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FEMIFLAVON 
560 mg 60 tabl. suplement diety

FEMIFLAVON polecany jest dla 
kobiet w średnim wieku w celu 
złagodzenia dolegliwości zwią-
zanych z okresem menopauzy, 
m.in.: uderzenia gorąca, pocenie 
nocne zaburzenia snu i nastroju. 

Dawkowanie: 1 tabletka dziennie.
Skład: Izoflawonoidy z czerwonej koniczyny (Trifolium pratense) 30 mg Vitaminum B6  (Pyrodoxin) 1 mg (50%DZS) 
Kwas foliowy (Folic Acid) 0,10 mg (50%DZS)
Dystrybutor: Salus International.

SALUS NATURA
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Drodzy Czytelnicy!
Nadeszło długo oczekiwane lato. Dla większości  
z nas to sezon urlopowy, pełen podróży, wypo-
czynku i relaksu. Niestety, czas wakacji to nie 
tylko przyjemności, ale również wiele niedogod-
ności. Mamy nadzieję, że w bieżącym numerze 
znajdą Państwo coś dla siebie.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem  
o tym, jak zapewnić sobie zdrowy i bezpieczny  
wypoczynek. Dla tych, którzy wybierają się za 
granicę przygotowaliśmy „przewodnik” o ko-
niecznych szczepieniach. Nasz ekspert doradzi 
Wam jak umiejętnie korzystać z promieni sło-
necznych. W tym wydaniu będzie także wiele in-
formacji o pielęgnacji skóry.

Życzymy udanego wypoczynku  
i przyjemnej lektury!
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Fundacja Zdrowie i Opieka 
ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice
tel. +48 32 253 75 00, 
e-mail: biuro@fuzio.pl, www.fuzio.pl

Calcium + witamina C  

Chela-Mag B6, Magnez + Wit.B6 
Suplement polecany dla 
osób o zwiększonym za-
potrzebowaniu na wapń. 
Pokrywa 1/3 dziennego 
zapotrzebowania organi-
zmu dorosłego człowieka 
na ten pierwiastek oraz 
75% na witaminę C.
Producent:  
„Polski Lek” S.A.

Skład: 1 tabletka zawiera 
100mg magnezu oraz witaminę 
B6-2,1mg. 
Suplement zawiera magnez  
w postaci dobrze przyswajalne-
go chelatu aminokwasowego  
o nazwie ALBION. Ułatwia po-
krycie zapotrzebowania organi-
zmu na ten pierwiastek.
Producent: Olimp Laboratories.

20 tabletek musujących,  
suplement diety 
smak cytrynowy,  
poziomkowy,  
pomarańczowy

60 kapsułek, suplement diety

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Martyna Chęcińska, Monika Grzeczyńska,  
Kamila Skaźnik, Wojciech Jakubek,  
Jerzy Kurkowski

Konsultacje farmaceutyczne:  
mgr Ewa Kolasińska

Opracowanie graficzne i skład:  
Monika Grzeczyńska, Karolina Wiatrzyk
Druk: OMEGA PRESS, Sosnowiec.
Nakład: 10 000 egzemplarzy

SPIS TREŚCI

Jak dbać o skórę dziecka latem

Jak opóźnić starzenie się skóry

Wakacyjne przysmaki

ZDROWY I BEZPIECZNY WYPOCZYNEK

SZCZEPIENIA PRZED PODRÓŻĄ – przewodnik

WYWIAD Z EKSPERTEM
Przygotowania do powitania lata

Rak skóry – ostrzeżenie przed słońcem

Wędrówki bliskie i dalekie
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Krem z pantenolem 7 %

Mleczko do ciała z pantenolem 7 %

Żel z pantenolem 7 %

PANTENOL, a dokładniej kwas pantotenowy, jest niezbędny do zachowania zdrowej skóry oraz pięknych włosów  
i paznokci. Jego niedobór w organizmie wyraźnie daje o sobie znać na skórze - w postaci zmniejszenia elastyczności, 
przyśpieszonego starzenia skóry, pomarszczenia i powstawania zmarszczek, na włosach natomiast - w postaci pogor-
szenia ich jakości, utraty połysku i zwiększonej łamliwości. Dlatego też wykorzystuje się go w dermatologii i prepara-
tach kosmetycznych. Istotne jest także stężenie - jako skuteczne wykazały się preparaty o zawartości pantenolu 1% 

Produkty z serii Panthenol Dr. Müller Pharma przynoszą ulgę, łagodzą 
i przyjemnie ochładzają skórę po nadmiernym narażeniu na promienio-
wanie słoneczne lub inne podobne podrażnienia. Łatwo i bezboleśnie 
rozciera się je na powierzchni skóry dotkniętej poparzeniem. Niepo-
wtarzalny skład sprawia, że produkty Panthenol łatwo się wchłaniają  
i pozwalają na aplikację we wrażliwych miejscach, w których wcieranie 
sprawiałoby ból.

Pianka z pantenolem 6 %

Mleczko do ciała dla dzieci 3 %

ulga dla skóry.
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Jak dbać o skórę  
dziecka latem? 

Lato to przede wszystkim słońce, plaża, cie-
płe kąpiele, długie spacery i wakacyjne wyjaz-
dy. Niestety, słońce ma także ciemne strony, 
przed którymi lekarze  od dawna przestrze-
gają – groźne dla skóry człowieka promienio-
wanie ultrafioletowe (UVA i UVB). Dlatego 
też w tym okresie należy pamiętać o właści-
wej ochronie delikatnej i wrażliwej na dzia-
łanie promieni słonecznych skóry dziecka.  
Jak zatem skutecznie chronić skórę swojego 
maluszka w upalne dni? 

Dzieci powinny przebywać na świeżym powie-
trzu, ale nie powinny się opalać. Promienie słonecz-
ne powodują wzrost poziomu endorfin (hormonów 
dodatnio wpływających na samopoczucie) oraz 
pobudzają przemianę materii. Działają także nor-
malizująco na ciśnienie krwi i wzmacniają układ 
odpornościowy, zwiększając tym samym zdol-
ność czerwonych krwinek do przenoszenia tlenu.  
Najważniejsze jednak, zwłaszcza dla dzieci, 
że uruchamiają w skórze syntezę witaminy D, po-

trzebną do wchłaniania 
wapnia i fosforu 

– budulca 
kości  

 

i zębów. Do wytworzenia witaminy D wystarcza bardzo 
mała ilość promieni UVB – kilka minut dziennie ekspo-
zycji skóry twarzy i rąk. 

Zbyt silna ekspozycja na promienie UVB może po-
wodować nieprawidłową przemianę witaminy D, co 
w konsekwencji skutkuje zablokowaniem lub upośle-
dzeniem syntezy tej najlepszej dla kości – przeciwkrzy-
wiczej witaminy. 

Nadmierna dawka promieniowania UVB w dzieciń-
stwie sprzyja występowaniu nowotworu złośliwego skó-
ry (czerniaka) oraz częstych (choć mniej agresywnych) 

guzów (rak płaskonabłonkowy i podstawno-komór-
kowy) w starszym wieku. Promieniowanie UVA jest 

mniej szkodliwe niż UVB, ale jesteśmy znacznie 
bardziej na nie narażeni. Stanowi 95% całego do-
cierającego do nas promieniowania UV. Przeni-
ka do skóry właściwej, pobudza powstawanie 
wolnych rodników i uszkadza włókna kolageno-
we, co przyspiesza procesy starzenia skóry (tzw. 
foto-starzenie). 

ZDROWIE I OPIEKA

Bepanthen Baby  
Maść Ochronna, 30g
Maść chroni delikatną skórę dziecka przed odparze-
niem pieluszkowym, do stosowania przy każdej zmianie  
pieluszki.
Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o.
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multiSkrzyp
45 tabletek,  
suplement diety

Pilomax HENNA WAX  
Regenerująca maska do włosów 240g

Suplement to nowoczesne połączenie wyciągów ziołowych, ekstraktu z droż-
dży, aminokwasów, witamin oraz mikroelementów istotnych dla zachowania 
prawidłowej kondycji i wyglądu skóry, włosów oraz paznokci.
Producent: FORTIS PHARMACEUTICALS Sp. z o.o.

