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Drodzy Czytelnicy!
Jesień to jedna z najpiękniejszych pór roku.  
Dni są krótsze i chłodniejsze. Ptaki odlatują 
do cieplejszych krajów, liście spadają z drzew, 
ale jest kolorowo, a od nas zależy czy będzie 
radośnie.   Nie możemy także zapomnieć, że 
jesień to najpyszniejsza pora roku, bo owoce 
i warzywa aż proszą się, by je zjeść. To także 
czas, kiedy powinniśmy zbierać siły na zimę, 
zadbać o odborność, pozybyć się ponurego, je-
siennego nastroju, przeanalizować naszą dietę. 
Warto poczytać o Światowym Dniu Reumaty-
zmu, brzmi patetycznie, ale dane statystyczne 
nie są zachęcające, może to zachęci Was, moi 
Drodzy Czytelnicy, do aktywności i ruchu. 
Jesień to także czas zadumy, refleksji, może 
warto dowiedzieć się jak daleko dotarli nasi 
rodacy. Zachęcamy także do naszego cyklicz-
nego przeodnika turystycznego i krzyżówki.  
Przyjemnej lektury!
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SPIS TREŚCI
Reumatyzm – choroba cywilizacyjna

Zdrowa jesień seniora

Wywiad z ekspertem

Kuchnia Pięciu Smaków

Jesienna depresja

Seniorze, zadbaj o swoje oczy

Seniorze, zadbaj o swoje ciśnienie

Cudowna moc owoców  – ŻURAWINA

Leczenie organizmu zimnem 

Śladami Polaków – ISLANDIA

Leczenie stomatologiczne z NFZ

Wędrówki bliskie i dalekie

Krzyżówka na wakacje

Fervex  
o smaku malinowym 
8 saszetek

Skład: 1 saszetka zawiera: paracetamol-500mg, kwas askorbowy-200mg, malenian feniraminy-25mg.
Działanie:  przeciwgorączkowe, przeciwbólowo, zmniejszenie przekrwienia błony śluzowej nosa.
Wskazania: krótkotrwałe leczenie objawów  przeziębienia i grypy.
Producent: A&D PHARMA (OZONE) 

Fervex
8 saszetek

Fervex D
8 saszetek

Syrop 
prawoślazowy 
125g

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu lecznicze-
go, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Na podstawie badań WHO z 
2014 r. szacuje się, że dolegliwo-
ści reumatyczne dotykają około 
30-40% mieszkańców naszego 
kontynentu. Wynika z tego, że 
w Polsce jest choruje na reuma-
tyzm prawie 9 mln osób. Naj-
częściej objawy dotyczą choroby 
zwyrodnieniowej stawów, gdyż 
sprzyja jej otyłość, praca fizycz-
na, siedzący tryb życia, wiek. U 
pozostałych osób chorujących na 
reumatyzm charakterystyczne są 
objawy pochodzenia zapalnego. 
W przypadku takich objawów 
choroba jest nieuleczalna, można 
jedynie leczeniem spowalniać ich 
rozwój. W tej grupie chorych jest 
ponad 400 tysięcy Polaków.

Z chorobami reumatycznymi 
borykają się ludzie w każdym 
wieku, niezależnie od płci. Cho-
roba najczęściej atakuje osoby w 
okresie pełnej aktywności zawo-
dowej i rodzinnej, tj. pomiędzy 
30 a 50 rokiem życia. Zapalenie 
stawów w szybkim tempie prowa-
dzi do kalectwa, a wg danych Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych 
z 2013 r. ponad 40% chorych na 
reumatoidalne zapalenie stawów 
od chwili wystąpienia pierwszych 
objawów do 10 lat zaprzestaje ak-
tywności zawodowej.

Priorytetowe znaczenie w le-
czeniu pacjenta zależy od bardzo 
wczesnego rozpoznania choroby. 
Rozpoznawalność chorób reu-
matycznych o podłożu zapalnym 
prowadzi do niepełnosprawno-
ści, a w dalszej kolejności do utra-
ty samodzielności. Szacuje się, że 
w Unii Europejskiej koszty spo-
łeczne związane z występowa-
niem schorzeń układu mięśnio-
wo szkieletowego wynoszą od 0,5 
do 2,0% PKB.

PROFILAKTYKA  
PRZECIWREUMATYCZNA

Reumatyzm to choroba nieule-
czalna, można jednak postarać się, 
aby nie utrudniał codziennego ży-
cia. Choroba ta wyróżnia się swą 
powszechnością, bolesnym i prze-
wlekłym przebiegiem, wysokimi 

kosztami leczenia. 
Do głównych objawów choro-

bowych należą: 
• silny ból stawów, który staje się 

nie do zniesienia i potrafi wyłą-
czyć z aktywnego życia,

• rozdrażnienie, obniżenie na-
stroju, stany depresyjne,

• trwałe zmiany w stawach, które 
uniemożliwiają wykonywanie 
codziennych czynności.

TERAPIA I LECZENIE  
REUMATYZMU

Terapia reumatyzmu ma cha-
rakter całościowy i jest uzależnio-
na od indywidualnego stopnia roz-
woju choroby:
• leki zmniejszają wytwarzanie 

przez organizm mediatorów 
zapalenia, a więc substancji wy-
wołujących chorobę oraz ha-
mują ich uwalnianie,

• konieczna jest też rehabilitacja 
ruchowa. Ruch, mimo że spra-
wia ból, powstrzymuje rozwój 
choroby. Jego brak wpływa 
niekorzystnie na odżywianie 
chrząstki stawowej i wytwa-
rzanie przez błonę maziową 
specjalnego płynu, którego za-
daniem jest zmniejszanie tarcia 
między elementami tworzący-
mi staw,

• w ciężkich przypadkach stosuje 
się medykamenty najnowszej 
generacji, tzw. leki biologicz-

12 października obchodzimy Światowy Dzień Reumatyzmu. To zapoczątkowana 
w 1996 r. inicjatywa osób chorych na reumatyzm, aby przypominać społeczeństwu 
o problemach osób żyjących z chorobami reumatycznymi. 

REUMATYZM 
choroba cywilizacyjna



ne. Wiążą one rozwijające się w 
sposób niekontrolowany białe 
ciałka krwi, które niszczą sta-
wy. Dzięki tym środkom białe 
krwinki stają się biologicznie 
nieaktywne, a rozwój choroby 
jest zahamowany.

WSPARCIE W ZMNIEJSZANIU 
BÓLU
• w łagodzeniu dolegliwości po-

magają niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne. Mimo że można je 
kupić bez recepty, nie zaleca się 
przyjmowania ich na własną 
rękę, gdyż może dojść do po-
drażnień żołądka,

• w  zwyrodnieniowych choro-
bach reumatycznych sprawdza-
ją się żele i maści o podobnym 
działaniu. Rozluźniają mięśnie, 
poprawiają ruchomość w sta-
wach, działają miejscowo i nie 
drażnią śluzówki żołądka,

• preparatów rozgrzewających nie 
powinno się stosować w zapale-

niu stawów. Dlatego przed uży-
ciem dokładnie przeczytaj ulot-
kę lub poradź się lekarza.

FIZYKO I FIZJOTERAPIA 
Oprócz leków i odpowiednio do-

branej diety konieczne jest wdroże-
nie pomocy w postaci zabiegów:
Kinezyterapia

Ćwiczenia bierne i czynne za-
wsze usprawniają dotknięty cho-
robą staw. Część powinna być 
wykonywana pod okiem fachow-
ca, jednak większość można wy-
konywać samodzielnie.

Masaż klasyczny 
Masaż zmniejsza sztywność 
i napięcie mięśni, poprawia 
miejscowe krążenie krwi i stan 
ukrwienia tkanek. Oklepywa-
nie, rozcieranie, ugniatanie wy-
łącznie rękoma – może być wy-
konywane przez masażystę, ale 
niektóre elementy można robić 
samemu. Im częściej, tym lepiej.

Masaż wodny
Wodny masaż polega na pole-
waniu silnym strumieniem wody 
wybranych okolic ciała. Znacze-
nie ma siła, skład chemiczny i 
temperatura wody. Daje efekt 
podobny do masażu klasycznego.

Balneoterapia
To skuteczne leczenie uzdro-
wiskowe, wiele zabiegów regu-
larnych w jednym czasie. W 
polskich uzdrowiskach przepro-
wadzane są zabiegi borowinowe, 
polegające na okładaniu ciała ro-
dzajem torfu.

Termoterapia
To metoda z użyciem ciepła lub 
zimna (krioterapia), która powo-
duje przekrwienie tkanek, co w 
efekcie zmniejsza ból, rozluźnia 
mięśnie, likwiduje sztywność sta-
wów, wyzwala efekt przeciwza-
palny.

Elektroterapia 
To wykorzystanie prądu elek-
trycznego, nieszkodliwego dla 
pacjenta. 

Na podstawie badań przeprowa-
dzonych przez GUS w odróżnieniu 
od przeciętnego gospodarstwa do-
mowego w Polsce, gdzie 81% go-
spodarstw deklaruje radzenie sobie 
pod względem finansowym, go-
spodarstwa, w których funkcjonuje 
osoba chora na reumatoidalne za-
palenie stawów mają większe trud-
ności finansowe – tylko 51%. takich 
gospodarstw deklaruje, że sobie 
radzą. W przypadku gospodarstwa  
z osobą niepełnosprawną wsku-
tek reumatoidalnego zapalenia 
stawó odsetek ten spada jeszcze  
o 10%.

Z kolei z badań ZUS, zaprezen-
towanych 11 października  2014 r., 
podczas konferencji prasowej zor-
ganizowanej przez Instytut Reuma-
tologii z okazji Światowego Dnia 
Reumatyzmu, choroby układu ko-
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stno-stawowego i mięśniowego są 
stanowią 12,2% orzeczeń do celów 
rentowych. Jest to trzecia z przy-
czyn orzekania niepełnospraw-
ności w naszym kraju. Wyższe 
wskaźniki dotyczą chorób układu 
krążenia oraz nowotworów. W 
przypadku orzekania o częściowej 
niezdolności do pracy choroby 
układu kostno-stawowego stano-
wią drugą pod względem częstości 
przyczynę, która wynosi prawie 
20%. Średni wiek osób, u których 
się stwierdza niepełnosprawność w 
wyniku chorów układu kostno-sta-
wowego, to ok. 49 lat.

To niepokojące informacje. We-
dług analizy ankiet pacjentów wy-
nika, że połowa z nich jest skutkiem 
nieprzestrzegania zaleceń lekarza. 
Zdarza się, że chorzy nie przyjmują 
przepisanych leków w sposób regu-
larny bądź bez konsultacji z leka-
rzem prowadzącym zmniejszają ich 
dobowe dawki. Dane z badań ob-

serwacyjnych prowadzonych przez 
instytuty medyczne wskazują, iż po 
5 latach terapii około połowa cho-
rych przerywa leczenie, najczęściej 
z powodu działań niepożądanych 
lub braku oczekiwanej skuteczno-
ści. Są jednak i tacy pacjenci, którzy 
przerywają przyjmowanie prepara-
tu pomimo uzyskania maksymal-
nych efektów terapeutycznych lub 
zbliżenia się do tego celu. 

Światowy Dzień Reumatyzmu 
przypada tylko raz w roku, wła-
śnie po to, aby przypominać, jak 
zaniedbywanie w pierwszym etapie 
leczenia tej choroby mogą czekać 
skutki każdego chorego. Nagła-
śnianie tego to po prostu wsparcie 
i pomoc dla wszystkich chorych. 
Nie zaniedbujmy swojego zdrowia 
i dbajmy o najbliższych.

oprac. M. Grzeczyńska

DOPPELHERZ AKTIV MAGNEZ-B6 
FORTE 400
30 tabletek, suplement diety

ZASTOSOWANIE:
Preparat może być stosowany w okresie intensywnej pracy umysłowej i stresu,  
w stanach wyczerpania oraz dla wspomagania pracy mięśni. Magnez i witamina B6:
•  wspomagają pracę umysłową,
•  redukują zmęczenie i skutki stresu,
•  regulują kurczliwość mięśni.

DZIAŁANIE:
Magnez współpracuje z wapniem w przewodzeniu impulsów nerwowo-mięśnio-
wych oraz w utrzymywaniu prawidłowego stanu kości. Jednocześnie magnez jest 
konieczny dla odpowiedniego wchłaniania wapnia. Zapewnienie organizmowi 
wystarczającej ilości magnezu i wapnia, w odpowiedniej ich proporcji (1:2), jest nie-
zbędne dla prawidłowej pracy mięśni, serca, układu nerwowego, kostnego oraz dla 
utrzymania równowagi elektrolitowej.

DOPPELHERZ AKTIV  
WITAMINA D3 2000
60 kapsułek, suplement diety

ZASTOSOWANIE:
Dawka 2000 j.m. witaminy D jest zalecana dla całej populacji zdrowych dorosłych,   
w celu zachowania: prawidłowej odporności, pracy mięśni i zdrowia kości. Stosowa-
nie witaminy D jest szczególnie zalecane osobom:
•   spędzającym większość dnia w pomieszczeniach,
•   stosującym filtry UV lub unikającym słońca,
•   w starszym wieku,
•   z nadwagą.

DZIAŁANIE:
Witamina D w organizmie pochodzi w głównie z syntezy w skórze pod wpływem 
słonecznego promieniowania UV, ale dla uzyskania odpowiedniej produkcji tej wita-
miny, należałoby przebywać na słońcu - bez kremów ochronnych - przynajmniej pół 
godziny dziennie w okresie od kwietnia do października. Typowe filtry UV redukują 
bowiem wytwarzanie tej witaminy nawet o 95%. 

Współczesny styl życia, przebywanie wielu godzin w pomieszczeniach 
sprawia, że synteza skórna jest niewystarczająca.

U 90% Polaków stwierdza się za niski poziom wit. D we krwi. Z tego 
powodu od 2013 roku eksperci kliniczni zalecają całoroczne stosowanie 
witaminy D u osób zdrowych, które nie eksponują się codziennie na 
słońce. Optymalna dawka - zalecana dla dorosłych - to 2000 j.m. Nie-
zależnie od tego zaleca się bezwarunkowe stosowanie suplementów z 
witaminą D przez kobiety w ciąży, osoby z nadwagą, osoby o ciemniej 
karnacji lub po 65 r.ż.. 

Najnowsze badania wykazały, że witamina D pełni nie tylko rolę koenzy-
mu, ale również hormonu, który wykazuje wszechstronne działanie na 
organizm, w tym steruje prawidłową pracą układu immunologicznego, 
funkcjonowaniem mięśni, budową kości i podziałami komórek.  
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH 

Zgodnie z badaniami Instytutu Żywności i Żywienia nad sposobem żywie-
nia Polaków (2003) dieta nie dostarcza 20–50% zapotrzebowania na wapń 
wszystkim grupom Polaków i 10–20% zapotrzebowania na magnez dla doro-
słych kobiet i starszych mężczyzn.
Preparat zawiera optymalną proporcję jonów magnezu do wapnia (1:2) w wy-
sokich dawkach, które doskonale uzupełniają dietę o te składniki mineralne.
Magnez odgrywa ważną rolę w przenoszeniu bodźców nerwowych  
i w procesie skurczu mięśnia sercowego. Magnez ułatwia również usuwanie 
skutków zmęczenia. Zwiększone zapotrzebowanie na magnez występuje pod-
czas intensywnego wysiłku i pocenia, stresu, pracy umysłowej, spożywania 
alkoholu, kawy lub środków przeczyszczających.
Wapń korzystnie wpływa na procesy związane z prawidłową budową ukła-
du kostnego oraz funkcjonowaniem mięśni. Zwiększone zapotrzebowanie 
na wapń wstępuje m.in. w okresie ciąży, menopauzy oraz starzenia się.  
W polskich warunkach szczególnie kobiety powinny zadbać o wystarczającą 
ilość wapnia w diecie.
Preparat jest zalecany jako suplement diety dla osób dorosłych i młodzieży; 
może być z powodzeniem stosowany przy diecie odchudzającej, bezmlecznej, 
cukrzycowej oraz przez osoby uprawiające sport.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH 
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Witaminy to podstawa
Jak ważną rolę w organizmie 

każdego człowieka pełnią witami-
ny chyba nikomu nie trzeba wyja-
śniać, jednak osoby starsze powin-
ny dostarczyć ich więcej. Ważną 
rolę tutaj odgrywają witaminy A 
i C. Witamina A pomaga uszczel-
nić i zregenerować błony śluzowe, 
które osłaniają organizm przed 
wnikaniem zarazków, a witamin 
C wzmacnia odporność. Wita-
minę C zawarta jest w owocach 
jagodowych na przykład czarnej 
porzeczce, warzywach liściastych 
i zielonych, np. sałacie i kapuście 
kiszonej.

