę, witaminy  
i związki mineralne. 

• naturalne antybiotyki (czosnek, 
imbir, kurkumina)

W JAKI SPOSÓB STRES WPŁY-
WA NA NASZ UKŁAD ODPOR-
NOŚCIOWY?
Stres zwłaszcza przewlekły, bardzo 
negatywnie wpływa na pracę ukła-
du odpornościowego i mocno go 
obciąża. Układ odpornościowy jest 
ściśle skomunikowany z układem 
nerwowym. Zatem jeśli jesteśmy  
w słabej kondycji psychicznej, spada 
wtedy aktywność NK (natural killer- 
„urodzonych zabójców, walczących 
z atakującymi nas patogenami), 
maleje zdolność białych krwinek do 
wytwarzania substancji przeciwza-
palnych, zaburza się zdolność do 
fagocytozy (zjadania patogenów 
przez makrofagi i neutrofile). Ale 
oprócz stresu psychicznego istniej 
również stres fizyczny i środowisko-
wy. Stresem dla naszego organiz-
mu jest m.in.: zbyt mała ilość snu, 
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zła jakość snu, nadmiar lub niedo-
bór ćwiczeń, niedobory składników 
pokarmowych, niedobory witamin, 
zbyt niska i zbyt wysoka ilość spoży-
wanych kalorii, zaburzenia trawie-
nia i wchłaniania, dieta bogata  
w składniki prozapalne, opuszcza-
nie posiłków lub podjadanie międ-
zy posiłkami. Zatem redukcja stresu 
jest kluczowym czynnikiem dla sil-
nego układu odpornościowego.

JAKI RODZAJ AKTYWNOŚCI 
FIZYCZNEJ BĘDZIE  
WESPIERAŁ UKŁAD  
ODPORNOŚCIOWY?
Najkorzystniejszy efekt przynie-
sie umiarkowany wysiłek fizy- 
czny, czyli taki po którym czujemy 
się dobrze i nie jesteśmy wyczerpani. 
Wysiłek jest bodźcem do mobilizacji 
reakcji odpornościowych w nas-
zym ciele. Kiedy jednak ćwiczymy 
zbyt intensywnie lub zbyt często, 
możemy doprowadzić do osłabie-
nia naszego organizmu. Osoby pr-
zeciążone treningiem są bardziej 
podatne na zakażenia, zwłaszcza 
górnych dróg oddechowych. Jeśli 

ktoś zajmuje się sportem zawodo-
wo i jego wysiłek jest intensywny, 
musi stale wzmacniać odporność 
poprzez prawidłową dietę i suple-
mentację. Jednak jeśli aktywność 
nie będzie ponad możliwości rege-
neracyjne organizmu, pozytywnie 
pobudzi układ odpornościowy. 
Więc ruszać się trzeba, ale z gło-
wą. Najlepiej byłoby wprowadzić 
do codzienności zasadę 3x30x130,  
oznacza to aktywność 3 razy  
w tygodniu, minimum po 30 minut, 
przy utrzymaniu tętna na poziomie 
130 uderzeń na minutę.

JAK MOŻEMY ZADBAĆ  
O SEN, ABY POZYTYWNIE 
WSPIERAŁ NASZ UKŁAD 
ODPORNOŚCIOWY?
Niedobór snu ma szkodliwy wpływ 
na układ odpornościowy. Kiepski 
sen zmniejsza liczbę NK (natural 
killer – „urodzeni zabójcy”), które 
zwalczają drobnoustroje. Większość 
dorosłych  osób potrzebuje 7-9 god-
zin nieprzerwanego odpoczynku. 
Każdy z nas ma inne potrzeby co 
do liczby godzin snu, ale warto za-

pewnić sobie minimum 7-8 godzin 
efektywnego snu. Po czym poznać, 
czy sen był efektywny? Kiedy bud-
zimy się wyspani, nie potrzebujemy 
przestawiać budzika, mamy energię 
do działania. Ważne jest, aby spać  
w całkowitym zaciemnieniu, po-
nieważ wydzielanie melatoniny 
oraz dobowe wahania stęże-
nia kortyzolu (hormonu stre-
su) zależne są od światła. Kiedy  
w sypialni nie będzie ciemności 
sen stanie się płytszy i będzie mniej 
regeneracyjny. Sypialnię należy 
często wietrzyć (najlepiej spać przy 
otwartym oknie), powinniśmy  
w sypialni mieć zielone rośliny,  
a temperatura powinna wynosić 
pomiędzy 16-20*C.

Warto zapamiętać, że: przemę- 
czenie, brak ruchu lub zbyt duża 
intensywność treningów, brak snu, 
zła dieta i niedobory żywieniowe 
osłabiają komórki układu odpor-
nościowego. Zmęczony orga-
nizm łatwiej poddaje się chorobie  
i trudniej z niej wychodzi. 

rozmawiał  J. Kurkowski 
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Zanim zaczniesz, pomyśl, jakie 
składniki już masz lub możesz 
szybko kupić. Zastanów się nad 
głównym elementem sałatki  
i uzupełnij go dodatkowymi in-
grediencjami. Szukaj inspiracji w 
sałatkowych klasykach lub pos-
taw na oryginalne receptury. Ch-
cesz smaków, które dobrze się 
wzajemnie dopełniają. Twoim  
ostatecznym celem jest harmonia: 
równowaga smaków, kolorów, 
konsystencji i temperatur. Nie 
przesadzaj z komponentami, bo 
twój przewodni motyw zginie w 
chaosie. Szukaj kilku najważniejs-
zych “graczy”.
Kiedy siadasz do posiłku, używasz 
wszystkich swoich zmysłów. To 
samo powinieneś robić przy kom-
ponowaniu sałatki. 
Zastanów się nad potencjalny-
mi składnikami i wyobraź sobie, 
jak “zagrają” w grupie. To proces 
twórczy. Próbuj wszystkiego. Jeśli 
wśród smaków panuje harmonia, 
to znaczy, że dobrze je dobrałeś. 
Jeśli coś nie pasuje, wyrzucaj. Po-
tem zastanów się też nad kolorem 
i kształtem. Czy zależy ci na subtel-
nej kompozycji, czy też raczej na 
czymś intensywnym i złożonym? 
To samo dotyczy konsystencji: czy 
sałatka ma być chrupiąca, jak co-
leslaw? A może chcesz kontrastów 

– na przykład kawałków grzanek 
na miękkiej zielonej podstawie?
Każdy składnik powinien być po-
dawany w takiej temperaturze, 
w której najlepiej smakuje. Na  
przykład kurczaka można poda-
wać na letnio, a nawet na zimno, 
ale już wołowina musi być cie-
plejsza, żeby nie smakowała gu-
mowato. Większość zielenin musi 
być trzymana w zimnie, żeby  
zachować świeżość.
Skomponuj swoją sałatkę, zaczy- 
nając od bazowego składnika. 
Ponieważ sałatka ma być jedno-
daniowym posiłkiem, skup się na 
białkach. Jeśli masz czas, ugotuj 
coś, usmaż albo upiecz: szyb-
ko ugotujesz łososia, podobnie 
jak cienkie plastry łaty wołowej. 
Możesz też pokroić w plastry 
lub posiekać wystudzone jajko 
na twardo lub ugotować jajka w 
koszulkach i podać je na ciepło. 
Dorzuć resztki steku, jakie ci zos-
tały, uprzednio pokroiwszy je w 
poprzek włókien. Odsącz trochę 
tuńczyka z puszki i przed zmiesza-
niem z resztą, podziel go na cząs-
tki. Pokrój w kostkę zimną szynkę 
lub indyka i dodaj do posiekanej 
sałaty.
Mój ulubiony dodatek? W dro-
dze do domu kupuję świeżego 
kurczaka z rożna, odcinam piersi  

