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LIST OD REDAKCJI

Drodzy Czytelnicy!
Wiosna - zieleń budzi się ze snu, a wraz z nią nabieramy chęci do życia. Wbrew
pozorom nie jest to najłatwiejszy czas. Często nie dajemy sobie rady z wiosennym przesileniem, nagła zmiana pogody nas przytłacza – odbija się to także na
naszym zdrowiu. Ponadto rozpoczyna się czas wiecznego planowania. Nie mam
na myśli tylko świąt, które zbliżają się w zatrważającym tempie, ale także dłuższych weekendów czy paru wolnych chwil. Dzień jest coraz dłuższy i próbujemy
aktywnie spędzić każdą godzinę – to już nie czas na leniwe leżenie pod kocem.
Planowanie nie dotyczy tylko czasu, ale także jakości naszego życia. Wielu z nas musi zmienić
dotychczasowy – zimowy sposób żywienia, a inni łamią sobie głowy tegorocznymi podatkami.
W związku z tym chcielibyśmy zaproponować Państwu kolejną serię artykułów.
Jesteśmy już razem rok i dzięki Państwa zainteresowaniu nasz kwartalnik rozszerzył się do 48 stron.
Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy nową rubrykę – podróże, z której można się dowiedzieć, jak
tanio zwiedzić świat. Ogromnym powodzeniem cieszy się kącik kulinarny. W tym numerze mieliśmy szczególnie duży problem z wyłonieniem zwycięscy konkursu. Chciałabym po raz kolejny
podziękować wszystkim za zaangażowanie w współtworzenie naszego kwartalnika. Mam nadzieję,
że ten rok będzie dla nas jeszcze bardziej pomyślny.
Twórzmy pismo razem.
Dla was! O was! Z wami!
											
											Redaktor Naczelna

Święta pewnie jak zwykle nas zaskoczą, powstaną nowe dylematy, gdzie i z kim je spędzić, co podać
oraz jak wszystko zorganizować. Najważniejsze jest to, żeby przeżyć je w taki sposób, by dodały
nam energii i sił na następne dni. By dla tych, dla których mają one wymiar religijny, stały się wielkim przeżyciem, a innym sprawiły równie dużo radości. By pozwalały cieszyć się wolnymi, wspólnie
spędzonymi dniami.
Czego Wam – Nasi Drodzy Czytelnicy z całego serca życzymy.
Redakcja kwartalnika Tanie Leki
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POLECA

Vitacin 50+ x 30 kaps.

witaminy i minerały wzbogacone
o Kwasy Omega 3

Vitacin 50+ to starannie dobrana kompozycja witamin i minerałów. Produkt
dodatkowo wzbogacony jest wyciągiem z żeń-szenia zawierającym 27%
ginsenozydów, a także olejem rybim będącym źródłem niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych Omega 3 - kwasu eikozapentaenowego (EPA) i kwasu
dokozaheksaenowego (DHA). Preparat polecany: osobom po 50 roku życia,
odczuwającym zmęczenie i znużenie, narażonym na stres, odżywiającym się
niewłaściwie lub nieregularnie.
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37,07 zł**
Producent: Lek Farma Sp. z o.o., ul. Ciołka 17 lok. 215, 01-445 Warszawa

SUPLEMENT DIETY

Vitapil® z biotyną x 60 tabl. powl.

Vitapil z biotyną to specjalistyczny preparat, którego składniki działają
kompleksowo na strukturę włosa, przeciwdziałają nadmiernemu wypadaniu,
łamliwości i rozdwajaniu się końcówek, odżywiają cebulki włosowe
i poprawiają ukrwienie skóry głowy. Dodatkowo wpływają na właściwe
nawilżenie skóry i włosów, ograniczają aktywność gruczołów łojowych
odpowiedzialnych za przetłuszczanie włosów. Preparat zawiera aż 15
składników aktywnych, w tym wysoką dawkę biotyny (aż 300 mcg), która
poprzez swoje specyficzne działanie hamuje nadmierne wypadanie włosów
i stymuluje ich ponowny wzrost.

*
33,15 zł

47,39 zł**
Podmiot odpowiedzialny: HOLBEX Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

FILOMAG Memory® x 60 kaps.
FILOMAG Memory® jest preparatem magnezowym z witaminą B6 należącym
do rodziny Filomag®, wzbogaconym o lecytynę, ekstrakt z korzenia żeń-szenia
oraz kofeinę, które poprawiają zdolność koncentracji, usprawniają procesy
myślenia, łagodzą objawy zmęczenia oraz działają przeciwstresowo.

Na pamięć
i koncentrację!

*
6,65 zł

25,27 zł**

Podmiot odpowiedzialny: FSP FILOFARM

SUPLEMENT DIETY

FILOMAG Extra® x 60 kaps.
FILOMAG Extra jest suplementem diety należącym do rodziny Filomag®,
bogatym w magnez i witaminę B6. Uzupełnienie magnezu zalecane jest
w okresie: intensywnego wysiłku fizycznego, umysłowego, zmniejszonej
odporności na stres, nadpobudliwości nerwowej, drżenia mięśni, osłabienia
organizmu, picia dużych ilości kawy.

Magnez
+ vit. B6

*
4,85 zł

18,37 zł**

Wiosenne
odrodzenie
Jagna Wrzosek
Piszę ten artykuł, a za oknem pada
deszcz. Biały zimowy puch, który
okrywa drzewa i ziemię, powoli znika. Promienie słońca próbują przedrzeć się przez gęste chmury. Mroźne, zimowe dni powoli ustępują tym
ciepłym, wiosennym. Zwierzęta,
zmęczone zdobywaniem pożywienia,
szukają pośród resztek śniegu pierwszych wiosennych źdźbeł świeżej
trawy, zmieniają zimową puszystą
sierść na letnią. Wszystkie znaki na
niebie i ziemi zwiastują nadchodzącą w przyrodzie zmianę - odchodzi
zima, przybywa wiosna.
Mieszkam w sercu lasu, w maleńkiej
miejscowości Nowa Studnica, gdzie
życie jest mocno zintegrowane z przyrodą, która, jak wiemy, nieustannie się
zmienia. Niedługo pożegnamy się
z łabędziami krzykliwymi, zimującymi na pobliskim jeziorze, a przywitamy żurawie, które swym charakterystycznym krzykiem wypełnią całą
okolicę, i czaple, które zapewne znów
założą gniazda w lasku, tuż za wybiegiem dla koni. Na trawniku w naszym
parku zakwitną fiołki, jabłonki obsypią się kwiatami, drzewa wypuszczą
młode zielone listki. Powitamy wiosnę! To wyjątkowa pora roku. Następuje po długiej, ciężkiej zimie, która
jest dla wielu metaforą odchodzenia.
Natomiast wiosna – wręcz odwrotnie,
oznacza odrodzenie, budzenie się do
życia. Od setek lat jej nadejście witano
z radością i ogromną nadzieją.
Wszystko od nowa
Nasi przodkowie, dawni Słowianie,
wierzyli, że to wiosna rozpoczyna
cały roczny cykl. Życie odradzało się,
wszystko można było więc zacząć od
początku. Pradziadowie dostrzegali
ten niezwykły, coroczny cud i czcili
go wierząc, że dzięki temu los obdarzy
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Podmiot odpowiedzialny: FSP FILOFARM

SUPLEMENT DIETY

ich szczęściem i pomyślnością. Dlatego od wieków nadejście wiosny było
dla ludzi wyjątkowym świętem, które
obchodzono z rozmachem. Znaczenie każdego z rytuałów było ogromne, bowiem wszystkie obrzędy miały
zapewnić ludziom, rodzinom a także
zwierzętom gospodarskim dobry, urodzajny i szczęśliwy rok. Pierwszego
dnia kalendarzowej wiosny, 21 marca,
obchodzono święto nazywane „Jare”.
Wyganiano wtedy złą zimę i witano
wiosnę. Topiono marzannę, symbol
zimy, a także malowano jaja, co miało
wnieść do domów dobrą energię i zapewnić urodzaj.
Do dnia dzisiejszego wiele rytuałów
nie zaniknęło. Wbrew pozorom wiele
ze zwyczajów, które traktujemy jako
katolickie, pochodzi z czasów pogańskich. Wśród nich można wymienić
chociażby malowanie jaj na Wielkanoc, czy oblewanie się wodą w lany
poniedziałek. Nawet niewinny zajączek jest symbolem pogańskim.
Wielkanoc
Od najdawniejszych czasów na całym niemal świecie wiosną obchodzi
się święto odrodzenia życia, z którym
powiązane są symbole zająca i jajka,
a także poprzedzający je 40-dniowy
post. Elementy te przeniknęły również
do chrześcijańskiej Wielkanocy. Jaka
jest geneza tego święta?
Wiosenne święto przypada na czas,
kiedy arka Noego spoczęła na stałym
lądzie, gdyż oznaczało to zakończenie
potopu. Odtąd niemal wszystkie kultury świata obchodzą święto odrodzenia
życia właśnie w tym czasie. Do historii
o potopie odwołują się także Święto
Zmarłych i Nowy Rok. Na pamiątkę rozpoczęcia potopu na przełomie
października i listopada obchodzono Święto Zmarłych. Noe przebywał
w arce rok, dlatego o tej samej porze
roku starożytni Egipcjanie, Fenicjanie,
Żydzi, Hindusi, Asyryjczycy, Persowie
i Celtowie obchodzili Nowy Rok. Z
kolei Rzymianie celebrowali rozpoczęcie Nowego Roku na wiosnę, a Żydzi,
Babilończycy i Chińczycy świętowali
zarówno jesienią, jak i wiosną. Jed-
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nakże każde z nich odnosiło się do
innego wydarzenia. Jedno z nich to
opuszczenie arki jesienią, a drugie
to zatrzymanie arki na górach Ararat. Nastąpiło to 17 dnia drugiego
miesiąca, zwanego później Nisan,
który przypadał na przełom marca
i kwietnia.
Prokreacyjny aspekt wiosennego
święta reprezentował zając, znany
z niezwykłej płodności. Zając poświęcony był patronce tego święta — Wielkiej Matce, bogini płodności, która
początkowo była jedynie alegorią arki
Noego. Niektóre z bogiń, na przykład
Demeter, ukazywano nawet z zajęczą
głową. Angielska nazwa wiosennego
święta to Easter, niemiecka — Osterfest. Obydwie nazwy wywodzą się od
jednej z bogiń płodności, którą zwano
Ostara (Eastre), Isztar czy Asztarte.
Symbolika jaja również wiązała się
z arką Noego — jajo rozcięte wzdłuż
na pół ma kształt statku, dlatego w starożytności używano go wraz z półksiężycem jako symbolu arki. Z niej — tak
jak ze skorupy — wylęgło się życie po
potopie, dlatego poświęcenie jaja było
jedną z głównych ceremonii w misteriach Wielkiej Matki, a także postaci
wzorowanych na Noem, jak np. Dionizos czy Ozyrys.
Jajo w mitach nie jest początkiem
stworzenia, lecz początkiem odrodzenia, jak zauważył wybitny religioznawca Mircea Eliade. Świat po potopie nie
został bowiem stworzony od nowa,
lecz odrodził się z tego, co Bóg zachował w arce, dlatego starożytni ukazywali ją alegorycznie jako jajo, z którego
ponownie zrodziło się życie. Jajo było
zatem symbolem zmartwychwstania.
Wielka Bogini była w mitach córką,
żoną lub matką pierwszego człowieka.
W przenośni można uznać, że tak było
w istocie — Noe był zarówno twórcą
arki, jak i jej synem, ponieważ arka
„zrodziła” go po potopie. Ciekawe jest
to, że 17 dnia miesiąca Nisan nastąpiły
trzy największe wydarzenia w dziejach ludzkości. Arka osiadła 17 Nisan na górze Ararat, co dało rodzinie
Noego nadzieję na nowy początek po
potopie. Izraelici przeszli przez Morze

Czerwone 17 Nisan w nadziei, że po
niewoli egipskiej odziedziczą Ziemię
Obiecaną. 17 Nisan zmartwychwstał
Jezus Chrystus, zapewniając całej
ludzkości zbawienie z grzechów. Na
pamiątkę wyjścia z Egiptu Żydzi do
dziś obchodzą na wiosnę Paschę,
a chrześcijanie obchodzą Wielkanoc
na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Natomiast spoczęcie arki Noego
na lądzie zostawiło swój ślad w niemal
wszystkich religiach świata w postaci
obchodzonego wiosennego święta odrodzonego życia.
Odnowa ciała i ducha
W okresie wiosennym instynktownie zwracamy się ku różnym naturalnym kuracjom. Oczywiście najlepszą
ochroną przed wiosennym osłabieniem jest rozsądna i zrównoważona
dieta zimowa. Jeśli co roku zimą silnie
przybieramy na wadze i wiosną czujemy się chorzy i rozpaczliwie staramy
się zrzucić zbędne kilogramy, to warto
zapytać samego siebie – po co to sobie
robimy? Dlaczego sytuacja powtarza
się co rok?
Jest wiele różnorodnych sposobów
odnowy sił witalnych, polepszenia fizycznego i psychicznego samopoczucia. Część z nich, jak kuracja sokiem
z brzozy lub młodymi pokrzywami,
jest możliwa tylko na wiosnę.
Warto w tym okresie szczególnie docenić mądrość medycyny ludowej. Jeśli chodzi o dietę, to wiosenne zmiany
są poniekąd instynktowne i naturalne.
Tęsknimy za zielenią, więc z radością
witamy na stole świeże zielone liście
pietruszki, szczypiorku czy młodej
sałaty albo rzodkiewek. Jednak warzywa, których wzrost został sztucznie
przyśpieszony w szklarniach nie tylko
pozbawione są smaku i zapachu, lecz
także zawierają duże ilości szkodliwych azotanów.
O wiele bezpieczniej jest własnoręcznie wyhodować różnorodność
kiełków czy skorzystać z uprawianych w doniczce świeżych ziół. Także tradycyjny post, przypadający na
początek wiosny i silnie ograniczający spożycie mięsa, tłuszczu i słody-

POLECA

CetAlergin® Ten 10 mg x 10 tabl. powl.
Łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym
i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, łagodzenie
objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. CetAlergin Ten jest wskazany u
osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

*
4,99 zł

12,13 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na cetyryzynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne
piperazyny. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min). Produkt leczniczy zawiera laktozę,
dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu
lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Skład: 1 tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.
Podmiot odpowiedzialny: ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

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

BIOWAP 1400 x 60 tabl. powl.

Super formuła dla mocnych kości!
Preparat Biowap 1400 zawiera aż 3 składniki aktywne: wapń, witaminę D3 oraz
witaminę K2. Wapń jest potrzebny do utrzymania zdrowych kości. Witamina D
pomaga w prawidłowym wchłanianianiu wapnia i utrzymaniu jego
prawidłowego poziomu we krwi. Witamina K także pomaga w utrzymaniu
zdrowych kości.

*
22,95 zł

29,49 zł**

Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

Vitaral®x 60 tabl.

znany i lubiany zestaw witamin i minerałów

Vitaral to znany i lubiany od lat preparat zawierający optymalny zestaw witamin
i minerałów. Zalecany do stosowania w stanach zwiększonego zapotrzebowania
na witaminy i składniki mineralne.

*
25,95 zł

36,18 zł**
Suplement diety nie stanowi substytutu (zamiennika) prawidłowo zbilansowanej i zróżnicowanej diety.
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej produktu.
Producent: Jelfa SA, ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra.

SUPLEMENT DIETY

Olimp Gold 65% Omega 3®
1000 mg x 60 kaps. miękkich

Zawiera wysokogatunkowy koncentrat olejowy z ryb zimnowodnych,
obfitujących w kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3.
Wpływa ochronnie na pracę serca i układu krążenia.

*
23,95 zł
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Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

SUPLEMENT DIETY
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POLECA

Claritine® SPE 10 mg x 7 tabl.

Wskazany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

*
11,45 zł

16,62 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną (loratadynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować
produktu leczniczego claritine spe w okresie ciąży. Skład: Loratadinum. Każda tabletka zawiera 10 mg Loratadinum (loratadyny).
Substancje pomocnicze, m.in. laktoza jednowodna. Podmiot odpowiedzialny: MSD Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867
Warszawa, Polska.

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

Claritine®Active 5 mg + 120 mg x 10 tabl.
Objawowe leczenie okresowego, alergicznego zapalenia błon śluzowych nosa
związanego z przekrwieniem błon śluzowych nosa.

*
14,10 zł

20,44 zł**
Przeciwwskazania: przeciwwskazany u osób z nadwrażliwością lub idiosynkrazją na substancję czynną lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą produktu, lub na leki adrenomimetyczne. Ze względu na zawartość pseudoefedryny jest przeciwwskazany u
pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy, oraz w ciągu 14 dni po zakończeniu leczenia tymi lekami, jak również u
pacjentów z: jaskrą z wąskim kątem przesączania, zatrzymaniem moczu, chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak:
choroba niedokrwienna serca, tachyarytmia, ciężkie nadciśnienie tętnicze, nadczynnością tarczycy, udarem krwotocznym w
wywiadzie lub z czynnikami ryzyka udaru krwotocznego, które może być zwiększone po zastosowaniu leku zwężającego naczynia
krwionośne mającego aktywność alfa-mimetyczną w skojarzeniu z innymi lekami zwężającymi naczynia krwionośne, takimi jak:
bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina, dihydroergotamina lub lekami zmniejszającymi przekrwienie błony
śluzowej, podawanymi doustnie lub do nosa (fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, itd.). Przeciwwskazany u pacjentów
mających trudności w połykaniu tabletek, u pacjentów ze stwierdzonym zwężeniem górnego odcinka przewodu pokarmowego lub
nieprawidłową perystaltyką przełyku. Nie stosować u kobiet w ciąży. Skład: Loratadinum + Pseudoephedrini sulfas. Jedna tabletka o
przedłużonym uwalnianiu zawiera: 5 mg Loratadinum (loratadyny) i 120 mg Pseudoephedrini sulfas (pseudoefedryny siarczanu).
Podmiot odpowiedzialny: MSD Polska Sp. z o.o., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, Polska.

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

AndroVit®x 30 kaps.

Witaminy i składniki mineralne dla mężczyzn.
Wspomaga: wydolność męskiego organizmu; metabolizm tkanki tłuszczowej;
płodność i sprawność seksualną; zdrowy wygląd skóry i włosów.
Zalecany przez Polskie Towarzystwo Andrologiczne.

Podmiot odpowiedzialny: Glenmark Distributors Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

OmegaForte 65% OMEGA-3
x 60 kaps.

Skoncentrowana na sercu! OmegaForte
65% to preparat marki NutroPharma,
zawierający kwasy omega-3 w podwójnej
dawce w stosunku do standardowych
produktów na rynku. Dzięki aż 65%
stężeniu wysokogatunkowych kwasów
omega-3 pozwala zachować serce oraz
układ krążenia w dobrym stanie,
przyczynia się również do prawidłowego
funkcjonowania układu nerwowego
i immunologicznego. Zapewnia wygodę
stosowania – już od jednej kapsułki
dziennie.

*
15,95 zł

29,12 zł**
Podmiot odpowiedzialny: HOLBEX Sp. z o.o.

czy, a zalecający spożycie ryb i oleju
lnianego (obu wyjątkowo bogatych
w kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3) to wyraz ogromnej mądrości
ludowej, pozwalającej na łagodne
odtrucie całego organizmu. Większe
spożycie kasz, owoców i warzyw oraz
chudego białego sera i produktów
mlecznych dodatkowo pozwala na
łagodną oraz trwałą utratę wagi.
Wiosna i przedwiośnie, to także okres
zaostrzenia objawów różnych chorób
przewodu pokarmowego, od refluksu
żołądkowo-jelitowego po zespół jelita
nadwrażliwego. W tym okresie rośnie
także zachorowalność na grypę jelitową czy rota wirusy. Nasz przewód pokarmowy, od kondycji którego zależy
zdrowie całego organizmu, potrzebuje
dwojakiego działania – zwiększenia liczebności korzystnych bakterii kwasu
mlekowego (probiotyki) oraz dostarczenia im substancji pozwalających na
wzrost i zasiedlenie jelita (prebiotyki).
Szczególnie polecane są fermentowane produkty mleczne każdego rodzaju
o smaku naturalnym, różne kiszonki
warzywne, fermentowane produkty
sojowe (miso, jogurt sojowy), pieczywo razowe na zakwasie, zupy na
zakwasie jak żurek czy barszcz biały
oraz gotowe preparaty z wyizolowanymi szczepami. Wszystkie te
produkty są bezpieczne, można je
bez obaw włączyć do diety (przy braku szczególnych przeciwwskazań),
stosować przez całe życie, w każdym
wieku korzystać z różnych ich zalet ponieważ spektrum ich działania
jest wyjątkowo szerokie. Różnorodne
szczepy pałeczek kwasu mlekowego
naturalnie zawarte w tradycyjnej żywności i regularnie spożywane zapobiegają biegunkom, stymulują produkcję
interferonu typu gamma, zwiększają
aktywność komórek układu odpornościowego typu NK, biorą udział w procesach unieszkodliwiania związków
potencjalnie rakotwórczych w świetle
jelita, przyśpieszają pasaż jelitowy oraz
syntetyzują szereg witamin z grupy
B. Dodatkowo można w domu eksperymentować ze smakiem i różnymi dodatkami: jogurtem czy innymi

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

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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przetworami mlecznymi, kiszonkami
i różnego rodzaju zakwasami. Aby
poprawić kondycję przewodu pokarmowego, skóry, włosów i paznokci,
można zastosować kurację oczyszczającą, stosując miksturę złożoną
z oleju (np. lnianego), soku z aloesu
i soku z cytryny. Olej ma niezwykłą
łatwość łączenia się z błoną śluzową
układu pokarmowego i w ten sposób
umożliwia dotarcie wartościowym
składnikom nawet do jelita grubego.
Ponadto dodaje blasku włosom oraz
ujędrnia i nawilża skórę. Stosowany
systematycznie jest gwarancją młodego wyglądu na długi czas. Sok z aloesu
znany jest ze swoich właściwości kojących i łagodzących. Jego działanie
polega na gojeniu wszelkich nadżerek
przewodu pokarmowego, o których
istnieniu często nie wiemy. Zapobiega
także powstawaniu nowych. Spożywany działa na cały organizm, wygładzając cerę i dodając jej zdrowego blasku.
Sok z cytryny jako kwas świetnie radzi
sobie z rozpuszczaniem śluzu zalegającego w jelitach, czy choćby złogów
niepotrzebnego śluzu znajdującego się
w trzustce i przewodach żółciowych.
Zawiera witaminę C, która pomaga
naszemu organizmowi zachować silną
odporność oraz działa odżywczo na
skórę.
Skorzystajmy z mądrości kuchni i medycyny ludowej, bo często najnowsze
badania naukowe dowodzą ich racji.
Wiosna i przedwiośnie to również doskonały czas na przyjrzenie się swoim
nawykom żywieniowym i wprowadzenie nowych i trwałych zmian.
Dotyczy to również aktywności ruchowej, szczególnie na świeżym powietrzu. Aby podbudować kondycję
po zimie, dobrze jest rozpocząć zajęcia
ruchowe od spacerów, nordic walking
czy jazdy na rowerze. Dobrze dotlenione komórki odwdzięczą się nam
doskonałym samopoczuciem i promiennym wyglądem.
Wiosenna miłość
Powszechnie znane uczucie szczęścia,
które pojawia się wiosną, jest biologiczną reakcją organizmu na wzrasta-

KWARTALNIK

* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

jącą dawkę światła i przedłużający się
dzień. Gdy docierają do nas pierwsze
promienie słoneczne, nasz organizm
zaczyna produkować zwiększoną ilość
serotoniny i dopaminy. Te hormony
szczęścia sprawiają, że poprawia nam
się humor, stajemy się bardziej aktywni i każdy nowy dzień zaczynamy
w lepszym nastroju. Wiosenne szczęście zależy w dużym stopniu od ilości
światła dostarczonego organizmowi.
Dlatego ważne jest, by jak najczęściej
przebywać na zewnątrz. Wykorzystajmy przerwę w pracy lub popołudnie,
by zaczerpnąć trochę słońca i świeżego
powietrza.
Ćwierkanie ptaków, świeża, zielona
trawa i kwitnące wokół kwiaty – natura robi swoje i nikogo nie pozostawia obojętnym wobec swych uroków.
Wytęsknione ciepło dopełnia reszty.
W końcu można upchnąć zimowy
płaszcz w szafie i sięgnąć po lekkie
sukienki i krótkie spodnie. Wiosną
chętnie odkrywamy coraz większe
partie ciała, nosimy zwiewne ubrania
podkreślające sylwetkę, dzięki czemu
zwiększamy naszą atrakcyjność. Pozytywnie, wiosennie nastrojeni jesteśmy
też bardziej pewni siebie i otwarci na
wszelkie nowości, również w dziedzinie uczuć.
Współgranie hormonów i atrakcyjniejszego wyglądu zewnętrznego stanowi dobrą podstawę do nawiązywania nowych kontaktów i znajomości.
Zaczyna się czas wiosennych flirtów!
Uczucie wiosennego szczęścia trzeba
wykorzystać! Powszechnie wiadomo,
że ludzie szczęśliwi wydają się być
atrakcyjniejsi. Przekonajcie się sami:
promienie słoneczne poprawią wam

humor, przez co staniecie się bardziej
towarzyscy. Ponieważ na wiosnę tak
samo reagują inni, pojawia się spora
szansa na wiosenną miłość... A zakochanie to wspaniałe uczucie - splecione ręce, szybsze bicie serca, ciągła
chęć przebywania z tą fascynującą
osobą. I to wszystko może spotkać
Cię wiosną. Kiedy wymiesza się koktajl hormonalny, a do tego dojdzie
głębokie uczucie i chęć bycia z tą
niepowtarzalną osobą, odczuwamy piękne oraz wyjątkowe zjawisko
szczęścia. Wiosną wszystko budzi
się wszystko do życia – najmniejsze
kwiatki, drzewa, pojawia się zielona
trawa, a w oddali słychać śpiew ptaków. Czyż nie jest to wyjątkowa i klimatyczna atmosfera dla miłości?

POLECA

Tran w kapsułkach Multi-tabs®
x 120 kaps.

Zaleca się w celu uzupełnienia
codziennej diety w kwasy
tłuszczowe Omega - 3 (EPA i DHA)
oraz witaminy A i D.

*
26,35 zł

38,71 zł**
Producent: Vitamex Production, Szwecja, P.O. Box 715, Bergslagsgatan 9, S- 601 16 Norrkoping

*
3,95 zł

8,05 zł**

SUPLEMENT DIETY

*
3,95 zł

6,21 zł**

Okolutin Omega 3 x 30 kaps.
Dla Twoich Oczu

Okolutin Omega 3 zawiera w swoim składzie wyselekcjonowane składniki.
Organizm człowieka samodzielnie nie wytwarza luteiny i zeaksantyny - może je
pozyskać wyłącznie z diety. Cynk wpływa na utrzymanie prawidłowego widzenia.
Miedź i selen chronią DNA białek i lipidów przed uszkodzeniem oksydacyjnym.
Produkt zawiera dodatkowo specjalnie dobraną kompozycję kwasów
tłuszczowych Omega 3 EPA i DHA oraz L-glutation. Preparat może być stosowany:
u osób obciążających wzrok np. długo oglądających telewizję, pracujących przy
komputerze, prowadzących wiele godzin samochód, pracujących w złym
oświetleniu itp.; u osób gorzej widzących o zmierzchu; u osób, u których z
wiekiem następuje pogorszenie wzroku.

*
12,85 zł

33,70 zł**

www.osz-studnica.pl
www.landau.pl
Producent: Lek Farma Sp. z o.o., ul. Ciołka 17 lok. 215, 01-445 Warszawa

SUPLEMENT DIETY

KWARTALNIK
ZD ROW I E
* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

POLECA

MagnesiumB6 SKURCZE
x 60 tabl.
Zaleca się stosowanie Magnesium B6 Skurcze przez osoby: dbające
o prawidłową kurczliwość mieśni; narażone na powstawanie kurczy mięśni
(kurcze nóg, drgania powiek); narażone na niedobory potasu i magnezu
w diecie (diety odchudzające, spożywanie dużej ilości kawy lub alkoholu);
narażone na niedobory potasu i magnezu w wyniku nadmiernej ich utraty
(intensywne ćwiczenia fizyczne, nadmierna potliwość, wymioty, biegunka).

