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D                      rodzy  Czytelnicy!

Nadeszło długo oczekiwane lato. Dla większości z nas 

to sezon urlopowy, pełen podróży, wypoczynku i relaksu.   

Czy jednak potrafimy odpoczywać? To nie zawsze łatwe. 

Wakacje to dodatkowy czas na dbanie o siebie, nasze  

bezpieczeństwo, wygląd, włosy, okazja do pielęgnacji  

ducha i ciała.  

Nasi czytelnicy doskonale wiedzą, że w każdym wieku, 

i o każdej porze można dbać o zdrowie i kondycję. Akty-

wność to podstawa naszego dobrego samopoczucia.  

Przypomnimy Państwu co nieco o tym jak niesamo-

wity jest nasz mózg. Dla wszystkich turystów pora-

dy gdzie wybrać się na „Wędrówki blilskie i dalekie”,  

a dla tych, którzy lubią zacisze swojego balkonu, tarasu 

czy ogrodu, krzyżówka na popołudnie.

Wszystkim czytelnikom życzymy udanych Wakacji!

Redakcja
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KONCEPCJA KORZYSTNEGO STARZENIA SIĘ (TZW. ANTI-AGING) MA NA CELU PRZE-
DE WSZYSTKIM ZAPOBIEGANIE LUB OPÓŹNIENIE WYSTĄPIENIA CHORÓB CHARAKTE-
RYSTYCZNYCH DLA WIEKU PODESZŁEGO. NAUKOWCY, KTÓRZY  POSZUKUJĄ METOD 
OPÓŹNIENIA PROCESÓW STARZENIA SIĘ, SĄ ZGODNI JUŻ TERAZ, ŻE AKTYWNOŚĆ FI-
ZYCZNA NIEWĄTPLIWIE JEST JEDNĄ Z NICH. RUCH W WIEKU STARSZYM WPŁYWA KO-
RZYSTNIE NIE TYLKO NA MIĘŚNIE I STAWY, LECZ TAKŻE NA MÓZG. 

Cztery Cztery pory roku

ZDROWIE SENIORA 
aktywność fizyczna aktywność fizyczna 
po sześćdziesiątce...po sześćdziesiątce...



LIPIEC / SIERPIEŃ 2022

Aktywność fizyczna jest natural-
ną potrzebą każdego organizmu 
człowieka bez względu na wiek 
i warunkuje jego prawidłowe 
funkcjonowanie. W szczególności 
dostrzegane jest to u osób po 50 r. 
ż., w przypadku których obserwu-
je się naturalne obniżenie ogól-
nej kondycji organizmu. Zmiany 
degeneracyjne u osób starszych 
dotyczą układu: kostnego, mięś-
niowego, nerwowego oraz krąże-
nia. Z wiekiem następuje utrata 
gęstości kości, zanikają mięśnie, 
pojawiają się bóle kręgosłupa, 
problemy z nadciśnieniem czy 
choroba niedokrwienna. Do ne-
gatywnych skutków braku aktyw-
ności ruchowej u osób starszych 
należą też: obniżenie odporności, 
otyłość, cukrzyca typu 2 i depre-
sja. Efekt wszystkich procesów 
inwolucyjnych zachodzących 
wraz z wiekiem w ciele człowie-
ka dodatkowo potęguje siedzący 
tryb życia. Ma on niekorzystny 
wpływ na większość układów 
i funkcji organizmu. Zdaniem 
wielu lekarzy długotrwałe unieru-
chomienie przynosi dużo gorsze 

efekty niż same choroby, które 
w ten sposób próbuje się leczyć. 
Aktywność fizyczna seniorów to 
zatem nie tylko prewencja, to też 
faktyczna poprawa jakości życia 
osób starszych. Regularny ruch 
minimalizuje skutki pewnych 
niesprawności, łagodzi przebieg 
wielu chorób przewlekłych, po-
prawia sprawność umysłową 
i przedłuża życie. Ruch daje oso-
bom starszym poczucie nieza-
leżności, pozwala im zachować 
samodzielność na długie lata. 
Zachowanie aktywności fizycz-
nej u seniorów zaspokaja też ich 
naturalną potrzebę socjalizacji, 
sprzyja zawieraniu nowych zna-
jomości i przyjaźni, a dzięki temu 
pozwala skutecznie walczyć z po-
czuciem samotności oraz depre-
sją. Dzięki aktywności ruchowej 
seniorzy mogą też przełamywać 
własne słabości, samorealizować 
się i mimo swojego wieku pełnić 
aktywną rolę w społeczeństwie. 

Jaki trening będzie dobry  
dla seniora?
Prace w ogrodzie, porządki domo-

we, robienie zakupów to czynno-
ści, które wymagają krzepy, jed-
nakże mimo pewnego wydatku 
energetycznego, który ponosimy, 
nie można ich w pełni zaklasyfi-
kować do treningu o wymiarze 
prozdrowotnym. Taka aktywność 
powinna być podejmowana do-
kładnie z taką intencją, w wolnym 
czasie i w sposób dobrowolny. Ile 
powinna trwać?

Warto mieć na uwadze powyższe 
zalecenia oraz pamiętać przy tym, 
że tak naprawdę wybór rodza-
ju treningu, jego intensywności 
i  zęstotliwości jest indywidual-
ny oraz zależny od stanu zdro-
wia, sprawności fizycznej, a także 
własnych preferencji. Zagłębiając 
się w dodatkowe wytyczne WHO 
odnośnie ćwiczeń, aktywność 
ruchowa osób w starszym wieku 
powinna uwzględniać ćwiczenia:

Aerobowe - o charakterze wy-
trzymałościowym, które popra-
wiają wydolność fizyczną. Zalicza-
my do nich: szybki marsz, nordic 
walking, taniec, pływanie, jazda 
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na rowerze, aqua aerobik. 
Siłowe - o charakterze oporo-
wym, które wzmacniają siłę mięś-
ni. Należą do nich wszystkie z wy-
korzystaniem przyrządów takich 
jak: ciężarki, taśmy TRX, thera 
band. Zalicza się do nich również 
wchodzenie po schodach.
Rozciągające - stretching uela-
styczniający mięśnie, zwiększają-
cy ich zakres i gibkość. Taką formę 
można spotkać na zajęciach pila-
tesu, jogi, czy „zdrowego kręgo-
słupa”.
Równoważne i koordynacyjne 
- przyczyniające się do rozwo-
ju ogólnej sprawności i łatwości 
w poruszaniu się, np.: tai-chi, ćwi-
czenia na piłkach (fitball), a także 
zajęcia z jogi i pilatesu.

W ciągu tygodnia warto zadbać 
o to, aby łączyć różne formy tre-
ningu i dostarczać organizmo-
wi różne bodźce, które będą go 
stymulowały do pracy. Kluczem 
do utrzymania sprawności po 
60. roku życia jest - po pierwsze 

- świadomość korzyści wynikają-
cych z aktywności fizycznej, sto-
sowanie się do zaleceń i wytycz-
nych dotyczących częstotliwości, 
czasu trwania i intensywności tre-
ningu oraz... radości z próbowania 
nowych form rekreacji! W każdej 
aktywności warto znaleźć to, co 
najbardziej nas motywuje do jej 
ciągłego uprawiania. 

W każdym wieku warto także 
zwracać uwagę na to, aby oprócz 
tych czynników, nasza dieta była 
zbilansowana - pełna witamin, 
składników mineralnych i pozo-
stałych, ważnych w jadłospisie se-
niora składników pokarmowych.

Jak ćwiczyć w lato?
Upalne dni na pewno nie zachę-
cają do podejmowania jakiejkol-
wiek aktywności fizycznej. Nie 
tylko trudno wtedy znaleźć mo-
tywację do ćwiczeń ale również 
trudno wykonać jakiekolwiek 
ćwiczenia. O co powinniśmy za-
tem zadbać żeby móc bezpiecz-

nie ćwiczyć latem. Ważnym ele-
mentem jest wybór odpowiedniej 
pory dnia i ubioru do ćwiczeń 
latem. Trening najlepiej przepro-
wadzić albo wcześniej rano albo 
wieczorem, kiedy słońce nie jest 
już tak wysoko i temperatura jest 
niższa. Najlepiej żeby ćwiczenia 
odbywały się w miejscach zacie-
nionych np. park czy las. Świet-
nym pomysłem na aktywność 
w lato są ćwiczenia w wodzie. 
Podczas ćwiczeń zawsze musi-
my mieć na sobie odpowiednie 
nakrycie głowy i dobrze dobra-
ne ubranie do temperatury żeby 
nie przegrzać organizmu. Żeby 
schłodzić organizm możemy co 
jakiś czas lekko namoczyć nasze 
nakrycie głowy wodą. Kolejną 
kwestią jest ochrona naszej skóry 
przed promieniami słonecznymi. 
Nawet jeżeli wydaje nam się, że 
ćwiczymy w cieniu powinniśmy 
zawsze używać kremów ochron-
nych z filtrem. Filtr naszego kre-
mu powinniśmy dostosować do 
tego jak bardzo wrażliwa jest na-

Cztery Cztery pory roku



sza skóra na promienie słonecz-
ne. Konieczność picia dużych 
ilości wody w trakcie upałów jest 
oczywista. Nie każdy jednak wie, 
jak robić to prawidłowo. Wie-
le osób popełnia błąd myśląc, 
że jednorazowe wypicie 1 litra 
wody przed treningiem uchro-
ni ich przed odwodnieniem. 
Tymczasem pijąc w ten sposób 
wcale nie gasimy pragnienia, 
lecz obciążamy serce, które musi 
przetoczyć większe ilości płynów 
w organizmie. Jak więc nawad-
niać się skutecznie i z głową?
• rozplanuj picie wody na 1-2 

godziny przed treningiem. Pij 
małymi łykami i nie więcej niż 
0,4 l płynów na godzinę. Więk-
sza ilość spowoduje, że wypłu-
czesz z organizmu witaminy 
i związki mineralne;

• do picia wybierz wodę mineral-
ną lub napój izotoniczny, które 
uzupełnią zapasy elektrolitów; 

• na godzinę przed treningiem 
w upalny dzień zjedz coś sło-
nego - np. żółty ser, palusz-
ki, zupę, pikle. W ten sposób 
dostarczysz swojemu organi-
zmowi sód, który odpowiada 
za utrzymanie równowagi 
elektrolitowej;

• w czasie treningu pij małe ilo-
ści wody, najlepiej 100-150 ml 
co 20 minut;

• przed treningiem jak i po nim 
warto wypić szklankę ciepłej 
herbaty miętowej - ciepłe 
napoje pobudzają receptory 
znajdujące się na języku, któ-
re wysyłają organizmowi syg-
nał o wyższej temperaturze. 
W rezultacie ciało zaczyna się 
schładzać. Odwrotny skutek 
przynosi picie zimnych pły-
nów, które dają tylko chwilową 
ulgę i tak naprawdę powodują 
podwyższenie temperatury 
ciała.

