
ZDROWIE
I OPIEKA

MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

www.fuzio.pl

MARZEC / KWIECIEŃ 2016

Wywiad  z
ekspertem

Przesilenie  
wiosenne

Wiosenne Porządki
wszystko na temat  
oczyszczania  
organizmu

Jak bronić się 
przed alergią?  

Śladami Polaków  
– ALBANIADbajmy  

o nasze nogi!

Przepisy  
wielkanocne

Wesołych Swiat!



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

SOPELEK3
aspirator do nosa

TERAZ Z DODATKOWĄ OPCJĄ PODŁĄCZENIA DO ODKURZACZA
+2 sZT. PODKŁADóW mEDyCZNyCh DlA NIEmOWlĄT gRATIs!

ABsOlUTNy hIT CENOWy
ZAmóW JUŻ DZIŚ W sWOJEJ hURTOWNI

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

WYRÓB MEDYCZNY, BLOZ: 9076742

NOWOŚĆ !



Drodzy Czytelnicy!
Wokół nas coraz więcej słońca, coraz dłuższe  
dni – wiosna nadchodzi! Warto z tej okazji  
zadbać o swoje zdrowie i oczyścić swój orga-
nizm. Warto oczyszczać swój organizm co ja-
kiś czas. Jedni chcą poprawić wygląd, schudnąć,  
a inni pragną po prostu, poczyć się zdrowsi, szczę-
śliwsi. Zachęcamy do przetestowania naszych 
przepisów oczyszczających i tych na uodpornienie 
organizmu. Przypominamy także wiele ważnych 
wiosną tematów, jak alergia, czy problem ciężkich 
nóg. Laureatom konkursu na przepis zdrowy i ko-
lorowy gratulujemy i zachęcamy do rozwiązania 
wielkanocnej krzyżówki.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy,  
życzymy dużo zdrowia i wielu chwil  

spędzonych w rodzinnym gronie!
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Fizjologiczny roztwór wody 
morskiej, do nawilżania i płu-
kania śluzówek nosa. Produkt 
przeznaczony dla niemowląt  
i małych dzieci.

Sterimar 
baby
100ml, 300 
aplikacji,  
spray do nosa

Fizjologiczny roztwór 
wody morskiej, do 
nawilżania i płukania 
śluzówek nosa.

Sterimar
100ml, 
300 aplikacji, 
spray do nosaAcerin 

płyn na skórę
8 g

Skład: acidum salicyli-
cum 195 mg, kwas mle-
kowy 98mg  w 1g płynu.
Działanie: keratoli-
tyczne, żrące. 
Wskazania: usuwanie 
odcisków i zgrubiałej 
skóry.

Producent: Scan Anida Sp. z o.o.

Acerin 
dezodorant  
do stóp 
150 ml 

Dezodorant zapo-
biega powstawaniu 
przykrego zapachu  
i zapewnia długo-
trwałe uczucie świe-
żości.

Acerin 
antyperspirant  
do stóp 
150 ml 

Hamuje wydzielanie 
potu i działa antybakte-
ryjnie. Utrzymuje stopy 
suche i świeże. Zapew-
nia przyjemny zapach.

Acerin 
Komfort
150 ml 

Dezodorant likwiduje  
nieprzyjemny zapach  
i skutecznie chroni przed 
bakteriami i grzybicą.
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Czy potrzebujemy 
detoksykacji?

Jeśli nie znamy odpowiedzi 
na to pytanie, to możemy samo-
dzielnie ocenić czy potrzebujemy 
takiej kuracji odtruwającej. 

Wystarczy odpowiedzieć na 
kilka pytań – czy w ciągu ostat-
nich 2 miesięcy:
• mieliśmy nawracające proble-

my z zasypianiem,
• mieliśmy problemy z koncen-

tracja i ze skupieniem uwagi,
• nasza cera zmieniła wygląd na 

ziemisty, szary,
• nasze paznokcie stały się łam-

liwe, włosy matowe, z tenden-
cją do wypadania,

• nasz oddech miał nieświeży 
zapach,

• dokuczała nam nadpotliwość
• często odczuwaliśmy zmęcze-

nie, brakowało nam energii  
i entuzjazmu do pracy,

• mieliśmy problemy trawien-
ne, uczucie pełności po posił-
kach, częste wzdęcia i gazy,

• czuliśmy się ociężali, często 
puchły nam nogi,

• paliliśmy papierosy i piliśmy 
duże ilości alkoholu,

• jedliśmy wysoce przetworzo-
ną żywność oraz słodycze.

Jeżeli na większość pytań od-
powiedzieliśmy twierdząco, war-
to zastanowić się nad podjęciem 
decyzji o detoksykacji naszego 
organizmu albo o zmianie do-
tychczasowego stylu życia.

Niewidoczne toksyny 
czyli skąd wiemy  
co nas zatruwa?

Toksyny mogą nas zatruwać w 
różny sposób – poprzez układ od-
dechowy, drogą pokarmową oraz 
przez barierę naskórka. Najbar-
dziej zatruwamy nasz organizm 
spalinami samochodowymi, 
gdyż jest ich  najwięcej zwłasz-
cza w pobliżu ruchliwych dróg. 

Bez wątpienia przyczyną zatru-
cia naszego organizmu jest smog,  
coraz częściej dręczący duże 
miasta. Brak wiatru, duża wil-
gotność potwierza w połącze-
niu z wysokiem stężeniem za-
nieczyszczeń, pochodzących  
z działalności człowieka i smog 
murowany. Wyjątkowo negatyw-
ne oddziaływanie na środowi-
sko naturalne, a także na nasze 
zdrowie ma ołów, wchodzący  
w skład spalin samochodowych, 
platyna – będąca składnikiem  
katalizatorów, mikrocząstki gumy 
ze zdartych opon. Jest to dość 
istotny czynnik mający wpływ  
na zwiększenie osób chorych  
na astmę. 

Po każdej zimie nadchodzi wiosna, a wtedy też najwyższy czas na wiosenne 
orzeźwienie, zastrzyk pozytywnej energii. Cały świat budzi się do życia, my rów-
nież, zatem trzeba się także zabrć za małe porządki... Jeśli chcemy skutecznie 
przeprowadzić detoksykację naszego organizmu, musimy przyjrzeć się przyczy-
nom takiego stanu rzeczy. Ważna jest analiza dostępnych sposobów odtruwa-
nia organizmu. 

WIOSENNE PORZĄDKI
wszystko na temat oczyszczania organizmu



Chemikalia 
i ich szkodliwość

Często nie zdajemy sobie spra-
wy z tego, jak bardzo szkodliwy 
wpływ na zdrowie mogą mieć 
chemikalia, takie jak farby, lakie-
ry czy kleje. Używamy ich w cza-

sie zwykłego remontu naszego 
mieszkania, nie zdając sobie spra-
wy, że zawierają móstwo benzenu 
czy też nitrobenzenu. Wdychamy 
opary tych produktów, a one wy-
wołują bóle lub zawroty głowy, 
mdłości, a nawet narażają nasz 
układ nerwowy.

Środki ochrony roślin, 
nawozy sztuczne

Od kilkunastu lat pestycydy 
są niezbędnym nawozem uży-
wanym przez rolników, którzy 
uważają, że skutecznie eliminują 
szkodniki upraw oraz zwiększają 
zbiory. Jednak po wykryciu szko-
dliwego działania pestycydów 
na organizm człowieka znacz-
nie ograniczono ich stosowanie. 
Obecnie używa się nawozów 
znacznie bezpieczniejszych, któ-

re nie mają negatywnego wpływu 
na zdrowie człowieka. I tak każdy 
rodzaj nawozów sztucznych wraz 
z deszczem jest spłukiwany z po-
wierzchni ziemi i trafia do rzek 
czy zbiorników wodnych. Związ-
ki chemiczne będące składnikami 
nawozów dobrze rozpuszczają 
się w tłuszczach, a nie w wodzie 
i kumulują się w organizmach 
żywych, przeważnie w rybach. 
Spożywanie ryb z takich zanie-
czyszczonych zbiorników grozi 
zatruciami pokarmowymi, ale nie 
tylko, skutki mogą być znacznie 
poważniejsze. 

Antybiotyki
Największym i najważniej-

szym przełomem w dziejach far-
macji i medycyny bezwiątpienia 
było odkrycie penicyliny. Jednak 
z roku na rok naukowcy coraz 
częściej alarmują, że nadużywa-
nie antybiotyków, zwłaszcza ta-
kich, które mają szeroki zakres 

działania ma negatywne długo-
terminowe konsekwencje. Zresz-
tą, naukowcy także przestrzegają 
hodowców przed podawaniem 
antybiotyków do paszy zwierząt. 
Bakterie uodporniają się, a nowe 
szczepy są coraz bardziej groźne  
i chorobotwórcze.

Dodatki do żywności
Reklamy w mediach każdego 

dnia zachęcają nas do nabywa-
nia coraz to innych produktów 
spożywczych. Wszystkie mają 
nam ułatwić i uprościć codzienne 

czynności. Nasze życie coraz czę-
ściej to pośpiech, stres, zbyt mało 
czasu na relaks i przyjemności, to 
wszystko sprawia, że decydujemy 
się na spożywanie żywności prze-
tworzonej typu „fast food” lub „in-
stant”. Takie produkty to kopal-
nia dodatków konserwujących, 
wzmacniaczy smaku i zapachu, 

substancji zagęszczających czy 
barwników. Na etykiecie zawsze 
jest pełny skład produktu, ale 
rzadko je czytamy – a to  ogromy 
błąd. Często właśnie niezdrowe 
odżywianie i wyżej wspomniane 
dodatki do żywności są przyczy-
ną licznych alergii skórnych czy 
pokarmowych.

Kosmetyki
Duży wybór kosmetyków po-

woduje, że kupując je nie zwra-
camy uwagi na ich skład,  ani na 
pozostałe informacje, dotyczące 
rekomendacji specjalistów, czy 
też przeprowadzonych badań kli-
nicznych tego produktu. Częstym 
kosmetykiem uczulającym są 
wszelkiego rodzaju kremy do twa-
rzy. Kosmetyki do włosów rów-
nież mogą być przyczyną rekcji 
alergicznych – pojawia się łupież, 
zaczerwienienie skóry głowy, 
stan zapalny, świąd i pieczenie. 
Przyczyną tych zmian są najczę-
ściej konserwanty, tzw. parabeny, 
a także substancje zapachowe. 
Coraz częstszym problemem 
wśród pacjentów odwiedzających 
dermatologa jest skóra nadwraż-
liwa, skłonna do zaczerwienień. 
Wymaga wyjątkowo łagodnej 
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pielęgnacji i stosowania specjal-
nych kosmetyków wolnych od 
wszelkich barwników, substancji 
perfumowanych i konserwantów.

Czy nasz organizm  
może sam bronić się  
przed toksynami?

TAK. Wykorzystuje do tego 
celu 3 najważniejsze  
mechanizmy obronne:

CYTOCHROM P450
• to białko, którego zadaniem 

jest bezpośrednie unieszko-
dliwianie toksyn w celu usu-
nięcia ich z organizmu. Proces 
ten przebiega przy udziale tzw. 
wolnych rodników tlenowych. 
Produkcja rodników zwiększa 
się zawsze w czasie likwidacji 
toksyn w organizmie, tak więc 
zbyt duża ilość toksycznych 

substancji wyzwala nadpro-
dukcję wolnych rodników, 
które w nadmiarze mogą stać 
się szkodliwe dla organizmu.

GLUTATION
• to organiczny związek che-

miczny, tripeptyd. Zredukowa-
ny glutation działa w naszym 
organizmie jako wszechobec-
-ny przeciwutleniacz, pełniąc 
rolę najskuteczniejszego środ-
ka oczyszczającego. Odgrywa 
on kluczową rolę w funkcjo-
nowaniu oraz rozmnażaniu 
limfocytów w celu zwalczania 
organizmów takich jak bakte-
rie, pasożyty oraz wirusy. 

GLIKOPROTEINY P
Usuwanie toksyn odbywa się 

głównie za pośrednictwem ukła-
du pokarmowego, gdzie nad-
rzędną rolę w detoksykacji pełni 
wątroba oraz jelita, w których 
żyją „pozytywne” bakterie kwa-
su mlekowego. Zapewniają one 
prawidłową pracę jelit, a tak-
że zapobiegają namnażaniu się  
w przewodzie pokarmowym bak-
terii chorobotwórczych. Układ 
oddechowy, przez który dostaje 
się do organizmu większość tok-

syn, również uczestniczy w ich 
eliminacji. Substancje szkodliwe 
i produkty przemiany materii wy-
dalane są także z moczem. Dlate-
go tak ważne jest picie odpowied-
niej ilości płynów, aby zapobiec 
zagęszczeniu moczu i gromadze-
nia w organizmie szkodliwych 
substancji. Ponadto w detoksyka-
cji organizmu istotną rolę pełni 
skóra. Poprzez pocenie się, or-
ganizm również wydala toksyny 
i szkodliwe produkty przemiany 
materii. Podobnie jak w przypad-
ku układu moczowego niezbędne 
jest jednak właściwe nawodnienie 
organizmu.

Jakie korzyści niesie  
ze sobą prawidłowa  
detoksykacja organizmu?

Plusów jest wiele. Pierwsze 
efekty można zauważyć zaraz po 
zakończonej kuracji oczyszczają-
cej – regulację wypróżnień, elimi-
nację zaparć, wzdęć, subiektywne 
odczucie ogólnej lekkości. Resztę 
pozytywnych skutków detoksy-
kacji można zaobserwować nieco 
później – poprawę samopoczucia, 
wzrost energii i chęci do pracy, 
zwiększenie koncentracji, popra-
wę stanu skóry, włosów, paznokci. 

Skład: 1 tabletka zawiera 10mg cetryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: łagodzenie objawów sezonowego i prze-
wlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa  
i spojówek, łagodzenie objawów pokrzywki.
Podmiot odpowiedzialny: Vedim sp. z o.o.

Zyrtec UCB
7 tabletek powlekanych 

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.