*
7,45 zł

14,16 zł**
Podmiot odpowiedzialny: Polfa Łódź SA

SUPLEMENT DIETY

Prostatan® x 60 kaps.

Dla zdrowej prostaty

Prostatan® to suplement diety zawierający kompozycję trzech ekstraktów
roślinnych - palmy sabałowej, pestek dyni oraz pokrzywy, które uczestniczą
w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania prostaty. Preparat dodatkowo
został wzbogacony likopenem oraz cynkiem w postaci chelatu aminokwasowego Albion®, który pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym
oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi.

*
30,95 zł
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

SUPLEMENT DIETY

uroFuraginum 50 mg x 30 tabl.
Leczy zakażenia dolnych dróg moczowych!
Teraz dostępna bez recepty.

5 zł*

14,9

19,39 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. W pierwszym trymestrze ciąży.
W okresie donoszonej ciąży (od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. U dzieci w
wieku do 3 miesięcy. Niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy).
Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg
furaginy (Furaginum). Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 13,75 mg sacharozy. Producent: Adamed Consumer Healthcare
S.A. Pieńków 149, 05-152 Czosnów

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

LITOZIN® FORTE x 90 kaps. / 180 kaps.

Dla sprawnych stawów.
Litozin Forte jest wynikiem naukowego odkrycia, dzięki któremu powstał
preparat, który zawiera Rosenoid® – unikalny kompleks składników aktywnych.
Pomaga utrzymać zdrowe i elastyczne stawy1 oraz wspomaga prawidłowe
funkcjonowanie chrząstki stawowej2. Teraz tylko 3 kapsułki dziennie, dzięki
nowej, skoncentrowanej formule.
1
dzika róża (Rosa canina L.) 2witamina C.

85 zł*
180 kaps. 56,

90 kaps.

75,82 zł**

Badania obrazowe

					WSKAZANIA
					
					
opis i przygotowanie
Wskazania do wykonania badania
					
z wykorzystaniem rezonansu mado
badania
					
gnetycznego są bardzo podobne
lek. med. Tomasz Szałaj

REZONANS MAGNETYCZNY
Magnetyczny Rezonans Jądrowy
(inaczej - tomografia rezonansem
magnetycznym lub rezonans magnetyczny – RM, MR, MRI).

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

Pierwsze udane przekroje ciała
ludzkiego rezonansem magnetycznym wykonano w 1973 r., choć
rezonansowe właściwości jąder
atomowych odkryto już w latach
40. Jak się wtedy okazało, technika
ta może być wykorzystywana do
oceny dowolnie wybranych tkanek
i narządów.
TECHNICZNE PODSTAWY
BADANIA
Podstawy fizyczne zjawiska rezonansu magnetycznego są trudne,
ale mówiąc obrazowo tworzona jest
mapa rozkładu jąder atomowych
wodoru w ciele człowieka. Sygnałom tym przypisuje się odpowiednią skalę szarości i ujawnią się one
na ekranie monitora i na zdjęciach
jako obszary o różnym stopniu zaczernienia.
Pacjent podczas badania w pozycji
leżącej (na plecach) wprowadzany
jest do tunelu o jednorodnym i stałym polu magnetycznym.
Badanie może wymagać zastosowania środków kontrastowych takich jak paramagnetyki, ferromagnetyki i diamagnetyki (różnią się
pomiędzy sobą podatnością magnetyczną), dzięki którym możliwa
jest ocena nie tylko struktury, ale
także funkcji tkanek i narządów. Za
ich pomocą bada się wydzielanie
nerkowe, ogniska zapaleń, ukrwienie tkanek i narządów.
Obecnie jako środek kontrastowy w
MR szerokie zastosowanie znajduje
gadolinium Gd3+, stosuje się ponadto mangan Mn2+ i żelazo Fe2+.

*
35,65 zł

46,75 zł**
Podmiot odpowiedzialny: Axellus Sp. z o. o.

8
SUPLEMENT DIETY

jak w przypadku tomografii komputerowej. Badanie to jest jeszcze
dokładniejsze oraz dostarcza wiadomości na temat wielkości, kształtu i umiejscowienia różnych zmian
chorobowych, a to dzięki możliwości trójwymiarowego obrazowania
oraz większej czułości kontrastowej.

Obrazy kręgosłupa i otaczających
go przestrzeni ukazane za pomocą
rezonansu są wysokiej jakości. Rezonans magnetyczny może zastąpić
tomografię komputerową również
w diagnostyce nowotworów oraz
procesów zapalnych.
Drugim istotnym obszarem zastosowań klinicznych rezonansu jest
układ mięśniowy i szkieletowy. Metoda ta umożliwia uwidocznienie
elementów niedostępnych badaniu
za pomocą promieni rtg np. szpiku
kostnego. Duże znaczenie ma także
możliwość wykorzystania rezonansu w angiografii. Różnice w intensywności sygnałów, jakie emituje
krew i ściany naczyń, umożliwiają
bardzo dobre uwidocznienie jam
serca i mięśnia sercowego.
Schorzenia, do których diagnostyki
w szczególności wykorzystywany
jest rezonans magnetyczny, obejmują:
• guzy mózgu,
• obrazy układu nerwowego w stwardnieniu rozsianym,
• guzy kanału kręgowego,
• przepukliny i wypukliny głównie w zakresie kręgosłupa szyjnego
i piersiowego, czyli popularne dyskopatie,
• zmiany w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego – głównie
stawy,
• zmiany zwyrodnieniowe, szczególnie w zakresie stawów kolanowych,
• wczesne przerzuty nowotworowe
przed wystąpieniem objawów klinicznych.

KWARTALNIK
ZDROWIE
* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

Badanie rezonansem magnetyczMimo, iż badanie jest bezbolesne
nym jest całkowicie bezpieczne, jedi nieinwazyjne dla pacjenta, należy
nak ze względu na wykorzystywanie
się do niego odpowiednio przygotopodczas badania pola magnetycznewać. Zaleca się wykonanie badania
go istnieje kilka przeciwwskazań do
na czczo – z uwagi na możliwość
wykonania badania. Są to: rozruszpodania środka kontrastowego zanik serca - rezonans może zakłócić
leca się, aby na ok. 6 godzin przed
działanie rozrusznika, co stanowi
badaniem nie spożywać pokarmów
zagrożenie dla zdrowia i życia paoraz na ok. 3 godziny nie spożywać
cjenta; neurostymulatory; implant
napojów, jednakże nie jest to waruślimakowy; niektóre zastawki serca
nek bezwzględny. Przed badaniem
– przed wykonaniem badania nalenie należy także palić papierosów.
ży dostarczyć pełną dokumentację
Przed wejściem do pomieszczenia
dotyczącą zastawek w celu sprawz aparatem należy zdjąć biżuterię,
dzenia, czy badanie może zostać
Septolux aerozol - leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęki) związanych
ze stanem zapalnym
jamy ustnej
i gardła,
tj: w zakażeniach
bakteryjnych
zegarek,
wyjąć
wszystkie
metalowe
przeprowadzone; klipsy metalowe
i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii,
w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii (gardła, jamy ustnej, krtani)
(np. klucze),
a tabletki
także
użyte w leczeniu tętniaków mói stomatologii, przedmioty
a także po intubacji (znieczulenie
ogólne); Septolux
leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem
zapalnym
jamy
ustnej
i
gardła.
Stany
po
ekstrakcji
zębów.
telefon
komórkowy,
karty
bankozgowych; możliwość występowania
matowe, ponieważ mogą one ulec
metalowych odłamków w ciele –
rozmagnesowaniu – silne pole
szczególną uwagę powinny zwrómagnetyczne może spowodować
cić osoby pracujące w szkodliwych
zniszczenie przedmiotów, a obraz
warunkach, u których mogą wystęz badania może zostać zaburzony.
pować np. opiłki żelaza (szczególnie
Kobiety powinny przed badaniem
okolice oczu i oczodołów - może
zmyć makijaż – w kosmetykach do
nastąpić konieczność sprawdzenia
makijażu mogą się znajdować droprzez okulistę); metaliczne implanbinki metali, które powodują duże
ty ortopedyczne – sztuczne stawy,
zaburzenia obrazu.
stabilizatory, śruby, druty; są one
względnym przeciwwskazaniem do
Przed badaniem należy poinformowykonania badania.
wać o: wszelkich metalowych przedmiotach umieszczonych w ciele – np.
Przeciwwskazaniem nie jest posiametalowe zastawki serca, płytki ortodanie:
pedyczne; klaustrofobii; metalowych
• implantów soczewek,
klipsach na tętniaku mózgu; alergii
• wkładek domacicznych – należy
lub wcześniejszym wystąpieniu reaksprawdzić czy posiadana wkładka
cji na podanie środka kontrastowenie jest wykonana ze stali.
go; skłonności do krwawień; ciąży.
• stentów w naczyniach wieńcoU ludzi pobudzonych oraz u małych
wych – w tym przypadku badanie
dzieci dla przeprowadzenia tego bamożna wykonać po upływie 8 tygodania czasem niezbędne jest podadni od wszczepienia stentu,
nie środków usypiających. Unika się
• klipsów hemostatycznych,
wykonywania badania u osób z klau• implantów dentystycznych, moststrofobią.
ków, wypełnień.
Brak możliwości wykonania badania może zaistnieć u osób otyłych,
których obwód klatki piersiowej lub
brzucha uniemożliwi wprowadzenie do tunelu, który ma określoną
średnicę dla danego typu aparatu.

CZAS
Badanie trwa zwykle od 10 do 30
minut.
W następnym numerze Pozytronowa Tomografia Emisyjna (PET)
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NUROFEN® Forte 400 mg x 12 tabl.
Silnie trafia w ból! Maksymalna dostępna bez
recepty dawka substancji czynnej!

Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do
umiarkowanego: bóle głowy, np. migrena; bóle okolicy krzyżowej; bóle
zębów, np. po ekstracji zębów; nerwobóle; bóle mięśni i stawów; bolesne
miesiączkowanie. Gorączka w przebiegu grypy i przeziębienia.

*
6,25 zł
Przeciwwskazania: produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub którąkolwiek substancję
pomocniczą preparatu oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru,
pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub
krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub
ciężką niewydolnością serca; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); w III trymestrze ciąży; ze skazą krwotoczną Skład: 1 tabletka zawiera Ibuprofenum, 400
mg Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

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

Aspifox 75 mg x 56 tabl. dojelitowych

Wskazania do stosowania: Prewencja wtórna zawału mięśnia sercowego.
Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów ze stabilną dławicą
piersiową. Niestabilna dławica piersiowa w wywiadzie, z wyjątkiem ostrej fazy.
Zapobieganie zatkaniu przeszczepu naczyniowego po kardiochirurgicznym
zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass). Angioplastyka
wieńcowa z wyjątkiem ostrej fazy. Produkt leczniczy Aspifox nie jest zalecany
w sytuacjach wymagających nagłej pomocy.

*
4,95 zł

7,13 zł**
Skład: Każda tabletka dojelitowa zawiera 75 mg kwasu acetylosalicylowego.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na związki zawierające kwas acetylosalicylowy lub inhibitory syntezy prostaglandyn lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą; Czynny lub nawracający w wywiadzie wrzód trawienny i (lub) krwawienia z przewodu
pokarmowego lub innego rodzaju krwawienia, takie jak krwawienia z naczyń mózgowych; Skaza krwotoczna; choroby związane z
krzepnięciem, takie jak hemofilia lub trombocytopenia; ciężkie zaburzenia czynności wątroby; ciężkie zaburzenia czynności nerek.
Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78, 220 Hafnarfjörður, Islandia.

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

Ostercal® 1250 D x 60 tabl. powl.
Ostercal® 1250 D x 90 tabl. powl.

Ostercal 1250 D stanowi bogate źródło naturalnego wapnia z muszli ostryg.
Wapń wspomaga budowę kości oraz zwiększa ich wytrzymałość, spowalnia
utratę masy kostnej, która powstaje z wiekiem, przyspiesza rekonwalescencję po
urazach kostnych. Najwyższa na rynku zawartość witaminy D3 - 400 j.m.
wspomaga wchłanianie wapnia. Produkt zyskał uznanie konsumentów i został
nagrodzony prestiżową nagrodą Zaufania Złoty Otis 2011.

*
21,95 zł

31,84 zł**

Podmiot odpowiedzialny: HOLBEX Sp. z o.o.

90 tabl. powl.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
DO BADANIA

60 tabl. powl.

PRZECIWWSKAZANIA

POLECA

*
25,95zł

37,89 zł**
Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego.

LORATADYNA PYLOX 10 mg
x 10 tabl.

Objawy alergicznego, sezonowego i całorocznego nieżytu nosa, pokrzywka
i przewlekłe dermatozy, alergiczne zapalenie spojówek.

*
5,95 zł

14,87 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Skład: 1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny. Producent: F.S.P.
„GALENA”

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

KWARTALNIK
ZDROWIE
* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

POLECA

ThermaCare® x 2 szt.

Walka z bólem

kompres samorozgrzewający

Leczniczy suchy kompres rozgrzewający na silne uśmierzanie bólu. Wydzielane
ciepło rozluźnia w sposób naturalny bolące mięśnie, bez udziału aktywnych
składników medycznych. Uwalnia stałe ciepło 40°C dzięki opatentowanym
dyskom rozgrzewającym. Przynosi ulgę bezpośrednio w miejscu bólu poprawiając krążenie krwi, co prowadzi do rozluźnienia napiętych mięśni. ThermaCare®
jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Optymalnie dobrana temperatura
stałego ciepła 40°C pozwala leczyć nawet w trakcie snu, dzięki czemu pacjent
z bólem ma szansę na kontynuowanie kilkudniowej sesji terapeutycznej.

*
13,95 zł

*
22,95 zł

18,18 zł**

30,01 zł**

Producent: Pfizer Consumer Healthcare, Maidenhead, UK, SL6 4U8

WYRÓB MEDYCZNY

Prazol®neo
neo10 mg
10 mg
14 kaps.
Prazol®
x 14xkaps.
Uwalnia od zgagi!

Wskazany u osób:
• z objawami cofania treści żołądkowej do przełyku;
• odczuwających dolegliwości pieczenia w przełyku (zgaga).

Przeciwwskazania: stwierdzone uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub którykolwiek z pozostałych
składni-ków; przyjmowanie atazanawiru (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV).
Skład: omeprazol 10 mg
Podmiot odpowiedzialny: ADAMED Sp. z o.o.

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

EFFERALGAN 500 mg
x 16 tabl. musujących

Wskazania do stosowania:
• ból o łagodnym i średnim nasileniu
różnego pochodzenia (bóle głowy,
zębów,
stawów,
mięśni,
bóle
miesiączkowe, nerwobóle i inne);
• l e c ze n i e o b j awowe s t a n ów
grypopodobnych i przeziębienia;
gorączka

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu; dzieci o mc. poniżej 27 kg; 1-szy trymestr ciąży; związane z
paracetamolem: ciężka niewydolność wątroby, nerek; choroba alkoholowa; niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej;
leczenie inhibitorami MAO oraz okres 14 dni po zakończeniu leczenia; jednoczesne stosowanie leków p-bólowych o działaniu
agonistyczno-antagonistycznym (buprenorfina, nalbufina, pentazocyna); związane z wit. C: kamica nerkowa (przy dawkach wit. C
większych niż 1 g) Skład: 1 tabl. zawiera paracetamol 500mg Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., Al.
Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

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

4Flex / 4Flex cassis / 4Flex SPORT
x 30 saszetek. Kolagen nowej generacji.

Siła czystego kolagenu. Wpływa na wszystkie elementy stawu – chrząstka /
mięśnie / kości. Składnik budulcowy stawów. Suplement diety 4Flex zawiera
naturalny kolagen nowej generacji. Zhydrolizowana forma kolagenu ułatwia
wchłanianie, a jego działanie zostało potwierdzone badaniami.

ł*
109,95 z
166,62 zł**

Gdy odczuwamy ból, pierwsze po
co sięgamy to tabletki przeciwbólowe. Te jednak działają objawowo.
Nie docierają do bezpośredniej
przyczyny. Tabletka, która leczy
„inteligentnie”, czyli na przykład
ból prawej górnej siódemki czy mięśnia dwugłowego lewego ramienia
na razie nie istnieje. I tu z pomocą
przychodzą
niefarmakologiczne
metody leczenia. Przykładem mogą
być blokady odpowiednich (odpowiedzialnych za ból) nerwów, dokanałowe podawanie leków, akupunktura czy termoterapia. I tej ostatniej
przyjrzymy się bliżej.
Termoterapia to, najogólniej mówiąc, dostarczanie lub odbieranie energii cieplnej organizmowi.
Wbrew pierwszemu wrażeniu, krioterapia jest częścią termoterapii.
Jak działa termoterapia? Pod wpływem ciepła napięcie ścian naczyń
krwionośnych obniża się. Naczynia
obwodowe rozszerzają się i następuje
zwiększenie szybkości przepływu
kr wi w obrębie ciała, poddanego działaniu
bodźca. Optymalna
wewnątrzmięśniowa
temperatura
powinna
osiągnąć 40°C, aby wpłynąć na wydłużanie mięśni
i wzrost metabolizmu tkanek,
głęboką temperaturę tkankową
oraz przepływ krwi. Innymi słowy, podgrzanie bolącej części ciała o kilka stopni Celsjusza powoduje uczucie ulgi, bo osiągana jest
idealna temperatura dla mięśni,
a krew lepiej krąży. Dlatego wła-

SUPLEMENT DIETY

Leczenie ciepłem często kojarzy nam
się z termoforem babci lub poduszką elektryczną. Te urządzenia mają
do dziś swych zwolenników, lecz nie
zawsze sprawdzają się w praktyce.
Ciepło przez nie generowane przenika do organizmu raczej płytko. Poza
tym nawet „najgorętszy” wrzątek
wlany w termofor wystygnie lub –
o zgrozo – wycieknie, a poduszka
– z uwagi na zasilanie – jest raczej
urządzeniem stacjonarnym. Poza
tym problemy stwarza utrzymanie
stałej temperatury – znane są przypadki poparzeń po zastosowaniu poduszki elektrycznej z powodu wadliwie działających termostatów. Dobre
efekty można uzyskać przez użycie
wanny z hydromasażem, ale żadnym
naukowcom nie udało się zminiaturyzować tego produktu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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3,67 zł* - 1 sasz.
Producent: ICN Polfa Rzeszów SA, ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

Piotr Chmielarz

śnie, kiedy boli nas kark czy plecy,
odruchowo rozmasowujemy je i tym
samym rozgrzewamy. 40°C ogrzewa
mięśnie, ale nie parzy.

KWARTALNIK
ZDROWIE
* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

Jak widać, problemem w termoterapii jest znalezienie takiego rozwiązania, które pozwoliłoby utrzymać
stałą temperaturę przez odpowiednio długi czas przy niewielkich
gabarytach urządzenia. Grupa
naukowców z New Jersey („Continuous Low-Level Heat Wrap Therapy Provides More Efficacy Than
Ibuprofen and Acetaminophen for
Acute Low Back Pain”, Scott F. Nadler
i współpracownicy, 2002) zajęła się
tym problemem. Wybór padł na dość
popularne w dzisiejszych czasach
schorzenie, jakim jest ból pleców
w okolicy lędźwiowej. Badania polegały na porównaniu oddziaływania
ibuprofenu, paracetamolu oraz kompresu rozgrzewającego ThermaCare
Heat na grupie 371 pacjentów.
Obserwacje płynące z tego badania były następujące: zastosowanie
kompresów w czasie trzech kolejnych nocy skutecznie łagodziło ból
na cały następny dzień, zmniejszało
sztywność mięśni i poprawiało elastyczność tułowia. Kompres rozgrzewający, w porównaniu z ibuprofenem i paracetamolem (podawanych
w maksymalnych dobowych dawkach), zapewniał większe złagodzenie bólu.
W grupie leczonej ibuprofenem u co
dziesiątej osoby wystąpiły działania
niepożądane, a jeden z pacjentów
musiał nawet przerwać uczestnictwo w badaniach. W grupie, w której
stosowano rozgrzewające kompresy,
nie zaobserwowano żadnych działań
niepożądanych w ciągu 4 dni badania, a efekty lecznicze i przeciwbólowe utrzymywały się nawet do 48
godzin po zdjęciu kompresu.
Czym tłumaczone są korzyści stosowania kompresów? Według naukowców ogrzanie skóry zwiększa
wrażliwość mechanoreceptorów, co

prowadzi do wzmożonej aktywności
dużych zmielinizowanych włókien
A-beta. Głębokość ocieplenia mięśni produkowana przez kompres jest
porównywalna do działania wanien
z hydromasażem.
Zastosowany w badaniu kompres
ThermaCare według naukowców
zdał egzamin celująco. Produkt ten
jest prosty w obsłudze. Rozgrzewa
się w ciągu 30 minut do temperatury
40°C i utrzymuje ją przez około osiem
godzin. Nie wymaga zasilania, jest
niewielki, przenośny i niedrogi. Można go używać w życiu codziennym,
a także „nocnym”: stosując kompresy
ThermaCare pacjent może leżeć i – co
najważniejsze – spać.
Wnioski: Kompres rozgrzewający jest
przełomowym wynalazkiem w leczeniu bólu mięśni i stawów. Z jednej
strony można go stosować samodzielnie (bez niczyjej pomocy) i już po pół
godzinie cieszyć się działaniem przeciwbólowym, poprawionym krążeniem i sprawnością ruchową.
Z drugiej strony, kompres można stosować na noc i w pozycji leżącej, co
znacznie ułatwia zasypianie. Warto
dodać, że aż 44% osób cierpiących na
bóle pleców ma problemy z zaśnięciem („Identyfikacja strategicznych
szans na rynku środków przeciwbólowych w Polsce”, Nielsen 2009), więc
w ich przypadku kompres rozgrzewający może okazać się nieoceniony.
Badania doktora Scotta F. Nadlera
z New Jersey dodatkowo wykazały, iż
lecznicze właściwości kompresu rozgrzewającego trwają nawet do 48 godzin po jego ściągnięciu, a stosowanie
tej metody – w przeciwieństwie do
ogólnodostępnych leków bez recepty
– nie powoduje skutków ubocznych
i jest całkowicie bezpieczne.
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Ifenin Forte 400 mg x 24 tabl.
Ifenin Forte 400 mg x 24 tabl.
Wskazany do stosowania przy: bólach
Wskazany
dołagodnego
stosowania
przy: bólach
o nasileniu od
do umiarkowaneo
nasileniu
od
łagodnego
do
umiarkowanego, takich jak ból głowy, w tym ból migrenogo,
jak bólbóle
głowy,
w tym ból migrenowy;takich
pierwotne
miesiączkowe;
bólach
wy;
pierwotne
bóle
miesiączkowe;
bólach
zębów; gorączce.
zębów; gorączce.

*
77,,9955 zzłł*

11,86 zł**
11,86 zł**

Przeciwwskazania: nadwrażliwośią na substancję czynną lub którąkolwiek substancję
pomocniczą; reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie jako odpowiedź na stosowanie kwasu
Przeciwwskazania:
nadwrażliwośią
na substancję
czynną lub
którąkolwiek
acetylosalicylowego lub
innym NLPZ; krwawieniami
z przewodu
pokarmowego
lubsubstancję
perforacją
pomocniczą;
nadwrażliwościnerek
w wywiadzie
jako odpowiedź
na stosowanie
kwasu
w wywiadzie;reakcjami
ciężką niewydolnością
lub wątroby;
ciężką niewydolnością
serca
lub
acetylosalicylowego
lub innymwNLPZ;
krwawieniami
pokarmowego
lub perforacją
chorobą naczyń wieńcowych;
ostatnim
trymestrzez przewodu
ciąży. Skład:
1 tabl. powlekana
zawiera
w
wywiadzie;
ciężką
niewydolnością
nerek
lub
wątroby;
ciężką
niewydolnością
serca
lub
400mg ibuprofenu. Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi
76-78,
chorobą
naczyń
wieńcowych;
w
ostatnim
trymestrze
ciąży.
Skład:
1
tabl.
powlekana
zawiera
220 Hafnarfjörður, Islandia.
400mg ibuprofenu. Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf., Reykjavíkurvegi 76-78,
220 Hafnarfjörður, Islandia.

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

Voltaren® Emulgel® 1% żel 50 g

Voltaren Emulgel 1% jest żelem do stosowania na skórę w celu łagodzenia bólu
i zapalenia oraz opuchlizny w przypadku: pourazowych stanów zapalnych
ścięgien, wiązadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń,
nadwyrężeń lub stłuczeń); ograniczonych stanów zapalnych tkanek miękkich
takich jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej,
zapalenie okołoskokowe. Łagodzi również ból w ograniczonej i łagodnej
chorobie zwyrodnieniowej stawów.

*
14,95 zł

19,63 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu. Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa
po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, ibuprofen lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i
mięśni. Skład: diklofenak sodu 10 mg/g żelu. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy

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

UREA krem do suchej

zrogowaciałej skóry 10%

100 ml

- reguluje proces łuszczenia się skóry i rogowacenie
naskórka;
- skutecznie zmiękcza i wygładza;
- doskonale odżywia, natłuszcza i nawilża skórę;
- najlepsze rezultaty daje przy codziennym
stosowaniu - do stosowania rano i wieczorem;

*
7,95 zł

14,73 zł**
Producent: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

ZDROWIE

Czym jest
ból gardła?
Artykuł sponsorowany		
				
NEPENTES PHARMA Sp. z o.o.

Choroby przeziębieniowe oraz
infekcje wirusowe najczęściej
wywoływane są przez wirusy,
bakterie i grzyby. Dotyczą one
jamy ustnej, gardła i oskrzeli.
Drobnoustroje są tam zawsze
obecne, a zdrowy system immunologiczny zapewnia skuteczną
ochronę.
Jeśli siły obronne organizmu są
osłabione, patogeny mogą bez
trudu przełamać bariery organizmu, czego konsekwencją jest
infekcja. Do infekcji może także
prowadzić wzmożony atak drobnoustrojów z zewnątrz – zwłaszcza przy kontakcie z osobami
przeziębionymi. Źródłem infekcji
może być także przeciążenie głosu wskutek głośnego mówienia
lub śpiewu, oraz podrażnienie
dróg oddechowych przez nadmierne palenie papierosów, duże
zapylenie lub zbyt suche powietrze.
Ból gardła na skutek przeziębienia na ogół wiąże się z typowymi
objawami, niezależnie od tego jak
bardzo są nasilone. Do sympto-

mów choroby zalicza się przede
wszystkim trudności w połykaniu; drapanie i pieczenie w gardle; chrypkę i ból podczas mówienia; suchość w gardle; obrzęk
i zapalenie błon śluzowych.
Zależnie od lokalizacji ogniska
zapalnego lekarze rozróżniają
następujące rodzaje schorzeń:
Zapalenie gardła (pharyngitis):
częsty objaw infekcji. Zapaleniu
gardła z reguły towarzyszy ból
przy połykaniu. W szczególnych
przypadkach może wystąpić angina pasm bocznych, która przeważnie dotyczy torów limfy określanych jako pasma boczne.
Zapalenie więzadeł głosowych
lub zapalenie krtani (laryngitis):
przy zapaleniu krtani występuje stan zapalny strun głosowych,
który najczęściej jest spowodowany przez wirusy lub bakterie.
Do objawów zapalenia krtani
zaliczamy zwłaszcza silne drapanie w gardle bądź ciągłe chrząkanie, nadmierną produkcję śluzu,
chrypkę, utratę głosu.
Zapalenie migdałków (angina tonsillaris lub tonsillitis):
angina jest ropnym zapaleniem
migdałków
podniebiennych,
którego najczęstszym źródłem
jest infekcja bakteryjna. Na
obrzmiałych i zaczerwienio-

nych migdałkach występują
punktowe, żółtawo-białe naloty
ropne. Jeśli migdałki są usunięte, może wystąpić angina pasm
bocznych. Angina najczęściej
rozpoczyna się nagle od wysokiej gorączki, której towarzyszą ból głowy i trudności
w przełykaniu. Leczenie anginy
wymaga konsultacji lekarskiej,
gdyż w przeciwnym razie mogą
powstać poważne następstwa,
między innymi w postaci uszkodzenia zastawek serca. 		
(ciąg dalszy artykułu na stronach 14-15)

ZDROWIE

REVITAX

Przeciwłupieżowy szampon
na porost
porros
ost włosów.
włos
wł
osów
w. 250ml
2 0ml
25
0m
ml

Serum
poros
orosst włosów.
or
włosó 100ml
na porost

zł*
5
8
,
8
1

NATUWIT

Olej arganowy kosmetyczny 100 %

23,95zł**
KRÄUTERHOF

Maść końska silnie rozgrzewająca.
250ml
Jedyna bez dodatku
papryki chili.