Minerały
Po witaminach kolejnym waż-

nym składnikiem wzmacniającym 
odporność są minerały. Seniorzy 
powinni zwracać szczególną uwa-
gę na żelazo, które odpowiada za 
transport tlenu do każdej komór-
ki organizmu. Odpowiednia ilość 

tego pierwiastka w naszym orga-
nizmie pozwoli zachować dłużej 
sprawność fizyczną oraz zmniejszy 
podatność na jesienno- zimowe 
przeziębienia. Najwięcej żelaza za-
wiera soczewica, szpinak, buraki, 
jajka i pietruszka. By cieszyć się do-
brym zdrowiem musimy do swojej 
diety dodać także magnez i cynk. 
Magnez jest odpowiedzialny za 
wytwarzanie energii, dzięki której 
przebiegają wszystkie procesy ży-
ciowe. Dobrym źródłem magnezy 
jest czekolada z dużą zawartością 

kakao, kasza gryczana oraz otręby 
pszenne. Cynk jest także potrzeb-
ny by zbudować naszą odporność 
przed infekcjami i grypą. Cynk 
znajdziemy w kaszy, pestkach dyni 
lub czosnku.

Odpowiednia dieta
Budując swoją odporność nie 

możemy zapominać o odpowied-
nio zbilansowanej diecie. Od-
powiedniej ochrony dla naszego 
organizmu nie da się zbudować 
w kilka dni czy nawet miesiąc. 

Zdrowa jesień seniora
W okresie jesienno-zimowym grypa lub przeziębienie może dopaść każdego. 

Jednak najbardziej narażone na zachorowanie są osoby starsze ze względu na 
obniżoną odporność. Dlatego zdecydowaliśmy się zająć tematem przeziębień 
oraz tym jak przygotować się na sezon grypowy.

Biovital 
WITAMINY  
+ ŻELAZO + GŁÓG
1000ml,  
suplement diety

Floradix 
ŻELAZO I WITAMINY  
W PŁYNNEJ FORMULE
500ml i 250ml, 
suplement diety

Produkt zawiera zestaw witamin  
z grupy B, witaminę C, witaminę E , 
żelazo oraz wyciąg z głogu.
Przeznaczony jest dla osób dorosłych 
- przepracowanych, przemęczonych 
, chcących utrzymać dobrą  kondycję 
organizmu niezależnie od wieku.
Może być stosowany przez diabe-
tyków.
Podmiot odpowiedzialny:  
EGIS Polska Sp. z o.o.

Zawiera ekstrakty ziołowe i kon-
centraty soków owocowych. 
Żelazo, witaminy B2, B6, B12 
i C przyczyniają się do zmniej-
szenia uczucia zmęczenia  
i znużenia.
Dystrybutor:  
ZIOŁO-PIAST, Piastów 
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Odporność buduje się cały rok 
poprzez odpowiednie odżywianie. 
Na talerzu powinno być zawsze 
dużo świeżych warzyw, mięsa, 
owoców a także produktów, o któ-
rych pisaliśmy wcześniej. Bardzo 
ważne jest, aby w naszej codzien-
nej diecie wyeliminować wszelkie 
używki. Papierosy, alkohol i kawa 
wypłukują z naszego organizmu 
witaminy i mikroelementy, nie-
zbędne dla naszego zdrowia.

 
Napar z dzikiej róży
Napary z ziół na odporność 

można stosować nawet w trak-
cie sezonu grypowego. Zwracamy 
tutaj szczególną uwagę na owoc 
dzikiej róży, który można kupić 
w każdym sklepie zielarskim. 
Warto skorzystać z tej rady, ponie-
waż roślina ta jest źródłem witami-
ny C, B2, E, K, PP. Przygotowanie 
preparatu jest proste i każdy na 
pewno sobie z nim poradzi. Należy 
rozdrobnić kilka suszonych owo-
ców dzikiej róży i zalać je dwiema 
szklankami wody. Później należy 
gotować je przez około 3 minuty, 
przykryć i odstawić na 10 minut. 
Napar będzie gotowy do wypicia 
po przecedzeniu. Polecamy picie 
naparu cztery razy dziennie po 
pół szklanki co na pewno znacząca 
wpłynie na poprawę naszej odpor-
ności.

Ruch przede wszystkim
Kolejnym elementem zacho-

wania dobrej kondycji jest odpo-
wiednia dawka aktywności fizycz-
nej. Seniorzy powinni dopasować 
aktywność do swoich możliwości 
bądź skonsultować się z lekarzem, 
który dobierze ćwiczenia i ich na-
tężenie do naszych możliwości. 
My zalecamy ćwiczenia kilka razy 
w tygodniu po pół godziny. Może 

to być każda forma aktywności np. 
jazda na rowerze, pływanie nato-
miast codziennie zalecamy krótki 
spacer. Dzięki ćwiczeniom fizycz-
nym organizm się wzmocni, co 
zmniejszy naszą podatność na wi-
rusy, a jeśli zdarzy się jakaś infek-
cja, to łatwiej ją pokonamy.

Sen dobry na wszystko
Brak snu i przemęczenie są jed-

ną z głównych przyczyn obniżonej 
odporności przez co stajemy się 
bardziej podatni na ataki wirusów.  
Lekarze zalecają żeby osoby star-
sze spały przynajmniej 8 godzin 
w trakcie doby. Czasami to nie 
jest takie proste, choćby z powodu 
kłopotów zdrowotnych. Przyczy-
ny takiego stanu można szukać 
w trybie życia, z którego radzimy 
wyeliminować drzemki, a zastąpić 
je aktywnością fizyczną. Uregu-
lowany plan dnia i odpowiednia 
dawka aktywności sprawią, że bę-
dzie nam łatwiej zasnąć. 

Hartowanie organizmu
Starym i sprawdzonym sposo-

bem na uzyskanie lepszej odpor-
ności jest hartowanie organizmu. 
Taką terapię każdy może przepro-
wadzić we własnym domu stosu-
jąc natrysk naprzemienny. Należy 
przez pół minuty polewać ciało 
ciepłą wodą, a później przez kilka 

sekund zimną, te różnice  tempe-
ratur należy zmieniać stopniowo  
i zakończyć strumieniem ciepłej 
wody.

4 Filary odporności
Miód, czosnek, cebula i płukan-

ki z soli to podstawy budowania 
naszej odporności i radzenia sobie 
z infekcjami.

Po pierwsze miód, który po-
siada właściwości przeciwzapalne 
i przeciwkaszlowe. Zastosowany 
przed snem wyeliminuje kaszel 
i pozwoli na spokojny sen. Na co 
dzień radzimy picie gorącej herba-
ty z miodem i cytryną dla zwięk-
szenia odporności.

Po drugie czosnek, który świet-
nie się spisuje przy infekcjach 
układu oddechowego. Właściwo-
ści lecznicze czosnku są powszech-
nie znane, natomiast nie wielu zda-
je sobie sprawę, że odpowiedzialne 
są za to związki siarki zawarte w 
nim oraz olejki eteryczne. Suro-
wy czosnek jest bardzo dobrym 
lekarstwem na ból gardła i zapa-
lenie zatok. Najskuteczniejszym 
preparatem jest rozgnieciony czo-
snek dodawany do ciepłego mle-
ka. Taka mikstura zbija gorączkę 
oraz udrożnia drogi oddechowe. 
Czosnek ma jeszcze właściwości 
grzybobójcze oraz zwalcza bakte-
rie odpowiedzialne za problemy 



Fiorda o smaku czarnej porzeczki i cytryny
30 pastylek do ssania, suplement diety

Na podrażnione gardło i krtań
Porost islandzki i dzika róża wspierają prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej gardła i krtani. Składniki stanowią 
uzupełninie diety dla osób z podrażnionym gardłem, które odczuwają „drapanie” i suchość w gardle, dyskomfort wywołany 
wzmożonym oddychaniem przez usta, chrypkę.
Producent: Phytopharm Klęka 
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jelitowe.
Po trzecie cebula, której działa-

nie jest podobne do czosnku. Do-
datkową zaletą jest fakt, że ma wła-
ściwości wykrztuśne. Powszechnie 
znany syrop z cebuli z miodem 
i cytryną jest naturalnym lekar-
stwem w trakcie zapalenia gardła 
i krtani.

Po czwarte płukanki z soli łago-
dzące objawy infekcji gardła. Jest 
to niezawodny sposób na chrypkę 
i drapanie w gardle a dodatkowo 
bardzo prosty w wykonaniu, po-
nieważ wystarczy rozpuścić sól 
kuchenną lub morską w szklance 
wody i wypić do dna.

 
Uwaga na powikłania!
Opisane wcześniej sposoby na 

poprawę odporności są sprawdzo-
ne i przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, natomiast mimo tego 
każdemu może zdarzyć się zacho-
rować. Okres jesienno-zimowy 
jest prawdziwym sprawdzianem 
dla naszej odporności i nie wszy-
scy tą próbę przechodzą. Ważne 
jest żeby wyleczyć się do końca, 
dlatego jeżeli choroba trwa dłużej 
niż 4 dni należy udać się do leka-
rza. Jeżeli jest to grypa musimy za-
dbać o to by dokładnie ją wyleczyć. 
Nie wyleczona grypa może stać się 
początkiem naprawdę poważnych 
problemów zdrowotnych.

Ze statystyk wynika, że pogry-
powe powikłania występują u oko-
ło 6% chorych. Jednak niepokoją-
cym wnioskiem jest, że najczęściej 
są to osoby po 65 roku życia a także 
dzieci poniżej 2 roku życia. To wła-
śnie dla nich są one najgroźniejsze, 
ze względu na niską odporność. 
Powikłania zwykle pojawiają się 
po 2-3 trzech tygodniach od za-
chorowania i są to najcześciej:
• zapalenie płuc i oskrzeli,
• zapalenie ucha środkowego,
• zapalenie zatok przynosowych,
• zapalenie mięśnia sercowego i 

osierdzia (niebezpieczne u osób 
w podeszłym wieku),

• zapalenie mięśni (najczęściej 
występuje u dzieci),

• zapalenie mózgu i opon mó-
zgowo-rdzeniowych,

• zapalenie nerwów obwodo-
wych,

• zapalenie wielonerwowe,
• zapalenie rdzenia kręgowego,
• zespół wstrząsu toksycznego,
• zespół Guillaina-Barrégo (cho-

roba neurologiczna, objawiają-
ca się uszkodzeniem nerwów),

• zespół Rey’a (choroba wie-
ku dziecięcego, objawiająca 
się m.in. obrzękiem mózgu 
i stłuszczeniem wątroby).
Należy pamiętać, że szybkie po-

stawienie diagnozy przez lekarza 
i właściwe leczenie grypy może 
zapobiec wystąpieniu powikłań. 
Nie wolno zatem mylić przeziębie-
nia z grypą, a żeby tego uniknąć, 
lepiej skonsultować się ze specja-
listą niż leczyć się na własną rękę.

Sposobów na poprawę odpor-
ności jest naprawdę dużo, nato-
miast zastosowanie się do nich 
i tak może nie wystarczyć jeżeli 
będziemy wystawiać swój orga-
nizm zbyt często na próbę, dlatego 
jeżeli jesteśmy zdrowi w okresie 
nasilenia przeziębień starajmy się 
unikać wizyt w przychodniach le-
karskich, gdzie bardzo łatwo moż-
na się zarazić a następnie zarazić 
swoich bliskich. 

oprc. W. Jakubek

Fiorda junior o smaku malinowym
15 pastylek do ssania, suplement diety

Porost islandzki i lipa  wspierają prawidłowe funkcjonowanie błony śluzowej 
gardła i krtani. 
Producent: Phytopharm Klęka 
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Red.: Co możemy zrobić, by 
uchronić się przed chorobami 
zakaźnymi?

dr n. med. M. Kurkowska:  Jest 
kilka czynników, które zmniej-
szają ryzyko zachorowania. 
Jednym z nich jest profilak-
tyczne zastosowanie szczepień. 
Zadaniem szczepionki jest po-
danie gotowych przeciwciał 
lub wywołanie w organizmie 
reakcji odpornościowej. W 
zależności od rodzaju szcze-
pionki mówimy o uodpornie-
niu biernym lub czynnym.  
Uodpornienie bierne polega na 
pozajelitowym podaniu prepa-
ratu zawierającego immunoglo-
buliny wytworzone poza orga-
nizmem osoby szczepionej – jak 
np. immunoglobuliny przeciw-

ko wirusowi zapalenia wątro-
by typu B, wściekliźnie, ospie 
wietrznej i półpaśca, toksynie 
tężcowej i innych. Uodpornienie 
czynne- czyli właściwe szczepie-
nie- to podanie całego drobno-
ustroju lub jego fragmentu czy 
też zmodyfikowanego produktu, 
który powoduje uruchomienie 
w organizmie mechanizmów 
odpornościowych. Zalicza się tu 
szczepionka przeciwko grypie.

Co roku o tej porze w me-
diach pojawia się wiele in-
formacji o groźnej chorobie 
wirusowej, jaką jest grypa, 
nawołujących do szcze-
pień. A więc kto powinien się 
szczepić? Czy wszyscy ludzie 
mogą się szczepić? Czy to 

jest bezpieczne?
Szczepieniu może poddać się 
każda osoba powyżej 6 mie-
siąca życia, u której nie stwier-
dzono przeciwwskazań. Szcze-
gólnymi wskazaniami do 
szczepienia objęta jest grupa 
osób z dużym ryzykiem cięż-
kiego przebiegu grypy lub jej 
powikłań oraz mogących od-
grywać dużą rolę w transmisji 
wirusa grypy, w tym także na 
osoby z grupy ryzyka. Grupy 
osób objętych wskazaniami 
zostały szczegółowo określo-
ne przez ACIP (Komitet Do-
radczy ds. Praktyki Szczepień 
w USA). Zwraca uwagę grupa 
dzieci od 6 miesiąca do 6 roku 

Zbliża się jesień a wraz z nią zwiększone ryzyko infekcji  
wirusowych, w tym grypy. Ta bagatelizowana przez wielu  
ludzi choroba przynosi czasami bardzo groźne dla życia  
powikłania. Warto więc zastanowić się nad odpowiednią  
profilaktyką. Porozmawiamy o tym ze specjalistą  
ginekologiem-położnikiem, 
dr n. med. Małgorzatą Kurkowską.

