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Słońca nigdy dość, chciałoby się 
powiedzieć, bo polski klimat nas 

nie rozpieszcza. Przed nami letnie 
miesiące, które warto wykorzystać 

mądrze – na świeżym powietrzu, 
na lekkiej diecie, korzystając 

ze wszystkich uroków tej pory 
roku. Same plusy? Niekoniecznie. 

Upragnione słońce trzeba mądrze 
dawkować, aby mieć nie tylko piękną, 

ale i zdrową opaleniznę. Przesiadka 
na rower – tak, ale zachowując zasady 
bezpieczeństwa. Także nasze maluchy 

chrońmy latem przed chorobami. 
Angina i biegunka też lubią lato, a jak 

już się zdarzą, leczmy je skutecznie. 
Letnie miesiące gwarantują udany 

wypoczynek. Jeśli zamierzamy 
połączyć go z poprawą kondycji 

zdrowotnej, rozważmy odwiedzenie 
jednego z przepięknych polskich 

uzdrowisk. Miłej lektury!

Redaktor Naczelna
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Odchudzanie to stan 
umysłu i sposób na 
życie. Zdrowe nawyki 
żywieniowe warto 
wdrożyć na całe życie.

alarmują, że większość spektakular-
nych modnych diet jest wręcz szko-
dliwa. Zbyt restrykcyjne i niedoboro-
we diety nierzadko mogą przyczynić 
się do uszczerbku na zdrowiu. Dobra 
dieta natomiast zakłada chudnięcie 
0,5-1 kg na tydzień, utrwala dobre na-

wyki żywieniowe i jest prawidłowo 
zbilansowana. Co to oznacza? Powin-
na uwzględniać w naszych posiłkjach 
i białko, i tłuszcze, i węglowodany 
w odpowiednich proporcjach i odpo-
wiedniej jakości. Tak żywić się moż-
na nie tylko podczas odchudzania, ale 
przez całe życie. Najważniejsze jest 
pozytywne nastawienie i motywacja. 
Nie ma co z odchudzania robić wiel-
kiego wyzwania i traktować go jako 
kary za grzechy. Kluczem do sukcesu 
jest znalezienie nowych ulubionych 
potraw i robienie sobie kulinarnych 
przyjemności ze zdrowych składni-
ków. Można pysznie przyrządzić tak-
że to, co jest niskokaloryczne i warto-
ściowe.

Jakość z nie ilość
Jedzenie jest drogie, szczególnie 

my Polacy, na zakupy spożywcze prze-
znaczamy lwią część naszych docho-
dów. Warto więc przyjrzeć się dokład-
nie temu, co kupujemy i zastanowić 

się nad jakością składników w koszy-
ku. Ile jest wśród nich produktów 
wysoko przetworzonych, sztucznie 
barwionych, zbyt tłustych lub zbyt 
słodkich? A to one tak dużo kosztują. 
Wiosna i lato sprzyja naszemu port-
felowi, gdyż dostępność tanich wa-
rzyw i owoców oraz ochota, aby przy-
gotowywać z nich większość posiłków 
jest większa niż w zimowe miesiące. 
Wykorzystajmy to, że mamy mniej-
szy apetyt na tłuste mięso, rezygnując 
z tłustej wieprzowiny i drogiej woło-
winy na rzecz chudego drobiu. Niech 
będzie ono tylko dodatkiem do na-
szego wiosenno-letniego menu a nie 
głównym gwoździem programu.

zamiast karkówki
Nawet na naszym grillu królo-

wać mogą rozmaite warzywa a chu-
de mięso lub ryby stanowić ich uzu-
pełnienie. Na ruszt warto położyć 
namoczone w oliwie cukinie, koloro-
we papryki, pieczarki nadziewanye 
chudym białym serkiem, połówki po-
midorów z oregano oraz całe głów-
ki czosnku - to wyśmienita uczta dla 
podniebienia. Aby posiłek był po pol-
sku konkretny dodajmy do tego mary-
nowane w oliwie, occie balsamicznym 
i ziołach piersi z kurczaka lub indyka 
lub dobrze przyprawione skrzydełka, 
które z powodzeniem zastąpią tłuste 
karkówki, kiełbasy i kaszanki. Klu-
czem do uzyskania wyraźnego sma-
ku grillowanych warzyw, bo my, Po-
lacy, lubimy jadać na ostro i słono, 
będą odpowiednie przyprawy. Warzy-
wa i chude mięso doprawiajmy ulu-
bionymi ziołami (rozmaryn, oregano, 
bazylia, suszona cebula, papryka, zio-
ła prowansalskie), marynujmy w oli-
wach smakowych (bazyliowej, truflo-
wej lub chilli) a przekonamy się, że 

Wiosna i lato to 
najlepszy czas 

na zrzucenie choćby 
kilku zbędnych 

kilogramów. Wystarczy 
zrezygnować  

z tłustych, kalorycznych 
dań na rzecz 

warzyw i owoców. 
Proste? Nie do końca...

Szukamy diet, które pozwo-
lą nam schudnąć szybko, 
spektakularnie i raz na 
całe życie. Najlepiej na-
tychmiast. Dlatego tak 

popularne są głodówki, monodie-
ty i wszelkie modne nowinki. Mę-
czymy się przez kilka miesięcy, na-
wet miewamy wymarzone efekty, lecz 
co się dzieje, gdy wracamy do daw-
nych nawyków żywieniowych? Kata-
strofa. Nie sposób głodzić się przez 

resztę życia, więc po zrzuceniu wa-
gi znów sobie folgujemy. Każdy, 

kto się szybko odchudził a po-
tem znowu jadł tłusto i słodko 

zna dobrze efekt jo-jo. Gdy wa-
ga wraca do stanu sprzed od-

chudzania a nawet wskazu-
je więcej, załamujemy się 

i znowu szukamy kolej-
nej diety-cud. Tymcza-

sem dietetycy i spe-
cjaliści od żywienia 

aLEKSaNDR a MEC
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Lekko jesz, to lekko 
się czujesz. Masz 
więcej energii i lepsze 
samopoczucie.

Dobre nawyki
 W porównaniu nie tylko z miesz-

kańcami krajów śródziemnomorski-
chale ale i innych krajów europej-
skich Polacy jedzą ciężko i tłusto. 
Można winić za to nasz klimat, długie 
zimy, krótkie lata oraz wieczny nie-
dobór słońca, lecz prawda jest też ta-
ka, że nasze polskie nawyki żywienio-
we przedstawiają wiele do życzenia. 

Lubimy jadać tłusto, słodko i ciężko. 
A do tego jeszcze nieregularnie. Pola-
cy unikają śniadań, piją za mało wo-
dy w ciągu dnia, jedzą stanowczo 
za dużo czerwonego mięsa a za ma-
ło warzyw i owoców. Dane statystycz-
ne pokazują także, że spożycie cu-
kru w Polsce rośnie z roku na rok, co 
szczególnie źle wpływa na stan nasze-
go uzębienia. Do tego pokochaliśmy 
fast foody. Hamburgery, kebaby i fryt-
ki. Takie nawyki przejmują od nas na-
sze dzieci, które nierzadko pełnowar-
tościowy obiad zastępują hot-dogiem, 
batonem, czipsami popijając to wyso-

kosłodzonymi napojami gazowany-
mi. Efekt? Coraz gorsze wyniki badań 
u dorosłych, wysoki poziom choleste-
rolu oraz choroby krążenia u coraz 
młodszych Polaków oraz... nadwaga. 
Dzieci i młodzież mają coraz gorszą 
kondycję zdrowotną i fizyczną, po-
psute zęby oraz nadmiar kilogramów. 
Przykład idzie z góry. Jeśli więc zale-
zy nam na własnym zdrowiu oraz ca-
łej naszej rodziny zmieniajmy złe na-
wyki żywieniowe razem. Dziadkowie, 
rodzice i dzieci.

zDrowa kuchnia Domowa
Od kilku lat i w Polsce panuje 

moda na wspólne gotowanie. Coraz 
więcej programów kulinarnych 
spowodowało, że Polacy chętniej 
eksperymentują w kuchni. Szuka-
my nowych przepisów, chodzimy 
na kursy gotowania i pieczenia, 
oglądamy zmagania szefów kuch-
ni w telewizyjnych show. To zna-
komita okazja, aby polubić „stanie 
przy garach” i zmienić nawyki ży-
wieniowe. Gotując w domu wiemy 
co jemy, możemy korzystać zawsze 
ze świeżych i zdrowych składników 
oraz uczyć dobrych wzorców nasze 
dzieci. Wspólne gotowanie nie tyl-
ko odciąża panie domu, ale tak-
że cementuje całą rodzinę. Dzie-
ci już od najmłodszych lat mogą 
pomagać w kuchni wykonując 
proste i bezpieczne prace, a póź-
niej, wraz z wiekiem trudniej-

sze i bardziej wymagają-
ce. Nie tylko nauczą się jak 

przygotowuje się posiłki, ale 
i poznają wartość składni-
ków odżywczych. Pokazuj-
my naszym pociechom jak 
prawidłowo komponować 
zbilansowane posiłk. Jakie 
mięso jest zdrowe, jak łą-
czyć białko, cenne tłuszcze 
i niezbędne węglowoda-
ny? Czego unikać w diecie? 
Ile warzyw i owoców jadać 
w ciągu dnia? To wszyst-
ko my, dorośli, mamy „po-
dane na tacy” w telewizji, 
w Internecie i w magazy-
nach o zdrowiu. Tę wie-
dzę od najmłodszych lat 
zaszczepiajmy swoim dzie-
ciom i wnukom. A kolej-
ne pokolenia Polaków będą 
zdrowszymi, szczęśliwszy-
mi i bardziej świadomymi 
konsumentami. 

t e m a t  N u m e r u

rzywa te nie tylko są tańsze niż zimą, 
ale i znacznie smaczniejsze. Soczyste, 
słodkie i kruche. Komponujmy z nich 
zdrowe sałatki z dodatkiem sera feta 
lub pieczonych piersi z kurczaka lub 
indyka. Aby posiłek był sycący moż-
na dodać jeszcze grzanki z pełnoziar-
nistego chleba z masłem czosnkowym. 
Zamiast tłustych śmietan i gotowych 
dresingów, używajmy oliwy z oliwek 
wymieszanej z soniem z cytryny, kil-
koma kroplami octu balsamicznego 
i ziołami. Taki typowy sos vinegrette 
znakomicie podkreśli delikatny smak 
warzyw i jest znacznie zdrowszy niż 
majonez. W upalne dni taka sałat-
ka zaspokoi nasz apetyt zarówno ja-
ko danie obiadowe lub lekka kolacja. 
Również nasi goście będą zachwyce-
ni, jeśli w niedzielne popołudnie po-
stawimy na stole ogromną miskę kolo-
owej, dobrze przyprawionej sałaty.

coś słoDkiego
Kochamy słodycze w każdej posta-

ci, lecz jeśli zależy nam na zrzuceniu 
kilku zbędnych kilogramów, na deser 
zamiast ciężkich i kalorycznych ciast 
z bitą śmietaną i kremem wybierajmy 
sezonowe owoce. Truskawki, maliny, 
jagody, borówki, śliwki, jabłka, mo-
rele oraz wiele innych darów natury 
znakomicie zaspokoją nasz apetyt na 
słodkie a jeszcze są źródłem cennych 
witamin. Z sezonowych owoców moż-
na także robić galaretki, lekkie ser-
niki oraz koktajle. Warto używać ni-
skotłuszczowych jogurtów zamiast 
śmietany, chudego mleka oraz nie do-
dawać do nich cukru. W upalne dni 
zamiast lodów na bazie śmietany le-
piej jest wybierać owocowe sorbety.

nie tylko wieprzowy tłuszczyk smaku-
je wybornie. 

