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Drodzy Czytelnicy!
Maj i czerwiec to najpiękniejsze miesiące 
w roku i dla wielu początek sezonu urlopo-
wego. Trzeba jednak się do nich odpowiednio 
przygotować. Dlatego też przygotowaliśmy 
artykuły, które pomogą spędzić bezpiecznie  
i zdrowo ten wiosenno-letni wypoczynek.  
Nie zabraknie ważnych tematów o profi-
laktyce zdrowia, o dobroczynnym wpływie 
witamin. 
Przygotowaliśmy także specjalny przegląd 
urządzeń dla osób chorych na cukrzycę. 
Być może ułatwimy wybór właściwego 
glukometru.
Będziemy zachęcać do aktywności fizycznej  
i poznawania ciekawych zakątków, a także 
odnajdziemy ślady polskie na Grenlandii.  
Mamy nadzieję, że skorzystacie z Naszych 
porad i inspiracji. Przyjemnej lektury!
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SPIS TREŚCI
Obserwuj swój organizm! Alergia u seniora

Zdrowe i zadbane stopy

Cukrzyca – badaj się sam Przeglad urządzeń

Zdrowie seniora – energetyczna dieta

Naturalne piękno ziołowe  
i kwiatowe upiększanie

Wróć do formy po porodzie

Wakacyjna apteczka 

Znaczenie samokontroli w terapii cukrzycy

Śladami Polaków – GRENLANDIA

Dlaczego warto jeść witaminy?

Wsparcie dla dorosłych niepełnosprawnych  
i ich opiekunów

Wędrówki bliskie i dalekie

Krzyżówka

AESCIN 
20 mg, 90 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 20mg alfa-escyny.
Działanie: wchłanianie krwiaków pourazowych, zmniejsza prawdopodobieństwo ich 
wystąpienia w okresie pooperacyjnym. Poprawia krążenie żylno-limfatyczne, zapobiega 
zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym.
Wskazania: leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn dolnych, ży-
laków odbytu, zapaleniu żył kończyn dolnych oraz w profilaktyce i leczeniu krwiaków i 
obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 

Activblock Classic 
Roll-on, 25ml
Produkt przeznaczony do stosowania na 
noc, jako długotrwała i zaawansowana 
ochrona przed nadmierną potliwością 
pach. 
Podmiot odpowiedzialny:  
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. 

Bilobil intense
 120mg x 60 kapsułek twardych
Skład: każda kapsułka zawiera 120mg suchego wyciągu z liści miłorzębu
Wskazania: osłabienie pamięci i sprawności umysłowej związanej z wiekiem, 
zaburzenia krążenia mózgowego zawiązane z zaburzeniami krążenia mózgo-
wego (zawroty głowy, szumy uszne), pomocniczo u pacjentów wykonujących 
program ćwiczeń fizycznych w leczeniu niespecyficznej choroby naczyń obwo-
dowych z objawami chromania przestankowego.
Podmiot odpowiedzialny: KRKA , Słowienia 
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W tej chwili z problemem aler-
gii zmaga się niemal co trzeci 
mieszkaniec globu a ta liczba sta-
le rośnie. Także w Polsce według 
badania przeprowadzonego przez 
TNS OBOP w 2010 roku, około 
30% polskich gospodarstw domo-
wych boryka się ze schorzeniami 
na tle alergicznym. Alergie mogą 
się pojawić zarówno u dzieci jak 
i u osób dorosłych bądź w pode-
szłym wieku. Jest również moż-

liwość, że objawy na jakiś czasu 
ustąpią bądź złagodnieją, żeby 
później znowu się nasilić. Dlatego 
należy cały czas bacznie obserwo-
wać swój organizm i w porę udać 
się do lekarza. Takim przebiegiem 
choroby charakteryzuje się astma 
oskrzelowa, ponieważ bardzo czę-
sto jej objawy z wiekiem ustępują.  
Z drugiej jednak strony jeżeli roz-
poczyna się w okresie starości to 
przebieg jest zazwyczaj bardzo 

ciężki i dodatkowo może wy-
wołać inne choroby płuc. Szcze-
gólną uwagę na objawy alergii 
sezonowej powinni zwracać se-
niorzy. Klasycznymi objawami 
alergii są: katar, kichanie i swę-
dzenie oczu. Jeżeli te problemy 
pojawiają się w momencie gdy 
przebywamy na świeżym powie-
trzu to możemy podejrzewać, że 
jest to właśnie alergia. Alergia 
sezonowa jest związana z poja-
wieniem się pyłków roślin, które 
mogą wywołać reakcję alergicz-
ną. Pomocne w ustaleniu alerge-
nu jest kalendarz pylenia roślin, 
który jest dostępny na przykład  
w jednym z naszych ubiegłorocz-
nych artykułów. Tak czy inaczej 
pamiętajmy, że konieczne jest 
wybranie się do lekarza, który 
dokładnie określi co nam dolega 
i ustali plan leczenia. Jest to bar-
dzo ważne żaby rozpoznać takie 
objawy samemu, ponieważ zdia-
gnozowanie alergii w podeszłym 
wieku jest niezmiernie trudne, 
m.in. ze względu na współistnie-

Obserwuj swój organizm! 
Alergia u seniora

NUTROF TOTAL 
30  kapsułek,  suplement diety
Suplement zawiera witaminy i mikroelementy o działaniu antyoksydacyjnym, luteinę, 
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe OMEGA-3 ,zeaksantynę oraz wyciąg z 
winogron, dla utrzymania dobrego widzenia.

Thealoz Duo Gel 
10 ml
Produkt zawiera trehalozę 
oraz hialuronian sodu. 
Płynny żel , chroni, nawilża, 
działa osmoregulacyjnie, na 
powierzchnię oka.

Przedstawiciel w Polsce: THEA POLSKA Sp. z o.o.



nie wielu chorób leczonych rów-
nocześnie. Objawy alergii mogą 
mieć zarówno negatywny wpływ 
na jakość życia seniora jak i na 
jego stan zdrowia, ponieważ np. 
zatkany nos czy podrażnienie 
gardła mogą być niebezpiecz-
ne, gdy współwystępują u pa-
cjenta z  problemami sercowymi 
i  naczyń krwionośnych.. Dobór 
odpowiednich leków może być 
czasami nieco bardziej skompli-
kowany za sprawą faktu przyj-
mowania przez pacjenta innych 
leków, które mogą wchodzić 
w  reakcje z lekami przeciwaler-
gicznymi. Seniorzy bardzo często 
zażywają nawet po kilka leków 
naraz, co oznacza, że istnieje duże 
prawdopodobieństwo wystąpie-
nia interakcji z lekami na alergię. 
Skutkiem ubocznym takich inte-
rakcji mogą być zmiany nastroju 
lub zachowania, zatrzymanie mo-
czu, suchość w  ustach i spojów-
kach, zawroty głowy. W  takich 
przypadkach lekarz może przepi-
sać leki, które będą działać miej-
scowo na skórę, śluzówki oraz 
wziewnie. Suchość skóry i  świąd 
bardzo często występują u osób w 
podeszłym wieku co jest zazwy-
czaj związane z procesem starze-
nia się skóry. Sucha skóra łatwo 
ulega podrażnieniom, ma skłon-
ność do wyprysku, a uszkodzenie 

powstające przez drapanie mogą 
doprowadzić do infekcji bakteryj-
nej, grzybiczej czy wirusowej, ale 
też powoduje przenikanie alerge-
nów do tkanki podskórnej, pro-
wadząc do reakcji alergicznych. 
Żeby zdiagnozować alergię należy 
wykonać testy skórne punktowe 
a w przypadku alergii kontakto-
wej testy skórne płatkowe. Takie 
badanie może być niemożliwe 
szczególnie gdy pacjent cierpi na 
choroby serca. Kolejnym utrud-
nieniem w leczeniu alergii u osób 
starszych jest fakt, że częściej ob-
serwuje się u nich reakcje aler-
giczne na różne leki. Dlatego też 
osoby starsze  czasami wymaga-
ją leczenie środkiem na który są 
uczulone. W  takim przypadku, 
lekarz zaleci przeprowadzenie te-
rapii odczulającej.

Alergia wziewna u dorosłych 
utrudnia im normalne życie. Ob-
jawy możemy odczuwać zarów-
no przez kilka miesięcy w roku 
w  przypadku uczulenia na pyłki 
jak i przez cały rok w momencie 
gdy alergenem są na przykład 
roztocza kurzu domowego. 

Objawy alergii wziewnej  
u dorosłych:

1. Katar - intensywna wydzie-
lina z nosa i jednocześnie uczu-
cie jego zatkania, ataki kichania 
i świąd - to główny objaw alergii 
wziewnej. Mogą się też pojawiać 
bóle głowy, problemy z koncen-
tracją.

2. Kaszel - suchy i męczący, na-
silający się w nocy i nad ranem, 
przy braku objawów typowych 
dla przeziębienia, np. gorączki - to 
najczęściej objaw alergii wziewnej 
na roztocze kurzu domowego, ale 
może też występować ww wziew-
nej alergii pyłkowej.

3. Gorączka - u niektórych 
alergików temperatura potrafi 
podskoczyć nawet do 39°C.

4. Zapalenie spojówek – za-
czerwienienie oczu, intensywne 
łzawienie, pieczenie, świąd, opu-
chlizna - z reguły idzie w parze z 
nieżytem nosa, typowym dla aler-
gii wziewnej.
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5. Biegunki i bóle brzucha, 
szczególnie gdy dochodzi do aler-
gii krzyżowej.

Alergia wziewna u osób 
dorosłych często występuje w 
parze z alergią krzyżową
• U uczulonych na pyłki roślin 

często występują reakcje aler-
giczne po zjedzeniu niektó-
rych świeżych warzyw i  owo-
ców (gotowanie, mrożenie 
i  konserwowanie osłabia ak-
tywność alergenów).

• Uczuleni na pyłki brzozy po-
winni uważać na orzechy 
laskowe i włoskie, migdały, 
jabłka, banany, brzoskwinie, 
czereśnie, gruszki, śliwki, kiwi, 
pomidory, marchew.

• Osoby uczulone na pyłki traw 
muszą być ostrożne, sięgając 
po fasolę, soczewicę, zielony 
groszek.

• Uczuleni na pyłki bylicy po-
winni zachować ostrożność, 
jedząc seler, pietruszkę, szczy-
piorek, banany, melony.

Pomimo, że dzisiejsza medy-

cyna nie zna jeszcze sposobu na 
pozbycie się problemu alergii raz 
na zawsze, to jest kilka sposobów 
na złagodzenie jej objawów. 

Jeżeli lekarz zdiagnozuje 
u  nas alergię, może zastosować  
na przykład leki, które złagodzą 
objawy lub całkowicie je stłu-
mią. Można je podzielić na trzy  
grupy: 
 • Leki antyhistaminowe – zawie-

rają m.in. cetyryzynę lub lora-
tadynę (blokują wytwarzanie 
histaminy odpowiedzialnej za 
reakcję alergiczną). Najwięk-
szą skuteczność wykazują wte-
dy, gdy zaczyna się je stosować 
co najmniej na kilka dni przed 
pyleniem uczulającej rośliny.

• Kromony – działając na błonę 
śluzową, zapobiegają reakcji 
alergicznej: obrzękowi, skur-
czowi oskrzeli czy kichaniu. 
Stosowane są w postaci aero-
zoli, istnieją też krople do oczu, 
a nawet preparaty doustne dla 
chorych z alergią pokarmową.

• Kortykosteroidy – to hormony 
kory nadnerczy silnie działa-
jące na układ odpornościo-

wy, ale mające wiele skutków 
ubocznych. Dlatego stosuje się 
je, gdy nie pomagają inne, bez-
pieczniejsze preparaty.

Jeszcze jednym sposobem złago-
dzenie objawów tej przypadło-
ści jest odczulanie. W  przy-
padku alergii na pyłki ten 
rodzaj terapii może być prze-
prowadzony jedynie przed 
okresem kwitnienia roślin.

Jak już pisaliśmy wcześniej roz-
poznanie alergii u osoby w  po-
deszłym wieku w niektórych 
przypadkach może być trudne. 
Dlatego też namawiamy naszych 
czytelników do tego aby zwracali 
uwagę na takie objawy zarówno 
u siebie jak i u innych osób star-
szych, które same często mogą nie 
zdawać sobie sprawy, że to wła-
śnie alergia. Pomimo, że leczenie 
jej u osób starszych czasami może 
być nieco bardziej skomplikowa-
ne to i tak należy koniecznie udać 
się do lekarza żeby zadbać o swoje 
zdrowie jak i komfort życia. 

oprac. W. Jakubek

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.

FORTIS PHARMACETICALS Sp. z o.o.

Dytrybutor: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.  

Xylorin  aerozol do nosa  
0,1% 18ml (200 dawek)
Skład: 1 ml zawiera 1 mg ksylometazoliny
Działanie: poprzez miejscowe obkurczanie naczyń krwio-
nośnych zmniejsza się przekrwienie i obrzęk błony śluzowej 
i ilość wydzieliny
Wskazania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa 
występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, 
alergicznego zapalenia błony śluzowej, zapaleniu zatok.

Xylorin  ALERGIA 
20ml, wyrób medyczny
Szybka ulga, działa w 3 minuty
Szybki, bezpieczny i efektywny sposób 
na pozbycie się objawów alergicznego 
nieżytu nosa.

ALLERTEC WZF 
10mg, 7 tabletek
Skład: 1 tabletka zawiera 10mg cetryzyny.
Działanie: przeciwuczuleniowe.
Wskazania: leczenie sezonowego i  przewlekłego alergicznego zapalenia 
błony śluzowej nosa i spojówek, leczenie przewlekłej idiomatycznej wysypki.
Wytwórca: WZF Polfa Warszawa S.A.
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Stopy to bardzo ważny element 
ludzkiego organizmu, ponieważ 
to właśnie na nich spoczywa cały 
ciężar naszego ciała. Dbając o co-
dzienną higienę stóp większość 
z nas skupia się przeważnie na 
zachowaniu ich w czystości oraz 
na dobrym wyglądzie paznokci. 
To jednak zdecydowanie za mało 
aby móc cieszyć się prawdziwym 
zdrowiem i w pełni korzystać 
z możliwości jakie nam dają.

Urządź stopom 
domowe SPA
Jeżeli nie mamy możliwości 

skorzystania z profesjonalnych 

zabiegów, jakie oferują nam sa-
lony urody – to nic straconego! 
Obecnie na rynku dostępnych 
jest wiele preparatów do pielę-
gnacji stóp, dzięki czemu bez 
problemu możesz przygotować 
takie spa w swoim domowym za-
ciszu.

Zacznij od kąpieli. Wymocz 
nogi w preparatach zmiękczają-
cych naskórek lub specjalnych so-
lach do pielęgnacji. Możesz rów-
nież przygotować taką miksturę 
samodzielnie. Do ciepłej wody 
dodaj ocet jabłkowy, troszkę soli, 
olejki eteryczne np. lawendowy 
lub cytrusowy. Zrelaksuj się.  Na-

stępnie wykonaj peeling – czyli 
złuszczenia skóry stóp. Zabieg 
ten wykonywany regularnie 
znacznie poprawie kondycję nóg 
oraz zapobiega powstawaniu zro-
gowacenia naskórka.

W przypadku gdy borykasz 
się z problemem zrogowaciałe-
go naskórka z pomocą przycho-
dzią pumeks bądź specjalistyczne 
tarki. Na koniec nie zapomnij 
o nawilżeniu. To bardzo ważne 
aby odpowiednio zregenerować 
swoje stopy wmasowując w nie 
kremy nawilżające. Aby spotęgo-
wać ich działanie warto na koniec 
nałożyć bawełniane skarpetki by 
krem mógł się właściwie wchło-
nąć.