Porozmawia jmy o…  
SZCZEPIENIACH!

dr n. med. Małgorzata Kurkowska, 
specjalista ginekolog – położnik.
Od 1990 roku prowadzi specjalistyczną 
praktykę lekarską w Katowicach

Wywiad  
z

ekspertem

Ibufen Junior 
dla dzieci powyżej 6 roku życia 
10 kapsułek miękkich 

Skład: 1 kapsułka zawiera 200mg ibuprofenu.
Działanie: przeciwgorączkowe, przeciwbólowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle różnego pochodzenia, stany gorączkowe. 
Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. 

Ibufen dla Dzieci FORTE
dla dzieci od 3 miesiąca  życia 

zawiesina 100ml, smak malinowy 
kapsułek miękkich

Aspargin
50 tabletek

Skład:  1 tabletka zawiera 250mg magnezu wodoasparganianu (17 mg jonów Magne-
zu) oraz 250 mg potasu wodoasparganianu (54 mg jonów potasu).
Wskazania: uzupełnienie niedoboru magnezu i potasu przy niemiarowości i 
nadpobudliwości serca, profilaktycznie w chorobie niedokrwiennej serca, zagrożeniu 
zawałem, po przebytych chorobach zakaźnych lub zabiegach chirurgicznych, w trakcie 
długotrwałego stosowania glikozydów nasercowych i leków moczopędnych.
Podmiot odpowiedzialny: Farmaceutyczna  Spółdzielnia Pracy FILOFARM.

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



życia, dorośli i dzieci chorzy 
na przewlekłe choroby układu 
sercowo-naczyniowego, osoby 
mieszkające wspólnie z oso-
bami z grupy dużego ryzyka 
powikłań grypy, opiekunowie 
tych osób i opiekunowie dzieci 
do lat 6, a także osoby w wieku 
powyżej 65 roku życia (w USA 
powyżej 50 roku). Szczepić po-
winni się pracownicy ochrony 
zdrowia oraz kobiety, które w 
czasie najbliższego sezonu epi-
demicznego grypy będą w ciąży. 
Szczepionka przeciwko grypie 
zawiera dwa rekomendowane 
na dany sezon szczepy wirusa 
grypy typu A i jeden typu B. W 
Polsce dostępne są wyłącznie 
szczepionki zawierające inak-
tywowane (nieżywe) wirusy. Są 
dwa typy szczepionek, uważa 
się, że oba typy są bardzo po-
dobne. 

Czy szczepionka jest w pełni 
skuteczna?

Skuteczność szczepień przeciw-
ko grypie jest bardzo zmienna 
i zależy od kilku czynników ta-
kich jak grupa osób poddanych 
szczepieniu, stopień dopaso-
wania szczepionki do wirusów 
grypy krążących w danym se-
zonie, a także od nasilenia za-
chorowań w tym sezonie. Sku-
teczność została lepiej zbadana 
w grupie dorosłych, nieobciążo-

nych chorobami przewlekłymi i 
wynosi od 50 do 95 %.Trwała 
odporność jest prawdopodobnie 
krótsza niż jeden rok.

Jakie są przeciwwskazania 
do szczepienia?

Nie jest ich wiele. Przeciw-
wskazaniem jest nadwrażli-
wość na składniki szczepionki, 
w tym alergia na białko jaja 
kurzego, uczulenie na neomy-
cynę, ciężkie reakcje alergicz-
ne po poprzednich dawkach 
szczepionki. Ponadto tak jak w 
przypadku każdej innej szcze-
pionki ostre choroby gorączko-
we. Szczepienie przeprowadza 
się u lekarza rodzinnego i z nim 
należy omówić wszystkie wąt-
pliwości.

A czy kobiety w ciąży mogą 
zaszczepić się przeciwko gry-
pie?

Ciąża i karmienie piersią nie 
jest przeciwwskazaniem do 
szczepienia przeciwko grypie.

Czy mogą wystąpić jakieś 
objawy niepożądane po 
szczepieniu?

Tak, mogą, choć najczęściej 
ustępują w dwa dni po szcze-
pieniu. W miejscu podania 
szczepionki może pojawić się 
ból, obrzęk i zaczerwienienie.
Mogą też wystąpić objawy ogól-
ne takie jak bóle głowy, mięśni, 
stawów i podwyższona ciepło-
ta ciała, reakcje alergiczne na 
składniki szczepionki o różnym 
nasileniu, a bardzo rzadko – 
raz na milion podanych dawek 
zespół Guillain Barre.

Dlaczego należy szczepić się 
każdego roku?

Ponieważ co roku modyfiku-
je się wirusy zawarte w szcze-
pionce, a trwała odporność 
utrzymuje się przez określony 
czas – najczęściej poniżej jed-
nego roku.  

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: J. Kurkowski
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Gold-Vit C  
Witamina C nowej generacji
30 kapsułek, suplement diety

Produkt przeznaczony do stosowania w okresie obniżonej odporności organizmu, dla osób 
dorosłych wykazujących zwiększone zapotrzebowanie na witaminę C (stres, palenie papierosów), 
wykonujących ciężką pracę fizyczną, dla sportowców, osób ćwiczących rekreacyjnie.

Producent: Olimp Laboratories

Gold Omega 3
 MOCNE SERCE 
60 kapsułek miękkich, 
suplement diety

Suplement zawiera wysokogatunkowy i skoncentrowany olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65%-ową  zawartość 
kwasów tłuszczowych omega-3, uzupełniający dietę w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega -3. Przyczynia 
się do prawidłowego funkcjonowania serca.
Producent: Olimp Laboratories
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W kuchni nie sztuką jest 
stosowanie wymyślnych prze-
pisów, ale komponowanie po 
mistrzowsku najprostszych po-
traw. Dobra kompozycja ozna-
cza nie tylko właściwy dobór 
składników, ale także... odpo-
wiednią kolejność wrzucania 
ich do garnka. Tworzy się w ten 
sposób potrawy znakomicie 
zharmonizowane pod wzglę-
dem energetycznym, a przez 
to smaczniejsze, zdrowsze i na 
dodatek poprawiające samo-
poczucie. To właśnie tajemnica 

chińskiej  kuchni pięciu prze-
mian. Kto choć raz się z nią ze-
tknął, mógł wynieść wrażenie, 
że to coś egzotycznego i skom-
plikowanego. Tymczasem przy 
bliższym poznaniu okazuje się, 
że gotowanie według tej kon-
cepcji nie jest ani droższe niż 
nasze codzienne kucharzenie, 
ani od niego  trudniejsze. 

Filozofia w garnku
Kuchnia pięciu przemian jest 

elementem tradycyjnej medy-
cyny chińskiej, która ma swoje 

korzenie w filozofii taoistycznej. 
Taoiści uważają, że człowiek jest 
częścią natury i podlega jej pra-
wom.  A skoro w naturze nastę-
pują po sobie kolejne pory roku: 
wiosna, lato, późne lato, jesień, 
zima, a potem znowu wiosna, to 
powinniśmy tę kolejność prze-
mian stosować w swoim życiu 
i gotowaniu. Porom roku od-
powiadają kolejno żywioły (tzw. 
przemiany): Drewno, Ogień, 
Ziemia, Metal, Woda, a żywio-
łom - smaki: kwaśny, gorzki, 
słodki, ostry i słony. 

Zgodnie z tradycyjną medycyną chińską 
każdy proces, a więc także proces przyrzą-
dzania potraw, podlega cyklowi Pięciu Prze-
mian, czyli Pięciu Żywiołów – kolejno są to: 
O - ogień, Z - ziemia, M - metal, W - woda, 
D - drewno. Żywiołom przyporządkowane są 
pory roku.  Według tej filozofii jesień to czas, 
w którym cały świat zwalnia, robi się chłod-
niejszy, dni są coraz krótsze, a poranki zim-
niejsze, dlatego dla zachowania zdrowia na-
leży jadać potrawy rozgrzewające. 

Rewolucja na talerzu!
Kuchnia Pięciu Smaków

MENACHINOX K2 
MK-7 200   
30 kapsułek  
miękkich, 
suplement diety

Witamina D 2000  
120 kapsułek

Suplement zawiera naturalną 
witaminę K2 pozyskiwaną  
z natto (aktywna forma 
MK-7). Pomaga w utrzymaniu 
zdrowych kości. Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia 

medycznegoProdukt do postępowania dietetycznego w 
uzupełnianiu niedoborów witaminy D3 u osób dorosłych w 
osteoporozie oraz  kobiet w ciąży.

Producent: XenicoPharma, Wrocław

Morwa Biała
60 tabletek, suplement diety

Kompleksowy preparat zawierający składniki zmniejszające przy-
swajanie węglowodanów poprzez zmniejszenie łaknienia na sło-
dycze. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała, wspomaga 
odchudzanie.
Producent: AVETPHARMA  



Tajemnica smacznego gotowa-
nia polega na tym, że produkty 
odpowiadające poszczególnym 
smakom i żywiołom powinny 
trafić do garnka w kolejności, 
jaką wyznacza koło pięciu prze-
mian.

Dieta zgodna z zegarem
Zanim jednak zaczniemy zgłę-

biać reguły gotowania zgodnie z 
kuchnią pięciu elementów, warto 
poznać  podstawowe zasady od-
żywiania. Całkiem dobrze oddaje 
je rada: śniadanie zjedz jak król, 
obiadem podziel się z przyjacie-
lem, a kolację oddaj wrogowi. 

Medycyna chińska wykorzy-
stuje w diagnostyce i leczeniu 
dobowy zegar narządów, zgodnie 
z ASDAiuytrsaASDktórym każ-
dy narząd ma w ciągu doby dwie 
godziny swojego maksimum 
energetycznego, co znaczy, że 
pracuje wtedy najbardziej wydaj-
nie. W układzie pokarmowym 
wygląda to następująco:

• jelito grube najlepiej pracuje 
między godz. 5 a 7 rano,

• żołądek - między 7 a 9,
• śledziona - między 9 a 11,
• jelito cienkie - między 13 a 15.

Wynika z tego, że najobfitszym 
posiłkiem w ciągu doby powin-
no być śniadanie jedzone między 
godziną 7 a 9. Śniadanie jest tym 
posiłkiem, który zawsze możemy 
przygotować w domu, i gorąco 
do tego namawiam, gdyż jest to 

dobra okazja, aby zjeść coś war-
tościowego, co doda nam energii 
na cały dzień.

   Po godzinie 15 poziom ener-
gii w układzie pokarmowym 
znacznie się obniża, a między 19 
a 21 żołądek ma swoje minimum 
energetyczne, dlatego też zaleca 
się jedzenie wczesnych i lekkich 
kolacji. Późna i zbyt obfita kola-
cja obciąża układ pokarmowy i 
zaburza sen, a więc i regenerację 
organizmu.

Rozgrzewka 
na dzień dobry
Dzień warto rozpocząć od fi-

liżanki gorącej wody, która ma 
bardzo korzystne działanie: po-
budza trawienie i pomaga usunąć 
nadmiar płynów z ciała. Można 
do niej dodać kilka kropli cytry-
ny i odrobinę miodu. A potem 
czas na śniadanie. 

   Najlepsze są ciepłe dania ze 
zbóż lub płatków zbożowych z 
dodatkiem suszonych lub świe-
żych, sezonowych owoców, pe-
stek czy warzyw. Takie śniadanie 
daje uczucie nasycenia i rozgrze-
wa układ pokarmowy. A to waż-
ne, bo gdy jemy zimny posiłek, 
nasz układ pokarmowy musi go 
„podgrzać” do temperatury ciała, 
aby mógł go strawić. Im zimniej-
szych pokarmów mu dostarcza-
my, tym więcej cennej energii 
tracimy na ich przyswojenie, a 
przecież jemy po to, żeby pozy-
skać energię!

 Dieta według Kuchni Pięciu 
Przemian może wydawać się dość 
radykalna. Ale tak naprawdę wy-
starczy wprowadzić tylko kilka 
akcentów (np. zmniejszyć ilość 
białka, a zwiększyć produktów po-
chodzenia roślinnego). Jesienne 
menu powinniśmy budować we-
dług następujących proporcji:
• 40–50 proc ziarna, kasze, płatki 

– kasza jaglana, kukurydziana, 
płatki owsiane najlepiej roz-
grzewają w chłodne dni. Zboża 
dostarczają energii i błonnika;

• 35–40 proc. gotowane warzywa 
sezonowe – np. dynia, marchew, 
buraki, ziemniaki, seler, cuki-
nia;

• 10–15 proc. owoce rodzime – 
jabłka, śliwki, gruszki. Przy oka-
zji warto wrócić do zapomnia-
nych kompotów. Jabłka albo 
gruszki możemy też piec lub 
dusić bez cukru;

• 10 proc. rośliny strączkowe – fa-
sola, soczewica, bób, ciecierzy-
ca. Dopuszczalna jest też soja, 
ale najlepiej sfermentowana 
(jest w sklepach ze zdrową żyw-
nością);

• niewiele mięsa – w Polsce jemy 
go za dużo! Mięso zaleca się ja-
dać 1–2 razy w tygodniu. Jesie-
nią polecany jest np. rozgrzewa-
jący rosół;

• 3 proc. produkty fermentowa-
ne – np. kiszona kapusta, biały 
i czerwony barszcz;

• 2 proc. inne – oleje tłoczone na 
zimno (oliwa, oleje z orzechów) 
albo masło ekologiczne, orzechy 
i nasiona oleiste (pestki dyni, 
słonecznika, siemię lniane), jaja, 
sól nierafinowana morska lub 
kopalna, świeże i suszone zioła 
(pietruszka, koperek, bazylia, 
imbir, papryka, kurkuma), her-
baty ziołowe, kawa zbożowa.

oprac. M. Grzeczyńska
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Taka aura wpływa również 
niekorzystnie na nasz nastrój. 
Stajemy się smutni, rozdrażnieni, 
pozbawieni ochoty do wszelkich 
aktywności, które na co dzień 
sprawiają nam radość. Większość 
z nas tak właśnie przeżywa pierw-
sze dni jesienno-zimowej pogody. 
W niektórych przypadkach taki 
stan jednak nie przemija, wręcz 
się nasila i nie daje się przezwy-
ciężyć. Wtedy właśnie powinni-
śmy sprawdzić czy nie jest to se-
zonowa depresja.

Sezonowa depresja to potocz-
na nazwa sezonowego zaburzenia 
afektywnego (Seasonal Affective 
Disorder – SAD). Jest to zaburze-
nie pojawiające się w okresie je-
sienno-zimowym, którego efekty 
zwykle ustępują wiosną lub latem. 
Występujące objawy emocjonal-
ne, fizjologiczne oraz poznawcze 
są bardzo uciążliwe. 

Przyczyny SAD
Życie człowieka jak każdego 

żywego organizmu jest bardzo 
mocno powiązane z naturą, po-
rami roku. Wiosna i lato to okres 
sprzyjający wzmożonej pracy, 
kontaktom towarzyskim, czy po-
dróżowaniu. Jesienią i zimą kiedy 
przyroda zamiera, dzień staje się 
krótszy wtedy człowiek również 
staje się mniej aktywny, wynika to 
przede wszystkim z tego, że kiedy 
nie było elektryczności człowiek 

uzależniał swój plan dnia od jego 
długości. Można powiedzieć, że 
organizm człowiek wpada w stan 
„uśpienia”. Braki światła spowo-
dowane krótkim dniem można 
zrekompensować światłem elek-
trycznym, ponieważ oczekuje się 
od nas aktywności i gotowości 
do energicznej pracy przez cały 
rok. Dokładne przyczyny depre-
sji sezonowej nie są nam jednak 
znane, uważa się, że głównym 
czynnikiem jest nie wystarczająca 
ilość światła słonecznego. Niedo-
bór światła słonecznego powodu-
je wydzielanie melatoniny czyli 
hormonu snu, przez co czujemy 
się senni i zmęczeni. Powstanie 
sezonowych zaburzeń depresyj-
nych jest uzależnione również od 
predyspozycji każdego z nas.

