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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
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Podmiot odpowiedzialny: Merck Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny: Herbapol Lublin 

Nasivin BABY  
0,01% 
aerozol 5 ml
Skład: 1 ml zawiera 0,1 mg 
oksymatazoliny.
Lek przeznaczony dla niemowląt 
od 3 miesiąca życia. 

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

SZAŁWIA fix 
1,2 g, 30 saszetek
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany:
-  miejscowo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, 

w postaci okładów w łagodnych stanach zapalnych 
skóry,

-  doustnie w celu łagodzenia zaburzeń trawienia 
takich jak zgaga, wzdęcia i w nadmiernej potliwości. 

MIĘTA  fix 
2 g, 30 saszetek
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stoso-
wany w celu łagodzenia zaburzeń trawienia 
takich jak niestrawność, wzdęcia.

Drodzy Czytelnicy!
Jesień to jedna z najpiękniejszych pór roku.  
Dni są krótsze i chłodniejsze. Ptaki odlatują do 
cieplejszych krajów, liście spadają z drzew, ale jest 
kolorowo, a od nas zależy czy będzie radośnie. 
Nie możemy także zapomnieć, że jesień to przede 
wszystkim wyjątkowo pysznszna pora roku, bo 
owoce i warzywa aż proszą się, by je zjeść. To tak-
że czas, kiedy powinniśmy zbierać siły na zimę, 
zadbać o odborność, pozybyć się ponurego, jesien-
nego nastroju, przeanalizować naszą dietę. 

W tym numerze przypomnimy jak przygotować 
się na zimę, jak skutecznie zadbać o siebie jesie-
nią, znajdziecie sposoby na przeziębianie i infek-
cje, coś na rozchmurzenie w pochmurne dni. War-
to poczytać o reumatyzmu. Zachęcamy także do 
naszego cyklicznego przeodnika turystycznego 
i krzyżówki. 

Przyjemnej lektury  
w jesienne popołudnia  

życzy Redakcja

Spis treści
BĄDŹ ZDROWY JESIENIĄ

Dlaczego warto jeść jabłka?

JESIENNA AURA 
a wpływ na stawy i kości

JESIENNE KOLORY NA TALERZU

KILKA SŁÓW O REUMATYŹMIE

ZDROWIE I OPIEKA 
WRZESIEN / PAŹDZIERNIK 2018 (dodatek)

Rozmchmurz się na jesień

CYKL: JAK BYĆ FIT  
RECEPTA NA DOBRY SEN

ALERGIA jesienne dolegliwości 

ZDROWIE SENIORA  
Seniorze zadbaj o swoje oczy!

Wędrówki bliskie i dalekie

Krzyżówka
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Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej.
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapalenia błony ślu-
zowej nosa,  pochodzenia  naczynioruchowego lub  alergicznego, w zapaleniu 
zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu ucha środkowego. 
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Musimy pamiętać, że bu-
dowanie kondycji i odpor-
ności to proces złożony, 
na który składają się takie 
czynniki jak: odpowiednia 
dawka aktywności fizycz-
nej, dobrze zbilansowana 
dieta oraz często pomija-
ny w codziennym pędzie- 
odpoczynek. 

Ruch ma  
znaczenie 

Jesienne deszcze nie za-
chęcają do aktywności fi-
zycznej. W tym okresie 
większość z nas myśli raczej 
o spokojnym odpoczynku 
pod kocem w ciepłym domu 
czy mieszkaniu. Jednak 
umiarkowana aktywność 
w czasie jesieni jest nam 
bardzo potrzebna. Wpływa 
zarówno na nasza kondycję 

fizyczną jak i psychiczną. 
Ruch wzmaga układ krąże-
nia, układ oddechowy oraz 
stymuluje mechanizmy 
obronne. Aktywność fizycz-
na sprzyja także odprężeniu 
psychicznemu i jest szcze-
gólnie zalecaną formą re-
laksu. Organizm pełen en-
dorfin jest znacznie lepiej 
przygotowany do zmagania 
się z bakteriami i wirusami, 
które krążą w tym okresie 
w powietrzu. Wybierając 
aktywność fizyczną pamię-
tajmy o tym żeby sprawiała 
nam przyjemność a nie była 
przykrym obowiązkiem. 
 Warto pomyśleć o spor-
tach, które możemy upra-
wiać z naszymi znajomymi 
czy rodziną, dzięki czemu 
będziemy czerpali z niej 
jeszcze więcej przyjemności 

i nawzajem się mobilizo-
wali. Taką formą aktywno-
ści może być, polecany dla 
wszystkich bez względu na 
wiek nordic walking. Jest to 
sport niewymagający du-

BĄDŹ ZDROWY
jesienią 

LATO MAMY JUŻ ZA SOBĄ,  
DLATEGO POWINNIŚMY SIĘ  
PRZYGOTOWAĆ NA  NADEJŚCIE  
PRZYGNĘBIAJĄCEJ POGODY  
I CORAZ KRÓTSZYCH DNI.  
MIMO, ŻE WIELU Z NAS WOLI CIEPŁE  
MIESIĄCE, TO NIE MAMY WPŁYWU 
NA ZMIANĘ PÓR ROKU. JEDNAK ŻEBY 
PRZEJŚĆ PRZEZ TEN OKRES Z DOBRĄ 
KONDYCJĄ PSYCHOFIZYCZNĄ, WARTO 
SIĘ DO TEGO PRZYGOTOWAĆ. 
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żego nakładu finansowego 
a sama dyscyplina jest do-
syć prosta technicznie. Ten 
sport bardzo dobrze wpływa 
na wytrzymałość naszego 
serca i płuc a także odciąża 
stawy oraz rozluźnia mię-
śnie karku. Polecamy tą dys-
cyplinę szczególnie osobom 
cierpiącym na bóle stawów.  
W trakcie uprawiania aktyw-
ności fizycznej w zimne dni 
pamiętajmy o odpowied-
nim ubiorze, który zabezpie-
czy nas przed wyziębieniem 
a także nadmiernym prze-
grzaniem. Najlepiej ubierać 
się warstwowo i wykorzy-
stywać naturalne tkaniny. 

Jadłospis
Żeby w ogóle myśleć o 

dobrym samopoczuciu mu-
simy najpierw dobrze zapla-
nować swoją dietę, dzięki 
której będziemy mieć ener-
gię do codziennego działa-
nia. Taka dieta wpływa na 
naturalne siły obronne, po-
prawia przemianę materii 
i kondycję m.in. śluzówek 

przewodu pokarmowego 
czy układu oddechowego 
a co za tym idzie chroni nas 
przed szkodliwym działa-
niem czynników zewnętrz-
nych. Jak powszechnie wia-
domo jesienią takie czynniki 
jak wirusy i bakterie krążące 
w powietrzu są czymś na-
turalnym i normalnym, dla-
tego powinniśmy zbudo-
wać odpowiednią „barierę 
ochronną”, żeby organizm 
sobie z nimi poradził. Pla-

nując taki jadłospis, powin-
niśmy zacząć od harmono-
gramu posiłków. Optymalna 
liczba posiłków dziennie to 
4 co około 3 do 5 godzin. 
Taką ilość posiłków powin-
no się udać wkomponować 
nawet w bardzo aktywny 
rozkład dnia. Są to główne 
posiłki, z których każdy po-
winien zawierać składnik 
węglowodanowy, element 
białkowy i właściwe propor-
cje tłuszczów. W miesiącach 
jesiennych wartościowe wę-
glowodany to pieczywo gra-
ham, makarony pełnoziarni-
ste, płatki owsiane, otręby 
pszenne, ryż, ziemniaki, ka-
sze w szczególności kasza 
jaglana. Według najnow-
szych doniesień naukowych 
kasza jaglana a dokładnie 
zawarte w niej antyoksy-
danty wpływają korzystnie 
na naszą odporność i zapo-
biegają powstawaniu wielu 
poważnych chorób zapal-
nych oraz nowotworów. 
W naszej diecie powinni-
śmy się wystrzegać łatwo 
przyswajalnych węglowo-

ZDROWIE
I OPIEKAMAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI



danów, takich jak cukier ra-
finowany, ciasta czy słody-
cze, ponieważ zwiększają 
one beztlenową fermenta-
cję w jelitach, co prowadzi 
do niszczenia flory bakteryj-
nej, niedoborów witaminy 
B i osłabienia możliwości 
regeneracyjnych naszego 
organizmu. Źródłem białka 
o wysokiej wartości odżyw-
czej są przede wszystkim 
jaja kurze, mleko, ryby oraz 
chude mięsa takie jak drób, 
cielęcina czy chuda wołowi-
na. Przygotowując jadłospis, 
szczególną uwagę zwróćmy 
na zwiększenie podaży kwa-
sów tłuszczowych omega 3, 
które znajdziemy w rybach 
morskich, owocach morza 
oraz olejach: rzepakowym i 
lnianym. Przy tej ilości posił-
ków często będziemy jeść w 
momencie kiedy nie czuje-
my jeszcze głodu i jest to jak 
najbardziej poprawne. Że-
byśmy mieli apetyt podczas 

każdego posiłku powinni-
śmy zadbać o odpowied-
nio atrakcyjny wygląd przy-
gotowanych dań. Możemy 
urozmaicać je warzywami, 
kompozycjami ziół oraz 
przyprawami, które lubimy 
i stosujemy na co dzień. 
Żeby nasza dieta była zdro-
wa powinniśmy przygoto-
wać na bazie produktów 
wysokiej jakości zdrowotnej 
np. ze sklepów z ekologicz-
ną żywnością. Możemy tak-
że przygotować mrożonki 
ze świerzych warzyw i owo-
ców oraz soki i przetwory 
latem, z których będziemy 
korzystać w okresie jesien-
nym. Szczególnie korzyst-
ny wpływ na nasze zdrowie 
mają owoce jagodowe, cy-
trusy, kalafior, ziemniaki, 
ogórki, pomidory, cebula 
i czosnek. Z drugiej strony 
powinniśmy wystrzegać się 
gotowych dań, Fast foodów 
i konserw. 

Regeneracja  
też jest ważna

Żeby nasz organizm 
w tym okresie odpowied-
nio funkcjonował i żeby nie 
dopadła nas jesienna chan-
dra musimy pamiętać o od-
poczynku.  Relaks jest tak 
samo ważny jak odpowied-
nia dieta i wysiłek fizyczny 
w procesie budowy odpor-
ności i równowagi psychicz-
nej. Pierwszym i podstawo-
wym elementem jest sen. 
Zadbajmy o to aby jesienią 
nie był on krótszy niż 8 go-
dzin. Długie noce i stosun-
kowo krótki dni sprzyjają 
drzemkom w ciągu dnia. Nie 
ma w tym nic złego o ile jest 
to rozsądnie wkompono-
wane w plan naszego dnia, 
a drzemki nie są z byt dłu-
gie. Ma to pozytywny wpływ 
na naszą sprawność psycho-
fizyczną a w przypadku pań 
skutecznie regeneruje skórę 
i spłyca zmarszczki. Nie tyl-
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SUDAFED XYLOSPRAY HA  
DLA DZIECI
10 ml z kwasem hialuronowym
Skład: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoli-
ny (Xylometazolini hydrochloridum).
Działanie: miejscowo na błony śluzowe, działa ob-
kurczająco na  naczynia zmniejszając  przekrwienie, 
obrzęk, wysięk.
Wskazania: wspomagająco w leczeniu nieżytu 
nosa, zapalenia zatok przynosowych, zapalenia ucha 
środkowego, w celu udrożnienia trąbki słuchowej.
Dla dzieci od 2-12 lat.
Podmiot odpowiedzialny: Johnson & Johnson

PNEUMOLAN
syrop 120 ml, suplement diety 
Dla dzieci od 3. roku życia 
Suplement diety specjalnie stworzony dla wsparcia dróg od-
dechowych i odporności Twojego dziecka. Zawiera ekstrakt z 
werbeny pospolitej, dziewanny wielkokwiatowej, pelargonii 
afrykańskiej, bzu czarnego i korzenia goryczki żółtej.
Producent: Walmark Sp. z o.o.