ł*
13,25z
16,73 zł**
ALTER HEIDESCHÄFER

Tłuszcz mleczny z nagietkiem. 250 ml

zł*
5
9
,
3
1
16,73 zł**
KRÄUTERHOF

Żel z diabelskim pazurem. 250ml

zł*
5
9
,
1
1
4,21 zł**

1

ł*
z
5
3
,
19
24,77 zł**

zł*
5
9
,
9
6

66,24 zł**

86,35 zł**

POZOSTAŁE PRODUKTY
NAZWA PRODUKTU
MAŚĆ KOŃSKA CHŁODZĄCA KRAUTERHOF 250 ML

13,95 zł 16,73 zł

BALSAM DO CIAŁA Z MASŁEM SHEA KRAUTERHOF 250 ML

10,95 zł 12,77 zł

MAŚĆ Z ARNIKĄ ALTER. HEIDESCHAEFER 250 ML

13,95 zł 16,73zł

ŻEL Z ALOESEM KRAUTERHOF 250 ML

13,95 zł 16,73 zł

ŻEL Z ŻYWOKOSTEM LEKARSKIM KRAUTERHOF 250 ML

13,95 zł 16,73 zł

ŻEL CHŁODZĄCY ALTER H. 250 ML

13,95 zł 16,73 zł

ŻEL DO STÓP ALTER H. 250 ML

10,95 zł 12,77 zł

BALSAM NA SZORSTKĄ SKÓRĘ BERGHOF 250 ML

10,95 zł 12,77 zł

BALSAM Z ROKITNIKIEM BERGHOF 250 ML

10,95 zł 12,77 zł

BALSAM Z ŻEŃ-SZENIEM BERGHOF 250 ML

10,95 zł 12,77 zł

BALSAM Z ZIOŁAMI ALPEJSKIMI BERGHOF 250 ML

10,95 zł 12,77 zł

BALSAM Z OLIWĄ Z OLIWEK BERGHOF 250 ML

10,95 zł 12,77 zł

ANTYCELLULITOWY ŻEL DO CIAŁA BERGHOF 250 ML

17,35 zł 22,15 zł

BALSAM DO CIAŁA AYURVEDA BERGHOF 250 ML

17,35 zł 21,83 zł

* sugerowana cena detaliczna producenta w wybranych aptekach
** średnia cena rynkowa

KRÄUTERHOF

Balsam z liści czerwonych winogron
z kasztanowcem. 250ml

zł*
5
6
,
1
5

7

Wyłączny importer: P.P.U.H. Natko,
43-300 Bielsko-Biała, tel./fax. 33 819 18 24,
www.sklep.natko.pl, biuro@natko.pl

ZDROWIE

Stare domowe sposoby
leczenia bólu gardła
Leczenie we własnym zakresie:
jakie czynności można wykonywać bez konsultacji z lekarzem?
- stałe nawilżanie błon śluzowych poprzez picie płynów, ssanie tabletek
oraz utrzymywanie wysokiej
wilgotności powietrza. Zasadniczo przy bólu gardła ważne jest
spożywanie dużej ilości płynów
w celu wypłukania zarazków
z organizmu – ciepłe herbatki czy
gorące mleko z miodem działają
delikatnie łagodząco i przynoszą
wyraźną ulgę.			
- dezynfekowanie gardła – między innymi za pomocą antyseptycznych tabletek do ssania,
płukania gardła lub inhalacji.
Wielokrotne płukanie, co około godzinę - dwie, usuwa zarazki
z jamy ustno-gardłowej. Najlepiej
zastosować roztwór zawierający
substancje dezynfekujące, takie
jak tymianek czy szałwia. Klasycznym sposobem z babcinych
zapisków jest płukanie gardła
wodą z solą morską. Pół łyżeczki
soli rozpuścić w szklance letniej
wody i płukać przez kilka minut.
		
- łagodzenie stanów zapalnych za
pomocą preparatów o działaniu
przeciwzapalnym, herbatek zioło-
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wych. Lecznicze i łagodzące po- wzmacnianie systemu immunodrażnienia herbaty przedostalogicznego.		
ją się jeszcze głębiej do jamy
gardłowej. Odpowiednie są tu
Zapobieganie i zwalczanie:
na przykład herbatki ziołowyznaczanie granic drobnowe z zawartością prawoślazu,
ustrojom				
szałwii, podbiału, ślazu, tySzereg osób uważa ból gardła za
mianku lub babki lancetowatej.
nieszkodliwy objaw i nie kontroluSprawdzonym domowym lekarje przebiegu schorzenia. Z reguły
stwem jest syrop miodowo-cebulowy. Obraną cebulę posiekać
w drobną kosteczkę i zmieszać
z dobrym miodem tak aby kawałeczki cebuli były w całości nim
przykryte. Miksturę pozostawić
na noc do naciągnięcia, następnie
przetrzeć kawałeczki cebuli przez
sitko i zażywać syrop w kilku
dawkach dziennie - jednorazowo
łyżkę stołową.				
- stosowanie środków łagodzących ból – między innymi tabletek do ssania oraz aerozoli na ból
gardła.
				
- unikanie dodatkowych podrażnień wskutek palenia papierosów,
używania alkoholu, używaniaostrych przypraw, działania oparów chemicznych lub przeciągu.
		
- stosowanie ziół i naturalnych
środków leczniczych. Przy bólu
gardła pomagają przede wszystkim anyż, koper włoski, rumianek, szałwia i tymianek – jako
herbata lub w formie tabletek do
ssania.			

stany zapalne gardła mają łagodny przebieg i szybko ustępują –
jednak nie należy ich bagatelizować. Uszkodzona błona śluzowa
musi się szybko zregenerować.
W przeciwnym razie stanie się
ona idealnym środowiskiem dla
innych drobnoustrojów, stwarzając niebezpieczeństwo silniej-

KWARTALNIK
ZDROWIE
* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

szych infekcji (zapalenie migdałków,
angina pasm bocznych). Tego rodzaju infekcje zawsze wymagają terapii
antybiotykowej. Nie należy dopuszczać do tego rodzaju sytuacji, stosując w porę odpowiednie środki!		

zbędna, jeśli:
			
• dolegliwości nie ustąpią po
trzech dniach lub w tym czasie
ulegną one nasileniu; wystąpi
wysoka gorączka,

POLECA

SEPTOSAN fix x 20 saszetek
Zioła do zaparzania w saszetkach

Sposób użycia: 1 saszetkę zalać ½ szklanki (ok. 100-120
ml) wrzącej wody, naparzać przez ok. 15 minut pod przykryciem. Do płukania jamy ustnej i gardła stosować po pół
szklanki naparu 1-5 razy dziennie. Nie połykać.
Skład: 1 saszetka 2,0 g zawiera: Ziele tymianku - 1,0 g; Liść szałwii - 0,5 g; Liść
mięty pieprzowej - 0,5 g.
Kategoria dostępności: produkt leczniczy OTC wydawany bez recepty.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu.
Podmiot odpowiedzialny: „Herbapol-Lublin” S.A.

RUMIANEK fix x 30 saszetek
Zioła do zaparzania w saszetkach

• istnieje podejrzenie zapalenia
migdałków, migdałki podniebienne są opuchnięte lub pokryte
nalotem,			
• wystąpią trudności w oddychaniu,				

			
Korzystanie z pomocy:
kiedy do lekarza?			

• w y stę puj ą du ż e probl e my
z przełykaniem lub otwarcie ust
sprawia trudność (szczękościsk).

Typowy ból gardła jest bardzo
nieprzyjemny. Jeśli po około
trzech dniach objawy wyraźnie
osłabną lub całkowicie ustąpią,
nie ma powodu do zmartwień.
Konsultacja lekarska jest nie-

Sposób użycia: 2 saszetki koszyczka rumianku zalać ¾
szklanki wrzącej wody, naparzać pod przykryciem przez
ok. 5 minut i przecedzić. Zewnętrznie do okładów lub
płukania: stosować napar przygotowany jak do podania
doustnego. Zewnętrznie jako tradycyjny środek: w umiarkowanych stanach zapalnych oraz podrażnieniach skóry i
błon śluzowych, w tym jamy ustnej i dziąseł.
Skład: 1 saszetka zawiera 1,5 g koszyczka rumianku. Kategoria dostępności:
produkt leczniczy OTC wydawany bez recepty. Przeciwwskazania: nadwrażliwośc na koszyczek rumianku lub inne rośliny z rodziny Złożonych (Compositae).
Podmiot odpowiedzialny: „Herbapol-Lublin” S.A.

SZAŁWIA fix x 30 saszetek
Zioła do zaparzania w saszetkach

Sposób użycia: Napar do stosowania miejscowego: 2 saszetki zalać ½ szklanki wrzącej wody, naparzać pod przykryciem
przez ok. 15 min. Do płukania jamy ustnej i gardła: stosować
tak przygotowany napar kilka razy dziennie. Napar do stosowania doustnego: 1 saszetkę szałwii zalać 1 szklanką wrzącej
wody i naparzać pod przykryciem przez ok. 15 minut. Doustnie: pić 1-3 razy dziennie po 1 szklance naparu.
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Skład: 1 saszetka zawiera 1,2 g liścia szałwii.
Kategoria dostępności: produkt leczniczy OTC wydawany bez recepty.
Podmiot odpowiedzialny: „Herbapol-Lublin” S.A.

ZDROWIE

Zdrowe odchudzanie
Materiał promocyjny HERBAPOL Lublin S.A.

*
9,98zł

Figura detox
Wspomaga odchudzanie i oczyszczanie organizmu.
Figura detox dzięki zawartym składnikom:
• Wspomaga oczyszczanie organizmu z toksyn i zbędnych
produktów przemiany materii;
• Przyczynia się do usuwania nadmiaru wody z organizmu;
• Wspomaga odchudzanie;
Zawiera antyoksydanty, chroniące komórki przed działaniem wolnych rodników.
Figura detox zawiera: Chlorella pyrenoidosa, Morszczyn, Owoc kopru, liść
mate i liść oliwki, Cynk, Zestaw witamin: E, B6, biotyna.
Kategoria dostępności: produkt leczniczy OTC wydawany bez recepty. Skład: herbata rooibos, jabłko, skórka cytryny, owoc kopru, liść mate, aromat, chlorella,
kora cynamonu, winian L-karnityny, kwiat goździkowca, morszczyn, witaminy: wit. E, wit. B6, biotyna, cynk, L-arginina, wyciąg suchy z liścia oliwki. Przeciwwskazania: Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosować u osób uczulonych na jod lub którykolwiek ze składników
produktu.

Figura extraslim

ł*
z
7
9
,
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Wspomaga odchudzanie i spalanie tkanki tłuszczowej.
Figura extraslim dzięki zawartym składnikom:
• Wspomaga spalanie tkanki tłuszczowej;
• Wpływa korzystnie na lepszą przemianę materii;
• Pomaga w rozkładzie tłuszczów i węglowodanów;
Figura extraslim zawiera: Kapsaicyna, Pomarańcza gorzka, Guarana, Zielona herbata, Pieprz czarny, Chrom.
Kategoria dostępności: produkt leczniczy OTC wydawany bez recepty. Przeciwwskazania: Nie spożywać z alkoholem. Niewskazane dla dzieci, młodzieży
poniżej 16 roku życia, kobiet w ciąży, kobiet karmiących, diabetyków, osób wrażliwych na kofeinę oraz osób z nadciśnieniem i innymi chorobami układu
krążenia. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby uczulone na którykolwiek ze składników. Skład: ekstrakt z guarany, żelatyna, celuloza mikrokrystaliczna, ekstrakt z zielonej kawy, winian L-karnityny, ekstrakt z gorzkiej pomarańczy, ekstrakt z zielonej herbaty, kofeina bezwodna (7,8%), stearynian magnezu, ekstrakt z pieprzu czarnego, ekstrakt z pieprzu kajeńskiego, krzemionka koloidalna, pikolinian chromu, dwutlenek tytanu, czerwony tlenek żelaza.

*
9,98zł

Figura forever

Wspomaga prawidłową przemianę materii i jędrność skóry. Figura forever dzięki zawartym składnikom:
• Pomaga zachować jędrną i elastyczną skórę;
• Korzystnie wpływa na prawidłową przemianę materii;
• Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej.
Figura forever zawiera antyoksydanty, chroniące komórki
przed działaniem wolnych rodników. Figura forever zawiera: wyjątkowe połączenie kolagenu z kwasem hialuronowym, Witaminę C, Morszczyn, Wyciąg z Garcinia cambogia, Kwiat hibiskusa, Cynk, Niacyna, kwas pantotenowy, biotynę, Zieloną
herbatę oraz liść mate.
Przeciwwskazania: Produkt nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosować u osób uczulonych na jod lub którykolwiek ze składników produktu. Skład: kwiat hibiskusa, wyciąg suchy z Garcinia cambogia, herbata zielona, aromaty, witaminy: witamina C, niacyna, kwas pantotenowy,
witamina B6, biotyna, cynk, liść mate, morszczyn, Dermial (hialuronian sodu, proteiny, polisacharydy.

Figura no-appetite

7zł*

24,9

Wspomaga odchudzanie przez redukcję apetytu.
Figura no-appetite dzięki zawartym składnikom:
• Ułatwia odchudzanie - wywołuje uczucie sytości;
• Pomaga w utrzymaniu właściwej przemiany materii;
• Wspomaga pracę jelit.
Figura no-appetite zawiera:
Glukomannan, Cynk, Błonnik żytni.
Figura no-appetite zawiera substancję słodzącą z rośliny Stevia rebaudiana
(glikozydy stewiolowe).
1 saszetka dostarcza 3,23 kcal.
Kategoria dostępności: suplement diety. Skład: otręby żytnie mikronizowane, glukomannan konjac (dwutlenek siarki), proszek ananasowy, suszone płatki
z ananasa (dwutlenek siarki, lecytyna sojowa), proszek pomarańczowy, beta-karoten, kwas jabłkowy, aromaty, glikozydy stewiolowe, koncentrat soku buraczanego, siarczan cynku.
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Figura 1®

Produkt stosowany jako środek przeczyszczający do krótkotrwałego stosowania w zaparciach wywołanych błędami
żywieniowymi. Sposób użycia: Maksymalna dzienna dawka
glikozydów hydroksyantracenowych wynosi 30 mg. Jest to
dawka równoważna 1 saszetce produktu leczniczego Figura 1.
Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca. Młodzież powyżej 12 roku
życia, dorośli oraz osoby starsze: 1 saszetkę zalać 1 szklanką
gorącej wody i naparzać pod przykryciem przez ok. 10 minut.
Przygotowany napar wypić wieczorem, po jedzeniu (od 2/3 do całości przygotowanego naparu). Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 6 – 8 godzinach.
Nie zaleca się stosowania preparatu dłużej niż 7 – 10 dni.
Kategoria dostępności: produkt leczniczy OTC wydawany bez recepty. Skład: 1 saszetka 3,0 zawiera 0,9 g liścia senesu (Sennae folium), co odpowiada 16,2
mg - 30 mg glikozydów hydroksyantracenowych przeliczonych jako sennozyd B. Przeciwwskazania: uczulenie na senes lub którykolwiek składnik produktu.
Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieznanej przyczynie,
zapalenie wyrostka robaczkowego, odwodnienie z utratą elektrolitów. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

Normolax®control

Produkt stosowany jako środek przeczyszczający do krótkotrwałego stosowania w
zaparciach. Sposób użycia: doustnie: Dzieci
powyżej 12 lat i dorośli: 1 raz dziennie po 1 –
2 kapsułki wieczorem, po ostatnim posiłku.
Działanie przeczyszczające następuje przeciętnie po 8 – 12 godzinach od zastosowania leku (następnego dnia rano). Przy pierwszym stosowaniu zaleca się przyjąć 1
kapsułkę produktu. W przypadku, gdy przyjęcie 1 kapsułki powoduje działanie przeczyszczające, nie zwiększać dawki. Jeżeli nie nastąpi działanie przeczyszczające, można zwiększyć dawkę do 2 kapsułek leku na dobę. Właściwą dawką indywidualną jest
najniższa dawka niezbędna do uzyskania miękkiego stolca. Nie zaleca się stosowania
produktu leczniczego częściej niż 2 – 3 razy w tygodniu i przez okres dłuższy niż przez
1 – 2 tygodnie. Maksymalna dawka dobowa glikozydów antracenowych wynosi 30
mg. Jest to równoważne 2 kapsułkom preparatu Normolax control.
Kategoria dostępności: produkt leczniczy OTC wydawany bez recepty. Przeciwwskazania: leku nie należy stosować u pacjentów z nadwrażliwością na korę
kruszyny. Nie należy stosować w niedrożności, zwężeniu lub atonii jelit, zapaleniu wyrostka robaczkowego, w stanach zapalnych okrężnicy (choroba Crohna,
wrzodziejące zapalenie okrężnicy), w bólach brzucha o nieznanej przyczynie, odwodnieniu organizmu na skutek utraty wody i elektrolitów. Nie stosować
u dzieci poniżej 12 lat. Skład: 1 kapsułka zawiera 78,95 mg wyciągu suchego z kory kruszyny (5 – 7 : 1), co odpowiada 15 mg glikozydów antracenowych w
przeliczeniu na glukofrangullinę A.

Normolax natural fix

Lek stosowany jako środek przeczyszczający do krótkotrwałego stosowania w zaparciach wywołanych błędami
żywieniowymi. Sposób użycia: 1 saszetkę zalać 1 szklanką gorącej wody i naparzać pod przykryciem przez ok.
10 min. Wypić jednorazowo od ½ do 1 szklanki ciepłego
naparu wieczorem przed snem. Właściwą dawką indywidualną jest najniższa dawka niezbędna do uzyskania
miękkiego stolca. Wypróżnienie następuje zazwyczaj po
upływie 8-12 godzin. Jeżeli efekt terapeutyczny nie wystąpi, można zwiększyć dawkę, nie należy jednak wypijać więcej niż 1 szklankę
naparu w ciągu doby. Nie zaleca się stosowania preparatu dłużej niż 7-10 dni.
Przeciwwskazania: Uczulenie na kruszynę. Niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, choroby zapalne okrężnicy (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy), bóle brzucha o nieznanej przyczynie, zapalenie wyrostka robaczkowego, odwodnienie z utratą elektrolitów. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej
12 lat Skład: 1 saszetka 2,3 g zawiera 0,384 g kory kruszyny (Frangulae cortex), co odpowiada 16,1 mg – 29,9 mg glikozydów hydroksyantracenowych w
przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Normolax regulax

Normolax regular dzięki zawartym składnikom: pobudza perystaltykę jelit oraz wspomaga regularność wypróżnień. Sposób
użycia: 1-2 łyżeczki dziennie – spożywać bezpośrednio lub wypić po zmieszaniu z zimnym lub gorącym płynem, najlepiej na
pół godziny przed posiłkiem. Każdą porcję należy popić szklanką płynu (wody, soku lub mleka). Łuski nasion babki jajowatej
zwiększając swoją objętość w jelitach pobudzają perystaltykę
jelit i ułatwiają pasaż jelitowy, dzięki czemu wpływają korzystnie
na naturalny rytm wypróżnień. Len zawiera substancje śluzowe,
które powlekają przewód pokarmowy. Wspomaga regularną
pracę jelit i lepsze trawienie. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała i w
zmniejszeniu apetytu. Powoduje uczucie sytości. Błonnik pszeniczny (Nutrioza) oraz
błonnik z cykorii (Inulina) stanowią bogate źródło błonnika w produkcie. Produkt
może być stosowany codziennie. Nie przyzwyczaja organizmu i ma niską zawartość
kalorii /22,3 kcal na dzienną porcję produktu/. Korzystny efekt wynikający z deklarowanego działania występuje w przypadku spożycia 2 łyżeczek produktu dziennie.
Kategoria dostępności: suplement diety. Skład: Błonnik pszeniczny (Nutrioza) (40%), len mielony odtłuszczony (22,7%), inulina (20%), proszek jabłkowy
(10%), łuski nasion babki jajowatej (5%), aromat (lecytyna sojowa), kwas cytrynowy - regulator kwasowości.
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POLECA

DexaPini®

6,5 mg + 426 mg + 65 mg / 5 ml, syrop 115 ml

Kaszel u malucha
Tekst - Red. TANIE LEKI

ł*
10,95z
14,83 zł**
Wskazania do stosowania: suchy kaszel w przebiegu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych np. przeziębienia, grypy, zapalenia gardła.
Skład i postać: 5 ml syropu zawiera: 6,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu
i 426 mg wyciągu sosnowego, 65 mg nalewki koprowej.
Podmiot odpowiedzialny: „Herbapol-Lublin” S.A.

DexaPICO

6,5 mg + 1625 mg / 5 ml, syrop 115 ml

zł*
5
9
,
0
1
15,50 zł**
Wskazania do stosowania: W stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.
Skład i postać: 5 ml syropu zawiera: 6,5 mg bromowodorku dekstrometorfanu
i 1625 mg wyciągu wodnego z kwiatostanu lipy.
Podmiot odpowiedzialny: „Herbapol-Lublin” S.A.

DexaCAPS

167 mg + 50 mg + 20 mg x 10 kaps.

ł*
z
5
9
,
7
9,59 zł**
Wskazania do stosowania: W stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.
Skład i postać: 1 kapsułka twarda zawiera: 167,0 mg wyciągu suchego z kwiatostanu lipy (2,5: 3 : 1), 50 mg wyciągu suchego z ziela melisy (6-8:1), 20 mg
bromowodorku dekstrometorfanu.
Podmiot odpowiedzialny: „Herbapol-Lublin” S.A.

Dzieci, jak to dzieci, bardzo lubią
udawać, że nic im nie jest. Zazwyczaj
uważamy, że jest to urocze, nawet jeśli trochę się złościmy. Ale jeśli nasza
pociecha kaszle któryś raz z rzędu,
albo któryś tydzień z rzędu, po czym
udaje, że to nie ona, albo że nic się nie
stało, to przestajemy się uśmiechać.
To normalne, że odzywa w nas się
rodzicielska opiekuńczość. Jeżeli się
nie odzywa, to powinniśmy zwrócić
większą uwagę na zachowanie naszego dziecka. Maluchy można podzielić
na dwie grupy: na te, które wiecznie
na coś chorują, zazwyczaj na chodzenie do przedszkola i na te, które chorują naprawdę, ale boją się przyznać,
że coś je boli. Z tymi pierwszymi nie
powinniśmy mieć większego problemu, prędzej czy później przyzwyczają
się do przedszkola i pewnie nie będzie
można ich z niego wyciągnąć. Jeżeli
jednak naszym dzieckiem jest maluch
numer dwa, to musimy zwrócić na
niego szczególną uwagę.
Kaszel jest takim objawem, który
pojawia się praktycznie przy każdej
chorobie i nic w tym dziwnego. Ale
jeżeli dziecko kaszle tygodniami po
przebytej chorobie, mamy prawo
zastanawiać się, czy wszystko jest
w porządku. Zazwyczaj jest to normalna reakcja pochorobowa, nazywana kaszlem przewlekłym – poinfekcyjnym. Bakterie czy wirusy uszkodziły
śluzówki oskrzeli, dlatego też dziecko
kaszle jeszcze długi czas po infekcji.
Należy pamiętać, że nie jest to nawrót
choroby i pod żadnym pozorem nie
podawać dzieciom znowu antybiotyków – to może im tylko zaszkodzić.
Jeżeli naprawdę się martwimy, najlepiej pójść do lekarza rodzinnego,
opisać mu sytuację i zastosować się
do jego rad. Może się okazać, że to naprawdę nic groźnego i jedyną rzeczą,
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jaką trzeba będzie robić, to codziennie
rano podawać dziecku ciepłe mleko
z miodem albo syrop przeciwkaszlowy np. Dexapico. A jeśli boli je gardło, stosować tradycyjne babcine
okłady z prażonej kaszy gryczanej
w poszewce od poduszki.
Małe dzieci mają zamiłowanie do małych przedmiotów, a dokładniej do
upychania ich gdzie popadnie. Niestety czasami koraliki, orzeszki czy inne
maleństwa lądują w ich nosach lub
gardełkach. Te ciała obce, znajdujące
się w drogach oddechowych naszych
pociech, również mogą być przyczyną
kaszlu przewlekłego, ale jest to sytuacja ekstremalna.
Oczywiście zdarzają się przypadki, że
dzieciaki mają astmę lub chorują na
mukowiscydozę, ale nie należy zakładać od razu takiego scenariusza.
Zawsze można pójść do lekarza rodzinnego i się upewnić, a nie szukać
specjalistów i płacić bajońskie sumy
za wizyty profilaktyczne. Wydaję mi
się, że czasami nasz rodzicielski instynkt zawodzi, ale w drugą stronę.
Tak bardzo się staramy, że w pewnym
momencie możemy przedobrzyć – we
wszystkim trzeba mieć umiar.

ZDROWIE

Uwaga, to zgaga!
artykuł sponsorowany
ZF POLPHARMA S.A.
Zgaga to uczucie pieczenia i/lub
bólu w przełyku, często zlokalizowane za mostkiem lub w nadbrzuszu. Może jej towarzyszyć
gorzki smak w ustach. Przyczyną
zgagi jest wsteczne zarzucanie
kwaśnej treści z żołądka do przełyku. Zjawisko to nazywamy refluksem. Niemal każdy z nas może
tego doświadczyć, najczęściej po
posiłku. Bywa, że cofanie się treści
pokarmowej z żołądka do przełyku występuje częściej i jest nasilone. Mówimy wtedy o refluksie żołądkowo-przełykowym (chorobie
refluksowej), którego najbardziej
charakterystycznym objawem jest
zgaga.
Zgaga jest zjawiskiem występującym bardzo często i z różnym
nasileniem. Badanie epidemiologiczne wskazuje, że objawy występują codziennie u 7% osób, a 30%
osób ma dolegliwości co najmniej
raz w miesiącu.
Dlaczego powstają dolegliwości?
W prawidłowych warunkach,
wstecznemu zarzucaniu treści pokarmowej z żołądka do przełyku
zapobiega dolny zwieracz przełyku. Jest to mięsień, który sprawia,

że pokarm przemieszcza się w jednym kierunku (działa jak zastawka). Czasami jednak dolny zwieracz przełyku nie zamyka się dość
mocno, co umożliwia wsteczne
zarzucanie kwaśnej treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Jak
już wspominano, treść żołądka
ma odczyn kwaśny, ze względu na
zawarty w niej kwas solny, i przechodząc do przełyku, powoduje
podrażnienie jego dolnej części.
Jeżeli refluks występuje często
i jest przyczyną nawracających
dolegliwości i/lub uszkodzenia
błony śluzowej przełyku, mówimy
wtedy o chorobie refluksowej.
Przyczyny zgagi
Wiele osób jest w stanie przewidzieć sytuacje, w których może
wystąpić zgaga. Najczęściej są to
tak zwane błędy dietetyczne, np.
– tłuste i smażone potrawy, ostre
przyprawy, alkohol, kawa, herbata, gazowane napoje zawierające
kofeinę. W takich sytuacjach warto mieć przy sobie zawsze Ranigast Max. Sprawdzony, najczęściej
wybierany przez Polaków lek na
zgagę, który zmniejszając wydzielanie kwasu solnego w żołądku,
przynosi ulgę już po zażyciu jednej tabletki.

W takiej sytuacji warto sięgnąć po
Polprazol Acidcontrol, by zabezpieczyć się przed kolejnym nawrotem dolegliwości.
Leczenie zgagi
Skoro przyczyną zgagi jest obecność w przełyku kwaśnej treści
pokarmowej, to najlepszym sposobem na pozbycie się jej jest
stosowanie leków, które zmniejszają odczyn kwaśny w żołądku.
Można to osiągnąć, przyjmując
leki zmniejszające kwaśny odczyn
soku żołądkowego (leki zobojętniające) lub stosując leki zmniejszające produkcję kwasu solnego
w żołądku.
Leki zobojętniające:
• H2 blokery
• Inhibitory pompy protonowej

Bywa jednak, że cofanie się treści
pokarmowej z żołądka do przełyku powtarza się bardzo często,
praktycznie po każdym posiłku.

polprazol ACIDCONTROL 10 mg x 7 kaps.
Hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku,
zmniejszając drażniący wpływ kwaśnej treści żołądkowej na przełyk u pacjentów, u których występuje cofanie treści żołądkowej do przełyku.
Wskazania:objawy cofania się treści żołądkowej
do przełyku (refluks żołądkowo-przełykowy); objawowe leczenie dolegliwości pieczenia w przełyku (zgaga).