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

Długoletnia ekspozycja na duże dawki promienio-
wania UVA może także spowodować zaćmę (zmętnie-
nie soczewki oka).

Chcąc zminimalizować niebezpieczne działanie 
promieni UV na skórę dzieci należy stosować kre-
my ochronne z filtrami. Skóra dzieci jest bardzo de-
likatna i łatwiej ulega poparzeniom słonecznym niż 
skóra u osób dorosłych. Przy zakupie kosmety-
ków przeciwsłonecznych dla naszych milusińskich, 
trzeba zwrócić uwagę czy zapewniają one ochro-
nę przed promieniami UVA i UVB. Wszystkie  
kremy ochronne dla dzieci powinny mieć też  

odpowiedni atest, np. Instytutu Matki i Dziecka, gdyż 
niektóre rodzaje filtrów mogą drażnić i uczulać skórę. 
Za jedne z bezpieczniejszych pod tym względem uzna-
no filtry mineralne, nadające sie do stosowania nawet 
na najbardziej wrażliwą skórę. Obecnie są one jednymi 
z najczęściej polecanych filtrów przeciwsłonecznych dla 
dzieci i alergików. 

Pamiętajmy, że kremy z filtrem to niezbędny element 
wakacyjnej apteczki, który sprawi, że letni odpoczynek 
naszych pociech minie bez przykrych niespodzianek.

Kamila Skaźnik

Maxulg krem do stóp 75g
Krem do stóp na zrogowaciały i popękany naskórek

Krem skutecznie pielęgnuje oraz wygładza szorstki, suchy i popękany na-
skórek. Połączenie mocznika, ekstraktów z zielonej herbaty, oczaru wirginij-
skiego , masła shea i D-panthenolu gwarantują jego nawilżająco-ochronne 
działanie.
Dystrybutor: Medical SEWMED, Gliwice. Maxulg krem do stóp 75g

Krem do stóp na niedoskonałości skóry

Krem skutecznie pielęgnuje i łagodzi problemy skórne. Połączenie natural-
nych składników: ekstraktów z kory wierzby, kory dębu oraz masła Shea  
i D-Panthenolu, zapewniają jego działanie nawilżająco-ochronne.
Dystrybutor: Medical SEWMED, Gliwice.

Maska jest zalecana w przypadkach osłabienia lub zniszczenia wło-
sów przez inwazyjne zabiegi , np. trwałą , farbowanie, prostowanie 
oraz gdy skóra i włosy nie tolerują innych odżywek.
Producent: Richards & Appleby ltd., Wielka Brytania.

Do włosów ciemnych,  
zawiera ekstrakty  

z henny i zielonej herbaty

Do włosów jasnych,  
zawiera ekstrakty z henny  

i rumianku rzymskiego

Uzarin żel 
75 ml

Żel pielęgnująco-kojący na obolałe 
miejsca.
Preparat polecany  na skórę wrażliwą, 
szczególnie na miejsca po urazach, 
opuchnięte, również z sińcami i krwa-
wymi wybroczynami.
Producent: Nes Pharma Sp. j.



Witamina A Mięso (zwłaszcza wątróbka), produkty mleczne, marchewki, morele, szpinak, itp.
Witamina C Mięso (zwłaszcza wątróbka)
Witamina E Owoce cytrusowe, czerwone owoce, pietruszka, itp.
Selen-cynk Oleje roślinne, itp.
Polifenole Kawa, zielona herbata, wina, owoce i warzywa, itp.
Likopeny Melon, pomidory, itp.

Karoneidy Żółte i czerwone owoce, marchewki, morele, mango, itp.

R E K L A M A 
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JAK OPÓŹNIĆ  
STARZENIE SIĘ SKÓRY
Skuteczna pielęgnacja skóry dojrzałej wymaga przede wszystkim 
poznania samego procesu jej starzenia. Tego procesu, podobnie jak 
upływającego czasu, nie da się zatrzymać. Dzięki nowatorskim tech-
nologiom dermatologicznym można go jednak bardziej opóźnić.

Proces starzenia się skóry prze-
biega inaczej u każdego, dlatego 
trzeba obserwować różne objawy, 
zmiany skórne oraz ich natężenie. 
Na starzenie skóry ma wpływ wiele 
czynników, tak zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych. Do zewnętrznych 
należą: promieniowanie słoneczne, 
stres, palenie papierosów, styl życia, 
skutki leczenia farmakologicznego, 
a także nieodpowiednia dieta, a do 
wewnętrznych wiek oraz uwarunko-
wania genetyczne. 

Skóra zbudowana jest z naskórka 
i skóry właściwej, pod którą znaj-
duje się tkanka podskórna. Stąd 
najszybciej jesteśmy w stanie zoba-
czyć starzenie się naskórka, skła-
dającego  się z dwóch warstw: ro-
gowej i podstawowej. Pierwsza  
–chroni skórę przed fizycznymi 
i chemicznymi zagrożeniami, zaś 
druga zapewnia stałą regenerację. 
Pierwszym widocznym objawem 
starzenia się skóry są zmarszczki. 
Skóra staje się po prostu cieńsza, 
mniej elastyczna i traci blask. To tyl-
ko jedna z przyczyn, a jest ich o wiele 
więcej, gdyż zmiany zachodzą na po-
wierzchni skóry oraz w jej głębi po 
przez zmniejszenie włókien ko-
lagenu, cieńsza skóra właściwa, 
spowolnienie procesów odna-
wiania się komórek. Przyczyną 
zewnętrznych symptomów sta-
rzenia są zmiany zachodzące w 
głębi skóry, takie jak zmniejsze-

nie ilości włókien kolagenu czy też 
elastyny. Zmniejsza się również ilość 
kwasu hialuronowego, który wiąże 
cząsteczki wody i jest odpowiedzial-
ny za dobre nawilżenie. Wraz z wie-
kiem regeneracja komórek jest coraz 
wolniejsza. Wskutek osłabienia tych 
naturalnych procesów skóra jest 
coraz  słabsza, a także bardziej po-
datna na szkodliwe działanie czyn-
ników zewnętrznych, tj. wpływu 
środowiska, ukąszenia, uczulenia, 
zanieczyszczone powietrze, pale-
nie papierosów, a w szczególności 
promieniowanie UV. Wszystkie te 
czynniki wraz z upływem czasu uwi-

doczniają się 
na każdej skórze.  

Można walczyć z tym problemem 
lub mu zapobiegać. Bardzo istot-
nym elementem dbałości o skórę 
jest właściwie dobrana do typu skóry 
pielęgnacja oraz wspomaganie natu-
ralnych procesów regeneracyjnych 
skóry.  Dlatego o odpowiedniej pie-
lęgnacji należy pamiętać w każdym 
wieku. 

Kolejnym niezwykle istotnym ele-
mentem jest fotoochrona i dieta boga-
ta w przeciwutleniacze, które można 
znaleźć przede wszystkim w świe-
żych warzywach i owocach:

MOSKITER
Long Active 
100ml

Claritine Allergy 
10mg tabletki (poprzednia nazwa Claritine SPE)

Kosmetyk zawierający 
ekstrakt z nagietka, na-
turalne olejki eteryczne 
z lawendy, cytronelli  
i drzewa herbacianego 
oraz zapach waniliowy. 
Polecany do pielęgnacji 
skóry przed i po ukąsze-
niach owadów.
Producent: TACTICA 
Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Dawka substancji czynnej: Lo-
ratadinum Każda tabletka zawiera  

10mg Loratadinum (loratadyny).
Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 

laktoza jednowodna.
Wskazanie: objawowe leczenie alergicznego zapale-

nia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopa-
tycznej.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną 
(loratadynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wy-
mienioną w punkcie 6.1 Charakterystyki Produktu Lecznicze-
go. Nie stosować produktu leczniczego Claritine Allergy  
w okresie ciąży.
Podmiot odpowiedzialny: MSD Polska Sp. z o.o.
Data ostatniej aktualizacji ChPL: 2013.03.14 MCC/Claritine/02/2014/001/
REK. Od dnia 09.01.2014 weszła w życie zmiana nazwy Claritine SPE na 

Claritine Allergy. Produkt Claritine SPE jest dostępny do czasu wy-
czerpania zapasów. Skład nie uległ zmianie.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskaza-
nia, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożąda-
nych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub 
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagra-
ża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Także odpowiednia ilość snu  
i unikanie nałogów, takich jak al-
kohol czy papierosy, ma niebaga-
telne znaczenie w łagodzeniu pro-
cesu starzenia się skóry.