FIORDA VOCAL
30 pastylek do ssania, 
suplement diety Skład: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny (Xy-

lometazolini hydrochloridum).
Działanie: miejscowo na błony śluzowe, działa obkur-
czająco na  naczynia zmniejszając  prze-krwienie, obrzęk, 
wysięk.
Wskazania: wspomagająco w leczeniu nieżytu nosa, za-
palenia zatok przynosowych, zapalenia ucha środkowego, 
w celu udrożnienia trąbki słuchowej.
Podmiot odpowiedzialny: Johnson & Johnson

SUDAFED  XYLOSPRAY HA 
10 ml, aerozol do nosa

Na chrypkę i suchość w gardle, zawiera kwas hialuronowy
Porost islandzki i prawoślaz  wspierają prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej gardła i krta-
ni. Składniki stanowią uzupełninie diety dla osób przebywających w suchych, ogrzewanych lub 
klimatyzowanych pomieszczeniach, pracujących głosem, przebywających w warunkach zmiennej 
wilgotności, uprawiających sport –gdy często oddychamy przez usta
Producent: Phytopharm Klęka 
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ko sen to wypoczynek- jest 
to każda sytuacja, która 
działa na nas odprężająco, 
uspokaja, odrywa nas od 
codziennych zajęć. Może to 
być na przykład spacer, ko-
lacja w ulubionej restaura-
cji, kąpiel czy masaż. Ważne 
żeby ta czynność uspokoiła 
nas i pomogła zregenero-
wać nasz organizm.

Bolące mięśnie 
i stawy

Pisząc o sposobach na 
przetrwanie jesieni w do-
brej kondycji nie można 
nie napisać o bólach mię-
śni i stawów, które często 
towarzyszą nam w tych po-
rach roku. Według badań na 
takie bóle skarży się ponad 
połowa Polaków, w więk-
szości są to osoby starsze. 
Najczęstszymi przyczynami 
takiego stanu są choroby 
przewlekłe: zmiany zwy-
rodnieniowe stawów, cho-
roba reumatyczna, znaczna 
nadwaga czy osteoporoza, 
ale także grypa, przeziębie-
nie, zwichnięcia i stłuczenia. 
W wielu przypadkach po-
magają stosowane maści, 
żele i plastry zawierające 
substancje przeciwbólowe 
i rozgrzewające. Bardzo po-
mocne w łagodzeniu bólu 
są zabiegi rehabilitacyjne, 
ciepłe kąpiele i odpowied-
nio dobrane ćwiczenia. 

W tym okresie cierpimy 
również na bóle przeciąże-
niowe mięśniowo- stawo-
we spowodowane przeby-
waniem przez dłuższy czas 
w nieprawidłowej pozycji. 
Dzieje się tak, kiedy utrzy-
mujemy głowę zbyt wysu-

niętą  ku przodowi wzglę-
dem klatki piersiowej. Taka 
pozycja przeciąża nasz krę-
gosłup. Jest to szczególnie 
niebezpieczne, ponieważ 
taki stan rozwija się łagod-
nie i powoli co sprawia, że 
się przyzwyczajamy. Ból 
możemy odczuwać dopiero 
po jakimś czasie. Może on 
dotyczyć tkanki mięśniowej, 
stawów międzykręgowych, 
dysku czy też tkanki nerwo-
wej. Bóle przeciążeniowe 
mogą powstawać także na 
skutek wychłodzenia orga-
nizmu czy naciągnięcia mię-
śni podczas gwałtownego 
ruchu. 

Jak więc zapobiec po-
wstawaniu takiego bólu? 
Czasami wystarczy zmiana 
pozycji, bo na przykład sie-
dząc (a właściwie półleżąc) 
w fotelu, powodujemy przy-
kurcz mięśni grupy kulszo-
wo – goleniowej, a siedząc 
z nogą założoną na nogę 
- przykurcz mięśnia biodro-
wo-lędźwiowego. Nawet le-
żenie na boku z głową pod-
partą dłonią także wywołuje 
obciążenia i bóle szyi i ra-
mion. 

Zatem kiedy siedzimy 
na przykład przed kompu-
terem, pamiętajmy żeby 
monitor znajdował się na 
wprost naszej głowy a kla-
wiatura w takim miejscu na 
blacie, żeby przedramiona 
również na nim spoczywa-
ły. Jeżeli nasze biurko jest 
wyposażone w wysuwaną 
półkę na klawiaturę wtedy 
zadbajmy, żeby nasz fotel 
miał podłokietniki.

Jak widać, żebyśmy mo-
gli cieszyć się dobrym zdro-
wiem i nie narzekali na 
bóle szczególnie w okre-
sie jesiennym, powinniśmy 
kompleksowo dbać o swo-
je zdrowie. Każdego dnia 
musimy, skupiać się nad 
tym, żeby zdrowo się odży-
wiać, uprawiać sport a także 
utrzymywać odpowiednią 
pozycję podczas wykony-
wania codziennych czynno-
ści. Jest to szczególnie waż-
ne, ponieważ skutki takich 
zaniedbań możemy odczu-
wać dopiero po latach. Pa-
miętajmy zatem, że zdrowie 
mamy jedno i musimy o nie 
dbać każdego dnia.

W. Jakubek 
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Mają mało kalorii, a dużo 
błonnika!
Jedno jabłko to ok. 70-100 kcal. To 10-razy mniej niż 
w tabliczce czekolady! Cukry zawarte w tym owocu 
świetnie zaspokoją apetyt na słodycze i dostarczą 
sporo błonnika. Jabłko mieszczące się w dłoni to do-
skonały i szybki pomysł na przekąskę - zarówno w 
szkole, jak i w pracy. Możesz ją zabrać wszędzie!

Oczyszczają organizm
Jeśli jesz je bez obierania i bez poddawania obróbce 
termicznej, pektyny zawarte w jabłkach oczyszczają 
organizm z toksyn. Owoce te są również znakomitym 
źródłem witaminy C i potasu, odpowiedzialnego za 
gospodarkę wodną w organizmie.

Niszczą wolne rodniki
Flawonoidy zawarte w jabłkach niszczą wolne rodniki 
atakujące tkanki organizmu. Badania przeprowadzo-
ne dowiodły, że jedzenie jednego jabłka dziennie 
zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grube-
go i odbytnicy nawet o 50%. Eksperci z całego świata 
mówią o podobnym wpływie jabłek na rozwój raka 
wątroby, piersi i prostaty.

Poprawiają... urodę!
Jedzenie jabłek poprawia wchłanianie wapnia przez 
organizm tym samym wzmacniając nie tylko kości i 
zęby, ale też włosy i paznokcie. Jesli będziesz jadać je 
regularnie, na pewno odczujesz różnicę!

Jednoczą ludzi
Akcja #JedzJabłka, która narodziłą się po ogłoszeniu 
przez Rosję embarga na polskie owoce i warzywa, 
zjednoczyła ludzi w całym kraju. Pomysł, by zminima-
lizować straty polskich rolników i jeść więcej jabłek 
przyniesie same koszyści - i zdrowotne, i finansowe.

Dlaczego warto jeść 
JABŁKA

JABŁKA SĄ NAJCZĘŚCIEJ  
UPRAWIANYMI I NAJCHĘTNIEJ  
JADANYMI OWOCAMI NA ŚWIECIE.  
WSPOMAGAJĄ TRAWIENIE, ZMNIEJSZAJĄ 
OBRZĘKI, A OCET JABŁKOWY  
WYKORZYSTYWANY JEST W LECZENIU  
WRZODÓW. WŚRÓD KURACJI  
WSPOMAGAJĄCYCH ODCHUDZANIE  
POPULARNA JEST DIETA JABŁKOWA.
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Wpływ temperatury  
na stawy

Nasz ukad ruchowo-stawowy 
jest bardzo wrażliwy na niską 
temperaturę czy też na zwięk-
szenie wilgotności powietrza. 
Nie bez znaczenia jest także brak 
promieni słonecznych. Jesień to 
pora roku, w czasie której od-

czuwalny jest brak witaminy D, 
odpowiadającej za prawidłowe 
kształtowanie się kości i zębów 
oraz ich odpowiednią minera-
lizację. Na podstwie opracowa-
nego raport Fundacji na rzecz 
Zdrowego Starzenia się pt. „Kon-
struktywni. Zdrowi – Aktywni 
– Konstruktywni” z 2015 r. sza-
cuje się, że problemy z prawidło-

wym funkcjonowaniem stawów 
dotyczą około 5 mln Polaków. 
W rzeczywistości liczba ta może 
być znacznie wyższa. Regular-
na krótka ekspozycja na niskie 
temperatury - zwłaszcza ujemne 
- to sprawdzona metoda terapii  
i profilaktyki wielu chorób (krio-
terapia). Jednak długotrwałe wy-
stawienie na zimno prowadzi do 

JESIENNA AURA 
a wpływ na STAWY I KOŚCI

POLSKA ZŁOTA JESIEŃ, WEDŁUG NIEKTÓRYCH  
NAJPIĘKNIEJSZA PORA ROKU. CZAS, KTÓRY  
CHĘTNIE SPĘDZAMY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU,  
KORZYSTAJĄC Z OSTATNICH CIEPŁYCH DNI.  
JEDNAK TO TAKŻE OKRES KIEDY POGODA  
W JEDNEJ CHWILI MOŻE ZASKOCZYĆ NAS  
OGROMNĄ RÓŻNICĄ TEMPERATUR. 
TO NIESTETY, MOŻE NEGATYWNIE WPŁYWAĆ  
NA KONDYCJĘ NASZYCH STAWÓW, DLATEGO  
WŁAŚNIE O TEJ PORZE ROKU NALEŻY ODPOWIEDNIO 
ZADBAĆ O ICH SPRAWNOŚĆ I DOBRĄ KONDYCJĘ.

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.

MENACHINOX  
K2+D3 4000
30 kapsułek miękkich,  s 
uplement diety
Suplement zawiera naturalną witaminę K2 
pozyskiwaną z natto (aktywna forma MK-7). 
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Producent: XenicoPharma

MAGNE–B6 Max
50 tabletek, suplement diety 
Suplement zawiera połączenie cytrynianu magnezu (100 mg magnezu)  i  witaminy B6 (2 mg). 
Wyprodukowano dla:  Sanofi Aventis
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wychłodzenia organizmu i ma 
negatywny wpływ na stawy.

Zdrowe stawy a jesienne 
przysmaki na talerzu

Jesienią warto jeść produkty 
charakterystyczne dla danej pory 
roku. Najlepsze dla kości i stawów 
warzywa to: brokuły, buraki, jar-
muż, fenkuł, kalarepa, marchew-
ka, patison, por, pietruszka, seler, 
szpinak, brukselka, cykoria. Nie 
tylko wyśmienicie smakują - za-
warte w nich składniki odżywcze 
wspomagają stawy w trudnym 
czasie jesiennej aury. Wszystkie 
nadają się do gotowania oraz do 
spożycia na surowo.

Z jesiennych owoców warto 
zwrócić uwagę na jabłka, grusz-
ki, śliwki, pigwę, figi czy papaję, 
która jest skarbnicą składników 

budujących chrząstki albo dak-
tyle, chociaż te akurat to prawie 
w 80% składają się z cukrów

Do swojej diety warto wpro-
wadzić więcej tłustych, morskich 
ryb, np. takie jak dorsz, halibut, 
makrela. Powinniśmy ograni-
czyć używanie różnego rodza-
ju „ulepszaczy”, gdyż składniki 
w nich zawarte mogą potęgować 
stan zapalny.

W przypadku diety dedyko-
wanej naszym kosciom bardzo 
ważne jest u biegaczy dostar-
czanie organizmowi wraz z je-
dzeniem i suplementami odpo-
wiedniej ilości nie tylko wapnia, 
ale także witaminy D, witaminy 
K oraz białka. Dzięki temu unik-
niemy złamań przeciążeniowych, 
a wywrotka na mokrych liściach 
skończy się tylko siniakiem, a 
nie gipsem.  Kiedy zmniejszy-
my aktywność jesienią i zimą lub 
ograniczymy ich ilość, lepiej nie 
dosalać ekstra potraw. Nadmiar 
sodu, pochodzącego głównie z 
soli, zwiększa wydalanie wapnia, 
pozbawiając kości tego cenne-
go składnika. Ograniczyć należy 
przede wszystkim ilość słonych 
przekąsek i mocno przetworzo-
nych produktów (np. parówek). 
Wchłanianie wapnia mogą rów-

nież zmniejszyć zbyt duża ilość 
białka, fosfor (napoje typu cola), 
alkohol oraz kofeina. Pomocne 
w zatrzymywaniu wapnia w or-
ganizmie okazują się potas i ma-
gnez z warzyw i owoców.

Dbając o kości warto pamię-
tać, że fasola i inne rośliny strącz-
kowe również mają sporo wap-
nia, magnezu i błonnika, ale też 
substancji zwanych fitynianami. 
Mogą one zaburzać zdolność or-
ganizmu do wchłaniania wapnia. 
Możesz zmniejszyć poziom fity-
nianów przez moczenie fasoli w 
wodzie przez kilka godzin. Wodę 
wylej, nalej świeżej i gotuj ją bez 
dodatku soli. „Wchłanianie wap-
nia może być również utrudnio-
ne, jeśli łączysz bogate w wapń 
produkty mleczne z fitynianami 
i szczawianami, dlatego kanapka 
z białym serem, a do tego mocna 
herbata, to nie najlepszy pomysł, 
jeśli chcemy wzmocnić kości.