Zadbaj o paznokcie
Paznokcie są wizytówką czło-

wieka. Ich stan świadczy również 
o kondycji i zdrowiu człowieka.  
Pielęgnację paznokci rozpocz-
nij od ich skrócenia. Do tego 
najlepiej posłużą specjalistycz-
ne kosmetyczne nożyczki z za-
okrąglonymi główkami. Przytnij 
je na półokrągło pozostawiając 
niewielką ilość nad opuszkiem 

Zdrowe i piękne 

stopy
Wiosna to czas, w którym zrzucamy ze stóp ciężkie zimowe obuwie i zakłada-

my lekkie i zwiewne czułenka lub sandały. Czy jednak po trwającej kilka miesię-
cy zimie nasze nogi są na to gotowe? Jak sprawić aby stopy były naszą piękną  
wizytówką a nie przyczyną kompleksów?



(w celu ochrony opuszka przed 
uszkodzeniem). Kolejnym kro-
kiem jest opiłowanie obciętych 
paznokci na półokrągło aby nie 
dochodziło do bolesnego wrasta-
nia paznokci w naskórek.

Płytkę paznokcia warto po-
smarować lakierem z odżywką 
wzmacniającą. Jeżeli natomiast 
zauważysz zmiany na płytce nie 
zwlekaj - mogą to być pierwsze 
objawy grzybicy paznokci. Grzy-
bicą stóp, łatwo się zarazić na ba-
senach, w hotelach, używając cu-
dzych przyborów do manicure, 
ręczników, pożyczając obuwie. 
Infekcji sprzyja też noszenie cia-
snych butów z sztucznych two-
rzyw. Płytka paznokcia staje się 
zgrubiała, nierówna i matowa, 
zmienia zabarwienie na żółte, 
zielonkawe lub brunatne.

Na ratunek z pewnością przyj-
dą dostępne w sprzedaży prepa-
raty zwalczające ten problem.

Nie daj się 
pękającym piętom
Pękające pięty nie wyglądają 

zbyt estetycznie w letnim obu-
wiu. To również bardzo bolesny 
problem. Najczęstszą jego przy-
czyną jest mocne przesuszenie 

i zrogowacenie naskórka. Pęknię-
cia mogą być też skutkiem nie-
doboru witaminy A. Aby temu 
zapobiec zafunduj swoim sto-
pom ciepłą kąpiel z peelingiem, 
następnie wklep w pięty specjal-
ną maść na popękaną skórę pięt 
lub użyj zawartości kapsułki z wi-
taminą A+E. Na wysmarowane 
nogi załóż bawełniane skarpetki.

Walcz z potliwością
stóp
Nadmierne pocenie się stóp 

dotyka wiele osób, szczególe 
w  okresie wzmożonych upałów. 
Jest to poważny problem nie tyl-
ko ze względów na dyskomfort 
związany z nieprzyjemnym zapa-
chem ale również z konsekwen-
cjami jakie za sobą ciągnie – np. 
wywołanie grzybicy. Jest jednak 
kilka sprawdzonych domowych 
sposobów na nadpotliwość.  Sta-
raj się regularnie moczyć stopy 
w  wodzie z domieszką herbaty 
lub soli. Dodatkowym atutem 
będzie pozbycie się z nóg bak-
terii – zrobisz to przygotowując 
maseczkę z  imbiru (zetrzyj go 
na tarce i nałóż na stopy). Warto 
wspomóc się również dostępny-
mi na rynku preparatami zmniej-

szającymi potliwość – np. w po-
staci aerozolu lub zasypki.

Dobre buty to 
połowa sukcesu
Istotną sprawą jest również 

dobór obuwia. Gdy temperatury 
na dworze wzrastają warto zre-
zygnować z pełnego obuwia na 
rzecz odkrytych sandałów. Wy-
bieraj lekkie, przewiewne skó-
rzane buty i jeżeli to możliwe nie 
spędzaj w nich całego dnia. War-
to mieć w domu kilka par obuwia 
i chodzić w nim naprzemiennie 
–  wówczas mogą one spokojnie 
wyschnąć i nie pojawi się w nich 
nieprzyjemny zapach.

Jeżeli już jesteśmy zmuszeni do 
ubrania pełnych butów zadbajmy 
o skarpetki. Najlepiej sprawdzą 
się bawełniane lub bambusowe. 
Unikajmy sztucznych, nieprze-
puszczających powietrza wyro-
bów. Nasze stopy podobnie jak 
pozostała część ciała muszą swo-
bodnie „oddychać”.

oprac. M. Oblas
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W Polsce jak i na całym świecie 
wzrasta liczba osób, które chorują 
na cukrzycę. Według najnowszych 
danych statystycznych podanych 
przez Międzynarodową Federację 
Diabetologiczną obecnie dotyczy 
to już 8,3% populacji ludzkiej. 
Z  powodu cukrzycy umiera na 
całym świecie 4,9 miliona osób 
rocznie, czyli 1 osoba co 7 sekund, 
a w Europie 23% umierających 
cukrzyków nie ukończyło 60 lat. 
Te liczby pokazują ogromną skalę 
problemu. Prognozy na najbliższe 
lata też nie są optymistyczne, bo-
wiem szacuje się, że liczba cho-
rych będzie wzrastać, a co za tym 
idzie w ciągu najbliższych 10 lat 
wzrośnie o 50% liczba zgonów z 
powodu cukrzycy i jej powikłań. 
Dlatego też tak ważne są wszyst-
kie możliwe działania, które mogą 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
tej groźnej a  często lekceważonej 
choroby. Cukrzyca jest to choroba 
przewlekła, w której trzustka prze-
staje produkować insulinę, lub wy-
twarza jej za mało, a ponadto nie 
jest ona prawidłowo wykorzysty-
wana przez komórki ciała człowie-
ka. Jej niedobór prowadzi do za-
burzeń w zakresie wykorzystania 
glukozy przez organizm, co powo-
duje zwiększenie stężenia glukozy 
we krwi (hiperglikemię) oraz wy-
dalanie glukozy wraz z moczem. 
Cukrzyca charakteryzuje się także 
zaburzeniami metabolizmu wę-
glowodanów, tłuszczów i białek. 
Ocenia się, że blisko 1/3 chorych 
na cukrzycę początkowo nie zda-

je sobie sprawy ze swojej choroby, 
bowiem nie wykonuje badań krwi 
pozwalających na rozpoznanie i 
nie leczy się. Występują 2 typy cu-
krzycy oraz postać trzecia, zwana 
cukrzycą ciążową. 

Każdy typ cukrzycy prowadzi 
do hiperglikemii, ale różnią się 
one etiologią. 

Typ 1 dotyczy zwykle dzieci 
i młodych ludzi, także tych szczu-
płych, których trzustka produkuje 
zbyt małe ilości insuliny lub nie 
produkuje jej wcale. Spowodo-
wane jest to najczęściej poprzez 
uruchomienie procesów autoim-
munologicznych, które prowadzą 
do destrukcji komórek trzustki, 
wskutek czego organizm traci 
zdolność wytwarzania insuliny. 
Ci pacjenci muszą być leczeni in-
suliną od momentu rozpoznania 
choroby. 

Typ 2, dotyczący 90-95% cho-
rych, to zespół oporności insuli-
nowej nasilany zazwyczaj przez 
współistniejącą otyłość. Częściej 
zapadają na nią osoby po 45 roku 
życia choć spotyka się ją również 
u osób młodszych, ale najczęściej 
tych z nadwagą. Jakkolwiek trzust-
ka tych osób wytwarza insulinę, 
to komórki organizmu stają się 
mniej wrażliwe na insulinę – hor-
mon odpowiedzialny za regulację 
poziomu cukry we krwi, co nazy-
wamy insulinoopornością.

Istnieje jeszcze trzecia postać cu-
krzycy zwana cukrzycą ciężarnych. 
Rozwija się ona u kobiet w  ciąży, 
najczęściej w trzecim trymestrze. 

Choć ustępuje po porodzie wią-
że się ze zwiększonym ryzykiem 
zachorowania na cukrzycę typu 2  
w późniejszym okresie życia.

Producenci sprzętu me-
dycznego oraz firmy farma-
ceutyczne głośno deklarują 
chęć tworzenia produktów, 
będących odpowiedzią na 
epidemię cukrzycy, która 
rozwija się w tempie 7 milio-
nów przypadków rocznie. 

Glukometr to urządzenie słu-
żące do szybkiego, precyzyjnego 
pomiaru i bieżącego odczytu po-
ziomu cukru we krwi wykorzy-
stujące specjalne paski testowe 
z wtopionymi elektrodami lub 
odczynnikiem chemicznym. Do-
kładny wynik uzyskujemy w cią-
gu kilku sekund. Wystarczy tylko 
włożyć pasek testowy do aparatu, 
nanieść na jego końcówkę niewiel-
ką kroplę krwi i odczytać wynik 
na wyświetlaczu. Niektóre modele 
glukometrów posiadają specjalne 
oprogramowanie współpracują-
ce z komputerem, co pozwala na 
kompleksową ocenę profilu dobo-
wego glikemii u pacjenta.  Gluko-
metr służy do codziennej samo-
kontroli poziomu cukru we krwi. 
Jest on istotną częścią zestawu 
każdego diabetyka. Przy cukrzycy 
typu 1 należy sprawdzać poziom 
cukru we krwi kilka razy dziennie. 
Choć istnieje na polskim rynku 
wiele glukometrów nie wszystkie 
urządzenia do badania poziomu 

Cukrzyca – badaj się sam 
Przegląd urządzeń
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cukru we krwi są sobie równe. 
Większość glukometrów robi do-
kładnie to co do nich należy czyli 
mierzy poziom cukru, ale różnią 
się rodzajem i liczbą funkcji, które 
oferują. 

Najpopularniejszym miejscem 
pobierania próbki  krwi do badań 
glukozy jest nakłucie palca. Ale 
niektórzy wolą uzyskać próbki 
krwi z innych miejsc. Praktycz-
nie wszystkie glukometry zostały 
zatwierdzone do pobierania krwi 
z różnych części ciała. 

Na polskim rynku mamy do 
wyboru gleukometry z kilku róż-
nych firm m.in.: Roche - Accu – 
Check,  Sanofi-Aventis – iBGStar, 
Lifescan -  OneTouch, PTS Dia-
gnostics – CardioCheck,  Diagno-

sis - Diagnostic Gold System czy  
Bayer - Glukometr Contour TS.

Wszystkie powyższe urzą-
dzenia do sprawdzenia poziomu 
cukru  potrzebują świeżej kropli 
krwi, a żeby ją uzyskać za każdym 
razem trzeba nakłuć swoje ciało. 
Choć jest to niemal bezbolesne nie 
każdy jest w stanie przywyknąć do 
nakłuwania się kilka a czasem kil-
kanaście razy dziennie.  Dlatego 
też na rynku można dostać inne 
urządzenie, dzięki, któremu moż-
na uniknąć częstego nakłuwania 
skóry . Jest to urządzenie o nazwie 
FreeStyle Nawigator, które mierzy 
poziom cukru co minutę, eliminu-
jąc ból, który związany jest z na-
kłuwaniem palca. Użycie pasków 
diagnostycznych jest jedynie ko-

nieczne do kalibracji urządzenia. 
Freestyle Nawigator o rozmiarach 
pagera odczytuje poziom cukru 
przez cienki sensor umieszczo-
ny w tkance podskórnej i zabez-
pieczony plastrem. Jeżeli poziom 
glukozy przekracza bezpieczny 
zakres, wtedy urządzenie reaguje 
alarmem. Poziom odniesienia dla 
alarmu można ustawić indywidu-
alnie. Transmiter przekazuje dro-
gą radiową, minuta po minucie, 
informacje do odbiornika. Czuj-
nik i transmiter nie muszą być 
odłączone w trakcie aktywności 
fizycznej typu pływanie. Odbior-
nik jednak nie jest wodoodporny. 
Podłączając urządzenie należy 
zachować odpowiednią odległość 
między odbiornikiem a transmi-
terem. Powinna ona wahać się 
w  granicach 3 m. Sensory pomia-
rowe należy zmieniać co 5 dni.  

Innym rodzajem urządzenia 
tego samego producenta jest 
czytnik FreeStyle Libre.  

Podczas każdego skanowania 
za pomocą czytnika otrzymujemy 
aktualny odczyt poziomu glukozy, 
ośmiogodzinną historię pozio-
mów glukozy oraz strzałkę trendu 
określającą, czy stężenie glukozy 

Alantan dermoline
50 g, krem ochronny  

półtłusty z witaminami A i E
Kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry niemowląt,  dzieci  

i dorosłych. Łagodzi skutki działania niekorzystnych  
czynników zewnętrznych (wiatr, suche powietrze, detergenty),  

polecany do pielęgnacji całego ciała,  
idealnie natłuszcza i nawilża.

Producent: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”

Alantan dermoline 
50 g, krem ochronny z witaminą A

Kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry niemowląt,  
dzieci i dorosłych. Łagodzi skutki działania niekorzystnych czynników 

zewnętrznych (wiatr, suche powietrze,  
detergenty), polecany do pielęgnacji całego ciała,  

dla skóry suchej , wrażliwej i skłonnej do zaczerwienienia.
Producent: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA”

Alantan  
dermoline  
Nawilżający balsam  
do ciała, 190ml
Preparat przeznaczony do pielęgnacji 
każdego rodzaju skóry, a przede  
wszystkim do skóry suchej, wrażliwej i 
skłonnej do podrażnień.
Producent: Zakłady  
Farmaceutyczne „UNIA”



rośnie czy spada. Czytnik może 
przechowywać dane o glukozie 
z okresu do 90 dni oraz posiada 
zrozumiałe wykresy z  krótkim 
podsumowaniem historii stężeń 
glukozy. Jest mały i  dzięki cze-
mu można go nosić ze sobą cały 
czas. Dzięki podświetlanemu ko-
lorowemu ekranowi dotykowe-
mu można odczytywać wyniki 
w ciemności. Sensor umieszcza się 
na tylnej stronie ramienia za po-
mocą jednorazowego urządzenia 
zwanego aplikatorem. Przy jego 
pomocy pod skórę wprowadza 
się małe (5 mm długości i 0,4 mm 
średnicy), sterylne, miękkie włók-
no. Aby sensor przylegał do skóry 
pokryty jest od spodu klejem. Za-
łożenie sensora na tylnej stronie 
ramienia jest praktycznie bezbo-
lesne. Aby otrzymać odczyt glu-
kozy, wystarczy wykonać krótkie 
jednosekundowe skanowanie – 
przytrzymać czytnik w odległości 
do 4 cm od sensora. Ten prosty 
skan dostarcza więcej informa-
cji niż tradycyjne monitorowanie 
glikemii za pomocą pasków testo-
wych, bez konieczności wykony-
wania rutynowych nakłuć. System 
FreeStyle Libre oferuje również 
oprogramowanie umożliwiające 
generowanie zwięzłych raportów, 

które pozwalają na analizę zebra-
nych danych. Podczas każdego 
skanowania za pomocą czytnika 
otrzymujemy aktualny odczyt po-
ziomu glukozy, ośmiogodzinną 
historię poziomów glukozy oraz 
strzałkę trendu określającą, czy 
stężenie glukozy rośnie, spada czy 
powoli się zmienia. Czytnik po-
zwala na skanowanie przez ubra-
nie. Żywotność sensora to do 14 
dni. Po tym czasie musimy wy-
mienić sensor na nowy.

Ile kosztują glukometry  
i paski testowe?

