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Drodzy Czytelnicy!
Jesień to jedna z najpiękniejszych pór roku. Wtedy 
wiatr wieje mocniej, woda w stawie nabiera ciemne-
go, ponurego wyglądu, a świat staje się pełen barw. 
Dni stają się chłodniejsze. Ptaki zbierają się w stada 
i odlatują do cieplejszych krajów, gdzie nie ma zimy.   
Robimy zapasy na zimę, robimy kompoty, konfitury 
i inne zaprawy. Zwłaszcza, że jesień to wyjątkowo 
zdrowa i pyszna pora roku. 

W takim przyjemnym nastroju łatwej dbać o swo-
je zdrowie. Zwłaszcza, że wrzesień i październik, to 
miesiące, w których warto przygotować się do zimy. 
W tym numerze będzie można przeczytać, dlaczego 
optymiści żyją dłużej, lekarz kardiolog doradzi jak  
zadbać o swoje serce, zachęcać będziemy do korzy-
stania z uroków jesieni i opowiemy wiele innych cie-
kawych historii. 

Przyjemnej lektury  
w jesienne popołudnia  

życzy Redakcja!

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
www.facebook.com/
FundacjaZdrowieiOpieka

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:
Monika Grzeczyńska, Magdalena Oblas,  
Wojciech Jakubek, Jerzy Kurkowski
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Opracowanie graficzne i skład:  
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SPIS TREŚCI
Profesjonalna kontrola ciśnienia krwi

Wpływ jesieni na naszą kondycję   
i samopoczucie

Opytmiści żyją dłużej!

Piękne włosy jesienią
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MULTILAC 
10 kapsułek, suplement diety
Nowoczesny synbiotyk zawierający w swoim 
składzie dziewięć szczepów bakterii oraz 
oligofruktozę. W preparacie zastosowano 
innowacyjną technologię enkapsulacji 
MURE, która chroni bakterie przed niskim 
pH soku żołądkowego, soli żółci i enzymów, 
co przedłuża ich żywotność. Suplement pole-
cany w trakcie i po antybiotykoterapii oraz w 
okresach zwiększonej skłonności do infekcji.

MULTILAC Baby SYNBIOTYK 
10 saszetek
Dietetyczny środek specjalnego przeznaczenia żywieniowego
Najnowszej generacji synbiotyk, zawierający w swoim składzie 
fruktoologisacharydy (FOS) oraz 9 szczepów bakterii. W preparacie 
zastosowano innowacyjną technologię mikroenkapsulacji Micro 
MURE, która chroni bakterie przed niszczącym działaniem soku żo-
łądkowego i enzymów, przedłużając ich żywotność. 
Do postępowania dietetycznego dla niemowląt od 4 miesiąca życia 
wspomagająco w trackie i po antybiotykoterapii, przy zaburzeniach 
czynnościowych jelit, w okresie zwiększonej skłonności do infekcji.

Trilac 20 
20 kapsułek
Środek dietetyczny specjalnego przeznaczenia medycznego.
Skład: kapsułki zawierają bakterie kwasu mlekowego: Lacto-
bacillus acidophilus-43, 75%, Lactobacillus delbrueki subsp.
bulgaricus -12, 5%, Bifidobacterium lactis 43, 75%. 
Produkt przeznaczony do postępowania ditetycznego przy 
zaburzeniach ze strony przewodu pokarmowego w trakcie  
i po antybiotykoterapii, wspomagająco przy leczeniu biegunek 
infekcyjnych, dla zachowania prawidłowej pracy jelit i wspo-
magania procesu trawienia w przewodzie pokarmowym.

Wytwórca: Genexo Sp. z o.o.

3ZDROWIE
I OPIEKA WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

Producent: KROTEX Sp. z o.o.
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Profesjonalna kontrola ciśnienia krwi. 
Jak u lekarza, ale w domu.

Na rynku dostępnych jest wiele 
różnych modeli aparatów do pomia-
ru ciśnienia tętniczego krwi. Główna 
i najważniejsza różnica między nimi 
to metoda wykonywania badania. 
Pomiar ciśnienia metodą oscylome-
tryczną polega na napełnieniu powie-
trzem mankietu i zaciśnięciu tętnicy 
w ramieniu lub nadgarstku, zareje-
strowaniu zmian ciśnienia w mankie-
cie podczas powolnego upuszczania 
z niego  powietrza. Urządzenie reje-
struje fluktuacje ścian tętnicy, powsta-
jące kiedy krew zaczyna przepływać 
przez tętnicę. Fluktuacje te, zwane też 
oscylacjami, są początkowo silniejsze, 
maleją i ustają całkowicie, kiedy krew 
ponownie przepływa przez naczynia 
krwionośne. Ciśnienie skurczowe i 
rozkurczowe jest obliczane z typo-
wego wykresu oscylacji przy użyciu 
algorytmu.   

Metoda osłuchowa zaś polega na 
osłuchiwaniu szmerów (tonów bi-
cia serca) występujących na skutek 
zmian warunków przepływu krwi, 
podczas zmian działającego z ze-
wnątrz ciśnienia uciskającego tętnicę. 
Do badania tą metodą potrzebny jest 
stetoskop bądź nowoczesny ciśnie-
niomierz wyposażony w mikrofon 
medyczny. Ta metoda uznawana jest 
(i najczęściej stosowana)  przez leka-
rzy jako wysoce precyzyjna. Pacjenci 
z wszelkimi rodzajami zaburzeń ryt-
mu pracy serca (arytmią, migotaniem 
przedsionków) są diagnozowani wła-
śnie ciśnieniomierzami pracującymi 
w oparciu o metodę osłuchową.

Podejmując decyzję o zakupie ci-
śnieniomierza, często kierujemy się 
głównie ceną urządzenia i naszym 
budżetem domowym. Warto jednak 
poświęcić czas na analizę modeli do-
stępnych w aptekach i ich cech. Ci-
śnieniomierz ma nam służyć przez 
dłuższy czas, a jego dokładność ma 
ogromny wpływ na ocenę zdrowia 
przez lekarza i  bardzo często na prze-
pisywaną farmakoterapię. 

Obecnie na rynku dostępny jest 
aparat, wykorzystujący do pomiaru 
ciśnienia zarówno metodę oscylome-
tryczną, jak i osłuchową.  To ciśnie-
niomierz Tensoval duo control firmy 
Hartmann, jedyny tego typu aparat, 
który posiada mikrofon w urządze-
niu. Dzięki temu, pacjent może 
uzyskać wynik pomiaru tą samą 
metodą, wykorzystywaną w ga-
binetach lekarskich, dodatkowo 
samodzielnie, bez pośpiechu i 
stresu, w zaciszu swojego domu.

Tensoval duo control zapew-
nia precyzyjne wyniki ciśnienia, 
także w przypadku pacjentów z 
arytmią serca. U pacjentów z aryt-
mią  serca pomiar ciśnieniomie-
rzem pracującym wyłącznie w oparciu     

o metdę oscylometryczną może pro-
wadzić do błędnych odczytów. Dzięki
zastosowaniu podwójnej techniki po-
miaru, Tensoval duo control zapewnia
wiarygodne wyniki ciśnienia także
pacjentom z wszelkimi zaburzeniami
rytmu serca.

Aparat jest wyjątkowo prosty w 
obsłudze. Duże przyciski, intuicyjne 
menu i przejrzysty wyświetlacz po-
zwalają na bardzo szybką naukę ob-
sługi tego urządzenia. 

Wizyta u lekarza wiąże się często 
ze stresem i pośpiechem co może za-
kłócić badanie i wskazać nieprawidło-
we wyniki. Dlatego jeżeli zależy nam 
na precyzyjnej i dokładnej kontroli 
ciśnienia wykonanej w domowych 
warunkach warto się zastanowić nad 
zakupem właśnie takiego urządzenia.

Więcej informacji znajdziesz na www. tensoval. pl

Badanie ciśnienia tętniczego 
krwi umożliwia rozpoznanie 
nadciśnienia oraz kontrolę 
jego leczenia.



Wpływ pogody na nasze zdrowie i 
samopoczucie jest znacznie większy, 
niż nam się by mogło wydawać. Nasz 
organizm jest przystosowany tylko 
w pewnym stopniu do zmian tem-
peratury, ciśnienia, wilgotności. Naj-
bardziej narażone na zmiany stanu 
atmosferycznego są głównie osoby z 
osłabionym układem odpornościo-
wym, niskim ciśnieniem i poddane 
długotrwałemu stresowi oraz osoby 
starsze i dzieci. Skłonnościom do me-
teoropatii sprzyjają zaburzenia hor-
monalne, z tego powodu wśród osób 
uczulonych na pogodę przeważają 
kobiety, których równowaga hormo-
nalna podlega cyklicznym zmianom.

Na to, co nazywamy pogodą, 
składa się wiele tak zwanych czyn-
ników pogodotwórczych takich 
jak: ciśnienie powietrza, tempera-
tura, wilgotność, zachmurzenie, 
ruch powietrza a także jego natę-
żenie, natężenie promieniowania 
słonecznego, opady atmosferyczne 
oraz czynniki, których nie jesteśmy  
w stanie dostrzec, czyli jonizacja po-
wietrza, pole elektromagnetyczne. 
Te wszystkie zmienne mogą na nas 
wpływać w bardzo rożny sposób, co 
przekłada się bezpośrednio na nasze 
samopoczucie. Wyróżniamy kilka 

rodzajów bodźców biometeorolo-
gicznych: 

Bodźce termiczne czyli to co 
wpływa na bilans cieplny naszego or-
ganizmu, a więc temperatura, wilgot-
ność powietrza, prędkość wiatru
• Bodźce mechaniczne czy-

li wynik działania silnego wiatru
i zmian ciśnienia

• Bodźce świetlne czyli ilość
światła docierającego do naszego
organizmu pośrednio oddziały-
wujący na aktywność niektórych
procesów biologicznych

• Bodźce fotochemiczne –
efekt działania promieni UV, któ-
re przenikając przez skórę, inicjują 
procesy biochemiczne w naszym

organizmie
• Bodźce chemiczne, które

są efektem zmian ciśnienia. Do
czynników chemicznych można
zaliczyć również działanie tok-
sycznych zanieczyszczeń, w tym
także biologicznych np. zawiera-
jących pyłki roślin przenikających
poprzez drogi oddechowe lub
skórę

• Bodźce neurotropowe – na-
głe zmiany pogody, które mają
wpływ przede wszystkim na psy-
chikę.

Najbardziej dokuczliwa dla me-
teoropatów jest jesień. Za oknem 
deszcz, zmienia się temperatura  
i ciśnienie. Praktycznie wszyscy  
są senni i zmęczeni, ale ci naj-
bardziej wrażliwi skarżą się na  
przenikliwy ból głowy, osłabio-
ną koncentrację, bóle stawów,  
a nawet kłopoty z oddychaniem. 

Jeżeli ktoś nadmiernie skarży się 
na dolegliwości związane ze zmianą 
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Meteoropatia, bo tak właśnie określa się wpływ  
pogody na organizm człowieka, znana jest już od  
starożytności. Jak pokazują najnowsze badania  
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zmiany  
atmosferyczne reaguje 50- 70 procent Polaków.

Wpływ jesieni na naszą 
kondycję i samopoczucie



pogody często uważany jest za hi-
pochondryka. Meteoropatia to nie 
wymysł.

Na pogodę są sposoby

Przede wszystkim nie możemy 
poddać się lenistwu. Jest to uniwer-
salna rada dla wszystkich, którzy 
cierpią z powodu wahań pogodo-
wych. Regularna aktywność fizyczna 

nawet jeżeli pogoda za oknem nam 
nie sprzyja pomoże w przezwycię-
żeniu uczucia senności i ogólnego 
otępienia. Ponadto wydzielające 
się podczas wysiłku fizycznego en-
dorfiny sprawią, że będziemy czuli 
się dużo lepiej psychicznie. Żeby 
pobudzić nasz organizm czasami 
wystarczy zwykły spacer. Wykorzy-
stajmy fakt, że jesienią temperatu-
ra jest wprost idealna do szybkiego  

maszerowania na przykład 
do pracy, lub na za-

kupy. Sprzy-
ja temu  

 

także fakt, że we wrześniu obchodzi-
my Europejski Dzień bez Samocho-
du, więc warto wykorzystać okazję 
do tego, żeby zamienić samochód 
czy autobus na jazdę rowerem  
albo spacer. Obok aktywności  
fizycznej równie ważnym elemen-
tem potrzebnym do tego aby nasz 
organizm odpowiednio funkcjono-
wał jest sen. 

Odpowiednia ilość snu pozwa-
la zregenerować nasz organizm 
oraz poprawia nasze samopoczu-
cie. Dorosły człowiek powinien  
w ciągu nocy przesypiać 7-8 godzin. 
Taka dawka snu pomoże nam znieść 
wahania pogody. 

Meteoropatą zaleca się modyfi-
kację diety w okresie nasilenia skut-
ków zmian aury. Dieta powinna być 
lekko strawna i bogata w witaminy  
i minerały. Pamiętajmy, aby  
w naszym codziennym jadło-
spisie było dużo produktów  
bogatych w magnez (pełnoziarni-
ste pieczywo, orzechy, banany) oraz 
witaminy z grupy B (ryby, mięso, 
produkty zbożowe). Niedobór ma-
gnezu w organizmie  prowadzą  
do zaburzeń pracy serca, nadciśnie-
nia. 

Niedobory witamin z grupy 
B prowadzą do nieprawidłowego 
funkcjonowania układu nerwo-
wego. Bardzo dobrym sposobem 

na pobudzenie naszego ciała do 
pracy jest hartowanie. Wizyty  
w saunie naprzemienne z pole-
waniem ciała zimną wodą po-
może pobudzić krążenia oraz 
zapobiegnie melancholii i otę-
pieniu. 

Kawa nie zawsze pomoże

Wielu z nas odczuwa dole-
gliwości związane ze spadkiem ci-
śnienia atmosferycznego. W tym 

MAGNEZ + B6 OPTIMAL 100 tabletek, suplement diety
Suplement zawiera w swoim składzie magnez (56, 25mg) i witaminę B6 (1, 4mg).
Polecany osobom prowadzącym aktywny tryb życia, jako uzupełnienie niedoborów magnezu i witaminy B6 oraz dla palaczy.
Producent: Havena Sp. z o.o.