 Jedną z takich predyspozycji 
jest zmniejszona wrażliwość siat-
kówki oka na docierające świa-

tło. Stąd też osoby z zmniejszoną 
wrażliwością skarżą się na gorsze 
samopoczucie podczas pochmur-
nych dni nawet latem. Podatność 
na sezonowe depresje jest gene-
tyczna, więc zupełnie od nas nie-
zależna. Jeżeli wiemy, że jesień 
wywołuje u nas lekkie otępienie 
powinniśmy szczególnie uwa-
żać na stresujące sytuacje w tym 
okresie, ponieważ takie wydarze-
nia mogą znacznie nasilić objawy.

Kto najczęściej choruje?
Jak już wcześniej pisaliśmy 

sezonowe zaburzenia afektyw-
ne są ściśle związane z pogodą 
stąd też najczęściej na objawy 
uskarżają się osoby mieszkające 
w środkowych i północnych sze-
rokościach geograficznych. Je-
żeli chodzi o wiek to najczęściej 
osoby młodsze, pomiędzy 20 a 40 
rokiem życie. Znaczne dolegli-

Jesienna depresja
Jesień jest już coraz bliżej, za oknami naszych domów jest mniej słońca i coraz wię-

cej deszczu. Gęsta pokrywa chmur szczelnie wypełnia całe niebo co powoduje, że do 
naszego organizmu dociera coraz mniej światła. Znaczna część z nas może odczuwać 
w tym czasie tak zwany „jesienny smutek”. Objawia się on przewlekłym zmęczeniem, 
sennością oraz brakiem chęci do podejmowania jakichkolwiek działań.
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wości odczuwają częściej kobiety 
bo około 4 razy częściej niż ma to 
miejsce u mężczyzn. Ciekawostką 
może być jednak fakt, że są osoby, 
które cierpią z powodu zbyt du-
żego nasłonecznienia. Cierpią na 
nie osoby zamieszkujące w strefie 
okołorównikowej.

Objawy
Depresja sezonowa najczęściej 

ujawnia się w październiku i listo-
padzie, natomiast ustępuje razem 
z nastaniem wiosny. Objawów jest 
wiele, dlatego warto je znać:
-  uczucie smutku, pustki, lęku, 

niepokoju,
-  uczucie przewlekłego przemę-

czenia,
-  obniżona aktywność, brak mo-

tywacji i inicjatywy do działa-
nia,

-  wzmożona senność z jednocze-
snym pogarszaniem się jakości 
snu, ospałość, trudności z po-
rannym wstawaniem,

-  zwiększony apetyt, szczególnie 
związany z większym spoży-
waniem węglowodanów, często 
zwiększanie się masy ciała.

Sposoby na depresję 
sezonową
Jak już wspomnieliśmy na po-

czątku głównym winowajcą złe-
go samopoczucia jest brak świa-

tła docierającego do nas jesienią 
i zimą. Dlatego też najlepszym 
lekarstwem jest fototerapia po-
przez specjalnie do tego stworzone 
lampy fluorescencyjne. Taka tera-
pian polega na naświetlaniu oczu 
pacjenta sztucznym światłem o 
mocy podobnej do naturalnego tj. 
ok. 2500- 10 000 luksów. Nie jest 
to przypadkowa dawka światła, 
ponieważ stwierdzono, że właśnie 
tyle potrzebuje ludzki organizm 
do wytworzenie odpowiedniej 
dawki serotoniny a zmniejszenia 
produkcji melatoniny. Fototerapie 
stosuje się najczęściej w godzinach 
porannych i wieczornych na około 
2-3 godziny przed snem, co zwięk-
sza skuteczność terapii. Ten sposób 
leczenia trwa od jednego do nawet 
kilku tygodni. Sesje fototerapii są 
często polecane przed wystąpie-
niem objawów SAD. Fototerapia 
może być prowadzona tylko przez 
specjalistów, którzy wiedzą jak do-
pasować kąt padania światła, odle-
głość od oczu a przede wszystkim 
natężenie i długość naświetlania 
do konkretnej osoby i dolegliwo-
ści jakie odczuwa. Skuteczność tej 
metody jest wysoka około 60-80 % 
a dodatkowo pierwsze efekty pa-
cjent odczuwa już po kilku dniach 
terapii. Duża zaletą tej metody jest 
jej bezbolesność oraz fakt, że moż-
na ją wykonywać nawet w domu 

pod opieką lekarza. Jeżeli oprócz 
otępienia o ogólnego złego samo-
poczucia pacjent ma problemy 
natury psychicznej lekarz może 
zalecić psychoterapię. Spotkania 
z specjalistą pomagają zaakcep-
tować chorobę i nauczyć się z nią 
funkcjonować, szczególnie tym, 
którzy wcześniej byli szczególnie 
aktywni w ciągu całego roku. Są 
również metody farmakologiczne 
w postaci leków przeciwdepresyj-
nych a w łagodniejszych stanach 
preparaty ziołowe dostępne bez 
recepty. Jeżeli wiemy, że taki pro-
blem u nas występuje i mamy taką 
możliwość to możemy w ziemie 
wybrać się do krajów o dużym 
stopniu nasłonecznienia.

Pamiętajmy, żeby unikać sytu-
acji stresujących oraz zbytniego 
obciążenia codziennymi obowiąz-
kami. Bardzo wiele czynników 
może wpłynąć na dobre samopo-
czucie w trudnym okresie na przy-
kład odpowiednia dieta bogata 
w witaminy i minerały. Regular-
ne ćwiczenia fizyczne i spacery 
w słoneczne dni pozwolą uwolnić 
neuroprzekaźniki, które poprawią 
nam nastrój. Nasze relacje spo-
łeczne także wpływają na samopo-
czucie dlatego starajmy się jak to 
tylko możliwe często spotkać się 
ze znajomymi i rodziną.

oprac. W. Jakubek

Rennie Antacidum
24 tabletki do ssania, smak miętowy

Aspirin  C 
10 tabletek musujących

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

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

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

Biohemoril
czopki przeciw hemoroidom 6 sztuk

Skład: 1 czopek zawiera galusan bizmutawy- 0,2g, tlenek cynku-0,1g, taninę -0,15g.
Działanie: łagodne ściągające.
Wskazania: łagodzenie objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej 
fazie choroby,  
guzki krwawnicze odbytu. 

Podmiot odpowiedzialny: BIOMED-LUBLIN
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Każda z pór roku ma inny 
wpływ na ogólny stan zdrowia 
oraz kondycję naszych oczu. Co-
raz krótsze jesienne dni, niskie 
temperatury, praca przy sztucz-
nym oświetleniu i dieta uboższa 
o sezonowe warzywa i owoce, 
nie pozostaje bez konsekwencji 
dla jakości widzenia. Jak dbać o 
wzrok jesienią i zminimalizować 
wpływ niekorzystnych czynni-
ków? 

Codzienne zagrożenia
Nie tak dawno przestawiliśmy 

zegarki na czas zimowy, a w związ-
ku z tym zmierzch zapada coraz 
wcześniej. Dni stają się chłodniej-
sze. Niestety, zimne powietrze i 
wietrzna pogoda nie sprzyjają do-
brej kondycji naszych oczu, po-
dobnie jak ogrzane i suche wnętrza 
naszych domów. Poza tym, o tej 
porze roku częściej jesteśmy nara-
żeni na suche powietrze z ogrze-

wania samochodowego. Więcej 
czasu spędzamy przy sztucznym 
oświetleniu, często wpatrując się 
przy tym w ekran komputera czy 
tabletu. W efekcie nasze oczy są 
podrażnione i zaczerwienione, a 
nieprzyjemne objawy nasilają się w 

szczególności u osób noszących so-
czewki kontaktowe. Jak sobie z tym 
radzić? Przede wszystkim pamię-
tać o odpowiednim oświetleniu, a 
także robieniu przerw w pracy przy 
komputerze lub w trakcie czytania. 

O właściwą wilgotność powietrza 
w domu możemy zadbać przy po-
mocy specjalnych nawilżaczy. Nie 
zapominajmy również o regular-
nym wietrzeniu pomieszczeń. Z 
kolei podrażnione i piekące oczy 
możemy wspomagać kroplami. 
Osoby noszące soczewki powin-
ny skonsultować się w tym celu z 
lekarzem, który zaleci odpowied-
nie preparaty, zawierające świetlik 
lub hialuronian sodu występujący 
również w ludzkich łzach.

Dieta
Jesienią nasza dieta staje się 

uboższa ze względu na ograniczo-
ną dostępność świeżych warzyw 
i owoców. Ich niedobór w tych 
miesiącach nie powinien być jed-
nak powodem dla zaprzestania 
dostarczania organizmowi i na-
szym oczom odpowiednich sub-
stancji odżywczych w niezbędnych 
ilościach. Jedzmy więc produkty 

Jesień – najlepsza pora, aby o siebie zadbać

ZDROWIE SENIORA

Seniorze, zadbaj o swoje oczy

Dystrybutor: KROTEX PHARM Sp. z o.o.

ECOMER JUNIOR
30 kapsułek do życia o smaku tutti-frutti, 
suplemetn diety

ECOMER 
120 kapsułek, suplemetn diety

W skład suplementu wchodzi olej z wątroby rekina wzbogacony 
kwasami omega-3 i witaminami A,D,E K.   Wskazany jest dla dzieci od 
trzeciego roku życia dla wzmocnienia odporności w okresie podwyż-
szonej zachorowalności na grypę i inne choroby infekcyjne.

Skład: 1 kapsułka zawiera 250mg oleju z wątroby rekina grenlandzkiego.
Działanie: pobudza naturalne procesy odpornościowe organizmu.
Wskazania: pomocniczo w stanach obniżonej odporności na zakażenia 
bakteryjne i wirusowe.

SYSTANE ULTRA
10ml, wyrób medyczny
Nawilżające krople do oczu służące do leczenia objawów suchego 
oka, dają  czasową ulgę w odczuwaniu pieczenia i podrażnienia.
Dystrybutor: Alcon Polska Sp. z o.o.
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bogate w witaminy A, C i E – mar-
chew, szpinak, pomidory, brokuły, 
wątróbkę, szparagi, paprykę czer-
woną, porzeczki, migdały, pestki 
dyni. Dieta przychylna zdrowym 
oczom powinna zawierać również 
kwasy omega-3, obecne przede 
wszystkim w tłustych rybach, ta-
kich jak łosoś i tuńczyk oraz w 
owocach morza. Kwasy te są skład-
nikiem układu nerwowego oka, 
uważa się również, że chronią oczy 
przed procesem starzenia. Kolej-
nymi składnikami diety ważnymi 
dla dobrego widzenia są luteina i 
zeaksantyna, które należą do grupy 
karotenoidów i wchodzą w skład 
plamki żółtej oraz soczewki. Do-
starczamy je organizmowi w takich 
produktach, jak szpinak, seler, bro-
kuły, cukinia czy pomidory.

Słabszy wzrok wieczorem
Okres jesienno-zimowy nie 

rozpieszcza naszego wzroku rów-
nież pod innym względem. Mowa 
tu o zjawisku krótkowzroczności 
zmierzchowej, które sprawia, że 
po zmroku widzimy nieco gorzej. 
Dzieje się tak dlatego, że przy gor-
szym oświetleniu źrenica oka roz-
szerza się, aby zmaksymalizować 
dostęp światła. W związku z tym 
zwiększa się średnica strumienia 
świetlnego wpadającego do oka, a 

w konsekwencji obraz powstający 
na siatkówce jest mniej wyraźny. 
Zjawisko to jest szczególnie do-
kuczliwe w porze jesienno-zimo-
wej, kiedy wcześnie robi się ciemno. 
Efekt nasila się u osób cierpiących 
na krótkowzroczność, dlatego nie-
kiedy konieczna jest wizyta u spe-
cjalisty i dobór drugiej pary okula-
rów o nieco większej mocy, które 
pomagają w lepszym widzeniu po 
zmroku.

Lepszy wzrok  
przez cały dzień

Osobom z wadami wzroku, 
szczególnie w sezonie jesienno – zi-
mowym często dokuczają zaparo-
wane lub pokryte kroplami deszczu 
szkła okularów, które dodatkowo 
utrudniają prawidłowe widzenie 
kierowcom. Istnieją jednak nowo-
czesne metody umożliwiające po-
zbycie się problemu związanego 
z noszeniem okularów lub dzien-
nych soczewek kontaktowych. Jed-

nym ze sposobów umożliwiających 
całkowitą i stałą korekcję wzroku 
jest zabieg wykonany przy pomocy 
lasera. Metoda laserowej korekcji 
wzroku jest znana i od kilkunastu 
lat z powodzeniem wykonywana 
w Polsce. Wystarczy kilkanaście 
minut, w trakcie których specjali-
sta modeluje rogówkę przy pomo-
cy lasera, co powoduje zmianę jej 
mocy optycznej i przywraca pra-
widłowe widzenie niemal od razu 
po wykonaniu zabiegu - tłumaczy 
Magdalena Bińczak z Centrum 
Okulistycznego Nowy Wzrok.

Inną metodą poprawy widzenia, 
wciąż mało znaną w Polsce jest or-
tokorekcja. W przeciwieństwie do 
zabiegu laserowej korekcji wzroku, 
ortokorekcja jest niechirurgicznym 
i odwracalnym rozwiązaniem. Bez 
względu z jakiej metody korekcji 
wad wzroku chcemy skorzystać, 
na początek niezbędna jest wizyta 
u okulisty i przejście badań kwali-
fikacyjnych.

Jesienne, chłodne dni nie sprzy-
jają nie tylko naszemu samopoczu-
ciu, ale również zdrowiu naszych 
oczu. Dlatego powinniśmy szcze-
gólnie zadbać o odpowiednią dla 
oczu dietę i nie lekceważyć alarmu-
jących sygnałów, gdy pogarsza nam 
się wzrok.

Enterol 250  
20 kapsułek, 10 kapsułek, 10 saszetek

Skład: kapsułka zawiera 250mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.
Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, nawraca-
jącą biegunka spowodowana zakażeniom C. difficile , jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronida-
zolem, zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym, zapobieganie biegunkom podróżnych.
Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma Importer: Hydrex Diagnostics Sp. z o.o.

Termometr
elektroniczny  

domowe  
laboratorium

Urządzenie zapewnia  
precyzyjny i szybki  

pomiar temperatury  
ciała w zakresie 

od 32 ºC do 42,9 ºC. 

Termometr  
klasyczny
domowe  
laboratorium

Bezrtęciowy termometr, 
bezpieczny dla zdrowia  
i środowiska,  
z gwarantowaną  
dokładnością pomiaru.  
Etui z efektem lupy  
ułatwia odczyt  
temperatury.
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Każde uderzenie serca pom-
puje krew, która dostarcza ko-
mórkom niezbędnych do życia 
substancji odżywczych. Siła, 
z jaką krew napiera na ściany 
naczyń krwionośnych nazywa-
na jest ciśnieniem tętniczym. 
Utrzymywanie go na odpowied-
nim poziomie jest niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania 
naszego organizmu.

Co to jest nadciśnienie 
tętnicze?

Ciśnienie tętnicze to nic inne-
go jak ciśnienie krwi naciskają-
cej na ściany tętnic. Nadciśnienie 
tętnicze, czyli utrzymujący się 
wzrost ciśnienia krwi, to najczę-
ściej występująca choroba układu 
sercowo-naczyniowego.

Jakie są normy ciśnienia 
tętniczego?