Przeciwwskazania: stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników leku, jeśli pacjent zażywa atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem
HIV). Skład i postać: 1 kapsułka zawiera 10 mg omeprazolu. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA.

Objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego: niestrawność
(dyspepsja), zgaga, nadkwaśność, ból w
nadbrzuszu. Lek działa szybko.
Czas działania 1 tabletki wynosi około
12 godzin.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ranitydynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat.
Skład i postać: 1 tabletka powlekana zawiera 75 mg (Ranigast PRO) lub 150 mg (Ranigast MAX) ranitydyny w postaci chlorowodorku,
co w kolejności odpowiada 84 mg i 168 mg chlorowodorku ranitydyny.
Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA.

KWARTALNIK
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Luteina® bio-complex x 30 kaps.

W trosce o Twoje oczy

Suplement diety zawierający luteinę pochodzącą z bioaktywnych ekstraktów
roślinnych. Preparat został wzbogacony dodatkiem tauryny, bioflawonoidów
cytrusowych oraz witaminy C, która uczestniczy w produkcji kolagenu (białka
strukturalnego znajdującego się m. in. w oku). Formuła zawiera także selen,
będący składnikiem zaangażowanym w ochronę komórek przed uszkodzeniami oksydacyjnymi oraz cynk, w postaci wysoko przyswajalnego chelatu
aminokwasowego Albion® (diglicynian cynku), który przyczynia się do
utrzymania prawidłowego widzenia.

*
19,95 zł
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

SUPLEMENT DIETY

FERVEX x 8 sasz.

Proszek do sporządzania roztworu doustnego
Doraźne leczenie objawów grypy,
przeziębienia i stanów grypopodobnych
(ból głowy, gorączka, zapalenie błony
śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci
powyżej 15 lat.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu, ciężka niewydolność nerek lub wątroby, jaskra z wąskim
kątem, rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu, dzieci w wieku poniżej 15 lat. Skład: 1 saszetka zawiera:
Paracetamol 500 mg, kwas askorbowy 200 mg, maleinian feniraminy 25mg. Producent: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o.

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

Strepsils® Intensive 8,75 mg
16 tabl. do ssania
Szybka ulga w ostrym bólu gardła

Krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. Działa: przeciwbólowo,
przeciwzapalnie, przeciwgorączkowo. Maksymalna dawka substancji czynnej
(stosowanej miejscowo).

Alergiku, ciesz się wiosną!
Monika Kowalska
artykuł sponsorowany
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
Czerwone oczy, zatkany nos i nieustanne kichanie to portret zbiorowy alergików. Prawie siedem
milionów Polaków cierpi na uczulenia. Uzbrojeni w chusteczki, zaczynają być widoczni właśnie teraz, gdy za oknem rozkwita piękna
wiosna, a wraz z nią w powietrzu
pojawia się duża ilość pyłków. To
najwięksi wrogowie osób cierpiących na katar sienny. Pyłki drzew,
traw czy chwastów mogą bardzo
utrudnić życie. Dlatego zamiast
cierpieć, warto zacząć skutecznie
leczyć alergię.
Kłopoty z nadwrażliwością
Wielu alergików zadaje sobie pytanie: Dlaczego właśnie mnie to spotkało? Dużą rolę w rozwoju alergii
odgrywają skłonności genetyczne, a
dzieła dopełniają: zanieczyszczenie
środowiska, dieta pełna sztucznych
dodatków i wszechobecna „chemia”
wokół nas. U alergika najsłabszym
ogniwem jest układ odpornościowy. Jest on wyjątkowo wyczulony
i bezustannie skłonny do walki.
Kłopot w tym, że jeśli nie ma praw-

*
16,65 zł
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne(NLPZ) lub
którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego, u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub
w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po innych NLPZ, u pacjentów przyjmujących inne NLPZ, w tym
COX-2, u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości
objawy alergii w postaci nieżytu błony śluzowej nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, a także w III trymestrze ciąży oraz z ciężką
niewydolnością serca. Skład: 1 tabletka zawiera Flurbiprofenum, 8,75 mg Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

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

Therm Line® forte x 60 kaps.

Dla osób odchudzających się

Therm Line® forte - suplement diety
w kapsułkach zawierający opatentowany
ekstrakt owoców cytrusowych i guarany SINETROL® oraz zaawansowany kompleks Thermo Blend. Działanie SINETROL® zostało
udowodnione w badaniach klinicznych.
Wystepująca w nim m.in. guarana, wpływa
na metabolizm tłuszczów. Składniki zawarte
w Thermo Blend, takie jak ekstrakt zielonej
herbaty wspierający proces termogenezy
oraz chrom, przyczyniający się do
utrzymania prawidłowego metabolizmu
makroskładników odżywczych sprawiają, że
Therm Line® forte jest idealną propozycją dla
osób odchudzających się.

*
37,95 zł
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS
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dziwego wroga (czyli wirusów lub
bakterii), komórki odpornościowe
znajdą sobie przeciwnika w postaci
niegroźnych pyłków czy roztoczy.
Dają wtedy sygnał do produkowania bardzo dużej ilości histaminy.
To właśnie ta substancja odpowiada za katar, kaszel i łzawienie oczu,
czyli typowe objawy uczulenia.
Skuteczna terapia
Specjaliści są zgodni, że w leczeniu
alergii najważniejsze jest unikanie
uczulających substancji. Ale jak to
zrobić, gdy pyłki i roztocza atakują
nas z każdej strony. Przecież nikt
nie może sobie pozwolić na zamknięcie się w sterylnym pomieszczeniu. Dlatego alergikom pozostają metody kuracji, dostosowane
do współczesnych realiów. Lekarze
przekonują, że bardzo dobre efekty
w walce z alergią daje odczulanie.
Polega ono na przyjmowaniu specjalnych szczepionek z alergenami
po to, by organizm przyzwyczaił
się do ich obecności i przestał reagować nerwowo. Odczulanie trwa
od trzech do sześciu lat, a zastrzyki
przyjmuje się zazwyczaj raz w miesiącu. Jeśli jednak ktoś nie chce albo
nie może się odczulać, ma do dyspozycji preparaty, które skutecznie
łagodzą objawy alergiczne.

KWARTALNIK
ZDROWIE
* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

Tabletka kontra katar sienny
Bez recepty można kupić różne leki
antyalergiczne. Ich podstawowym
zadaniem jest zablokowanie działania histaminy. Dzięki temu reakcja uczuleniowa się nie pojawia,
a alergik ma spokój z kichaniem,
zatkanym nosem i łzawieniem oczu.
Przed wyborem preparatów przeciwalergicznych warto sprawdzić, jak
szybko zaczyna działa tabletka
i jak długo jej działanie antyalergiczne się utrzymuje. Niestety, niektóre
preparaty mają nieprzyjemne skutki
uboczne – powodują ospałość, kłopoty z pamięcią i koncentracją. Nie
wolno wtedy prowadzić samochodu,
pojawiają się problemy w pracy, licealiści mają kłopoty z maturą, a studenci nie radzą sobie z egzaminami.

Najlepszy wybór: szybko, na długo
i bez efektu senności
Na szczęście spośród preparatów
przeciwalergicznych można wybrać
środki najnowszej generacji, które nie zaburzają koncentracji i nie
powodują senności. Takie, po które
sięgają nie tylko kierowcy, ale także
piloci samolotów. Taka jest właśnie
Allegra - lek antyhistaminowy, który idealnie wpisuje się w potrzeby
alergików. Działa błyskawicznie, bo
już w pierwszej godzinie od chwili przyjęcia tabletki, a to działanie
utrzymuje się przez 24 godziny.
Wszystko to za sprawą unikalnej
substancji czynnej, czyli feksofenadyny. Wystarczy więc jedna tabletka
dziennie, by objawy uczulenia przestały dawać nam w kość. A wiosna
kojarzyła się tylko z ciepłem i zielenią, a nie męczącym kichaniem.

POLECA

*
4,85 zł
*
3,45 zł
*
3,45 zł

optive™ krople do oczu 10 ml

Krople do oczu o podwójnym działaniu pielęgnującym: smarującym
i osmoprotekcyjnym. Ma unikalne podwójne działanie, które zapewnia
długotrwały komfort dla oczu. Smaruje powierzchnię oka i nawilża komórki
powierzchni oka poprzez przywrócenie naturalnej równowagi osmotycznej.
Można stosować przez 6 m-cy od pierwszego otwarcia butelki. Może być
stosowany z każdym rodzajem soczewek kontaktowych.

*
28,65 zł

KALENDARZ PYLENIA

41,45 zł**
Podmiot odpowiedzialny: Allergan Sp. z o.o.

WYRÓB MEDYCZNY

odporność ecomer® x 120 kaps.
Ecomer wzmacnia odporność, kiedy wirusy szaleją… Wiosną nasz system
odpornościowy zdaje ciężki egzamin. Od naszej naturalnej odporności zależy,
czy będziemy zdrowi. Ecomer, to kapsułki z olejem z wątroby rekina grenlandzkiego. Stymuluje on naturalne procesy odpornościowe, zwiększa siły obronne
organizmu.

*
48,95 zł

* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

dane: Ośrodek Badań Alergenów Środowiskowych

80,87 zł**
Podmiot odpowiedzialny: KROTEX - POLAND SP. Z O .O.

ł*
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15,33 zł**

SUPLEMENT DIETY

Septolux 3 mg x 20 tabl. do ssania
Septolux 1,5 mg/ml 30 ml aerozol

Septolux aerozol - leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęki) związanych
ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła, tj: w zakażeniach bakteryjnych
i wirusowych, zapaleniu krtani, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii,
w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii (gardła, jamy ustnej, krtani)
i stomatologii, a także po intubacji (znieczulenie ogólne); Septolux tabletki leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem
zapalnym jamy ustnej i gardła. Stany po ekstrakcji zębów.

*
12,45 zł

18,36 zł**

*
15,15 zł

22,24 zł**
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Przeciwwskazania: SEPTOLUX - tabletki: nadwrażliwość na chlorowodorek benzydaminy lub którąkolwiek z substancji
pomocniczych. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu); SEPTOLUX - aerozol: nadwrażliwość na chlorowodorek
benzydaminy lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Skład: SEPTOLUX - tabletki: 1 tabletka do ssania zawiera substancję czynną:
Benzydamini hydrochloridum (chlorowodorek benzydaminy) 3 mg; SEPTOLUX - aerozol: 1 ml roztworu zawiera 1,5 mg chlorowodorku
benzydaminy. Każda dawka aerozolu o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów chlorowodorku benzydaminy. Podmiot
odpowiedzialny: ICN Polfa Rzeszów S.A., ul. Przemysłowa 2, 35-959 Rzeszów

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

KWARTALNIK
ZD R O W I E
* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

POLECA

SimetiGAST FORTE
240 mg x 10 kaps. / 20 kaps.

• łagodzenie objawów związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w obrębie jamy brzusznej, do
których należą: wzdęcia, uczucie pełności, odbijanie;
• przed badaniami diagnostycznymi jamy brzusznej (ultrasonografią, endoskopią i radiografią) w celu poprawy jakości uzyskiwanych obrazów.
Wygodny w stosowaniu: tylko jedna kapsułka 2-3 razy
dziennie

zł*
5
5
,
4
1
18,71 zł**

ł*
z
5
9
,
7
10,42 zł**
Skład i postać: 1 kapsułka elastyczna zawiera 240 mg symetykonu.
Dostępne opakowania: 10, 20 kapsułek
Podmiot odpowiedzialny: ZF POLPHARMA S.A.

Ortanol®MAX 20 mg x 14 kaps.
Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi i zarzucania
kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych.

*
12,25 zł

15,49 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Omeprazolu nie należy stosować jednocześnie z nelfinawirem. Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu. Lek zawiera 177 mg
laktozy. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Austria.

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

trilac® x 20 kaps.
Leczenie wspomagające po antybiotykoterapii, poantybiotykowe zapalenie
jelit, zapobieganie biegunce podróżnych.

*
14,65 zł

23,53 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nadwrażliwość na białko mleka
krowiego Skład: 1 kapsułka zawiera 1,6 x 109 cfu bakterii kwasu mlekowego: Lactobacillus acidophilus (La-5) 37,5%, Lactobacillus
delbrueckii subsp. bulgaricus (Lb-Y27) 25,0%, Bifidobacterium lactis (Bb-12) 37,5%. Podmiot odpowiedzialny: Allergon AB
Välingenvägen 309 S-262 92 Ängelholm, Szwecja.

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

Wzdęcia – nie rób
z siebie balona!

mowej, zaburzeń wydzielania żołądkowego i trzustkowego, nowotworów
przewodu pokarmowego.

artykuł sponsorowany

Jak zapobiegać wzdęciom?
Dolegliwości związane z obecnością
gazów w przewodzie pokarmowym
są uciążliwe i często bardzo krępujące.
Jak sobie z tym poradzić? W pierwszej
kolejności należy zmienić styl życia.

Polpharma S.A.
Wiele osób zna to przykre uczucie
pełności, spowodowane nadmierną
ilością gazów w przewodzie pokarmowym. Wzdęcia to, obok bólów
brzucha i zaparć, najczęściej występująca dolegliwość przewodu pokarmowego. Z jednej strony są one uważane za wstydliwy problem, z drugiej
pomijane jako objaw mało istotny.
Gromadzeniu się gazów w jelitach towarzyszą objawy uznawane w naszej
kulturze za temat tabu, dlatego wiele
osób często nie wspomina o nich lekarzowi. Skąd się biorą gazy w jelitach?
U zdrowego człowieka całkowita objętość gazów w przewodzie pokarmowym wynosi od 150 do 200 ml.
Pochodzą one głównie z połykanego
powietrza, reakcji chemicznych i fermentacji bakteryjnej.
Ilość gazów jelitowych uzależniona
jest przede wszystkim od składu flory
bakteryjnej (bakterie, które znajdują
się w przewodzie pokarmowym i pełnią wiele pożytecznych funkcji), od
stosowanej diety i od czasu pasażu jelitowego. Przewód pokarmowy zasiedlają różne drobnoustroje. Najwięcej
bakterii, bo około 500 gatunków (co
daje łączną masę około 2 kilogramów)
znajduje się w jelicie grubym. Pełnią
one ważną funkcję - między innymi
ułatwiają trawienie, chronią przed
infekcjami. Wzrost ilości bakterii
wchodzących w skład flory jelitowej
lub pojawienie się gatunków bakterii,
które fizjologicznie nie występują w
przewodzie pokarmowym, może doprowadzić do zwiększonej produkcji
gazów jelitowych i wzdęć.

Pamiętaj, że:
- Regularny wysiłek fizyczny przyspiesza pasaż jelitowy i wzmacnia
mięśnie brzucha.
- Posiłki powinny być spożywane regularnie i wolno.
- Należy unikać napojów gazowanych.
- Prawidłowa dieta nie powinna zawierać nadmiaru tłuszczów i białek,
które sprzyjają zatrzymaniu gazów
oraz węglowodanów, które są substratem do fermentacji.
- Należy unikać pokarmów rozdymających (groch, fasola, kapusta).
- Należy unikać czynności powodujących połykanie powietrza (np. rozmowa przy jedzeniu, żucie gumy).
- Poprawę może również przynieść
eliminacja niektórych dodatków do
żywności np. słodzików.
- Jeżeli zmiana trybu życia i dieta nie
przyniosą zadowalającej poprawy, należy włączyć leczenie farmakologiczne.
Metody farmakologiczne
W łagodzeniu dyskomfortu spowodowanego wzdęciami ulgę przynosi
zastosowanie symetykonu lub środków rozkurczowych. Symetykon
przyspiesza usuwanie gazów poprzez
zmniejszenie napięcia powierzchniowego cienkiego filmu śluzowego w jelicie, co prowadzi do uwolnienia gazu
z małych pęcherzyków znajdujących
się w śluzie. Tak powstałe wolne pęcherze gazu ulegają wchłanianiu przez
ścianę jelit lub wydaleniu w wyniku
pobudzenia ruchów perystaltycznych. Nie drażni ściany przewodu pokarmowego, nie wpływa na motorykę, na procesy trawienia i wchłaniania
substancji z przewodu pokarmowego.
W praktyce symetykon stosowany jest
nie tylko w łagodzeniu wzdęć, ale także ułatwia prawidłowe przygotowanie do badań diagnostycznych jamy
brzusznej (np. USG).

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

Wzdęcia – czy to poważny problem?
Wzdęcia spowodowane nieprawidłową dietą czy nadmiernym łykaniem
powietrza nie są powodem do niepokoju. Jednak mogą być też objawem
ostrych lub przewlekłych schorzeń
przewodu pokarmowego. Obok bólów brzucha mogą być objawem wielu chorób, np. zaburzeń trawienia
i wchłaniania, nietolerancji pokar-
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Śpij zdrowo

Melatonina a leki
uspokajające i nasenne.
artykuł sponsorowany

LEK-AM Spółka z o.o.
Każdy z nasprzynajmniej raz w życiu
nie mógł zasnąć. I wiemy, że jest to
niezwykle męczące. Trudności w zasypianiu, przerywany sen, zbyt wczesne budzenie się sprawiają, że źle się
czujemy, mamy problemy z pamięcią
i z koordynacją. Bezsenność staje się
chorobą, gdy nieprzespane noce powtarzają się częściej niż trzy razy w
tygodniu, a sytuacja trwa dłużej niż
3-4 tygodnie. Większość osób cierpiących na bezsenność sięga wówczas
po dostępne bez recepty preparaty
ziołowe, nasenne i uspokajające. Należy jednak pamiętać, że leki nasenne
nie leczą bezsenności, a tylko doraźnie pomagają zasnąć. Aby wyleczyć
bezsenność należy znaleźć jej przyczynę. Są one indywidualne, np. nadmiar obowiązków, stresująca praca,
kłopoty rodzinne, różnego rodzaju
choroby i zażywanie niektórych leków.
Często przyczyną bezsenności jest zachwianie równowagi procesów biologicznych, które zachodzą w naszym
organizmie. Mają one charakter cykliczny, odbywają się w tzw. rytmie dobowym i mają związek z przemiennością dnia i nocy. Funkcjonowanie tych
procesów regulowane jest przez melatoninę, naturalną substancję wydzielaną przez szyszynkę. Cykliczne wahania
jej stężenia mają wpływ na prawidłowy
rytm aktywności i snu. Synteza melatoniny uzależniona jest od światła. Około 40 roku życia obniża się poziom jej
wydzielania, co u wielu osób wywołuje
problemy ze snem. Melatonina ułatwia
zasypianie, zmniejsza liczbę przebudzeń w nocy i poprawia samopoczucie
w ciągu dnia. Melatonina korzystnie
wpływa także na sen osób z przesuniętymi fazami sen-czuwanie. Zażywanie
tego leku jest całkowicie bezpieczne,
nie wywołuje takich skutków ubocz-

nych, jak inne leki na sen.
Roślinne leki uspakajające i nasenne
zawierają głównie przetwory z kozłka lekarskiego, melisy lub chmielu.
Ich działanie jest takie, jak substancji chemicznych zawartych w lekach
na receptę, choć słabsze. Najbardziej
przypominają starą grupę leków –
barbiturany, które działają hamująco
na cały ośrodkowy układ nerwowy.
Według najnowszych doniesień mechanizm działania leków roślinnych
ma przypominać działanie benzodiazepin, które działają bardziej wybiórczo.
Zatem dostępne bez recepty ziołowe
środki uspakajające i nasenne nie są
do końca bezpieczne. Trzeba pamiętać, że mają one właściwości uzależniające. Już po dwóch tygodniach
stosowania tabletek na sen przestają
one działać, a po tym okresie pojawić
się może uzależnienie psychiczne lub
fizyczne.
Melatoninę powinny stosować osoby po 40-tce, bo wówczas obniża się
poziom wydzielania melatoniny, co
u wielu osób wywołuje problemy ze
snem. Bez względu na wiek, mogą
sięgać po nią też osoby aktywnie
działające, które prowadząc nieregularny tryb życia, rozregulowały sobie
zegar biologiczny. Często regularnie
melatoninę stosują pracujący w systemie zmianowym, gdyż ułatwia im
zasypianie w ciągu dnia. Melatonina
jest także zbawienna dla osób, które
muszą zaadaptować się do zmiany
czasu, z którą spotykamy się najczęściej w przypadku bardzo dalekich
podróży. Preparat ten znajduje zastosowanie przy łagodzeniu zaburzeń
snu związanych z szybką zmianą stref
czasowych podczas podróży między
kontynentami. Jak dowiodły liczne
badania, stosowanie melatoniny ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu,
zmniejsza liczbę przebudzeń w nocy,
a w razie ich wystąpienia umożliwia
szybkie ponowne zaśnięcie. Dzięki
temu będziemy znów zdrowo spać!
Melatonina LEK-AM nie powoduje
uzależnień i można ją stosować przez
długi czas. Dostępna w aptekach bez
recepty.

POLECA

Melatonina LEK-AM 5 mg x 30 tabl.
Czas na spokojny sen!
Melatonina LEK-AM to produkt przeznaczony dla osób mających problem ze
snem lub cierpiących na bezsenność. Przywraca prawidłowe funkcjonowanie
organizmu w rytmie dobowym. Jak dowiodły liczne badania, melatonina:
ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu, zmniejsza liczbę przebudzeń w nocy,
a w razie ich wystąpienia umożliwia szybkie ponowne zaśnięcie. Melatonina
Lek-AM nie powoduje uzależnień i można ją stosować przez długi czas.

*
26,95 zł

37,60 zł**
Przeciwwskazania: uczulenie na melatoninę lub którykolwiek z pozostałych składników leku, po spożyciu alkoholu, w okresie ciąży
lub laktacji. Skład: 1 tabl. zawiera 5 mg melatoniny. Producent: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

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

Flexagen™ x 30 sasz. - Zdrowe stawy
Innowacyjna kompozycja dwóch form kolagenu: natywnej, typu II i hydrolizatu
kolagenu, wzbogacona o kompleks składników mineralnych: wapń i fosfor
(Calci-T™, Albion®), mangan i miedź w postaci chelatów aminokwasowych
Albion®, magnez oraz witaminy: C i B6.

1 sasz. - 2,77 zł

*
82,95 zł
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

SUPLEMENT DIETY

Forsen® x 30 kaps.

Spokojny sen i dobre samopoczucie
Forsen® to suplement diety zawierający kompleks ekstraktów roślinnych, takich
jak: ekstrakt owsa zwyczajnego oraz melisy przyczyniających się do zmniejszania uczucia napięcia i niepokoju (będących często przyczyną problemów
z zasypianiem) oraz poprawiających jakość snu, niezbędnego do regeneracji
i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Ekstrakt szyszek chmielu działa
kojąco na układ nerwowy, ekstrakt z szafranu pomaga osiągnąć równowagę
emocjonalną i pozytywny nastrój.
Preparat wzbogacono L-teaniną,
L-tryptofanem, a także magnezem
oraz witaminami B3 i B6, które
pomagają w prawidłowym
funkcjonowaniu układu
nerwowego oraz przyczyniają się
do zmniejszenia uczucia
zmęczenia i znużenia organizmu.

*
17,95 zł
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

SUPLEMENT DIETY

ALERZINA 10 mg x 10 tabl.

Nie daj się alergii!
Alerzina to nowoczesny lek przeciwhistaminowy likwidujący objawy alergii
(pyłki, kurz, żywność, sierść). Zmniejsza dolegliwości już od 0,5 do 2 godzin od
zastosowania i działa przez całą dobę. Alerzina może być stosowana przez
długi czas, jest bezpieczna zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

*
6,95 zł

11,79 zł**
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Przeciwwskazania: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub
pochodne piperazyny, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min), u pacjentów z rzadko
występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy.
Skład: 1 tabl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny (Cetirizini dihydrochloridum). Producent: Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

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

ZDROWIE

... bo ja jestem,
proszę pana,
na zakręcie …

Danuta Biernacka			
mgr farmacji				
Motto dnia: Miałam czterdziestkę i miałam pięćdziesiątkę … i mogę Was zapewnić, że czterdziestka jest lepsza.
Niezły początek… Żeby wzmóc Państwa ciekawość i wprowadzić nastrój
grozy – opowiem pewne zdarzenie.
Było to dawno temu. Prowadziłam negocjacje dotyczące współpracy z pewną
firmą farmaceutyczną. Rozmowy doszły do poziomu „osoby decyzyjnej”
wyższego szczebla, z którą po wymianie kilku uprzejmych listów elektronicznych umówiliśmy się na spotkanie.
Kiedy „osoba decyzyjna” przekroczyła
próg mojego aptecznego gabinetu, wiedziałam, że już na starcie „mam w plecy” ze trzy oczka rabatowe. Był trochę po
czterdziestce - zabójczo przystojny…
- Och… - nieudana próba stłumienia
jęku zachwytu odbiła się echem od
ścian pokoju. Jedyne, co mi przyszło do
głowy, to gnać do domu po aparat i nakłonić faceta do udziału w sesji fotograficznej. Warkot stojącej tuż przy moim
uchu drukarki przywrócił mi poczucie
rzeczywistości. Nerwowo obmyślałam
strategię rozmowy biznesowej. Cóż,
postawię na swoją elokwencję, wdzięk
i poczucie humoru, bo moja wątpliwa,
nadgryziona zębem czasu uroda tu na
nic…
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nadchodzi „gigant”. W jednej chwili cała moja napuszona fryzura zostaje
zmoczona, jak po ulewnym deszczu i liche
włosy szczelnie oblepiają mi głowę, misterne „pazurki” przyklejają się do czoła,
po purpurowej twarzy płyną strużki potu.
Trzy wielgachne, brunatne krople (wodna
zawiesina bazy pod podkład, podkładu
i pudru) spadają na moje białe dżinsy. To
koniec!
- Co Ci się stało? – facet jest przerażony.
Nigdy czegoś takiego nie widział (jego
żona na pewno nie ma „klimy”, a nawet
jeśli ją kiedyś będzie miała, będzie jej z nią
prześlicznie).
- A nic… - wycedziłam i staram się
zachować pozory spokoju, a jednocześnie miotam się nerwowo, próbując
otworzyć okno. Przecież wiem, że wyglądam jak monstrum…

Trafiłam na godnego przeciwnika. Targowaliśmy się ostro, ale przesympatycznie. Po godzinie „ładny Pan” zaproponował obiad.