Vitaral 60 tabletek drażowanych, suplement diety
Suplement diety zawierający zestaw witamin i składników mineralnych przeznaczo-
nych w stanach zwiększonego zapotrzebowania. 
 Wytwórca: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA, Jelenia Góra.

Cerutin 
125 tabletek
Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100mg witaminy C oraz 25mg rutozydu.
Działanie: zmniejszanie przepuszczalności i wzmacnianie ścian naczyń krwionośnych 
Wskazania: stany niedoboru witaminy C i rutyny, wspomaganie odporności organizmu, uszczelnia-
nie naczyń włosowatych, zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy.
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.
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ODPORMAX 
60 kapsułek Flow Caps,  
suplement diety
Maksymalna siła odporności
Suplement zawiera 1000mg oleju z wątroby rekina, czosnek, 
cynk i witaminy: A, D, E.
Przeznaczony jest jako uzupełnienie diety w substancje pozy-
tywnie wpływające na naturalny system odporności.
Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

MAGNOLIA 
30 tabletek,  
suplement diety
Suplement zawiera wyciąg z magnolii, 
nienasycone kwasy tłuszczowe OMEGA-3, 
witaminy z grupy B. 
Szczególnie polecany  dla poprawy nastro-
ju i samopoczucia.
Dystrybutor: Salus International Sp. z o.o.

wypadku często sięgamy po kawę, 
która pomoże pobudzić organizm i 
podnieść ciśnienie. W takich przy-
padkach kofeina jest jak najbardziej 
wskazana. 

Meteoropaci mają zwykle dość ni-
skie ciśnienie więc mogło by się wyda-
wać, że w momencie kiedy ciśnienie 
atmosferyczne podniesie się powinni 
się czuć komfortowo. Nie dzieje się 
tak jednak w momencie kiedy skoki 
ciśnienia są bardzo duże. Skutkiem 
takich wahań ciśnienia są często pul-
sujący ból głowy, zdenerwowanie 
oraz problemy z krążeniem. 

Jeżeli objawy meteoropatii są bar-
dzo uciążliwe możemy się udać po 
pomoc do apteki, gdzie znajdziemy 
gotowe preparaty zawierające wita-
miny szczególnie z grupy B oraz ma-

gnez. W sprzedaży są dostępne rów-
nież zioła działające kojąco na układ 
nerwowy. Najlepszym rozwiązaniem 
będzie wcześniejsza konsultacja z 
lekarzem lub farmaceutą, którzy na 
pewno chętnie nam pomogą dobrać 

środki do naszych dolegliwości. Na-
leży jednak pamiętać, żeby w przy-
padku meteoropatii najpierw spró-
bować metod naturalnych zanim 
wybierzemy się po lekarstwa. 

oprac. W. Jakubek
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KOŃSKA MAŚĆ  
rozgrzewająca  
350g
Wchodzące w skład maści olejki i wyciągi 
roślinne rozgrzewają skórę, gwarantują 
działanie pomocne w różnych dysfunkcjach 
spowodowanych nadmiernym wysiłkiem 
lub przemęczeniem.
Dystrybutor: VIRDE POLSKA Sp. z o.o.

4 Flex 
30 saszetek, suplement diety
Kolagen Nowej Generacji + witamina C
Suplement zawiera ultranowoczesny, naturalny, łatwo przy-
swajalny hydrolizat kolagenu Fortigel, zawarte w nim peptydy 
działają na metabolizm tkanki chrzęstnej. Preparat stymuluje 
syntezę kolagenu II oraz proteoglikanów. Dodatkowo korzystnie 
wpływa na wygląd skóry, włosów i paznokci.
Producent: Valeant Sp. z o.o.

Maść Niedźwiedzia  
100ml, NATURALNA SIŁA I GRZANIE

Maść została wyprodu-
kowana z naturalnych 
składników oraz eks-
traktów ziołowych, za-
pewnia naturalne dzia-
łanie oraz intensywne 
grzanie, pozostawiając 
przyjemne uczucie ulgi, 
odprężenia i relaksu.
Dystrybutor:  
SEWED MEDICA.

Maść Niedźwiedzia
100ml, POLARNY LÓD

Maść Niedźwiedzia
100ml, SILNE  GRZANIE

Maść została wyprodu-
kowana z naturalnych 
składników oraz ekstrak-
tów ziołowych, zapew-
nia naturalne działanie 
oraz intensywne chło-
dzenie, pozostawiając 
przyjemne uczucie ulgi, 
odprężenia i relaksu.
Dystrybutor:  
SEWED MEDICA.

Maść została wyprodu-
kowana z naturalnych 
składników oraz ekstrak-
tów ziołowych, zapewnia 
naturalne działanie oraz 
intensywne grzanie, po-
zostawiając przyjemne 
uczucie ulgi, odprężenia 
i relaksu.
Dystrybutor:  
SEWED MEDICA.

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



Naukowcy pracują nad specyfi-
kiem pozwalającym na wydłużenie 
naszego życia. Jednak nawet wynale-
zienie specyfiku na długowieczność 
nie spowoduje, że będziemy szczę-
śliwi. To właśnie optymiści lepiej 
radzą sobie ze stresem, nie siedzą na 
kanapie, nie narzekają, nie marudzą. 
Naładowani  energią łatwiej radzimy 
sobie z codziennymi problemami 
czy też wyzwaniami zawodowymi. 

Jesienią, kiedy deszcz za oknem 
trudno być optymistą. Można spró-
bować jednak czerpać energię z in-
nych źródeł np. korzystając ze zdro-
wej diety. Witaminy w pigułce są 
oczywiście skuteczne, ale nie wchło-
ną się tak dobrze jak te witaminy, 
które mamy w produktach spożyw-
czych. Trzeba także pamiętać o ak-
tywności fizycznej. Dotleniony orga-
nizm, wysypianie się, ubiór zgodny z 
porą roku – wszystko to wzmacnia 
naszą odporność. To właśnie opty-
miści, żyjący w udanych, szczęśli-

wych związkach, o radosnym uspo-
sobieniu posiadają we krwi aż 30% 
więcej przeciwciał, które skutecznie 
chronią przed chorobami. 

Zdrowy styl żywienia  
a optymizm

Można sobie wyobrazić życie 
bez sportu, bo można być człowie-
kiem bardzo energicznym i zamiast 
biegać rano i wieczorem, odwie-
dzać siłownię lub pływalnie, moż-
na mieć pracę wymagającą ciągłe-
go ruchu, albo chodzić w górę i na 
dół po schodach, kilkadziesiąt razy 
dziennie. Można także wyobrazić 
sobie życie bez udanego związku, 
bo jest wiele osób samotnych, któ-
rym nie udało się znaleźć drugiej 
połówki. Życia bez zdrowej diety 
wyobrazić jednak sobie nie sposób! 
Jeść musimy, i to najlepiej – jak ra-
dzą dietetycy – pięć razy dziennie w 
niewielkich ilościach. Coś niezbyt 
dużego, ale pełnego witamin, błon-
nika, mikroelementów. Bez sztucz-
nych zapychaczy!  Zachłystujemy się 
tym, co przynoszą nam mody, któ-
re promują różne światowe lobby.  
W amerykańskim departamencie 
zdrowia Food and Drug Administra-
tion jest profesor Walter Willet, któ-
ry kolekcjonuje najróżniejsze diety 
świata. Policzył, że jest ich w tej chwili  
35 tysięcy! Niektóre są oparte na 
białku, inne na wykluczeniu skrobi  
z diety, inne na spożywaniu tylko  
i wyłącznie warzyw i owoców albo 
samych jajek. Nie da się odchudzić 
ekspresowo, internetowo, ekster-
nistycznie. Można co najwyżej tak 
tylko wyniszczyć organizm, zdecy-
dowanie lepiej skorzystać z tego co 
zdrowe i smaczne, a co znajdziemy 
w naszym ogródku.

Jest teraz taki trend – bardzo 
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BeSlim 3 
trójfazowy produkt  wspierający  
odchudzanie 3 x 30 tabletek, suplement diety

Zielony jęczmień 
60 kapsułek, suplement diety

Żyjemy coraz dłużej. Dobrze jest utrzymać swój organizm w do-
brej kondycji i dobrym stanie zdrowia jak najdłużej, aby jesie-
nią życia korzystać z niego w pełni. Tajemnicą jest jednak jak 
zapewnić sobie radosny nastrój i dobry humor?

Optymiści żyją dłużej!

Suplement zawiera składniki, które wspierają procesy odchu-
dzania według naturalnego cyklu dobowego, dlatego zawiera 
trzy rodzaje tabletek: na rano, w południe i na noc. Białe tabletki 
na rano pobudzają procesy trawienne, czerwone tabletki na 
południe wspierają utratę wagi. Składniki niebieskiej tabletki na 
noc zmniejszają apetyt.
Producent: COLFARM.

Preparat w 100% zawiera 
młody jęczmień, bogaty  
w niezbędne witaminy i mi-
nerały.
Wspomaga proces metaboli-
zmu, przyspiesza odchudzanie, 
jest źródłem witamin i amino-
kwasów, oczyszcza organizm.
+ES Medical, Gliwice.
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słuszny zresztą – żeby kupo-
wać żywność lokalną, wypro-
dukowaną w miejscu, z któ-
rego się pochodzi i w którym 
się żyje. Jeżeli jemy tak, jak 
żywili się nasi ojcowie, dziad-
kowie, jesteśmy przygotowa-
ni do trawienia pokarmów w 
sposób właściwy. Teraz np. 
modne stały się jagody goji. 
A mamy przecież naszą fan-
tastyczną aronię, jagody w 
lesie, które też mają mnóstwo 
przeciwutleniaczy. Poza ewi-
dentnym aspektem zdrowot-
nym wspieramy przy okazji 
lokalnych producentów. To, 
co kładziemy na talerzu, to 
nasz wybór. Jeśli w styczniu 
mam do wyboru pomidora 
z Egiptu albo kiszoną kapustę 
z naszego polskiego podwór-
ka, to zdecydowanie należy 
wybrać kapustę. Tak samo z 
bananami – to jedne z naj-
bardziej pryskanych owo-
ców, które dojrzewają dopie-
ro po długim transporcie, w 
magazynach. Wszyscy bar-
dzo lubimy podawać je dzie-
ciom, bo mają dużo cukrów 
i nie podrażniają żołądka. 
Trzeba jednak zawsze przed 
spożyciem banana dokładnie 
go umyć. 

Mówiła mama:  
zjedz śniadanie!

Na śniadanie najczęściej 
sięgamy po popularne płatki 
czekoladowe lub cynamono-
we, a są to  produkty mocno 
przetworzone, zawierające 
dodatki smakowe. Zdecy-
dowanie zdrowsze są płatki 
owsiane lub  orkiszowe. Dla-
tego czytając etykiety pro-
duktów w czasie zakupów 
warto stosować zasadę: „im 
krótsza lista składników, tym 
lepiej dla naszego zdrowia”, a 

im większa to znaczy, że pro-
dukt jest wielokrotnie prze-
tworzony. Można też skorzy-
stać z naszej rodzimej kaszy. 
Ma dużo witamin z grupy 
B, błonnika pokarmowego, 
składników mineralnych. 
Kasza z dodatkiem chude-
go mięsa, z odrobiną nabia-
łu albo jajkami – zdrowe i 
pyszne. Zwłaszcza, że jajko 
zawiera wszystkie potrzebne 
nam składniki. Uzupełnie-
niem takiej diety są kiszone 
ogórki czy kapusta, które 
dostarczają bezcennych bak-
terii probiotycznych. Warto 
poszperać i znaleźć ciekawe 
przepisy na potrawy z kaszy, 
z różnymi dodatkami.

Ruch = uśmiech  
na twarzy

O tym, że ruch jest jedną z 
podstawowych potrzeb i jest 
niezbędny do prawidłowego 
funkcjonowania człowieka, 
wszyscy doskonale wiemy. 
Wysiłek fizyczny wywiera 
wpływ na wszystkie nasze 
organy. Nie tylko oddziałuje 
na ciało, lecz także na ducha. 
Odpowiednio „dawkowa-
ny” pozwoli nam zachować 
siły witalne przez długie lata.
Ruch wpływa na nasze samo-
poczucie, gdyż podczas wy-
siłku wytwarzane są endor-
finy, znane powszechnie jako 
„hormony szczęścia”, które 
łagodzą ból, poprawiają na-
strój i pozytywnie pobudzają 
nasz organizm. 

Śmiejmy się, bądźmy ak-
tywni i dbajmy o dietę. Po-
zytywne i optymistyczne my-
ślenie to tajemnica naszego 
szczęśliwego życia. 

oprac. M. Grzeczyńska

UKŁAD KRĄŻENIA
Zauważono, że systematyczne ćwiczenia fizycz-

ne poprawiają pojemność wyrzutową serca, zwięk-
szając ją, a więc serce jest w stanie przepompować 
więcej krwi. Stopniowo i regularnie uprawiane ćwi-
czenia mogą zapobiec wielu chorobom kardiolo-
gicznym, jak np. choroba wieńcowa, niewydolność, 
nadciśnienie,  a także miażdżycy.

UKŁAD ODDECHOWY 
Zwiększa się pojemność płuc oraz siła mięśni 

oddechowych, co poprawia jakość wdechu i wyde-
chu. Organizm jest lepiej zaopatrzony w tlen i efek-
tywniej go wychwytuje. Daje to wiele korzyści dla 
organizmu, choćby przez usprawnienie przebiegu 
różnych procesów biologicznych i poprawę samo-
poczucia. 

UKŁAD NERWOWY
Systematyczny wysiłek fizyczny sprzyja tworze-

niu się dodatkowych „nitek” nerwów. Wpływa także 
pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy, polep-
sza pamięć, zdolność uczenia się i reakcje organizmu 
na bodźce. Bierze udział w kształtowaniu tzw „pa-
mięci ruchowej”, co ma zastosowanie m.in. w rehabi-
litacji chorych leżących, np. wykonywanie w pozycji 
leżącej nogami pacjenta ruchów chodzenia, po to by 
zapobiec zjawisku „zapominania” tej czynności. Ruch 
pomaga ćwiczyć równowagę i koordynację, a także 
jest świetnym sposobem na rozładowanie stresu 
i negatywnych emocji.