Również w codziennej diecie 
w miesiącach wiosennych i letnich 
stawiajmy na lekkie jarzynowe zupy 
krem, botwinki i chłodniki. Jako dru-
gie dania wybierajmy gotowane ka-
lafiory i brokuły, młodą marchew-
kę, kalarepkę oraz młode ziemniaczki 
z koperkiem a do tego kefir lub zsia-
dłe mleko. Taki obiad jest nie tyl-
ko pyszny i zdrowy, ale i pełnowarto-
ściowy. Dietetycy polecają włączenie 
do codziennego menu jak najwięk-
szą ilość ryb. Niestety, ryby tanie nie 
są a przede wszystkim nie wszędzie 
w naszym kraju można je kupić świe-
że. Dlatego jeśli tylko mamy możli-
wość podczas urlopów czy wyjazdów 
w „okolice rybne” (stawy, jeziora, mo-
rze) kupić je ze stawów hodowlanych 
lub od rybaków - korzystajmy do opo-
ru. Świeże ryby z grilla są nie tyl-
ko pyszne, ale uzupełniają niedobory 
wielu mikroelementów. 

sałatka na obiaD?
Czemu nie? Warto przenieść na-

szą miłość do tradycyjnej sałatki ja-
rzynowej z majonezem, która króluje 
na naszych świątecznych i imieni-
nowych stołach także na inne wa-
rzywne rarytasy. Wiosną i latem na 
targach i w warzywniakach jest mnó-
stwo rodzajów zielonych sałat - masło-
wa, lodowa, rzymska a do tego ostat-
nio coraz popularniejsza roszponka 
i rukola. Starajmy się zawsze je mieć 
w domu plus przeróżne odmiany po-
midorów, ogórki, papryki, słodkie i de-
likatne cebule. To taki nasz żelazny 
zestaw na lato, bo o tej porze roku wa-

zamiast lodów na bazie śmietany le
piej jest wybierać owocowe sorbety.

likatne cebule. To taki nasz żelazny 
zestaw na lato, bo o tej porze roku wa-
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AP: Przez ostatnie kilka lat zmieni-
łaś się – odmłodniałaś, wypiękniałaś, 
wyglądasz coraz lepiej. Czemu zawdzię-
czasz tę przemianę?
Agata Młynarska: Zaczęło się od 
przełomu w moim życiu. Kiedy skoń-
czyłam czterdzieści kilka lat, usłysza-
łam w telewizji, że jestem już za stara, 
że mój czas się skończył. Straciłam pra-
cę. Bardzo to przeżyłam, ale postano-
wiłam się nie poddawać – chciałam da-
lej wykonywać zawód, który kocham. 
Pomyślałam: „Może jest trochę racji 
w ocenie, którą usłyszałam – może po-
winnam schudnąć, lepiej się odżywiać, 
wrócić do formy”.  Pierwszy raz po 
wielu latach musiałam napisać CV, szu-
kać pracy. Zaczęłam też konsekwent-
nie nad sobą pracować: trenować, ina-

na młodość
RECEPTA

Agata Młynarska wygląda 
młodo i promiennie. Bije 
od niej blask i energia. 
Trudno uwierzyć, że dość 
dawno przekroczyła 
czterdziestkę. 
Jak ona to robi?

czej jeść. A telewizja Polsat otworzyła 
przede mną nowy, zawodowy rozdział. 
W odkryciu nowej siebie pomogli mi: 
stylista Piotrek Koncki, dbający o mój 
wizerunek w mediach, i dwie cudow-
ne dziewczyny – Katarzyna Rudnik 
i Katarzyna Piechocka, odpowiedzialne 
za moją „profesjonalną urodę” – wło-
sy i makeup. Nauczyłam  się akcepto-
wać siebie jako kobietę, nabrałam pew-
ności siebie. I to też wpłynęło na mój 
wygląd, na samopoczucie. Jak już mi 
się udało zbudować poczucie własnej 
wartości, postanowiłam założyć portal 
dla kobiet. Chciałam pokazać innym, 
że kobieta po czterdziestce może super 
wyglądać, uwierzyć w siebie i realizo-
wać swoje marzenia. 

⎱
AP: Czy na co dzień stosujesz jakąś spe-
cjalną dietę? 
Agata Młynarska: Gdy podjęłam 
decyzję, że czas na zmiany, wiedzia-
łam, że koniec z bezkarnością w je-
dzeniu. Albo sobie odpuszczę, albo się 
pozbieram i wrócę do mojego rozmia-
ru 38. Pomogli mi w tym Asia i Da-
rek Brzezińscy, dietetycy i trenerzy. 
Oprócz obowiązkowych ćwiczeń na-
uczyłam się przede wszystkim inaczej 
jeść. Kiedy pierwszy raz wyruszyłam 
do pracy z jedzeniem w pudełkach po-
dzielonym na porcje, myślałam, że spa-
lę się ze wstydu. Teraz noszę je z du-
mą! Jem 5 razy dziennie, małe porcje 
– nie ma w nich tłuszczu, ale jest oli-
wa. Nie ma w nich chleba, ale jest ma-
karon razowy. Nie ma w nich cukru, 
ale są owoce. 

⎱
AP: Czego nigdy nie jadasz?
Agata Młynarska: Praktycznie nie 
jem pieczywa, ani słodyczy, ale także 
rzeczy tłustych i gęstych. Odzwycza-
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mŁYNaRSka 
ma 48 lat,  
czworo dzieci 
(w tym dwoje 
adoptowanych), 
dwie wnuczki.  
Dziennikarka, 
prezenterka 
TV. Związana 
z Polsatem, 
w którym 
pełnifunkcję 
Szefa Zespo-
łu Nowych 
Projektów oraz 
producenta 
kreatywnego.

agata Jakóbcz ak

Gdy podjęłam decyzję, 
że czas na zmiany, 
wiedziałam, że to 
koniec z bezkarnością 
w jedzeniu.
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iłam się, bo mi nie służą – po takim 
niezdrowym jedzeniu gorzej śpię, jest 
mi ciężko. Moją podstawową zasadą 
jest, żeby nigdy nie być głodną – jeść 
lekkie jedzenie kilka razy dziennie. Po 
zmianie nawyków żywieniowych nie 
tylko schudłam, ale zdecydowanie le-
piej się czuję.

⎱
AP: Czy znajdujesz czas na regularne 
uprawianie sportu?
Agata Młynarska: Staram się, na 
ile tylko jest to możliwe. Zaczęłam 
od intensywnych ćwiczeń w siłowni. 
Teraz już nie mam na to czasu, więc 
staram się regularnie chodzić „na ki-
je”, jeździć na rowerze, chodzić na ba-
sen. Ostatnio odkryłam jogę. Mam 
kilka ulubionych pozycji – nawet te-
lewizję oglądam, siedząc w „szpagato-
wym” rozkroku. Rano, po przebudze-
niu, opieram nogi o ścianę, w pozycji 
„L” – to bardzo ważna pozycja dla ko-
biet dojrzałych – poprawia krążenie, 
ukrwienie, zapobiega żylakom, obrzę-
kom nóg. Moją ulubioną aktywnością 

sportową jest nordic walking – za-
wsze wożę kije w samochodzie i gdy 
tylko mam trochę wolnego czasu, idę 
na intensywny spacer.

⎱
AP: Nordic walking to dla Ciebie więcej 
niż aktywność fizyczna – „kijujesz” się 
na sukces, na cele... Skutecznie?
Agata Młynarska: Tak, postanowi-
łam wykorzystać czas spacerów z kija-
mi nie tylko dla ciała, ale i dla umysłu. 
Razem z moją przyjaciółką, Joanną Ku-
rowską, przeczytałyśmy książkę „Potę-
ga podświadomości”. Postanowiłyśmy 
programować swój umysł na osiągnię-
cie celów. Stało się to dla nas rodzajem 
rytuału – w rytm swoich kroków gło-
śno wypowiadamy swoje cele, powta-
rzając jedno, najważniejsze dla każdej 
z nas zdanie. To działa!

⎱
AP: „Na pewno jesteś zakochana, bo 
tak pięknie wyglądasz” – pytają Cię. 
Zmieniłaś się dla faceta?
Agata Młynarska: Zawsze wszyst-
kie zmiany powinno się robić wyłącz-

nie dla siebie. Nigdy nie udało mi się 
osiągnąć efektów, jeśli próbowałam 
robić to dla kogoś innego. To stereo-
typ, że zmienimy się dla faceta albo 
żeby zrobić na złość koleżance z pra-
cy. Najważniejsze, żeby docenić siebie 
na mapie innych ludzi, żeby chcieć 
zrobić coś dobrego dla siebie. Dopiero 
wtedy, gdy zaakceptujemy siebie, wo-
kół nas pojawią się te najważniejsze, 
wartościowe osoby. W moim życiu tak 
właśnie się stało. 

⎱
 AP: Wiem, że masz swoje ulubione za-
biegi kosmetyczne, którym jesteś wierna. 
Czy możesz je zdradzić?
Agata Młynarska: Stosuję regular-
nie dwa zabiegi – pierwszy to mezotera-
pia igłowa, która polega na wprowadza-
niu witamin i składników odżywczych 
do głębszych warstw skóry, dzięki cze-
mu staje się ona młodsza i lepiej odży-
wiona. Od czasu do czasu decyduję się 
także na Fraxel – laser, który stosu-
ję pod oczy i na szyję. Z zabiegów ko-
rzystam bardzo rozważnie, zawsze pod 
opieką pani dr Anny Piwek.

⎱
AP: Prowadzisz portal dla kobiet ona-
onaona.com. Co radzisz zabieganym ko-

bietom, które pytają: „Pani Agato, jak Pa-
ni to robi, że tak świetnie wygląda?”.
Agata Młynarska: Podstawa to 
serdeczność dla samej siebie. Trze-
ba znaleźć dla siebie odrobinę czasu, 
chwilę, żeby przygotować sobie do pra-
cy zdrowe jedzenie, żeby pójść na ba-
sen czy nordic walking. Pozytywne 

i radosne nastawienie do życia spra-
wia, że chce nam się zrobić coś dobrego 
także dla siebie. Ale zawsze powtarzam 
podczas swoich spotkań z kobietami, 
że najważniejsze jest zdrowie i musimy 
nauczyć się o nie dbać. W swoim kalen-
darzu koniecznie trzeba zaplanować 
okresowe badania u specjalistów.

⎱
AP: Towarzyszy Ci stałe zainteresowa-
nie mediów. Czy to dla Ciebie satysfakcja, 
czy presja?
Agata Młynarska: To jest ogromna 
satysfakcja, bo wykonywanie tego za-
wodu musi wiązać się z tym, że Cię wi-
dzą, oceniają. Oczywiście zależy od te-
go, jaki to jest rodzaj zainteresowania 
– w moim przypadku to całe spektrum, 
nie tylko jak jestem ubrana, ale co ro-
bię dla kobiet, jak żyję.  My, ludzie me-
diów, jesteśmy jak bohaterowie teleno-
weli, mieszkamy w wyobraźni widzów. 
Czy to jest presja? Nie, trzeba to przy-
jąć do wiadomości i nauczyć się z tym 
żyć. Ale ważne jest, aby umieć ukró-
cić niezdrowe zainteresowanie mediów 
plotkarskich, nie podejmować dyskusji.

⎱
AP: Czym dla Ciebie jest sukces? Czy 
uważasz się za kobietę spełnioną?
Agata Młynarska: Tak, uważam 
się za kobietę spełnioną, ale spełniam 
się przez cały czas w kolejnych wyzwa-
niach, które przed sobą stawiam. Mia-
rą sukcesu zawodowego jest dla mnie 
wykonywanie mojego zawodu nieprze-

rwanie przez wiele lat. Od 25 lat jestem 
na rynku mediów i mój telefon ciągle 
dzwoni, a moje nazwisko wciąż coś wie-
lu osobom mówi. Jestem zapraszana do 
programów, do wywiadów, wciąż dosta-
ję nowe propozycje. W mediach moż-
na to uważać za sukces, bo większość 
karier jest efemeryczna – gwiazdy po-
jawiają się i znikają po jednym sezo-
nie. Ja nadal jestem w zawodzie, od lat, 
wciąż się rozwijam i jeszcze wiele mi 
zostało do zrobienia.

rozmawiała Agata Jakóbczak
zdjęcia East News (3)

Po zmianie nawyków 
żywieniowych  
schudłam i znacznie 
lepiej się czuję.

Gwiazdy pojawiają się 
i znikają po jednym 
sezonie. Ja jestem  
w telewizji od 25 lat. 
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najlżejsza z konsekwencji, które mogą 
Cię spotkać.

2.  Organizm potrzebuje regeneracji.  
Zaplanuj swój wieczór tak, aby zapew-
nić sobie kilka godzin spokojnego snu 
po imprezie.

3.  Każdy jest inny. Ilość wypitego alko-
holu, waga ciała, rodzaj spożytych 
posiłków oraz indywidualne predys-
pozycje mają wpływ na tempo, w jakim 
Twój organizm wchłania oraz eliminuje 
alkohol. Niektórzy potrzebują więcej 
czasu niż inni,  
aby wytrzeźwieć.

Pij Alcovit Med po imprezie i JUŻ NIGDY 
NIE UMIERAJ JUTRO! 

Jest to możliwe dzięki działa-
niu naturalnego silikatu mi-
neralnego zawartego w prepa-
racie Alcovit Med, który ma 
zdolność selektywnego wiąza-

nia cząsteczek alkoholu i usuwania ich 
z organizmu. 