Kiedy dieta to za mało...
Jeśli jednak nasze kości i stawy 

jesienią są bardziej wrażliwe mo-
żemy to ulgę w bólu przyniesie 
MENACHINOX K2 MK-7 200 i 
4000. To suplement diety z natu-
ralną witaminę K2, który poma-
ga utrzymać w zdrowiu nasze ko-
ści. Kiedy jednak mamy problem 

DIP RILIF żel 
50 g
Skład: 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu.
Działanie: miejscowe przeciwbólowe, przeciwzapalne i znieczulające.
Wskazania: bóle reumatyczne, stawów, spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrod-
nieniowymi, pleców i mięśniowe, w tkance włóknistej, ścięgnach  i więzadłach, obrzęki 
wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazy stawów z naderwaniem więzadeł, kontuzji 
sportowych.
 Podmiot odpowiedzialny: EGIS Polska Sp. z o.o.

DIP HOT
rozgrzewający krem 67 g
Skład: krem zawiera salicylan metylu (12,8%), mentol (5,91%), olejek eukaliptusowy 
(1,97%),olejek terpentynowy (1,47%).
Działanie: miejscowe, rozgrzewające, przeciwbólowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle reumatyczne, stawów, lumbago, mięśniowe, gościec, stłuczenia i skręce-
nia stawów, u sportowców po treningu.
 Podmiot odpowiedzialny: EGIS Polska Sp. z o.o.

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.
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ze stawami to można pomyśleć 
o produkcie OMEGA Arte. Jest 
to suplement wskazany do po-
stępowania dietetycznego u cho-
rych na reumatoidalne zapalenie 
stawów, czy na stany zapalne sta-
wów. Doraźnym rozwiązaniem 
jest żel DIP RILIF, który działa 
przeciwzapalnie i znieczulająco. 
Łagodzi bóle reumatyczne, sta-
wów, spowodowane zmianami 
zapalnymi i zwyrodnieniowymi, 
pleców i mięśniowe, w tkance 
włóknistej, ścięgnach  i więza-
dłach, obrzęki wskutek uszko-
dzeń powysiłkowych, urazy sta-
wów z naderwaniem więzadeł. 

Nie trzeba być zdiagnozowa-
nym reumatykiem, aby wiedzieć 
kiedy nadchodzi zmiana pogody. 
Wiele osób czuje to dosłownie 
„w stawach” albo „w kościach”.

Przede wszystkim zadbajmy 
o odpowiednie ubranie. Obecny 
rozwój przemysłu tekstylnego 
pozwala na tworzenie ubrań cie-
płych, modnych, tak więc nawet 
najbardziej wybredni z nas znaj-
dą coś dla siebie bez uciekania 
się do wyrzeczeń.

Jeśli planujemy spacer lub 
dłuższy wypad w góry, pamiętaj-
my o termosie z ciepłym napo-
jem. Ciepły napój pozwoli roz-

grzać zmarznięte ciało, a i stawy 
będą wdzięczne za ukłon w ich 
stronę.

Jesienią warto być aktywnym! 
Długie spacery kiedy mamy 
piękną pogodę, rowerek stacjo-
narny kiedy nadejdzie jesienna 
słota i deszcz, należy zapewnić 
odpowiednią dawkę ruchu przez 
cały rok!

Nastaw się na ruch
Ruch jest jednym z najważ-

niejszych sprzymierzeńców or-
ganizmu jeśli chodzi o zapobie-
ganie słabym kościom, zwłaszcza 
osteoporozy. Niektóre badania 
wskazują, że nie tylko opóźnia 
on utratę masy kostnej ale także 
pomaga wzmocnić kości. 

Ruch powoduje zmiany ci-
śnienia wewnątrz stawu, co 
umożliwia dostarczenie skład-
ników odżywczych chrząstkom 
stawowym. Dlatego aktywność 
fizyczna, po pracy w czasie pra-
cy lub w wolnym czasie, odgry-
wa tak ważną rolę w profilaktyce 
chorób stawów. Podczas wyko-
nywania ćwiczeń może pojawić 
się ból stawów, ale zdaniem spe-
cjalistów nie powinno to być pre-
tekstem do zaniechania aktyw-
ności fizycznej. Ważne jednak, 
aby skonsultować się z rehabili-
tantem, który pokaże i przećwi-
czy z nami odpowiedni zestaw 
ćwiczeń.

 oprac. M. Grzeczyńska
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CZERWONY jak... 
burak, czerwona kapusta, pa-

pryka, pomidory, granat, czer-
wone grejpfruty

Oznacza to, że zawiera czerwo-
ny barwnik, czyli likopen.

Czerwony barwnik ma wiele 
zalet. Niszczy wolne rodniki wy-
wołujące raka, stanowi ochroną 
przed chronicznymi dolegliwo-
ściami wieku starczego, a przede 
wszystkim jest doceniany jako 

antyutleniacz chroniący przed 
chorobami serca. Czerwone ro-
śliny to także bogactwo potasu, 
który obniża poziom ciśnienia 
krwi i korzystnie wpływa na pracę 
serca, zatem wszystkie czerwone 
owoce i warzywa służą naszemu 
sercu.

ŻÓŁTY I POMARAŃCZOWY
czyli dynia, marchew, poma-

rańcza, cytryna i banan

Żółta lub pomarańczowa bar-
wa wskazuje na wysoką zawar-
tość karotenoidów, naturalnych 
barwników, które także wspierają 
organizm w ochronie przed no-
wotworami i spowalniają proces 
starzenia komórek.

Karotenoidy działają ochron-
nie w chorobach reumatycznych, 
przed artretyzmem, zawałem 
serca, zaćmą, wzmacniają nasz 
system immunologiczny. Karo-

JESIENNE KOLORY 
NA TALERZU

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.



tenoidy chronią również przed 
szkodliwymi skutkami promie-
niowania słonecznego. Jesien-
ne warzywa i owoce w barwach 
żółtych i pomarańczowych znaj-
dziemy witaminę A. Ta witamina 
znana jest przede wszystkim ze 
swojego dobroczynnego wpły-
wu na stan skóry, włosów i pa-
znokci. Można więc założyć, że 
wszystko co żółte i pomarańczo-
we działa wspomagająco na na-
szą odporność i urodę.

ZIELONE,  
czyli brokuły, szpinak, kiwi, 
ogórki, sałata, rukola, jarmuż

Zbawienna zieleń, to moc 
chlorofilu. Jest on niezbędny do 

życia nie tylko roślinom, ale także 
ludziom. Jedząc zielone warzy-
wa zjadamy także chlorofil, który 
pomaga w naprawie istniejących 
komórek i budowie nowych, 
wzmacnia wątrobę i wspomaga 
ją w odtruwaniu, współuczest-
niczy w tworzeniu czerwonych 
ciałek krwi i hamuje działanie 
substancji wywołujących raka.

Zielone warzywa zawierają 
także inne cenne składniki. Warto 
wymienić choćby luteinę, która 
łącznie z inną substancją obecną 
w zielonym jedzeniu, zeaksanty-
ną, przeciwdziała chorobom siat-
kówki oka.

Jeśli więc ktoś się zastanawia 
na jaki kolor postawić, podpo-

wiadamy: zielony! Bo zielone jest 
zdrowe!

Niebieski i fioletowy   
czyli śliwki, bakłażan, jagody, 
jeżyny i ciemne winogrona

Po fioletowe, a szczególnie 
niebieskie jedzenie powinny 
sięgać osoby, które mają pro-
blem z łakomstwem. Dlaczego? 
Bo nasz mózg nie kojarzy nie-
bieskiego z jedzeniem. Niebie-
skie czyli zepsute. Talerz pełen 
smakołyków w tym kolorze nie 
będzie dla nas aż tak zachęca-
jący. Jednak wbrew ostrzeże-
niom mózgu, niebieskie nie za-
wsze jest złe.

Warzywa i owoce o brawie 
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FLEGAMINA 
4 mg / 5 ml, syrop 120 ml, s 
mak malinowy
Oczyszcza oskrzela, ułatwia odkrztuszanie 
Skład: 5 ml zawiera 4 mg chlorowodorku bromheksyny.
Działanie: wykrztuśne, rozrzedzające wydzielinę.
Wskazania: ostre i przewlekłe choroby dróg oddecho-
wych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i 
usuwania śluzu.
Podmiot odpowiedzialny: TEVA 

FLEGAMINA 

4 mg / 5 ml, syrop 120 ml,  
smak miętowy – bez cukru 
Oczyszcza oskrzela, ułatwia odkrztuszanie 
Skład: 5 ml zawiera 4 mg chlorowodorku bromheksyny.
Działanie: wykrztuśne, rozrzedzające wydzielinę.
Wskazania: ostre i przewlekłe choroby dróg oddecho-
wych, przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania  
i usuwania śluzu.
Podmiot odpowiedzialny: TEVA 

ENTEROL 250
10 saszetek
Skład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdża-
ków Saccharomyces boulardi.
Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, 
zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, nawraca-
jącym biegunkom z powodu zakażenia C. difficile, jako 
dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem, 
zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym oraz  
podróżnym.
Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX 

fioletowej i niebieskiej zawie-
rają barwnik antocyjan. Wspo-
maga on ukrwienie tkanek i ma 
właściwości przeciw zapalne, a 

więc zapobiega zakrzepicy żył. 
Antocyjany obniżają kruchość 
naczyń włosowatych i znacz-
nie polepszają jakość widzenia 
wzmagając ukrwienie oka. An-
tocyjany są uznawane za jedne 
z najsilniejszych antyultelnia-
czy. Uczestniczą w produkcji 
kolagenu, który poprawia stan i 
wygląd skóry.

BIAŁY jak czosnek i cebula
Białe warzywa i owce to rzad-

kość, ale jakże cenna i w przeci-
wieństwie do innych kolorów, 

ich największą zaletą nie jest 
wcale barwnik roślinny. Zarówno 
cebula, jak i czosnek to skarbnice 
cennych substancji odżywczych. 
Przede wszystkim warto wspo-
mnieć o sulfidach, czyli lotnych 
związkach siarki, odpowiedzial-
nych za ostry smak tych warzyw.

Sulfidy tworzą się podczas 
rozkładu enzymatycznego al-
liiny, który pod wpływem tlenu 
i zawartego w cebuli enzymu 
alliinazy zamienia się w czynny 
sulfid allicynę. Allicyna pobudza 
jelita do produkcji substancji 
niszczących substancje choro-
botwórcze w jelitach, wpływa 
na wstrzymanie tworzenia się 
w żołądku rakotwórczej nitroza-
miny, przeciwdziała nadmiernej 
krzepliwości krwi i działa prze-
ciwbakteryjnie. Dlatego białe 
warzywa są takie ważne. Szcze-
gólnie jesienią! 

oprac. M. Grzeczyńska
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Co to jest 
reumatyzm
Bóle reumatyczne najczęściej koja-
rzymy ze zmianami pogodowymi i 
problemami ruchowymi. To jed-
nak dużo bardziej poważna choro-
ba, o różnorodnym pochodzeniu.
Najwięcej osób choruje na reu-
matyzm o podłożu niezapalnym. 
Jest to choroba zwyrodnieniowa, 
z którą spotykamy się najczęściej. 
Druga grupa to choroby zapalne, 
gdzie pogorszenie stanu zdrowia 
pacjenta postępuje bardzo szyb-
ko. W tym przypadku znaczenie 
ma czas, jaki upłynie od pierw-
szych objawów do rozpoczęcia 
leczenia. Im wcześniej pacjent 
trafi do reumatologa, tym większe 
szanse ma na zachowanie zdro-
wia. Różnica między zapalnymi i 
niezapalnymi chorobami reuma-
tycznymi wygląda tak, że choroby 

zapalne mogą w przeciągu roku z 
pacjenta zrobić całkowitego inwa-
lidę. W chorobie zwyrodnieniowej  
w tym samym okresie u chorych 
nastąpi jedynie niewielki jej roz-
wój.