UKŁAD RUCHU
Systematyczny, umiarkowany i stopniowy wysi-

łek fizyczny wpływa na kształtowanie się, zwiększa-
nie wydolności, siły i masy mięśni. Poprawia też ich 
ukrwienie i odżywienie, detoksykację oraz niweluje 
napięcie mięśniowe. W stawach zwiększa się rucho-
mość, kształtują się ich powierzchnie oraz uelastycz-
niają się i wzmacniają struktury stabilizujące stawy. 
Ćwiczenia fizyczne wpływają na utrzymanie prawi-
dłowej, prostej postawy ciała i na zgrabne i szybkie 
wykonywanie czynności. 

UKŁAD POKARMOWY
Dodatkowo, ruch poprawia motorykę ukła-

du pokarmowego, przyspiesza przemianę materii  
i proces wydalania – tak więc zapobiega lub niweluje 
zaparcia oraz sprzyja osiągnięciu zgrabnej sylwetki. 
Wpływa też na polepszenie pracy narządów  i całej 
gospodarki hormonalnej. Obniża poziom glukozy  
i złego cholesterolu we krwi. Zwiększa też produkcję 
czerwonych krwinek – erytrocytów. Jest też czynni-
kiem stymulującym odporność.

RUCH – jak wpływa na nasz organizm?



Jak zadbać o skórę głowy  
i włosy po lecie?

W sieci znaleźć można tysiące 
podpowiedzi w jaki sposób wzmoc-
nić swoje włosy przed zimą. Część 
internautów  poleca zastosowanie 
naturalnych metod, zazwyczaj są to 
płukanki, maski, które każdy z nas 
może zrobić we własnym domu bez 
większego nakładu sił. Inni nato-
miast sugerują konkretne produkty 
dostępne na rynku kosmetycznym. 
Jakie zatem metody są  najskutecz-
niejsze? Które wybrać?

Siła ukryta w naturze
Aby kuracja była bardziej sku-

teczna zacznij od skrócenia włosów. 
Usunięcie zniszczonych końcówek 
zapobiegać będzie dalszym uszko-
dzeniom kosmka włosów.  Po lecie 
skóra głowy i włosy najczęściej bo-
rykają się z problemem przesuszenia 
dlatego warto wspomóc się domo-
wymi maseczkami nawilżającymi. 

Maseczka nawilżająca do wło-
sów z awokado, miodu i olejkiem 
z pestek winogron wydaje się być 
idealnym rozwiązaniem. Zawarte w 
awokado kwasy wielonienasycone 
(NKKT) wygładzają strukturę wło-
sów. Miód bogaty w cynk, krzem 
oraz miedź wzmacnia osłabione ce-
bulki a olejek z pestek winogron bo-

gaty w kwas linolowy nawilża włosy 
i zapobiega ich łamliwości. Taką ma-
seczkę należy nałożyć na zwilżone 
letnią wodą włosy na okres około 20 
minut po czym spłukać i umyć wło-
sy szamponem.

PRZEPIS NA MASECZKĘ:
Obierz awokado a następnie 

zmiksuj je przy pomocy blendera. 
Następnie dodaj do niego 1 czubatą 
łyżkę miodu oraz 1 łyżką oleju z pe-
stek winogron i dokładnie wymie-

szaj. Taka konsystencja „papki” jest 
gotowa do nałożenia na włosy.

Na włosy słabe i wypadające ide-
alnie sprawdza się również płukanka 

gruszkowa( uwaga! nie powinny jej 
stosować osoby o jasnych włosach, 
ponieważ wywar przyciemnia barwę 
włosów). Płukanka przeciwdziała 
wypadaniu włosów, wzmacnia ce-
bulki, nadaje włosom miękkości 
oraz blasku. Jej przygotowanie zaj-
muje kilka minut. Wystarczy zapa-
rzyć wywar z ususzonych liści gru-
szy lub kupić w sklepie zielarskim 
lub aptece przygotowany już susz i 
zalać go wrzątkiem. Pozostawić do 
zaparzenia i ostygnięcia, następnie 
spłukać nim głowę delikatnie ma-
sując przy nasadzie włosa.  Zapach 
płukanki nie utrzymuje się na wło-
sach.

Zioła zamknięte w butelce
Osoby, które cenią sobie wygodę 

lub nie mają możliwości przygoto-
wania domowych masek lub płuka-
nek nie muszą się martwić. Na ryn-
ku dostępnych jest wiele gotowych 
produktów wspomagających rege-
nerację skóry głowy oraz włosów.  
Przykładem może być kuracja firmy 
Bioxine.
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Piękne włosy jesienią

KERABIONE 
60 kapsułek, suplement diety
DLA WŁOSÓW, SKÓRY, PAZNOKCI

Biotyna, selen, cynk pomagają zachować zdrowe włosy. 
Miedź pomaga zachować prawidłową pigmentację 
włosów. Witamina A, biotyna, niacyna, ryboflawina  
i cynk pomagają zachować zdrową skórę.
Selen i cynk pomagają zachować zdrowe paznokcie.
Importer: Valent Polska Spółka z o.o.



Polityka Bioxine opiera się na filozofii 59 pierwiastków 
i składników roślinnych (Ciało człowieka składa się z 59 
pierwiastków, które występują również w glebie). Szampo-
ny oraz serum to produkty harmonijnie dopasowane do 
potrzeb skóry.

 W swojej ofercie posiadają serie szamponów w kilku 
wariantach np. do włosów suchych, normalnych, prze-
tłuszczających się oraz przeciwłupieżowy.

Szampon Bioxine został stworzony w oparciu o skład-
niki ziołowe dlatego nie powoduje on skutków ubocznych. 
To idealne rozwiązanie dla osób, które cierpią z powo-
du wypadania włosów lub chcą je wzmocnić. Zawarty w 
szamponie składnik Biocomplex B11 delikatnie oczyszcza 
skórę głowy i dodatkowo zapobiega wypadaniu włosów, 
zagęszcza je i sprawia, że stają się lśniące i zdrowe.

Powyższy produkt można stosować codziennie, rezulta-
ty są widoczne już po kilku użyciach.

W przypadku osób, które od dłuższego czasu zmagają 
się z problemem wypadania włosów firma przygotowa-
ła Serum Ziołowe Bioxine. Wyciąg ziołowy wzbogacony 
w składnik Biocomplex B11 zamknięty w szklanych fiol-
kach wzmacnia cebulki i powoduje zagęszczenie włosów. 
Aby uzyskać pożądany efekt zaleca się zastosowanie kura-
cji trzyetapowej, w której w skład wchodzi: kuracja inten-
sywna (czas trwania wynosi 48 dni), kuracja wzmacniająca 
(czas trwania 12 tygodni) i ostatnia końcowa faza – kuracja 
uzupełniająca (okres trwania 24 tygodnie). Na każdym 
etapie kuracji zużywa się 24 fiolki serum (1 opakowanie 
Bioxine).  

oprac. M. Oblas

ZDROWIE
I OPIEKAWRZESIEŃ – PAŹDZIERNIKWRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

11ZDROWIE
I OPIEKA WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

Nizoral szampon leczniczy 
6 x 6ml

Skład: 1g szamponu zawiera 20mg ketokonazolu.
Działanie: przeciwgrzybiczne.
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: McNeil AB.

Pipi nitolic  
prevent 
50ml
Ochrona przed wszawicą – 
wyrób medyczny  
chroniący przed zarażeniem 
wszawicą 
Wyrób zalecany do codziennego 
stosowania gdy w najbliższym 
otoczeniu dziecka rozpoznano 
wszawicą, gdy istnieje ryzyko 
ponownego zarażenia wszawi-
cą, w trakcie i po powrocie dzieci 
z kolonii, obozów i wycieczek.
Producent:  
ICB PHARMA, Jaworzno.

Pipi nitolic 
zestaw 
50ml
100% eliminacja wszy i gnid
Wyrób przeznaczony do stosowania w 
leczeniu wszawicy wywołanej przez 
wesz głowową. Likwiduje zarówno ak-
tywne stadia rozwojowe oraz jaja wszy, 
tzw. gnidy, ponadto ułatwia usunięcie 
martwych wszy i gnid. Umożliwia eli-
minację wszy i gnid z otoczenia osoby 
zarażonej.
Producent: ICB PHARMA, Jaworzno.

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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Gruszka
Zawiera witaminy A, C i z 

grupy B, magnez, potas oraz 
błonnik, który usprawnia proce-
sy trawienne. 

Mus z gruszki i marchwi
Marchew umyj, obierz i 

opłucz. Zetrzyj ją na tarce o ma-
łych oczkach i odciśnij sok. Umyj i 
obierz dojrzałą gruszkę, usuń z niej 
gniazdo nasienne. Zmiksuj i dodaj 
sok z marchwi. Wymieszaj.

Dynia 
Jest nie tylko kolorowa i okaza-

ła, ale także bezpieczna dla dzie-
ci, bo rzadko wywołuje alergie. 
Stanowi świetne źródło beta-ka-
rotenu (który m.in. pobudza od-
porność i jest silnym przeciwutle-
niaczem), zawiera też inne cenne 
składniki (np. błonnik oraz wita-
minę C, z grupy B, a także wapń, 
żelazo, magnez, potas). 

Delikatna zupka dyniowa
Słodkie jabłko umyj i obierz 

ze skórki, wykrój gniazdo nasien-
ne, pokrój owoc na kawałki. Umyj 
dokładnie dynię, odkrój kawałek, 
obierz go i pokrój warzywo w kost-
kę. Odłóż trzy czwarte szklanki 
jego miąższu. Nalej do garnka pół 
szklanki wody, zagotuj ją, przełóż 
dynię i jabłko. Gotuj je, aż będą 
miękkie. Dodaj oliwę i zmiksuj ca-
łość na gładką puszystą masę. Jeśli 
chcesz, by zupka była bardziej tre-
ściwa, możesz ją zagęścić łyżeczką 
kleiku ryżowego.

Ziemniak
To warzywo delikatne w sma-

ku, lekkostrawne, bogate w błon-
nik, potas oraz witaminy: C, K i z 
grupy B. Sięgnij po nie, jeśli zasta-
nawiasz się, jakie warzywo podać 
jako pierwsze podczas rozszerza-
nia diety.

Ziemniaczana impresja
Ugotuj 3 ziemniaki, obierz je, 

pokrój w grubsze plastry. Słodko-
-winne jabłko i 2 nieduże kiszone 
ogórki obierz ze skórki i pokrój w 
kostkę. Posiekaj drobno koperek. 
Przełóż składniki do miski, dodaj 
odrobinę oliwy z oliwek, dokład-

nie wymieszaj. Sałatkę podawaj na 
zimno lub ciepło.

Śliwki
Te smaczne owoce zawierają 

spore ilości błonnika pokarmo-
wego i sorbitolu, czyli cukru o 
lekkim działaniu przeczyszczają-
cym, dzięki czemu mają korzystny 
wpływ na pracę układu pokarmo-
wego. 

W małej ilości wody namocz 
półtorej łyżeczki żelatyny. Zagotuj 
pół szklanki soku jabłkowego i do-
daj namoczoną żelatynę.

Śliwkowa pianka
Wymieszaj i wstaw galaretkę do 

lodówki. Umyj 4 duże śliwki, obierz 
je, usuń z nich pestki i zmiksuj 
owoce. Do lekko tężejącej galaretki 
dodaj świeży mus i pół kubeczka 
jogurtu naturalnego. Zmiksuj ca-
łość na puszystą masę i przełóż do 
salaterek.

Kabaczek
To jedna z odmian dyni o zie-

lonym kolorze. Zawiera beta-ka-
roten oraz witaminę C i z grupy B. 
Można go dodawać do papek dla 
niemowląt. Świetnie komponuje 
się także z rybą.

Zdrowa i pyszna jesień!
Jesienią owoce i warzywa smakują najlepiej. Są dojrzałe, dorodne, bogate w składniki odżyw-
cze. Poznaj smakołyki, które warto zaproponować brzdącowi w pierwszej kolejności i sprawdź, 
jak można je wykorzystać.
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Rybka z kabaczkiem 
Filet z ryby morskiej (np. łososia) 

dopraw odrobiną soli i cytryny. Po 
15 minutach wstaw do piekarnika 
rozgrzanego do temperatury 200°C. 
Umytego, obranego kabaczka oczyść 

z nasion i pokrój (potrzebujesz ok. 
szklanki miąższu). Obierz i posiekaj 
pół małej czerwonej cebuli i małą 
paprykę. Obraną marchewkę zetrzyj 
na tarce. Rozgrzej oliwę i podsmaż 
wszystkie warzywa. Dopraw orega-
no, solą i pieprzem. Pod koniec du-
szenia dodaj 2 łyżeczki koncentratu 
pomidorowego. Na koniec wyjmij 
rybę z piekarnika i przykryj jarzyn-
ką.

Winogrona
To słodki i kaloryczny przy-

smak. W winogronach znajduje się 
potas, wapń, żelazo, magnez, cynk, 
miedź, a także witaminy z grupy B, 
flawonoidy pełniące ważną rolę w 
profilaktyce wielu chorób (chronią 
przed miażdżycą) oraz liczne kwasy 
organiczne wykazujące właściwo-
ści moczopędne. Owoce zawierają 
także spore ilości błonnika, dlate-
go warto je proponować dzieciom, 
które często miewają zaparcia.

Zupka owocowa 
Przygotuj szklankę sezonowych 

owoców np. gruszek, jeżyn, wino-
gron. Obierz je ze skórki i usuń 
gniazda nasiennie. Zmiksuj owoce 
blenderem, a miąższ przetrzyj przez 
sito. Wlej 3/4 szklanki mleka mody-
fikowanego przygotowanego według 
przepisu na opakowaniu i 3 łyżki 
gęstego jogurtu naturalnego. Ugo-
tuj drobny makaron(np. gwiazdki). 
Przełóż makaron do miseczek i za-
lej go zupą. Udekoruj danie listkiem 
melisy.