Jednak w momencie, gdy samo 
zapobieganie nie wystarcza, 
można uciec się do bardziej dra-
stycznych środków, jak leczenie 
farmakologiczne lub zabiegi der-
matologiczno-chirurgiczne.

Można również stosować pre-
paraty, które dostarczą skórze 
niezbędnych składników odżyw-

czych, przyspieszą jej regenerację i 
podział komórek. Takie preparaty 
zarówno opóźniają procesy starze-
nia, jak i pozwalają na walkę z już 
widocznymi skutkami. Przykła-
dem takich preparatów są różnego 
rodzaju koktajle z tzw. życiodaj-
nych składników – kwasu hialu-
ronowego, peptydów, soli mine-
ralnych, pierwiastków śladowych, 
węglowodanów, nukleotydów, 
aminokwasów i witamin, które 
naturalnie występują w skórze, ale 
z wiekiem ich ilość się zmniejsza. 
Składniki te są niezbędne do pra-

widłowego funkcjonowania ko-
mórek, dzięki nim mogą one dłu-
żej żyć i się namnażać sprawiając, 
że skóra staje się promienna, odży-
wiona i jędrniejsza. 

Dzięki takim metodom możemy 
spowolnić procesy starzenia się 
naszej skóry w jej głębi, a na ze-
wnątrz cieszyć się młodszą, gład-
szą i pełną blasku skórą, niż wska-
zywałaby na to nasza metryka.

Monika Grzeczyńska

Rennie Antacidum
24 tabletki do ssania, smak miętowy

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

R E K L A M A
Trilac

20 kapsułek

Skład: kapsułki zawierają bakterie kwasu 
mlekowego.
Działanie: umożliwienie rozwoju prawidło-
wej flory bakteryjnej przewodu pokarmo-
wego oraz zapobieganie osiedlaniu się i roz-
wojowi drobnoustrojów chorobotwórczych.

Espumax 125, 30 kapsułek
Wyrób medyczny ,  

1 kapsułka zawiera 125mg simetikonu

Essetreen complex
30 kapsułek, suplement diety

Suplement wspomaga prawidłową pracę wątroby, poprawia prze-
mianę materii oraz stabilizuje poziom cholesterolu i trójglicerydów.
Producent: TACTICA Pharmaceuticals, Gliwice.

Sylimarol 70mg 
30 tabletek

Stosowany w łagodzeniu objawów żołądkowo-jelitowych spowodo-
wanych nadmiernym gromadzeniem się gazów, tj. wzdęcia, uczucie 
pełności, odbijanie, niestrawność czynnościowa. Może być podawa-
ny w trakcie przygotowań do badań diagnostycznych, np. radiolo-
gicznych, USG, endoskopii.
Wytwórca: Catalent  
Germany Eberbach GmbH.
Dystrybutor: TACTICA  
Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Skład: 1 tabletka zawiera 100mg wyciągu 
suchego z łuski ostropestu plamistego. 
To tradycyjny produkt leczniczy roślinny. 
Stosowany wspomagająco, w stanach 
rekonwalescencji po toksyczno-metabo-
licznych uszkodzeniach wątroby, w nie-
strawności, po spożyciu ciężkostrawnych 
pokarmów, po przebyciu ostrych i przewle-
kłych chorób wątroby.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie  
Zakłady Zielarskie „Herbapol”.

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożą-
danych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego,  

bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie  
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką,  
która zawiera wskazania, przeciwwska- 
      zania, 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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Wskazania: poantybiotykowe zapalenie jelit, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia wspoma-
gającego rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, głównie przy nawracającym rzekomobłonia-
stym zapaleniu okrężnicy, zapobieganie biegunce podróżnych, leczenie wspomagające po anty-
biotykoterapii.
Podmiot odpowiedzialny: Allergon AB, Szwecja.

J A K  O P Ó Ź N I Ć  S T A R Z E N I E  S I Ę  S K Ó R Y
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Wymieszaj jogurt z cukrem. 
Gęste sitko wyłóż kilkoma warstwami gazy, umieść 

nad miską i ostrożnie wlej jogurt. 
Przykryj i wstaw na noc do lodówki, aby wypłynął 

nadmiar wody.
Następnego dnia, gdy jogurt zgęstnieje połącz go ze 

skórką cytrynową i wstaw na godzinę do zamrażalnika.
Przełóż zmrożony jogurt do miseczek i udekoruj tru-

skawkami.

Lody jogurtowe

SKŁADNIKI
• 1,5 szklanki chudego jogurtu
• 1,2 szklanki cukru
• 1 łyżka drobno startej skórki
 z cytryny
• 2 szklanki pokrojonych 
 w plasterki truskawek

1

2

3

4

5

Botwinkę umyj, osusz, listki i łodyżki posiekaj, a bu-
raczki obierz i pokrój w kostkę. Przełóż do garnka, zalej 
niewielką ilością zimnej wody i gotuj, aż buraczki będą 
miękkie - około 15 minut.

Rzodkiewkę i ogórki umyj i osusz, a następnie pokrój 
w niewielką kostkę. Koperek i szczypiorek umyj, osusz i po-
siekaj.

Do dużej miski lub garnka przełóż przygotowane wa-
rzywa, dodaj ugotowane buraczki wraz z wodą, w której się 
gotowały, zalej kefirem, dopraw solą, pieprzem i niewielką 
ilością cukru.

Wstaw do lodówki na 2-3 godziny, aby chłodnik się 
schłodził, a smaki przegryzły.

Chłodnik na upalne dni
SKŁADNIKI
• 1 litr kefiru lub maślanki
• 1 pęczek botwinki
• 1 pęczek rzodkiewek
• 6 ogórków gruntowych 
• 1 pęczek koperku
• 1 pęczek szczypiorku
• sól
• pieprz
• cukier do smaku

1

2

3

4 SKŁADNIKI
• 2 szklanki Sangrii
• 2 szklanki zalewy ananaso-

wej z puszki
• 8 plasterków ananasa
• 4 łyżki miodu
• 4 łyżki śmietanki 30%
• 12 kostek lodu

Ananasa pokrój na kawałki  
i zmiksuj z zalewą, Sangrią, miodem 
i śmietanką.

Do wysokich szklanek włóż 
kostki lodu i zalej je napojem.

Podawaj udekorowane kawał-
kiem ananasa.

1

2

3

Wakacyjne przysmaki

Kisiel domowy

W połowie szklanki zimnej wody rozprowadź mąkę 
ziemniaczaną.

Resztę wody zagotuj z owocami i cukrem.
Po 1-2 minutach gotowania zmniejsz ogień do mi-

nimum i powoli, ciągle mieszając, wlewaj rozprowadzoną 
mąkę.

Gotuj kolejne 1-2 minuty, stale mieszając.
Gotowy kisiel wlej do miseczek i podawaj z kwaśną 

lub bitą śmietaną.

1

3

4
5

2

SKŁADNIKI
• 25 dag świeżych lub mrożonych

owoców (jagody, porzeczki, 
maliny, truskawki)

• 2 szklanki wody
• cukier do smaku (1-2 łyżki)
• 2 łyżki mąki ziemniaczanej

Koktajl ananasowy
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ZDROWY I BEZPIECZNY WYPOCZYNEK
Nieuchronnie zbliża się długo oczekiwany sezon urlopowy i większość z nas zaczyna już myśleć  

i planować jak spędzi lato w tym roku. Dla ten okres wiąże się z wyczekiwanym długo urlopem  
i wypoczynkiem po całym roku ciężkiej pracy. Dlatego też w tym czasie powinniśmy się oderwać  
od codzienności i jak najlepiej go wykorzystać, aby trochę podładować nasze baterie na cały  
następny rok. 

