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Drodzy Czytelnicy!
To już ostatnie wydanie magazynu ZDROWIE   
i OPIEKA w tym roku. W tym numerze znajdziecie  
sposoby na zimę pełną zdrowia, listopadową chan-
drę, sposoby na reakzję przy zimowych zagroże-
niach. W tym numerze przypomnimy także jak 
przygotować się na zimę, jak korzystać z magii 
witamin, dbając przy tym o odpowiednią dietę. 
Pomożemy również wyzwolić z siebie jak najwię-
cej optymizmu, na te ponure jesienno-zimowe dni. 
Będzie można dowiedzieć się co nieco o e-recepcie. 
Polecamy także lekturę Mata Wojciechowskiego, 
by o smażeniu dowiedzieć się jak najwięcej.
Życzę wszystkim czytelnikom, aby okres Świąt  
był dla Was czasem rodzinnym, spokojnym,  
pozbawionym problemów i nieporozumień  
Zapomnijmy o pracy, pośpiechu, który towa-
rzyszy nam każdego dnia,skoncentrujmy się  
na sobie i naszych najbliższych. W końcu Świę-
ta Bożego Narodzenia to najpiękniejszy czas  
w roku. Do zobaczenia w 2018 roku.
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DOPPELHERZ   
ENERGOVITAL TONIK K
1000 ml
Lek roślinny stosowany tradycyjnie jako środek  wspomagający 
czynności serca i układu krążenia, szczególnie  
w stanach napięcia nerwowego. 

DOPPELHERZ  VITAL TONIK
1000 ml
Lek roślinny stosowany tradycyjnie jako środek  wspoma-
gający czynności serca i układu krążenia, szczególnie w 
stanach napięcia nerwowego. 

Producent: Queisser Pharma GmbH 
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W Polsce warunki klimatyc-
zne wpływają niekorzystnie na 
samopoczucie i aktywność fi-
zyczną większości osób, zwłas-
zcza starszych. Stosunkowo nie-
wielki dostęp do sezonowych 
owoców i warzyw oraz ilości 
słonecznych dni również niekor-
zystnie wpływa na organizm czło-
wieka. Nie bez znaczenia dokła-
da się do tych wyliczeń praca  
w zamkniętych, klimatyzowanych 
pomieszczeniach, codzienny stres 
i obowiązki, to zdecydowanie do-
datkowe obciążenie dla kondycji 
psychicznej i fizycznej. Dieta w 
okresie jesienno-zimowym zaz-
wyczaj staje się mniej urozmai-
cona, pojawia się w niej więcej 
produktów przetworzonych i 
zawierających sporą ilość konser-

wantów, co natychmiastowo od-
bija się na zdrowiu.

Z tym wszystkim organizm 
musi na co dzień sobie radzić, 
uruchamia liczne mechaniz-
my obronne, wyczerpując tym 
samym zapasy witamin, koen-
zymów, pobudza układ ner-
wowy, hormonalny, oczyszcza  
z toksyn, stale stymuluje układ 
immunologiczny. To jednak  
w znacznej mierze go osła-
bia i czyni tym samym mniej 
odpornym na bakterie, wirusy  
i grzyby. To, czy tak się stanie, 
zależy jednak od stylu życia czło-
wieka. Odpowiednie podejście 
pomoże uchronić organizm przed 
różnego typu niebezpiecznymi 
dla zdrowia infekcjami.

Po pierwsze DIETA!
Jesienią i zimą należy  

w pierwszej kolejności zadbać 
o regularne posiłki oraz zdrową 
dietę. Najlepiej w tym celu przy-

ZIMA jak się do 
niej przygotować

NASTAŁA JESIEŃ, ROZKAPRYSZONA 
PORA ROKU, BO RAZ SŁOŃCE RAZ 
DESZCZ. TO WTEDY WZMAGA SIĘ LICZ-
BA PRZEZIĘBIEŃ I CHORÓB. ZMIANY 
TEMPERATUR, KTÓRE WPŁYWAJĄ  
NEGATYWNIE NA ODPORNOŚĆ,  
SPRZYJAJĄ INFEKCJOM.  
TYMCZASEM JUŻ TRZEBA ZACZĄĆ  
PRZYGOTOWYWAĆ ORGANIZM  
NA ZIMĘ, KTÓRA W TYM ROKU MOŻE 
ZASKOCZYĆ MROZEM I CHŁODEM.
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gotować sobie jadłospis na cały 
tydzień. Dania można gotować 
z wyprzedzeniem. Jest to dobre 
rozwiązanie zwłaszcza dla osób, 
które w ciągu tygodnia nie mają 
zbyt wiele czasu wolnego. Moż-
na również skorzystać z pomocy 
dietetyka, który dopasuje indywi-
dualny plan żywieniowy, biorąc 
pod uwagę takie czynniki, jak 
np. waga, zawartość tkanki tłus-
zczowej, uwarunkowania fizyc-
zne czy choroby. Dieta powinna 
być bogata w tłuszcze, białko,  
ze stosunkowo małą ilością wę-
glowodanów, które w dużej 
mierze są odpowiedzialne za 
przybieranie na wadze u więks-
zości osób. Warto postawić na 
warzywa, ryby, cenne kwasy 
omega 3 oraz witaminę D3  
i owoce z barwnikiem czer-
wonym i pomarańczowym, z 
uwagi na zawartość beta karote-
nu czyli grejpfruty i pomarańc-
ze – obecność witaminy C – czyli 
antyoksydantów. Z wolnymi rod-

nikami walczy przede wszyst-
kim witamina C (aronia, głóg),  
E (oleje roślinne), beta karoten 
(żółte owoce i warzywa), izoflawo-
noidy, resweratrol (winogrona). 
Ilość posiłków również ustala się 
indywidualnie, najlepiej spoży-
wać ich od 3 do 4 w ciągu dnia, 
ale zawsze o mniej więcej tych 
samych porach.

Po drugie 

SPOKÓJ I RELAKS!
Dla organizmu w okresie je-

sienno-zimowym, kiedy ma on 
obniżoną odporność, bardzo 
ważna jest umiejętność zapano-
wania nad stresem. Kortyzol hor-
mon, którego wydzielanie zwięks-
za się w wyniku napięcia, nie tylko 
obniża odporność, ale również 
negatywnie wpływa na funkcjo-
nowanie wielu narządów wewnę-
trznych, w tym serca. Dlatego tak 
ważne jest, by w tych chłodnych 
porach roku szczególnie o siebie 
zadbać, znajdując na przykład 
czas dla siebie i swoich zaintere-
sowań, które pozwalają się zrelak-
sować. Doskonałym remedium na 
stres jest wysiłek fizyczny. Wszel-
kiego rodzaju sporty wykonywa-
ne regularnie, to znaczy najlepiej 
minimum 30 minut dziennie, ws-
pomagają wydzielanie endorfiny, 
tzw. hormonu szczęścia, oraz dos-
konale odprężają

Jednym z większych proble-
mów dla wielu osób, jest tak zwa-
na depresja sezonowa, która nier-

ZDROWIE
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zadko powstaje w wyniku zmieniającej się aury czy braku 
wystarczającej ilości słońca. W tym przypadku niezwłocz-
nie należy zgłosić się do psychologa, który następnie po-
dejmie odpowiednie kroki. Jesienią albo zimą nierzadko 
uaktywnia się choroba afektywna jednobiegunowa (de-
presja), która w przeciwieństwie do chandry, jest chorobą 
przewlekłą, którą należy leczyć nie tylko terapią, ale rów-
nież odpowiednimi środkami farmakologicznymi. Wyma-
ga ona opieki psychiatrycznej.

Po trzecie – UWAGA NA GRYPĘ
W celu zapewnienia odporności na grypę jednym ze 

skutecznych sposobów jest coroczne szczepienie pr-
zeciwko tej chorobie. Dodatkowo poprzez szczepie-
nie hamujemy rozprzestrzenianie się choroby i roz-
wój epidemii. Grypa jest chorobą, którą należy leczyć.  
Z pewnością nie można jej zaniedbać, wszelkie domo-
we sposoby mogą co najwyżej wspomóc terapię, ale nie 
powinny stanowić jej trzonu. Jedynym rozsądnym wyjś-
ciem jest konsultacja lekarska i przyjmowania zaleconych 
lekarstw.

Po czwarte DUŻO AKTYWNOŚCI!
Spadek temperatury nie jest usprawiedliwieniem 

dla porzucenia wszelkich form aktywności fizycz-
nej. Zamiast szukać wymówek, korzystajmy z pogody.  
Po upalnym i dusznym lecie jesień przynosi miłą odmianę. 
Powietrze jest rześkie, podczas ćwiczeń nie pocimy się tak 
jak latem, a w parkach i na ścieżkach rowerowych jest mnie-
jszy ruch. Jesień to dobry czas dla biegaczy. Pora roku sprzy-
ja również poszukiwaniom nowych sportów i sposobów na 
aktywne spędzanie czasu na zewnątrz. Szczególnie godne 
polecenia są piesze wędrówki, jazda na rolkach, rowerze  
i tzw. power walking, czyli intensywne marsze w szybkim 
tempie.

Śnieg i mróz zwykle nas zniechęcają do wychodzenia  
z domu. Ten rok może być inny. Zamiast narzekać na zim-
no, wykorzystajmy potencjał zimowej pogody. Spacery  
i rzucanie śnieżkami to dobry trening, ale warto spróbo-
wać również jazdy na łyżwach, snowboardzie albo biega-
nia na nartach.

M.Grzeczyńska 
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WYCHŁODZENIE
Zima jest szczególną porą roku. Za-

grożenia z nią związana, jak np. długo-
trwałe, intensywne opady śniegu mogą 
paraliżować całe regiony. Do  tego  niska  
temperatura,  która  może  prowadzić  do  
odmrożeń      i wychłodzenia organizmu, a 
w konsekwencji stanowić bezpośrednie 
zagrożenie życia. Kolejnym niebezpiecz-
nym czynnikiem jest silny wiatr, który  
w połączeniu z temperaturą tylko nieco 
powyżej 0 C, może mieć taki sam sku-
tek jak powietrze o temperaturze -30 C  
w bezwietrzny  dzień. Również wilgoć 
potęguje odczuwanie chłodu. Te dwa 
czynniki (wiatr i wilgoć) powodują, że mar-
zniemy bardziej, niż wskazywałaby na to 
temperatura odnotowana na termome-
trze. Im bardziej wilgotno i wietrznie tym 
zimniej

Wychłodzenie (hipotermia) 
– jest stanem organizmu, gdy 
temperatura ciała spada poni-

żej 36,6 C. Lekkie wychłodze-
nie grozi przeziębieniem, silne, 
gdy temperatura spada poni-
żej 28 C – śmiercią.

Do hipotermii może dojść, 
gdy długo przebywamy w bar-
dzo niskiej

temperaturze lub w wodzie, 
która chłodzi organizm 20 razy 
szybciej niż powietrze.

OBJAWY 
WYCHŁODZENIA
Pierwszymi objawami wy-

chłodzenia są dreszcze. To sy-
gnał, że powinniśmy szukać 
miejsca, gdzie możemy się 
ogrzać, bądź założyć kolejne 
warstwy odzieży. Kiedy oprócz 
dreszczy występuje jeszcze 
drżenie mięśni, osłabienie, za-
wroty głowy i dezorientacja – 
mamy do czynienia z łagodną 
hipotermią (temperatura ciała 
spada do 35, 34 C). Wtedy jesz-

cze jesteśmy w stanie samo-
dzielnie podjąć działania by się 
ogrzać (rozpalić ogień, założyć 
kolejną warstwę odzieży). Pod 
żadnym pozorem nie wolno 
pić alkoholu, ponieważ sprzyja 
on  wychładzaniu organizmy.