Alcovit Med nie wchłania się z prze-
wodu pokarmowego. Wiąże cząsteczki al-
koholu w żołądku i jelicie cienkim, pozba-

art ykuł sponsorowany

wiaąc je możliwości przedostania się do 
krwiobiegu. Ponieważ alkohol, który jest 
substancją dobrze rozpuszczalną w wo-
dzie, swobodnie przechodzi przez błony 
biologiczne, może być wchłaniany zwrot-
nie z naczyń otaczających jelito. Ten po-
wracający do jelita alkohol także jest wy-
chwytywany przez Alcovit Med.

Mniej alkoholu wchłoniętego do krwi 
to mniej jego toksycznego metabolitu – al-
dehydu octowego, odpowiedzialnego za 
syndrom dnia następnego. Najlepiej stoso-
wać Alcovit Med tuż przed, w trakcie lub 
bezpośrednio po zakończeniu konsumpcji 
alkoholu, przed położeniem się spać, żeby 
następnego dnia obudzić się w dobrej for-
mie, gotowym do nowych wyzwań.

baw się odpowiedzialnie. kilka zasad, 
o których warto pamiętać:

1.  Nigdy, ale to nigdy nie prowadź po al-
koholu! Twoja koncentracja i szybkość 
reakcji po spożyciu alkoholu są mocno 
zredukowane. Utrata prawa jazdy to 

nie umieraj jutro!
już nigdy
Alcovit Med to wyrób 
medyczny. Jego 
innowacyjne działanie 
polega na zdolności  
redukowania poziomu 
alkoholu w organizmie. 
Obniża ilość alkoholu i jego 
toksycznych metabolitów 
we krwi, dzięki czemu 
następnego dnia 
mamy dobrą formę.

R e k l a m a

 – rekomendowana cena detaliczna Producenta w wybranych Aptekach;
 – średnia cena rynkowa

Alcovit najlepiej 
stosować tuż przed, 
w trakcie lub zaraz po 
spożyciu alkoholu.
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zwracając uwagi, że są w niej słabej 
jakości produkty. Zanim wyjedziesz 
w daleką podróż, sprawdź, co powinno 
znaleźć się w prawidłowo wyposażonej 
apteczce samochodowej.

Warto wiedzieć, że w apteczce, ze 
względu na duże różnice temperatur pa-

nujące w samochodzie, nigdy nie należy 
wozić lekarstw. W poważnych przypad-
kach oczywiście wzywamy pogotowie 
ratunkowe, ale kiedy kierowca lub pasa-
żer ma lekkie obrażenia lub choćby ska-
leczenia, brak podstawowych środków 
opatrunkowych bywa dotkliwy. 

Pełna
apteczka

Zgodnie z Kodeksem Kro-
gowym w naszym kraju 
nie ma obowiązku woże-
nia apteczki w samocho-
dzie. Coraz więcej osób 

decyduje się jednak na jej zakup, ro-
zumując słusznie, że na drodze zdarza 
się wiele niebezpiecznych sytuacji, 
w których może okazać się niezbędna.

Jest jednak duża grupa kierowców, 
którzy w ogóle nie wożą apteczki, a je-
śli ją mają – nigdy nie sprawdzają za-
wartości lub kupują najtańszą, nie 

bandaż 
dziany 
– sterylny, nieela-
styczny, absorbujący 
płyny, do przytrzymy-
wania opatrunku.

bandaże 
elastyczne  
– niejałowe, do unie-
ruchamiania zwich-
nięć, złamań oraz opa-
trunku uciskowego.

nożyczki
– przydatne do 
cięcia plastrów 
lub kompresów.

Plastry 
oPatrunkowe
– przylepce (hipo-
alergiczne, z tkaniny, 
jedwabiu, folii lub 
włókniny, z warstwą 
kleju akrylowego).

woda 
utleniona
czyści i oddziela 
zabrudzenia 
oraz bakterie 
z zakamarków 
tkanek otaczają-
cych zranienie.

Pęseta 
jest niezbędna do chwyta-
nia przedmiotów, których 
mały rozmiar utrudnia lub 
uniemożliwia manipulację 
za pomocą rąk. 

Plaster 
z substancją samoprzy-
lepną, stosowany na 
rany.  Z opatrunkiem lub 
w postaci kilkumetrowej 
zwiniętej rolki.

komPresy gazowe 
– można użyć ich na rany, 
są bardzo higieniczne 
i cienkie. Wykonane są 
z gazy bawełnianej bielo-
nej metodą bezchlorową.

oPatrunki 
hydrożelowe
 stosowane na oparzenia, 
stłuczenia, opuchnięcia..

Kto z nas, tak z ręką na 
sercu, przyzna się, że ma 
w samochodzie apteczkę, 
a w niej odpowiednie 
rzeczy. Mało kto. Warto 
to zmienić, bo nigdy nie 
wiemy, co się wydarzy.

Co powinna zawierać apteCzka?

– instrukcja udzielania pierwszej pomocy

– kompresy gazowe

– plastry z opatrunkiem i bez opatrunku

– bandaże

– opaska elastyczna

– ustnik do sztucznego oddychania

– chusta trójkątna

–  lateksowe rękawiczki ochronne (min. jedna para)

– koc termiczny

– agrafki
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zycję ciała, zrób sobie jakąś małą przyjem-
ność. Staraj się mieć dużo zajęć przez cały 
dzień. A jak już ci się uda przetrwać jeden 
dzień, jesteś na dobrej drodze. Chwal się 
nim wśród znajomych i skreślaj w kalen-
darzu każdy dzień bez papierosa.

Z nikotyną i beZ
Metody farmakologiczne opierają się 

na preparatach zawierających określo-
ne substancje (głównie czystą nikotynę 
w mniejszym stężeniu). Ich celem jest wy-
tłumienie objawów głodu nikotynowego. 
Są dostępne w kilku formach. Na przykład 
nikotynową gumę do żucia można stoso-
wać systematycznie albo okazjonalnie. Aby 
wykorzystać jej walory lecznicze, żuje się 
ją dużo wolniej niż zwykłą gumę. Przeciw-
wskazaniem jest niedawno przebyty udar, 
stany zapalne jamy ustnej, choroba stawu 
skroniowo-żuchwowego. 

Plastry nikotynowe nakleja się na do-
wolną, nieowłosioną część ciała. Podob-
nie jak gumy, występują w kilku różnych 
dawkach. Przeciwwskazaniem dla tej me-
tody są niektóre schorzenia skóry i sta-
ny pozawałowe. Z kolei tabletki do ssania 
w dawce 2 mg lepsze są dla osób, które wy-
palają pierwszego papierosa po upływie 
co najmniej 30 minut po przebudzeniu. 
Silniejsze, w dawce 4 mg, są polecane dla 
tych, którzy pierwszego papierosa wypa-
lają dużo wcześniej. Kuracja trwa nie kró-
cej niż 6 tygodni. Przeciwwskazaniem jest 
nadciśnienie tętnicze (niekontrolowane), 
choroba wrzodowa żołądka, nadczynność 
tarczycy, cukrzyca. Wkłada się je pod język 
i pozostawia do rozpuszczenia. Przez ten 
czas nie powinno się jeść ani pić. Przeciw-
wskazaniem mogą być niektóre choroby 
układu krążenia. Jest także inhalator niko-

tynowy, czyli ustnik wraz z pojemnikiem, 
do którego wkłada się wymienne nabo-
je z nikotyną. Sposób używania inhalato-
ra przypomina zaciąganie się papierosem, 
dlatego metoda ta może odpowiadać tym, 
którzy przywiązują wagę do rytuału pa-

lenia. Inhalator stosuje się, gdy tylko po-
jawia się potrzeba zapalenia. Jednorazo-
wa inhalacja powinna trwać 15-20 minut. 
Przeciwwskazaniem jest niedawno prze-
byty zawał serca czy ciężka arytmia serca.

niekonwencjonalnie
Wybór tych metod jest spory – aku-

punktura, elektrostymulacja, biorezonans, 
hipnoza, metoda Carra (sesje grupowe, któ-
rych celem jest uświadomienie mechani-
zmu „nikotynowej pułapki”, niektórym 
palaczom wystarczy jedna 6-godzinna se-
sja, by rzucić palenie). Inni chwalą sobie 
terapię prowadzoną przez Kościół Adwen-
tystów Dnia Siódmego, w której kładzie się 
nacisk na osobistą walkę z nałogiem, reali-
zowaną w trzech wymiarach: fizycznym, 
moralnym i psychicznym.

Do metod niekonwencjonalnych na-
leżą też metody behawioralne, polega-
jące na stosowaniu jednocześnie dwóch 
odmiennych rozwiązań: metody awersyj-
nej (obrzydzanie) i metody pozytywnego 
wzmocnienia (nagradzanie). 

Wciąż dość kontrowersyjną metodą 
jest e-papieros, elektroniczne urządzenie 
służące do podawania niewielkich ilości 
nikotyny metodą inhalacji. Może imito-
wać papierosa, fajkę, cygaro, ale też np. 
długopis. Nie zawiera tlenku węgla, gdyż 
cały proces polega na inhalacji parą, a nie 
na spalaniu tytoniu. 

SamodZielnie cZy Z pomocą?
Statystyki pokazują, że spośród mi-

lionów byłych palaczy na całym świe-
cie aż 90 proc. porzuciło nałóg o wła-
snych siłach. Jeśli jednak czujesz, że 
nie potrafisz tego dokonać, poproś o po-
moc. Okaże się szczególnie przydat-
na, gdy zdecydujesz się na jedną z kon-
kretnych metod. Jest ich tak wiele, że 
można się zagubić. Jeśli ma być farma-
kologiczna, wskazany jest kontakt z le-
karzem, zwłaszcza przy chorobach prze-
wlekłych (chodzi o to, aby wykluczyć 
możliwość interakcji leków z substancja-
mi zawartymi w preparatach antyniko-
tynowych). Poza tym lekarz może oce-
nić, czy potrzebne jest wsparcie lekowe, 
czy wystarczy samozaparcie. Prof. Za-
toński radzi, aby zacząć od zmiany przy-
zwyczajeń. A jeśli to nie przyniesie efek-
tów, sięgnąć po metody specjalne.

Nie, dziękuję
PaPierosa?

Niektórzy chcą zerwać 
z nałogiem przez całe ży-

cie, i nic. Inni z dnia na 
dzień przestają palić i uda-

je im się to za pierwszym 
razem. Dlaczego? 

BOŻENA KLUKOWSK A

Aż 90 proc. palaczy 
porzuciło nałóg 
o własnych siłach.

Stopniowe 
ogrAniczAnie

ten wielki dzień

Notuj, ile pieniędzy wydajesz na pa-
pierosy (w skali miesiąca, roku).  
Nie pal, gdy:

1.  Masz ręce zajęte inną pracą 
(sprzątaniem, pisaniem, prowa-
dzeniem samochodu, rozmową 
przez telefon).

2.  jesteś na spacerze, zwłaszcza 
gdy towarzyszą ci dzieci.

3.  Relaksujesz się po posiłku i papie-
ros ma być dodatkiem do deseru, 
kawy czy kieliszka wina. 

4.  oglądasz telewizję, czytasz gazetę 
czy książkę.

W dniu, kiedy postanawiasz, 
że przestajesz palić:

1.  Wyśpij się, śpij nie mniej, ale i nie 
więcej niż 8 godzin. 

2.  po przebudzeniu poprzeciągaj 
się, pogimnastykuj przy otwar-
tym oknie.

3.  Zjedz lekkie, pożywne śniadanie.

4.  Miej pod ręką wodę mineralną 
(popijaj ją w ciągu dnia małymi ły-
kami) i produkty pozwalające za-
jąć ręce i zaspokoić chęć sięgnię-
cia po papierosa (np. warzywa czy 
owoce pokrojone w małe kawał-
ki, guma do żucia, orzeszki, pestki 
dyni, słonecznika itp).

Znany epidemiolog, onkolog, 
autor licznych poradników 
o odzwyczajaniu się od na-
łogu, prof. Witold Zatoński, 
uważa, że najważniejsze są 

motywacja i konsekwencja. Jeśli są wy-
starczająco silne, z nałogiem można ze-
rwać nawet bez szczególnych poświęceń. 
I to raz na zawsze. Jeśli są słabe, ochota 
na „dymka” znowu będzie cię chwytać. 

jak Zmienić nawyki?
Staraj się nie palić automatycznie. 