Claritine Active 
5 mg + 120 mg, 10 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg loratydyny i 120 mg pseudoefedryny.
Działanie: przeciwhistaminowe, obkurczenie naczyń krwionośnych 
błon śluzowych, zmniejsza przekrwienie błon śluzowych, przez co 
zmniejsza uczucie zatkanego nosa, zmniejsza wyciek wydzieliny z nosa, 
kichanie, swędzenie nosa i gardła, łzawienie, swędzenie oczu występu-
jące przy alergicznym zapaleniu błon śluzowych nosa. 
Wskazania: okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. 
Producent: Bayer Sp. z o.o.

Wypełniacz kolagenowy z morskimi kolagenem 
Produkt dostarcza wielu składników odżywiających skórę od wewnątrz, po-
prawia elastyczność skóry, wygładza i redukuje zmarszczki.
Producent: New Nordic.

Skin Care TM 
60 tabletek, suplement diety
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Skład: terbinafinum hydrochloridum 10 mg/g.
Działanie: miejscowe działanie przeciwgrzybicze.
Wskazania: zakażenia  grzybicze skóry, grzybica stóp, 
grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej, łupież 
pstry.
Producent: Omega Pharma.

UNDOFEN MAX
KREM, 15 g

Solidago virgaurea w trosce o zdrowy układ moczowy
Suplement zawiera kompozycję wyciągu z żurawiny CystiCran, 
korzystnie wpływa na układ moczowy, pomaga eliminować 
szkodliwe bakterie z dróg moczowych. Dodatkowo pomaga 
usuwać z organizmu wolne rodniki. 
Producent: WALMARK Sp. z o.o.

Urinal INTENSIV
60 tabletek, suplement diety

Urosept 
60 tabletek drażowanych
Skład: 1 tabletka zawiera – wyciąg z korzenia pietruszki (Petroselini radix) 2,66 cz., na-
owocni fasoli (Phaseoli pericarpium) 1 cz., liści brzozy (Betulae folium) 4,4 cz. (DER 4:1; eks-
trahent: metanol) 86,2 mg, wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herba extractum 
siccum) 8 mg, wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folium extractum siccum) 
26 mg, sproszkowaną naowocnię fasoli (Phaseoli pericarpium pulv.) 78 mg, cytrynian pota-
su (Kalium citricum) 19 mg, cytrynian sodu (Natrium citricum) 16 mg.
Tradycyjnie stosowany produkt leczniczy o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowa-
ny jest pomocniczo w zakażeniach układu moczowego i kamicy dróg moczowych.
Producent: Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

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.

Jak widać, oczyszczanie organi-
zmu niesie ze sobą zarówno ko-
rzyści dotyczące zdrowia fizycz-
nego, jak i psychicznego.

Jak często można przepro-
wadzać odtruwanie orga-
nizmu?

Specaliści zalecają, aby przy-
najmniej 4 razy w roku przepro-
wadzać kuracje oczyszczające. 
Najlepszym momentem do ich 
rozpoczęcia są okresy przejścio-
we takie jak: zima/wiosna, je-
sień/zima. Dlatego nadchodzą-
cy początek wiosny to właściwy 
moment na rozpoczęcie detok-
sykacji organizmu.

Metody oczyszczania  
– przegląd kuracji  
odtruwających

Wszystkie niżej wymienione 
sposoby oczyszczania organi-
zmu można dowolnie łączyć, aby 
stworzyć własny model detoksy-
kacji organizmu. W przypadku 
osób starszych, pacjentów cier-
piących na różnego rodzaju cho-
roby przewlekłe, przed rozpo-
częciem kuracji warto zasięgnąć 
porady lekarza. Drastycznych 
metod odtruwania nie powinny 
prowadzić kobiety w ciąży i kar-

miące – ich organizm potrzebuje 
różnorodnej gamy produktów,  
w celu utrzymania zdrowia matki 
i prawidłowego rozwoju płodu.

Głodówka
• to jedna z najprostszych i naj-

bardziej znanych metod de-
toksykacji organizmu. Należy 
pamiętać, aby ścisły post trwał 
maksymalnie 1-3 dni. Dłuższe 
głodówki nie są wskazane. W 
trakcie jej prowadzenia należy 
pić duże ilości zróżnicowa-
nych płynów, nawet 3-4 litrów 
dziennie: soków owocowo-
-warzywnych, wody mineral-
nej, zielonej herbaty i oczywi-
ście unikać wszelkich używek 
- kawa jest zabroniona, nie 
mówiąc już o napojach alko-
holowych.

Dieta oczyszczająca
• powinna trwać ok.10-20 dni. 

Jej podstawą są świeże wa-
rzywa i owoce, ale również 
suszone (morele, śliwki, dak-
tyle, winogrona). Te ostatnie 
służą przede wszystkim jako 
przekąski między posiłkami, 
zastępując słodycze. Ponadto 
niezbędnym elementem diety 
jest spożywanie produktów o 

dużej zawartości błonnika: ka-
szy jaglanej i gryczanej, otręb 
pszennych i owsianych, płat-
ków kukurydzianych, ciemne-
go gruboziarnistego pieczywa. 
Istotnym komponentem die-
ty są również fermentowane 
napoje mleczne, zawierające 
żywe kultury „dobroczynnych 
bakterii kwasu mlekowego”. 
Kilka przykładowych przepi-
sów publikujemy na końcu ar-
tykułu. 
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Zioła oczyszczające
• ich działanie polega na oczysz-

czaniu krwi ze szkodliwych 
produktów przemiany materii 
i toksyn. Nie należy utożsa-
miać ich właściwości z efek-
tem przeczyszczającym. Do 
najważniejszych ziół oczysz-
czających organizm należą: 
fiołek trójbarwny, skrzyp po-
lny, pokrzywa zwyczajna, zie-
lona herbata, mniszek lekar-
ski, łopian większy, wiązówka 
błotna, powidlnik indyjski, 
karczoch zwyczajny, koper 
włoski, brzoza biała, kocanki 
piaskowe. 

Sauna, łaźnia parowa
• ta forma detoksykacji dostar-

cza jednocześnie mnóstwo 
przyjemności i pozwala na pe-
łen relaks. W trakcie pobytu 
w saunie naczynia krwiono-
śne ulegają rozszerzeniu, krew 
szybciej krąży. Ponadto w wy-
niku intensywnego pocenia 
się organizm eliminuje znacz-
ne ilości toksyn, głównie tych 
rozpuszczalnych w wodzie. Tej 
formy oczyszczania organizmu 
nie polecam jednak osobom 
chorym na serce, nadciśnienie 
tętnicze oraz astmę.

Hydrokolonoterapia
• polega na mechanicznym 

oczyszczaniu jelita grubego,  
z zalegających w nim mas ka-
łowych i toksyn. Zabieg od-
bywa się z użyciem specjalnej 
aparatury, jelito płukane jest 
na całej jego długości. Dla 
skutecznego oczyszczenia je-
lita, potrzebnych jest kilka za-
biegów, które nie należą do ta-
nich. Ta metoda jest polecana 
głównie osobom cierpiących  
z powodu przewlekłych za-
parć, wzdęć, otyłości.

Wiosna nadchodzi, zatem to 
najlepszy czas na oczyszczanie 
organizmu. Dbanie o zdrowie 
przy zastosowaniu kilku dni dys-
cypliny, daje efekt rewelacyny. 

Mam nadzieję, że Państwo 
sprawdzą działanie, którejś z pro-
ponowanych przez nas w maga-
zynie metod.

oprac. M. Grzeczyńska

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

Skład: 1 tabletka zawiera 400mg kwasu acetylosalicylowego i 240 mg wi-
taminy C.
Działanie: przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle o małym i umiarkowanym nasileniu, gorączka  
w przebiegu przeziębienia.
Producent: Bayer Sp. z o.o.

Aspirin C
10 i 20 tabletek musujących

Trilac 20 
20 kapsułek, środek dietetyczny specjal-
nego przeznaczenia medycznego.

Skład: kapsułki zawierają bakterie kwasu mlekowego: Lactobacillus 
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 wspomagania procesu trawienia w przewodzie 
pokarmowym.
Producent: KROTEX Sp. z o.o.

Nasivin soft 
0,05% aerozol 10ml  
Lek przeznaczony dla dzieci 
od 6 roku życia i dorosłych. 

Skład: 1ml zawiera 0,5mg lub 0,25mg oksymatazoliny. 
Działanie: zmniejszenie obrzęku zmienionej zapalnie błony śluzowej. 
Wskazania: obrzęk błon śluzowych występujący podczas zapalenia 
błony śluzowej nosa, pochodzenia naczynioruchowego lub alergicz-
nego, w zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, 
zapaleniu ucha środkowego. 
Producent: Merck Sp. z o.o.

Nasivin soft 
0,025% aerozol 10ml  
Lek przeznaczony dla dzieci  
od 1 roku życia do 6 lat.

Xylorin
do nosa  0,1% 18ml 
(20 dawek)
Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometazoliny
Działanie: poprzez miejscowe obkurczanie na-
czyń krwionośnych zmniejsza się przekrwienie i 
obrzęk błony śluzowej i ilość wydzieliny
Wskazania: nadmierne przekrwienie błony 
śluzowej nosa występujące w przebiegu przezię-
bienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia 
błony śluzowej, zapaleniu zatok.
Producent: Omega Pharma.

Xylorin  ALERGIA 
20ml, wyrób medyczny

Szybka ulga, działa w 3 minuty!
Szybki, bezpieczny i efektywny sposób na pozby-
cie się objawów alergicznego nieżytu nosa.
Producent: Omega Pharma.
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• jedz więcej błonnika
Eksperci zalecają spożywanie co naj-
mniej 40 gramów błonnika dziennie, 
pozwola to utrzymać czyste i zdrowe 
jelito grube. Warzywa, nasiona, ziar-
na, orzechy oraz owoce to tylko kilka 
przykładów produktów cechujących 
się wysoką zawartością błonnika.
• uważnie wybieraj produkty  
Należy zrezygnować z żywności prze-
tworzonej: cukru, mąki pszennej, al-
koholu, kofeiny, itd. Można je zastą-

pić owocami i warzywami takimi, jak 
szpinak, rzepa, brukselka, botwinka, 
buraki, marchew, cukinia, maliny, 
borówki, jeżyny, figi, daktyle, gruszki 
i wiele innych.
• pij więcej wody
Woda jest bardzo ważną kwestią 
w procesie oczyszczania jelita grube-
go. Wspomaga ona usuwanie toksyn 
i odpadów z organizmu, które mogą 
powodować zakłócenia w jego funk-
cjonowaniu. Ogólnie rzecz biorąc  

zaleca się wypijanie od 6 do 8 szklanek 
wody każdego dnia.
• dbaj o aktywność fizyczną
Ćwiczenia również odgrywają ważną 
rolę w procesie dbania o jelito grube  
i inne organy Twojego ciała. Korzyst-
nie wpływają na końcowy odcinek 
układu pokarmowego takie rodzaje 
aktywności fizycznej jak: joga, pływa-
nie, jazda na rowerze i inne podobne 
ćwiczenia.

Jelito grube – jak utrzymać  w dobrej kondycji

Różne style życia i złe nawyki żywieniowe mogą zablokować jelito grube, a także spowodować inne pro-
blemy zdrowotne, takie jak bóle brzucha, zaparcia, stany zapalne, wzdęcia, trudności w zrzucaniu wagi, 
a nawet nowotwory jelita grubego. Na szczęście istnieje kilka naturalnych receptur, które pomagają  
w oczyszczeniu i zregenerowaniu tego odcinka układu pokarmowego.

Sałatka z czerwonej kapusty 

Ta sałatka jest idealnym sposobem pozwalają-

cym oczyścić jelito grube w pełni naturalny spo-

sób. 
Składniki
• półtora szklanki czerwonej kapusty.

• pół posiekanej cebuli.
• 4 posiekane ząbki czosnku.

• 1 łodyga posiekanego selera.

• 3 średniej wielkości marchewki.

• 2 jabłka ze skórką pokrojone w słupki.

• pół szklanki cukinii pokrojonej w słupki.

• pół szklanki ugotowanej dyni.

• pół szklanki rzepy.
• nasiona koperku, 1 łyżka bazylii, 1 łyżka ore-

gano, 1 łyżka świeżego posiekanego imbiru, 1/4 

łyżki liści rozmarynu, 1/2 łyżki tymianku. 2 łyżki 

cząbru oraz 2 łyżki mięty.

• Sok z cytryny.
• Oliwa z oliwek.
• Ocet balsamiczny.
• 2 łyżki dowolnego pikantnego sosu, według 

Twojego uznania.

Przygotowanie sałatki:

Wymieszaj wszystkie składniki i zrób z nich sa-

łatkę. Dodaj zioła i dopraw do smaku sokiem  

z cytryny, octem balsamicznym, oliwą z oliwek  

i pikantnym sosem.

Sok z aloesu i cytryny

Jest to jeden z najprostszych przepisów pozwalających oczyścić je-

lito grube. Pomaga on pozbyć się z organizmu toksyn, sprawdza się 

jako środek zapobiegający rozwojom nowotworów.

Składniki:
• 2 liście aloesu  •  5 cytryn

• 5 łyżeczek miodu • 1 litr wody

Przygotowanie soku:

Wymieszaj pokrojony na kawałki miąższ aloesu z sokiem cytry-

nowym, wodą i miodem. Odstaw całość na kilka minut, następnie 

przelej do szklanego pojemnika i przechowuj w lodówce. Pij ten 

koktajl na pusty żołądek.

Koktajl z truskawki, ananasa i pietruszki

Ten pyszny koktajl jest idealnym środkiem na łagodzenie stanów 

zapalnych i pozbycie się toksyn zakłócających prawidłowe funkcjo-

nowanie jelita grubego. Zawartość wchodzących w skład koktajlu 

truskawek, ananasa i pietruszki powodują, że ma on silne działanie 

przeciwutleniające.

Składniki
• 6 truskawek.
• 1 plaster świeżego ananasa.