Średnia długość życia mężczyzn 
w Polsce sięga obecnie 74 lat, 
a kobiet 82 lat. To oznacza, że 
w porównaniu z 1990 r. żyjemy 
dłużej już o blisko 7 lat (mężczyź-
ni o 7,7 lat, a kobiety o 6,7 lat). 
Analitycy GUS tłumaczą, że trwa-
jący od wielu lat systematyczny 
wzrost długości życia Polaków 
jest spowodowany m.in. rozwo-
jem nowoczesnych technologii 
medycznych, nowych metod 
diagnostycznych, ale także ros-
nącą świadomością zdrowotną 
i szerzącą się modą na zdrowy 
styl życia (czego efektem jest np. 
poprawa sposobu żywienia). Ale 
eksperci podkreślają, że na tym 
nie możemy poprzestać i powin-
niśmy dalej „gonić cywilizowany 
świat”. Do najbardziej długo-
wiecznych nacji na świecie (np. 
Japończycy, Szwajcarzy, Włosi) 
sporo nam jeszcze brakuje dla-
tego zachęcamy wszystkich do 
dbania o swoje zdrowie.

oprac. W. Jakubek

LIPIEC / SIERPIEŃ 20228
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naturalne sposoby pielęngacjenaturalne sposoby pielęngacje
Zdrowe i piękne włosy

• PRZED ZABRANIEM SIĘ ZA PIELĘGNACJĘ, DOBRZE JEST ZNAĆ SWÓJ TYP WŁOSA: 
CZY JEST WYSOKO-, ŚREDNIO- LUB NISKOPOROWATY

• NIEKTÓRE SPOSOBY DBANIA O WŁOSY SĄ UNIWERSALNE DLA KAŻDEGO TYPU 
WŁOSÓW: ODPOWIEDNIE UPIĘCIE, UNIKANIE PRZEGRZEWANIA, ODPOWIEDNIA 
ILOŚĆ SNU, DBANIE O SKÓRĘ GŁOWY CZY DIETĘ

• OLEJE SĄ DOBRE DLA WŁOSÓW, POMAGAJĄ W ICH ODŻYWIENIU ORAZ OCHRO-
NIE KOŃCÓWEK PRZED ROZDWAJANIEM

Zarówno codziennie, jak i przy 
każdym myciu, należy pamię-
tać o wielu drobiazgach, które 
mogą naszym włosom pomóc 
lub nie. Kto słyszał o tym, że 

fryzjerstwo naturalne staje się 
trendem? Polega ono na używa-
niu przy pielęgnacji, farbowaniu 
i układaniu włosów kosmetyków 
w 100% naturalnych. Wiele z na-

turalnych metod mamy zapew-
ne w domu. 

Typy włosów - jaki jest Twój?
Rozróżniane są trzy typy wło-
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sów: wysoko-, średnio-, i nisko-
porowate. Im włos jest bardziej 
porowaty, tym bardziej zniszczo-
ny, mocniej się puszy i wymaga 
intensywniejszej pielęgnacji. Za 
to włosy niskoporowate uważa-
ne są za marzenie każdej kobiety. 
Są lśniące, gładkie i proste, ale 
z jedną zasadniczą wadą: trudno 
je ułożyć. Włosy średnioporowate 
są mieszanką obu wcześniejszych 
typów włosów.

Jak sprawdzić, który typ wło-
sów posiadamy? Odpowiedz 
tak lub nie na poniższe stwier-
dzenia i sprawdź swój wynik:
1. Moje włosy chętnie chłoną 

wodę
2. Moje włosy szybko schną
3. Moje włosy są suche i szorst-

kie (ich faktura jest nieregu-
larna)

4. Moje włosy są lokowane lub 
falowane

5. Moje włosy są matowe
6. Moje włosy puszą się po wy-

suszeniu

7. Kiedy powietrze jest bardzo 
wilgotne, moje włosy prze-
stają być proste

8. Stan moich włosów po sty-
lizacji zdecydowanie się po-
garsza, ale raz ułożona fryzu-
ra długo się trzyma (np. włosy 
nie wysuwają się ze spinek 
czy gumek)

9. Końcówki moich włosów 
szybko i łatwo się rozdwajają

10. Farbowanie na chwilę popra-
wia kondycję moich włosów

Im więcej udzielono odpowiedzi 
„na tak“, tym włosy są bardziej 
wysokoporowate. Dodatkowym 
sposobem sprawdzenia poro-
watości włosa jest „test szklanki 
wody“. Do szklanki z wodą nale-
ży włożyć jeden włos i zobaczyć, 
jak bardzo zanurzył się po 10 
minutach. Im niżej znajduje się 
w szklance, tym włos jest bar-
dziej porowaty.

Uniwersalne i naturalne sposo-
by dbania o włosy:

1. Poprawa ukrwienia skóry 
głowy
Zaczynamy od podstaw, czyli 
skóry głowy. Jest ona często po-
mijana lub zaniedbywana. Jeże-
li jednak zależy nam na silnych 
i zdrowych włosach, powinni-
śmy poświęcić jej odrobinę uwa-
gi. Najlepszym sposobem popra-
wy ukrwienia skóry głowy jest 
jej masaż. Należy go wykonywać 
dokładnie i powoli, okrężnymi 
ruchami, opuszkami palców. Uni-
kajcie energicznych i silnych ru-
chów, ponieważ one wzmacniają 
łojotok skóry. Pamiętajcie, aby się 
nie podrapać - skóra głowy bywa 
delikatna i wrażliwa. W internecie 
można znaleźć krótkie filmy in-
struktażowe o tym, w jaki sposób 
wykonywać taki masaż. Możecie 
także obserwować, w jaki sposób 
wykonują go fryzjerki.
2. Niech włosy złapią oddech
Problem przetłuszczania się wło-
sów jest związany z zachwianiem 
równowagi skóry głowy. W tej 
nierównowadze, produkuje ona 
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zbyt wiele sebum. Przyczyn tej 
nierównowagi może być wiele: 
kiepska dieta, brak równowagi 
hormonalnej organizmu, nie-
odpowiedni szampon, przecią-
żająca włosy, źle spłukiwana 
odżywka, rozleniwienie skóry 
głowy zbyt częstym myciem,  
a nawet stres. Nie zawsze wszyst-
kie przyczyny przetłuszczania 
da się wyeliminować. Można 
jednak w sposób naturalny po-
móc skórze w przywróceniu jej 
odpowiedniej równowagi, o ile 
jej brak nie jest spowodowany 
stanem chorobowym lub za-
burzeniami hormonalnymi. W 
wielu przypadkach wystarczy 
myć włosy rzadziej. Początkowa 
faza takiej zmiany jest zawsze 
najtrudniejsza. Należy ją zaczy-
nać od małych kroczków, czyli 
od mycia głowy dzień później.  
Z czasem włosy się przyzwycza-
ją, a skóra głowy przestanie pro-
dukować nadmiarowe sebum.

3. Stop przesuszaniu
Przetłuszczone włosy często 
zmuszają swoich właścicieli do 
używania szamponów, lakierów, 

farb do włosów, które wysusza-
ją je. Tak samo jak w przypad-
ku skóry twarzy, powoduje to 
efekt odwrotny do zamierzo-
nego. Pierwszego dnia włosy 
są oczywiście idealne, ale skóra 
głowy w samoobronie szybko 
wyprodukuje wiele nowego se-
bum. Stąd potrzeba częstego 
mycia takich włosów. Najlepiej 
zrezygnować z noszenia turba-
nu na głowie - to także przesu-
sza i uszkadza włosy. Częściową 
winę za suchą skórę głowy może 
ponosić zła jakościowo woda  
w kranie. W tym wypadku warto 
zainwestować w zmiękczające 
wodę filtry.

4. Wzmacnianie włosa od sa-
mej cebulki
Ten sposób jest najprostszym 
i najprzyjemniejszym z całej 
dziesiątki, ale wymaga długo-
trwałego i regularnego stosowa-
nia. Chodzi o to, aby zrezygno-
wać z takiego upięcia włosów, 
które powoduje ich napięcie, 
czyli np. z popularnego, łatwego 
i szybkiego kucyka. Takie fryzury 
osłabiają cebulki włosa i wysysa-

ją z niej życie. Zaleca się nosze-
nie luźnych fryzur, a najlepszymi 
są rozpuszczone włosy, włosy 
spięte nisko i luźno, czy warko-
cze. Ponadto warkocz sprawdza 
się idealnie przy wietrznej pogo-
dzie, zapobiegając plątaniu się 
włosów na wietrze. Wybór luź-
nych fryzur jest bardzo szeroki, 
a im dłuższe włosy, tym więcej 
możliwości.
5. Unikanie uszkodzeń mecha-
nicznych
To także jest łatwiejsze, niż się 
wydaje. Wystarczy wymienić 
gumki do włosów na bardziej 
miękkie (np. pokryte aksamitną 
frotą). W ten sposób włosy nie 
będą zaplątywać się w gumkę 
oraz ich powierzchnia nie zosta-
nie uszkodzona. 
Równie ważne jest spinanie wło-
sów na noc, najlepiej w luźny 
warkocz. Taki zabieg spowoduje, 
że włosy rano będą się łatwiej 
rozczesywać. 
Włosy można i warto spinać 
w takie fryzury nawet wtedy, 
kiedy są mokre. Dzięki temu 
unikniemy wielu złamanych wło-
sów przy porannym rozczesywa-
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niu. Ważnym jest dobór odpo-
wiedniej szczotki lub grzebienia 
do typu włosa oraz jego długości 
i gęstości. Najlepiej sprawdzą 
się te wykonane jedynie z natu-
ralnych materiałów. Pocieranie 
włosów ręcznikiem nie jest zale-
cane.

6. Domowa regeneracja 
i ochrona dzięki naturalnym 
olejom
Z końcówkami najciężej mają 
posiadacze włosów wysoko-
porowatych, lecz innym typom 
włosów dodatkowa pielęgnacja 
na pewno nie zaszkodzi. Choć 
odżywki z silikonem potrafią 
świetnie sprawdzić się w tej 
roli, to niezawodną i naturalną 
metodą jest używanie także od-
powiednich olejów, np. argano-
wego, kokosowego, lnianego, 
konopnego, z awokado, słodkich 
migdałów czy jojoba. Wystarczy 
nałożyć odrobinę na dłonie (kro-
pla do dwóch), rozetrzeć i na-
nieść na końcówki włosów (od 
góry do dołu) przed pójściem 
spać.
Odpowiednie mieszanki olejów 
mogą zdziałać cuda w przypad-

ku podniszczonych włosów: do-
dać im blasku, miękkości, ograni-
czyć puszenie. Najwygodniej jest 
je nakładać przy pomocy atomi-
zera, który równomiernie rozpro-
wadzi je po całym włosie. Taki 
zabieg najlepiej wykonywać na 
godzinę przed myciem włosów. 
Przykładem takiej kompozycji 
olejów jest marokańska mie-
szanka olejowa, która w swoim 
składzie posiada olej arganowy, 
sezamowy, z oliwek, z czarnusz-
ki, ze słodkich migdałów oraz  
z nasion opuncji figowej.

Jeśli cenisz gotowe produkty 
i masz włosy wysokoporowate, 
to szukaj kosmetyków z prote-
inami, np. proteinami ryżu czy 
mleka, jedwabiem lub kolage-
nem. Odbudują one strukturę 
włosa. W przypadku włosów ni-
skoporowatych należy zdecydo-
wanie unikać protein.