Trzy razy zastanów się, nim sięgniesz po 
papierosa. Jeśli jednak już wyjmiesz pa-
pierosa, to kilka razy go obejrzyj, zanim 
zapalisz. Psycholodzy uważają, że odwle-
kanie, jedna z metod małych kroków, po-
zwala zmniejszyć liczbę wypalanych pa-
pierosów. Odkładaj pudełko z papierosami 
w takie miejsce, do którego dotarcie bę-
dzie wymagało pewnego wysiłku. Pod-
czas palenia spróbuj się nie zaciągać. Jeśli 

dzień zaczynasz od papierosa, koniecznie 
zmień ten nawyk. Najpierw śniadanie, 
a dopiero potem papieros. Przed zapale-
niem wykonaj kilka głębokich wdechów, 
najlepiej przy dostępie do świeżego po-
wietrza. Staraj się więcej czasu spędzać 
wśród niepalących. Poszukaj towarzy-
stwa osób, które niedawno rzuciły pale-
nie i chętnie cię w tym wesprą. Jeśli na-
dal musisz zapalić, przemyj twarz zimną 
wodą, umyj zęby, idź na spacer, zmień po-
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Co ciekawe, przyczyną 
alergii na pyłki nie są 
zwykle te najpiękniej-
sze kwitnące koloro-
wo rośliny, ale trawy, 

chwasty lub drzewa. Ponieważ sezon 
kwitnienia trwa od stycznia do paź-
dziernika, kalendarz pylenia roślin to 
dla alergików lektura obowiązkowa. 

Dokuczliwe objawy
Choroba sprawia, że normalne 

funkcjonowanie jest bardzo utrudnio-
ne. Bo jak uczyć się lub pracować, gdy 
z nosa leje się wodnisty katar, swędzi 
ciągle w nosie, kichanie zakłóca każ-
dą czynność, a o odróżnieniu zapachu 
róż od zepsutego jajka można tylko 
pomarzyć. Jednocześnie oczy często 
swędzą jak posypane solą, powieki są 
opuchnięte i zaczerwienione od cią-
głego pocierania, a w dodatku łzawią. 
Dolegliwościom może towarzyszyć 
kaszel, drapanie w gardle, osłabie-
nie i chroniczne zmęczenie. Co gor-
sza, objawy nie ustępują jak w przy-
padku infekcji po kilku dniach, ale 
trwają tygodniami, zwykle do chwi-
li, aż ustanie pylenie uczulającej ro-

lek. med. AnnA jAworskA 

śliny. Objawy nasilają się na powie-
trzu, zwłaszcza w ciepłe, słoneczne 
dni. Słabną nieco po deszczu, gdy pył-
ki spadają wraz z kropelkami deszczu. 

Jak to możliwe, że niewinnie wygląda-
jąca topola lub babka lancetowata wy-
wołuje tak uciążliwe dolegliwości?

jest taki czas
Objawy występują zwykle co ro-

ku o tej samej porze, czyli w okre-
sie kwitnienia rośliny, na którą cho-
ry jest uczulony. Dolegliwości kataru 
siennego lub alergicznego nieżytu 
spojówek mogą wywoływać także za-
rodniki pleśni, głównie Cladosporium 
(objawy zwykle w czasie koszenia 
traw) i Alternarii (nasilenie najwięk-
sze podczas koszenia zbóż). Gdy nad-
chodzi czas pylenia, w powietrzu uno-
szą się miliardy maleńkich ziarenek 
pyłku kwiatowego. Mogą być wielko-
ści setnych części milimetra. Ci mi-
kroskopijni winowajcy wnikają do 
dróg oddechowych chorego, co układ 
immunologiczny traktuje jak atak za-

Gdy pyłki
szaleją

Zaczyna się od leszczyny 
pylącej w styczniu albo 
lutym. Dla jednych 
to oznaka zbliżającej 
się wiosny, dla innych 
alergicznego koszmaru, 
który trwa aż do jesieni.

Obalamy mity!
czasy się zmieniają, stale powstają nowe, bezpieczniejsze i skuteczniejsze leki, 
a lęk przed sterydami jak był, tak wciąż jest. Niesłusznie. Nowoczesne prepara-
ty są naprawdę bezpieczne. Działają w miejscu podania, czyli w nosie i zatokach, 
a do krwi wnikają w minimalnych ilościach. Nie ma więc mowy o tyciu lub zaha-
mowaniu wzrostu u dzieci. aby sterydy były skuteczne, trzeba je stosować regu-
larnie i zgodnie z zaleceniem lekarza.   

grażający zdrowiu. Wówczas system 
odpornościowy uruchamia cały arse-
nał możliwej broni, w wyniku czego 
dochodzi do podrażniania, obrzęku 
i przekrwienia błony śluzowej no-
sa, a często także spojówek oczu (czy-
li przezroczystej błony pokrywającej 
oko i powieki od środka). Reakcja ta 
przypomina system naczyń połączo-
nych lub taśmę produkcyjną. Urucho-
mienie jednego elementu pociąga za 
sobą cały ciąg wydarzeń, które bar-
dzo trudno zatrzymać, bo jedyną sku-
teczną metodą jest unikanie kontaktu 
z tym, co uczula. A przecież trud-
no nie wychodzić z domu przez kil-
ka miesięcy czy nie otwierać okien, 
gdy wiosna lub lato w pełni. To wła-
ściwie niemożliwe odciąć się od pył-
ków. Choć można ten nieprzyjemny 
kontakt ograniczyć. Głównym moto-
rem tej łańcuchowej reakcji jest jeden 
z rodzajów przeciwciał: IgE. U alergi-
ków stężenie IgE, reagując błędnie na 
pyłki jak na groźnego intruza, wra-
sta kilkakrotnie ponad normę. Ponad-
to komórki tuczne znajdujące się w ja-
mie nosowej wytwarzają duże ilości 
czynników nasilających dolegliwości 
alergii, głównie histaminę. A potem 
rusza lawina reakcji skierowanych 
przeciwko nieistniejącemu wrogowi, 
powodujących obrzęk śluzówki nosa, 
poszerzenie naczyń w nosie i dokucz-
liwy katar.

Jak uczyć się lub 
pracować, gdy z nosa 
leje się wodnisty katar?

alergia na lekarza  
– lekarz na alergię

Wizyta u lekarza jest konieczna nie 
tylko z powodu męczących dolegliwo-
ści. Nieleczony alergiczny nieżyt nosa 
znacznie zwiększa ryzyko rozwoju ast-
my oskrzelowej. W tym przypadku nie 
ma mowy o wymówkach, że nie lubię 
lekarzy – bez fachowej pomocy się nie 
obejdzie. Rady koleżanek, babć czy te-
ściowych mogą tylko pogorszyć spra-
wę. Z pewnością niezbędna jest wizyta 
u alergologa (ze skierowaniem od leka-
rza rodzinnego, aby wykonać stosow-
ne badania). Czasem trzeba jednak od-
wiedzić także gabinet laryngologa, aby 
wykluczyć przewlekłe zapalenie zatok, 
polipy nosa, skrzywienie przegrody no-
sowej lub inne możliwe laryngologiczne 
przyczyny przewlekłego kataru. Ogrom-
ne znaczenie dla postawienia właści-
wej diagnozy mają informacje uzyskane 

od pacjenta: jakie objawy mu dokucza-
ją, a przede wszystkim kiedy i w jakich 
okolicznościach. Alergolog może się tak-
że wspierać dodatkowymi badaniami: 

●  punktowe testy skórne z z aler-
genami;

● badanie stężenia IgE we krwi;
● spirometria*.

coDzienność z alergią
Najważniejszym sposobem leczenia 

jest unikanie kontaktu z alergenem. Ba!  
Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Ale 
można choć starać się to zrobić, np. uni-
kając spacerów w słoneczne dni w okre-
sie pylenia uczulających roślin. Lepiej 
w tym czasie nie wybierać się na łąkę, 
do lasu lub parku. Ulgę daje także regu-
larne przemywanie oczu i płukanie no-
sa solą fizjologiczną. Metoda ta pozwa-
la zmniejszyć ilość uczulających pyłków 
w otoczeniu chorego. Aby właściwie 
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płukać nos, chory powinien się poło-
żyć na plecach z odchyloną mocno do ty-
łu głową lub na boku. Płukanie nosa na 
stojąco z lekko odgiętą do tyłu głową jest 
zwykle niewystarczające. Gdy dolegli-
wości są bardzo dokuczliwe, warto się-
gnąć po napar z melisy. Herbata z mięty 
pieprzowej czy napar z imbiru nie wyle-
czą z alergii, ale złagodzą objawy kataru 
siennego i zapobiegną ich nasileniu. Po-
za tym w okresie pylenia konieczne jest 
przyjmowanie leków. Co ważne, więk-
szość z nich trzeba brać regularnie, czy-
li codziennie, a nie od przypadku do 
przypadku. Tylko wtedy leki będą kon-
trolowały przebieg choroby i łagodziły 
dolegliwości. W leczeniu alergii stosuje 
się kilka rodzajów leków. Najskutecz-
niejsze są sterydy do nosa w postaci ae-
rozolu lub kropli (dostępne na receptę). 
Warto pamiętać, że nie działają one tak 
szybko jak choćby antybiotyki. Potrzeba 
kilku dni, aby ocenić prawdziwy efekt 
działania preparatu. Kichanie, swędze-
nie oczu i w nosie łagodzą leki przeciw-
histaminowe. Do wyboru są preparaty 
w tabletkach, syropie, kroplach do nosa 
lub oczu. U wrażliwych osób doustne le-

ki przeciwhistaminowe mogą powodo-
wać senność, zaburzenia koncentracji 
i pobudzać apetyt. Jednak najnowsze le-
ki z tej grupy (np. desloratadyna, lewo-
cetyryzyna) zdecydowanie rzadziej po-
wodują takie przykre skutki uboczne. 
Można je stosować razem ze sterydami. 
Lekami o łagodnym działaniu są kromo-
ny. Obecnie są coraz rzadziej stosowane. 
Z kolei lek przeciwleukotrienowy mon-
telukast leczy także astmę towarzyszącą 
alergicznemu nieżytowi nosa. Doraźnie 
można stosować także leki obkurczające 
naczynia błony śluzowej nosa w postaci 
kropli donosowych lub doustnych table-
tek. To szalenie ważne, aby odstawić je 
po 3-5 dniach. W przeciwnym razie mo-
że rozwijać się polekowy katar (nasili 
znacznie już występujące  dolegliwości). 
To bardzo uciążliwa i męcząca przypa-

dłość, której w dodatku trudno się po-
zbyć. Dlatego choć leki te dają szybką 
poprawę, lepiej nie ulegać na dłużej niż 
kilka dni czarowi ich natychmiastowe-
go działania, bo skutek leczenia będzie 
gorszy niż sama choroba. 

                                           
Przekichane lata

Gdy objawy są szczególnie dokucz-
liwe lub istnieje duże ryzyko rozwoju 
astmy oskrzelowej, lekarz może zdecy-
dować o odczulaniu, czyli immuno-
terapii swoistej. Metoda ta polega na 
podawaniu choremu małych, ale stop-
niowo zwiększających się dawek aler-
genu, czyli uczulającej substancji. Te-
rapia trwa długo, bo zwykle 3-5 lat, ale 
pozwala uwolnić się od dokuczliwych 
objawów i zredukować liczbe przyjmo-
wanych leków. Leczenie alergicznego 
nieżytu nosa pomaga także zmniejszyć 
ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej. 

*Spirometria, czyli badanie układu oddechowe-

go – jeśli dolegliwościom towarzyszy kaszel lub 

duszność. Spirometria pomaga wykryć astmę 

oskrzelową, chorobę, która może występować 

jednocześnie z alergicznym nieżytem nosa.

Napar z imbiru 
łagodzi objawy kataru 
siennego.

Jak uNikNąć uczuleNia
Znaczenie ochronne ma karmienie piersią niemowlęcia przynaj-
mniej przez pół roku. Należy też unikać częstych infekcji i dymu 
papierosowego zarówno w okresie dzieciństwa, jak i dorosło-
ści. papierosy sprzyjają rozwojowi alergii bez względu na wiek. 
Groźne jest nie tylko palenie, ale także wdychanie dymu papie-
rosowego.

Pastylki Isla® są zalecane w następują-
cych przypadkach: 
●  chrypka oraz ochrona śluzówki ja-

my ustnej, gardła i krtani przed nad-
miernym przechłodzeniem (klima-
tyzacja, zimne napoje, lody, nagła 
zmiana temperatury) prowadzącym 
do problemów z gardłem i głosem

●  ochrona śluzówki jamy ustnej, gardła 
i krtani w stanach nadmiernej sucho-
ści w gardle i tzw. drapania w gardle

●  w stanach zawodowego nadwyręża-
nia głosu (u nauczycieli, spikerów, 
sprzedawców, artystów śpiewaków...), 
przywracając prawidłowy głos i pew-
ność siebie w komunikacji. 

