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

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

Pytaj o produkt w swojej aptece!

Calmagin
forte

CHCESZ MIEĆ ZDROWE KOŚCI? 
DBAJ O NIE!
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Centrum  
Kompletne od A-Z
suplement diety, 60 tabletek,  
formuśa multiefekt 

Centrum  
Kompletne od A-Z
 SILVER 50+
suplement diety,  
60 tabletek, formuśa multiefekt

Centrum kompletne od A do Z został opracowany w opar-
ciu o najnowsze osiłgniłcia naukowe. To specjalnie wzbo-
gacony i odpowiednio zbalansowany zestaw witamin i 
składników mineralnych z luteinł. Formuła zapewnia wital-
nołł, wzmacnia odpornołł, wspiera zdrowie oczu i popra-
wia mineralizacjł kołci.

Centrum 50+ została opracowana w oparciu o najnowsze 
osiłgniłcia naukowe. To specjalnie wzbogacony i odpo-
wiednio zbalansowany zestaw witamin i składników mine-
ralnych z luteinł dla osób, które ukołczyły 50-ty rok łycia. 
Formuła zapewnia witalnołł, wzmacnia odpornołł, wspiera 
zdrowie oczu i poprawia mineralizacjł kołci.

Dystrybutor w Polsce: Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

Twoja energia na cały dzień!
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Drodzy Czytelnicy!
Ostatnie tegoroczne wydanie ZDROWIE i OPIEKA po-
wstaje w jesiennej, deszczowej aurze. W tym numerze 
znajdziecie sposoby na przeziębianie i infekcje, listopado-
wą chandrę, na aktywność w czasie pluchy.

Znajdą też Państwo garść informacji na temat przygo-
towań do Świąt Bożego Narodzenia. Przede wszystkim 
metody na zdrowe i radosne święta. Mamy dla Państwa 
także konkurs na „Najlepszy List do Świętego Mikołaja”. 
Na autorów czekają wspaniałe nagrody!

W tym numerze mamy recencje dwóch ciekawych ksią-
żek na długie zimowe wieczory. Jedna z nich ukazała 
się w formie e-book’a, zatem być może na święta będzie 
można ją znaleźć w księgarniach. 

Mamy także powody do radości ze względu na lojalnych 
i oddanych czytelników. Cieszy nas zainteresowanie, za 
co bardzo dziękujemy. Postaramy się sprostać Państwa 
oczekiwaniom.

Życzę wszystkim czytelnikom, aby okres Świąt był dla Was 
czasem rodzinnym, spokojnym, pozbawionym proble-
mów i nieporozumień. Zapomnijmy o pracy, pośpiechu, 
który towarzyszy nam każdego dnia, skoncentrujmy się 
na sobie i naszych najbliższych. W końcu Święta Bożego 
Narodzenia to najpiękniejszy czas w roku. 

Świąt pełnych miłości i uśmiechu drodzy Państwo!  
Do zobaczenia w 2015 roku.

RedakcjaFundacja Zdrowie i Opieka 
ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice
tel. +48 32 253 75 00, 
e-mail: biuro@fuzio.pl, www.fuzio.pl
www.facebook.com/
FundacjaZdrowieiOpieka

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Monika Grzeczyńska, Kamila Skaźnik, Magdalena Oblas, 
Wojciech Jakubek, Jerzy Kurkowski
Konsultacje farmaceutyczne: mgr Ewa Kolasińska
Opracowanie graficzne i skład:  
Monika Grzeczyńska, Magdalena Oblas
Druk: Fischer Poligrafia, Bytom.
Nakład: 15 000 egzemplarzy
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Krzyżówka

Czytelnai na poprawę nastroju

Wędrówki bliskie i dalekie

Dzień ten przypada zawsze w trzeci czwartek listo-
pada. Inicjatywa ta powstała w Stanach Zjednoczo-
nych. Dziennikarz Lynn Smith zaapelował do czy-
telników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie 
palili papierosów. Idea dnia, w którym zachęca się 
palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się także 
w innych krajach, a od 1991 r. do rzucenia palenia 
namawia się Polaków.

ŚWIATOWY DZIEŃ  
RZUCANIA PALENIA

Tabcin trend 
12 kapsułek miękkich
Skład: 1 kapsułka zawiera 2mg chlorfenyraminy, 30mg pseudoefedryny i 250mg 
paracetamolu. 
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwhistaminowe, zwężające 
naczynia krwionośne.
Wskazania: łagodzenie objawów grypy i przeziębienia, tj. gorączki, kataru, bólu 
gardła, bólów głowy, obrzęku błony śluzowej nosa i zatok.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer  Sp. z o.o.
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Na choroby są sposoby!
– przeziębione dziecko

Obniżamy gorączkę
O gorączce można mówić, wów-

czas, gdy temperatura ciała dziecka 
jest wyższa niż 38 stopni. I chociaż 
gorączka towarzysząca infekcji wi-
rusowej jest prawidłową reakcją 
świadczącą o tym, że mały organizm 
walczy z chorobą, to zbyt długo 
utrzymująca się wysoka temperatura 

ciała może mieć zły wpływ na narzą-
dy wewnętrzne, zwłaszcza ośrodko-
wy układ nerwowy, układ krążenia, 
nerki i wątrobę. Dlatego choremu 
dziecku powinno się mierzyć tem-
peraturę mniej więcej co cztery go-
dziny – gdy przekroczy 38,5 stopni 
należy ją obniżyć. Poniżej podajemy 
kilka sposobów na zbicie gorączki:

• leki z paracetamolem (np. Para-
cetamol Galena) lub ibuprofen (Ibu-

fen, Nurofern) dla starszych dzie-
ci. Leki z paracetamolem działają 
przeciwgorączkowo i przeciwbólo-
wo, a te zawierające ibuprofen leczą 
także stan zapalny. Dla niemowląt  
i młodszych dzieci – czopki (np. Ef-
feralgan, Viburcol, który ma również 
działanie uspokajające);

• napar z suszonych liści malin 
z miodem do picia (lub herbata 
z lipy albo czarnego bzu);

• chłodne okłady na kark, czoło 
lub łydki.

Przeziębienie (inaczej wirusowe zakaęenie górnych 
dróg oddechowych) u dziecka to częsty problem, 
zwęaszcza jesienię. Objawy przeziębienia, typu: wyso-
ka goręczka (nawet 40 stopni!), męczęcy katar i kaszel 
oraz silny ból gardęa – pojawiaję się w 48-72 godziny 
po kontakcie z wirusem. 

Jeęli i Twoje dziecko dopadęa jesienna infekcja, nie 
martw się. Dobrze dobrane leki, ęrodki homeopatycz-
ne lub inne domowe sposoby pomogę zęagodzię jej 
objawy i tym samym skrócię czas jej trwania. Podpo-
wiadamy, jak mędrze walczyę z wirusami.

Paracetamol 
GALENA  
120mg/ml, syrop 100ml 

Skład: 5ml syropu zawiera 120mg paracetamolu
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.
Wskazania: bóle różnego pochodzenia o małym i średnim nasileniu, w gorączce  
w przeziębieniach i stanach grypopochodnych.
Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”.

Fizjologiczny roztwór wody morskiej,  
do nawilżania i płukania śluzówek nosa.
Producent: 
Laboratorium FUMOUZE.

Sterimar 
100ml- 300 aplikacji- 
spray do nosa

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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UWAGA! Dzieciom do  
12 roku ęycia nie wolno po-
dawaę preparatów zawiera-
jęcych aspirynę, poniewaę 
grozi to występieniem ze-
spoęu Reye’a, objawiajęce-
go się ostrym zaburzeniem 
czynnoęci wętroby i mó-
zgu. Na to schorzenie zapa-
daję tylko dzieci!

Oczyszczamy nos
Przy przeziębieniu katar na począt-

ku jest wodnisty i lejący, a po kilku 
dniach zmienia się w gęstą wydzielinę 
zapychającą nos i tym samym zmu-
szającą dziecko do oddychania przez 
usta. Przytępia zmysł zapachu oraz 
smaku, przez co maluch traci apetyt. 
Najlepszą metodą walki z katarem 
jest oczyszczanie nosa. Starsze dzieci 
tak często jak to konieczne powinny 
wydmuchiwać wydzielinę, ale nigdy 
z obu dziurek nosa jednocześnie, by 
nie drażnić błony bębenkowej uszu. 
Choć może się wydawać, że katar to 
banalna dolegliwość (bo jak mówi 
przysłowie – nieleczony trwa tydzień, 
a leczony siedem dni) w przypadku 
małych dzieci, a zwłaszcza niemow-
ląt absolutnie nie powinno się go 
lekceważyć. Tu wydzielinę usuwa-
my wyłącznie za pomocą specjalnej 
gruszki lub za pośrednictwem od-

ciągacza do kataru tzw. SOPELKA. 
Jeśli katar nie jest wodnisty, tylko 
gęsty – odciąganie idzie trudniej 
i w takich przypadkach należy za-
stosować preparat z roztworem soli 
morskiej w aerozolu (np. Disnemar, 
Marimer, Sterimar), a także leki ob-
kurczające śluzówkę nosa – Nasivin 
lub Otrivin. 
Na katar pomagają także:

• inhalacje – stanowią ważną po-
moc przy chorobach dróg od-
dechowych, bo trafiają właśnie 
bezpośrednio do nich, nie ob-
ciążając przy tym układu pokar-
mowego dziecka. Już kilkuminu-
towa inhalacja nasila produkcję 
śluzu, wraz z którym organizm 
pozbywa się drobnoustrojów. 
Możemy robić inhalacje zioła-
mi, solankami (np. solanką za-

błocką), a także wodą z kilkoma 
kroplami olejku eterycznego (np. 
sosnowego). Najskuteczniejszym 
rozwiązaniem jest zakup inhalatora 
(np. Inhal, Olbas oil);

• nawilżanie powietrza – zbyt su-
che powietrze to problem zarówno 
latem, jak i w okresie grzewczym. 
Aby wydzielina nie zasychała  
w nosie dziecka, warto zadbać  
o odpowiednią wilgotność powie-
trza w domu. Zakup nawilżacza  
to dobra inwestycja. Można rów-
nież wieszać przy łóżku malucha 
wilgotne ręczniki, a na kaloryferach 
zamontować specjalne pojemniki  
z wodą. Wilgotność najlepiej  
utrzymywać na poziomie 50-60%, 
natomiast temperatura w domu  
nie powinna przekraczać 20-21 
stopni;

Thonsilan syrop 
200ml, 120ml, suplement diety
Wspomaga funkcjonowanie migdałków,  
przynosi ulgę w przypadku podrażnionego gardła.
Innowacyjny suplement diety dla dzieci od 4 roku życia, 
który zawiera składniki wpływające łagodzące na jamę 
ustną i gardło. Ponadto preparat dzięki zawartości wita-
miny C i cynku wspomaga prawidłowe funkcjonowanie 
układu odpornościowego.
Producent: NOVACON Pharmaceuticals Sp. z o.o.