Glukometry to podstawowe 
urządzenia dla diabetyków, słu-
żące do pomiaru i kontroli po-
ziomu glukozy we krwi. Krew do 
badania pobierana jest zwykle z 
opuszka palca, a cała procedura, 
łącznie z odczytaniem wyniku, 
trwa zazwyczaj kilkadziesiąt se-
kund. Na rynku można znaleźć 
wiele rodzajów glukometrów. Ku-
pując aparat do mierzenia cukru 
warto zwrócić uwagę na jego kilka 
istotnych parametrów. Pierwszym 
z  nich jest cena. Ceny glukome-
trów wahają się od 50 do 200 zło-
tych. Te najtańsze są najbardziej 
podstawowe, a te droższe wypo-
sażone są w dodatkowe funkcje 

i ułatwienia, usprawniające ko-
rzystanie z  glukometru. Drugim 
czynnikiem, na który powinniśmy 
zwrócić uwagę są opinie użytkow-
ników o danym glukometrze. Naj-
popularniejsze modele są do ku-
pienia w aptekach po kilkadziesiąt 
złotych np: Glukometr Optium 
Xido to koszt od 110 do 200 zł, 
Glukometr ACCU-CHEK Active 
– 100 - 150, Glukometr Contour 
TS 60 – 100 zł. Modele dla niesły-
szących to niestety wydatek już 
ok. 250 zł za zestaw iXell Audio 
a modele specjalistyczne jak Ac-
cutrend Plus, który wykonuje ilo-
ściowe oznaczenia poziomu glu-
kozy, cholesterolu, triglicerydów 
i kwasu mlekowego bezpośred-
nio z krwi włośniczkowej to już 
koszt ok. 600 -700 zł. Podobnie 
jest z paskami. Wszystkie paski 
bez refundacji kosztują podobnie: 
poniżej złotówki za jeden. W ap-
tekach ceny się wahają i Roche 
Accu-Chek Active 50 szt. kosztuje 
od 31 do 59 zł, Bayer Contour TS 
– 50 szt. kosztuje od 37 do 50 zł, 
Glucosense podobnie ok. 48 zł.  

O  pomoc w wyborze odpo-
wiedniego dla nas urządzenia za-
wsze możemy poprosić naszego 
lekarza lub farmaceutę. 

oprac. J. Kurkowski
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Calcium Krystalicznie Czyste
20 saszetek, suplement diety
Saszetki zawierają mleczan wapnia, bez substancji pomocniczych ta-
bletkujących, bez aromatów, barwników, słodzików i sodu. Suplement 
polecany do uzupełnienia diety w wapń szczególnie dla osób uczulonych 
na niektóre substancje dodatkowe występujące w tabletkach musujących. 
Producent: Uniphar Sp. z o.o.

VITRUM osteo 
60 tabletek, suplement diety
Suplement zawiera wapń, magnez  
i witaminę D3,  które pomagają  
zachować zdrowe kości.
Dystrybutor: Uniphar Sp. z o.o.

VITRUM Calcium 1250
60 tabletek, suplement diety
Mocne kości, zdrowe zęby
Zawiera węglan wapnia z muszli ostryg (500 mg) oraz witaminę D3 (5 µg). 
Polecany dla osób dorosłych jako uzupełnienie codziennej  diety w wapń i 
witaminę D.
Dystrybutor: Uniphar Sp. z o.o.
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Cukier krzepi!
Węglowodany, czyli cukry, 

to składniki naszej diety, z któ-
rych rezygnujemy najczęściej, 
a to właśnie one dostarczają nam 
energii  oraz dbają o nasze dobre 
samopoczucie. Ich spożywanie 
wpływa na zmniejszenie stanu 
napięcia i  przygnębienia u osób 
z depresją. Na pewno wiele razy 
w chwilach stresu lub smutku or-
ganizm domagał się czekolady. 
W zwalczaniu stresu przydat-
ne są cukry proste, występujące 
m.in. w  owocach, miodzie, sło-
dyczach, jak i węglowodany zło-
żone, znajdujące się w pieczywie, 
płatkach zbożowych, kukurydzy 
czy kaszach. Pierwsze z nich, 
choć charakteryzują się szybszym 
działaniem relaksującym, nie po-

winny być zjadane w nadmiarze, 
ponieważ sprzyjają nadwadze. 
Szklanka słodkiego napoju albo 
cukierek wystarczą, by trochę 
usokoić nasze nerwy po poje-
dynczym wydarzeniu. Jednak 
jeśli znajdujemy się dłuższy czas 
w  sytuacjach stresowych, zaleca 
się dietę składającą się z  węglo-
wodanów złożonych.

Witaminy i minerały 
działające  
antydepresyjnie

Dla zachowania dobrego sa-
mopoczucia ważne jest dostar-
czenie odpowiedniej ilości wita-
min i minerałów. Które z nich są 
najbardziej potrzebne, kiedy po-
garsza się nastrój i narasta zmę-
czenie?

Selen – jego niedostateczna 
ilość w diecie sprzyja powsta-
waniu chandry, pogarsza na-
strój i  zwiększa odczucie lęku. 
W większych dawkach ten pier-
wiastek jest obecny w orzechach 
brazylijskich, rybach i owocach 
morza, nasionach słonecznika. 
Mniejsze ilości selenu znajdują 
się również w przetworach zbo-
żowych.

Magnez – niedobór tego 
makroelementu może przyczy-
nić się m.in. do większej podat-
ności na stres, nadpobudliwości 
nerwowej, osłabienia i szybszego 
męczenia się. Najwięcej magne-
zu zawierają razowe produkty 
zbożowe, grube kasze, rośliny 
strączkowe (fasola, groch), orze-
chy, nasiona roślin oleistych (np. 
słonecznika), zielone warzywa, 
kakao, banany, migdały, daktyle, 
figi.

Witamina B6 – jest niezbęd-
na do wytwarzania ważnych 
przekaźników, takich jak do-
pamina i serotonina, mających 
wpływ na prawidłowe funkcjo-
nowanie układu nerwowego. Jej 
niedobór objawia się nerwowo-
ścią, zmęczeniem, pogorszeniem 
samopoczucia, może przyczynić 
się również do rozwoju depresji. 
Większe ilości witaminy B6 znaj-
dują się w drożdżach, kiełkach 

ZDROWIE SENIORA
Energetyczna dieta
Nie masz energii do życia, nic ci się nie chce? Sprawdź, czy w twojej diecie nie 
brakuje składników odpowiedzialnych za dobry nastrój.
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pszenicy, otrębach, nasionach 
roślin strączkowych, orzechach, 
a także w mięsie, mleku, jajach.

Kwas foliowy (wit. B9)   
– codzienna dawka tej witaminy 
może zmniejszyć ryzyko depre-
sji. Znajduje się ona w zielonych 
warzywach liściastych (sała-
ta, szpinak, natka pietruszki, 
jarmuż), brokułach, owocach 
cytrusowych, roślinach strącz-
kowych, w jajach, serach z nie-
bieską pleśnią, mięsie. Kwas fo-
liowy jest bardzo wrażliwy na 
działanie wysokiej temperatury, 
warto zatem podawać obfitujące 
w niego warzywa w formie suro-
wej.

Witamina B12 – jest nie-
zbędna do prawidłowej pracy 
układu nerwowego, jej niedobo-
ry występują u części osób cier-
piących na depresję. Najlepsze 
źródło wit. B12 to wątroba i ner-
ki, w mniejszych ilościach wy-
stępuje również w mięsie, mleku 
i jajach.

Tryptofan - cenny  
aminokwas

Tryptofan z grupy aminokwa-
sów białkowych jest niezbęd-
nym składnikiem do produkcji 
serotoniny w mózgu. Jego ilość 
w typowej diecie odpowiada 
podstawowym metabolicznym 
wymaganiom, ale często nie za-
pewnia optymalnych poziomów 
serotoniny. Spadek poziomu se-
rotniny w  organizmie wpływa 
m.in. na nasze poczucie bezpie-
czeństwa, relaksu czy zaufania, 
zwłaszcza, że wpływa na pogor-
szenie nastroju i zaburzenia snu 
(tryptofan jest też niezbędny do 
syntezy melatoniny). 

Najlepsze źródła tryptofanu 
to: jajka, mleko oraz przetwo-
ry mleczne, ryby, chude mięso, 
zwłaszcza drobiowe, pełnoziar-
niste produkty zbożowe, rośliny 
strączkowe, pestki dyni i sło-
necznika, nasiona sezamu.

Dobre tłuszcze  
zapobiegają depresji

Wielonienasycone kwasy 
tłuszczowe z grupy omega-3, 
słynne ze swojego korzystnego 
oddziaływania na układ krąże-
nia, to również składnik wyjąt-

kowo cenny dla naszego mózgu. 
Coraz więcej badań naukowych 
potwierdza związek między ich 
niedoborem a depresją. Zaob-
serwowano, że w regionach, 
gdzie jada się więcej ryb mor-
skich, stanowiących doskonałe 
źródło kwasów tłuszczowych 
omega-3, ryzyko wystąpienia 
depresji jest mniejsze. Obiecu-
jące wyniki dotyczące terapeu-
tycznego oddziaływania kwasów 
omega 3 stwierdzono również 
podczas ich stosowania w for-
mie suplementów przez kobiety 
ciężarne i po porodzie, cierpiące 
na zaburzenia nastroju. Ustalo-
no też, że dodatek kwasów tłusz-
czowych do typowego leczenia 
przeciwdepresyjnego zwiększa 

Kasztanowy  
żel z rutyną
350 g
Żel do pielęgnacji i masażu nóg,  
niweluje uczucie „ciężkich nóg”.
Dystrybutor: VIRDE POLSKA  Sp. z o.o.

Kasztanowy  
żel z mentolem
250 g
Żel do pielęgnacji spuchniętych 
i zmęczonych nóg z tendencją  
do pękających mikronaczynek.  
Zapewniają skórze uczucie  
przyjemnego chłodu , niweluje  
uczucie „ciężkich nóg”.
Dystrybutor: VIRDE POLSKA  Sp. z o.o.

Konopny krem
100 ml 
Krem z konopi przynosi szybką ulgę oraz rozluźnienie, 
idealny do pielęgnacji przeciążonych, sztywnych  
i obolałych stawów, mięśni więzadeł. 
Dystrybutor: VIRDE POLSKA  Sp. z o.o.

Uzarin żel
75 ml 
Preparat kojąco-pielęgnu-
jący na skórę wrażliwą, 
szczególnie na miejsca po 
urazach również z opuchli-
zną, siniakami i krwawymi 
wybroczynami.
Właściwości: substancje czynne preparatu mają 
właściwości antybakteryjne, kojące i ściągające, dające 
szybkie odczucie ulgi. 
Dystrybutor: NES PHARMA



skuteczność terapii. Najlepszym 
naturalnym źródłem kwasów 
tłuszczowych omega-3 są owoce 
morza, tłuste ryby morskie (ma-
krela, łosoś, sardynka, śledź) i po-
zyskiwany z nich tłuszcz. Wystę-
pują one również w produktach 
pochodzenia roślinnego np. orze-
chach włoskich, nasionach lnu 
i rzepaku.

Papryka na chandrę?
Stosowanie ostrej papryki jako 

przyprawy może przyczynić się 
do poprawy nastroju. Dzieje się 
tak za sprawą substancji o nazwie 
kapsaicyna, związku odpowiada-

jącego za jej piekący smak. Jada-
nie ostrej papryki wywołuje tak 
intensywne pobudzenie zakoń-
czeń nerwowych w jamie ustnej, 
że organizm odbiera ten sygnał 
mylnie i interpretuje go jako ból 
podczas oparzenia. Chcąc złago-
dzić to pozorne odczuwanie bólu, 
zaczyna produkować łagodzą-
ce endorfiny, nazywane również 
hormonami szczęścia. Pikant-
ne potrawy, które tak drażniąco 
działają na nasze podniebienie, 
mogą zatem poza zwiększaniem 
doznań smakowych, przyczynić 
się do poprawy nastroju.

Filiżanka małej czarnej 
poprawi nastrój

Kofeina jest jedną z najpopu-
larniejszych substancji psychoak-
tywnych na świecie. Dostarcza-
na do organizmu wraz z kawą, 
herbatą, niektórymi napojami 
np. energetyzującymi, typu cola, 
wpływa na poprawę koncentracji, 
pobudza i pomaga pokonać zmę-

czenie. Co ciekawe, okazuje się, 
że może ona również zmniejszać 
uczucie przygnębienia, stanowiąc 
naturalny łagodny środek anty-
depresyjny! Nie należy jednak 
przesadzać z jej ilością, ponieważ 
podawana w nadmiarze wywołu-
je u części osób zaburzenia snu, 
stany lękowe, a zamiast poprawy, 
wpływa na pogorszenie nastroju. 
Zaleca się, aby w ciągu dnia ogra-
niczać się do wypijania maksy-
malnie 4 filiżanek kawy.

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

Enterol 250 
10 kapsułek, 20 kapsułek, 10 saszetek
Skład: kapsułka zawiera 250mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi
Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych , zapobieganie biegunkom poanty-
biotykowym , nawracającą biegunka spowodowana zakażeniom C. difficile , jako dodatek 
do leczenia wankomycyną lub metronidazolem, zapobieganie biegunkom z żywieniem 
dojelitowym, zapobieganie biegunkom podróżnych.
Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX 

Brodacid  
płyn na skórę, 8 g

ABE  
płyn na skórę, 8 g

Skład: 1g płynu zawiera: 50, 4mg kwasu 
mlekowego( w postaci roztworu 90%), 
100mg kwasu salicylowego.
Działanie: keratolityczne (zmiękcza 
i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, 
ułatwiając jego złuszczanie).
Wskazania: leczenie brodawek zwy-
kłych, około paznokciowych, brodawek 
stóp i mozaikowych.
Podmiot odpowiedzialny:  
GRUPA INCO S.A.

Skład: 1g płynu na skórę zawiera 89 mg 
kwasu mlekowego (w postaci roztworu 
90%) oraz 89 mg kwasu salicylowego.
Działanie: keratolityczne 
Wskazania: usuwanie odcisków  
i zgrubiałej skóry.
Podmiot odpowiedzialny:  
GRUPA INCO S.A.



Kosmetyki na wiosnę i lato 
muszą zapewniać uczucie świe-
żości – nie tylko dezodoranty, ale 
również żele pod prysznic i  do 
kąpieli, balsamy do ciała, aro-
matyczne wody i perfumy. Mogą 
być prawdziwą ucztą dla zmy-
słów i ciała, ponieważ olejki ete-
ryczne, pozyskiwane z kwitną-
cych kwiatów i dojrzewających 
owoców, nie tylko pięknie pach-
ną, ale mogą mieć dobroczynne 
działanie na skórę. Oto te, które 
najczęściej można znaleźć w ko-
smetykach.

LAWENDA
Roślina o wspaniałym odświe-

żającym, relaksującym zapachu. 
Sprawdza się w pielęgnacji każ-
dego rodzaju skóry – ma wła-
ściwości antyseptyczne, łagodzi 
podrażnienia skóry, stymuluje 
regenerację jej uszkodzeń. Na-
wilża, oczyszcza, tonizuje. Dlate-
go olejek pozyskiwany z lawen-
dy jest częstym składnikiem nie 
tylko wód toaletowych, ale także 
balsamów do ciała i różnych ko-
smetyków do twarzy.

MELON 
Nadaje kosmetykom słodki 

i jednocześnie odświeżający aro-
mat. Ekstrakt z tego owocu ma 
właściwości odżywcze i nawil-
żające skórę. Czyni ją miękką i 
delikatną. Dzięki właściwościom 
złuszczającym melon sprawia, że 
skóra staje się gładka, sprężysta 
i miękka.

MALINY

Maliny odżywiają cerę, przy-
spieszają regenerację i chronią 
przed wolnymi rodnikami. Po-
magają też oczyszczać skórę, na-
dając jej blask, a także redukują 
zaskórniki i niedoskonałości, 
opóźniają procesy starzenia.

BEZ
Proces ekstrakcji olejku z jego 
kwiatów jest niezwykle trudny, 
dlatego naturalny olejek z bzu 
jest rzadko spotykany i dość 
drogi – bywa jednym ze skład-
ników luksusowych perfum. Ma 
urzekający zapach, który popra-

wia nastrój. Sprawdza się jako 
składnik kosmetyków pielęgna-
cyjnych do przemywania skóry 
z trądzikiem różowatym, łojoto-
kiem, pomaga też zwalczać wor-
ki i cienie pod oczami.