Od tego czasu produkt 
znalazł duże uznanie 
na całym świecie. Pa-
stylki do ssania Isla® 
zawierają wyciąg z po-

rostu islandzkiego (Cetraria islandica, 
Lichen islandicus) stosowanego od wie-
ków w leczeniu chorób układu odde-
chowego. Porost islandzki zawiera po-
lisacharydy, kwas usninowy, glukany 
i goryczkę. Polisacharydy przylegają 
do błony śluzowej jamy ustnej i tylnej 
ściany gardła, chroniąc przed podraż-
nieniem i przechłodzeniem. W ten spo-
sób chronią gardło przed rozwinię-
ciem się stanu zapalnego. W przypadku 
chrypki przeciwzapalne i przeciwbak-
teryjne działanie Isli hamuje aktyw-
ny proces zapalny w gardle i krtani, 
doprowadzając do usunięcia przyczy-
ny chrypki.

Pastylka Isli®, według opinii licz-
nych użytkowników, ma unikalną zdol-
ność do szybkiego przyklejania się do 
podniebienia, dzięki czemu nie prze-
szkadza w mówieniu, a nawet śpie-
waniu (o czym donoszą liczni śpiewa-
cy operowi i rozrywkowi). Usadowiona 
w tym miejscu pastylka działa jak osobi-
sty zraszacz gaszący „pożar gardła” w je-
go zapaleniu, jak również nawadniają-
cy gardło w stanach jego przesuszenia. 

Art ykuł sponsorowAny

Isla® szybko i skutecznie koi poważ-
ny dyskomfort spowodowany obu tymi 
stanami. Kto woli rozkosz surfowania 
smacznej pastylki po jamie ustnej, bę-
dzie również usatysfakcjonowany, gdyż 
jest ona miękka, elastyczna i nie rani 
podniebienia czy języka, co zdarza się 
często przy ssaniu „ostrych” tabletek. 
Przyjemne smaki odświeżają również 
jamę ustną. To wszystko sprawia, że po 
zastosowaniu pastylek Isla® użytkow-
nik szybko odzyskuje swoją osobowość 
werbalną i pewność siebie. To właśnie 
stoi od wielu lat za ogromnym sukcesem 
preparatu w klasie chrypki i gardła na 
polskim rynku.  

balsam dla gardła  
Salveo Poland Sp. z o.o.

Porost 
IslandzkI

isla® (isla Moos) to jeden z najstarszych 
preparatów gotowych opracowanych  
w Niemczech. Już w 1860 r. Karl Philipp 
engelhard produkował duże ilości „pasty 
isla Moos”, która stała się znanym 
i popularnym lekiem. 

Zawarte w poroście poli-
sacharydy chronią gardło 
przed podrażnieniem.

Porost islandz-
ki działa prze-
ciwkaszlowo, 
wykrztuśnie, 
uspokajająco 
i odtruwająco.
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karmów wchłania się go zaledwie 
30-40 proc. Przyswojeniu magnezu 
z pożywienia pomagają: fruktoza (owo-
ce, miód), trójglicerydy (białko, olej ko-
kosowy, olej palmowy). Zdecydowanie 
wchłanianie magnezu utrudniają po-
karmy bogate w kwas fitynowy (otręby 
zbóż, ziarna zbóż, rośliny strączkowe), 
szczawiany (szpinak, szczaw, herbata, 
kawa i kakao). 

W aptekach dostępnych jest bardzo 
wiele preparatów magnezowych, jed-
nak nie wszystkie są tak samo skutecz-
ne. Różnią się rodzajem soli magnezu, 
jego zawartością oraz formą tabletki. 
Wszystkie te czynniki mają wpływ na 
stopień wchłaniania magnezu przez 
organizm.

wybór ma znaczenie?
Duże znaczenie dla wchłaniania 

ma stopień rozpuszczalności soli ma-
gnezu w przewodzie pokarmowym. Le-
piej rozpuszczają się sole organiczne. 

Aby zapewnić prawidłową suple-
mentację magnezu, powinno się po-
dawać sól dobrze wchłanianą i dobrze 
tolerowaną. Do takich soli należy mle-
czan magnezu zawarty w MAGNE B6 
i cytrynian magnezu zawarty w MA-
GNE-B6 MAX.

Wchłanianie magnezu odbywa się 
lepiej, gdy czas tego procesu jest dłuż-
szy i następuje w całym przewodzie po-
karmowym. Powlekana tabletka Ma-
gne B6 rozpuszcza się już w kwaśnym 
środowisku żołądka. Magnez rozpusz-
czony w żołądku stopniowo przechodzi 
do jelita cienkiego w formie gotowej do 
wchłaniania już w jego początkowym 
odcinku. Długa droga wchłaniania 
oznacza, że w efekcie organizm pobiera 
większą ilość magnezu. 

Niedobór magnezu 
dotyczy 30-60 proc. 
populacji w Polsce.

Odgrywa ważną ro-
lę w fizjologii wielu 
układów: nerwowego, 
mięśniowego, serco-
wo-naczyniowego, od-

dechowego, pokarmowego, hormonalne-
go, krwiotwórczego, immunologicznego 
i kostno-stawowego. Co się dzieje, kiedy 
brakuje magnezu? Niedobór magnezu 
powoduje wiele zaburzeń ogólnoustrojo-
wych o różnym stopniu nasilenia i jest 
najbardziej odczuwalny dla narządów 
pracujących najintensywniej: mózgu, 
serca i mięśni. Niedoborom towarzyszy 
wiele objawów: od depresji, drażliwo-
ści, braku koncentracji, przez drganie 
powiek i mięśni, skurcze i drętwienie 
kończyn, po zmęczenie, arytmię czy 
nadciśnienie tętnicze.

Przyczyny niedoboru
Niedobór magnezu jest zjawiskiem 

powszechnym, które dotyczy aż 30-60 
proc. populacji w Polsce. Magnez nale-
ży do pierwiastków słabo przyswajal-
nych. Z ogólnej ilości zawartej w po-
karmach wchłania się w granicach od 
15 do 40 proc. w zależności od zapotrze-
bowania, jakości produktów, stanu bło-
ny śluzowej jelita cienkiego. Produk-

art ykuł sponsorowany

ty, które spożywamy, są coraz uboższe 
w magnez. Sprzyja temu jego niska za-
wartość w glebie spowodowana stoso-
waniem sztucznych nawozów, proces 
oczyszczania, gotowania i konserwo-
wania żywności. Uboga w magnez jest 
także „miękka woda”, którą zazwyczaj 
pijemy. Wchłanianie magnezu ogra-
nicza również dieta bogata w tłuszcz 
i białka oraz fosforany, a także stres, 
kuracje odchudzające i wiele leków, 
m.in. antybiotyki, środki uspokajające 
i antykoncepcyjne.

dieta w magnez bogata
Naturalnym i dobrym źródłem ma-

gnezu jest woda mineralna, ale ta-
ka, która zawiera minimum 50 mg 
tego pierwiastka w litrze wody. W po-
żywieniu największe ilości tego pier-
wiastka występują we wszystkich orze-
chach, nasionach, mąkach z pełnego 
przemiału, w soi, nieoczyszczonym ry-

żu, kaszach, suszonych owocach. Du-
żo magnezu jest również w świeżych 
warzywach, jabłkach, wiśniach, ma-
linach, w ziołach takich jak lucerna 
siewna (Green Care), lubczyk, mięta 
pieprzowa, mniszek lekarski, kminek, 
majeranek, kolendra. Znanym źródłem 
magnezu jest kakao. 

Niestety, magnez należy do pier-
wiastków słabo przyswajalnych. Z po-

ważna dla zdrowia

rola 
Magnezu

Magnez jest ważny. Uczest-
niczy aktywnie w najważniej-
szych etapach wytwarzania  
i wykorzystywania  
energii. Niezbędnej do prze-
mian metabolicznych oraz 
funkcji życiowych komórek. 
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grypa, opryszczka czy niektóre schorze-
nia skóry. Aromaterapia może okazać się 
pomocna także w zwalczaniu biegunek, 
zaparć i innych dolegliwości przewodu 
pokarmowego oraz przy obniżonej od-
porności i w chorobach układu krążenia. 

Ten rodzaj terapii nie dla każdego jest 
jednak wskazany. Niebezpieczna może 
być dla alergików, astmatyków, chorych 
na padaczkę, dla kobiet w ciąży (zwłasz-
cza w pierwszym trymestrze), osób le-
czących się środkami psychotropowymi 
i homeopatycznymi oraz dzieci poniżej 
trzeciego roku życia. Olejki mają bowiem 
silne działanie i dlatego przez rozpoczę-
ciem terapii należy zawsze sprawdzić, czy 
nie następuje odczyn alergiczny. Można to 
robić, nanosząc kroplę olejku rozcieńczo-

Olejki eteryczne mają 
silne działanie i mogą 
niekiedy uczulać.

nego kroplą oliwy na skórę. Albo wdychać 
zapach olejku naniesionego na chusteczkę 
higieniczną. Brak reakcji oznacza, że ole-
jek jest niegroźny.

Inhalacje, kąpIele, kompresy…
Podstawowa lista olejków eterycz-

nych zawiera 100 pozycji. W powszech-
nym użyciu, jest ok. 30. Można je sto-
sować na różne sposoby – w kąpielach, 
kompresach, inhalacjach, masażach 
(również w połączeniu z akupresurą, re-
fleksoterapią). Można je rozpylać za po-
moca kominka aromaterapeutycznego. 

dzIałanIe olejków:
●  Anyżowy – działa wykrztuśnie i antyseptycznie 

w infekcjach górnych dróg oddechowych, przy anginie. 
Wzmacnia serce, poprawia pracę mózgu, przeciwskur-
czowy przy  wzdęciach i niestrawności.

● �Bazyliowy – wzmacnia układ nerwowy, działa an-
tystresowo, wzmacnia w stanach wyczerpania nerwo-
wego i fizycznego. Pomocny  w dolegliwościach ukła-
du oddechowego, łagodzi bóle reumatyczne, korzystnie 
wpływa na skórę i włosy. Wzmacnia libido.

● �Bergamotowy – poprawia nastrój, działa antyde-
presyjnie. Pomaga w leczeniu schorzeń skórnych,  
m.in. trądziku, łojotoku. Zapobiega poceniu się. 

● �Cedrowy�– wzmacnia organizm, redukuje stres, ła-
godzi infekcje górnych dróg oddechowych. Reguluje 
gospodarkę płynami, łagodzi cellulit. Ułatwia trawie-
nie. Pomaga zwalczać trądzik.

●  Cytrusowy�(głównie�cytrynowy) – relaksu-
je, poprawia nastrój i zdolność koncentracji. Działa an-
tybakteryjnie i przeciwzapalnie, na bóle głowy, gardła 
i gorączkę. Łagodzi objawy menopauzy. Wzmacnia ser-
ce, obniża ciśnienie krwi. Przyspiesza gojenie ran.

● �Z�drzewa�herbacianego – działa antybakteryjnie, 
antygrzybiczo oraz antywirusowo, na infekcje, stany 
zapalne, schorzenia skóry, zwłaszcza grzybice.

●  Różany – relaksuje, uspokaja, poprawia sen. Wyka-
zuje działanie antyseptyczne. Obniża ciśnienie krwi. 

Egipcjanie namaszczali cia-
ła olejkami, aby chronić się 
przed wpływem suchego 
klimatu. Grecy leczyli rany 
maścią z mirry. Chińczycy 

i Arabowie wytwarzali leki i kosmetyki, 
wykorzystując moc olejków roślinnych. 
Nowoczesna aromaterapia narodziła się 
jednak dopiero w latach 20. ubiegłego 
wieku za sprawą, jak to najczęściej by-
wa, przypadku. Francuski chemik Re-
ne-Maurice Gattefosse podczas prze-
prowadzania doświadczeń w rodzinnej 
fabryce perfum oparzył się w rękę. 
Krzycząc z bólu, zanurzył dłoń w sło-
ju z olejkiem lawendowym. Zresztą, nie 
bez przyczyny. Wiedział, że olejek ten 
można stosować do leczenia ran i opa-
rzeń. Był jednak zdumiony, że ręka tak 
szybko się zagoiła. To przykre doświad-
czenie skłoniło go do dalszych badań. 
Termin „aromaterapia”, oznaczający le-
czenie wonnymi olejkami (z gr. aroma-
ta: wonne korzenie i therapeia: opieka, 
leczenie), zawdzięczamy właśnie jemu. 

sekrety olejków
Aromaterapia należy do terapii me-

dycyny niekonwencjonalnej, naturalnej. 
Nie brak opinii przedstawicieli medy-
cyny akademickiej, że to szarlataneria, 

BOżena KlUKOWsK a

ale z drugiej – przecież i ona korzysta 
z jej osiągnięć. Tym bardziej że terapeu-
tyczne działanie olejków eterycznych 
potwierdza coraz więcej badań nauko-
wych (np. naukowcy z Akademii Medycz-
nej w Poznaniu dowiedli, że olejek z drze-
wa herbacianego może hamować rozwój 
aż 32 szczepów bakterii, atakujących gór-
ne drogi oddechowe, a ponadto olejek ten 
ma znaczący wpływ na wzmocnienie 
układu odpornościowego). 

