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Zadbaj, aby Twoje kości  
były jak najdłużej młode!

Calmagin
forte

DZIAŁANIE:  
•  wapń zawarty w składzie to podstawowy budulec 

układu kostnego, który podtrzymuje mięśnie, reguluje 
pracę układu nerwowego oraz krwionośnego. Wapń 
ponadto działa przeciwalergicznie, poprawia krzepli-
wość krwi.

•  magnez odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie 
mięśni, nerwów, serca oraz układu krążenia. Zapobiega 
stresowi, reguluje pracę hormonów, jest odpowiedzial-
ny za wygląd skóry. Chroni naczynia krwionośne, poza 
tym zwiększa wchłanianie wapnia z jelit.

•  witamina D poprawia wchłanianie wapnia i magne-
zu w organizmie, wpływa na kurczliwość mięśni oraz 
funkcjonowanie nerwów. Jest niezbędna do budowy 
zdrowego układu kostnego, jej niedobór prowadzi do 
krzywicy, próchnicy, osteoporozy.

•  witamina C wspomaga produkcję kolagenu, odpo-
wiada za prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwiono-
śnych, kości i zębów.

Podmiot  odpowiedzialny: Salus International sp. z o.o.

Calmagin Forte przeznaczony jest dla osób zgłaszających zwiększone zapotrzebowanie na wapń, magnez oraz witaminę D, 
zmagających się z osteoporozą oraz chorobami tkanki kostnej. Jest to znakomity produkt dla osób aktywnych. 
Szczególnie poleca się go dzieciom do 3 roku życia, młodzieży w okresie intensywnego wzrostu, kobietom w okresie meno-
pauzy, a także osobom starszym, w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania kości. O Calmagin Forte pytaj w aptece!



Drodzy Czytelnicy!
Wreszcie upragniony maj! Zieleń i kwitnące drzewa, po prostu 
chce się żyć. Jesteśmy bardziej aktywni, staramy sie bardziej  
o siebie dbać, pragniemy kontaktu z przyrodą, zaczynamy czę-
ściej myśleć nie tylko o sobie, ale i o bliskich. Może to efekt cieplej-
szych i słonecznych majowych dni, a może faktu, że zbliżający 
się Dzień  Matki wszystkich przyjaźnie nastraja do otaczającego 
świata.
My także na stronach Magazynu ZDROWIE i OPIEKA che-
my wyrazić naszą troskę o każdego z  naszych czytelników, 
przybliżając Wam informacje na tematy, na które w natłoku 
codziennych spraw nikt nie zwraca uwagi. Mamy nadzieję, że 
wypoczęci zadbacie o siebie i najbliższych i chętnie będziecie 
dzielić się tymi wrażeniami, bo w tym numerze zapraszamy Was  
w kilka ciekawych miejsc naszego polskiego krajobrazu i liczymy, 
że wyślecie nam pozdrowienia lub przynajmniej zdję-
cie. Oczywiście każda wiadomość będzie 
premiowana! 
Życząc udanej majówki oraz przyjem-
nej lektury wszystkim czytelnikom, 
pragniemy także złożyć najlepsze 
życzenia Naszym Kochanym 
Mamom oraz Dzieciom! 
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Sterimar do nosa
100 ml, 300 aplikacji, spray do nosa

Fizjologiczny roztwór wody morskiej, do nawilża-
nia i płukania śluzówek nosa.

Producent: Merck

Sterimar baby
100 ml, 300 aplikacji, spray do nosa
Fizjologiczny roztwór wody morskiej, do nawilża-
nia i płukania śluzówek nosa. Produkt przeznaczo-
ny dla niemowląt i małych dzieci.
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DoppelHerz  
Energovital Tonik K
1000 ml
Lek wspomagający czynność serca i układu 
krążenia, w szczególności w stanach na-
pięcia nerwowego. Doppelherz Energovital 
Tonik K zawiera – jako substancje czynne 
– wyciągi płynne: z owoców głogu, liści 
melisy, liści rozmarynu i korzenia kozłka 
lekarskiego.
Działanie:
- wyciąg z głogu zwiększa wydolność serca.
- wyciąg z rozmarynu wykazuje działanie 

przeciwmiażdżycowe.
- wyciągi z waleriany i melisy działają 

uspokajająco i tonizująco na serce i  układ 
nerwowy.

Podmiot odpowiedzialny:  
QUEISSER PHARMA.



Drogi Pacjencie, czy wiesz kto wykonuje Twoje laboratoryjne badania diagno-
styczne? Czy wiesz, na wynikach czyjej pracy opiera się około 70% decyzji  dia-
gnostyczno-terapeutycznych lekarza? 

Odpowiedź: DIAGNOSTA LABORATORYJNY

KTO DBA O NASZE ZDROWIE?
Farmaceuta radzi i informuje

Zawód diagnosty laboratoryjnego, obok lekarza, farmaceuty i pielęgniarki, jest jed-
nym z medycznych zawodów zaufania publicznego, czynnie uczestniczącym w procesie 
diagnostyczno-leczniczym. Ten stosunkowo „młody” zawód pojawił się we wszystkich 
krajach UE w odpowiedzi na postęp metod analityczno-pomiarowych, a wywodzi się 
z dziedziny lekarskiej jaką jest diagnostyka laboratoryjna / medycyna laboratoryjna.

Medyczna diagnostyka laboratoryjna to jedno z najważniejszych i najbardziej obiek-
tywnych źródeł, opisujących stan zdrowia pacjenta. Ten ważny obszar świadczeń me-
dycznych często ukazuje pierwsze dowody istnienia choroby lub powikłań leczenia. Po-
nadto jest niezbędny do postawienia trafnej diagnozy, wyboru właściwej terapii i oceny 
efektów leczenia, a także jest jednym z podstawowych narzędzi profilaktyki zdrowot-
nej. Fachowość personelu diagnostycznego przekłada się więc bezpośrednio na jakość 
w ochronie zdrowia oraz na optymalizację kosztów opieki zdrowotnej, zawyżanych kosz-
tami powikłań nierozpoznanych schorzeń lub błędnymi diagnozami. 

Na diagnostach laboratoryjnych ciąży ogromna odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
pacjenta. Im większa jest ich wiedza i umiejętności praktyczne, tym szybciej i trafniej po-
dejmowana jest diagnoza i terapia. Praca diagnostów laboratoryjnych dostarcza wiedzy 
o stanie klinicznym pacjenta, zakażeniach szpitalnych, antybiotykoterapii, predyspozycji 
do chorób genetycznych, nowotworowych i immunologicznych. Istota zawodu polega na 
wykorzystaniu zasad dobrej praktyki laboratoryjnej w badaniu komórek, tkanek i płynów 
ustrojowych, a także umiejętnościach oceny wiarygodności wyników tych badań i inter-
pretacji, znaczenia klinicznego, rozwiązywaniu problemów diagnostycznych w różnych 
specjalnościach medycznych oraz udzielaniu konsultacji w zakresie doboru testów labo-
ratoryjnych, zgodnie z postępem wiedzy i rachunkiem ekonomicznym. 

Kształcenie diagnostów laboratoryjnych w Polsce pozytywnie wyróżnia polskie 
szkolnictwo wyższe na tle innych krajów UE. W naszym kraju prowadzi się pięcio-letnie 
kształcenie na kierunku: analityka medyczna a ponadto z uwagi na perspektywistyczną 
potrzebę kształcenia wysoko wykwalifikowanej, wieloprofilowej kadry laboratoryjnej 
określony został obowiązek kształcenia specjalizacyjnego osób wykonujących omawiany 
zawód. Wysoki poziom kształcenia zarówno przed jak i podyplomowego diagnostów la-
boratoryjnych pozwala na coraz bardziej skuteczną diagnostykę schorzeń i ich  leczenie, 
ograniczanie kosztów terapii (m.in. poprzez wczesne wykrywanie chorób), prawidłowe 
dysponowanie środkami publicznymi w ochronie zdrowia.

Nadrzędnym celem i zadaniem diagnostów laboratoryjnych, zrzeszonych w Krajowej 
Izbie Diagnostów Laboratoryjnych jest najlepszy i najwyższy poziom świadczeń zdrowot-
nych udzielanych pacjentom dla ratowania ich życia i zdrowia. 

dr n med. Katarzyna Winsz-Szczotka
członek Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
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Szanowni Państowo!
Począwszy od tego wydania Magazynu „Zdrowie i Opieka” będziemy Państwu przedstawiać kolejne informacje 
na temat służby zdrowia, opieki zdrowotnej, w tym także i farmaceutycznej.  Zapraszamy do lektury!

dr n. med. Katarzyna 
Winsz-Szczotka
• adiunkt Katedry i Zakładu 

Chemii Klinicznej i Diagno-
styki Laboratoryjnej Wy-
działu Farmaceutycznego 
z Oddziałem Medycyny La-
boratoryjnej w Sosnowcu, 
Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach 

• Pełnomocnik Rektora Ślą-
skiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach ds. 
specjalizacji dla diagnostów 
laboratoryjnych

• Kierownik Kolegium Kształ-
cenia Podyplomowego Wy-
działu Farmaceutycznego  
z Oddziałem Medycyny  
Laboratoryjnej w Sosnow-
cu, Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach 

• Członek Krajowej Rady Dia-
gnostów Laboratoryjnych
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Żyjemy w świecie, w którym ciągle brakuje nam czasu. Jesteśmy coraz bardziej zapracowani i zabie-
gani. Nie dbamy o swoje zdrowie, a przypominamy sobie o nim wtedy, kiedy choroba położy nas  
do łóżka. Kiedy nie czujemy się najlepiej, ale na tyle dobrze, aby się poruszać, idziemy nie do lekarza,  
lecz do apteki. Oczekujemy, że zostaniemy obsłużeni profesjonalnie i w miły sposób. Pracownicy  
aptek, magistrzy farmacji, mając pierwszy kontakt z pacjentem, stają się ich doradcami, dlatego ich  
praca wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością. Żeby dowiedzieć się więcej o tym jak wygląda  
praca w aptece „od kuchni”,  postanowiliśmy porozmawiać z jednym z nich. W tym celu spotkałem się  
z magistrem farmacji, Tomaszem Świętkiem.

Czym zajmuje się farmaceuta 
(wady i zalety zawodu)

Do zadań farmaceuty zatrud-
nionego w aptece należy m.in. re-
alizowanie recept, sprzedaż produk-
tów medycznych i leków gotowych 
oraz wytwarzanie recepturowych, 
udzielanie porad w zakresie stoso-
wania i działania leków. Do niego 
należy również ocena jakości leków, 
sprawowanie nadzoru nad gospo-
darką produktami leczniczymi. 

Praca farmaceuty to jedna 
z tych profesji, w których konieczne 
jest ciągłe dokształcanie i podnosze-
nie kwalifikacji. Na bieżąco trze-
ba śledzić leki, które pojawiają się  
w sprzedaży, znać ich składy i za-
stosowania, wiedzieć w jakich daw-
kach i komu mogą zostać wydane. 
O sprzedawanych lekach należy 
posiadać jak najwięcej informacji  
i za każdym razem porównać wy-
dawany lek z tym, co zostało zapi-
sane przez lekarza na recepcie.

Jedyną wadą, którą dostrze-
gam a której raczej nie da się wy-
eliminować jest fakt, że farmaceuta 
przez większość czasu pracuje na 
stojąco. Na początku trudno się do 
tego przyzwyczaić, ale później jest 

to nawyk. Często również musimy 
się schylać przy pracy, więc kręgo-
słup jest również mocno obciążony. 
Mimo wszystko dla mnie to i tak 
plus bo jestem cały czas w ruchu, 
zawsze się coś dzieje.

Jak wygląda dzień pracy far-
maceuty?

Godziny pracy są uzależnione 
od godzin otwarcia apteki. Pracu-
jemy w systemie zmianowym albo 
od godziny 8 do 15 albo od 12 do 
19. Na rannej zmianie sprawdza-
my, wprowadzamy do systemu i 
rozkładamy towar, który danego 
dnia przywieziono do apteki. Z ko-
lei po południu zamawiamy leki 
na kolejny dzień. W międzyczasie 
oczywiście obsługujemy pacjentów.  
W trakcie dnia musimy znaleźć 
czas na wykonywanie leków robio-
nych w recepturze oraz retaksację 
recept (sprawdzanie czy farmaceuta 
wydał odpowiednie leki)

Czy w nagłym wypadku far-
maceuta może wydać lek bez 
recepty?

Tak. Jest taka możliwość. Zgod-
nie z prawem farmaceuta może 

wydać lek bez wymaganej recepty 
w przypadku nagłego zagrożenia 
życia lub zdrowia. Produkt wy-
dawany jest w najmniejszym do-
stępnym opakowaniu. Nie dotyczy 
to jednak środków odurzających  
i substancji psychotropowych. Far-
maceuta sporządza receptę farma-
ceutyczną, na której zamieszcza 
nazwę wydanego leku, dawkę oraz 
przyczynę jego wydania. Recepta 
powinna zawierać niezbędne in-
formacje: tożsamość i adres osoby, 
dla której produkt leczniczy zo-
stał wydany, datę wydania, podpis  
i pieczątkę farmaceuty. Tak sporzą-
dzona recepta podlega ewidencjo-
nowaniu. 

Czy farmaceuta ma obowią-
zek powiadomienia pacjenta  
o istnieniu zamiennika da-
nego leku? Czy zamiennik to 
taki sam lek jak zapisany  
na recepcie?

Zamiennik to lek odtwórczy. 
Dlatego lek generyczny nie może 
działać ani gorzej, ani nawet lepiej 
niż oryginalny. Musi działać tak 
samo. Zawiera tą samą substancję 
czynną w tej samej dawce, mogą się 

Farmaceuta  
– doradca pacjenta

14 maja Dzień Farmaceuty
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jedynie różnić substancjami pomocniczymi. Aptekarz 
ma obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości 
wydania tańszego zamiennika. Bardzo istotne jest jed-
nak to, że porównując lek generyczny z oryginalnym, 
dopuszczalna jest 20% różnica między nimi w wielko-
ści, kształcie oraz składzie substancji pomocniczych. 
Osoba realizująca receptę w aptece może zawsze po-
prosić o wydanie tańszego zamiennika. Jedynym wyjąt-
kiem jest sytuacja w której lekarz odnotował na recep-
cie informację (NIE ZAMIENIAĆ) o braku możliwości 
wydania odpowiednika danego leku.

Czy pacjent musi wykupić wszystkie leki, 
które ma na recepcie?

Jeżeli lek jest pełnopłatny to można realizować jedno 
opakowanie i na resztę poprosić o odpis recepty (taka 
recepta zastępcza do realizacji w danej aptece). Jeżeli 
lek jest zniżkowy to można zrealizować jedno opako-
wanie, a resztę wykupić w terminie do 30 dni od daty 
wystawienia recepty, na podstawie wydanego w aptece 
numerka (z wyjątkiem antybiotyków i leków narko-
tycznych). Oczywiście można też z pozostałych opako-
wań zrezygnować.

Czy lek przeterminowany może zaszkodzić?
Termin ważności leku jest jedną z najważniejszych 

informacji, jaka decyduje o bezpieczeństwie jego stoso-
wania. Należy pamiętać, że w przypadku wielu produk-
tów leczniczych w chwili pierwszego otwarcia znacznie 
skraca się czas ich przydatności do użycia. Zawarte  
w produkcie leczniczym substancje czynne i pomocnicze 

mogą ulegać rozpadowi lub innym przemianom che-
micznym zmieniającym jego działanie. Termin ważno-
ści leku oznacza czas, w którym producent gwarantuje, 
że skład i działanie leku pozostają niezmienione.