i tnę je w paski lub kostki do sała-
tki. Reszta kurczaka posłuży mi do 
innych obiadów w ciągu tygodnia 
(zupa, chili, inna sałatka).
A może coś wegetariańskiego? 
Wykorzystaj różnorodne fasole, 
które nadadzą twojemu dziełu ży-
wych kolorów i wyrazistych sma-
ków. Usmaż, podsmaż lub opiecz 
serek tofu. Doskonałe byłyby też 
orzechy: wypraż je, żeby uwolniły 
swój olej, który nada im piękny 
połysk, doda chrupkości i głębi 
smaku.
Każda dobra sałatka musi  
być zbudowana na solidnej 
podstawie. Zważywszy, że nasza 
sałatka ma pełnić rolę głównego 
dania, kluczem do sukcesu jest ob-
fitość. Tradycyjnym wyborem są 
zieleniny, a przy ogólnej dostęp-
ności najróżniejszych ich odmian, 
możliwości są właściwie nieskońc-
zone. Wybieraj bezpieczne od-
miany sałat, na przykład rzymską, 
lodową lub maślaną. Dzięki de-
likatnemu smakowi staną się neu-
tralną bazą dla różnorodnych, bar-
dziej wyrazistych komponentów.
Możesz też postawić na moc-
niejsze zielone akcenty. Szpinak 
początkowo smakuje łagodnie, 
ale później wyczuwa się w nim 
zdecydowane taninowe nuty. Ru-
kola, mlecz i gorczyca sarepska 

Zdrowie na talerzu
Porady i Porady i wskazówki

DOBRZE PRZEMYŚLANA SAŁATKA NA GŁÓWNE DANIE JEST DZIEŁEM PIĘKNYM I PO-
MYSŁOWYM. MOŻNA JĄ ZROBIĆ ZE SKŁADNIKÓW, KTÓRE MAMY POD RĘKĄ, WYKO- 
RZYSTUJĄC ZAWARTOŚĆ SPIŻARKI I RESZTKI Z LODÓWKI. WPADNIJ DO SKLEPU PO 
JEDEN CZY DWA ŚWIEŻE SKŁADNIKI. I GOTOWE.
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dają pikantny posmak. Jeśli lubisz 
goryczkę, powinieneś wypróbo-
wać rodzinę cykorii: cykorię endy-
wię, endywię kędzierzawą, cyko-
rię sałatową i endywię eskariolę. 
Dorzuć też świeże zioła dla doda-
tkowego podbicia smaku.
Masz dosyć zielenin? Chcesz 
spróbować czegoś innego? 
Możesz wybrać dowolny skład-
nik – od owoców i warzyw (na 
przykład sałatka ziemniaczana 
lub marchewkowa) po makarony, 
ziarna i rośliny strączkowe. Po-
dchodź kreatywnie do tego, co 
masz w lodówce.
Teraz dodaj warzywa. Gotowane 
czy surowe – zawsze wprowadzą 
kolor, smak i nową konsystencję. 
Ja w ciągu weekendu piekę lub 
grilluję mieszaninę warzyw, które 
potem wykorzystuję w ciągu całe-
go tygodnia. Zawsze sprawdzą się 
jako improwizowany dodatek do 
sałaty. Za każdym razem wprowa-
dzaj w życie nowe pomysły: jed-
nego razu krój w kostkę, drugiego  
w paski. Niektóre warzywa, takie 
jak małe marchewki lub małe, 
młode ziemniaki pięknie prezen-
tują się w całości.

W sałatkach świetnie sprawdza się 
ser – świeży czy dojrzały – doda 
wyrazistości całej kompozycji. Po-
dobnie jak w przypadku zielenin, 
smaki serów wahają się od łagod-
nych po intensywne, a konsys-
tencje od kremowych po twarde. 
Zestaw ser, jaki masz w domu,  
z innymi składnikami i zobacz, czy 
do nich pasuje.
Teraz powiąż całość sosem. Zacz-
nij od vinaigrette. Klasyczna por-
cja vinaigrette to trzy części ole-
ju na jedną część octu. Spróbuj  
i dopraw do smaku. Wypróbuj 
różne oleje lub octy: olej z orze-
cha włoskiego lub sezamowy bę-
dzie smakował orzechowo, a ocet 
szampański lub sherry będą mniej 
cierpkie niż winny lub balsamic-
zny. Dopełnij smak przy pomocy 
świeżo posiekanych ziół i szczypty 
przypraw. Możesz też zamienić vi-
naigrette na gęstszy sos. Zamies-
zaj trochę jogurtu, śmietany, ma-
jonezu, a nawet miękkiego tofu 
do uzyskania gładkiej, kremowej 
konsystencji.
Zalej sałatkę, ale rób to stopnio-
wo. Wlej około połowy sosu, ja-
kiego zamierzasz użyć, i sprawdź,  

w jakim stopniu pokrywa skład-
niki. Naraz dodawaj tylko trochę 
sosu, aż na sałatce znajdzie się 
jego cienka warstwa. W ten spo-
sób unikniesz zatopienia sałatki na 
samym początku.
W końcu przyjrzyj się kompozyc-
ji, żeby sprawdzić, czy czegoś nie 
brakuje lub czy nie chcesz jej jakoś 
dopieścić. Potrzebujesz więcej ko-
loru? Konsystencja jest nie taka, jak 
trzeba? Posłuż się przybraniem.
Wlej na patelnię niewielką ilość 
oleju lub masła, wrzuć jeden lub 
dwa ząbki czosnku i usmaż na nich 
kostki chleba, aż upieką się na gr-
zanki. Albo zrezygnuj z chleba i 
upraż trochę orzechów lub ziaren. 
Dorzuć kawałki boczku lub usmaż 
paski szynki parmeńskiej, aż staną 
się chrupkie. Dodadzą one koloru i 
kruchości. Wypróbuj też uprażone 
ziarna, granolę lub suszone owo-
ce.
Nie bój się improwizacji. Cza-
sem najlepsze kompozycje, tak jak 
najbardziej wysmakowany jazz, 
powstają w chwili nagłego natch-
nienia.

oprac. M. Grzeczyńska



Magne-B6 
ZMĘCZENIE I STRES • suplement diety 
Postać: tabletki powlekane
Zawartość składników aktywnych w zalecanej do spożycia porcji dziennej:
1 tabletka: 60 mg jonów magnezu (sole magnezowe kwasu cytrynowego) – 16% RWS*; 1,4 mg witaminy B6 (chlorowodorek 
pirydoksyny) – 100% RWS*; 80 mg wyciągu z korzenia ashwagandhy (Whitania somnifera). [RWS – referencyjna wartość 
spożycia dla osób dorosłych].

Zalecane spożycie:
Dorośli: Jedna tabletka dziennie. Najlepiej przyjmować w godzinach porannych. Czas stosowania suplementu: 4 tygodnie. W 
razie potrzeby można powtórzyć.

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonej diety jest niezbędne dla zachowania dobrego stanu zdrowia.
Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników preparatu. Stosowanie u osób będą-
cych pod kontrolą lekarza wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Produkt nie powinien być spożywany w przypadku stosowania leków o działaniu uspokajającym, nasennym, przeciwpadacz-
kowym, nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji.

Podmiot wprowadzający do obrotu: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO S.A.  Producent: Novascon

Producent: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: Merck Sp. z o.o.

Producent: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. Wytwórca: Royal Utermohlen / Dystrybutor: Genexo  Sp. z o.o.

Magne B6 
50 tabletek powlekanych 
Skład: 1 tabletka zawiera jony magnezu 48 mg Mg2 + oraz witaminę B6-5 mg.
Działanie: magnez aktywuje szereg enzymów, istotną rolę odgrywa w procesie skurczu mięśnia sercowego 
oraz wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej.
Wskazania: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, uczucie lęku, niepokoju, przejściowe uczucie zmęcze-
nia, ospałość, zaburzenia snu, objawy lęku, kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca, kurcze mięśni, 
mrowienie, drganie powiek.