Jak leczyć  
reumatyzm
Przebieg reumatyzmu pochodze-
nia zapalnego w pierwszej kolejno-
ści atakuje układ ruchu. Nie oszczę-
dza pozostałych narządów, jednym 
słowem choruje cały nasz orga-
nizm, a nie tylko układ ruchu… Nie 
oznacza to, że z każdym bólem po-
winniśmy iść do lekarza, nie można 
jednak lekceważyć obrzęków sta-
wów, zwłaszcza, jeśli dolegliwości 
bólowe pojawiają się rano, a ustę-
pują w ciągu dnia. Częstą przyczy-
ną opóźnień w diagnozie choroby 

jest fakt, że objawy i dolegliwości 
uwidaczniają się powoli. Drugim 
bardzo niepokojącym objawem 
są bóle kręgosłupa, które ustępują 
po ćwiczeniach i rozruszaniu się. 
Taka sytuacja może świadczyć o 
tym, że prawdopodobnie mamy 
do czynienia z zapalnym tłem ob-
jawów reumatyzmu. Pomóc nam 
mogą leki i maści przeciw bólo-
we, ale jest to działanie czasowe, 
mające na celu tylko zmniejszenie 
bólu. Reumatyzm będzie dalej się 
rozwijać, a brak bólu tylko opóź-
ni naszą wizytę u specjalisty, która 
w tym przypadku jest konieczna. 
Każdy stara się eliminować niedo-
godności, ale nie zwalnia to nas  
z obowiązku zasięgnięcia pora-
dy lekarza. Popularne leki prze-
ciwbólowe do pewnego stopnia 
mogą nam nawet pomóc. Dzieje 
się tak dlatego, że np. Ibuprofen, 
Polopiryna, czy Pyralgina są le-

Kilka słów o 
REUMATYZMIE

DOLEGLIWOŚCI ZWIĄZANE Z CHOROBĄ 
ZWYRODNIENIOWĄ, POJAWIAJĄCĄ SIĘ 
NAJCZĘŚCIEJ PO 45 ROKU ŻYCIA.  
TO SKUTEK ZUPEŁNIE NATURALNEGO  
PROCESU ZUŻYCIA STAWÓW. ZMIANY 
ZWYRODNIENIOWE OBJAWIAJĄ SIĘ  
INACZEJ U RÓŻNYCH OSÓB, GDYŻ  
JEST TO UZALEŻNIONE OD  
DODATKOWYCH UWARUNKOWAŃ.  
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kami przeciwzapalnymi, które  
w początkowym okresie procesu 
stanu zapalnego są bardzo sku-
teczne, dlatego jeśli przyniosły 
ulgę, to tylko potwierdza, że jak 
najszybciej trzeba umówić się do 
specjalisty. Jeśli dodatkowo jest to 
obrzęk stawów, który nie powstał 
wskutek urazu, w pierwszej kolej-
ności umówić się do reumatologa. 
Najlepszym rozwiązaniem będzie 
uzyskanie skierowania do reuma-
tologa w czasie wizyty u lekarza 
pierwszego kontaktu. Wiemy tak-
że bardzo dobrze co nam szkodzi,  
a co pomaga, dlatego ważne jest, 
aby bacznie obserwować swój or-
ganizm. Podobnie jak leki,  dieta i 
sposób odżywiania powinna być 
dobrana indywidualne do predys-
pozycji danej osoby. Inaczej jest z 
aktywnością fizyczną, tu trzeba za-
chować zdrowy rozsądek. Nie moż-
na wyeliminować z naszego życia 
ruch, także przy reumatyzmie ruch 
jest wręcz konieczny. Oczywiście 
każda aktywność fizyczna, która nie 
obciąża zbytnio naszych stawów 
jest wręcz zalecana.
W zależności od chwili wystą-
pienia pierwszych objawów do 
chwili rozpoczęcia leczenia, moż-

na ocenić zaawansowanie scho-
rzenia. Kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsza wizyta u lekarza i 
rozpoczęcie leczenia. To w zasa-
dzie pięćdziesiąt procent sukcesu, 
drugie pięćdziesiąt, to właściwy 
dobór leków. Należy dobrać takie, 
które powstrzymają chorobę. To 
oznacza, że nie tylko pacjent ma 
być cały czas świadomy odwiedzin 
u właściwego lekarza, ale także 
lekarz musi mieć świadomość, że 
to są chorzy, dla których czas jest 
najważniejszy, więc muszą szybko 

dobrać skuteczne leczenie. Dla pa-
cjenta to kwestia, od której zależy 
jego pełna sprawność i zatrzyma-
nie rozwoju choroby. Każdy niepo-
kojący objawy, powinien być jak 
najszybciej zgłoszony lekarzowi. 
Ważne jest, aby lekarz cały czas 
współpracował z pacjentem, tutaj 
istotne znacznie ma zaufanie i sto-
sowanie wszystkich zaleceń leka-
rza, bo zdarza się także, że pacjent, 
nagle poczuje się lepiej i odstawia 
leki bez jakichkolwiek uzgodnień z 
lekarzem. Ciężko w takiej sytuacji 
mówić o dobrej współpracy, a jesz-
cze gorzej o skutecznym leczeniu.
Dobra nowina jest taka, że pacjen-
ci, którzy są wcześnie zdiagnozo-
wani mogą być skutecznie leczeni. 
Nie są inwalidami, biorą udział w 
biegach, maratonach, tańczą, zdo-
bywają szczyty. To choroba, która 
zostanie szybko rozpoznana i le-
czona, nie stanowi przeszkód, aby 
normalnie funkcjonować.

oprac. M. Grzeczyńska

Światowy Dzień Reumatyzmu
Światowy Dzień Reumatyzmu obchodzimy od 1996 roku, 
zainicjowały go międzynarodowe środowiska chorych na 
reumatyzm. Celem jest poprawa komfortu życiowego osób 
żyjących z chorobami reumatycznymi. 

Parlament Europejski szacuje, że z dolegliwościami narządu 
ruchu boryka się ok. 30-40% mieszkańców Europy. W Polsce 
jest to prawie 9 mln osób. Większość chorych Polaków cierpi na 
chorobę zwyrodnieniową stawów, która jest skutkiem otyłości, 
ciężkiej pracy fizycznej, siedzącego trybu życia, no i wieku. Na 
reumatyzm nieuleczany, czyli pochodzeni zapalnego choruje 
ok. 400 tysięcy Polaków. Choroba zazwyczaj atakuje osoby w 
wieku od 30 do 50 lat, czyli w okresie pełnej aktywności zawo-
dowej i rodzinnej. Następstwem chorób reumatycznych, a w 
szczególności tych o podłożu zapalnym, jest niepełnospraw-
ność, a w dalszej perspektywie utrata samodzielności. 
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ASPARAGINIAN EXTRA 
50 tabletek, suplement diety
Zawiera magnez i potas z dodatkiem asparaginianu, dla osób dorosłych w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania organizmu na magnez i potas. Składniki preparatu wspomagają: przy skurczach 
mięśni, łydek i stóp, prawidłowe ciśnienie krwi, prace serca, w stanach stresu oraz zmęczenia.
Producent: UNIPHAR Sp. z o.o., Warszawa 

CERUTIN 
125 tabletek
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100 mg witaminy C oraz 25 mg rutozydu.
Działanie: zmniejszanie przepuszczalności i wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych 
Wskazania: stany niedoboru witaminy C i rutyny- wspomaganie odporności organizmu, 
uszczelnianie naczyń włosowatych – zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów  grypy.
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.

ENTEROL 250
10 kapsułek
Skład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.
Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybioty-
kowym, nawracającym biegunkom z powodu zakażenia C. difficile, jako dodatek do leczenia 
wankomycyną lub metronidazolem, zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym oraz  
podróżnym.
Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX 

Essentiale Max
50 kapsułek
Skład: 1 kapsułka zawiera Fosfolipidy z nasion sojowych zawierające (3-sn-fosfatydylo) 
cho-linę 600 mg.
Działanie: regeneracja ubytków w komórkach wątroby powstałych wskutek procesów chorobowych.
Wskazania: zmniejszenie subiektywnych dolegliwości wątrobowych spowodowanych nieprawidło-
wą dietą, działaniem substancji toksycznych, w przebiegu  zapaleniem wątroby.
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

ESPUMISAN  
100 kapsułek
Skład:1 kapsułka zawiera 40 mg symetykonu.
Działanie: zmniejszanie napięcia powierzchniowego pęcherzyków gazu, zawartych w masach pokar-
mowych i w śluzie przewodu pokarmowego.
Wskazania: leczenie objawowe zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z nadmiernym groma-
dzeniem się gazów w przewodzie pokarmowym, np. wzdęcia, w przypadku wzmożonego powstawania 
gazów w okresie pooperacyjnym, w przygotowaniu pacjentów do gastroskopii,  badań radiologicznych 
lub USG jamy brzusznej.
Podmiot odpowiedzialny: Berlin-Chemie AG

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, stawów, spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnienio-wy-
mi, pleców i mięśniowe, w tkance włóknistej, ścięgnach  i więzadłach, obrzęki wskutek uszkodzeń 
powysiłkowych, urazy stawów z naderwaniem więzadeł, kontuzji sportowych.
Podmiot odpowiedzialny:  EGIS Polska Sp. z o.o.

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.



 

FEMIFLAMAX
30 tabletek powlekanych, 
suplement diety

MAGNOLIAMAX
30 tabletek powlekanych, 
suplement diety

POGODNY NASTRÓJ, SPOKOJNY SEN
Suplement zawiera ekstrakt z kory magnolii lekarskiej oraz ekstrakt z czarnego pieprzu.
Wyprodukowano w UE dla: Salus International Sp z o.o. 

FIORDA 
30 pastylek do ssania, suplement diety smak czarna porzeczka
Na podrażnione gardło i krtań
Porost islandzki i dzika róża wspierają prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej gardła i krtani 
oraz wspomagają siły odpornościowe organizmu. Składniki stanowią uzupełninie diety dla osób 
z podrażnionym gardłem, które odczuwają „drapanie” i suchość w gardle, dyskomfort wywołany 
wzmożonym oddychaniem przez usta, chrypkę.
Producent: Phytopharm Klęka

FERVEX  
8 saszetek o smaku cytrynowym
Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol l-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.
Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska  Sp.  z o.o.

FLEGAMINA 
syrop 120 ml, smak miętowy 

Oczyszcza oskrzela, ułatwia odkrztuszanie 

Skład: 5 ml zawiera 4 mg chlorowodorku bromheksyny.
Działanie: wykrztuśne, rozrzedzające wydzielinę.
Wskazania: ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych, 
przebiegających z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.
Podmiot odpowiedzialny: TEVA 

MAGNE B6 FORTE
50 tabletek powlekanych

HERBA Pini 
116 ml, syrop

Skład: 100 ml syropu zawiera: wyciąg sosnowy płynny 
6,6g, nalewka koprowa-1g, fosforan kodeiny-0,05 g.
Działanie: przeciwkaszlowe.
Wskazania: doraźnie w suchym, męczącym  kaszlu 
w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych.
Podmiot odpowiedzialny: „Herbapol-Lublin” S.A.

PHARMATON Geriavit
100 kapsułek żelatynowych  
miękkich, suplement diety
Starannie dobrana kompozycja witamin, składników 
mineralnych i wyciągu G115 z żeńszenia, które wspie-
rają prawidłowe funkcjonowanie organizmu w okresach 
osłabienia i zmęczenia.

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

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.

ŁAGODNA MENOPAUZA
Suplement zawiera ekstrakt z czerwonej koniczyny i czarnego pieprzu, witaminę B6,kwas 
foliowy  magnez.
Wyprodukowano w UE dla: Salus International Sp z o.o.

Skład: 1 tabletka zawiera cytrynian magnezu 100 mg oraz witaminę B6-10 mg.
Działanie: magnez aktywuje  szereg enzymów, istotną rolę odgrywa w procesie skurczu mięśnia serco-
wego oraz wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej.
Wskazania: nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, uczucie lęku, niepokoju, przejściowe uczycie 
zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu, objawy lęku takie kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie 
serca, kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.
Podmiot odpowiedzialny: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
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NASIVIN CLASSIC 0,05% 
10 ml, aerozol
Skład: 1 ml zawiera 0,5 mg oksymatazoliny.
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie 
błony śluzowej .
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący pod-
czas zapalenia błony śluzowej nosa,  pochodzenia  na-
czynioruchowego lub  alergicznego, w zapaleniu zatok 
przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapaleniu 
ucha środkowego.
Lek przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia i dorosłych.
Podmiot odpowiedzialny: Merck Sp. z o.o.

PERSEN FORTE 
20 kapsułek 

PLIVA fem B 
100 ml, żel do higieny intymnej
Pielęgnacja i ochrona okolic intymnych przed 
infekcjami bakteryjnymi
Ultra delikatny, krystaliczny  żel do codziennej higieny 
i pielęgnacji zewnętrznych okolic intymnych kobiety, 
o zwiększonej podatności na występowanie stanów 
zapalnych lub będących w trakcie farmakologicznej 
terapii stanów zapalnych tych okolic.
Dystrybutor: TEVA 

PNEUMOLAN plus 
syrop 120 ml, suplement diety 
Dla dzieci powyżej 6. roku życia 
Suplement zawiera kompleks RespiraPRO i kompozycję  
ekstraktów roślinnych, które wykazują korzystne dwu-
torowe działanie wspomagające funkcjonowanie  ukła-
du dróg oddechowych oraz  układu odpornościowego. 
Producent: Walmark Sp. z o.o.