MORELE
Chronią skórę przed szkodli-

wym działaniem wolnych rodni-
ków. Olej z moreli ma właściwo-
ści wygładzające, kosmetyki do 
twarzy i ciała, które go zawiera-
ją, delikatnie łagodzą, nawilżają, 
a przede wszystkim odżywiają 
skórę. Morele to nieoceniony 
składnik kosmetyków przezna-
czonych przede wszystkim do 
pielęgnacji cery tłustej i łojoto-
kowej.

PORZECZKI
Zarówno czarne, jak czerwone 
porzeczki są bardzo wartościo-
wym składnikiem kosmetyków, 
szczególnie przeznaczonych do 
cery dojrzałej, ponieważ wy-
gładzają, napinają i ujędrnia-
ją skórę. Redukują też drobne 
zmarszczki i pozostawiają skórę 
elastyczną.
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Naturalne piękno
ziołowe i kwiatowe upiększanie

Delikatny aromat róży, upajający jaśminu i lawendy, świeży zielonych jabłek, słod-
ki soczystego melona. Wszystkie kwitnące kwiaty i dojrzewające owoce, jakimi 
obdarowują nas wiosna i lato, odnajdziemy w kosmetykach, które uwodzą zapa-
chem i dbają o naszą urodę.
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RÓŻA
Królowa kwiatów, jest częstym 

składnikiem perfum i aromatycz-
nych wód do ciała. Z jej płatków 
wytwarzany jest olejek (najmniej 

alergizujący olejek eteryczny spo-
śród wszystkich). Ma właściwości 
antyseptyczne i przeciwzapalne. 
Koi cerę wrażliwą, a zmęczonej 
i szarej dodaje blasku. Korzystnie 
wpływa na rozszerzone naczynka 
krwionośne, ponieważ wzmacnia 
je i zmniejsza zaczerwienienia. 
Ponadto poprawia stan starzejącej 

się skóry – wygładza zmarszczki  
i zwiększa jej jędrność. A dodany 
do kremów pod oczy zmniejsza 
opuchliznę i usuwa objawy zmę-
czenia.

TRUSKAWKI 
Odżywiają skórę, odświeżają ją 
i  dodają blasku. Pomagają nie 
tylko pozbyć się nadmiaru se-
bum, ale również ograniczają 
jego wydzielanie. Mają właściwo-
ści nawilżające i przyspieszające 
regenerację skóry. Oprócz tego 
pomagają usuwać plamy i prze-
barwienia, a także hamują rozwój 
bakterii. Ich charakterystyczną 
nutę zapachową można wyczuć 
w wielu wodach do ciała. Ekstrak-

ty z truskawek są też doskonałym 
dodatkiem do kosmetyków prze-
znaczonych do włosów suchych 
i  matowych, gdyż dogłębnie je 
odżywią, dodając im blasku.

RUMIANEK
Swojski kwiatek, który rośnie 

na polach i miedzach, znany ze 
swoich właściwości przeciwza-
palnych i kojących. Rumianko-
wy olejek lub ekstrakt najczęściej 
jest w składzie kosmetyków, któ-
re mają łagodzić podrażnienia, 
zmiękczać i rozjaśniać skórę albo 
włosy.

/Redakcja

Podmiot wprowadzający na rynek: EGIS Polska Sp. z o.o.

Biovital Pamięć
Wysoka zawartość witaminy B6 i E+ lecytyna 650 ml, suplement diety 

Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, zalecanym w celu uzupełnienia  
codziennej diety w lecytynę oraz witaminy B6 i E.Wspomaga pamięć,  

zdolność koncentracji i inne funkcje układu nerwowego.

Biovital Zdrowie
Witaminy+żelazo+głóg, 1000 ml, 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 diabetyków.

Oryginalne zioła szwedzkie
500ml, 250ml, suplement diety
Unikatowa kompozycja ziół, zawierająca głównie wyciągi goryczkowe i aromatycz-
no-gorzkie oraz olejki eteryczne, wpływające na procesy trawienia. Preparat przyjęty 
przed jedzeniem wpływa korzystnie na apetyt.
Producent: Langsteiner Sp. z o.o.
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W trakcie ciąży w ciele kobiety 
zachodzi wiele zmian, jedną z nich 
jest znaczny przyrost masy. Sporo 
młodych mam dwoi się i troi jak 
szybko zrzucić poporodowe kilo-
gramy i powrócić do wymarzonej 
sylwetki. Najlepszym i najzdrow-
szym sposobem jest aktywność fi-
zyczna. Jak i kiedy zacząć ćwiczyć 
po porodzie? Zapraszam do arty-
kułu.

Ciało kobiety po porodzie po-
trzebuje czasu, aby się zregenerować 
i powrócić do stanu sprzed ciąży. 
W przypadku porodu naturalnego 
okres połogu wynosi około 6 tygo-
dni, natomiast po cesarskim cięciu 
trwa on nieco dłużej. Niezmiernie 
istotne jest aby młoda mama skon-
sultowała możliwość rozpoczęcia 
aktywności fizycznej po porodzie 
ze swoim lekarzem ginekologiem.

 Na początku warto zadbać 
o  brzuch -  tu idealnie sprawdzają 
się ćwiczenia wzmacniające te par-
tie mięśni takie jak brzuszki, nożyce 
czy napinanie. Wiele mam nie ma 
jednak zbyt wiele wolnego czasu 
(o ile w ogóle takowy posiada), aby 
móc pozwolić sobie na wygospoda-
rowanie kilku godzin tygodniowo 
na siłownię. To jednak nie problem! 
Bycie mamą można łatwo pogodzić 
z aktywnością fizyczną. Ba! To ide-
alny sposób na wspólne spędzanie 
czasu z dzieckiem, wzajemne do-
świadczanie nowych rzeczy, odkry-
wanie Świata i zacieśnianie relacji.

Spaceruj
Najzwyklejszy spacer to również 

forma aktywności fizycznej! Dzieci 
uwielbiają przebywać na świeżym 
powietrzu, podobnie jest z nami 
dorosłymi. Warto wybrać się na 
przechadzkę, dotlenić, zrelaksować 
w promieniach słońca. Już kilku 
kilometrowy chód z wózkiem po-
zwoli uruchomić twoje mięśnie 
i pomoże w spalaniu zbędnych ki-
logramów. Dodatkowo podczas 
takiego maszerowania z wózkiem 
można wykonywać wiele ćwiczeń 
takich jak wymachy nogami, przy-
siady, skłony, rotacje rękami, które 
wzmacniają nasze mięśnie nóg, po-
śladków, kręgosłupa oraz barków.

Biegaj
Alternatywą dla spaceru może 

być bieganie z dzieckiem. Obecnie 
na rynku dostępnych jest co naj-
mniej kilkanaście modeli wózków 
dedykowanych dla aktywnych ro-
dziców, przystosowanych do upra-
wiania joggingu z najmłodszymi. 
Podczas biegania ze swoją pociechą 
należy jednak pamiętać aby dobrze 
ją zabezpieczyć - dziecko powin-
no być przypięte pasami bezpie-
czeństwa oraz mieć ustabilizowa-
ną główkę, najlepiej przy pomocy 
specjalnych wkładek lub poduszek 
antywstrząsowych. Ważne jest rów-
nież podłoże po którym będziemy 
biegać -  należy rozsądnie wybie-
rać drogi do biegania, powinny 
one być w miarę możliwości rów-

ne.  Najlepiej sprawdzą się asfalto-
we alejki w parku bądź utwardzone 
leśne szlaki, które pozwolą dziecku 
na komfortowe podróżowanie bez 
nadmiernego „trelepania” w wózku.

Wsiadaj na rower
Przeglądając strony poświęcone 

jednośladom widać, że producenci 
idą z duchem czasu i prześcigają się 
w wymyślaniu coraz to nowocze-
śniejszych metod rozwiązujących 

problemy rodziców związane z po-
dróżowaniem dzieci podczas prze-
jażdżek rowerowych. Jeszcze kilka 
lat temu młoda mama nie mogła 
nawet pomarzyć o tym aby zabrać 
swoje kilkumiesięczne dziecko na 
przejażdżkę rowerową, lecz dziś jest 
to już dość często spotykane zjawi-
sko. Wszystko za sprawą  przycze-
pek rowerowych, wyposażonych 
w  specjalne hamaczki bądź adap-
tery do wpinania fotelików samo-
chodowych, dzięki którym można 
bezpiecznie i komfortowo przewo-
zić dziecko od jego pierwszych dni. 
Przy wyborze takiego środka trans-

Jeśli chodzi o nasz wygląd, pierwsze oznaki starzenia się można dostrzec na dło-
niach. To jednak nie wszystko - ręce mogą dać ważne informacje na temat stanu 
zdrowia organizmu, możemy z nich „wyczytać” wiele chorób.

Wróć do formy po porodzie 
– bądź aktywną mamą!



portu warto jednak kierować się nie 
tylko ceną ale przede wszystkim 
jakością wykonania i bezpieczeń-
stwem malucha. A więc drogie 
mamy do dzieła - wsiadajcie na ro-
wery i podróżujcie ze swoimi pocie-
chami!

Nordic walking  
– kije i dziecko

Od kilku lat obserwujemy znacz-
ny wzrost zainteresowania wśród 
społeczeństwa nordic walking’iem 
– czyli popularnie mówiąc space-
rem z kijami. Jest to wspaniała for-
ma aktywności fizycznej, angażują-
ca wiele partii mięśni jednocześnie 
i dająca wiele satysfakcji. To rów-
nież świetne rozwiązanie dla ko-
biet z  małymi dziećmi. Wystarczy 
specjalne nosidełko, bądź chusta 
do noszenia dziecka, kije i ruszamy 
w drogę! Ten rodzaj sportu przyno-
si wiele korzyści – po pierwsze po-
maga w spalaniu nadmiernej tkanki 

tłuszczowej, którą zgromadziłyśmy 
podczas ciąży po drugie to świetna 
okazja do zacieśniania bliskości z 
dzieckiem. Kontakt skóra do skóry 
jaki zapewnia hustowanie malusz-
ka przynosi wiele korzyści zarówno 
dla mamy jak i dziecka oraz wspo-
maga prawidłowy jego rozwój. Ol-
brzymią zaletą jest fakt, iż nie ma tu 
minimalnej granicy wieku, tak na-
prawdę chodzenie o kijach ze swo-
ją pociechą możemy rozpocząć od 
najwcześniejszych dni jego życia.

Siła tkwi w grupie
Coraz częściej w większych mia-

stach można spotkać wiele orga-
nizacji zrzeszające młode mamy. 
Kobiety należące do takich grup 
społecznych umawiają się na wspól-

ne spacery, najczęściej połączone 
z ćwiczeniami fizycznymi lub biega-
niem. Organizują różnorodne sesje 
dla mam z dziećmi, zapraszają na 
nie specjalistów z różnych dziedzin 
życia, wymieniają się spostrzeże-
niami i radami, organizują zawody 
sportowe np. wyścigi wózków.

Warto rozejrzeć się w swojej 
okolicy i poszukać bądź samemu 
stworzyć taką strefę aktywności ro-
dzicielskiej – bo przecież nie od dziś 
wiadomo, że w grupie tkwi siła.

Macierzyństwo to wspaniała 
przygoda i wcale nie musi oznaczać 
rezygnacji z aktywnego trybu życia 
-  wręcz przeciwnie może to być 
świetna okazja do odkrycia w sobie 
nowej pasji.

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

D-Vitum junior 
96 kapsułek
Dietetyczny środek spożywczy specjalnego 
przeznaczenia medycznego
Do postepowania dietetycznego w profilaktyce krzywicy 
oraz w niedoborach witaminy D, przeznaczony dla 
niemowląt i dzieci.
Producent: Oleofarm Sp. z o.o.

D-Vitum forte
120 kapsułek
Dietetyczny środek spożywczy specjal-
nego przeznaczenia medycznego
Do postepowania dietetycznego w niedobo-
rach witaminy D, przeznaczony dla dorosłych.
Producent: Oleofarm Sp. z o.o.

Undofen MAX SPRAY 
30 ml, grzybica stóp
Skład: 1 g roztworu zawiera 10mg chlorowodorku 
terbinafiny.
Działanie: przeciwgrzybicze.
Wskazania: zakażenia grzybicze  skóry stóp, fałdów 
skórnych i skóry gładkiej, łupież pstry.
Podmiot odpowiedzialny:  
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Undofen Krioterapia 
kurzajki / brodawki 50ml
Wyrób medyczny przeznaczony do usuwania 
brodawek/kurzajek.
Podmiot odpowiedzialny: 
Omega Pharma Poland Sp. z o.o.
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Gdy już z naszą apteczką podró-
żowaliśmy i kompletowaliśmy ją 
wcześniej warto sprawdzić czy 
wszystkie preparaty, które się 
w niej znajdują nie się przetermi-
nowane. 
Na jakie dolegliwości i w jakie 
produkty powinna być zaopa-
trzona nasza apteczka? Przede 
wszystkim powinniśmy mieć leki 
na biegunkę, przeziębienie, go-
rączkę, zapalenie ucha, ból gardła 
i w przypadku problemów wystę-
pujących podczas transportu na 
chorobę lokomocyjną i środki na 
stłuczenia i otarcia skóry. 

Na chorobę lokomocyjną
Zanim dojedziemy na nasze upra-
gnione wakacje może już nam być 
potrzebne coś z gamy produktów 
na chorobę lokomocyjną. Pole-
camy akupresurowe opaski  Sea 
- Band, które możemy wykorzy-
stywać wiele razy, gdyż nie mają 
terminu przydatności do użycia. 
Dyskomfort odczuwany w cza-
sie jazdy samochodem, zawroty 

głowy podczas rejsu statkiem, 
zmiany ciśnienia i stres związa-
ny z podróżą samolotem – każda 
forma transportu może powo-
dować nudności i wymioty. Ta 
dolegliwość dotyczy wszystkich, 
jednak najsilniej dotyka dzieci.  
Akupresurowe opaski Sea-Band 
są niefarmakologicznym rozwią-
zaniem dla osób cierpiących z po-
wodu mdłości o różnym podłożu. 
Działanie opasek oparte jest na 
akupresurze – tradycyjnej chiń-
skiej metodzie leczenia za pomo-
cą dotyku i ucisku odpowiednich 
punktów na ciele człowieka. Sto-
sowanie opasek jest proste, sku-
teczne i bezpieczne. Nie powodu-
je żadnych skutków ubocznych, 
takich jak senność, ospałość czy 
suchość w ustach – typowych dla 
innych produktów stosowanych 
w przypadku nudności. Opaski 
działają szybko (nawet po 2-5 
minutach) i  można je zakładać 
nawet już po wystąpieniu pierw-

szych symptomów. Są estetyczne 
i wykonane z  trwałych nieuczu-
lających materiałów, które zapew-
niają komfort stosowania i możli-
wość wielokrotnego używania w 
każdym przypadku pojawienia się 
uczucia mdłości.

Jak zapobiegać chorobie loko-
mocyjnej?
- w samochodzie lub autobusie 
siadaj z przodu, a w pociągu za-
wsze twarzą do kierunku jazdy,
- o ile to możliwe zapewnij dostęp 
świeżego powietrza, otwórz okno 
lub wyjdź na pokład statku,
- nie spożywaj ciężkich, tłustych 
posiłków przed podróżą,
- staraj się, aby uwaga dzieci za-
jęta była zabawą/grą, pomocne 
być może także wyglądanie przez 
okno,
- przede wszystkim zakładaj na 
czas podróży oryginalne angiel-
skie opaski Sea-Band. 
Opaski Sea–Band możemy także 
poza chorobą lokomocyjną wy-
korzystać do innych celów, gdyż 
pomagają również na następujące 
dolegliwości:
- poranne mdłości (ciąża),
- pooperacyjne nudności,
- mdłościach i wymiotach spowo-
dowanych chemioterapią,
- mdłościach migrenowych.