ABE  płyn na skórę, 8 g
Skład: 1g płynu na skórę zawiera 89 mg kwasu 
mlekowego (w postaci roztworu 90%) oraz 89 mg 
kwasu salicylowego.
Działanie: keratolityczne.
Wskazania: usuwanie odcisków, nagniotków   
i zgrubiałej skóry.

Brodacid  płyn na skórę, 8 g
Skład: 1 g płynu zawiera: 50,4 mg kwasu mlekowego 
w postaci roztworu 90%), 100 mg kwasu salicylowego.
Działanie: keratolityczne (zmiękcza i rozpulchnia zrogo-
waciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie). 
Wskazania: leczenie brodawek zwykłych, około paznok-
ciowych, brodawek stóp i brodawek mozaikowych.

Insulan 

30 tabletek powlekanych, suplement diety
W trosce o prawidłowy poziom cukru, dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.
Suplement zawiera ekstrakt z liści gurmaru, ekstrakt z liści morwy białej, chrom, witaminę E, 
witaminy z grupy B. 
Informacja o produkcie: www.novascon.pl/insulan/

Wartix  
38 ml
Środek do wymrażania kurzajek z dłoni i stóp 
Wyrób medyczny do szybkiego usuwania kurzajek poprzez 
wymrażanie, jest łatwy w użyciu i nie wymaga montażu 
przed zastosowaniem.

Essentiale Forte 
300 mg x 50 kapsułek
Skład: 1 kapsułka zawiera Fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo)choinę 300 mg
Działanie: regeneracja ubytków w komórkach wątroby powstałych wskutek procesów chorobowych,  
korzystne działają przeciwmiażdżycowo.
Wskazania: zmniejszenie subiektywnych dolegliwości takich jak: brak apetytu, wrażenie ucisku w prawym 
nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działaniem substancji 
toksycznych lub w przebiegu zapalenia wątroby. 

Nasivin BABY  

0,01% aerozol 5 ml
Skład: 1 ml zawiera 0,1 mg oksy-
matazoliny. Lek przeznaczony dla 
niemowląt od 3 miesiąca życia. 

Nasivin KIDS 

0,025% aerozol 10 ml
Skład: 1 ml zawiera 0,25 mg  
oksymatazoliny. ek przeznaczony 
dla dzieci od 1 roku życia do 6 lat.

Nasivin CLASSIC  
0,05% aerozol 10 ml
Skład: 1 ml zawiera 0,5 mg oksy-
matazoliny. Lek przeznaczony dla 
dzieci od 6 roku życia i dorosłych.

Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej. 
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapalenia błony śluzowej nosa,  pochodzenia  naczy-
nioruchowego lub  alergicznego, w zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha 
środkowego.



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

Podmiot odpowiedzialny: Hasco-Lek S.A. 

Producent: POLPHARMA

Valused Noc Plus  30 kapsułek
Skład: 1 tabletka zawiera wyciąg z korzenia kozłka-154 mg, wyciąg z szyszek chmielu-34,75 mg, wyciąg 
z ziela męczennicy-20 mg.

Działanie: uspokajające i ułatwiające zasypianie.

Wskazania: łagodzenie stanów napięcia nerwowego wywołanego stresem, okresowe trudności w zasy-
pianiu na tle nerwowym.

Podmiot odpowiedzialny:  NOVASCON Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Podmiot odpowiedzialny: Hasco-Lek S.A. 

DETRAMAX  
60 tabletek powlekanych, suplement diety
Suplement zawiera zmikronizowaną diosminę i hesperydynę, ekstakt z liści winorośli, ekstakt z pestek 
winogron oraz witimnę C. Składniki wspierają mikrokrążenie żylne oraz wspomagają zmniejszenie 
uczucia ciężkich nóg.

Podmiot odpowiedzialny:  NOVASCON Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Producent: POLPHARMA

Alantan Plus  krem 35 g
Skład: 1 g zawiera 20 mg alantoiny, 50 mg dekspantenolu.

Działanie: keratolityczne, osłaniające na skórę, wspomagające  leczenie ran, zwiększa elastyczność i poprawia 
nawilżenie skóry.

Wskazania: leczenie różnego rodzaju ran, np. otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry, leczenie oparzeń:  
słonecznych, po radioterapii i fototerapii, zapobieganie odparzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry podrażnio-
nej i wysuszonej, nadmierne rogowacenie skóry dłoni i skóry wysuszonej, wspomagająco w atopowym zapale-
niu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa, owrzodzeniu podudzi.

Alantan Plus  maść 30 g
Skład: 1 g zawiera 20 mg alantoiny, 50 mg dekspantenolu.

Działanie: keratolityczne, osłaniające na skórę, wspomagające  leczenie ran, zwiększa elastyczność i poprawia 
nawilżenie skóry.

Wskazania: leczenie różnego rodzaju ran, np. otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry, leczenie oparzeń:  
słonecznych, po radioterapii i fototerapii, zapobieganie odparzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry podrażnio-
nej i wysuszonej, nadmierne rogowacenie skóry dłoni i skóry wysuszonej, wspomagająco w atopowym zapale-
niu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa, owrzodzeniu podudzi.

MARZEC / KWIECIEŃ
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Valused 30 kapsułek
Skład: 1 tabletka zawiera wyciąg z korzenia kozłka-60 mg, wyciąg z szyszek chmielu-40 mg, wyciąg z ziela mę-
czennicy-40 mg.

Działanie: uspokajające i ułatwiające zasypianie.

Wskazania: łagodzenie stanów napięcia nerwowego, okresowe trudności w zasypianiu.

FEMIFLAMAX 
30, 60 tabletek powlekanych, suplement diety
ŁAGODNA MENOPAUZA
Suplement zawiera ekstrakt z czerwonej koniczyny i czarnego pieprzu, witaminę B6,kwas foliowy  magnez.
Informacja o produkcie: http://www.lagodnamenopauza.pl/



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

Dystrybutor: Thea Polska Sp. z o.o. 

Producent: HASCO-LEK S.A.

Dystrybucja w Polsce: Orcla Care S.A. Producent: Procter & Gamble Health Care

Wytwórca: WZF Polfa Warszawa S.A.

Producent: HASCO-LEK S.A.

Thealoz  
10 ml
Produkt zawiera trehalozę (3%), roztwór  
o działaniu nawilżającym i ochronnym w tera-
pii zespołu suchego oka.

Thealoz Duo 
10 ml
Produkt zawiera trehalozę (3%) oraz hialu-
ronian sodu (0,15%). Chroni, nawilża i działa 
osmoregulacyjnie.

ALLERTEC WZF 

10 mg, 7 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg cetryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: leczenie sezonowego i  przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa 
i spojówek, leczenie przewlekłej idiomatycznej wysypki.

Bio-Oil 

60 ml
Bio-Oil to specjalistyczny produkt do pielęgnacji skóry, poprawia wygląd blizn, rozstępów, 
nierównego kolorytu oraz starzejącej się i odwodnionej skóry.
Zawiera przełomowy składnik PurCellin Oil.

ZzzQuil NATURA 

30 żelek, smak owoców leśnych, suplement diety
Melatonina pomaga szybciej zasnąć.  

MARZEC / KWIECIEŃ
Zadbaj Zadbaj o zdrowie!    

Biotylek 60 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg biotinum.
Działanie: rozpuszczalna w wodzie witamina z grupy B, wspomaga procesy powstawania keratyny i różni-
cowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.
Wskazania: niedobory biotyny w przypadkach: wypadania włosów, zaburzeń wzrostu paznokci i włosów 
oraz nadmiernej łamliwości oraz stanów zapalnych skóry zlokalizowanych wokół oczu, nosa, ust, krocza.