Orzechy
Przypisuje im się wiele zalet. Są 

bogate w nienasycone kwasy tłusz-
czowe, białka, błonnik pokarmowy, 
kwas foliowy, witaminę E, magnez, 
potas fosfor, cynk, wykazują tak-

że działanie przeciwzapalne (np. 
przeciwdziałają cukrzycy typu 2). 
Jesienią sięgaj po orzechy laskowe 
i włoskie. Najlepiej jeść orzechy w 
postaci naturalnej, na surowo, choć 
dodane do różnych potraw smaku-
ją znakomicie.

Sałatka z orzechami
Pokrój w kosteczkę 2 plastry sera 

żółtego i 2 plastry szynki. Umyj, 

obierz ze skórki i pokrój w kostkę 
pół papryki, pół jabłka i pół grusz-
ki. Kilka orzechów obierz ze skórki  
i drobno posiekaj. Delikatnie wy-
mieszaj wszystkie składniki.

Do kubeczka wlej łyżkę jogurtu 
naturalnego, łyżkę majonezu i pół 
łyżeczki ketchupu. Dokładnie wy-
mieszaj sos i dopraw go do smaku 
szczyptą cukru. Polej nim sałatkę  
i posyp ją orzechami startymi na 
tarce.

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.

Sylimarol 
70mg x 30 tabletek 

Skład: 1 tabletka zawiera 
100mg wyciągu suchego z łuski 
ostropestu plamistego
Jest tradycyjnym produktem 
leczniczym roślinnym do sto-
sowania wspomagająco w 
stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby, w nie-
strawności, po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów, po przebyciu ostrych i przewlekłych 
chorób wątroby.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” Poznań.

Rennie Antacidum 
24 tabletki do ssania,  
smak miętowy

Skład: 1 tabletka zawiera 680mg węglanu wapnia oraz 80mg węglanu magnezu 
Działanie: zobojętnianie nadmiaru kwasu solnego w żołądku
Wskazania: zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężko-
ści w żołądku, odbijanie.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.
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Jest już jesień a wraz z nią zwiększone ryzyko przeziębień, 
grypy. Ta bagatelizowana przez wielu ludzi infekcja przynosi 
czasami bardzo groźne dla życia powikłania, a nawet zagraża 
naszemu sercu. Warto więc zastanowić się nad odpowiednią 

profilaktyką. Porozmawiamy o tym ze specjalistą  
z Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca I Oddział Kardiologiczno-

-Angiologiczny w Ustroniu, Lek. Maciejem Pruskim jr.

Porozmawia jmy o…  
NA SZYM SERCU

wywiad z ekspertem

REDAKCJA: Czy tak naprawdę 
jesteśmy w stanie zidentyfikować 
jakie są objawy grypy?

Lek. Maciej Pruski jr. Do obja-
wów grypy należą: gorączka po-
wyżej 37,7 stopni C lub uczucie 
gorączki, kaszel i ból gardła, wy-
dzielina z nosa bądź zatkany nos, 
bóle głowy lub ciała (szczególnie 
bóle mięśni pleców i kończyn), 
drgawki,  zmęczenie, nudności  
i wymioty, biegunka (szczególnie u 
dzieci). 
Generalnie podobne objawy wy-
stępują przy przeziębieniu, jednak 
w przypadku grypy są one silniej-
sze, szczególnie zmęczenie, kaszel, 
gorączka i bóle mięśni. Diagnozę 
może postawić lekarz po wykona-
niu odpowiednich badań. 
Istnieją też niepokojące objawy, 
które wymagają natychmiastowego 
kontaktu z lekarzem: trudność w 
oddychaniu lub duszność, ból lub 
ucisk w klatce piersiowej lub brzu-
chu, nagłe zawroty głowy, splątanie, 
ciężkie nieustające wymioty, pa-
daczka, lub sytuacja w której objawy 
grypy najpierw ustępują a następ-
nie powracają z wysoką gorączką  
i gorszym kaszlem.

Jaki wpływ ma grypa na osoby 
chorujące na serce? 

Osoby chorujące na serce są 

szczególnie narażone na gry-
pę, gdyż ich ciało może być 
słabsze w walce z wirusem i 
powikłaniami grypy, z kolei 
infekcja grypą może pogor-
szyć stan wydolności serca. 
U osób z ciężkimi choroba-
mi serca, np. po zawale mię-
śnia sercowego zaleca się 
bezwzględnie szczepienie na  
grypę. 

Jakie czynniki wpływają na to, 
że u niektórych osób powikła-
niem po grypie jest zapalenie 
mięśnia sercowego? 

Zapalenie mięśnia sercowe-
go jest stosunkowo rzadkim 
powikłaniem grypy ale może 
skończyć się śmiertelnie. Nie 
są do końca poznane czynniki, 
które odpowiadają za zapalenie 
mięśnia sercowego w przebie-
gu grypy. Z pewnością wpływ 
ma szczep grypy, a także inne 
czynniki jak np. indywidualna 
odporność organizmu.

Jak dochodzi do pogrypowego 
zapalenia mięśnia sercowego?

Dokładny mechanizm nie jest 
znany. Z dotychczasowych 
badań wynika, że za mecha-
nizm odpowiedzialny jest 
bezpośredni wpływ wirusa na 
komórki mięśnia sercowego a 

także reakcja zapalna organizmu, 
wydzielanie w komórkach mięśnia 
sercowego pewnych enzymów 
(trypsyny, metaloproteinaz) a tak-
że dysfunkcja śródbłonka naczyń. 

Jakie są objawy zapalenia mięśnia 
sercowego? 

Objawami zapalenia mięśniowe-
go najczęściej są ból w klatce pier-
siowej, duszność, kaszel, palpitacje 
serca oraz zaburzenia świadomości. 
Mogą one być podobne do objawów 
zawału mięśnia sercowego. Najczę-
ściej występują pomiędzy pierw-
szym a trzecim dniem choroby, ale 
mogą wystąpić też po ustąpieniu ob-
jawów grypy. Objawom tym towa-
rzyszą zmiany w EKG, wzrost mar-
kerów wskaźnikowych uszkodzenia 
mięśnia sercowego. Ważne jest też 
badanie echokardiograficzne, które 
pozwala rozpoznać najcięższą po-
stać piorunującego zapalenia mię-
śnia sercowego. 

Jak przebiega leczenie pogrypowe-
go zapalenie mięśnia sercowego? 

Stosuje się leki przeciwgrypowe 
(inhibitory neuraminidazy) oraz 
intensywne leczenie wspomagające 
układ krążenia. Każdy pacjent z za-
paleniem mięśnia sercowego powi-
nien być leczony w szpitalu, jedynie 
w przypadku łagodnego przebiegu 
lekarze mogą zdecydować się na 
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wczesny wypis do domu. 
Jakie badania powinniśmy zrobić 
aby stwierdzić chorobę?

Na pewno nie należy wykony-
wać badań na własną rękę, jest to 
choroba na tyle groźna, że nale-
ży skontaktować się z lekarzem.  
W celu ustalenia rozpoznania wy-
konuje się takie badania jak EKG, 
echokardiografię, enzymy wskaź-
nikowe uszkodzenia mięśnia ser-
cowego oraz ewentualnie testy na 
obecność wirusa, w tym również 
biopsję mięśnia sercowego. Pomoc-
ny może być rezonans magnetyczny 
serca. 

Czy oprócz infekcji wirusowych, 
za zapaleniem mięśnia sercowego 
mogą się kryć inne przyczyny? Jeśli 
tak, to jakie?

Infekcje wirusowe są najczęstszą 
przyczyną zapaleń mięśnia serco-
wego ale może ono być powodo-
wane przez inne choroby, np. bak-
terie, pasożyty, sarkoidozę, choroby 
układu odpornościowego, toksyny, 
leki, alkohol lub czynniki fizyczne.

Jakie inne choroby okresu jesien-
no – zimowego mogą powodować 
uszkodzenia serca? 

Zapalenia mięśnia sercowego 
mogą być powodowane przez 
szereg innych wirusów oprócz 
wirusa grypy. Poza tym spo-
radycznie po zapaleniu gardła  
i migdałków (tzw. anginie) może 
dojść do uszkodzenia zastawek ser-
ca w przebiegu tzw. gorączki reu-
matycznej. Poza tym zaostrzenia 
chorób płucnych i zapalenia płuc 

mogą być groźne dla osób z uszko-
dzonym sercem. 

Czy warto się szczepić na grypę, by 
uniknąć pogrypowego zapalenia 
mięśnia sercowego?

Zapalenie mięśnia sercowego nie 
jest jedynym groźnym powikła-
niem grypy, częściej występują 
np. zapalenia płuc, możliwe są 
także powikłania neurologiczne. 
Zdecydowanie warto zaszcze-
pić się na grypę by uniknąć tych 
powikłań, szczególnie osoby  
z chorobami serca i płuc powinny  
o tym pomyśleć. Warto porozma-
wiać o tym z lekarzem podczas wi-
zyty kontrolnej.

Dziękuję za rozmowę i poświęcony 
czas.

romawiał: J. Kurkowski

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.

Aspirin C 
10 tabletek musujących, 10 
tabletek musujących

Tymianek  
z Podbiałem 
30+6 pastylek, suplement diety
Suplement przeznaczony dla osób po-
wyżej 12 roku życia, zawiera wyciąg z 
tymianku i podbiału oraz dodatek spe-
cjalnie skomponowanych 20 ziół.
Wyprodukowano dla:  MSFarma Sp. z o.o.

Tymianek  
z Podbiałem 
30+6 pastylek, BEZ CUKRU,  
suplement diety
Suplement przeznaczony dla osób powyżej 
12 roku życia, zawiera wyciąg z tymianku  
i podbiału oraz dodatek specjalnie skompo-
nowanych 20 ziół.
Wyprodukowano dla: MSFarma Sp. z o.o.

Skład: 1 tabletka zawiera 400mg 
kwasu acetylosalicylowego i 240 mg 
witaminy C.
Działanie: przeciwbólowe, prze-
ciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle o małym i umiarko-
wanym nasileniu, gorączka w przebiegu przeziębienia
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o.

Cerugrip 
20 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka zawiera 325mg 
paraceatmolu, 30mg pseudoefedryny 
i 10mg dekstrometorfanu.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, obkurczające naczynia krwionośne, 
przeciwkaszlowe.
Wskazania: leczenie objawów grypy, przeziębienia, bólów głowy, mięśni, kaszlu.
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.

ZAJADEX  Regeneracyjne  
Serum do Ust 
10ml

ZAJADEX Maść
10ml

Regeneracyjne serum do ust, bez alerge-
nów, barwników, parabenów i alkoholu.
Produkt tworzy bezbarwną warstwę 
ochronną, która łagodzi świąd i pieczenie 
skóry. Regularna aplikacja regeneruje, 
odżywia oraz eliminuje najczęstsze przy-
czyny problemów skóry ust. 
Producent: FarmaPlus, Gliwice.

Blend a dent  
krem mocujący do protez zębowych 
47g
Krem mocujący do pełnych i częściowych protez zębowych, 
zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę, nie 
zawiera cynku.
Dystrybutor: P&G.

Maść tworzy warstwę ochronną, która pomaga łagodzić 
swędzenie i pieczenie skóry. 
Wspomaga zwalczać problemy skóry ust, m.in. pękające 
kąciki ust, otarcia, łuszczenie skóry oraz pierzchnięcie skóry 
ust.
Producent: FarmaPlus, Gliwice.
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Co to jest reumatyzm
Dolegliwości związane z choro-

bą zwyrodnieniową, pojawiającą 
się najczęściej po 45 roku życia. 
To skutek zupełnie naturalnego 
procesu zużycia stawów. Zmia-
ny zwyrodnieniowe objawiają 
się inaczej u różnych osób, gdyż 
jest to uzależnione od dodatko-
wych uwarunkowań. Bóle reu-
matyczne najczęściej kojarzymy 
ze zmianami pogodowymi i pro-
blemami ruchowymi. To jednak 
dużo bardziej poważna choroba,  
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 szybko. 
W tym przypadku znaczenie ma 
czas, jaki upłynie od pierwszych 
objawów do rozpoczęcia lecze-
nia. Im wcześniej pacjent trafi do 
reumatologa, tym większe szanse 
ma na zachowanie zdrowia. Róż-
nica między zapalnymi i nieza-
palnymi chorobami reumatycz-
nymi 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 rozwój.

Jak leczyć reumatyzm
Przebieg reumatyzmu pocho-

dzenia zapalnego w pierwszej 
kolejności atakuje układ ruchu. 
Nie oszczędza pozostałych na-
rządów, jednym słowem choruje 
cały nasz organizm, a nie tylko 
układ ruchu… Nie oznacza to, 
że z każdym bólem powinniśmy 
iść do lekarza, nie można jednak 
lekceważyć obrzęków stawów, 
zwłaszcza, jeśli dolegliwości bólo-
we pojawiają się rano, a ustępują 
w ciągu dnia. Częstą przyczyną 
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 nie-
dogodności, 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-
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,  

REUMATYZM 
– a co to takiego?

Reumatyzm zazwyczaj kojarzy się ze starością. Dlatego też będąc osoba młodą czy też w sile 
wieku, lekceważy się dolegliwości, które mogą być pierwszymi objawami zapalnych chorób 
reumatycznych. Zbyt późne zgłoszenie się do lekarza  może doprowadzić nawet w krótkim 
czasie do niepełnosprawności.

ZDROWIE
I OPIEKA
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a co pomaga, dlatego ważne jest, aby bacznie obser-
wować swój organizm. Podobnie jak leki,  dieta i spo-
sób odżywiania powinna być dobrana indywidualnie 
do predyspozycji danej osoby. Inaczej jest z aktywno-
ścią fizyczną, tu trzeba zachować zdrowy rozsądek. 
Nie można wyeliminować z naszego życia ruchu, 
także przy reumatyzmie ruch jest wręcz konieczny. 
Oczywiście każda aktywność fizyczna, która nie ob-
ciąża zbytnio naszych stawów jest wręcz zalecana.