Coraz częściej pacjenci mówią, że ich farma-
ceuta to „lekarz pierwszego kontaktu”. Czy 
tak faktycznie wygląda ta sytuacja?

Często się tak zdarza. Najczęściej ludzie przychodzą 
po radę w momencie kiedy ich lekarz jest niedostęp-
ny. Zdarzają się jednak też tacy, którzy muszą czekać  
w długich kolejkach do lekarzy a potrzebują pomocy tu 
i teraz. Pacjenci najczęściej nie konsultują z lekarzem 
przyjmowania leków wydawanych bez recepty. Dla-
tego uważam, że to stwierdzenie jest jak najbardziej 
prawdziwe. Stajemy się po prostu jedyną kompetentną 
osobą, która ma wpływ na decyzję pacjenta. Jeżeli już 
udzielam takiej rady to również muszę go powiadomić 
o możliwej interakcji leków z innymi produktami oraz 
o ich działaniach niepożądanych.

W zawodzie farmaceuty trzeba mieć przede 
wszystkim dobrą pamięć i świetną orientację 
w miejscu pracy. W aptece jest zgromadzonych 
kilka tysięcy leków. Farmaceuta musi pamiętać, 
gdzie dany lek się znajduje. Zawód farmaceuty 
to jedna z tych profesji, w których konieczne jest 
ciągłe dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji. 
Należy również pamiętać o ogromnej odpowie-
dzialności jaka ciąży na farmaceutach! Dlatego 
powinniśmy dbać o to, by każda wizyta w aptece, 
nie była kłopotliwa dla nas, jak i dla nich.

W związku ze zbliżającym się świętem wszyst-
kich farmaceutów cała redakcja pisma „Zdrowie 
i Opieka „ składa serdeczne życzenia wszystkim 
farmaceutą, pogody ducha, spełnienia zawodowe-
go, wytrwałości i… zdrowia. 

rozmawiał: W. Jakubek

Test wykrywający przeciwciała bakterii Heli-
cobacter Pylori, która jest jedną z głównych 
przyczyn wrzodów żołądka i dwunastnicy.

Helicobacter test
1 sztuka

Domowy test owulacyjny, wyznacza 
dni płodne u kobiety.

LH TEST
5 sztuk 

Dystrybutor: PTH Hydrex Sp. z o.o



Wszyscy wiemy, że sport to 
zdrowie a bieganie czy nording 
walking  popularnie zwany space-
rem z kijkami to doskonała forma 
ruchu. Tego rodzaju ruch obniża 
ciśnienie krwi, przyspiesza meta-
bolizm oraz wpływa niezwykle po-
zytywnie na kościec. 

Wzmocnij kości już dziś!
Kości powstają w procesie ko-

stnienia, który zaczyna się w okre-
sie płodowym, a kończy się po 
osiągnięciu przez organizm czło-
wieka wieku dojrzałego. Do 30 
roku życia kości mają bardzo duże 
zdolności regeneracyjne dzięki do-
starczaniu dużej ilości składników 
mineralnych. Niestety z biegiem 
lat właściwości te zanikają. Kości 
stają się bardziej kruche i podatne  
na złamania, a to już ryzyko oste-
oporozy. Co roku 24 czerwca ob-
chodzony jest Światowy Dzień 
Osteoporozy. 

Lepiej  jednak obchodzić ten 
dzień szczycąc się zdrowymi ko-
śćmi i starać się opóźniać ten pro-
ces jak najdłużej. Przede wszyst-
kim należy zadbać o swoją dietę.   
Powinna być ona bogata w ryby  
i produkty zawierające wapń np.  
nabiał oraz witaminę D.

Wapń to podstawowy budulec 
kości. Jego odpowiednie stężenie 

w organizmie wpływa również 
na poprawne funkcjo-

nowanie mięśni 
oraz krze-

pliwość 
krwi. 

Kościom niezbędna jest rów-
nież witamina D, to ona powoduje 
zwiększenie przyswajania wapnia. 

Organizm ludzki wytwarza ją 
w skórze pod wpływem działania 
promieni ultrafioletowych. Nasz 
klimat niestety nie rozpieszcza nas 
dużą ilością słonecznych dni.

Jak zatem radzić sobie z nie-
doborem tej potrzebnej do pra-
widłowego funkcjonowania or-
ganizmu witaminy? 

Zawsze istnieje możliwość 
wsparcia organizmu suplemen-
tem diety. Jednak jak wybrać ten 
właściwy? W ofercie dostępnych 
jest ich wiele. Jednak wybiera-
jąc dla siebie najwłaściwszy, war-
to pomyśleć, co jest dla nas naj-
ważniejsze. Czy tylko większe 
zapotrzebowanie na witaminę D,  
a może po prostu dobro naszych 
kości? Na rynku dostępne są już 
suplementy, w których wapno, aby 
było bardziej przyswajalne, jest 
uzupełnione o witaminę D i C.

Czy Twoje stawy są  
w formie?

Nasze stawy cały czas dla nas 
pracują, i to nie ważne czy stoimy, 
idziemy, siedzimy. Póki są zdrowe, 
bo nie bolą i nie trzeszczą, nawet 
nie zwracamy na nie uwagi. I tak 
może pozostać na zawsze, ale mu-
simy im dać to, czego potrzebują. 
Ich skomplikowana budowa i róż-
norodne funkcje sprawiają, że są 
one szczególnie narażone na kon-
tuzje. Problemy ze stawami mają 

Dystrybutor: Sewmed Medical. 

ARTRO max
BIOTERAPIA – PLECY,  
100 ml, 
Chili, borowina, eukaliptus               

Krem do masażu stawów i pleców inten-
sywnie regeneruje i pobudza biologiczną 
aktywność, dzięki czemu łagodzi dys-
komfort oraz napięcie skóry.

NEURO max
KREM BIOTERAPIA  
– MIĘŚNIE, 100 ml 
Arnika, mentol, kamfora                

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

VENO max
KREM BIOTERAPIA  
– NOGI, 100 ml, 
Mentol, kasztanowiec, winorośl
Krem do masażu nóg, intensywnie 
regeneruje i pobudza biologiczną 
aktywność skóry.
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Od kilku lat można zaobserwować spory wzrost zainteresowania aktywnością ruchową.   
Biegają dzieci, młodzi oraz starsi. Do aktywnego spędzania wolnego czasu zachęcają również  
przeróżne instytucje publiczne, tworzą się kluby sportowe i grupy miłośników sportów i aktywności.

RUCH to ZDROWIE!
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najczęściej osoby prowadzące 
mało aktywny tryb życia, mające 
siedzącą pracę lub przeciwnie – 
ci, którzy je przeciążają, np. nad-
miarem sportu i ciężką fizyczną 
pracą. 

Najważniejsze jest utrzymanie 
stawów w ruchu. Gdy mało się 
ruszamy, zmniejsza się bowiem 
wydzielanie płynu maziowego 
i stawy się niszczą. Dobrą meto-
dą jest wygrzewanie stawów: cie-
płymi kąpielami oraz odpowied-
nim ubiorem. Do kąpieli można 
dosypać ziół. W problemach  
ze stawami pomocny jest rumia-
nek i lawenda. 

Dbaj o swoje mięśnie!
Jednak oprócz prawidłowej 

diety i suplementacji należy za-
dbać o zwiększenie gęstości ko-
ści. Można tego dokonać właśnie 
poprzez regularne bieganie lub 
spacerowanie. To konieczne aby 
poprawić wytrzymałość układu 
kostnego, w szczególności takich 
partii ciała jak plecy, biodra oraz 
nogi. Wzmocnienie kości prze-
kłada się bezpośrednio na po-
prawę jakości mięśni, a te z kolei 
w połączeniu ze stawami sta-
nowią mechanizm napędzający 
nasz szkielet (dzięki nim wyko-
nujemy ruch). Efektem końco-
wym tych zabiegów jest znaczne 
zmniejszenie ryzyka pojawienia 
się osteoporozy.

Co jednak robić gdy podczas 
aktywności odczuwamy nie-
przyjemne skurcze w łydkach?

Przyczyny skurczów mogą 
być różne, jednak najczęstsze 
wynikają z niedoboru pierwiast-
ków mineralnych, takich jak po-
tas wapnia czy magnez. 

• magnez wspomaga prze-
wodnictwo nerwowe, wpływa 

na poprawę pamięci i zwiększa 
zdolność koncentracji.

• potas reguluje gospodarkę 
wodno-elektrolitową organizmu 
oraz bierze udział w przewodze-
niu impulsów między komórka-
mi nerwowymi natomiast wapń 
zapobiega rozrzedzaniu kości.

Niedobór tych składników to 
najczęstsza przyczyna zaburze-
nia gospodarki elektrolitycznej 
w organizmie. Jest to skutek złej 
diety. 

Ruch – cudowny lek
Nie wszyscy doceniają ruch 

i aktywność fizyczną, a nie za-
stąpi go żaden lek. Spacery, ta-
niec, jazda na rowerze, pływanie  
– to wszystko cudownie wpłynie 
na nasze stawy. Do chrząstek, od 
których dobrej kondycji zależy 
stan stawów, nie docierają na-
czynia krwionośne. Substancje 
odżywcze wchłaniane są wprost 
z mazi wypełniającej torebkę 
stawową. Im jest jej więcej, tym 
chrząstki są lepiej odżywione.

Ruch – nawilża chrząstki. 
Kiedy stawy są w ruchu, maź cały 
czas jest równo rozprowadzana 
na ich powierzchni. Wtedy po-
ruszają się płynnie, jakby były 
dobrze naoliwione, a chrząstki 
nie wysychają, nie łuszczą się, są 
mniej podatne na urazy.

Ruch – wzmacnia mięśnie. 
Odciążają one stawy, ponieważ 
przejmują część obciążeń.

Ćwicząc i dbając o regularne 
i zdrowe odżywianie organizm 
człowieka jest w stanie zacho-
wać dobrą formę przez długie 
lata!

oprac. M. Oblas

tactiMAG na skurcze
tabletki powlekane, suplement diety

Skład: magnez, witamina B6, potas, witamina E.
Działanie: zawierający zestaw witamin i minerałów, których prawidłowy 
poziom wpływa korzystnie na prawidłową pracę mięśni (skurcze, rozkurcze), 
a także pomaga zredukować uczucie zmęczenia i ukoić nerwy. 
Magnez wpływa na poprawę pamięci i zwiększa zdolność koncentracji, z ko-
lei potas reguluje gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu oraz bierze 
udział w przewodzeniu impulsów między komórkami nerwowymi. 
Witamina B6 korzystnie wpływa na wchłanianie magnezu z przewodu 
pokarmowego, a witamina E pomaga w ochronie komórek przed stresem 
oksydacyjnym. 
Producent: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Therm Line 40+
suplement diety, 60 tabletek powlekanych                   

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

Therm Line forte
suplement diety, 60 kapsułek                 

Suplement zawiera opatento-
wany ekstrakt z owoców cytru-
sowych i guarany – SINETROL 
oraz zaawansowany kompleks 
Thermo Blend.
Polecany jest dla osób dorosłych 
dążących do redukcji masy ciała 
i odchudzających się.
Producent:  
Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Żel do nóg z kasztanowcem
100 ml
Ułatwia pielęgnację nóg ze skórą ze skłonnością do pajączków naczyniowych 
oraz rozszerzonych i kruchych naczyń. Dodatkowo działa orzeźwiająco i wita-
lizująco na zmęczone nogi i stopy. Jest polecany do masażu nóg i stóp.
Dystrybutor: Sewmed Medical. 

1+1
GRATIS
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Czujesz się zmęczony, niedo-
wartościowany, masz po prostu 
dość. Czy kiedy tak się czujemy to 
czy nasze serce czuje się tak samo? 
To ono napędza nasze ciało i po-
zwala nam wędrować po górach, 
grać w koszykówkę i zakochać się. 
To właśnie dzięki pracy naszego 
serca całe nasze ciało otrzymuje to 
co potrzebuje czyli tlen. To ciężka 
praca, bez urlopów, bez odpoczyn-
ku, zatem dbajmy o nie jak tylko 
potrafimy, bo zaniedbywanie serca 
to wyjątkowy brak odpowiedzial-
ności, zwłaszcza, że choroby serca 
długo nie dają wyraźnych objawów. 
Przecież nadciśnienie nie boli...

Jednak jest na to rada – zmiana 
stylu życia i ryzyko zawału, udaru 
i innych chorób układu krążenia 
zmniejszy się. Co więcej, bardziej 
zdrowy tryb życia to prócz zdrowe-
go serca lepsza pamięć i koncentra-
cja, piękniejsza skóra, dużo więcej 
energii i optymizmu. 

Zachęcamy do skorzystania  
z kilku porad:

1. Bądź aktywny
Wystarczy 30 minut intensyw-

nego wysiłku, by sieć drobnych na-
czyń włosowatych na powierzchni 
serca zagęściła się i wzmocniła. Im 
jest ona lepiej rozwinięta, tym le-
piej odżywiony jest mięsień serco-
wy. To ważne, bo chociaż serce to 
specyficzny mięsień, to jednak, jak 
każdy mięsień, też potrzebuje do-

staw tlenu i substancji odżywczych. 
Żeby utrzymać naczynia wieńcowe  
w dobrym stanie, wystarczy ćwi-
czyć przynajmniej 2,5 godziny ty-
godniowo.

2. Kiedy Twój tryb życia  
jest siedzący 
Jeśli nasza praca to wiele godzin 

za biurkiem, to możemy się liczyć 
ze znacznym przyrostem tłusz-
czu około sercowego. Ten tłuszcz 
w nadmiarze zaczyna przenikać w 
głąb mięśnia sercowego i upośledza 
jego działanie.  Żeby go zlikwido-
wać, musimy po prostu zacząć wię-
cej chodzić, a zdecydowanie mniej 
siedzieć. Już 2,5 godziny aktywności 
tygodniowo, może obniżyć ryzyko 
zawału serca o 1/3 i praktycznie wy-
eliminować ryzyko zachorowania 
na cukrzycę typu 2. Czy trzeba was 
bardziej przekonywać do ruchu? 

3. Zadbaj o właściwą
dietę!
• DZIEŃ OD ŚNIADANIA
Na podstawie badań naukow-

ców z Harvard University lu-
dzie, którzy nie jadają śniadań, są  
o 27% bardziej narażeni na choro-
bę wieńcową niż ci, którzy zamiast 
śniadania jedzą cokolwiek. Leka-
rze przypuszczają, że Ci, którzy za-
dowalają się poranną kawą, mają 
większe wahania poziomu cukru 
we krwi i wyższy poziom trójglice-
rydów. Zawsze należy sprawdzać co 

jemy i dbać o to, aby tłuszcze zaj-
mowały w Twojej diecie maksymal-
nie 30% kalorii dziennie. Jedz tylko 
tzw. dobre tłuszcze: z orzechów, mi-
gdałów, oliwy z oliwek albo awoka-
do. Ogranicz tłuszcze znajdujące się 
w słodyczach lub przetworzonych 
produktach do 1% dziennie.

• JEDZ DUŻO BŁONNIKA
Produkty bogate w błonnik zna-

cząco obniżają ryzyko zawału serca, 
dlatego codziennie powinieneś spo-
żyć przynajmniej 25-35 g błonnika. 
Także chorzyna cukrzycę jedząc 
produkty pełnoziarniste oraz pokar-
my bogate w błonnik zabezpieczają 
swoje serce przed ryzykiem śmierci  
z powodu zawału serca, udaru mó-
zgu i innych chorób sercowo-na-
czyniowych. 