Biotylek MAX  30 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg biotinum. 
Działanie: rozpuszczalna w wodzie witamina z grupy B, wspomaga procesy powstawania keratyny i różni-
cowania się komórek naskórka oraz włosów i paznokci, poprawiając ich stan.
Wskazania: niedobory biotyny w przypadkach: wypadania włosów, zaburzeń wzrostu paznokci i włosów 
oraz nadmiernej łamliwości oraz stanów zapalnych skóry zlokalizowanych wokół oczu, nosa, ust, krocza.
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Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH

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

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

Producent: Magnapharm

Producent: Polski LekPodmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Sanosvit Calcium Syrop 
150 ml, smak bananowy
Skład: 114 mg jonów wapniowych (Calcii glucobio-
nas+Calcii lactobionas)w 5 ml syropu.

Działanie: składnik mineralny wpływający na utrzyma-
nie równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawidło-
we funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych.

Wskazania: profilaktyka i leczenie następstw niedobo-
rów wapnia w organizmie.

Calcium  ALERGO
20 tabletek musującących, 
suplement diety, 
smak pomarańczowy
Tabletki musujące zawierające wapń i witaminę C. 
Suplement polecany dla osób dorosłych, mających 
zwiększone zapotrzebowanie na wapń.
Informacja o produkcie:  
Produkty » Polski Lek S.A.

Compeed Plaster na Opryszczkę, DYSKRETNY 15 plastrów
Niewidoczny plaster na opryszczkę wargową, zawierający aktywny żel działający jak druga skóra, zabezpiecza 
zmiany chorobowe przed nadkażeniem oraz  przyspiesza proces gojenia.

Compeed Plaster na pęcherze ŚREDNI 5 plastrów
Natychmiastowo uśmierza ból. Przyspiesza gojenie.   
Dyskretny plaster na piętę dla aktywnych zapewniający natychmiastową ulgę w bólu, pozostaje na miejscu. 

Compeed Plaster na pęcherze   5 plastrów MIX
Natychmiastowo uśmierza ból. Przyspiesza gojenie. Nawilżające hydrokoloidowe plastry  natychmiast uśmie-
rzają ból, przyspieszają gojenie rany. Chroni przed otarciem i uciskiem.

Producent: +ES Medical Wyprodukowano w Polsce dla: ORKLA Care SA

COLON C 

200 g +50 g , suplement diety 
REGULACJA PRACY JELIT 

Ułatwia wypróżnianie, pomaga kontrolować 
poziom cholesterolu we krwi, zawiera żywe 
kultury bakterii kwasu mlekowego. 

Informacja o produkcie: https://colonc.pl/
produkt/colon-c/

VenoMAX 

żel z kasztanowcem Active, 200 ml
Miłorząb, arnika, ruszczyk

Zmniejsza uczucie zmęczenia oraz ciężkości nóg, koi, 
pielęgnuje i odświeża.

Dystrybutor: Orkla Health  Sp. z o.o.

BODYMISIE MULTIWITAMINA  
60 misiów, suplement diety, smak owocowy i coli
Suplement wspiera odporność. Informacja o produkcie: https://bodymax.pl/

Calcium +kwercetyna  
DUO ALERGO
20 tabletek musującących, 
suplement diety, 
smak pomarańczowy
Tabletki musujące bez aromatów i barwników, zawierają-
ce wapń i kwercetynę. Suplement polecany dla osób do-
rosłych, mających zwiększone zapotrzebowanie na wapń.
Informacja o produkcie: Produkty » Polski Lek S.A.

ŻEL KASZTANOWY   
Z ARNIKĄ   
350 g + 150 g GRATIS!
Ułatwia pielęgnację nóg ze skóra ze skłonnością 
do pajączków naczyniowych oraz rozszerzonych  
i kruchych naczyń. Dodatkowo  działa orzeźwia-
jąco i witalizująco na zmęczone nogi i stopy. Jest 
polecany do masażu nóg i stóp.



W połowie marca wszyscy 
myślą już tylko o jednym: 
gdzie jest wiosna? Wyczeku-
jemy jej nadejścia, wypatruje-
my pierwszych ciepłych pro-
mieni słońca, z utęsknieniem 
zerkamy w stronę lekkiego 
płaszczyka i butów przed 
kostkę. W tym radosnym, ale 
i przedłużającym się oczeki-
waniu warto znaleźć czas na 
to, aby zadbać o regenerację 
skóry po zimie i przygotować 
ją na wiosnę.

W jakiej kondycji  W jakiej kondycji  
jest Twoja skóra?jest Twoja skóra?
Zima daje się naszej skórze 
mocno we znaki. Mróz, wiatr, 
śnieg, deszcz, suche powie-
trze w mieszkaniach i do-
mach, dieta uboższa w owoce 
i warzywa, mniej aktywności 
na świeżym powietrzu – to 
wszystko negatywnie wpły-
wa na jej kondycję. I chociaż 
przez kilka zimowych miesię-
cy skóra może nie zdradzać 

oznak przesuszenia, podraż-
nienia, czy osłabienia bariery 
ochronnej, to właśnie teraz, 
gdy zaczyna się przedwiośnie, 
możesz zauważyć, w jak sła-
bej jest kondycji. Na szczęście 
możesz szybko temu zaradzić 
i przy odrobinie zaangażowa-

nia pomóc odzyskać skórze 
świeży i promienny wygląd 
bez konieczności wizyt w ga-
binetach kosmetycznych.

Od czego zacząć?Od czego zacząć?
Krok 1. Złuszczanie 
i oczyszczanie

Kosmetyki naturalne Kosmetyki naturalne 
czyli piękna skóra wiosną
Wiosna to doskonała okazja do zrobienia małych porządków w kosmetyczce 
i odświeżenia jej zawartości oraz wprowadzenia kilku nowości. Podpowiadam, 
jakie kosmetyki warto mieć w wiosennej kosmetyczce, żeby zapewnić skórze 
świeży i promienny wygląd.

Porady i Porady i wskazówki
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Delikatne złuszczanie mar-
twych komórek naskórka to 
jeden z najważniejszych zabie-
gów pielęgnacyjnych o każdej 
porze roku. A po zimie, gdy 
chcesz przygotować skórę na 
nadejście wiosny i przywrócić 
jej ładny, zdrowy i promienny 
wygląd zabieg złuszczania jest 
wręcz obowiązkowy! Dlacze-
go? Bo to najskuteczniejszy 
sposób na oczyszczenie skóry 
i porów, jej dotlenienie, usu-
nięcie martwego naskórka i za-
tykających pory pozostałości 
po tłustych kremach ochron-
nych, które stosowałaś zimą. 
To też idealny zabieg służący 
wygładzaniu skóry i wyrówny-
waniu jej kolorytu.
Zanim jednak sięgniesz po 
peeling – bo w warunkach do-
mowych to najłatwiejszy spo-
sób na złuszczenie naskórka 
– weź pod uwagę, że bariera 
ochronna Twojej skóry może 
być teraz osłabiona, a skóra 

podrażniona. Dlatego zamiast 
peelingu mechanicznego, wy-
bierz delikatny peeling enzy-
matyczny. Stosuj go 1-2 razy 
w tygodniu, po wcześniejszym 
demakijażu i umyciu twarzy.

W związku z tym, że peelin-
gów nie stosuje się codziennie, 
podstawowym zabiegiem pie-
lęgnacyjnym skóry musi być 
jej łagodne oczyszczanie. Bo to 
oczyszczanie i nawilżanie mają 
największy wpływ na wygląd  
i kondycję Twojej skóry!
Jednak oczyszczanie, jeśli bę-
dzie zbyt agresywne, może 
skórze nie służyć. I przyczynić 
się np. do nadprodukcji sebum 
albo przesuszenia skóry.

Dlatego warto zawsze wy-
bierać delikatne kosmetyki  
i akcesoria, które pomogą  
w skuteczny, ale jednocześnie 
delikatny sposób oczyścić 
skórę.