Coraz częściej wybierając się na 
wakacje, wybieramy aktywną formę 
spędzenia wolnego czasu. Nawet jeśli 
decydujemy się na pobyt nad mo-
rzem czy jeziorem to nie tylko po to 
by wygrzewać się na plaży, ale także 
po to by popływać na nartach wod-
nych, ponurkować czy spróbować 
swoich sił na coraz to modniejszych 
sportach wodnych. Nie wszyscy jed-
nak chcą w tak ekstremalny sposób 
spędzić wakacje, zwłaszcza, że jest 
duże grono zwolenników spacerów, 
wycieczek dla wędrowców i in-
nych form aktywnego wypoczynku, 
których w kurortach nie brakuje. 
Wszystkie te sporty oprócz świet-
nej i nie zapomnianej zabawy niosą 
również za sobą zagrożenie, o któ-
rym warto pomyśleć już przed wy-
jazdem, aby wiedzieć jak się zacho-
wać w momencie kiedy już do takiej 
sytuacji dojdzie. 

Pierwszą ważną zasadą bez-
piecznego i zdrowego wypoczynku 
jest dobre przygotowanie. W teorii 
każdy z nas wie jak ma to wyglądać 
jednak z praktyką jest już nieco go-
rzej, co widać w statystykach ilości 
wypadków, które mają miejsce pod-
czas wakacyjnych podróży. Dlatego 
też jeżeli chcemy spędzić wakacje 
aktywnie należy przede wszystkim 
przygotować do tego nasz organizm, 
który nie rzadko zaniedbywaliśmy 
przez te parę zimowych miesięcy. 
Praca i obowiązki domowe często 
nie pozwalają nam na najprostszą 

aktywność fizyczną jaką jest choćby 
spacer po parku. Nasz organizm od-
zwyczaił się w ten sposób od aktyw-
ności, mięśnie straciły swoją siłę, a 
kości wytrzymałość. Taki stan nasze-
go nieprzygotowania do aktywnego 
wypoczynku, może doprowadzić do 
kontuzji. Dlatego przed wyjazdem, 
lub przed rozpoczęciem sezonu tre-
ningowego warto poświęcić kilka 
dni na proste ćwiczenia. 

Kolejną ważną i niezbędną 
częścią naszego przygotowania 
do wakacji jest dobrze wyposa-
żona apteczka. Jednak tu sprawa 
jest nieco bardziej skomplikowa-
na ponieważ jej zawartość jest  
w pewnym stopniu zależna 
od tego gdzie się wybie-
ramy. Warto rów-
nież sprawdzić 
dostępność 
opieki me-
dycznej  
i apteki. 

Dlatego też jeżeli wybieramy się 
w miejsce gdzie taka pomoc będzie 
łatwo dostępna to zawartość nasze-
go zestawu nie musi być zbyt boga-
ta, wystarczą podstawowe środki 
pierwszej potrzeby. Inaczej wygląda 
sytuacja w momencie kiedy wybie-
ramy się do miejsca gdzie na pomoc 
lekarza lub farmaceuty nie możemy 
liczyć. Wtedy powinniśmy dosto-
sować to co zabierzemy do miej-
sca i warunków tam panujących.  
W skompletowaniu takiej apteczki 
w tym przypadku powinien pomóc 
nam lekarz lub farmaceuta. 

Compeed Plaster na pęcherze
5 plastrów
Dyskretny plaster na piętę zapewniający natychmiastową ulgę w 
bólu oraz ochronę przed pęcherzem. Został tak wyprofilowany, 
aby dobrze się trzymał poniżej ścięgna Achillesa.
Dystrybucja w Polsce: Johnson & Johnson.

Plaster VISCOPLAST  
UNIWERSALNY
24 sztuki
Idealny plaster do domowej apteczki, opakowani za-
wiera 3 rodzaje plastrów, w pięciu rozmiarach.
Wytwórca:  3M  Poland  Manufacturing  Sp. z o.o.

Plaster VISCOPLAST  
Kubuś i Przyjaciele 
10 sztuk
Plastry dla dzieci, miękkie i elastyczne, dopasowujące się do ciała.  
Są idealne do podręcznej apteczki na drobne zranienia.
Wytwórca:  3M  Poland  Manufacturing  Sp. z o.o. 

Nawilżające hydrokoloidowe plastry 
zapobiegają powstawaniu otarć oraz 
uśmierzają ból spowodowany odciskiem. 
Ponadto nawilżają i zmiękczają odcisk po-
magając go usunąć.
Dystrybucja w Polsce:  
Johnson & Johnson.

Compeed Plaster 
na odciski  
– 10 plastrów
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Zawsze jed- nak warto za-
opatrzyć się w podstawowe mate-
riały opatrunkowe i inne niezbędne 
przedmioty. Spakujmy zatem: pla-
stry z opatrunkiem w różnych roz-
miarach,  zwykły plaster na „kółku” 
(bez opatrunku),  jałowe gaziki, watę 
kosmetyczną,  bandaż tkany, bandaż 
elastyczny, nożyczki, pęsetę, termo-
metr lekarski,  środki przeciw chorobie 
lokomocyjnej.

Przy pakowaniu apteczki należy 
również, a może nawet przede wszyst-
kim, pomyśleć o lekach, które bierze-
my na co dzień. Szczególnie starsze 
osoby powinny się na to przygotować i 
zabrać ze sobą taką ilość leków, żeby na 
pewno wystarczyło ich na cały okres 
pobytu poza domem.

Następnym ważnym punktem 
naszego wypoczynku jest podróż. 
Musimy zdać sobie sprawę, że wa-
kacje to nie tylko okres, w którym 
odpoczywamy, ale to także podróż 
do naszego miejsca docelowego  
i z powrotem. Dla wielu osób jest 
to jednak najgorsza część urlopu, 
a wręcz ofiara, którą trzeba ponieść, 

by móc spędzić 
miło czas poza 

r o d z i n ny m 
domem. Jest 
tak ponieważ 
duża część z 
nas boryka 

się z tak zwa-
ną chorobą lo-

komocyjną.
Mówiąc o cho-

robie lokomocyjnej, 
myślimy zwykle o dole-

gliwościach związanych z jazdą 
samochodem lub autobusem. Warto 
jednak pamiętać, że choroba może 
także ujawnić się podczas jazdy pocią-
giem, lotu samolotem czy rejsu stat-
kiem (choroba morska jest odmianą 
choroby lokomocyjnej).

Jeśli więc cierpisz z powodu do-
legliwości związanych z tą chorobą, 
przede wszystkim powinieneś:

- zawsze siadać przodem do kie-
runku jazdy,

- nie wyglądać przez okno w bok, 
gdyż szybko mijające za szybą obrazy 
nasilają dolegliwości; najlepiej w czasie 
jazdy patrzeć na horyzont - stabilny 
punkt w krajobrazie,

- w autobusie i pociągu wybierać 
miejsce jak najdalej od osi kół, w sa-
molocie zaś usiąść w okolicy skrzydeł, 

- przed wyjazdem pozostać na 
czczo, ewentualnie zjeść tylko lekki 
posiłek, nie pić napojów gazowanych,

- w trakcie podróży popijać mały-
mi łykami wodę mineralną bez gazu 
lub herbatę,

- jeśli to możliwe, wybrać pozycję 
półleżącą, ze stabilnym podparciem 
głowy,

- często wietrzyć pojazd, a 
także robić krótkie odpoczyn-

ki na świeżym powietrzu,
- wypocząć i wyspać się przed po-

dróżą,
- gdy wystąpią mdłości, zamknąć 

oczy i głęboko, spokojnie oddychać, 
otworzyć okno i zaczerpnąć świeżego 
powietrza, nie jeść natomiast żadnych 
stałych pokarmów, najwyżej wypić 
trochę niegazowanej wody,

Te wskazówki nie zawsze są jed-
nak skuteczne albo możliwe do zre-
alizowania, ale tu przychodzą nam  
z pomocą dostępne leki m.in. np. Avio-
marin, Sea Band. 