• OGRANICZ CUKIER
Według naukowców osoby, 

które spożywają ponad 74g cukru 
dziennie, są o 87% bardziej narażo-
ne na wysokie ciśnienie krwi. Tak-
że słodzone soki mają tutaj ogrom-
ne znaczenie, o czym pisaliśmy  
w tekście: Dbasz o ciśnienie? Nie 
pij słodkiego! Jeżeli nie spożywasz 
słodyczy w czystej postaci (np. 
batoniki, wafelki), uważnie przy-
patruj się także etykietom innych, 
pozornie niegroźnych produktów 
– ukryty cukier występuje pod róż-
nymi nazwami, także w produk-
tach, w których możesz się ich nie 
spodziewać.

Serce jak dzwon!  
Jak o nie dbać?

Serce to nasz centralny narząd układu krwionośnego, składający się z przedsionków i komór, 
kojarzone z porywem uczuć, miłością... Ale czy umiemy należycie dbać o nasze serce? 
Co możemy zrobić, by nasza pompka biła równo i mocno.



• JEDZ RYBY BOGATE W KWASY OMEGA-3
Spożywanie ryb bogatych w kwasy omega-3, nawet 

raz w tygodniu, to najlepsze co możesz zrobić dla swo-
jego serca i dla całego organizmu, gdyż potrafią obniżyć 
ryzyko śmierci z powodu zawału serca o ponad 50%! 

• JEDZ GORZKĄ CZEKOLADĘ!
Kostka gorzkiej czekolady to zdrowy deser dla Two-

jego serca.
• PIJ LAMPKĘ CZERWONEGO WINA
Rozkoszuj się lampką czerwonego, wytrawnego 

wina wznosząc toast za zdrowie swojego serca. 
4. Dostarcz sercu magnezu!
Ma ogromne znaczenie w utrzymaniu regularnego 

bicia serca. Jeśli uzupełnisz poziom tego pierwiastka 
o 200 miligramów dziennie, możesz obniżyć ryzyko 
chorób serca o 22%. Wystarczy spożywać codziennie 
pieczywo pełnoziarniste, orzechy i sałatę uzupełniając 
np. suplementem diety tactiMAG Chelat B6. W tym 
suplemencie znajduje się aż 125mg magnezu, a bonu-
sem jest fakt, że preparat zawiera także witaminę B6  
i to w dawce zalecanej jako dzienne spożycie (1,4mg).  
Zestawienie tych dwóch witamin wspomoże nasze 
cenne serce w czasie pracy, a dodatkowo zmniejszy 
występujące uczucie zmęczenia i znużenia oraz wspo-
może właściwe funkcjonowanie układu nerwowego.

5. Rzuć palenie i nie pozwalaj na palenie 
w swoim towarzystwie
Wszyscy wiemy, że palenie tytoniu zwiększa ryzy-

ko miażdżycy. Nie ma co lekceważyć tego problemu. 

Miażdżyca to także cichy zabójca, nasze serce zaczy-
na pracować coraz intensywniej i nie dostarcza do 
naszych organów tyle tlenu ile trzeba, np. do mózgu.  
A to jeszcze nie wszystko co może nas spotkać. Co jeśli 
fragment blaszki oderwie się i zablokuje naszą tętnicę 
wieńcową? To po prostu zawał serca. Rzucić palenie, 
nie łatwe zadanie. Wiedzą Ci co próbowali, ale warto!

4. Śmiej się i bądź optymistą!
Ludzie pogodni chorują na serce bardzo rzadko. 

Najwyraźniej widać tę zależność w grupie osób dzie-
dzicznie obciążonych zwiększonym ryzykiem. Praw-
dopodobnie radosne, optymistyczne nastawienie do 
życia chroni serce przed skutkami stresu i pozwala 
dłużej cieszyć się dobrą formą. Przecież wiadomo, że 
śmiech to zdrowie! 

6. Zadbaj o odpowiednią dawkę snu
Według norweskich uczonych, ludzie cierpią-

cy na bezsenność są o 45% bardziej zagrożeni zawa-
łem. Nie możesz zasnąć? Poćwicz intensywnie 3 razy  
w tygodniu: już tyle wystarczy, żeby poprawić sen.  
Nie oczekuj jednak, że sytuacja poprawi się natych-
miast. Zmiana na lepsze może nastąpić dopiero po kil-
ku tygodniach. 

7. Broń się przed hałasem
Hałas potrafi zniszczyć nie tylko słuch, ale również 

zaszkodzić sercu. Jeśli mieszkasz w pobliżu ruchliwej 
ulicy albo pracujesz w miejscu, gdzie muzyka ciągle 
gra bardzo głośno, możesz mieć stale podwyższony 
poziom hormonów stresu, a to prowadzi do nadciśnie-
nia i chorób serca. Chroń słuch i serce, używając zaty-
czek do uszu.

oprac. M. Grzeczyńska
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tactiMAG Chelat B6
30 tabletek, suplement diety

Suplement zawiera kompleks związków 
magnezu w postaci chelatu aminokwa-
sowego. Dodatkowo jest wzbogacony  
w witaminę B6. 

Składniki te przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, wspo-
magają właściwe funkcjonowanie układu nerwowego oraz utrzymują prawidłowe 
funkcje psychologiczne. 
Producent: TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

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

ASPIRIN CARDIO 
100 mg,  
28 tabletek powlekanych

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.



Zupa z indyka – pyszna i pożywna

PRZYGOTOWANIE:
1. Mięso indyka pokrój w kostkę, posól i polej sokiem z cytryny. Następnie rozgrzej 
olej w rondlu i podsmaż mięso ze wszystkich stron.
2. Pora na warzywa do zupy – pokrój kapustę pekińską paseczki, posiekaj cebulę, 
obraną rzodkiew zetrzyj na tarce.  Dodaj warzywa do smażonego indyka, podlej 
wodą i duś 5 minut. Po tym czasie oprósz danie mąką i duś jeszcze chwilę.
3. Zupa z indyka jest już prawie gotowa. Dodaj teraz curry i wlej litr bulionu. Gotuj 
30 minut na małym ogniu. Na koniec dopraw zupę solą, sokiem z cytryny, curry 
oraz wymieszaj ze śmietaną.

SKŁADNIKI:
20 dag piersi indyczej 

20 dag kapusty pekińskiej

2 cebule

1 mała biała rzodkiew

2 łyżki łagodnej curry 

1 łyżkę mąki 

3 łyżki oleju

2 kostki bulionowe 

4 łyżki gęstej śmietany

sól

sok z cytryny
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Sałatka z grillowanym wędzonym węgorzem
SKŁADNIKI:
1 bagietka 
12 plastrów mozzareli 
12 plastrów bekonu

2 łyżki miodu akacjowego
50 ml oliwy 
2 duże pomidory 
mix sałat do podania

PRZYGOTOWANIE:
1. Pokrój cienko fenkuł w poprzek główki i wrzuć do bardzo zimnej wody, żeby 
zrobił się chrupki. Zachowaj zieloną część do udekorowania sałatki. 
2. Przekrój cebulę na pół i pokrój w piórka. Porwij liście radicchio i usuń z nich 
najgrubsze części białych nerwów oraz odrzuć nieładne liście. 
3. Wędzonego węgorza podziel na ok. 80 g w filety, usuń skórę i ości. Rozgrzej 
grillową patelnię i obsmaż rybę z każdej strony. 
4. W misce wymieszaj fenkuł, cebulę, miętę i pietruszkę, skrop sokiem z połowy 
cytryny, dopraw do smaku solą i pieprzem oraz polej oliwą z oliwek. 
5. Następnie delikatnie wymieszaj szczaw i radicchio z cebulą, miętą i fenkułem. 
Zdejmij filety z węgorza z grilla, przełóż do małej miski i skrop sokiem z cytryny. 
Połączone filety z sałatą możesz podać na stół.

SKŁADNIKI:
80 g wędzonego węgorza 
na osobę 

1 główka fenkułu plus 
zielona nać

1 średnia czerwona cebula

1 szklanka natki pietruszki

1 pęczek szczawiu 

¼ główki radicchio 

½ szklanki świeżej mięty

1 cytryna 

oliwa z oliwek extra virgin

Grillowana bruschetta z mozzarellą i bekonem

PRZYGOTOWANIE:
Do miseczki przełóż miód i dodaj 2-3 łyżki oliwy - wymieszaj, włóż do marynaty 
bekon i odstaw na minimum 30 minut, następnie bekon grilluj z dwóch stron do 
zarumienienia. Pomidory obierz ze skórki i pokrój w kosteczkę. 
Bagietkę pokrój w 2 cm kromeczki, posmaruj oliwą i grilluj z jednej strony przez 
kilka chwil do momentu odbicia rusztu, następnie przełóż na drugą stronę, na-
tychmiast na wierzch połóż po plastrze mozzarelli i grillowanego bekonu oraz po 
porcji pokrojonych pomidorów. Grilluj do odbicia rusztu na spodzie bruschetty.
Podawaj z mixem sałat tuz po przygotowaniu.

SKŁADNIKI:
120 dag masła 
20 dag mąki
1 jajko
1 łyżka śmietany

1 łyżka miodu
10 dag jagód świeżych albo mro-
żonych 
8 dużych jabłek
sól 

Jabłka w cieście

PRZYGOTOWANIE:
Mąkę wymieszaj z masłem, jajkami, śmietaną, solą i miodem. 
Zagnieć ciasto i włóż je pod przykryciem na około 2 godziny do zimnego miejsca. 
Pod koniec tego czasu obierz jabłka i usuń z nich gniazda nasienne. Do środka 
jabłek włóż jagody. 
Możesz także dodać do nich cukier bądź miód. Następnie wyjmij ciasto, rozwałkuj 
je i podziel na kwadraty takiej wielkości, by móc zawinąć w nie jabłka. Na środku 
ciasta połóż owoc, łącząc końcówki ciasta na jego górze. 
W ten sposób przygotowane owoce piecz w temperaturze 180°C przez około 
25-35 minut.

Smaczne i zdrowe przepisy na wiosnę
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DZIWNE OBJAWY
Choroba zwykle ujawnia się po pięćdziesiątce. 

Dotyczy ona obszaru na dnie oka, tzw. plamki, któ-
ra jest odpowiedzialna za widzenie centralne. Ten 
rodzaj postrzegania jest potrzebny m.in. do czytania  
i rozpoznawania twarzy. W przypadku AMD obraz 
w centrum widzenia staje się nieostry, pojawiają się 
ciemne plamy, rozmycie i zniekształcenia. Gdy osoba 
chora chce, np. przeczytać jakieś długie słowo, widzi 
tylko jego początek i koniec, gdy patrzy na sylwet-
kę człowieka – dostrzega tylko buty i czubek głowy. 
Z czasem plama może się powiększać tak, że obraz 
dostrzegalny jest tylko bokami.

ZAPOBIEGAJ PÓKI CZAS!
Nie ma sposobu na wyleczenie zwyrodnienia 

plamki żółtej, warto zadbać zawczasu, by choroba 
się nie ujawniła, dlatego też zaleca się:

RZUCIĆ PALENIE
Każde zaciągnięcie się papierosem powoduje ob-

kurczenie naczyń krwionośnych. To z kolei wywo-
łuje niedotlenienie przyśpieszające degenerację gałki 
ocznej. Papierosy przyczyniają się też do powstania 
wolnych rodników, które niszczą wzrok.

NIE PRZESADZAĆ Z ALKOHOLEM!
Badania potwierdzają, że codzienne wypijanie 

dwóch puszek piwa lub trzech kieliszków wódki zna-
cząco nasila zmiany zwyrodnieniowe w siatkówce oka.

DBAĆ O DIETĘ BOGATĄ W LUTEINĘ,  
ZEAKSANTYNĘ i NIENASYCONE KWASY

Wiadomo, że AMD jest chorobą, na którą nie ma 
lekarstwa jednak dla zdrowia plamki niezbędna jest 
odpowiednia dieta, a w szczególności  luteina i kwasy 
omega-3. Jeśli dieta jest pozbawiona tych składników 
odżywczych, trzeba rozważyć użycie suplementów.  

A co jeść, gdy grozi Ci zwyrodnienie plamki żółtej?
Luteina i zeaksantyna są szczególnie ważnymi 

składnikami odżywczymi dla plamki i są obecne 
w wysokich stężeniach w zdrowej plamce. Luteina 
i zeaksantyna występują szczególnie w dużych ilo-
ściach w ciemnozielonych warzywach liściastych, ta-
kich jak szpinak, kapusta czy buraki. Można znaleźć je 
także w takich warzywach jak, dynia, brukselka, bro-
kuły, groch, kukurydza i fasola. 

Zaleca się, aby spożycie luteiny wynosiło co naj-
mniej 6 mg na dobę. Wiadomo jednak, że „normę” tę 
w rzeczywistości realizuje niewiele osób.  Zatem jeśli 
wprowadzenie luteiny do diety jest zbyt trudne, moż-
na posiłkować się suplementami diety zawierającymi 
luteinę. Warto zwrócić uwagę, czy jest to luteina kry-
staliczna czy estrowa. Luteina krystaliczna pełni rolę 
filtru ochronnego. Taka postać (w przeciwieństwie 
do powszechnie występujących w witaminach estrów 
luteiny) jest najłatwiej przyswajalna przez nasz orga-
nizm, a tym samym jest najbardziej skuteczna.

Kwasy omega-3 to także jeden ze składników wy-
jątkowo ważny dla zdrowia naszych oczu. Najwięcej 
możemy ich znaleźć w rybach, szczególnie  oleistych, 
takich jak łosoś, makrela, anchois, pstrąg i sardynka 
oraz skorupiakach. Przygotowując posiłki warto jed-
nak zwracać uwagę na ilość i stężenie w nich kwasów 

Zadbaj o zdrowie oczu
Zwyrodnienie plamki żółtej dotyka nas coraz częściej.  

Poznaj objawy tej choroby i już od teraz zadbaj o swój wzrok!

Zwyrodnienie plamki żółtej często nazywane jest chorobą cywilizacyjną, bo odpowiada za nie nasz bardzo 
nowoczesny, ale niezbyt zdrowy tryb życia. Wiadomo także, że na zwyrodnienie plamki żółtej częściej zapa-
dają ludzie, którzy cierpią na schorzenia układu krążenia. Zdarza się, że są to ludzie, którzy źle się odżywiają, 
palą papierosy, prowadzą siedzący tryb życia. Dość istotnym czynnikiem zwiększającym ryzyko AMD jest ko-
lor tęczówki, trzeba tu zaznaczyć, że bardziej narażone są osoby niebieskookie, a według badań statystycznie 
częściej borykają się z tym problemem kobiety.
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omega-3. Powinno się je spożywać przynajmniej 
2-3 razy w tygodniu. To nie zawsze możliwe, dla-
tego można tutaj wesprzeć się suplementacją. Nie-
stety, nie wszystkie preparaty mają tę samą jakość, 
czystość i skład, w tym zakresie można znaleźć 
ogromne różnice. Warto także sprawdzać z ja-
kich ryb są pozyskiwane i czy producenci mogą 
pochwalić się certyfikatami jakości, które po-
twierdzają, że deklarowany na opakowaniu skład 
znajduje się w każdej kapsułce. Najlepsze kwasy  
– to te najbardziej czyste, posiadające certyfikat 
jakości. Efekt działania kwasów omega-3 to ich 
przyswajalność oraz czystość. 

Badania naukowców z University of California 
w San Diego* potwierdzają, że u osób, które jedzą 
dużo tłustych ryb morskich ryzyko AMD jest aż 
o 30% niższe. Takie badania przeprowadzało wie-
le organizacji na terenie Europy czy Australii, we 
współpracy z Macular Degeneration Partnership 
oraz The Discovery Eye Foundation**. Kwasy te 
wspomagają pracę serca oraz działanie układu  
krążenia i są niezbędne dla prawidłowej pracy 
mózgu, a także centralnego układu nerwowego. 
Szczególne znaczenie przypisuje się tu kwasowi 
dokozaheksaenowemu (DHA), gdyż uważa się, 
że jest niezbędny do właściwego funkcjonowania 
ośrodka wzroku i koordynacji. 