7. Domowe maseczki, wcierki, 
odżywki i płukanki
Tym, którzy chcą uniknąć ku-
powania komercyjnych kosme-
tyków, polecam spróbowanie 
swoich sił w tworzeniu ich domo-

wymi sposobami. W internecie 
dostępnych jest wiele blogów 
pasjonatów naturalnych kosme-
tyków, a na nich przepisy na pro-
ste i skuteczne maseczki, wcierki, 
odżywki i płukanki. Nie każdemu 
każdy kosmetyk będzie służyć, 
dlatego wiele trzeba robić me-
todą prób i błędów. W zależności 
od typu włosa, szukaj przepisów 
z poniższymi składnikami:

 włosy niskoporowate:   
olej kokosowy, zioła, aloes, 
glinki, len;

 włosy średnioporowate:   
olej arganowy, rycynowy, 
sezamowy, jojoba, z orze-
chów macadamia, masło 
shea, aloes, glinki, żółtka jaj;

 włosy wysokoporowate:  
oleje z pestek, orzechów 
i zbóż, olej różany, lniany, 
gliceryna, aloes, miód, glin-
ki, żółtka i białka jaj.

Osobom zajętym, które nie mają 
czasu na poszukiwania i warze-
nie własnych produktów, pole-
cam np. wcierkę ziołową firmy 
Vianek. Skutecznie pomogła mi 
w opanowaniu mojego tłustego 
łojotoku i z pewnością zastosuję 
ją w przyszłości, kiedy ten prob-
lem powróci.

8. Nie przegrzewaj
Suszarki i prostownice prowa-
dzą włosy prosto ku wysoko-
porowatości i skórę głowy ku 
przetłuszczaniu. Prostownicę 
najlepiej stosować od święta.  
Z suszarką ograniczenia są już  
o wiele mniejsze. Najlepiej zre-
zygnować z najwyższej tempe-
ratury suszenia. Najlepsze jest 
letnie powietrze, a jeśli macie 
dyfuzor to koniecznie go uży-
wajcie. Trzeba także pamiętać, 
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aby suszarkę trzymać ok. 30 cm 
od włosów oraz suszyć z góry na 
dół pod kątem. W taki sposób łu-
ski włosów nie będą się otwierać, 
a wysokoporowatość nie pogłębi 
się.
Temperatura wody, którą myje-
my włosy, także nie pozostaje 
bez znaczenia. Mnie zawsze kusi 
gorący prysznic, nawet przy my-
ciu głowy. Mimo to zdrowiej za-
równo dla skóry, jak i włosa, jest 
używanie wody letniej. Głownie 
ze względu na to, że gorąca woda 
przy pielęgnacji włosów wzmaga 
przetłuszczanie się skóry głowy.
9. Sen jest ważny również dla 
włosów

Niedosypianie powoduje stres, 
który odbija się na całym naszym 
organizmie, także na włosach.  
W czasie snu włosy i reszta ciała 
regenerują się. Z powodu nie-
doboru snu włosy mogą stać się 
suche, matowe, łamliwe, a nawet 
zacząć wypadać. 
10. Zdrowa dieta to podstawa
Włosy nie obejdą się bez prawid-
łowej diety. Najważniejsze dla 
nich są mikroelementy oraz wi-
taminy, przede wszystkim cynk, 
żelazo, wapń, witamina B12. Ich 
źródłami są nasiona, pestki, orze-
chy, buraki i ciemnozielone wa-
rzywa. Włosy do prawidłowego 
i zdrowego wzrostu potrzebują 

również keratyny, którą znaleźć 
można w soi, rybach, kurczaku, 
mleku, serach. Uzupełnij kwa-
sy omega-3 wzbogacając dietę  
o olej lniany i ryby morskie. Pij 
dwa litry wody dziennie - nieod-
powiednie nawodnienie organi-
zmu nie pozostaje bez wpływu 
na włosy. Zrezygnuj z fast-foo-
dów i słodyczy - powodują one 
nadprodukcję sebum oraz nie 
odżywiają włosów.

Pielęgnacja włosów wymaga 
przede wszystkim regularności  
i czasu, aby przynieść efekty. 
Kiedy wprowadzałam powyższe 
rady w życie, robiłam to krok po 
kroku. Dzięki temu przyzwycza-
iłam się do nowych, wykonywa-
nych czasem codziennie czynno-
ści. Pokochałam warkocze i oleje, 
a zielone soki zagościły w moim 
domu na dobre. Minęło już nieco 
czasu, od kiedy zaczęłam próbo-
wać tych wszystkich sposobów 
na sobie i mogę powiedzieć, że 
działają. Nawet jeśli sami zasto-
sujecie tylko kilka z nich, znaj-
dziecie się o wiele bliżej swoich 
wymarzonych, zdrowych wło-
sów.

oprac. M. Grzeczyńska
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Zdrowa i piękna skóra  
pielęgnacja codziennapielęgnacja codzienna

LETNI CZAS TO OKRES UPAŁÓW, PO-
WIETRZE STAJE SIĘ SUCHE I TO SAMO 
DZIEJE SIĘ Z NASZĄ CERĄ. SKÓRA JEST 
NARAŻONA NA DUŻĄ DAWKĘ PRO-
MIENI SŁONECZNYCH, KTÓRE NIEKO-
RZYSTNIE WPŁYWAJĄ NA JEJ WYGLĄD. 
DODATKOWO POWODUJĄ SKUTKI, 
KTÓRYCH ZAZWYCZAJ NATURALNIE 
NIE DA SIĘ ODWRÓCIĆ – ZMARSZCZKI 
I PRZEBARWIENIA. DBAŁOŚĆ O NAWIL-
ŻENIE SKÓRY TO ZASADA, KTÓREJ NIKT 
NIE POWINIEN ŁAMAĆ, JEŚLI NAPRAW-
DĘ CHCE O NIĄ ZADBAĆ. 

Dlaczego nawilżanie  
i nawadnianie jest  
tak ważne?
Brak odpowiedniego nawilże-
nia i nawodnienia skóry może 
prowadzić do widocznych 
i znaczących zmian w kondy-
cji skóry, takich jak:

 mniejsze napięcie i elastycz-
ność – woda wpływa na 
odpowiednią budowę włó-
kien kolagenowych i elasty-
nowych, które są włóknami 
podporowymi i zabezpie-
czającymi dla skóry;

 zaburzenie transportu sub-
stancji aktywnych do głęb-
szych warstw skóry – w na-

wodnionej skórze proces 
ten zachodzi efektywniej;

 zwiększone ryzyko podraż-
nienia i uwrażliwienia skóry 
- ochronny płaszcz hydro-
lipidowy, w którego skład 
wchodzi woda oraz sebum, 
stanowi naturalną barierę 
ochronną skóry;

 zaburzenia w złuszczaniu 
- woda w naskórku jest nie-
zbędna do prawidłowego 
przebiegu usuwania mar-
twych komórek z jego po-
wierzchni;

 nadprodukcja sebum – naj-
częściej dotyczy to skóry 
tłustej. Chwilowo ilość pro-

dukowanego sebum się 
zmniejsza, jednak przy bra-
ku nawilżania skóra zaczyna

 zwiększanie produkcji se-
bum – jest to jej odruch 
obronny, gdy nie ma dostar-
czanych z zewnątrz składni-
ków nawilżających.

Jak widzisz, nawilżenie skóry 
jest bardzo ważne! Jak w ta-
kim razie zapobiec odwod-
nieniu i przesuszeniu skóry 
latem? 

Nawilżaj się od wewnątrz
Żeby skóra była jędrna i ema-
nowała zdrowym wyglądem, 



nie wystarczy używać kremów 
i maseczek. Trzeba zadbać o jej 
nawilżenie od wewnątrz. Jak? 
Jedząc te produkty, poprawisz 
koloryt cery oraz uszczelnisz 
jej barierę hydrolipidową.
Nadmiernie sucha skóra może 
być sygnałem od organizmu, 
że pijesz zbyt mało płynów, 
a twoja dieta nie jest dosta-
tecznie urozmaicona. Jak na-
wilżyć ją od wewnątrz? Do-
starczając sobie pokarmów, 
które zawierają zdrowe tłusz-
cze omega-3, witaminy i anty-
oksydanty.
Codziennie zjadaj garść orze-
chów. Obfitujące w liczne pier-
wiastki, nienasycone kwasy 
tłuszczowe i witaminy są jak 
odżywcza bomba dla skóry. 
W swoim codziennym menu 
nie zapomnij przede wszyst-
kim o migdałach bogatych 
w odmładzającą witaminę E 
oraz orzechach włoskich, które 
mają najwięcej kwasów ome-

ga-3 spośród wszystkich. Pro 
tip: wystarczy zjeść 3 sztuki, 
aby pokryć swoje dzienne za-
potrzebowanie na ten skład-
nik.
Nie zapomnij, że podstawą 
w nawilżaniu cery jest wypija-
nie między 1,5 a 2 litry płynów 
dziennie. Liczy się jednak nie 
tylko ilość wody, ale sposób,  
w jaki pijesz. Rób to małymi ły-
kami – unikaj przyjmowania ca-
łej szklanki płynu na raz. W ten 
sposób efektywniej nawodnisz 
organizm. Dobrym pomysłem 
jest też dodawanie do wody 
soku z cytryny, cząstek poma-
rańczy, imbiru, miodu, mięty 
lub innych ziół. Nie zaszkodzi 
też wsypanie szczypty soli do 
szklanki – w obecności cukru 
oraz soli komórki organizmu le-
piej absorbują płyny (na takiej 
samej zasadzie działają napoje 
izotoniczne).
Zielona herbata świetnie sma-
kuje i doskonale wpływa na 

nasz organizm. Kompresy z niej 
nadają się na zmęczone powie-
ki, wspomaga odchudzanie, 
ma również bardzo szerokie 
zastosowanie ściśle lecznicze 
(np. chroni przed zawałem ser-
ca, stymuluje krążenie). Swoje 
zastosowanie znajduje również 
w temacie skóry. Za sprawą fla-
wonoidów jest silnie antyoksy-
dacyjna, oczyszcza i tonizuje 
skórę, jest polecana dla skóry 
naczynkowej, działa przeciw-
starzeniowo i nawilżająco.
Kwas hialuronowy to bardzo 
cenny składnik suplementów 
diety, który korzystnie wpływa 
na stan naszej skóry. Około po-
łowa puli tego polisacharydu 
zdeponowana jest w skórze, 
gdzie odpowiedzialna jest za łą-
czenie włókien kolagenowych  
i elastynowych skóry właściwej. 
Dzięki swojej budowie posiada 
właściwości wiązania dużych 
ilości wody. Wraz z wiekiem 
poziom kwasu hialuronowego 
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w organizmie zmniejsza się,  
a jego struktura ulega znacz-
nej zmianie. Mało, kto wie, ale 
jedna cząsteczka kwasu hia-
luronowego może wiązać aż 
250 cząsteczek wody, dlate-
go jest on jednym z głównych 
czynników wpływających na 
poziom nawilżenia skóry.