SYROP PRAWOŚLAZOWY 
125g
ALTHAE SIRUPUS 
Skład: 100g zawiera: Althaeae radicis maceratio 32,9g, ekstahent 
– mieszania woda i etanol (40:1), sacharozę 64g, kwas benzoeso-
wy 0,1g oraz wodę do 100g.
Działanie: powlekające, łagodzące, osłaniające.
Wskazania: kaszel w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg 
oddechowych spowodowane podrażnieniem błony śluzowej gardła.
Podmiot odpowiedzialny: Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje 
dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu 
lub zdrowiu.
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• oklepywanie pleców – pomaga  
w „odrywaniu się” i odkrztusza-
niu przy mokrym kaszlu;

• maść majerankowa (zwłaszcza  
u niemowląt) – działa przeciwza-
palnie i zmniejsza obrzęk błony 
śluzowej. Ponadto łagodzi po-
drażnioną skórę wokół nosa.

Sposoby na kaszel
Zazwyczaj zaczyna się niewinnie 

– dziecko odczuwa nieprzyjem-
ne drapanie w gardle, które wraz  
z rozwojem infekcji przekształca 
się w kaszel. Początkowo w suchy, 
gdyż w górnych drogach oddecho-
wych jeszcze nie zdążyła odłożyć się 
wydzielina. Następnie przechodzi 
w mokry kaszel, gdzie nagroma-
dzony śluz zaczyna być usuwany. 
W zależności od rodzaju kaszlu, 
podajemy odpowiednie leki, tzn. 
przy kaszlu suchym pomagają pre-
paraty hamujące odruch kasłania,  
a przy mokrym – preparaty wy-
krztuśne. W tym wypadku z pewno-
ścią naszemu maluchowi pomogą:

• do kupienia w aptece syropy na 
kaszel suchy i mokry przezna-
czone dla dzieci;

• na mokry kaszel działają też me-
tody domowe – syrop z czosnku 

(zawiera allicyne, nazwaną na-
turalnym antybiotykiem) oraz  
z babki lancetowej;

• syrop z cebuli – działa bakterio-
bójczo, przeciwkaszlowo, ale też 
wykrztuśnie;

• mleko z masłem i miodem – 
wystarczy do zagotowanego mle-
ka dodać łyżkę masła oraz łyżkę 
miodu.

Ból gardła  
– jak go złagodzić?

Ból gardła u dzieci jest bardziej 
dokuczliwy niż u dorosłych, gdyż 

często towarzyszy mu katar, kaszel, 
trudności w przełykaniu, wysyp-
ka skórna, zaczerwienione oczy, 
gorączka i ogólne osłabienie. Przy 
wirusowym zapaleniu gardła wy-
starczy brać leki przeciwzapalne, za-
wierające ibuprofen i paracetamol. 
W łagodzeniu bólu gardła najszyb-
ciej pomogą maluchowi preparaty  
o działaniu miejscowym. Najczę-
ściej mają one postać:

• tabletek do ssania (Cholinex, 
Septolete, Strepsils, Neo Angin);

• leków w aerozolu (Tantum Ver-
de, Septosan, Neo Angin);

• płukanek (Gargarin, Septosan, 
Azulan).

Nasivin soft
 0,05% aerozol 10ml

Skład: 1ml zawiera 0,5mg oksyma-
tazoliny
Działanie: zmniejszenie obrzęku 
zmienionej zapalnie błony śluzowej. 
Wskazania: obrzęk błon śluzowych 
występujący podczas zapalenia bło-
ny śluzowej nosa, pochodzenia na-
czynioruchowego lub alergicznego, 
w zapaleniu zatok przynosowych, 
zapaleniu trąbki słuchowej, zapale-
niu ucha środkowego.
Lek przeznaczony dla dzieci od  
6 roku życia i dorosłych.
Podmiot odpowiedzialny:  
Merck Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy 
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Emolium 
Emulsja do kąpieli 
400ml, od 1 dnia życia 

Emulsja do kąpieli Emolium to 
kompletny emolient zalecany 
do codziennej higieny skóry 
wrażliwej, suchej i skłonnej do 
podrażnień. Delikatnie myje 
skórę i zapewnia jej zdrowe funk-
cjonowanie, chroni ją i sprawia, 
że staje się mniej podatna na 
podrażnienia.

Wyprodukowano przez: 
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Dicoflor 30 
12 saszetek 

Dietetyczny środek spożyw-
czy specjalnego przeznacze-
nia medycznego.
Przeznaczony dla niemow-
ląt i dzieci. Jedna saszetka 
zawiera 3 miliardy żywych 
kultur bakterii Lactobacillus 
rhammosus.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z antybiotykoterapią, 
skraca czas trwania biegunki infekcyjnej, wspomaga odporność oraz przywra-
ca równowagę mikroflory jelitowej.
Dystrybutor: Vitis Pharma Sp. zo.o.
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Skuteczne są również:
• 15-minutowe okłady z liści ka-

pusty – działają przeciwzapalnie 
i zmniejszają ból;

• płukanki z ziół np. szałwii, ru-
mianku albo nagietka – łagodzą 
ból i pieczenie oraz odkażają.

Podczas infekcji warto także za-
żywać witaminy, zwłaszcza C, po-
łączonej z rutyną, która obkurcza 
naczynia krwionośne w nosie (np. 
Rutinoscorbin, Novorutin C). Coraz 
częściej farmaceuci zalecają prepa-
raty, które łączą w sobie działanie 
środków przeciwbólowych, prze-
ciwzapalnych, zwalczających go-
rączkę i łagodzących katar, np. Col-
drex, Scorbolamid, Gripex. 

Niemal zawsze podczas choro-
by dziecko traci apetyt. Spokojnie, 
utrata apetytu to zjawisko przejścio-
we i jest absolutnie normalne pod-
czas wirusowego zakażenia górnych 
dróg oddechowych. Dlatego nie 
można zmuszać malucha do jedze-
nia na siłę, tylko należy mu poda-
wać małe porcje ciepłego posiłku, 
częściej niż zwykle. Posiłki powinny 
być płynne i półpłynne (kasze, prze-
ciery z wszelkiego rodzaju warzyw, 
niezbyt ostre i kwaśne owoce, soki, 
zupy) oraz mleczne (kaszki, jogur-
ty), ponadto mięso z drobiu, ryby. 

Kiedy dziecko czuje się lepiej, moż-
na włączyć jajka, sery, wołowinę.

Bardzo ważne podczas przeziębie-
nia jest podawanie dziecku dużych 
ilości płynów, głownie: herbat zioło-
wych i owocowych, słabej czarnej 
herbaty oraz wody mineralnej. Biorą 
one udział w procesie eliminowa-
nia toksyn z organizmu, pozwalają 
uzupełnić utraconą ilość płynów, co 
ma zazwyczaj miejsce, gdy dziecko 
boryka się z wysoką temperaturą. 
Istotne jest, aby napój miał tempera-
turę około 37 stopni (wtedy jest bar-
dziej przyswajalny przez organizm).  
Picie zbyt gorącego napoju powodu-

je, że do jego ochłodzenia organizm 
potrzebuje dodatkowych zasobów 
energetycznych, o które w okresie 
choroby nie jest tak łatwo.

Pamiętajmy, że wszelkie niepo-
kojące objawy wirusowego zaka-
żenia górnych dróg oddechowych  
u dzieci powinny być konsultowane 
z lekarzem. Nie należy stosować le-
czenia na własną rękę. Można wpro-
wadzić domowe sposoby na prze-
ziębienie, jednak ze świadomością, 
że nie eliminują one wirusa, który 
jest przyczyną choroby, ale pozwala-
ją zmniejszyć tylko objawy.

Kamila Skaźnik

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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Nurofen dla dzieci Forte 
200mg/5ml, zawiesina doustna 50ml, 
smak truskawkowy

Skład: 5ml zawiesiny zawiera 200mg ibuprofenu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeci-
-wzapalne.
Wskazania: gorączka oraz bóle różnego pochodzenia.
Lek można stosować od trzeciego miesiąca życia.
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckizer Poland S.A.

Alaskan Max 
olej z wątroby rekina
500mg x 60 kapsułek,  
suplement diety
Produkt wspomaga odporność organizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wzroku, skóry i kości.
Polecany dla osób od 3 roku życia, potrzebujących wzmocnienia odporności w czasie lub przed sezonem jesien-
no-zimowym, rekonwalescentów.
Podmiot odpowiedzialny: S-LAB Sp. z o.o.



R E K L A M A

Jak nie dać się  
listopadowej aurze!

Jednym z rozwiązań może być 
pozostanie przy tym co się ro-
biło dotychczas. Tak czynią naj-
więksi pasjonaci, np. jeżdżą na 
rowerze, mimo zamieci śnież-
nej i mrozu, czego nie polecam. 
Są też tacy, którzy traktują sport je-
dynie jako dobrą zabawę, sposób na 
zdrowie i lek na nudę. 