• 1 łyżka świeżej pietruszki.

Przygotowanie sałatki:

Wrzuć wszystkie składniki do blendera i dodaj do nich niewielką 

ilość wody. Wymieszaj dokładnie wszystkie składniki koktajlu aż do 

uzyskania jednorodnej mieszaniny. Pij ją na pusty żołądek tak często, 

jak tylko zechcesz.

Najciekawsze przepisy na zdrowe jelito
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Oczyszczanie organizmu w 3 dni!
Dzień pierwszy
• Na śniadanie: zjedz 250 g pokrojonych owoców, od-

tłuszczony jogurt naturalny, dwie łyżki otrębów, 5 łyżek 
stołowych pełnoziarnistych płatków śniadaniowych. 
Do tego wypij zieloną herbatę bez cukru.

• Na drugie śniadanie: 200 g owoców lub 30 g bakalii, 
dwie szklanki wody.

• Na obiad: sałatka z warzyw, 200 g ryby, kurczaka lub in-
dyka (nie smażonych), ryż razowy i dwie szklanki wody.

• Na podwieczorek: 200 g owoców i dwie szklanki wody.
• Na kolację: porcja bulionu warzywnego, jogurt natural-

ny i dwie łyżki stołowe otrębów.

Dzień drugi
• Na śniadanie: szklanka soku z ananasa i łyżka stołowa 

siemienia lnianego, tost z chleba razowego z odtłuszczo-
nym twarogiem i herbata rumiankowa.

• Na drugie śniadanie: 200 g owoców i zielona herbata.
• Na obiad: porcja ryżu razowego,  

filet rybny i sałatka z sałaty,  
pomidora, selera i rzodkiewki.

• Na podwieczorek: 200 g   
owoców.   

• Na kolację: zupa  
krem z warzyw  
i galaretka  
z owoców.

Dzień trzeci
• Na śniadanie: szklanka soku z ananasa, naturalny jogurt odtłuszczony i tost  

z chleba razowego z gotowana szynką.
• Na drugie śniadanie: garstka orzechow i bakali.
• Na obiad: sałatka z makaronu razowego, a do tego brokuły, marchewka,  

zielony groszek i 200 g gotowanego kurczaka.
• Na podwieczorek: jakikolwiek  

owoc.
• Na kolację: filet rybny  

z dodatkiem soku  
z cytryny.



Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, prze-
ciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie 
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź 
skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaści-
wie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Sok z imbirem  
na wzmocnienie  
odporności organizmu

Producent: Johnson&Johnson. Producent: Johnson&Johnson.

Compeed  
na opryszczkę
15 plastrów
INVISIBLE UP TO 12h  
NON-STOP ACTION 
Niewidoczny plaster na opryszczkę 
wargową tworzy optymalne śro-
dowisko do leczenia, pozostaje na 
skórze aż do 12 godzin. 

Compeed  
na pęcherze 
5 plastrów
NATYCHMIASTOWO UŚMIERZA BÓL. 
CHRONI PRZED OTARCIAMI
Dyskretny plaster na piętę zapewnia-
jący natychmiastową ulgę w bólu oraz 
ochronę przed pęcherzem. Został tak 
wyprofilowany, aby dobrze się trzymał 
poniżej ścięgna Achillesa.

Posterisan czopki 
10 sztuk 

Skład: 1 czopek zawiera 387,1 
mg standaryzowanej zawiesiny 
kultury bakteryjnej Escherichia 
coli. 
Wskazania: świąd, sączenie 
i pieczenie okolicy odbytu 
spowodowane guzkami krwaw-
niczymi. 

Posterisan maść  
25 g 
Skład: 1 gram maści zawiera 166,7 mg 
standaryzowanej zawiesiny kultury bakte-
ryjnej Escherichia coli. 
Wskazania: świąd, sączenie i pieczenie 
okolicy odbytu spowodowane guzkami 
krwawniczymi, szczelinami i rozpadlinami 
(ragadami) odbytu oraz wypryskiem. 

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek sub-
stancję pomocniczą. 
Podmiot odpowiedzialny: Dr Kade GmbH.

MULTIFLAV
30 tabletek, suplement diety

Składniki preparatu zmniejszają uczucie „ciężkich nóg”, wspomagają prawidłową 
produkcję kolagenu  m.in. w żyłach  kończyn dolnych, pozwala zachować właściwe 
funkcjonowania żył.
Producent: Genexo.

Składniki:
• 2 jabłka  
• 5 marchewek
• kawałek (około 2cm) korzenia 

imbiru
• 1/4 obranej cytryny do smaku

Wskazówki:
1.  Umyj wszystkie składniki.
2. Marchew możesz wyszczotkować, nie obieraj jej 

jeśli wiesz, że nie była pryskana. W przeciwnym 
wypadku użyj skrobaczki.

3.  Wkładaj produkty do wyciskarki jeden po drugim
4. Sok gotowy!

Jabłka
Jabłka zawierają związek chemiczny o nazwie kwercetyna. Jest to flawonoid, który ma wła-
ściwości podnoszenia odporności. Właściwości kwercetyny nie ograniczają się jedynie do 
naszego układu immunologicznego. Jedno z przeprowadzonych badań dowiodło, że kwer-
cetyna dzięki silnym właściwościom antyoksydacyjnym zapobiega uszkodzeniom wątroby. 
Kwercetyna występuje w warzywach i owocach, ale jabłka mają bardzo skondensowaną 
dawkę tej substancji. Sok z jabłek ma również właściwości przeciwzapalne, obniża ryzyko 
przeziębień i przeciwdziała alergiom.

Marchew
Marchew to niesamowite warzywo. Sok z marchwi to skondensowana skarbnica związków 
mineralnych, witamin oraz fitoskładników. Szklanka soku z marchwi to potężna dawka 
karotenoidów (antyutleniaczy), które chronią przed wieloma chorobami. Sok z marchwi 
wspiera układ odpornościowy w obronie przed wolnymi rodnikami, groźnymi bakteriami, 
wirusami i ogniskami zapalnymi. Sok z marchwi to bardzo bogate źródło beta karotenu  
i witaminy A. Jedna szklanka soku z marchwi to aż 700% dziennego pokrycia na witaminę A. 

Imbir
To jedna z moich ulubionych przypraw. Zawsze mam imbir  
w kuchni. Kojarzony jest najbardziej z gotowaniem (jest składni-
kiem np. curry), ale to idealny dodatek do świeżo wyciskanego 
soku. Imbir posiada bardzo silne właściwości przeciwzapalne  
i przeciwbólowe. Badanie przeprowadzone na studentach wyka-
zało, że imbir jest równie skuteczny w zwalczaniu bólu co znane 
leki przeciwbólowe. Zawiera składniki chemiczne, które mają 
działanie porównywalne do antybiotyku oraz gingerol, związek 
chemiczny, który ma silne właściwości przeciwzapalne.
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wywiad z ekspertem

REDAKCJA: Piramida Zdro-
wego Żywienia i Aktywności Fi-
zycznej - Jakie zmiany zaszły  
w naszej zdrowej diecie?

Piramida Zdrowego Żywienia i 
Aktywności Fizycznej to sposób 
przedstawienia kompleksowej 
idei żywienia, której realizacja 
daje szanse na zdrowe długie ży-
cie oraz zachowanie sprawności 
intelektualnej i fizycznej do póź-
nych lat życia. Od kilkunastu dni 
piramida ta zajęła miejsce znanej 
nam wszystkim i obowiązującej 
przez 7 lat Piramidy Żywienia. 
Bodźcem dla Instytutu Żywności 
i Żywienia stało się tempo życia, 
jego zmienność, a co za tym idzie 
wpływ naszej diety na stan nasze-
go zdrowia, kondycji fizycznej i 
samopoczucia.

Jak mówią eksperci Instytutu Żyw-
ności i Żywienia (IŻiŻ): „Od teraz 
Polacy mogą zadbać o swoje zdro-

wie jeszcze lepiej niż dotychczas”. 
Jak należy czytać Piramidę Zdro-
wego Żywienia i Aktywności Fi-
zycznej?

Piramida przedstawia opis pro-
porcji poszczególnych grup pro-
duktów żywieniowych niezbęd-
nych w codziennej diecie. Im 
niższe piętro piramidy tym więk-
sza powinna być ilość i częstość 
spożywania występujących tam 
grup produktów, analogicznie 
produkty na szczycie piramidy 
powinny znajdować się w naszym 
menu rzadko, w jak najmniejszej 
ilości. 

Do kogo skierowana jest pirami-
da?

Piramida jest skierowana do osób 
zdrowych i pokazuje nam w jaki 
sposób powinniśmy bilansować 
swoje codzienne posiłki, by dieta 
stanowiła profilaktykę zdrowia. 
Należy pamiętać, że w przypad-

ku występowania chorób cywili-
zacyjnych (tj. otyłość, cukrzyca, 
choroba niedokrwienna serca, 
nadciśnienie i osteoporoza) za-
lecana jest konsultacja z dietety-
kiem w celu modyfikacji ogólne-
go schematu do indywidualnych 
potrzeb.

Jakie zmiany zostały wprowadzo-
ne do nowej piramidy?

Pierwsza, istotna zmiana jest 
przedstawiona już w samym 
drugim członie nowej nazwy 
piramidy, mianowicie chodzi o 
aktywność fizyczną. Jest to bar-
dzo ważne posunięcie, ponieważ 
powinniśmy zrozumieć, że to 
właśnie ruch jest gwarantem na-
szego zdrowia i dobrego samo-
poczucia. Często myślimy, że jest 
to tylko dodatek do naszej diety, 
nic bardziej mylnego. Ruch powi-
nien stanowić jej podstawę, być 
jej solidnym uzupełnieniem! Wy-
starczy już 30-40 minut dziennie 
umiarkowanej aktywności fizycz-
nej, dostosowanej do własnych 
możliwości.

Kolejne zmiany są już związane z 
naszą codzienną dietą:

Jak wskazują badania nawyków 
żywieniowych Polaków pro-
wadzone w latach 1950-2012 
wzrost spożycia warzyw i owo-
ców, tłuszczów roślinnych, ryb, 
a wraz z nimi witamin C, E i D, 
spadek spożycia mięsa czerwone-

Porozmawia jmy  
o IDEI ŻYWIENIA 
i ZDROWEJ DIECIE
z Marzeną Żurek, dietetykiem

Producent:  „Herbapol-Lublin” S.A.

Figura 40+  
suplement diety,  
60 kapsułek 
Suplement diety dzięki zawartym 
składnikom wspomaga spalanie tkan-
ki tłuszczowej, wpływa korzystnie na 
lepszą przemianę materii, pomaga  
w rozkładzie tłuszczów i węglowodanów.  
Jest przeznaczony głównie dla kobiet  
po 40 roku życia. 

Figura forever   
20 saszetek,  
suplement diety
Suplement diety dzięki zawartym 
składnikom pomaga zachować jędrną  
i elastyczną skórę, korzystnie wpływa na 
prawidłową przeminę materii, wspoma-
ga redukcję tkanki tłuszczowej.

Figura błonnik 
proszek 200 g suplement diety

Suplement diety dzięki zawartym składnikom 
wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej, prawidło-
wym funkcjonowaniu jelit , wspomaga  
trawienie i oczyszczanie jelit.
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go, tłuszczów zwierzęcych i soli, 
miały istotny wpływ na wydłuże-
nie się średniej długości trwania 
życia z 56 do 73 lat u mężczyzn i z 
62 do 81 lat u kobiet.
Ważny jest awans warzyw i owo-
ców, obecnie stanowią one naj-
ważniejszą grupę produktów 
żywieniowych. Stanowią one 
ważne źródło bioaktywnych 
składników: karotenoidów, wi-
tamin, kwasu foliowego, selenu, 
flawonoidów, izoflawonów oraz 
błonnika (należy nadmienić, że 
według zaleceń WHO należy 
zwiększyć spożycie błonnika w 
diecie, a warzywa to jego dobre 
źródło). Dawka dziennego spo-
życia warzyw i owoców powinna 
stanowić minimum 400 g. Ważny 
jest także stosunek spożycia wa-
rzyw i owoców, który przema-
wia na korzyść tych pierwszych 
(4:1). Ponadto, w istotny sposób 
zmniejszają zachorowalność oraz 
umieralność na choroby układu 
krążenia, cukrzycę czy nowo-
twory. Warzywa i owoce zajęły 
miejsce produktów zbożowych, 
które teraz występują na drugim 
poziomie piramidy. Ze zbóż naj-
ważniejsze są produkty pełno-
ziarniste (chleb, kasza, ryż, ma-
karon) dlatego, że są bogatsze w 

witaminy, składniki mineralne 
i błonnik pokarmowy. Kolejny 
poziom piramidy stanowi nabiał, 
a wśród nich mleko. Zaleca się 
spożycie 2 szklanek mleka do 2% 
tłuszczu dziennie, osoby nie lu-
biące mleka mogą zastąpić je ke-
firem i jogurtem. Kolejny stopień 
piramidy stanowią ryby, rośliny 
strączkowe i jaja. Ryby stanowią 
cenne źródło kwasów nienasy-
conych omega3, powinniśmy je 
spożywać dwa razy w tygodniu. 
Zastępując tradycyjne smażenie 
– gotowaniem, pieczeniem, du-
szeniem, nie pozbawimy ryb cen-
nych właściwości i zmniejszymy 
znacząco kaloryczność przygoto-
wanych dań. Rośliny strączkowe 
są dobrym zamiennikiem mięsa, 

powinny gościć na naszych taler-
zach dwa razy w tygodniu. Jaja 
to z kolei dobre źródło witamin i 
minerałów. Maksymalna spożyta 
liczba jaj tygodniowo nie powinna 
przekraczać 6. Istotną zmianą jest 
pojawienie się na kolejnym szcze-
blu piramidy orzechów i pestek. 
Pamiętajmy, orzechy włoskie, mi-
gdały i nasiona dyni czy słonecz-
nika są istotnym źródłem niena-
syconych kwasów tłuszczowych 
i witamin. Zaleca się spożywanie 
tłuszczów w umiarkowanych ilo-
ściach pamiętając o tym, że warto 
zrezygnować z tłuszczy zwierzę-
cych na korzyść roślinnych.
W piramidzie pojawiły się też 
pewne elementy, które nie wystę-
powały poprzednio. Są nimi przy-

Fot. Porównanie zmian jakie zostały wprowadzone przez
Instytut Żywności i Żywienia w Piramidzie Zdrowego Żywienia
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Morwa Biała Complex  
200 tabletek suplement diety

Ginkgo Biloba Plus 
48 tabletek, suplement diety

Składniki korzystnie wpływają na prawidłowy 
poziom cukru oraz metabolizm węglowodanów.
Producent: Domowa Apteczka.