Pielęgnacja: używaj  
balsamów i pilingów do ust
Skóra warg jest najbardziej na-
rażona na wysuszenie, ponie-
waż nie ma w niej gruczołów 
łojowych. Dlatego powinna 
być zawsze pokryta gęstym 
nawilżającym błyszczykiem 
lub balsamem do ust. Nie za-
pominaj o posmarowaniu ust 
również na noc, aby umożliwić 
im regenerację. Kosmetyk do 
ust nie powinien mieć w skła-
dzie podrażniających substan-
cji, takich jak mięta czy kam-
fora. Ten na dzień musi mieć 
filtr UV. Aby usta były gładkie, 
złuszczaj suchy naskórek pi-
lingiem do ust. Takie produkty 
zwykle mają w składzie cukier 
i naturalne oleje, które dodat-
kowo nawilżają usta.

Ochrona przeciwsłoneczna
Fotoprotekcja latem to pod-
stawa. W tym okresie nasza 
skóra jest szczególnie narażo-
na na działanie promieni sło-
necznych. Kosmetyki ochron-
ne powinny zawierać filtry UV. 
Najlepszym rozwiązaniem są 
filtry wodoodporne, szczegól-
nie jeżeli mamy w planach ką-
piele. Oprócz pielęgnacji skóry, 
istotna jest również pielęgna-
cja ust. Pomadka, poza dzia-
łaniem silnie natłuszczającym 
i ochronnym, powinna rów-
nież zawierać filtry. Wskazane 
powyżej sposoby, jak dbać o 
skórę, powinny być połączone 
z odpowiednim nakładaniem 
makijażu i jego zmywaniem. 
Wskazane jest nałożenie grub-
szej warstwy makijażu, gdyż 
zapewnia on ochronę przed 
szkodliwym działaniem czyn-
ników atmosferycznych, ale 
należy także pamiętać, że flu-
id i puder należy dokładnie 
zmyć. Produkt do demakijażu 
powinien dodatkowo nawilżać 
przesuszoną skórę i nie powi-
nien zawierać alkoholu. Nie za-
pominajmy o pielęgnacji ciała.  

Nie tylko podrażniona skóra 
twarzy wymaga specjalistycz-
nej pielęgnacji. Stosujmy róż-
norodne balsamy odżywiające. 
Uzupełnią one brak lipidów. 

Nawilżaj dłonie i stopy
Po prysznicu jak najszybciej 
nakładaj balsam lub masło do 
ciała, bo oczyszczona skóra 
jest najbardziej narażona na 
wysuszenie (nawet najdelikat-
niejszy kosmetyk myjący usu-
wa część płaszcza ochronnego 
skóry). Na mokrą skórę mo-
żesz zastosować tegoroczną 
nowość – balsamy pod prysz-
nic (nakłada się je po myciu,  
a następnie spłukuje). Dobrym 
pomysłem jest też zastosowa-
nie olejku do ciała na mokrą 
skórę. Nie zapominaj o dło-
niach i stopach. Dłonie smaruj 
kremem po każdym myciu,  
a także przed wyjściem  
z domu. Na noc nakładaj na 
stopy krem z masłem shea, ka-
kaowym, mocznikiem.

Unikaj pilingów gruboziar-
nistych, które usuwają natu-
ralną barierę skóry
Na pewno należy unikać 
ostrych gruboziarnistych pi-
lingów, ponieważ mogą nisz-
czyć naturalną barierę ochron-
ną skóry. Skórę ciała możesz 
złuszczać delikatnie scrubem 
cukrowym z dodatkiem olej-
ków albo używać balsamu do 
ciała z kwasami AHA i BHA. 
Martwy naskórek z twarzy usu-
nie piling enzymatyczny lub 
preparat z kwasami.

oprac. W Jakubek
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Podmiot odpowiedzialny:  IDEEPHARM Podmiot odpowiedzialny:  ORKLA HEALTH

Producent: AFLOFARMProducent: AFLOFARM

Producent: BIOCODEX

Salvequick Little Pony 
20 sztuk, plastry
Elastyczny i wytrzymały plaster, idealny dla 
aktywnych dzieci, odporny na wodę i brud, de-
likatnie  przylega do skóry. Opakowanie zawiera 
plastry w trzech rozmiarach.

Salvequick Aqua Resist  
22  sztuk, plastry
Plaster odporny na wodę i brud, oddychający, 
hipoalergiczny, dobrze przylega do skóry. 
Opakowanie zawiera plastry w czterech  
rozmiarach.

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.

RADICAL 
szampon 300 ml, kosmetyk
Szampon  przeciw wypadaniu włosów  
z biokompleksem  zmniejszającym wypa-
danie włosów Pro-Hair Booster 4H. Włosy 
osłabione, zniszczone i wypadające.

JANTAR
odżywka wcierka 
z wyciągiem bursztynu, 100 ml
Siła i witalność od pierwszego zastosowania. 
Odżywka do skóry głowy i  włosów  zniszczonych i osłabio-
nych, oparta na długiej tradycji wykorzystywania unikal-
nych właściwości bursztynu. 

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

Alflorex  
30 kapsułek, suplement diety
Suplement diety zawiera Bifidobacterium infantis, szczep 35624®, 1 miliard w jednej kapsułce.  
Produkt bezglutenowy.

Panthenol krem 
krem, 30 g
Krem zawiera 5%  dexpanthenolu.jest to produkt hypoalergiczny, nie zawiera substancji zapachowych 
i barwników. Łagodzi i przyjemnie schładza podrażnioną i uszkodzoną skórę (oparzenia, zadrapania, 
otarcia naskórka). Polecany do odżywczej pielęgnacji skóry twarzy i ciała, szczególnie delikatnej  
i wrażliwej skóry oraz do regeneracji skóry suchej i bardzo suchej.  Może być stosowany do pielęgnacji 
delikatnej skóry dziecka.

Linea fix
herbatka ziołowa, 20 torebek, suplement diety
Składniki suplementu hamują proces tworzenia tłuszczów, przyczyniają się do zmniejszenia 
apetytu, pomagają w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

ABE 

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



 

Podmiot odpowiedzialny: OLEOFARM

Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH  / Producent: RIEMANN

Producent:  VIRDE POLSKA

Dystrybutor: ORKLA HEALTH

LIPIEC / SIERPIEŃ 2022
Zadbaj Zadbaj o zdrowie!    

Kalms
100 tabletek
Skład: sproszkowane szyszki chmielu-45mg, wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego-33,75mg,wyciąg z korze-
nia goryczki żółtej-22,5mg. Roślinny produkt leczniczy stosowany tradycyjnie w łagodnych objawach napięcia 
nerwowego i jako środek wspomagający sen.

C-Vitum 1000 mg 
30 kapsułek, suplement diety 
Witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, pomaga w ochronie komórek 
przed stresem oksydacyjnym, w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjo-
nowania skóry, kości, chrząstki, zębów oraz dziąseł. Pomaga w zmniejszeniu uczucia zmęczenia i znużenia oraz 
utrzymaniu prawidłowego metabolizmu energetycznego.  

Skład: 115,6 mg jonów wapniowych (Calcii glucobionas +Calcii lactobionas)w 5 ml syropu.
Działanie: składnik mineralny wpływający na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu oraz prawid-
łowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych.
Wskazania: profilaktyka i uzupełnianie  niedoboru wapnia w organizmie, leczenie osteoporozy, wspomaga-
jące leczenie objawów alergii.

Substancje naturalne występujące w chrząstce stawowej: kolagen typu II, siarczan chondroityny, 
kwas hialuronowy.
Informacja o produkcie: Collaflex - Oleofarm

CALCIUM HASCO ALLERGY   
syrop, 150 ml, syrop bez sztucznych
barwników i substancji smakowych COLLAFLEX   

120 kapsułek, suplement diety

CALCIUM HASCO   
syrop, 150 ml, o smaku 
bananowym i malinowym 

KASZTANOWY ŻEL Z RUTYNĄ 
żel, 100 ml
Żel do pielęgnacji i masażu nóg , niweluje uczucie  „ciężkich nóg”.

Perspirex Strong  
Roll-on pod pachy, 
20 ml  
Przed intensywnym poceniem
Antyperspirant eliminujący problem 
potu i jego zapachu, zawierający 
zaawansowany regulator pocenia.
Skuteczność działania 5 dni.
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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.

Podmiot odpowiedzialny: HASCO-LEK Podmiot odpowiedzialny: OLEOFARM
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Producent: HASCO-LEKProducent: VERCO

Producent: BAUSCH HEALTH Producent: THEA

MOSBITO 
opaska odstraszająca komary i meszki, produkt biobójczy 
Opaska odstraszająca owady i meszki, działa przez 4 dni 
Innowacyjna forma, wygodna w użyciu, wodoodporna.

DIH  MAX COMFORT 
1000 mg , 60 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.
Działanie: zwiększa napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia.
Wskazania: żylaki kończyn dolnych, bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, tzw. pajączki naczyniowe.

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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neoFuragina 
50 mg, 30 tabletek 
LECZENIE ZAKAŻEŃ DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy.

Działanie: hamowanie rozwoju bakterii wywołują-
cych zakażenie dróg moczowych.

Wskazania: zakażenie dróg moczowych.

neoFuragina MAX 
100 mg, 25 tabletek 
LECZENIE ZAKAŻEŃ DOLNYCH DRÓG MOCZOWYCH
Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg furaginy

Działanie: hamowanie rozwoju bakterii wywołują-
cych zakażenie dróg moczowych.

Wskazania: zakażenie dróg moczowych.

Podmiot odpowiedzialny:  TEVA Podmiot odpowiedzialny:  PROCTER & GAMBLE

BLEPHASOL 

100 ml, płyn miceralny
Płyn micelarny opracowany do  
pielęgnacji skóry wrażliwej i jest 
zalecany do codziennego oczyszcza-
nia   powiek.

Sachol 
żel, 10 g
Skład: 1 g żelu zawiera: 87,1 mg salicylanu choliny i 0,1 mg chlorku cetalkonium.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe i miejscowo odkażające.
Wskazania: do stosowania miejscowego na śluzówki jamy ustnej jako lek wspomagający 
w leczeniu chorób przyzębia, opryszczkowym zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej i innych 
chorób błon śluzowych.

CEBION (Acidum Ascorbicum) 

30 ml
Skład: 1 ml roztworu (20 kropli) zawiera 100 mg 
witaminy C.

Wskazania: zapobieganie i leczenie stanów 
niedoboru witamny C, w przypadku kiedy stoso-
wanie odpowiedniej diety nie wystarcza.

FEMIBION 2  Ciąża 13-40 tydzień
28 tebletek i 28 kapsułek,  
suplement diety
Pomaga zaspokoić szczególen potzrzeby matki i dziecka 
w czasie ciąży. 

Kwas foliowy+L-metylofolinian,wapnia (Metafolin)+inne 
witaminy, mienrały, luteaina+DHA.
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Producent: HERBAPOLPOZNAŃProducent: HERBAPOLPOZNAŃ

UROSEPT  30 tabletek drażowanych
Skład: 1 tabletka zawiera:wyciąg gęsty złożony z korzenia pietruszki (Petroselini radix) 2,66 cz., naowocni fasoli (Pha-
seoli pericarpium) 1 cz., liści brzozy (Betulae folium) 4,4 cz. (DER 4:1; ekstrahent: metanol) - 86,2 mg,wyciąg suchy  
z ziela rumianku (Chamomillae herba extractum siccum) 8mg,wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae fo-
lium extractum siccum) 26mg,sproszkowaną naowocnię fasoli (Phaseoli pericarpium pulv.) - 78 mg,cytrynian potasu 
(Kalium citricum) - 19 mg,cytrynian sodu (Natrium citricum) - 16 mg.