Zanim jednak zaczniemy w ogó-
le ćwiczyć musimy zadbać o od-
powiednie nastawienie 

psychiczne i nie tracić dobrego na-
stroju. Dni są coraz krótsze, a nasze 
przekonanie, że jesień to pora roku, 
w której dominuje szarość, to nie 
jest powód do jesiennej depresji. 
W razie gdy smutek nas ogarnia 
musimy zastosować terapię kolora-
mi. Przecież nie od dziś wiadomo, 
że jesień w przyrodzie to pora roku, 
w której można dostrzec mnóstwo 
barw. Mają one zbawienny wpływ 
na nasze samopoczucie. Kolejnym 
argumentem przemawiającym za 
tym, żeby wziąć się w garść  jest fakt, 
że temperatura na zewnątrz nam 
wyjątkowo sprzyja: nie jest upalnie 
ani specjalnie zimno. Idealnie, aby  

czerpać przyjemność ze świeżego 
powietrza. Jeżeli jesteśmy już prze-
konani do tej pory roku to już po-
łowa sukcesu. Teraz konieczne jest 
przez nas wybranie odpowiedniej 
aktywności fizycznej, takiej, która 
spełni nasze oczekiwania i sprawi 
nam, jak najwięcej satysfakcji. 

Najbardziej oczywistą formą spę-
dzania wolnego czasu aktywnie  
jest turystyka. W największym skró-
cie to po prostu piesze wycieczki,  
wędrówki, jak również miejskie  
spacery. 

Ważnym aspektem tutaj jest ubiór, 
o którym warto pomyśleć i dobrze 
go dobrać do warunków panują-
cych na zewnątrz. Najbardziej znaną  

i skuteczną techniką jest 
ubieranie się 

Za oknami naszych domów widaę juę jesieę, więc  
pewnie wielu z nas zastanawia się co zrobię, aby byę  
w formie? Sezon na rower i bieganie powoli się koę-
czy, a boiska na otwartym powietrzu zaczynaję ęwiecię  
pustkami. Dlatego teę spieszymy z kilkoma propozycja-
mi jak cieszyę się sportem i jednoczeęnie ęyciem, mimo  
nie najlepszej pogody. 

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 far-
maceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany 
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Strepsils z miodem i cytryną
24 pastylki twarde do ssania

Skład: 1 pastylka zawiera 1,2mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego 
oraz 0,6mg amylokrezolu.
Działanie: przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne.
Wskazania: objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser S.A.



na spotkać wielu mężczyzn. To 
idealna opcja dla osób, które lu-
bią dobrą zabawę, towarzystwo  
a przy okazji chcą spalić trochę 
kalorii. Połączenie tańca z aerobi-
kiem daję nam sporo dobrej zaba-
wy i naprawdę dużo ruchu, co na 
pewno będzie miało duży wpływ 
na nasze dobre samopoczucie 
i świetny wygląd. Dodatkowym 
atutem jest fakt, że na zajęciach 
wykorzystuje się elementy za-
czerpnięte z wielu tańców, a to po-
może nam podszlifować również 
nasze umiejętności taneczne. 

Dla tych którzy chcą przede 
wszystkim zadbać o swoją sylwet-
kę i kondycję proponujemy basen 
lub siłownię. Na basenie odciąży-
my nasze stawy. Pływanie anga-
żuje duże partie mięśniowe, więc 
na pewno nasza sylwetka stanie 
się atrakcyjniejsza. Chodzenie na 
basen zaleca się wszystkim, bez 
względu na wiek. Nawet jeżeli ktoś 
nie umie pływać abo po prostu 
tego nie lubi, może wybrać się na 
aqua aerobik. 

Siłownia to zajęcia dla tych, któ-

na tak zwaną cebulkę, czyli kilka 
warstw cieńszego ubrania, które 
pozwolą nam na dostosowanie się 
do zmiennej i kapryśnej pogody. 

Dla tych, którzy nie mają ochoty 
na jesienne spacery i podziwianie 
barwnych krajobrazów alternaty-
wą może być squash. Jest to dyscy-
plina skierowana do osób bardziej 
aktywnych i wysportowanych. 
W największym skrócie chodzi 
o odbijanie piłki o ścianę w wy-
znaczonym polu za pomocą spe-
cjalnych rakiet. Sport ten staje się 
popularniejszy i jest coraz więcej 
miejsc, gdzie można go uprawiać. 
Jest to sport dość męczący pomi-
mo małych rozmiarów kortu, ale 
przede wszystkim dlatego, że to ak-
tywność wyjątkowo dynamiczna. 

Dobrą propozycją aktywności 
na tą porę roku jest zumba czy-
li sport plus taniec. Aktywność 
ta przeznaczona jest głównie dla 
kobiet, ale na treningach moż-

rym zależy najbardziej na wyglą-
dzie. Jednak wszyscy dobrze wie-
my że „W zdrowym ciele, zdrowy 
duch!”. Początkowo warto zain-
westować w treningi z trenerem, 
który pokaże nam jak ćwiczyć 
efektywnie, a przede wszystkim 
bezpiecznie.

Jak widać możliwości jest bardzo 
dużo. Trzeba tylko dobrze dobrać 
je do naszych umiejętności, zainte-
resowań i kieszeni. Warto pokusić 
się o taki wybór jak najszybciej, 
ponieważ ćwicząc czujemy się po 
prostu lepiej i zdrowiej.

Wojciech Jakubek

Sinulan forte
60 tabletek powlekanych, suplement diety 

Pomaga utrzymać prawidłowe funkcjonowanie  
błon śluzowych zatok, wspomaga ich funkcje 

samooczyszczające.
Producent: Walmark Sp. z o.o.

ZDROWIE I OPIEKA
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Świętuj z umiarem!

Jak podkreśla Profesor Brian Wansink z Cornell University, 
nawet w ferworze świątecznego szaleństwa, można kontro-
lować bezmyślne jedzenie. Nakładanie wysokokalorycznych 
dań w kuchni powoduje zmniejszenie spożycia danej potrawy  
o blisko 15-20%. Siadając obok najwolniej jedzącej osoby 
i dostosowując się do jej tempa jedzenia, automatycznie za-
czyna się spożywać mniej. Należy nauczyć się czerpać przy-
jemność ze wspólnego biesiadowania. Wieczerza wigilijna nie 

ma polegać na unikaniu tego, na co ma się naprawdę ochotę, 
ale na jedzeniu w mniejszych ilościach. Jak dowodzą ba-

dania, ludzie zjadają o 85% więcej, gdy mają większy 
wybór potraw. Najlepszym sposobem na uniknięcie 

ciągłego podjadania, jest „odsunięcie” się od ulubio-
nych przekąsek. Należy jednak pamiętać, że kilku-
dniowe obżarstwo ma swoje przykre następstwa. 

Do najczęściej wymienianych skutków świą-
tecznego ucztowania zaliczamy: 

• bóle wątroby, 
• zgagę.

 Nadmierne spożywanie tłustych potraw ob-
ciąża pracę wątroby, powodując tym samym jej 
bolesność. Domowym sposobem na zmniej-
szenie stężenia lipidów we krwi jest wprowa-
dzenie do diety otrębów owsianych. Skuteczne 

jest także popijanie ziół takich jak: mięta pie-
przowa, rumianek, czy dziurawiec, gdyż wpływa 

to na przyspieszenie procesu trawienia tłuszczów 
poprzez usprawnienie wydzielania żółci w orga-

nizmie. Odpowiednio dobrane zioła przyspieszają  
regenerację komórek wątroby oraz chronią przed  

zapaleniem przewodów żółciowych, jak również  
pęcherzyka żółciowego.

Boęe Narodzenie to czas mięoęci, radoęci  
i pojednania. To moment, w którym caęa rodzi-
na gromadzi się przy stole by wspólnie przeęa-
maę się opęatkiem, kolędowaę oraz wzmocnię 
ęęczęcę ich więę. Wszechogarniajęca magia 
ęwiętecznego stoęu sprzyja nadmiernemu je-
dzeniu. W koęcu któę moęe oprzeę się trady-
cyjnym potrawom czy ulubionym przysmakom 
serwowanym często tylko raz w roku. 

ZDROWIE I OPIEKA
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań nie-
pożądanych 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.

FORTIMAG 
60 tabletek,  
MAGNEZ + WITAMINA B6  
+POTAS, suplement diety

Suplement zawiera wysoko przyswajalną 
formę magnezu. Przyczynia się do zmniejsze-
nia zmęczenia i znużenia, wpływa na prze-
wodnictwo nerwowe i mięśniowe, pomaga  
w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.
Dystrybutor: Fortis Pharmaceuticals Sp. z o.o.

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

Preparat przeznaczony jest dla wszystkich osób dorosłych dba-
jących o swoje serce i układ krążenie. 
Głównym składnikiem preparatu jest olej pozyskiwany z ryb mórz zim-
nych żyjących na dużych głębokościach. Zawiera cenne dla organizmu 
człowieka kwasy omega-3 (EPA i DHA). Są one ważne dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu, a zwłaszcza serca i całego układu krążenia.
Producent: Holbex Sp. z o.o.

Novocardia 
40 kapsulek elastycznych, 
suplement diety
Suplement dostarcza cenne, niezbędne dla zdrowia nienasy-
cone kwasy tłuszczowe. Unikalna kompozycja kwasów ome-
ga-3(EPA/DHA), witamin z grupy B oraz czosnku wzmacnia 
serce, dba o właściwy poziom cholesterolu i ciśnienie krwi.
Wytwórca: ASA Sp. z o.o.



 Controloc Control
 20mg, 14 tabletek dojelitowych

Skład: 1 tabletka zawiera 20mg pantoprazolu.
Działanie: blokowanie enzymów wytwarzających kwas żołądkowy.

Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów choroby refleksowej  
przełyku(zgaga, kwaśne odbijanie) u dorosłych.

Podmiot odpowiedzialny: Nycomed GmbH.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawko-
wanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, 

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża  

Twojemu życiu lub zdrowiu.

Brak umiaru w jedzeniu wywo-
łuje chorobę refluksową. Aby za-
pobiec uczuciu palącego przełyku 
należy: unikać tłustych, czy ostrych 
produktów, stronić od napojów ga-
zowanych, alkoholowych, kawy, 
czy soków cytrusowych, bądź po-
midorowych. Objawy zgagi moż-
na również zniwelować sięgając po 
leki obniżające poziom wytwarzania 
kwasów żołądkowych.

Kolejnym skutkiem spożywania 
zbyt dużej ilości ciężkostrawnego  
jedzenia są wzdęcia. Napary z kopru 
włoskiego lub kminku lekarskiego 
niweluje nadmiar ilości gazów z jelit.  
W celu zapobiegnięcia skutkom 
przejedzenia warto poprosić Farma-
ceutę o radę w doborze specyfiku, 
który przyniesie nam ulgę. 