MENACHINOX K2  
MK-7 2000
30 kapsułek miękkich, 
suplement diety
Suplement zawiera naturalną witaminę K2 
pozyskiwaną z natto (aktywna forma MK-7). 
Pomaga w utrzymaniu zdrowych kości.
Producent: XenicoPharma

SINULAN DUO Forte
60 tabletek powlekanych, suplement diety 
Suplement zawiera kompleks RespiroPRO i kompozycję ekstraktów roślinnych, dwufazowe działanie 
wspomaga funkcjonowanie dróg oddechowych, a także układu odpornościowego
Producent: Walmark  Sp. z o.o.

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.

Skład: 1 kapsułka twarda  zawiera: Valerianae extractum hudroalcoholicum siccum (87,5mg); 
Melissae folii extractum siccum (17,5mg); Menthae piperitae folii extractum siccum (17,5mg) 
Działanie i wskazania: tradycyjny lek roślinny, w łagodnych stanach napięcia nerwowego  
i trudnościach w zasypianiu.  
Podmiot odpowiedzialny: ALVOGEN

OMEGA Cardio + czosnek
60 kapsułek, suplement diety
CHOLESTEROL, SERCE, KRĄŻENIE
Suplement wskazany dla prawidłowego funk-
cjonowania serca, w celu regulacji poziomu 
cholesterolu, dla prawidłowego krążenia krwi, 
dla prawidłowego profilu lipidowego i regulacji 
poziomu trójglicerydów, jako uzupełnienie diety 
w cenne dla zdrowia kwasy omega-3.
Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o.

NIZORAL szampon leczniczy
6 saszetek po 6 ml 
Skład: 1 g szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu.
Działanie: przeciwgrzybicze.
Wskazania: miejscowe leczenie i profilaktyka chorób 
skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malas-
sezia, powodującego łupież owłosionej skóry głowy, 
łojotokowe zapalenie skóry oraz łupież pstry wywołany 
przez Pityriasis versicolor.
Podmiot odpowiedzialny: Johnson & Johnsnon
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WITAMINA C FORTE 1000
20 tabletek musujących, suplement diety

Suplement diety przeznaczony jest dla osób dorosłych w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania  w witaminę C.
Producent: UNI-PHAR

STARAZOLIN Complete
10 ml, wyrób medyczny, 
krople do oczu 
INTENSYWNE NAWILŻANIE, REGENERACJA, 
OCHRONA 
Krople intensywnie i długotrwale nawilżają, 
wspomagają regenerację, zabezpieczają przed 
ponownym wysychaniem oraz tworzą warstwę 
ochronną na powierzchni oka.  Nie zawierają 
konserwantów. 
Producent: Polfa Warszawa S.A .

SYSTANE ULTRA 
10 ml, wyrób medyczny
Nawilżające krople do oczu służące do 
leczenia objawów suchego oka, dają  
czasową ulgę w odczuwaniu pieczenia 
i podrażnienia.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o.

XYLOMETAZOLIN WZF 0,1%
10 ml, krople do nosa
Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometazoliny.
Działanie: poprzez miejscowe obkurczanie naczyń krwionośnych zmniejsza się przekrwienie i obrzęk 
błony śluzowej i ilość wydzieliny.
Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, 
kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej, zapaleniu zatok.
Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A.

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.

Biovital ZDROWIE plus
1000 ml, suplement diety
ENERGIA I WITALNOSĆ,  
SERCE I UKŁAD KRĄŻENIA
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, 
zalecany szczególnie osobom przepraco-
wanym, przemęczonym, chcącym zacho-
wać zdrowie, odporność, energię i dobrą 
kondycję organizmu niezależnie od wieku.
Podmiot odpowiedzialny:  
EGIS Pharmaceuticals 

VIBOVIT Goal! 
50 żelków, suplement diety
Suplement zawiera codzienną porcję 10 witamin, 
niezbędnych dla prawidłowego rozwoju dziecka, dla 
dzieci od 4 roku życia.
Producent TEVA

UNIBEN 1,5 mg/ml
30 ml, arozol do stosowania  
w jamie ustnej
Skład: 1 ml roztworu zawiera 1,5 mg benzydaminy
Działanie: miejscowe przeciwbólowe, przeciwzapalne, 
znieczulające, odkażające.
Wskazania: leczenie miejscowych objawów związanych 
z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła. 
Podmiot odpowiedzialny:  
Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”

SOPELEK 3+  
ASPIRATOR.VACUUM
wyrób medyczny 

Aspirator umożliwia usunięcie wydzieliny z noska małego dziecka i tym samym pomaga mu przywró-
cić swobodne oddychanie i dobre samopoczucie. Systematyczne oczyszczanie noska pozwala zapobiec 
lub ograniczyć infekcje w górnych i dolnych drogach oddechowych. Aspirator pozwala na tradycyjne 
odciągania za pomocą ust lub przy użyciu siły ssącej odkurzacza. 
Wytwórca: Salus International Sp. z o.o.

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK
2018
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Nie da się ukryć, że brak światła i 
szarość, która nas otacza jesienią 
może skutecznie pozbawić nas 
chęci do działania. Co zatem zro-
bić, żeby jakoś przetrwać ten okres 
w dobrej kondycji psychicznej i fi-
zycznej. Pierwszym i najprostszym 
sposobem jest akceptacja stanu 
rzeczy. Druga opcja, którą poleca-
my to podjęcie konkretnych dzia-
łań, które poprawią nasz nastrój i 

zachęcą do działania.  
Przyczyną spadków nastroju jest 
niewielka ilość światła dostar-
czanego do naszego organizmu. 
W momencie gdy jest mało świa-
tła, nasz organizm, a konkretnie 
szyszynka (gruczoł znajdujący się 
w mózgu) zwiększa produkcją 
tzw. hormonu snu, czyli melato-
niny. Wtedy stajemy się apatyczni, 
senni bez chęci do działania. Brak 

światła skutkuje również zmniej-
szeniem stężenia serotoniny czyli 
tzw. hormonu szczęścia. Najprost-
szym sposobem zatem dla po-
prawy nastroju jest doświetlenie 
organizmu. 

Złap światło
Ważny jest każdy promień słońca. 
Gdy tylko widzimy, że na dworze 
jest trochę jaśniej powinniśmy 
wyjść na spacer. Rano kiedy wsta-
jemy możemy włączyć jak najwię-
cej lamp w domu żeby było jaśniej. 
To sprawi, że szybciej się obudzi-
my i nabierzemy energii. Dla osób, 
które są bardziej wrażliwe na braki 
światła zalecamy kupno lampy do 
światłoterapii. Jest to urządzenie, 
które emituje światło zbliżone do 
naturalnego ale znacznie silniej-
sze od tego, którego źródłem jest 
zwykła żarówka. Dodatkowo jest 
to światło całkowicie bezpieczne 

Rozchmurz się
na jesień

CORAZ KRÓTSZE, SZARE DNI  
I ZACINAJĄCY DESZCZ MAJĄ NIE WIELE 
WSPÓLNEGO ZE ZŁOTĄ POLSKĄ JESIENIĄ. 
JEDNAK TO TAK NAJCZĘŚCIEJ  
WYGLĄDAJĄ JESIENNE MIESIĄCE.  
JEDNI WYCZEKUJĄ ICH Z UTĘSKNIENIEM 
PO LETNICH UPAŁACH DLA DRUGICH  
JEST TO OKRES CHANDRY I CIĄGŁEGO 
ZŁEGO SAMOPOCZUCIA.  



dla naszych oczu i skóry. Jeżeli już 
mamy taki sprzęt najlepiej używać 
go dwa razy dziennie rano i wie-
czorem. Ważne jednak żeby wie-
czorna sesja odbyła się nie później 
niż dwie godziny przed snem, po-
nieważ później możemy mieć pro-
blemy z zasypianiem. Takie lampy 
to jednak dość duży wydatek. Al-
ternatywą mogą być wykupione 
zabiegi w gabinecie medycyny 
naturalnej. Światłoterapia jest bar-
dzo skuteczna, dlatego też często 
się ją stosuje w leczeniu depresji 
sezonowej. Przestrzegamy jednak 
przed stosowaniem solarium jako 
sposobu na doświetlenie organi-
zmu. Po pierwsze solarium przy-
spiesza powstawanie zmarszczek 
i utratę jędrności skóry, natomiast 
w niewielkim stopniu poprawia 
nastrój. Dzieje się tak, ponieważ 
zakładamy ciemne okulary, a to 

właśnie przez oczy dociera do mó-
zgu informacja o ilości światła. 

Czekolada dobra 
na wszystko
Pozytywnie wpływa na nastrój 
i koi nerwy. Takie super moce cze-
kolada zawdzięcza dwóm skład-
nikom. Pierwszy to tryptofan, 
niezbędny do wytwarzania sero-
toniny a drugi to magnez, który 
tłumi agresję i uspokaja. Ponad-
to czekolada pobudza, rozjaśnia 
umysł a także zmniejsza ryzyko 
zmian miażdżycowych, zatem 
jak najbardziej ją rekomenduje-
my. Dodatkowym atutem będzie 
jeżeli dodamy tej przyjemności 
odpowiednią oprawę. Można na 
przykład delektować się czekola-
dą podczas oglądania odprężają-
cego filmu, który również dobrze 

wpłynie na nasz nastrój. 

Zadbaj o dobry 
nastrój
Zapach świeżego ciasta chyba 
każdemu kojarzy się z beztroskim 
dzieciństwem. Zapachy również 
wpływają na nasz humor, samo-
poczucie. Źródłem kojących za-
pachów mogą być olejki eterycz-
ne. To właśnie one najskuteczniej 
przeganiają smutek i wyrywają 
z apatii. Do takich zapachów zali-
czamy olejki: z neroli (kwiatów po-
marańczy), limetkowy, ylangowy, 
rozmarynowy, z mięty pieprzowej, 
mandarynkowy, pomarańczowy. 
Wybierz spośród nich ten, którego 
woń ci się podoba. Jak zatem za-
stosować olejki w praktyce? Moż-
na na przykład wlać 10-20 kropli 
do kąpieli w wannie. Można także 
kupić suszone kwiaty i je lekko na-
sączyć olejkiem. Wystarczy kilka 
kropel a nasz dom wypełnią koją-
ce zapachy. 

Kolor ma  
znaczenie
Gdy na zewnątrz jest szaro i ponu-
ro, a my dodatkowo również ubie-
ramy się w szare kolory możemy 
nasilić nasze przygnębienie. Ko-
lory to kolejny element walki z je-
sienną apatią. Starajmy się w tym 
czasie stawiać na czyste barwy, 
wyraziste, intensywne. Taki zabieg 
pozwoli stłumić rozdrażnienie, 
uspokoić i dodać energii. Choć nie 
zawsze zwracamy na nie uwagę, to 
kolory mają duży wpływ na nasze 
samopoczucie. Czasami się zda-
rza, że nie świadomie stosujemy 
koloroterapię, na przykład zakła-
dając czerwony sweter. Czerwień 
pobudza do działania, wzmacnia. 
Warto zatem stosować ten rodzaj 
terapii świadomie. Nie musimy od 
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razu wyglądać niczym papuga, 
wystarczy jeden akcent w naszym 
stroju, który będzie miał nasycony 
kolor. Możemy także przygotować 
nasze mieszkanie na nadejście je-
sieni, wymieniając zasłony czy do-
datki w kuchni.

Ruch  
to podstawa
Łatwo powiedzieć, trudniej się 
zmobilizować, gdy wieje i pada. 
Ale warto! Badania dowodzą, że 
ruch jest tak samo ważny dla zdro-
wia, urody i samopoczucia, jak 
prawidłowa dieta. Daje sprawność 
i energię, zwiększa odporność na 
stres i niepowodzenia. Dla zdro-
wia jest nieoceniony. Gdy np. spa-
cerujemy 3 razy tygodniowo po 
30 minut, poprawia się znacznie 
funkcjonowanie serca, które do-
starcza do krwi większą ilość tle-
nu, obniżając ciśnienie i poziom 
cukru. Gdy zaczniemy regularnie 
ćwiczyć, bardzo szybko poczujemy 
się fantastycznie, ruch wyzwala bo-
wiem endorfiny - białka, które po-
prawiają nastrój i mają taką samą 
strukturę jak opium czy morfina. 
Wywołują dobre samopoczucie i 

dlatego nazywane są hormonami 
szczęścia.
Wraz z endorfinami, po wysiłku 
fizycznym następuje przypływ 
adrenaliny, która również (w nie-
wielkich dawkach) poprawia sa-
mopoczucie. Nie chodzi jednak o 
to, by iść na basen raz na miesiąc 
albo uczynić jednorazowy „zryw” i 
pobiegać w parku. Ważne jest, by 
ruszać się regularnie. Jak to zrobić? 
Musimy znaleźć taką aktywność fi-
zyczną, którą naprawdę polubimy. 
Na dłuższą metę nie da się zmusić 
do wysiłku, który nie daje przyjem-
ności. Nie zasmakujesz w wizytach 
na basenie, gdy nie cierpisz mo-
czenia głowy. Zachęcamy do tańca 
lub uprawiania jogi - obecnie jest 
to modne i na pewno w okolicyj 
znajdą się jakieś zajęcia tego typu.