Tradycyjnie stosowany produkt leczniczy o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo  
w zakażeniach układu moczowego i kamicy dróg moczowych.

Sylimarol Vita 150
150 mg, 30 kapsułek twardych
Skład: 1 kapsułka zawiera 214,3 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego(nie mniej niż 150mg syli-
biny) oraz Vit.B1-10mg, Vit.B2-4mg, Vit.B6-10mg,Vit.PP-10mg,pantotenian wapnia-4mg.

Jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania wspomagająco w stanach rekonwalescencji 
po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby, w niestrawności, po spożyciu ciężkostrawnych pokar-
mów, po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.

Podmiot odpowiedzialny: ICB PHARMA Podmiot odpowiedzialny: TEVA

Podmiot odpowiedzialny: EGIS Producent: BAUSH HEALTH

KICK THE TICK
repelent , 200 ml, produkt biobójczy
Potrójna ochrona przed kleszczami,  
komarami i meszkami.

Do stosowania na skórę, silny efekt do 4 godzin.

KICK THE TICK
przyrząd  do bezpiecznego usuwania 
kleszczy, wyrób medyczny 
Przyrząd do usuwania kleszczy, który ułatwia sprawne i bezpieczne 
usuwanie pasożyta, co dodatkowo ogranicza możliwość transmisji 
czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.

OLFEN MAX
żel, 100 g
Skład: 1 g żelu  zawiera 20 mg diklofenaku 
sodowego.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe.
Wskazania: Dorośli i młodzież powyżej 14 
lat: do miejscowego leczenia pourazowych 
stanów pourazowych ścięgien, więzadeł, 
stawów wskutek skręceń, stłuczeń, nadwy-
rężeń. Dorośli (powyżej 18 lat): ograniczone i 
łagodne postacie choroby zwyrodnieniowej.

CALPEROS 1000
30 kapsułek
PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY
Skład: 1 kapsułka zawiera 400 mg jonów wapnia w postaci 1000 mg 
węglanu wapnia.
Wskazania: stany zwiększonego   zapotrzebowania na wapń w okre-
sie intensywnego wzrostu u dzieci, u kobiet w ciąży i w trakcie laktacji, 
w przypadku stosowania diety ubogiej w wapń, w pacjentów dializo-
wanych, w stanach zwiększonej pobudliwości nerwowo-mięśniowej, 
w leczeniu osteooporozy, w czasie rekonwalescencji po złamaniach 
kości, wspomagająco w leczeniu przeziębień i chorób alergicznych.

DIP RILIF żel, 100 g
Skład: 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg 
mentolu.
Działanie: miejscowe przeciwbólowe, przeciwzapalne 
i znieczulające
Wskazania: bóle reumatyczne, bóle stawów spowo-
dowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, 
bóle pleców, lumbago, bóle mięśniowe, bóle w tkance 
włóknistej, ścięgnach  i więzadłach, bóle i obrzęki 
wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazy stawów  
z naderwaniem więzadeł, kontuzji sportowych.

DIP HOT  
rozgrzewający krem, 67 g
Skład: krem zawiera salicylan metylu (12,8%), mentol 
(5,91%), olejek eukaliptusowy (1,97%),olejek terpenty-
towy (1,47%).
Działanie: miejscowe rozgrzewające, przeciwbólowe, 
przeciwzapalne.
Wskazania: bóle reumatyczne, bóle stawów, lumbago, 
bóle mięśniowe, gościec, stłuczenia i skręcenia stawów, 
u sportowców po treningu.

4 FLEX     30 saszetek, suplement diety
Kolagen Fortigel + witamina C
Białko przyczynia  się  do wzrostu i pomaga w utrzymaniu masy mieśniowej.  Wtamina C pomaga 
w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki.

Podmiot odpowiedzialny za informacje o produkcie: 4Flex (Saszetki) - BAUSCH HEALTH POLAND.
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produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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WAKACJE ROZPOCZĘŁY SIĘ NA DOBRE. ZARAZ SPAKUJEMY WALIZKI I ZAPOMNIMY  
O STRESACH, PRACY I WSZYSTKICH PROBLEMACH DNIA CODZIENNEGO. WYJAZDY WA-
KACYJNE CZĘSTO PLANUJEMY PRZEZ CAŁY ROK. DLATEGO TEŻ TEN KRÓTKI CZAS OD-
POCZYNKU CHYBA KAŻDY CHCIAŁBY SPĘDZIĆ BEZ PROBLEMÓW, SZCZEGÓLNIE TYCH 
ZDROWOTNYCH. ZWŁASZCZA JEŚLI NA WAKACJE WYBIERAMY SIĘ Z NASZYMI DZIEĆMI 
CZY WNUKAMI, OBOWIĄZKOWO MUSIMY ZABRAĆ DOBRZE WYPOSAŻONĄ APTECZKĘ  
Z ODPOWIEDNIO DOBRANYMI PREPARATAMI NIE TYLKO PIERWSZEJ POMOCY. JAKIE 
LEKI I ŚRODKI POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ W APTECZCE PRZYGOTOWANEJ NA WAKACJE? 
CO WARTO ZAWSZE ZABRAĆ ZE SOBĄ NA WEEKENDOWY WYPAD, DŁUŻSZY WYJAZD 
CZY DAĆ DZIECKU GDY JEDZIE SAMO NA KOLONIE?

WAKACYJNY
niezbędnik

LIPIEC / SIERPIEŃ 2022
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Poparzenia słoneczne, zatrucia, 
odwodnienie, ukąszenia owa-
dów to często brutalna rzeczy-
wistość wakacyjnych wojaży. 
Dlatego postanowiliśmy wyjść 
naprzeciw i podpowiedzieć Wam 
kilka rad, które pomogą uniknąć 
tych problemów. 
Taka apteczka powinna zawierać 
podstawowe leki, które trzeba 
wziąć na wakacje i środki opa-
trunkowe. Pomogą one w dole-
gliwościach, które zdarzają się  
w drodze, zwłaszcza latem. Łatwo 
wtedy o poparzenie słońcem, za-
trucia pokarmowe, chorobę lo-
komocyjną. Czasem boli gardło, 
mamy gorączkę i opuchnięte 
nogi. Jeśli zaczniesz działać szyb-
ko (przy pierwszych objawach), 
możesz np. zatrzymać rozwój 
infekcji i nie będzie trzeba sto-
sować innych, kosztowniejszych 
preparatów. Osoby przewlekle 
chore nie powinny się ruszać  
z domu bez kompletu swoich le-
ków. 
Probiotyk na biegunkę
Jak pokazują statystyki aż  
¼ osób wyjeżdżających na ur-
lop cierpi na biegunkę. Bakterię 
wywołujące tą nieprzyjemną 
przypadłość z reguły przedostają 
się do naszego organizmu wraz  
z wodą czy pożywieniem. Wbrew 

obiegowej opinii nie jest to przy-
padłość zarezerwowana dla tych, 
którzy wybierają się w tropi-
ki- możemy zachorować nawet  
w krajach europejskich. Dla tych, 
którzy mają wrażliwy żołądek 
radzimy przyjmować probioty-
ki jeszcze przed wyjazdem. Taki 
zabieg ma na celu wzmocnienie 
flory bakteryjnej jelita co za tym 
idzie zmniejszenie szans na wy-
stąpienie biegunki. 

Choroba lokomocyjna
Zanim dojedziemy na nasze 
upragnione wakacje może już 
nam być potrzebne coś z gamy 
produktów na chorobę lokomo-
cyjną. Polecamy akupresurowe 
opaski  Sea - Band, które możemy 
wykorzystywać wiele razy, gdyż 
nie mają terminu przydatności 
do użycia. Niestety często zdarza 
się, że nasze pociechy źle znoszą 
długą jazdę samochodem czy lot 
samolotem szczególnie gdy jest 
duszno i gorąco. 
Dyskomfort odczuwany w cza-
sie jazdy samochodem, zawroty 
głowy podczas rejsu statkiem, 
zmiany ciśnienia i stres związa-
ny z podróżą samolotem – każda 
forma transportu może powodo-
wać nudności i wymioty. Choro-
ba lokomocyjna jest wynikiem 

konfliktu ogarniającego nasze 
narządy  zmysłów i niezgodno-
ści bodźców docierających do 
mózgu: oczy sygnalizują ciągłe 
zmiany (migające krajobrazy),  
a narząd równowagi nie rejestru-
je żadnych zmian położenia ciała. 
Ucho wewnętrzne i zlokalizowa-
ny tam błędnik, odpowiadający 
za równowagę w czasie podroży 
przesyła sygnały do mózgu, ze je-
steśmy w ruchu. Mówiąc w pew-
nym uproszczeniu, organizm nie 
jest w stanie powiązać sprzecz-
nych sygnałów od różnych 
zmysłów. Powstaje więc swego 
rodzaju czynnościowy chaos.  
W tej sytuacji układ autono-
miczny uruchamia wiele reakcji 
obronnych, co dla organizmu 
oznacza początek choroby loko-
mocyjnej. Tej przykrej dolegli-
wości, kiedy już rozwinie się na 
dobre (wymioty) zatrzymać nie-
stety nie można. Ta dolegliwość 
dotyczy wszystkich, jednak naj-
silniej dotyka dzieci.  Akupresu-
rowe opaski Sea-Band są niefar-
makologicznym rozwiązaniem 
dla osób cierpiących z powodu 
mdłości o różnym podłożu. Dzia-
łanie opasek oparte jest na aku-
presurze – tradycyjnej chińskiej 
metodzie leczenia za pomocą 
dotyku i ucisku odpowiednich 



23LIPIEC / SIERPIEŃ 2022

Temat Temat wydania

punktów na ciele człowieka. Pra-
widłowo założone opaski Sea-
-Band stymulują znajdujący 
się na nadgarstkach punkt P6 
(Neiguan) umiejscowiony na 
meridianie osierdzia, co niwelu-
je uczucie nudności. Stosowanie 
opasek jest proste, skuteczne  
i bezpieczne. Nie powoduje żad-
nych skutków ubocznych, takich 
jak senność, ospałość czy su-
chość w ustach – typowych dla 
innych produktów stosowanych 
w przypadku nudności. Opaski 
działają szybko (nawet po 2-5 
minutach) i można je zakładać 
nawet już po wystąpieniu pierw-
szych symptomów. Są estetycz-
ne i wykonane z trwałych nie-
uczulających materiałów, które 
zapewniają komfort stosowania 
i możliwość wielokrotnego uży-
wania w każdym przypadku po-
jawienia się uczucia mdłości.