Pamięć, Koncentracja, Sprawny Umysł
Pomaga w utrzymaniu prawidłowego krążenia mó-
zgowego, dzięki czemu wspiera pamięć i koncentrację.
Producent: Domowa Apteczka.

Sylimarol 
70 mg x 30 tabletek

Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg wyciągu suchego z łuski ostrope-
stu plamistego.
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w stanach rekon-
walescencji po toksyczno-metabolicznych uszkodzeniach wątroby,  
w niestrawności, po spożyciu ciężkostrawnych pokarmów, po prze-
byciu ostrych i przewlekłych chorób wątroby.
Producent: Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.

Suplement zawierający magnez i potas z dodatkiem 
asparaginianu, przeznaczony dla osób dorosłych w 
stanach zwiększonego zapotrzebowania organizmu 
na magnez i potas. 
Producent: UNIPHAR Sp. z o.o.

 Asparginian Extra
50 tabletek, suplement diety

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.

prawy. W końcu, powinniśmy 
docenić dobroczynne działanie 
przypraw i ziół, które mogą być 
nie tylko dodatkiem do naszych 
codziennych dań, ale także stano-
wić dobry zamiennik soli. Zwo-
lennicy kawy mogą odetchnąć z 
ulgą! Najnowsze badania wska-
zują na dobroczynne działanie 
tego napoju, dzięki obecności 
antyoksydantów i przeciwutle-
niaczy. Dozwoloną ilością są aż 
3 filiżanki tego napoju dziennie. 
Jednak zawsze najważniejszym 
napojem powinna zostać dla nas 
woda – będąca na poziomie wa-
rzyw i owoców. Jej odpowiednia 
dawka dobowa to 1,5 l, gwaran-
tuje bowiem właściwą przemia-
nę materii, prawidłowe przebieg 
procesów metabolicznych i dobre 
samopoczucie.

Jak możemy streścić nasze codzien-
ne zalecenia w kilku zdaniach?

Mało ale często – to dewiza do-
tycząca ogólnych nawyków ży-
wieniowych. Ważne jest jedzenie 
regularne (co 3-4 godziny), nie 
pomijanie żadnego z pięciu po-
siłków, w tym, często traktowa-
nego po macoszemu śniadania. 
Pamiętajmy, stanowi ono „dobry 
start” warunkujący naszą kondy-
cje fizyczną i psychiczną, a co za 
tym idzie wpływa na nasze sa-
mopoczucie w ciągu całego dnia. 
Musimy pamiętać aby proporcje 

poszczególnych produktów ży-
wieniowych na naszym talerzu 
były odpowiednio zbilansowa-
ne, należy skłaniać się ku małym 
jednorazowym porcjom spoży-
wanych posiłków. Pamiętajmy 
o wspomnianych warzywach i 
owocach, które powinny domi-
nować w naszej diecie (na 3 por-
cje warzyw przypada 1 porcja 
owoców). Istotne znaczenie w 
dalszej kolejności mają produkty 
pełnoziarniste bogate w błonnik, 
białko pochodzenia zwierzęcego i 
roślinnego, a także tłuszcz. Woda, 
której ilość powinna oscylować w 
granicy 1,5 l na dzień. Przyprawy 
– spróbujmy, a na pewno doceni-
my nie tylko ich walory smakowe, 
ale także indywidualne właściwo-
ści. I najważniejsze, uzupełnijmy 
naszą codzienną dietę o aktyw-
ność fizyczną, będzie to stanowić 
doskonałą profilaktykę zdrowia.

Jak należy się odnieść do wprowa-
dzonych zmian?

Faktem jest, że zmiany w Pirami-
dzie Zdrowego Żywienia i Aktyw-
ności Fizycznej podzieliły ludzi 
zajmujących się obszarem zdro-
wego odżywiania. Część stara się 
udowodnić, że są one rewolucyj-
ne, ale ciężko nie pozbyć się wra-
żenia, że jest to raczej tylko ko-
rekta i urealnienie wcześniejszych 
wskazań, które wprowadzono na 
podstawie aktualnie przeprowa-

dzonych badań. Ponadto, spore 
kontrowersje budzi umiejscowie-
nie kilku produktów żywienio-
wych (mleko, kawa, czarna her-
bata) - są rozbieżności na temat 
stosunku ich „dobroczynnego” 
działania. Piramida Żywienia i 
aktywności Fizycznej to pewnego 
rodzaju próba zmiany myślenia 
o żywieniu. Uzmysławia nam, że 
sama dieta, choćby nie wiadomo 
jak wyszukana i skuteczna, bez 
aktywności fizycznej nie spełni 
swojej podstawowej roli, jaką jest 
profilaktyka zdrowia. W dobie 
wszech obecnie towarzyszącego 
nam stresu, złej kondycji psy-
chicznej i fizycznej, zabiegania 
i co najważniejsze utrwalonych 
złych nawyków żywieniowych, 
stanowi ona pewnego rodzaju 
receptę, której zrealizowanie zbli-
ży nas do poprawy codziennego 
komfortu życia.

Dziękuję za rozmowę

rozm. Jerzy Kurkowski

mgr Marzena Żurek – Dietetyk

Centrum Dietetyczne  
NATURHOUSE 

Katowice, ul. Kościuszki
tel 791 704 606



ZDROWIE
I OPIEKAMARZEC – KWIECIEŃ 2016MARZEC – KWIECIEŃ 2016

15ZDROWIE
I OPIEKA MARZEC – KWIECIEŃ 2016

W fachowej literaturze medycz-
nej nie znajdziemy terminu przesi-
lenia wiosennego. Ta przypadłość 
nie jest chorobą, tylko zespołem 
objawów nasilających się wraz ze 
zmianą  okresu jesienno – zimowe-
go do wiosenno – letniego.

W okresie zimowym nasz or-
ganizm jest wystawiany na wiele 
prób, co daje późniejsze efekty w 
postaci osłabionej odporności i sła-
bej kondycji. Taki stan rzeczy spo-
wodowany jest głównie brakiem 
dostatecznej ilości światła słonecz-
nego, zmienną i kapryśną pogodą 
oraz nie wystarczającą ilością wi-
tamin i mikroelementów przyjmo-
wanych przez nasz organizm. Żeby 

poradzić sobie z objawami wiosen-
nego przesilenia należy najpierw 
wiedzieć jak je rozpoznać, a póź-
niej skutecznie pokonać.

Objawy przesilenia 
wiosennego

Po czym możemy poznać, że 
dopadło nas zjawisko przesilenia 
wiosennego? Jest kilka charaktery-
stycznych objawów, które możemy 
odczuwać. Do najczęstszych oznak 
przesilenia wiosennego należą:
• osłabienie,
• senność,
• częste bóle głowy i mięśni ( być 

może z powodu niedoboru wita-
min i soli mineralnych),

• osłabienie refleksu i mięśni (za 
mało potasu),

• rozdrażnienie, mniejsza odpor-
ność na stresy, bolesne skurcze 
mięśni ( brak magnezu),

• nagłe ataki zmęczenia (niedobór 
żelaza),

• wypadanie włosów (brak cyn-
ku).

Wszystkie te objawy przekładają 
się na funkcjonowanie naszego or-
ganizmu. Ogólne osłabienie powo-
duje, że jesteśmy bardziej podatni 
na choroby, pojawiają się infekcje 
wirusowe i bakteryjne, katar, kaszel 
oraz bóle głowy. Przez te objawy 
przesilenia wiosennego możemy 
odczuwać także niechęć do przeby-
wania w towarzystwie, obojętność 
oraz kłopoty z koncentracją.

Nie wszystko od razu
Ekstremalne zmiany pogodo-

we- wahania temperatur, skoki ci-
śnienia atmosferycznego są typo-
we dla rozpoczynającej się wiosny, 
mogą stać się przyczyną naszego 
złego stanu fizycznego i psychicz-
nego. Zmiany związane z nadcho-
dzącą wiosną są dla naszej odpor-
ności dużym wyzwaniem. Takie 

Przesilenie wiosenne

Wiosna już coraz bliżej dzięki czemu dni są coraz dłuższe i bardziej słoneczne. Natura budzi 
się do życia, natomiast my często w tym okresie odczuwamy zmęczenie, senność, rozdraż-
nienie oraz brak chęci do działania. Nie ma się jednak czym przejmować, ponieważ są to 
klasyczne objawy przesilenia wiosennego.

Chela-Mag B6 
Magnez +Wit.B6  

x 30 kapsułek,  
suplement diety  

Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg magnezu oraz witaminę B6-2,1 mg. 
Suplement zawiera magnez w postaci wysokoprzyswajalnego chelatu ami-
nokwasowego ALBION, ułatwia pokrycie zapotrzebowania organizmu na 
ten pierwiastek. 
Producent: Olimp Laboratories.

Chela- Mag B6 
skurcz
60 kapsułek, suple-
ment diety  

Suplement zawiera magnez, potas oraz witaminę B6 korzystnie 
wpływające na prawidłowe funkcjonowanie mięśni, co zapobiega 
ich nadmiernym skurczom.
Producent: Olimp Laboratories.

Zestaw 10 wyjątkowo dobranych witamin   
wzbogaconych w dużą dawkę kwasu foliowego. 
Produkt zalecany jako uzupełnienie codziennej diety w 
witaminy i foliany dla kobiet planujących ciążę, w ciąży, 
karmiących piersią, stosujących hormonalne środki an-
tykoncepcyjne, a także dla osób dbających o prawidłowe 
funkcjonowanie układu krwiotwórczego oraz uzupełniająco 
w diecie przeciwmiażdżycowej. Foliany przyczyniają się 
do wzrostu tkanek matczynych w czasie ciąży. Nie zawiera 
cukru. Może być stosowany przez diabetyków. Zawiera sok 
brzoskwiniowy!
Producent: AMS Pharma Sp. z o.o.

MULTIVITAMINUM
+KWAS FOLIOWY  OptiMusss

24 tabletki musujące

MULTIVITAMINUM
+MAGNEZ OptiMusss
24 tabletki musujące

Zestaw 10 wyjątkowo dobranych witamin  
wzbogaconych w dużą dawkę magnezu. 
Działa antystresowo, poprawia samopoczucie,  
pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolito-
wej, w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
nerwowego, mięśni, zębów i kości. Szczególnie 
polecany osobom narażonym na utratę ma-
gnezu spowodowaną piciem kawy, stresem lub 
niewłaściwą dietą. Nie zawiera cukru. Może 
być stosowany przez diabetyków. Zawiera sok 
pomarańczowy!
Producent: AMS Pharma Sp. z o.o.
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zmiany szybciej zaakceptują ludzie 
mieszkający na wsi, bliżej natury. 
Mieszkańcy dużych miast, którzy 
sporadycznie mają kontakt z na-
turą zwykle zimą zażywają mniej 
ruchu a ich organizmy są mniej za-
hartowane.

Po takim okresie przerwy od 
aktywności fizycznej często za-
kładamy sobie zbyt wymagające 
plany na poprawę naszej kondycji. 
Pomimo, że pogoda wczesno wio-

senna zachęca do przebywania na 
świeżym powietrzu, to musimy 
pamiętać, żeby nie przesadzić i nie 
narazić naszego organizmu na zbyt 
duże obciążenie. Nie rzucajmy się 
na wielki wysiłek, po tak długiej 
przerwie zimowej nie ma sensu od 
razu odbywać wielokilometrowych 
wycieczek rowerowych, czy kilku-
godzinnych wspinaczek górskich. 

Jeżeli mamy aspirację do takich 
wyczynów najpierw zadbajmy o 
to, żeby nasze ciało było do tego 
odpowiednio przygotowane. War-
to rozpocząć przygotowania od 
spacerów, jogi, fitnessu. Z czasem 
możemy pomyśleć o zwiększeniu 
wysiłku, gdy już zauważymy, że 
jesteśmy na to gotowi. W okresie 
przesilenia wiosennego, ważny jest 
także zdrowy sen i umiejętność 
odpoczywania. Zamiast siedzieć  

w domu, wyjdźmy się spotkać ze 
znajomymi, potańczyć, zagrać  
w piłkę lub po prostu na spacer w 
miłym towarzystwie.

Odpowiednia dieta
Najprostszym sposobem, który 

często wybieramy w tym okresie 
są małe przyjemności, które wpły-
wają na poprawę naszego nastroju. 
Poranna kawa, słodycze czy kieli-
szek alkoholu mogą nam pomóc 
jednak tylko na chwilę. Zbyt duża 
dawka takich przysmaków może 
doprowadzić do nasilenia się ob-
jawów przesilenia wiosennego  
a także znacząco wpłynąć na naszą 
kondycję zdrowotną. W przypadku 
gdy zauważymy objawy przesile-
nia wiosennego przede wszystkim 
powinniśmy zadbać o nasza dietę. 
Jest to zasada uniwersalna, jednak  
w okresie przesilenia wiosennego 
jest bardzo skuteczna. Odpowied-

nia ilość witamin i mikroelemen-
tów wzmocni nasz organizm. W ta-
kiej diecie nie możemy zapomnieć  
o źródłach wapnia i magnezu. Dla-
tego warto zainwestować w prze-
twory mleczne, które są podstawo-
wym źródłem wapnia. Ten składnik 
znajdziemy również w kapuście, 
brokułach i roślinach strączko-
wych oraz orzechach i migdałach. 
Magnez jest również kluczowy, 
ponieważ jego brak zwiększa ner-
wowość i utrudnia skupienie się. 
Przede wszystkim występuje w ka-
kao, orzechach, otrębach, rybach 
oraz bananach.