W zależności od chwili wystąpienia pierwszych ob-
jawów do chwili rozpoczęcia leczenia, można ocenić 
zaawansowanie schorzenia. Kluczowe znaczenie ma 
jak najszybsza wizyta u lekarza i rozpoczęcie leczenia. 
To w zasadzie 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 świa-
domość, że to są chorzy, dla których czas jest najważ-
niejszy, więc muszą szybko dobrać skuteczne leczenie. 
Dla pacjenta to kwestia, od której zależy jego pełna 
sprawność i zatrzymanie rozwoju choroby. Cały czas 
konieczna jest dobra współpraca pacjenta z lekarzem. 
Każdy niepokojący objawy, powinien być jak najszyb-
ciej zgłoszony lekarzowi. Ważne jest, aby lekarz cały 
czas współpracował z pacjentem, tutaj istotne znacz-
nie ma zaufanie i stosowanie wszystkich zaleceń le-
karza, 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 jeszcze gorzej o skutecznym leczeniu.

Dobra nowina jest taka, że pacjenci, którzy są 
wcześnie zdiagnozowani mogą być skutecznie lecze-

ni. Nie są inwalidami, biorą udział w biegach, mara-
tonach, tańczą, zdobywają szczyty. Jest to choroba, 
która gdy zostanie szybko rozpoznana i leczona, nie 
stanowi przeszkód, aby normalnie funkcjonować.

M. Grzeczyńska

ŚWIATOWY  
DZIEŃ REUMATYZMU
W sobotę, 12 października obchodzimy Świa-

towy Dzień Reumatyzmu. Ten dzień przypomina 
o problemach osób żyjących z chorobami reuma-
tycznymi. Hasło tegorocznych obchodów to: „Żyj 
lepiej, starzej się pogodnie”.

Parlament Europejski szacuje, że z dolegliwo-
ściami narządu ruchu boryka się ok. 30-40% miesz-
kańców Europy. W Polsce jest to prawie 9 mln 
osób. Większość chorych Polaków cierpi na cho-
robę zwyrodnieniową stawów, która jest skutkiem 
otyłości, ciężkiej pracy fizycznej, siedzącego trybu 
życia, no i wieku. Na reumatyzm nieuleczany, czy-
li pochodzenia zapalnego choruje ok. 400 tysięcy 
Polaków. Choroba zazwyczaj atakuje osoby w wieku 
od 30 do 50 lat, czyli w okresie pełnej aktywności 
zawodowej i rodzinnej.

Następstwem chorób reumatycznych, a w szcze-
gólności tych o podłożu zapalnym, jest niepełno-
sprawność, a w dalszej perspektywie utrata samo-
dzielności. 

Według badań, GUS w odróżnieniu od przecięt-
nego gospodarstwa domowego w Polsce, gdzie 81% 
gospodarstw deklaruje radzenie sobie pod wzglę-
dem finansowym, gospodarstwa z osobą chorą na 
RZS mają większe trudności finansowe – zaledwie 
51% takich gospodarstw zapewnia, że daje sobie 
radę. W przypadku gospodarstwa z osobą chorą na 
RZS i jednocześnie niepełnosprawną, ten odsetek 
spada o kolejne 10 punktów procentowych.

Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za-
prezentowane podczas ubiegłorocznej konferencji 
prasowej z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu, 
mówią, że choroby układu kostno-stawowego oraz 
mięśniowego są odpowiedzialne za 12,2% orzeczeń 
podczas przyznawania po raz pierwszy renty inwa-
lidzkiej. Jest to także trzecia pod względem częstości 
przyczyna orzekania niepełnosprawności w Polsce. 

W przypadku orzekania przez ZUS o częściowej 
niezdolności do pracy choroby układu kostno-sta-
wowego stanowią w Polsce drugą pod względem 
częstości przyczynę, aż 19,5%. Średni wiek osób, 
u których się ją stwierdza, to 49 lat.
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Co nam daje szczepionka  
przeciw grypie?

Co roku opracowywana jest nowa szczepionka, 
bo wirus grypy mutuje. Dlatego przeciwnicy szcze-
pień powątpiewają w jej skuteczność, sugerując, że 
każda kolejna jest zawsze w tyle za kolejnym wiru-
sem grypy. Zwolenników szczepień jest jednak wię-
cej, zwłaszcza, gdy przedstawia się wiele dowodów 
na to, że takie szczepienie uodparnia nasz organizm, 
zabezpieczając nas przed grypą. Jest to jednak in-
dywidualna sprawa każdego z nas, najlepiej znamy 
nasz organizm. Wyjątkiem są jedynie osoby cierpią-
ce na choroby przewlekła, zwłaszcza takie jak: ast-
ma, cukrzyca, niewydolność nerek, choroby krąże-
nia. Takie osoby powinny zadbać o swoją odporność 
jeszcze przed sezonem grypowy. 

Wielka zwolenniczka szczepień przeciwko grypie 
w Polsce prof. Lidia Brydak z Zakładu Profilaktyki 
Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym In-
stytucie Zdrowia w Warszawie zaleca szczepienia 
również osobom po pięćdziesiątym roku życia oraz 
przebywającym w zakładach dla przewlekle cho-
rych. Zachęca także do szczepień przeciw grypie ko-
biety planujące ciążę.

Kiedy najlepiej szczepić się  
przeciwko grypie?

Najlepiej zrobić to przed sezonem grypowym, 
czyli najpóźniej w październiku. Od czasu zaszcze-
pienia do nabycia odporności mija około dwóch 
tygodni. Można jednak zaszczepić się także, gdy 
nastąpi wzrost zachorowań - czyli już w sezonie 
grypowym.

Jakie rodzaje szczepionek przeciw grypie 
są dostępne w Polsce?

W Polsce zarejestrowane są jedynie inaktywowa-
ne szczepionki przeciw grypie tj.:

• szczepionki zawierające rozszczepione wiriony 
wirusa grypy (typu „split”),

• szczepionki podjednostkowe (typu „subunit”), 
zawierające jedynie powierzchniowe 

  białka wirusa grypy,
• szczepionka wirosomalna.
Dostępność szczepionek na rynku farmaceutycz-

nym zależy od sezonu epidemicznego.
Jednak skład wszystkich z tych szczepionek jest 

taki sam. Zawierają one antygeny tych samych szcze-
pów wirusa grypy, wybranych i dostarczonych pro-
ducentom szczepionek przez WHO.

oprac. M.Grzeczyńska

SZCZEPIENIA – GRYPA
Czy warto się zaszczepić?

Przeciwko grypie co roku jest nowa szczepionka, a to dlatego, że wirusy grypy 
mutują i trzeba opracowywać kolejne wersje szczepionek. Szczepionkę przeciw 
grypie przyjmuje niewielu Polaków. Lekarze także nie są zgodni, czy należy się 
szczepić przeciw grypie, czy też dbać solidniej o odporność. Szczepienia prze-
ciw grypie zalecane są osobom, które są szczególnie narażone na zakażenie 
grypą, a zwłaszcza na powikłania pogrypowe.



Dzięki domowemu labora-
torium możemy szybko, samo-
dzielnie i łatwo wykonać wiele 
badań ogólnych, bez konieczno-
ści odwiedzenia przychodni. W 
aptekach dostępne są testy umoż-
liwiające takie samobadanie. 

Jakie badania  
możemy wykonać  
sami w domu?

POZIOMU CHOLESTEROLU  
WE KRWI

Warto skorzystać z testu Cho-
lesterol Test, który pozwala na 
szybkie i łatwe oznaczenie pozio-
mu cholesterolu. 

Test wykonuje się z krwi pobra-
nej z palca, wystarczy nakłuć palec 
i nanieść powstałą kroplę krwi na 
pole testowe. Za prawidłowy po-
ziom cholesterolu we krwi uważa 
się wartości cholesterolu poniżej 
200 mg/dl. Podwyższony poziom 
cholesterolu jest jednym z głów-
nych czynników ryzyka miażdży-
cy, która w konsekwencji prowadzi 
do zawału serca i udaru mózgu. 
Na poziom cholesterolu w orga-

nizmie mają wpływ: dieta, palenie 
tytoniu, tryb życia, stres, cukrzyca, 
różne inne choroby, a także ciąża.

BADANIA POZIOMU  
GLUKOZY WE KRWI

Poziomu glukozy możemy 
zbadać także w warunkach domo-
wych testem – Glukoza Test. 

Do badania potrzebna jest 
kropla krwi z palca Wystarczy 
nakłuć palec i nanieść powstałą  
kroplę krwi na pole testowe. Bada-
nie glukozy powinno być wykony-
wane na czczo czyli około 12 go-
dzin wcześniej nie należy nic jeść, 
ani pić. Wysoki poziom cukru we 
krwi prowadzi do uszkodzenia za-
równo naczyń krwionośnych, jak 
i nerwów, a także zwiększa się ry-
zyko zakażeń, chorób serca, udaru 
mózgu, utraty wzroku oraz chorób 
nerek. 

OBECNOŚĆ BIAŁKA  
W MOCZU
Białko Test to jednoparame-

trowy test przeznaczony do wy-
konania badania moczu w wa-
runkach domowych. Ma formę 
plastikowych pasków. Badanie po-

lega na zanurzeniu paska testowe-
go w próbce moczu i wzrokowym 
porównaniu zabarwienia pola ze 
skalą barwną, która znajduje się 
w opakowaniu. Pojawienie się ko-
lorów od zielonego do zielononie-
bieskiego oznacza wyniki pozy-
tywne tzn. wykryta jest obecność 
białka w moczu. Przy pobieraniu 
moczu do badania paskami Biał-
ko Test należy kierować się takimi 
samymi zasadami jakie stosuje się, 
gdy mocz jest oddawany do bada-
nia w laboratorium analitycznym. 
Mocz należy zebrać do czystego 
i suchego pojemnika. W prawi-
dłowym moczu białko nie wystę-
puję. Obecność białka w moczu 
może oznaczać uszkodzenie ne-
rek, które może być spowodowane 
zakażeniem, wysokim ciśnieniem 
krwi, nowotworem, cukrzycą czy 
też toczniem rumieniowatym. 
Test szczególnie polecany dla osób 
z zespołem nerczycowym.

OBECNOŚĆ BAKTERII  
HELICOBACTER PYLORI 

   Heliobacter Antygen Test jest 
testem skriningowym (przesiewo-
wym). Test wykonuje się z próbki 
kału pobranej do pojemnika z roz-
tworem, którego 3 krople nanosi 
się na płytkę testową. Wynik testu 
odczytuje się w postaci barwnych 
prążków po 10 minutach. Zaka-
żenie bakterią Helicobacter Pylo-
ri nie daje objawów, zatem każdy 
powinien regularnie, najlepiej raz 
do roku, badać się w ramach pro-
filaktyki. 
Helicobacter Antygen Test wy-
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Nasze domowe laboratorium  
czyli badania profilaktyczne, które  
możemy przeprowadzić sami w domu.

Podstawowe badania profilaktyczne, zwane również 
ogólnymi, polegają na badaniu krwi i moczu. Lekarze 
zalecają, by podstawowe badania profilaktyczne wy-
konywać raz do roku, niezależnie od wieku i płci. Dzięki 
badaniom profilaktycznym można bowiem często wykryć 
niedającą jeszcze żadnych objawów chorobę, co daje 
możliwość szybkiego jej leczenia. Dostarczają one również 
wiele informacji o zdrowiu, pomagając wychwycić możli-
we zagrożenia. Dlatego należy robić je regularnie.



krywa antygen bakterii Helico-
bacter pylori. Jego obecność w or-
ganizmie człowieka świadczy o 
aktualnym zakażeniu. W celu po-
stawienia diagnozy i podjęcia le-
czenia i tak należy zwrócić się do 
lekarza.

OBECNOŚĆ KRWI 
UTAJONEJ

FOB Test jest domowym 
testem do wykrywania krwi uta-
jonej w kale. Wynik otrzymujemy 
od 5 do 8 minut. Otrzymanie do-
datniego wyniku testu nie ozna-
cza, że osoba, której kał był bada-
ny, ma raka jelita grubego, gdyż 
obecność krwi w kale towarzyszy 
wielu schorzeniom, np. hemoro-
idom, krwi w moczu, chorobom 
żołądka. Jednak w przypadku do-
datniego wyniku – osoba, której 
badanie dotyczyło, powinna skon-
sultować się z lekarzem. Rak jelita 
grubego jest drugim najczęściej 

występującym nowotworem w 
Polsce. Objawy raka jelita grubego 
mogą być przez długi czas niewi-
doczne. Niepokój powinny wzbu-
dzić: krew w stolcu, bóle żołądka, 
nagły spadek wagi, zaburzenia w 
wypróżnianiu się, biegunki z rów-
noczesnym odchodzeniem gazów.

 
INFEKCJA DRÓG  

MOCZOWYCH
Test na infekcje dróg mo-

czowych przeznaczony jest do 
diagnozowania tego typu infekcji 
w warunkach domowych. Test 
ma formę paska, na którym zo-
stały umieszczone oddzielne pola 
reakcyjne w postaci kolorowych 
kwadracików. Każdy test posia-
da 2 pola reakcyjne, które służą 
do oznaczenia w moczu nastę-
pujących parametrów: azotynów 
i leukocytów. Badanie testem na 
infekcje dróg moczowych polega 
na zanurzeniu paska testowego  
w próbce moczu i wzrokowym po-
równaniu barwy poszczególnych 
pól ze skalą barwną znajdującą się 
na opakowaniu. Test służy tylko 
do użytku zewnętrznego. Infek-
cje dróg moczowych objawiają się 
m.in. częstomoczem, pieczeniem 
i bólem podczas oddawania mo-
czu, silnym uczuciem parcia na 
pęcherz przy jednoczesnej nie-
możności oddania moczu lub wy-

dalaniu bardzo niewielkiej ilości 
moczu, bólem w okolicy lędźwio-
wej, gorączką, dreszczami, może 
także przebiegać bezobjawowo, nie 
dając wyżej wymienionych symp-
tomów. Na infekcje dróg moczo-
wych może wskazywać obecność 
w moczu azotynów i/lub podwyż-
szona liczba leukocytów. Infekcji 
dróg moczowych nie należy ba-
gatelizować, gdyż nieleczona bądź 
zaniedbana może przejść w stan 
przewlekły. Test na infekcje dróg 
moczowych pozwala na wczesne 
wykrycie infekcji i rozpoczęcie 
odpowiedniego leczenia, zwięk-
szając tym samym szanse pacjenta 
na szybkie i skuteczne wyleczenie.