Na rany i stłuczenia
Ciepłe długie dni i godziny spę-
dzone na zabawach na świeżym 
powietrzu w sprzyjają dzieciom 
do najróżnorodniejszych wy-
praw za poszukiwaniem przy-
gód. I jak to z reguły bywa, każdy 
„prawdziwy poszukiwacz przy-
gód” z podobnej akcji wyniesie 
nie tylko pamiątkę w postaci 
otartego kolana, guza na głowie 
czy zadrapania. Dzieci najczęś-
ciej ulegają zranieniom na po-
dwórku, w nieznanym środowi-
sku i bez nadzoru. Ich tęsknota 
za przeżyciem czegoś niezwykłe-
go i za zostaniem bohaterem nie 
ma końca, zmusi ich do wejścia 
właśnie na to najwyższe  drzewo, 
sprawdzenia zagadkowej opusz-
czonej stodoły i strychu, jednak 
nie uświadamiają sobie przy 
tym istniejącego niebezpieczeń-

stwa. Dzieci bardzo łatwo dają 
się namówić do niebezpiecznych 
czynności, przy których mogą 
odnieść obrażenia. Rodzice czu-
ją się bezradni. To przekracza ich 
siły, aby ochronili swoje dzieci 
przed wszystkimi  zagrożeniami 
otaczającego nas świata.
Niebezpieczeństwo zranienia 
można obniżyć pouczając dzie-
ci o ewentualnych zagrożeniach, 
jakie związane są z tą czy inną 
czynnością. Jednak o wiele waż-
niejsze jest, aby zawsze pod ręką 
był dostateczny „arsenał” skutecz-
nych przedmiotów ochronnych 
(kask, ochraniacze i rękawice), a w 
idealnym przypadku zawsze mieć 
dziecko „ na oku” – ale nawet to 
czasami nie wystarcza. Dzieciom 
dzięki ich ciekawości i zwariowa-
nym pomysłom zawsze coś się 
może przytrafić.  Nie można tutaj 
pominąć także faktu, że w wieku 
dziecięcym dopiero rozwijają się 
zdolności fizyczne i umysłowe, dla-
tego dzieci reagują o wiele wolniej  
i ich pole widzenia jest węższe niż 
u nas, dorosłych. Punkt ciężko-
ści ciała u dzieci usytuowany jest 
znacznie wyżej niż u osoby doro-
słej, dlatego dzieci tak łatwo tracą 
równowagę i często upadają.
Zapobiegnięcie drobniejszym 

obrażeniom jest prawie niemoż-
liwe pomimo zachowania jak 
największej ostrożności. A kie-
dy już do tego dojdzie, dobrze 
jest wiedzieć, co z tym zrobić, 
aby mały bohater cierpiał jak 
najmniej i następstwa były jak 
najłagodniejsze. Na guzy i przy-
warte palce wystarczy przyłożyć 
zimny okład, który powstrzyma 
zwiększanie się obrzęku. Na lek-
ko otartą ranę powierzchniową, 
jaką jest na przykład otarte ko-
lano czy zadrapanie, najlepiej 
zastosować sprawdzony od wie-
lu już lat elastyczny opatrunek  
w spreju Akutol spray, który 
ranę nie tylko zdezynfekuje, ale 
i pokryje ochronną przezroczy-
stą warstwą. Na krwawiącą ranę 
należy zastosować Akutol stop 
spray z czynnym składnikiem, 
który absorbuje krew ze zra-
nionego miejsca i przyjemnie 
ochłodzi ranę. Natomiast, aby 
przyśpieszyć regenerację uszko-
dzonej tkanki, należy na ranę 
rozpylić Akutol stopjodin spray. 
Opatrzenie rany za pomocą Aku-
tolu spray jest łatwe i szybkie,  
a zatem małemu urwisowi nic 
już nie stoi na przeszkodzie  
w powrocie do dalszego poszuki-
wania przygód.
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Ale Akutol również może przy-
dać się dorosłym gdy np. pod-
czas długiej wędrówki obetrą nas 
buty, czy wchodząc do morza 
zranimy stopę o ostry kamień to 
dzięki temu środkowi nie wda się 
w ranę zakażenie dalej będziemy 
mogli cieszyć się z pogodą. 

Zakrzepica
Jeżeli masz problemy z krążenie 
a czeka cię długa podróż samo-
chodem, powinieneś wcześniej 
pomyśleć o swoich nogach. Sie-
dzenie przez wiele godzin w tej 
samej pozycji źle wpływa na stan 
naszych żył i może mieć poważ-
ne konsekwencje w postaci za-
krzepicy. Suche powietrze i brak 
ruchu sprawiają, że przepływ 
krwi jest zakłócony. Podczas po-
dróży nogi mogą puchnąć i bo-
leć a to znak, że w żyłach mogą 
tworzyć się zatory. Można temu 
jednak zapobiec poprzez sto-
sowanie odpowiedniej diety. 
Powinna ona być bogata w tłu-
ste ryby, bogate w nienasycone 
kwasy tłuszczowe. W czasie lotu 
pamiętajmy, żeby robić krótkie 
spacery, rozciągać się i co ja-
kiś czas na chwilę wstać. Jeżeli 
wybraliśmy podróż autem rób-
my regularne przerwy, podczas 

który trochę pospacerujmy. Jak 
zwykle pamiętajmy o dużej ilo-
ści wody, która jest kluczem do 
zdrowej podróży. 

Oparzenia słoneczne
Pogoda w naszym kraju często 
nas nie rozpieszcza więc w wa-
kacje jesteśmy już bardzo sprag-
nieni słonecznych promieni. Tu 
jednak kryje się pułapka w którą 
duża część z nas wpada każdego 
roku. Są to oparzenia słoneczne, 
które są spowodowane nadmier-
ną ekspozycją na słońce. Efekty 
zawsze są takie same- skóra sta-
je się czerwona, swędzi, piecze  
a po kilku dniach schodzi cały-
mi płatami. Pomijając fakt, że 
cała opalenizna schodzi razem 
ze skórą to jest to zjawisko bar-
dzo niebezpieczne dla naszego 
zdrowia. Opalając się w taki spo-
sób znacznie zwiększamy ryzyko 
wystąpienia raka skóry. Poza tym 
to właśnie promienie słoneczne 
są główną przyczyną starzenia 
się skóry. Tak więc przed wyjaz-
dem powinniśmy się zaopatrzyć  
w kremy z filtrem dostosowane 
do naszej karnacji. Im jaśniej-
sza skóra tym filtr powinien być 
większy. Ponadto badania wy-
kazały, że selen chroni naskórek 

przed zniszczeniami wywoła-
nymi przez promieniowanie 
słoneczne. Najlepszym źródłem 
tego minerału są orzechy bra-
zylijskiej, dlatego warto je jeść 
przed planowanym urlopem. 
Jeśli marzysz o pięknej opale-
niźnie, w twojej diecie nie po-
winno też zabraknąć produk-
tów bogatych w beta-karoten, 
likopen oraz luteinę, które rów-
nież zabezpieczają skórę przed 
słońcem. Jedz dużo świeżych 
warzyw i owoców, a zwłaszcza 
marchwi, pomidorów i szpinaku. 
Jeżeli już zdarzy nam się przesa-
dzić ze słońcem, wtedy w naszej 
apteczce powinien się znaleźć 
krem na oparzenia. Takie kosme-
tyki powinny zawierać natural-
ne ekstrakty z aloesu, rumianku  
i nagietka. 
Produkty do dezynfekcji
Żyjemy w czasach pandemii. 
Koronawirus nie zniknął, a stał 
się stałym elementem naszej 
codzienności. W związku z za-
grożeniem zakażeniem, podczas 
wypoczynku należy pamiętać o 
stosowaniu się do wytycznych, 
zapewniających bezpieczeń-
stwo. Istotna jest dezynfekcja. 
Zwiedzając atrakcje, turyści do-
tykają wielu różnych elementów 
(np. przyciski, poręcze, łańcuchy 
w górach), na których mogą 
znajdować się części wirusa. Na-
leży więc pamiętać o regularnym 
myciu rąk oraz ich dezynfekcji. 
Polecamy Dezi spray no to po-
ręczny środek do dezynfekcji  
o działaniu wirusobójczym i bak-
teriobójczym do higienicznej 
dezynfekcji skóry i powierzch-
ni. Można nim spryskać swoje 
dłonie i wszystkie rzeczy, które 
dotykamy jak telefony, klamki, 
wózki sklepowe, klucze cz-y kie-
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rownicę w samochodzie. Jest 
aplikowany w postaci aerozolu 
co pozwala na precyzyjną oraz 
wydajną aplikacje dokładnie 
pokrywając spryskiwane po-
wierzchnie. Zawiera glicerynę, 
która łagodzi wysuszające dzia-
łanie alkoholu, a kompozycja 
zapachowa nadaje przyjemny  
i świeży zapach. 

Komary i żmije
Letnie wieczory zachęcają do 
spacerów czy kolacji przy świe-
cach na Świerzym powietrzu 
jednak taka aura jest również 
idealna dla insektów, które po-
trafią zniszczyć odprężającą at-
mosferę. W takim przypadku 
powinniśmy przed zmrokiem 
spryskać skórę repelentem. Tym 
samym unikniemy swędzących 
ukąszeń. W walizce warto rów-
nież mieć środek łagodzący skut-
ki ukąszeń. 
Pamiętajmy, że upalne lato to 
także okres w którym możemy 
spotkać na swojej drodze żmi-
je. Z reguły na widok człowiek 
żmija ucieka jednak gdy zosta-
nie zaskoczona lub nadepnięta, 
atakuje. Zdarza się to szczególne 
w lasach lub wysokich trawach 
gdzie nie widzimy podłoża. Po 
ukąszeniu pojawia się silny ból, 
który szybko narasta a skóra wo-
kół rany zmienia zabarwienie. 
Mogą także wystąpić nudności  
i wymioty a także niewyraźne wi-
dzenie i drgawki. Jak więc zacho-
wać się w takim przypadku?
Należy uspokoić poszkodowa-
nego, aby spowolnić u niego 
krążenie i rozprzestrzenianie się 
jadu po organizmie. 
8-10 cm nad raną załóż opaskę 
uciskową z paska, chustki lub 

bandaża. Jeżeli w tym miejscu 
pojawi się obrzęk, przesuń opas-
kę o 8-10 cm wyżej. Nie zdejmuj 
jej do przyjazdu lekarza. Ukąszo-
ną kończynę trzeba unierucho-
mić. Zranione miejsce dobrze 
jest umyć wodą z mydłem. 
Gdy nie możesz liczyć na po-
moc medyczną, musisz usunąć 
jad. W tym celu nacina się skórę  
w miejscu śladów pozostawio-
nych przez zęby jadowe. Jeśli nie 
masz opryszczki i innych uszko-
dzeń błony śluzowej w ustach, 
możesz odessać jad.

UWAGA!
Na ukąszoną okolicę nie przykła-
daj lodu ani zimnych okładów, 
bo może to zwiększyć uszkodze-
nie tkanek. Zapamiętaj wygląd 
żmii. Żyjąca w Polsce ma żółtawy 
zygzak na grzbiecie.

Pamiętajmy, że wakacje to czas 
kiedy powinniśmy odpoczywać 
i ładować nasze akumulatory na 
kolejny rok pracy i nauki. Dlate-
go warto skorzystać z naszych 
porad, żeby nie mieć żadnych 
zmartwień i cieszyć się wypo-
czynkiem. 