POSTĘPOWANIE
PRZY 
WYCHŁODZENIU
Osobę  wychłodzoną  przede  

wszystkim  należy  rozgrzać   – 
powoli i stopniowo. Zbyt szyb-
kie ogrzewanie mogłoby do-
prowadzić do przyspieszenia 
krążenia (w hipotermii jest ono 
spowolnione) i dotarcie lodo-
watej krwi do serca, co mogło-
by zatrzymać krążenie. Z tego 
samego powodu nie należy 
rozcierać ciała. Najlepiej osobę 
wychłodzoną rozebrać z zim-
nego ubrania, otulić kocami  
i podawać ciepłe płyny, ale tyl-
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Zagrożenia ZIMOWE



LI
ST

O
PA

D 
- G

RU
DZ

IE
Ń

 2
01

8
ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

8

ko wtedy, gdy osoba jest przy-
tomna. Należy też przykładać 
do głowy szyi, pleców i ud coś 
ciepłego.

Gdy osoba jest nieprzytomna 
należy zacząć ją ogrzewać i nie-
zwłocznie wezwać pomoc. Gdy 
nie oddycha i jej puls jest nie-
wyczuwalny, trzeba rozpocząć 
akcję reanimacyjną i prowadzić 
ją aż do przyjazdu lekarza.

ODMROŻENIA
Odmrożenie – to zmiany w 

skórze i tkaniach podskórnych 
następujące skutek działania 
niskiej temperatury. Odmroże-
niom sprzyja nie tylko mró ale 
przede wszystkim wiatr i wil-
goć. Najbardziej narażonymi 
na odmrożen częściami ciała 
są: twarz, dłonie i stopy. Pierw-
szymi objawami odmrożen jest 
zmiana koloru skóry, następnie 
dochodzi drętwienie, piecze-
nie, a czasem utrata czucia.

Najlepszym sposobem na 
uniknięcie odmrożeń jest pra-
widłowy ubiór

ODMROŻENIA 
OBJAWY
Odmrożenia mają różne sta-

dia zaawansowania, które róż-
nią się objawami.

Odmrożenia pierwszego 
stopnia:

 zblednięcie skóry, która 
staje się kredowo biała,

 następnie zaczerwienie-
nie z lekko sinawym od-
cieniem,

 skóra zaczyna piec i poja-
wia się obrzęk,

 dochodzi do zaburzenia 
krążenia, pojawia się drę-
twienie i brak czucia

Odmrożenia drugiego 
stopnia:

 na skórze pojawiają się 
pęcherze z płynem su-
rowiczym lub surowiczo 
krwistym,

 odmrożona cześć ciała 
jest sina i opuchnięta.

Odmrożenia trzeciego 

stopnia obejmują całą gru-
bość skóry:

 pęcherze surowicze,
 martwica tkanek,
 owrzodzenia.

 Odmrożenia czwartego 
stopnia obejmują także mię-
śnie, a nawet kości.

POMOC PRZY 
ODMROŻENIACH
Pod żądnym pozorem NIE 

WOLNO rozcierać silnym ma-
sażem czy nacierać śniegiem. 
Może to prowadzić do uszko-
dzenia odmrożonych tkanek.

Kiedy skóra jest blada, moż-
na stosować kąpiele rozgrze-
wające w letniej wodzie, około 
25 C, stopniowo podnosząc jej 
temperaturę do około 40 C. Po 
osuszeniu skórę trzeba przy-
kryć jałowym opatrunkiem

Przy odmrożeniach drugie-
go stopnia NIE WOLNO prze-
kłuwać pęcherzy. Także należy 
zastosować jałowy opatrunek.

WYCHŁODZENIA,
ODMROŻENIA 
ZAPOBIEGANIE
By nie dopuścić do odmro-

żeń i wychłodzenia organizmu: 
 ubieraj się stosownie do 
temperatury na zewnątrz. 
Gdy planujesz dłuższe 
przebywanie na  dwo-
rze  ubierz  się  warstwo-
wo,  najlepiej w odzież 
z naturalnych tkania lub 
tkanin typu polar. Ważne, 
by ubranie nie utrudniało 
krążenia.

  noś odpowiednie, ciepłe 
obuwie, które nie będzie 
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z 
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ograniczało możliwości 
poruszania palcami,

  noś ocieplane, luźne ręka-
wice i czapkę zasłaniająco 
czoło i uszy,

 nie zasłaniaj twarzy sza-
lem, gdyż pod wpływem 
oddechu stanie się wil-
gotny i może przyspieszyć 
powstawanie odmrożeń,

 przed wyjściem na mróz 
posmaruj odkryte części 
ciała (policzki, noc, brodę) 
kremem ochronnym lub 
wazeliną – szczególnie 
dotyczy to dzieci,

 nie stój nieruchomo na 
zimnie; gdy zaczyna ci być 
zimno, podskakuj, tup, 
rozcieraj dłonie itp.,

 nie spożywaj na zimnie 
alkoholu, sprzyja on wy-
chładzaniu organizmu.

OSOBY 
POTRZEBUJĄCE 
POMOCY
Zima jest porą roku szczegól-

nie trudną dla osób starszych, 
które mieszkają samotnie oraz 

osób dotkniętych problemem  
bezdomności. Nie bądźmy 
obojętni wobec nich.

W warunkach zimowych 
nie przechodź obojętnie obok 
starszych ludzi, poruszających 
się z widoczną trudnością – 
omdlenie na mrozie może do-
prowadzić do poważnych kon-
sekwencji.

Zwracaj uwagę, na osoby 
bezdomne, śpiące na ławkach 
lub w altankach działkowych. 
Nie bój się podejść do osoby 
śpiącej na ławce, nawet jeże-
li wygląda na pijaną. Reaguj, 
zadzwoń na policję, do straży 
miejskiej lub pod numer ratun-
kowy. Twój telefon może urato-
wać komuś życie.

OSOBY CHORE 
Pamiętajmy, że zimą czę-

ściej niż podczas innych pór 
roku zdarzają się przerwy w 
dostawach energii elektrycz-
nej spowodowane aurą. Dla-
tego, jeżeli mamy chorego, 
który wymaga wspomagania 

funkcji życiowych za pomocą 
urządzeń zasilanych prądem, 
zaopatrzmy się   w agregat 
prądotwórczy. W pomieszcze-
niach mogą być stosowane 
generatory zasilane z akumu-
latorów, których czas działania 
jest określony.  W takich przy-
padkach powinnyśmy  mieć  
ustalony  kontakt  z zakładem 
energetycznym by sprawdzić 
jak długo będzie usuwana 
awaria, albo należy się zo-
rientować skąd można wypo-
życzyć akumulatory bądź je 
doładować, gdyby przerwa w 
dostawie energii była długo-
trwała.

Pamiętaj, że w sytuacji za-
grożenia, pomocą służy straż 
pożarna, która z reguły dys-
ponuje agregatami prądo-
twórczymi, należy jednak to 
wcześniej sprawdzić i ustalić 
zasady pomocy.

Jeżeli nasi bliscy cierpią na 
przewlekłe schorzenia wyma-
gające częstych wizyt u leka-
rza, upewnijmy się, że w przy-
padku trudnych warunków 

Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA

POLOPIRYNA MAX HOT
8 saszetek
Skład: 1 saszetka  zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego, 300mg kwasu askorbowego, 50mg kofeiny. 
Działanie i wskazania: przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe. 
W czasie gorączki i dolegliwości bólowych związanych z  przeziębieniem i grypą, bóle o lekkim i średnim nasileniu 
(ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle głowy). 

POLOPIRYNA z witaminą C
10 tabletek musujących
Skład: 1 tabletka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego i 200 
mg witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka  
w przebiegu przeziębienia.
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pogodowych (zasypane drogi) 
i braku możliwości dotarcia do 
przychodni, będziemy mieli 
możliwość uzyskania porady 
przez telefon. Warto również 
zgłosić w gminie, że mamy w 
domu chorego wymagające-
go częstych i systematycznych 
wizyt u lekarza, by w razie za-
sypania drogi przez śnieg, była 
ona w pierwszej kolejności od-
śnieżona.

CZAD
CICHY ZABÓJCA
Czad  (tlenek  węgla)  jest  

gazem  silnie  trującym.  Jest  
bezbarwny    i bezzapachowy, 
dlatego trudny do wykrycia. 
Na zatrucia są narażone osoby, 
które posiadają w domu pie-
cyki gazowe do podgrzewania 
wody bądź ogrzewania domów. 
Do zatruć najczęściej docho-
dzi zimą, gdyż rzadziej wtedy 

otwieramy okna (w większości 
są to okna plastikowe, nowo-
czesne i bardzo szczelne), a ze 
względu na temperaturę na 
dworze, zasłaniamy kratki wen-
tylacyjne, by w mieszkaniu było 
cieplej. Aby ustrzec się niebez-
pieczeństwa, dobrym rozwią- 
zaniem jest zamontowanie 
czujki tlenku węgla. Może to 
uratować nam życie.

POŻARY
Zimą często dogrzewamy 

mieszkania. Chwila nieuwagi 
może doprowadzić od poża-
ru. Montujmy w mieszkaniach 
tzw. czujki dymu. Pozwoli to 
zareagować odpowiednio 
wcześnie i nie dopuści do roz-
woju pożaru.

DACHY 
I CHODNIKI
Poważne zagrożenie zimą 

stanowią zwisające sople. Choć 
wyglądają niezwykle malowni-
czo, są bardzo niebezpieczne. 
Spadający, dodatkowo ostro 

Podmiot odpowiedzialny: FARMACJANET

Kalium 
50 kapsułek, suplement diety 
Receptura Farmaceutów 
Potas jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 
wszystkich komórek, tkanek i narządów. Ma również 
kluczowe znaczenie dla funkcji serca i odgrywa ważną rolę 
w skurczu mięśni gładkich. 

Magnesium Organicum 
50 kapsułek, suplement diety 
Receptura Farmaceutów 
Efekt ochronny dla układu krążenia, do stosowania u osób 
ze stwierdzonym lub podejrzewanym zawałem mięśnia 
sercowego. 

Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Flegamina
8 mg, 20 i 40 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 8  mg chlorowodorku bromheksyny. 
Działanie: wyksztuśne, rozrzedzające wydzielinę.
Wskazania: ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, przebiegające z zaburzeniami 
odksztuszania i usuwania śluzu.



zakończony kawałek lodu 
może ranić lub nawet przyczy-
nić się do śmierci przechod-
nia. Również śnieg zalegający 
na dachach jest zagrożeniem. 
Kluczowe znaczenie ma tu za-
wartość wody w śniegu. Na 
pewno nie raz obserwowali-
śmy, że śnieg jest sypki i lekki 
jak puch lub mokry i ciężki. Ten 
drugi, zwłaszcza przy dachach 
płaskich o dużej powierzchni, 
może spowodować ich zawa-
lenie. Dlatego przy intensyw-
nych opadach, dachy należy 
oczyszczać z zalegającego tam 
śniegu. Obowiązek ten spo-
czywa na właścicielach lub za-
rządcach budynków. Podob-
nie ma się z chodnikami przed 
posesjami. Za ich odśnieżanie 
odpowiadają właściciele lub 
zarządcy.

ZWIERZĘTA
Zwierzęta też potrzebują zimą 

pomocy. Jeżeli nie możemy za-
pewnić naszym czworonogom 
(kotom, psom) schronienia w 
mieszkaniu/domu, zadbajmy  
by   miały   gdzie   się   schronić   
przed   mrozem,   wiatrem i śnie-
giem. Sprawdźmy, czy buda psa 

jest wystarczająco ocieplona, 
zostawmy uchylone okienko do 
piwnicy dla kotów lub również 
dla nich przygotujmy ciepłe 
budki. S prawdzajmy, czy nasze 
zwierzęta mają pokarm, czy nie 
zamarzł lub nie został przysypa-
ny śniegiem. Pamiętaj, zwierzęta 
się nie skarżą!
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Zimą  możemy czuć się zmę-
czeni, mamy kłopoty z cerą, wło-
sami i paznokciami a nasz sys-
tem odpornościowy nie raz jest 
wystawiany na próby, z którymi 
sobie nie radzi. Dlaczego tak się 
dzieje? Jest to spowodowane  
brakiem witamin i minerałów. 
Same witaminy i minerały nie 
dadzą nam energii koniecznej 
do życia ani nie stanowią budul-
ca komórek, jednak biorą udział 

w tysiącach reakcji chemicznych 
potrzebnych do funkcjonowania 
organizmu. Wiele z nich dzia-
ła wspólnie, inne szkodzą sobie 
nawzajem. Dlatego warto do-
wiedzieć się gdzie ich szukać, jak 
łączyć ze sobą i za co dokładnie 
odpowiadają. 