Okazało się, że moja „wpadka” nie miała wpływu na pertraktacje. Współpraca
z firmą układa się doskonale do dnia
dzisiejszego. Odnoszę jednak wrażenie, że od czasu tamtego spotkania
„Pan ładny” już zawsze trochę się mnie
bał…

Kurtuazyjnie otworzył przede mną
drzwi swojego wypasionego autka. Jedziemy. Z głośników mruczy Norah
Jones: Not too late… No, no… Czuję,
że przystojniak jest „lekko pod wrażeniem”, więc się rozkręcam (te trzy oczka
już dawno odrobiłam). Nagle – NIE, to
nie może być prawdą! A jednak idzie…
Wielkie, olbrzymie, wszechogarniające
UDERZENIE GORĄCA. Już czuję, że

Ta barwna opowieść była wprowadzeniem do tematu dzisiejszej pogadanki:
menopauza i po…
Określenie menopauza powstało z połączenia greckiego men – (miesiąc) oraz
pausa (przerwa), a oznacza ostatnie
krwawienie miesięczne, które najczęściej
występuje między 50-tym, a 55-tym rokiem życia. Menopauza jest uwarunkowana fizjologicznie. Nie jest chorobą,

ale zachodzące w tym okresie zmiany
w organizmie mogą być przyczyną długofalowych problemów zdrowotnych,
którym towarzyszy poczucie dyskomfortu i obniżonej jakości życia.
W profilaktyce i leczeniu dolegliwości
okresu menopauzalnego najczęściej
wykorzystywana jest hormonalna terapia zastępcza. HZT nie może być
stosowane u każdej pacjentki. Ponoć
w Polsce tylko ok. 10% kobiet stosuje
HTZ, a wynika to często z ich nieufności i obaw przed niekorzystnymi działaniami ubocznymi tej terapii. Leczenie
uzupełniające może być stosowane
oddzielnie lub łącznie. Najczęstsze to:
ziołolecznictwo, homeopatia, akupunktura, aromaterapia, ale również
zmodyfikowana dieta.
Przekwitanie jest związane z nieuchronnym wygasaniem czynności

ZDROWIE

hormonalnej jajników. Zachwianie
równowagi hormonalnej, szczególnie
w początkowym okresie przekwitania,
powoduje objawy zespołu menopauzalnego. Kobieta odczuwa uderzenia
gorąca, nadmiernie poci się, cierpi na
bezsenność, staje się drażliwa, zwiększa
się jej pobudliwość nerwowa, a zmniejsza odporność na stres (stany depresyjne), może mieć obniżoną koncentrację i pamięć, odczuwać bóle i zawroty
głowy oraz kołatania serca. Nasilają się
zmiany miażdżycowe, wzrasta częstość
zawałów serca, udarów mózgu, osteoporozy, złamań kości. Pojawiają się
dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego. Do tego wszystkiego
dołożę jeszcze „dołujące” zmiany sylwetki na skutek odkładania się tkanki
tłuszczowej w obrębie bioder i ud oraz
pogorszenie sprawności fizycznej. Pogłębiają się zmarszczki, skóra staje się
sucha i pergaminowa, wiotczeje. Może
też wystąpić nadmierne owłosienie
w nietypowych miejscach. W okresie
około- i pomenopauzalnym kobiecie
dokuczają nieprawidłowe krwawienia z
dróg rodnych. Wszystkie te dolegliwości poważnie wpływają na codzienną
aktywność i jakość życia. Trzeba jednak
zaznaczyć, że wymienione symptomy
występują nie u wszystkich kobiet, a ich
nasilenie ma indywidualny charakter.
Znam panie, które nie zauważyłyby klimakterium, gdyby nie zanik miesiączki.
Teraz już będą same konkrety. Preparaty homeopatyczne, które wymienię,
łagodzą objawy klimakterium (uderzenia gorąca, nadmierną potliwość, kołatanie serca, zaburzenia snu, drażliwość,

wahania nastroju) i pomagają organizmowi powrócić do stanu równowagi
psychowegetatywnej. Leki do wyboru:
Klimakt-Heel (Heel) – tabletki; Cimicifuga – Dagomeg 9 – Menopauza
(Dagomed Pharma) – granulki; Kli-

wynikające z faktu, że kiedyś (jeszcze
w latach 50-tych) nie istniało pojęcie
menopauzy czy andropauzy. Dlaczego?
Wtedy średnia długość życia kobiet nie
przekraczała 50-ciu lat. Obecnie jest

maktoplant (DHU) – tabletki. Wszystkie są bezpieczne, nie mają efektów
ubocznych i nie wykazują interakcji z innymi lekami. Należy je dawkować według
ulotek informacyjnych producentów.

inaczej. Po pierwsze – menopauza pojawia się w życiu kobiety, kiedy ona jest
jeszcze młoda, zdrowa, aktywna. Ma
przed sobą dziesiątki lat dobrego życia.
Dzieci już dorosłe, sytuacja zawodowa
ustabilizowana, potrzeby materialne
zaspokojone w stopniu przynajmniej
dostatecznym. Kobiety mają teraz więcej czasu dla siebie, często odkrywają
nowe zainteresowania i pasje. Myśląc
o możliwych konsekwencjach zmian
hormonalnych należy pamiętać, że nie
wszystkie dolegliwości występują zawsze i w takim samym stopniu, a nawet
jeżeli wystąpią, to odpowiednia terapia
może usunąć lub złagodzić dolegliwości (nie dopuścić do drastycznych konsekwencji, opóźnić procesy starzenia).

W leczeniu homeopatycznym dolegliwości okresu menopauzy bardzo dobre
efekty osiąga się stosując leki pojedyncze. Pamiętajmy jednak, że powinien je
zlecać homeopata (po zebraniu szczegółowego wywiadu homeopatycznego). Nie zawsze lek przepisany jednej
pacjentce będzie równie odpowiedni
dla innej. Lachesis mutus jest tu lekiem podstawowym w przypadku
uderzeń gorąca. Doświadczony homeopata może uznać bardziej celowe użycie: Sanguinaria canadensis, a nawet:
Sepia off., Sulfur, Belladonna, Glonoinum i inne.
Wiele kobiet z lękiem myśli o zbliżającej się menopauzie. Obawiają się związanych z nią dolegliwości fizycznych,
a przede wszystkim traktują klimakterium jako koniec pełnowartościowego
życia, początek starości. Warto uświadomić sobie pozytywne konsekwencje,

I jeszcze coś. Przygotowując materiał
fotograficzny do artykułu, ze zdziwieniem stwierdziłam, że klimakterium
jest nadal tematem tabu. Panie, którym
zaproponowałam pozowanie do zdjęć
– zdecydowanie odmówiły. Nie chciały być kojarzone z „utratą kobiecości”.
Chyba nawet nie mam im tego za złe.
Tym bardziej - dziękuję Zosi, że pozwoliła mi się sfotografować.:-)
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KWARTALNIK
ZD R O W I E
* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

POLECA

acidolac® Probiotyk + prebiotyk
3 g x 10 szasz.

Preparat przeznaczony jest do postępowania dietetycznego w czasie trwania biegunki infekcyjnej. Stosuje się go również w okresie
antybiotykoterapii oraz przez 2-3 tygodnie po zaprzestaniu stosowania antybiotyków. Stosować pod nadzorem lekarza.

ł*
z
5
9
,
7

1

21,90 zł**
Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.

Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego.

acidolac® JUNIOR
2,8 g x 20 tabl.

Acidolac® Junior to preparat łączący w składzie szczep bakterii
probiotycznych Lactobacillus acidophilus NCFM® Bifidobacterium
lactis HNO19TM oraz fruktooligosacharydy (FOS), przeznaczony
do postępowania dietetycznego w stanach zaburzenia równowagi
flory bakteryjnej przewodu pokarmowego

zł*
5
4
,
6
1
19,82 zł**
Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.

Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego.

EFFERALGANMAX
500 mg
ETOPIRYNA®
1000 mg
16 tabl.
x x9 tabl.
mus. musujących

Migrena; Ból głowy; Ból zębów; Bóle mięśni i stawów; Nerwobóle; Ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy
Wskazania do stosowania:
• ból o łagodnym i średnim nasileniu
różnego pochodzenia (bóle głowy,
zębów,
stawów,
mięśni,
bóle
miesiączkowe, nerwobóle i inne);
• l e c ze n i e o b j awowe s t a n ów
grypopodobnych i przeziębienia;
gorączka

ł*
z
8
9
,
8

11,11 zł**

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku. Nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs; Astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub obrzęk błony śluzowej nosa. Czynna choroba wrzodowa żołądka i
(lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego; Ciężka niewydolność wątroby lub nerek; Ciężka niewydolność
serca; Zaburzenianadwrażliwość
krzepnięcia krwi
hemofilia,składnik
małopłytkowość)
leczenie
przeciwzakrzepowymi
Przeciwwskazania:
na (np.
którykolwiek
preparatu; oraz
dziecijednoczesne
o mc. poniżej
27 kg; środkami
1-szy trymestr
ciąży; związane z
(np. pochodne
kumaryny,
heparyna);
Niedobór
dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej;
Jednoczesne
stosowanie
z metotreksatem w
paracetamolem:
ciężka
niewydolność
wątroby,
nerek; choroba
alkoholowa; niedobór
dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej;
dawkach
15 mg
na tydzień lub
większych,
ze 14
względu
mielotoksyczność;
U dzieci
i młodzieży
(w wiekuleków
poniżej
18 lat), ze względu
na
leczenie
inhibitorami
MAO
oraz okres
dni ponazakończeniu
leczenia;
jednoczesne
stosowanie
p-bólowych
o działaniu
ryzyko
wystąpienia zespołu Reye’a; W okresie
trzeciego
trymestru
ciąży i karmienia
piersią.
agonistyczno-antagonistycznym
(buprenorfina,
nalbufina,
pentazocyna);
związane
z wit. C: kamica nerkowa (przy dawkach wit. C
Skład:większych
1 tabletkaniż
musująca
zawiera
1000
mg kwasu
acetylosalicylowego.
1 g) Skład:
1 tabl.
zawiera
paracetamol
500mg Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., Al.
Podmiot
odpowiedzialny:
ZF Polpharma
Armii
Ludowej 26, 00-609
Warszawa S.A.

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

Starazolin® HydroBalance
nawilżające krople do oczu
6 ml, 12 x 0,5 ml

ł*
16,45z
zł*
5
9
,
7
1

20,39 zł**

czas, w którym na dziecko oddziaO porodach
łują: hormony, czynność skurczowa
macicy, emocje matki – cały poród
słów
parę
					fizjologiczny (niepowikłany) jest proAlicja Szumniak

Dziś wiele kobiet zamiast porodu
naturalnego wybiera cięcie cesarskie. Decydują o tym różne czynniki. Głównym argumentem, jaki
usłyszymy z ust przyszłej matki, jest
lęk przed porodem drogami natury.
Strach przed bólem, krzykiem, wielogodzinnym wysiłkiem i mitycznymi powikłaniami (np. w postaci naciętego krocza) z opowieści matek,
ciotek, sąsiadek. Obrazy: fontanny
„odchodzących wód”, panicznej pogoni do szpitala, umęczonej rodzącej, które widzimy w filmach i serialach, skłaniają współczesne ciężarne
do szukania innych rozwiązań.
Ponadto funkcjonujemy w świecie
wygody, konsumpcjonizmu, dążenia
do egoistycznego zaspokajania własnych potrzeb. W dziedzinie życia,
do której należą ciąża, poród i macierzyństwo, wpływ takiego właśnie postrzegania rzeczywistości jest nie bez
znaczenia. Kobiety chcą rodzić szybko, czysto, bez wysiłku i bezboleśnie.
I tu pojawia się wizja cięcia cesarskiego jako idealnego rozwiązania. Tymczasem warto nieco bardziej poznać
temat, dowiedzieć się więcej i dopiero
później wyrobić sobie opinię.
Cięcie cesarskie to operacja! Poważny zabieg chirurgiczny, wykonywany
w znieczuleniu zewnątrzoponowym
lub ogólnym. Oba te fakty wiążą się
z licznymi zagrożeniami. Lista możliwych powikłań mogących wystąpić u
matki, zarówno w trakcie zabiegu, jak
i po nim, jest długa (najczęstsze to:
zapalenia błony śluzowej macicy, zakażenia dróg moczowych, zakażenia
rany pooperacyjnej). Dla dziecka także nie jest to najkorzystniejszy sposób
opuszczenia środowiska, w jakim
przebywało przez dziewięć miesięcy.
Mimo ogromnego wysiłku, jakim dla
niego i dla matki jest poród naturalny,
w trakcie jego trwania ma ono szansę
niejako „przygotować się do przyjścia
na świat”. Tych kilkanaście godzin to

Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.

Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym aspektem przy próbie porównania i wartościowania cięcia cesarskiego i porodu naturalnego są emocje
kobiety podczas momentu powitania
na świecie dziecka oraz pierwsze minuty, godziny i dni z nim spędzone.
Przy cięciu, po wydobyciu dziecka
z brzucha matki i wykonaniu przy
nim pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych przez zespół neonatologiczny maluch jest przystawiany do
twarzy mamy, gdzie przez kilka krótkich chwil mają szansę się przywitać.
I tyle. W pierwszej dobie dziecko jest
przywożone do matki, jedynie po to,
aby je nakarmić przystawiając do
piersi. Ale zdarza się, że i do tego nie
dochodzi przez niepozwalający na to
stan kobiety lub dziecka. Noworodek
jest dokarmiany, w konsekwencji czego później mogą wystąpić problemy
przy karmieniu piersią, dziecko nie

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

22,77 zł**
10 ml, 2 x 5 ml

cesem pomagającym mu zmniejszyć
szok i trudność momentu narodzin.
Samo cięcie cesarskie jest najczęściej
szybkie i bezbolesne. Jednak to, na
czym warto się skupić, to okres pooperacyjny. Kobieta czuje się tak,
jak pacjent po każdej innej operacji.
Jest bardzo obolała, ma problemy ze
wstawaniem, powrót do normalnego funkcjonowania to długi i trudny
proces. Po porodzie siłami natury
kobieta zazwyczaj może zejść z łóżka i zacząć normalnie funkcjonować
nawet już po dwóch godzinach! Po
przebytym cięciu natomiast ma szansę wstać dopiero po upływie dwunastu godzin, a często i wtedy okazuje
się to bardzo trudne.
Powrót do codziennych zwyczajów
żywieniowych i spożywania normalnych posiłków również jest długim procesem. Kobieta na początku
dostaje jedynie kleik, potem stosuje
dietę lekkostrawną - nie jak w przypadku pacjentki po porodzie naturalnym, która z chwilą wstania z łóżka
i wyrażenia ochoty na jedzenie (już
po wcześniej wspomnianych dwóch
godzinach) ma szansę jeść to, na co
ma ochotę.
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wyrabia sobie od samego początku
mechanizmu ssania. Nie jest to reguła
lub proces nie do odwrócenia, ale na
pewno kolejne wyzwanie i trudność
dla rodziców.
Gdy młoda mama wstaje po zabiegu
i próbuje normalnie funkcjonować,
nie oznacza to wcale, że od razu jest
w pełni sił. Wręcz przeciwnie, ogromne osłabienie i ból, uczucie pociągania rany po cięciu, często odczuwane
przez pacjentki skrępowanie ruchów
spowodowane posiadaniem szwów,
obawa o ich rozejście się i krwawienie
poporodowe z dróg rodnych (po cięciu
także jest ono obecne!) uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Kobieta zazwyczaj nie ma sił i możliwości
zajmowania się swoim nowonarodzonym dzieckiem. Potrzebna jest jej
nie tylko troskliwa i cierpliwa pomoc
w codziennej pielęgnacji dziecka, lecz
także i jej samej. Nie tylko w szpitalu,
ale też po jego opuszczeniu.
Teraz opowiem trochę o tym, co dzieje się po porodzie naturalnym. Jeżeli
wszystko przebiega bez komplikacji,
dziecko, gdy tylko się narodzi, jest
kładzione na brzuchu matki, gdzie
pozostaje przez kolejne dwie godziny. Jest to magiczny czas, o którym
kobiety, które rodziły siłami natury
opowiadają w samych superlatywach.
Pod wpływem wyrzutu hormonów
„świeżo upieczona” mama czuje
szczęście, siłę i satysfakcję nie do opisania. Każda kobieta przeżywa to na
swój sposób, ale zawsze są to emocje
bardzo intensywne i bardzo pozytywne. Pierwsze chwile, które matka
spędza z maleństwem to czas zawiązywania relacji, rodzą się uczucia,
przywiązanie. Dziecko można próbować przystawić do piersi, co potęguje zbliżenie, ale ma też zalety czysto fizjologiczne. Gdy niemowlę ssie
pierś, wzmaga w organizmie matki
wydzielanie oksytocyny - hormonu
obecnego w trakcie całego porodu,
którego wzrost w tym momencie pomaga w urodzeniu łożyska, a następnie korzystnie wpływa na obkurczanie się mięśnia macicy.
Sam poród naturalny, chociaż trudny, bolesny i długi, jest wydarzeniem
niezwykłym. Mimo, że i w tej sytu-

acji mogą się pojawić komplikacje
i powikłania, ryzyko ich wystąpienia jest mniejsze niż w przypadku
porodu operacyjnego. Oczywiście,
cięcie cesarskie w wielu przypadkach
jest jedynym słusznym i wskazanym
sposobem ukończenia ciąży, ale są to
sytuacje ściśle określone, gdy poród
siłami natury mógłby okazać się zagrożeniem dla życia matki lub dziecka - wtedy jest to operacja planowana
wcześniej - lub też, gdy niebezpieczeństwo pojawi się już w trakcie
trwania porodu. Decyzję o skierowaniu kobiety na cięcie podejmuje
lekarz, który nie powinien zlecać
zabiegu bez realnych ku temu wskazań, a jedynie ze względu na wolę
pacjentki. Według zaleceń WHO
(World Health Organization), w jednym szpitalu ilość cięć cesarskich spośród wszystkich porodów nie powinna
przekraczać 10%, a mimo to wykonuje
się ich dużo więcej, ok. 50-70%. Do takiego wzrostu ilości cięć przyczynił się
rozwój metod diagnostycznych i monitorujących stan płodu i matki zarówno
w ciąży, jak i w trakcie porodu – dużo
łatwiej, szybciej i precyzyjniej można
określać potencjalne zagrożenia. Na
przestrzeni ostatnich lat wzrosła także liczba pacjentek w ciąży wysokiego
ryzyka, kwalifikujących się do cięcia
od samego początku ciąży. Więcej
też występuje ciąż bliźniaczych, które
również często (lecz nie zawsze!) rozwiązywane są operacyjnie.
Jeżeli ciężarna bardzo boi się porodu i bólu
z nim związanego, często wydaje jej się, że
cięcie cesarskie jest jedynym rozwiązaniem.
Może zdecydować się na znieczulenie
zewnątrzoponowe. Jest to znieczulenie, przy którym kobieta zachowuje
pełną świadomość i ruchomość, ale
dolna część jej ciała jest znieczulona.
Skurcze macicy są odczuwalne, ale
niebolesne. Taki stan utrzymuje się
zazwyczaj przez około dwie godziny,
po upływie których kobieta może
poprosić o kolejną dawkę. O znieczulenie można poprosić właściwie
w każdej chwili, z zastrzeżeniem, że
rozwarcie w tym momencie nie powinno być mniejsze niż 2cm i raczej
nie większe niż 8cm. Kiedy kobieta
zgłasza chęć znieczulenia, przychodzi
lekarz anestezjolog i zakłada cewnik
w okolicy lędźwiowej, przez który

podawany jest preparat znieczulający. Lekarz ma obowiązek opowiedzieć
o wszystkim kobiecie, ale często rodząca
godzi się bez większego analizowania,
aby tylko uśmierzyć ból. A warto jeszcze przed porodem poczytać o możliwych zagrożeniach wynikających ze
znieczulenia. Lista ta nie jest długa, ale
należy być świadomym, co może się
wydarzyć (ciężkie powikłania występują naprawdę bardzo rzadko). Do
najczęstszych i najlżejszych należą
m.in. ból głowy, nudności, chwilowe
osłabienie lub zawroty głowy. Dodatkowo sam poród może się nieco wydłużyć, osłabione odczuwanie może
utrudnić końcowe już skurcze parte,
ale wtedy nad sytuacją panuje położna i steruje parciem tak, by wszystko
odbywało się bez komplikacji. Znieczulenie więc może nieco zaburzyć
przebieg porodu, ale często ulga jaką
przynosi kobiecie i możliwość tymczasowego odpoczynku jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Dużą
wadą znieczulenia „na życzenie” jest
natomiast jego wysoka cena, na którą
trzeba być przygotowanym (to około
600 zł), ponieważ nie wszędzie jest
ono refundowane.

KWARTALNIK
ŚWIAT MALUCHA
POLECA

* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

Żłobek – walka
ze stereotypami

MULTILAC® x 10 kaps.
MULTILAC® Baby x 10 sasz.

Bierzesz antybiotyk? Weź synbiotyk MULTILAC®
Nowoczesny synbiotyk, który sprzyja utrzymaniu prawidłowego działania
przewodu pokarmowego.

Agnieszka Kozak-Walińska

Multilac® Baby - by twój maluszek miał zdrowy brzuszek!
Synbiotyk w saszetkach dla dzieci od 4 m.ż.

*
15,85 zł

*
8,65 zł

27,81 zł**

24,94 zł**

DIETETYCZNY ŚRODEK SPOŻYWCZY
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

Podmiot odpowiedzialny: GENEXO Sp. z o.o.

Milifen 100 mg/5 ml

zawiesina doustna, 100 ml

Leczenie gorączki oraz bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu u dzieci od 3 miesiąca życia (ważących
powyżej 5 kg) do 12 lat.

*
8,65 zł

13,44 zł**
Przeciwwskazania: nie należy stosować leku Milifen: jeśli dziecko ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z
pozostałych składników leku; w przypadku wystąpienia u dziecka napadu astmy, kataru, reakcji skórnych (np. zaczerwienienie,
wysypka) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku przeciwbólowego z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych; jeśli u dziecka występuje (lub wystąpiły dwa epizody bądź więcej) choroba wrzodowa żołądka, perforacje lub
krwawienie; jeśli u dziecka występują poważne problemy z nerkami, sercem lub wątrobą; jeśli u dziecka występuje silne odwodnienie;
jeśli u dziecka występuje krwawienie z naczyń mózgowych lub jakiekolwiek inne czynne (niekontrolowane) krwawienie; jeśli u dziecka
występują zaburzenia krwi; w okresie 3 ostatnich miesięcy ciąży; jeśli dziecko ma mniej niż 3 miesiące. Skład: każde 5 ml zawiesiny
doustnej zawiera 100 mg ibuprofenu. Podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.

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

Gardimax herball x 24 past. do ssania
Gardimax herball junior

Istnieje stereotyp, że żłobek to
przechowalnia dzieci, które chodzą
tam zapłakane, zaniedbane, nikt
ich nie przewija i nikt się z nimi nie
bawi. A może być zupełnie inaczej.
Warto się czasem rozejrzeć dookoła, bo rzeczywistość nie musi odpowiadać naszym wyobrażeniom.
Są takie żłobki, w których program
nastawiony jest na maksymalny
rozwój dziecka i dostosowany do
jego wieku. Ponadto nasza pociecha ma możliwość zabawy w grupie
rówieśników. Różnorodne zabawki
edukacyjne, sprzęt, praca różnymi
metodami pedagogicznymi, opieka
specjalistów (psycholog dziecięcy,
pediatra, położna, logopeda oraz fi-

zjoterapeuta). Tego typu opieki nie
zapewnimy w domu. A są to istotne,
i niewątpliwie pozytywnie wpływające na rozwój dziecka, aspekty.
Zaletami przebywania dziecka w żłobku są szybszy rozwój mowy, wzbogacanie słownictwa, większa ciekawość,
rozbudzanie wrodzonych zdolności
oraz samodzielność! Poprzez obserwację innych, dzieci szybciej
uczą się samodzielnego jedzenia,
korzystania z nocnika, mycia rąk
oraz szczotkowania zębów. Naśladując siebie nawzajem, wykonują te
czynności zdecydowanie chętniej.
Żłobek to miejsce, gdzie można zacząć naukę podstawowych
umiejętności
komunikacyjnych
i kooperacyjnych oraz uczyć się
społecznych więzi, zabawy, obowiązków i nawyków (zarówno higienicznych, jak i społecznych).
Dom nie zawsze tego uczy. A dzieciom te umiejętności są potrzebne.

x 24 past. do ssania

Dzieci przebywające w grupie mają
możliwość uczyć się podstawowych
umiejętności społecznych: jak
współpracować z innymi, pomagać
sobie w wykonywaniu obowiązków,
przestrzegać zasad, podejmować
decyzje, obcować z innymi w grupie.
Oczywiście żłobek to nie uniwersytet, ale realizowany w nim dobry
program stymuluje dziecko intelektualnie i twórczo, ucząc
jednocześnie elementarnych
zasad kontaktów międzyludzkich. Jak wygląda to w praktyce? Dzieci przebywające w małych

-

SUPLEMENT DIETY

Podmiot odpowiedzialny: TACTICA

Calcium Alergo PLUS®
Wapń + Kwercetyna + Cynk x 16 tab. mus.
Calcium ALERGO Plus szybko uwalnia od alergii!

Calcium Alergo Plus suplement diety: to unikalne połączenie wapnia, kwercetyny
i cynku; ogranicza występowanie odczynów alergicznych; chroni przed
objawami alergii; może być stosowane przez diabetyków; zawiera 16 tabletek
musujących o orzeźwiającym, pomarańczowym smaku.

*
4,95 zł

8,37 zł**
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Podmiot odpowiedzialny: Polfa Łódź SA

SUPLEMENT DIETY

ŚWIAT MALUCHA

żony jest z dala od ruchliwej ulicy.

grupach stają się bardziej otwarte, chętniej dzielą się zabawkami.
Dla dzieci najmłodszych oprócz pro-

ubogacać i ekscytować dzieci.
Dla rodziców zaś żłobek oznacza swobodę ruchów niezależnie

Dodatkowym atutem żłobka jest to,
że nie tylko rodzic kontroluje jakość
usług, ale pomagają mu w tym lokalne instytucje: Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna pod
względem zdrowia, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej pod
względem bezpieczeństwa, Wydział
Oświaty Urzędu Miasta pod wzglę-

Zdaniem psychologa: „Dzieci w żłobku przechodzą trening przystosowywania
się do zmian od początku swej podróży w świecie – w późniejszych etapach
życia łatwiej adaptują się do warunków otoczenia – zarówno w przedszkolu,
jak w szkole. W całej późniejszej edukacji i rozwoju, umiejętność nauki przez
obserwację i naśladowanie jest bardzo ważna.”
gramu nastawionego na rozwój i zajęć dodatkowych, najważniejszy jest
fakt, że są spełnione ich podstawowe potrzeby fizjologiczne. Czyli sen
w wygodnym, wyciszonym miejscu - własnym i zawsze tym samym.
Posiłki i ich pory dostosowane do
indywidualnych potrzeb niemowlęcia, a nie do planu dnia w żłobku. I oczywiście mnóstwo serca ze
strony opiekunek w postaci przytulania, kołysania i wspólnych zabaw.
Wyważony, stymulujący i pozbawiony stresów program może

od tego, czy pracują poza domem,
czy nie. To ogromna zaleta żłobka.
Niewątpliwie ważną rzeczą jest, aby
żłobek spełniał normy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Czyli czyste
i bezpieczne pomieszczenia, ochrona przeciwpożarowa, zabezpieczenie przed wejściem niepożądanych
osób (np. domofon z kamerą, drzwi
z zamkiem samozatrzaskującym)
oraz bezpieczny, ogrodzony plac
zabaw, najlepiej, aby był przeznaczony tylko dla dzieci z danego żłobka. Dobrze jest, jeśli budynek poło-

dem realizowanego programu
i spełniania wysokich standardów.
W żłobku zarejestrowanym i profesjonalnie prowadzonym najważniejsze jest dziecko. Jeśli
Państwo nie wierzą, a wszystko,
co piszę zdaje się być bajką, zapraszam do Żłobka Montessori
„Bose Stópki” w Zielonej Górze.
W następnym numerze o metodzie
Montessori.

ZŁOBEK MONTESSORI
• Złobek dla dzieci od 4-go miesiaca zycia do 4-go roku zycia.
• Zajecia metoda Montessori oraz jezyk angielski.
• Zapisy – tel.: 537 10 55 20
ul. Wojska Polskiego 88b (obok „Mrowiska”)
tel.: 537 10 55 20
www.bosestopki.pl
Żłobek „Bose Stópki” wpisany jest do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Posiada pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.

KWARTALNIK
KU LTUR A
* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

POLECA

Ocuvite® LUTEIN forte
x 30 tabl. / 60 tabl.

Pozwala zachować równowagę pomiędzy powstawaniem oraz eliminowaniem
wolnych rodników. Preparat pozwala uzupełnić niedobory substancji antyoksydacyjnych, których odpowiednia ilość w oku zapewnia właściwe funkcjonowanie siatkówki oka.

x 30 tabl.

x 60 tabl.