Możemy do Naszego Domo-
wego Laboratorium dołączyć 
jeszcze wszelkiego rodzaju urzą-
dzenia do mierzenia ciśnienia,  
i wiele innych. Należy jednak pa-
miętać, że takie domowe badania 
są jedynie sygnałem, że z naszym 
zdrowiem, może dziać się coś złe-
go. Należy skonsultować się z leka-
rzem. Jednak wykorzystanie takiej 
możliwości samobadania, spra-
wia, że sposób ten może znacznie 
przyśpieszyć ropoznanie choroby, 
a potem samoleczenie.

oprac. J.Kurkowski
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Doppelherz aktiv 
Na włosy i skórę  
REGENERACJA 

Doppelherz aktiv  
Na włosy i paznokcie
30 kapsułek, suplement diety

Doppelherz aktiv,
Tran na odporność 
120 kapsułek, suplement diety

30 kapsułek, suplement 
diety
Preparat jest szczególnie zalecany 
w przypadku tendencji do wypa-
dania włosów lub skłonności do 
cellulitu. Dostarcza skórze sub-
stancje odżywcze i nawilżające 
oraz regenerujące: kolagen, krzem, 
biotynę, witaminy C i E, brome-
lainę z ananasa oraz substancje 
sprzyjające jędrności skóry: CLA  
i L-karnitynę. 

Specjalny preparat 
rewitalizujący włosy  
i paznokcie oraz 
poprawiający wy-
gląd skóry. Bogaty 
w związki siarkowe, 
fitoestrogeny i fito-
sterole, niezbędne 
kwasy tłuszczowe  
i witaminy.

Suplement zawie-
ra 300mg tranu 
dorsza atlantyc-
kiego z witamina-
mi A+D i kwasami 
omega-3. Składni-
ki wspomagają od-
porność i przyswa-
jalność wapnia.

Wytwórca: Queisser Pharma GmbH.

Helicobacter TEST LH TEST
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Na rynku mamy bardzo duży 
wybór suplementów diety, dla-
tego też zanim zdecydujemy się 
na jakiś konkretny warto prze-
analizować czego w naszej die-
cie brakuje lub jakiego składnika 
nasz organizm potrzebuje więcej.  
W tym celu warto najpierw tro-
chę poczytać, żeby nie próbować 
na ślepo. Taka kuracja, po pierw-
sze, w niczym nam nie pomoże, 
a po drugie stracimy tylko na-
sze pieniądze. Suplementy die-
ty często kosztują kilkadziesiąt 
złotych. W przypadku wycią-
gów na przykład z alg nie warto 
oszczędzać, ponieważ ich cena 
często determinuje ich jakość  
i sposób przetworzenia. 

Spirulina
O tej aldze i jej zastosowaniu 

pisaliśmy już we wcześniejszych 
numerach dlatego nie będziemy 
już skupiać się na podstawach. Su-
plementy związane ze spiruliną są 
szczególnie polecane dla sportow-
ców i osób podczas wzmożonego 

wysiłku fizycznego. W środowisku 
sportowców coraz częściej mówi 
się o możliwościach jakie za sobą 
niesie stosowanie suplementów 
zawierających spiruline. Na pol-
skim rynku jest na razie nie 
wiele suplementów ze spiru-
liny. Głównie różnią się one 
sposobem pozyskania eks-
traktu i miejscem pochodze-
nia. Po przyjrzeniu się bliżej 
suplementom dostępnym na 
rynku możemy zdecydowanie 
polecić Spirulysat firmy Alpha 
Biotech. 

Pierwszą i najważniejszą za-
letą tego suplementu jest fakt że 
jest on w postaci płynnej. Sok jest 
wytłaczany ze świeżej spiruliny 
na zimno dzięki czemu w niena-

Suplementy diety to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej 
diety. Stanowią one skoncentrowane źródło witamin, składników mineralnych lub 
innych substancji, dzięki którym nasz organizm jest prawidłowo odżywiany. Naj-
częściej suplementy diety występują w postaci tabletek, kapsułek, proszków lub 
płynów. Rozsądne stosowanie suplementów diety może przyczynić się do popra-
wy naszego zdrowia czy nawet  polepszenia wyników sportowych. To także dba-
nie o wieczną młodość naszych mięśni i kości.

Młodość naszych  
mięśni i kości
Suplementy diety dla każdego
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ruszonym stanie pozostają spiral-
ne hydrofilowe molekuły. Jest to 
bardzo ważne ponieważ spirulina  
w postaci proszku czy tabletek 
musi zostać podgrzana i osuszo-
na co skutkuje częściową utra-
tą właściwości odżywczych. Po 
drugie jak podaje producent na 
opakowaniu Jego produkt jest 
pozbawiony dodatków synte-
tycznych oraz substancji che-
micznych. Spirulysat ma natu-
ralny niebieski kolor co wskazuje 
na dużą zawartość fikocyjaniny. 
Fikocyjanina jest barwnikiem 
zawartym w mikroalgach, obda-
rzonym silnymi właściwościami: 
antyoksydacyjnymi, przeciwwol-
nym rodnikom, odtruwającym 
i podnoszącymi odporność. Po 
trzecie ważne jest tutaj miejsce 
skąd pozyskiwane są algi. W tym 
przypadku pochodzą  z Breta-
ni na półwyspie Guerande gdzie 
środowisko uprawy zawiera do 
50% wody morskiej co gwarantu-
je maksymalną zawartość mine-
rałów i mikroelementów. 

Magnez
Kolejnym składnikiem nie-

zbędnym do funkcjonowania 
naszego organizmu jest magnez. 
Bogata w magnez dieta powinna 
być stosowana właściwie przez 
każdego z nas. Nie zawsze jednak 
tak się dzieje, ponieważ często 
zapotrzebowania naszego orga-
nizmu jest większe niż zawartości 
magnezu, w posiłkach które spo-

żywamy. Jeżeli podejrzewamy, że 
mamy  niedobory tego składni-
ka niezwłocznie powinniśmy go 
uzupełnić. W przeciwieństwie do 
spiruliny suplementów zawiera-
jących magnez na rynku jest bar-
dzo dużo, więc musimy jeszcze 
bardziej wnikliwie przeanalizo-
wać skład i zastosowanie. Dlacze-
go magnez jest tak ważnym skład-
nikiem diety? Bo to dzięki niemu 
nasze mięśnie mobilizują się do 
zwiększonego wysiłku i uwalnia-
ją energię. Magnez przyczynia się 
do pracy mięśni szkieletowych, 
mięśnia sercowego oraz mięśni 
układu trawiennego. Dlatego 
jest on niezbędny abyśmy mogli 
czerpać energię z posiłków, po-
trzebną do prawidłowego funk-
cjonowania. Podobnie jak w po-
przednim przypadku najlepszym 

suplementem zawiera-
jącym magnez jest su-
plement pozyskiwany  
w naturalnych warun-
kach. Godnym pole-
cenia jest Magnesium. 
Suplement pozyski-
wany również we Gu-
arande we Francji z 

basenów solankowych. Ekstrakt 
pozyskany podczas odsalania 
wody morskiej sprawia, że magnez  
jest lepiej przyswajalny, bez opóź-
nienia, które jest typowe dla ma-
gnezu w tabletkach czy kapsuł-
kach. 

Wapno
z dodatkiem  
witaminy C i D3
Suplementy są najczęściej ko-

jarzone z osobami aktywnymi, 
sportowcami. Nie wszyscy jednak 
chcemy albo mamy możliwość 
spędzania czasu wolnego aktyw-
nie. Natomiast wszyscy powinni-
śmy się zdrowo odżywiać i wsłu-
chiwać w nasz organizm żeby 
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dostarczyć mu tego czego potrzebuje 
do prawidłowej pracy. Wszyscy jed-
nak powinniśmy w codziennej diecie 
uwzględnić odpowiednią do naszego 
trybu życia dawkę wapnia, magnezu  
i witaminy C. Wapń jest podstawo-
wym składnikiem mineralnym, m. 
in. istotnym elementem tkanki kost-
nej. Magnez, który wpływa na prawi-
dłowy rozwój i mineralizację układu 
kostnego. Natomiast witamina C bie-
rze udział w regulowaniu gospodarki 
wapniowej i fosforowej organizmu, 
umożliwia czynne wchłanianie jo-
nów wapniowych i fosforowych w je-
licie oraz wbudowanie ich do tkanek 
zwłaszcza kści. Możemy spokojnie 
wybrać się do apteki i kupić trzy róż-
ne suplementy diety, które zaspokoją 
to zapotrzebowania. Jest to jednak 
dosyć kosztowne a poza tym musi-
my pamiętać o tym, żeby połknąć 
trzy różne tabletki. Jeżeli nie chcemy 
wydawać dużych pieniędzy na suple-
menty możemy poszukać środków, 
które zawierają w sobie skumulowa-
ne te trzy substancje. Calmagin forte 
jest przykładem takiego suplemen-
tu. Jest to środek w postaci tabletek 
o niewielkich rozmiarach, dla osób 
które mają trudności z połykaniem 
dużych tabletek. Jest to odpowied-
nie uzupełnienie naszej codziennej 
diety. Należy jednak pamiętać, że 
suplementy to jedynie dodatek do 
diety, który ma uzupełnić niedobo-
ry a nie zastąpić nam posiłki. Dlate-
go też przed zakupem suplementu 
warto zastanowić się czy jest on nam 
rzeczywiście potrzebny. W tym celu 
warto wybrać się do lekarza, który 
będzie nam mógł szczegółowo dora-
dzić co kupić i przez jaki czas stoso-
wać.

oprac. W. Jakubek

Voltaren 
Emulgel 1% 50g
Skład: 100g zawiera 1g diklofenaku sodowego.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe.

Viprosal B 
maść 50g
Skład: 1 g maści zawiera 0, 05 j.m. jadu żmii zygzakowatej, 
30mg kamfory, 30 mg olejku terpentynowego, 10mg kwasu 
salicylowego.

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.

DIP RILIF 
żel 50g, 100g
Skład: 1 gram żelu zawiera 50mg ibuprofenu i 30mg men-
tolu.
Działanie: miejscowe przeciwbólowe, przeciwzapalne i 
znieczulające.

Lactulosum Polfarmex 
syrop 150 ml

Skład: 150ml zawiera 75g laktozy.
Działanie: pobudzanie perystaltyki jelit, przeczyszczające.
Wskazania: przewlekłe zaparcia, ostra i przewlekła niewydolność wątroby.
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. 

Wskazania: lek do wcierania w skórę. Stosowany do miejscowego leczenia zapalnych stanów pourazowych ścięgien, wię-
zadeł, stawów wskutek skręceń, stłuczeń, nadwyrężeń, bóle pleców, stany zapalne tkanek miękkich oraz łagodne postaci 
zapalenia stawów.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmgH.

Wskazania: do stosowania zewnętrznego jako środek przeciwbólowy do uśmierzania bólów neuralgicznych i stawowych.
Podmiot odpowiedzialny: GENEXO Sp. z o.o.

Wskazania: bóle reumatyczne, stawów, spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, pleców, lumbago, 
mięśniowe, w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach, bóle i obrzęki wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazy stawów 
z naderwaniem więzadeł, kontuzji sportowych.
Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Ltd., EGIS Polska Sp. z o.o.

Sudafed XyloSpray HA 
10ml
Skład: 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny (Xylometazolini hydrochloridum).
Działanie: miejscowo na błony śluzowe działa obkurczająco na naczynia zmniejszając przekrwienie, 
obrzęk, wysięk.
Wskazania: wspomagająco w leczeniu: ostrego nieżytu nosa wirusowego lub bakteryjnego, ostrego 
lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostre-
go zapalenia ucha środkowego, w celu udrożnienia trąbki słuchowej.
Podmiot odpowiedzialny: NcNeil Porducts Limited.

Urosept
 60 tabletek drażowanych
Skład (1 tabletka): wyciąg gęsty złożony z korzenia 
pietruszki (Petroselini radix) 2, 66 cz., naowocni fasoli 
(Phaseoli pericarpium) 1 cz., liści brzozy (Betulae 
folium) 4, 4 cz. (DER 4:1; ekstrahent: metanol) – 86, 
2 mg, wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae 

herba extractum siccum) 8mg, z liści borówki –brusznicy (Vitis idaeae folium extractum siccum) 26mg, 
sproszkowana naowocnia fasoli (Phaseoli pericarpium pulv.) - 78 mg, cytrynian potasu (Kalium citricum) 
- 19 mg, cytrynian sodu (Natrium citricum) - 16 mg.
Tradycyjny produkt leczniczy o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany pomocniczo w zakaże-
niach układu moczowego i kamicy dróg moczowych.
Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” Poznań.
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Warszawa ulica Złota 9 teatr 
Palladium- samo centrum kil-
ka minut od dworca głównego w 
dniach 22-24 czerwca 2015 roku 
odbyły się po raz kolejny Juwe-
nalia III Wieku. Po raz pierwszy 
miałem okazję wziąć udział w 
takim wydarzeniu. Po pierwsze 
co warto podkreślić i czego się 
na wstępie dowiedziałem po za-
jęciu miejsca na widowni, że jest 
to jedyny interdyscyplinarny fe-
stiwal  twórczych seniorów w 
Europie. Jak poinformował mnie 
jeden z organizatorów imprezy, 
swoją reprezentację mają wszyst-
kie województwa w Polsce. Na 
juwenaliach wystąpiło 3,5 tysiąca 
seniorów z ponad 200 chórów, 
teatrów, zespołów i grup tanecz-
nych. Śpiewano solowo, chóralnie 
i zespołowo. Prezentowano sztuki 

teatralne i tańczono. Dla uczest-
ników Juwenaliów zaplanowano 
występy gwiazd. We wtorek wie-
czorem zagrała grupa MoCarta, a 
na gali finałowej zaśpiewała Sława 
Przybylska przy akompaniamen-
cie Janusza Tylmana. Uczestników 
odwiedził również zastępca prezy-

denta miasta Warszawy Włodzi-
mierz Paszyński. Całe wydarzenie 
trwa trzy dni, ja miałem okazję 
przyglądać się temu przedsięwzię-
ciu w pierwszy dzień, jednak to 
wystarczyło, żeby docenić roz-
mach, profesjonalizm tej imprezy. 
Juwenalia organizowane są przez 
fundacji AVE na czele z jej preze-
sem Bartłomiejem Włodkowskim 
oraz jego małżonką Agnieszką i 
wieloma wolontariuszami. Głów-
nym pomysłodawcą całego przed-
sięwzięcia jest właśnie Bartłomiej 
Włodkowski i to on prowadzi 
trzy dniowe zmagania seniorów. 
Pierwsze pytanie jakie nasuwa 
się podczas udziału w festiwalu 
to jaka jest idea tego wydarzenia. 
Cel, który stawia sobie i uczestni-
kom organizator to integracja stu-
dentów- seniorów, adresowana do 

VIII Juwenalia III Wieku

Fundacja AVE zorganizowała VIII Juwenalia III Wieku.  Jest to największy festiwal twór-
czych seniorów w Europie. W tym roku na dwóch scenach festiwalowych wystąpiło kilka 
tysięcy osób skupionych w chórach, zespołach, teatrach i grupach tanecznych. 

aktywni seniorzy
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chórów, solistów, teatrów, kabaretów oraz grup plastycznych i lite-
rackich. Nie chcemy dawać gotowego rozwiązania jak przeżyć god-
nie i ciekawie jesień życia, chcemy zainspirować do twórczego wy-
siłku, staramy się udowodnić, że również po 60 można nauczyć się 
poprawnie śpiewać, występować na scenie oraz, że sztuka wymaga 
rzemiosła i warsztatu, o który trzeba dbać- dodaje B. Włodkowski.