Ciśnienie krwi oznacza się za 
pomocą dwóch liczb wyrażonych 
w mmHg (milimetrach słupa rtę-
ci) – górnej czyli ciśnienia skur-
czowego i dolnej czyli ciśnienia 
rozkurczowego. 

Ciśnienie skurczowe to maksy-
malna siła z jaką serce się kurczy, 
natomiast ciśnienie rozkurczowe 
to występujące między skurczami 
serca najniższe ciśnienie (w trak-
cie odpoczynku serca). U osób 
starszych wraz z wiekiem i rozwo-
jem miażdżycy ciśnienie skurczo-
we wzrasta w większym stopniu 
niż rozkurczowe.

Ocena nadciśnienia krwi u 
osób dorosłych przedstawia po-
niższa tabela:

Jesień – najlepsza pora, aby o siebie zadbać

ZDROWIE SENIORA

Seniorze, zadbaj o swoje ciśnienie

Ciśnienie  
skurczowe

Ciśnienie 
rozkurczowe

Ciśnienie 
prawidłowe

< 120 i < 80

Stan przednad-
ciśnieniowy

120-139 lub 80-89

Nadciśnienie, 
stadium 1

140-159 lub 90-99

Nadciśnienie, 
stadium 2

>=160 lub 
>=100

Cerutin 
125 tabletek

Atussan 
syrop  
przeciwkaszlowy 
150ml,  
smak pomarańczowy

Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 100mg witaminy C oraz 
25mg rutozydu.
Działanie: zmniejszanie przepuszczalności i wzmacnianie ścian 
naczyń krwionośnych.
Wskazania: stany niedoboru witaminy C i rutyny- wspomaga-
nie odporności organizmu, uszczelnianie naczyń włosowatych – 
zapobieganie przeziębieniom i łagodzenie objawów grypy.

Skład: 1ml syropu zawiera 1,5mg cytrynianu butamiratu
Działanie: przeciwkaszlowe
Wskazania: objawowe leczenie kaszlu różnego pochodzenia.

Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX

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.

MAGNOLIA
30 tabletek,  
suplement diety

Suplement zawiera wyciąg z magnolii, nienasycone kwasy tłuszczowe OMEGA-3, 
witaminy z grupy B, jest wskazany dla poprawy nastroju i samopoczucia.
Dystrybutor: Salus International sp.. z o.o.
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Wartość ciśnienia tętnicze-
go mierzy się milimetrami słupa 
rtęci (mm Hg). Jego wysokość 
podawana jest za pomocą dwóch 
wartości liczbowych. – Pierwsza, 
wyższa oznacza ciśnienie skur-
czowe i odnosi się do wysokości 
ciśnienia w chwili, gdy komory 
serca kurczą się, aby wpompo-
wać krew do tętnic. Druga liczba 
oznacza ciśnienie rozkurczowe, 
a więc to pomiędzy uderzeniami 
serca, kiedy mięsień pozostaje 
w spoczynku – tłumaczy lekarz 
medycyny Arkadiusz Zieliński. U 
dorosłego człowieka, za wzorco-
we przyjmuje się ciśnienie 120/80 
mm Hg. Im wyższe, tym większą 
pracę musi każdego dnia wykony-
wać nasze serce.

Jakie są przyczyny i czyn-
niki ryzyka nadciśnienia 
tętniczego?

Ryzyko nadciśnienia rośnie 
wraz z wiekiem. Wśród osób 60-
70 lat około połowa ma nadciśnie-
nie.

Na nadciśnienie narażone są 
osoby obciążone genetycznie 
(odziedziczone po rodzicach i 
dziadkach), osoby z nadwagą, z 

cukrzycą, chorobami nerek, dną 
moczanową, nadużywające alko-
holu, palące, o podwyższonym 
stężeniu LDL (lipoprotein o ni-
skiej gęstości, można stwierdzić 
na podstawie badania krwi) czy 
stosujące niektóre leki np. hormo-
nalne.

Jakie są objawy i jak 
rozpoznać nadciśnienie 
tętnicze?

Często nadciśnienie na począt-
ku nie daje żadnych objawów.. 
Czasami może być to ból i zawro-
ty głowy, nudności, osłabienie, 

zaburzenie widzenia (zamazane i 
nieostre widzenie) czy dzwonie-
nie w uszach.

Najprostszym sposobem jest 
kontrolowanie ciśnienia krwi. 
Potrzebny nam będzie do tego 
ciśnieniomierz. Dodatkowo le-
karz pierwszego kontaktu może 
stwierdzić nadciśnienie, gdy pod-
czas dwóch wizyt jest ono niepra-
widłowe.

Jakie są powikłania nadci-
śnienia tętniczego?

Jeżeli w porę nie rozpoznamy 
nadciśnienia oraz go nie leczymy 

Paranit  
Sensitive 
Lotion 
150ml  

Paranit 
szampon  
100ml

Paranit 
Lotion  
spray, 
100ml

Produkt o podwójnym działaniu, likwiduje wszy i gnidy, pozbawiając je dopływu powietrza  oraz powodując ich odwodnienie, jednocześnie myje włosy.
Dystrybutor: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
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prowadzi do uszkodzenia ścian tęt-
nic i serca, co może przyczynić się 
do zawału i niewydolności krąże-
nia, udaru mózgu,  niewydolności 
nerek czy uszkodzenie siatkówki 
oka.

Jakie są metody leczenia 
nadciśnienia tętniczego?

Leczenie farmakologiczne to 
najważniejsza część terapii. W le-
czeniu nadciśnienia stosuje się po-
niższe grupy leków:
Leki moczopędne (diuretyki)
Inhibitory konwertazy angiotensyny 
(ACE-I)
Antagoniści receptora angiotensyny II
Leki sympatykolityczne 

Antagoniści kanałów Ca2+
Leki rozszerzające naczynia krwio-
nośne

Leki dobiera się indywidualnie, 
trochę metodą prób i błędów, oce-
niając reakcję pacjenta, gdyż trud-
no jest przewidzieć odpowiedź cho-
rego z nadciśnieniem na lek.

Dodatkowo konieczne jest:
• Zadbanie o dietę, poprzez sto-

sowanie pokarmów niskoso-
dowych (zmniejsz ilość spoży-
wanej soli do ok 5 g na dzień), 
niskotluszczowych i niskokalo-
rycznych.

• Ograniczenie spożycia alkoho-
lu (do max 30 ml dziennie eta-
nolu).

• Unikanie stresu i odpoczynek, 
co wpływa pozytywnie na regu-
lację ciśnienia krwi.

• Ważna jest również aktywność 
fizyczna dostosowana do po-
trzeb i możliwości organizmu 
oraz kontrola masy ciała. Jeże-
li cierpisz na nadwagę warto 
skonsultować się z dietetykiem 
w celu dobrania odpowiedniej 
diety oraz fizjoterapeutą w celu 
dobrania prawidłowego zesta-
wu ćwiczeń.

Co za dużo, to niezdrowo
O hipertensji, powszechnie 

zwanej nadciśnieniem, mówi się, 
gdy ciśnienie skurczowe utrzymu-
je się na poziomie 140 mm Hg lub 
wyższym. Lekarze nazywają nadci-
śnienie „cichym zabójcą”, ponieważ 
osoby cierpiące na tę chorobę mogą 
nie odczuwać objawów przez wiele 
lat, aż do wystąpienia powikłań. W 
przypadku komplikacji na leczenie 
często bywa za późno. O wadze 
problemu świadczy również fakt, 
że według WHO, Polska znajduje 
się w czołówce krajów wysokoroz-
winiętych o najwyższej śmiertel-
ności spowodowanej chorobami 
układu sercowo-naczyniowego, 

Kapsiplast
plaster leczniczy, 
50 sztuk

Skład: 1 plaster o powierzchni 
142,1cm² (10 cm x 15cm) zawiera 
0,0399-0,0033g wyciągu gęstego 
z owoców pieprzowca Capsicum 
Annuum L. oraz 0,0245-0,0020g 
wyciągu gęstego z pokrzyku 
Atropa belladonna L.
Działanie: miejscowo 
rozgrzewająco.
Wskazania: miejscowe leczenie 
nerwo- i mięśniobóli różnego 
pochodzenia.
Podmiot odpowiedzialny: 3M 
Poland Sp. z o.o.

Dystrybutor: SEW MED.

Maść Niedźwiedzia  
100ml, NATURALNA SIŁA I GRZANIE

Maść została wyprodukowana z naturalnych składników oraz ekstraktów ziołowych, zapewnia naturalne działanie oraz 
intensywne grzanie, pozostawiając przyjemne uczucie ulgi, odprężenia i relaksu.

Maść Niedźwiedzia
100ml, SILNE  GRZANIE

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



ZDROWIE
I OPIEKA

21ZDROWIE
I OPIEKA WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

które wywołane są nadciśnieniem. 
Organizacja uznała, że powikłania 
hipertensji są na świecie częstszym 
powodem zgonu niż rak czy wirus 
HIV. 

Do najbardziej charakterystycz-
nych objawów nadciśnienia zalicza 
się: uczucie kołatania serca, bóle 
głowy lub klatki piersiowej, nad-
mierną pobudliwość, łatwe męcze-
nie się oraz bezsenność.

– Symptomy hipertensji ła-
two mogą uciec naszej czujności, 
ponieważ często przypisujemy je 
innym dolegliwościom. Dlatego 
warto uważnie obserwować swo-

je ciało i regularnie kontrolować 
ciśnienie – uważa Arkadiusz Zie-
liński. Podobnie jak w przypadku 
wielu innych chorób, odpowiednio 
wczesne wykrycie i leczenie nadci-
śnienia pozwala zminimalizować 
ryzyko powikłań, takich jak zawał 
serca, wylew krwi do mózgu czy 
uszkodzenie nerek.

Zmiana stylu życia
Walka z cichym zabójcą wyma-

ga od pacjenta dużej wytrwałości i 
zaangażowania – wiąże się nie tylko 
z przyjmowaniem specyficznych 
leków, ale także całkowitą i stałą 
zmianą trybu życia. Aby przywró-
cić normalne ciśnienie, pacjenci 
muszą m. in. zrezygnować z tytoniu 

oraz alkoholu. Niezwykle ważne 
jest również regularnie uprawianie 
sportu oraz zastosowanie specjalnej 
diety.

Jedną z najważniejszych zmian 
w nawykach żywieniowych, jakie 
powinny podjąć osoby cierpiące na 
hipertensję, jest codzienne przyj-
mowanie odpowiedniej dawki po-
tasu. Niezależne badania wykazały, 
że dieta bogata w ten makroele-
ment wpływa na obniżenie ciśnie-
nia tętniczego2. – O odpowiednich 
ilościach tego pierwiastka powinny 
pamiętać przede wszystkim osoby, 
którym lekarz przepisał diuretyki – 

zaznacza Arkadiusz Zieliński – Leki 
moczopędne pobudzają bowiem 
nerki do zwiększonego wydalania z 
organizmu wody, co skutkuje obni-
żeniem ciśnienia. Środki te wypłu-
kują z organizmu potas – dodaje.

Podaruj sercu potas
Potasu powinniśmy szukać 

przede wszystkim w  warzywach 
i owocach. Jego cennym źródłem 
są m.in. suszone banany, mleko w 
proszku, fasola oraz otręby pszen-
ne. Niestety, przeprowadzone w na-
szym kraju badania POLSENIOR3 
wykazały, że w diecie Polaków jest 
zdecydowanie za mało tego pier-
wiastka. Ewentualny jego niedobór 
można sprawdzić za pomocą jono-

gramu, który wykonuje się na zle-
cenie lekarza pierwszego kontaktu. 

Osoby borykające się z pod-
wyższonym ciśnieniem, którym 
brakuje potasu i nie udaje im się 
uzupełnić go wraz z pożywieniem, 
powinny rozważyć włączenie do 
swojej diety suplementu, który za-
pewni im odpowiednią podaż tego 
makroelementu. Nowoczesnym i 
łagodnym dla żołądka preparatem 
jest KATELIN+SR. Jest on dostęp-
ny w formie mikropeletek, które 
spowalniają uwalnianie potasu, 
redukując ryzyko podrażnienia 
przewodu pokarmowego. KATE-
LIN+SR jest dostępny w aptekach 
bez recepty.

Przez całe nasze życie serce wy-
konuje niezwykłą pracę. Pierwsze 
jego uderzenia rozbrzmiewają jesz-
cze przed naszymi narodzinami. 
Nie zna ono przerw czy wytchnie-
nia, dlatego powinniśmy szczegól-
nie o nie zadbać. Podarujmy sercu 
potas.

Najważniejsze zasady  
w nadciśnieniu tętniczym

 Mierz regularnie ciśnienie.
 Dbaj o aktywność fizyczną. 
Stosuj ćwiczenia lub zajęcia 
grupowe dobrane do swoich 
potrzeb i możliwości i stanu 
zdrowia.

 Jedz zdrowo – dużo owoców, 
warzyw, niskotłuszczowe 
pokarmy.

 Pij mniej kawy. Rzuć palenie. 
Ogranicz spożycie alkoholu.

 Jedz mniej soli.
 Dbaj o prawidłową masę 
ciała.

 Pamiętaj o regularnym przyj-
mowaniu leków zgodnie z 
zaleceniami lekarza.

oprac. M. Grzeczyńska
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Zdrowotne właściwości tego 
niepozornego owocu dostrzeżo-
no już setki lat temu na terenach 
Ameryki Północnej. Indianie 
chętnie sięgali po żurawinę, która 
stanowiła ich pożywienie, ale wy-
korzystywali ją również jako barw-
nik i lekarstwo. Pokolenie naszych 
dziadków także czerpało z bogac-
twa tych niezwykłych jagód , pro-
dukując z żurawiny różnego rodza-
ju przetwory.

Żurawina należy do owoców, 
które są w czołówce, jeśli chodzi o 
właściwości prozdrowotne , a ob-
fitość tych właściwości wciąż nie 
została do końca zbadana. Wiado-
mo , że owoce te w 88% składają 
się z wody. Zaledwie jedna szklan-
ka soczystych jagód żurawiny do-
starcza 3,2 g błonnika, nawet 30 
mg witaminy C, witamin z grupy 
B (B 1, B2, B6), soli mineralnych: 
wapnia, fosforu, miedzi, sodu, po-
tasu, magnezu, żelaza, jodu, garb-
ników, taniny oraz kwasu cytry-
nowego ijabłkowego. To właśnie 
te kwasy nadają owocom żurawiny 
cierpko-słodki smak. Obok tych 
składników, żurawina ma w swym 
składzie kwas benzoesowy, który 
jest naturalnym konserwantem. To 
właśnie on pozwala na długie prze-
chowywanie jagód żurawiny -w za-
mrażalniku można przechowywać 
je nawet przez rok!

Zapaleniom pęcherza  
– stop!

Już w 1923 roku w prasie medycz-
nej pojawiły się pierwsze wzmianki 
na temat wpływu żurawiny na za-
kwaszenie moczu. W późniejszym 
czasie naukowcy potwierdzili te 
informacje. Żurawina obniża pH 
moczu, dzięki czemu środowisko 
układu moczowego jest mniej do-
stępne dla rozwoju chorobotwórczej 
mikroflory. Ponadto jagody żura-
winy mają działanie antybakteryj-
ne. Badania wykazały, że wyciąg z 
żurawiny niszczy aż 80% szczepów 
bakterii odpornych na antybiotyki! 
Żurawina pomaga w zwalczaniu 
infekcji dróg moczowych. Dzięki 
jej właściwościom bakterie E.coli 
nie przylegają do ścian komórko-
wych dróg moczowych, zapobiega 
ona również namnażaniu bakterii 
oraz ułatwia ich wydalanie z ukła-
du moczowego. Sok z żurawiny 
powinny spożywać osoby, które 
mają kamienie nerkowe - żurawina 
spożywana regularnie nie tylko za-
pobiega ich powstawaniu, ale także 
rozpuszcza te, które już zalegają w 
nerkach. Owoce żurawiny zawierają 
bowiem niemałą ilość cytrynianów, 
które ograniczają powstawanie zło-
gów szczawianowa-wapniowych. W 
soku z żurawiny powinny również 
zasmakować osoby, mające problem 
z częstym oddawaniem moczu.