Relaks
Nic tak nie wpływa na samo-

poczucie jak chwila odprężenia  
i relaksu. Po nowym roku wszy-
scy jesteśmy zabiegani i mamy nie 
wiele czasu na odpoczynek. Jest to 
błąd, ponieważ regularny odpoczy-
nek wpływa na napięcie mięśnio-
we, ciśnienie krwi i równomierny 
oddech. Dlatego warto pomyśleć  
o kilku dniach wolnego i zmianie 
klimatu. Jeżeli jednak nie mamy 
takiej możliwości to możemy przy-
gotować sobie na przykład kąpiel 
aromatyczną.

Skoro wiosenne przesilenie to 
nie choroba to w takim razie jak je 
rozpoznać? Nie ma jednej w 100% 
skutecznej metody, ponieważ jego 
symptomy są bardzo podobne  
a często takie same jak przy zwykłej 
grypie czy przeziębieniu. Jeżeli jed-
nak objawy towarzyszą nam przez 
dłuższy czas to możemy podejrze-
wać, że staliśmy się ofiarą przesile-
nia wiosennego. Wtedy pomocne 
mogą być metody opisane w ar-
tykule. Jeżeli jednak jesteśmy od-
porni na zmiany pór roku to i tak 
powinniśmy pamiętać o tych kilku 
zasadach.

oprac. W. Jakubek

KALCIKINON TM 
60 tabletek, dietetyczny środek specjal-
nego przeznaczenia medycznego

Naturalne źródło z NATTO KINON, Witamina K2, MK-7, Wapń, 
Witamina D3.
Do postępowania dietetycznego w osteomalacji, osteoporozie, 
przy złamaniach kości oraz w okresie szybkiego wzrostu.
Producent: Valentis.



Jak zmniejszyć ryzyko  
zachorowania  
na alergie?

Alergia może ujawnić się u nas 
w późniejszym okresie naszego 
życia. Więc powinniśmy wiedzieć 
jak próbować się przed nią zabez-
pieczyć. Mamy kilka wskazówek, 
które sprawią, że nasz dom lub 
środowisko pracy staną się przy-
jaźniejsze dla naszego zdrowia:

1. Unikaj odświeżaczy powietrza. 
W skład takich odświeżaczy często 
wchodzą np. pochodne nitrobenze-

nu, które często powodują podraż-
nienia układu oddechowego oraz 
oczu i skóry. 

2. Unikaj kurzu. Zadbajmy o to 
aby w naszym otoczeniu wyelimi-
nować kurz. Często odkurzajmy i 
starajmy się ścierać kurze z mebli. 

3. Użytkujmy jedynie konieczną 
ilość czyszczących środków che-
micznych, mogą bowiem działać 
podobnie szkodliwie jak odświeża-
cze powietrza.

4. Codziennie wietrzmy pomiesz-
czenia w których przebywamy.

Badanie i leczenie
Żeby móc walczyć z alergią naj-

pierw musimy mieć pewność czy na 
nią cierpimy i co jest alergenem. W 
celu rozpoznania lekarze stosują trzy 
rodzaje testów: skórne, laboratoryjne  
i ekspozycyjne.
-  testy skórne ujawniają objawy 

alergii wziewnej: katar sienny, 
zmiany atopowe skóry. Takie testy 
najlepiej wykonać pomiędzy 5 a 
50 rokiem życia.

- tak zwane badania serologiczne  
są stosowane w przypadku bra-
ku możliwości wykonania testów 
skórnych np. z powodu choroby 
skóry, lub u osób starszych.

- natomiast testy ekspozycyjne pole-
gają na zaplanowanym kontakcie 
pacjenta z alergenem. Polega to na 
nakropieniu roztworem alergenu 
na śluzówkę nosa.

- w przypadku alergii pokarmowej 
stosuje się tzw. diety eliminacyj-
nej. Z jadłospisu usuwa się na 
około dwa tygodnie produkt po-

dejrzewany o wywoływanie aler-
gii.
Jeżeli chodzi o leczenie to naj-

lepszą i jedynie w pełni skuteczną 
metodą jest unikanie alergenu czyli 
substancji odpowiedzialnej za aler-
gie. W przypadku alergii wiosennej 
nie da się pozbyć takiego alergenu, 
ponieważ jest on zawarty w powie-
trzu. Wtedy musimy udać się do 
lekarza alergologa. Po dokładnym 
określeniu przyczyny alergii praw-
dopodobnie zostaną nam przepisa-
ne leki przeciwhistaminowe, kor-
tykosteroidowe i kromony. Dzięki 
tym lekom objawy alergii zostaną 
złagodzone abyśmy mogli normal-
nie funkcjonować pomimo stałego 
kontaktu z alergenami.

Lekarze coraz częściej stosu-
ją też tzw. odczulanie czyli rodzaj 
szczepienia uodparniającego. Po-
lega ono na podawaniu alergikowi 
coraz większych dawek alergenów, 
żeby przyzwyczaić organizm. Jest 
to leczenie długotrwałe natomiast 
pozwala na zmniejszenie objawów 
o 50-80%.

Alergia w dużej mierze jest zwią-
zana z genami jakie przekazali nam 
nasi rodzice i to od tego zależy kiedy 
pojawią się u nas objawy i na co bę-
dzie alergenem. Jeżeli zauważymy, 
że w okresie wiosennym pojawiają 
się u nas objawy opisane w artykule 
to wtedy powinniśmy się udać jak 
najszybciej do lekarza, ponieważ im 
wcześniej to zrobimy tym wcześniej 
będziemy mogli zacząć odczulanie.

oprac. W. Jakubek

Jak bronić się przed alergią?
Alergie w krajach rozwiniętych są bardzo poważnym problemem zdrowot-
nym, naukowcy szacują, że około 30% populacji cierpi na jakąś postać alergii.  
W przeważającej ilości przypadków uczulenia rozwijają się we wczesnych etapach 
życia. W tej chwili nie znamy metody, która pozwoliłaby uniknąć uczulenia, zwłaszcza 
u dzieci z wrodzonymi skłonnościami atopowymi.

MARZEC – KWIECIEŃ 2016MARZEC – KWIECIEŃ 2016
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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.

Skład: 1 tabletka zawiera 10mg cetryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: łagodzenie objawów sezonowego i przewlekłego 
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek, łagodzenie 
objawów pokrzywki.

Producent: Polfarmex S.A.

Zyrtec UCB
7 tabletek powlekanych 

Claritine Active 
5 mg + 120 mg, 10 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 5 mg loratydyny i 120 mg pseudoefedryny.
Działanie: przeciwhistaminowe, obkurczenie naczyń krwiono-
śnych błon śluzowych, zmniejsza przekrwienie błon śluzowych, 
przez co zmniejsza uczucie zatkanego nosa, zmniejsza wyciek 
wydzieliny z nosa, kichanie, swędzenie nosa i gardła, łzawienie, 
swędzenie oczu występujące przy alergicznym zapaleniu błon 
śluzowych nosa. 
Wskazania: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. 
Producent: Bayer Sp. z o.o.
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OOPS!

 

 

   
   

 Pracujesz aktywnie...
Uśmiechasz się często...
Jedziesz w delegację...

Wybierasz się na wakacje...

OOPS!

 

 

   
   

A W A R I A

OOPS!

 

 

   
   

UBEZPIECZ  
SWÓJ UŚMIECH

 ZA 5 ZŁ!



Podmiot odpowiedzialny :
Centrix Inc., USA

TYMCZASOWE  
MOCOWANIE KORON  
PORCELANOWYCH  
I MOSTÓW

Jak używać NoMix : 

Wyczyść resztki  
z kikuta po  
poprzednim  
cemencie

Tę samą czynność 
powtórz  
z tymczasową  
koroną/mostem 

Odkręć tubkę i wciśnij 
niewielką ilość do środka 
korony/mostu.

Zwilż kikut Umieść koronę/most  
na kikucie  
i zamknij buzię

Nie wolno jeść przez 
godzinę.
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Marzysz o  estetycznej pracy 
ceramicznej? Aktywność zawodo-
wa nie pozwala Ci na dłuższy urlop 
w pracy, a chciałbyś przyzwyczaić 
się do wykonywanej pracy prote-
tycznej zanim stomatolog osadzi ją 
na stałe w Twojej jamie ustnej? Jed-
nocześnie boisz się , że osadzona 
tymczasowo porcelana może się 
odcementować w najmniej spo-
dziewanym momencie i zostaniesz 
bez zęba z przodu? Jest na to rada. 
Amerykanie już dawno znaleźli na 
to sposób! Zapytaj w swoim gabi-
necie lub najbliższej aptece o zapa-
kowany jednorazowo tymczasowy 
cement NoMix. 

NoMix to tymczasowy cement 
do koron i mostów dla pacjenta. Za-
pakowany jest w wygodną tubkę, z 
której wyciśniesz go wprost do ode-

mentowanej pracy, by ponownie 
umieścić ją w jamie ustnej. Produkt 
aktywowany jest  wilgocią. Nie po-
trzebujesz mieszać składników. 

Cement tymczasowy NoMix®  
nie zawiera eugenolu. Ma kolor bia-
ły.

Zapakowany jest w wygodne 
jednorazowe dawki po 0,50g dla pa-
cjentów. To nowy dozownik  „Take 
Home” , który pozwoli Ci zacemen-
tować pracę protetyczną w domu w 
razie przypadkowego uszkodzenia 
lub odcementowania. 

Nie musisz się martwić , że ce-
ment zwiąże zbyt szybko i nie zdą-
żysz. Czas roboczy produktu to 5 
min. Pamiętaj, żeby nie jeść około 
godziny . Produkt musi prawidłowo 
spolimeryzować chemicznie. 

NoMix zawiera wiele cennych 

składników. Siarczan potasu  po-
zwala na efekt obniżenia wrażliwo-
ści Twoich zębów po zabiegu szli-
fowania. Tlenek cynku  to składnik 
antybakteryjny, który powstrzymuje 
rozwój niepożądanej flory bakteryj-
nej i zapobiega obumieraniu miazgi. 
Siarczan wapnia powoduje bardzo 
dokładne uszczelnienie brzeżne 
pracy w okolicy przydziąsłowej.

NoMix to cement tymczaso-
wy nie tylko do nowych prac. Jeśli 
spadnie Ci stara korona lub odce-
mentuje mostek, a Twój dentysta 
wyznaczy Ci wizytę za kilka dni, 
również możesz użyć NoMixa. Nie 
słuchaj rad sąsiadek, które przy-
kleiły swoje „zęby” toksycznym 
klejem Kropelka. Sięgnij po profe-
sjonalny i bezpieczny dla zdrowia 
produkt NoMix.

„Metamorfoza” uśmiechu – tego oczekujesz  
wchodząc do gabinetu stomatologicznego?

NoMix  
– bezpieczeństwo 
uśmiechu
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Krew i limfa, płynie naczyniami od stóp w kierunku 
serca, muszą wbrew prawom grawitacji popłynąć do 
góry. Natura obdarzyła nas specjalnym mechanizmem, 
tzw. pompą mięśniową w nogach, w której krew i limfa 
wypychana jest w górę. Jest tylko jeden warunek, me-
chanizm ten działa pod warunkiem, że człowiek jest 
w ruchu, tj. poruszać nogami, maszerować lub biegać. 
Kiedy siedzimy, stoimy, pompa mięśniowa zwyczaj-
nie nie działa, wyłącza się, co w rezultacie powoduje, 
że krew i limfa długo nieodprowadzana napierają na 
ścianki żył. Tak zostaje załączony „system awaryjny” 
w naszych nogach. Zawarta w płynach ustrojowych 
woda przenika przez ścianki naczyń do okolicznych 
tkanek, zabezpieczając ścianki żył, co jednocześnie 
daje efekt uczucia ciężkich nóg, obrzęków, drętwienia, 
mrowienia i bólu. Kobiecym nogom nie sprzyja też 

progesteron – żeński hormon. Sprawia on, że na kil-
ka dni przed miesiączką w organizmie magazynuje się 
więcej wody i wtedy to bóle i obrzęki są najdotkliwsze.

Bez względu z jakiego powodu mamy „uczucie 
ciężkich nóg” ten stan nie może trwać zbyt długo, 
gdyż z czasem ścianki żył rozciągają się ponad miarę 
i pękają. Tak właśnie powstają żylaki, które nie tylko 
szpecą i bolą, ale są też groźne. Mogą być skutkiem za-
krzepów żylnych i prowadzić do zawału i wylewu oraz 
do bolesnych krwawiących i niegojących owrzodzeń. 

Dlatego nie można bagatelizować wieczornych obrzę-
ków nóg, tylko działać nim dojdzie do nieodwracal-
nych szkód. Zaczynamy od mierzenia obwodu nóg 
centymetrem. Pomiaru dokonujemy rano i wieczorem 
w czterech miejscach: śródstopiu, kostce, najszerszym 

Często słyszymy o tzw. „problemie ciężkich nóg”. To problem, który dotyka nie 
tylko osób prowadzących siedzący lub tylko stojący tryb życia. Nie trzeba mieć 
także nadwagi ani biegać od świtu do nocy, aby wieczorem po prostu padać  
z nóg. Nie można lekceważyć tego problemu, bo stopniowo utrudni nam to życie.

Dbajmy o nasze nogi!

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.

CycloDetramax
z ruszczykiem 60 tabletek  

powlekanych, suplement diety

Suplement wspiera rewitalizacjęi przynosi ulgę 
zmęczonym nogom.Wspiera zachowanie szczelno-
ści naczyń.