Występy na scenie główniej ocenia trzyosobowe jury, w któ-
rego skład wchodzą aktorzy, dyrygenci, kompozytorzy, śpiewacy 
i choreografowie. Popisy sceniczne w tym roku oceniali Barba-
ra Kobrzyńska profesor akademii teatralnej w Warszawie, Łukasz 
Grabowski aktor i Wojciech Makowicki choreograf. Niebywałym 
atutem tego festiwalu jest jego formuła. Każdy występ trwa około 
20-30 minut. Następnie na scenę wchodzi prowadzący i zapowiada 
kolejny zespół. Widzowie zasiadający na widowni nie mogą ode-
rwać uwagi od sceny, ponieważ właściwie co chwile dzieje się na 
niej coś innego. Festiwal mimo tego, że trwa aż trzy dnia odbywa 
się w zawrotnym tempie. Już po kilku minutach od wejścia do te-
atru Palladium można zauważyć, że panuje tam atmosfera przyjaź-
ni. Można odnieść wrażenie, że wszyscy się ze sobą dobrze znają- i 
tak też często jest, ponieważ wiele ekip występowało na juwenaliach 
już kilka razy. Swoją znajomość z wieloma grupami podkreśla sam 
organizator, który podczas zapowiadania kolejnych zespołów często 
nawiązywał do ich występów z lat wcześniejszych. 

Kolejnym atutem tego festiwalu jest to, że jego organizatorzy za-

Vicks Sympto-
Med Complete  
5 saszetek,  
smak cytrynowy.

Fervex 
8 saszetek
Skład: 1 saszetka zawiera 
paracetamol (500mg), kwas 
askorbowy (200mg), malenian 
feniraminy (25mg).

Syrop Prawoślazowy 
125g

Cholinex 
24 pastylki 
do ssania 

Skład: 1 tabletka 
zawiera 150mg sali-
cylanu choliny.

Skład: 1 saszetka zawiera Paracetamo-
lum (500mg), Guaifenesinum (200mg), 
Phenylefrini (10mg).

Działanie: przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, zmniejszenie 
przekrwienia błony śluzowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy. 
Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

Skład: 100g zawiera: Althaeae radicis maceratio 
35,9g .
Działanie: powlekające, łagodzące, osłaniające.
Wskazania: kaszel w przebiegu stanów zapal-
nych górnych dróg oddechowych spowodowane 
podrażnieniem błony śluzowej gardła.
Podmiot odpowiedzialny: PPF HASCO S.A. 

Działanie: miejscowo przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwbakte-
ryjne.
Wskazania: objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej gardła, w tym 
ból i obrzęk gardła.
Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.

Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, wykrztuśne, zmniejsza 
obrzęk nosa.
Wskazania: łagodzenie objawów przeziębienia i grypy.
Podmiot odpowiedzialny:  WICK Pharma.

Hasco Sept 
30g

Skład: 100g roztworu zawiera chloro-
wodorek benzydaminy 0,15g.
Wskazania: leczenie objawów (ból, 
zaczerwienienie, obrzęk, afty) związa-
nych ze stanem zapalnym jamy ustnej 
i gardła, w zakażeniach wirusowych i 
bakteryjnych, po zabiegach laryngolo-
gicznych i stomatologicznych.
Podmiot odpowiedzialny: PPF HASCO-LEK S.A. 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi daw-
kowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczni-
czego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy 
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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dbali nie tylko o to żeby widzowie 
nie nudzili się podczas zmagań se-
niorów. Oprócz prezentacji swo-
jego repertuaru na scenie, grupy 
z poza Warszawy mają możliwość 
zobaczenia stolicy. Po mieście 
oprowadzają ich młodzieżowi 
wolontariusze. Dla bardzo wielu 
uczestników juwenalia są pierw-
szą możliwością do odwiedzenia i 
zobaczenia tego miasta. 

W ostatnim dniu zmagań w 
godzinach popołudniowych zo-
stała przewidziana gala na której 
organizatorzy razem z jury przy-
znawali poszczególnym uczestni-
kom nagrody. 

Musimy tutaj nadmienić, że 
w tym roku w kategorii teatrów 
Grand Prix zdobył nasz zaprzy-
jaźniony Uniwersytet Trzeciego 
Wieku z Zawiercia. Teatr integra-
cyjny z Zawiercia występował  po 
raz czwarty i za każdym razem 
stał na podium jednak po raz 
pierwszy udało się zdobyć główną 
nagrodę. Udało mi się chwilę po-
rozmawiać z Panią Jadwigą Rauk 
(liderem teatru z Zawiercia) – w 
tym roku sztukę teatralną przygo-
towaliśmy na stulecie miasta Za-

wiercie. Oparta jest na wybranych 
wierszach poetów polskich XX 
wieku. Spektakl nosi tytuł „Twa-
rzą w twarz Polacy”. W naszym 
przedstawianiu prezentujemy 
przedstawicieli różnych zawodów, 
grup wiekowych, mieszkańców 
Zawiercia.

Przedstawienie zrobiło na nas 
duże wrażenie mówi Barbara Ko-
brzyńska- również na widzach, 
którzy przy pieśni „Mury” i „Mo-
dlitwie” Tuwima powstali z miejsc. 
Słyszeliśmy ze sceny poprawnie i 
literacko mówioną i przeżywaną 
poezję- dodała w podsumowaniu 
przewodnicząca jury.

Żeby zrozumieć i docenić cha-
rakter tej imprezy najlepiej wy-

brać się na nią osobiście ponieważ 
nie można oddać tego co zoba-
czymy i co przeżyjemy w momen-
cie przekroczenia progu teatru 
Palladium podczas Juwenaliów 
Trzeciego Wieku. Na nas cała im-
preza wywarła bardzo duże wra-
żenia i mamy nadzieję, że za rok 
również uda nam się być na juwe-
naliach. Możemy śmiało polecić 
wszystkim zainteresowanym to 
wydarzenie. Bardzo nas cieszy, że 
mamy tak aktywnych seniorów i 
że w przyszłości będzie ich jeszcze 
więcej! 

oprac. W. Jakubek

Wytwórca: Queisser Pharma GmbH.

Doppelherz aktiv,
Tran na odporność 
120 kapsułek, 
suplement diety

Doppelherz aktiv  
Na stawy COMPLEX 
+nowozelandzkie małże
 60  kapsułek, suplement diety

Doppelherz aktiv  
Na prostatę Forte
30 kapsułek, suplement diety

Doppelherz aktiv 
Luteina PREMIUM  
60 kapsułek, suplement diety

Suplement zawiera 300mg 
tranu dorsza atlantyckiego z 
witaminami A+D i kwasami 
omega-3. Składniki wspoma-
gają odporność i przyswajal-
ność wapnia.

Kompleksowy zestaw podstawowych 
składników budulcowych chrząstki i mazi 
stawowej. Polecany jest dla osób, które 
potrzebują całościowo zadbać o aparat 
ruchu, o małej aktywności fizycznej, z 
przeciążeniami stawów, po 50 roku życia.

Suplement zawiera wyciąg z palmy sabało-
wej, wyciąg z korzenia pokrzywy,olej z nasion 
dyni, likopen, witaminę E oraz selen, cynk i 
mangan. Kompleksowy zestaw składników 
wspomagający prawidłowe funkcjonowanie 
prostaty i dróg moczowych, polecany dla 
mężczyzn po 40 roku życia. 

Składniki aktywne preparatu działają wielokierunkowo 
na wzrok:
1.  wspomagaja ostrość widzenia,
2. zapewniają ochronę siatkówki przed promieniowa-

niem UV,
3.  wmacniają i usprawniają mikrokrążenie w siatkówce.
4.  odżywiają komórki oczu i neutralizują wolne rodniki 

tlenowe.



To prawdziwa perełka z końca XIX wieku. Znajdu-
je się w powiecie gliwickim, niedaleko zjazdu z au-
tostrady A4. Dawna siedziba rodu Ballestremów,  
w ostatnim czasie wspaniale odrestaurowana i udo-
stępniona do zwiedzania. Wokół rozciąga się park,  
a pałacowa kaplica pełni rolę kościoła parafialnego. 

Pławniowice, to niewielka, zaciszna miejscowość, po-
łożona na północny zachód od Gliwic przy autostradzie 
A4. To architektoniczna perełka, jest nią malowniczy  
Zespół Palacowo - Parkowy z końca XIX wieku.
Pałac w Pławniowicach, w obecnym kształcie, zo-
stał wzniesiony w latach 1882-1885, na fundamentach  
istniejącej wcześniej budowli z 1737 r. Projektantem był 

mistrz budowlany Konstanty Heidenreich z miejscowiści  
Kopice. Ten wspaniały pałac otoczony jest niesamowi-
tym parkiem o pow. ok. 2,4 ha. Park został założony w 
1885 roku, zastępując poprzedni, starszy ogród z po-
przedniego wieku. Otoczony jest masywnym ceglanym 
ogrodzeniem. W parku posadzono kilkaset gatunków ro-
ślin, z których do dzisiaj zachowało się 23 gatunki krze-
wów i 40 gatunków drzew.
Park krajobrazowy otaczający rezydencję prócz rzadkich 
okazów starodrzewia i wspaniale kwitnących magnolii, 
ma liczne elementy małej architektury: staw, pomnik, sty-
lowe ogrodzenie. Magiczne alejki spacerowe zachęcają do 
odpoczynku i relaksu.
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Wędrówki bliskie i dalekie

Pałac i park w Pławniowicach

Polska złota jesień to idealny moment na poznawanie naszego kraju. Nie jest jeszcze zimno, a przyroda zasypuje  
nas feerią barw. Warto więc choć na kilka chwil oderwać sie od codzienności i odkryć miejsca malownicze lub  

tajemnicze. Wydaje mi się, że uda mi się zachęcić do kilku miejsc w Polsce, gdzie jesienią jest wyjątkowo urokliwie.

Byczyna - średniowieczne miasto
Byczyna to najstarsze miasteczko na Opolszczyźnie, któ-
rego początki sięgają XIII wieku. Znajduje się około 15 
km na północ od Kluczborka, przy trasie nr 11. Byczyna 
to najstarszy ośrodek w regionie i jeden z najstarszych 
na całym Śląsku, bowiem wzmiankowany już był w XIII 
wieku. Nie jest znana dokładna data nadania praw miej-
skich, ale już Jan Długosz w XIV wieku wymienia Byczy-
nę jako miasto. 

Możemy podziwiać XIV-wieczne budowle: Wieżę 
Bramną Wschodnią (Polska) i Wieżę Bramną Zachod-
nią (Niemiecka), a także XVI-wieczną  Basztę Piaskową. 
Godne polecenia są także inne zabytki, tj. mury obron-
ne, neogotycki spichlerz przylegający do murów miej-
skich, niedaleko Baszty Piaskowej, w którym znajduje 



NUTROF
 30 kapsułek,  
suplement diety
Suplement zawiera witaminy, skład-
niki mineralne, luteinę, cynk, witami-
nę A i witaminę B2, 
które przyczyniają się dla utrzymania 
prawidłowego widzenia.
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się karczma, gotycki ratusz z przełomu XV i XVI wieku, po-
dobnie jak obwarowania miejskie, przebudowany w XVIII 
wieku zyskał cechy barokowo-klasycystyczne, kościół Świę-
tej Trójcy wybudowany w 1767 roku w stylu barokowym,  
gotycki kościół Św. Mikołaja z XIV wieku, a także Rycerski 
Gród Byczyna, znajdujący się w pobliskich Biskupicach. Gród 
powstał na wzór historycznych grodów. Jest dostępny dla tury-
stów, a wejście na dziedziniec jest bezpłatne.

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.

Sierpc – „wsi spokojna...”
Miasto położone jest w centrum Polski, 125 km na północny 
zachód od Warszawy, na przecięciu dróg krajowych, w dolinie 
rzeki Sierpienicy, nieopodal jej ujścia do Skrwy, oddzielającej 
ziemię płocką od ziemi dobrzyńskiej. Początki osady datowa-
ne są już na XIV wiek, kiedy to w 1356 roku król Kazimierz 
nadał Sierpcowi prawo magdeburskie. 