Sok z żurawiny alternatywą 
dla czenvonego wina?

Okazuje się, że sok z żurawiny 
może z powodzeniem zastąpić kieli-
szek czerwonego wina. Oczywiście - 
nie jeśli chodzi o tworzenie nastroju 
podczas kolacji, ale z całą pewnością 
jeśli chodzi o właściwości przeciwu-
tleniające. Dzięki zawartości anty-
oksydantów, żurawina chroni mózg, 
wpływając na spowolnienie proce-
sów starzenia organizmu. Owoc ten

,,wymiata” wolne rodniki z ustro-
ju, wpływa więc pozytywnie na 
zachowanie młodej skóry, ale - co 
ważniejsze - zapobiega zaćmie, cho-
robie Parkinsona i Alzheimera.

Zawarte w owocach żurawiny 
bioflawonoidy chronią przed po-
wstawaniem zakrzepów, rozsze-
rzają naczynia krwionośne oraz 
hamują rozwój komórek nowo-
tworowych. Z badań wynika, że 
żurawina podnosi nawet o ponad 
120 proc. poziom przeciwutle-
niaczy zapobiegających choro-
bom nowotworowym. Żurawina 

Cudowna moc owoców  
ŻURAWINA

Często jest tak, że nie potrafimy docenić tego, co mamy na wyciągnięcie ręki. Podobnie jest 
w przypadku żurawiny. Choć owoc ten rośnie w Polsce, niewiele osób zna i docenia jego lecz-
nicze właściwości. A jest ich naprawdę sporo!
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daje nadzieję na zahamowanie 
postępu choroby w przypadku 
raka płuc, okrężnicy oraz bia-
łaczki. Właściwości antyrakowe 
żurawiny zostały udowodnione 
przez naukowców z University 
of Massachusetts Dartmouth. 
Ponadto naukowcy przekonują, 
że regularne picie trzech szkla-
nek soku z żurawiny dziennie 
podwyższa poziom „dobrego” 
cholesterolu we krwi o 1O proc., 
co z kolei zmniejsza ryzyko cho-
rób serca o 40 proc. Wystarczy 
zatem regularnie pić sok z tych 
maleńkich owoców, by znacznie 
obniżyć ryzyko miażdżycy, cho-
rób układu krążenia, a także za-
pobiec zawałom serca. Żurawinę 
powinny spożywać również oso-
by mające problem z ciśnieniem 
krwi. Odpowiednia ilość potasu 
zawarta w owocach żurawiny 
normalizuje ciśnienie, co istot-
nie wpływa na prawidłową pracę 
serca.

Ból żołądka? Menopauza? 
- żurawina!

Spectrum zastosowania jagód 
żurawiny jest niezwykle szerokie. 
Pomaga ona nie tylko na układ 
krążenia czy moczowy, ulgę przy-
nosi także osobom, które mają 
problemy z żołądkiem. Podobnie 
jak w przypadku bakterii E.co-

li, zapobiega ona namnażaniu 
się bakterii Helicobacter pylori, 
która odpowiada za powstawa-
nie wrzodów na żołądku. W ten 
sam sposób rozprawia się z bak-
teriami i drobnoustrojami odpo-
wiedzialnymi za choroby dziąseł 
i próchnicę. Substancje zawarte 
w żurawinie działają na zęby jak 
niewidzialna powłoka ochronna.

Kobiety w okresie menopauzy 
również odczują ulgę, spożywa-
jąc sok z żurawiny. Obecność wi-
taminy P w żurawinie zapobiega 
dokuczliwym uderzeniom gorąca 
czy zaczerwienieniom skóry. Po-
nadto witamina P pomaga oso-
bom, u których występują krwa-
wienia dziąseł lub które skarżą się 
na łatwe powstawanie siniaków 
nawet po niewielkich urazach.

Żurawinowy detoks
Zawartość wody i błonnika w 

owocach żurawiny sprawia, że 
są one atrakcyjne dla osób będą-
cych na diecie. Błonnik pozwala 
czuć się sytym, reguluje przemia-
nę materii, ale również pomaga 
usunąć toksyny z organizmu . 
Żurawina może być więc wyko-
rzystana jako doskonały środek 
oczyszczający i odtruwający or-
ganizm.

Owoce żurawiny wyglądają 
niepozornie, jednak tak jak le-
czyły setki lat temu, leczą i dziś. 
Warto więc sięgnąć po to bogac-
two, które jest na wyciągnięcie 
ręki, tym bardziej, że obok walo-
rów zdrowotnych żurawiny, także 
te smakowe sągodne docenienia.

oprac. Artur Rumpel

Dystrybutor: SEW MED

MAŚĆ KOŃSKA CHŁODZĄCA
250ml

MAŚĆ KOŃSKA ROZGRZEWAJĄCA
250ml 

Maść końska w formie żelu Linia Natury ,zawiera optymalnie dobrane 
składniki, które służą do pielęgnacji ciała. Działa energetyzująco 
oraz łagodząco na skórę organizmu. Polecana do masażu i terapii 
manualnych.

Maść końska w formie żelu Linia Natury ,zawiera optymalnie dobrane 
składniki, które służą do pielęgnacji ciała. Działa energetyzująco oraz 
łagodząco na skórę organizmu.

Prospan  
syrop, 100ml

Skład: 5ml zawiera 35 mg ekstraktu z liści bluszczu (Hedera helix).
Działanie: upłynnianie  wydzieliny oskrzelowej, rozkurczanie  mięśnie 
gładkie oskrzeli, łagodzenie kaszlu.
Wskazania: pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych 
dróg oddechowych z kaszlem.
Podmiot odpowiedzialny: Solveo Poland Sp. z o.o.
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Leczenie organizmu zimnem
KOMORY KRIOGENICZNE 
Czym jest Krioterapia?

Krioterapia (potocznie zwana le-
czeniem zimnem) wykorzystuje re-
akcje organizmu na zimno. Podczas 
działania na organizm ludzki niskiej 
temperatury ciało wykazuje zacho-
wania obronne, które przywracają 
równowagę funkcjonowania całego 
ciała. 

Cały proces zaczyna się od 
zwężenia naczyń krwionośnych 
w tkankach, ponieważ w taki spo-
sób nasz organizm inteligentnie 
broni się przed nadmierną utratą 
ciepła. Krew zaczyna płynąć coraz 
wolniej, tkanki, które uległy ochło-
dzeniu otrzymują ograniczoną ilość 
tlenu oraz składników odżywczych, 
spowolniony zostaje także metabo-
lizm. Trwa to tylko krótką chwilę. 
Następnie naczynia krwionośne 
zaczynają się rozszerzać i docho-
dzi do ich przekrwienia -  ten pro-

ces nazywany jest mechanizmem 
obronnym ludzkiego ciała. Obniże-
nie temperatury działa bardzo kon-
kretnie na układ hormonalny oraz 
immunologiczny. Podczas działania 
zimnem szybciej niż w naturalnych 
warunkach, w organizmie zaczyna 
wydzielać się endorfina (hormon 
szczęścia), która działa jak lek prze-

ciwbólowy. Dodatkowo przez orga-
nizm szybciej zaczynają krążyć sub-
stancje przeciwzapalne. Zimno nie 
pozostaje obojętne również na nasz 
układ szkieletowo - mięśniowy. Pod-
dane ochłodzeniu mięśnie zmniej-
szają swoje napięcie dzięki czemu 
stają się bardziej elastyczne i zdolne 
do wykonania większej pracy.

Od wielu pokoleń babcie dbały o to by ich dzieci lub wnuczęta nie przeziębiły się chroniąc je 
ciepłym ubiorem przed niskimi temperaturami. Czy aby na pewno miały racje stosując takie 
metody? Czy zimno naprawdę tylko szkodzi? Okazuje się że nie! Naukowcy dowiedli, że kontro-
lowane ochładzanie ludzkiego ciała może mieć bardzo korzystne skutki. Zatem czy zimno może 
leczyć? Okazuje się że tak, a zabiegi związane z zimnem są coraz bardziej popularne nie tylko 
wśród sportowców.

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.

Sudafed  
XyloSpray HA 
10ml z kwasem  
hialuronowym

Sudafed  
XyloSpray 

10ml z kwasem 
hialuronowym

Skład: 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny (Xylome-
tazolini hydrochloridum)
Działanie: miejscowo na błony śluzowe  działa obkurczająco 
na  naczynia zmniejszając  przekrwienie, obrzęk, wysięk.
Wskazania: wspomagająco w leczeniu: ostrego nieżytu nosa 
wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego za-
ostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego 
nieżytu nosa, ostrego zapalenia ucha środkowego  
- w celu udrożnienia trąbki słuchowej.

Podmiot odpowiedzialny: Johnson&Johnson

4 FLEX
KOLAGEN NOWEJ 
GENERACJI 
+ witamina C
30 saszetek,  
suplement diety

Suplement zawiera ultranowoczesny, naturalny,  
łatwo przyswajalny hydrolizat kolagenu Fortigel,  
a zawarte w nim peptydy działają na metabolizm tkanki  
chrzęstnej. Poprzez bezpośredni wpływ na chondrocyty  
preparat stymuluje syntezę kolagenu II oraz proteoglikanów.
Dodatkowo posiada korzystny wpływ na wygląd skóry,  
włosów i paznokci.
Producent: VALEANT Sp. z o.o.
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Rodzaje krioterapii
Zabieg krioterapii można po-

dzielić na dwie podgrupy:
• pierwsza to tak zwana kriotera-

pia miejscowa – polegająca na 
ochładzaniu wybranego frag-
mentu ciała np. stawu, skóry.

•  druga to krioterapia ogólna – 
polegająca na ochładzaniu ca-
łego ciała w komorach krioge-
nicznych.

Krioterapia miejscowa wyko-
nywana jest przy pomocy specjal-
nego aparatu połączonego z butlą 
zawierającą dany gaz (azot lub 
dwutlenek węgla) w postaci płyn-
nej oraz dyszą, przez którą emi-
towane są zimne opary. Podczas 
zabiegu, pod wpływem różnicy 
ciśnień w pojemniku i a zewnątrz, 
dochodzi do przejścia substancji 
ciekłej w gaz, a powstałe opary wy-
korzystuje się do ochładzania tka-
nek. Nieco inaczej zabieg ten prze-
biega w komorze kriogenicznej. 
Komora swoim wyglądem przypo-
mina saunę, w której panuje tem-
peratura dochodząca do – 120˚C 
a czas trwania kuracji to około 2-3 
minut.Przed wejściem do komory 
konieczne jest przeprowadzenie 
wywiadu z pacjentem w celu wy-
kluczenia przeciwwskazań do tego 
rodzaju terapii.  Po zakwalifikowa-
niu do sesji pacjent przebiera się 
w strój kąpielowy, zakłada grube 

skarpetki, czapkę, rękawiczki oraz 
maseczkę na twarz.

Zabieg dzieli się na trzy etapy:
 przygotowania
 kriogenii
 kriorehabilitacji.

Pierwszy etap ma za zadanie 
przygotować organizm do kon-
frontacji z zimnem. W komorze 
panuje temperatura od – 50˚C do 
– 60˚C. Pacjent proszony jest o po-
ruszanie się (zazwyczaj przeskaki-
wanie z nogi na nogę) w tej tempe-
raturze przez około 30 sekund.

Etap drugi to tzw. komora wła-
ściwa, w której temperatura osią-
ga wartość – 120˚C. Tu pacjent 
przebywa około 2 minut. Na tym 
etapie należy pamiętać o regular-
nym spokojnym oddychaniu aby 
do płuc nie dostała się zbyt duża 
ilość zmarzniętego powietrza, 
która może wywołać chwilowy 
atak duszności. Kończąc wizytę w 
kriokomorze oraz pół godziny po 
wyjściu nie należy dotykać skóry, 
ponieważ mogą powstań na niej 
uszkodzenia i bolesne rany.

Etap trzeci odbywa się już poza 
komorą, zazwyczaj na sali gimna-
stycznej, gdzie pod opieką fizjote-
rapeutów przeprowadzane są zaję-
cia z gimnastyki. Jest to kluczowy 
moment dla kuracjusza, ponieważ 
dzięki mechanizmowi obronnemu 

ćwiczenia wykonuje się bez tru-
du oraz bólu. Ćwiczenia poma-
gają usprawnić stawy, rozciągnąć 
mięśnie, zlikwidować przykurcze  
i poprawić ogólną formę. Całe cia-
ło po zabiegu jest odprężone i zre-
generowane. Zwiększa się również 
odporność organizmu i poprawia 
nastrój.

Jakie są wskazania oraz prze-
ciwwskazania do korzystania 
z komory?

 wskazania ogólne do któ-
rych należą:
• stymulacja budowy podskórnej 

warstwy kolagenu, w efekcie 
odmłodzenie skory

• zmiany zwyrodnieniowo-znie-
kształcające dużych stawów i 
kręgosłupa

• choroby reumatoidalne i kola-
genozy

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.

Producent: UCB

OTREX 
600mg x 30 tabletek

ZYRTEC UCB 
7 tabletek powlekanych

Skład: 1 tabletka zawiera 500mg 
diosminy.
Działanie: zwiększa napięcie 
naczyń żylnych, działa ochronnie 
na naczynia.
Wskazania: żylaki kończyn 
dolnych, bóle i nocne kurcze nóg, 
uczucie ciężkości nóg, tzw. pajączki 
naczyniowe.

Skład:  1 tabletka  
zawiera 10mg cetryzyny.

Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: łagodzenie objawów  

sezonowego i  przewlekłego  
alergicznego zapalenia błony  

śluzowej nosa i spojówek,  
a także pokrzywki.
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• przewlekłe zespoły bólowe
• stany pourazowe układu na-

rządu ruchu
• depresja
• niektóre choroby skóry
• nadwaga i otyłość

 wskazania związane z od-
nową biologiczną:
• spowolnienie procesów sta-

rzenia
• walka z nadwagą i otyłością
• redukcja celulitis
• niwelacja przemęczenia fi-

zycznego i psychicznego
• poprawa kolorytu i zdrowia 

skóry
• zdrowe włosy
• zdrowe i silne paznokcie

 wskazania związane ze 
wspomaganiem treningu spor-
towców wyczynowych i amato-
rów:
• wzrost wydajności organizmu

• wzrost siły mięśniowej
• leczenie mikrourazów i ura-

zów sportowych
• regeneracja organizmu po za-

wodach i zakończonym okre-
sie startowym

• przygotowanie do sezonu 
sportowego

Należy również pamiętać, że 
nie każdy ma predyspozycje do 
korzystania z tego rodzaju terapii.

 wprzeciwwskazania względ-
ne (istnieje możliwość dopusz-
czenia do terapii jeżeli lekarz 
prowadzący wyrazi taką zgodę):
• zaburzenia rytmu serca
• wady zastawek serca
• choroba niedokrwienia serca
• zespół Raynaud
• nadmierna pobudliwość skóry
• niedoczynność tarczycy
• nietolerancja zimna

 wprzeciwwskazania bez-
względne:
• zaburzenia rytmu serca
• niewydolność sercowo-naczy-

niowa
• zespoły nadwrażliwości naczyń  

i uczulenie na zimno
• wyniszczenie organizmu
• choroby nowotworowe
• nadciśnienie tętnicze
• choroby zakrzepowe w fazie 

zaostrzenia
Leczenie zimnem może przy-

nieść bardzo korzystne efekty, 
szczególne wśród osób starszych 
borykających się z problemami 
układu ruchu. Decydując się na 
zabiegi należy pamiętać o tym, 
że cały mechanizm krioterapii 
jest krótki i bezbolesny o ile pa-
cjent zastosuje się do wskazań 
terapeuty.

oprac. J. Kurkowski

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

PUŁASKIEGO 9, KATOWICE
www.sopelek.info.pl już ponad 10 lat wspieramy mamy

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

Odciągacz kataru dla niemowląt i dzieci
3 KORZYŚCI w 1 PRODUKCIE:
	DO CODZIENNEJ HIGIENY NOSKA ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ UST 

	DO USUWANIA GĘSTEJ WYDZIELINY ODCIĄGANIE ZA POMOCĄ ODKURZACZA

	2 SZTUKI PODKŁADÓW HIGIENICZNYCH DLA NIEMOWLĄT GRATIS!

SOPELEK3

NOWOŚĆ !

małegO NOska
przyjacielem
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Islandia, to kraj lodów, położony na skraju 
kontynentu europejskiego, na Atlantyku, górzysta 
wyspa, na której jest 110 wygasłych i 30 czynnych 
wulkanów oraz około 15.000 gejzerów. Olbrzymie 
przestrzenie kraju pokryte są lodowcami, z któ-
rych największy – Vantajokull ma powierzchnię 
aż 8.800 km2. Kraj zamieszkuje niespełna 300.000 
osób, z których prawie połowa mieszka w obrę-
bie stolicy, Reykiawiku. Islandczycy są potomkami 
Norwegów, mówią językiem islandzkim i od XVI w. 
są wyznania ewangelickiego. Gospodarka opiera się 
głównie na rybołówstwie i produkcji aluminium. 
Stopa życiowa ludności należy do najwyższych 
w Europie.

Islandię odkryli w 874 roku norwescy Wikin-
gowie. W 930 roku powstało państwo islandzkie, 
a w 1058 roku założono w Skalholt pierwsze bi-
skupstwo katolickie. Wraz z powstaniem państwa 
założono parlament – Althing, który jest uważany 
za pierwszy parlament na świecie. W drugiej poło-

wie XIII w. Islandia przeszła pod panowanie Nor-
wegii, a od XIV w. Danii, której kolonią pozostała 
aż do 1918 r. Islandia stała się jednak całkowicie nie-
zależna od Dani w 1944 r., kiedy to 17 czerwca stała 
się republiką.

Czy znajdziemy na kartach historii Islandii ślady 
polskości? Zwłaszcza, że to wyspa położona z dala 
od utartych szlaków morskich, a przez swój chłodny 
klimat uważana za kraj niegościnny…

Na podstawie starej kroniki duńskiej możemy 
się dowiedzieć, że pierwsi Polacy odwiedzili Islan-
dię już w X wieku. Byli to dwaj rycerze polscy – Wy-
zdarwoda i Tyrker. Rycerze Ci wchodzili w skład 
świty Świętosławy – Sygrydy (967-1014), córki pol-
skiego pierwszego władcy Mieszka I. Rycerze to-
warzyszyli jej, podczas podróży na swoje pierwsze 
zaślubiny z królem Szwecji Erykiem Zwycięskim, 
a następnie królem duńskim Swenem I Widłobro-
dym. W trakcie pobytu w Kopenhadze poznali zna-

ISLANDIA
Śladami Polaków
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nego wtedy obieżyświata Eryka 
Rudego, z którym to wybrali się 
do Islandii. 

Jest mało prawdopodobne, 
aby inni Polacy dotarli do Islandii 
przed XVII wiekiem. 

Kolejnym znanym Polakiem, 
który dotarł do Islandii był Daniel 
Strejc, znany również jako Daniel 
Vetter (1592-1663). Jest on auto-
rem dzieła pt.  „ISLANDIA álbo 
Krotkie opisanie Wyspy Islandiy”, 
wydanej w 1638 r. Nieprzypad-
kowo też to dzieło zostało wyda-
ne w języku polskim. Polska była 
drugą ojczyzną Daniela, który 

z powodu prześladowań religij-
nych osiad w Lesznie. Tam mie-
ściła się należąca do niego dru-
karnia, w której powstało  dzieło 
o Islandii. Na początku XVII. Da-
niel Vetter wyruszył w fascynu-
jącą podróż na Islandię, dzięki tej 
podróży mógł napisać pierwszy 
przewodnik po Islandii w języku 
polskim. Praca ta, uważana przez 
znawców (m.in. przez geografa 
islandzkiego Thorvaldur Thorod-
sona) za najlepszy opis Islandii 
w XVII w., doczekała się prze-
kładów na wielle innych języków, 
m.in. w 1640 r. ukazał się prze-
kład niemiecki, w 1673 r. czeski, 
w 1859 r. duński, a po polsku 
i czesku wydano ją ponownie w 
Pradze w 1893 i 1894 r., zaś ostat-
nie jej wydanie w języku czeskim 
ukazało się w Brnie w 1931 r.. 
W Ossolineum we Wrocławiu 
jest przechowywany egzemplarz 
wydania z 1638 r.

Następnym Polakiem w Islan-
dii, dopiero po prawie 250 latach, 
był mieszkający we Francji przy-
jaciel Fryderyka Chopina, pol-
ski podróżnik i pisarz, Edmund 
Chojecki (1822-1899). W 1856 
roku Chojecki został sekretarzem 
księcia Napoleona i towarzyszył 

mu w podróży do Islandii. Owo-
cem tej podróży do „kraju lodów” 
była praca wydana po francusku 
„Voyage dans les mers du Nord 
a bord de la corvette La Reine 
Hortense” (Paryż 1857, wyd. 2 
1862). Książka ma mapę podró-
ży, mapę geologiczną Islandii 
i 12 stalorytów. Chojecki na te-
mat tej podóży napisał również 
dramat w pięciu aktach „Les mers 
polaires” (1858).

Wiemy, że wśród pierwszych 
misjonarzy morawskich byli 
dwaj bracia Mateusz i Krystyn 
Stachowie, pochodzący prawdo-
podobnie ze Śląska. Jest bardzo 
prawdopodobne, że w drodze 
na Grenlandię ich statek zatrzy-
mał się, w którymś z portów is-
landzkich. Tak samo jest praw-
dopodobne, że do jakiegoś portu 
islandzkiego przybył w 1752 r., 
podczas podróży na Labrador 
(Kanada), inny misjonarz mo-
rawski – Jerzy Gołkowski, po-
chodzący z miejscowości Bobrek 
w powiecie bytomskim.

Skandynawia i Islandia wzbu-
dzały zainteresowanie wielu Po-
laków, szczególnie od okresu 
romantyzmu, który rozbudził 
w całej Zachodniej Europie za-

Strona tytułowa książki autorstwa Daniela 
Strejca pt. „ISLANDIA álbo Krotkie  
opisanie Wyspy Islandiy” z 1638 r.

Bepanthen Eye 
10 x 0,5ml Bepanthen Sensiderm  Krem  

100g Krople do oczu zawierające Hia-
luronian sodu oraz dekspantenol, 
nawilżają, pielęgnują przynoszą 
ulgę dla suchych oczu.

Łagodzi świąd i zaczerwienienie powo-
dowane przez podrażnienia skóry.

Dystrybutor: Bayer Sp. z o.o.

DIP HOT 
rozgrzewający krem, 67g

Skład: krem zawiera salicylan metylu(12,8%), mentol (5,91%), olejek eukaliptuso-
wy(1,97%),olejek terpentynowy(1,47%).
Działanie: miejscowe rozgrzewające, przeciwbólowe, przeciwzapalne.
Wskazania: bóle reumatyczne, bóle stawów, lumbago, bóle mięśniowe, gościec, stłuczenia i 
skręcenia stawów, u sportowców po treningu.

Producent: EGIS

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.



ZDROWIE
I OPIEKAWRZESIEŃ – PAŹDZIERNIKWRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

29ZDROWIE
I OPIEKA WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

interesowania twórczością staro-
skandynawską, m.in. islandzki-
mi sagami i poematami „Eddy”. 
Pierwszym polski tłumaczem 
„Eddy” był Joachim Lelewel. 
W 1807 r. ogłosił streszczenie 
pieśni w tomiku „Edda, to jest 
księga religii dawnych mieszkań-
ców Skandynawii”. 

Pod koniec XIX w. fizyk, 
przyrodnik i dydaktyk Ksawery 
Sporzyński (1863-1922) zapo-
czątkował polskie badania na-
ukowe w Islandii. Interesowały 
go islandzkie wulkany, a przede 
wszystkim gejzery. Wulkany is-
landzkie omówił w pracy „Z ostat-
niej doby wulkanizmu” (1903).

Kolejnym polskim badaczem 
Islandii, w pełni zasługującym na 
ten tytuł, był inny wulkanolog, 
Maurycy Komorowicz (1881-
1923). Autor biografii Komoro-
wicza, Wojciech Narębski, pisze, 
że Komorowicz z inspiracji nie-
mieckiego prof. W. Branca la-
tem 1907 r. wybrał się w podróż 
badawczą do Islandii. Towarzy-
szyła mu żona, malarka, Cecy-
lia z d. Popielów. Komorowicz 
w czasie podróży konndej po 
Islandii przebadał rejony wulka-
niczne, w okolicach Wielkiego 
Gejzeru, masyw Kedlingar, pole 
lodowe wulkanu Strytur i ter-
my Hveravellir. Przebieg swojej 
wyprawy opisał w „Notatkach 
z podróży po Islandii” (1908). 
Natomiast w 1909 r. wydał dwie 
książki w języku niemieckim, 
związane z jego wyprawą do 
Islandii: „Quer durch Island”  
i „Feuergewalten”. Pierwsza z nich 
to rozszerzony i bogato ilustro-
wany oryginalnymi mapkami, 
fotografiami i barwnymi repro-
dukcjami obrazów żony Komo-
rowicza reportaż z wyprawy 
islandzkiej. Treścią drugiej ksią-

żeczki jest popularny opis zjawisk 
wulkanicznych. Ostatni jej roz-
dział zawiera m.in. porównawcze 
dane na temat kraterów księżyca 
i kraterów islandzkich.

W 1931 r. profesor Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, znany uczo-
ny i polarnik, Aleksander Kosiba 
(1901-1981) rozpoczął badania 
glacjologiczne i morfotektonicz-
ne Islandii. W 1938 r. ponownie 
zajął się badaniem lodowców na 
Islandii. W tym samym roku 
Kosiba zamieścił w „Czasopiśmie 
Geograficznym” (nr 4, 1938) roz-
prawę „Kilka zagadnień z morfo-
tektoniki i glacjologii Islandii”.

Również po wojnie szereg pol-
skich alpinistów odwiedzało góry 
Islandii, zdobywając tam cenną 
praktykę na lodowcach (W. Kry-
gowski),.

Po uzyskaniu niepodległo-
ści przez Polskę, w listopadzie 
1918 r. po 123-letniej niewoli 
rosyjsko- niemiecko-austriac-
kiej, Polska nie nawiązała stosun-
ków dyplomatycznych z Islandią. 
Wówczas  taka konieczność nie 
istniała. Jednak w 1924 r. doszło 
do podpisania pierwszej polsko-
-islandzkiej umowy międzypań-
stwowej – Traktatu Nawigacyjne-
go i Handlowego.

Od tamtej pory współpraca 
pomiędzy Islandią a Polską była 
dość ograniczona. Polscy turyści 
odwiedzali Islandię, jako tajemni-
czą i niezwykłą wyspę. 

Islandczykom Polska zawsze 
była dość obcym krajem, dopie-
ro 28 września 2006 r. na tere-
nie Uniwersytetu Islandzkiego 
w Reykjaviku zorganizowano 
trwający cztery dni pierwszy w 
Islandii Festiwal Kultury Pol-
skiej. Otworzył go prezydent Is-
landii Olaf Regnar Grimmson 
w towarzystwie ambasadora RP 

w Norwegii i Islandii Ryszarda 
Czarnego. Do realizacji Festiwalu 
przyczyniły się dwie Polki – Anna 
Wojtyńska i Marta Macuga z po-
mocą Polsko-Islandzkiego Towa-
rzystwa Przyjaźni. 

Islandia – mityczna Ulti-
ma Thule, ziemia ognia i lodu, 
cudowny kraj pod względem 
krajobrazu i przyrody,  kraina 
kontrastów i magiczne miejsce, 
które oferuje wiele atrakcji. Na 
tropicieli cudów natury czekają 
wspaniałe parki narodowe Jökul-
sárgljúfur i Skaftafell, a także ma-
lownicza Kaldera Askja i czapa 
lodowa Vatnajökull. Miłośnicy 
przyrody mogą podglądać wielo-
ryby i maskonury, spragnieni eks-
tremalnych wrażeń – pojeździć 
psim zaprzęgiem i wdrapać się na 
wulkan. Atrkacje nie ominą tak-
że romantyków, mogą podziwiać 
hipnotyzującą zorzę polarną, zaś 
fotograficy – polować na wyjątko-
we ujęcia najwspanialszych kra-
jobrazów na świecie, a wędkarze 
– łowić ogromne ryby, po prostu 
każdy znajdzie tu coś dla siebie. 
Nie ma się co dziwić, że Islandia 
przyciąga coraz więcej turystów, 
w tym również Polaków. Od maja 
2004 r. Polacy, podróżujący w ce-
lach turystycznych do Islandii, 
mogą przekraczać granicę tylko 
na podstawie paszportu lub do-
wodu.

W Islandii szuka swojego 
miescja na ziemi coraz więcej Po-
laków. Na naszych oczach tworzy 
się historia i za kilka już lat bę-
dziemy mogli tropić losy Polakó, 
którzy postanowili zamieszkać na 
tej rodzi się nowy polonijny ośro-
dek na mapie świata.

oprac. M. Grzeczyńska
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W przypadku placówek sto-
matologicznych nie obowiązuje 
rejonizacja co oznacza, że pacjent 
może zgłosić się do dowolnego 
dentysty na terenie kraju, który 
podpisał kontrakt z NFZ. Należy 
sobie jednak na wstępie uświa-
domić, że nie wszystkie zabiegi 
stomatologiczne są refundowane. 
Żeby cieszyć się w pełni zdrowym 
uśmiechem będziemy niestety 
musieli sięgnąć do portfela. Dlate-
go warto wiedzieć,które świadcze-
nia znajdują się na liście refundo-
wanych.

W ramach świadczeń gwaran-
towanych pacjentom przysługują 
między innymi:
1. badanie lekarskie stomatolo-

giczne z instruktażem higieny 
jamy ustnej (raz w roku);

2. kontrolne badania lekarskie (3 
razy w roku);

3. zdjęcia rentgenowskie we-
wnątrzustne;

4. leczenie próchnicy;
5. znieczulenie do zabiegów;
6. usunięcie zębów
7. leczenie zmian na błonie śluzo-

wej jamy ustnej;
8. usunięcie kamienia nazębnego;
9. leczenie endodontyczne (kana-

łowe) zębów przednich u doro-
słych oraz wszystkich zębów u 
dzieci oraz kobiet w ciąży i po-
łogu.