Mechanizm działania olejków nie 
jest do końca wyjaśniony. Wiadomo, że 
ich aktywne składniki dostają się do or-
ganizmu za pośrednictwem układu od-
dechowego lub przez skórę. A kiedy już 
znajdą się w krwiobiegu, docierają do 
miejsc, które potrzebują wsparcia. 

na bóle, emocje, wItalność
Olejki eteryczne mogą korzystnie 

wpływać na zdrowie psychiczne i fi-
zyczne. Można je wykorzystywać na 
pobudzenie albo uspokojenie, na lep-
szy sen, koncentrację i pamięć. Moż-
na sięgnąć po nie dla uśmierzenia bó-
lu (zwłaszcza głowy, mięśni, stawów) 
i złagodzenia napięcia przedmiesiącz-

kowego. Niektóre sprawdzają się też ja-
ko afrodyzjaki. Ponadto olejki eteryczne 
mogą zmniejszać dolegliwości związa-
ne z infekcjami, stanami zapalnymi, 
schorzeniami ogólnoustrojowymi, a to 
dzięki właściwościom bakterio-, wiru-
so- i grzybobójczym. Lekarze chętnie or-
dynują terapię wspomagającą olejka-
mi w leczeniu takich chorób jak angina, 

terapia
Pachnąca

Aromaterapię, czyli 
leczenie zapachami, 
stosowali już starożytni. 
Dziś olejki eteryczne też 
są w cenie. Dzięki nim 
można wzmocnić zdrowie, 
poprawić urodę, odzyskać 
energię i spokój ducha. Łagodzi bóle, zwłaszcza głowy, a także bóle miesiącz-

kowe. silny afrodyzjak!

●  Eukaliptusowy�– ułatwia odkrztuszanie, oddycha-
nie, działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo, ła-
godzi bóle mięśni, przeciwdziała zmęczeniu. Odświeża 
oddech, odstrasza owady. 

●  Geraniowy – relaksuje, wzmacnia psychikę. Regu-
luje krążenie krwi, łagodzi bóle reumatyczne. skutecz-
ny w leczeniu schorzeń skórnych, np. egzemy, łuszczy-
cy. Pomaga w zwalczaniu cellulitu.

●  Imbirowy�– wzmacnia system nerwowy, poprawia 
koncentrację. Działa przeciwbólowo, zwłaszcza przy 
nerwobólach. Wzmacnia libido.

●  Jałowcowy – łagodzi infekcje górnych dróg odde-
chowych, bóle mięśni. Zalecany przy rekonwalescencji 
i osłabieniu odporności. Poprawia pracę układu krą-
żenia. Pomocny w zwalczaniu cellulitu. Wykazuje silne 
właściwości obkurczające.

● ��Jaśminowy�– działa odprężająco, pobudza mózg, 
wzmacnia koncentrację, pamięć. Jego zapach działa 
silnie erotyzująco!

● �Miętowy�– działa przeciwbakteryjnie i przeciwwiru-
sowo, stosowany przy niestrawności, w bólach gardła, 
owrzodzeniach jamy ustnej. Polecany w stanach go-
rączkowych. Chłodzi i orzeźwia. Odstrasza owady.

●  Sosnowy – łagodzi bóle mięśni, pomaga w leczeniu 
infekcji górnych dróg oddechowych, ułatwia odkrztu-
szanie, zwiększa odporność organizmu. Działa rozgrze-
wająco, jest skuteczny przy bólach reumatycznych.

● �Szałwiowy – łagodzi stres, ułatwia odkrztuszanie, 
wykazuje także silne działanie antyseptyczne i dez-
odorujące. 

uwaga! alergia!

aromaterapia  
w sypialni

Jak obniżyć ryzyko reakcji ubocznych:

•  unikać kontaktu olejków z oczami 
i błonami śluzowymi

•  nie łączyć więcej niż 5 olejków (nie-
którzy aromaterapeuci zalecają nie 
więcej niż 3)

•  nie przekraczać zalecanych w te-
rapii dawek

•  nie korzystać z kąpieli słonecznych 
przez 6 godzin po zastosowaniu 
olejków cytrusowych (ryzyko sil-
nych podrażnień i oparzeń)

•  nie nanosić silnie skoncentrowane-
go olejku bezpośrednio na skórę, 
np. do masażu (wcześniej trzeba 
rozpuścić olejek eteryczny w natu-
ralnym oleju roślinnym)

•  przy popękanych naczynkach nie 
stosować olejków aromaterapeu-
tycznych do kąpieli 

•  nie dodawać olejków do kąpieli 
z dodatkiem płynów zapachowych.

już w „Kamasutrze” można zna-
leźć interesujące informacje o olej-
kach, wzmagających apetyt na seks, 
wzmacniających libido. Za jeden 
z najlepszych afrodyzjaków w in-
dyjskiej ars amandi uważano olejek 
sandałowy. Do skutecznych afrody-
zjaków zalicza się także olejki: roz-
marynowy, geraniowy, imbirowy, ba-
zyliowy, kolendrowy, muszkatołowy, 
szałwiowy, jaśminowy. Można ich 
używać do kąpieli, masażu, kominka 
aromaterapeutycznego. 
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Od wielu lat w dużych 
miastach w Polsce po-
wstają ścieżki rowero-
we, aby cykliści mogli 
bezpiecznie poruszać się 

po zatłoczonych ulicach. Ale nawet jeśli 
w okolicy takich ścieżek nie ma, dla chcą-
cego nic trudnego. Zarówno mieszkańcy 
wielkomiejskich metropolii, jak i mniej-
szych miasteczek i wsi, jeśli chcą, rowe-
rem mogą dojechać wszędzie. Do szkoły, 
do pracy i na zakupy. Ten popularny śro-
dek transportu nie dziwi starszych lu-
dzi, którzy pamiętają, że kiedyś na rowe-
rze jeździło się wszędzie. Mało kto miał 
przecież samochód. Dziś to raczej mo-
da niż konieczność, ale moda bardzo ko-
rzystna dla zdrowia i sylwetki. Jeśli więc 
pogoda dopisuje, przesiądźmy się z aut 
i autobusów na rowery. Nie trzeba mieć 
wyszukanego i drogiego modelu z mnó-
stwem przerzutek. Te zostawmy pasjona-
tom i wyczynowcom. Na co dzień wystar-
czy solidny, wyprofilowany i dopasowany 
do naszej postury wehikuł o wygodnym 
siodełku.  
 
Wyposażenie to podstaWa

Do jazdy rekreacyjnej lepsze są siodeł-
ka grubsze i szersze, szczególnie ostatnio 
bardzo popularne żelowe, które popra-
wiają komfort jazdy. Warto zwrócić uwa-

gę, że podczas siedzenia na rowerze 
palce stóp muszą mieć kontakt z pod-
łożem, a odległość od siodełka do kie-
rownicy powinna umożliwiać swo-

bodne kierowanie pojazdem. Spośród 
wielu modeli rowerów dla osób, które za-

mierzają jeździć rekreacyjnie, poleca-
ny jest tzw. rower miejski. Przezna-

czony jest on do jazdy na równym 
asfalcie, a jego konstrukcja za-

pewnia wyprostowaną syl-
wetkę, która nie męczy 
kręgosłupa. Rowery te wy-

posażone są w błotnik, 
oświetlenie i bagażnik, 
z przodu często mają 
kosz na zakupy. Są dość 
ciężkie, lecz za to sta-
bilne i wyróżniają się 
elegancką stylistyką.

Jeśli zamierzasz 
jeździć rekreacyjnie 
i wygodnie, wybierz 
tzw. rower miejski.

pamiętaj  o serWisie...
Wyjmując rower z piwnicy po zi-

mie, warto zadbać o jego stan. Trzeba 
sprawdzić koła, łańcuch oraz poprzy-
kręcać wszystkie śrubki, a jeśli trzeba, 
wymienić oświetlenie i hamulce. Jeśli 
mamy w pobliżu kogoś, kto się na tym 
zna, zapytajmy o radę i poprośmy o po-
moc. Jeśli nie, udajmy się do profesjo-
nalnego serwisu. Nie kosztuje to wiele, 
a nasze bezpieczeństwo i wygoda użyt-

kowania są bezcenne. Zwłaszcza sta-
ry i wysłużony rower trzeba co roku 
poddawać gruntownemu sprawdzeniu. 
Niekiedy warto podjąć decyzję o zaku-
pie nowego, jeśli nasz ulubiony ma już 
swoje lata.

...i o bezpieczeństWie
Nawet jeśli trasa, którą zamierza-

my jeździć, nie jest zbyt ruchliwa, 
warto zakładać kask. Trudno do te-
go przekonać starsze osoby, lecz trze-
ba mieć na uwadze, że urazy spowo-
dowane upadkiem z roweru bywają 
bardzo groźne. Kask chroni głowę i 
zapobiega wstrząśnieniu mózgu. Nie-
odzowne bywają także rękawiczki ro-
werowe. To mały wydatek, a niezwy-
kle pożyteczna rzecz. Podczas upadku 
bowiem instynktownie chronimy się 
rękami, więc szkoda byłoby je poob-
cierać. Niezbędnym wyposażeniem 
każdego rowerzysty, zgodnie z na-
szym prawem, jest oświetlenie z przo-
du (białe lub żółte) i z tyłu – odbla-
skowe i pozycyjne (migające w kolorze 
czerwonym) oraz dzwonek lub inny 
łagodny sygnał dźwiękowy. Nieobo-
wiązkowe, lecz często ratujące życie, 
są odblaskowe kamizelki lub opaski 
na nogi, które sprawiają, że jesteśmy 
widoczni na drodze o zmroku i w no-
cy. Każdemu z nas przecież zdarza się 
wracać do domu rowerem po ciemku. 
Co roku ginie w wypadkach zbyt wie-
lu rowerzystów potrąconych przez sa-
mochody. Wiekszość z nich żyłaby 
nadal, gdyby zadbali o własne bezpie-
czeństwo. 

ROWER 
MIEJSKI
Ma solidną 
konstrukcję, duże 
koła, wygodne 
siodełko, bagaż-
nik, a często także 
kosz na zakupy. 

mój
przyjaciel

Rower

Zaprzyjaźnij się  
z rowerem. To wierny 
druh. Zawiezie cię 
wszędzie, gdzie zechcesz. 
Jest tanim środkiem 
lokomocji. Pomoże 
ci odzyskać smukłą 
sylwetkę. 
No i jest modny.
AleksAndrA mec
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jak w zwykłej gimnastyce. Ruch jest płyn-
ny, wolny, dzięki czemu czujemy się znacz-
nie bardziej komfortowo. Ponadto spalanie 
kalorii odbywa się szybciej, gdyż musimy 
pokonać opór wody. Same zalety. Z czasem 
każdy przekona się do tego rodzaju gimna-
styki, zwłaszcza że po treningu długi czas 
towarzyszy nam lepsze samopoczucie. To 
zasługa zarówno ruchu, jak i samej wody, 
która działa kojąco na system nerwowy. 
Dlatego ćwiczenia w basenie jest nieodzow-
nym elementem terapii podczas pobytu 
niemal w każdym  sanatorium. Wiele osób 
właśnie tam przekonuje się do tej formy 
ćwiczeń, a po powrocie stara się kontynu-
ować zajęcia.

to się przyda
Zajęcia z Aqua Aerobiku wymaga-

ją niewiele inwestycji. Wystarczy wy-
godny, jednoczęściowy, zabudowany 
kostium kąpielowy dla pań, panowie 
powinni mieć odpowiednie kąpielów-
ki do pływania. Na wielu pływalniach 
jest zakaz wstępu w luźnych szor-
tach, dlatego lepiej kupić obcisły mo-
del z dłuższymi nogawkami. Niekiedy 
przydają się okularki pływackie i płe-
twy, jeśli zamierzamy po ćwiczeniach 
jeszcze popływać. Nieodzownymi 
elementami wyposażenia są czepek 
i klapki. No i oczywiście pozytywne 
nastawienie. 

BASEN RELAKSUJE
Nie trzeba umieć 
pływać, aby korzy-
stać z dobrodziejstw 
pływalni. Gimnastyka 
w wodzie jest bezpiecz-
na, poprawia kondycję 
organizmu. Wycisza 
emocje i koi nerwy.