Dbając o nasz wzrok należy pamiętać o dobro-
czynnym działaniu resweratrolu. Resweratrol jest 
wytwarzany przez rośliny w odpowiedzi na ska-
leczenie, inwazję grzybów, silne promieniowanie 
UV. Jego znanym źródłem są skórki winogron, 
ale można go znaleźć w czarnych jagodach, bo-
rówce amerykańskiej, żurawinach, śliwkach czy 
orzeszkach ziemnych. Resweratrol przeciwdziała 
wolnym rodnikom, które przyspieszają proce-
sy starzenia. Niektórzy twierdzą, że właśnie re-
sweratrol jest odpowiedzialny za tzw. francuski 
paradoks, czyli wyjątkową w Europie Zachod-
niej średnią długość życia Francuzów, mimo ich 
niezbyt zdrowej, zbyt tłustej diety i picia dużej 
ilości czerwonego wina, w którym występu-
je wysokie stężenie resweratrolu. Resweratrol 
ma bezpośredni wpływ na nasz narząd wzroku.  
Naczyniówka – warstwa sąsiadująca w oku z siat-
kówką i mająca za zadanie ją odżywiać – jest 
złożona z drobniutkich naczyń krwionośnych, 
których kondycja bezpośrednio wpływa na 

funkcjonowanie siatkówki oka oraz jej centralnej części 
– plamki żółtej. Zwyrodnienie plamki żółtej powoduje 
uszkodzenia wzroku utrudniające codzienne funkcjono-
wanie. Zdaniem wielu badaczy, spożywanie umiarkowa-
nych ilości wina czy żywności bogatej w resweratrol może 
chronić przed ryzykiem rozwoju zwyrodnienia plamki 
żółtej związanego z wiekiem. Warto zatem sprawdzić czy 
wybrany suplement diety ma w składzie resweratrol.

Drogi Pacjencie!
Dbasz o swoje zdrowie, starasz się zapewnić sobie 

odpowiednią dietę i chcesz wesprzeć się odpowiednim 
suplementem? To bardzo dobrze, ale musisz pamiętać 
o kilku ważnych zasadach, wybierając odpowiedni dla 
siebie:
•  czy wśród składników znajduje się luteina w postaci 

krystalicznej, 
•  czy produkt zawiera kwasy omega-3 i jakiej są one ja-

kości (np. certyfikat oczyszczenia),
•  czy odpowiada mi wielkość kapsułki, 
•  koniecznie także sprawdź producenta – czy jest eks-

pertem w danym obszarze terapeutycznym, czy jest 
znany wśród lekarzy i farmaceutów.

Dlaczego to takie ważne? Dobrze dobrany produkt ma 
wspomóc Twoje zdrowie, zatem warto poświęcić kilka 
minut więcej na dokonanie wyboru. Nasze oczy to nasze 
okno na świat. Dbajmy o nie, abyśmy mogli podziwiać 
uroki tego świata jak najdłużej!

oprac. M. Grzeczyńska
*1) Brody T.: Nutritional Biochemistry.  2nd  edition, San Diego 1999,  

**2) Blue Mountain Eye Study (Australia) 2007, Badanie kliniczne AREDS 
(Age-Related Eye Disease Study) 2010, Augood C.,  

Chakravarthy i Young (Europa) 2008

bibliografia: www.aao.org, www.who.int/en/, discoveryeye.org/, amd.org
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W okresie ciąży w organizmie 
kobiety dochodzi do wielu zmian, 
związanych z podwyższeniem po-
ziomu hormonów, które wpływają 
także na narząd wzroku. Podwyż-
szenie estrogenów u ciężarnych 
powoduje zatrzymanie wody (re-
tencję) w tkankach bogatych w ko-
lagen, a to wpływa na stan rogówki, 
twardówki i soczewki. Jest to zjawi-

sko fizjologiczne i może prowadzić 
do zaburzeń refrakcji, czyli zmian 
w układzie optycznym oka. Reten-
cja wody w rogówce może powo-
dować astygmatyzm, przejściową 
krótkowzroczność lub nasilenie już 
istniejącej. Astygmatyzm pojawia 
się dosyć wcześnie, bo na począt-
ku ciąży, z kolei krótkowzroczność 
między 31 a 41 tygodniem ciąży. 
Astygmatyzm sprawia, że widziany 
obraz jest nieostry, rozmyty. Nato-
miast osoby ze stwierdzoną krót-
kowzrocznością widzą wyraźnie 
obiekty położone blisko, dalsze wy-
dają im się rozmazane i trudne do 
rozróżnienia. Kobiety w ciąży z wy-
soką krótkowzrocznością (powyżej 
-4 dioptrii) powinny najpóźniej do 
końca drugiego trymestru poddać 
się badaniu oceniającemu stan siat-
kówki. Jeżeli okulista u ciężarnej 
nie stwierdzi obwodowych zmian 
zwyrodnieniowych, które prowa-
dzą do odwarstwienia siatkówki 
– poród zostanie przeprowadzony 
w sposób naturalny. Wszystkie 
stany zwiększające ryzyko odwar-
stwienia siatkówki są poddawane 
obserwacji lub możliwości wyko-
nania zabiegu, zwanego fotokoagu-
lacją laserową, który zabezpiecza 
siatkówkę przed odwarstwieniem 
w trakcie porodu. Zabieg ten prze-
prowadza obecnie wiele klinik 
i szpitali okulistycznych. Trwa on 

krótko i jest całkowicie bezpieczny 
zarówno dla przyszłej mamy, jak 
i jej dziecka.  Tylko przy istnieniu 
obwodowych zmian zwyrodnie-
niowych oraz przy pojawieniu się 
przeciwwskazań do fotokoagulacji 
należy rozważyć zabiegowe skró-
cenie drugiego okresu porodu lub 
cięcie cesarskie. Skrócenie drugiej 
fazy porodu polega na wyelimino-
waniu parcia przez rodzącą w celu 
zmniejszenia ryzyka przekrwienia 
siatkówki. Zakończenie porodu 
odbywa się wówczas przy użyciu 
próżniociągu położniczego lub 
kleszczy.

U ok. 80% kobiet podczas cią-
ży produkcja łez ulega znacznemu 
zahamowaniu, co prowadzi do 
tzw. zespołu suchego oka. Pozba-
wione odpowiedniego nawilżenia 
oko jest bardziej wrażliwe i gorzej 
toleruje ciało obce, jakim jest np. 
soczewka kontaktowa. Ten stan 
może dodatkowo pogłębiać praca 
ciężarnej w klimatyzowanym po-
mieszczeniu i długie przebywanie 
przed komputerem. Stąd też u ok. 
25% kobiet w ciąży występuje nie-
tolerancja szkieł kontaktowych. 
Wśród przyczyn tego zjawiska wy-
mienia się: wzrost krzywizny i gru-
bości rogówki, zmiany w budowie 
spojówki gałkowej oraz przejścio-
we obrzęki powiek. Nietolerancja 
soczewek ustępuje samoistnie po 

Ciąża a wada wzroku
Czy ciąża pogarsza wzrok? Nie ma, niestety, jednoznacznej odpowiedzi. Najkrócej brzmi ona bowiem: 

tak, jest to możliwe.  Jeśli wystąpią jakieś zmiany, to będą one przejściowe i znikną samoistnie po uro-
dzeniu dziecka. Z kolei w innej sytuacji są przyszłe mamy ze stwierdzoną wadą wzroku, noszące okula-
ry czy soczewki kontaktowe. Jeszcze inną kategorię stanowią ciężarne chorujące na choroby przewlekłe 
(np. cukrzycę), które w tym wyjątkowym okresie w szczególny sposób oddziałują na narząd wzroku.  
W poniższym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytania: czego może się spodziewać przyszła mama 
z wadą wzroku? Czy stan jej oczu może mieć wpływ na rodzaj i przebieg porodu? Czy wada się pogorszy?  
Zapraszamy do lektury.

Thealoz
10 ml
Produkt zawiera trehalozę, roztwór o 
działaniu nawilżającym i ochronnym 
w terapii zespołu suchego oka.

Dystrybutor:  
Thea Polska Sp. z o.o.

Thealoz Duo 
10 ml

Produkt zawiera trehalozę 
oraz hialuronian sodu.

Płynny żel, chroni, nawilża, 
działa osmoregulacyjnie, 
na powierzchnię oka.

Dystrybutor:  
Thea Polska Sp. z o.o.

Thealoz Duo Gel
30 pojemników po 0,4 g

Produkt zawiera trehalozę oraz hia-
luronian sodu.

Płynny żel, chroni, nawilża, działa 
osmoregulacyjnie, na powierzchnię 
oka, nie zawiera środków konser-
wujących.

Dystrybutor:  
Thea Polska Sp. z o.o.
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porodzie lub w okresie karmienia 
piersią. Dlatego zaleca się, aby przy-
szłe mamy z wadą wzroku stosowały 
się do następujących zaleceń:
•  nie zmieniały mocy i krzywizny 

podstawowej soczewek kontak-
towych w czasie ciąży i w okresie 
dwóch miesięcy po porodzie;

• nie poddawały się laserowym 
zbiegom refrakcyjnym w czasie 
ciąży i w ciągu roku po porodzie, 
jak też nie planowały ciąży do 
roku po wykonanym zabiegu;

• ciężarne, które nie mają proble-
mów ze stosowaniem  soczewek 
kontaktowych powinny w trze-
cim trymestrze ciąży zacząć uży-
wać „sztucznych łez”, zwłaszcza 
tych, które nie zawierają środków 
konserwujących w celu odpo-
wiedniego nawilżenia oczu.

Wszystkie choroby występujące 
u kobiet przed ciążą mogą zmienić 
swój przebieg w jej trakcie. Niektó-
re z nich mają bezpośredni wpływ 
na narząd wzroku. Szczególną gru-
pę stanowią tu kobiety chore na cu-
krzycę. W ciąży następuje bowiem 
znaczny rozwój tej choroby. Niekon-
trolowana cukrzyca może doprowa-
dzić do poważnych zmian w obrębie 
siatkówki. Retinopatia cukrzycowa 
uszkadza małe naczynia krwiono-
śne odżywiające siatkówkę, co grozi 
nawet utratą wzroku. Ryzyko wystą-
pienia retinopatii  wzrasta po pięciu 
latach od zachorowania. Z tego też 
powodu każda ciężarna z cukrzy-
cą powinna być poddana kontroli 
okulistycznej jeszcze przed zajściem  
w ciążę, a także raz w miesiącu przez 
cały okres ciąży. Również kobiety  
z chorobami nerek powinny po-
zostawać pod stałą opieką okulisty  
w czasie ciąży. Przyczyną zaburze-
nia wiedzenia jest także nadciśnienie 
tętnicze. Nieleczone, prowadzi do 
stanu przedrzucawkowego, którego 
oznakami są: podwójne widzenie, 
nieostry obraz, mroczki przed ocza-

mi.  Do innych zmian patologicznych 
oczu, które mogą wystąpić u przy-
szłych mam zalicza się: choroby na-
czyniowe, choroidopatię surowiczą 
(czyli obniżenie ostrości wzroku), 
czerniaka naczyniówki, toksoplazma-
tyczne  zapalenie błony naczyniowej. 

Kobiety z wadami wzroku w oba-
wie przed jego pogorszeniem, dość 
często domagają się cięcia cesarskie-
go. Pamiętamy jednak, że uszkodze-
nie wzroku w zasadzie nie wyklucza 
naturalnego porodu, a większość ko-
biet, które mają wady wzroku, rodzi 
naturalnie. Wyraźnym wskazaniem 
do cesarskiego cięcia ze względu na 
wzrok jest tylko sytuacja gdy:
•  kobieta wcześniej przechodziła 

operacje przyklejenia siatkówki;
• w oku można zaobserwować 

zmiany zwyrodnieniowe siat-
kówki, czyli retinopatie;

• ciężarna choruje na jaskrę.

Krótkowzroczność, astygma-
tyzm, czy zez nie są wskazaniem 
do porodu operacyjnego, ponie-
waż poród nie powoduje pogłę-
bienia wady wzroku. Mimo tego 
każda ciężarna z chorobą oczu po-
winna być pod stałą opieką lekarza 
okulisty. O rodzaju porodu zawsze 
decyduje ginekolog, ale podejmu-
jąc decyzję, oczywiście opiera się na 
opinii okulisty.

oprac. K. Skaźnik

CHCĄC ZADBAĆ O WZROK W CIĄŻY:
1. bez względu na wadę wzroku nie wolno dźwigać nic ciężkiego;
2. należy unikać przesiadywania przed komputerem – można nie wię-

cej niż 4 godziny dziennie;
3. trzeba dbać o obecność w swojej diecie pokarmów, które mają dużo 

witaminy A i beta-karotenu. Zawierają je: żółte i pomarańczowe  
warzywa oraz owoce (marchew, dynia, pomidory, morele, brzoskwi-
nie), zielone warzywa liściaste (szpinak, kalafior, brokuły, sałata, li-
ście buraka, włoska kapusta), żółtka jaj;

4. powinno się jeść także borówkę czarną w postaci świeżej lub prze-
tworów, ma ona bardzo dobry wpływ na wzrok;

5. należy zmienić soczewki kontaktowe na okulary.

Nawilżające krople do oczu 
służące do leczenia objawów 
suchego oka, dają czasową 
ulgę w odczuwaniu pieczenia 
i podrażnienia.

Dystrybutor: Alcon Polska 
Sp. z o.o.

Systane ULTRA
10 ml, wyrób medyczny

Suplement zawiera luteinę, zeaksantunę, witaminy: C i E, 
mikroelementy: cynk i miedź, wielonienansycone kwasy 
tłuszczowe: DHA i EPA.
Wszystkie te składniki są ważne dla prawidłowego widzenia.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o.

Vitalux Omega
28 kapsułek, suplement diety

Opaski skutecznie hamują objawy choroby lokomocyj-
nej oraz mdłości o różnym, innym podłożu, np. poranne, 
w trakcie chemioterapii.
Dostępne w wersji dla dorosłych i dla dzieci.

Wytwórca: Sea-Band Limited.

SEA BAND 
1 para, opaski akupresurowe przeciw 
mdłościom
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Reakcje alergiczne mogą być wywołane przez liczne 
alergeny i przebiegać w bardzo zróżnicowany sposób. 
Można jednak zastosować w stosunku do nich dość sche-
matyczny podział, biorąc pod uwagę miejsce i sposób,  
w jaki alergen przedostaje się do naszego organizmu.  
Są to alergie: wziewne, pokarmowe, kontaktowe, poleko-
we oraz na jad owadów.

Alergie wziewne
To kichanie, katar, kaszel, problemy z oddychaniem, 

obrzęk śluzówek górnych dróg oddechowych, czyli reak-
cja na alergeny znajdujące się w powietrzu. Dodatkowym 
ujemnym skutkiem tych alergii jest zapalenie spojówek 

i łzawienie oczu. Winowajcą tej dolegliwości może być 
kurz, pyłki roślin, zarodniki grzybów,  substancje che-
miczne i wiele innych, mi.in. sierść zwierzęca. Nieleczona 
alergia wziewna może prowadzić do astmy oraz ciężkich 
stanów zapalnych górnych i dolnych dróg oddechowych. 