Dzieciom i młodzieży do ukoń-
czenia 18 roku życia przysługują 
także m.in.:
1. zabezpieczenie lakiem szczeli-

nowym bruzd zębów szóstych 
(raz do ukończenia 8 roku ży-
cia);

2. lakierowanie wszystkich zębów 
stałych;

3. impregnacja zębiny zębów 
mlecznych;

4. leczenie próchnicy zębów 
mlecznych i stałych;

5. kosmetyczne pokrycie niedo-
rozwoju szkliwa w zębach sta-
łych;

6. leczenie chorób przyzębia;
7. leczenie ortodontyczne do 

ukończenia 12 roku życia;
8. wypełnienia kompozytowe 

światłoutwardzalne w zakresie 
zębów siecznych i kłów w szczę-
ce i żuchwie.
Lista nie jest zbyt długa jed-

nak warto ją dokładnie przeczy-
tać i wiedzieć co ewentualnie nam 
przysługuje. Na niektóre zabiegi 
takie jak czyszczenie kamienia lub 

przegląd można zapisać się odpo-
wiednio wcześniej i dzięki temu 
zapobiec poważniejszym proble-
mom w przyszłości. Ważną infor-
macją jest fakt, że do stomatologa, 
który ma kontrakt z NFZ udajemy 
się bez skierowania. Natomiast je-
żeli zgłosimy się do stomatologa z 
bólem zęba, mamy prawo oczeki-
wać przyjęcia w tym samym dniu 
lub dnia następnego. Niestety za-
kres darmowej profilaktyki jest 
mocno ograniczony. Wszystkim 
ubezpieczonym pacjentom przy-
sługuje raz w roku badanie z in-
struktażem higieny jamy ustnej.

W razie konieczności lecze-
nia próchnicy pacjent ma prawo 
do plomby chemoutwardzalnej z 
NFZ tylko w przednich zębach od 
jedynki do trójki w pozostałych 
zębach dentysta może wypełnić 
amalgamatem. Tak samo wyglą-
da sprawa leczenia kanałowego za 
które NFZ zapłaci także w przy-
padku przednich zębów. Jeżeli 
chodzi o dalsze zęby to pozostaje 
nam leczenie pełnopłatne lub usu-
nięcie. Ważną kwestią jest fakt, że 
przy leczeniu stomatologicznym 
zawsze przysługuje nam znieczu-
lenie miejscowe.

Leczenie stomatologiczne z NFZ

Leczenie stomatologiczne w prywatnych gabi-
netach jest drogie i nie każdego na nie stać. Warto 
więc wiedzieć jakie świadczenia przysługują nam 
z NFZ. Duża część placówek stomatologicznych w 
naszym kraju ma podpisany kontrakt z narodowym 
funduszem zdrowia dzięki czemu możemy w nich 
skorzystać z przysługujących nam świadczeń za 
bezpłatnie.
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Leczenie protetyczne
W ramach bezpłatnych świad-

czeń pacjentowi przysługuje tak-
że leczenie protetyczne. W takim 
wypadku stomatolog może zasto-
sować protezy akrylowe w szczęce 
i żuchwie raz na 5 lat, natomiast 
ich naprawa naprawa nieodpłatna 
możliwa jest co 2 lata.

Leczenie mleczaków
W tym temacie NFZ daje więk-

sze możliwości jeżeli chodzi o pro-
filaktykę stanu zębów młodego 
człowieka. Finansowanie podlega 
plombowanie mleczaków i zabiegi 
mające na celu poprawny rozwój 
uzębienia: operacyjne odsłonięcie 
zatrzymanego zęba, usunięcie za-
wiązków zębów ze wskazań orto-
dontycznych, resekcję wierzchoł-
ków korzeni zębów przednich. W 
pakiecie świadczeń znajduje się 
także zabezpieczenie lakiem bruz-
dy zębów trzonowych, ale tylko 
szóstek i to tylko do 7 roku życia. 
Lakierowanie wszystkich zębów 
stałych jest bezpłatne aż do ukoń-
czenia 18 roku życia.

Leczenie ortodontyczne
Z takiego leczenia mogą sko-

rzystać tylko dzieci. Bezpłatny 
aparat ortodontyczny przysługuje 
dzieciom, które nie ukończyły 12 

roku życia. Do 13 roku życia mogą 
one korzystać z opieki retencyjnej, 
czyli mającej na celu utrzymanie 
wyników leczenia i stabilizację 
uzębienia. W czasie całego lecze-
nia raz przysługuje nam bezpłatne 
zdjęcie pantomograficzne, korek-
cyjne szlifowanie zębów, naprawa 
i wymiana aparatu. W przypadku 
potrzeby wykonania tych usług 
więcej niż raz niestety będziemy 
zmuszenia zapłacić całą kwotę.

Leczenie stomatologiczne z 
NFZ uwzględnia szereg osób, któ-
re mogą ubiegać się o dodatkowe 
świadczenia lub ich rozszerzony 
zakres.

Osobom niepełnosprawnym w 
stopniu umiarkowanym i znacz-
nym - jeżeli wynika to ze wskazań 
medycznych - przysługuje:

• znieczulenie ogólne przy wy-
konywaniu świadczeń zdrowot-
nych,

• kompozytowe materiały świa-
tłoutwardzalne do wypełnień.

Potwierdzenie prawa  
do dodatkowych świadczeń

Dokumentami potwierdzający-
mi prawo do dodatkowych świad-
czeń są w szczególności:

• dla dzieci i młodzieży do 
ukończenia 18. roku życia - karta 
ubezpieczenia zdrowotnego lub 

dokument stwierdzający tożsa-
mość lub skrócony odpis aktu uro-
dzenia; 

• dla kobiet w ciąży - karta prze-
biegu ciąży i karta ubezpieczenia 
zdrowotnego lub karta przebiegu 
ciąży i dokument stwierdzający 
tożsamość; 

• dla kobiet w okresie poło-
gu - skrócony odpis aktu urodze-
nia dziecka i karta ubezpieczenia 
zdrowotnego lub skrócony odpis 
aktu urodzenia dziecka i doku-
ment stwierdzający tożsamość; 

• dla osób niepełnospraw-
nych w stopniu umiarkowanym 
i znacznym – orzeczenie o niepeł-
nosprawności.

Chociaż lista świadczeń stoma-
tologicznych jest w naszym kraju 
dość skąpa to warto ją znać i ubie-
gać się o te, które nam się należą. 
Jeżeli nie wiemy jakie zabiegi są 
refundowane warto zapytać o to 
naszego stomatologa, który udzieli 
nam takiej informacji. Zachęcamy 
do korzystania z darmowych prze-
glądów rocznych naszego uzębie-
nia, dzięki którym będziemy mogli 
zapobiec za powstaniu większego 
problem, za który będziemy mu-
sieli sami zapłacić.

oprac. W. Jakubek

VITARAL Active
30 tabletek z żeń-szeniem,  uplement diety

Suplement diety zawierający zestaw witamin i składników mineralnych przeznaczonych w stanach  
zwiększonego wysiłku fizycznego i umysłowego. 
Producent: VALEANT Sp. z o.o.



Bagna Biebrzańskie
Dolina Biebrzy położona jest w północno-wschod-
niej Polsce, 200 km od Warszawy, 370 km od Gdań-
ska i 530 km od Katowic i jest to wyjątkowe miejsce 
na aktywny wypoczynek na łonie przyrody.
Mokradła, turzycowiska i lasy bagienne, rozciągają-
ce się wzdłuż Biebrzy, zajmują powierzchnię blisko 
100 tys. ha, co jest unikatem na skalę europejską.
Zawiłe meandry i starorzecza tętniącej życiem rzeki 
wylewają co roku, zamieniając dolinę w królestwo 
ptactwa wodno-błotnego. Biebrzańskie łąki i pa-
stwiska, podtapiane każdej wiosny, przyozdabiają 
się żółtymi kaczeńcami, tworzącymi niespotyka-
ny krajobraz. Szczególnie wiosną warto odwiedzać 
Biebrze. Wtedy jest to widowisko ptasich przelotów 
i godów. Nad rozciągającymi się po horyzont roz-
lewiskami rozlega się odgłos kluczących po niebie 
dzikich gęsi, żurawi i innych ptaków. Przyciąga to 
nad Biebrzę ornitologów z całego świata. W dolinie 
Biebrzy stwierdzono 276 gatunków ptaków, w tym 
180 to gatunki lęgowe. Bagna zamieszkują takie 
rzadkości jak: dubelt, wodniczka, batalion, dzię-
cioł białogrzbiety, świstun, rybitwa białoskrzydła, 
łabędź krzykliwy, bocian czarny, orlik krzykliwy 
i grubodzioby.

Park Arkadia pod Łowiczem
W niewielkiej wsi Arkadia koło Łowicza znajduje 
się ogród romantyczny w stylu angielskim założony 
w roku 1778 przez Helenę z Przeździeckich (1753-
1821), żonę Michała Hieronima Radziwiłła właści-
ciela pobliskiego Nieborowa.
Znajdziemy tutaj fantazyjne skupiska drzew, roz-
ległe łąki, a także staw z „Wyspą uczuć„. Zgodnie 
z modą panującą w tamtych czasach, ogród uroz-
maicały budowle nawiązujące do sztuki antycznej i 
gotyckiej. Do najciekawszych należy świątynia Dia-
ny, Łuk Grecki i Akwedukt. Na sztucznym wzgórzu 
zbudowano Domek Gotycki, zwany Przybytkiem 
Nieszczęścia i Melancholii.

Wędrówki bliskie i dalekie
W tym wydaniu rozpoczniemy cykl, dzięki któremu każdy z Was  

będzie mógł stworzyć swój ranking najpiękniejszych miejsc  

w Polsce wartych odwiedzenia. Zapraszam do lektury!
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ZASTOSOWANIE:
Wysoka dawka magnezu i potasu jest zalecana dla zapewnienia prawidło-
wej kurczliwość mięśni i w celu uzupełnienia elektrolitów w organizmie.  
W szczególności do stosowania przy:
•   utracie elektrolitów w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego i pocenia się, 

zwiększonym oddawaniu moczu, wymiotach itp.
•    nieprawidłowej diecie
•   piciu znacznych ilości kawy
•    osłabieniu organizmu

DZIAŁANIE:
Równowaga wodno-elektrolitowa w organizmie odgrywa kluczową rolę dla pra-
widłowej pracy mięśni szkieletowych, kurczliwości mięśnia sercowego oraz naczyń 
krwionośnych. Potas i magnez uczestniczą w prawidłowym przewodnictwie ner-
wowo-mięśniowym i w mechanizmie skurczu mięśni. Oba pierwiastki są ważnymi 
elektrolitami, których odpowiednia podaż jest szczególnie niezbędna podczas in-
tensywnego wysiłku i przy utracie płynów. Potas – poprzez wpływ na prawidłową 
pracę mięśni gładkich – uczestniczy również w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia 
krwi. Cynk pomaga w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. 
Razem z chromem uczestniczą w utrzymywaniu poziomu glukozy we krwi. Żelazo, 
witaminy B6, B12 uczestniczą w metabolizmie energetycznym komórek i redukują 
skutki zmęczenia. Dodatkowo wit. B6 zwiększa przyswajalność magnezu, a żelazo 
umożliwia transport tlenu przez krew. 1 tabletka preparatu zawiera najwyższą do-
stępną dawkę1 magnezu i potasu, która doskonale uzupełnia dietę o te składniki 
mineralne.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH 
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Muzeum Jana Kochanowskiego  
w Czarnolesie
Otwarte w 1961 roku muzeum, w całości poświęcone jest Ja-
nowi Kochanowskiemu. Siedzibą muzeum jest klasycystyczny, 
pochodzący z XIX wieku dwór Jabłonowskich, zaprojektowany 
przez Jakuba Kubickiego. Odbudowany po pożarze w 1904 r. 
przez kolejnego właściciela Stanisława Zawadzkiego.

Góry Stołowe
Wypiętrzone przed 30 milionami lat to jedne z nielicznych w Eu-
ropie gór płytowych. Płyty z piaskowców ciosowych ułożone są 
poziomo – stąd nazwa gór, bo „płaskie jak stół”.  Na terenie Gór 
Stołowych jest kilka rezerwatów przyrody. 
Najbardziej znany znajduje się na Szczelińcu Wielkim – naj-
wyższym masywie górskim położonym w granicach Polski. Jego 
charakterystyczną płaską sylwetkę widoczną z oddali trudno po-
mylić z jakimkolwiek innym wzniesieniem. Błędne Skały tworzą 
labirynt korytarzy i wąskich przejść, co stanowi nie lada atrak-
cję turystyczną. Niezwykle cennym przyrodniczo obszarem jest 
również rezerwat Wielkie Torfowisko Batorowskie z zespołami 
roślinności bagiennej. Na terenie Sawanny Łężyckiej, na obsza-
rze ok 2 km2, wśród bujnej roślinności łąkowej i parasolowatych 
sosen rozrzucone są pojedyncze skałki. 

DOPPELHERZ AKTIV NA SKURCZE
30 tabletek, suplement diety

DOPPELHERZ AKTIV  
KOENZYM Q10 FORTE
60 kapsułek, suplement diety

ZASTOSOWANIE:
Preparat jest zalecany dla 
osób, które powinny zadbać 
o serce lub chcą zmniejszyć 
efekty zmęczenia orga-
nizmu
•   powyżej 40 roku życia,
•   na diecie, 
•   uprawiających sport, 
•   intensywnie pracujących.

DZIAŁANIE:
Koenzym Q10 jest substancją o charakterze witaminy, która nazywana jest 
„eliksirem młodości”, bowiem odpowiada za wytwarzanie energii w komórkach 
organizmu. Największa ilość koenzymu Q10 występuje w sercu, mięśniach, wątro-
bie i nerkach. Q10 spełnia ważne funkcje w procesach łańcucha oddechowego, w 
mitochondriach komórek. Stwierdzono, że w mięśniu sercowym jego poziom u osób 
starszych spada o połowę w stosunku do serca osób młodych.
Witaminy z grupy B (B2, B6, B7. B12) wspomagają metabolizm energetyczny 
komórek i redukują skutki zmęczenia, a wit. B1 wzmacnia pracę serca. Pozwala to 
utrzymywać prawidłową wydolność energetyczną m.in. komórek mięśniowych.
Witamina C wspomaga wytwarzanie kolagenu w naczyniach krwionośnych i 
wspólnie z cynkiem wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Witamina 
E chroni przed stresem oksydacyjnym.
Doskonale przyswajalna, płynna forma koenzymu Q10 w kapsułce, z dodatkiem 
oleju sojowego, sprzyja dobremu wchłanianiu Q10 w jelitach.
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma GmbH 



 1
2

 3
4

5

 6
7

8
9

10
11

12

13
14

15
16

17

18
19
20
21

22
23

Krzyżówka na waka-Krzyżówka na waka-
ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI

34 ZDROWIE
I OPIEKAWRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK

                       1. CYJANEK
                           2.BEDNARZ
                  3.AMBASADA
                        4.GWIZDEK
                           5.REKTOR
                6.MIĘSIEŃ

                         7.OBELGA
                          8.BECIKOWE
                            9.ZACZYN
               10.KAPADOCJA
                          11.ECHOSONDA
                          12.SABAT
                 13.AFISZ
                       14.SCIĘGNA
                         15.ZESZYT
                      16.BOCELLI
                        17.WADOWICE
                      18.SAKSY

                       19.TARŁO
                       20.OCELOT

         21.APLAUZ
                       22.IGIELIT
              23.ANIMUSZ
              24.SĘKACZ

                  25.AWANS
             26.BIBLIA
                27.SKAJ
                    28.TRYBUN
               29.ODRZUT
         30.AIKIDO
            31.BREW
      32.AKTYWA



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!



www.zdrowekosci.com.pl

Naturalna witamina K2 – MK7