Jesień to czas 
spotkań
Na jesień powinniśmy szczegól-
nie zadbać o to żeby przebywać 
jak najwięcej wśród ludzi. Unikać 
samotności. Samotność dla więk-
szości z nas kojarzy się ze smut-
kiem. Planujmy zatem jak najwię-
cej spotkań, wspólnych spacerów 
czy oglądania filmów. Jesień to 
idealna pora roku żeby odświeżyć 
stare kontakty. Można na przykład 

zorganizować spotkanie z dawny-
mi znajomymi ze szkoły. Oprócz 
poprawy nastroju może także 
odzyskamy znajomych sprzed lat. 
Jeżeli nie mamy takich znajomych 
to warto nawiązać zupełnie nowe 
znajomości. W tym celu można 
zapisać się na różnego rodzaju 
kursy lub uniwersytety III wieku. W 
takich miejscach jest wielu cieka-
wych ludzi, którzy chętnie nawią-
zują nowe kontakty.

Kiedy do lekarza
Jeżeli widzimy u siebie spadki na-
stroju spowodowane nadchodzą-
cą jesienią to powinniśmy bardzo 
uważnie je obserwować. Jeżeli ob-
jawy nie ustępują po kilku dniach 
a wręcz się nasilają nie możemy 
ich lekceważyć. Nie zawsze domo-
we sposoby na poprawę humo-
ru są skuteczne. Czasami zwykła 
chandra może okazać się depresją 
sezonową z którą powinniśmy się 
udać do lekarza specjalisty. Nie 
należy się wstydzić, ponieważ bar-
dzo często w takich przypadkach 
wizyta u psychiatry to jedyne roz-
wiązanie. Skorzystanie z pomocy 
pozwoli na odzyskanie radości 
z życia i chęci do działania. 

oprac. W. Jakubek
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NIZORAL 
60 ml,  szampon leczniczy
Skład: 1 g szamponu zawiera 20 mg ketokonazolu.
Działanie: przeciwgrzybicze.
Wskazania: miejscowe leczenie i profilaktyka chorób 
skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju Malassezia, 
powodującego łupież owłosionej skóry głowy, łojotokowe 
zapalenie skóry oraz łupież pstry wywołany przez Pityriasis 
versicolor.
Podmiot odpowiedzialny: Johnson & Johnson
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RECEPTA
na dobry sen

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

we krwi nagle gwałtownie ro-
śnie do około 10 pg/ml (tzw. 
początek wzrostu wydziela-
nia melatoniny w ciemności; 
DLMO). W ciągu kolejnych 
kilku godzin jej stężenie da-
lej rośnie do około 60-70 pg/
ml, a my stajemy się coraz 

bardziej senni i idziemy spać. 
Poziom melatoniny we krwi 
osiąga szczyt około 3 w nocy 
po czym zaczyna spadać, by 
nad ranem znów osiągnąć 
<1pg/ml. Cykl się powtarza. 

Oprócz melatoniny, w regu-

Pod koniec zeszłego roku 
w moim cyklu pojawił się 
tekst na temat snu. Pisa-
łem wtedy jak skompliko-
wanym procesem jest sen 
oraz jak ważny jest on dla 
homeostazy i prawidło-
wej funkcji naszego or-
ganizmu. Regularny sen, 
trwający przeciętnie 8 go-
dzin, może poprawić nasze 
samopoczucie i zdrowie 
zarówno krótko, jak i dłu-
goterminowo. Co jednak 
zrobić, gdy z to właśnie z 
regularnością snu mamy 
problem?

Melatonina to hormon pro-
dukowany przez szyszynkę. 
W prawidłowym cyklu do-
bowym jego stężenie we 
krwi jest najniższe (poniżej 
1pg/ml) gdy się budzimy i 
pozostaje na niskim pozio-
mie przez dalszą część dnia. 
Około 15 godzin po przebu-
dzeniu, poziom melatoniny 
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lacji naszego rytmu dobowe-
go bierze udział tzw. proces 
S. Związany jest on częściowo 
z wydzielaniem adenozyny i 
w skrócie sprowadza się do 
prostej zależności - im dłużej 
jesteśmy na nogach, tym bar-
dziej senni się stajemy. W połą-
czeniu, u ludzi zdrowych, oba 
te procesy każą nam wstać 
rano, funkcjonować za dnia i 
iść spać w nocy. Kiedy jednak 
zachodzi między nimi kon-
flikt, bo pracujemy na nocne 
zmiany, graliśmy do 4 w nocy 
w nowe Call of Duty albo do-
tknął nas jet lag po długiej po-
dróży samolotem, cały system 
upada. Jeden proces każe nam 
spać a drugi się budzić. W efek-
cie śpimy niespokojnie, mamy 
problem wstać, a za dnia jeste-
śmy senni.

Melatonina wpływa na oba te 
procesy. Z jednej strony mo-
duluje proces S, sprawiając, że 
natychmiastowo stajemy się 
bardziej senni. Z drugiej stro-
ny, może ingerować w nasz 
rytm dobowy, zmieniając czas, 
który nasz organizm uważa za 
dobrą porę na sen. Rozumie-
nie tych zależności pozwala 
nam efektywnie wykorzystać 
suplementację melatoniną, 
która ostatnimi czasy stała się 

szeroko dostępna, a melatoni-
nę możemy dostać bez recep-
ty.

Zwykle jednak, dostępna jest 
ona w dawkach od 1-10mg w 
tabletce. I właśnie tutaj poja-
wia się problem. Jak pokazu-
ją badania, optymalna daw-
ka melatoniny wynosi około 
0.3mg. Większość dostępnych 
na rynku preparatów przekra-
cza tę dawkę 10-30-krotnie. 
Badania przeprowadzone na 
ludziach starszych wskazują 
na lepszą jakość snu i mniej-
sze efekty uboczne przy daw-
kach 0.3mg w porównaniu do 
dawek 3mg (Zhdanova et al, 
2001). Przegląd badań z 2005 
roku pokazuje, że dawki powy-
żej 0.3mg nie niosą lepszych 
efektów a jedynie większe 

skutki uboczne (Brzezinski et 
al). W nieco nowszym bada-
niu wykazano, że właśnie takie 
dawki są najbardziej zbliżone 
do naturalnych poziomów wy-
dzielania melatoniny u ludzi 
młodych (Vural et al, 2014).

Ogólnie przyjęto, że najbar-
dziej odpowiednie będą dawki 
od 0.1-0.5mg. Z pomocą nam 
może przyjść tutaj najprostszy 
przecinak do tabletek, który 
pozwoli nam zmniejszyć daw-
kę produktów dostępnych na 
rynku. Zbyt duża ilość mela-
toniny nie jest wyraźnie szko-
dliwa, jednak może powodo-
wać rozwój pewnej tolerancji 
i zaburzać nasz naturalny rytm 
dobowy. Warto więc zacząć od 
mniejszych dawek, bo jak wia-
domo czasem mniej, znaczy 
więcej.

Jak więc stosować ją w prakty-
ce? Jeśli chcemy iść spać wcze-
śniej, bo nasz rytm dobowy 
przesunął się do przodu, zgod-
nie z zaleceniami (Van Geijlswi-
jk et al) najlepiej będzie wziąć 
od 0.1-0.5mg melatoniny 9 
godzin po przebudzeniu, czyli 
około 7 godzin przed pójściem 
spać. Dodatkowo poleca się 
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po zachodzie słońca ograni-
czyć światło niebieskie (smart-
fony, telewizja) lub zastosować 
aplikacje blokujące to światło. 
Alternatywą do tego jest za-
kładanie okularów ze szkłami 
blokującymi te pasma. Warto 
w godzinach porannych wpro-
wadzić jakąś aktywność fizycz-
ną w celu rozbudzenia się, a 
także wystawiać się na działa-

nie jasnego światła. 
W przypadku, gdy chodzimy 
spać zbyt wcześnie i wstaje-
my zbyt wcześnie powinniśmy 
zrobić zupełnie na odwrót. 
Przyjmijmy dawkę 0.1-0.5mg 
melatoniny zaraz po przebu-
dzeniu, ćwiczenia fizyczne 
zostawmy na wieczór, a po 
zachodzie słońca śmiało ko-
rzystajmy z urządzeń elektro-

nicznych. W przypadku, gdy 
dotknie nas jet lag większość 
badań zaleca dawkę 0.3mg 
tuż przed snem. Możemy także 
spróbować zastosować pierw-
szy protokół, czyli przyjąć me-
latoninę 9 godzin po przebu-
dzeniu (czyli 7 godzin przed 
snem) z uwzględnioną po-
prawką nowej strefy czasowej. 

Podsumowując, suplementa-
cja melatoniną jest bezpiecz-
nym sposobem na problemy 
z rozregulowanym rytmem 
dobowym. Warto jednak po-
dejść do niej na spokojnie i 
zacząć od niskich dawek, bo to 
właśnie one wykazują w bada-
niach największą skuteczność. 
Gdy jednak nasze problemy 
wiążą się nie tylko z tym, że 
chodzimy spać zbyt wcześnie 
lub za późno, a dodatkowo 
mamy problem z jakością snu 
warto skonsultować się z leka-
rzem specjalistą. 

FERVEX JUNIOR  
8 saszetek
Nie zawiera cukru
Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol-280 mg, 
kwas askorbowy-100 mg, malenian fenirami-
ny-10 mg.
Działanie:  przeciwgorączkowe, przeciwbólowo, 
zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów  
przeziębienia i grypy u dzieci powyżej 6 roku 
życia.
Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma

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.
Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma

Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol-500 
mg, kwas askorbowy-200 mg, malenian fe-
niraminy-25 mg.
Działanie:  przeciwgorączkowe, przeciwbó-
lowo, zmniejszenie przekrwienia błony ślu-
zowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów  
przeziębienia i grypy.
Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma

FERVEX o smaku malinowy 
8 saszetek

FERVEX D 
8 saszetek



Alergia nie kończy się wraz z 
odejściem lata. Jesienią alergicy 
również nie mają łatwo, ponie-
waż wówczas uczulenie wywo-
łują niektóre rośliny, a także „do-
mowe” alergeny – m.in. pleśnie i 
roztocza.

Alergie jesienne  
- pyłkowica
Pyłkowica, czyli alergia na pyłki 

roślin wiatropylnych, bywa koja-
rzona przede wszystkim z wiosną 
i latem. Jednak jesień, choć nie 
obfituje już w tak pokaźną ilość 
alergenów roślinnych w powie-
trzu, również niesie ze sobą pył-

kowe zagrożenia dla alergików. 
Wrześniowy kalendarz pylenia 
roślin wskazuje na aktywność pyl-
ną chwastów. Wśród nich należy 
wyróżnić najobficiej pylący i naj-
silniej uczulający chwast w Polsce 
– bylicę. Alergia na pyłki tej rośli-
ny zajmuje 3. miejsce (po trawach 
i brzozie) na liście najczęstszych 
przyczyn alergicznego zapalenia 
błony śluzowej nosa i spojówek w 
naszym kraju. Objawy te w sko-
jarzeniu z pyleniem bylicy najczę-
ściej obserwuje się późnym latem, 
ale ryzyko ich wystąpienia, choć 
znacznie niższe, jest wciąż możliwe 
we wrześniu, a nawet w paździer-
niku.

Wczesnojesienne powietrze 
może też zawierać niewielkie ilo-
ści pyłków komosy, łubinu, babki 
lancetowatej, pokrzywy czy perzu. 
„Czarną listę” jesiennych alerge-
nów powietrznopochodnych 
zamyka ambrozja – kwitnąca w 
sierpniu, ale utrzymująca się w 
powietrzu do końca października. 
Chwast ten jest szczególnie eks-
pansywny w Ameryce Północnej. 
Alergia na pyłki ambrozji dotyczy 
nawet 50% amerykańskich pacjen-
tów z pyłkowicą. W Polsce obec-
ność pyłku ambrozji odnotowano 
m.in. w Szczecinie, Lublinie, Krako-
wie, Rzeszowie, Sosnowcu, Opolu 
i Wrocławiu. Jednak jego stężenie 
jest stosunkowo niskie – nie prze-
kracza 20–30 ziaren na 1m3 powie-
trza.