Alergie pokarmowe
Alergie pokarmowe znajdują się w czołówce najczę-

ściej występujących alergii. Na zwiększenie ich wystę-
powania duży wpływ ma zanieczyszczenie środowiska, 
większy dostęp do egzotycznych owoców i warzyw, prze-
mysłowo przetworzonej żywności. Alergie pokarmowe 
mogą się objawiać bólami brzucha, wymiotami, biegun-
ką, ale również pokrzywką, podrażnieniem spojówek, 
katarem, dusznościami i kaszlem. Niewykryta alergia po-

karmowa może prowadzić do rozwoju astmy, a także cią-
gle nawracających stanów zapalnych górnych i dolnych 
dróg oddechowych. Alergie pokarmowe bardzo często 
mają także podłoże genetyczne i rozwijają się już w wieku 
niemowlęcym. Dość często nietolerancja niektórych po-
karmów jest jedynie okresowa. 

Alergie kontaktowe
Alergia kontaktowa jest to reakcja skóry i błon śluzo-

wych na bezpośredni kontakt z alergenem. Zazwyczaj jest 
to uczulenie na kosmetyki, leki do stosowania zewnętrz-
nego, biżuterię, środki czystości, drażniące substancje wy-
twarzane przez rośliny, barwniki, dodatki do sztucznych 
tkanin.  Rozpoznać uczulenie jest łatwo, bo skóra zaczyna 
swędzieć, pojawiają się czerwonawe plamy, a nawet krost-
ki. Trudniej zlokalizować źródło i skutecznie je zwalczyć.

Najczęstsze oznaki alergii kontaktowych to alergie 
skórne o objawach:
• swędzenie, krostki, zaczerwienienia

Zaczerwienienie i obrzęk skóry z ogniskami swę-
dzących drobnych grudek wypełnionych przezroczy-
stym płynem (surowicą) to typowe cechy wyprysku 
kontaktowego. Zmiany na skórze mogą przybrać jed-
nak formę sączących się nadżerek. Rodzaj zmian i sto-
pień swędzenia zależą od nasilenia stanu zapalnego.  
W okresie zaostrzeń chore miejsce ma jaskrawoczer-
wony kolor i bardzo swędzi. Trudno powstrzymać się 
od drapania, choć lepiej tego nie robić, bo łatwo zakazić 
rankę.  
•  nie tylko wysypka, ale też kaszel i wymioty

Wyprysk zwykle powstaje w miejscu bezpośredniego 
kontaktu skóry z substancją drażniącą. Najczęściej wy-
pryski są dostrzegalne na dłoniach, na przegubie ręki, na 
płatkach usznych, na szyi, na nosie i za uszami. Czasem 
wypryski pojawiają się nie tylko w miejscach kontaktu  
z czynnikiem drażniącym, ale pojawiają się na całym 
ciele. Wtedy towarzyszą im dolegliwości takie jak katar, 
kaszel, zapalenie spojówek, wymioty lub też biegunka.

Alergia – jak sobie z nią radzić

Nasz układ odpornościowy stara się sprostać wszystkim obowiązkom, chroni nas jak tylko może, ale rozwój 
cywilizacji wcale tego nie ułatwia. Modyfikowana żywność, substancje chemiczne, coraz bardziej zanieczysz-
czone środowisko powoduje, że układ odpornościowy nie jest w stanie skutecznie nas obronić i coraz czę-
ściej nękają nas różne alergie. Pierwsze objawy to uporczywy katar, zapalenie spojówek, podrażnienie gardła  
i nosa, zmiany skórne, a do tego zaburzenia widzenia i ból brzucha. Te dolegliwości szczególnie uciążliwe są 
wiosną i latem, a piękna i słoneczna pogoda, niestety, sprzyja nasilaniu się tych objawów.
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Poznaliśmy już objawy, symptomy i rodzaje najbar-
dziej popularnych alergii, zatem można uznać, że jeste-
śmy przygotowani do walki z nią. Pierwszym i chyba 
najbardziej oczywistym krokiem będzie wizyta u lekarza 
alergologa, który po badaniach stwierdzi czy na pewno 
jest to alergia i jakiego typu. Następny krok to wykonanie 
testów alergicznych, ponieważ dzięki nim dowiemy się 
dokładnie na co jesteśmy uczuleni. Dowiemy się również 
jak unikać sytuacji, które powodują nasilenie objawów

Niestety, tutaj realia powodują, że na poprawę nasze-
go samopoczucia i zdrowia pomimo starań możemy po-
czekać, bo na wizytę u lekarza specjalisty refundowaną  
przez NFZ czeka się nawet kilka miesięcy… 

Dlatego część pacjentów decyduje się na wizytę w ap-
tece, szukając pomocy u farmaceutów. Na rynku jest spo-
ro leków, dostępnych bez recepty. Jeżeli jednak poczyta-
my trochę o ich działaniu okazuje się, że tylko kilka z nich 
jest skutecznych, a to także często kwestia indywidualne-
go przypadku chorobowego niż samego produktu.

Skuteczność produktu można tak naprawdę potwier-
dzić tylko bezpośrednio w trakcie terapii, np. alergiczne-
go zapalenia błony śluzowej nosa czy spojówek. Prepara-
ty, które w swoim składzie posiadają dichlorowodorek 
cetyryzyny czyli leku przeciwhistaminowego II generacji, 
są najbardziej skuteczne przy leczeniu i profilaktyce prze-
wlekłego i sezonowego alergicznego nieżytu nosa, zapale-

nia spojówek, a także przewlekłej pokrzywki idiopatycz-
nej. Cetyryzyna po prostu poprawia jakość życia chorych 
na całoroczny alergiczny nieżyt nosa. Najczęściej spoty-
kana choroba alergiczna skóry to pokrzykwa. Najsku-
teczniejszą metodą jej leczenia jest oczywiście unikanie 
substancji uczulających, jednak kiedy jest to niemożliwe 
stosuje się farmakoterapię. Miejscowo można stosować 
preparaty steroidowe (z przepisu lekarza). Wtedy też po-
stać leku zależy od rodzaju i umiejscowienia wyprysku. 
Na rany, wskazane są środki w postaci aerozolu, mleczka 
czy kremu, a w przypadku rogowacenia i łuszczenia się 
skóry skuteczne będą maści. Jeśli jednak do tych objawów 
doszło jeszcze zakażenie bakteryjne, nie ma co się zasta-
nawiać, wtedy warto sięgnąć po preparaty farmakologicz-
ne. Efekty działania zniwelują objawy i szybko umożli-
wią noramlne funkcjonowanie. 

Nie zapominajmy, że najlepszym lekiem na alergię jest 
unikanie substancji uczulającej lub drażniącej, ale też pa-
miętajmy, że zanim znajdziemy źródło uczulenia może-
my już przeciwdziałać. Przecież im później zaopiekujemy 
się samym sobą tym trudniej będzie wyleczyć chorobę. 
Każdy objaw spowodowany alergią może poważnie wpły-
nąć na jakość naszego życia. Dbajmy zatem o siebie i po-
zwólmy, aby objawy alergii stały się tylko wspomnieniem.

oprac. M. Grzeczyńska, W. Jakubek
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Jak rzucić palenie?  
Sposobów na rzucanie palenia 

jest wiele. Jedni zalecają działanie 
zdecydowane i kategoryczne, inni 
są zdania, że rozstanie z papiero-
sem powinno odbywać się krok po 
kroku, by po pewnym czasie osią-
gnąć cel czyli całkowicie przestać 
palić. Ważne, by się zdecydować  
i to zrobić. Zakazy odgórne ogry-
wają zwykle niewielką rolę, znacz-
nie lepiej działa bowiem motywacja 
wewnętrzna. Jednak jeśli nie mamy 
na tyle silnej woli, aby wytrwać 
w swoim postanowieniu i nie pal-
lić możemy wspomóc się środkami 
dostępnymi w aptekach np.: lecz-
niczą gumą do żucia Nicorette lub 
aerozolem Nicorette do stosowania 
w jamie ustnej. Środki te łagodzą 
głód nikotynowy i objawy odsta-
wienia występujące po zaprzestaniu 
palenia, a do tego posiadają mięto-
wy smak. 

10 kroków 
w rzucaniu palenia
1. ZNAJDŹ POWÓD
Chcesz rzucić palenie? Przekonaj 

sam siebie: chcę być zdrowszy, chcę 
pobiec w maratonie, chcę mieć bia-
łe zęby, chcę zaoszczędzić na zagra-
niczną wycieczkę. 

2. RZUĆ „NA PRÓBĘ”
Jeżeli rzucisz od razu, łatwiej Ci 

będzie zapomnieć o nawykach 
związanych z paleniem i masz 
większe szanse na zerwanie z na-
łogiem. Jeśli jednak nie wiesz, czy 
Ci się to uda - spróbuj najpierw nie 
palić przez 24 godziny. Obiecaj so-

bie, że w dniu próby nie sięgniesz 
po papierosa i dotrzymaj słowa! Pa-
miętaj, że tak samo będzie wyglądał 
Twój pierwszy dzień bez papierosa, 
kiedy już rzucisz definitywnie. Sko-
ro bez papierosa wytrzymałeś już 
jeden dzień, wytrzymasz też kolej-
ny.

3. UTRUDNIAJ SOBIE ŻYCIE
Nie noś papierosów przy sobie. 

Nie trzymaj ich w aucie ani w szu-
fladzie w pracy. Kolejną paczkę ku-
puj dopiero wtedy, gdy opróżnisz 
już starą. Chowaj popielniczki. Za-
cznij palić słabsze papierosy. Zmie-
niaj gatunki, nie pal dwóch paczek 
tych samych papierosów z rzędu.

4. OGRANICZAJ SIĘ
Postaraj się poczekać z pierwszym 

papierosem jak najdłużej potrafisz. 
W każdym razie nie pal przed śnia-
daniem. Zawrzyj ze sobą umowę, że 
palisz tylko w określonych godzi-
nach dnia, np. nieparzystych albo po 
południu. Ustalaj co rano, ile wypa-
lisz tego dnia. Codziennie zmniej-
szaj liczbę wypalonych papierosów, 
na przykład zamiast 20 sztuk wy-
dzielaj sobie tylko 16. Nie wypalaj 
całego papierosa, ale wyrzucaj po 
wypaleniu połowy. Spróbuj się nie 
zaciągać. Staraj się zrezygnować 
z kolejnego papierosa.

5. WYZNACZ DATĘ
Im wcześniej rzucisz, tym le-

piej. Wybierz najbardziej dogodny 
dzień, np. kiedy masz najmniej stre-
sów albo wakacje. Jeśli boisz się, że 
nie dotrzymasz terminu, załóż się  
z kimś bliskim, że tego dnia rzucisz 
palenie. We dwójkę lub w grupie 

Międzynarodowy Dzień bez papierosa
31 maja

Międzynarodowy Dzień bez papie-
rosa został ogłoszony przez Świato-
wą Organizację Zdrowia w 1987 r. 
Jest to integralna część projektu „Eu-
ropa wolna od dymu tytoniowego”.  
Z powodu palenia w Polsce umiera 
prawie 75 tys. ludzi, w Unii Europej-
skiej ok. 650 tys., a na świecie pra-
wie 6 milionów osób, z czego  ponad 
600 tys. osób, to bierni palacze. W 
samej tylko Uni  Europejskiej biernych 
placzy jest 79 tys., oznacza to, że co 
17 minut umiera ktoś wdychający 
dym osób palących. Papierosy zabi-
jają powoli – palacz może nie odczu-
wać skutków nałogu przez wiele lat. 
Niestety, kiedy już się pojawią, często 
bywa za późno…

Jeden papieros skraca  życie  
o 8 minut!  Przy paleniu 1 paczki 
dziennie, to średnio 160 minut, zatem 
nałóg skraca życie średnio o 10 lat!  
Ekonomicznie nałóg ten także daje się 
we znaki. Paląc jedną paczkę papiero-
sów dziennie wydajemy średnio 420 
złotych miesięcznie. Warto o tym pa-
miętać, gdyż rocznie kwota ta wynosi 
ponad 5000 złotych. W skład dymu 
tytoniowego, który jest głównym 
produktem spalania tytoniu zawar-
tego w papierosach, wchodzi ponad 
4000 związków chemicznych. Ponad 
40 z nich to substancje rakotwórcze.
Wiadomo także, że tytoń jest przyczy-
ną co najmniej dwudziestu pięciu grup 
chorobowych zagrażających życiu. 

Wraz z paleniem papierosów wzra-
sta również ryzyko zachorowania na 
cukrzycę, osteoporozę, spada odpor-
ność, wzrasta podatność na zacho-
rowania na różnego rodzaju infekcje 
i zakażenia.



raźniej, ale jeśli nikt w Twoim otoczeniu nie zrywa wła-
śnie z nałogiem, postaraj się o wsparcie kogoś bliskiego 
– niepalącego lub kogoś kto już rzucił palenie. 

6. ZACHOWAJ CZUJNOŚĆ
Przypomnij sobie, w jakich sytuacjach automatycz-

nie sięgałeś po papierosa. Po posiłkach? A może przy 
kawie, herbacie, alkoholu? Prowadząc auto albo space-
rując z psem? Czytając gazety lub rozmawiając przez 
telefon? Stojąc na przystanku? 

Pamiętaj – w takich sytuacjach szczególnie musisz się 
mieć na baczności. Jeśli to tylko możliwe, staraj się ich 
unikać albo zmień nawyki. Na przykład po obiedzie 
zamiast siąść przy kawie i papierosach – wyjdź z psem, 
zajmij się dziećmi.

7. PIERWSZY DZIEŃ BEZ PAPIEROSA
To może być ciężki dzień, więc dobrze się wyśpij. 

Rano zamiast pędzić po papierosa - odśwież usta 
szklanką wody lub soku. Otwórz okno, spróbuj się 
poruszać przy świeżym powietrzu. Pij dużo płynów - 
sześć-osiem szklanek niegazowanej wody mineralnej 
lub soków owocowo-warzywnych dziennie.

8.GDY CHCE CI SIĘ PALIĆ...
Nie ulegaj! Na pewno jest coś, co pozwoli Ci zapo-

mnieć o paleniu. Przemyj twarz zimną wodą albo 
weź kilka głębokich oddechów. Zmień pozycję ciała - 
wstań, usiądź, połóż się. Idź na spacer. Odliczaj od stu 
do jednego. Zafunduj sobie małą przyjemność - rób to, 
co lubisz, kup sobie książkę lub perfumy. Jeśli czujesz, 
że zaraz się złamiesz - zadzwoń do osoby, której udało 
się rzucić. 

9. ZAJMIJ CZYMŚ RĘCE I USTA
Nie wiesz, co zrobić z rękoma - noś w dłoni jakąś za-

bawkę, np. kostkę Rubika. Cokolwiek - długopis, biu-
rowy spinacz. Jeśli nie pomaga, weź się za jakąś czyn-
ność manualną - zrób pranie, napraw nie domykającą 
się szafkę. W ustach brak Ci papierosa - umyj więc 
zęby, żuj gumę. Kup sobie smaczne cukierki do ssania. 
Pogryzaj pestki dyni, skub ziarenka słonecznika. Miej 
przy sobie kawałki surowej marchewki, rzodkiewki, 
jabłka.

10. ZDROWYM BYĆ
Rzuciłeś palenie - ale to dopiero początek. Wystrze-

gaj się pokus. Naucz się odmawiać, kiedy cię częstują. 
Unikaj towarzystwa palaczy, przebywaj w miejscach, 
gdzie obowiązuje zakaz palenia. Opowiadaj o swoim 
sukcesie. Uwierz, że uwolniłeś się od nałogu. Teraz 
możesz rozpocząć naprawdę zdrowy tryb życia. Zmień 
dietę - jadaj o stałych porach, licz kalorie. Jedz razowe 

pieczywo, otręby i kiełki, dużo warzyw i owoców. Pij 
naturalne soki. Przebywaj często na świeżym powie-
trzu. Zacznij uprawiać jakiś sport. 