Magnez
Zaczynamy od magnezu, bo 

jest on szczególnie ważny dla ser-
ca, naczyń krwionośnych, układu 
nerwowego, zdrowych zębów, 
kości, mięśni oraz metabolizmu 
wielu substancji.

Magnez znajdziemy w ka-
szach, orzechach, bananach, wa-
rzywach liściastych, pokrzywie. 
Szczególną uwagę na magnez 
powinny zwrócić osoby pijące 
duże ilości kawy, ponieważ jest 
ona przyczyną wypłukiwania 
go z organizmu. Pamiętajmy, 
żeby nie przyjmować magnezu 
bezpośrednio po posiłku. Moż-
na go stosować samodzielnie 
lub z witaminą B6, która ułatwia 

jego wchłanianie. Typowymi 
oznakami braków magnezu w 
organizmie są: drżenie, skurcze, 
zaburzenia rytmu serca, nadpo-
budliwość nerwowa. Zalecana 
dawka dzienna wynosi 250-300 
miligramów.

Witamina D3
Ta witamina jest koniecz-

na do prawidłowej gospodarki 
wapniem i fosforem. Witamina 
D3 odpowiada za dobry stan 
naszych kości i zębów. Nasz or-
ganizm potrafi ją zsyntezować, 
jednak tylko za pomocą promie-
ni słonecznych, których zimą jest 
bardzo mało. Dlatego, tak ważne 
jest dostarczanie tej witaminy 
podczas tej pory roku. Witami-
nę D3 wchodzi w skład tranu, 
tłustych ryb morskich, żółtka jaj. 
Możemy ją znaleźć również w 
preparatach z tranu lub oleju z 
wątroby rekina. Zdrowi dorośli 
nie muszą zażywać specjalnych 
suplementów, choć osoby nara-
żone na osteoporozę (kobiety po 

WITAMINY NA ZIMĘ
JEŚLI DBAMY O SWOJE ZDROWIE  
TO NAJLEPIEJ JEŚLI MAMY ZAWSZE  
POD RĘKĄ „ŚCIĄGĘ” NA TEMAT  
TEGO CO TRZEBA JEŚĆ,.  
BO SKĄD TU CZERPAĆ WIEDZĘ  
CO JEST BOGATE W ŻELAZO,  
CZY ZAWIERA MNÓSTWO POTASU,  
WITAMINY C, BETA-KAROTENU?  
JEDNAK MOŻEMY SOBIE UŁATWIĆ ŻYCIE  
I NIE MUSIMY WSZYSTKIEGO UCZYĆ SIĘ NA 
PAMIĘĆ. WIELE INFORMACJI  
O WARZYWACH I OWOCACH MOŻEMY 
WYCZYTAĆ Z .... JEGO KOLORU.

Vibovit MAX  odporność żelki
50 żelków, suplement diety, smak czarnego bzu
Suplement zawiera zestaw  11 witamin, minerałów, rutynę oraz sok z 
owoców czarnego bzu. Przeznaczony jest  dla dzieci od 4 roku życia.

Producent: TEVA



okresie menopauzy, mężczyźni z 
rodzinną skłonnością do tej cho-
roby, osoby nadużywające alko-
holu) powinny zimą szczególnie 
zadbać o jej właściwy poziom 
(spacery w słoneczne dni, dieta). 
O odpowiedni poziom witaminy 
D3 powinny dbać także osoby 
chore na osteoporozę. Niedo-
bory tej witaminy prowadzą do 
osłabienia kości i próchnicy zę-
bów. Zalecana dzienna dawka to 
400-1000 IU.

Selen
Selen we współpracy z wita-

miną E odpowiadają za zacho-
wanie młodości naszych tkanek 
i chronią przed nowotworami. 
Jest to ważny składnik dla męż-
czyzn, ponieważ odpowiada za 
płodność. Ponadto selen wzmac-
nia odporność, pobudza two-
rzenie przeciwciał, bierze udział 
w walce limfocytów z wirusami 
i bakteriami. Źródłem selenu są 
pełne ziarna zbóż, owoce mo-
rza, mięso, jaja, pomidory, kiełki 

pszenicy, otręby, brokuły i mięso 
tuńczyka. Występuje w prepara-
tach złożonych lub w połączeniu 
z witaminą E, C, cynkiem. Niedo-
bór tego składnik prowadzi do 
osłabienia, przemęczenia oraz 
podatności na infekcje wirusowe 
i bakteryjne. Dzienne zapotrze-
bowanie wynosi 40 mikrogra-
mów.

Witamina C
O tym jak ważna jest witamina 

C dla naszego organizmu chyba 

nikogo nie trzeba przekonywać. 
Przede wszystkim, odpowiada za 
naszą odporność, która zimą jest 
testowana bez przerwy. Pozwala 
ona także zwalczać już istniejące 
infekcje. Witamina C uszczelnia 
ściany naczyń krwionośnych, 
szczególnie w duecie z rutyną. 
Bierze udział w produkcji kola-
genu i czerwonych ciałek krwi. 
Witamina C jest potrzebna tak-
że naszym paznokciom, skórze 
i włosom. Naturalnym źródłem 
tej witaminy są cytrusy, kapusta, 
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Producent: EGIS

Biovital ZDROWIE
1000 ml, suplement diety
WITAMINY+ŻELAZO+GŁÓG 
Produkt zawiera zestaw witamin z grupy B, witaminę C, witaminę 
E , żelazo oraz wyciąg z głogu.
Przeznaczony jest dla osób dorosłych - przepracowanych, przemę-
czonych, chcących utrzymać dobrą  kondycję organizmu niezależ-
nie od wieku. Może być stosowany przez diabetyków.

Biovital PAMIĘĆ
1000 ml, suplement diety
PAMIĘĆ I KONCENTRACJA, MÓZG I UKŁAD NERWOWY 
Suplement przygotowany w oparciu o bio-aktywne składniki, któ-
re wpływają na prawidłową pracę umysłu utrzymując go w dobrej 
kondycji na długo. Zawiera  unikalne połączenie z  trzech roślin: 
Bacopa monniera, Gotu  kola i Ginkgo biloba.
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Podmiot Odpowiedzialny: TEVA 
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natka pietruszki, żurawiny, czarne 
porzeczki, soki i herbatki z dzikiej 
róży. Witaminę C należy dostar-
czać do organizmu kilka razy na 
dzień. W postaci naturalnej najle-
piej dodawać ją do posiłków bo-
gatych w żelazo. Pamiętajmy, że 
potrawy obfitujące w witaminę 
C nie powinny być poddawane 
działaniu światła Anie wysokiej 
temperatury.

Niedobory tej witaminy skut-
kują skłonnością do powstawa-
nia siniaków, złą krzepliwością 
krwi, słabą odpornością, anemią 
a także problemami z gojeniem 
się ran. Lekarze zalecają dzienną 
dawkę w postaci 70 miligramów, 
zimą warto jednak ją zwiększyć. 
Ważne jest aby dawka była zwięk-
szana w sytuacjach narażenia na 
niedobory witaminy C w innym 
razie nadużywanie tego składni-
ka może prowadzić do powsta-
wania kamieni nerkowych. 

Witamina B
Witamina B1 poprawia kon-

dycję psychiczną i umysłową; B2 
wspomaga system odpornościo-
wy, dba o dobrą kondycję skóry, 
przeciwdziała chorobom jamy 
ustnej; B5 bierze udział w regene-
racji tkanek; B6 działa krwiotwór-

czo, wzmacnia odporność, popra-
wia wchłanianie magnezu; B12 
utrzymuje w dobrym zdrowiu 
układ nerwowy, dodaje energii, 
bierze udział w tworzeniu krwi i 
regeneracji komórek organizmu. 
Witaminy z grupy B znajdziemy 
w pełnych ziarnach zbóż, mięsie, 
warzywach strączkowych, nasio-
nach, orzechach, kiełkach oraz 
jajach, rybach i drożdżach. Wi-
taminy z tej grupy najlepiej brać 
łącznie lub w preparatach wielo-
witaminowych. Na niedobory wi-
taminy B powinni uważać przede 
wszystkim wegetarianie. Niedo-
bory mogą się pojawią również u 
osób, które stosują nie właściwą 
dietę, nadużywają kawy i alkoho-
lu a także stosują przewlekle leki. 
Deficyt witaminy B może odbić 
się na naszej skórze w postaci wy-
prysków, zajadów. 

Cynk 
Zimą pamiętajmy o cynku. 

Wpływa pozytywnie na naszą 
odporność a także reguluje pracę 
układu immunologicznego. Cynk 
w postaci naturalnej występuje w 
mięsie, wątrobie, kiełkach psze-
nicy, pestkach dyni oraz jajach. 
Niestety jak szacują naukowcy 
w diecie statystycznego Polaka 

znajduje się zaledwie dwie trze-
cie zalecanej dawki. Na cynk po-
winny zwrócić uwagę osoby, któ-
re jedzą dużo słodyczy. Znajduje 
się we wszystkich preparatach 
multiwitaminowych, a także w 
preparatach z witaminą C, rutyną, 
selenem i magnezem. Niedobory 
tego składnika skutkują łysienie, 
brakiem apetytu, osłabieniem 
odporności. Dzienna dawka wy-
nosi 10 mikrogramów, należy pa-
miętać żeby nie przekraczać 40 
mikrogramów.

Zima to okres próby dla nasze-
go organizmu, dlatego powin-
niśmy się do niej odpowiednio 
przygotować. Jak widać sposo-
bów i produktów dzięki którym 
dostarczymy odpowiednie skład-
niki naszemu organizmowi jest 
dużo. Jeżeli nasz organizm otrzy-
ma odpowiednią dawkę tych 
wszystkich składników czy w po-
staci posiłków czy suplementów 
diety wtedy możemy być spokoj-
ni o nasze zdrowie. My jak zwykle 
oprócz dbania o odpowiednią 
dietę zachęcamy do aktywności 
fizycznej, która również sprawi, 
że będziemy zdrowsi i będziemy 
się lepiej czuli.

oprac. W. Jakubek

Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

IWOSTIN SOLECRIN CAPILLIN 
50+ SPF
 krem ochronny, 50 ml
Krem ochronny dla skóry naczynkowej I nadreaktywnej, 
hypoalergiczny. Chroni przed promieniowaniem UVA/
UVB, hamuje powstawanie rumienia, zmniejsza nad-
wrażliwość skóry.

IWOSTIN SOLECRIN PURTIN
50+ SPF 
krem ochronny, 50 mlKrem  ochronny dla skóry 
tłustej i trądzikowej. Chroni przed promieniowaniem 
UVA/UVB.

CLOTRIMAZOLUM GSK 
10 mg/g, krem 20 g
Skład: 1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.
Działnie: przeciwgrzybicze.
Wskazania: miejscowe leczenie grzybic stóp, pachwin, ciała, skóry między palcami, łupieżu 
pstrego, zakażeń grzybiczych skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych.

Podmiot odpowiedzialny: SANOFI AVENTIS sp. z o.o.
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Choroby sercowo-naczynio-
we są główną przyczyną zgonów 
w krajach zachodnich. Badania 
epidemiologiczne wielokrotnie 
wskazywały, że korzyści płynące 
ze stosowania magnezu mogą 
zmniejszać wystąpienie nagłej 
śmierci z powodu choroby ukła-
du krążenia. 