Wakacyjna apteczka

Co warto zabrać ze sobą na weekendowy wyjazd, wakacje, czy dać dziecku gdy jedzie samo 
na obóz? Na wakacyjny letni wyjazd zwłaszcza z naszymi dziećmi czy wnukami obowiązkowo 
musimy zabrać dobrze wyposażoną apteczkę. Jakie leki i środki powinny znaleźć się w apteczce 
przygotowanej na wakacje? Przed wyjazdem należy zanotować kilka adresów, gdzie będziemy 
mogli skorzystać z fachowej pomocy medycznej. 



Isla cassis  
30 pastylek, z ekstraktem  
z czarnej porzeczki Isla moos   

30 pastylek Isla junior   
20 pastylek, smak truskawkowy

Isla mint   
30 pastylek, z naturalnym  
olejkiem miętowym

Łagodzi kaszel i chrypkę  
z witaminą C, bez cukru
Oryginalny wyciąg z porostu 
islandzkiego, pomagają łagodzić 
objawy chrypki i podrażnienia 
gardła, poprzez utworzenie powłoki 
osłaniającej błonę śluzową jamy 
ustnej i gardła.

Łagodzi kaszel i chrypkę 
Oryginalny wyciąg z porostu 
islandzkiego, pomagają łagodzić 
objawy chrypki i podrażnienia 
gardła, poprzez utworzenie powłoki 
osłaniającej błonę śluzową jamy 
ustnej i gardła.

Pastylki chronią sucha i podrażnioną błonę 
śluzową jamy ustnej i krtani oraz pomagają 
zwalczyć  takie dolegliwości jak, drapanie w 
gardle i chrypka.

Łagodzi kaszel i chrypkę, bez cukru
Oryginalny wyciąg z porostu  
islandzkiego, pomagają łagodzić 
objawy chrypki i podrażnienia gardła, 
poprzez utworzenie powłoki  
osłaniającej błonę śluzową jamy  
ustnej i gardła.

Wytwórca: Engelhard Arzniemittel GmbH.      Przedstawiciel w Polsce: Salveo Poland Sp. z o.o.
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Na problemy żołądkowe
W każdej apteczce niezbędne są 
środki na dolegliwości żołądko-
we. Latem biegunka może się zda-
rzyć nie tylko podczas wyjazdu do 
ciepłych krajów. Często spowodo-
wana jest zmianą sposobu odży-
wiania, jedzeniem z niepewnego 
źródła. Kiedy już jednak zatrucie 
nam się zdarzy, niezastąpiony 
będzie węgiel leczniczy. Dorośli 
powinni zażyć nawet dziesięć ta-
bletek, dzieci do pięciu. Można 
również zapobiegać dalszym pro-
blemom zażywając leki z probio-
tykami.

Na gorączkę
Gorączka może być spowodowa-
na latem infekcją, ale także zbyt 
długim przebywaniem na słońcu 
i przegrzaniem co może doprowa-
dzić do udaru słonecznego. Warto 
zaopatrzyć się w leki zawierające 
parcetamol lub ibuprofen. Warto 
mieć ze sobą termometr. 

Na ból gardła  
i przeziębienie

Zapalenie gardła i angina to jed-
ne z najczęstszych letnich chorób, 
dlatego do wakacyjnej apteczki 
warto spakować tabletki na gardło 
do ssania np. Isla lub  jakiś syrop.  

Na oparzenia i odparzenia 
Aby zapobiec oparzeniom sło-
necznym przed wyjściem na słoń-
ce użyj kremu z filtrami przeciw-
słonecznymi (wystarczy filtr od 
20 do 30 SPF). Dla najmłodszych 
dzieci powinien być to krem 
z  filtrem mineralnym. Po długo-
trwałym przebywaniu na słońcu 
nasza skóra może zostać popa-
rzona. Może pojawić się się ból 
głowy, mdłości i dreszcze. W ta-
kim przypadku warto zaopatrzyć 
się w pianki na oparzenia  i kre-
my zawierające aloes. Domowym 
sposobem z oparzeniem możemy 
użyć tłustego kremu lub zsiadłego 
mleka.

 Na ugryzienia owadów 
Nad morzem, jeziorem, w pobli-
żu lasu, wsytępują duże skupiska 
owadów, wtym komparów, od 

których czasami bardzo ciężko 
jest się opędzić. Dlatego koniecz-
nie wybierając się w takie miejsca 
trzeba wziąć ze sobą środki od-
straszające. Komary nie tylko wy-
wołują swędzenie po ugryzieniu, 
ale też przenoszą różnego rodzaju 
choroby (w niektórych rejonach 
Afryki np. Malarię). Szczegól-
nie wieczorem ich aktywność się 
wzmaża dlatego warto nimi też 
oprócz spryskania skóry warto 
spryskać ubranie.  Do apteczki 
włóż również środki, które zła-
godzą swędzenie oraz reakcję 
alergiczną po ukąszeniu owadów, 
oraz pęsetę lub przyrząd do usu-
wania kleszczy.

Na rany i stłuczenia
Dzieci najczęściej ulegają zranie-
niom na podwórku, w niezna-
nym środowisku i bez nadzoru. 
Ich tęsknota za przeżyciem czegoś 
niezwykłego i za zostaniem boha-
terem nie ma końca, zmusi ich do 
wejścia właśnie na to najwyższe  
drzewo, sprawdzenia zagadkowej 
opuszczonej stodoły i strychu, 
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jednak nie uświadamiają sobie 
przy tym istniejącego niebezpie-
czeństwa.
Zapobiegnięcie drobniejszym ob-
rażeniom jest prawie niemożliwe 
pomimo zachowania jak najwięk-
szej ostrożności. A kiedy już do 
tego dojdzie, dobrze jest wiedzieć, 
co z tym zrobić, aby mały boha-
ter cierpiał jak najmniej i następ-
stwa były jak najłagodniejsze. Na 
guzy i  przywarte palce wystar-
czy przyłożyć zimny okład, któ-
ry powstrzyma zwiększanie się 
obrzęku. Na lekko otartą ranę po-

wierzchniową, jaką jest na przy-
kład otarte kolano czy zadrapanie, 
najlepiej zastosować sprawdzony 
od wielu już lat elastyczny opatru-
nek w spreju Akutol spray, który 
ranę nie tylko zdezynfekuje, ale 
i pokryje ochronną przezroczystą 
warstwą. Na krwawiącą ranę na-
leży zastosować Akutol stop spray 
z czynnym składnikiem, który 
absorbuje krew ze zranionego 
miejsca i przyjemnie ochłodzi 
ranę. Natomiast, aby przyśpieszyć 
regenerację uszkodzonej tkanki, 
należy na ranę rozpylić Akutol 

stopjodin spray. Opatrzenie rany 
za pomocą Akutolu spray jest ła-
twe i szybkie, a zatem małemu 
urwisowi nic już nie stoi na prze-
szkodzie w powrocie do dalszego 
poszukiwania przygód.
Ale Akutol również może przy-
dać się dorosłym gdy np. podczas 
długiej wędrówki obetrą nas buty, 
czy wchodząc do morza zranimy 
stopę o ostry kamień to dzięki 
temu środkowi nie wda się w ranę 
zakażenie dalej będziemy mogli 
cieszyć się z pogodą. 

oprac. J. Kurkowski

Arthron Complex
60 tabletek, suplement diety

Asparaginian Extra
50 tabletek, suplement diety

Suplement zawiera siarczan glukozaminy 500 
mg, siarczan chondroityny 300 mg oraz l-cyste-
inę 100 mg. Wszystkie te składniki wspomagają 
utrzymanie prawidłowej struktury chrząstki 
stawowej.
Podmiot odpowiedzialny:  
UNIPHARM Sp. z o.o.

Suplement zawierający magnez i potas 
z dodatkiem asparaginianu, przeznaczony dla 
osób dorosłych w stanach zwiększonego zapo-
trzebowania organizmu na magnez i potas.
Podmiot odpowiedzialny:  
UNIPHARM Sp. z o.o.

Femibion Natal 2 Plus 
30 tabletek powlekanych + 30 
kapsułek, suplement diety
Suplement zawiera kwas foliowy, metofolinę, 
witaminy, minerały, jod oraz DHA, przezna-
czony jest dla kobiet od 13 tygodnia ciąży i 
karmiących piersią.
Wprowadzający  do obrotu: Merck Sp. z o.o.

FONIX spray  
BÓL USZU 

15ml 
Zaawansowana formuła o potrójnym 
działaniu, pierwsza pomoc w typowych 
problemach z uszami: ból, infekcja, 
nadmiar woskowiny, podrażnienia.
Producent: Navech-Pharma LTD, Izrael.

SPRAY 60ml

niezastąpiony 
 na rany, otarcia
 i skaleczenia
wodoszczelny
szybki i wydajny
sprawdzony

Pytaj również w aptece o: 
AKUTOL STOP

na przyspieszenie gojenia

Wyrób medyczny kl. I 
Dystrybucja w Polsce: 

Salus International – tel. +48 32 788 55 41

www.akutol.com.pl

PLASTER
W SPRAYU

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.



W terapii cukrzycy szczególne znaczenie odgrywa samokontrola. 
Chory, który obserwuje wahania glukozy we krwi na co dzień, 
zaczyna lepiej rozumieć swoją chorobę.
Badanie stężenia glukozy we krwi ma na celu:

• ocenę wyrównania cukrzycy
• ocenę wpływu spożywanych posiłków, aktywności fizycznej

i innych czynników (np. dodatkowej innej choroby) na stężenie
glukozy we krwi

• optymalizację terapii

Zasady samokontroli diabetyka
Przed przystąpieniem do samodzielnego badania 
stężenia glukozy we krwi za pomocą glukometru:

ustal z lekarzem:
1. o jakich porach i jak często wykonywać badania (pory

w jakich wykonuje się badania: na czczo, przed i 1.5-2 godziny
po głównych posiłkach, przed snem, w nocy między godz.
2.00 a 4.00; dodatkowo: w razie złego samopoczucia; przed,
w trakcie i po wysiłku fizycznym, podczas dodatkowej innej
choroby, przed rozpoczęciem prowadzenia samochodu itp.)

2. indywidualny plan badań, który zależy między innymi od
sposobu leczenia, Twojego trybu życia i innych czynników

3. jakie powinny być Twoje docelowe wartości stężenia glukozy
we krwi (na czczo i przed posiłkami, po posiłkach, przed snem
i w nocy)

4. jak postępować w przypadku za wysokich wartości stężenia
glukozy we krwi (hiperglikemii) i niedocukrzenia (hipoglikemii)

• sprawdź czy Twój glukometr spełnia wymagania dotyczące
dokładności pomiaru określone normą EN ISO 15197:20151

• przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi glukometru
• poproś lekarza lub pielęgniarkę, aby sprawdzili, czy wykonujesz

pomiar prawidłowo
• poszerzaj swoją wiedzę o cukrzycy i staraj się zaobserwować

w życiu codziennym, co wpływa na wahania stężenia glukozy we
krwi i jak można poprawić kontrolę Twojej cukrzycy

Zapisywanie 
/rejestrowanie  
wyników badań 
Najbardziej popularną papierową formą jest zeszyt 
samokontroli z gotowymi rubrykami do ręcznego 
wpisywania każdego wyniku. 
W dobie komputeryzacji coraz większego znacze-
nia nabiera stosowanie elektronicznych progra-
mów do analizowania nie tylko wyników stężenia 
cukru we krwi. 
Takim przykładem może być Accu-Chek Smart 
Pix – proste urządzenie, za pomocą, którego dane 
z glukometru są przesyłane do komputera, gdzie 
mogą być przeglądane i analizowane w różny sposób, 
dając możliwość bardziej kompleksowej i precyzyjnej 
analizy wyników (więcej informacji na stronie  
www.accu-chek.pl). 

Pamiętaj:
• Cukrzyca jest chorobą, w której jednym

z warunków uzyskania dobrych wyników jest 
aktywny udział osoby chorej w jej terapii

• Ważnym jej elementem jest samokontrola stężenia 
glukozy we krwi, dzięki której można ocenić,
czy cukrzyca jest dobrze wyrównana o różnych 
porach doby i jak różne czynniki wpływają na 
stężenie glukozy we krwi (ustal z lekarzem zasady 
i plan badań)

• Istotne jest rejestrowanie w sposób systematyczny 
(w formie, która jest dla ciebie optymalna) 
wyników badań

• Jeżeli zauważysz nieprawidłowe stężenia glukozy 
we krwi, to zawsze staraj się zrozumieć, co było 
ich przyczyną, przedyskutuj to z lekarzem lub 
pielęgniarką

• Zainwestowany czas w naukę i systematyczną 
samokontrolę będzie procentował w bliższej
i dalszej przyszłości

• Używaj dokładnego glukometru. Sprawdź czy Twój 
glukometr spełnia wymagania dotyczące 
dokładności pomiaru określone normą EN ISO 
15197:20151

dr n. med. Mariusz Tracz, diabetolog 

Znaczenie 
samokontroli 
w terapii 
cukrzycy

Roche informuje, iż niniejszy artykuł zawiera informacje ogólne, które nie mogą służyć do dokonywania zmian 
w postępowaniu i leczeniu bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym pacjenta.



Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

01-531 Warszawa

Accu-Chek Performa Nano

Zapytaj lekarza lub farmaceutę o odpowiedni glukometr Accu-Chek

Accu-Chek PerformaAccu-Chek Performa Nano Accu-Chek Performa

• mały aparat umożliwia dyskretny 
pomiar w każdym miejscu

• dokładny pomiar zgodny
z rygorystyczną normą
EN ISO 15197:20151

• nowoczesny wygląd
• podświetlony ekran 
• szereg funkcji ułatwia codzienne 

życie z cukrzycą 

• duży aparat, wygodny dla osób starszych
• dokładny pomiar zgodny z rygorystyczną

normą EN ISO 15197:20151

• duże przyciski do obsługi
• czytelny wyświetlacz
• szereg funkcji ułatwia codzienne życie z

cukrzycą

Experience what’s possible.

www.accu-chek.pl 

1. Dane w Roche.
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Grenlandia (po grenlandzku: Kalaallit Nunaat, po 
duńsku: Gronland) jest autonomiczną częścią Danii. 
To największa wyspa świata, położona w północ-
nej części Oceanu Atlantyckiego, na zachód od kon-
tynentu amerykańskiego. Jej powierzchnia wynosi 
2.166.086 km2, w większości za kołem podbieguno-
wym. Grenlandia to kraina pełna lodowców, niektó-
re osiągają wysokość 3700 m n.p.m. (Góra Gunnb-
jorna), wolna od lodów jest tylko 19% powierzchni  
tj. 410.000 km2. Klimat wyspy jest typowo polarny, 
a  obszary nie pokryte lodem są typowe dla tundry. 
Kraj ma ok. 56.000 mieszkańców, skupionych głównie 
na pd.-zach. wybrzeżu. Ludność Grenlandii, którą dziś 
nazywamy Grenlandczykami, powstała ze zmieszania 
się Eskimosów i Europejczyków (gł. Norwegów i Duń-
czyków). Mieszkańcy Grenlandii posługują się trzema 
dialektami języka grenlandzkiego (m.in. inuickim), 
którego forma używana na zachodnim wybrzeżu zo-
stała językiem urzędowym. Powszechna jest również 

znajomość duńskiego oraz, w mniejszym stopniu, an-
gielskiego (głównie w miastach).

Stolicą Grenlandii jest miasto Nuuk (Godthab), 
mające 13.000 mieszkańców. Ludność trudni się głów-
nie rybołówstwem, hodowlą, myślistwem i górnic-
twem (kriolit). 