*
0,95zł

*
6,45zł

3
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39,80 zł**

72,46 zł**

Essentiale®
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Marimer®100 ml, spray do nosa, 500 dawek

ł*
20,85z
29,85 zł**

Hialeye 0,2% krople do oczu 10 ml
Hialeye 0,4% krople do oczu 10 ml

Czego nie wiecie
o Oscarach
Justyna Pyra
Czasami mam wrażenie, że wszystkich ludzi można podzielić na dwie
grupy, biorąc pod uwagę ich stosunek
do kina. Pierwsza to ci, którzy lubią
od czasu do czasu wybrać się ze znajomymi na dobry film, albo obejrzeć go
wieczorem w domu na DVD. Natomiast przedstawiciele drugiej grupy
znają na pamięć obecny repertuar
kin, urządzają co chwila maratony
filmowe i nie mogą żyć bez piątkowego kulturalnego dodatku do gazety, w którym opisywane są wszystkie premiery kinowe. Dwudziestego
czwartego lutego ci pierwsi zapewne
prześpią smacznie całą noc, ci drudzy
– z niecierpliwością będą się wpatrywać w ekrany telewizorów. Dlaczego?
Bo wtedy właśnie odbędzie się ceremonia rozdania Oscarów!
Kiedy piszę ten artykuł, nominacje do
tegorocznych Oscarów są już znane,
ale nagrody zostaną przyznane dopiero
za kilka tygodni. Zamiast spekulować
i oceniać, które filmy mają szansę na
statuetkę, a które nie, przytoczę Wam
kilka faktów i ciekawostek dotyczących
ceremonii.
„Oscar” to tak naprawdę Nagroda Akademii Filmowej, przyznawana od 1929
roku. Według legendy bibliotekarka
Akademii, Margaret Herrick stwierdziła, że statuetka przypomina jej wuja
Oscara Pierce’a – stąd potoczna nazwa.
Sama nagroda jest odlewana ze stopu
metali i pozłacana. Ma ok. 34 centymetry wysokości i waży 3,8 kg.
Pierwsza ceremonia rozdania Nagród
Akademii odbyła się w Hotelu Roosevelt przy Hollywood Boulevard w Los
Angeles i trwała zaledwie 15 minut.
Wygrał wówczas film „Skrzydła” w reżyserii Williama A. Hellmana – wojenny niemy melodramat o pilotach.
Nie zawsze Oscary przyznawane były,
tak jak dziś, w dwudziestu czterech kategoriach. Statuetki za montaż, muzykę
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i najlepszą piosenkę zostały wprowadzone dopiero w 1935 roku, za najlepszego aktora drugoplanowego i najlepszą aktorkę drugoplanową w 1937 roku,
a za efekty specjalne – w 1940 roku.
Data ceremonii wręczenia Nagród
Akademii zawsze jest ogłaszana
z dużym wyprzedzeniem. W historii Oscarów przełożono ją trzy
razy: w 1938 roku przez powódź
w Los Angeles, w 1968 roku z powodu pogrzebu Martina Luthera
Kinga oraz w 1981 roku – z powodu zamachu na Ronalda Reagana.
Spośród dwudziestu czterech Oscarów
przyznawanych co roku, tak naprawdę
najważniejszych jest pięć - za najlepszy
film, reżyserię, najlepszego aktora, najlepszą aktorkę i najlepszy scenariusz.
Tylko trzy filmy zdobyły wszystkie te
statuetki: „Ich noce” (1934), „Lot nad
kukułczym gniazdem” (1975) i „Milczenie owiec” (1991).
Do 1940 roku laureatów ogłaszano
w gazetach w noc oscarowej gali.
Przestano stosować tę metodę, kiedy Los Angeles Times opublikował
wyniki, zanim nastąpiło wręczenie
nagród.
Niewiele osób wie, że w 1944 roku
w kategorii „najlepszy film” nominowano „Madame Curie” – film
Mervyna LeRoya o Marii Skłodowskiej – Curie.
Pierwsza transmisja telewizyjna wręczenia Oscarów na terenie USA odbyła
się w 1953 roku. W 1969 roku ceremonię można już było obejrzeć w telewizji
w innych krajach.
Najwięcej w historii, czyli po 11
Nagród Akademii, zdobyły filmy:
„Ben Hur” w 1959, „Titanic” w 1997
i „Władca Pierścieni: Powrót Króla”
w 2003 roku.
Najbardziej nagradzanym aktorem jest Jack Nicholson, który
zdobył 3 Oscary i był nominowany 11 razy. Wśród kobiet najczęściej
(bo aż 17 razy) nominowana była Meryl Streep, której przyznano 2 statuetki,
najwięcej Oscarów zdobyła natomiast
Katherine Hepburn – ma na koncie 4
statuetki i 12 nominacji.

KWARTALNIK
K ULTUR A
* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

Jedynym Oscarem, który otrzymał tę
nagrodę był Oscar Hammerstein – został nagrodzony w 1941 roku i 1954
roku za najlepszą piosenkę.
W całej historii przyznawania Nagród
Akademii Filmowej najwięcej – aż
26! – Oscarów zdobył Walt Disney.
W 1938 roku za animację „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”
otrzymał jedną statuetkę normalnej
wielkości oraz siedem miniaturek.

metrażowy film animowany („Tango”,
1982 – Zbigniew Rybczyński). W 2000
roku Andrzej Wajda otrzymał statuetkę za całokształt twórczości, a w 2002
roku Oscarem dla najlepszego reżysera
nagrodzono Romana Polańskiego.

Osiemdziesiąt cztery ceremonie wręczenia Nagród Akademii Filmowej nie
obyły się oczywiście bez śmiesznych
i kontrowersyjnych wpadek. Przykładowo w 1934 roku prowadzący galę
Will Rogers otworzył kopertę z nazwiskiem najlepszego reżysera i poNajmłodszą laureatką statuetki dla
wiedział „Chodź tu i weź go, Frank!”.
najlepszej aktorki była Tatum O’Neal
Zapomniał jednak, że w tej kategorii
– kiedy odbierała nagrodę za rolę w filnominowanych było dwóch reżyserów
mie „Papierowy księżyc” w 1973 roku,
o tym imieniu i obaj poderwali się ze
z metioniną suplement diety zawiera ekstrakty roślinne
miała zaledwie 10 lat. Wcześniej,MEGA
bo KRZEM
swoich
miejsc…
W 1973
roku
rao wysokiej
zawartości
krzemu
oraz zestaw witamin
i minerałów.
MEGA w
KRZEM
z metioniną suplement diety został opracowany z myślą o osobach dbających
w 1935 roku Nagrodę Specjalną
mach zastępstwa
Marlona Brando
o urodę, a w szczególności
dbających o włosy i za
paznokcie.
Akademii zdobyła sześcioletnia
na galę
Indianka
z plemienia
Aminokwas L-metionina
stanowiprzybyła
materiał budulcowy
włosa, musi być
dostarczana do
organizmu z pożywieniem. Biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy. Cynk i selen
Shirley Temple. Najstarszy laureat
Apaczów
– miał
protest
słynnego
pomagają zachować
zdrowe paznokcie.
Miedź to
jest być
niezbędna
dla prawidłowej
barwy
(pigmentacji) włosów.
Oscara dla najlepszego aktora to Henry
aktora przeciwko dyskryminacji rdzenFonda, który otrzymał statuetkę za film
nych Amerykanów. Po latach okazało
„Nad złotym stawem” (1982) w wieku
się, że Indianka była tak naprawdę…
76 lat. Natomiast najstarszym zdobywwynajętą latynoską aktorką. Inną przycą Oscara w historii nagrody został scekrą historią wsławił się w 1982 roku
nograf Robert F. Boyle, który w 2008
wspomniany już Zbigniew Rybczyński,
roku odebrał statuetkę za całokształt
laureat nagrody za najlepszą animację
twórczości. Miał wówczas prawie 99 lat.
krótkometrażową. Po otrzymaniu statuetki, a jeszcze przed zakończeniem
Pierwszą kobietą, która została nagali reżyser udał się na papierosa. Kiedy
grodzona Oscarem za reżyserię była
chciał wrócić, okazało się, że ochrona
Kathryn Bigelow – w 2010 zdobyła
nie ma zamiaru wpuścić go z powrostatuetkę za film „The Hurt Locker.
tem na ceremonię! Zdenerwowany
W pułapce wojny”. Co ciekawe, wśród
laureat kopnął jednego z ochroniarzy
nominowanych w tej kategorii był wtei wielka oscarowa noc skończyła się
dy jej były mąż i reżyser filmu „Avatar”,
dla niego w… areszcie.
a także zdobywca nagrody za „Titanica”,
James Cameron.
Aktorki Bette Davis i Greer Garson
były nominowane do Oscara pięć
razy z rzędu, aktorzy Marlon Brando
i Al Pacino – cztery razy z rzędu.
Polacy również mają się czym pochwalić: w historii Nagród Akademii zdobyli
łącznie 9 statuetek. Naszych rodaków
uhonorowano trzema Oscarami za muzykę („Fantazja”, 1941 – Leopold Stokowski, „Lili”, 1953 – Bronisław Kaper,
„Marzyciel”, 2005 – Jan A. P. Kaczmarek), dwoma za najlepsze zdjęcia („Lista
Schindlera” w 1993 roku oraz „Szeregowiec Ryan” w 1998 roku – obie nagrody
zdobył Janusz Kamiński), jednym za
najlepszą scenografię (Ewa Braun i Allan Starski za „Listę Schindlera” w 1993
roku) oraz jednym za najlepszy krótko-

POLECA

Flonidan®Control 10 mg x 10 tabl.
Alergia pod kontrolą.

Leczenie objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, leczenie
objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

*
7,55 zł

10,27 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, ciąża. Skład: Jedna tabletka zawiera 10
mg loratadyny oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250
Kundl, Austria.

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

Bio-C.L.A.® z ziel. herb. x 90 kaps.

Spalanie tkanki tłuszczowej
Bio-C.L.A.® Duo x 30 + 60 kaps.

Bio-C.L.A.® z zieloną herbatą zawiera kwas tłuszczowy - CLA, który występuje w
tłuszczu zwierzęcym, a więc jest naturalnym składnikiem naszej diety.
Bio-C.L.A.® Duo to nowa koncepcja produktu, który powstał w oparciu o
najnowsze badania naukowe. Preparat zawiera połączenie CLA, L-karnityny oraz
ekstraktu z zielonej herbaty.

*
64,95 zł

92,73 zł**
*
55,75 zł

79,54 zł**
Podmiot odpowiedzialny: PHARMA NORD

SUPLEMENT DIETY

Olimp Chela-Mag B6®

Magnez + Wit B6 x 60 kaps. / 30 kaps.

Preparat nagrodzony Złotym Medalem ALBION. Nagrodą Profesorów Farmacji
2009 i Złotym Godłem Quality International 2009. Zawiera chelat aminokwasowy magnezu ALBION o wysokiej biodostępności i skuteczności działania,
potwierdzonej w badaniach naukowych. Nieorganiczne formy magnezu są
bardzo słabo wchłanialne, dodatkowo wiążą wodę w jelitach i mogą prowadzić
do biegunek. Chelat aminokwasowy magnezu ALBION nie rozpada się na jony i
wchłania się dopiero w jelicie cienkim, cała cząsteczka chelatu aminikwasowego
magnezu transportowana jest do potrzebujących magnezu komórek, a jego
nadmiar jest usuwany bez szkody dla organizmu.

30 kaps.

5 zł*

60 kaps.

13,4

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

*
23,15 zł

SUPLEMENT DIETY

Beta Karoten SUN x 100 kaps.
Piękna opalenizna przez cały rok! Pomaga
uzyskać piękną opaleniznę oraz chronić
skórę przy nadmiernej ekspozycji na słońce.
BetaKaroten SUN wspomaga ochronę przed
szkodliwym działaniem słońca oraz pomaga
utrzymać piękny koloryt skóry przez cały rok.
Preparat zawiera optymalną ilość beta-karotenu. Regularnie stosowany przez minimum
2-3 tygodnie przed ekspozycją na słońce,
wspomaga ochronę skóry, nadaje jej ładny
koloryt oraz pomaga zachować opaleniznę
na długie miesiące. Osłona skóry przed
promieniowaniem ultrafioletowym i szkodliwymi skutkami kąpieli słonecznych sprzyja
zachowaniu zdrowej i młodej cery na długie
lata.

*
19,65 zł

28,29 zł**
Podmiot odpowiedzialny: HOLBEX Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

P O D RÓŻ E

landii za 80 zł, to nic nadzwyczajnego.
Podróż za…
Najtańsze kierunki to kraje Skandynawskie. Troszkę więcej kosztuje przejeden uśmiech?
na południe Europy. Generalnie,
Czyli jak podróżo- lot
przy odrobinie szczęścia udamy się
za niewielkie pieniądze w praktycznie
wać za grosze.
					
				
Aleksandra Bąk

Wujek RyanAir, mały bagaż podręczny i pasztet drobiowy. To moje pierwsze skojarzenia na myśl o TANICH
WAKACJACH. Jestem studentką
z ponadprzeciętnym pragnieniem podróżowania. Taki stan rzeczy wymaga
ode mnie pewnego zaangażowania
w organizację wycieczek w jak najbardziej niskobudżetowym wydaniu.
Jak się zabrać za takie podróżowanie?
Gdzie zacząć szukać i czego ? Oto kilka sposobów na to, jak objechać świat
za przysłowiowy grosik. Zdaj się na
siebie!

Zdecydowany numer jeden to…
SAMODZIELNOŚĆ! Oszczędzanie
zaczynam na rezygnacji z usług biur
podróży. Absolutnie nie wątpię w ich
kompetencje, ale zwyczajnie wolę planować swoje wyjazdy sama, zdać się w
stu procentach na własne preferencje
i kwoty, jakie jestem w stanie zapłacić
za wakacje. Biura najczęściej oferują
gotowe wycieczki, zorganizowane wypady, które nijak się mają do prawdziwej przygody.
Co należy więc zrobić ? Najpierw kupić TANI przejazd/przelot. Otwieramy
wyszukiwarkę internetową i wpisujemy
nazwę jednej z tanich linii lotniczych.
Ryanair, Wizzair, Easyjet - to moi faworyci, kolejność MA tutaj znaczenie.
Wystarczy poświęcić troszkę czasu,
umiejętnie przeszukać mapę połączeń
i sukces murowany. Dzisiaj lot w dwie
strony np. do Rzymu za 100 zł lub Fin-
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każdy zakątek kontynentu.

Co za dużo, to się nie opłaca
Kolejny sposób na półdarmowe objechanie świata, to umiejętne pakowanie.
Zauważyłam, że zmuszona do ograniczenia wielkości swojego bagażu,
dużo sprawniej poradziłam sobie z jego
przygotowaniem. Ludzie przyzwyczajeni do zabierania połowy dobytku na
wakacje powinni zadać sobie pytanie:
Czy to wszystko jest naprawdę niezbędne? Tanie linie lotnicze oferują darmowy przewóz JEDNEJ sztuki bagażu
podręcznego (tzn. że torba z aparatem, torebka na ramię itd. muszą być
zapakowane do tego właśnie plecaka/
walizki). Takowy
mierzy mniej
więcej

56 x 45 x 25 cm
(WizzAir), 55 cm x 40 cm x 20 cm
(RyanAir). W przypadku ostatniego
przewoźnika znaczenie ma też waga,
która maksymalnie może wynosić 10
kg. Owe ograniczenia zmuszają do
myślenia i pięciokrotnego sprawdzenia
co tak naprawdę jest nam niezbędne
na kilkudniową wycieczkę. Najlepiej
wszystko sobie wynotować!
Ja zawsze kieruję się tą samą listą rzeczy do zabrania. Skupiam się na tych
NIEZBĘDNYCH! Podstawowe kosmetyki (w drogeriach sprzedawane
są one w niewielkich opakowaniach
dostosowanych do wymagań lotniskowych), niezbędna bielizna
i lekkie ciuchy, paszport lub dokument tożsamości i wydrukowany
bilet lotniczy. Opcjonalnie aparat
fotograficzny, ale pamiętajmy – to
waży! Wyselekcjonowanie jedynie
tych najważniejszych przedmiotów

to pierwszy krok do sukcesu.
Należy pamiętać, że przy przekroczeniu kontroli lotniskowej obowiązują konkretne i ściśle przestrzegane
zasady. NIE WOLNO wnieść na pokład płynów powyżej 100 ml, ostrych
przedmiotów itd. Kosmetyki muszą
być zapakowane w foliowe torebki.
Komu w drogę, temu hostel
Dobrze, kupiliśmy bilet lotniczy, zapakowaliśmy się, przygotowaliśmy do
wyjazdu. Teraz pytanie – gdzie nocować? Obecnie w Internecie aż roi się
od stron internetowych zestawiających
punkty noclegowe z całego świata.
Każdy z nich opatrzony jest opisem,
danymi adresowymi, mapą ułatwiającą znalezienie danego miejsca i co najważniejsze – opiniami i ocenami osób,
które miały (lub nie!) przyjemność już
dane miejsce odwiedzić. Do portali cieszących się największą popularnością
zaliczamy:
• www.hostelworld.com
• www.hostelbookers.com
• www.booking.com
Przy okazji, dzięki zarezerwowaniu
noclegu przy pośrednictwie jednej
z tych stron, często można natrafić na
okazyjne ceny lub rabaty !
Jeśli jesteś otwarty na nowe znajomości,
na kilka dni możesz zapomnieć o bezwzględnej prywatności, a przy okazji
chcesz zaoszczędzić – wybierz pokoje
wieloosobowe. Łóżko w jednym z nich
jest naprawdę niedrogie, a przecież i tak
wyjeżdżając na wakacje nie spędzasz
całych dni w zamkniętym pokoju hotelowym, prawda?
Przyzwyczajonych do podróżowania
z namiotem zachęcam do skorzystania
z różnorakich pól namiotowych i kempingów. Ich główną zaletą jest niska
cena, natomiast wadą raczej kiepska
lokalizacja - zazwyczaj dość daleko od
centrum.
Dla nieco bardziej wymagających idealne są tzw. B&B czyli Bed & Breakfast.
To punkty noclegowe działające na
zasadzie zapewniania Ci noclegu na
nieco wyższym poziomie niż zwykły
hostel i oferujące śniadanie.

KWARTALNIK

PODRÓŻE

Wyżej wymienione to najczęściej wybierane opcje noclegowe. Jest jednak
jeszcze jedna możliwość, dość nietuzinkowa i nie wszyscy może zdołają
się do niej przekonać. Istnieje bowiem
coś takiego jak Couch Surfing. Jego
ideą jest działanie w myśl zasady – dziś
ja przenocuję Ciebie, jutro Ty mnie.
Ludzie z całego świata publikują na
stronie www.couchsurfing.org profile
swojej osoby wraz z danymi kontaktowymi i informacją o tym, ile osób
mogą u siebie przenocować, w razie
gdyby ktoś odwiedzał ich miejscowość. W zamian liczą, że ktoś kiedyś
zgodzi się przyjąć ich w podobnej sytuacji. Jest to darmowe rozwiązanie. Należy jednak pamiętać, że nie do końca
wiadomo na kogo się trafi. Jeśli jednak
lubisz nieco ryzyko, ekscytuje Cię poznawanie nowych znajomych i chcesz
bezpłatnie przespać się tak naprawdę
gdziekolwiek, byle nabrać sił na dalsze
wojaże – Couch Surfing jest dla Ciebie.
Przez żołądek do oszczędności

* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

Nasz wyjazd jest już prawie gotowy.
Wiemy jak dojechać, gdzie dojechać,
wybraliśmy miejsce na nocleg i niezbędne rzeczy do spakowania. Skupmy
się więc na jedzeniu…
Najlepszym sposobem na uniknięcie
zbędnego wydawania pieniędzy na
małe co nieco, jest omijanie restauracji szerokim łukiem. Wiadomo, nie
należy odmawiać sobie kosztowania
lokalnych smakołyków, czy wprowadzać drastycznych diet. Wystarczy trochę pokombinować. Większość hosteli
zapewnia dostęp do kuchni z pełnym
wyposażeniem. Przygotowanie posiłków wymaga więc od nas zakupienia
odpowiednich produktów i chwili wol-

nego czasu. Nieźle oszczędzimy robiąc
zakupy w supermarketach. Szczególnie polecam wybierać się do nich
w godzinach wieczornych. Wtedy
takie produkty jak warzywa, owoce,
kanapki czy gotowe dania zazwyczaj ulegają przecenie. Popularnym
rozwiązaniem są ostatnie z wyżej wymienionych, czyli uprzednio przygotowane posiłki np. makarony, pizze
itd. Jeśli jesteś gotowy na kilkudniowe
zapomnienie o zdrowym jedzeniu, możesz śmiało po nie sięgnąć a na pewno
sporo zaoszczędzisz.
… i na koniec

* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

POLECA

EXCEDRIN™ MIGRASTOP x 10 tabl.
250 mg + 250 mg + 65 mg

Doraźne leczenie bólu głowy oraz napadów migreny z aurą lub bez aury.

*
7,95 zł

10,40 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. U
pacjentów, u których stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak
diklofenak czy ibuprofen, powoduje napady astmy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa. Czynny wrzód żołądka lub jelit,
krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego oraz u pacjentów ze zdiagnozowanym owrzodzeniem żołądka i jelit. Hemofilia lub
inne skazy krwotoczne. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby Ciężka niewydolność serca Przyjmowanie metotreksatu w dawce
większej niż 15 mg na tydzień Trzeci trymestr ciąży. Skład: 1 tabl. zawiera 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 250 mg paracetamolu
oraz 65 mg kofeiny. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy

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

Theraflu™ EXTRAGRIP x 10 sasz.

Ostatnim z punktów, o których chciałabym wspomnieć w kwestii niedrogiego wycieczkowania, jest dokładne
zapoznanie się ze wszelkimi ulgami
obowiązującymi w danym kraju. Np.
Hiszpania w większości muzeów oferuje darmowe wejście dla uczniów/
studentów. Nie zapominajcie więc
o legitymacjach! Dobrze też sprawdzić w jakie dni dany punkt wycieczki
np. galerie sztuki, wszelkie muzea itd.
oferują darmowe lub zniżkowe zwiedzanie. W Finlandii jest to zazwyczaj
kilka godzin w konkretnych dniach
tygodnia.
Nie ulega wątpliwości, że podróżowanie to czysta przyjemność. Niektórych
odstraszają jednak wysokie koszta
związane z objeżdżaniem świata. Mam
nadzieję, że powyższe punkty przekonają was jednak do tego, że przy
odrobinie chęci, chwilce wolnego czasu i przede wszystkim dobrym zorganizowaniu – przygotowanie wycieczki
może być bezproblemowe i skutkować
wspaniałymi wakacjami!

zł*
5
3
,
7
2
36,44 zł**

Proszek do sporządzania roztworu doustnego
650 mg + 10 mg + 20 mg

Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle
mięśni, bóle kostno – stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony
śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie.

*
15,95 zł

20,15 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu; ciężkie schorzenia układu krwionośnego, wątroby,
nerek; nadciśnienie tętnicze; gruczolak gruczołu krokowego z tendencją do zalegania moczu; niedrożność szyi pęcherza moczowego;
niedrożność odźwiernika dwunastnicy; czynna choroba wrzodowa; cukrzyca; choroby płuc (w tym astma); jaskra z wąskim kątem
przesączania; wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosfatazy fosforanowej; padaczka; stosowanie inhibitorów MAO i okres
do 2 tygodni po ich odstawieniu. Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat.. Skład:
Paracetamol 650 mg + Chlorowodorek fenylefryny 10 mg + Maleinian feniraminy 20 mg. Podmiot odpowiedzialny: Novartis
Consumer Health GmbH, Niemcy

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

Plastry Salvequick

KWARTALNIK
Z POLSKIM ZA PAN BRAT
POLECA

* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

Falvit® x 60 tabl. draż.
Czas na siłę kobiecości.

Falvit opracowany z myślą o kobietach, dzięki bogatej kompozycji witamin
i minerałów zwiększa odporność, wspomaga witalność, wpływa na piękny
wygląd skóry włosów i paznokci

*
28,95 zł

40,44 zł**
Suplement diety nie stanowi substytutu (zamiennika) prawidłowo zbilansowanej i zróżnicowanej diety.
Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej produktu.
Producent: Jelfa SA, ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra.

SUPLEMENT DIETY

Tymianek z podbiałem
plus 20 dodat. ziół
36 past. do ssania
Zawiera wyciąg z tymianku i podbiału wzbogacony naturalnymi wyciągami z ziół
i miodem stanowi unikalną recepturę składników o działaniu nawilżającym,
odkażającym, wykrztuśnym i łagodzącym chrypkę. Pastylki wykazują działanie
kojące i łagodzą podrażnienie śluzówki jamy ustnej, gardła i krtani.

*
9,95 zł

16,84 zł**
Podmiot odpowiedzialny: CHOCO PHARM

Pink TEST -

SUPLEMENT DIETY

test ciążowy płytkowy

Szybki i łatwy do przeprowadzenia test ciążowy do domowego użytku.
Wyniki testu pojawiają się w ciągu 3-5 minut po jego wykonaniu.
Wykrywa ciążę już po 6 dniach od zapłodnienia.

*
6,95 zł

16,85 zł**

Polacy – jak dobrze
znamy własny język?!
Martyna Rozesłaniec
Urodziłam się w Polsce, od najmłodszych lat mówię w języku
polskim lub wydaje mi się, że nim
mówię. Czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale każdy rodowity Polak zwraca uwagę (nawet
nieświadomie) na budowę wyrazu. Większość z nich zbudowana
jest w taki sposób, żeby informować nas także o swoim znaczeniu.
Na przykład cząstka „anty” przed
przymiotnikiem lub rzeczownikiem, informuje nas o negacji.
Powinniśmy zdawać sobie jednak
sprawę, że są takie wyrazy, które
odbiegają od norm.
Co gorsza, często są to wyrazy powszechnie używane w języku polskim. Wydaje mi się, że powinniśmy
zwrócić uwagę na słowa, których
używamy na co dzień. W tym artykule chciałabym państwu przytoczyć
parę zwrotów źle rozumianych i wytłumaczyć, z czego mogą wynikać
nasze błędy.
Najczęściej powodowane są one złą
interpretacją słowotwórczą. Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych
schematów i chcemy przełożyć je na
każdy wyraz. Są jednak takie wyrazy, których budowa jest myląca. Na
przykład czasownik „odchudzać się”
– gdybyśmy przeanalizowali jego
budową, nasza interpretacja byłaby
taka: „pozbywać się chudości”. Jednakże jest to czasownik często używany i nie mamy z nim problemu,
chociaż logiczne by było, gdyby miał
postać „odgrubiać się”. Taka sama
nieścisłość występuje w wyrazie
„wpływowy”, tylko że ten przykład
niektórym sprawia problem. Wielu
z nas używa go w znaczeniu: „osoba, która ulega wpływom”, natomiast
jest odwrotnie. Wpływowy jest ten,
kto potrafi wpłynąć na ludzi.

Zazwyczaj przedrostki informują nas
o charakterze całego wyrazu, wiemy
czy jest to zjawisko pozytywne, negatywne itp. Musimy zdawać sobie
sprawę, że niektóre wyrazy odchodzą od tego schematu. Cząstka „re-”
zazwyczaj informuje użytkowników
o powtarzalności jakiejś rzeczy lub o
nawrocie jakiegoś zjawiska. Wyjątkiem jest tutaj wyraz „resentyment”,
który wbrew pozorom nie oznacza
powrotu sympatii, a wręcz odwrotnie to: niechęć lub uraza, przechowywana w pamięci po doznaniu jakichś krzywd.
Ostatnim przykładem, jaki chciałabym przytoczyć są błędy, wynikające
z niesłusznej interpretacji etymologicznej wyrazu. Dzieje się tak, ponieważ w języku polskim występują
wyrazy podobnie brzmiące, ale wywodzące się z zupełnie innych słów.
Wiele osób niepoprawnie wywodzi
wyraz „arbitralny” od „arbiter”. Jako,
że arbiter to znawca jakiejś dziedziny lub sędzia sportowy, jego sądy
uważane są za sprawiedliwe. Stąd też
błędna interpretacja, że arbitralny to
sprawiedliwy, zamiast: „apodyktyczny, narzucający komuś swoje zdanie”.

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

Podmiot odpowiedzialny: Hydrex Diagnostic Sp. z o.o. Sp. k.

Agardin plus x 16 past. do ssania
Usprawnia działanie śluzówki gardła i krtani, ogranicza podrażnienia błony
śluzowej jamy ustnej. Polecany jest: w okresie jesienno-zimowym, częstego
nadużywania głosu bądź przebywania w pomieszczeniach klimatyzowanych lub
zadymionych. Zawarte w pastylkach wyciągi z ziół szałwii i prawoślazu działają
przeciwzapalnie i łagodzą chrypkę. Wyciąg z mięty pieprzowej, oraz mentol
działająco łagodząco na błony śluzowe jamy ustnej i gardła, działa antyoksydacyjnie i wspomaga odporność organizmu.