Przykładowa zawartość  
apteczki wakacyjnej:

Zawartość obowiązkowa:
 termometr
 leki przeciwgorączkowe  
i przeciwbólowe

 środki opatrunkowe (pla-
stry różnej wielkości, jałowe 
gaziki, bandaż elastyczny)

 płyn do dezynfekcji rany  
(woda utleniona lub goto-
wy gazik)

 sól fizjologiczna
 preparaty odstraszające 
owady i kleszcze

 kremy z filtrem
 tabletki łagodzące objawy 
choroby lokomocyjnej

 Zawartość dodatkowa:
 środki łagodzące objawy 
przeziębienia

 syropy: przeciwkaszlowy  
i wykrztuśny

 lek łagodzący ból gardła
 preparat przeciwbiegunko-
wy, ewentualnie łagodzący 
bóle brzucha

 wapno lub inne środki  
przeciwalergiczne

 preparat na drobne  
oparzenia

 oprac. J. Kurkowski

Temat Temat wydania
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Mózg na „fali“
Z TRENINGU EEG BIOFEEDBACK KORZYSTALI NAJPIERW ASTRONAUCI W NASA, POTEM  
TRAFIŁ DO „CYWILA“. W POLSCE DOTYCHCZAS ĆWICZYLI W TEN SPOSÓB WYŁĄCZNIE 
SPORTOWCY WYCZYNOWI. OBECNIE URZĄDZENIA DO JEGO PRZEPROWADZANIA SĄ  
DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA. 
TRENING BIOFEEDBACK POPRAWIA PAMIĘĆ I MOTORYKĘ CIAŁA, ZWIĘKSZA KONCENTRA-
CJĘ UWAGI, POLEPSZA SAMOPOCZUCIE I WIARĘ WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI.  KORZYSTA-
JĄ Z NIEGO CZĘSTO PRZEDSIĘBIORCY, AKTORZY, TANCERZE, SPORTOWCY, DZIENNIKARZE,  
LUDZIE KREATYWNI, OBCIĄŻENI STRESEM. PONADTO TRENING SKUTECZNIE POMAGA  
W WIELU ZABURZENIACH PSYCHOSOMATYCZNYCH I CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH.

Biofeedback to metoda stoso-
wana w leczeniu różnorodnych 
schorzeń, jest ona bardzo cieka-
wa, z uwagi na wykorzystywanie 
komputera. Trening biofeedback 
pomaga pacjentowi nauczyć się 
przejąć kontrolę nad niektórymi, 
dotychczas zachodzącymi nie-
świadomie, procesami fizjolo-
gicznymi w organizmie. 

Sprzęt do treningu EEG biofee-
dback składa się z urządzenia 
rejestrującego dany proces fi-
zjologiczny, w tym przypadku 
neurobiofeedbacku, komputera, 
który odbiera informację o da-
nym procesie zachodzącym 
w organizmie i przetwarza go 
na możliwy do odczytania przez 
pacjenta bodziec oraz na ele-

ment wytwarzający ten bodziec 
– najczęściej optyczny lub aku-
styczny. Wgląd w zachodzące 
w organizmie procesy, takie jak 
koncentracja uwagi czy szyb-
kość akcji serca, i zyskanie nad 
nimi pewnej kontroli, może być 
stosowana w przypadku wielu 
rodzajów schorzeń, zwłaszcza 
neurologicznych. 
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EEG biofeedback  
– kiedy zobaczymy efekty 
Trening EEG biofeedback składa 
się z szeregu sesji treningowych. 
Liczba sesji zależy od wielu czyn-
ników, m.in.: rozpoznanego prob-
lemu, celów samego treningu 
oraz indywidualnych możliwości 
uczenia się pacjenta. Z doświad-
czeń wynika, że pierwsze efekty 
treningu są widoczne po 10-12 
sesjach (przy 2 sesjach tygodnio-
wo). Jest to jednak sprawa indywi-
dualna dla każdego pacjenta, licz-
ba takich sesji może być większa 
(20-30 sesji) tak, aby fale mózgo-
we utrwaliły pożądany wzorzec. 
Dlatego sesje treningowe należy 
wykonywać najlepiej 2 razy w ty-
godniu, o podobnej porze dnia. 
Najskuteczniejszy jest jednak tre-
ning codzienny.
Po 10-12 sesjach (średnio 5-6 ty-
godni) widzimy trwałe efekty te-
rapii, a związane jest to z utworze-
niem zupełnie nowych połączeń 
między neuronami. Nie da się ina-
czej „wydeptać nowych ścieżek w 
mózgu”, stąd osoby, które zgłasza-
ją się na trening Biofeedback dwa 
tygodnie przed ważnym egzami-
nem, mogą co najwyżej skorzy-
stać ze skutecznej metody trenin-
gu relaksacji GSR Biofeedback lub 
trening typu Peak Performance, 
czyli tzw. „podkręcenie proceso-
ra” – przyda się im do następnych 
egzaminów…), ale nie stworzą  
w dwa tygodnie nowych połą-
czeń neuronowych.
Wśród widocznych efektów po 
treningach są: poprawa motoryki 
małej (lepsza jakość pisma i prac 
plastycznych), regulacja rytmów 
dobowych (w szczególności ja-
kość snu), a także np. zmniejsze-

nie częstości tików. Na początku 
terapii na pacjent jest informowa-
ny, na które zmiany w zachowaniu 
należy zwrócić szczególną uwagę.
Efekty terapii biofeedback są dłu-
gotrwałe. Wyuczona umiejętność 
świadomego przełączania się po-
między różnymi stanami mental-
nymi – o ile będzie wykorzystywa-
na na co dzień – jest trwała. Warto 
jednak pamiętać, że przerwanie 
terapii, której liczba odbytych 
sesji była mniejsza niż 10 (tera-
pia trwała krócej niż 4-5 tygodni) 
może spowodować utratę do-
tychczasowych osiągnięć.
Jeżeli przerwa ma miejsce po-
między cyklami terapeutycznymi 
(cykl trwa ok 3 miesięcy), to nie 
wpłynie to na efekty terapii bio-
feedback. Dlatego przy ustalaniu 
harmonogramu treningu nale-
ży uwzględnić dłuższe wyjazdy, 
przerwy wakacyjne i inne dłuższe 
nieobecności. 
Trening Biofeedback opiera się na 
warunkowaniu instrumentalnym. 
Pod tym względem nie różni się 
od nauki języka obcego, matema-
tyki lub gry na pianinie. Modyfi-
kuje się zachowanie poprzez sto-
sowanie nagród i kar, co wpływa 
na prawdopodobieństwo wystą-
pienia zachowania pożądanego. 
Kolejnym ważnym czynnikiem 
skuteczności terapii jest budowa 
systemu wsparcia. W przypadku 
terapii u dzieci ich rodzice powin-
ni być przekonani do skuteczno-
ści metody.

W przeciwieństwie do wielu in-
nych metod psychoterapeutycz-
nych, w terapii biofeedback nie 
jest konieczne „otwaranie się“ 
przed terapeutą. Wprawdzie 

pacjent musi wypełnić kwestio-
nariusz do subiektywnej oceny 
symptomów, ale ma on tylko wa-
lor pomocniczy. Tutaj najbardziej 
istotny jest raport QEEG, czyli 
raport badania diagnostyczne-
go czynności mózgu, bo z niego 
można określić najważniejsze 
dysfunkcje i opracować indywi-
dualny plan terapii pacjenta.
Biofeedback  jest metodą niein-
wazyjną, wykorzystującą autore-
gulację czynności bioelektrycznej 
mózgu, dlatego można  stosować 
ją równolegle z innymi metodami 
terapeutycznymi. 

Często można spotkać w Interne-
cie długie listy dolegliwości, któ-
rym biofeedback może przynieść 
ulgę. Nie jest to wykluczone, pod-
chodząc do biofeedbacku z entu-
zjazmem i pasją można osiągnąć 
rewelacyjne wyniki, w końcu 
tworzymy nowe odruchy i za-
chowania neurlogiczne nie należy 
jednak tej metody traktować jako 
panaceum na wszystkie dolegli-
wości.

Są pacjenci, którzy mają pew-
ne obawy do przyklejonych do 
głowy elektrod i połączenia ich 
z urządzeniem biofeedback. 
Obawy są niepotrzebne, to cał-
kowicie bezpieczne, bo Używana 
aparatura łączy się z komputerem 
za pomocą technologii Bluetooth 
(a więc nie ma fizycznej stycz-
ności z podłączonym do prądu 
komputerem), zaś samo urządze-
nie biofeedback zasilane jest zwy-
kłymi bateriami AA. Niechaj Wasz 
mózg będzie na fali!

Redakcja
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Pyszne sałatki  
na spotkania pod chmurką

Mam dla Was propozycję sałatki na grilla. Sałatka z jajkiem i serkiem wiejskim to lekka, ko-
lorowa i warzywna propozycja na letnie spotkania pod chmurką. Dodatkiem do świeżych 
warzyw jest delikatny i kremowy serek wiejski.

SKŁADNIKI
1 główka sałaty masłowej
4-5 rzodkiewek
2 pomidory
2 ogórki gruntowe
3 jajka ugotowane na twardo
opakowanie serka wiejskiego
świeżo mielony pieprz kolorowy
Dresing:
4 łyżki oleju
1 łyżeczki soku z cytryny
1 łyżeczka miodu
1 łyżka wody
Sól

PRZYGOTOWANIE
Warzywa dokładnie myjemy. 
Sałatę osuszamy i rwiemy na drobne kawałki. 
Ogórka obieramy i kroimy na plasterki.
Rzodkiewki również kroimy na plasterki. 
Pomidory kroimy w ósemki. 

Wszystko razem wrzucamy do miski.
W miseczce mieszamy składniki na dresing. Polewamy 
nim warzywa. Na nich układamy łyżką serek wiejski  
i pokrojone w ćwiartki jajka. 
Całość posypujemy świeżo mielonym pieprzem, naj-
lepiej  kolorowym.

Smacznego!

Sałatka z jajkiem  
i serkiem wiejskim



SKŁADNIKI
600 g fileta z kurczaka
1 puszka kukurydzy
1 słoik selera konserwo-

wego
1 cebula czerwona
4 ogórki kiszone
2  łyżki ketchupu
4  łyżki majonezu
2  ząbki czosnku
1  łyżeczka papryki słodkiej
1  łyżeczka curry
1  łyżeczka przyprawy do 

kurczaka
1/2 łyżeczki czosnku granu-

lowanego

PRZYGOTOWANIE
Kurczaka umyć i oczyścić z błonek. Następnie pokroić  
w kostkę, doprawić papryką słodką, curry, przyprawą do 
kurczaka i czosnkiem granulowanym. Całość odstawić do 
lodówki na około 30 minut.
Zamarynowanego kurczaka podsmażyć na łyżce oliwy do 
uzyskania złocistego koloru. Następnie odstawić do prze-
stygnięcia.
Seler konserwowy odcisnąć z nadmiaru wody, kukurydzę 
odsączyć z zalewy. Ogórka kiszonego i cebulę czerwoną po-
kroić w kosteczkę. Majonez wymieszać z ketchupem, dodać 
przeciśnięty przez praskę czosnek.