Olga strych

Aerobik
aqua
Lekarze coraz częściej zalecają regularną gimnastykę 
jako profilaktykę w osteoporozie i chorobach 
kręgosłupa. Nieocenione są tu ćwiczenia w wodzie. WypoSAżENiE

NA BASEN
1   Odpowiedni 

kostium: dla pań – 
jednoczęściowy i za-
budowany, dla panów 
– kąpielówki 

2   Klapki  3   Ręcznik
4   Czepek 5   Okularki 

do pływania

Jeżeli mamy w swojej miejscowo-
ści lub w pobliżu, gdzie łatwo do-
jechać, obiekt sportowy z pływal-
nią, zapytajmy o zajęcia z Aqua 
Aerobiku. Niemal na każdej pły-

walni są takie, a jeśli nie ma, dowiedzmy się, 
czy istnieje możliwość ich zorganizowania. 
Namówmy znajomych i wzajemnie moty-
wujmy się do regularnych ćwiczeń. Aby gim-

nastykować się w wodzie, nie trzeba wcale 
umieć pływać. Zajęcia prowadzone są przez 
instruktora tuż przy brzegu, a uczestnicy 
mają do dyspozycji pianki, które utrzymują 
ich na powierzchni.

Woda amortyzuje
Ćwicząc w wodzie, nie obciążamy 

kręgosłupa, nie mamy takich zakwasów 
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go przed szkodliwym działaniem pro-
mieni ultrafioletowych. Osoby o jasnej 
karnacji mają ją w najgłębszej warstwie 
naskórka, a te o karnacji ciemnej – we 
wszystkich warstwach. Pod wpływem 
promieni UV pigment wędruje na po-
wierzchnię, tworząc naturalną zaporę 
przeciwko słońcu. Jednak gdy promie-

niowanie jest za silne, skóra przestaje 
się bronić. Może wtedy dojść do oparze-
nia z rumieniem i pęcherzami, a na-
wet do ogólnego przegrzania organizmu 
(udar cieplny). Ulgę skórze przyniosą 
maści chłodzące, mleczka lub balsamy 
z dodatkiem np. alantoliny, pantenolu 
i witaminy E. Ukojenie dadzą też chłod-
ny prysznic i okłady z zimnego kefiru 
lub maślanki. Ta naturalna domowa me-
toda przyniesie też ulgę poparzonej skó-
rze i nawilży ją. 

Lepiej zapobiegać 
Zamiast jednak pojękiwać z bólu, le-

piej nie dopuszczać do oparzeń. Przede 
wszystkim opalanie należy rozpocząć 
od krótkich (15–20-minutowych) ką-
pieli słonecznych, najlepiej przed połu-
dniem lub po godzinie 15. Około pół go-

Wrócić z urlopu pięknie 
opalonym – bezcenne!  
A jednak kąpiele 
słoneczne nie zawsze są 
dla zdrowia korzystne. 
Najlepiej znaleźć złoty 
środek – opalać się tak, 
by sobie nie zaszkodzić.

Opalanie
pod kontrolą Słońca powinny unikać 

osoby z dużą liczbą 
znamion oraz jasną cerą.

u r o d A

anna sukmanowska

Bez słońca nie ma życia. 
Wspomaga usuwanie tok-
syn z organizmu, przyspie-
sza przemianę materii, ko-
rzystnie wpływa na układ 

nerwowy i pomaga walczyć z niektó-
rymi chorobami (np. łuszczycą). Poza 
tym zwiększa poziom serotoniny, a co 
za tym idzie, poprawia nastrój i samo-
poczucie. Pod wpływem słońca podnosi 
się też poziom testosteronu i ochota na 
seks oraz witaminy D, która zapobiega 
krzywicy u dzieci i osteoporozie u doro-

słych oraz obniża ryzyko niektórych no-
wotworów (np. piersi, prostaty). Promie-
nie słoneczne dawkowane w nadmiarze 
i bez preparatów ochronnych mogą jed-
nak powodować uczulenia, przebarwie-
nia, rogowacenie skóry i plamy, a także 
uszkadzać włókna kolagenowe odpowie-
dzialne za jędrność i sprężystość skóry. 

po pierwsze rozsądek
To melaninie, czyli naturalnemu 

barwnikowi, skóra zawdzięcza swój ko-
lor. Pełni ona funkcję filtru chroniące-

Zdaniem eksperta
Jolanta Dąbrowska, 
kosmetolog z Kliniki 
Essence w Warszawie:
Przebywanie na słoń-
cu bez kosmetyków 
ochronnych to narażanie 
zdrowia i urody. Mamy do 
wyboru filtry chemiczne 
(organiczne) i fizyczne 
(mineralne). Pierwsze 
absorbują promieniowa-
nie UV, a drugie odbijają 
je i rozpraszają. Na co 
dzień zaleca się stoso-
wanie filtrów o wartości 

SPF 15–30. Przy dłuższej 
ekspozycji na słońce war-
tość SPF nie powinna być 
mniejsza niż 25–30, 
a dla skóry wrażliwej 
i osób wyjeżdżających w 
tropiki – SPF 50+ (tzw. sun 
blokery). Jednak nawet 
bardzo wysoki faktor nie 
chroni skóry całkowicie. 
Warto więc aby oprócz 
filtrów preparat zawierał 
substancje chroniące 
przed promieniowaniem 
UVA (np. witamina E, 

beta-karoten, flawonoidy, 
koenzym Q, karotenoidy, 
kwas askorbinowy). 
Dodatkową zaletą 
produktu jest wodood-
porność. Osoby o skórze 
skłonnej do podrażnień 
powinny też sięgać po 
produkty „po opalaniu”, 
zawierające środki łago-
dzące i przeciwzapalne, 
które ograniczają ryzyko 
powstania rumienia oraz 
przywracają prawidłowe 
funkcje skóry. 

sZkOdliwe 
dZiałanie
przyczyną problemów ze skórą po opa-
laniu może być zarówno samo słońce, 
jak i substancje światłouczulające  
(np. składniki zapachowe w kosmety-
kach, wyciągi roślinne i niektóre leki). 
jednak najgroźniejszym zagrożeniem 
dla zdrowia jest czerniak skóry,  
który powstaje w obrębie znamion 
barwnikowych. W polsce z tego powodu 
cierpi ponad 7 tys. osób, a co roku roz-
poznaje się ponad 2,5 tys. nowych przy-
padków. Według Światowej organizacji 
Zdrowia liczba ofiar wśród miłośników 
słońca stale rośnie, a lekarze przypomi-
nają o profilaktyce, która polega na re-
gularnej kontroli skóry oraz jej ochronie 
przed oparzeniami słonecznymi. 
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dziny przed wyjściem z domu należy 
zabezpieczyć skórę preparatami z odpo-
wiednim filtrem. Słońca powinny na-
tomiast unikać osoby z jasną karnacją, 
dużą liczbą znamion, po intensywnych 
zabiegach kosmetycznych, a także lu-

dzie starsi i kobiety w ciąży. Na szkodli-
we działanie promieniowania słonecz-
nego szczególnie podatne są dzieci. Ich 
skórę trzeba więc ochraniać kosmety-
kami z wysokim faktorem (co najmniej 
40, a najlepiej 50+), najlepiej tymi prze-
znaczonymi dla maluchów.

odpowiednie, czyLi jakie?
Wybór kosmetyków słonecznych 

jest ogromny. Dobry filtr przeciwsło-
neczny powinien być  nielotny i bez-
wonny. Najlepiej szukać go wśród ko-
smetyków uznanych marek. Jedno jest 
pewne – preparaty z filtrami chronią 
tylko wówczas, gdy są obficie nakłada-
ne. Krem z filtrem powinno się stoso-
wać tak, by jego warstwa na skórze była 

u r o d A

dobry filtr na opalanie 
powinien być bezwonny 
i nielotny. 

rOdZaje  
fOtOtypów 

cała prawda O...  
prOmieniOwaniu uV

Fototyp określa wrażliwość skóry 
na działanie słońca. Polacy mają 
przeważnie fototyp 2 lub 3.

1.  Celtycki. Wrażliwa, delikatna  
i wyraźnie jasna skóra, często  
z piegamii. Długie przebywanie 
na słońcu jest dla tej grupy bar-
dzo niebezpieczne. 

2.  europejski jasny. Skóra  
wrażliwa, jasna, łatwo się opala 
i ulega oparzeniom. 

3.  europejski ciemny. Skóra  
jasna lub lekko brązowa, opala 
się umiarkowanie szybko.

4.  Śródziemnomorski. Skóra  
jasno- brązowa do oliwkowej,  
łatwo się opala, rzadko ulega 
poparzeniom słonecznym.

5.  Skóra mocno śniada  
(np. Indianie, arabowie).  
prawie nie występuje zagrożenie 
oparzeniem słonecznym.

6.  Skóra ciemna (rasa czarna).  
Nie ma ryzyka poparzenia  
słonecznego.

wyczuwalna (na samą twarz trzeba na-
łożyć jednorazowo objętość ok. 1 łyżecz-
ki preparatu). Nie wystarczy też jed-
na aplikacja na cały dzień, nakładanie 
trzeba powtarzać co 2-3 godziny, a tak-
że po kąpieli czy starciu kosmetyku (np. 
ręcznikiem, materacem). Należy także 
pamiętać o ochronie oczu, ust i włosów. 
Pomogą w tym odpowiednie gadżety 
z filtrami UV – okulary, pomadka oraz 
kosmetyki ochronne do włosów (pianki, 
mgiełki, szampony itp.). 

jak czytać oznaczenia?
Komisja Europejska zaleciła produ-

centom kosmetyków stosowanie ujed-
noliconych oznaczeń na opakowaniach. 
Wartość SPF (Sun Protection Factor) 
oznacza moc ochronną przeciw promie-
niom UV (możliwe jest też francuskie 
oznaczenie IP lub niemieckie MPI). Pro-
dukty z SPF 2 blokują połowę promie-
niowania, SPF 8 lub 12 – 90 proc., SPF 
15 – 93 proc., SPF 30 – 97 proc., a SPF 
50 – 98 proc. Tak więc liczba określają-
ca faktor oznacza, ile razy dłużej mo-
żemy przebywać na słońcu z ochroną 
z filtrem w stosunku do czasu bez jego 
zastosowania. Na przykład SPF 4 ozna-
cza, że możemy opalać się cztery razy 
dłużej, niż opalalibyśmy się bez ochro-
ny. A SPF 30 informuje, że opalając się 
przez 30 minut, opalimy się tak jak bez 
ochrony przez minutę. 

Na opakowaniach kosmetyków 
ochronnych znaleźć można opisy  
informujące, że dany produkt  
chroni przed promieniami ultrafio-
letowymi, ma filtry mineralne chro-
niące przed UVB itp.  co to właściwie 
oznacza? otóż w zależności od dłu-
gości fali promieniowanie UV dzie-
li się na UBa, UVB i UVc. To trzecie 
na szczęście nie dociera na po-
wierzchnię Ziemi. promieniowanie 
UVa powoduje uwalnianie naturalne-
go barwnika skóry, szybką opaleni-
znę, ale też starzenie się skóry oraz 
zmarszczki. promieniowanie UVB 
opala wolniej, ale może być przyczy-
ną oparzeń skóry. przed obydwoma 
rodzajami promieniowania można 
i należy się chronić, stosując kosme-
tyki z filtrami. 
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czasami wiara w słowo, 
a raczej w jego 
znaczenie, może 
poruszyć wszystkich  
do działania.

słowa wypowiedziane 
mogą zmienić nasze 
życie szybciej niż te 
napisane.

ze słowami
Licz się

mart yna rozesł aniec

Można rzucać słowa na 
wiatr, dać komuś sło-
wo czy łapać kogoś za 
słówka. Słowa mogą 
być ostatnie, puste lub 

prorocze.  Słowa mają magiczną moc, 
mogą zmienić rzeczywistość lub jej 
postrzeganie. Na przykład na ślubie 
ksiądz mówi: „teraz jesteście mężem 
i żoną” i nagle wszystko się zmienia. 
Tylko dlatego, że konkretna osoba wy-
powiedziała pięć słów. W jednej chwi-
li dwie osob, zaczynają stanowić mał-
żeństwo – instytucję. Tak samo jest 
z rozwodami, chrztami, bierzmowa-
niem. Czasami trzeba coś podpisać, po-
twierdzić, ale w teorii słowa wystar-
czą, bo słowa stanowią. Co ciekawe 
– my w to wierzymy.