Detramax
60 tabletek powlekanych,  
suplement diety 

Suplement zawiera zmikronizowaną diosminę i hesperydynę, ekstrakt z liści winorośli, 
ekstrakt z pestek winogron oraz witaminę C. Składniki wspierają mikrokrążenie żylne 
oraz wspomagają zmniejszenie uczucia ciężkich nóg. 

Producent: NOVASCON Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Tabex
1,5mg x 100 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka zawiera 1,5mg cytyzyny.
Działanie: zmniejszanie zależności organizmu od nikotyny 
bez objawów odstawienia.
Wskazania: leczenie uzależnienia od nikotyny.
Producent: Sopharma.
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miejscy łydki oraz 15 cm nad kolanem. Jeśli pomia-
ry różnią się od siebie o kilka milimetrów i po całym 
dniu czujesz mrowienie, to znak, że żyły masz trochę 
osłabione. Jeśli zaś różnica jest nawet o centymetr, 
nogi puchną i drętwieją mogą powstać tzw. pajączki. 
Dzieje się na skutek pęknięcia drobnych naczynek 
krwionośnych. Oznacza to, że żyły nie są w zbyt do-
brej kondycji i grożą nam żylaki.

Jeśli nogi wieczorem są grubsze o centymetr lub 
więcej, dokuczają ci bóle i obrzęki, zaś pod skórą wi-
doczne są niebieskawe żyły, to ewidentny znak, że 
mamy żylaki. Wówczas należy udać się do lekarza 
pierwszego kontaktu, który skieruje nas do specjali-
sty. Żylaki można usuwać operacyjnie w znieczuleniu 
ogólnym lub znieczuleniu częściowym.

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów do 
smarowania tzw. ciężkich nóg. Zmniejszają one 
napięcie skóry, pobudzają w niej mikrokrążenie, 
dają efekt chłodzenia, dzięki czemu szybko, lecz na 
chwilę przynoszą ulgę. Preparaty dostępne w apte-
ce działają skuteczniej od tych z drogerii, są przede 
wszystkim bardziej skondensowane. W profilakty-
ce istotny jest także nasz jadłospis. Należy jeść dużo 
gotowanych warzyw i owoców, bo zawierają potas, 
który pomaga pozbyć się nadmiaru wody. 

Bioflawonoidy to związki wzmacniające naczy-
nia krwionośne. Możemy je znaleźć w warzywach 
i owocach w kolorze czerwonym i fioletowym, tj. 
jagody, jeżyny, wiśnie, pomidory. Kolejnym bardzo 
ważnym składnikiem jest rutyna. Poprawia ona 
kondycję ścianek i je uszczelnia. Źródłem rutyny 
są: buraki, kapusta, szpinak, sałata, pomarańcze, 
głóg, skórka z cytryny. W naszym menu powinno 

znaleźć się dużo pietruszki, czarnej porzeczki, czer-
wony grejpfrut – są to bogate źródła witaminy C.

Na obrzęki pomoże nam wypijanie co najmniej 
dwóch litrów wody dziennie, niegazowanej lub mi-
neralnej. Należy ograniczyć użycie soli i innych po-
traw ją zawierających. Sól jest wrogiem osób, które 
mają ciężkie nogi, ponieważ zatrzymuje wodę w or-
ganizmie, co podnosi ciśnienie krwi i niepotrzebnie 
rozciąga żyły. Nie należy też objadać się słodyczami  
i tłustymi daniami. Cukier  oraz tłuszcze maja  
destrukcyjny wpływ na stan naszych naczyń i zwięk-
szają ryzyko pojawienia się żylaków. Nie należy  
też przesadzać z alkoholem, który podnosi ciśnienie 
krwi i osłabia naczynia krwionośne. Możemy pozwo-
lić sobie na lampkę czerwonego wina do obiadu – za-
wiera on bioflawonoidy.

W profilaktyce ciężkich nóg nie wystarczy zatem 
tylko dieta, konieczny jest ruchy. Zacznij dbać o nogi 
jak najszybciej, a wiosna to najlepszy na to czas!

oprac. M.Grzeczyńska

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.

Tribulus terrestris poprawia seksulną wydajność
Suplement to kombinacja skutecznych substancji roślinnych wzbogaconych  
o L-argininę, które są odpowiedzialne  za regulację krążenia krwi, za wywołanie
erekcji i poprawę jej jakości ponadto zmniejszają uczucie zmęczenia.

Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o.

Permen KING
30 tabletek, suplement diety

Szampon 
Healing 
200 ml
Szampon przeznaczony jest do 
stosowania w przypadku łupieżu 
do każdego rodzaju włosów. 1% 
stężenie substancji czynnej - piry-
tionianu cynku sprawia, że produkt 
działa bardzo skutecznie w walce 
z łupieżem i jego następstwami. 
Szampon poza właściwościami 
przeciwłupieżowymi, pielęgnuje 
włosy, nadaje im blask, miękkość  
i puszystość. 
Ma przyjemny, migdałowy zapach. 

Szampon 
Healing 
HERBAL 
200 ml

Receptura szamponu Healing 
Herbal, obok łupieżu, uwzględnia 
również problem silnego prze-
tłuszczania się włosów. Działa 
przeciwbakteryjnie, wzmacniają-
co  i oczyszczająco, dzięki czemu 
zapobiega powstawaniu nieeste-
tycznych białych łusek i hamuje 
nadmierne przetłuszczanie się 
włosów.

Producent: P.Z. Catzy of Poland.
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Polacy w Albanii to temat, który 
ma kilkusetletnią historię. Zaczyna 
się  ona tuż po śmierci króla Wła-
dysława Jagiełły w 1434 r., kiedy to 
na tronie polskim zasiadł jego syn 
Władysław III, który w 1440 r. zo-
stał jednocześnie królem Węgier.  
W 1444 r. król Władysław III zorgani-

zował i poprowadził przeciw Turcji źle 
przygotowaną krucjatę chrześcijańską, 
złożoną z ok. 25 tys. wojsk węgiersko-
-polsko-wołoskich. Po początkowych
sukcesach skończyła się ona klęską
i śmiercią Władysława III 10 listopa-
da w bitwie pod Warną nad Morzem
Czarnym. Jednak po Polsce, a przede
wszystkim po chrześcijańskiej Europie,

chodziły pogłoski, że Władysław III 
ocalał z pogromu. Wiele osób twier-
dziło, że widziało na własne oczy króla 
Władysława III po bitwie pod Warną. 
Według ich relacji czy pogłosek król  
miał się schronić po klęsce pod War-
ną w Wenecji, Siedmiogrodzie, Serbii, 
na portugalskich wyspach na Atlan-
tyku, Wołoszczyźnie i w... Albanii.  
Stąd młodszy brat i następca Włady-
sława Warneńczyka (bo tak od czasu 
bitwy król był nazywany), Kazimierz 
Jagiellończyk, musiał czekać pięć lat, 
zanim został koronowany na kolejnego 
króla Polski. To pierwszy epizod, który 
Polaków przybliżył do Albanii.

Najbardziej znany przez Polaków 
albański bohater narodowy to Skan-
denberg czyli Jerzy Kastriota. Jest on 
od wieków dumą narodu albańskiego, 
symbolem jedności narodowej i patrio-
tyzmu oraz uosobieniem bohaterstwa  
i wzorem zręczności, a przede wszyst-
kim symbolem walki o chrześcijaństwo.

W XVIII w. z Polską związali 
się dwaj bracia urodzeni w Albanii:  
Antoni Łukasz Crutta (1727-1812)  
i Piotr Crutta (1735-1797). Urodzili 
się wprawdzie w Albanii, ale byli We-
necjanami. Antoni Łukasz związał się 
z Polską w 1764 r., a Piotr w 1765 r. 
Obaj byli zaangażowani w założeniu  
i prowadzeniu Polskiej Szkoły Oriental-
nej w Stambule. Piotr był jej przełożo-
nym do 1767 r., aż przeszedł do służby 

angielskiej. Ponownie wstąpił do służ-
by polskiej w 1792 r. i do 1795 r. był 
tłumaczem orientalnym przy dworze 
króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, a w 1794 r. wysłannikiem rządu 
insurekcyjnego (Tadeusza Kościuszko) 
do Turcji. Antoni Łukasz związał się  
z Polską do końca życia i był tłuma-
czem orientalnym Rzeczypospolitej. 
Zmarł w Lewiczynie koło Grójca.

Duże oddalenie Albanii od Polski, 
a następnie kilkuwiekowe panowa-
nie Turków (Turcja do końca XVII w. 
uchodziła za wroga Polski) były przy-
czyną tego, że tak naprawdę pierwsi Po-
lacy pojawili się w Albanii najpewniej 
dopiero w XIX wieku.

Pierwszym Polakiem w czasach 
nowożytnych, o którym wiemy, że 
przebywał w Albanii był Aleksander 
Antoni Sapieha (1773-1812), polski 
arystokrata, przyrodnik, mecenas, po-
dróżnik i polityk. W latach 1802-1803 
i 1804 odbył dwie wielkie podróże 
bałkańskie. Podczas drugoej wyprawy  
zwiedził Istrię, część Chorwacji,  
Dalmację, Bośnię, Hercegowinę, Czar-
nogórę i część Albanii. Dokumenty  
i jego zapisy potwierdzają, że najdłużej 
przebywał w Szkodrze.

Kolejni Polacy trafiali do Albanii za 
pośrednictwem... tureckim. Od ostat-
niego rozbioru Polski w 1795 r. Rosja 
była wspólnym wrogiem, Polaków  
i Turków. Turcja jako jedyny kraj nigdy 

ALBANIA
Śladami Polaków

od XV wieku  
do II wojny światowej

„Władysław podczas bitwy pod Warną”,
obraz Jana Matejki
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nie uznała rozbiorów Polski. Rokrocz-
nie sułtanowie podczas spotkań z dy-
plomatami pytali, czy jest poseł z Lechi-
stanu (Polski).

Wyprawy turecko-tatarskie na Pol-
skę w XVI-XVII w. miały często na celu 
uprowadzenie na Krym i do Turcji jak 
najwięcej ludności Rzeczpospolitej – 
również etnicznych Polaków (jasyr), 
którzy następnie byli sprzedawani jako 
niewolnicy lub wydawani za okup. 
Nie ulega wątpliwości, że wielu wzię-
tych w jasyr Polaków trafiało również 
do Albanii. Badacz dziejów Polonii 
Bolesław Wierzbiański pisze, że: „We-
dług niezupełnie sprawdzonych relacji,  
w północnej części kraju (Albanii) znaj-
dują się miejscowości, których miesz-
kańcy odznaczają się inną strukturą 
fizyczną, jaśniejszym kolorem skóry  
i odrębnym językiem, mają pochodzić 
od jeńców polskich osadzonych tu przez 
Turków. Brak jest naukowego stwierdze-
nia tej tezy, jakkolwiek ludność ta podob-
no sama podkreśla swe polskie pochodze-
nie” („Polacy w świecie” Londyn 1946). 
Niestety polscy uczeni nigdy nie podjęli 
się wyjaśnienia tej sprawy.

W XIX-wiecznej Turcji znajdowali 
schronienie także uczestnicy polskich 
powstań narodowych i inni działacze 
niepodległościowi. Wielu Polaków 
walczyło z Rosjanami po stronie turec-
kiej podczas wojny krymskiej w latach 
1853-56. Zapewne kilkuset Polaków 
osiedliło się na stałe w Turcji. Wielu  
z nich objęło poważne stanowiska  
w armii czy administracji tureckiej, a 

nawet dyplomacji. Tak też niektórzy  
z nich trafili do Albanii, należącą wów-
czas do Turcji. Jedną z takich osób był 
Konstatnty Borzęcki. Znany w Turcji 
jako Mustafa Dżelaleddin-Pasza (1826-
1876). Borzęcki brał udział w Powsta-
niu Poznańskim 1848 r. przeciw Pru-
sakom, a następnie walczył w Legionie 
Polskim na Węgrzech podczas wojny 
austriacko-węgierskiej w1849 r., został 
kapitanem tureckiego sztabu general-
nego i naczelnikiem działu kartogra-
ficznego, a pod koniec życia genera-
łem dywizji. Brał udział we wszystkich 
wojnach, które prowadziła Turcja od 
1852 r. Padł na polu chwały na terenie 
Czarnogóry i pochowany został jako 
bohater narodowy w meczecie w Spor 
nad Driną w Albanii.

Karol Brzozowski (1821-1904) 
znalazł się w Turcji na krótko przed 
wybuchem wojny rosyjsko- tureckiej 
(1853-56). Od 1855 r. pod kierunkiem 
B. Sokulskiego brał udział w budowie
linii telegraficznych na dużym obszarze
Albanii, ówczesnej Turcji. W warszaw-
skim „Tygodniku Ilustrowanym” (1891) 
ukazały się jego „Wspomnienia z Alba-
nii”. Z kolei Władysław Jabłonowski
(1841- 1894), lekarz, uczestnik Powsta-
nia Styczniowego (1863-64), przybył do
Turcji w 1866 roku i został skierowany
do garnizonu w Bagdadzie. Będąc le-
karzem wojskowym przenoszony był
często do garnizonów w różnych czę-
ściach kraju, w tym do Albanii (1874).
W 1880 r., jako komisarz do zwalczania
cholery na trenie Albanii, odniósł wiel-
kie zasługi w jej opanowaniu. W 1886 r.
z inicjatywy Międzynarodowej Komisji
został lekarzem kwarantanny w Skuta-
ri (Szkodra), gdzie przebywał do 1888
r. Opisał te lata w swoich wspomnie-
niach „Pamiętniki lat 1851-1893”.