Uczulonym na ambrozję, a tak-
że osobom, u których wystąpiła 
alergia na pyłki chwastów (szcze-
gólnie bylicy), może grozić alergia 
krzyżowa. Tu można zaobesrwo-
wać najczęściej zespół alergii jamy 
ustnej. Dzieje się tak, gdy niektóre 

ALERGIA 
jesienne dolegliwości

CHOCIAŻ WYDAJE SIĘ NAM, ŻE JEST INACZEJ TO,  
NIESTETY, JESIENIĄ ALERGIE NASILAJĄ SIĘ. PO LECIE  
LIŚCIE LECĄ Z NIEPYLĄCYCH JUŻ DRZEW, ZBOŻA  
ZNIKAJĄ Z PÓL, A TRAWY WRAZ Z UTRATĄ ZIELENI  
PRZESTAJĄ UCZULAĆ, JEDNAK MIMO TO SEZON NA 
ALERGIĘ NIE MIJA. WE WRZEŚNIU, PAŹDZIERNIKU  
NADAL AKTYWNE SĄ NIEKTÓRE ALERGENY. CO  
UCZULA JESIENIĄ? NA CZYM POLEGA LECZENIE  
JESIENNEJ ALERGII? 
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białka obecne w pyłkach roślin są 
chemicznie zbliżone do alergenów 
pokarmowych, w niektórych owo-
cach i warzywach. W przypadku, 
gdy alergeny posiadają identycz-
ne lub bardzo zbliżone elementy, 
przeciwciała IgE prawdopodobnie 
nie rozpoznają różnic w ich budo-
wie, a „myląc się”, atakują wszystkie 
podobne białka.

Co pyli jesienią? 
W kalendarzu pylenia roślin 

widnieją dwie „tajemnicze” łaciń-
skie nazwy: Alternaria oraz Clado-
sporium. Są to terminy określające 
rodziny grzybów pleśniowych – 
kolejnych alergenów wyjątkowo 
aktywnych jesienią. Popularne 
określenie alergia na grzyby i ple-
śnie w gruncie rzeczy oznacza 
nadwrażliwość na grzyby pleśnio-
we, popularnie zwane pleśniami. 
Namnażają się one szczególnie in-
tensywnie przy wysokim poziomie 
wilgotności powietrza (powyżej 
70%) – typowym dla deszczowej 
jesieni – oraz w temperaturze oscy-
lującej między 16 a 35°C.

Alergie jesienne - 
roztocze

Wraz z nastaniem chłodniej-
szych, jesiennych miesięcy chęt-
niej i więcej czasu spędzamy w 
zamkniętych pomieszczeniach. 
Niestety współczesne zwycza-
je mieszkaniowe niekoniecznie 
można nazwać zdrowymi. Cen-
tralne ogrzewanie znacznie pod-
noszące temperaturę powietrza w 
pomieszczeniach, szczelne okna 
utrudniające cyrkulację powietrza 
oraz bogate wyposażenie wnętrz 
sprzyjające osiadaniu kurzu two-
rzą idealne środowisko do namna-
żania się alergizujących roztoczy. 
Są to mikroskopijne pajączki bytu-
jące w kurzu domowym. Najwięk-
sze ich stężenie stwierdza się w 
łóżkach, materacach, dywanach, 
wykładzinach, tapicerowanych 
meblach i pluszakach. Dlatego 
alergia na kurz i roztocza daje o so-
bie znać najczęściej w momencie 

sprzątania, zamiatania, odkurzania 
czy słania łóżka. Z kolei rozwojowi 
tych mikroorganizmów sprzyjają: 
podwyższona temperatura (ok. 
23–25°C), wysoka wilgotność (po-
wyżej 75%) oraz stały dostęp do po-
żywienia, jakim jest przede wszyst-
kim ludzki naskórek (złuszczony 
w ciągu doby stanowi miesięczne 
pożywienie dla tysięcy roztoczy). 
Namnażanie roztoczy rozpoczyna 
się pod koniec lata, dlatego w okre-
sie od sierpnia do października jest 
ich najwięcej. Zaobserwowano, że 
konicówka września charateryzuje 
się czesem, kiedy odnotowuje się  
znacznie większe dolegliwości u 
astmatyków. Ma to prawdopodob-
nie związek z cyklem rozwojowym 
roztoczy. 

Jak sobie radzić 
z alergią
Zawsze aktualną – niezależnie 

od pory roku – metodą zwalcza-
nia alergii jest po prostu unikanie 
alergenów. W tym celu warto sto-
sować się do kilku podstawowych 
zasad. Po pierwsze – uczulonym 
na pyłki chwastów odradza się je-
sienne spacery po polach, łąkach, 
nieużytkach, wiejskich dróżkach, 
kamienistych zboczach, okoli-
cach starych domów i śmietnisk, 
szczególnie w godzinach szczytu 
pylenia, tj. 10:00–15:00. Po drugie 
– uczuleni na pleśnie powinni omi-



jać stare, zbutwiałe drzewa, sterty 
wilgotnych liści, zrezygnować z 
roślin doniczkowych w domu, a na 
wszelkie ślady obecności grzybów 
na ścianach, framugach okien czy 
futrynach od razu reagować. Po 
trzecie – alergia na kurz i roztocza 
wiąże się z koniecznością częstego 
wietrzenia pomieszczeń, regular-
nego sprzątania odkurzaczem z 
filtrem HEPA zapobiegającym roz-
przestrzenianiu się alergenów, a 
przynajmniej dwa razy w tygodniu 
z myciem podłogi na mokro.

Pozbądź się kurzu!
Warto wyeliminować z otwar-

tej przestrzeni elementy wystroju 
wnętrz potencjalnie gromadzące 
kurz (dywany, zasłony, książki, pły-
ty, bibeloty, pluszaki). Tych ostat-
nich często nie sposób odmówić 
dziecku. Dlatego najlepiej kupić 
dwie identyczne przytulanki. Gdy 
jedna „śpi” z dzieckiem, druga 
może „spędzać noc” w zamrażarce. 
I tak na zmianę. Już 24-godzinne 
wymrażanie w temp -22 st. C nisz-
czy roztocza.

Farmakoterapia
Alergia na kurz i roztocza, pył-

ki chwastów czy pleśnie wymaga 
zastosowania odpowiedniej far-
makoterapii w celu zahamowania 
objawów typu: wyciek wodnistej 
wydzieliny, kichanie, świąd i nie-
drożność nosa oraz alergiczne za-
palenie spojówek. Jesiennym aler-
gikom, podobnie jak pozostałym, 
zaleca się w pierwszej kolejności 
leki przeciwhistaminowe bloku-
jące aktywność histaminy – sub-
stancji odpowiedzialnej za rozwój 
zapalenia alergicznego. Biorąc 
pod uwagę fakt, że jesień to rów-
nież początek intensywnej nauki 
w przedszkolu, szkole, na studiach, 
a także czas wzmożonej pracy po 
sezonie urlopowym, warto sięgnąć 
po preparaty, które nie zaburza-
ją naszych funkcji poznawczych 
i psychomotorycznych. Tego ro-
dzaju działanie wykazują leki prze-
ciwhistaminowe I generacji – np. 
antazolina lub ketotifen. Wynika to 
z faktu, że starsze antyhistaminiki 
blokowały nie tylko receptor hista-
minowy H1, ale i wiele innych oraz 
przenikały przez barierę krew–
mózg, wywołując senność i zabu-
rzenia koncentracji. W odróżnieniu 
od nich leki przeciwhistaminowe II 
generacji – szczególnie najnowsze, 
do których zalicza się bilastyna czy 
feksofenadyna – wykazują wyso-

kie powinowactwo do receptora 
H1, przez co są pozbawione dzia-
łania sedatywnego. Stąd preparaty 
zawierające np. bilastynę cechuje 
wyższy profil bezpieczeństwa i to-
lerancji w terapii. Natomiast efekt 
kliniczny tej substancji czynnej 
utrzymuje się do 24 h, a początek 
działania następuje w drugiej go-
dzinie od podania środka.

Odczulanie
Gdy unikanie chorobotwórcze-

go alergenu jest utrudnione lub 
wręcz niemożliwe, a środki farma-
kologiczne stanowią tylko doraźną 
pomoc, warto rozważyć odczula-
nie (immunoterapię). Jest to me-
toda leczenia przyczynowego cho-
rób alergicznych. Jej istota polega 
na podawaniu choremu wzrastają-
cych dawek uczulającego go aler-
genu aż do wytworzenia na niego 
tolerancji. – Szczepionkę można 
podawać podskórnie lub doustnie. 
Zwykle odbywa się to co 7–14 dni, 
gdzie dawka ulega stopniowemu 
zwiększaniu. Po osiągnięciu mak-
symalnej dawki tolerowanej przez 
organizm można ją powtarzać co 
4–6 tygodni przez 3–5 lat. W innym 
schemacie odczulanie przeprowa-
dza się przez 2–3 miesiące przed 
sezonem pylenia – wyjaśnia lekarz 
i podsumowuje: – Alergia na pyłki 
chwastów, roztocza i pleśnie u wie-
lu pacjentów jest z powodzeniem 
leczona tą metodą. Jednak nie 
stosuje się jej u pacjentów z astmą 
źle kontrolowaną oraz chorobami 
układowymi typu toczeń trzewny, 
nowotwory, przewlekłe choroby 
infekcyjne, bakteryjne czy wiruso-
we.

oprac. M.Grzeczyńska
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Codzienne zagrożenia
Dni stają się chłodniej-

sze. Niestety, zimne powietrze  
i wietrzna pogoda nie sprzyjają 
dobrej kondycji naszych oczu, 
podobnie jak ogrzane i suche 
wnętrza naszych domów. Poza 
tym, o tej porze roku częściej 
jesteśmy narażeni na suche po-
wietrze z ogrzewania samocho-
dowego. Więcej czasu spędza-
my przy sztucznym oświetleniu, 
często wpatrując się przy tym 
w ekran komputera czy table-
tu. W efekcie nasze oczy są po-
drażnione i zaczerwienione,  
a nieprzyjemne objawy na-
silają się w szczególności 
u osób noszących soczew-
ki kontaktowe. Jak sobie  
z tym radzić? Przede wszyst-
kim pamiętać o odpowiednim 
oświetleniu, a także robieniu 
przerw w pracy przy kompu-
terze lub w trakcie czytania. O 
właściwą wilgotność powietrza 
w domu możemy zadbać przy 
pomocy specjalnych nawilża-

czy. Nie zapominajmy również  
o regularnym wietrzeniu po-
mieszczeń. Z kolei podrażnione 
i piekące oczy możemy wspo-
magać kroplami. Osoby noszące 
soczewki powinny skonsultować 
się w tym celu z lekarzem, któ-
ry zaleci odpowiednie preparaty, 
zawierające świetlik lub hialuro-
nian sodu występujący również 
w ludzkich łzach.

Dieta
Jesienią nasza dieta staje się 

uboższa ze względu na ograni-
czoną dostępność świeżych wa-

rzyw i owoców. Ich niedobór w 
tych miesiącach nie powinien 
być jednak powodem dla zaprze-
stania dostarczania organizmowi 
i naszym oczom odpowiednich 
substancji odżywczych w nie-
zbędnych ilościach. Jedzmy więc 
produkty bogate w witaminy A, 
C i E – marchew, szpinak, pomi-
dory, brokuły, wątróbkę, szpara-
gi, paprykę czerwoną, porzecz-
ki, migdały, pestki dyni. Dieta 
przychylna zdrowym oczom po-
winna zawierać również kwasy 
omega-3, obecne przede wszyst-
kim w tłustych rybach, takich 
jak łosoś i tuńczyk oraz w owo-
cach morza. Kwasy te są skład-
nikiem układu nerwowego oka, 
uważa się również, że chronią 
oczy przed procesem starzenia. 
Kolejnymi składnikami diety 
ważnymi dla dobrego widzenia 
są luteina i zeaksantyna, które 
należą do grupy karotenoidów i 
wchodzą w skład plamki żółtej 
oraz soczewki. Dostarczamy je 
organizmowi w takich produk-

Jesień – najlepsza pora, aby o siebie zadbać

ZDROWIE SENIORA

Seniorze, zadbaj o swoje oczy
KAŻDA Z PÓR ROKU MA INNY WPŁYW NA OGÓLNY 
STAN ZDROWIA ORAZ KONDYCJĘ NASZYCH OCZU. 
CORAZ KRÓTSZE JESIENNE DNI, NISKIE TEMPERATURY, 
PRACA PRZY SZTUCZNYM OŚWIETLENIU I DIETA UBOŻSZA 
O SEZONOWE WARZYWA I OWOCE, NIE POZOSTAJE  
BEZ KONSEKWENCJI DLA JAKOŚCI WIDZENIA.  
JAK DBAĆ O WZROK JESIENIĄ I ZMINIMALIZOWAĆ 
WPŁYW NIEKORZYSTNYCH CZYNNIKÓW? 
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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.