Innym podejściem do oceny 
wpływu magnezu na zdrowie 
serca jest zbadanie terapeutycz-
nych skutków jego podawania. 
Badania mogą dostarczyć do-
wodów świadczących o tym, że 
występuje efekt ochronny dla 
układu krążenia. Terapia ma-
gnezem została testowana do 
leczenia osób ze stwierdzonym 
lub podejrzewanym zawałem 
mięśnia sercowego. Recenzja 
randomizowanych badań kli-
nicznych nad rolą magnezu w 
zmniejszaniu śmiertelności z 
powodu ostrego zawału mię-

śnia sercowego odnotowała sta-
tystycznie istotne zmniejszenie 
ryzyka względnego. Nawet przy 
braku hipomagnezemii magnez 
często stosuje się w leczeniu 
rzucawki i astmy. Jest to również 
akceptowana terapia zaburzeń 
rytmu serca.

Potas jest niezbędny do pra-
widłowego funkcjonowania 
wszystkich komórek, tkanek i 
narządów. Ma również kluczo-
we znaczenie dla funkcji serca 
i odgrywa ważną rolę w skur-
czu mięśni gładkich. Badania 
epidemiologiczne wykazały 
odwrotną zależność pomiędzy 
nadciśnieniem tętniczym a spo-
życiem potasu w diecie. Dalsze 
niezależne badania ankietowe 
wykazały, że niskie spożycie 
tego pierwiastka koreluje z wy-
sokim ciśnieniem krwi. Niedaw-
na metaanaliza wykazała, że 
suplementacja potasu prowadzi 

do obniżenia skurczowego i roz-
kurczowego ciśnienia krwi od-
powiednio o 4,7 i 3,5 mm Hg, z 
większym efektem u pacjentów 
z nadciśnieniem. Łącznie wiele 
badań epidemiologicznych su-
geruje, że zwiększenie spożycia 
w diecie ma działanie ochronne 
na rozwój nadciśnienia.

Bibliografia:
1. Eisenberg MJ.: Magnesium de-

ficiency and sudden death. Am. 
Heart J 1992; 124 (2):544-549.

2. McLean R.M.: Magnesium and its 
therapeutic uses: A review. Am J 
Medicine 1994; 96:63-75.

3. Sadeh M.: Action of magnesium 
sulfate in the treatment of preec-
lampsia-eclampsia. Stroke 1989; 
20:1273-1275.

4. Krishna G.G.: Effect of potassium 
intake on blood pressure. J Am 
Soc Nephrol 1990;1:43-52. 

5. Binia A., Jaeger J., Hu Y. i wsp.: 
Daily potassium intake and so-
dium-to-potassium ratio in the 
reduction of blood pressure: a 
meta-analysis of randomized 
controlled trials. J Hypertens 
2015;33:1509-1520.

6. Mente A., O’Donnell M.J., Ran-
garajan S. i wsp.: Association of 
urinary sodium and potassium 
excretion with blood pressure. N 
Engl J Med 2014;371:601-611.

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

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

Wyprodukowano w UE dla:  Poznańskie Zakłady Zielarskie  „Herbapol” Poznań Wyprodukowano w UE dla:  Poznańskie Zakłady Zielarskie  „Herbapol” Poznań

Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne
Wskazania: dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie, gorączka, ból głowy, bóle mięśniowe.

Skład:  1 tabletka zawiera 400 mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie, gorączka, ból głowy, bóle mięśniowe.

Vitaminum C 1000
30 kapsułek wegańskich, suplement diety
XeniVIT bio to suplement diety zawierający witaminę C, pochodzącą z ekstraktu z owoców dzikiej róży, bioflawonoidy 
cytrusowe, bioperine-ekstakt  z czarnego pieprzu. 
Suplement przeznaczony jest dla osób dorosłych stanach zwiększonego zapotrzebowania  w witaminę C.

Tymianek + Podbiał 
16 tabletek,  suplement diety
Suplement w formie tabletek do ssania zalecany w celu wspomagania prawidłowego funkcjonowania gardła. 
Wspomaga układ odpornościowy.  Poza korzystnie wpływającym na funkcjonowanie błon śluzowych tymiankiem i 
podbiałem, produkt zawiera witaminę C i aloes.

ASPIRIN MUSUJĄCA 
12 tabletek

ASPIRIN C 
10 tabletek musujących

Urosept
60 tabletek drażowanych
Skład: 1 tabletka zawiera wyciąg z:  korzenia pietruszki, naowocni fasoli, liści brzoz, wyciąg suchy z ziela rumianku, 
wyciąg suchy z liści borówki brusznicy, sproszkowaną naowocnię fasoli, cytrynian potasu, cytrynian sodu. Tradycyjnie 
stosowany produkt leczniczy o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu 
moczowego i kamicy dróg moczowych.

Podmiot odpowiedzialny: BAYER sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: BAYER sp. z o.o.

 Sylimarol 
70 mg, 30 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 100mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego. Produkt leczniczy roślinny  
do stosowania wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby,  
w niestrawności, po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów, po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.
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Dystrybutor: POLPHARMA Dystrybutor: POLPHARMA

ACIDOLAC   JUNIOR
 20 misiotabletki, suplement 
Preparat przywraca i pomaga w utrzymaniu prawidłowego składu flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, 
która stanowi naturalną barierę dla rozwoju niekorzystnej mikroflory a dodatek prebiotyku wydłuża czas przeżycia 
bakterii probiotycznych. Produkt zalecany w trakcie i po zakończeniu antybiotykoterapii oraz w stanach zmniejszonej 
odporności organizmu, może być stosowany w podróży ze zmianą strefy klimatycznej.

ACIDOLAC
10 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera liofilizowane kultury drożdżowe probiotycznego szczepu Saccharomyces bulardii oraz fruktooligo-
sacharydy (FOS), do stosowania w czasie trwania antybiotykoterapii, i/lub biegunki infekcyjnej, w podróży ze zmianą 
strefy klimatycznej. Produkt przeznaczony dla dzieci od 3-go roku życia i dorosłych. 

Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA S.A.

Scorbolamid KIDS HOT  
8 saszetek, suplement diety
Suplement diety w postaci proszku do sporządzania rozgrzewającego napoju o pysznym malinowym smaku dla 
dzieci powyżej 3 r.ż.  Zawiera formułę ActiBloker, która jest specjalnie dobraną kompozycją 7 składników: owocu 
bzu czarnego, kwiatostanu lipy,  owocu aronii, owocu maliny, witaminy C, rutyny i cynku.

Podmiot odpowiedzialny: POLPHARMA S.A.

Scorbolamid na gardło 
16 ziołowych pastylek do ssania,  
suplement diety
Produkt zawiera 7 składników: korzeń prawoślazu z olejkiem i zielem tymianku oraz olejem szałwiowym, korzyst-
nie wpływają na funkcjonowanie gardła, górnych oddechowych i strun głosowych, przynosząc ulgę i kojący efekt, 
owoc czarnego bzu i witamina C wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. 

Podmiot odpowiedzialny: Jonhson & Johnson

Nicorette Coolmint
20 tabletek do ssania,  
Skład: 1 tabletka zawiera 4 mg nikotyny.
Działanie: zmniejszenie głodu nikotynowego i 
objawów odstawiennych.
Wskazania: uzależnienie od nikotyny,  dla 
osób palących powyżej 20 papierosów dziennie 
lub tych które nie zaprzestały palenia po zasto-
sowaniu dawki 2 mg

Nicorette Fruit
20 tabletek do ssania,  
Skład: 1 tabletka zawiera 4 mg nikotyny.
Działanie: zmniejszenie głodu nikotynowego i 
objawów odstawiennych.
Wskazania: uzależnienie od nikotyny,  dla 
osób palących powyżej 20 papierosów dziennie 
lub tych które nie zaprzestały palenia po zasto-
sowaniu dawki 2 mg
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Producent: UNIPHAR Producent: UNIPHAR

Dobry sen forte +melatonina
30 tabletek, suplement diety
Na szybsze zaśnięcie i spokojny sen
Zawiera naturalne wyciągi chmielu, melisy lekarskiej, passiflory oraz melatoninę i magnez, pomaga w skró-
ceniu czasu potrzebnego na zaśnięcie.

MAGNEZ B complex cytrynowy
50+50 tabletek, suplement diety
Uzupełnienie diety w magnez.  Magnez w postaci cytrynianiu oraz witaminy z grupy B. 

Bepanthen Baby  
maść ochronna, 100 g

Maść chroni delikatną skórę dziecka przed odparzeniem pieluszkowym , do stosowania 
przy każdej zmianie pieluszki.

Podmiot odpowiedzialny: BAYER sp. z o.o.Producent: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. 

RedBlocker
krem do skóry wrażliwej i naczynkowej, 50 ml
Łagodzi podrażnienia, wzmacnia naczynka, natychmiast zmniejsza zaczerwienienia, działa przeciwzmarszczkowo, 
krem do stosowania na dzień, zawiera zielony pigment kryjący.

Podmiot odpowiedzialny: VIRDE Sp. z o,o, Podmiot odpowiedzialny: VIRDE Sp. z o,o,

Końska Maść Chłodząca 
350 g Końska Maść Forte Rozgrzewająca 

350 g Końska maść sporządzona według tradycyjnej receptury z dużą zawartością naturalnych wciągów ziołowych. Może 
być stosowana w celu łagodzenia uczucia „ciężkich nóg”, przy zmęczeniu lub napięciu ciała, do masażu po długotrwa-
łym wysiłku.

Żel  wyprodukowany  według tradycyjnej receptury z dużą zawartością naturalnych wyciągów ziołowych. Może być 
stosowana w nadmiernym obciążeniu lub długotrwałym wysiłku fizycznym do rozgrzania.
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Dystrybutor: KRKA Dystrybutor: KRKA

Septolete D
 30 pastylek twardych, bez cukru
Skład: 1 pastylka zawiera chlorek benzalkoniowy - 1 mg, lewomentol, olejek miętowy, tymol, olejek eu-
kaliptusowy.
Działanie i wskazanie: odkażające, łagodzące pieczenie i ból, ułatwiające odksztuszanie. Objawowe lecze-
nie bólu gardła, odkażanie w stanach zapalnych jamy ustnej, gardła, dziąseł, w przypadku nieprzyjemnego 
zapachu ust. powyżej 12 r.ż.

Septolete Ultra
16 pastylek twardych
Skład: 1 pastylka zawiera Benzydamini hydrochlorici 3 mg, Cetylpyridini chloridum 1 mg
Działanie: antyseptyczne, przeciwbólowe, przeciwzapalne.
Wskazania: podrażnienie czy też zapalenie  jamy ustnej, gardła, dziąseł i krtani.

Podmiot odpowiedzialny:  Bristol-Myers Squibb Polska  Sp.  z o. o.  /   Producent:   A&D PHARMA Podmiot odpowiedzialny:  Bristol-Myers Squibb Polska  Sp.  z o. o.  /   Producent:   A&D PHARMA

FERVEX 
8 saszetek o smaku malinowym
Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol - 500 mg, kwas askorbowy-200 mg, malenian feniraminy - 25 mg.
Działanie:  przeciwgorączkowe, przeciwbólowo, zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa..
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów  przeziębienia i grypy .

FERVEX 
8 saszetek o smaku cytrynowym
Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol - 500 mg, kwas askorbowy-200 mg, malenian feniraminy - 25 mg.
Działanie:  przeciwgorączkowe, przeciwbólowo, zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa..
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów  przeziębienia i grypy .

Wyprodukowano w UE dla: SALUS INTERNATIONALProducent: POLPHARMA

MAGNOLIAMAX
30 tabletek powlekanych, suplement diety
POGODNY NASTRÓJ, SPOKOJNY SEN

Suplement zawiera ekstrakt z kory magnolii lekarskiej oraz ekstrakt z czarnego pieprzu.

ACARD
60 tabletek dojelitowych
Substancja czynna: 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Wskazania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamo-
wanie agregacji płytek krwi.
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ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Oto naturalne środki poma-
gające w walce ze stresem:

1. Różeniec górski 
(Rhodiola rosea L.) jest rośliną 
leczniczą. W badaniach fitoche-
micznych korzenia Rhodiola 
rosea znaleziono sześciu grup 
związków o działaniu „przysto-
sowawczym” i leczniczym. 