Grenlandia została odkryta w 982 lub w 985 roku 
przez norweskich Normanów. Próbowali się oni tam 
osiedlić, ale nie byli w stanie dostosować się do aż tak 
ciężkich warunków klimatycznych. 

Przed tym odkryciem przez długi czas zamiesz-
kiwały ją ludy arktyczne, choć w chwili przybycia 
Normanów była niezamieszkana. Przodkowie dzi-
siejszych Inuitów (dawniej Eskimosów) przybyli na 
wyspę dopiero na początku XIII w. Inuici byli jedy-
nym ludem, jaki zamieszkiwał wyspę przez kilkaset 
lat, jednak w XVIII w. wyspa stała się kolonią duńską. 
Na mocy orzeczenia Stałego Trybunału Sprawiedli-
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wości Międzynarodowej z 1933 
r. w sporze duńsko-norweskim o 
Grenlandię uznano prawa Danii 
do zwierzchnictwa nad Grenlan-
dią. Podczas II wojny światowej 
Grenlandia była praktycznie od-
cięta od Danii i umocniła swoje 
kontakty ze Stanami Zjednoczony-
mi i Kanadą. Po wojnie ponownie 
znalazła się pod kontrolą Danii, 
ale zniesiono status kolonii – ONZ 
wpisała Grenlandię na listę tery-
toriów niesamodzielnych. W 1953 
r. mieszkańcy wyspy opowiedzieli 
się za pełną integracją z Danią, co 
zaakceptowała ONZ. Mimo iż na-
dal jest częścią Królestwa Danii, 
od 1979 r. wyspa posiada pewien 
stopień autonomii. Grenlandia po 
przystąpieniu Danii do Wspólno-
ty Europejskiej wyłączyła się spod 
prawa wspólnotowego. W 2008 r. 
odbyło się referendum, w którym 
mieszkańcy Grenlandii opowiada-
ją się za zwiększeniem autonomii. 
Wyniki referendum zostały przez 
Danię przyjęte, ale symboliczną 
głową państwa pozostał monarcha 
duński.

Polska w swoich dziejach nie 
słynęła z wypraw morskich, sto-
sunki polityczno-gospodarcze Pol-
ski z Danią i Norwegią były zni-
kome, można zadać sobie pytanie 

czy w ogóle warto szukać śladów 
Polaków na Grenlandii przed XX 
wiekiem?

A jednak… Pierwsi Polacy od-
wiedzili tę wyspę zaraz na począt-
ku dziejów państwa polskiego. We-
dług informacji zebranych przez 
znanego marynistę Jerzego Perteka 
(1920-1989) pierwszą przedsta-
wicielką Polski w Grenlandii była 
córka księcia Polan Mieszka I-go, 
siostra pierwszego króla polskiego 
Bolesława Chrobrego, Świętosła-
wa – Sygryda (967-1014). W 995 
roku po śmierci swojego pierw-

szego męża, króla Szwecji Eryka 
Zwycięskiego wyszła za mąż za 
króla Danii Swena I Widłobrodego. 
W  jej orszaku, płynącym do Ko-
penhagi, byli dwaj rycerze polscy, 
Wyzdarwoda i Tyrker. Na dworze 

królewskim poznali znanego wów-
czas obieżyświata Eryka Rudyma, 
z którym wybrali się do Islandii, 
a stamtąd na... Grenlandię. Orszak 
powrócił do Europy, ale rycerze 
chcieli osiedlić się tam na stałe, ale 
nic nie wiadomo czy tam pozostali. 
Tyle mówi o tym zdarzeniu stara 
kronika duńska.

W latach 1733-1900 na terenie 
Grenlandii działała protestancka 
misja braci czeskich (morawskich). 
Misja powstała w 1722 r. na terenie 
Saksonii w Niemczech, a współ-
pracowali z nią wyznawcy silnie 
związani z braćmi czeskimi, miesz-
kającymi na ziemiach polskich. 
Stąd wśród pierwszych misjonarzy 
morawskich byli dwaj bracia Ma-
teusz i Krystyn Stachowie, pocho-
dzący ze Śląska, gdzie wtedy było 
sporo gmin braci czeskich. W 1752 
r. w czasie podróży na Labrador do 
Kanady odwiedził Grenlandię inny 
misjonarz morawski, Jerzy Goł-
kowski, pochodzący z miejscowo-
ści Bobrek w powiecie bytomskim 
(obecnie dzielnica Bytomia).

Pod koniec XIX wieku rozpo-
częła się emigracja. Nie ma infor-
macji czy Polacy zawędrowali do 
Grenlandii. Interesowali się nią 
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Świętosława, córka Mieszka I

neoFuragina
50 mg, 30 tabletek
LECZENIE ZAKAŻEŃ DOLNYCH  
DRÓG MOCZOWYCH
Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy.
Działanie: hamowanie rozwoju bakterii  
wywołujących zakażenie dróg moczowych.
Wskazania: zakażenie dróg moczowych.
Podmiot odpowiedzialny:  
Teva Pharmaceuticals Sp. z o.o.

Novocardia 
40 kapsułek elastycznych, 
suplement diety

Dostarcza cenne, niezbędne dla zdrowia niena-
sycone kwasy tłuszczowe. Unikalna kompozycja 
kwasów omega-3 (EPA/DHA), witamin z grupy 
B oraz czosnku wzmacnia serce, dba o właściwy 
poziom cholesterolu i ciśnienie krwi.
Wytwórca: ASA Sp. z o.o.

Vizine Zmęczone Oczy
10 ml
Płynne krople żelowe
Nawilżanie w celu zmniejszenia zmęczenia 
lub zapobiegania zmęczeniu, nadwyrężeniu i 
podrażnieniu oczu spowodowanego czynni-
kami środowiskowymi takimi jak używanie 
komputera, czytanie lub prowadzenie pojazdu.
Dystrybutor:  
Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Sudafed Xylospray HA dla dzieci
10 ml z kwasem hialuronowym
Skład: 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny.
Działanie: miejscowo na błony śluzowe  działa obkurczająco 
na  naczynia zmniejszając  przekrwienie, obrzęk, wysięk.
Wskazania: wspomagająco w leczeniu ostrego nieżytu 
nosa, przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok 
przynosowych, alergicznego nieżytu nosa, ostrego zapalenia 
ucha środkowego – w celu udrożnienia trąbki słuchowej.
Dystrybutor: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanychi dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem 
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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jednak Polscy uczeni, szczegól-
nie geografowie. Profesor polskie-
go uniwersytetu we Lwowie, Emil 
Dunikowski (1855-1924), który w 
wydaniu lwowskiego „Kosmosu” z 
1887 r. opublikował artykuł pt. „O 
badaniach Nordenskiolda i Nathor-
sta w Grenlandii”. W 1934 r. znany 
polski glacjolog, Aleksander Kosi-
ba, dołączył do duńskiej wyprawy 
geofizyczno-geodezyjnej na Gren-
landię. W 1937 roku na Grenlandię 
wyruszyła pierwsza, dotąd jedyna, 
polska ekspedycja badawczo-geo-
logiczna. Wyprawę zorganizowało 
z inicjatywy wcześniej wspomnia-
nego Aleksandra Kosiby Polskie 
Towarzystwo Geograficzne wraz 
z  Wojskowym Instytutem Geogra-
ficznym. Naukowcy przebywali na 
wyspie od maja do września 1937 r . 
Kierownikiem tej wyprawy był sam  
Aleksander Kosiba, a jego zespół 
badawczy to naukowcy różnych 
specjalności: Antoni Gaweł, Alfred 
Jahn, Stefan Bernadzikiewicz, Stani-
sław Siedlecki, Rudolf Wilczek i An-
toni Zawadzki. Głównym celem 
ekspedycji było ustalenie wpływu, 
jaki wywierają topniejące lodow-
ce i śniegi na kształtowanie terenu. 
Dane te mogły odpowiedzieć na 
wiele pytań, dotyczących kształ-
towania się krajobrazu w  Polsce w 

epoce lodowej i polodowcowej, kie-
dy to pokrywający nasz kraj ogrom-
ny lodowiec topniejąc pozostawił 
liczne jeziora, doliny, usypiska zło-
mu skalnego, żwiru i wydm piasko-
wych. Polski zespół badawczy miał 
swoją bazę 200 km od osady Ausia-
it, przy zachodnim wybrzeżu Gren-
landii, w obrębie fiordu Arfersiorfik, 
tuż u podnóża ogromnego lodowca. 
Przebadano 300 km2 wyspy, w tym 
o podłożu pokrytym w połowie 
lodowcem i  tundrą z rozlewiska-
mi wodnymi. Były to tereny nadal 
dziewicze, dlatego wiele wzgórz i 
lodowców nie było oznaczonych na 
mapie, nie miało nazw. Polski zespół 
badawczy opisywał nowoodkryte 
obiekty geograficzne i nadawał im 
nazwy. Razem nadano 23 nowe na-
zwy związane z Polską i Polakami. 
Nazwy te figurują do dzisiaj na ofi-
cjalnych mapach Grenlandii. Naj-
ciekawsze z nich:

• Góra Lwów – Mount Le-
opolis, 308 m wysokości, nazwana 
od polskiego wówczas miasta Lwo-
wa, gdzie była siedziba Polskiego 
Instytutu Kartograficznego.

• Góra Wawel – Mount Wa-
wel, 332 m wysokości, nazwana dla 
upamiętnienia Wzgórza Wawel-
skiego w Krakowie.

• Góry Mościckiego – Mo-
ścicki Mountains, pasmo górskie do 

386 m wysokości, nazwane na cześć 
Ignacego Mościckiego, ówczesnego 
prezydenta Polski.

• Góry Romera – Romer 
Mountains, pasmo górskie do wy-
sokości 425 m, nazwane na cześć 
Eugeniusza Romera, profesora uni-
wersytetu we Lwowie i twórcy no-
woczesnej kartografii polskiej.

• Góry Śmigłego-Rydza – 
Śmigły-Rydz Mountains, pasmo 
górskie do 300 m wysokości, na-
zwane na cześć Edwarda Śmigłego-
-Rydza, ówczesnego marszałka Pol-
ski.

• Góry Wojskowego Insty-
tutu Geograficznego – Military 
Geegraphical Institut Mountains, 
pasmo górskie do 363 m wysokości, 
nazwane na cześć instytucji, która 
finansowała polską wyprawę.

• Jezioro Dybowskiego – Be-
nedykt Dybowski Lake, jezioro polo-
dowcowe, nazwane na cześć Benydyk-
ta Dybowskiego (1833-1930), znanego 
polskiego badacza Syberii i  Bajkału, 
profesora polskiego uniwersytetu we 
Lwowie.

• Lodowiec Dobrowolskie-
go – Dobrowolski Glacier, lodowiec 
w rejonie fiordu Arfersiorfik, odkry-
ty przez polską wyprawę i nazwany 
na cześć Antoniego Dobrowolskie-
go, protektora wyprawy polskiej na 
Grenlandię.

Alekdander Kosiba

Widok na górę Wawel



• Lodowiec Dybowskiego – 
Dybowski Glacier, mały lodowiec 
u czoła lądolodu nad zatoką Disko, 
jego wody zasilają Jezioro Dybow-
skiego; odkryty i nazwany na cześć 
Benedykta Dybowskiego przez kie-
rownika wyprawy Aleksandra Ko-
sibę.

• Lodowiec Polonia – Po-
lonia Glacier, jeden z większych 
lodowców spływających do Arfer-
siorfikfjorden; początkowo lodo-
wiec był nazwany „Lodowiec Po-
laków”, później, po porozumieniu 
się z duńskimi instytucjami geogra-
ficznymi, ustalono nazwę „Lodo-
wiec Polonia”.

To wyjątkowo owocna polska 
wyprawa, jej zwieńczeniem było 
opracowanie przez Aleksandra 
Kosibę monografii „Grenlandia”, 
a zebrany materiał i wszystkie dane 
oraz obserwacje geomorfologiczne 
i meteorologiczne stworzyły wa-
runki przyszłym naukowcom na 
analizę powstawania i kształtowa-
nia się polskiego krajobrazu przed 
20-25 tysiącami lat.

W 1993 r. Marek Kamiński 
przebył 600 km trasę po dzikiej 
i  lodowatej Grenlandii, co uczynił 
ponownie w niecałe dwa tygodnie 
w roku 2000. Fundacja Marka Ka-
mińskiego w 2004 roku zorganizo-

wała dwie wyprawy turystyczne na 
Grenlandię. 

Ludność Grenlandii jest prote-
stancka. Dopiero podczas II wojny 
światowej w amerykańskiej ba-
zie wojskowej w Thule założono 
pierwszą w kraju kaplicę katolicką, 
a w 1960 roku zamieszkał na stałe w 
Nuuk (Godthab) kapłan katolicki. 
Dzisiaj jest tu 133 katolików, którzy 
jurysdykcyjne podlegają biskupo-
wi Kopenhagi; od 1995 roku jest 
nim ks. Czesław Kozon (ur. 1951), 
syn polskich emigrantów w Danii, 
biegle posługujący się językiem 
polskim. W listopadzie 2000 roku 
rozpoczął pracę duszpasterską 
w parafii Chrystusa Króla w Nuuk 
(Godthab) polski oblat o.  Marcin 
Kopeć OMI.

Nie jest to jedyny Polak za-
mieszkujący Grenlandię. Od lipca 
2005 roku na Grenlandii, w Kanger-
lussuaq mieszkają Sylwia i Tomasz 
Sondrestrom, uprzednio mieszkań-
cy Warszawy. Od 2006 roku na wy-
spę przybywa coraz więcej Polaków, 
nie tylko turystycznie, wielu z nich 
do pracy.

Od 1941-1951 na Grenlandii 
jest 12 amerykańskich baz wojsko-
wych (7 lądowych i 5 morskich). 
Amerykanie polskiego pochodze-

nia i Polacy stanowili i stanowią 
spory odsetek żołnierzy wojska 
amerykańskiego. Nie brak ich rów-
nież na Grenlandii.

Ludźmi, którzy najwięcej spo-
pularyzowali Grenlandię wśród 
Polaków, a właściwie wśród polskiej 
młodzieży, byli literaci Czesław 
i  Alina Centkiewiczowie. Centkie-
wiczowie w czasie swoich podróży 
odwiedzili Grenlandię, a owocem tej 
wizyty było wydanie książki przez 
Czesława Centkiewicza pt. „Ana-
ruk, chłopiec z Grenlandii”. To tak 
naprawdę opowieść o życiu, obycza-
jach i wierzeniach Inuitów. Książkę 
„Odarpi, syn Egiwy” Centkiewiczo-
wie napisali wspólnie; jest to rów-
nież opowieść poświęcona życiu 
mieszkańców Grenlandii. 

W 2004 roku oficyna wydaw-
nicza „Turpress” w Toruniu wydała 
album geograficzny „Grenlandia” 
Zdzisława Preisnera, który odwie-
dził Grenlandię. Album zawiera 
charakterystykę Grenlandii - wyspy 
arktycznej, osadnictwa, gospodar-
ki, turystyki, historii badań wyspy, 
geologii, rzeźby terenu, klimatu, flo-
ry, fauny, lądolodu grenlandzkiego 
i zawiera 230 barwnych fotografii.

Dzisiaj, a dokładnie od chwili 
upadku reżimu komunistycznego 
w Polsce w 1989 roku, coraz wię-
cej polskich turystów udaje się na 
Grenlandię. Wyspa ma bowiem 
do zaoferowania wspaniałą dzi-
ką przyrodę - olbrzymie lodowce 
o różnych kształtach i kolorach, 
wielkie niezamieszkałe połacie lą-
dolodu, fiordy i tysiące wysp, kry-
stalicznie czystą wodę i powietrze, 
zorze polarne, białe niedźwiedzie, 
woły piżmowe, lisy polarne, wielo-
ryby, foki i wielkie ilości ptactwa, 
jak również wspaniałą i oryginalną 
kulturę Inuitów.

oprac. M. Grzeczyńska

ZDROWIE
I OPIEKAMAJ – CZERWIEC 2017

27ZDROWIE
I OPIEKA MAJ – CZERWIEC 2017

MAJ – CZERWIEC 2017

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań0 niepożądanychi dawkowanie oraz infor-
macje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża 
Twojemu życiu lub zdrowiu.