Tych parę rad powinno nam po-
móc w bezpiecznym i miłym wypo-
czynku, natomiast nie zastąpią one 
zdrowego rozsądku i dobrego planu 
awaryjnego w razie gdy już się coś 
wydarzy. Dlatego też warto pamiętać, 
szczególnie jeśli się wybieramy za gra-
nicę, o wykupieniu polisy ubezpiecze-
niowej, dzięki której będziemy mogli 
pokryć koszty ewentualnego leczenia.

Wojciech Jakubek

Akutol spray, 60ml
Plastyczny bandaż ochronny na bazie 
kopolimeru akrylanowego służący do 
szybkiego opatrzenia drobnych ran  
i otarć. Plastyczny bandaż ochronny po 
aplikacji zasycha do 3 minut i jest wodo-
szczelny. Bandaż samoistnie usuwa się 
po  3 - 4 dniach.
Wytwórca: Aveflor, Czechy.

SEA BAND
1 para 

Opaski akupresurowe  
przeciw mdłościom

ZDROWIE I OPIEKA
MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane do-
tyczące 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 zdrowiu.

AVIOMARIN
50mg x 5 tabletek
Skład: 1 tabl. zawiera 0,05 g  
dimenhydrynatu.
Działanie: lek o silnym działaniu 
przeciwwymiotnym poprzez de- 
presyjny wpływ na odruchy 
błędnikowe i ośrodek wymiotny, 
wywiera działanie przeciwhista-
minowe i spazmolityczne. 

Wskazania: wymioty, choroba lokomocyjna, zaburzenia błędnika, 
choroba Menierea, stany uczuleniowe, niektóre postacie migreny, 
stany skurczowe jelit, także w zapobieganiu wymiotom pooperacyj-
nym i w przygotowaniu do zabiegów chirurgicznych.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticzals Polska.
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Opaski skutecznie ha-
mują objawy choroby 
lokomocyjnej oraz 
mdłości o różnym, 
innym podłożu, np. 
poranne, w trakcie che-
mioterapii.
Dostępne w wersji dla 
dorosłych i dla dzieci.
Wytwórca:  
Sea-Band Limited.

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.



Krem mocujący Protefix jest bardzo skuteczny w przypadku większości problemów  
z mocowaniem protezy. Odznacza się dużą siłą mocowania przez cały dzień, zarówno 
w warunkach utrudnionej przyczepności jak i przy intensywnej produkcji śliny. Działa 
na mokro. Kompozycja 2 polimerów pozwala na wiązanie wody i natychmiastowe 
działanie bez osuszania protezy. Ma neutralny smak i łatwo daje się usuwać z protezy.
Charakterystyka: nie wymaga osuszania protezy po jej myciu (krem nanosi się bez-
pośrednio na umytą protezę), duża siła mocowania przez cały dzień, skuteczność  
i bezpieczeństwo, skuteczność działania i jakość produktu potwierdzona w badaniach 
niezależnych Instytu-
tów Konsumenckich 
w Niemczech.
Wytwórca:  
Queisser Pharma.

ZDROWIE I OPIEKA
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Hyabak 0,15%
10 ml

Nawilżające krople do oczu i socze-
wek kontaktowych, zawierające 
0,015g hialuronianu sodu w 10ml. 
Wytwórca:  
Laboratoires THEA , Francja.

Hyabak UD 0,15%, 
30 pojemników po 0,4ml

Nawilżające krople do oczu i soczewek kontak-
towych, zawierające 0,6mg hialuronianu sodu  
w jednej fiolce. 
Wytwórca:  
Laboratoires THEA , Francja.

Doppelherz Na oczy Forte  
z borówką i luteiną 
30 kapsułek, suplement diety

Suplement diety Doppelherz Aktiv Na oczy Forte 
zawiera  bogaty zestaw składników o komplekso-
wym działaniu wzmacniającym wzrok. Ich działa-
nie opiera się na 2 podstawowych mechanizmach: 
- poprawie zdolności adaptacyjnych oka (ostrości 
widzenia),
- ochronie najwrażliwszych elementów oka przed 
zmianami wywołanymi przez promieniowanie UV i 
inne niekorzystne czynniki środowiskowe. 
ZASTOSOWANIE
Kompleksowe działanie wspomagające wzrok: 
usprawnianie mikrokrążenia w gałce ocznej, wspo-
maganie ostrości wzroku, ochrona siatkówki i so-
czewki oka.
Wytwórca: Queisser PHARMA.

Diostrin 
30 tabletek, suplement diety

Potrójna ulga dla ciężkich nóg.  
W skład suplementu wchodzi diosmina 
z hesperydyną, Ruscus aculeatus oraz 
witamina C.
Polecany w przypadku uczucia zmę-
czonych nóg, w siedzącym lub stoją-
cym trybie pracy.
Producent: KROTEK PHARM Sp. z o.o.

Soyfem COMFORT 
30 tabletek, suplement diety

Suplement zawiera wyciąg z soi 
i pestek dyni, korzystnie wpływa 
na funkcjonowanie dolnych dróg 
moczowych.
Producent: BIOFARM Sp. z o.o.

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

R E K L A M A

Doppelherz aktiv
A-Z RETARD  
40 tabletek, suplement diety

ZASTOSOWANIE: kompletny zestaw 
23 witamin i minerałów oraz luteiny, 
w unikalnej formie tabletki o przedłużo-
nym działaniu. Preparat jest szczególnie 
zalecany dla osób: narażonych na stres, 
w okresach zimowo-wiosennych, pod-
czas intensywnego wysiłku fizycznego 
lub umysłowego, prowadzących nie-
zdrowy tryb życia.
Wytwórca: Queisser PHARMA.

Protefix 
krem mocujący, 47g (40ml)

Cholester
30 tabletek, suplement diety
Cholesterol na dobrym poziomie

Preparat przeznaczony dla do-
rosłych osób pragnących zadbać 
o utrzymanie odpowiedniego 
poziomu cholesterolu we krwi. 
Zawiera monakolinę K z fermen-
towanego czerwonego ryżu i ste-
role roślinne.
Wyprodukowane dla:  
GARDEN PHARM.

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego,  bądź skon-
sultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub 
zdrowiu.
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S Z C Z E P I E N I A 
PRZED PODRÓŻĄ

Przed wyjazdem na letni wypoczynek warto 
zapoznać się z naszym krótkim poradnikiem 
jak odpowiednio przygotować się do podróży, 
co pozwoli zminimalizować ryzyko komplika-
cji zdrowotnych.

Poniżej tabela najbardziej popularnych kierunków podróży wybieranych przez Polaków na różnych kontynentach.

O zdrowie warto dbać zawsze,  
a zwłaszcza wyjeżdżając na wakacje. 
Szczególnie podróżując do krajów egzo-
tycznych jesteśmy bardziej narażeni na 
choroby zakaźne niż podczas podróży 
w naszej strefie klimatycznej. 

Choć większość szczepień jest nie-
obowiązkowa i tak warto zaszczepić 
się przeciwko chorobom zakaźnym!
• 6-8 tygodni to optymalny termin na 

konsultację lekarską przed wyjazdem,
• najczęstszą przyczyną zachorowań 

wśród podróżnych jest zakażona 
woda i jedzenie,

• szczepienia ochronne to jeden z naj-
lepszych sposobów zapobiegania cho-
robom zakaźnym.
W zależności od miejsca, do którego 

podróżujemy lekarz może zalecić szcze-
pienie przeciw:
- tężcowi – ryzyko kontaktu z zakażoną 

ziemią,
- błonicy,  odrze, różyczce, nagmin-

nemu zapaleniu przyusznic – ryzyko 
zarażenia drogą kropelkową,

- polio – ryzyko zakażenia drogą feralno–
oralną, 

- durowi brzusznemu, cholerze i wiru-
sowemu zapaleniu wątroby typu A –  
w przypadku spożycia skażonej wody 
lub żywności

- wirusowemu zapaleniu wątroby typu 
B – w przypadku ryzyka interwencji 
chirurgicznych, kontaktu z zakażoną 
krwią i kontaktów seksualnych,

- wściekliźnie – w przypadku ryzyka po-
gryzienia przez chore zwierzęta, np. 
psy, koty i lisy, 

- zakarzeniom meningokokami – w 
przypadku wyjazdu w regiony ende-
micznego występowania choroby w 
okresie od grudnia do czerwca,

- żółtej febrze (żółta gorączka) – wirus ten 
przenoszony jest między innymi przez 
komary. Szczepienie powinno być wy-
konane na 10 dni przed wyjazdem. 