Roślina ta wykazuje szereg 
działań na:
– ośrodkowy układ nerwowy - 

przeciwdepresyjnie,
– układ krążenia - kardioprotek-

cyjnie, wzmacnia pracę mię-
śnia sercowego, poprawia wy-
dolność fizyczną,

– układ endokrynny - wzmaga 
sekrecję kortykosteroidów, 
wpływa na metabolizm glu-
kozy, kwasów tłuszczowych, 
aminokwasów,

– układ immunologiczny - immu-
nostymulacja,

– działanie przeciwnowotworo-
we - właściwości antyoksyda-
cyjne.

Badania dowiodły, że małe 
dawki ekstraktu z różeńca gór-
skiego (100-150 mg/dobę) i 
średnie dawki (200-600 mg/
dobę) zwiększają aktywność 
bioelektryczną mózgu. Po jed-
norazowej dawce zaobserwo-
wano podwyższenie sprawno-
ści intelektualnej, natomiast po 
kilkudniowym przyjmowaniu 
następuje duża poprawa samo-
poczucia i wydolności fizycz-
nej. Duże dawki (powyżej 600 
mg/dobę) wykazują działanie 
uspokajające. Różeniec górski 
przywraca również prawidło-
we ciśnienie tętnicze krwi oraz 
odpowiednie stężenia potasu, 
glukozy i cholesterolu. 

2. Melisa lekarska  
(Melissa officinalis L.) pochodzi 
z rejonu Morza Śródziemnego. 
Surowiec melisy wykazuje cen-
ne właściwości uspokajające, 
które przypisywane jest głów-
nie aldehydom terpenowym. 

Aktywność ta jest niezwykle 
silna, porównywalna z dzia-
łaniem leków syntetycznych. 
Melisa jest najczęściej stosowa-
nym naturalnym lekiem uspo-
kajającym. Napar z liści melisy, 
destylat oraz olejek melisowy, 
działają także rozluźniająco na 
mięśnie gładkie przewodu po-
karmowego, przez co zmniej-
szają skurcze jelit.

3. Szyszki chmielowe 
wykazują działanie uspokajają-
ce w łagodnych stanach napię-
cia nerwowego. 

4. Serdecznik (Leonurus 
cardiaca) wykazuje pozytywne 
działanie przy chorobach ser-
ca. Siłą działania przewyższa 
3-4-krotnie walerianę. Z po-
wodzeniem stosuje się go przy 
nerwicach sercowo-naczynio-
wych, we wczesnym stadium 
nadciśnienia tętniczego, w 
lekkich przypadkach dusznicy 
bolesnej, w chorobie Gravesa - 

CALM
WŁAŚCIWOŚCI USPOKAJAJĄCE 
WYKAZUJE WIELE ZIÓŁ. 
MAJĄ ONE SZEROKIE SPECTRUM 
ZASTOSOWANIA – OD ŁAGODNYCH 
STANÓW NAPIĘCIA NERWOWEGO 
PO DZIAŁANIE PRZECIWDEPRESYJNE 
I PRZECIWLĘKOWE.
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Basedowa, w chorobach żołąd-
kowo-jelitowych, a także jako 
środek moczopędny. Leonurus 
jest uważany za bezpieczny i 
nie wiąże się z żadną znaną tok-
sycznością ani skutkami ubocz-
nymi. Serdecznik jest również 
badany pod kątem działania 
hamującego na raka piersi i 
mięśniaki macicy. 

Bibliografia:
1. Jankowski A., Długosz E., Ga-

domska - Nowak M.: Rhodiola 
rosea - roślina o działaniu ada-
ptogennym. Nowe możliwości 

w walce ze stresem i choroba-
mi cywilizacyjnymi. Farmaceu-
tyczny Przegląd Naukowy, nr 
6/2007.

2. Nurzyńska - Wierdak R.: Melisa 
lekarska (Melissa officinalis L.) 
– skład chemiczny i aktywność 
biologiczna. ANNALES UNIVER-
SITATIS MARIAE CURIE-SKŁO-
DOWSKA LUBLIN – POLONIA 
VOL. XXIII(1) 2013.

3. Gendaszewska-Darmach E.: 
Ksantohumol i inne prenylo-
flawonoidy szyszek chmielu 
– aspekty biologiczne i tech-
nologiczne. Biotechnologia 
88(1):75-89 · January 2010.

4. Kuchta K., Ortwein J., Rauwald 

H.W.: Leonurus japonicus, Le-
onurus cardiaca, Leonotis le-
onurus: a novel HPLC study on 
the occurrence and content of 
the pharmacologically active 
guanidino derivative leonurine. 
Pharmazie. 2012;67(12):973–9. 

5. Liu C., Guo W., Shi X. i wsp.: Le-
onurine-cysteine analog con-
jugates as a new class of mul-
tifunctional anti-myocardial 
ischemia agent. Eur J Med Chem 
. 2011;46(9):3996–4009.

Dietetyk: mgr Anna Osiecka

22



W zaskakujący sposób różni-
my się między sobą sposobem 
patrzenia na tę samą rzeczywi-
stość. Jest więc coś w nas, w na-
szej psychice, co sprawia, że tak, 
a nie inaczej widzimy świat.

Między pesymizmem  
a optymizmem…
Osoby, u których dominuje opty-
mistyczne podejście do życia, 
widzą w świecie nowe szanse dla 
siebie, potencjalne źródła rado-

ści, dobro. Zauważają oczywiście 
zagrożenia oraz to, co trudne i 
złe, jednak nie koncentrują się na 
nich. Nie wyszukują nowych prze-
ciwności. Te zaś, które dostrzegają, 
wykorzystują jako siłę napędową 
do działania. Osoby takie mają w 
sobie głębokie przekonanie, że są 
w stanie przezwyciężać trudności. 
We wszystkim, co ich spotyka, do-
strzegają dobrą stronę oraz szansę 
na rozwój.
Ci zaś, u których przeważa pesy-
mizm, koncentrują swoją uwagę 

na mniej lub bardziej realnych 
obawach i zagrożeniach. Odczu-
wają przy tym lęk o siebie, najbliż-
szych, przyszłość. Nie prowadzi 
ich to jednak do podejmowania 
konkretnych działań, by temu, co 
trudne, odpowiednio zaradzić. Je-
żeli zaś poczynią w tym kierunku 
pewne kroki, to często zamartwia-
ją się przy tym możliwymi niepo-
wodzeniami. Nie mogą przez to 
dostatecznie skupić się na zamie-
rzonym celu.

Jak to się dzieje, że jedni z nas 
są bardziej pesymistami, a dru-
dzy bardziej optymistami? Wi-
dzimy świat i samych siebie 
poprzez pryzmat posiadanych 
przekonań. Przekonania to nic in-
nego jak nasze wewnętrzne sądy 
o rzeczywistości. Niektóre z nich 
są szczególnie ważne, to tak zwa-
ne przekonania kluczowe. Kształ-
tują się one w okresie dzieciństwa 
pod wpływem atmosfery domu 
rodzinnego, relacji z rodzicami 
i rodzeństwem, trudnych sytu-
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OPTYMIZM
masz go w sobie

BYĆ MOŻE NIERAZ DZIWILIŚMY SIĘ,  
WIDZĄC OSOBY DOŚWIADCZAJĄCE CHO-
ROBY CZY CIERPIENIA, KTÓRE MIMO TO 
POTRAFIĄ CIESZYĆ SIĘ ŻYCIEM. ZNAMY TEŻ 
LUDZI, KTÓRZY POMIMO POSIADANEGO 
ZDROWIA I DOSTATKU ŻYJĄ W CIĄGŁYM 
POCZUCIU NIEZADOWOLENIA, NIEPOKOJU 
WEWNĘTRZNEGO I FRUSTRACJI.
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acji, których doświadcza dziecko. 
Dotyczą między innymi otacza-
jącego nas świata - tego, czy jest 
bezpieczny, przewidywalny, czy 
mamy na niego wpływ, czy mamy 
prawo go zmieniać itd. Korzysta-
jąc z tej głęboko zakorzenionej w 
nas wiedzy, odbieramy rzeczywi-
stość w określony sposób. Na fun-
damencie tych właśnie przekonań 
kształtują się w nas tendencje do 
optymistycznego lub pesymi-
stycznego podejścia do życia.

W stronę optymizmu…

Co z tego wynika? Sposób wi-
dzenia i interpretowania tego, co 
dzieje się wokół nas, ma istotny 
wpływ na jakość naszego życia. 
Kierowanie się optymizmem spra-
wia, że czujemy się szczęśliwsi i z 
pogodą ducha patrzymy w przy-
szłość. Doświadczamy też więcej 
sukcesów i radości. Łatwiej znosi-
my przeciwności i chętniej podej-
mujemy nowe inicjatywy. Nawet 
w obliczu tego, co bolesne i nie-
uchronne, potrafimy nie podda-
wać się rozpaczy.

 Czy można coś zmienić? Jednym 
z nas łatwiej przychodzi ciesze-
nie się teraźniejszością i patrzenie 
z nadzieją w przyszłość, innym 
trudniej. Nie jest jednak tak, że 
ludzie dzielą się na pesymistów 
i optymistów, a podział ten jest 
niezmienny. Każdy z nas ma w 
sobie predyspozycje zarówno do 
jednego, jak i do drugiego spo-
sobu patrzenia na świat. Możemy 
świadomie wypracowywać w so-
bie daną tendencję. A więc każ-
dy z nas może stać się większym 
optymistą, niż był do tej pory. Jak 
to uczynić? Poniżej prezentujemy 
trzy kroki, które pomogą nam od-
szukać w sobie to, co kieruje ku 
optymizmowi.

 Praktycznie…

Narzekaniu mówimy nie. Jest ono 
dziś mocno obecne w naszych 
domach i środowiskach. I choć 
doraźnie zdaje się pomagać, ob-
niża bowiem poziom napięcia i 
stresu w danej chwili, to jednak w 
dłuższej perspektywie czasowej 
nie jest korzystne. Narzekanie za-
zwyczaj nie pociąga za sobą kon-

kretnego działania, które miałoby 
doprowadzić do zmiany na lepsze. 
Wzmacnia tym samym poczucie 
braku wpływu danej osoby na 
otaczającą ją rzeczywistość.
Ćwiczymy się w okazywaniu 
wdzięczności. Kiedy zaczynamy 
doceniać to, co mamy, wtedy w 
naszym sercu rodzi się głęboka 
wdzięczność za samych siebie, ży-
cie i najbliższych. Warto codzien-
nie podejmować refleksję nad 
dobrem, które spotyka nas każde-
go dnia, i za to dobro dziękować. 
Takie proste ćwiczenie się w od-
krywaniu dobra w naszym życiu 
sprawi, że zaczniemy zauważać go 
coraz więcej i będzie nam to przy-
chodziło z większą łatwością. A w 
sercu wypełnionym wdzięczno-
ścią nie będzie miejsca na głęboki 
smutek i rozpacz.
Zauważamy dobre strony. Nawet 
trudne, bolesne doświadczenia 
mogą sprawić, że nasze życie bę-
dzie piękniejsze i pełniejsze. Cza-
sem to właśnie napotykane trud-
ności motywują nas do działania, 
większego zawierzenia Bogu, 
skoncentrowania się w życiu na 
tym, co naprawdę ważne. Warto 
nawet w tym, co niełatwe dostrze-
gać przyszłe dobro, które może 
stać się naszym udziałem.