Podczas świątecznej biesiady, 
niestety, nie dostarczamy organi-
zmowi wystarczającej ilości błon-
nika. Może to skutkować wystę-
powaniem zaparć. W przypadku 
pojawienia się tego rodzaju nie-
przyjemności, warto sięgnąć po 
siemię lniane, które jest bogate  
w substancje śluzowe. Działają 
one osłonowo na ścianki jelit oraz  
usprawniają przemieszczanie się  
pokarmu w jelitach. Warto także 
wzbogacić jadłospis o wszelkiego  
rodzaju jogurty, kefiry i maślan-
ki, które powodują przyspieszenie 
procesu trawienia. Do typowych 
świątecznych zwyczajów, war-
to dodać jeszcze jeden,  
a mianowicie dba-
nie o serce. 

W tym radosnym okresie spoży-
wane przez nas posiłki bogate są  
w tłuszcze zwierzęce, powodu-
jące odkładanie się cholestero-
lu w tętnicach, a tym samym 
wpływające na wzrost pozio-
mu ryzyka rozwoju choroby 
wieńcowej serca. Przygotowu-
jąc bożonarodzeniowe potra-
wy należy pamiętać o używaniu 
oleju rzepakowego. Posiada on 
nienasycone kwasy tłuszczowe  
z rodziny omega-3. Olej rzepako-
wy to m.in. dodatek do barszcz 
u czerwonego, keksu z bakaliami 
czy też do korzennego piernika. 
Przydatny jest również do smaże-
nia, np. wigilijnego karpia. Mało 
osób zdaje sobie sprawę z faktu, 
że dania na nim przygotowywane 
mają od 5% do 10% mniej kalorii 
niż potrawy smażone na pozosta-
łych olejach roślinnych.

Należy pamiętać o tym, aby po 
świątecznych, sutych posiłkach 
wspólnie z całą rodziną udać 
się na spacer. Ruch na świeżym 
powietrzu zapobiega ospałości, 
wpływa na dotlenienie organi-
zmu i przyśpiesza spalanie nad-
programowych kalorii.

Zdrowych, spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia!

Martyna Chęcińska

R E K L A M A

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

Karczoch 
60 tabletek powlekanych, suplement diety

Morwa biała 
60 tabletek, suplement diety

Wyciąg z karczocha wspomaga funkcjono-
wanie układu pokarmowego oraz trawie-
nia tłuszczy. Ochrania i wspiera wątrobę, 
wytwarzanie żółci i soków trawiennych. 
Przyczynia się do utrzymania normalnego 
poziomu cholesterolu i lipidów, wspoma-
ga pracę układu krążenia i serca.

Wyciąg z liści morwy białej korzystnie 
wpływa na poziom cukru w organizmie 
poprzez spowolnienie działania enzy-
mów biorących udział w trawieniu wę-
glowodanów. Ogranicza przyswajanie 
cukru i skrobi po posiłkach.

ZDROWIE I OPIEKA
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Producent: Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A.

KILKA RAD DLA  
ęWIęTECZNYCH ęASUCHÓW:

1. Zamieniaj wysokokaloryczne przepi-
sy, na ich lekkostrawne odpowiedniki

2. Zachowaj umiar w jedzeniu i piciu
3.	Spaceruj	po	obfitychposiłkach
4.	Wspomagaj	trawienie	popijajłc:
*	1	lampkł	czerwonego	wina	do	posiłku,
*	siemił	lniane,	
* sok z czarnej jagody, 
* kompot z suszu,
*	filiłankł	herbaty	(miłtowej,	czerwonej,	
z	dzikiej	róły,	błdł	z	rumianku)

5.	Pamiłtaj,	 gorłca	 kłpiel	 wpływa	 
na	rozkurczenie	miłłni	brzucha.



W zimie również stopy wymagają 
specjalnej pielęgnacji. Warto sięgnąć 
po produkty zawierające substancje  
o właściwościach keratoplastycz-
nych lub keratolitycznych, ta-
kich jak: mocznik, kwas salicy-
lowy, kwas mlekowy. Stosuje się 
je codzienne na noc, nakładając 
po aplikacji bawełniane skarpety.

Zanim pójdziesz spać
Noc to czas, kiedy nasz organizm 

regeneruje się najszybciej. Dlatego 
przed położeniem się do łóżka war-
to zadbać o skórę i wzmocnić ją.  
Godne polecenia są zarówno kre-
my nawilżające, jak i odżywcze.  
Te pierwsze chronią przed prze-
suszeniem, te drugie z kolei uła-
twiają naprawę szkód wyrządzonych 
przez mróz. Najlepiej stosować je na  
zmianę co drugi dzień.

Monika Grzeczyńska
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Piękne usta
Zimą bardzo istotne jest odpowied-

nie zabezpieczanie ust. Są one szcze-
gólnie narażone na pękanie i wysusze-
nie. Skuteczną ochronę zapewnią im 
bezbarwne nawilżająco-natłuszczające 
sztyfty do warg, zawierające tłuszcze 
roślinne, woski, glicerynę, witaminy 
oraz filtry UV. Suchym, popękanym 
ustom pomoże maseczka z miodu  
i żółtka. 

Dłonie i stopy
Dłonie należy smarować kremem 

po każdym myciu. Zimą najlepiej 
sprawdzają się kremy z dużą zawarto-
ścią gliceryny, która wiążąc wodę, za-
pobiega wysuszaniu skóry i chroni jej 
powłokę hydrolipidową. Jednak przed 
wyjściem na zewnątrz, należy zabezpie-
czyć skórę rąk specjalnymi, zimowymi 
kremami ochronnymi, które tworzą na 
skórze ochronny filtr lipidowy. Bez-
pośrednio przed wyjściem z domu 
nie powinno się myć rąk, bo wilgotna 
skóra poddana działaniu mrozu traci 
elastyczność i może popękać.

AMADERM 

Preparat zapewnia ochronę przesuszonej i odwod-
nionej skórze. Wygładza ją i regeneruje, czyni miek-
ką, elastyczną. Likwiduje nadmierne rogowacenie. 

krem nawilżająco-regenerujący 
UREA, 15%, 50ml

AMADERM 

Krem do pielęgnacji bardzo suchej, szorstkiej skóry 
stóp, z nadmiernym rogowaceniem lub pękaniem.

AMADERM
Dzięki dużej zawartości substancji nawilżających, 
nawadniających, natłuszczających, łagodzących po-
drażnienia preparat doskonale nawilżą skórę, wygła-
dza ją oraz przywraca miękkość.

krem nawilżający UREA 
5%, 50ml

krem regenerująco złuszczający 
UREA, 30%, 50ml

Producent: Zakład Farmaceutyczny AMARA sp. z o.o. Producent: Sewmed Medica.

Piękna i zdrowa skóra
Nasza skóra jest bardzo wraęliwa na pogodę. Latem wal-

czy z upaęem, zimę stara się oprzeę lodowatej aurze. Jed-
nak mróz i wiatr jest dla nas znacznie bardziej groęniejszy. 

Skóra czerwona, niemal sina,  
to oznaka odmrożenia. Jeżeli zdarzy 
się nam przemrozić dłonie, to bez-
pośrednio po powrocie do domu 
musimy je rozgrzać. Można spró-
bować delikatnie je rozetrzeć, ale 
najlepiej jest zanurzyć je w letniej 
wodzie i powoli rozmasować. Na-
stępnie dłonie trzeba posmarować 
kremem do rąk z witaminami A i E, 
gliceryną i kolagenem. A na noc na 
posmarowaną odżywczym kremem 
skórę najlepiej nałożyć bawełniane 
rękawiczki. Nadmiernie wysuszone 
ręce można wymoczyć w podgrza-
nej oliwie lub olejku migdałowym. 
Zimą wskazane są również kąpiele 
parafinowe dłoni. Parafina zawiera 
naturalne substancje natłuszcza-
jące, a po nałożeniu na skórę two-
rzy warstwę zatrzymującą wilgoć. 

Kąpiel parafinowa otwiera pory 
skóry i wspomaga krążenie krwi, 
przez co wspaniale rozgrzewa prze-
marznięte dłonie. Po zabiegu skóra 
staje się miękka i elastyczna, a mię-
śnie rozgrzane i rozluźnione.

Neutrogena
szybko wchłaniający 

się krem do rąk, 75ml 
+ sztyft ochronny do 

ust w prezencie

Krem natychmiast nawilża  
skórę dłoni, sprawiając, że odzyskuje  

ona miękkość i elastyczność..
Posiada lekką, nietłustą konsystencję  

dzięki czemu szybko się wchłania  
i daje uczucie komfortu.

Dystrybutor:  
Johnson & Johnson.

NEURO 
– max ARTRO

– max 
100ml, krem  
BIOTERAPIA, MIĘŚNIE

Krem do masażu mięśni, intensywnie 
regeneruje i pobudza biologiczną ak-
tywność skóry, dzięki czemu przynosi 
naturalna ulgę, pozostawiając przyjem-
ne uczucie odprężenia i relaksu.

100ml, krem 
BIOTERAPIA, PLECY

Krem do masażu mięśni, intensywnie re-
generuje i pobudza biologiczną aktywność 
skóry, dzięki czemu przynosi naturalna 
ulgę, pozostawiając przyjemne uczucie 
odprężenia i relaksu.



Narty biegowe  
to idealne rozwiązanie!
Jest to sport dla każdego, gdyż 

nie ma żadnych ograniczeń 
wiekowych. Na początek po-
trzebny jest komplet nart bie-
gowych (z wiązaniami, butami 
oraz kijkami), dużo optymizmu  
i samozaparcie.

Jazda na biegówkach przypomi-
na chodzenie. Narty przesuwają 
się wzdłuż siebie równolegle. Już 
kilkugodzinny, regularny, trening 
wpływa bardzo korzystnie na or-
ganizm. Poprawia funkcjonowa-
nie układu oddechowego, wspiera 
krążenie, wzmacnia pracę serca,  
dotlenia organizm i przyczynia się 
do utrzymywania prawidłowej 
wagi ciała.