Zmiany polityczne zachodzące  
w Europie sprawiły, że władcy muzuł-
mańskiej Turcji musieli być bardziej 
tolerancyjni wobec swych chrześci-
jańskich poddanych. Losem katolików  
w Albanii zainteresowały się Włochy 
i Austria, i następnie ich wspierały.  
W 1870 r. władze tureckie wyraziły 
zgodę na reaktywowanie albańskiej 
diecezji w Lezhe (Alessio), a biskupem 
w tej diecezji  został polski duchowny  

ks. Franciszek Malczyński (1829-
1908). Był ordynariuszem diecezji  
w Lezhe aż do 1908 roku. Zamieszkał 
w oddalonej o 2 km od Alessio wio-
sce Kalmeti, w chacie góralskiej, a pla-
cówki swej diecezji objeżdżał konno. 
Jego stałą codzienną lekturą był Pan  
Tadeusz Adama Mickiewicza. Zmarł  
21 kwietnia 1908 r. i pochowany został 
w Kalmeti. W Albanii pracował rów-
nież inny polski duchowny, ks. Bończa 
Tomaszewski, którego bp Malczyński 
ok. 1903 roku mianował swym kanoni-
kiem, licząc na to, że będzie jego następ-
cą. Mimo zabiegów bpa Malczyńskiego 
Watykan mianował jego następcą ka-
płana włoskiego.

Duży wkład w rozwój oświaty  
w Albanii miała Polka – Natalia Bory-
sławska, późniejsza kierowniczka żeń-
skiego seminarium nauczycielskiego  
w pobliskiej greckiej Janinie.

Albanią i Albańczykami, z punk-
tu widzenia naukowego, zajmowali 
się przed I wojną światową: ks. Mar-
cin Czermiński TJ (1860-1931), dłu-
goletni redaktor „Misji Katolickich”  
w Krakowie i Jan Grzegorzewski 
(1850-1922), literat, slawista i orien-
talista. Ks. Czermiński jest autorem 
obszernej książki Albania. Zarysy  
etnograficzne, kulturalne i religij-
ne, natomiast owocem kilku podróży  
Grzegorzewskiego do Albanii była 
praca naukowa Albania i Albańczyk 
(1914). 

Mieszkający w Grecji i znany tam 
Polak, inż. Zygmunt Mineyko (1840-
1925) napisał pracę czy raczej pamflet 
polityczny pt. „Grecja, Albania a Epir”, 

Konstatnty Borzęcki (Mustafa Dżelaleddin-Pasza)

inż. Zygmunt Mineyko
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który pozostał rękopisem. Zaś Polak 
z Galicji Agenor Maria Adam Gołu-
chowski (1849-1921) w latach 1895-
1906 był ministrem spraw zagraniczych 
Austro-Węgier. W 1897 r. zawarł układ  
z Włochami w sprawie Albanii.

Podczas  I wojny światowej również 
Albania była areną walk. Na początku 
1916 r. wojska austro-węgierskie zmu-
siły do kapitulacji Czarnogórę i zajęły 
północną i środkową część Albanii, 
przebywając tam ponad dwa lata. Oczy-
wiście w armii austro-węgierskiej było 
dużo Polaków, głównie rekrutów z Ga-
licji. Polacy walczyli również na froncie 
albańskim. Jednym z nich był inż. Hen-
ryk Franciszek Dudek (1878- po 1939),  
w odrodzonym w 1918 r. państwie pol-
skim wiceminister robót publicznych; 
jako zmobilizowany porucznik wojska 
austriackiego budował drogi w oku-
powanej przez Austro-Węgry Albanii. 
Robert Kazimierz Reyman, w niepod-
ległej Polsce generał Wojska Polskiego 
(od 1924), był oficerem intendentury 
w dowództwie austro-węgierskiej gru-
py operacyjnej w Albanii. Walczący  
w Albanii Adam Tymoteusz Saw-
czyński (1892-1975) w wolnej Polsce 
awansował do stopnia pułkownika WP 
i był w latach 1936-39 komendantem 
Szkoły Podchorążych Artylerii w To-
runiu. Walczący jako austriacki oficer 
saperów na froncie albańskim Marceli 
Marcichowski (1878-1926) został po 
wojnie profesorem inżynierii leśnej  
i geodezji w Szkole Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. Z kolei 
Jan Kazimierz Radomski (1898-1977) 
był po II wojnie światowej profesorem 
botaniki w Wyższej Szkole Rolniczej  

w Szczecinie. W jednostce łączności na 
froncie albańskim służył Gustaw Ber-
naczek (1889-po 1939), w odrodzonym 
Wojsku Polskim założyciel i komen-
dant Szkoły Oficerów Wojsk Łączności  
w Warszawie, a potem w cywilu dyrek-
tor wielkiej fabryki towarzystwa Kabel 
Polski w Bydgoszczy. Na froncie albań-
skim walczył również inż. Julian Sta-
nisław Michalik (1895-po1939), major 
dypl. Wojska Polskiego, dyrektor Towa-
rzystwa Budowy Osiedli w Gdyni. Wy-
bitny przewodnik tatrzański i ratownik 
górski z Zakopanego, Wojciech Tylko- 
Suleja (1870-1916), brał również udział 
w walkach w Albanii, tam też zginął  
w połowie 1916 r. Wielu Polaków pozo-
stało pochowanych na ziemi albańskiej, 
walcząc z przymusu i ginąc za obcą 
sprawę.

W listopadzie 1918 r. odrodzi-
ło się państwo polskie. Jednak Polska,  
z braku polskiego osadnictwa w Albanii  
i jakichkolwiek kontaktów z tym kra-
jem (nawet handlowych), nie utrzy-
mywała w okresie międzywojennym 
stosunków dyplomatycznych z Tira-
ną. Do Albanii trafiali jednak nieliczni  
Polacy. Głównie geolodzy i dziennika-
rze, raczej jako turyści, ludzie chcący 
przybliżyć czytelnikom polskich ga-
zet ten egzotyczny kraj. W 1939 roku  
w Albanii mieszkało zaledwie kilku Po-
laków. 

W Albanii są złoża ropy naftowej, 
które są eksploatowane i które kiedyś 
miały pewne znaczenie w historii wy-
dobywania tego surowca w Europie. 
W okresie międzywojennym badali je 
m.in. polscy geolodzy Jerzy Strzetelski 
(1874-1943) i Stanisław Zuber (1893-

1947). Pierwszy z nich podjął badania 
geologiczne w Albanii zaraz po I woj-
nie światowej, a sprawozdania z tych 
badań publikował w lwowskim „Słowie 
Polskim” w latach 1922 i 1923. Nato-
miast Zuber prowadził prace badawcze 
nad albańskimi złożami naftowymi od 
1929 r., uzyskując międzynarodowe 
uznanie. Zmarł w Albanii w 1947 r. 

W Tiranie w 1949 r. urodzi-
ła się polska dziennikarka Jolanta  
Micel-Thor, związana pracą kolejno  
z tygodnikiem studenckim „ITD”,  
tygodnikiem „Przyjaźń” (1973-83), PAI 
Interpress (1983-93), Prywatną Agencją 
Dziennikarską, Polską Agencją Praso-
wą.

Z innych kontaktów polsko-al-
bańskich sprzed I i II wojny światowej 
można przypomnieć polskiego mala-
rza Wacława Pawliszaka (1866-1905), 
ucznia Jana Matejki w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych. Jego podróż do 
Albanii zaowocowała cyklem obrazów  
o tematyce albańskiej, m.in. „W górach 
Albanii”, „Orszak ślubny w Albanii”, 
„Przed chanem albańskim”, „Zemsta”, 
do dzisiaj uznawane za naj. Z kolei Zdzi-
sław Narcyz Okęcki (1874-1940), pol-
ski dyplomata, poseł RP w Belgradzie  
i Tokio był znanym kolekcjonerem sztu-
ki. Będąc w Jugosławii i jako podróżnik 
na Bałkanach zainteresował się sztuką 
albańską i na pewno, jeśli nie jedynie, 
miał największe zbiory sztuki albańskiej 
w Polsce.

Każda z tych osób to odrębna hi-
storia, zawiła, często smutna. Jednak 
dla istoty każdej historii najbardziej 
wyjątkowa wydaje się postać Skan-
derbega. Mało kto wie, że w  Gdańsku 
na Złotej Kamienicy od 1625 roku do 
dziś widnieje  płaskorzeźba  Skander-
bega. Jak wspominałam wcześniej ten 
albański bohater narodowy zapadł  
w świadomości nie tylko swoich roda-
ków, ale i innych narodów, którym  tak 
drogie są ideały wolności i niezależności. 
Warto pielęgnaować te ideały. W przy-
szłym wydaniu przedstawimy historię 
Skandenberga, mam nadzieję, że będzie 
to dla Państwa przyjemna lektura.

oprac. M. Grzeczyńska

SORA  Płyn do zwalczania 
wszawicy głowy 
100 ml 
Płyn zawiera dimetikon, który skutecznie działa 
przeciwko wszom głowowym poprzez fizyczne 
zablokowanie funkcji oddechowych. Wyrób może 
być stosowany we wszystkich grupach wiekowych, 
przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

SORA  lotion  
100 ml do skóry 
głowy  i włosów  

Produkt zalecany do sto-
sowania profilaktycznego  
i po kuracji szamponem 
Sora Forte. Działa antysep-
tycznie, koi stany podraż-
nienia i swędzenia skóry 
głowy. Zawarty składnik 
cytronella odstrasza wszy 
i owady.

SORA forte  
Szampon leczniczy 
50 ml   
Skład: 1ml szamponu zawiera 10mg permetryny.
Działanie: przeciw pasożytom  zewnętrznym, owadobój-
cze, repelent.
Wskazania: zwalczanie wszawicy głowowej u dorosłych 
i dzieci powyżej 3 lat.

Producent:  
Scan Anida Sp. z o.o.
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BARSZCZ BIAŁY light
Składniki:
- 3 marchewki
- korzeń pietruszki
- natka pietruszki
- 1 cebula
- 2 liście laurowe
- 2 ziela angielskie
- sól, pieprz
- seler
- jogurt naturalny, 
- bulion mięsny w kostce  
- koperek

Sposób przygotowania:
Do garnka wlej wodę (ok. 2 l), wrzuć do niego lisćie laurowe i ziele angiel-
skie, lekko posól, całość zagotuj. Następnie do garnka wrzuć obrany korzeń 
pietruszki, cebulę i seler. Gotuj barszczyk przez ok. 30 min., na małym 
ogniu. Podczas gotowania dodaj bulion mięsny w kostce.  Zamiast śmieta-
ny do zabielenia barszczyku możesz użyć jogurtu naturalnego. Jogurt wy-
mieszaj w osobnym naczyniu z ostudzonym barszczem, następnie całość 
wlej do wywaru. Wielkanocny barszcz biały w wersji light posyp świeżym 
koperkiem i posiekaną natką pietruszki. Na koniec dodaj ugotowane jajko.

Sposób przygotowania: 
Białka ubij na sztywno, dodaj do nich słodzik, żółtka i nadal ubijaj. Wy-
mieszaj mąkę i otręby razem z proszkiem do pieczenia, dodaj  je do białek. 
Na końcu wlej jogurt. 2/3 masy umieść  w  formie, do pozostałej czę-
ści dodaj kakao, wymieszaj i dodaj do uprzednio wylanej jasnej masy.

Piecz w piekarniku nagrzanym do 160°C około 30 min.

BABKA WIELKANOCNA light
Składniki:
- 4 jajka
- 2 łyżki skrobii/mąki kukurydzanej
- 2 łyżki zmielonych otrębów
- 150 g jogurtu naturalnego
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 4,5 łyżki słodzika
- 2 łyżeczki kakao

Sposób przygotowania:
Jajka ugotouj na twardo, ostudzić i obierz. Przekrój na pół i wycią-
gnij żółtka. Wszystkie żółtka i jedno całe jajko drobno posiekaj, do-
daj musztardę, jogurt, dopraw do smaku i dokładnie wymieszaj. 
Powstałym nadzieniem napełnij połówki jajek. Dodatkiem do jajek fasze-
rowanych mogą być grzybki marynowane, orzechy, pomidorki, zioła i inne.

JAJKA FASZEROWANE light
Składniki:
- 8 jajek
- 1 łyżka musztardy francuskiej Tarsmak
- 2 łyżki jogurtu naturalnego
- sól, pieprz, papryka słodka

Sposób przygotowania:
Umyj pomidory a następnie w górnej część , tak gdzie jest ogonek wy-
tnij duży otwór i wydrąż pestki. Natrzyj pomidory od środka solą mor-
ską i przeciśniętym przez praskę czosnkiem oraz dopraw pieprzem.
Ułóż na dno gałązki tymianku, a na nich plasterki sera pleśniowe-
go. Rozgrzej olej na patelni i smaż do zrumienienia posiekane w ko-
steczkę pieczarki. W tym czasie włącz piekarnik i nagrzej go do 180oC. 
Usmażone pieczarki ukłóż na warstwie sera a następnie do każde-
go pomidora wlej ostrożnie aby nie uszkodzić żółtka rozbite jajko.
Doprawcałość solą i pieprzem oraz posyp posiekanym szczypior-
kiem. Wstaw pomidory do nagrzanego piekarnika i piecz ok 30 min.

POMIDORY ZAPIEKANE Z JAJKIEM
Składniki:
- 2 pomidory
- 2 jajka
- 2 pieczarki
- 1 łyżka posiekanego szczypiorku
- 40 g sera pleśniowego niebieskiego
- 1 ząbek czosnku
- 2 gałązki tymianku
- olej do smażenia
- sól morska
- pieprz kolorowy

Przepisy wielkanocne
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Zasiłek pogrzebowy przy-
sługuje osobie, która poniosła 
koszty związane z organizacją 
pogrzebu. Mogą to być człon-
kowie rodziny osoby zmarłej, 
ale również dom pomocy spo-
łecznej czy pracodawca.

W tej chwili zasiłek pogrze-
bowy to maksymalnie 4 tysiące 
złotych. Jeżeli pogrzeb organizu-
je najbliższa rodzina to w takim 
wypadku wypłata zasiłku będzie 
zawsze w maksymalnej wysoko-
ści. W momencie kiedy koszty 
zostaną rozłożone pomiędzy kil-
ka osób z rodziny, wtedy każde  
z nich dostanie zwrot proporcjo-
nalny do poniesionych kosztów.