 Wychodząc ku innym…

 A kiedy już sami odnajdziemy w 
sobie pogodę ducha, warto prze-
kazywać ją dalej. Wtedy ci, z któ-
rymi się spotykamy, będą mieli 
szansę przy nas odpocząć, nabrać 
sił, spojrzeć łaskawiej na siebie i 
świat. I może przy kolejnym spo-
tkaniu, zamiast narzekać, opowie-
dzą o tym, co dobrego i pięknego 
ich spotkało.

oprac. M. Grzeczyńska 
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Racjonalnie skomponowana dieta
Racjonalnie skomponowane jadłospisy zwykle dostarczają organizmowi 
wszystkich niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania składników 
pokarmowych. W przypadku nieracjonalnego sposobu żywienia, można 
rozważyć zastosowanie suplementacji, jako jednego ze sposobów 
uzupełnienia niedoborów pokarmowych, zwłaszcza w grupach o zwiększonym 
zapotrzebowaniu na składniki bioaktywne.

Na niedobory żywieniowe narażone są:

 » kobiety planujące ciążę

 » kobiety ciężarne

 » kobiety karmiące piersią

 » rekonwalescenci

 » osoby w trakcie i po antybiotykoterapii

 » populacje z polimorfizmami genetycznymi

 » pacjenci z zaburzeniami wchłaniania

 » pacjenci z alergią pokarmową

 » osoby stosujące restrykcyjne diety

 » sportowcy

 » osoby w podeszłym wieku

Zapoznaj się z podstawowymi zasadami
racjonalnej suplementacji diety

Racjonalna suplementacja

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O SUPLEMENTACJI MAGNEZU

 » odżywiasz się nieracjonalnie

 » prowadzisz intensywny tryb życia

 » skończyłaś/eś 60 rok życia

 » jesteś kobietą w ciąży

 » borykasz się z zespołem napięcia 
przedmiesiączkowego

Optymalne stężenie magnezu:

Około 60% magnezu umiejscowiona 
jest w kościach, 38% w tkankach 
miękkich a zaledwie 2% we krwi.

Norma stężenia magnezu we krwi 
to 0,65–1,2 mmol/l

Ciało dorosłego człowieka zawiera 
1000 mmol (22–26 g) magnezu.

Magnez na talerzu:

OWSIANKA Z BANANEM I PŁATKAMI MIGDAŁÓW

Piśmiennictwo:
1. Farm Współ 2011; 4: 29-32
2. Blake S. Vitamins and minerals demystified. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2008.
3. Bernstein L.: Improving Magnesium Absorption and Bioavailability. Geriatric Time. Vol. II; 2002.
4. Podlewski JK, Chwalibogowska-Podlewska A. Leki Współczesnej Terapii. Wyd. 20. Warszawa: Medical Tribune Polska. 2010.
5. Karmańska A. i wsp. Magnez-aktualny stan wiedzy, Bromat. Chem.Toksykol.XLVIII, 2015: str.677-689
6. Standing Committee on the Scientifi c Evaluation of Dietary Reference Intakes. Food and Nutrition Board: Dietary Reference Intakes: 

Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D and Fluoride. National Academy Press. Washington, DC, 1997; 190-249.

Wyprodukowano dla: Sanofi-Aventis 

PHARMATON  
Geriavit
30 i 100 kapsułek  
żelatynowych miękkich, 
suplement diety

Pharmaton Geriavit to starannie 
dobrana kompozycja witamin, skład-
ników mineralnych i wyciągu G115* z 
żeń-szenia, które wspierają prawidłowe 
funkcjonowanie organizmu w okresach 
osłabienia i zmęczenia.

Podmiot Odpowiedzialny: PILOMAX

WAX PILOMAX  BLONDA
240 ml, 480 ml

WAX PILOMAX HENNA
240 ml, 480 ml

Maska do włosów jasnych suchych i zniszczonych. Wzmacnia, na-
wilża i wygładza włosy. Pielęgnuje skórę głowy. Wzmacnia cebulkę i 
mieszek włosowy. Skutecznie przeciwdziała wypadaniu włosów Po 
kuracji maską, włosy są mocne, lśniące i sprężyste.

Maska do włosów ciemnych  suchych i zniszczonych. 
Wzmacnia, nawilża i wygładza włosy. Pielęgnuje skórę 
głowy. Wzmacnia cebulkę i mieszek włosowy. Po kuracji 
maską, włosy są mocne, lśniące i sprężyste
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SMAŻENIE

Mateusz Wojciechowski
STUDENT WYDZIAŁU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO  
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO, PASJONAT 
SPORTU I DIETETYKI, ZWOLENNIK RACJONALNEGO,  
POPARTEGO NAUKĄ PODEJŚCIA DO TRENINGU  
I ODŻYWIANIA.
„W życiu mam prostą zasadę – wiedza nie jest niezbędna, żeby  
odnieść sukces, ale dużo łatwiej się gra w otwarte karty. Dlatego  
na nauce staram się opierać moje życie codzienne. Ze sportem mam  
do czynienia od dziecka. Studia pokazały mi, że moją drugą  
pasją jest zdobywanie wiedzy. Teraz staram się połączyć obie pasje,  
a efektem tego jest cykl artykułów, w którym będę chciał przybliżyć  
Wam jak być fit - racjonalnie i świadomie!”

CYKL: JAK BYĆ FIT

Smażenie - to skomplikowa-
ne  Proces smażenia znany 
jest gastronomii od lat. Jest 
to prosta i, przede wszyst-
kim, smaczna metoda ob-
róbki termicznej pokarmu. 

Dzięki niej, z dodatkiem odro-
biny jajek i mąki nasz kotlet 
uzyskuje tę przepyszną, chru-
piącą panierkę. A jak wiadomo, 
na satysfakcję z jedzenia wpły-
wa nie tylko smak, lecz także 
struktura potraw które spoży-
wamy. Polacy lubią smażyć - w 
jakimkolwiek zajeździe, na ja-
kiejkolwiek imprezie masowej 
znaleźć się musi kotlet scha-
bowy - i nikt się raczej spierał 
nie będzie, że jest on zwykle 
strzałem w dziesiątkę.  Przez 
ostatnie kilkanaście lat trochę 

się jednak pozmieniało. Wzro-
sła nasza świadomość na temat 
tego co jemy, jak przygotowu-
jemy potrawy oraz jak wpływa 
to na nasze zdrowie. Okazało 
się, że smażenie, choć smaczne, 
nie jest najlepsze dla naszego 
zdrowia. Co oczywiste na pierw-

szy rzut oka, potrawy smażone 
na (mniej lub bardziej) głębo-
kim tłuszczu są zdecydowanie 
bardziej kaloryczne ze względu 
na to, że w procesie smażenia 
część tłuszczu wchłaniana jest 
w ich strukturę. Niestety, ubytek 
tłuszczu z patelni po usmaże-



ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

27

LI
ST

O
PA

D 
- G

RU
DZ

IE
Ń

 2
01

8

niu kilku kotletów nie wiąże się z 
jego parowaniem - wchłonęła go 
panierka, a gdy jej brak to samo 
mięso. Smażąc nie unikniemy 
więc spożycia dodatkowych ka-
lorii.  Gorszą konsekwencja sma-
żenia leży u podstaw obróbki po-
traw w wysokiej temperaturze. 
Smażąc osiągamy temperatury 
rzędu 150-200 stopni Celsjusza. 
Tak duże ciepło skutkuje powsta-
waniem wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych 
(WWA). Wykazują one właściwo-
ści genotoksyczne, mutagenne 
oraz kancerogenne. Poza tym 
wpływają one na smak potraw - 
tak, to także dzięki nim, smażone 
jedzenie smakuje właśnie tak jak 
smakuje… czyli jest pyszne. A im 
wyższa temperatura, tym związ-
ków tych jest więcej. Podczas 
tego procesu wzrasta również 
stężenie końcowych produktów 
zaawansowanej glikacji białek 
(AGEs), których wpływ wykaza-
no na powstawanie nefropatii 
i retinopatii cukrzycowej oraz 
związek z cukrzycą i chorobami 
układu sercowo-naczyniowe-
go.  Dość już jednak o negatyw-
nym wpływie smażenia na nasze 
zdrowie. Zachowując zdrowy 
rozsądek, powinniśmy smażyć 
rzadziej. Pierwszy niech jednak 
rzuci kamień ten, komu ślinka 
nie pocieknie na widok smażo-

nych frytek. Przejdźmy teraz o 
krok dalej. Jeśli już chcemy sma-
żyć, to na czym? Odpowiedzi na 
to pytanie w internecie tyle, co 
blogów na temat zdrowego od-
żywiania. Każdy ma swój „ulu-
biony” olej, lepszy i zdrowszy 
od wszystkich pozostałych. Jak 
jednak prezentują się tłuszcze 
w konfrontacji z doniesieniami 
naukowymi - co jest faktycznie 
zdrowe, a co chwytem marketin-
gowym?  W teorii, idealny tłuszcz 
do smażenia powinien: zawierać 
jak najmniej wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych (WNKT; 
m.in. omega-3 i 6), mieć jak naj-
mniej cholesterolu, a jak najwię-
cej przeciwutleniaczy (witaminy 
E, polifenoli) a także nie zawierać 
zanieczyszczeń w postaci jonów 
metali i katalizatorów utleniania. 
Popularny argument, jakim jest 

punkt dymienia, nie jest czymś 
czym powinniśmy się przejmo-
wać w pierwszej kolejności. Dla 
niektórych tłuszczów jest od 
zmienny w trakcie smażenia (oli-
wa z oliwek). Wpływ na niego 
ma zawartość wolnych kwasów 
tłuszczowych, długość łańcu-
chów tych kwasów a także zawar-
tość substancji nietłuszczowych. 
Takie substancje występują na 
przykład w maśle (białko, lakto-
za) i jest to chyba jedyny tłuszcz, 
który odrzucamy z powodu ni-
skiego punktu dymienia (około 
150 stopni Celsjusza).  Skupmy 
się jednak na ważniejszych ce-
chach. W procesie smażenia wie-
lonienasycone kwasy tłuszczowe 
szybko utleniają się, w efekcie 
czego powstają szkodliwe dla 
zdrowia substancje. Nienasycone 
kwasy tłuszczowe (NKT) i jedno-
nienasycone kwasy tłuszczowe 
(JNKT) cechują się wyższą stabil-
nością. Jednak z uwagi na nieko-
rzystny wpływ NKT na poziom 
cholesterolu frakcji LDL, idealny 
tłuszcz powinien być bogaty w 
JNKT, a zawierać mało WNKT i 
nieliczne NKT.  Najgorzej wypada 
tutaj olej z pestek winogron i sło-
necznikowy (zawartość 40-60% 
WNKT).  Masło i smalec też nie 
wypadają najlepiej. Wszystko to, 
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ze względu na dużą zawartość 
cholesterolu. Nie przekłada się 
on bezpośrednio na wyniki na-
szych badań, chodzi tu raczej o 
fakt, że podczas obróbki termicz-
nej powyżej 135 stopni ulega on 
utlenianiu. Taki utleniony chole-
sterol zwiększa ryzyko choroby 
Alzheimera i przyspiesza rozwój 
miażdżycy. Takiemu utlenianiu 
podlega około 80% cholesterolu 
zawartego w łoju. Cechujące się 
niskim progiem dymienia masło, 
smalec, a także masło klarowane 
nie bedą dobrym wyborem do 
smażenia naszego niedzielnego 
schabowego.   Zawartość zanie-
czyszczeń w postaci jonów me-
tali przyspieszać będzie zacho-
dzenie niekorzystnych procesów 
utleniania. Z kolei przeciwutle-
niacze będą im zapobiegać. Oleje 
nierafinowane zawierają zwykle 
dużo związków z obu tych grup 
stąd poleca się smażyć na tłusz-
czach rafinowanych. Nie tyczy się 
to jednak oliwy z oliwek, w przy-

padku której proces rafinowania 
zmniejsza stabilność. Dodatko-
wo, tłuszcze rafinowane mogą 
być wzbogacane w substancje 
antyoksydacyjne takie jak eks-
trakt z rozmarynu czy tymianku 
poprawiając ich stabilność.   Bio-
rąc pod uwagę wszystkie wymie-
nione właściwości oleju idealne-
go, czas wyłonić zwyciezców. W 
pierwszej kolejności warto roz-
ważyć smażenie na wymienianej 
wcześniej nierafinowanej oliwie 
z oliwek - koniecznie z pierw-
szego tłoczenia lub extra virgin. 
Nie bójmy się „niskiego punktu 
dymienia” - jak pokazują bada-
nia, przy 24h smażeniu tylko nie-
znaczna ilość oliwy ulega utle-
nieniu, a smażenie na niej jest 
bezpieczne i będzie to jeden z 
lepszych wyborów. Zbliżoną sta-
bilnością cechuje się także olej z 
awokado. Jako tłuszcz drugiego 
wyboru sugerowałbym olej rze-
pakowy o względnie niskiej za-
wartości WNKT (około 20-30%) 

i dobrej stabilności termicznej. 
Trzecie miejsce zajmuje olej ko-
kosowy - jest stabilny podczas 
smażenia, jednak ze względu na 
zawarte w nim NKT wpływa na 
podniesienie frakcji LDL chole-
sterolu.   Całkowicie odradza się 
smażyć na tłuszczach bogatych 
w WNKT i cholesterol takich jak 
masło, masło klarowane, smalec, 
oleje z pestek winogron i sło-
necznikowe, a także innych tłusz-
czach bogatych w omega-3 i 6. 
Pamiętajmy jednak, że smażenie 
nawet na najlepszym tłuszczu 
nie jest najzdrowszym sposobem 
obróbki termicznej. W trosce o 
zdrowie powinno się ograniczyć 
smażenie na rzecz pieczenia, gril-
lowania elektrycznego czy goto-
wania na parze. Pozwólmy sobie 
jednak na frytki i panierowanego 
kotleta od czasu do czasu - nie 
dla zdrowia naszego ciała, lecz 
dla zdrowia naszej psychiki. Naj-
ważniejsze, to być w tym wszyst-
kim fit - racjonalnie i świadomie.