W wiosennej pielęgnacji skóry 
sprawdzą się mleczka kosme-
tyczne, które będą łagodnie 
obchodzić się z podrażnioną 
i przesuszoną skórą. Dobrym 
wyborem będę też olejki my-
jące i metoda OCM oraz super 
delikatne gąbki Konjac, które 
możesz stosować bez użycia 
żadnych kosmetyków myją-
cych.

Pamiętaj o tym, żeby po 
oczyszczeniu skóry przywró-
cić jej równowagę i sięgnij po 
tonik albo hydrolat roślinny.

Krok 2. Nawilżanie  
i odżywianie
To czego najbardziej brakuje 
teraz Twojej skórze to witami-
ny, antyoksydanty i minerały, 
które ją odżywią, pomogą się 
zregenerować i zadbają o jej 
nawilżenie. Niezbędne będą 
też filtry zapewniające ochronę 
UV oraz substancje łagodzące, 
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takie jak alantoina, panthe-
nol, czy aloes. Znajdziesz je 
oczywiście w naturalnych 
kosmetykach do pielęgnacji 
twarzy: kremach, eliksirach, 
serach, ambrozjach, ampuł-
kach i olejkach.
Wybierając krem do twarzy 
zwróć uwagę na jego for-
mułę. Powinna być lekka, bo 
przez całą zimę aplikowałaś 
na skórę tłuste i ciężkie ko-
smetyki. Teraz zdecydowanie 
czas na coś lżejszego, ale jed-
nocześnie nadal intensywnie 
nawilżającego. Mogą to być 
kremy na bazie olejów i eks-
traktów roślinnych zawiera-
jące kwas hialuronowy, które 
nie tylko zadbają o nawilżenie 
skóry, ale też ją odżywią, po-
mogą zregenerować i zapew-
nią ochronę przed działaniem 
czynników zewnętrznych. 
Idealnie, gdy w składzie takie-
go kremu znajdzie się też filtr 
ochronny.

Skórze przyzwyczajonej do 
cięższej konsystencji może 
być na początku trudno przy-
zwyczaić się do lekkiego kre-
mu. Dlatego konieczna może 
okazać się jego ponowna 
aplikacja kilka godzin po na-
łożeniu pierwszej warstwy. Po 
kilku dniach powinno być już 
okej.

O odżywienie i rozświetlenie 
skóry, przywrócenie jej świe-
żości i blasku zadbaj stosując 
odżywcze serum. Wybierz 
takie, które będzie miało  

w składzie witaminę C, albo 
składniki, które są jej źródłem. 
Nakładaj serum na skórę co-
dziennie, bo to dla niej praw-
dziwy zastrzyk składników 
odżywczych!
Do wiosennej pielęgnacji mo-
żesz włączyć też kwas hialu-
ronowy, który zadba o jeszcze 
lepsze nawilżenie Twojej skó-
ry.

Krok 3. Dotlenianie  
i regeneracja 
Skórze, która po zimie wyma-
ga dotlenienia i regeneracji 
oraz oczywiście nawilżenie, 
odżywienia i świeżości po-
trzebne są…maseczki! Bo to 
właśnie one działają na skórę 
jak łagodzące wszystkie nie-
doskonałości i uzupełniające 
wszystkie braki kompresy. 
Dostarczają cenne witaminy, 

składniki nawilżające i sprzy-
jają odbudowie naturalnej 
bariery ochronnej. Koją, łago-
dzą, odświeżają. Są niezastą-
pione i idealnie by było, żebyś 
stosowała je minimum 1-2 
razy w tygodniu.

Jaką maseczkę wybrać? Na 
pewno taką, która bazuje na 
naturalnych składnikach ro-
ślinnych. Idealna będzie też 
maseczka z kwasem hialu-
ronowym, aloesem, moczni-
kiem, witaminami C i E, alan-
toiną i panthenolem. Świetne 
efekty możesz osiągnąć wy-
bierając maseczki algowe  
i maseczki w płachcie, ale i te 
domowe idealnie się spraw-
dzą.

oprac. M. Grzeczyńska
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HIGIENA WOKÓŁ NAS

Dezynfekcja telefonu – czy jest konieczna?
Telefon to jedno z najbardziej osobistych urządzeń z jakiego korzystamy w codziennym życiu. Towarzyszy nam niemal wszędzie  
i przez cały czas. Jak wskazują liczne badania smartfon jest jednym z największych siedlisk bakterii i drobnoustrojów. Według wielu 
analiz na smartfonie znajduje się pięć razy więcej bakterii i zarazków niż w publicznej toalecie. Badania firm analitycznych wskazują, 
iż podczas użytkowania na powierzchni urządzenia gromadzą się: naskórek, pot, sebum oraz resztki makijażu, które w połączeniu  
z ciepłem wytwarzanym przez urządzenie stwarzają idealne środowisko dla rozwoju drobnoustrojów, jak również gromadzenia 
się wirusów i bakterii przeniesionych z innych powierzchni. Badania australijskich naukowców opublikowane w Virology Journal  
wskazują jednoznacznie, że cząsteczki wirusa SARS-CoV 2 mogą utrzymywać się na ekranie smartfona nawet przez kilka tygodni. 
Smartfon jest najprostszą formą transferu drobnoustrojów na inne przedmioty codziennego użytku.

Jak temu zapobiec?
Według wielu mikrobiologów, konieczne jest wielokrotne czyszczenie urządzenia w ciągu dnia, o którym często zapominamy.  
Wytarcie telefonu na sucho kawałkiem materiału, często ubraniem, aby pozbyć się odcisków palców nie jest skuteczne  
i skutkuje przeniesiem zanieczyszczeń na inne powierzcnie. Musimy mieć świadomość, że w ten sposób nie pozbędziemy się bakterii,  
wirusów czy innych drobnoustrojów, a z pozornie czystego telefonu łatwo możemy je przenieść na inne powierzchnie, a także 
do naszego organizmu. 

Czym bezpieczenie i skutecznie wyczyścić smartfon?
Najważniejszą zasadą dotyczącą czyszczenia telefonu jest systematyczność. Skutecznym rozwiązaniem jest korzystanie  
ze środków do dezynfekcji, które zawierają alkohol, ale pozbawione są wody, a przy tym są łatwe i wydajne w użytkowaniu. Takim   
środkiem jest właśnie Dezi spray, o pojemności 150 ml. Dezi spray skutecznie i bezpiecznie czyści powierzchnie urządzeń elek-
tronicznych, nie pozostawiając smug i klejącej powierzchni. Czyszczoną powierzchnie należy spryskać niewielką ilością prepara-
tu a następnie wytrzeć delikatną i suchą szmatką. Dezi spray to środek niemal pozbawiony wody, stąd unikniemy zawilgocenia 
urządzenia w trakcie czyszczenia, a jak twierdzą serwisanci jest to częsta przyczyna uszkodzenia głośnika, mikrofonu, portu 
ładowania lub portu słuchawkowego smartfonów.

Dezi, co warto o nim wiedzieć?
Dezi spray to środek do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym i bakteriobójczym przeznaczonym do higienicznej dezynfekcji 
skóry oraz powierzchni niemających kontaktu z żywnością. Może być stosowany w sposób bezpieczny przez użytkowników, gdyż 
jest sklasyfikowany w Kat.1 gr.1 produktów biobójczych stosowanych do celów utrzymania higieny ludzi. Dezi spray zawiera jedno  
z najwyższych stężeń czystego etanolu wśród dostępnych na rynku preparatów do dezynfekcji – 88 g na 100 g. Oznacza to, że 
jest zgodny z rekomendacjami WHO. Dla użytkownika zaletą jest, że Dezi znajduje się w wygodnym opakowaniu, które możemy 
schować do torebki, plecaka czy auta.

Warto zapamiętać
Bezpieczna dezynfekcja smartfona powinna być codziennym obowiązkiem, a wręcz powinna być rutyną. Trzeba mieć na uwadze  
z jak dużą ilością powierzchni mamy kontakt i jak często dotykamy smartfona, przenosząc na niego zanieczyszczenia. Średnio  
na dobę dotykamy ekranu około 2600 razy, a przynajmniej 75 razy chwytamy za telefon. 