Jednak jeżeli organizacją po-
chówku zajmuje się instytucja 
bądź osoba prywatna spoza ro-
dziny  zmarłego, to zwrot będzie 
do wysokości udokumentowa-
nych wydatków, nie więcej niż  
4 tys. zł.

Kto może otrzymać  
zasiłek pogrzebowy?

Każdy, kto spełni jeden z po-
niższych warunków:
• jest objęty ubezpieczeniem 

rentowym w ZUS, pobiera 
emeryturę albo rentę i zmarły 
był z jego rodziny,

• zmarły był objęty ubezpiecze-
niem rentowym w ZUS, po-
bierał emeryturę lub rentę albo 
spełniał warunki, żeby dostać 
emeryturę albo rentę,

• zmarły nie miał ubezpieczenia, 
ale miał zasiłek chorobowy 
albo świadczenie rehabilitacyj-
ne.

Jak ubiegać się o zasiłek 
pogrzebowy ?

Po pierwsze należy pamiętać, 
że zasiłek pogrzebowy wypłaca 
Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych i to właśnie tam musimy 
się udać z pełną dokumenta-
cją. Dokumenty możemy złożyć  
w jednostce ZUS, która wypła-
cała emeryturę albo rentę zmar-
łemu, bądź w oddziale ZUS 
zgodnym z miejscem nasze-
go zamieszkania. Żeby jednak 
otrzymać takie pieniądze musi-
my najpierw skompletować kilka 
dokumentów, które są niezbędne 
do rozpatrzenia naszego wnio-
sku. Przede wszystkim należy 
pobrać i wypełnić wniosek, jest 

to  druk Z-12. Możemy go zna-
leźć na stronie internetowej ZUS 
bądź w każdej placówce ZUS w 
kraju. Oprócz tego dokumentu 
potrzebne będą jeszcze:
+  skrócony odpis aktu zgonu
+  oryginały rachunków ponie-

sionych kosztów pogrzebu,  
a jeżeli oryginały zostały zło-
żone w banku - kopie rachun-
ków potwierdzone przez bank 
za zgodność z oryginałem;

+  dokumenty potwierdzające 
pokrewieństwo lub powino-
wactwo zgłaszającego wnio-
sek z osobą zmarłą (skrócone 
odpisy aktów stanu cywilnego 
lub dowód osobisty zawiera-
jący wymagane dane);

+  zaświadczenie płatnika skła-
dek o podleganiu ubezpiecze-
niu rentowemu w dniu śmier-
ci (w przypadku, gdy zmarła 
osoba była ubezpieczona) lub 
dowód ubezpieczenia członka 
rodziny, nie dotyczy to osób 
prowadzących działalność na 
własny rachunek oraz osób  
z nimi współpracujących.

W przypadku ubezpiecze-
nia społecznego rolników obo-

Zasiłek pogrzebowy

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym wydarzeniem dla 
całej rodziny. Nie zależnie od poczucia straty i żałoby, 
trzeba niezwłocznie zająć się organizacją pogrzebu. 
Koszty jakie będziemy musieli ponieść w takiej sytu-
acji nie raz przekraczają możliwości naszego budżetu. 
Jednak nie jest to sytuacja beznadziejna, ponieważ 
możemy starać się o zasiłek pogrzebowy. W tym ar-
tykule postaramy się wyjaśnić, co należy zrobić, aby 
taki zasiłek otrzymać i kto się może o niego ubiegać.
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wiązują te same zasady co w ZUS. Jedyną różnicą jest wniosek  
o nazwie KRUS SR-26, który należy złożyć we właściwym od-
dziale KRUS.

Są to dokumenty, które będą podstawą do wypłacenia świad-
czenia. Pamiętajmy jednak, że osoba ubiegająca się o zwrot kosz-
tów musi posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. 
Przydatną informacją, która pozwoli nam zaoszczędzić w tym 
trudnym momencie sporo czasu i nerwów jest fakt, że osoby 
starające się o zasiłek pogrzebowy są obsługiwane w oddziałach 
ZUS poza kolejnością.

Wypłata zasiłku musi nastąpić nie później niż w terminie  
30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przy-
znania prawa do zasiłku.

Ile mamy czasu na złożenie wniosku?
Jeżeli chcemy się ubiegać o zasiłek pogrzebowy pamiętaj-

my, że musimy wystąpić o niego nie później niż 12 miesięcy po 
śmierci osoby, której koszty pogrzebu pokryliśmy.

Jeżeli osoba jest zaginiona, to te 12 miesięcy płynie od dnia 
pogrzebu. Czyli termin nie biegnie od ustalonego dnia śmier-
ci, lecz od dnia faktycznego pochówku. W takim wypadku mu-
simy także pamiętać o dostarczeniu dokumentów z policji czy  
prokuratury.

W tej chwili zasiłek pogrzebowy jest dużo niższych względem 
lat poprzednich i często nie wystarcza na pokrycie wszystkich 
kosztów związanych z organizacją ceremonii i wykonaniem 
nagrobka. Są to jednak pieniądze, które nam się należą i mimo 
trudnego okresu jakim jest śmierć bliskiej osoby warto pamiętać 
aby się o nie ubiegać. Te pieniądze na pewno pomogą nam po-
kryć najpilniejsze wydatki związane z organizacją pogrzebu.

oprac. W. Jakubek

Dicoflor krople 
5 ml
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego  
przeznaczenia medycznego przeznaczony 
dla dzieci i dorosłych 
5 kropli zawiera 5 miliardów żywych kultur bak-
terii Lactobacillus rhammosus. Zmniejsza ryzyko 
wystąpienia powikłań związanych z antybiotyko-
terapią, skraca czas trwania biegunki infekcyjnej, 
wspomaga odporność oraz przywraca równowagę 
mikroflory jelitowej.
Producent: Bayer Sp. z o.o.

Dicoflor 30 
12 saszetek

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. 
Przeznaczony dla niemowląt i dzieci. Jedna saszetka zawiera 3 miliardy żywych 
kultur bakterii Lactobacillus rhammosus. Zmniejsza ryzyko wystąpienia powi-
kłań związanych z antybiotykoterapią, skraca czas trwania biegunki infekcyjnej, 
wspomaga odporność oraz przywraca równowagę mikroflory jelitowej. 
Producent: Bayer Sp. z o.o.

Żelazo i witaminy  
w płynnej formule
Zawiera ekstrakty ziołowe  
i koncentraty soków owo-
cowych. Żelazo, witaminy 
B2, B6, B12 i C przyczyniają 
się  do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia.
Producent: Zioło-Piast.

Floradix
500 ml,  
suplement diety 

Otrex 600 mg
30 tabletek

Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg diosminy.
Działanie: zwiększa napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie.
Wskazania: żylaki kończyn dolnych, bóle i nocne kurcze nóg, uczucie 
ciężkości nóg, tzw. pajączki naczyniowe.
Podmiot odpowiedzialny: Vedim sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, prze-
ciwwskazania, 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.



Żel do nóg  
z kasztanowcem
250 ml, 1+1 GRATIS 
Ułatwia pielęgnację nóg ze skórą ze skłon-
nością do pajączków naczyniowych oraz 
rozszerzonych i kruchych naczyń.Dodatko-
wo działa orzeźwiająco i witalizująco na 
zmęczone nogi i stopy. Jest polecany do 
masażu nóg i stóp.
Producent: Sewmed.

Saszetki zawierają mleczan wapnia, bez substancji 
pomocniczych tabletkujących, bez aromatów, barw-
ników, słodzików i sodu. Suplement polecany do uzu-
pełnienia diety w wapń szczególnie dla osób uczulo-
nych na niektóre substancje dodatkowe występujące 
w tabletkach musujących. 
Producent: UNIPHAR Sp. z o.o.

Calcium  Krystalicznie Czyste 
20 saszetek, suplement diety

Szlak Piastowski łączy miejsca związane z początkiem 
państwa polskiego, z których najważniejsze jest nie-
wątpliwie Gniezno, pierwsza stolica Polski.

Gniezno, podobnie jak Rzym, zbudowano na siedmiu 
wzniesieniach. Cała gmina położona jest w Wielkopol-
sce, na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, która jest natural-
nym wododziałem, dzielącym dorzecze Warty i Wisły. 
Gniezno było pierwszą stolicą Polski i pierwszą metro-
polią kościelną, obecnie pełni funkcję siedziby władz 
powiatu gnieźnieńskiego i gminy Gniezno oraz archi-
diecezji.

Według legendy, nazwa miasta wywodzi się od słów 
„gniazdo” oraz „gnieździć się” i związana jest z legen-
dą powstania państwa polskiego. Najwcześniejsze zapisy 
nazwy Gniezna pojawiły się na denarze Bolesława Chro-
brego (ok. 1000). 25 lat później, w Gnieźnie miała miej-
sce koronacja tego władcy na króla Polski. Na początku 
XIV wieku miasto zrabowane i zniszczone przez Krzyża-
ków przeżywa upadek, odbudowuje je Kazimierz Wielki. 

Obecny kształt metropolii to wynik przebudowy z po-
czątku XIX wieku. Po pożarze z 1819 zadecydowano 
o nowym układzie przestrzennym: wytyczono rynek  
i poprowadzono nową ulicę Bolesława Chrobrego. 
Dziewiętnastowieczny rodowód mają też: ratusz, ga-
zownia, stacja i koszary.

Dziś Gniezno to przede wszystkim ośrodek wspania-
łych zabytków, na czele z katedrą i unikalnym skarbem 
romańskiej sztuki odlewniczej – Drzwiami Gnieź-
nieńskimi.  To miasto magiczne, warto w czasie wio-
sennych podróży je odwiedzić!

oprac. M. Grzeczynska

Wędrówki bliskie i dalekie

Gniezno - pierwsza stolica Polski

Wiosna to czas na wędrówki, nie tylko te piesze, pełne atrakcji przyrodniczych, ale też te niezwykłe,  
czyli w przeszłość. Rozpoczniemy poznawanie najstarszych i najpiękniejszym miejsc w Polsce.
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Sałatka Kurczak 
Składniki:
- 2 piersi z kurczaka w dowolnej marynacie
- mix sałat
- ser camembert
- 6 rzodkiewek
- 2 pomidory
- 1 awokado
- sos winegret 

Sposób przygotowania: 
Kurczaka usmażyć na patelni. Na talerze wyłożyć 
sałatę, pokrojone warzywa oraz skropić je sosem, 
dodać ser oraz kurczaka.

przepis nadesłała
Pani Weronika Gawron z Pomrożyc

KONKURS KULINARNY
zakończony!

smaczne i zdrowe danie kolorowe

Krem z dyni
Składniki:
- niewielka dynia
- 1 cebula
- włoszczyzna (marchew,  
   pietruszka, seler itp.)
- pierś z kurczaka
- sól, pieprz, gałka muszkatołowa
- makaron / ziemniaczki

Sposób przygotowania: 
Kawałki dyni podsmażyć razem z cebulką na patelni. Całość wrzucić do 
uprzednioprzygotowanego wywaru warzywno-mięsnego (marchewki, pie-
truszka, selera, piersi z kurczaka) i gotować do miękkości. Następnie przy-
prawić do smaku solą, pieprzem, gałką muszkatołową. Tak przygotowaną 
zupę zmiksować blenderem, posypać ziołami (np natka pietruszki).
To prosty i szybki przepis na krem, który można podać m.in z makaronem 
lub ziemniaczkami.

przepis nadesłała
Pani Kasia Sikora z Chorzowa

Przepis Makaron tajski ala pad thai 
Składniki:
- opakowanie krewetek tygrysich 
- 4 jajka 
- 1 papryka
- pół puszki kukurydzy konserwowej 
- opakowanie makaronu chińskiego/ryżowego 
- sos tajski (śliwkowy) do pad thai 

Sposób przygotowania: 
Krewetki umyć i podsmażyć za maśle z czosnkiem i koperkiem. Następnie na 
innej patelni wbić jajka i rozmieszać -forma jajecznicy, dodać paprykę pokro-
joną w drobną kostkę i kukurydzę z puszki. Całość lekko podsmażyć i podusić. 
Następnie dodać krewetki. W międzyczasie makaron zalać wrzątkiem i odsta-
wić na 10 minut, następnie odcedzić i dodać do całości. Na końcu wlać sos 
śliwkowy i dokładnie wymieszać. Smacznego!

przepis nadesłała
Pani Ewa Kurkowska z Katowic

Niezwykle miło nam jest Państwa powiadomić, o zakończeniu konkursu „Smaczne i zdrowe danie kolorowe!”. Cała redakcja gazety Zdrowie i Opie-
ka chciałaby podziękować wszystkim uczestnikom za nadesłane przepisy oraz zdjęcia. Z pośród licznie nadesłanych propozycji wybraliśmy trzech 
zwycięzców, którzy według nas przedstawili najciekawsze pomysły na zrobienie smacznego, kolorowego i miejmy nadziejmy zdrowego posiłku.
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1. Gorąca zapiekanka, tost
2. Niebieska linia na mapie, wpada  

do morza
3. Trzaskający zimą
4. Narzędzie sprzątaczki
5. Miasto nad Odrą
6. Befsztyk na surowo
7. W watasze
8. Jeden z biegunów
9. Od Turcji po Japonię
10. Gotowane na miękko
11. Z niego miód
12. Zboże na kaszę jaglaną
13. Wyprawa, wyjazd
14. Ryszard z estakady
15. Genealogiczne z przodkami
16. Nieforemny kawałek czegoś
17. Państwo, ojczyzna
18. Czar, powab
19. Potocznie składka
20. Przewód kanalizacyjny
21. Zespół genów
22. Budynek mieszkalny
23. Przejście na stronę wroga
24. Zorganizowane działanie
25. Krakowsko-Częstochowska   

wyżyna w Polsce
26. Mały rygiel
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Wśród osob, ktróe zadzwonią  
do redakcji pod numer telefonu: 

32/ 253-75-00  
lub wyślą prawidłowe  

rozwiązanie krzyżówki  
na adres mailowy:  

biuro@fuzio.pl  
rozlosujemy upominki!

Krzyzówka wielkanocna



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
,