KORZYŚCI ZDROWOTNE WYNIKAJĄCE  
Z RZUCENIA PALENIA 

• w ciągu 20 minut - ciśnienie tętnicze powraca do normy, czyn-
ność serca normalizuje się. Temperatura ciała obniża się do 
wartości prawidłowych;

• w ciągu 8 godzin - poziom tlenku węgla we krwi zmniejsza się, 
a tlenu podwyższa się;

• w ciągu 24 godzin - zmniejsza się ryzyko ostrego zawału mię-
śnia sercowego;

• w ciągu 48 godzin - rozpoczyna się regeneracja zakończeń 
nerwowych, powraca do normy zmysł smaku i zapachu;

• od 2 tygodni do 3 miesięcy - stan układu krążenia ulega po-
prawie, zwiększa się wydolność fizyczna, czynność płuc po-
prawia się o 30 %;

• od 1 do 9 miesięcy - kaszel, uczucie niedrożności nosa, dusz-
ność oraz zmęczenie ulegają zmniejszeniu, wzrasta poziom 
energii całego organizmu;

• po roku - o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na cho-
robę wieńcową serca;

• po 5 latach - o połowę zmniejsza się ryzyko zachorowania na 
raka płuc;

• po 10 latach - ryzyko zachorowania na raka płuc jest podob-
na, jak u osoby nigdy nie palącej; 

• po 15 latach - ryzyko zachorowania na chorobę niedokrwien-
ną serca jest podobne jak u osoby nigdy nie palącej.

oprac. J. Kurkowski
oprac. na podstawie publikacji prof. Witolda Zatońskiego:  

„Jak rzucić palenie” i „Leczenie z uzależnienia od tytoniu. Rola lekarza”

Skład: 1 kostka gumy zawiera 4mg nikotyny.
Działanie: zmniejszenie głodu nikotynowego i objawów 
odstawiennych. 
Wskazania: uzależnienie od nikotyny.

Nicorette  
freshmint gum 
4 mg, guma do żucia, 105 sztuk Skład: 1 dawka zawiera 1 mg nikotyny.

Działanie: zmniejszenie głodu nikotynowego i obja-
wów odstawiennych.
Wskazania: uzależnienie od nikotyny, dla osób palą-
cych powyżej 20 papierosów dziennie lub tych które nie 
zaprzestały palenia po zastosowaniu dawki 2mg.

Nicorette spray
1 mg, smak miętowy, 150 dawek

Podmiot odpowiedzialny: McNeil AB.
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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 zdrowiu.
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Jakie były początki waszego teatru?  
Znaczenie słowa integracyjny pojawiło się w na-

zwie teatru zaraz kiedy placówka ta rodziła się w Za-
wierciu. 20 osobowa grupa pierwszych kandydatów 
na studia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku na czele 
z długoletnią nauczycielką Jadwigą Rauk podjęła de-
cyzję aby zaprosić mnie do prowadzenia działalności 
teatru. Zintegrować ludzi wokół dramatu, sceny, wi-
dowiska w oparciu o piękną literaturę, epicką, liryczną  
i dramaturgiczną. Skład społeczny i wiekowy był i jest 
do tej pory różnorodny: słuchacze uniwersytetu, mło-
dzież z kół Katolickich, studenci, licealiści i gimnazja-
liści oraz inne środowiska. Pierwszym spektaklem była 
„Golgota wschodu” (publicystyka i poezja Katyńska). 
Spektakl był przedstawiony na scenie Domu Kultury 
w Zawierciu zaraz po katastrofie Smoleńskiej. Na Sali 
byli również członkowie rodzin Katyńskich.

Dlaczego to właśnie Pan został prowadzą-
cym grupę teatralną?
Jestem z wykształcenia Polonistą, długoletnim na-

uczycielem, który zawsze łączył nauczanie, wychowanie 
z edukacją teatralną. Przez 60 lat prowadziłem w szko-
łach i środowisku Zawiercia przeróżne formy teatralne 
od inscenizacji przez reżyserię spektakli teatralnych do 
widowisk plenerowych. Mam zawodowe uprawnienia 

do reżyserowania przedstawień teatralnych w amator-
skim i szkolnym ruchu teatralnym. Przez piętnaście lat 
pracuję jako wolontariusz w Dziennym Domu Pomocy 
Społecznej w Zawierciu (teatroterapia). Na uniwersy-
tecie prowadzę edukację teatralną w teorii i praktyce.

Jaka jest rola teatru integracyjnego w dzia-
łalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Zawierciu?
Najprościej można by powiedzieć przygotować spek-

takl i zrealizować go dla widzów. Było by to uproszcze-
nie, ponieważ członkowie zespołu przechodzą w ciągu 
roku cały cykl prób, na których poznają historię dra-
matu, ćwiczą pamięć, doskonalą swoje stany psychicz-
ne, zdobywają nowe relacje gry na scenie w zakresie 
kontaktu osobistego, przekazywania tekstu i wyzwala-
nia uczuć, tworzenia sytuacji komicznych lub tragicz-
nych. Odbywa się to w formie terapii całorocznej, która 
po sześciu latach już ma swoje terapeutyczne efekty. 

Wiemy już jak wygląda wasza praca w prak-
tyce natomiast chcielibyśmy dowiedzieć się 
jak przygotowujecie się pod względem teo-
retycznym?
Zajęcia prowadzę raz w tygodniu z wszystkimi 

członkami teatru. Na wstępie przekazuję wiedzę z li-
teratury i sztuki potrzebną do rozumienia działań 
teatralnych. Omawiam twórczość Mickiewicza, Wy-
spiańskiego, Witkiewicza, twórczość dramaturgiczną. 
Omawiamy kierunki artystyczne, występujące w kon-
wencjach teatralnych (futuryzm, ekspresjonizm, sym-
bolizm). Przekazuję wiedzę o twórczości współczesnych 
poetów polskich. Przypominam zasady wersyfikacyjne 
i środki wyrazu artystycznego. W czasie wyjazdów do 
teatrów zawodowych omawiam i przygotowuje do od-
bioru przedstawień prowadząc prelekcje na temat hi-
storii teatru. Żeby jak najlepiej przygotować naszych 
aktorów do gry w naszym teatrze organizujemy wyjaz-
dy do renomowanych teatrów zawodowych. Odwiedzi-

Integracja na scenie
Integracyjny Teatr Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Mogłoby się wydawać, że teatr jako jedna z najwyższych form kultury zarezerwowana jest wyłącznie dla 
zawodowych aktorów, którzy swój fach zaczynają jako młodzi studenci i szlifują swoje umiejętności przez 
całe życie. W Zawierciańskim teatrze integracyjnym aktorzy to wyłącznie studenci lokalnego UTW, którzy 
chcą pokazać innym, że grę na deskach teatru można zacząć w każdym wieku. Żeby dokładnie poznać 
temat, zdecydowaliśmy się na rozmowę z prowadzącym zajęcia teatralne Panem Józefem Niedźwieckim.

Występ Zawierciańskiego Teatru integracyjnego  
na Juwenaliach UTW w Warszawie



ZDROWIE
I OPIEKA

21ZDROWIE
I OPIEKA MAJ – CZERWIEC 2015

MAJ – CZERWIEC 2015

liśmy już takie jak: Teatr im. Juliusza Słowackiego w 
Krakowie (adaptacja „Ziemia Obiecana”- W. Reymon-
ta). Oprócz pracy z moją stałą grupą teatralną, prowa-
dzę również wykłady ogólnodostępne dla wszystkich 
słuchaczy naszego uniwersytetu. 

Czym różni się praca terapeuty teatralnego 
od reżysera w profesjonalnym teatrze?
Różnica jest zasadnicza i sprowadzić ją można naj-

pierw do ogólnego stwierdzenia: poznać psychikę osoby 
z którą się pracuje. Moja praca jako reżysera i tera-
peuty, pedagoga polega najpierw na zgłębieniu wiedzy 
o ludziach, którym poświęcam się. Muszę poznać ich 
życie, zdobyć wiedzę o ich rozwoju, chorobach, żeby 
wiedzieć na co ich będzie stać i dostosować rolę. Badam 
ich poziom intelektualny, możliwości głosowe i stany 
psychiczne. Troska moja dotyczy stworzenia postaci 
w przedstawieniu, którą amator będzie mógł stworzyć 
na scenie. Później zaczynam analizować tekst, badam 
jego stopień zrozumienia, próbuję wydobyć elementy 
charakterystyki postaci, muszę pobudzić jego wyobraź-
nię przy pomocy elementów malarskich i akustycznych 
(oglądamy obrazy i słuchamy muzyki). Z czasem prze-
chodzimy do prób kontaktowych. Zaczyna się dialogo-
wanie z kontaktem wizualnym i emocjonalnym, słyszę 
głos nadawcy i odbiorcy oraz ich reakcję. Następnym 
etapem są próby sytuacyjne, gdzie opanowane już 
wcześniej testy podbudowujemy ruchem, gestem sce-
nicznym. Na tym etapie widzę, że aktorzy są w stanie 
odtworzyć rolę. Później dodaję im niezbędny rekwizyt 
i scenografię. 

W jaki sposób radzicie sobie z tremą, która 
przecież towarzyszy każdemu aktorowi?
Bardzo trafne pytanie… najpierw odpowiadam de-

finicją tremy: trema jest poczuciem odpowiedzialności 
za to co się robi. Nie można mylić tremy z histerią. Moi 
aktorzy mają jedną i drugie. Trema musi być ale trzeba 

ją umieć kontrolować. Podaję kilka ćwiczeń i widzę po 
twarzach, szczególnie przed przedstawieniem w jakim 
stopniu skupieni są moi podopieczni.

Jakie są plany na przyszłość waszego teatru?
W 2015 roku nasze miasto będzie obchodzić  

150 rocznicę nadania praw miejskich. Nasz teatr przy-
gotowuje na ten jubileusz trzy formy teatralne: Tryptyk 
w tytułach- „Prusak dzieci polskie męczy”, „Rekon-
strukcja posiedzenia pierwszej Rady Miejskiej”, „Więc, 
nie zginęła”, widowisko plenerowe „Zawiercie, gdzie 
rozkręca się Jura” i przedstawienie z którym jedziemy 
do Warszawy na Juwenalia zatytułowane „Twarzą  
w twarz Polacy”. Wysiłek organizacyjny, programowy 
musi być podwojony aby zrealizować zaplanowane in-
scenizacje. W naszych zmaganiach teatralnych wspo-
magać nas będą Uniwersytecki Chór, sekcja Młodych 
Literatów oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Za-
wierciańskiej.

Przy jakich okazjach wasz teatr występuje?
Zespół teatralny ma swoje premiery zwykle pod 

koniec roku akademickiego. Dlatego obsługujemy in-
augurację i zakończenia uroczystości uniwersyteckich. 
Niektóre przedstawienia mają charakter rocznicowy 
i grane są w środowiskach różnych, dla dorosłych jak 
również w szkołach i Zakładzie Poprawczym i Schroni-
sku dla Nieletnich w Zawierciu. Wiele razy występowa-
liśmy przy okazji wyborów samorządowych. 

Jak wygląda wasza współpraca z władzami 
UTW?
Współpraca układa się bardzo dobrze, jesteśmy 

doceniani przez zarząd i rade programową. Wszyscy 
z kierownictwa pomagają nam w organizacji prób, 
wynajmu sal, transportu na przedstawienia, wyjazdu 
do teatrów zawodowych. 

Bioxisine
ziołowy szampon  
przeciw wypadaniu  
włosów, 300 ml

Szampon opracowany został  
dla osób borykających się  
z problemami wypadania włosów,  
pragnących wzmocnić włosy oraz nadać im sprężystość.
Wersja dla włosów suchych, dla włosów tłustych,  
dla włosów z łupieżem.
Producent i dystrybutor: Biota Laboratoires, Turcja.

Występ Teatru UTW pod pomnikiem Adama Mickiewicza  
w Zawierciu
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Wiemy już co Pan robi dla 
Zawierciańskiego UTW ale 
chcielibyśmy się dowiedzieć 
co daje Panu prowadzenie 
teatru?
Jestem członkiem wspierającym. 

Prowadzenie teatru integracyjnego 
jest dla mnie bardzo ważne i daje mi 
dużo satysfakcji. Ponadto mimo mo-
jego wieku dalej mogę być aktywny 
zawodowo. Jako członek z legityma-
cją nr 1 naszego uniwersytetu cieszę 
się, że  mamy takich zdolnych ludzi 
w naszym mieście i że dzięki nim  
o naszym mieście jest głośno w całej 
Polsce.

Słyszałem, że od kilku lat 
bierzecie udział w Juwena-
liach UTW? 
Ogólnopolskie Juwenalia UTW 

robią na każdym wielkie wrażenie. 
My będziemy tam już po raz czwar-
ty. Wystarczy znaleźć się w dniach 
Juwenaliów na ulicy przed teatrem 
Palladium. Słychać śpiewy, widać 
przebranych aktorów i głośne sku-
piska ludzi. Szczególne wrażenie 
robi podsumowanie imprezy przy 
udziale dwóch tysięcy uczestników 
w pełnej Sali. Nasz teatr trzy razy 
już występował i zawsze byliśmy 

laureatami. W roku 2012 zdoby-
liśmy trzecie miejsce za spektakl 
„Dancing”. Rok później drugie miej-
sce za spektakl „Człowiek z baga-
żem”. W 2014 roku za widowisko 
„Misterium dla człowieczeństwa”.  
Rywalizacja stoi na wysokim pozio-
mie, jurorzy są zawodowymi akto-
rami. Przesłuchania odbywają się 
w dwóch salach. Na jednej zespoły 
teatralne i taneczne natomiast na 
drugiej chóry i wokaliści.  

Jak Pan ocenia postępy ze-
społów prezentujących się 
na Juwenaliach?
Odpowiem tylko za moją kate-

gorię teatralną. Obserwując przez 
trzy lata wszystkie zespoły teatralne 
odpowiem, że poziom widzę różny 
ale zdarzają się zespoły, które mają 
w swoich składach zawodowych 
emerytowanych aktorów i z takim 
zespołem trudno jest nam rywali-
zować. Mimo to utrzymujemy się 
na wysokim poziomie bo przez trzy 
lata o naszym zespole teatralnym  
z Zawiercia jest na Juwenaliach 
głośno. W ubiegłym roku, ponie-
waż zagrałem razem z moimi ak-
torami otrzymałem specjalną na-
grodę indywidualną „nagroda w 

kategorii teatr”. Nasze widowisko 
pretendowało do najwyższej nagro-
dy. Dajemy dobre przedstawienia 
i cieszę się, że promujemy przez to 
nasze miasto. W tym roku wiezie-
my na juwenalia przedstawienie  
o treściach patriotycznych ukazują-
ce portrety współczesnych Polaków  
w szerokim przekroju społecznym. 
Będzie to przedstawienie pod tytu-
łem „Twarzą w twarz Polacy”

Ta rozmowa dowodzi tego, że 
nie ma złego momentu w naszym 
życiu, żeby rozpocząć nowe przed-
sięwzięcia. Ludzie, którzy uczestni-
czą w zajęciach Zawierciańskiego 
Teatru Integracyjnego zaczęli swo-
ją karierę na scenie kilka lat temu 
a już w tej chwili mogą pochwalić 
się nie jedną nagrodą. Widać, że 
całe środowisko uniwersytetów 
trzeciego wieku podchodzi bardzo 
poważnie do tego co robią. Naj-
lepszą okazją do zobaczenia takich 
zmagań są juwenalia organizowane 
co roku w Warszawie. Dlatego też 
chcemy zobaczyć jak wygląda taka 
impreza i samodzielnie ocenić jej 
przebieg w następnym numerze.

oprac. W. Jakubek

Członkowie 
Zawierciańskiego 
Uniwersytetu 
Trzeciegi  
Wieku 
w Warszawie
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Każdy z nas wie, że dbałość  
o właściwe odżywiania jest pod-
stawą dla prawidłowego stanu 
zdrowia. Odpowiednio zbilanso-
wana dieta pozwala uniknąć wie-
lu chorób, które rozwijają się nie-
kiedy przez wiele lat jako skutek 
złych nawyków żywieniowych. 
Czasami się zdarza, że myśląc, 
że odżywiamy się prawidłowo 
nieświadomie pomijamy, któryś  
z niezbędnych składników na-
szej diety. Najczęstsze choroby 
związane ze złą dietą to:

• choroby układu krążenia 
•  nadciśnienie tętnicze 
•  cukrzyca typu 2 
•  otyłość
•  kamica żółciowa 
•  niedokrwistość z niedoboru 

żelaza 
•  osteoporoza 
•  oraz niektóre choroby no-

wotworowe (żołądka, jelita 
grubego, piersi). 