Podmiot odpowiedzialny / dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju uszkodzenia urządzeń elektro- 
nicznych wynikające z dostania się Dezi spray do wnętrza czyszczonego urządzenia.

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

Z  Dezi  bezpieczniej!
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Enterol 250  
20 kapsułek 

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

Enterol (Saccharomyces boulardii CNCM I-745)

Skład: Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków 
S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomocnicze m.in.: laktoza jednowodna 
i fruktoza (saszetki).
Postać farmaceutyczna: kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.  
Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom 
związanym ze stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowa-

na zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub 
metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym; 
zapobieganie biegunkom podróżnych.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. 
pomocniczą, pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej, pacjenci w sta-
nie krytycznym lub pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na 
ryzyko fungemii.
Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja 
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Powolna utrata gęstości 
kości oraz tkanki mięśnio-
wej rozpoczyna się już 
około 40-tego roku życia. 
Od tego momentu, z każ-
dym rokiem, nasz układ 
ruchu staje się coraz 
mniej wydajny i bardziej 
podatny na uszkodze-
nia. Jedynie świadomość 
zachodzących zmian i 
potrzeb organizmu oraz 
właściwa profilaktyka 
pozwalają na dłuższe 
zachowanie sprawnoś- 
ci fizycznej i niezależno-
ści.
Nasz układ ruchu składa 
się ze ściśle współpracu-
jących ze sobą kości po-
łączonych stawami oraz 
mięśni szkieletowych. 
Choroby układu mię-
śniowego czy kostnego 
albo niedobory pewnych 
składników w diecie 

często skutkują utrud-
nieniami w poruszaniu 
się. Problemy z układem 
ruchu pojawiają się rów-
nież wraz z postępem 
procesu starzenia się or-
ganizmu. Wówczas spa-
da całkowita ilość tkanki 
kostnej i mięśniowej na 
rzecz tkanki tłuszczowej. 
Skutkuje to spadkiem siły 
mięśni i zmniejszeniem 
wytrzymałości kości, 
prowadząc do zaburzeń 
ruchu oraz częstszych 
urazów, jak np. złama-
nia. To jak szybko tkanki 
kostna i mięśniowa za-
nikają zależy zazwyczaj 
od uwarunkowań gene-
tycznych, diety, aktyw-
ności ruchowej oraz płci. 
Szybszą utratę gęstości 
kości, prowadzącą czę-
sto do osteoporozy, ob-
serwuje się u kobiet po 

Jak dbać 
o układ ruchu
75 PROC. POLAKÓW PRZYZNAJE, ŻE OD CZASU DO CZASU ODCZUWA BÓL MIĘŚNI, 
KOŚCI LUB STAWÓW, A CO TRZECI UWAŻA, ŻE ZNACZĄCO POGARSZA ON KOMFORT 
ŻYCIA. PRZY CZYM TYLKO CO DZIESIĄTY BADANY UMAWIA SIĘ NA WIZYTĘ DO LEKA-
RZA, GDY BÓL NIE USTĘPUJE PRZEZ KILKA DNI. TYMCZASEM ORTOPEDZI ALARMUJĄ, 
ŻE LEKCEWAŻENIE BÓLU CZY NIELECZONE URAZY MOGĄ PROWADZIĆ DO POWAŻ-
NYCH CHORÓB.
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menopauzie. Spadek estroge-
nów zaburza gospodarkę wap-
niową powodując utratę tego 
minerału z kości, co wiąże się z 
ich osłabieniem i podatnością 
na urazy. Aby zapobiec choro-
bowym zmianom w układzie 
ruchu i długo cieszyć się jego 
sprawnością warto właściwie 
zadbać o jego funkcjonowanie 
stosując się do tych kilku pro-
stych kroków.

Ćwicz regularnie
Bardzo często wraz z wiekiem, 
a zwłaszcza po przejściu na 
emeryturę, ilość codzienne-
go ruchu znacznie się zmniej-
sza. Chcąc dłużej cieszyć się 
sprawnością nie można sobie 
pozwolić na lenistwo i zaprze-
stanie regularnej aktywno-
ści fizycznej. Prowadzi to do 
osłabienia zarówno mięśni jak  

i kości. Codzienna aktywność 
fizyczna wcale nie musi pole-
gać na intensywnych ćwicze-
niach wysiłkowych. Wystarczy, 
że raz dziennie wybierzmy się 
z psem na dłuższy spacer, po-
pracujemy w ogródku czy za-
miast jechać samochodem czy 
autobusem przejdziemy się na 
piechotę. Można również w za-
leżności od preferencji zacząć 
ćwiczyć jogę czy zdecydować 
się na aerobik

Odstresuj swoje stawy
Ćwiczenia mają duże znacze-
nie, bo napięcie mięśni wsku-
tek przeciążenia czy stresu 
pogarsza ukrwienie całego 
aparatu ruchu. Ćwiczenia na 
mięśnie karku. Kilka razy dzien-
nie wykonuj skłony głową do 
przodu, do tyłu i na boki. Ćwi-
czenia na mięśnie klatki pier-

siowej, barków. Stań w lekkim 
rozkroku. Unieś proste ręce na 
wysokość barków, a potem od-
wiedź mocno do tyłu. Następ-
nie wyprostowaną rękę wycią-
gnij przed tułów na wysokość 
klatki piersiowej. Drugą ręką 
dociśnij ją do ciała. Powtórz 
ćwiczenie na drugą rękę. Ćwi-
czenia na mięśnie bioder, nóg. 
Połóż się na plecach. Przyciągaj 
raz jedno, raz drugie kolano do 
klatki piersiowej, pomagając 
sobie rękami. Potem w klęku 
podpartym (opieraj się na prze-
dramionach) unoś na zmianę 
raz jedną, raz drugą nogę, jed-
nocześnie ją prostując.

Aktywność odbuduje two-
je kości
Przez całe nasze życie toczą 
się w nich dwa przeciwstaw-
ne procesy: tworzenia i zaniku 
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komórek tkanki kostnej. Dopó-
ki się równoważą, kości są wy-
trzymałe. Ale około czterdziest-
ki zaczyna przeważać proces 
zaniku. Może to pozostać bez 
konsekwencji, jeśli ubytek masy 
kostnej wynosi 0,5-1 proc. rocz-
nie. Jeśli jest większy, rozwija 
się osteoporoza, która powo-
duje, że kości stają się kruche. 
Do rozwoju tej choroby przy-
czyniają się uwarunkowania ge-
netyczne, zmiany hormonalne 
podczas menopauzy, niewła-
ściwa dieta, ale także siedzący 
tryb życia. Ruch stymuluje ko-
mórki kościotwórcze i zapo-
biega nadmiernej utracie masy 
kostnej, czyli osteoporozie, 
powodującej złamania kości. 
Nie wszystkie one są bolesne. 
Kompresyjnych złamań kręgów 
kręgosłupa często się nie czuje, 
ale ich następstwem są łuko-
wate wygięcie pleców, nada-
jące sylwetce starczy wygląd, i 
przewlekłe bóle karku i krzyża. 
Aktywność fizyczna niezbędna 
jest również mięśniom. Zmniej-
sza się ich masa i siła, gdy są 

zbyt rzadko używane.