TANTUM VERDE
aerozol do stosowania  
w jamie ustnej i gardle, 30 ml
Skład: 100 ml zawiera 0,15 g benzydaminy(1,5 mg/ml).
Działanie: przeciwbólowe, przeciwzapalne, miejscowo znieczula-
jące, odkażające.
Wskazania: miejscowe leczenie dolegliwości związanych ze sta-
nami zapalnymi gardła i jamy ustnej,  w zakażeniach bakteryjnych 
i wirusowych, po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomato-
logii, po intubacji. 

Podmiot odpowiedzialny:  ANGELINI Podmiot odpowiedzialny: Herbapol- Lublin S.A.

HERBA Pini 
116 ml, syrop
Skład: 100 ml syropu zawiera: wyciąg sosnowy płynny 6,6 g, nalewka 
koprowa - 1g, fosforan kodeiny - 0,05 g.
Działanie: przeciwkaszlowe.
Wskazania: doraźnie w suchym, męczącym  kaszlu w przebiegu nieży-
tów górnych dróg oddechowych.

Paracetamol Accord
500 mg, 50 tabletek
Skład: 1 tabletka  zawiera 500 mg paracetamolu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.
Wskazania: bóle różnego pochodzenia o mały i 
średnim nasileniu, leczenie  gorączki. 

Podmiot odpowiedzialny: ACCORD HEAL-
THCARE LIMITED

Vicks VapoRub 
maść, 100g
Skład: 100g maści zawiera :mentol- 2,75g, kamfora-5g, olejek 
eukaliptusowy-1,5g, olejek teprntynowy-5g, tymol, olejek 
cedrowy.

Działanie i wskazania: łagodzenie objawów związanych z 
zapaleniem błony śluzowej nosa i gardła, uczuciem „zatkanego 
nosa”, łagodzi obrzęki śluzówek i kaszel poprzez łagodne dzia-
łanie znieczulające, pobudza odksztuszanie, poprzez  wpływ na 
wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych.

Producent: TEVA



ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

29

LI
ST

O
PA

D 
- G

RU
DZ

IE
Ń

 2
01

8

Pacjent otrzyma w przychodni 
bądź szpitalu kod kreskowy – SMS-
-em lub na papierowym wydruku. 
Aptekarz zeskanuje kod i będzie 
widział w swoim komputerze wy-
stawioną przez lekarza receptę.
 Będzie też inny sposób na wykup 
leków: specjalny PIN PLUS lub inny 
dokument potwierdzający nasz 
PESEL. Wylegitymujemy się, poda-
my PIN i dzięki temu farmaceuta 
będzie miał wgląd we wszystkie 
nasze recepty, które nie zostały 
jeszcze zrealizowane. 
Żeby to jednak zadziałało, chory 
będzie musiał założyć Interneto-
we Konto Pacjenta i zezwolić ap-
tekarzowi na dostęp do recept.
Pacjenci nie będą zaś odsyłani  z 
apteki z powodu błędów lekarzy. 
Co więcej, po receptę nie zawsze 
trzeba będzie udać się do przy-

chodni. Lekarz będzie mógł ją wy-
pisać zdalnie– po konsultacji tele-
medycznej.
Przyjęcie takiej zmiany należy 
uznać za słuszne, gdyż zabezpie-
czy przed możliwością podrabia-
nia recept. Zlikwiduje także moż-
liwość dopisania dodatkowych 
produktów na recepcie lub zmia-
ny ich ilości. Uchyli wszelką nie-
pewność w tym zakresie na pozio-
mie czynności fachowych, które 
składają się na realizację recepty.
 Przykładowo na tak wystawio-
nej recepcie nie będzie możli-
wości wypisania nieistniejącej 
dawki leku, naniesienia nieist-
niejącego poziomu odpłatno-
ści, dokonania nieautoryzo-
wanej poprawki, czy wreszcie 
wystawienia recepty w sposób 
nieczytelny.

 Nie zaistnieją zatem wszystkie te 
sytuacje, które znajdują odniesie-
nie do recept wystawianych w for-
mie papierowej, a które są zwią-
zane z koniecznością ustalenia co 
w rzeczywistości zostało zawarte 
na recepcie. Jest to o tyle donio-
sła wartość, że sensem realizacji 
recepty jest zrealizowanie zaleceń 
lekarskich w zakresie farmako-
terapii, w celu osiągnięcia efek-
tu terapeutycznego u pacjenta. 
Czym zatem doskonalszy będzie 
przekaz informacji o przedmiocie 
preskrypcji lekarskiej tym bardziej 
realizacja takiej recepty w cel ten 
będzie się wpisywała i zniweluje 
możliwość błędu po stronie far-
maceuty. W efekcie komunikacja 
pomiędzy wystawcą recepty np.: 
lekarzem a jej realizatorem - far-
maceutą lub technikiem farmacji 
zdecydowanie będzie doskonal-
sza i bardziej dynamiczna. Be-
neficjentem dogodności takich 
rozwiązań będzie również sam 
pacjent, bowiem fakt wystawienia 
recepty w formie elektronicznej w 
pierwszej kolejności spowoduje, 
że pacjent nie musi się niepokoić, 
że zgubi receptę czy też ulegnie 
ona zniszczeniu.

oprac. E. Rapacz

jak ma wyglądać  
w praktyce?

e-RECEPTA
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Stany zagrożenia  
życia u seniora
Wskaźniki laboratoryjne u ludzi 
w podeszłym wieku zmienia-
ją swoje wartości: kreatynina 
– zmniejszone wytwarzanie kre-
atyniny endogennej; normalne/
nieco wyższe wartości występują 
w obniżonej wydolności nerek; 
glukoza – obniżenie tolerancji; 
albuminy – obniżenie wartości; 
cholesterol – nieco wyższe warto-
ści; fosfataza alkaliczna – niewielki 
wzrost; bakteriuria; leukocyturia – 
zwykle jest asymptomatyczna.
Pielęgniarka zawsze powinna 
zwrócić uwagę i podjąć odpo-
wiednie działania w następują-
cych sytuacjach będących stana-
mi zagrożenia życia:

 odwodnienie znacznego 
stopnia;

 zaburzenia elektrolitowe 
(głównie dotyczące stężenia 
K, Na, Cl);

    zaburzenia rytmu serca;
 zastoinowa niewydolność 

krążenia;
 obrzęk płuc;
 ostre zapalenie wątroby;
 agranulocytoza;
 niedokrwistość aplastyczna;
 wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia świadomości
Niepokój opiekunów i persone-
lu medycznego zawsze powin-
ny wzbudzać zaburzenia świa-
domości seniorów, które mogą 
mieć różne przyczyny i nasilenie, 
a rozwijają się na podłożu zmian 
inwolucyjnych oraz chorób prze-
wlekłych.
Zaburzenia świadomości są in-
dukowane przez różne czynniki 
zewnętrzne lub wewnętrzne. 
Objawy mogą ustąpić nawet po 
paru minutach lub trwać parę 
miesięcy. Zwykle ustąpienie ob-
jawów zaburzeń świadomości 
następuje wraz z usunięciem 
przyczyny. W ciężkich przewle-
kłych chorobach występują do 
końca życia. Nasilenie ich w cią-
gu doby jest zmienne.

Ilościowe zaburzenia świadomo-
ści to:

 zawężenie pola świadomości,
 przymglenie przebiega z za-

burzeniami orientacji (głów-
nie w czasie),

 spowolnieniem psychoru-
chowym, zaburzeniami my-
ślenia i rozumienia,

 kontakt z chorym jest utrud-
niony,

 patologiczna senność – cho-
ry pozostawiony sobie łatwo 
zasypia, budzi się natomiast 
na wołanie nazwiskiem, po-
trząsanie itp.

Ich przyczyną mogą być:
 zaburzenia krążenia mózgo-

wego,
 niewydolność krążenia,
 niedokrwistość,
 choroby metaboliczne,
 przedawkowanie leków,
 zakażenia,
 nagła zmiana warunków 

życia,

ZDROWIE SENIORA
Gdy dzieje się źle – jak rozpoznać 
stany nagłe u seniora?

ROZWÓJ CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA SPRAWIA, ŻE 
OSOBY W PODESZŁYM WIEKU SZCZEGÓLNIE CZĘSTO  
NARAŻONE SĄ NA WYSTĄPIENIE ZAGRAŻAJĄCYCH  
ŻYCIU POWIKŁAŃ, WŚRÓD KTÓRYCH DOMINUJĄ  
ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI, OMDLENIA CZY 
WYLEWY. PRAWIDŁOWE ODCZYTANIE NIEPOKO-
JĄCYCH SYMPTOMÓW TO KLUCZ DO PODJĘCIA 
SZYBKIEGO DZIAŁANIA, KTÓRE NIERZADKO MOŻE 
URATOWAĆ ŻYCIE SENIORA
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 straty osób oraz materialne.
Senność i splątanie mogą być 
również głównymi objawami za-
palenia płuc u osób w podeszłym 
wieku, ponieważ często brak 
jest u nich objawów typowych, 
takich jak: duszność, gorączka, 
kaszel z odkrztuszaniem. Zda-
rza się także, że obraz RTG klatki 
piersiowej jest trudny do oceny 
z powodu współistniejącego od-
wodnienia, przyjęcia przez se-
niora nieprawidłowej pozycji w 
czasie wykonywania zdjęcia oraz 
zmian radiologicznych związa-
nych z chorobami współistnie-
jącymi. Stan splątania można 
ocenić sprawdzając, czy pacjent 
wie, gdzie się znajduje, jaka jest 
aktualna data, dlaczego trafił do 
szpitala. Należy jednak pamiętać, 
że starsi ludzie mogą źle współ-
pracować nie tylko z powodu 
splątania (którego może nie być), 
a z powodu bólu i lęku.