Mycosan
5 ml  
+ 10 jednorazowych 
pilników

Zwalcza ograniczoną, powierz-
chowną grzybicę paznokci. 
Opakowanie wystarcza na pełną 
kurację. Może być stosowany w  
celu zapobiegania zakażeniom.
Wytwórca: Serrix B.V.

Pirolam 
szampon 
150ml
Szampon z zawartością 
substancji o działaniu prze-
ciwłupieżowym, dodatkowo 
poprawia kondycję włosów i 
skóry głowy.
Producent:  
Medana , Sieradz
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Jakie właściwości mają 
witaminy C i D? Gdzie je 
można znaleźć?  Poszukajmy 
odpowiedzi na te interesują-
ce pytania:

Witamina C inaczej zwana 
kwasem askorbinowym to związek 
którego właściwości są wykorzysty-
wane nie tylko w medycynie. Jed-
nak od wielu lat jest słynna przede 
wszystkim z tego, że wspomaga 
odporność organizmu. Ma ona 
ogromne znaczenie dla prawidło-
wego funkcjonowania organizmu, 
ponieważ bierze udział w różno-
rodnych procesach, które w nim 
zachodzą. Mało kto wie, że jest sku-
tecznym przeciwutleniaczem, któ-
ry  zapobiega procesom starzenia, 
poprawia pracę układu krążenia 
i  działa przeciwnowotworowo.

W sklepach dostępne są róż-
ne formy witaminy C, najbardziej 
popularna z nich to witamina C 
w postaci tabletki lub kapsułki, 
mniej popularna, ale zdecydowa-

nie bardziej ekonomiczna to forma 
sproszkowana, czysta witamina C 
w postaci krystalicznego proszku. 
Witamina w proszku jest szybciej 
absorbowana przez ciało ponieważ 
szybko się rozpuszcza i asymiluje-
-tabletki muszą rozpuścić się dopie-
ro w naszym żołądku. 

Osoby o wrażliwym żołądku 
(zespół jelita drażliwego, wrzody 
itd.) powinny przyjmować bufo-
rowaną witamina C (posiadająca 
mniej kwasowy odczyn), w postaci 
związków z innymi pierwiastka-
mi (L-askorbiniany wapnia, sodu, 
magnezu, cynku, chromu itd.). 
Witamina C jest substancją roz-
puszczalną w wodzie, co oznacza że 
nie jest gromadzona przez nasz or-
ganizm, tylko wydalana z moczem 
i potem. W  konsekwencji trudno 
ją przedawkować – jeśli jednak 
przekroczymy jej dzienne spożycie 
(1000 mg) w naszym organizmie 
mogą wystąpić zaburzenia żołądko-
wo-jelitowe, jak również zbyt duże 
dawki mogą spowodować odkłada-

nie się kamieni w układzie moczo-
wym lub kamieni nerkowych. Tak 
więc należy pamiętać o regularnym 
spożyciu umiarkowanej jej dawki.

Do najważniejszych zalet 
regularnego stosowania wi-
taminy C należą:

Polepszenie i wzmocnienie od-
porności. Pamiętajmy, iż witamina 
C to nie lek na przeziębienie i takie 
twierdzenia można sklasyfikować 
jako mit witamina C nie spełnia 
roli ochronnej, gdy infekcja się już 
rozwinie, jednakże należy pamię-
tać, iż jej regularne przyjmowanie 
w dużym stopniu zmniejsza ryzyko 
przeziębieni lub infekcji organizmu.

Kolejny dowód na konieczność 
regularnego przyjmowania wita-
miny C to wspomaganie układu 
krwionośnego. Przyjmowanie wi-
taminy C powoduje uszczelnienie 
i wzmocnienie naczyń krwiono-
śnych, co z kolei zapobiega tworze-
niu się siniaków, krwotoków czy 
krwawieniu dziąseł. Kwas askor-

Dlaczego warto jeść  
witaminy?
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binowy hamuje utlenianie złego 
cholesterolu  LDL. Witamina C po-
nadto ma duże zastosowanie w le-
czeniu nadciśnienia – bierze udział 
w regulowaniu ciśnienia tętniczego, 
bierze czynny udział w wytwarza-
niu czerwonych krwinek, co więcej  
wspomaga wchłanianie żelaza, co 
zwiększa jego przyswajalność.

Witamina C używana jest tak-
że do walki z rakiem. Dożylne po-
dawanie dość dużych dawek  wraz 
z innymi lekami przeciw nowotwo-
rom może nie tylko przyczynić się 
do zabijania komórek rakowych, 
lecz także może przyczynić się do 
złagodzenia efektów toksycznych 
i ubocznych wynikających z chemio 
i radioterapii. Naukowcy twierdzą, 
iż  witamina C  może również przy-
czynić się do spowolnienia procesu 
tworzenia przerzutów.

Witamina C działa także zba-
wiennie na sprawne stawy i mocne 
kości. Bierze ona udział w proce-
sie tworzenia kolagenu, który jest 
elementem składowym chrząstek 
stawowych. Kwas askorbinowy od-
powiada zatem za stawy i ich ela-
styczność, a to zmniejsza ryzyko 
kontuzji. Osseina to składnik budul-
cowy kości, do której formowania 
i wydzielania niezbędna jest wita-
mina C. Jej niedobór oznacza zbyt 
małą ilość komórek budulcowych 
kości  lub odwapnienie kości.

Jak uniknąć niedoboru  
i uchronić się przed utratą wi-
taminy C?

Witamina C to witamina nad-
wrażliwa na światło i powietrze, gdy 
ulega procesowi suszenia ubywa jej 
aż w 70-80%, a także temperatu-
rę (rozkłada się podczas smażenia, 
gotowania lub pieczenia) i przez to 

jest bardzo nietrwała. By uniknąć 
jej utraty należy spożywać produkty, 
które są jej źródłem w postaci su-
rowej, spożywać owoce i warzywa 
najlepiej zaraz po zbiorze, obierać 
warzywa i owoce w ostatniej chwi-
li, najlepiej tuż przed podaniem 
i  nie przechowywać w wodzie zbyt 
długi czas. Ponadto krojąc warzywa 
i owoce bogate w witaminę C nale-
ży używać wyłącznie nierdzewnych 
przyborów kuchennych najlepiej 
stalowych, tak by uniknąć rozkładu 
witaminy C (rdzewne żeliwo). Nale-
ży pamiętać także, iż owoce i warzy-
wa obierać cienko ze skórki, ponie-
waż najwięcej witaminy C znajduje 
się tuż pod skórką.

Kolejną ceną witaminą, 
która powinna być regularnie 
dostarczana naszemu orga-
nizmowi jest witamina D. 

Witamina D spożywana w od-
powiednim stężeniu sprawia, że na-
sze kości i zęby są mocne i zdrowe. 

Regularne spożywanie witaminy 
D gwarantuje sprawne funkcjono-
wanie układu krążenia, szczupłą 
sylwetkę, a także zmniejszenie roz-
woju raka. Zarówno nadmiar i nie-
dobór witaminy D może zaszko-
dzić – by witamina D mogła pełnić 
swoje funkcje prawidłowo musi 
być dostarczana w odpowiednich 
ilościach. Do przedawkowania wi-
taminy D może dojść w przypadku 
przyjęcia zbyt dużej dawki prepa-
ratów witaminowo-mineralnych. 
Przeciwnie niedobór powodowany 
jest zbyt małą ilości wychodzenia na 
słońce. By powstała w naszym orga-
nizmie wystarczająca ilość witaminy 
D, należy wybrać się na 20 minuto-
wy spacer po słońcu. Do głównych 
niedoborów witaminy D zaliczamy:  
bóle kostno-mięśniowe, utrata ape-
tytu, biegunka, niesmak i pieczenie 
w gardle i jamie ustnej, bezsen-
ność, zaburzenia widzenia, choroby 
przyzębia. Przeciwnie do objawów 
nadmiaru zaliczamy: osłabienie, 
wzmożone oddawanie moczu, utra-
ta apetytu, nudności, zwiększone 
uczucie pragnienia,  pocenie się, bie-
gunka, świąd skóry, wymioty czy ból 
głowy i oczu.

Podsumowując, witamina D od-
najduje wiele zastosowań w obecnej 
medycynie oraz dietetyce.  Począw-
szy od wpływu przeciwkrzywiczego, 
działania zmniejszającego ryzyko 
złamań kostnych, zwiększających 
wrażliwość insulinową, również ma 
ona nieoceniony wpływ na reduk-
cję objawów chorób autoimmuno-
logicznych. Tak naprawdę, ciężko 
znaleźć elementy pracy naszego or-
ganizmu, na który witamina D nie 
ma chociaż pośredniego wpływu, 
stąd należy dbać o jej prawidłowy 
poziom, szczególnie kiedy jesteśmy 
aktywnym sportowcem, amatorem 
lub zawodowcem.

oprac. J. Kurkowski
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Pomoc dla opiekuna
Osoby niepełnosprawne, nie 

tylko dzieci, także dorośli, często 
wymagają wsparcia. Zdarza się, że 
bez pomocy, nie mogą samodziel-
nie funkcjonować. Dla ich opie-
kunów oznacza to konieczność 
rezygnacji z pracy zawodowej. 
Dlatego dla tych najbardziej po-
trzebujących przewidziano specjal-
ny zasiłek opiekuńczy. Co miesiąc 
mogą otrzymać 710 zł brutto. Na 
rękę wychodzi 520 zł miesięcznie.  
Zasiłek zarezerwowany jest dla naj-
bardziej potrzebujących. Kryterium 
dochodowe wynosi 664 zł na osobę 
w rodzinie. Tego progu nie może 
przekraczać dochód wszystkich do-
mowników. Trzeba to udokumen-
tować w chwili składania wniosku. 
O zasiłek mogą występować m.in. 
rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, 
a także rodzeństwo.

 
Wsparcie finansowe

A sam niepełnosprawny? 
Otrzymuje dodatkowo rentę z ty-

tułu niezdolności do pracy (średnio 
to 1475 zł), zasiłek pielęgnacyjny 
(153 zł), a w razie trudnej sytuacji 
materialnej również dodatek miesz-
kaniowy (ok. 200 zł w zależności 
od gminy). Łącznie może to dać 
dla niepełnosprawnego i opiekuna 
2538 zł na rękę co miesiąc. Może 
też raz do roku dostać zasiłek ce-
lowy specjalny (do 456 zł). Ważne! 
Opiekunowie osób niepełnospraw-
nych są także zwolnieni z obowiąz-
ku opłacania abonamentu radiowo-
-telewizyjnego. Gdzie ubiegać się 
o wsparcie finansowe? W tej samej 
gminnej instytucji, która wypłaca 
świadczenia rodzinne. Mogą to być 
centra pomocy rodzinie, wydziały 
urzędów miast lub ośrodki pomocy 
społecznej (OPS).

 
Opieka poza domem

Nie zawsze rodzina może za-
opiekować się osobą niepełno-
sprawną. A nawet jeśli, to nie każ-
dy może zastąpić profesjonalnego 
opiekuna – fizjoterapeutę, rehabili-

tanta, psychologa. Rodziny i opie-
kunowie osób niepełnosprawnych 
nie zostają z tym same. Mogą ko-
rzystać m.in. z ogólnokrajowej sieci 
756 ośrodków wsparcia.

 Możliwa jest też całodobowa 
opieka w domach pomocy społecz-
nej. W tej chwili w całym kraju dzia-
ła aż 811 takich placówek. Przyjmu-
ją 81 tys. osób. Funkcjonuje także 
683 warsztatów terapii zajęciowej. 
Korzysta z nich już 25 tys. osób. Są 
także tzw. dzienne i rodzinne domy 
pomocy. Jest więc gdzie się zwrócić.

Dofinansowanie z PFRON
Rodzice niepełnosprawnych 

dzieci mogą dostać dofinansowa-
nie z Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych (PFRON) m.in. do turnusów 
rehabilitacyjnych, sprzętu reha-
bilitacyjnego, przedmiotów orto-
pedycznych oraz likwidacji barier 
architektonicznych. Od 1 stycznia 
rząd podniósł wysokość dopłat. 
Sprawdź, ile po zmianach możesz 

Wsparcie dla dorosłych  
niepełnosprawnych  
i ich opiekunów

Pomoc finansowa, opieka w domu i poza nim, dopłaty 
do zatrudnienia – podpowiadamy na jakie wsparcie mogą 
liczyć osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.

Rząd pracuje nad zmianami w systemie wsparcia osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów. Część postulatów śro-
dowisk niepełnosprawnych już zrealizowano. Udało się m.in. 
podnieść dofinansowanie do rehabilitacji, przedmiotów  
ortopedycznych czy likwidacji barier architektonicznych.

Zwiększyły się także zachęty dla pracodawców do za-
trudniania osób niepełnosprawnych. Na jaką pomoc po 
zmianach mogą liczyć niepełnosprawni i ich opiekunowie?
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otrzymać dofinansowania:
– Turnus rehabilitacyjny - max. 

1131 zł. dopłaty (raz w roku) może 
otrzymać dziecko do 16 lat lub 
uczące się i niepracujące do 24 lat. 
Dla osób w szczególnej sytuacji 
życiowej dofinansowanie wzrosło 
z max. 1323 zł do max. 1512 zł.

– Sprzęt rehabilitacyjny - wzrost z 60 
do 80 proc. kosztów, ale nie więcej 
niż pięciokrotność przeciętnego 
wynagrodzenia (18,9 tys. zł),

– Likwidacja barier architektonicz-
nych (np. przystosowanie łazien-
ki), barier w komunikowaniu 
się i technicznych – dofinanso-
wanie może wynieść już do 95%  
kosztów, a nie jak wcześniej do 
80%, ale nie więcej niż 57 tys. zł.

Dofinansowanie osoby niepeł-
nosprawne mogą otrzymać także ze 
specjalnego programu PFRON „Ak-
tywny samorząd”. Przysługuje ono 
m.in. na zakup elektrycznego wóz-
ka inwalidzkiego, oprzyrządowania 
auta, zakupu protez, a także pomoc 
w zdobyciu wyższego wykształcenia.

Gdzie można zdobyć dofinanso-
wanie? Fundusz przekazuje pienią-
dze samorządom i to one decydują, 
jak je rozdzielać. Dlatego wnioski 
składamy do swojego powiatowego 
centrum pomocy rodzinie, miej-
skiego ośrodka pomocy społecznej 
lub miejskiego ośrodka pomocy ro-
dzinie.

Ważne! Szczegóły pod nr telelefonu 
infolinii PFRON: 22 50 55 670 czynnej 

w godz. 9:00 – 15:30 oraz na stronie in-
ternetowej: www.pfron.org.pl.

Dofinansowanie z NFZ
Zakup przedmiotów ortope-

dycznych i pomocniczych może 
być częściowo finansowany przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. NFZ 
ustala zwykle tzw. limit na produkt 
i pokrywa zakup najwyżej do wyso-
kości tego limitu. Resztę musi opła-
cić pacjent - jako udział własny w li-
micie albo koszt ponad limit. Ten 
udział własny może pomóc pokryć 
PFRON. NFZ finansuje również pie-
lęgniarską opiekę długoterminową. 
Przysługuje ona przewlekle chorym, 
którzy nie potrzebują hospitalizacji 
i mogą przebywać w domu, ale wy-
magają systematycznej opieki. Pielę-
gniarka może m.in. zrobić zastrzyk, 
założyć kroplówkę i zmienić opa-
trunki na odleżyny. Powinna przy-
chodzić z wizytą minimum cztery 
razy w tygodniu. W specjalnych 
przypadkach pomoc pielęgniarki 
można dostać także w weekendy 
oraz święta. Podstawą do dostania 
wsparcia jest skierowanie od lekarza 
prowadzącego pacjenta.