Szczepionka wystarczy na 10 lat. 
Szczepienie jest obowiązkowe dla 
wszystkich podróżujących powyżej 
9 miesiąca życia. Przy szczepieniu 
przeciwko żółtej gorączce wydawa-
ne jest Międzynarodowe Świadec-
two Szczepień (International Cer-
tificate of Vaccination) z wpisem 
dokumentującym przyjętą dawkę 
szczepionki. 

- japońskiemu zapaleniu mózgu – 
szczepienie w przypadku wyjazdu 
w regiony endemicznego występo-
wania choroby, wirus przenoszony 
jest między innymi przez komary,

-  kleszczowemu zapaleniu mózgu –  
w przypadku kontaktu z zakażonym 
kleszczem,

- malarii – wirus przenoszony jest przez 
komary, przeciwko malarii nie ma 
szczepionki. Ochroną są leki prze-
ciwmalaryczne.

Jerzy Kurkowski
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1 Chorwacja Z P Z Z P
2 Grecja Z P Z P
3 Turcja Z P Z Z Z P P
4 Hiszpania Z P Z
5 Bułgaria Z P Z Z P
6 Tunezja Z P Z Z Z
7 Maroko Z P Z Z Z
8 Cypr Z P Z Z
9 Włochy Z P Z P

10 Kenia Z P Z Z Z Z P *
11 Indonezja Z P Z Z Z P P
12 Dominikana Z P Z Z Z P P
13 Chiny Z P Z Z P Z P P P *
14 Meksyk Z P Z Z Z P
15 Indie Z P Z Z Z Z P P P *
16 Tajlandia Z P Z Z Z P P P *
17 Kuba Z P Z Z Z P
18 Etiopia Z P Z Z Z Z P P *
19 Niemcy Z P Z P
20 Egipt Z P Z Z Z *

przewodnik



O tym jak aktywnie, zdrowo oraz z rozwagą spędzać najcieplejsze dni  
w roku opowie Kierownik Przychodni POZ dla Dorosłych w Katowicach,  

dr n. med. Jolanta Jefimiuk – Chęcińska.

Przygotowania  
DO POWI TANIA L ATA

wywiad z ekspertem dr n. med. Jolanta Jefimiuk  
– Chęcińska, Internista, lekarz  
Medycyny Pracy, Kierownik  
Przychodni POZ dla Dorosłych  
w Katowicach.

REDAKCJA: Wakacje to czas beztro-
skiego wypoczynku. Od razu nasuwa 
się pytanie, jak mądrze dla naszego 
organizmu wykorzystać nadchodzące 
lato?

dr n. med. Jolanta Jefimiuk – Chę-
cińska: Lato to czas wakacji, ale też 
kluczowy moment na regenerację 
organizmu. Po zimie, kiedy nieprawi-
dłowo i tłusto się odżywiamy – dieta 
bogata w cukry i tłuszcze - postaraj-
my się zmienić swoje przyzwyczaje-
nia, ponieważ złe nawyki żywieniowe 
szkodzą zarówno ciału, jak i psychi-
ce. W myśl zasady w zdrowym ciele, 
zdrowy duch.

Od czego należy rozpocząć wdrażanie 
zdrowego trybu życia?

Ciało i umysł stanowią jedność. Po-
starajmy się wyeliminować stres  
z naszego życia. Zmieńmy swoje na-
wyki żywieniowe i walczmy z bezsen-
nością. Zacznijmy jeść posiłki lekko-
strawne, aby uspokoić oraz odprężyć 
ciało i mózg. 

O jakie produkty spożywcze należy, w 
takim razie wzbogacić swoją codzien-
ną dietę?

Do codziennej diety wprowadźmy 
więcej  witaminy „C” np. arbuz oraz 
„E”.  które są naturalnymi przeciwu-
tleniaczami, zapobiegającym cho-
robą układu krążenia i wzmacniają 
układ odpornościowy. Z kolei rośli-
ny strączkowe, jak soja, soczewica, 
czy fasola zawierają dużo białka i nie 
podnoszą poziomu cukru. Ważną 
rolę w odżywianiu odgrywa błon-
nik, który zapewnia uczucie sytości  
i reguluje pracę jelit. Naturalnym źró-
dłem błonnika są brokuły, ogórki, se-

ler, sałata oraz szpinak.
Jaki jest najlepszy sposób odzyskania sił 
witalnych?

W codziennym zabieganiu marzymy 
tylko o zanurzeniu się w wygodnym 
fotelu. Podczas gdy to właśnie ruch 
wskazany jest dla każdego. Możli-
wości jest mnóstwo: gimnastyka, 
spacery, bieganie, pływanie, jazda na 
rowerze, czy wreszcie fitness. Ruch 
daje nam szanse na zdrowie i dobre 
samopoczucie. 

Gdzie czerpać motywację do aktywiza-
cji siebie samego?

Kiedy zbliża się lato ściągamy swetry, 
kurtki, płaszcze i pojawia się problem 
zbędnych kilogramów, które zosta-
ły nam po zimie. Najczęściej nasz 
brzuch, znajduje się w nienajlepszej 
formie i może okazać się wstydliwym 
problemem. Najprostsze ćwiczenia to 
ćwiczenia izometryczne naszego brzu-
cha, które polegają na maksymalnym 
napinaniu mięśni brzucha i kilkuse-
kundowym utrzymaniu ich 

Gdzie najlepiej ćwiczyć?
Aktywny wypoczynek najlepiej zapla-
nować na świeżym powietrzu. Należy 
jednak pamiętać o tym, aby podczas 
upałów, w godzinach między 11:00, a 
16:00 nie wychodzić na pełne słońce. 

Jak należy postępować podczas upałów?
Przede wszystkim wybierać ubrania z 
naturalnych włókien tj. bawełna, len, 
jedwab, które są wygodne i pozwala-
ją skórze oddychać. Należy wybierać 
kolory pastelowe, gdyż każdy dobrze 
w nich wygląda, dodatkowo nie ku-
mulują one promieni słonecznych. 
W czasie spacerów po lesie należy 

zakładać koszule z długimi rękawa-
mi oraz długie spodnie, jako profi-
laktykę przed ukąszeniami kleszczy.  
W upalne dni, głowę należy osłaniać 
kapeluszami, chustkami, czy czapka-
mi. Skórę należy chronić kremami 
zawierającymi filtry.

Ile płynów powinniśmy dostarczać na-
szemu organizmowi?

Latem nie można zapominać o re-
gularnym nawadnianiu organizmu. 
Dziennie należy wypijać przynaj-
mniej 1,5 litra wody.

Co Pani Doktor poradziłaby jeszcze 
naszym czytelnikom?

Zaleca się również codzienną kil-
kuminutową gimnastykę, która 
zapewnia nie tylko odchudzanie, 
ale zapobiega odkładaniu się tkan-
ki tłuszczowej. Tym samym chroni 
przed otyłością, obniża i stabilizuje 
ciśnienie tętnicze i poprawia nasze 
samopoczucie. Zadbajmy również o 
prawidłową higienę snu poprzez uni-
kanie drzemek w ciągu dnia. Należy 
kłaść się spać codziennie o tej samej 
porze. Przed pójściem do łóżka na-
leży unikać spożywania kawy, sutych 
posiłków, alkoholu, czy palenia papie-
rosów. Przez snem należy wywietrzyć 
sypialnię i zasypiać w ciszy. Brak snu 
powoduje pogorszenie nastroju, roz-
drażnienie i hamuje tworzenie się no-
wych komórek. 

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała:  Martyna Chęcińska
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  R AK SKÓRY –  
ostrożnie ze słońcem

Intensywne działanie promieni słonecznych, wpływa na osłabienie układu odpornościowego skóry, powo-
dując uszkodzenie komórek skóry, poprzez modyfikację ich materiału genetycznego. Uszkodzone komórki 
skóry przekazują niewłaściwe informacje genetyczne swoim komórkom potomnym. Dzieje się tak, ponie-
waż zmodyfikowane komórki nie są w stanie samoistnie usunąć ze swoich struktur, uszkodzeń wywołanych 
silnym działaniem promieni UV. 