Jakościowe zaburzenia świa-
domości mogą przebiegać 
pod kilkoma postaciami. Są to:

 zespół majaczeniowy (deli-
rium) – w którym występują 
omamy, głównie wzroko-
we, nasilające się nocą oraz 
urojeniowa interpretacja 
doznań i otoczenia. Przyczy-
ny to gorączka różnego po-
chodzenia, zatrucia lekami i 
środkami chemicznymi, od-
wodnienie. Ostra halucyno-
za często zaczyna się nagłym 
niepokojem, niemożnością 
skupienia uwagi, dezorien-
tacją, co do czasu, miejsca 
i otoczenia. Aktywność jest 
zmienna – od dysforii do 
agresji. U pacjentów osła-
bionych, obłożnie chorych 
obserwuje się nieskoordyno-
wane ruchy kończyn, „skuba-

nie” pościeli;
 zespół pomroczny (obnubi-

latio) – charakteryzujący się 
silnym pobudzeniem rucho-
wym lub świeżo przebytym 
napadem padaczkowym. 
Może on przebiegać także 
jako zespół pomroczno-ma-
jaczeniowy – najczęstszą 
przyczyną są infekcje i intok-
sykacje. Zamroczenie zwy-
kle trwa krótko, ma nagły 
początek i koniec. Kontakt 
z pacjentem jest zachowa-
ny, ale znacznie utrudniony, 
mowa niezrozumiała. Chory 
nie rozpoznaje otoczenia, 
chce opuścić dom/placówkę 
leczniczą, bywa agresywny. 
Napad kończy się snem fizjo-
logicznym, po którym wystę-
puje niepamięć zdarzenia;

 zespół splątaniowy, w któ-
rym występuje dezorien-
tacja, zaburzenia myślenia 
o typie splątania, gonitwa 
myśli, urojenia. Przyczyną 
może być schizofrenia, ale 
też ciężkie choroby soma-
tyczne: krwawienie podpa-
jęczynówkowe, posocznica, 
niewydolność wątroby, ne-
rek, zatrucia.

Zaburzenia świadomości i bóle 
głowy, zwłaszcza narastające, 
mogą mieć źródło w doznanym 
w przeszłości nawet niewielkie-
mu urazie głowy (upadki!). Z wie-
kiem opona twarda ściślej przy-
lega do kości czaszki, w związku z 
czym rzadziej zdarzają się krwia-
ki nadoponowe. Natomiast stop-
niowa utrata objętości mózgu 
zwiększa przestrzeń wokół niego 
i prawdopodobnie chroni mózg 
przed stłuczeniami, ale zwiększa 
prawdopodobieństwo powsta-
wania krwiaków podtwardów-

kowych. Nawet po niewielkim 
urazie głowy może dochodzić 
do trwałych uszkodzeń neurolo-
gicznych. Splątanie utrzymujące 
się do 12 godzin od urazu (także 
bez stwierdzenia złamania kości 
czaszki) jest wskazaniem do wy-
konania TK. Badanie to powinno 
być wykonywane u wszystkich 
starszych pacjentów, u których 
utrata przytomności po urazie 
trwała dłużej niż 5 minut.

Krwotok podtwardówkowy
Objawy wzmożonego ciśnienia 
śródczaszkowego: wymioty, bra-
dykardia, tarcza zastoinowa na 
dnie oka, niedowłady, objawy 
oponowe, rozszerzenie źrenicy 
świadczą o przewlekłym krwiaku 
podtwardówkowym. Inne niepo-
kojące objawy ze strony układu 
nerwowego to zaburzenia mowy 
przebiegające z zaburzeniami ar-
tykulacji i afazje. Ich przyczyny to 
zwykle uszkodzenia układu po-
zapiramidowego i jąder opusz-
kowych. Pochopna interpretacja 
zaburzeń świadomości, kontaktu 
słuchowego i bezsłownego jako 
objawów chorób psychicznych 
jest częstym błędem diagno-
stycznym. Uniemożliwia to czę-
sto leczenie nagłej choroby orga-
nicznej.
Szanse pacjenta na wyzdrowie-
nie maleją w przypadku skiero-
wania go w pierwszej kolejności 
do szpitala psychiatrycznego. 
Jest to niepotrzebna strata cen-
nego czasu. Dla pielęgniarki 
wnikliwa obserwacja chorego i 
prawidłowy kontakt z nim są źró-
dłem cennych informacji, które 
mogą mieć decydujące znacze-
nie dla dalszych losów pacjenta.

oprac. M. Grzeczynska
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Przytulanka
Wieś w województwie podlaskim, w po-
wiecie monieckim, 360 mieszkańców, 
dla odmiany jest słodko i przytulnie.

Najwcześniejsze wzmianki dotyczące wsi 
pochodzą z 1494 r. i 1496 r., gdy należała 
ona do Wielkiego Księstwa Litewskiego.   
vvW 1795 roku Przytulanka była wsią 
królewską w starostwie knyszyńskim  
w ziemi bielskiej województwa podla-
skiego. Nie duża i urokliwa do dziś.

Pupki
Wieś w województwie podlaskim, w po-
wiecie kolneńskim, 111 mieszkańców. Na-
zwa brzmią mimo wszystko dość sympa-
tycznie, prawda? 

W okolicy miejscowości znajdują się śla-
dy osadnictwa z I i II wieku. Początki wsi 
sięgają średniowiecza, lokowana została 
ona 8 kwietnia 1357 r., pod pierwotna na-
zwą Damerau. Zasadźca był Prusem i na-
zywał się Tolneken (Tolnecken). W XV i na 
początku XVI wieku wieś uległa zniszcze-
niom w wyniku wojen. W drugiej poło-
wie XVI wieku nastąpiła ponowna koloni-
zacja miejscowości. Liczba mieszkańców  
w drugiej połowie XVII wieku wynosiła 71. 

Śmieszne nazwy miejscowości każdego mogą nieźle zaskoczyć! Jak się okazuje,  
w Polsce już za życia można znaleźć się w Niebie, Piekle albo Czyśćcu. Bez przekra-
czania granicy kraju można też odwiedzić Wenecję czy Włochy. 
W dodatku nazw, które budzą uśmiech na twarzy jest w Polsce tak wiele, że można 
wręcz układać je w kategorie: niektóre nawiązują do dni tygodnia, inne powodują 
skojarzenia religijne, a niektóre wydają się być wręcz wulgarne. 

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 
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Browarek
Wieś w Polsce położona w województwie śląskim, 
w powiecie zawierciańskim, w gminie Kroczyce. 
W latach 1975–1998 miejscowość administracyj-
nie należała do województwa częstochowskiego. 
Przez miejscowość przepływa niewielka rzeka do-
rzecza Pilicy.Obecnie zamieszkana przez 48 miesz-
kańców.

Miłość
Niewielka miejscowość Miłość, położona w gminie 
Koziegłowy, przy drodze w kierunku Myszkowa  
i Żarek, według oficjalnych źródeł jest jedyną wsią 
o takiej nazwie w całym kraju. Leży w gminie Ko-
ziegłowy. Należy do województwa śląskiego, po-
wiatu myszkowskiego. Według Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku 
liczba ludności we wsi Miłość to 88 z czego 51,1% 
mieszkańców stanowią kobiety, a 48,9% ludności 
to mężczyźni. 

Złe Mięso
Jest to wieś w Borach Tucholskich położona na 
szlaku wodnym uczęszczanym dość licznie przez 
kajakarzy rzeki Wdy. 

Podobno jej nazwa ma swoje źródło w istniejącej 
tam niegdyś karczmie, w której potajemnie po-
dawano ludzkie mięso. Gdy fakt ten wyszedł na 
jaw, karczmę zburzono, a karczmarza srogo uka-
rano. Tak przynajmniej głosi tablica informacyjna 
umieszczona przy niewielkiej przystani kajakar-
skiej zlokalizowanej nieopodal wsi.

Boska Wola
Boska Wola – wieś w Polsce położona w woje-
wództwie mazowieckim, w powiecie białobrze-
skim, w gminie Stromiec. Wieś szlachecka Wola Bo-
ska położona była w drugiej połowie XVI wieku w 
powiecie wareckim ziemi czerskiej województwa 
mazowieckiego.
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POZIOMO
• 7-12 :kolorowe ozdoby choinkowe
•	 13-17	:wkładane	pod	obrus	(jedna	z	
tradycji)

•	 31-35	:biały	na	świątecznym	stole
•	 53-60	:...	...,	święta	noc	-	popularna	
kolęda	(dwa	słowa)

•	 73-77	:potrawa	wigilijna	rodem	z	
Litwy

•	 90-96	:święty,	co	rozdaje	prezenty
•	 97-101	:...	Mikołaja	-	świąteczny	lizak
•	 115-118	:wigilijna	ryba,	często	poda-
wana	w	galarecie

•	 123-127	:czeka	na	niegrzeczne	dziec-
ko	zamiast	prezentu

•	 150-156	:łamany	podczas	składania	
życzeń

•	 169-175	:przypada	24	grudnia	w	
przeddzień	świąt

•	 188-192	:ryba	podawana	w	oleju,	
śmietanie	lub	po	kaszubsku

•	 205-215	:...	...	...,	moc	truchleje	-	jedna	
z	kolęd	(trzy	słowa)

PIONOWO
•	 1-37	:roraty	lub	pasterka
•	 5-77	:wigilijna	wieczerza
•	 9-57	:matka	Jezusa
•	 15-75	:poprzedza	Boże	Narodzenie	
(skojarz	z	roratami)

•	 35-95	:model	stajenki	betlejemskiej
•	 55-127	:przystrojony	świerk,	jodła	lub	
sztuczne	drzewo

•	 73-133	:śpiewane	w	okresie	świąt
•	 81-153	:jedna	z	12	na	wigilijnym	stole
•	 96-168	:bożonarodzeniowe	przedsta-
wienie	z	trzema	monarchami

•	 100-184	:Trzej	...	-	Kacper,	Melchior	 
i	Baltazar

•	 126-186	:...,	...,	...	in	excelsis	Deo	 
-	w	kolędzie	‚’Gdy	się	Chrystus	rodzi’’

•	 154-214	:dodatkowy	dla	niespodzie-
wanego	gościa

•	 158-218	:z	kapustą	lub	grzybami	
(wpisz	w	liczbie	pojedynczej)

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



Zawiera pochodne 
mentolu powodujące 
efekt chłodzący.

Niska intensywność 
smaku i zapachu korzystna 
w sytuacji występowania 
nadwrażliwości.

Dzięki zawartości 
pochodnych ostrej 
papryki wywołuje 
efekt rozgrzewający.

Od rozpoczęcia chemioterapii  pojawiły się u mnie 
zaburzenia w odczuwaniu smaków i zapachów. 

Czułam, że postrzegam zmysłami zupełnie inaczej.
 Jedzenie posiłków w normalnej objętości 

było niemożliwe.

Nutridrink Protein 125 ml to dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w niedoży-
wieniu związanym z chorobą. Stosować pod nadzorem lekarza.

NUTRICIA Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

NP/12/05/2018

RZEŚKI NEUTRALNY ROZGRZEWAJĄCY

Twoje NOWE posiłki 
w walce z chorobą

rześki smak 
czerwonych owoców

smak 
neutralny

rozgrzewający smak 
owoców tropikalnych i imbiru



 najwyższa na rynku dawka honokiolu 
 (z ekstraktu z kory magnolii lekarskiej) 
 w jednej tabletce 21 mg 
 honokiol poprawia nastrój, 
 łagodzi stres i przemęczenie

 jeszcze lepsza biodostępność !
 dzięki zastosowaniu czarnego pieprzu  

w połączeniu z procesem mikronizacji 
zdwojona siła działania 

 nie uzależnia

 teraz w opakowaniu:
 2 blistry po 15 tabletek

TYLKO 

1 TABLETKA 

DZIENNIE

NOWOŚĆ !

sprawdzone rozwiązanie 
na stres i spokojny sen

TERAZ NOWY UDOSKONALONY SKŁAD MAGNOLIAMAX 
600 mg 30 tabl. (BLOZ: 3213641)
Suplement diety. 
Skład 1 tabletki: 
 ekstrakt z kory magnolii 
 lekarskiej 350 mg (Honokiol 
 21 mg), ekstrakt z czarnego 
 pieprzu 5 mg + pozostałe 
 składniki pomocnicze.
Data ważności: 3 lata.
Wyprodukowano dla: 
 Salus International
 Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Więcej informacji:  
 www.salusnatura.pl