Sałatkę układać warstwami w kolejności: 1 - ogórki, 2 -  
cebula, 3 - kukurydza, 4 - sos, 5 - kurczak, 6 - seler. 

Smacznego!
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Po Po godzinach...

Sałatka pod selerową pierzynką to bardzo smaczna sałatka warstwowa. Przepis ten należy 
do bardzo łatwych i prostych, ponieważ w skład sałatki wchodzi zaledwie kilka składników.

Główne z nich to kurczak i seler konserwowy. W sałatce znajdziemy także ogórka kiszonego, 
kukurydze i czerwoną cebulę. Dodatek do sałatki stanowi sos na bazie majonezu, ketchupu 
i czosnku. Wszystkie składniki ułożone warstwami dają nam bardzo smaczną i pięknie wy-
glądająca sałatkę, której ciężko się oprzeć.

Selerowa pierzynka



LIPIEC / SIERPIEŃ 2022 31

Po Po godzinach...

Ustroń – Miasto Uzdrowisko
To miasto w południowej części województwa ślą-
skiego, w powiecie cieszyńskim. Uzdrowisko, ośro-
dek wczasowy i wypoczynkowy na Śląsku Cieszyń-
skim. Leży w Beskidzie Śląskim nad rzeką Wisłą. 

Beskid Śląski to jedno z najlepiej zagospodarowa-
nych turystycznie pasm górskich w Polsce. Gęsta 
sieć oznakowanych szlaków górskich, dobre połą-
czenia komunikacyjne, liczne schroniska i punkty 
odpoczynkowe, działające przez cały rok wyciągi 
krzesełkowe. Są dostępne nie tylko dla wytrawnych 
piechurów, ale także dla osób starszych, rodzin  
z małymi dziećmi czy też dla osób o słabszej kon-

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

Gdy nadchodzą wakacje, 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 wolne chwil miło spędzić. 
Może nad morze, a może w góry :) Udanego wypoczynku!
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dycji fizycznej. Co nie znaczy, że górscy wędrowcy 
będą się nudzić. 

Beskidy są rozległe i wędrowcy przemierzający 
górskie szlaki w ciszy i spokoju, z dala od cywiliza-
cji i bez towarzystwa innych turystów, znajdą trasy 
dla siebie i odpoczną. 

Jeden z ciekawszych szlaków, wyjątkowo atrakcyj-
ny dla piechurów rozpoczyna się juz przy Dworcu 
PKP w Ustroniu. Tam właśnie można rozpocząć 
swoją przygodę, jako trasę wybierając Główny 
Szlak Beskidzkidzki. To trasa oznakowana kolorem 
czerwonym, o długości ok. 500 km, prowadzi aż 
do Wołosatego w Bieszczadach. Wytrawny wędro-
wiec będzie miał co przemierzać!  

Jeśli jednak wypoczywamy w Ustroniu, a nieko-
niecznie chcemy zdobywać okoliczne szczyty Be-
skidu Śląskiego, okazję do niedługich spacerów 
stwarzają bulwary wiślane. Ciągną się one przez 
kilka kilometrów wzdłuż największej z polskich 
rzek, w okolicach Ustronia, gdzie Wisła jest jeszcze 
szumiącym, górskim potokiem. Część ustrońskiej 
promenady jest wyasfaltowana, a część to uro-
kliwa, kamienista dróżka. Malowniczy krajobraz 
przyciąga tu spacerowiczów, rodziny z dziećmi,  
a także zachęca do aktywności amatorów „nordic 
walking”. Wzdłuż Wisły możemy relaksować się  
i spacerować wieczorami, gdyż ustrońskie bulwa-
ry są oświetlone. W centrum miasta, wkompono-
wany w zieleń Parku Kuracyjnego, króluje ustroń-
ski Amfiteatr. Jest to jeden z nielicznych w Polsce 
obiektów, posiadających zadaszoną scenę oraz wi-

downię mieszczącą aż 2100 osób. Obok znajduje 
się komfortowo wyposażone zaplecze gastrono-
miczne i sanitarne oraz parking dla samochodów 
osobowych i autokarów. Dlatego latem można 
trafić tu ciekawe imprezy kulturalne i rozrywkowe.

Kołobrzeg – 
 atrakcje turystyczne
Kołobrzeg to największe i najznakomitsze uzdro-
wisko na polskim Wybrzeżu, leżące w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, przy ujściu rzeki 
Parsęty do Bałtyku. Ponadto jest to morski port 
handlowy, rybacki, pasażerski i wojenny.

Kołobrzeg może poszczycić się jedną z najpięk-
niejszych plaż i jednym z najczystszych kąpielisk 
nad Bałtykiem. Kąpiącymi opiekują się ratowni-
cy, a plażowicze mogą  skorzystać z wszelkiego 
rodzaju sprzętu wodnego, przejść się po koło-
brzeskim molo o długości ponad 200 m. Co roku 
wypoczywają tu rzesze turystów i kuracjuszy. 
Wszyscy doceniają panujący tu leczniczy klimat, 
czyste powietrze, bogate w jod i aerozol morski. 
Ci, których nużą słoneczne kąpiele, mogą po-
spacerować po plaży i oczywiście kołobrzeskiej 
promenadzie. Rozpoczyna się ona tuż przy molo  
i pełna jest kawiarenek, smażalni ryb,  kataryniarzy,  
grajków i artystów. Promenada Wydmowa w Koło-
brzegu to również obowiązkowy punkt programu 
dla turystów. Prowadzi ona parkiem nadmorskim 
do amfiteatru, biegnie wzdłuż Parku Zdrojowego, 
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za którym położona jest uzdrowiskowa 
część miasta i jest jedną z najdłuższych 
i najpiękniejszych alei nad polskim mo-
rzem. 

Zwiedzanie Kołobrzegu najlepiej rozpo-
cząć od najatrakcyjniejszej nadmorskiej 
dzielnicy uzdrowiskowej. Ważnym jej ele-
mentem jest kołobrzeski port, który leży 
przy ujściu Parsęty do morza. To najwięk-
szy port w Polsce, cumują tam statki pasa-
żerskie, którymi można dostać się np. na 
wyspę Bornholm. W porcie w Kołobrzegu 
można podziwiać także okręty wojskowe 
zacumowane w basenie portu Marynar-
ki Wojennej. W czasie trwania Dni Mo-
rza oraz w święta państwowe można je 
zwiedzać. Zapewne niebywałą atrakcją są 
rejsy wycieczkowe, organizowane na „za-
bytkowych” żaglowcach. Obok portu stoi 
kołobrzeska Latarnia Morska, pochodzą-
ca z 1945 roku. Z jej tarasu widokowego 
można podziwiać panoramę całej okolicy.

Średniowieczny układ Starówki w Koło-
brzegu zachował się od XIII wieku, kie-
dy Kołobrzeg otrzymał prawa miejskie. 
Ośrodek założono w formie szachowni-
cy z prostokątnym rynkiem. Od rynku 
odchodziły wąskie uliczki usytuowane 
względem siebie pod kątem prostym. 
Ślady tamtych lat możemy jeszcze uj-
rzeć spacerując uliczkami: Dubois, Ka-
mienna czy Wąska. Na ulicy Dubois stoi 

Baszta Prochowa, to jedyny zachowany obiekt śred-
niowiecznego systemu obronnego Starego Miasta. 
Warto odwiedzić Bazylikę Najświętszej Marii Panny przy  
ul. Mariackiej, to monumentalna budowla z przełomu XIV  
i XV wieku. Wewnątrz zachowało się wiele zabytko-
wych elementów wyposażenia, a na jej wieży dostęp-
ny jest taras widokowy. Warty odwiedzenia jest także 
neogotycki Ratusz przy ul. Ratuszowej, przed którym 
znajduje się ciekawa fontanna w formie kuli ziemskiej, 
obracającej się na wodzie.

Życzymy udanych wakacji!



3-12: wschodni sąsiedzi Uzbeków 
13-15: model Poloneza 
31-36: nazwisko znanego dyktatora mody 
37-42: część mikroskopu związana z soczewkami
50-51:  w talii kart (z oznaczeniem literowym) 
54-60: stan USA sąsiadujący z Meksykiem 
64-66: zwierzę w Zodiaku 
73-76:  nazwisko znanego dyktatora mody 
79-84: jeden z najdłuższych lewych dopływów Wisły
97-101: majątek wnoszony przez pannę młodą
103-108: amerykańskie gospodarstwo rolne 
113-115: ból nerwu kulszowego 
121-125: państwo w południowej Azji (zaczynające się 

od samogłoski) 
129-132:  w sprzęcie do głębokiego nurkowania  

(w zwrocie ‚’etylina i butle na gaz’’) 
137-140: w sprzęcie do głębokiego nurkowania  

(w zwrocie ‚’etylina i butle na gaz’’) 

145-149: amerykańskie gospodarstwo rolne 
1-37: model Poloneza  
3-51: część mikroskopu związana z soczewkami
5-41: w talii kart (z oznaczeniem literowym)
8-80: wschodni sąsiedzi Uzbeków  
10-58: majątek wnoszony przez pannę młod 
12-60: imię żeńskie (w zdaniu ‚ „Nie mieli zaprzyjaźnio-

nego stangreta’’) 
38-146: stan USA sąsiadujący z Meksykiem 
42-66: zwierzę w Zodiaku  
59-83: przed dniem  
64-100: jeden z najdłuższych lewych dopływów Wisły
79-151: przed dniem
82-154: ból nerwu kulszowego
101-149: imię żeńskie (w zdaniu ‚ „Nie mieli zaprzyjaźnio-

nego stangreta’’)  

WakacyjnaWakacyjna  
KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA
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Produkt złożony. Substancje czynne: 214,3 mg wyciągu suchego z łuski ostropestu plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum, 20-34:1) o zawartości nie mniej niż 
150 mg flawonolignanów w przeliczeniu na sylibinę, witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) 10 mg, witamina B2 (ryboflawina) 4 mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 10 
mg, witamina PP (nikotynamid) 10 mg, pantotenian wapnia 4 mg.
Wskazania do stosowania: Wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi 
(np. alkohol, środki ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężko-strawnych pokarmów. Wspomagająco w dolegliwościach po przebyciu ostrych i 
przewlekłych chorób wątroby. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae. 
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu.

Produkt złożony. Skład: 1 tabletka za-
wiera: wyciąg gęsty złożony z liści brzozy, 
korzenia pietruszki, naowocni fasoli - 86,2 
mg; naowocnia fasoli sproszkowana 78 mg; 
wyciąg suchy z liści borówki brusznicy - 26 
mg; wyciąg suchy z ziela rumianku - 8 mg; 
cytrynian potasu - 19 mg; cytrynian sodu - 
16 mg.
Wskazania: Urosept® jest lekiem o łagod-
nym działaniu moczopędnym. Stosowany 
jest pomocniczo w zakażeniach układu mo-
czowego i w kamicy dróg moczowych.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na 
substancje czynne, rośliny z rodziny astro-
watych (Asteraceae, dawniej Compositae) 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie 
Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu.

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 farmaceuta, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany 
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wyni-
kającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

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 stoso-
wany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

NA WĄTROBĘ.

Sylimarol® Vita 150 
30 kapsułek twardych

DROGI MOCZOWE.

Urosept® 
tabletka drażowana