Rak skóry występuje najczęściej na 
powierzchni ciała narażonej na dzia-
łanie promieni słonecznych. Dlatego 
zmiany nowotworowe najczęściej 
pojawiają się na twarzy, szyi, uszach, 
rękach, pachach, jak również na ob-
szarach łysienia.
Do nowotworów skóry o największym 
współczynniku zachorowalności zali-
czamy: raka podstawnokomórkowe-
go skóry, raka kolczastokomórkowe-
go skóry oraz czerniaka. Najbardziej 
niebezpiecznym z nich jest czerniak 
złośliwy, który rozwija się z pieprzy-
ków.
Rak podstawnokomórkowy skóry jest 
powoli rozwijającym się najczęściej 
występującym nowotworem skóry, 
który występuje u osób długo prze-
bywających na słońcu. Istnieje kilka 
jego odmian. Najczęstszym jego ob-
jawem jest wykwit skóry o błyszczą-
cej powierzchni, w której rozwija się 
owrzodzenie. Łatwo go pomylić np. z 
łuszczycą. Jednak zmiany nowotwo-

rowe nie reagują na działanie stoso-
wanych miejscowo sterydów, czy kre-
mów nawilżających. Nowotwór ten 
bardzo rzadko wywołuje przerzuty. 
Raki podstawnokomórkowe z reguły 
występują na twarzy lub plecach, rza-
dziej na kończynach górnych i dol-
nych. 

Z kolei rak kolczystokomórkowy roz-
wija się z rogowacenia słonecznego,  
a wyglądem przypomina raka pod-
stawnokomórkowy skóry. Powierzch-
nia skóry, na której występuje jest 
często wypukła i szorstka. Czasami 
mylony jest z brodawką. Późniejszymi 

jego objawami jest ból, świąd i krwa-
wienie. Pojawia się zazwyczaj w obrę-
bie głowy, szyi, tułowia, kończyn oraz 
w obrębie narządów płciowych.
Podczas gdy czerniak jest nowo-
tworem, w którym komórki rakowe 
powstają w komórkach skóry tzw. 
melanocytach. Może wystąpić w do-
wolnym miejscu na ciele lub rozwinąć 
sie z wcześniej istniejącego znamienia. 
W grupie ryzyka znajdują się osoby 
dorosłe. U kobiet zmiany skórne naj-
częściej pojawiają się w okolicach rąk 
i nóg. Natomiast u mężczyzn wystę-
pują w obszarze od ramion do bioder. 
Należy zdawać sobie sprawę z kluczo-
wej roli profilaktyki w leczeniu czer-
niaka. Wykrycie raka we wczesnym 
stadium choroby, zwiększa szanse na 
jego skuteczne wyleczenie. Najczę-

ściej stosowaną metodą leczenia jest 
wycięcie chirurgiczne zmiany skór-
nej. Zbyt późno postawiona diagnoza 
może doprowadzić do rozprzestrze-
nienie się przerzutów do narządów 
wewnętrznych. Swoim wyglądem 
czerniak często przypomina pieprzyk 
bądź znamię barwne.

15

Znaki ostrzegawcze, sygnalizujące  
pojawienie się skórnej zmiany rakowej:

• Wzrost lub zmiana koloru narośli 
na skórze, 

• Pieprzyk, znamię, który:
• zmienia kolor 
• zwiększa swoją wielkość
• zmienia swoją powierzchnię 

• ma nieregularną krawędź 
• Plama, która swędzi, boli, po-

krywa się skorupą, krwawi 
• Otwarta rana, która nie chce się 

zagoić dłużej niż trzy tygodnie
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Zakupy pakietów promocyjnych wliczają się do obrotu i są dodatkowo rabatowane, 
rabatem wynikającym z ogólnych warunków handlowych Apteki.
Zakupy promocyjne nie podlegają zwrotowi.
Ofer- ta ważna w czasie trwa-
nia promocji lub do wyczer-
pania zapasów.10

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

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

Pytaj o produkt w swojej aptece!

Calmagin
forte

CHCESZ MIEĆ ZDROWE KOŚCI? 
DBAJ O NIE!

 Bardzo ważne jest regularne, pro-
filaktyczne oglądanie swojego cia-
ła, w celu wychwycenia możliwych 
objawów pojawiających się zmian 
skórnych. Należy zwracać uwagę na 
zmiany wielkości, kształtu oraz kolo-
ru znamion. Sygnałem alarmowym 
może być również powiększenie, 
swędzenie czy bolesność znamie-
nia. Szczególnie należy obserwować 
znamiona asymetryczne, o niere-
gularnych, zatartych krawędziach. 
W przypadku zaobserwowania na 
swoim ciele, któregokolwiek z wyżej 
wymienionych objawów należy bez-
zwłocznie udać się do lekarza pierw-
szego kontaktu lub dermatologa.
W grupie ryzyka rozwoju chorób no-
wotworach skóry są osoby, u których 
w rodzinach występowały zacho-
rowania na raka skóry, bądź osoby 
które przebyły już je w przeszłości, 
czy też posiadają liczne znamiona na 
skórze. 
Wśród środowiskowych czynników 
ryzyka wystąpienia raków skóry na 
pierwszym miejscu należy wymie-
nić promieniowanie ultrafioletowe 
(UV). Do pozostałych przyczyn 
powstawania raka skóry zalicza się 
m.in.: czynniki chemiczne, takie jak 

środki ochrony roślin (herbicydy), 
pochodne ropy naftowej, środki 
grzybobójcze, węglowodory aroma-
tyczne, związki arsenu. Tak samo 
miejsca narażone na przewlekłe draż-
nienie chemiczne, termiczne bądź 
mechaniczne mogą być narażone 
na powstanie raka skóry. Odnosi się 
to między innymi do osób palących 
papierosy (rak wargi). W grupie pod-
wyższonego ryzyka zachorowania są 

osoby narażone na infekcje wirusem 
brodawczaka, czy też mające blizny 
(głównie po oparzeniowe).
W przypadku wystąpienia raka skóry, 
rokowanie uzależnione jest od umiej-
scowienia, wielkości oraz stopnia 
zróżnicowania nowotworu. Więk-
szość zmian rakowych można usunąć 
bez większych problemów. Wykrycie 
choroby we wczesnym jej stadium, 
zapewnia wysoką uleczalność. Po 

zaobserwowaniu niepokojącej zmia-
ny skórnej należy niezwłocznie udać 
się do swojego lekarza rodzinnego. 
Niepokojący jest fakt, że pacjenci 
zgłaszają się do lekarza zbyt późno 
po zaobserwowaniu pierwszych ob-
jawów nowotworowych zmian skór-
nych. Wynika najczęściej to z braku 
bolesności, strachu przed otrzyma-
niem diagnozy, czy bagatelizowania 
problemu, a to wzmaga ryzyko agre-
sywnego przebiegu tej choroby nawet 
z przerzutami.
Po zakończeniu leczenia należy 
uczęszczać na regularne wizyty kon-
trolne wyznaczone przez lekarza, pa-
miętać o samokontroli oraz unikać 
ekspozycji na słońce.
Najważniejszym elementem pro-
filaktyki raka skóry jest unikanie 
promieniowania UV oraz skrócenie 
czasu ekspozycji skóry na bezpo-
średnie promieniowanie słoneczne. 
Przebywając na słońcu należy stoso-
wać kremy z filtrem przeciwsłonecz-
nym, nosić nakrycia głowy, a ciało 
zakrywać lnianymi, czy bawełniany-
mi ubraniami. Należy unikać wizyt  
w solarium oraz nie lekceważyć 
zmian pojawiających się na skórze.