*
7,85 zł

12,48 zł**
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Podmiot odpowiedzialny: CHOCO PHARM

W polszczyźnie jest wiele wyrazów,
które z upływem czasu zmieniły
swoje znaczenie. Zdarza się, że nie
nadążamy za zmianami lub się nimi
nie interesujemy. Nie każdy przecież kupuje co rok nowy słownik
poprawnej polszczyzny. Idealnym
przykładem jest tutaj „pasjonat”.
Dawniej wyraz ten wywodzono od
„pasja” jako gniew, furia, dlatego też
pasjonat to osoba, która łatwo wpada w gniew. Jednakże dzisiaj używa
się tego wyrazu raczej w znaczeniu:
entuzjasta, ktoś opanowany ideą.

SUPLEMENT DIETY

To tylko poszczególne przykłady, bo
takich wyrazów w polszczyźnie jest
o wiele więcej. Czasem warto zastanowić się nad znaczeniem naszych
słów, szczególnie wtedy, kiedy próbujemy użyć tych, których znaczenia
nie jesteśmy pewni. To, że coś brzmi
mądrze, nie znaczy, że takie jest w
danym kontekście.

FELIETON

O tym jak krótka wyprawa na pocztę
zamieniła się w długą wyprawę na pocztę!
Martyna Rozesłaniec
Miałam zamiar napisać jakiś
mądry tekst o świętach, o tym
czy warto je spędzać z rodziną (oczywiście, że warto!), czy
może lepiej pojechać sobie w jakieś zacisze (zdecydowanie tak!).
Ale tak się składa, że WYPADKI
CHODZĄ PO LUDZIACH.
I wbrew pozorom mam na
myśli prawdziwy, aczkolwiek
niezbyt poważny wypadek,
w którym wzięłam ostatnio
udział. Ba! Byłam gwiazdą
tego wypadku, grałam w nim
główną i właściwie jedyną
rolę.
Parę dni temu (od momentu, kiedy
zaczęłam pisać ten artykuł), w ciągu
parunastu godzin stopniał calusieńki śnieg przed moim blokiem. Zaczęło padać i padało, i padało, i nie
chciało przestać. Jak się potem okazało, śnieg stopniał nie tylko przed
moim blokiem, ale także przed
innymi blokami i ogólnie w całej
Warszawie. Nagle wszyscy zatęsknili za mrozami, soplami pod
nosem, śnieżynkami, które tak
przepięknie przyozdabiały nasze
samochody (bo przecież wszyscy
uwielbiamy poranne odśnieżanie). Deszcz zdążył się nam przejeść dosłownie w parę godzin,
mimo że dało się odczuć ocieplenie temperatury. (Ten wstęp
o pogodzie jest naprawdę ważny,
proszę się nie zniechęcać.)
Resztę dnia spędziłam w mieszkaniu, a kiedy przestało padać, postanowiłam wybrać się na pocztę.
Około godziny 22 zapakowałam

dokładnie paczkę, włożyłam adidaski, bo przecież śniegu już nie
ma, a na Świętokrzyską idę zaledwie 3 minuty. Okazało się, że nie
była to najprzyjemniejsza wyprawa
mojego życia i odnoszę wrażenie, że
nie trwała 3 minuty. Tak się składa,
że odwilż odwilżą, ale po 22 króluje
przymrozek. Niczego nieświadoma, szłam na pocztę wręcz w podskokach. W pewnym momencie
podskoki zamieniły się w piruet,
zakończony przepięknym upadkiem na plecy. Baletnice tak
narzekają, a ja proszę, strzeliłam piruecik w adidaskach. Na
szczęście udało mi się uratować
paczkę, gorzej z plecami i moją
wierzchnią garderobą. Leżałam
sobie na ulicy Świętokrzyskiej,
praktycznie będąc u celu… i za
nic nie miałam ochoty wstać.
Niebo było takie pięknie, a lodokałuża w której leżałam – nie
najgorsza. Niestety błogostan
przerwał mi pewien mężczyzna,
który
stanął dokładnie nade
mną i przez chwilę bacznie mi
się przyglądał. Po chwili pokręcił
głową, powiedział: „trzeba uważać!” - i poszedł. Naprawdę?!
Tak, jakbym nie wiedziała, to ja
leżałam na ziemi! To ja mogłam
wstać, otrzepać się i powiedzieć
wszystkim, żeby uważali. Tyle, że
wtedy byłby to wyraz mojej dobrej woli, wyrażenie
chęci uprzedzenia innych
o tym zdradliwym miejscu,
na którym łatwo się wykopyrtnąć. Co chciał osiągnąć
ten Pan? Naprawdę nie wiem…
przez pierwszą chwilę liczyłam,
że to jakiś dobry człowiek, który
zlitował się nad primabaleriną

warszawskich ulic. Krótko mówiąc – przeliczyłam się.
I jaki wyciągnąć wniosek z tej
krótkiej, smutnej historii? Że,
podobnie jak większość Polaków, lubię sobie ponarzekać? To
już wiemy. Że kiedy trzeba kogoś
pouczyć, to ustawia się kolejka,
ale jak ktoś potrzebuje pomocy, to wszyscy uciekają? Życzliwość ludzka nie zna granic, doprawdy… czasami nie wiadomo,
gdzie ta granica się zaczyna. Tak
rozpaczliwie usiłujemy unikać
wszelkich przejawów dobroci.
Ja nie mówię, że to schemat, że
każdy człowiek w Polsce zachowuje się w taki sposób. Za wszelką cenę przeciwstawiamy się stereotypom, ale one naprawdę się
skądś biorą, to nie jest tak, że ktoś
sobie coś kiedyś ubzdurał i teraz wszyscy to powtarzają. Jeżeli
chcemy walczyć ze stereotypami,
to walczmy z nimi naszym zachowaniem, a nie wiecznie się oburzajmy, zapowietrzajmy, plujmy
dookoła ze złości.
Bo nie w tym rzecz!
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Ach te podatki,
podatki, podatki….

Polski PIT

ników-pracowników (oczywiście zawsze są wyjątki) podlega obowiązkowi
W Polsce podatki od osób fizycznych
ubezpieczeniowemu. Wynika z tego,
uregulowane są w przepisach ustaże pracodawca wypłacając wynagrowy z dnia 26 lipca 1991r o podatku
dzenie jest zobowiązany potrącić pradochodowym od osób fizycznych
cownikowi składki na ubezpieczenia
Mariusz Pupin				
(Dz.U. z 1991r nr 80 poz. 350 z późn.
społeczne (składka emerytalna, rento					
zmianami). Przepisy tej ustawy stanowa, chorobowa). Nie jest to zatem żawią kto, w jakiej wysokości, kiedy i od
den przywilej pracownika ani ulga dla
Minął kolejny rok. Dla jednych był
czego płaci podatek. W polskim ustaniego, ale przynajmniej pociecha, że
to rok sukcesów, wzlotów i uniesień,
wodawstwie w zakresie podatku od
nie płaci od tego podatku. Prawda jest
a dla innych tragedii, porażek, upadosób fizycznych dochody z tytułu prataka, że gdy będzie kiedyś korzystał ze
ków. Jednak dla wszystkich, czy tego
cy podlegają opodatkowaniu według
świadczenia emerytalnego czy rentochcemy czy nie, minął kolejny rok potzw. skali podatkowej. Stanowi ona
wego, podatek zostanie mu potrącony
datkowy. Po raz kolejny w życie wdroo tym jaka wysokość podatku ma być
przez wypłacającego to świadczenie.
żona będzie maksyma „Co boskie
zapłacona od jakich kwot dochodu.
Jednak kwota tego odliczenia jest chyoddaj Bogu a co cesarskie cesarzowi”.
										
Tak jest również z podatkami. Poniżej
Kwota dochodu rocznego
Wysokość podatku
					
					
przypomnianych zostanie kilka moż18% dochodu minus kwota zmniejszająca
					
					
dochód do 85.528 zł
liwości które mogą pomóc w makpodatek tj. 556,02 zł
										
symalnym wykorzystaniu tych ulg,
Podatek
14.839,02
zł + 32% od nadwyżki
					
					
dochód powyżej 85.528 zł
uzyskanego dochodu ponad 85.528 zł
które obowiązują przy rozliczaniu
										
podatku za rok 2012 dla najszerszej
ba najwyższą, jaka pojawia się w odliW 2012 r. obowiązywała skala przedgrupy podatników- pracowników.
czeniach od dochodu.		
stawiona w tabeli, powyżej.
2. Wpłaty na indywidualne konto zaJak wynika z tej tabeli osoby fizyczne
Po co te podatki?
bezpieczenia emerytalnego (popularz tytułu swoich normalnych dochonie zwane IKZE)- jest to stosunkowo
dów płacą maksymalnie 32% podatPytanie to nurtuje nas wszystkich,
nowe odliczenie, które miało stanowić
ku, ale tylko od kwoty przekraczającej
zwłaszcza w momencie wypełniauzupełnienie tzw. III filaru ubezpiecze85.528 zł- wiele osób o tym zapomina
nia zeznania rocznego - popularnia, z którego mieliby korzystać przyi twierdzi, że płaci 32% podatku.
nego PIT-u. Wówczas widzimy, ile
szli emeryci. Jak się okazało, z uwagi na
Pamiętać również należy, że skala poz naszych wynagrodzeń (dochodów)
swoją konstrukcję, nie są na tyle atrakdatkowa dotyczy dochodu, a nie przyzostało zabrane na rzecz państwa.
cyjne, aby się mocno rozpowszechnić
chodu- zwykle na umowach o pracę
Czasem mówimy, że nie chcemy pławśród naszych obywateli. Co prawda
mamy określone wynagrodzenie brutcić podatków i korzystać z jakichkoldokonując wpłat na to konto obniżato (przed potrąceniem składek ZUS),
wiek „dobrodziejstw” dawanych nam
my sobie podstawę opodatkowania, ale
które nie stanowi podstawy obliczaprzez państwo. Niestety tak się nie da
w momencie wypłaty środków z tego
nia podatku- podstawa ta jest obni– no może w Puszczy Amazońskiej.
konta w przyszłości (np. w momencie
żana o potrącone przez pracodawcę
Wszyscy korzystamy z tzw. majątku
przejścia na emeryturę), cała wypłaskładki na ubezpieczenia społeczne
publicznego, czasem nawet tego nie
cana kwota podlegać będzie obowiąoraz tzw. koszty uzyskania przychodoceniając. W ramach płaconej danizującej wówczas skali podatkowej.
du (przy umowie o pracę stanowią
ny podatkowej mamy zabezpieczone
Zdarzyć się zatem może, że obecnie od
one stałą miesięczną kwotę 111,25 zł,
(przynajmniej w teorii) korzystanie
dochodu zapłacilibyśmy podatek wg
która może ulec zwiększeniu o 50%,
z edukacji od wczesnych lat, ze służby
skali w wysokości 18% a po zakończejeżeli pracujemy poza miejscowością
zdrowia, z dróg i publicznych środniu okresu oszczędzania jednorazowo
zamieszkania).
ków transportu itd. Państwo zapewnia
bylibyśmy zmuszeni byli do zapłaty
także nasze poczucie bezpieczeństwa
podatku w wysokości 32% - kto wie
Najpowszechniej stosowane ulgi
(wojsko, policja itp.). Oczywiście znajjaka skala obowiązywać będzie za kilka
dziemy również wiele przykładów barczy kilkanaście lat? Dodatkowo ograW polskim ustawodawstwie podatdzo złego gospodarowania „naszymi”
niczono również maksymalne kwoty,
kowym istnieją dwa podstawowe ropieniędzmi - co niejednokrotnie może
jakie w danym roku można wpłacać na
dzaje (sposoby) zmniejszenia podatku
wywoływać bardzo gorące dyskusje,
IKZE – w 2012 r. jest to 4.030,80 zł (to
do zapłaty. Wyróżnia się tu obniżanie
nie tylko wśród polityków - a przecież
max 4% podstawy naliczania składek
podstawy opodatkowania poprzez odoni również są utrzymywani z naszych
ZUS za rok poprzedni danego podatliczenia od dochodu oraz obniżanie
podatków. Zatem płacić podatki musinika). Zatem patrząc na konstrukcję
naliczonego już podatku dochodomy, bo tak ten świat już jest zorganizotej „ulgi” można zrozumieć, dlaczego
wego poprzez szereg odliczeń od tego
wany. Nawet tzw. „raje podatkowe” nie
nie jest ona zbyt atrakcyjna.
podatku.
są wolne od podatku – chociaż zwykle
3. Ulga na Internet - żyjemy w czaOdliczenia od dochodu
obowiązują tam niższe podatki niż w
sach, w których trudno już się znaleźć
1. Składki na Fundusz ubezpieczeń
innych krajach lub przepisy są bardziej
w rzeczywistości nie posiadając tego
społecznych(ZUS) - każdy z podatliberalne.
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„dobrodziejstwa”. Kilka lat temu, aby
rozpowszechnić korzystanie z technologii internetowej oraz aby ulżyć obywatelom korzystającym z internetu,
wprowadzono możliwość obniżania
podstawy opodatkowania o wysokość
opłat za usługę dostępu do internetu.
Obowiązujący limit w 2012 roku w wysokości max 760 zł obowiązuje od kilku już lat i raczej nie ulegnie podwyższeniu – a prawdopodobnie kolejnym
ograniczeniom. Jest to kwota maksymalna, co nie znaczy, że każdy może
ją odliczyć. Zgodnie ze złagodzonymi
warunkami dla roku 2012 nie trzeba
dokumentować jej, posiadając fakturę- należy posiadać dowód poniesienia
opłaty identyfikujący nabywcę i dostawcę usługi oraz poniesioną zapłatę.
Można odliczać również opłaty za internet mobilny oraz koszty korzystania
w kawiarenkach internetowych.
4.Ulga rehabilitacyjna- polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych przez podatnika będącego
osobą niepełnosprawną lub podatnika,
na którego utrzymaniu znajdują się
spokrewnione osoby niepełnosprawne, jeżeli dochody roczne tych osób
niepełnosprawnych nie przekraczają
kwoty 9.120 zł. W ramach ulgi można
odliczać wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem realizacji czynności życiowych.
Oczywiście niepełnosprawność musi
zostać odpowiednio udokumentowana. Katalog wydatków nie podlegających ograniczeń kwotowych jest
bardzo szeroki i obejmuje m.in. adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do niepełnosprawności podatnika,
dostosowanie pojazdu mechanicznego
do jego potrzeb, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup wydawnictw
i materiałów szkoleniowych, opłatę za
pobyt na turnusach rehabilitacyjnych,
za przewóz osób niepełnosprawnych,
oraz odpłatność za opiekę pielęgniarską itp. W ramach tej ulgi można ponosić również wydatki, które są objęte
granicznym limitem kwotowym, wynoszącym dla nich 2.280zł. Możemy
odliczyć koszty używania samochodu
osobowego, jeżeli służy on nam do
dojazdów na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, opłacenie utrzymania psa
przewodnika. W ramach powyższego
limitu można skorzystać z odliczenia
na zakup leków, pod warunkiem, że
lekarz specjalista potwierdzi, że osoba

niepełnosprawna powinna stosować
określone leki (stale lub czasowo). Odliczenie oblicza się poprzez odjęcie od
kwoty miesięcznego wydatku kwoty
100 zł. Pozostała kwota może być odliczona od dochodu.
5. Ulga z tytułu darowizn- generalnie
darowizny, które można odliczyć od
dochodu to te, które zostały przekazane na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
w sferze zadań publicznych (pomoc
społeczna, działalność charytatywna,
ochrona i promocja zdrowia, turystyka i krajoznawstwo, wypoczynek
dzieci i młodzieży itp.), darowizny na
rzecz kultu religijnego oraz na cele
krwiodawstwa. Darowizny na rzecz
organizacji i na cele kultu religijnego
nie mogą w danym roku przekroczyć
kwoty stanowiącej 6% dochodu przed
odliczeniem darowizny. Dla honorowych krwiodawców obowiązują inne
zasady i limity odliczania- dotyczą
dawców rzadkich grup krwi.
Odliczenia od podatku
1. Odliczenie z tytułu składek na
ubezpieczenie zdrowotne - w świetle tej regulacji odliczeniu podlegają
składki zapłacone bezpośrednio przez
podatnika(przy działalności gospodarczej) lub płatnika(dotyczy pracowników, emerytów, rencistów, zleceniobiorców). Ponieważ w znaczącej części
składka zdrowotna jest potrącana z podatku dochodowego, na co dzień jej wysokości nie odczuwamy. Oczywiście nie
całą składkę zdrowotną potrąconą
przez płatnika możemy odliczyć od
podatku. Składka zdrowotna stanowi
9% podstawy opodatkowania, a odliczyć można jedynie 7,75% podstawy
opodatkowania. Pozostała różnica
stanowi de facto dodatkowy podatek
na rzecz utrzymania szeroko pojętej
służby zdrowia.
2.Ulga na wychowanie dzieci - wprowadzona została w celu wspierania rodzin przez system podatkowy. Zgodnie z tą ulga w roku 2012 na każde
dziecko małoletnie lub takie, które
się uczy i nie ukończyło 25 roku życia, podatnik może odliczyć od podatku kwotę równą 1.112,04 zł (92,67
zł miesięcznie) pod warunkiem, że
w danym roku podatkowym dziecko nie zarobiło więcej niż 3.091 zł.
Ulga ta dotyczy obojga małżonków
(opiekunów prawnych łącznie). Gdy
dziecko przebywa w danym miesiącu

rozdzielnie z każdym z opiekunów,
to odliczenie przysługuje proporcjonalnie do liczby dni przebywania pod
opieką danego opiekuna.
Podsumowanie
Polskie przepisy prawa podatkowego
nie należą ani do najłatwiejszych, ani
najbardziej przyjaznych, lecz można
sobie z nimi jakoś radzić. Przy wypełnianiu zeznania rocznego warto
jest skorzystać z pomocy pracowników urzędu skarbowego, którzy przy
odrobinie dobrej woli pomogą nam
lub skierują nas do specjalisty (jest to
kosztowne, dlatego takiej rady należy
zasięgać jedynie w bardzo skomplikowanych sytuacjach). Pomocne są
także poradniki prasowe i darmowo
rozpowszechniane specjalne programy komputerowe do wypełniania
rocznych zeznań podatkowych. Należy jednak zwracać uwagę, czy dany
program nie popełnia żadnych błędów oraz czy przewiduje wszystkie
przypadki odliczeń i limitów. A także
pamiętać, żeby w odpowiednie pola
wpisywać odpowiednie kwoty z posiadanych dokumentów źródłowych.
Proponuję składanie rocznych zeznań
podatkowych możliwie jak najszybciej. Dzięki temu unikniemy kolejek,
będziemy mieli czas na ewentualne
sprostowania, otrzymamy szybciej
zwrot nadpłaty (jeżeli wystąpi). Składając zeznanie przed dniem 30 kwietnia 2013 r. nie jesteśmy zobowiązani
automatycznie do wniesienia dopłaty
podatku (o ile wystąpi) – mamy na to
czas do 30 kwietnia 2013 r. niezależnie
od momentu złożenia zeznania.
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Lutezan Omega3 x 30 kaps.

Hyal-Drop® multi
10 ml, krople do oczu

aromatycznych listków tej rośliMoże
zaparzyć
					ny. Ziele można swobodnie sto					
sować w bezsenności czy zespole
meliski?
					przewlekłego zmęczenia. Melisa
Kacper Pupin

				
Denerwujący sąsiad, który wierci
w ścianach wczesnym rankiem?
Zbliżający się ważny egzamin?
Kolejna porażka polskich piłkarzy? Czy może synek, który ze
szkoły przynosi same jedynki?
Przytoczyłem tylko kilka z tysięcy powodów do tzw. nerwów,
z jakimi mamy do czynienia
niemal każdego dnia. Bo jak tu
się tak po polsku nie wkurzyć
i sobie nie ponarzekać na tamto, siamto i owamto? Matka
Natura i na takie dolegliwości
przygotowała dla nas coś specjalnego. Chodzi tu oczywiście
o niezawodną melisę lekarską,
bez której niektórzy z nas po
prostu nie wyobrażają sobie życia.
Uprawiana na całym świecie
Choć dziko rosnącą melisę można
spotkać tylko na północnym i południowym wybrzeżu Morza Śródziemnego, Półwyspie Krymskim,
Kaukazie i na terenach Bliskiego
Wschodu, to współcześnie uprawia się ją już na całym świecie, co
w oczywisty sposób wynika z jej
nadzwyczajnej przydatności dla
ludzi. W Polsce wielu działkowiczów próbuje swoich sił w uprawie melisy, ale jak się okazuje, nie
jest to wcale prosta sztuka, gdyż
plantacje tej rośliny wymagają
bardzo starannie odchwaszczonej
i spulchnionej ziemi.
Jednak nie tylko o spokój
tu chodzi

zł*
5
9
,
6
2
35,03 zł**

przydaje się też w wielu dolegliwościach układu pokarmowego,
pobudza trawienie, podawana jest
w przypadku wzdęć i nadmiernego wydzielania gazów. Co ciekawe, niektóre kobiety używają jej
do wspomagania wywoływania
menstruacji. Inhalacje aromatem
melisy pomagają przy atakach
alergii i kaszlu. Maść na bazie
substancji zawartych w melisie łagodzi zranienia i ukąszenia przez
owady, możemy ją też stosować w
walce z wirusem opryszczki. Używa się jej również do płukania
		

Wielu z nas wie, że melisa pomaga w walce ze stresem, ale już
zdecydowanie mniej osób zdaje
sobie sprawę z innych zastosowań
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jasnych włosów przy wypadaniu i łupieżu. Zalecana jest także
pacjentom z wykazaną nadczynnością tarczycy. Z pewnością nie
każdy wie, że stosuje się ją również do produkcji kosmetyków do
przetłuszczającej się cery i włosów. Świeże liście melisy nadadzą
Waszym sałatkom cytrynowego
aromatu i z powodzeniem zastąpią trudniej dostępną trawę cytrynową.
Napar
To prawdopodobnie najpopularniejsza forma zażywania tego, co
w melisie najlepsze. W wielu aptekach i na półkach sklepowych
bez problemu znajdziemy su-
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szone liście melisy odpowiednio
przygotowane do zaparzenia, ale
mimo wszystko najlepszy napar
uzyskujemy ze świeżych zielonych listków. Do picia poleca się
też nalewkę z melisy, choć trzeba
tu pamiętać, że co za dużo, to niezdrowo.
Olejek nie zaszkodzi,
a nawet pomoże
Oprócz liści, melisa „oferuje” nam
również olejek lotny, który po
zmieszaniu z niewielką ilością tradycyjnej oliwy może być użyty do
masowania ciała podczas napięcia nerwowego. Olejek z melisy
stosuje się też we wspomnianych wcześniej naturalnych
maściach łagodzących obrzęki
powstałe w wyniku ukąszeń
owadów.
Mityczna Melissa
Próbując dowiedzieć się pewnych
ciekawostek o melisie możemy
trafić na jeden z mitów greckich,
w którym pojawia się postać nimfy o imieniu Melissa - opiekunki
Zeusa. Ten, zmęczony jej amorami i natarczywością, zamienił ją
w pszczołę. Gdy zmarła, z pszczelego ciała wyrosła roślina, która
swoim zapachem wabiła do siebie
wszelkie owady. Zatem już starożytni Grecy próbowali znaleźć
odpowiedź na pytanie, w jaki sposób melisa przyciąga do siebie tak
wiele pszczół. Nie zapominajmy,
że melisa jest miododajną rośliną,
bardzo lubianą przez te pracowite owady. Warto o tym pamiętać
podczas zbierania jej liści, żeby
przypadkiem nie sprowokować
nieprzyjemnego ukąszenia przez
pszczołę.
Średniowieczni Arabowie i chrześcijańscy mnisi również
doceniali właściwości
melisy. Używano jej jako
dodatku do

napojów, potraw oraz do praktyk
magicznych. Produkowane z niej
medykamenty miały usuwać troski, tchórzom dodawać odwagi,
a wrogów zmieniać w przyjaciół.
Ziele hodowano w przyklasztornych ogrodach, a mnisi produkowali z niego nalewki. Melisę
zalecano przy chorobach serca,
żołądka, głowy czy oczu.
Wciąż niedoceniana
Tak się składa, że mimo tego, iż
zdajemy sobie sprawę z uspokajających właściwości melisy, wciąż
uciekamy się do silnych środków
farmakologicznych, które mają
nam pomóc w zwalczeniu nadmiernego stresu. Problem w tym,
że bez konsultacji z lekarzem
czy farmaceutą istnieje ryzyko przedawkowania większości z tych środków, natomiast
trudno znaleźć jakiekolwiek
informacje o przedawkowaniu
melisy, i co ważne, jej stosowaniu nie towarzyszą żadne efekty uboczne, oczywiście poza
pozytywnym
odprężeniem.
Skoro pomaga ona ludziom
od tysięcy lat, dlaczego miałaby nie pomóc i Wam, kiedy
się troszeczkę zdenerwujecie?
To nie jest nowa wiadomość,
melisa to sprawdzony produkt
Matki Natury.
Herbatka z melisy
i Wasze kilka minut
przerwy
Warto pamiętać,
że
długotrwały
stres ma destrukcyjny wpływ na
nasz organizm. Prze-

rwę w pracy warto wykorzystać
na wypicie filiżanki naparu z melisy, najlepiej siadając w wygodnej
dla siebie pozycji. Ta chwila wytchnienia może polepszyć Waszą
zdolność koncentracji, co pomoże
Wam w lepszym wykonaniu powierzonych Wam zadań.
Jeśli chcemy uzyskać działanie
uspokajające, możemy zaparzyć
ok. 1,5 łyżeczki melisy lub torebkę z suszonymi liśćmi w szklance
wody, trzymając napar pod przykryciem przez 8-10 minut. Taka
herbatka znakomicie współgra
z miodem, którego można użyć
zamiast cukru. Szkół parzenia
melisy jest bardzo wiele, do tego
dochodzi też kilka sposobów na
przygotowanie dobrej nalewki. W poszukiwaniu przepisów
warto zasięgnąć porady z książek o medycynie naturalnej czy
z Internetu. Melisa nie powinna
być szkodliwa pod żadną postacią, stąd też można z nią bez
obaw eksperymentować.
Zdenerwowałem Was tym artykułem? To może meliski…?
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MINILINIA x 30 tabl. / 60 tabl.
Składniki produktu oddziałują podczas snu. Wspomagając zmniejszanie ilości
uwalnianych cukrów do krwi wpływają na metabolizm i odkładanie się tkanki
tłuszczowej. Wyniki badania klinicznego potwierdzają, że zawarty w preparacie
kompleks roślinny Oxylia® pomaga w zmniejszeniu obwodu talii, ud oraz obwodu
bioder . Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi oraz
wspomaga prawidłowy metabolizm składników odżywczych.

*
25,95 zł

30 tabl.

37,07 zł**
*
45,95 zł
**
60 tabl. 65,71 zł
Podmiot odpowiedzialny: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

Morwa Biała plus x 60 tabl. powl.

MORWA BIAŁA PLUS suplement diety to kompleksowy preparat, zawierający
składniki wpływające na poziom cukru w organizmie. MORWA BIAŁA PLUS
suplement diety został opracowany specjalnie dla osób, które dbają o ilość
cukrów przyjmowanych wraz z pożywieniem, także podczas odchudzania.
Ekstrakt z owoców morwy białej, dzięki zawartości substancji wpływających na działanie
enzymów, biorących udział w trawieniu węglowodanów wpływa na poziom cukru
w organizmie. Ekstrakt z kory cynamonowca wpływa na metabolizm glukozy, co wspomaga
regulację poziomu cukru w organizmie. Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
glukozy we krwi oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

*
15,85 zł

22,76 zł**
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka jednorazowo, na minimum 15 minut przed posiłkiem bogatym w węglowodany, nie
więcej niż 2 tabletki dziennie. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy
tryb życia. Składniki: 1 tabletka 500mg ekstraktu z morwy białej, 100mg ekstraktu z kory cynamonowca, 25μg chrom (III) Zawartość:
60 tabletek powlekanych Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników
preparatu. Nie zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
SUPLEMENT DIETY

Producent: Avet Pharma S.K.A

Mega Krzem x 60 tabl. powl.

MEGA KRZEM z metioniną suplement diety zawiera ekstrakty roślinne
o wysokiej zawartości krzemu oraz zestaw witamin i minerałów. MEGA KRZEM
z metioniną suplement diety został opracowany z myślą o osobach dbających
o urodę, a w szczególności dbających o włosy i paznokcie.
Aminokwas L-metionina stanowi materiał budulcowy włosa, musi być dostarczana do
organizmu z pożywieniem. Biotyna, cynk i selen pomagają zachować zdrowe włosy. Cynk i selen
pomagają zachować zdrowe paznokcie. Miedź jest niezbędna dla prawidłowej barwy
(pigmentacji) włosów.