To forma ruchu, która angażuje 

do pracy mięśnie kończyn dolnych 
oraz górne partie ciała. Istotne jest, 
że w czasie jeżdżenia na biegów-
kach w bardzo niewielkim stopniu 
obciążone są nasze stawy. To jedna 
z bardziej bezpiecznych dyscyplin 
sportowych. 

Coraz częściej powstają szlaki dla 
narciarzy biegowych. Zazwyczaj  
wytyczane są one na terenach parków 
miejskich oraz skwerów. Korzystanie 
z nich jest bezpłatne. Bieganie na 
przygotowanych trasach poprawia 
komfort jazdy, jest szansą na pod-
niesienie swoich kwalifikacji. Taka 
forma aktywności daje możliwość 
przyjemnego i aktywnego spędzania 
czasu na świeżym powietrzu w gro-
nie przyjaciół i rodziny  
– to sport łączący  
pokolenia!

Nordic walking  
Bardzo zbliżoną formą treningu 

organizmu jest Nordic walking,  
czyli marsz z kijkami. 

Polega na trenowaniu szybkiego 
marszu przy zastosowaniu kijów 
w obu rękach. Podczas uprawiania 
tego sportu angażowane są podob-
ne partie mięśni jak w trakcie spa-
ceru na nartach. 

Ta dyscyplina wymaga mniejsze-
go nakładu finansowego, można  
ją uprawiać bez względu na panu-
jące za oknem warunki pogodowe. 
Warto pamiętać o odpowiednio 
ciepłym ubiorze i dobrych sta-
bilnych butach, które ochronią  
nas przed nieprzyjemnymi kontu-
zjami.

ZDROWIE I OPIEKA
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ACARD 
 75 mg x 60 tabletek dojelitowych 

Substancja czynna: 75mg kwasu acetylosalicylowego.
Wskazania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne,  
w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi.
Producent: Polfa Warszawa S.A. 

Magnefar B6 SENIOR Tonik
500ml, suplement diety

Suplement zawiera wyciągi z owoców głogu i dzikiej róży, zagęszczony  
sok z owoców czarnego bzu, magnez oraz witaminy C i B6.  

Jest to produkt przeznaczony dla bezpośredniego spożycia, dla osób starszych.
Producent: BIOFARM Sp. z o.o.

Zima na sportowo!
Zima to okres, w którym duęo trudniej zmobilizowaę się 

do aktywnoęci fizycznej. Krótsze, mroęne dni, maęa iloęę 
sęoęca nie zachęcaję nawet do spacerów z pupilem.

Taka pogoda nie moęe jednak zwieęę aktywnego seniora! 
Naleęy pamiętaę o tym, ęe kaęda nawet niewielka dawka 
ruchu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym jest na 
wagę zęota. Jakich rozwięzaę szukaę kiedy na chodnikach 
ęnieg i lód?

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.



Bieganie zimą
Idealnym rozwiązaniem dla więk-

szości jest bieganie, to najbardziej 
uniwersalny ze wszystkich sportów. 

Najistotniejszym aspektem jest 
dobranie odpowiedniej odzieży. 

Po pierwsze buty. Buty zimowe  
powinny być nieco grubsze, ze 
sztywniejszą podeszwą i mocniej-
szym protektorem oraz mocniejszą 
tkaniną wierzchnią. Do obuwia war-
to dobrać wygodne i ciepłe skarpety. 

Na nogach powinny się znaleźć 
wygodne spodnie, zimowe ocieplo-
ne legginsy bądź ciepłe spodnie 
dresowe. Tułów warto otulić „na 
cebulkę” i pamiętać o tym, aby zre-
zygnować z bawełny. Nie zapomina-
my o ochronie dłoni i głowy – gdyż 

przez nią tracimy najwięcej ciepła.

Fitness 
W okresie zimowym wiele osób 
korzysta z bogatej oferty klubów. 
Jedną z alternatyw dla fanów jazdy 
na rowerze są zajęcia prowadzone 

na rowerze stacjonarnym. Zajęcia 
indor cycling to dobry sposób na 
utrzymanie kondycji na właściwym 

poziomie. To zajęcia prowadzone 
na rowerach przy muzyce. Dzięki 

takiemu połączeniu mo-
żemy w prosty 

sposób trenować angażując dużo 
partii mięśniowych jednocześnie 
natomiast muzyka pomoże nam się 
zrelaksować i utrzymywać odpo-
wiedni rytm treningu. Jest to jedna  
z wielu form treningu jaką mogą 
nam zaproponować takie kluby. 
Warto zatem co jakiś czas wybrać 
również inne ćwiczenia żeby zadbać 
o wszystkie partie naszego ciała.

Łyżwy
Łyżwy to świetny pomysł dla bar-
dziej wysportowanych osób. Jest to 
nie tylko sport, ale również zabawa. 
Dlatego też go polecamy, bo ważne 
jest, aby uprawiając sport dobrze 
się bawić i czerpać z treningów jak 
najwięcej satysfakcji. Dodatkowym 
atutem jest tu również fakt, że mo-
żemy uprawiać łyżwiarstwo razem  
z naszymi rodzinami lub znajomy-
mi. Szacuje się, że godzinna jazda na 
łyżwach może nam pozwolić spalić 
nawet do 700 kalorii.

Pływanie

Pływanie jest aktywnością, 
dzięki której można wy-

ćwiczyć większe partie 
mięśni. Woda pomo-
że również odciążyć 
nasze mięśnie jak  
i kręgosłup który 
pracuje właściwie 

cały dzień. Po takim 
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazan ia, dane dotyczące działań niepożądanych i dawko-
wanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź  skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek 
niewłaściwie stosowany zagraża  Twojemu życiu lub zdrowiu.

THERAFLU EXTRA GRIP
14 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol-650mg, fenylefrynę-10mg, 
feniraminę-20mg.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, zmniejszające  
obrzęk i przekrwienie błony śluzowej, antyhistaminowe.
Wskazania: objawowe leczenie grypy i przeziębienia, tj. gorączka, katar,  
bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle kostno stawowe, kichanie, dreszcze.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH

Nurofen  EXPRESS FORTE 
20 kapsułek miękkich

Skład: 1 tabletka zawiera 400mg ibuprofenu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.
Wskazania: bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego  
(m.in. bóle głowy, migrena, bóle zębów, nerwobóle, bóle mięśniowe, kostne  
i stawowe, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu, bolesne miesiączkowanie,  
gorączka różnego pochodzenia  (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub  
innych chorób zakaźnych). 
Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckizer Poland S.A.



redakcji! My przekażemy je Mikołajowi! Trzech autorów naj-
piękniejszych listów nagrodzimy upominkami!
Jak wziąć udział w konkursie?  

To niezwykle proste!
Na Wasze listy czekamy do 10 grudnia 2014 roku.

Nagrodzimy trzech autorów  
najpiękniejszych listów!

wysiłku można również skorzystać  
z sauny dzięki której nasze mięśnie 
się zregenerują. 

Gimnastyka
Nasz dzień warto rozpocząć od 20-
30 minutowej gimnastyki, która 

pomoże pobudzić nasze krążenie 
dzięki czemu po wyjściu na ze-
wnątrz nie będzie nam zimno. Po-
ranna gimnastyka powinna polegać 
przede wszystkim na rozciągnieciu 
naszych „zaspanych” jeszcze części 
ciała. Powinny być to jak najprost-
sze ćwiczenia które przygotują nas 

do walki z kolejnym dniem i da-
dzą dawkę dobrego nastroju. 

Spacery
Mimo niesprzyjającej aury 
warto pół godziny dzien-
nie poświęcić na energiczny 
spacer. Ponieważ po całym 
dniu spędzonym w domu 
lub w pracy, aktywny wy-
poczynek na świeżym powie-
trzu i zmiana otoczenia będzie 
czymś w rodzaju odreagowania. 
Natomiast niska temperatura  
i zmiana wilgotności powietrza  

 
 
 
 
wpłyną pozytywnie na poprawę 
naszej odporności, która w tym 
okresie jest szczególnie ważna. 

oprac. Magdalena Oblas  
i Wojciech Jakubek

4 Flex 
30 saszetek, suplement diety

Kolagen Nowej Generacji +witamina C

Suplement zawiera ultranowoczesny, naturalny, łatwo przyswajalny 
hydrolizat kolagenu Fortigel, a zawarte w nim peptydy działają  
na metabolizm tkanki chrzęstnej. Poprzez bezpośredni wpływ  

na chondrocyty preparat stymuluje syntezę kolagenu  
II oraz proteoglikanów. Dodatkowo posiada korzystny  

wpływ na wygląd skóry, włosów i paznokci.
Producent: Valeant.
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Gdy słyszymy słowo Świę-
ty Mikołaj kojarzy nam się 
ono z czerwonym strojem, 
długą białą brodą, siwymi 
włosami oraz rozdawa-

niem prezentów. Ten wizerunek Mikołaja wywodzi się 
z kultury brytyjskiej i amerykańskiej. Wiele z nas zapo-
mina jednak ,że pierwowzorem Świętego Mikołaja był 
Biskup Mira rozdający prezenty dzieciom!

W Polsce Dzień Świętego Mikołaja obchodzimy  
co roku 6 grudnia. Tego dnia dzieci po przebudze-
niu znajdują przy łóżku upominki.
To jeden z piękniejszych i bardzo wyczekiwany, nie 
tylko przez dzieci dzień w roku!

Czy wasze dzieciaki piszą listy do Świętego Mikołaja? 
Napiszcie list wspólnie z nimi i wyślijcie go do naszej 

Pisanie listów do Świętego Mikołaja to piękny zwyczaj przekazywany  
dzieciom z pokolenia na pokolenie przez rodziców, rodzeństwo i dziadków.

1. Napisz list do Świętego Mikołaja. Forma i sposób wyko-
nania dowolny – może być to tekst, rysunek, rękodzieło, 
nagranie. 