Martyna Chęcińska
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Oferta ważna do 31 sierpnia 2014 r. lub do wyczerpania zapasów.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stoso-
wania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Aescin, 30 tabletek powlekanych

Urosept , 60 tabletek drażowanych

Skład: 1 tabletka zawiera 20mg alfa-escyny.
Działanie: szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz 
zmniejszenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia w okresie 
pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych na-
rządu ruchu). Skuteczny w zapobieganiu zakrzepowemu zapa-
leniu żył w okresie pooperacyjnym, także w leczeniu zaburzeń 
krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.
Wskazania: leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków 
kończyn dolnych, żylaków odbytu, zapaleniu żył kończyn dol-

nych oraz w profilaktyce i leczeniu krwiaków i obrzęków poope-
racyjnych i pourazowych.
Podmiot odpowiedzialny:  
Teva Pharmaceuticlas Polska Sp. z o.o. 

Skład: 1 tabletka zawiera: gęsty wyciąg z korzenia pie-
truszki 2,66 cz., naowocni fasoli 1 cz., liści brzozy 4,4 cz. 
– 86,2 mg, wyciąg suchy z ziela rumianku 8mg, liści bo-
rówki brusznicy  26mg, sproszkowaną naowocnię fasoli – 
78 mg, cytrynian potasu – 19mg, cytrynian sodu – 16 mg. 
Tradycyjnie stosowany produkt leczniczy o łagodnym 

działaniu moczopędnym. 
Stosowany jest pomocniczo w zakażeniach układu mo-
czowego i kamicy dróg moczowych.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie 
„Herbapol” Poznań.

ACARD R 
75 mg x 60 tabl.powl.

Pyralgina 
500mg 6 tabletek

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

Skład: 1 tabletka zawiera 500mg metamizolu 
sodowego.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączko-
we.
Wskazania: leczenie bólów różnego pochodze-
nia oraz gorączki tylko u osób dorosłych.
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA.

Ginkofar MAX 
60 tabletek powlekanych
Skład: 1 tabletka zawiera 114mg wyciągu 
kwantyfikowanego suchego z liści miłorzę-
bu japońskiego. Jest to lek roślinny do sto-
sowania w osłabieniu pamięci i sprawności 
umysłowej związanej z wiekiem, pomocni-
czo w zaburzeniach krążenia mózgowego 
z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach , pomocniczo w leczeniu chorób 
naczyń obwodowych.
Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM Sp. z o.o.

Kalms
100 tabletek
Skład: sproszkowane szyszki chmielu-45mg, 
wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego-
-33,75mg,wyciąg z korzenia goryczki żółtej-
-22,5mg.
Roślinny produkt leczniczy stosowany trady-
cyjnie w łagodnych objawach napięcia nerwowego i jako środek wspo-
magający sen.
Podmiot odpowiedzialny: G.R.Lane Health Products Ltd.

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

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

Gardimax medica 
spray 30ml
Skład: 10ml leku zawiera: Chlorhexidini 20mg, Lidocainum 
5mg
Działanie: miejscowo znieczulające, odkażające
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów bólowych zwią-
zanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu 
stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.
Podmiot odpowiedzialny: TACTICA Pharmaceuticals.

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

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

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

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

Aqua Slim Lemon
30 x 10g, suplement diety

Suplement diety zawierający skład-
niki ułatwiające odchudzanie i utrzy-
manie zgrabnej sylwetki.
Producent: ICN Polfa Rzeszów S.A. 



Ząbkowice Śląskie  
czyli przedwojenny Frankenstein 
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ZDROWIE I OPIEKA
MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

Wędrówki bliskie i dalekie
W tym numerze zapraszam Państwa do Kotliny Kłodzkiej.  

To dobre miejsce zarówno dla tych co lubią piesze wędrówki po górach, leniuchowanie  
lub też odkrywać tajemnice i zagadki, skrywane od dawien dawna przez Kotlinę Kłodzką. 

Ząbkowice Śląskie leżą około 20 km od Niemczy. Może-
my tam zobaczyć niezwykłą krzywą wieżę. Jest ona od-
chylona od pionu o ponad dwa metry, wraz z upływem 
czasu staje się coraz bardziej krzywa. Na wieżę można 
wejść i jest to atrakcja, którą szczególnie polecam, bo 
zaskoczy każdego turystę, zwłaszcza to jest naprawdę za-
bawne przedsięwzięcie. 
Nazwa przedwojenna miasta to Frankenstein. Można się 
zastanawiać skąd taka nazwa, ale trudno jednoznacznie 
stwierdzić. Z zapisek Marcina Koblitz’a zawartych w „An-

nales Francostenen”, najstar-
szej zachowanej kronice miasta  
z 1655 r. „W mieście Franken-
stein na Śląsku pojmano ośmiu 
grabarzy, (...) po torturach  
w śledztwie zeznali, że sporzą-
dzali zatruty proszek i tenże kil-
ka razy w domach rozsypywali, 
przez co wielu ludzi zatruło się i 
poumierało (...) a także obdzie-
rali trupy, zabierając im opoń-
cze”. Ten zapisek stał się przy-
czyną do powstania legendy o 
diabelskim łowcy Frankenste-
inie będący zachętą dla cieka-
wych turystów. 

To dopiero rarytas, oddalony 10 km od Ząbkowic – miastecz-
ko samych zabudowań klasztornych, olbrzymiej gotyckiej ba-
zyliki i potężnego zamku górującego nad miastem. Miłośnicy 
architektury sakralnej powinni być zachwyceni, gdyż kościół 
rozmiarami dorównuje wielkomiejskiej katedrze. Zespół zam-
kowy, który wyrasta tuż za kościołem zaprojektowany został 
przez Karla Schinkela, architekta klasycystycznych pruskich  
i berlińskich pałaców.
Kamieniec może poszczycić się także zamkiem z wieżami wy-
znaczającymi cztery kierunki świata zwany Kamenz – sławny 
w całej Europie. Zamek jest olbrzymi, otoczony rozległymi 
tarasami widokowymi. Powstał na 
zamówienie Marianny Orańskiej, ko-
biety jak na realia XIX-wieczne bar-
dzo niekonwencjonalnej, żony brata 
późniejszego cesarza Prus Wilhelma 
I. Była właścicielką większej części 
ziemi na terenie Kotliny Kłodzkiej  
i z czasem zajęła się administrowa-
niem tymi terenami. Po odkryciu 
licznych zdrad księcia, porzuciła go 
i związała się ze swoim stajennym. 
Mimo tego skandalu była hołubiona 
przez lokalną społeczność. Dla Kotli-
ny Kłodzkiej zrobiła więcej niż całe 10 
wieków historii, budując miasta, dro-
gi i pałace.

Wjeżdżając do miasta można ujrzeć sztolnie starej kopal-
ni złota i arsenu. Można je zwiedzać piechotą, opłynąć 
łódką, podróżować podziemnym tramwajem i zjechać  
w dół z 8-metrowej zjeżdżalni. W kopalni jest podziem-
ny wodospad, basen do płukania złota, skarbiec, chod-
nik śmierci i muzeum tabliczek ostrzegawczych. Spacer  
zimnymi korytarzami trwa prawie 1,5 godziny i jest to czy-
sta przyjemność. W Złotym Stoku wydobywano nie tylko 
złoto, ale i rudę arszenikową, która posłużyła do opraco-
wania najsłynniejszej trucizny świata. Ponoć stąd właśnie 
pochodził arszenik, którym podtruwano Napoleona. 

Do Twierdzy Kłodzkiej dotrzeć można kamiennym gotyc-
kim mostem – miniaturą praskiego mostu Karola. Widać 
stąd rynek, gotycki kościół jezuitów z ciekawym, barokowym 
wystrojem, no i oczywiście twierdzę. To zabytek, którego 
przeoczyć się nie da. Dla mnie to niekończący się ciąg kory-
tarzy – pamiętam z wycieczki w liceum. Dlatego wchodzę na 
szczyt, czyli górny taras, i tam sobie siedzę, czekając na moich 
towarzyszy. W dole srebrzy się Nysa Kłodzka. Stąd najlepiej 
widać całą Kotlinę Kłodzką.

Kamieniec Ząbkowicki 
na szlaku cysterskim

Złoty Stok – moc atrakcji Twierdza Kłodzka  
– w kręgu tajemnic

Kłodzka

Ząbkowice

Złoty Stok

Kamieniec 
Ząbkowicki

oprac. Monika  
Grzeczyńska





Opaski mają status 
wyrobu medycznego 
kl. I, bez daty ważności