Nieodpowiednia dieta może 
doprowadzić także do bardziej 
prozaicznych problemów takich 
jak: ograniczenie możliwości 
przyswajania wiedzy, ciągłe zmę-
czenie, osłabienie koncentracji  
i uwagi.
Odpowiednia i dobrze zbilanso-
wana dieta w połączeniu ze sto-
sowaniem leków jest stosowana  
w leczeniu wielu chorób. W na-
szym kraju coraz więcej osób 
cierpi na nadwagę i otyłość, któ-
re są wynikiem braku dbałości 
o to co jemy. Ludzie zmagający 
się z otyłością bądź nadwagą 

często twierdzą, że do zrzucenia 
zbędnych kilogramów wystarczy 
mniej jeść. Nic bardziej mylnego 
ponieważ nasz organizm potrze-
buje konkretnej ilości kalorii do 
tego by mógł dobrze nam słu-
żyć. Wystarczy wtedy zastąpić 
niektóre produkty, które nie są 
dla nas zdrowe innymi pełno-
wartościowymi. Żeby dobrze 
się odżywiać najpierw należy 
jeść regularnie przynajmniej  
3 razy dziennie. Natomiast naj-
lepszym wyjściem byłoby spo-
żywanie 5 posiłków dziennie  
(I śniadanie, II śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja). Następ-
nym krokiem jest różnorodność 
spożywanych przez nas pokar-
mów. Zadbajmy o to żeby do-
starczyć możliwie jak najwięcej 
substancji odżywczych, witamin  
i składników mineralnych. Po-
między posiłkami powinniśmy 
jeść jak najwięcej warzyw i owo-
ców bo to bardzo dobre źródło 
witamin i składników mine-
ralnych. Problemy zdrowotne, 
często wiążą się z małą ilością 
wody, płynów jakie w ciągu dnia 
spożywamy. Nośmy przy sobie 
małą butelkę wody, żebyśmy w 
każdej chwili mogli się napić 
i ugasić pragnienie.  Żeby się 
zdrowo odżywiać warto wcze-
śniej trochę poczytać na ten te-
mat lub zasięgnąć rady u lekarza 
bądź dietetyka. Kilka prostych 
zasad i rad które dostaniemy 
pozwolą nam racjonalnie i ze 
zdrowym rozsądkiem podejść 
do tematu.

oprac. W. Jakubek

Zdrowe odżywianie to podstawa
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Figura 40+
suplement diety, 60 kapsułek
Suplement diety dzięki zawartym składni-
kom wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej, 
wpływa korzystnie na lepszą przemianę ma-
terii, pomaga w rozkładzie tłuszczówi  wę-
glowodanów.Jest przeznaczony głównie dla 
kobiet po 40 roku życia.
Producent: „Herbapol-Lublin” S.A.

Dietetyczny środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia me-
dycznego. Przeznaczony dla nie-
mowląt i dzieci.  Jedna kapsułka 
zawiera 3 miliardy żywych kultur 
bakterii Lactobacillus rhammosus. 

Dicoflor 30
10 kapsułek 

Zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań związanych z antybiotykoterapią, 
skraca czas trwania biegunki infekcyjnej,  wspomaga odporność oraz 
przywraca równowagę mikroflory jelitowej.
Producent: Bayer Sp. z o.o.

Hepatenal MAX
suplement diety,  
60 tabletek

Morwa Biała Forte
dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego, 60 tabletek

Polecany jest dla osób odczuwają-
cych skutki nieprawidłowej diety, 

Dla diabetyków i osób z nieprawidłowym 
poziomem cukru we krwi.Wyciąg z liści 
morwy białej korzystnie wpływa na po-
ziom cukru w organizmie poprzez spowol-
nienie działania enzymów biorących udział 

Skład: 1 tabletka zawiera 680 mg 
węglanu wapnia oraz 80 mg węgla-
nu magnezu.
Działanie: zobojętnianie nadmiaru 
kwasu solnego w żołądku.
Wskazania: zgaga, niestrawność, 
wzdęcia, nudności, uczucie pełności 
lub ciężkości w żołądku, odbijanie.

RENNIE Antacidum
smak miętowy, 24 tabletki do ssania

Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

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

spożywania alkoholu, zażywania leków, w celu wspomagania fizjologicz-
nej funkcji wątroby.
Producent: SUN-FARM.

w trawieniu węglowodanów. Ogranicza przyswajanie cukru i skrobi po 
posiłkach.
Producent: Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. 
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Nie można nie docenić roli jaką 
dla zdrowia odgrywa aktywność 
fizyczna. Jeżeli jednak zaczynamy 
uprawiać sport należy pamiętać  
o tym, że obciążenie organizmu 
może doprowadzić do niedoborów. 
Kiedy zaczynamy żyć aktywnie po-
trzeby naszego organizmu zmie-
niają się. Najczęściej początkujący 
sportowcy sięgają po ogólnodostęp-
ne i powszechne napoje izotonicz-
ne. Są one jednak nieefektywne, 
a ich nadużywanie może nam za-
szkodzi.  Podczas uprawiania spor-
tów nasz organizm narażony jest 

na utratę składników niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania 
naszego organizmu. Składników, 
których potrzebuje nasz organizm 
jest bardzo dużo. Najlepszym roz-
wiązaniem byłoby dostarczyć je 
wszystkie w odpowiedniej dawce  
żeby organizm mógł funkcjonować 
poprawnie podczas wzmożonego 
wysiłku fizycznego. Natura jest bo-
gata w rośliny, które mają bardzo 
dobry wpływ na nasz organizm i ich 
spożywanie może dostarczyć nam 
niezbędnych składników do życia. 

Idealnym przykładem jest Goethe, 
który napisał „Fausta”, gdy miał 
osiemdziesiąt lat! Michał Anioł tuż 
po siedemdziesiątce namalował 
swoje najwspanialsze freski. Geo-
rge Bernard Shaw, podobnie Izaak  
Newton i Harry S. Truman po  
80. roku życia wciąż byli aktywni  
intelektualnie.

Co zrobić, żeby w dobrej kondy-
cji tak fizycznej, jak i umysłowej 
przeżyć do późnej starości? Od-
powiedź jest banalna: aktywność 
fizyczna, nie tylko wzmacnia mię-
śnie, ale i poprawia stan naszego 
umysłu.

Aktywnie całe życie

24 ZDROWIE
I OPIEKAMAJ – CZERWIEC 2015

MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Centrum Kompletne 
od A do Z „ONA”
suplement diety, 30 tabletek  
Formuła multiefekt

Nowa udoskonalona formuła to kompletny i zbalanso-
wany zestaw witamin i minerałów specjalnie stworzone 
dla kobiet.
Dystrybutor w Polsce: Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.

Wiosna i lato to nie tylko czas wakacji pięknej pogody i odpoczynku. Coraz więcej ludzi chce spędzić wakacje 
bądź urlop aktywnie. Piękna, słoneczna pogoda za oknem sprawia, że chcemy wyjść na zewnątrz i się poru-
szać. Jest to bardzo dobry i pożyteczny pomysł, ponieważ nasz organizm po zimowym letargu potrzebuje dużej 
dawki światła i świeżego ciepłego powietrza. Nasza forma po kilku miesiącach niższej aktywności może jednak 
odbiegać od ideału. Dlatego, oprócz treningów powinniśmy przez cały rok dbać o swoją dietę, warto uzupełnić 
ją  suplementami, które są specjalnie dostosowane do potrzeb osób aktywnych fizycznie. 

czyli co robić, aby zachować kondycję



Z biegiem lat regeneracja komó-
rek w naszym organizmie nastę-
puje coraz wolniej. Komórki radzą 
sobie coraz trudniej z toksynami, 
a po przekroczeniu pięćdziesiątki 
gwałtownie spada także poziom 
hormonu wzrostu, zwanego ina-
czej hormonem młodości – soma-
totropiny. To głownie ona wzmaga 
odnawianie się tkanek. Dzięki niej 
dzieci rosną, a gdy zaczyna jej bra-
kować, komórki obumierają albo 
tracą zdolność regeneracji. Obni-
żeniu poziomu somatotropiny to-
warzyszy także spadek produkcji 
hormonów płciowych, co skutkuje 
menopauzą i andropauzą. Starze-
nie się naszego organizmu wte-
dy przyspiesza. To także powód, 
przez który jedni starzeją się szyb-
ciej, a inni wolniej.

Jest jednak kilka metod na za-
pewnienie sobie, jak najlepszej 
kondycji, jak najdłużej.

Ćwiczenia fizyczne
Wystarczy już 30 minut dzien-
nie i to jakichkolwiek ćwiczeń, 
aby przedłużyć życie i zapobiec 
wielu chorobom. Najlepszym 
rozwiązaniem jest codzienny  
ruch, taki jak spacer albo mar-
szobieg. Dzięki codziennemu 
ruchowi nie tylko można polep-
szyć naszą bystrość umysłu, ale 
również zmniejszymy ryzyko 
wystąpienia nadciśnienia albo 
wylewu.

Aktywność naszego mózgu
Staraj się ciągle stymulować swój 
mózg do działania, a znacznie 
poprawi się Twoja zdolność roz-
wiązywania problemów i anali-
tycznego myślenia. Spróbuj roz-
wiązywać krzyżówki, pisać teksty, 
grać w szachy lub czytać coś, co 
Cię interesuje. 

Kontaky międzyludzkie
Jako istoty, społeczne ludzie po-
trzebują kontaktów z innymi 
do zachowania ostrości umysłu. 
Otwartość na inne osoby, dziele-
nie się swoimi wrażeniami z bli-
skimi lub przyjaciółmi, pozwolą  
na utrzymanie sprawności umysłu 
na długo. Badania potwierdzają,  
że ludzie, którzy są komunika-
tywni z otoczeniem i okazują mu 
zaufanie, są znacznie szczęśliwsi 
i zdrowsi. Dlatego trzeba wyjść  
z domu, odwiedzić przyjaciół,  
sąsiadów, po prostu rozmawiać.

Stres
Nie można pozwolić, by stres miał 
na nas zły wpływ. Stres to wino-
wajca większości naszych chorób, 
załamania psychicznego a nawet 
depresji. Trzeba zatem nauczyć 
się panowania nad własnymi 
emocjami i w pewnym stopniu 
nad własnym nastrojem. Samo-
poczucie jest szczególnie waż-
ne dla mózgu dlatego, iż emocje 
sterują procesami poznawczymi.  
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Akutol
spray 60 ml 

Plastyczny bandaż ochronny na bazie kopo-
limeru akrylanowego służący do szybkiego 
opatrzenia drobnych ran i otarć. Plastyczny 
bandaż ochronny po aplikacji zasycha do 3 
minut i jest wodoszczelny. Bandaż samoist-
nie usuwa się po 3 - 4 dniach.
Wytwórca: Aveflor, Czechy

Slim GREEN trio
suplement diety,  
30 kapsułek 

Hirudoid maść 40g, żel 40g
0,3 g / 100 g

Skład: 100 g maści zawiera polisiarczan mukopolisacharydowy 
0,3 g.
Wskazania: tępe urazy z krwiakami lub bez, zapalenie żył po-
wierzchniowych.
Podmiot odpowiedzialny: STADA AG, Niemcy.

UNIWERSALNY
24 sztuki
Idealny plaster do domowej apteczki, 
opakowanie zawiera 3 rodzaje plastrów, 
w pięciu rozmiarach.

Sportowy MIX Sport
15 sztuk
Zestaw plastrów dla osób aktywnych fizycznie, 
dostosowany do ich potrzeb.
Wodoodporne, wyjątkowo sprężyste i wytrzy-
małe, zapewniają swobodę ruchu, ponadto 
pianka zapewnia amortyzację.

Wytwórca: 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.

Plastry VISCOPLAST

TURYSTYCZNY
24 sztuki
Idealny plaster do podróży, opakowanie 
zawiera 3 rodzaje plastrów  w różnych roz-
miarach.

Wyciąg z zielonej kawy, 
chrom, ekstrakt z fasoli
Suplement zawiera chrom, 
który pomaga w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego metabolizmu tłuszczów i cukrów.
Producent: FSP Galena.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i daw-
kowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczni-
czego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy 
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Pod wpływem stresu mogą one zostać zablokowane, 
co spowoduje, że utracimy zdolność zapamiętywania 
i koncentracji. Ćwiczenia relaksujące, obniżające po-
ziom stresu oraz formy ruchu takie jak spacery, pływa-
nie, joga, taniec, aerobik wspomagają znacznie funkcje 
umysłowe. Warto zapisać się na lekcje jogi, medytację 
albo kurs tai-chi. Czasami wystarczy spacer ze swoim 
ukochanym psem. I co najważniejsze, na podjęcie ta-
kiej aktywności nigdy nie jest za późno. 

Jedzenie
To co jemy, ma wpływ na naszą kondycję fizyczną 
i umysłową, dlatego starajmy się odżywiać zdrowo.  
Jeśli nie mamy dostępu do warzyw sezonowych,  
jedzmy kapustę kiszoną, marchewkę, buraczki, a na-
wet chrzan, zdecydowanie dadzą lepszy efekt niż kieł-
basa czy frytki.

Sen i relaks
Staraj się spać co najmniej osiem godzin na dobę.  
Odpowiednia ilość i jakość snu polepszy naszą odpor-
ność na choroby i wpłynie pozytywnie na kondycję 
umysłową i fizyczną. Nocne filmy nagrywaj na płyty 
DVD lub wideo i oglądaj następnego dnia.

Styl życia
Zmień priorytety, którymi do tej pory były: brak ak-
tywności i papierosy. Wyeliminuj negatywne przyzwy-
czajenia i upewnij się, że robisz to, co sprawia Ci naj-
większą radość i nie niszczy Twego zdrowia.

Nasze życie zależy tylko od nas. Istotne jest, aby przede 
wszystkim być pozytywnie nastawionym i koniecznie 
dbać o siebie!

oprac. M. Grzeczyńska, W. Jakubek
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Nailner
sztyft do leczenia grzybicy 
paznokci, wyrób medyczny

Opatentowany system zapewniający 
wnikanie substancji czynnych w płyt-
kę paznokcia, przeznaczony do lecze-
nia i zapobiegania grzybicy paznokci.
Producent: Vitamed.

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek, 
działa szybko i jest łatwy w użyciu, nie 
uszkadza skóry wokół brodawki, może być 
stosowany od 4 roku życia.
Producent: Vitamed.