Ważne! Więcej informacji moż-
na otrzymać na infolinii NFZ:  
800 392 976 czynnej w godz. 8:00-
16:00 oraz na stronie internetowej: 
www.nfz.gov.pl oraz drogą mailową: 
infolinia@nfz.gov.pl.

 
Łatwiej o pracę

 Osoby niepełnosprawne nie są 

skazane na brak pracy. Mogą sobie 
radzić na rynku pracy równie dobrze 
jak pełnosprawni pracownicy. Od 1 
stycznia obowiązują nowe przepisy 
wspierające zatrudnianie osób nie-
pełnosprawnych. Dzięki nim pra-
codawcy mogą liczyć na wyższe niż 
dotychczas dofinansowanie.  Firmy 
mogą m.in. otrzymać zwrot kosztów 
za przystosowanie stanowiska pracy 
dla zatrudnianej osoby niepełno-
sprawnej, pomieszczenia biurowe-
go, adaptacji lub zakupu specjalne-
go sprzętu. Wsparcie finansowe 
przysługuje bez względu na to, czy 
pracownik  został zatrudniony już 
jako osoba niepełnosprawna czy też 
nabył niepełnosprawność w czasie 
pracy.

Nowe przepisy wprowadzają rów-
nież ułatwienia przy dofinansowaniu 
do wynagrodzeń niepełnospraw-
nych pracowników. Aby je otrzymać 
pracodawca będzie musiał wykazać 
wzrost zatrudnienia w przedsiębior-
stwie w ostatnich 12 miesiącach. 
W  ubiegłym roku PFRON każdego 
miesiąca dofinansowywał zatrudnie-
nie średnio 245 tys. niepełnospraw-
nych pracowników.

 Gdzie ubiegać się o pomoc? Firmy 
powinny złożyć wniosek w PFRON 
do 25 dnia miesiąca. Wniosek trzeba 
wysłać do siedziby PFRON na adres: 
Al. Jana Pawła II 13 w Warszawie. 
Wszystkie niezbędne formularze znaj-
dują się na stronie www.pfron.org.pl.

oprac. M. Grzeczyńska

POLOCARD
75 mg, 60 tabletek  
dojelitowych
Substancja czynna: 75mg kwasu acetylo-
salicylowego.
Wskazania: choroba niedokrwienna serca 
oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których 
celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi.
Podmiot odpowiedzialny: Pfizer Corpora-
tion Austria GmbH.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań0 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.



Zamek Czocha
Warownia jest ozdobą Pogórza Izerskiego. Gó-
ruje nad okolica, położony na wysokim cyplu, 
nad wijącą się u jego podnóża rzeką Kwisna. 
Mury Zamku Czocha, którego historia sięga po-
łowy XIII wieku kryją często mroczne i krwawe 
tajemnice, a sam zamek uważany jest za miejsce 
budzące dreszcz emocji.
Historia przeplata się tu z krwawymi legendami, 
ale czy to tylko legendy? Zamurowane żywcem 
dziecko, tajemnicze dziewice, Walończycy, hi-
storia studni niewiernych żon, książęcego łoża, 
drewnianego mostu czy Białej Damy, to tylko 
część opowieści przekazywanych od lat odwie-
dzającym zamek.
Mówi się, że niemalże każdy zamek ma swoją 
Białą Damę. Taka przechadza się nocami m.in. 
po korytarzach Zamku Grodno. Biała zjawa na-
wiedza też Zamek Czocha… raz na sto lat.
O Białej Damie z Zamku Czocha od lat krążą 
opowieści wśród miejscowej ludności. Dawniej, 
gdy zamek spełniał jeszcze rolę warowni, pe-

Wędrówki bliskie i dalekie
Najpiękniejsze miejsca to jedno, ale fajnie jeśli połączymy je z pewnym elementem 

grozy, albo sensacji. W tym wydaniu ciekawostki z Dolnego Śląska.
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wien strażnik, z zamkowych murów miał dostrzec 
nadchodzące niebezpieczeństwo. Nie zdążył zaalar-
mować mieszkańców o tym, że za chwilę Czochę 
zaatakują Husyci. W zamku mieszkało rodzeństwo 
– siostra z bratem, która wg legend miała wydać bra-
ta w ręce najeźdźców i tym samym przyczynić się 
do krwawej rzezi, do której doszło w murach zam-
czyska. Mężczyzna, w chwili śmierci miał przekląć 
siostrę, a ta, od  tamtej pory błąka się po korytarzach 
zamku. Zjawa widziana była m.in. na przełomie XV 
i XVI wieku. Pilnowała skarbów, które do dziś po-
noć, ukryte są w zamkowej suszarni i winiarni…
Wielu śmiałków próbowało zdobyć skarb i uwol-
nić zjawę. Każdy z nich ginął w niewyjaśnionych 
okolicznościach, a jego ciało zamieniało się w złoty 
proch.
Tajemnica Białej Damy nigdy nie została wyjaśnio-
na, a zjawa pojawia się w zamku do dziś, raz na sto 
lat – w każdą setną rocznicę śmierci swojego brata…
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Przyjemnych podróży!

Śląska Dolina
O tej niemieckiej wsi mówiono Schlesierthal czyli Śląska Dolina.  
Było to niewielka XVI wieczna osada górnicza, która mieściła się 
w miejscu dzisiejszego Jeziora Bystrzyckiego. Znajdowała się w wy-
jątkowo malowniczej okolicy w sąsiedztwie Zamku Grodno. Prawo-
dopodonie wielu mieszkańców zajmowało się tkactwem. 
Położenie górskie i ukształtowanie terenu nie sprzyjało rozwojowi 
wsi. Częste powodzie wymusiły powstanie, jako ochrony przeciwpo-
wodziowej sztucznego jeziora z zaporą wodną. Wieś została zalana 
w 1913 r. przez Niemców. Malownicza niewielka Śląska Dolina znik-
nęła pod wodą, a w jej miejscu powstało Jezioro Bystrzyckie. 
Od tamtej pory tylko historycy i badacze czasem o niej wspominali. 
Aż do chwili, kiedy w 2016 zadecydowano o spuszczeniu wody z za-
lewu na  czas remontu zapory oraz wszystkich urządzeń hydrotech-
nicznych przy zaporze w Lubachowie. Wtedy oczom ludzkim ukazały 
się fragmenty odsłoniętych murów budynku. Pozostałości po gospo-
darstwach, piwnic, kuźni – to wszystko zostało odkryte i znów…po 
remoncie zalane. Teraz już chyba na zawsze, albo może na kolejne 
100 lat – nie wiadomo...
Dziś istnienie wsi potwierdzają nie tylko stare pocztówki i historycy, 
ale też Ci, którym udało się zobaczyć odkryte po niej pozostałości 
nim ponownie zostały zalane. 

TONE 
120 tabletek, suplement diety

Biała Perła PRO PERIO 
75 ml, ZDROWE DZIĄSŁA
Enzymatyczno-ziołowa pasta do zębów 
Pasta do codziennej higieny zębów oraz dziąseł, języka i całej jamy ustnej. Nie 
jest przeznaczona dla dzieci. Została przygotowana dla osób  borykających się z 
podrażnieniem, nadwrażliwością oraz stanami zapalnymi dziąseł.
Producent: VITAPRODUKT, Słowacja.

Blue Berry Plus 
120 tabletek, suplement diety
Suplement zawiera wyciąg z amerykańskiej czarnej borówki w połączniu  
z luteiną, wyciągiem ze świetlika i witaminą A. Pomaga utrzymać dobry 
wzrok i witalność, pomaga dbać o oczy.

Producent: New Nordic

Słuch, równowaga i układ nerwowy
Suplement pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu ucha wewnętrznego  
i utrzymaniu równowagi elektrolitowej(w tym równowagi słuchowej).
Dystrybutor w Polsce: New Nordic 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane doty-
czące 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.

Biała Perła PRO PERIO 75ml
75 ml, ŚWIEZY ODDECH
Enzymatyczno-ziołowa pasta do zębów z dodatkiem cynku
Pasta do codziennej higieny zębów oraz dziąseł, języka i całej jamy ustnej. 
Nie jest przeznaczona dla dzieci. Została przygotowana dla osób  borykają-
cych się z problemem nieświeżego oddechu (halitoza) i stanami zapalnymi 
dziąseł.
Producent: VITAPRODUKT, Słowacja 



Krzyżówka  Krzyżówka

Wśród osób,  które rozwiążą krzyżówkę,  
i zadzwonią pod numer telefonu:  
32/ 253-75-00  lub wyślą na adres mailowy:  
biuro@fuzio.pl prawidłowe rozwiązanie  
krzyżówki rozlosujemy nagrody!

1. Leniwe na talerzu 
2. Pierwszy podręcznik 
3. Można ją uronić 
4. Na głowie miss
5. Ptak z rzędu kuraków
6. Dymna lub Prucnal
7. Rzucony przez wiedźmę
8. Biała pora roku
9. Król przed koronacją
10. Umowa, porozumienie 
11. Podmuch wiatru
12. Zanurzana w wazie
13. Plony z sadów
14. Mszalne w kielichu
15. Pismo Święte  
16. Płacze z byle powodu
17. Brak zajęcia
18. Głupi z niego nie korzysta 
19. Drobna, ostra drzazga
20. Roślina o mięsistych  

kolczastych liściach
21. Rzucany o ścianę lub z kapustą
22. Biblijny symbol Boga
23. Andrzej, bohater serialu „Dom” 
24. Cecha bohatera
25. Chroni kopyto konia
26. Afrykańskie drzewo z  kolcami

ZDROWIE
I OPIEKA MAGAZYN O ZDROWIU, URODZIE I KONDYCJI
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DOPPELHERZ AKTIV 
Na uspokojenie Forte
20 kapsułek, suplement diety

  UNIKALNY PODWÓJNY SKŁAD I DZIAŁANIE
  Najwyższa dawka Rhodiola na rynku
 Dodatek magnezu, tryptofanu, melisy  

i chmielu
 
ZASTOSOWANIE:
Wzmocniona formuła odpowiednio dobranych 
wyciągów roślinnych redukujących napięcie 
nerwowe i wspomagających dobry nastrój2. 
Naturalne działanie relaksujące, bez efektów 
otępienia czy senności podczas dnia.
DZIAŁANIE:
Wzmocnione wyciągi z ziół o silniejszym działaniu zmniejszającym skutki stresu i wspo-
magającym dobre samopoczucie psychiczne:
Wyciąg z różeńca górskiego (Rhodiola rosea) zwiększa wytrzymałość na stres i wspo-
maga wydolność umysłową. 
Wyciągi z melisy i chmielu są tradycyjnie stosowane w stanach napięcia emocjonal-
nego, stresu oraz dla zachowania pozytywnego nastroju. Naturalne składniki zawarte 
w wyciągu melisy wykazują pozytywne działanie na centralny i wegetatywny układ 
nerwowy. Poprzez układ wegetatywny wpływają rozkurczająco na mięśniówkę jelit, co 
powoduje ich relaksację.
L-tryptofan jest niezbędnym (egzogennym) aminokwasem, który jest prekursorem 
serotoniny. 
Magnez, witaminy B6 i B12 wpływają korzystnie na pracę umysłową oraz redukują 
skutki zmęczenia. 
Preparat jest zalecany dla młodzieży i dorosłych, żyjących w napięciu nerwowym, pro-
wadzących intensywny styl życia, przepracowanych, z osłabioną koncentracją uwagi lub 
pragnących poprawić swój nastrój.

lecany przy ciężkostrawnej diecie, dla usprawnienia naturalnej regeneracji wątroby  
i w celu zachowania prawidłowego profilu lipidowego we krwi.Naturalne działanie re-
laksujące, bez efektów otępienia czy senności podczas dnia.

DZIAŁANIE:
Wyciąg z karczocha usprawnia trawienie (wytwarzanie i przepływ żółci) oraz zwiększa 
wydalanie cholesterolu z organizmu. Dzięki temu wpływa pozytywnie na funkcjonowa-
nie wątroby, jelit i gospodarkę lipidową, w szczególności w przypadku ciężkostrawnej 
diety. Wyciąg z karczocha ułatwia również usuwanie toksyn z organizmu co sprzyja od-
chudzaniu. Karczoch jest stosowany tradycyjnie w kuchni śródziemnomorskiej oraz do 
produkcji preparatów ochraniających wątrobę. 

DOPPELHERZ AKTIV 
Aktiv-Meno FORTE
30 tabletek, suplement diety

   Najwyższa dawka łączna  
izoflawonów z  soi (50 mg)  
i wyciągu z chmielu (50 mg)

   Dodatkowy efekt uspokajający i 
ułatwiający zasypianie

   Dodatek wit. D (400 j.m.) i jodu
 

ZASTOSOWANIE:
Preparat jest zalecany dla kobiet po 40 roku życia, dla lepszego  
samopoczucia w okresie menopauzy i zdrowia po menopauzie.  
Składniki preparatu:

   ograniczają uderzenia gorąca,
   ułatwiają zasypianie;
   wspomagają koncentrację,
   wzmacniają kości

DZIAŁANIE:
Unikalna kombinacja 13 aktywnych składników, z najwyższą łączną dawką izoflawonów
sojowych i wyciągu z szyszek chmielu. Wyciąg z szyszek chmielu ogranicza objawy zwią-
zane z okresem menopauzy, takie jak: uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, bez-
senność, drażliwość lub przygnębienie, gwałtowne bicie serca. Witaminy z grupy B oraz 
jod wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania. Witaminy z grupy B  redukują 
również skutki zmęczenia. Wapń i witamina D sprzyjają prawidłowej mineralizacji tkanki 
kostnej oraz wzmocnieniu kości. Jest to szczególnie istotne dla kobiet po menopauzie.

DOPPELHERZ AKTIV 
Na wątrobę
30 kapsułek, suplement diety

Wyciąg z karczocha
  Skoncentrowany wyciąg z karczocha
  Wspomaga pracę wątroby i woreczka 

żółciowego
  Sprzyja detoksyfikacji organizmu  

i odchudzaniu
 
ZASTOSOWANIE:
Wyciąg z karczocha wspomaga pracę wą-
troby i układu trawiennego oraz usuwanie 
toksyn z  organizmu. Wpływa na utrzymanie 
prawidłowego poziomu lipidów we krwi. Za-

DOPPELHERZ 
Vital Tonik
1000 ml

   Dla wzmocnienia układu krwionośne-
go i nerwowego

   Dla poprawy sił witalnych
 
ZASTOSOWANIE:
Preparat wzmacniająco-tonizujący stosowany 
w  celu zwiększenia sił witalnych organizmu. Eks-
trakty roślinne, żelazo i witaminy usprawniają 
pracę układu krążenia, serca i układu nerwo-
wego. Zmniejszają skutki stresu. Zalecany do 
stosowania w diecie osób z nadwagą, palących 
papierosy, żyjących w długotrwałym stresie,  
w sile wieku, o podwyższonym poziomie chole-
sterolu, o niskiej aktywności fizycznej oraz osób, 
które muszą szczególnie zadbać o swoje serce. 

DZIAŁANIE:
Unikalna kombinacja 13 aktywnych składników, z najwyższą łączną dawką izoflawonów
sojowych i wyciągu z szyszek chmielu. 
Wyciąg z szyszek chmielu ogranicza objawy związane z okresem menopauzy, takie jak: 
uderzenia gorąca, nadmierne pocenie się, bezsenność, drażliwość lub przygnębienie, 
gwałtowne bicie serca. 
Witaminy z grupy B oraz jod wspomagają procesy koncentracji i zapamiętywania. 