2. Wyślij na dwa sposoby:
 - tradycyjnie, pocztą na adres: Fundacja Zdrowie i Opieka,   

ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
 - drogą mailowa na adres: biuro@fuzio.pl
3. Polub nas na facebook’u funpage:   

www.facebook.com/FundacjaZdrowieiOpieka

KONKURS: „List do Świętego Mikołaja”



Jest już jesień a wraz z nią zwiększone ryzyko chorób  
wirusowych, w tym grypy. Ta bagatelizowana przez wielu ludzi 
infekcja przynosi czasami bardzo groźne dla życia powikłania. 

Warto więc zastanowić się nad odpowiednią profilaktyką.  
Porozmawiamy o tym ze specjalistą ginekologiem-położnikiem, 

dr n. med. Małgorzatą Kurkowską.

Porozmawia jmy o…  
SZCZEPIENIACH!

wywiad z ekspertem dr n. med. Małgorzata Kurkowska, 
specjalista ginekolog – położnik.
Od 1990 roku prowadzi specjalistyczną 
praktykę lekarską w Katowicach

REDAKCJA: Czy możemy uchro-
nić się przed chorobami zakaź-
nymi ?

Dr n. med. Małgorzata Kur-
kowska: Jest kilka czynników, 
które zmniejszają ryzyko zaka-
żenia się chorobami zakaźnymi. 
Jednym z nich jest profilaktycz-
ne zastosowanie szczepień. Za-
bezpieczenie przed chorobami 
zakaźnymi można osiągnąć 
przez sztuczne uodpornienie 
bierne i czynne. Uodpornienie 
bierne polega na pozajelitowym 
podaniu preparatu zawierają-
cego immunoglobuliny wytwo-
rzone poza organizmem osoby 
szczepionej – jak np. immuno-
globuliny przeciwko wirusowi 
zapalenia wątroby typu B, wście-
klizny, ospy wietrznej i półpaśca, 

toksynie tężcowej i innych. 
Uodpornienie czynne – czy-
li właściwe szczepienie – to 
podanie całego drobnoustro-
ju lub jego fragmentu lub też 
zmodyfikowanego produktu, 
który powoduje uruchomie-
nie w organizmie mecha-
nizmów odpornościowych. 
Zalicza się tu szczepionka 
przeciwko grypie.

W mediach wiele jest infor-
macji nawołujących do szcze-
pień przeciwko grypie, groźnej 
chorobie wirusowej. Kto powi-
nien się szczepić? Czy wszyscy 
ludzie mogą się szczepić? Czy 
to jest bezpieczne?

Wskazania do szczepienia 
obejmują dwie grupy osób: 
z dużym ryzykiem ciężkiego 
przebiegu grypy lub jej powi-

kłań oraz mogących od-
grywać dużą rolę 

w transmisji    
  wirusa  

 

grypy, w tym także na osoby z grupy 
ryzyka. Grupy osób objętych wska-
zaniami zostały szczegółowo okre-
ślone przez ACIP (Komitet Dorad-
czy ds. Praktyki Szczepień w USA). 
Zwraca uwagę grupa dzieci od 6 
miesiąca do 6 roku życia, dorośli 
i dzieci chorzy na przewlekłe cho-
roby układu sercowo-naczynio-
wego, osoby mieszkające wspólnie 
z osobami z grupy dużego ryzyka 
powikłań grypy, opiekunowie tych 
osób i opiekunowie dzieci do lat 6, 
osoby w wieku powyżej 65 roku 
życia (w USA powyżej 50 roku), 
kobiety, które w czasie najbliższe-
go sezonu epidemicznego grypy 
będą w ciąży, pracownicy ochro-
ny zdrowia. Ponadto szczepieniu 
może się poddać każda osoba  
w wieku powyżej 6 miesiąca życia, 
u której nie ma przeciwwskazań. 
Szczepionka przeciwko grypie 
zawiera dwa rekomendowane na 
dany sezon szczepy wirusa grypy 
typu A i jeden typu B. W Polsce 
dostępne są wyłącznie inakty-
wowane (nieżywe) szczepionki.  

Femibion Natal 2 PLUS 
 30 tabletek powlekanych + 30 kapsułek, suplement diety

Suplement zawiera kwas foliowy,  
metofolinę, witaminy, minerały, jod  
oraz DHA, przeznaczony jest dla kobiet  
od 13 tygodnia ciąży i karmiących piersią.
Wprowadzający do obrotu: Merck Sp. z o.o.

R E K L A M A
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Calcium 
 + kwercetyna 

DUO ALERGO 
20 tabletek musujących,  

suplement diety 

Tabletki musujące bez aromatów  
i barwników, zawierające wapń  

i kwercetynę. 
Suplement polecany dla osób  

dorosłych, mających zwiększone  
zapotrzebowanie na wapń.

Producent: LEK-AM.

R E K L A M A

Są dwa typy szczepionek, uważa 
się, że oba typy są równorzędne.

Czy szczepionka jest w pełni sku-
teczna?

Skuteczność szczepień przeciwko 
grypie jest bardzo zmienna i za-
leży od kilku czynników takich 
jak kategoria osób poddanych 
szczepieniu, od stopnia dopaso-
wania szczepionki do wirusów 
grypy krążących w danym sezo-
nie, a także od nasilenia zachoro-
wań w tym sezonie. Skuteczność 
została lepiej zbadana w grupie 
dorosłych, nieobciążonych cho-
robami przewlekłymi i wynosi 
od 50 do 95 %.Trwała odporność 
jest prawdopodobnie krótsza niż 
jeden rok.

Jakie są przeciwwskazania do 
szczepienia?

Nie jest ich wiele. Przeciwwska-
zaniem jest nadwrażliwość na 
składniki szczepionki, w tym 
alergia na białko jaja kurzego, 
uczulenie na neomycynę, ciężkie 
reakcje alergiczne po poprzed-
nich dawkach szczepionki. Po-
nadto tak jak w przypadku każdej 
innej szczepionki ostre choroby 
gorączkowe. Szczepie-

nie przeprowadza się u lekarza  
rodzinnego i z nim należy 
omówić wszystkie wątpli-
wości.

A co z kobietami w ciąży?
Ciąża i karmienie piersią 
nie jest przeciwwskaza-
niem do szczepienia prze-
ciwko grypie.

Czy mogą wystąpić jakieś ob-
jawy niepożądane po szczepie-
niu?

Tak, mogą, choć najczęściej 
ustępują w dwa dni po szcze-
pieniu. W miejscu podania 
szczepionki może pojawić się 
ból, obrzęk i zaczerwienienie. 
Mogą też wystąpić objawy 
ogólne takie jak bóle głowy, 
mięśni, stawów i podwyższona 
ciepłota ciała, reakcje alergicz-
ne na składniki szczepionki 
o różnym nasileniu, a bardzo 
rzadko – raz na milion poda-
nych dawek zespół Guillian 
Barre.

Dlaczego należy szczepić się 
każdego roku?

Ponieważ co roku modyfikuje 
się wirusy zawarte w szcze-
pionce, a trwała odpornośc 
utrzymuje się przez określony 
czas – najczęściej poniżej jed-
nego roku.

Rozmawiał: Jerzy Kurkowski

Bibliografia: „Szczepienia  
w pytaniach i odpowiedziach”  

Jacek Wysocki i Hanna Czajka

Scorbolamid  
20 tabletek drapowanych Diosminex 

60 tabletek Skład: 1 tabletka  zawiera  300mg salicylamidu, 100 mg kwasu,askorbowego, 5mg rutozydu.
Działanie: Salicylamid – działa przeciwgorączkowo i przeciwbólowo, Rutozyd – wzmacnia na-
czynia krwionośne i zwiększa ich elastyczność. Ponadto chroni witaminę C przed utlenieniem  
i dlatego witamina C dłużej działa. Kwas askorbowy (witamina C) – uzupełnia niedobór witami-
ny C, wspomagającej odporność organizmu w czasie infekcji.

Wskazania: gorączka i ból związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Skład: 1 tabletka zawiera 500mg zmikronizowanej diosminy.
Działanie: zwiększa napięcie naczyń żylnych, drenaż limfatyczny, nasila perystaltykę naczyń chłonnych 
i przepływ limfy, zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych i ich podatność na pękanie.
Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie 
ciężkości nóg, ból nóg, nocne kurcze łydek, leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości 
związanych z żylakami odbytu.

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera 
wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczą-

ce stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą,  

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża  
Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Choć większość z nas stara się orga-
nizować Boże Narodzenie zgodnie  
z tradycją, przekazywaną z pokolenia 
na pokolenie, nietrudno zauważyć,  
że z różnych powodów odrzucamy 
coraz więcej zwyczajów, z dawien 
dawna towarzyszących temu Świę-
tu. Dziś postaramy się przypomnieć 
niektóre z nich – być może okażą się  
dla Was inspiracją. 

Kiedy pierwsza 
gwiazdka pojawi się  
na niebie, możemy  
zasiąść do kolacji. 

Jak należy to robić? 

Na samym początku przy stole 
powinni usiąść najstarsi (symbolizu-
je to kolejność, w jakiej odchodzimy 
z tego świata). Możemy usadzić go-
ści także według hierarchii – dawniej 
to właśnie gospodarz domu rozpo-
czynał wieczerzę. Ile osób powinno 
zasiąść przy stole? Ważne jest, aby 
liczba gości była parzysta. W przeciw-
nym razie osobę, która nie  ma 
„pary” 

może spotkać nieszczęście. Daw-
niej wystrzegano się szczególnie 
liczby 13 (na Ostatnią Wiecze-
rzę jako trzynasty przybył Judasz).

Gospodyni powinna pamiętać 
o pozostawieniu przy stole pustego 
nakrycia, które jest symbolicznym 
zadośćuczynieniem za to, że Maria  
i Józef nie zostali przyjęci do żadnego 
z domów. 

Opłatek, którym dzielimy się 
w Wigilię, nawiązuje do chleba bi- 

 

blijnego, z którym utożsamiał się 
Chrystus. Symbolizuje także pojed-
nanie i przebaczenie.

Zapytani o to, ile potraw powin-
no znaleźć się na świątecznym stole, 
dziś bez żadnych wątpliwości odpo-
wiemy: dwanaście. Dawniej jednak 
sprawa nie była tak oczywista. Przede 
wszystkim zwracano uwagę na to, 
że liczba dań powinna być… niepa-
rzysta. Ilość miała także odpowia-
dać jakiemuś porządkowi – siedmiu 
dniom tygodnia lub dziewięciu chó-

rom anielskim. W szczególnych 
przypadkach potraw 

było właśnie 

Grosik w pierogu i sianko na stole  
– czy nasze Święta są „tradycyjne”?