Stawy nie lubią przeciążeń 
Aparat ruchu ich nie lubi, ponie-
waż go uszkadzają i nadmiernie 
zużywają. Przyczyną przeciążeń 
są głównie zbyt duży wysiłek 
fizyczny, długotrwałe utrzymy-
wanie ciała w tej samej pozycji i 
noszenie ciężarów. Powoduje je 
także nadwaga i otyłość, które 
szczególnie mocno odczuwają 
stawy dolnych partii ciała. Ko-
lana muszą znosić obciążenie 
5-10 razy większe, niż sami wa-
żymy, każdy nadprogramowy 
kilogram jest zatem dla nich 
ogromnym problemem. A jeśli 
tych kilogramów jest 10 albo 
więcej? Stawy nie tylko kola-
nowe, ale również biodrowe 
przedwcześnie się starzeją, po-
jawiają się zmiany degeneracyj-
ne, które obejmują także tkanki 
okołostawowe i mięśnie. Utrzy-
mywanie masy ciała w normie 
jest więc ważnym elementem 
profilaktyki chorób aparatu ru-
chu. Schudnięcie zaledwie o 
5 kg może zmniejszyć ryzyko 

zwyrodnieniowej choroby sta-
wów nawet o 50 proc. na prze-
strzeni 10 lat.

Dieta dla układu ruchu
Oprócz ruchu, pomyślmy rów-
nież o odżywianiu. Jak za po-
mocą diety dostarczyć to, co 
lubią nasze stawy, kości i mię-
śnie? Przede wszystkim powin-
niśmy odżywiać się racjonalnie, 
stawiać na zdrowe, jak najmniej 
przetworzone produkty. Może-
my jeść wszystko, w rozsądnych 
ilościach i proporcjach. Warto 
jednak poznać konkretne wi-
taminy i składniki odżywcze 
wchodzące w skład diety dla ko-
ści, stawów i mięśni, które służą 
naszemu narządowi ruchu.
Wapń – kości to swoisty ma-
gazyn tego pierwiastka.  
W momencie, gdy wraz z dietą 
dostarczamy zmniejszoną jego 
ilość w stosunku do potrzeb, 
organizm pobiera wapń na bie-
żące potrzeby z zapasów, czyli 
z kości. Dlatego tak ważne jest 
spożywanie go w odpowied-
niej ilości. Wapń spełnia szereg 
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istotnych ról: pomaga w prawi-
dłowym funkcjonowaniu mięśni, 
jest potrzebny do utrzymania 
zdrowych kości i zębów, bierze 
udział w procesie podziału i spe-
cjalizacji komórek, przyczynia się 
do utrzymania prawidłowego 
metabolizmu energetycznego. 
Ogólnie dostępnymi źródłami 
wapnia są mleko i jego przetwo-
ry takie jak: jogurty, kefiry, sery, 
ale także ryby np. sardynki, faso-
la, szpinak, natka pietruszki czy 
orzechy.
Magnez – w niektórych sytu-
acjach, takich jak niepokój, cią-
ża, zwiększony wysiłek fizycz-
ny lub umysłowy, organizm 
zużywa go więcej. Jaką rolę pełni  
w kontekście narządu ruchu? Po-
maga w utrzymaniu równowagi 
elektrolitowej oraz w prawidło-
wym funkcjonowaniu mięśni  
i utrzymaniu zdrowych kości 
oraz zębów. Odgrywa rolę w 
procesie podziału komórek i po-
maga w prawidłowej syntezie 
białka. Przyczynia się do zmniej-
szenia uczucia zmęczenia i znu-
żenia oraz pomaga w prawidło-
wym funkcjonowaniu układu 
nerwowego. Magnezu szukajmy  
w produktach z pełnego prze-
miału, ziarnach i pestkach, płat-
kach owsianych, szpinaku, kala-
repie, kakao.
Witamina D – jest syntetyzo-
wana w skórze pod wpływem 
promieni słonecznych, jednak  
z uwagi na ograniczoną eks-
pozycję na światło słoneczne  
w ciągu roku, wielu Polaków ją 
suplementuje. Witamina D po-
maga w prawidłowym wchła-
nianiu/wykorzystywaniu wapnia  
i fosforu, utrzymaniu zdrowych 

kości oraz w prawidłowym funk-
cjonowaniu mięśni. Znajduje się 
w takich produktach jak: ryby 
np. sardynki, węgorz czy łosoś, 
jaja, cielęcina.
Witamina K – pomaga w utrzy-
maniu zdrowych kości. Przyczy-
nia się również do prawidłowe-
go krzepnięcia krwi. Witaminę K 
zawierają zielone warzywa, ta-
kie jak: brokuły, jarmuż, szpinak, 
brukselka, sałata.
Witamina C – jej znaczenie dla 
organizmu jest nieocenione.  
W kontekście układu ruchu po-
maga w prawidłowej produkcji 
kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania 
kości i chrząstki oraz pomaga w 
ochronie komórek przed stre-
sem oksydacyjnym. Przyczynia 
się również do zmniejszenia 
uczucia zmęczenia i znużenia. 
Najbogatsze w witaminę C są: 
owoce dzikiej róży, czarna po-
rzeczka, kiwi i papryka.
Miedź – pomaga w ochronie 
komórek przed stresem oksy-
dacyjnym. Pomaga w utrzyma-
niu prawidłowego stanu tkanek 
łącznych i w prawidłowym funk-
cjonowaniu układu nerwowego. 
Przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. Miedź zawie-
rają takie produkty jak: orzeszki 
ziemne, orzechy włoskie, otręby 
pszenne, ciecierzyca, soczewica, 
groch, kasza gryczana, jaja.
Mangan – przyczynia się do 
utrzymania zdrowych kości. 
Pomaga w prawidłowym two-
rzeniu tkanek łącznych. Przy-
czynia się także do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu 
energetycznego. Aby dostarczać 

organizmowi manganu, należy 
spożywać: goździki, płatki owsia-
ne, produkty zbożowe z pełnego 
przemiału, fasolę białą, owoce 
morza, orzechy piniowe, lasko-
we oraz włoskie.
Oprócz witamin i składników 
mineralnych, które pomagają 
w utrzymaniu ogólnej kondycji 
naszych stawów, kości czy mię-
śni, warto spożywać również 
kolagen, będący składnikiem 
mazi stawowej. Należy więc pić 
rosołki gotowane co najmniej 
przez kilka godzin na kościach 
i chrzęściach, jeść salceson, ga-
larety mięsno-warzywne oraz 
galaretki owocowe. W diecie nie 
powinno zabraknąć także wita-
min z grupy B. Niezwykle istot-
ne jest też nawadnianie w ilości 
około 2-2,5 litrów wody dziennie 
w przypadku osoby aktywnej. 
Najlepsza będzie woda źródlana 
lub mineralna, dostarczająca or-
ganizmowi wystarczającej ilości 
soli mineralnych: Ca, Mg, K, Na. 
Rolą wody jest również wypłu-
kiwanie szkodliwych substancji, 
których nadmiar może odkładać 
się w stawach.
Stosowanie się do tych wszyst-
kich zaleceń może wydawać się 
na początku trudne i zbyt cza-
sochłonne. Pamiętajmy jednak, 
że to jak funkcjonujemy dzisiaj 
bezpośrednio wpływa na stan 
naszego zdrowia w przyszłości. 
Dlatego warto zacząć wprowa-
dzać te rady pojedynczo, żeby 
stawały się naszym nawykiem  
i codziennością. Pamiętajmy, że 
lepiej zapobiegać niż leczyć! 

oprac. W. Jakubek
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bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

Podlaskie – bliżej natury
To ziemia naznaczona wielokulturowością, Brama 
na Wschód, miejsce dziewiczych krajobrazów i ciszy 
zapewniającej doskonały reset, przestawienie się na 
slow life.
Cerkwie, synagogi, drewniane kościółki i zapadają-
ce się w ziemie chatki o malowanych okiennicach, 
kurhany Jaćwingów, mgły ścielące się nad nabu-
żańskimi łąkami, plusk ryb w polskiej Amazonce 
- Narwi, dzikie ostępy puszczy Knyszyńskiej, maje-
statyczny żubr wychodzący z białowieskiej kniei, ry-
kowisko w Puszczy Augustowskiej, Droga Mleczna 
biegnąca milionem gwiazd po czystym od smogu 
nieboskłonie, czekająca za progiem Szeptucha, 
smaki pierekaczewnika, kiszki ziemniaczanej i sęka-
cza – takie jest podlaskie, magicznie różnorodne. 