Zdrowa dieta
na wiosnę
mgr Julita Więcław
dietetyk NATURHOUSE 			
				
Tę porę roku, która uważana
jest za najtrudniejszą dla naszej
sylwetki, mamy już za sobą. Nie
dość, że organizm łatwiej gromadził tkankę tłuszczową, to i nam
niełatwo przychodziło obejść się
bez herbatki z cytryną i miodem,
grzanego wina, treściwych, a niekiedy tłustszych obiadów, czy też
świątecznych i karnawałowych
smakołyków. O ile byliśmy aktywni np. jeżdżąc na nartach czy łyżwach, to nasza figura zbytnio nie
ucierpiała, ale najczęściej poddawaliśmy się zimowemu lenistwu,
odkładając starania o szczupłą
sylwetkę do wiosny. Jeśli kilogramów po zimie nam przybyło, czas
najwyższy się z nimi zmierzyć,
a wiosna to odpowiednia pora,
aby zadbać o swój wygląd i zdrowsze odżywianie. Wszak niebawem
lato i piękna sylwetka będzie jak
najbardziej wskazana.
Nasze menu powinno się ożywić poprzez dodanie warzyw
i owoców. Wraz z wiosną

*
13,95 zł

19,39zł**
Sposób stosowania: 1 tabletka dziennie po posiłku. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę
i prowadzić zdrowy tryb życia. Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Nie
zaleca się stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią. Barwnik tartrazyna może mieć szkodliwy wpływ na aktywność i
skupienie uwagi u dzieci. Zawartość: 60 tabletek powlekanych.
Producent: Avet Pharma, S.K.A www.megakrzem.pl

SUPLEMENT DIETY

Żeń-szeń® vita-complex x 30 kaps.
Formuła energii i witalności

Żeń-szeń vita-complex™ to kompozycja najwyższej jakości ekstraktów z dwóch
gatunków żeń-szenia: Korean Panax ginseng i Panax quinquefolium, standaryzowanych na zawartość ginsenozydów, wzbogacona dodatkowo ekstraktem
pieprzu czarnego i kompleksem 12 witamin. Żeń-szeń - legendarna roślina,
spożywana od ponad 4000 lat. Za jego właściwości odpowiada przede
wszystkim kompleks substancji nazwanych ginsenozydami.

*
11,95 zł
Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

SUPLEMENT DIETY
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pojawią się nowalijki, a później
dostępnych będzie ich coraz
więcej. Skutecznie dodadzą nam
energii i zregenerują organizm poprzez dostarczenie witamin i minerałów, a przy tym zawierają dużo
błonnika i mało kalorii, więc są idealne dla naszej figury. Pamiętajmy
o odpowiednich porcjach – trzy
plastry rzodkiewki na kanapkę,
czy ogórek do obiadu to zdecydowanie za mało. Warzywa w naszej
diecie muszą stanowić 4-5 porcji,
a to oznacza, że powinny znaleźć
się przynajmniej w trzech głównych
posiłkach i w ilości, którą zmieści
dłoń. Nowalijki dodawajmy do
kanapek, surówek, kasz, makaronów, jajecznicy, jak i twarożków,
których może powstać kilkanaście wersji (np. z ziołami, z rzodkiewką, cebulką i szczypiorkiem,
z papryką, z pomidorami, z czosnkiem). Zwróćmy uwagę na te
warzywa, które bogate są w beta-karoten (marchewka, sałaty, natka
pietruszki, szpinak, cykoria, koper,
papryka czerwona, szczypiorek),
witaminę C (młode ziemniaki, papryka, chrzan, brokuły, kalafior,
szpinak), kwas foliowy (szpinak,
kapusta, brokuły, szparagi), potas
(buraki, bakłażany, czosnek, koperek zielony, chrzan, pomidory).
Jeżeli
dodatkowo
pochodzą
z upraw ekologicznych, bądź
są wyhodowane
przez nas, nie

DIETY I NIE TYLKO

zawierają środków do nawożenia
roślin i możemy spożywać je bez
obaw. Warto na własnym parapecie
wyprodukować rzeżuchę, szczypiorek czy natkę pietruszki, które
zapobiegają nowotworom, działają
bakteriobójczo, moczopędnie oraz
są bogactwem witamin. Owoce powinniśmy jeść 2-3 razy dziennie,
pamiętając, że są bogate w cukier
i trzeba kontrolować ich spożywanie. Wiosną nie zawsze mamy już
chęć na ciepłe posiłki, więc łatwiej
jest komponować jadłospis z surowych warzyw i owoców. Jeżeli pracujemy do późnych godzin i pora
obiadowa przypada w pracy, możemy zjeść sałatkę warzywną z dodatkiem np. jajka, wędliny, kurczaka,
mozarelli, uzupełnioną pestkami
słonecznika, dyni czy orzechami –
nie dodawajmy do nich majonezu,
ale sos na bazie jogurtu, musztardy lub oleju i soku z cytryny. Nie
zapominajmy o jedzeniu pięciu
posiłków dziennie, ograniczeniu
cukrów prostych (głównie słodyczy), tłuszczów zwierzęcych, tłustych mięs. Wskazane jest unikanie tłustego mleka i jego bogatych
w tłuszcz przetworów (tłuste twarogi, sery żółte, śmietana). Dieta
wiosenna powinna zawierać mączne produkty razowe, grube kasze
i brązowy ryż, które dostarczają
energii stopniowo, dzięki wolno
przyswajalnym
węglowodanom
złożonym, chude mięso będące
źródłem białka oraz ryby bogate w
niezbędne dla organizmu nienasycone kwasy tłuszczowe.
Cieplejsza pora roku
sprzyja

również piciu wody, którą zimą
chętnie zamienialiśmy na cieplejsze napoje. Musimy wypijać przynajmniej litr, czyli cztery szklanki
wody mineralnej, a resztę płynów
uzupełniać np. niesłodzoną herbatą, najlepiej zieloną lub czerwoną.
Wiosna to także pomyślny czas dla
aktywności fizycznej, niezbędnej
w walce ze zbędnymi kilogramami. Spacery mogą być dłuższe, do
łask wracają rower i rolki. Jeżeli do
tej pory ze sportem byliśmy na bakier, najwyższa pora, aby aktywnie
spędzać czas, zaczynając chociażby
od marszów, zwiększając stopniowo ich intensywność. Dieta wraz
z ruchem pozwoli zrzucić nagromadzone kilogramy i z piękną sylwetką powitamy gorące lato.

Centrum Dietetyczne Naturhouse
ul. Sobieskiego 12
65-071 Zielona Góra

tel. 68 324 50 18
e-mail: zielonagora.sobieskiego@naturhouse-polska.com
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 11:00-19:00
wtorek, środa, czwartek: 9:00-17:00
piątek: 8:00-16:00

DIETY I NIE TYLKO

Fitoterapia
(ziołolecznictwo)
Artykuł sponsorowany
Herbapol Lublin S.A.
Fitoterapia oznacza leczenie z wykorzystaniem roślin leczniczych lub ich
wyciągów. Nowoczesne ziołolecznictwo nie jest dziedziną tzw. medycyny
alternatywnej, lecz wchodzi w skład
medycyny konwencjonalnej, opartej
na badaniach naukowych. Pierwsze
wzmianki o fitoterapii pochodzą
z Egiptu. To właśnie stamtąd ta
dziedzina rozprzestrzeniła się na
Babilonię, następnie Starożytną
Grecję i Rzym. W Europie termin
ziołolecznictwo pojawił się w końcu
XIX wieku jako odpowiedź na rozwój
lecznictwa opartego o środki chemiczne. W Polsce pierwsza publikacja z tej
dziedziny jest autorstwa dr Jerzego
Lypy, który w 1933 roku wydał książkę
zawierającą przepisy i receptury dla lekarzy, odnoszące się do przyrządzania
leków ziołowych.
Obecnie fitoterapię możemy podzielić
na tradycyjną (opartą o wykorzystanie
w lecznictwie ziół lub mieszanek) i no-

woczesną, która wykorzystuje izolowane z roślin czynne substancje, otrzymywane w oparciu o najnowsze zdobycze
nauki i procesy technologiczne. Lek
nazywamy roślinnym, jeśli substancje
czynne pochodzenia roślinnego stanowią co najmniej 60% jego składu.
Od pewnego czasu obserwuje się powszechny powrót do ziołolecznictwa.
Jest wiele powodów, dla których warto
sięgnąć po leki roślinne:
• ogromna większość z dostępnych
obecnie na rynku leków ma naukowo
udowodnione działanie terapeutyczne.
Przekonanie pacjenta o skuteczności
stosowanego leczenia w wielu przypadkach faktycznie jeszcze zwiększa
jego skuteczność.
• fitoterapia jest obarczona znacznie
mniejszą ilością działań szkodliwych
(jest mniej toksyczna), a także nieprzyjemnych działań ubocznych.
• fitoterapia obejmuje zarówno leczenie, jak i profilaktykę schorzeń.
• w większości przypadków jest znacznie tańsza w porównaniu z terapią klasyczną.
• można ją stosować w połączeniu
z terapią klasyczną: zwiększamy skuteczność terapii łączonej lub możemy
osiągnąć ten sam efekt terapeutyczny
zmniejszając liczbę i nasilenie objawów
ubocznych.

Senospasmina
Produkt stosowany pomocniczo w zaburzeniach
nerwowych takich jak stany napięcia i niepokoju, oraz trudnościach z zasypianiem.
Kategoria dostępności: produkt leczniczy OTC wydawany bez recepty. Przeciwwskazania: nie należy stosować u osób z nadwrażliwością na składniki
preparatu.

Neospasmina
Produkt stosowany tradycyjnie pomocniczo w zaburzeniach nerwowych, takich jak stany napięcia i niepokoju
oraz trudnościach z zasypianiem.
Przeciwwskazania: nie należy stosować leku u osób z nadwrażliwością na
składniki preparatu. Sposób użycia: Dorośli: produkt przeznaczony do stosowania w przypadku wystąpienia objawów. Dawka jednorazowa – 30 ml. Stosować maksymalnie 3 – 4 razy dziennie. W trudnościach z zasypianiem należy
przyjąć dawkę jednorazową leku na godzinę przed snem.

Extraspasmina
Produkt stosowany tradycyjnie w łagodnych stanach
napięcia nerwowego oraz jako środek wspomagający
w okresowych trudnościach z zasypianiem.
Kategoria dostępności: produkt leczniczy OTC wydawany bez recepty.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Ciężka niewydolność
nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min.). Hipermegnezemia, blok serca,
Myasthenia gravis.
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KRZYŻÓWKA 1(5)/2013
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11

7
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4

9
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2
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1
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20

16
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W
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6

21
BOBAS

12

AMER.
PIOSENKARKA

WARGI
18

NAJLŻEJSZY
METAL

WARZYWO

MISECZKA

OGRODZENIE Z
KRZEWÓW
15

3

NAGRODY

TWÓRCA

2 x Bon Podarunkowy o wartości 50 zł - Apteka i Partnerzy
3 x parasol - Apteka i Partnerzy
1 x waga łazienkowa - Apteka i Partnerzy
3 x Alfa&Omega Junior x 30 kaps. do żucia - Holbex
2 x Omega Forte x 60 kaps. - Holbex
1 x komplet ręczników - Tactica
10 x Morwa Biala Plus x 60 tabl. - Avet Pharma
10 x Mega Krzem x 60 tabl. - Avet Pharma
25 x Cholesterin Forte x 30 tabl. - Actavis
20 x Solastyna Forte x 30 tabl. - Actavis
15 x Decubal krem do rąk 100 ml - Actavis

KOTLET

15 x Decubal balsam do ciała - Actavis
2 x koszyk na zakupy z materiału - Cederroth
1 x komplet ręczników - Polski lek
6 x parasol - TZMO
6 x koszulka z logo TZMO damska - TZMO
3 x zestaw akcesoriów niemowlęcych Suavinex - Krotex
1 x komplet kosmetyków dla pań Dax Cosmetics - Krotex
5 x Bodymax Vital x 30 tabl. - Axellus					
5 x Möllers Forte x 60 kaps. - Axellus
3 x Litozin Ultra x 30 sasz. - Axellus							
5 x baton Dieta Light - Axellus
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Rozwiązanie krzyżówki numeru 1(5)/2013 należy wysłać na adres redakcji w terminie do 31.05.2013 r. (decyduje data stępla pocztowego). Prawidłowo wypełnione kupony wezmą udział w losowaniu
atrakcyjnych nagród. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.tanielekimagazyn.pl w dniu 17.06.2013 r. Regulamin krzyżówki dostępny jest na www.tanielekimagazyn.pl.
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Zgadzam się na przetwarzanie moich danych przez organizatora
Apteka i Partnerzy Sp. z o.o. w celach marketingowych zgodnie z ustawą
z dnia 29/08/1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.

....................................................................
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INTERNET DLA SENIORA

Klient Pan Internetu
Adam Walkiewicz
Odwiedzanie sklepów jest często
przykrą koniecznością, a z drugiej strony potrafi sprawić wiele
przyjemności. Szperanie wśród
ogromnej ilości ubrań, elektronicznych gadżetów, akcesoriów,
czy nawet szukanie nowych smaków i zapachów – każdy znajdzie coś dla siebie. Często mamy
ochotę jedynie nacieszyć oko, bez
wychodzenia z domu. Co wtedy?
Z pomocą przyjdzie nam Internet.
Zakupy przez Internet rozwinęły
się do niebotycznych rozmiarów.
Możemy odnaleźć zarówno technologiczne nowinki, jak i jedyne w swoim rodzaju antyki, a do
tego przy okazji wybrać produkty
na obiad bądź po prostu zamówić
gotowe danie. Decydując się na
internetowe zakupowe szaleństwo
mamy do wyboru dwa wyjścia: aukcja lub sklep.
Aukcje internetowe są najpopularniejszą formą robienia zakupów przez Internet. Sprzedający
często poza opcją licytacji dodają
możliwość zakupu przedmiotu
„od ręki”, płacimy wtedy wcześniej
ustaloną kwotę. Obie formy mają
swoje wady i zalety. Licytacja daje
szansę kupna po niesamowicie
atrakcyjnej cenie, wymaga jednak
obserwowania aukcji na bieżąco
i przebijania oferty konkurencji.
Błyskawiczny zakup daje pewność,
że pożądany produkt trafi w nasze
ręce, jednak nigdy nie wiemy, czy
licytacja nie przyniosłaby większych oszczędności. Wybór należy
do kupującego, a każda z tych metod ma zagorzałych zwolenników i
przeciwników.
Wbrew powszechnej opinii aukcje
są naprawdę bezpieczne. Zaginione paczki, oszustwa, wadliwe
produkty zdarzają się niezmiernie
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rzadko, a jakiekolwiek przeszkody w transakcji należy zgłaszać
do serwisu, w którym aukcja się
odbywa. Każdy sprzedający i kupujący posiada swoją rangę. Warto przed zakupem sprawdzić, czy
sprzedawca posiada dużą ilość
pozytywnych komentarzy od innych kupujących. Zdecydowana
większość osób to uczciwi użytkownicy, którym zależy na zaufaniu i satysfakcji obu stron. Należy też dokładnie obejrzeć zdjęcia
kupowanego przedmiotu lub poprosić o nie sprzedającego. Można też zapłacić za przesyłkę przy jej
odbiorze i otworzyć paczkę w obecności kuriera w celu weryfikacji jej
zawartości.
Gdzie dokonać aukcji internetowej? Ilość tego typu serwisów jest
ogromna. W Polsce największym
zaufaniem i ilością użytkowników
cieszy się allegro.pl, zaś na świecie
ebay.com. Ebay umożliwia dokonywanie transakcji z osobami z całego świata, w różnych walutach,
więc jego asortyment jest znacznie
szerszy.
Co jeśli nie chcemy szukać pośród
ogromu aukcji? Możemy wybrać
sklepy internetowe. Każda znacząca marka odzieżowa bądź z branży elektronicznej udostępnia swe
produkty w opcji zakupu przez
Internet. Możemy wtedy zamówić
towar i odebrać go w najbliższym
sklepie, bądź zdecydować się na
dostawę do domu. Często do zaku-

pów internetowych dodawane są
rabaty bądź upominkowe gadżety, dlatego też zawsze warto przed
zakupami w mieście rzucić okiem
na ofertę w sieci. Coraz większą
popularnością cieszą się również
sklepy wyłącznie internetowe, najczęściej z odzieżą bądź upominkami. Oferują unikalny asortyment,
niedostępny w innych miejscach.
Daje to możliwość zakupu ekskluzywnych produktów w atrakcyjnej
cenie.
Codzienne zakupy również nie muszą być katorgą. Wielkie sieci handlowe coraz częściej oferują możliwość
wyboru produktów z asortymentu
ich sklepu z błyskawiczną dostawą
do domu. Taką opcję oferują np.
Alma i Tesco.
Warto zapoznać się z możliwościami internetowych zakupów. Dają
one większy wybór asortymentu, nie podlegają geograficznym
granicom, a przede wszystkim
oszczędzają nasze pieniądze i czas.
Są wygodne, bezpieczne i dostępne dla każdego. Wystarczy raz ich
spróbować, a na pewno wkrótce się
do nich powróci. Sam często idę do
sklepu tylko po to, żeby obejrzeć
artykuły, przymierzyć, sprawdzić,
czy na pewno mi odpowiadają. Po
powrocie przeszukuję aukcje lub
sklepy internetowe i niemal zawsze
znajduję to, czego szukam - w niższej cenie.
Serdecznie polecam zakupy w sieci!

ZESZYT Z PRZEPISAMI
III - V 13

Lin w śmietanie
Kazimierz Harnasz
Lin jest przepyszną rybą, jednakże jak każda ryba – musi być świeży. Zdobycie lina wbrew pozorom
nie jest takie proste, bardzo ciężko
jest go złapać (zarówno na wędkę,
jak i siecią). Dlatego też nawet w
sklepie nie tak łatwo ją dostać. Jeżeli nie jest się urodzonym wędkarzem, to najlepiej umówić się z rybakiem lub w sklepie na dostawę.
Zanim rozpoczniemy przyrządzać
potrawę, należy wyczyścić rybę. Jak
ją czyścić? Lin pokryty jest drobną
łuską i warstwą ochronnego śluzu,
który koniecznie trzeba usunąć.
Skrobanie łuski jest bardzo uciążliwe, ale nie musimy tego robić dokładnie. Najważniejszy jest śluz.
Można go zdjąć na dwa sposoby:
• wytrzeć rybę w piasku lub soli
• delikatnie sparzyć wrzątkiem
Najlepiej połączyć oba sposoby: najpierw sparzyć wrzątkiem (śluz wtedy
się zcina i można go zeskrobać nożem, przy tej czynności pozbywamy
się również części łuski), a następnie
wytrzeć w soli i dokładnie płukać.

Ważne!
Należy czyścić rybę przed patroszeniem.
Kolejnym krokiem jest wypatroszenie ryby. Jeżeli jesteśmy w posiadaniu mniejszego okazu lina, to można
zostawić mu głowę, ze względu na
walory estetyczne (jeżeli podajemy
go w całości na półmisku). Duże egzemplarze (powyżej kilograma) od
razu dzielimy na porcje.
Solimy i obtaczamy w mące, a następnie delikatnie obsmażamy (najlepiej) na sklarowanym maśle, aż
ryba się zarumieni.
Uwaga!
Ważne jest, by użyć tłuszczu dobrej
jakości – może być to masło lub olej.
Tłuszcz wątpliwej jakości psuje smak
tej doskonałej ryby. Taki prosty błąd
może zmarnować cały nasz wysyłek!
Do wnętrza ryby wkładamy: koper
w dużej ilości, trochę cebuli, można dodać także czosnek. Jeżeli musieliśmy rybę podzielić, to zamiast
wkładania zieleniny do środka, obkładamy nią lina. Całą rybę również
dobrze jest obłożyć z zewnątrz mieszaniną kopru i cebuli. Oczywiście
solimy ją i dodajemy swoje ulubione
przyprawy. Ja preferuję po prostu:
vegetę i pieprz.

Wkładamy lina do głębokiego naczynia i zalewamy śmietaną. Używamy mieszanki śmietany słodkiej 30%
i kwaśnej 18%, pół na pół. Do śmietany dodajemy również drobno posiekany koper i przyprawy, po czym
dokładnie mieszamy. Cała ryba musi
być przykryta tą mieszaniną. Kiedy
zalejemy rybę śmietaną, wcześniej
użyte koper i cebula pozostaną przy
rybie, dlatego dodaliśmy je również
do śmietany, aby i ona nabrała tego
smaku.
Tak przygotowaną rybę wstawiamy
do piekarnika, nastawionego wcześniej na 120-130°C. Długość pieczenia zależy od wielkości ryby, powinna ona być w piekarniku od 1 do 1,5
godziny.
Rybę podawać z sosem śmietanowokoperkowym. Lin najlepiej wygląda
podany w całości w pojemniku żaroodpornym.
Ważne!
Nie wolno przypalić ani ryby przy
obsmażaniu, ani śmietany przy duszeniu.
Smacznego!!!
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Rozgrzewająca potrawka z kurczaka
Składniki:
• kurczak porcjowany
• łyżka oliwy z oliwek extra virgin
• kawałek świeżego imbiru
• 5 ząbków czosnku
• 5 gwiazdek anyżu
• kilka małych świeżych papryczek chilli
• trawa cytrynowa (używam
suszonej)
• ¾ litra świeżo wyciśniętego soku
z pomarańczy
• 5 łyżek sosu rybnego
• łyżka cukru trzcinowego brązowego
• pieprz
• 8 cebulek dymek i szczypior

Rozgrzewamy oliwę i podsmażamy kawałki kurczaka na złoty kolor z każdej
strony. Następnie wyjmujemy i odkładamy mięso, obieramy imbir i czosnek.
Imbir kroimy na cienkie plasterki, czosnek przeciskamy przez praskę i podsmażamy na tym samym tłuszczu, na
którym smażyliśmy kurczaka, uważając by nie przypalić czosnku, bo stanie
się gorzki. Dodajemy, całe wcześniej
umyte i oczyszczone z gniazd nasiennych papryczki chilli, anyż oraz trawę
cytrynową. Jeśli używamy świeżej trawy, warto rozgnieść najpierw jej bulwę,
dla uwolnienia aromatu. Podsmażamy
wszystko około 2 minut, następnie

wlewamy sok pomarańczowy oraz sos
rybny. Dodajemy cukier, pieprz oraz
wcześniej przygotowane kawałki kurczaka, całośc dusimy na małym ogniu
(pokrywka lekko uchylona), mieszając
od czasu do czasu. Pod koniec duszenia dodajemy posiekaną dymkę. Podawać z ryżem, całość polać sosem
i posypać posiekanym szczypiorem.
Smacznego!

Przepis Pani Katarzyny z Kłecka
Nagrodę za publikację przepisu:

komplet garnków z odłączanymi rączkami - fundatorem nagrody jest firma HYDREX

prześlemy pocztą - GRATULUJEMY!

Przepis na przyprawę do piernika bez konserwantów
Składniki:
• ziele angielskie 20g
• gałka muszkatołowa 20g
• kminek 20g
• goździki 20g
• owoc kopru włoskiego 20g
• 1 płaska łyżeczka pieprzu mielonego
• 2 stołowe kopiaste łyżki mąki
ziemniaczanej

Ziele angielskie, gałkę muszkatołową, kminek, goździki i owoc kopru
włoskiego mielimy w młynku do
kawy i dodajemy 1 płaską łyżeczkę
pieprzu mielonego oraz mąkę ziemniaczaną. Po wymieszaniu przekładamy do słoika i dobrze zakręcamy.
Przyprawa w szczelnie zamkniętym
słoiku nie zepsuje się i nie straci swojego aromatu nawet przez 3 lata. Na
jedną blaszkę piernika dajemy 2 czubate łyżeczki przyprawy. Ciasto jest
przepyszne i aromatyczne.
Przepis Pana Kazimierza ze Złotoryi
Nagrodę za publikację przepisu:

torba piknikowa lux z bogatym wyposażeniem - fundatorem nagrody jest firma HYDREX

prześlemy pocztą - GRATULUJEMY!

CZEKAMY NA PAŃSTWA PRZEPISY!
OPUBLIKOWANE PRZEPISY ZOSTANĄ NAGRODZONE

nagroda nr 1: komplet 3 garnków (2,4 l, 1,4 l, 0,8 l)- fundatorem nagrody jest firma HYDREX
nagroda nr 2: zestaw sztućców dla 6 osób - fundatorem nagrody jest firma Apteka i Partnerzy

Korespondencję prosimy kierować na adres redakcji: TANIE LEKI, ul. Lotników 1, 65-001 Zielona Góra
lub na adres poczty elektronicznej magazyn@tanielekimagazyn.pl
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Biovital®
Multi Żelki x 25 żelków
Pierwsze multiwitaminy
od firmy Bayer
z koenzymem Q10
w formie owocowych
*
25,85 zł żelków dla dorosłych.

Bepanthen® Baby Maść Ochronna 100 g
Oddychająca skóra to komfort dla pupy
Twojego Malucha.

*
44,95 zł

Produkt jest przeznaczony dla dorosłych ale może być także stosowany
przez młodzież powyżej 12 roku życia.

Biovital® Zdrowie 1000 ml

Moc serca każdego dnia.

Biovital® Pamięć 650 ml
Codziennie na pamięć.

*
53,95 zł

* - złotych standardów idealnego produktu ochronnego
przed odparzeniami pieluszkowymi.

Bepanthen® Eye 20 x 0,5 ml krople do oczu
Intensywne nawilżenie i regeneracja dla suchych
i podrażnionych oczu.

*
36,55 zł

*
46,95 zł

Rennie® Antacidum

Aspirin® Ultra Fast

48 tabletek do ssania

12 tabletek musujących

Już w porządku mój żołądku!
Rennie szybko likwiduje zgagę.
Zawarte w nim substancje neutralizują
nadmiar kwasu w żołądku przywracając
mu równowagę.

* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach

*

*
11,95 zł

Działa szybko, przeciwbólowo
i przeciwzapalnie!

ASPIRIN ULTRA FAST (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, tabletki musujące. Wskazania: Bóle o lekkim i średnim nasileniu: bóle
głowy różnego pochodzenia (np. migrenowe), bóle zębów, bóle mięśni, ból i gorączka w przebiegu przeziębienia i grypy.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik
preparatu, skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, napady astmy oskrzelowej w wywiadzie,
wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych,
jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność
wątroby lub ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 5723500,
www.bayer.com.plV4/20.04.2011/KS

Aspirin® Effect
10 saszetek

Innowacyjny lek na ból
bez popijania!

*
18,55 zł
Rennie®Antacidum - 1 tabletka do ssania zawiera 680 mg węglanu wapnia i 80 mg węglanu magnezu oraz substancje pomocnicze.
Wskazania: do objawowego leczenia dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak: zgaga, niestrawność,
wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na węglan wapnia,
węglan magnezu lub którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka niewydolność nerek, hiperkalcemia, wapniowa kamica nerkowa.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723833, fax (22) 5723850,
www.bayer.com.pl V2/01/12/2008/MT

*
14,85 zł
ASPIRIN EFFECT (Acidum acetylsalicylicum), 500 mg, granulat. Wskazania: Dolegliwości bólowe np. ból głowy, bóle zębów, bóle
mięśni, stawów, pleców. Dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie. Gorączka. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na
substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, skaza krwotoczna, choroba wrzodowa żołądka lub jelit, napady
astmy po podaniu salicylanów lub substancji o podobnym działaniu (NLPZ) w wywiadzie, ciężka niewydolność serca, wątroby
lub nerek, stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ostatni trymestr ciąży, dzieci do 12 lat w
przebiegu infekcji wirusowej. Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500,
fax (22) 5723500, www.bayer.com.pl V1/14.11.2011/MT

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem
lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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72,26 zł**

ArthroStop ® Plus z Imbirem
+ ArthroStop ® Lady GRATIS

52,45 zł* 77,12

zł**

Sprawdzony sposób na stawy!

www.arthrostop.pl

* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

89,14 zł**

* - rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach; ** - średnia cena rynkowa

*
9,45zł

Suplement diety

Suplement diety

zł*
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76,30 zł**