PHARMATON Geriavit
30 kapsułek żelatynowych miękkich, 
suplement diety
Pharmaton Geriavit to starannie dobrana kompozycja 
witamin, składników mineralnych i wyciągu G115*  
z żeńszenia, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie 
organizmu w okresach osłabienia i zmęczenia.

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

SINULAN EXPRESS forte 
15 ml, aerozol do nosa, 
wyrób medyczny
Aerozol obkurcza naczynia krwionośne błony śluzowej 
nosa, jest roztworem hipertonicznym stosowanym  
w leczeniu objawów zapalenia zatok i nieżytu nosa 
rożnego pochodzenia. Wskazana do leczenia zapalenia 
zatok i nieżytu nosa u osób powyżej 1 r. ż.

Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o.

HEPATIL
40 tabletek,   
suplement diety

PLIVA fem F 
żel do higieny intymnej, 100 ml

tach, jak szpinak, seler, brokuły, 
cukinia czy pomidory.

Słabszy wzrok wieczorem
Okres jesienno-zimowy nie 

rozpieszcza naszego wzroku 
również pod innym względem. 
Mowa tu o zjawisku krótko-
wzroczności zmierzchowej, które 
sprawia, że po zmroku widzimy 
nieco gorzej. Dzieje się tak dlate-
go, że przy gorszym oświetleniu 
źrenica oka rozszerza się, aby 
zmaksymalizować dostęp świa-
tła. W związku z tym zwiększa 
się średnica strumienia świetl-
nego wpadającego do oka, a w 
konsekwencji obraz powstający 
na siatkówce jest mniej wyraź-
ny. Zjawisko to jest szczególnie 
dokuczliwe w porze jesienno-zi-
mowej, kiedy wcześnie robi się 
ciemno. Efekt nasila się u osób 
cierpiących na krótkowzrocz-
ność, dlatego niekiedy konieczna 
jest wizyta u specjalisty i dobór 
drugiej pary okularów o nieco 
większej mocy, które pomagają 
w lepszym widzeniu po zmroku.

Lepszy wzrok przez cały 

dzień
Osobom z wadami wzroku, 

szczególnie w sezonie jesienno 
– zimowym często dokuczają 
zaparowane lub pokryte kropla-
mi deszczu szkła okularów, które 
dodatkowo utrudniają prawidło-
we widzenie kierowcom. Istnie-
ją jednak nowoczesne metody 
umożliwiające pozbycie się pro-
blemu związanego z noszeniem 
okularów lub dziennych socze-
wek kontaktowych. Jednym ze 
sposobów umożliwiających cał-
kowitą i stałą korekcję wzroku 
jest zabieg wykonany przy po-
mocy lasera. Metoda laserowej 
korekcji wzroku jest znana i od 
kilkunastu lat z powodzeniem 
wykonywana w Polsce. Wystar-
czy kilkanaście minut, w trak-
cie których specjalista modeluje 
rogówkę przy pomocy lasera, 
co powoduje zmianę jej mocy 
optycznej i przywraca prawidło-
we widzenie niemal od razu po 
wykonaniu zabiegu.

Inną metodą poprawy widze-
nia, wciąż mało znaną w Polsce 
jest ortokorekcja. W przeciwień-

stwie do zabiegu laserowej ko-
rekcji wzroku, ortokorekcja jest 
niechirurgicznym i odwracal-
nym rozwiązaniem. Bez wzglę-
du z jakiej metody korekcji wad 
wzroku chcemy skorzystać, na 
początek niezbędna jest wizyta u 
okulisty i przejście badań kwali-
fikacyjnych.

Jesienne, chłodne dni nie 
sprzyjają nie tylko naszemu sa-
mopoczuciu, ale również zdro-
wiu naszych oczu. Dlatego po-
winniśmy szczególnie zadbać o 
odpowiednią dla oczu dietę i nie 
lekceważyć alarmujących sygna-
łów, gdy pogarsza nam się wzrok.

oprac. M. Grzeczynska

Suplement zawiera  L-asparginian L-ornityny (100 mg) oraz cholinę (35 mg). Polecany dla doro-
słych i dzieci powyżej 7 roku życia, w celu wspomagania prawidłowej pracy wątroby i przyczynia 
się do właściwego metabolizmu tłuszczów. 
Producent: TEVA

Pielęgnacja i ochrona okolic intymnych  
przed infekcjami grzybiczymi
Ultra delikatny, krystaliczny  żel do higieny i pielęgnacji ze-
wnętrznych okolic intymnych kobiety, o zwiększonej podatności 
na występowanie zakażeń grzybiczych lub będących w trakcie 
farmakologicznej terapii grzybicy tych okolic.
Producent: TEVA
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Przasnysz
Nazwa miasta według ludowych przeka-
zów pochodzi od młynarza Przaśnika, który 
ugościł zbłąkanego na polowaniu księcia 
Konrada I mazowieckiego i w nagrodę za 
gościnę otrzymał tytuł szlachecki oraz oko-
liczne ziemie.

Przasnysz szybki rozwój zawdzięczał bardzo 
korzystnemu położeniu na granicy dwóch 
ważnych pod względem gospodarczym 
terenów – Równiny Kurpiowskiej i rolni-
czej Wysoczyzny Ciechanowskiej. Przywilej 
miejski na prawie chełmińskim Przasnysz 
uzyskał od księcia mazowieckiego Janusza 
I Starszego w dniu 10 października 1427 r. .

Największy rozkwit miasta nastąpił w wie-
ku XVI, zwłaszcza po wcieleniu w 1526 r. 
Mazowsza do Korony. Administracyjnie 
Przasnysz wchodził wtedy w skład Ziemi 
Ciechanowskiej i był stolicą rozległego po-
wiatu. Lustracja dóbr królewskich z 1564 r. 
wykazała 689 domów w mieście i na przed-
mieściach oraz ponad 500 różnych profesji 
rzemieślniczych: 126 piwowarów, 117 pie-
karzy, 67 szewców, 36 kuśnierzy, 34 kraw-
ców, 22 zdunów, 14 kowali, 6 mieczników, 
1 złotnika. 

XVI wiek to okres, kiedy Przasnysz był trze-
cim ośrodkiem miejskim Mazowsza po 
Warszawie i Płocku, liczył według zaginio-
nej dziś Kroniki klasztoru bernardynów 14 
tys. mieszkańców, jednak współczesne sza-
cunki historyków mówią raczej o 4–5 tysią-
cach. W opinii Jędrzeja Święcickiego było to 
„miasto wielkie, sławne jarmarkami na woły”, 

Dzisiaj odwiedzimy Przasnysz, miasto leżące na północnym mazowszu. Najstarsze 
ślady osadnictwa z tego terenu pochodzą z ok. 700 lat p.n.e., w XIII w. na terenie 
Przasnysza, nad rzeką Węgierką, funkcjonowała osada targowa, stał tam również 
dwór myśliwski książąt mazowieckich, którego opis możemy znaleźć w powieści  
Henryk Sienkiewicz „Krzyżacy”.

bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 
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według Aleksandra Gwagnina – „miasto szerokie, 
kamiennym budowaniem sławne”.

Kres świetności miasta zakończył wielki pożar 
w 1613 r., a także najazd Szwedzki. Tak napraw-
de miasto zaczęło się ponownie rozwijać dopiero 
w  drugiej poł. XVIII w., 

Najciekawsze zabytki w Przasnyszu można podzi-
wiać o każdej porze roku, należą do nich:

• kościół farny pw. Wniebowzięcia NMP z lat 
1474–1485, wzniesiony w stylu gotyckim, miejsce 
chrztu św. Stanisława Kostki,

• gotycka dzwonnica wolno stojąca, z końca XV 
w. (obok kościoła farnego),

• zespół dawnego klasztoru bernardynów (dziś 
pasjonistów) – uznawany za jeden z najpóźniej-
szych kościołów gotyckich w Polsce i klasztor 
wczesnobarokowy, wzniesiony w latach 1637–
1671. Obiekty te wpisane zostały na listę Kanonu 
Krajoznawczego Polski. W kościele znajduje się sły-
nący łaskami obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, 
czczony dziś jako Niepokalana Przewodniczka z 
Przasnysza (koronowany w 1977),

• zespół klasztorny kapucynek – kościół pw. św. 
Klary i św. Józefa, wzniesiony w latach 1609–1616 
i klasztor z tego samego okresu; wielokrotnie nisz-
czony i odbudowywany,

• ratusz barokowo-klasycystyczny z końca XVIII 
w., po I wojnie światowej otoczony z trzech stron 
parterową przybudówką z podcieniami; obecnie 
Muzeum Historyczne,

• park miejski XVIII – XIX w. – zespół parkowy, za-
projektowany jako ogród spacerowy. Na jego te-
renie znajduje się 6 dębów, które mają ponad 300 
lat.

Biovital PAMIĘĆ
1000 ml, suplement diety 
PAMIĘĆ I KONCENTRACJA, MÓZG I UKŁAD NERWOWY 
Suplement przygotowany w oparciu o bio-aktywne składniki, które 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.
Podmiot odpowiedzialny: EGIS Pharmaceuticals 



Krzyżówka  Krzyżówka

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!

1. -Leszczyny, miasto w województwie śląskim, 
nad Bierawką

2. zestawić jakieś rzeczy, osoby ze sobą
3. przedsiębiorstwo przewozowe, transportowe
4. kończy pacierz
5. woreczek na pieniądze
6. włoski lub ziemny
7. naukowiec, badacz
8. przeraźliwy krzyk
9. graniczy z USA
10.  żart, kawał
11.  kwiat z kolcami
12.  choroba oczu
13.  brat Kaina
14.  miejsce zamieszkania
15.  wieża meczetu
16. jego stolicą Kair
17. port dla jachtów
18. rozpięty na rejach masztu
19. na półkach tekstylnego sklepu
20. świntuch , bałaganiarz , śmieciuch
21. wymysł, fantazja
22. zaczarowana u Gałczyńskiego
23. z grotą Łokietka
24. nie lubiący się śpieszyć
25. bieg na czterysta metrów
26. stan naprężenia
27. obraźliwe określenie
28. wzór na tkaninie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
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Opakowanie zawiera:
• aspirator + 10 jednorazowych filtrów,
• adapter do podłączenia odkurzacza,
• 2 jednorazowe podkłady Sopelek baby.

PRODUCENT: SALUS INTERNATIONAL
PUŁASKIEGO 9, KATOWICE
www.sopelek.info.pl

NOWOŚĆ !

już ponad 10 lat wspieramy mamy

WYRÓB MEDYCZNY KL. I
DO NABYCIA W APTEKACH
I SKLEPACH DZIECIĘCYCH

Odciągacz kataru
dla niemowląt i dzieci

3 KORZYŚCI w 1 PRODUKCIE:
	DO CODZIENNEJ HIGIENY NOSKA
 ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ UST 

	DO USUWANIA GĘSTEJ WYDZIELINY
 ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ ODKURZACZA

	2 SZTUKI PODKŁADÓW HIGIENICZNYCH
 DLA NIEMOWLĄT GRATIS!

SOPELEK3 małegO NOska
przyjacielem



TYLKO 

1 TABLETKA 

DZIENNIE

FEMIFLAMAX
600 mg 30 tabl. (BLOZ: 3213541)
600 mg 60 tabl. (BLOZ: 3213542)
Suplement diety. 
Skład 1 tabletki: izoflawonoidy 

z czerwonej koniczyny 40mg, 
ekstrakt z czarnego pieprzu 
5 mg,  witamina B6 1,40 mg, 
kwas foliowy 0,2 mg, magnez 
93,75 mg, + pozostałe składni-
ki pomocnicze. 

Data ważności: 2 lata
Wyprodukowano dla: 
 Salus International
 Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Więcej informacji:
 www.salusnatura.pl

 aż 40mg izoflawonoidów z czerwonej koniczyny
 Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny łagodzą uderzenia gorą-

ca, pocenie nocne, zmiany nastroju towarzyszące menopauzie
 witamina B6 i kwas foliowy 100% RWS* Składniki te regulują 
czynność hormonalną, zmniejszają uczucie zmęczenia, znużenia

 czarny pieprz (źródło piperyny) naturalny spalacz 
 tkanki tłuszczowej

 dodatkowo magnez wspomaga prawidłowe 
 funkcjonowanie układu nerwowego

 jeszcze lepsza biodostępność !  dzięki zastosowaniu  
czarnego pieprzu w połączeniu z procesem mikronizacji  
zdwojona siła działania 

 teraz w opakowaniu:  
2 lub 4 blistry po 15 tabletek

TERAZ NOWY UDOSKONALONY SKŁAD

tajemnica łagodnej menopauzy

NOWOŚĆ !

* Referencyjna Wartość Spożywcza