Wortie
preparat do usuwania brodawek 
i kurzajek, 18 zabiegów,  
wyrób medyczny

Zawiera 9 szczepów żywych mikroorganizmów w ilości 9 miliardów w porcji dziennej. 
Biopron(r)9 jest przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 4 lat. Produkt nie 
zawiera glutenu. Produkt przeznaczony dla diabetyków. Odpowiedni dla kobiet cię-
żarnych i karmiących piersią.
Zastosowanie:
•dolegliwości związane z trawieniem;
•rekonwalescencja po leczeniu antybiotykami i chemoterapeutykami;
•stymulacja systemu immunologicznego;
•detoksykacja organizmu;
•kuracje dietetyczne i oczyszczające;
•w przypadku problemów skórnych, kandydozy, mikozy;
•w regulacji poziomu cholesterolu.
Producent: VIRDEPOL.

Biopron 9
30 kapsułek  
+ 10 gratis

Kompleks probiotyczny Bio-
pron(r)9 stanowi unikatowe 
i zrównoważone połączenie 
kultur probiotycznych i prebio-
tyków fruktooligosacharydów 
(FOS). 

Insulan
suplement diety, 60 tabletek powlekanych

Producent: NOVASCON Pharmaceuticals Sp. z o.o.

W trosce o prawidłowy 
poziom cukru, dla osób  
z zaburzeniami gospodarki 
węglowodanowej.
Suplement zawiera ekstrakt 
z liści gurmaru, ekstrakt z liści 
morwy białej, chrom, wita-
minę E, witaminy z grupy B.
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Sandomierz 
To przepiękne miasto w województwie świętokrzyskim, poło-
żone nad Wisłą, około 15 km od Tarnobrzega. Nazywane jest 
ono „Małym Rzymem”, z tego względu, że podobnie jak stolica 
Włoch znajduje się na 7 wzgórzach, a ponadto w obu tych mia-
stach rozciągają się ciemne, mroczne labirynty („sandomierskie 
lochy”), nadające tajemniczy klimat. Punktem charakterystycz-
nym Sandomierza jest bez wątpienia przepiękna zabudowa ar-
chitektoniczna, z zachowanymi fragmentami średniowiecznych 
murów. Miasto może poszczycić się jedną z najlepiej zachowanych starówek w Polsce. Będąc tu należy koniecznie 
zobaczyć słynną XIV-wieczną katedrę, zachowaną w gotyckim stylu, zamek, renesansowy ratusz, Bramę Opatowską, 
Wąwóz Królowej Jadwigi czy dom Długosza. 

Lanckorona 
To wyjątkwo urokliwa wioska, położona zaledwie 36 km od Kra-
kowa. Usytuowana jest ona na najwyższym wzniesieniu w okoli-
cy – Górze Lanckorońskiej (550 m n.p.m). To także z najbardziej 
malowniczych wsi w Małopolsce i idealne miejsce na aktywną 
majówkę. Znajduje się tu 5 tras spacerowych wokół Góry Lancko-
rońskiej: Dawny Trakt Królewski (czerwona), Aleja Zakochanych 
(zielona), Droga na Moczary (niebieska), Aleja Cichych Szeptów 
(żółta) i Droga do Dawnego Kamieniołomu (brązowa). W cza-

sie jedenj z wędrówek natkniemy sie na ruiny zamku, zbudowanego jeszcze za panowania Kazimierza Wielkiego.  
Ze szczytu Góry Zamkowej można podziwiać zapierające dech w piersiach pejzaże. Od zachodu panoramę na 
Kalwarię Zebrzydowską, klasztor oraz pasmo górskie Leskowca, natomiast od strony wschodniej m.in. na klasztor 
na Bielanach, Jastrząbie i Skawinę. Po pieszych wędrówkach warto udać się na relaksujący spacer po zabytkowym 
rynku. Znajdują się tu charakterystyczne drewniane XIX-wieczne domy, gustowne latarnie, ławeczki i okalające je 
klomby róż, które zachęcają zmęczonych turystów do odpoczynku.

Wędrówki bliskie i dalekie
Gdy nadchodzi maj, rodzi się w nas dusza wędrownika. Szukamy miejsca, które można byłoby  

odwiedzić piechotą, samochodem, z bliskimi i samotnie. Zastanawiamy się co robić i jak te kilka wolnych  
chwil miło spędzić. Może kilka naszych propozycji pomoże zadecydować o weekendowym wypoczynku.

Moszna
To miejscowość położona w województwie opolskim. To tutaj 
znajduje się powstały na przełomie XIX i XX w. Zamek Moszna, 
zaliczany do najpiękniejszych zamków w Polsce.
Jest to jeden z najbardziej znanych i najchętniej odwiedzanych za-
bytków na ziemi opolskiej. Dzięki swojej unikatowej architektu-
rze przypomina baśniowy zamek rodem z filmów Walta Disneya, 
dlatego też stanowi nie lada atrakcję dla najmłodszych. Zamek 
ma aż 99 wież, a wewnątrz znajduje się 365 pomieszczeń – także 
jest co zwiedzać. Jak każdy zamek, ten również skrywa pewne mroczne tajemnice, dlatego też organizowane są tu 
nocne zwiedzania wraz z przewodnikiem, podczas których na śmiałków czeka moc atrakcji i niezapomnianych 
wrażeń. Otoczony jest okazałym parkiem, w którym rozkwitają krzewy azalii i rododendronów, a także przepięk-
na aleja lipowa. Nadaje to zamkowi iście bajkowy charakter. Będąc tu, warto odwiedzić również znajdującą się  
w pobliżu stadninę koni olimpijskich.
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Wołosate 
To niewielka, typowo turystyczna osada położona w sercu 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Jako że leży u podnó-
ża Tarnicy, jest idealnym miejscem do zdobycia najwyższego 

punktu polskich Bieszczad. To właśnie tędy przebiegają naj-
ważniejsze szlaki turystyczne oraz ścieżki przyrodnicze, w tym 
ścieżki przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Będąc tu 
warto również udać się do ośrodka Zachowawczej Hodowli 
Konia Huculskiego. 

Kolejnym ciekawym szczytem w Beskidzie Żywieckim jest 
Pilsko (1557 m n.p.m.), którego północno-zachodnie stoki  
w sezonie zimowym są rajem dla narciarzy. Cała Żywiecczy-
zna słynie z pięknego krajobrazu. Wyniosłe szczyty sąsiadują 
z malowniczymi dolinkami, poprzecinanymi potokami, po-
między którymi znajdują się urocze miejscowości z zacho-
waną tradycyjną, ludową zabudową i żywą kulturą góralską. 
Najpopularniejsze z nich to: Zawoja, u stóp której wznosi się 
Babia Góra, Korbielów z Pilskiem, Rajcza, Zwardoń i Jeleśnia  
z zabytkową Starą Karczmą na Rynku.

Beskid Żywiecki 
To najwyższe góry zaraz po Tatrach w polskiej części Karpat. 
Najwyższym szczytem jest tutaj Babia Góra (1725 m n.p.m.). 
To jedyna w Beskidach góra przywodząca na myśl alpejskie 
szczyty. Potrafi być naprawdę niebezpieczna, szczególnie 
zimą, a do tego kapryśna, często następują tu załamania po-
gody w bardzo krótkim czasie. Nie bez przyczyny góra nazy-
wana jest Diablakiem :)

FENISTIL  ŻEL
30 g                     

Skład: 1 g żelu zawiera 1 mg dimetindeni maleas.
Działanie: przeciwuczuleniowe, przeciwświądowe, zmniejsza obrzęk, miejscowe 
znieczulające.
Wskazania: świąd towarzyszący chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owa-
dów, oparzeniom słonecznym i powierzchniowym oparzeniom skóry.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health.

Enterol 250
10 kapsułek
Stosowany zapobiegawczo w biegunce zwią-
zanej z antybiotykoterapią i biegunce podróż-
nych oraz jako lek wspomagający leczenie 
biegunek bakteryjnych i wirusowych.
Działanie: preparat przywracający prawidło-
wą florę jelitową, hamujący biegunkę.
Dawkowanie: podawać doustnie. Kapsułki 
połykać w całości popijając wodą
Wskazania: zapobieganie biegunce, wskutek antybiotykoterapii oraz  biegunce  
podróżnej.
Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma.

Multivitaminum  
+ Magnez Opti Musss
suplement diety,  
24 tabletek musujących                    
Zestaw 12 witamin zalecanych w stanach zwiększonego zapo-
trzebowania na witaminy spowodowanych m.in. nieprawidłową 
dietą, przesileniem wiosennym, po chorobach, antybiotykotera-
pii, w stanach wzmożonego  wysiłku psychicznego i fizycznego.
Producent: AMS Pharma.

Vitaminum A+E AMS 
suplement diety, 30 tabletek
Piękna i zdrowa skóra 

Elastyczna, jędrna i nawilżona skóra.
Składniki preparatu korzystnie wpływają 
na nawilżenie, elastyczność, jędrność i 
gładkość skóry.  
Są niezbędne do utrzymania prawidłowe-
go stanu skóry i zachowania jej prawidło-
wej kondycji.
Producent: AMS Pharma.

Składniki zawarte w suplemencie są po-
wszechnie nazywane „witaminami młodo-
ści”, są niezbędne do utrzymania prawidło-
wego stanu skóry i pobudzają procesy jej 
regeneracji.
Producent: AMS Pharma.

Vitaminum A+E EXTRA PLUS
suplement diety, 30 tabletek
Kwas hialuronowy i kolagen morski

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



Zamek Ogrodzieniec 
To prawdziwa perła Wyżyny Krakowsko‐Częstochowskiej, 
wznosi się w środkowej części Jury, na najwyższym jej wznie-
sieniu ‐ Górze Janowskiego, która według najnowszych badań 
ma wysokość 516 m n.p.m. Nie ma zamku na Jurze, który robił-
by większe wrażenie na turystach i przyciągał tak liczne rzesze 
odwiedzających. To największa budowla na Wyżynie, sięgająca 
czasów Kazimierza Wielkiego czyli początku XIV wieku.

W przeszłości, w XVI wieku właścicielami twierdzy byli Bone-
rowie, jeden z najbogatszych rodów w całej Polsce, który urzą-
dził sobie tutaj wspaniałą, renesansową rezydencję, przepychem 
i bogactwem równającą się z Zamkiem Królewskim na Wawelu. 
Zamek w Ogrodzieńcu świetnie wkomponowany jest w natu-
ralne masywy wapienne, które dodatkowo osłaniały budowlę. 
Trudno wyobrazić sobie, jak dawniej można było budować ta-
kie cuda, które do dzisiaj zapierają dech w piersi.

Życzymy udanej majówki!
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Wrocław 
Stolica Dolnego Śląska postanowiła w dniach od 1 do 3 maja 
zorganizować Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa, który odbę-
dzie się na esplanadzie Stadionu Miejskiego. Na Festiwal Piwa 
przyjadą wystawcy z całej Polski i spoza granic naszego kraju. 
Każdy będzie mógł spróbować wyjątkowych piw i wziąć udział 
w warsztatach piwowarskich. Wstęp na Festiwal jest bezpłatny. 
Wyjątek stanowią wybrane punkty programu.

DoppelHerz Aktiv 
Na włosy i skórę  
REGENERACJA
suplement diety, 30 kapsułek

Kolagen, Krzem, Biotyna, Bromelaina, 
CLA, L-karnityna,        witaminy C+E+Cu.

Preparat o podwójnym zastosowaniu:

DoppelHerz Aktiv 
Na oczy z luteiną
suplement diety, 30 kapsułek 

Luteina 6 mg+zeaksantyna z kwia-
tów aksamitki+cynk+Wit.A+C+E. 
Zestaw optymalnie dobranych 
składników zawartych w preparacie 
stanowiących filtr UV w siatkówce, 
wspomagających ostrość wzroku  
i procesy widzenia, chroniących oczy 
przed wolnymi rodnikami.

• dla zachowania prawidłowych funkcji mieszków włosowych,
• dla poprawy elastyczności i jędrności skóry.

Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER PHARMA.

ACARD  
75 mg, 60 tabletek doje-
litowych                

Substancja czynna: 75 mg kwa-
su acetylosalicylowego.

IWOSTIN ASPIRIA
60 ml

Trójaktywny antiperspirant 
nawilżający, hamuje wydzie-
lanie potu, powstrzymuje roz-
kład składników potu oraz po-
wstrzymuje rozwój bakterii.
Producent:  
Sanofi Aventis Sp. z o.o.

Producent: NOVASCON 
Pharmaceuticals Sp. z o.o.

VenoDetramax 
żel kojacy do nóg

Łagodny preparat pielę-
gnacyjny polecany oso-
bom, które mają skłon-
ności do obrzęków nóg.

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

Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER PHARMA.

Wskazania: choroba niedokrwienna serca oraz wszel-
kie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji 
płytek krwi.
Producent: Polfa Warszawa S.A. 



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

Aerozol ochronny 
100P Natura
75 ml            

Preparat zawiera naturalne olejki ete-
ryczne mięty i eukaliptusowy oraz inne 
składniki naturalne. Składniki preparatu 
wykazują działanie odstraszające komary, 
kleszcze i meszki.
Wytwórca: S-Lab Sp. z o.o.

ORINOKO  junior
Spray zapachowy   
Nadaje skórze przyjemny zapach oraz działa 
łagodząco i pielęgnacyjnie dzięki zawartości 
D-panthenolu i witaminy E. 
D-panthenol  działa łagodząco. Witamina E 
wspomaga ochronę skóry przed wolnymi rod-
nikami. 
Produkt nadaje skórze przyjemny zapach, który 
po naniesieniu na skórę staje się nieprzyjemny 
dla komarów, meszek i kleszczy.
Wytwórca: S-Lab Sp. z o.o.

Claritine Allergy 
10 mg, 7 tabletek 

Skład: 1 tabletka zawie-
ra 10 mg loratydyny.
Działanie: przeciwhi-
staminowe.
Wskazania: leczenie 
objawów alergicznego 
zapalenia błony śluzowej 
nosa (kichanie, wyciek 
z nosa, swędzenie, 
świąd i pieczenie oczu) 
i przewlekłej pokrzywki 
idiomatycznej.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Halset spray  
aerozol do gardła
suplement diety, 30 kapsułek

Na ból gardła i chrypkę.

Producent: BIOFARM Sp. z o.o.

Suplement zawiera magnez i witaminę B6.
Producent: BIOFARM Sp. z o.o.

Magnefar B6
suplement diety, 60 tabletek  
NA STRES I ZMĘCZENIE

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

Hasła do krzyżówki:

Krzyżówka 
na Majówkę
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1.  Z łac. „Igrzyska Młodzieńców”- święto studentów obchodzone 
corocznie przed letnią sesją egzaminacyjną?

2.  Zwany „Obrońcą Zdrowia” - obchodzi swoje święto 14 maja.
3.  Święto ustalone przez WHO obchodzone w „kalędarzu świąt nie-

typowych” 31 maja to Dzień bez...
4.  Rasa psów pochodząca z Niemiec, którego dosłowna nazwa  

w tłumaczeniu na język polski oznacza „Borsuczy pies”.
5.  Twórca dzieła.
6.  Obchodzi imieniny 14 kwietnia.
7.  Imię piosenkarki, która podbiła polsą scenę muzyczną piosenką 

pt. „Małgośka”.
8.  Intensywnie pachnący kwiat z „białymi dzwonkami” zaliczany 

do bylin jednoliściennych?
9.  Inaczej gracz.
10.  Dni ochodzone pomiędzy 11 a 15 maja, według przysłów 

i obserwacji ludowych to okres ostatnich wiosennych przymroz-
ków, potocznie zwany Dniami Zimnych...

11.  Uciążliwa dolegliwość, na którą cierpią zarówno dzieci jak i doro-
śli szczególnie w okresie pylenia roślin.

12.  Samochodowy, bądź do smażenia?
13.  Potocznie wyzywać kogoś, obrażać go.
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