Kulturowy tygiel
Spotkanie z województwem podlaskim można roz-
począć w miejscu mistycznym, na Świętej Górze 
Grabarce, gdzie bije serce polskiego prawosławia. 
Las pokrywających ją, blisko 10 tys. krzyży, stawia-
nych od wieków po dzień dzisiejszy, każdy w kon-
kretnej intencji, otacza prawdziwy las sosnowy. Gra-
barka wraz z przywiezioną tutaj kopią cudotwórczej 
Iwierskiej Ikony Bogurodzicy ze św. Góry Atos jest 
miejscem nieustających pielgrzymek.
Najstarszy w Polsce, drewniany meczet tatarski  
+w kolorze zielonym jest wizytówką wsi Kruszynia-
ny w powiecie sokólskim. Król Jan III Sobieski nadał 
ją Tatarom – Muzułmanom, którzy mieszkają w niej 
do dziś obok katolików i prawosławnych. Za me-
czetem znajduje się mizar, muzułmański cmentarz. 

Dni coraz cieplejsze, aż człowiek potrzebuje kontaktu z naturą,  
a najwięcej jej na Podlasiu. To malowniczo położony region  

z ciekawymi rzekami i jeziorami, najmniej zurbanizowana część Polski,  
to sielskie krajobrazy, urocze miejscowości i uzdrowiska oraz aż cztery parki naro-

dowe – Białowieski, Biebrzański, Narwiański i Wigierski.
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Kruszyniańska restauracja Tatarska Jurta serwuje 
m.in. tatarskie pierogi – kibiny, pieremiacze, cebulni-
ki, kołduny tatarskie czy pierekaczewnik, wielowar-
stwowe ciasto z mięsem, serem lub jabłkami.
Leżącą na trasie do Białowieży, Krainę Otwartych 
Okiennic na południu województwa tworzą ma-
lownicze wsie Trześcianka, Soce i Puchły w dolinie 
Narwi i jej dopływu, Rudni. Unikatowa ornamenty-
ka kunsztownie zdobionych domów z malowanymi 
na kolorowo okiennicami nawiązuje do rosyjskiego 
budownictwa ludowego. W każdej ze wsi znajdu-
je się cerkiew. Świątynia w Puchłach jest jednym z 
najpiękniejszych obiektów sakralnych doliny Narwi, 
słynącym z objawień cudownej ikony Matki Boskiej 
Opiekuńczej i licznych uzdrowień.
Do otoczonego Puszczą Knyszyńską, uzdrowisko-
wego Supraśla w powiecie białostockim przyciąga 
gotycko-bizantyjski, obronny Monaster Zwiastowa-
nia Przenajświętszej Bogurodzicy. W Pałacu Opatów 
znajduje się Muzeum Ikon – interaktywne muzeum 
sztuki sakralnej wschodniego chrześcijaństwa, pre-
zentujące głównie rosyjskie ikony pozyskane przez 
służby celne na wschodniej granicy Polski.

Tykocin, położony również na Białostocczyźnie, 
przed wojną jedno z największych skupisk ludności 
żydowskiej, pamięć o niej przechowuje w murach 
barokowej synagogi, drugiej co do wielkości w Pol-
sce po krakowskiej. W urokliwym, pełnym mało-
miasteczkowej zabudowy Tykocinie znajdują się też 
ruiny jedynego zamku w województwie podlaskim, 
który za czasów Zygmunta Augusta był głównym ar-
senałem królewskim.

Niedawno otworzony i udostępniony dla zwiedza-
jących Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna to 
miejsce, w którym można przeżyć podróż w czasie 
1000 lat wstecz. To pomnik historii, tradycji i dzie-
dzictwa kulturowego naszych przodków.

Dziewicza przyroda
Bodaj najbardziej znaną podlaską atrakcją turystycz-
ną jest Puszcza Białowieska ze słynnymi żubrami. 
Niemniej ciekawy jest Biebrzański Park Narodowy 
– największy w kraju, którego nazwa pochodzi od 
płynącej tu rzeki, a zarazem od litewskiego słowa 
określającego bobra (babras, bebrus). Jego symbo-
lem jest batalion, ptak występujący jedynie na tu-
tejszych bagnach. Biebrzański Park Narodowy jest 
ostoją około 290 tys. gatunków ptaków, ale można 
tu „na żywo” zobaczyć łosia, sarnę, jelenia, usłyszeć 
wilka i rysia. Ciekawostką militarną są ruiny nigdy nie 
zdobytej, carskiej Twierdzy Osowiec.

Perełką Wigierskiego Parku Narodowego jest Poka-
medulski Klasztor nad jeziorem Wigry. Jego dawni 
właściciele, kameduli założyli m.in. Suwałki. Dziś w 
eremach zakonników można spędzić noc, na miej-
scu wziąć udział w warsztatach kulinarnych lub tur-
nusach wyciszających czy odbyć rekolekcje.
Najstarszy w Polsce jest Suwalski Park Krajobrazowy, 
gdzie koniecznie trzeba zobaczyć najgłębsze w kra-
ju jezioro Hańcza – mekkę nurków, polodowcowe 
głazy narzutowe w rezerwacie Bachanowo na Czar-
ną Hańczą, wspiąć się na Suwalską Fudżijamę, czyli 
Górę Cisową, złożyć wizytę staroobrzędowcom we 



wsi Wodziłki i tam wykąpać się w czarnej bani.
Do tego mamy jeszcze Biebrzański Park Narodo-
wy i Narwiański Park Narodowy, które najlepiej 
poznawać, płynąc rzekami i ich rozlewiskami. 

Podlaskie aktywnie
Przyrodniczy charakter regionu to wielki poten-
cjał dla turystyki aktywnej. Takie rzeki jak Bug, 
Biebrza, Narew, Czarna Hańcza oraz akweny jak 
Jezioro Rajgrodzkie i Zalew Siemianówka, sta-
nowią doskonałe warunki dla turystyki wodnej. 
Dodając do tego spływy kajakowe połączone  
z wyjątkowym doświadczeniem śluzowania na 
XIX-wiecznym Kanale Augustowskim, otrzymuje-
my niezwykle bogatą ofertę dla turystów – wod-
niaków.
Z kolei miłośnicy rowerów odnajdą się w regionie 
podlaskim na takich szlakach jak: Podlaski Szlak 
Bociani, podlaski odcinek Wschodniego Szla-
ku Rowerowego Green Velo, czy Białowieskiego 

Szlaku Transgranicznego.
W województwie podlaskim mamy także możli-
wość uprawiania sportów zimowych, szczególnie 
w nowoczesnym kompleksie wyciągów narciar-
skich WOŚiR „Szelment”, położonym na terenie 
Suwalszczyzny.
Nie sposób nie wspomnieć tu jeszcze o ciekawej 
atrakcji zbudowanej w Narwiańskim Parku Naro-
dowym, jaką jest kładka Śliwno-Waniewo, czyli 
drewniany pomost poprowadzony nad rzeką 
Narew i jej rozlewiskami wraz z przeprawą przez 
rzekę pływającą platformą, napędzaną siłą mięśni 
turystów.

Podlasie to także wyjątkowe smaki: ser koryciń-
ski, zupę opieńkową i soljankę, kartacze, babkę 
ziemniaczaną i sękacz.

Przyjemnych wędrówek!

Po Po godzinach...
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Ultrathon™ spray
aerozol 170g

Preparat odstraszający insekty
Długotrwała ochrona przed komarami,

kleszczami i innymi owadami.
• Do 8 godzin skutecznej ochrony.

• Zawiera 25% DEET – to wystarczająca ilość
preparatu do odstraszenia owadów!

• Preparatem można spryskać  
skórę lub ubranie.

• Nie stosować u dzieci  
poniżej 3 roku życia.

• Duża pojemność 170 g.
• Wygodna aplikacja.