Najstarszym zabytkiem Sierpca jest murowany kościół farny pw. 
św. Wita, Modesta i Krescencji, prawdopodobnie z XIV lub XV 
wieku. Warto zwrócić uwagę także na kościół pw. św. Krzyża, 
kościół pw. Św. Ducha, o którym wiadomo, że istniał na pewno 
już pod koniec XV wieku, klasztor i kościół pw. NMP – najwięk-
szy zabytkowy zespół architektoniczny w Sierpcu, zbudowany w 
stylu gotyckim. Warty zobaczenia jest także Browar Kasztelan. 
Można tam zakosztować przysmaków kuchni staropolskiej, któ-
re z piwem są jeszcze lepsze. 

Jednakże będąc w Sierpcu należy odwiedzić Muzeum Wsi Ma-
zowieckiej. Jest ono dobrze znane kinomanom, ponieważ ma-
lownicze tereny skansenu oraz wnętrza chat zagrały m.in. w fil-
mach „Ogniem i mieczem” oraz „Pan Tadeusz”. Latem muzeum 
organizuje widowiska folklorystyczne – Niedziele w Skansenie. 
Można poczuć się wtedy jak w dawnej wsi, spróbować świeżo 
upieczonego chleba, napić piwa, posłuchać ludowych kapel 
i przyjrzeć się warsztatowi pracy tkaczek, kowali i garncarzy. 
Wnętrza chat zebranych w skansenie wypełniają meble, narzę-
dzia i dzieła sztuki ludowej. Klimat dawnej wsi mazowieckiej 
tworzy też karczma, kuźnia, wiatrak, studnie i przydrożne ka-
pliczki, a wokół zagród pasące się owce, konie i krowy.

Calcium Polfarmex 
syrop 150ml, smak pomarańczowy

Gold-Luteina 
30 kapsułek Flow Caps, 
suplement diety

Calcium Polfarmex 
syrop 150ml, smaki: bananowy, truskawkowy

Skład: 114mg jonów wapniowych (Calcii glucobionas+Calcii lactobionas) w 5ml syropu.
Działanie: składnik mineralny wpływający na utrzymanie równowagi elektrolitowej or-
ganizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu mechanizmów regulacyjnych.
Wskazania: profilaktyka i leczenie następstw niedoborów wapnia w organizmie.
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. 

Skład: 115mg jonów wapniowych (Calcii glu-
cobionas+Calcii lactobionas)w 5ml syropu
Działanie: składnik mineralny wpływający na 
utrzymanie równowagi elektrolitowej. orga-
nizmu oraz prawidłowe funkcjonowanie wielu 
mechanizmów regulacyjnych.

Maksymalne wsparcie dla wzroku.
Kapsułka zawiera 22mg luteiny, DHA, zeak-
santynę, witamina A, witamina E, cynk.
Zawarte w suplemencie składniki przyczynia-
ją się do utrzymania prawidłowego widzenia.
Producent: Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Wskazania: profilaktyka i leczenie następstw niedoborów wapnia w organizmie
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A. 

NUTROF TOTAL 
30 kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera witami-
ny i mikroelementy o działa-
niu antyoksydacyjnym, lute-
inę, niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe OMEGA-3, 
zeaksantynę oraz wyciąg z 
winogron, dla utrzymania 
dobrego widzenia.
Przedstawiciel w Polsce: THEA POLSKA Sp. z o.o.

Przedstawiciel w Polsce: THEA POLSKA Sp. z o.o.
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Jako, że jest to pierwszy numer, w któ-
rym ukaże się rubryka „wszystko dla 
zdrowia” postanowiliśmy napisać o 
sprawie, która według nas może być 
ważna i pomocna. Za takową uważa-
my refundację aparatów słuchowych 
krok po korku. 
Wiemy, że niektórzy ludzie są nega-
tywnie nastawieni do samego urzą-
dzenia, często jest to spowodowane 
brakiem akceptacji faktu, że starzeje-
my się i że nasz organizm nie działa już 
tak dobrze jak wtedy kiedy mieliśmy 
20 lat. Tak naprawdę aparat słuchowy 
to nic strasznego a nawet więcej, jest to 
zdobycz techniki dzięki której może-
my poprawić komfort własnego życia.
W ramach ubezpieczenia zdrowotne-
go pacjentom przysługuje refundacja 
różnego rodzaju sprzętu medycznego, 
w tym właśnie aparatów słuchowych. 
Żeby otrzymać refundację należy o 
niej pomyśleć prze dokonaniem zaku-
pu. Po pierwsze osoba, która podejrze-
wa, że ma ubytki słuchu powinna udać 
się do lekarza rodzinnego po skiero-

wanie do odpowiedniego specjalisty 
tj. laryngologa. Po badaniu specjalista 
stwierdzi jaki mamy ubytek słuchu i 
wystawi nam wniosek na aparat słu-
chowy i wkładkę uszną. Z takim wnio-
skiem musimy się udać do właściwego 
oddziału wojewódzkiego NFZ. Do tej 
instytucji należy wybrać się z dowo-
dem osobistym i aktualnym dowodem 
ubezpieczenia. Sprawę może za nas za-
łatwić również inna osoba z upoważ-
nieniem albo wniosek możemy wysłać 
pocztą. Kolejny krok odbywa się bez 
naszej obecności, ponieważ urzędnik 
musi sprawdzić zlecenie i jeżeli nie ma 
w nim błędów formalnych zarejestro-
wać je i potwierdzić lub wprowadzić 
do ewidencji zleceń oczekujących na 
potwierdzenie co oznacza, że będzie-
my musieli poczekać w kolejce na re-
fundowany przedmiot. 
Jeżeli zlecenie zostanie potwierdzone 
wtedy NFZ odeśle nam je wraz z listą 
punktów w których można je zrealizo-
wać. Z takim zleceniem musimy zgło-
sić się na dobór aparatu słuchowego i 

wkładki. Protetyk na podstawie ba-
dania dobiera odpowiedni do ubytku 
model aparatu słuchowego. Następnie 
pobiera formę ucha w celu wykonania 
indywidualnej wkładki usznej.  Pamię-
tajmy, że wniosek należy zrealizować 
w podanym terminie (zazwyczaj mie-
siąc). Kolejny krok należy już do nas i 
często jest on najtrudniejszy. Musimy 
się przyzwyczaić do urządzenia, któ-
re staje się integralną częścią naszego 
ciała i będziemy je mieć na sobie przez 
większość dnia. Specjaliści szacują, że 
okres przyzwyczajania się do korzysta-
nia z aparatu wynosi od kilku dni do 
nawet kilku miesięcy, więc musimy się 
uzbroić w cierpliwość i pamiętać, że to 
urządzenie poprawi nasz komfort ży-
cia.

oprac. W. Jakubek

Wszystko dla Zdrowia

Jak ubiegać się o refundację aparatu słuchowego z NFZ

Nasza gazeta rozwija się i dlatego postanowiliśmy wprowadzić 
nową rubrykę. W rubryce „wszystko dla zdrowia” będą zamiesz-
czane teksty o tematyce prozdrowotnej. Chcielibyśmy jednak 
żeby rubryka tętniła życiem i żeby tematy były jak najbardziej 
aktualne i atrakcyjne dla naszych czytelników. Dlatego też zdecydo-
waliśmy się wprowadzić rubrykę za pomocą której będziecie mogli się z nami 
kontaktować. W całym przedsięwzięciu chodzi o to abyśmy mogli się dowiedzieć czegoś od 
was, jak również służyć naszą wiedzą lub zdobyć ją i podzielić się z wami. Tematyka ma skupiać 
się przede wszystkim na zdrowiu ale chcielibyśmy również poruszyć problemy administracyjne 
związane ze zdrowiem. Być może ktoś z was nie wie jak załatwić daną sprawę np. w NFZ lub wie 
i chce się tym podzielić z innymi czytelnikami. Macie jakieś porady na zdrowy tryb życia, na 
ciekawe zdrowe jedzenie- piszcie do nas. Tworzymy rubrykę listów od czytelników nawiązującą 
do tematyki zdrowia w szerokim tego słowa znaczeniu. Mamy tym samym nadzieje, że już od 
przyszłego numeru nasi najaktywniejsi czytelnicy będą współtwórcami tej gazety. Piszcie do nas 
na adres email: biuro@fuzio.pl lub na adres korespondencyjny: ul. Pułaskiego 9; 40-273 Katowice.
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Pierwsze trzy osoby, które zadzwonią  
do redakcji pod numer telefonu: 32/ 253-75-00  
lub wyślą prawidłowe rozwiązanie krzyżówki  

na adres mailowy: biuro@fuzio.pl  
otrzymają upominek!

Jesienna  
krzyżówka
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Sopelek 2  
aspirator do nosa 

Satorin Zatoki Forte 
30 tabletek powlekanych, suplement diety

Vicks VapoRub
maść 50g

Skład: 100g maści zawiera 
mentol (2,75g), kamfora 
(5g), olejek eukaliptusowy 
(1,5g), olejek terpentynowy 
(5g), tymol, olejek cedrowy.

Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus
aerozol do nosa 15ml

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.

Aspirator umożliwia usuniecie wydzieliny z noska małego dziecka i 
tym samym pomaga mu przywrócić swobodne oddychanie i dobre 
samopoczucie. Systematyczne oczyszczanie noska pozwala zapobiec 
lub ograniczyć infekcje w górnych i dolnych drogach oddechowych.

Wytwórca: Salus International Sp. z o.o.

Naturalnie wspomaga drogi oddechowe
Santorin to unikalna kompozycja starannie dobranych 7 składników, 
dla osób, które muszą bardziej niż inni wspierać funkcjonowanie 
górnych dróg oddechowych, tj. jamy nosowej, zatok przynosowych, 
gardła oraz funkcjonowania układu odpornościowego.
Producent: Pharmanta Poland Sp. z o.o.

Działanie i wskazania: łagodzenie objawów związanych z zapa-
leniem błony śluzowej nosa i gardła, uczuciem „zatkanego nosa”, 
łagodzi obrzęki śluzówek i kaszel poprzez łagodne działanie znieczu-
lające, pobudza odksztuszanie, poprzez wpływ na wydzielanie śluzu 
w górnych drogach oddechowych.
Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma.

Skład: 1ml roztworu zawiera 0,5mg chloro-
wodorku oksymetazoliny.
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienio-
nej zapalnie błony śluzowej.
Wskazania: obrzęk błon śluzowych, wy-
stępujący podczas zapalenia błony śluzowej 
nosa, pochodzenia naczynioruchowego  
lub alergicznego, w zapaleniu zatok przy-
nosowych, trąbki słuchowej czy też ucha 
środkowego.
Podmiot odpowiedzialny: WICK Pharma.

1. Roślina o właściwościach lecz-
niczych i chłodzących. Jej sok 
leczy alergie i obniża poziom 
cukru.

2. Drogowy lub interpunkcyjny.
3. Tętno.
4. Zbiór map.
5. Spirytusowy lub winny.
6. Dzielnica Warszawy położona 

w lewobrzeżnej części miasta.
7. Nikt o nim nie wie.
8. Stolica Grecji.

9. Okaz na pokaz.
10. Na nie odpowiedź.
11. „Zżera” żelazo.
12. Przecząca odpowiedź.
13. Kij o trzech końcach.
14. Upięte włosy.
15. Obchodzi imieniny 14 lutego.
16. Potocznie fartuch lekarski.
17. Komputerowa lub interneto-

wa.

Hasła do krzyżówki:



Zadbaj, aby Twoje kości  
były jak najdłużej młode!

Calmagin
forte

DZIAŁANIE:  
•  wapń zawarty w składzie to podstawowy budulec 

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

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

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

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

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

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



Aby zamówić produkt zadzwoń pod bezpłatną infolinię 0 800 163 027
Salus International Sp. z o.o.
ul.Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Tel./Faks: +48 32/ 788-55-00 
e-mail: biuro(at)salusint.com.pl

Dlaczego spirulina?
Ekstrakt spiruliny to bogate źródło minerałów i esencja 
pełnowartościowych składników odżywczych w tym fikocyjaniny.
Opatentowany proces ekstrakcji, bez podgrzewania, gwarantuje
zachowanie wszystkich aktywnych molekuł.
Pełna kontrola laboratoryjna całego procesu od wzrostu algi,  
aż do uzyskania produktu końcowego.
Jakość i pochodzenie potwierdzone francuskim 
certyfikatem Produit en Bretagne.

Dlaczego magnez?
Magnez pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni.
Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu 
nerwowego, utrzymanie prawidłowych funkcji 
psychologicznych, a także zmniejszenie zmęczenia i znużenia.
Uczestniczy w utrzymaniu zdrowych kości i zębów.
Bierze udział w utrzymaniu równowagi elektrolitowej.
Zaangażowany jest w prawidłowy metabolizm energetyczny 
pomaga w prawidłowej syntezie białek.
Odgrywa rolę w procesie podziału komórek.

Dla kogo?
Produkt polecany szczególnie dla sportowców oraz osób 
w okresie wzmożonego wysiłku fizycznnego.

Dla kogo?
Produkt polecany szczególnie dla sportowców, ze względu na jego 
działanie przeciwrodnikowe i antyoksydacyjne. Dodatkowo chroni 
organizm podczas aktywności i pomaga w regeneracji po zakończeniu 
wysiłku fizycznego.

Spirulysat
EKSTRAKT ZE ŚWIEŻEJ SPIRULINY

Spirulina to szmaragdowozielona alga w kształcie spi-
rali o mikroskopijnej wielkości. Wykorzystywana 
jest do wytworzenia produktu Spirulysat. Pocho-
dzi  z upraw na półwyspie Guerande w Bretanii. 
Algi rosną i dojrzewają w środowisku zawierają-
cym do 50% wody morskiej, co gwarantuje mak-
symalną zawartość minerałów i mikroelementów.

MAGNEZ MORSKI Z OBNIŻONĄ 
ZAWARTOŚCIĄ SODU

Magnesium to płynny,skoncentrowany magnez 
pozyskany w procesie odsalania wody mor-
skiej. Dzięki płynnej formule i naturalnym pro-
cesom pozyskiwania, magnez, mikroelementy 
i minerały pochodzenia oceanicznego charak-
teryzują się najwyższym stopniem bioretencji.

Siła tkwi w naturze!

Magnesium
,