VITRUM Calcium 
1250+Vitaminum D3

60 tabletek, suplement diety

Suplement diety zawiera węglan  
wapnia z muszli ostryg (500mg)  

oraz witaminę D3 (5µg).
Polecany dla osób dorosłych jako  

uzupełnienie codziennej diety  
w wapń i witaminę D.

VITRUM
PAZNOKCIE 30 
tabletek, suplement diety

Suplement zawiera cynk  
i selen, biorące udział  
w syntezie keratyny  
i kolagenu, głównego  
budulca paznokci.

Dystrybutor: UNIPHARM Sp. z o.o.

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



dwanaście (jak dwunastu apostołów) 
– w tej formie tradycja przetrwała do 
dzisiaj.

Same dania również nie są wybiera-
ne w sposób przypadkowy. 

Ryba w dawnych czasach była sym-
bolem chrześcijaństwa i chrztu, ziarna 
zbóż ofiarowywano jako dar dla błąka-
jących się dusz, kapusta miała chronić 
od złego, grzyby zapewniały dobrobyt, 
miód – długie życie, natomiast owoce 
symbolizowały płodność.

Warto pamiętać, że jeśli do portfela 
włożymy łuskę karpia, w nadchodzą-
cym roku nie zabraknie nam pieniędzy.

W wielu domach jedząc świątecz-
ne pierogi należy być ostrożnym –  
w jednym z nich może się bowiem 
znajdować grosik. I choć sam moment 
jego odnalezienia często okazuje się 
dość nieprzyjemny, dla osoby, która na 
niego trafi, następny rok będzie bardzo 
szczęśliwy.

Podczas Wigilii należy skosztować 
każdej potrawy, aby w przyszłym roku 
niczego nam nie zabrakło.

Na świątecznym stole znajdują się 
nie tylko potrawy… Pod białym obru-
sem w wielu domach układa się rów-
nież sianko. Zwyczaj ten wywodzi się 
z czasów przedchrześcijańskich. W ten 
sposób ludzie składali ofiarę Ziemien-
nikowi, panującemu nad nieużytkami 
rolnymi, stepami i opustoszałą ziemią. 
Dziś sianko uważane jest za symbol 
miejsca, w którym przyszedł na świat 
Jezus.

Trudno wyobrazić sobie Święta bez 
choinki. Dawniej zdobycie drzewka 
było postrzegane jako kradzież obrzę-
dowa – gospodarz w Wigilię udawał się 
do lasu, aby przynieść do domu frag-

ment innego, dzikiego świata. Miało to 
zapewnić domownikom szczęście.

Warto pamiętać, że bardzo istot-
ne jest czym zdobimy naszą choinkę. 
Gwiazdka, poza oczywistym nawią-
zaniem do gwiazdy betlejemskiej, ma 
ułatwić powrót do domu z dalekich 
stron. Łańcuch przypomina o znie-
woleniu grzechem, natomiast lampki 
symbolizują Chrystusa, którego nauka 
okazała się światłem, przyniesionym 
poganom. Dziś mniej już popularne 
jabłka nawiązują do owocu, którym 
kuszono Adama i Ewę. Dzwonki ozna-
czają dobre wiadomości, natomiast 
aniołki mają opiekować się domowni-
kami.

Zwyczaj wieszania jemioły naj-
prawdopodobniej przywędrował do 
nas z Anglii, gdzie gałązki miały po-
magać w pojednaniu skłóconych osób. 
Mały pęczek jemioły powinniśmy 
przechować aż do kolejnych Świąt.

Jeśli wspominamy o choince, nie 
możemy zapominać również o znaj-
dujących się pod nią prezentach. Bez 
wątpienia wszystkie dzieci (i nie tyl-
ko) uwielbiają tę tradycję. Kto jednak 
przynosi świąteczne prezenty? Wie-
lu uważa, że jest to Święty Mikołaj. 
Na Górnym Śląsku domy odwiedza 
Dzieciątko, na terenie dawnej Galicji – 
Aniołek, w Wielkopolsce, na Pomorzu 
oraz Kujawach jest to Gwiazdor, nato-
miast w niektórych zakątkach Kresów 
Wschodnich – Dziadek Mróz.

Bardzo ciekawe są także wróżby wi-
gilijne. Okres Bożego Narodzenia 
często traktowany był jako najlep-
szy czas na 

zapewnienie sobie szczęścia w nad-
chodzącym roku. Przede wszystkim 
należało pilnować, aby wszystkie dzie-
ci były grzeczne – zapewniało to ich 
posłuszeństwo aż do kolejnych Świąt.  
Na sznurach nie powinno się zosta-
wiać prania, ponieważ wszystkie pro-
blemy wrócą do nas w nowym roku. 
Kilka źdźbeł siana w każdym pokoju 
miało zapewnić powodzenie finanso-
we, natomiast zaproszenie do wigilij-
nego stołu obcego mężczyzny przyno-
siło szczęście. Osobę, której udało się 
zabrać jakąś rzecz swojemu sąsiadowi 
(a on tego nie zauważył), w przyszłości 
czekało dostatnie życie.

Magdalena Jezierska
info-poster.eu

 Hyal-Drop multi 
10 ml

Krople zawierają 0,24% kwasu  
hialuronowego, nie zawierają konserwantów.

Przynoszą natychmiastową ulgę podrażnionym  
i zmęczonym oczom po długotrwałym korzystaniu  

z komputera, podczas wietrznej lub  
słonecznej pogody, podczas przebywania  

w pomieszczeniach klimatyzowanych,  
w przypadku braku nawilżenia soczewek  

kontaktowych i dyskomfortu w czasie  
ich noszenia.

Wytwórca: Bausch & Lomb.
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 13.
Hasła do krzyżówki:
Pytania:
1. …na lachy
2. Na głupotę go nie ma
3. Np. widokowy
4. Zjazdowe lub biegowe
5. …jest srebrem a milczenie złotem
6. Robią się gdy upadniemy
7. Cztery w roku
8. Miejsce pracy ekspedientki
9. Choroba objawiająca się silnym bólem 

stawów, pojawia się szczególnie u osób 
starszych

10. Ciemna pora doby
11. Wewnątrz ołówka
12. Osobisty lub samochodowy
13. …rękę myje

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

MAŚĆ KOŃSKA rozgrzewająca 
350g + 150g gratis

Wchodzące w skład maści olejki i wyciągi roślinne 
gwarantują działanie pomocne w dolegliwościach 
związanych za zapaleniem stawów, stanami reuma-

tycznymi, zapaleniem ścięgien i torebek stawowych, 
lokalnymi obrzękami, bólami mięśni, kręgosłupa  

i schorzeniami ischias. Może być także stosowa-
na na żylaki.

MAŚĆ KOŃSKA chłodząca 
350g + 150g gratis

Maść zawiera wyciągi z roślin o działaniu 
leczniczym takich jak: rozmaryn, arnika, 
kasztanowiec zwyczajny, mięta. Korzystnie 
działa w charakterze środka wspomagają-
cego podczas terapii problemów aparatu 
ruchowego oraz podczas leczenia żylaków.

Dystrybutor: SEWMED MEDICAL.
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Jedna noc. Dwie kobiety. Trójka 
utraconych przyjaciół. Cztery dło-
nie i... hipnotyzujące mruczenie 
kota. 

Maja i Marzena były przyjaciół-
kami, powierniczkami, pokrewnymi 

duszami. Ścieżki ich życia rozeszły 
się na wiele lat, a poróżnił je męż-
czyzna. Przypadek, a może prze-
znaczenie skierowało Marzenę do 
eleganckiej czekoladziarni, gdzie 
wszystkie zmysły podpowiadały jej, 
że wreszcie odnalazła namacalny 
ślad istnienia pozostawiony przez jej 
byłą przyjaciółkę. I rzeczywiście tak 
było. Spotkanie po latach, konfron-
tacja uczuć i wyjaśnienie spornych 
kwestii zmieniło nie tylko spojrzenie 
na siebie, na przyjaźń, ale na całe 
życie. Nic nie wydaje się już być ta-
kie, jak wcześniej.

Autorka ma niesamowity dar 
operowania słowem, jest wyjątko-
wą obserwatorką dnia codzienne-
go, wydarzeń, tych zwyczajnych  
i niezwykłych. Doskonale przenosi 
na papier uczucia i emocje. Skła-

nia czytelnika do głębszej zadumy, 
do zajrzenia we własną przeszłość, 
do poszukiwania odpowiedzi na 
pytania dotyczące naszej gotowości 
do poświęceń czy umiejętności wy-
baczania. Autorka melancholijnie  
i nostalgicznie snuje opowieść, któ-
ra wzmaga z każdą kolejną stroną 
bicie naszego serca. Sprawia, że 
krople deszczu, zapach cytrusów, 
smak czekolady, słone łzy, odgłos 
stukających obcasów i echo śmie-
chu stają się prawdzie. Słowa do-
brane do opisu czekoladek, spra-
wiają, że można poczuć niemalże 
ich smak.

To powieść, którą polecam na 
długie, szare wieczory. To powieść 
pełna słów ogromnej wartości,  
definicji prawdziwej przyjaźni  
i miłości. (mg)

Claire, główna bohaterka, jest 
dziennikarką i żoną Ethana. Pew-
nego dnia z powodu tragicznych 
wydarzeń jej życie traci sens. Odbija 
się to na jej małżeństwie i pracy. Nie-
spodziewany atak zimy wiosną tyl-
ko pogarsza ten nastrój i brak chęci 
oraz motywacji do działania. Wtedy 
właśnie Claire otrzymuje zlecenie 
napisania artykułu o anomaliach 
pogodowych. W trakcie pracy natra-
fia na poruszającą historię chłopca, 
Daniela, który zaginął w tajemni-
czych okolicznościach kilkadziesiąt 
lat wcześniej. Wtedy także wiosną 
szalałą śnieżyca... Claire postana-
wia rozwikłać tę tajemnicę. Od tego 
momentu śledzimy już nie tylko losy 
Claire, ale i Very, matki Daniela.

Lektura wciąga wraz z każdą 
kolejną stroną. Kiedy wydaje nam 
się, że jakiś wątek w życiu Claire 
się wyjaśnia to czujemy niedosyt 
w części dotyczącej losów Very. 
Zarówno jedna, jak i druga bo-
haterka są energicznymi kobieta-
mi. Kochają, tęsknią i popełniają 
błędy, ale zarówno jedna i druga 
oddałyby życie za swoje dziecko. 
Siłę miłości i wybaczania w „Je-
żynowej zimie” możemy ujrzeć 
na wiele sposobów. To po prostu 
wzruszająca powieść „ku pokrze-
pieniu serc”, jednak daleko jej do 
miana ckliwej.

W „Jeżynowej zimie” Znajdzie-
my wszystko, co powinna zawie-

rać  w sobie powieść: fascynującą 
historię, tajemnicę i zaskakujące 
zakończenie. (mg)

ZDROWIE I OPIEKA

21

Nadzieja o smaku czekolady Wyz(n/w)anie

Siła miłości i wybaczania  Jeżynowa zima

Czytelnia na poprawę nastroju



Wędrówki bliskie i dalekie
W tym numerze zapraszam Państwa do Wrocławia. Bez wątpienia to jedno  

z ciekawszych polskich miast – liczne zabytki i ciekawe miejsca od lat przyciągają wielu turystów.  
Dziś jednak proponujemy nieco inną trasę spacerową – Szlak Wrocławskich Krasnali.
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Zaplanuj weekend  
– Szlakiem Krasnali,  

czyli do Wrocławia

Cóż, wrocławianie mogą być dumni  
– w ich mieście wszyscy turyści trakto-
wani są z wielkim szacunkiem. 

Zaraz parę kroków dalej widzimy małe 
postaci z charakterystycznymi atrybu-
tami. To znak, że właśnie weszliśmy na 
Szlak Wrocławskich Krasnali. Jeżeli zde-
cydujemy się na dalsze poszukiwania to 
dopiero wtedy rozpoczyna się nasza przy-
goda!

Dziś chcę Państwu przedstawić galerię 
Krasnali, nie zdradzamy, w jakich miej-
scach można je znaleźć – bo tę przyjem-
ność pozostawiamy Wam. Jak już wyru-
szycie na długi spacer sami znajdziecie 
dużo więcej małych ludzików. Zanim wy-
ruszycie w poszukiwaniu Krasnali, warto 
jeszcze wspomnieć o tym, skąd Krasnale 
wzięły się we Wrocławiu.

Wszystko zaczęło się w 2001 roku 
za sprawą Pomarańczowej Alternaty-
wy. Jest to ruch happeningowy, zapo-
czątkowany przez ludzi, dla których 
Solidarność okazała się zbyt nudna(!). 
Członkowie grupy nawiązywali czę-
sto do Partii Krasnoludków (anarchi-
styczny ruch społeczno-artystyczny).  
W 2003 prezydent Wrocławia ufundował 
miniaturową tabliczkę. Później wszystko 
potoczyło się bardzo szybko – pierwszych 
pięć rzeźb projektu Tomasza Moczka, ab-
solwenta Akademi Sztuk Pięknych, zosta-

ło ustawionych w 2005 roku, a trzy lata 
później odsłonięto kolejne figurki, będące 
częścią projektu „Wrocław bez barier”  
– przedstawiają Krasnale na wózku, głu-
choniemego oraz niewidomego.

Do dziś liczba Krasnali ciągle się zmie-
nia – wciąż pojawiają się nowe, jednak 
część starych pada ofiarą kradzieży i wan-
dalizmu.

Warto wspomnieć o tym, że każdy 
mały ludzik związany jest z miejscem, 
w którym został ustawiony – Pieroż-
nik przed barem, serwującym pierogi, 
Rzeźnik na Starych Jatkach. Wszyst-
kie są też odpowiednio wyeksponowa-
ne – najoczywistszym przykładem jest 
Leninek, nocą podświetlany na czerwo-
no… Pozostałe Krasnale to: pracownicy 
bankomatu (nazwa robocza), Arcik Po-
dróżnik, Bankuś Pieniążek, Chrapek, 
Dryndek, Głuchoniemy, Niewidomy  
i W-Skers, Gołębnik, Klucznik, Ko-
wal, Manifest (Leninek), Miło-
śnik, Motocyklista, Obieżysmak, 
Ogrodnik (nazwa robocza), Pieroż-
nik, Pocztowiec, Pocztowiec – widok  
z oddali, Rzeźnik, Strażnik, Syzyfki  
(pchający i podnoszący kulę), Śpioch,  
Teatroman, Turysta, Tynkuś, Wię-
ziennki  oraz Życzliwek.

Przyjemnej wędrówki!

Na niewielkim budynku,  
w jednej z bocznych uliczek  

wrocławskiego Rynku, 
na wysokości kolan  

możemy zobaczyć  
następującą tablicę:



Aspirin C 
10 tabletek, 20 tabletek musujących 

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.

VITA buerlecithin 
1000ml, płyn doustny 

Skład: 100ml leku zawiera: lecytynę sojową-10,4g; witaminę B2-3,5mg; witami-
nę B6-3,5mg; witaminę B12-2,5 mcg; D-pantotenian sodowy-20mg; amid kwasu 
nikotynowego-35mg.

Wskazania: osłabienie pamięci i koncentracji, stany stresowe, nadpopobudliwość 
nerwowa, bezsenność, stany wyczerpania fizycznego i psychicznego, pomocni-
czo w dolegliwościach sercowych na tle nerwowym, objawy niedoboru witamin  

z grupy B, stan rekonwalescencji po przebytej chorobie, pomocniczo u osób w po-
deszłym wieku, zapobiegawczo w miażdżycy naczyń, zapobiegawczo i pomocniczo 
przy zwiększonym stężeniu cholesterolu.

W celu osiągnięcia właściwego działania zalecane jest stosowanie leku przez dłuż-
szy czas. Skutki jego działania są odczuwalne po kilku dniach zażywania.

Uwaga: lek zawiera 16,4 % alkoholu, zawiera węglowodany (5g w 60ml=-0,42 
jednostki chlebowej).

Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

Wspomnienia na wagę złota!

Skład: 1 tabletka zawiera 400mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg  
witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka w przebie-
gu przeziębienia.
Podmiot odpowiedzialny:  Bayer Sp. z o.o.

Przeziębienie Ci nie grozi!



Doppelherz aktiv®  
Vital Tonik 
Suplement diety

Wzmacnia serce i układ 
nerwowy, zwiększa siły witalne

Najsilniejsza dawka wyciągu z czer-
wonych winogron – standaryzowane-
go na zawartość resweratrolu i polife-
noli, wyciągi z głogu i melisy, żelazo  
(10 mg) i najwyższe dawki 7 witamin  
z grupy B i C. 
Nie zawiera alkoholu ani cukru.

Doppelherz aktiv® 
Tran PREMIUM 
norweski
250 ml, suplement diety
 
Najwyższej jakości tran norweski, z łowisk w rejonie 
Lofotów. Wzmacnia odporność, wspomaga rozwój mó-
zgu i oczu; umożliwia prawidłową pracę układu krąże-
nia. 4 stopniowa molekularna technologia oczyszczania 
z metali ciężkich oraz specjalna technologia eliminacji 
przykrego zapachu ryb. Produkt jest standaryzowany 
na zawartość omega-3 i witamin D+A. Unikalny smak: 
cytrynowo-pomarańczowy. Może być bezpiecznie stoso-
wany nawet przez małe dzieci i kobiety w ciąży.
Tylko 1 łyżeczka dziennie! 
Na 50 dni stosowania!

Doppelherz aktiv® 
Na drażliwe jelita 
30 kapsułek, środek dietetycz-
ny specjalnego przeznaczenia 
medycznego
 
Jedyny synbiotyk medycznego przezna-
czenia na problemy związane z zespołem 
drażliwego jelita. Najwyższa dawka na 
rynku (aż 12 miliardów żywych bakterii 
probiotycznych) oraz 2 rodzaje probioty-
ków. 4 szczepy probiotyczne udokumen-
towane badaniami klinicznymi i badaniami 
in vitro. Najnowsza technologia ochronna  
5 generacji zapewnia komórkom probio-
tycznym najwyższą przeżywalność w śro-
dowisku kwasowym. Opatentowana tech-
nologia opakowania (osłona higroskopijna 
ze specjalnym zamknięciem) zapewnia  
3 letni okres ważności w pokojowej tem-
peraturze.
Dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia.
Nie zawiera laktozy, cukru, glutenu ani 
żelatyny.
1-2 kapsułki dziennie

Opakowania regularne: 750 ml i 1000 ml 
Zestawy „Idealny prezent”: 
750 ml z 2 luksusowymi kieliszkami: eleganckie 
opakowanie na prezent w białym kartoniku,
750 ml w eleganckiej puszce na prezent  
„Z najlepszymi życzeniami od serca”. 
1000 ml w atrakcyjnej puszce świątecznej: 
„Zdrowych Świąt!”

Wytwórca: Queisser Pharma.

Dro gi Mi kołaju! 
W tym roku  

na gwiazdkę proszę   

tylko o trochę spokoju, 

zdrowe serce  

i lepszą kondycję :)

Doppelherz aktiv® 
Luteina PREMIUM 
60 kapsułek, suplement diety

Extra dawka* naturalnej luteiny 
(15 mg) i zeaksantyny (500 mcg), 
standaryzowany wyciąg z 1000 
mg czarnej borówki oraz 8 wita-
min i składników mineralnych.
Wspomaga ostrość wzroku, popra-
wia mikrokrążenie w gałce ocznej 
i chroni przed zmianami siatków-
ki związanymi z wiekiem (AMD). 
Preparat jest zalecany dla osób 
odczuwających zmęczenie oczu 
i pogorszenie ostrości widzenia, 
pracujących przy komputerze, na-
rażonych na wysychanie oka, osób 
starszych. 
Tylko 1 mała kapsułka dziennie! 
Na 60 dni stosowania! 
*standardowa dawka na rynku: 10-12 mg  
luteiny

Wytwórca: Queisser Pharma