Niektórzy zaprzeczą. Powiedzą, że 
w słowa wierzą tylko ci, którzy wie-
rzą w Boga. Bo przecież Bóg to słowo. 
Jednak są inne przykłady, wykracza-
jące poza sferę sacrum, które świadczą 
o łatwowierności gatunku ludzkiego. 
Oczywiście nikt nie zaprzeczy, że ła-
twowierność łączy się tutaj z niezwy-
kłą inteligencją. Wierność nie musi 
się wiązać z naiwnością, bo te zwroty 
po prostu stanowią naszą rzeczywi-
stość. Na przykład 31 grudnia o godzi-
nie 00.00 dany rok staje się starym ro-
kiem. Dlaczego? Dlatego, że ktoś tak 
kiedyś wymyślił, że ktoś tak kiedyś 
powiedział. Dlatego, że to słowa świad-
czą o czasie. Ironia losu czy może iro-
nia słowa?

Ten może zbyt długi wstęp i luź-
ne przemyślenia odnoszą się do wpro-

wadzonej ostatnio ustawy o urlopach 
macierzyńskich. Sprawa powoli prze-
staje być aktualna, bo znaleziono roz-
wiązanie problemu. Jednak nie na 
tym chciałam się skupić. Warto zwró-
cić uwagę, w jaki sposób wyznaczenie 
daty wpłynęło na daną sytuację. Mo-
że nie zdajemy sobie sprawy, ale słowa 
wypowiedziane potrafią zmienić nasze 
życie dużo szybciej i prościej niż to, co 
napisane. Wystarczy, że ciężarne usły-
szały datę 17 marca i nagle ten dzień 
dla wielu Polek stał się ziemią obieca-
ną. Kobiety zaczęły robić wszystko, że-
by dotrwać do tego momentu, żeby 
jeszcze być w ciąży. Żadna nie chcia-
ła urodzić wcześniej. Parę dni, parę 
godzin, a niekiedy parę minut czy se-
kund mogło zabrać im pół roku z no-
wo narodzonym dzieckiem. W jaki spo-
sób ustalić przełomową datę, tak żeby 
była sprawiedliwa i dlaczego niektó-

re dzieci będą miały przywilej spędze-
nia z mamą dwanastu miesięcy, a inne 
tylko sześć. Data 17 marca spowodowa-
ła wiele wzburzenia. Tylko dwa słowa, 
a ile zamieszania.   

Ile może znaczyć jedno zdanie? 
Już o tym nie pamiętamy, ale począt-
kowo wprowadzenie opłat za studio-
wanie drugiego kierunku miało do-
tyczyć studentów rozpoczynających 

naukę we wrześniu 2011 roku. Dlacze-
go tak się nie stało? Studenci prawa 
przestudiowali ustawę słowo po sło-
wie i okazało się, że ci, którzy pierw-
sze kroki postawili na uczelni we 
wrześniu, prawnie studentami zostali 
już w czerwcu, dlatego też ta ustawa 
ich nie dotyczy. Słowo klucz – wrze-
sień. Gdyby ustawa nie była aż tak 
szczegółowa, nie dałoby się z tym nic 
zrobić.

W obu przypadkach słowo połączo-
ne jest z czasem i w obu spowodowało 
sprzeciw społeczeństwa, który był na 
tyle mocny, że doprowadził do mobili-
zacji. Powstał ruch matek I kwartału, 
studenci prawa postanowili zmierzyć 
się z ustawą. Okazuje się, że czasami 
wiara w słowo, a raczej w jego znacze-
nie, może poruszyć nas wszystkich do 
działania. Może czasem dobrze jest 
użyć odpowiednich słów w odpowied-
nim czasie. 

33w w w. tanielek imagaz y n.pl



p o l e c a j Ą

Edyta żółtowska-Górska

pod kołdrę i nikt cię nie przekona, że-
by wstać następnego dnia. Takie reak-
cje zdarzają się, jeśli kumulujesz trud-
ne uczucia przez cały dzień i nie dbasz 
o równowagę emocjonalną. Kiedy na-
gromadzisz ich zbyt wiele, twoja reak-
cja okaże się nieadekwatna do tego, co 
się wydarzyło. Zareagujesz zbyt moc-
no, powiesz bliskim coś, czego później 
możesz żałować, nakrzyczysz na kogoś, 
kto na to nie zasłużył. Po takim dniu 
możesz czuć się nieswojo. Pora więc 
nauczyć się, jak zajmować się swoimi 
emocjami na bieżąco. 

Plan działania
Jeśli czujesz, że za moment wy-

buchniesz, postaraj się wyjść z pokoju. 
Byłoby idealnie, gdyby udało ci się na 
pięć minut wymknąć na świeże powie-
trze. Jeżeli nie możesz usiąść na ławce 
w parku – otwórz okno na oścież i skup 
wzrok na drzewie, zielonym krzewie 
bądź obłokach. Skoncentruj myśli na 
wdychaniu i wydychaniu powietrza. 
Nasz mózg może myśleć tylko o jednej 
rzeczy w danej chwili. Gdy zajmiesz go 
odmierzaniem wdechów i wydechów, 
nie będzie miał już czasu na złorze-
czenie szefowi czy rozpamiętywanie, 
jak paskudnie potraktowała cię teścio-
wa. Świadome, regularne oddychanie 
to najłatwiejszy środek na uspokoje-
nie emocji, który zawsze masz pod rę-
ką. Jeśli mimo to sytuacja wydaje ci się 
zbyt trudna, spróbuj innych sposobów.
Oceń swoje możliwości, to po pierwsze. 
Często pozwalamy, aby z równowagi 
wyprowadziło nas coś, na co zupełnie 
nie mamy wpływu. Zastanów się – czy 
jest sens denerwować się tym, że sto-
isz w korku? Czy masz wpływ na to, że 
koleżanka w pracy ma zły dzień i jest 
nieprzyjemna? Zaplanowałaś piknik 
z przyjaciółmi, a od rana pada deszcz? 
Nie możesz tego zmienić. Warto więc 
zatrzymać swoje uczucia, uświadamia-
jąc sobie, że złoszczenie się lub mar-
twienie rzeczami, na które w ogóle 
nie masz wpływu, jest jedynie stratą 
energii. Lepiej postaraj się wtedy zna-
leźć inne rozwiązanie, zauważyć do-
bre strony takiej sytuacji, uruchomić 
poczucie humoru. Dzięki temu nie ule-
gniesz trudnym emocjom. Po drugi od-
daj część odpowiedzialności. Czasem 
ulegasz emocjom, bo bierzesz na siebie 
za dużo, czujesz się odpowiedzialna za 
coś, co nie należy do ciebie. Zastanów 
się, czy to właśnie ty musisz martwić 
się tym, że twój nastolatek nie przygo-
tował jeszcze projektu na zaliczenie? 

Czy musisz sprawdzać, czy mąż wymie-
nił już opony? Pozwól, by każdy z two-
ich bliskich brał odpowiedzialność za 
swoje działania. Jeśli bierzesz na siebie 
za dużo, nie tylko ograniczasz ich samo-
dzielność, ale przeciążasz siebie. Wresz-
cie po trzecie - zaplanuj działania. Są 
dni, kiedy wydaje ci się, że twój umysł 
działa na najwyższych obrotach i nie-
ustannie jest zajęty myśleniem o tym, 
co musisz zrobić. Postaraj się uporządko-
wać swoje myśli. Jeśli masz dużo spraw 
na głowie, zrób listę. Podziel zadania 
na pilne, ważne i resztę. Zajmuj się ni-
mi pojedynczo, zaczynając od pilnych. 
Dzięki zapisywaniu rzeczy do załatwie-
nia odciążysz umysł i poprawisz kon-
centrację. 

Nadają życiu smak, 
dodają mu barw. Czasem 
jednak przejmują nad tobą 
kontrolę i mogą narobić 
sporo zamieszania.  
Nie pozwól na to.

emocje
Jak oswoić

Jeśli bierzesz na siebie 
za dużo obowiązków, 
przeciążenie gotowe.

p s y C h o l o g i a

łas przy drzwiach wejściowych, zare-
agujemy strachem. Znając mechanizm 
powstawania emocji, możemy wpływać 
na ich natężenie, zastanawiając się nad 
swoimi przekonaniami i myślami. Be-
hawioryści powtarzają, że aby czuć się 
lepiej, trzeba najpierw lepiej myśleć. 
Skupienie się na własnych przekona-
niach pozwoli nam opanować emocje.

Fale uczuć 
Szef od rana krytykuje każdy twój 

ruch. Mąż po raz kolejny zapomniał za-
płacić rachunki, choć obiecywał, że się 
tym zajmie. Dziecko znowu przyniosło 
słabą ocenę z klasówki, choć zarzeka-
ło się, że pilnie się do niej przygotowy-
wało. Do tego korek, w którym utknę-
łaś na 40 minut, przez co docierasz do 
domu późnym wieczorem. Przygotowu-
jesz się do kolejnego dnia i okazuje się, 
że sukienka, której potrzebujesz na ju-
tro, leży w koszu z brudną bielizną. 
Czujesz, że za chwilę eksplodujesz. Wy-
buchniesz płaczem, zaczniesz wrzesz-
czeć na najbliższych. Schowasz się 

ki ich oswajania. Skąd się biorą emocje? 
Według psychologów behawioralno-po-
znawczych jest to biochemiczna reak-
cja wywołana przez nasze myśli, prze-
konania, nastawienia, które pojawiają 
się w związku z konkretnymi faktami, 
wydarzeniami. Zatem emocje zależne są 
od tego, co myślimy o danym zdarzeniu. 
Gdy wiemy, że nasz nastolatek wróci po 
północy, słysząc odgłos klucza w zam-
ku, poczujemy radość. Ale kiedy nie wie-
my, że ktoś z domowników jeszcze nie 
wrócił, i w środku nocy obudzi nas ha-

Uczucia to reakcja na ota-
czający nas świat. Dzięki 
nim wiemy, co nas poru-
sza, co jest dla nas ważne. 
Pojawiają się, gdy nasze 

potrzeby nie są zaspokojone, kiedy ktoś 
przekracza nasze granice. Odczuwa-
my je, kiedy tracimy coś, co jest dla nas 
istotne, kiedy stajemy przed zadaniem, 
które nas przerasta. Oczywiście naj-
chętniej witamy te, które są przyjemne 
– radość, spokój, błogość, zadowolenie. 
Jednak trzeba pamiętać, że wszyst-
kie uczucia są potrzebne. Złość, smu-
tek, gniew, lęk, wstyd są drogowskaza-
mi informującymi nas o zagrożeniach, 
tęsknotach, obawach. Dzięki nim wie-
my, jak poruszać się w świecie. Dlaczego 
więc tak bardzo się ich obawiamy? Po-
nieważ często przejmują nad nami kon-
trolę i mamy poczucie, że to one nami 
sterują. Dlatego warto nauczyć się sztu-

Aby emocje nie przejmowały nad to-
bą kontroli, trzeba zajmować się życiem 
uczuciowym nieustannie i dbać o swoją hi-
gienę emocjonalną. Jak to robić?

●  Mów o swoich emocjach. Rozmawiaj 
o tym, co czujesz, z bliskimi – mężem, 
przyjaciółmi, siostrą. Nie ukrywaj uczuć 
– mów o nich regularnie. jeżeli czujesz, 
że cię zalewają i wiele trudnych spraw 
z przeszłości wciąż zalega w twojej gło-
wie – umów się na spotkanie ze specjali-
stą. Rozmowy z psychologiem pomogą ci 
uporządkować swój emocjonalny świat.

●  Uprawiaj sport. co ma jazda na rowerze 
do kontrolowania emocji? Bardzo wiele. 
Ćwiczenia fizyczne dają zastrzyk endor-
fin, poprawiają samopoczucie, rozluź-
niają napięcie. Wracając z wieczornego 
biegania czy sesji jogi, poczujesz spokój 
i opanowanie. 

●  Dbaj o siebie. I nie chodzi jedynie o wizy-
tę u fryzjera czy kosmetyczki. Ważniej-
sze jest traktowanie siebie z czułością 
i łagodnością. Daj sobie prawo do błę-
dów, czasem sobie odpuść, pochwal sie-
bie głośno za to, co zrobiłaś dobrze. 

●  Szukaj sensu. Staraj się codziennie ro-
bić coś, co sprawia, że czujesz się prze-
pełniona radością, masz poczucie sa-
tysfakcji, czujesz, że żyjesz. To może być 
kontakt z naturą, dbanie o ogród, malo-
wanie. cokolwiek, co daje ci radość. 

●  Bądź w kontakcie z emocjami. Gdy czu-
jesz, że tracisz równowagę – postaraj się 
dociec, co się dzieje. co takiego cię po-
rusza, co cię zmartwiło, o czym myślisz. 
czasem uporządkowanie emocji uła-
twia samo pisanie o nich. Zapisz więc 
wszystko, o czym myślisz, a świat two-
ich uczuć stanie się bardziej przejrzysty 
i zrozumiały. 

Codzienna 
profilaktyka
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nie dolegliwości. Niewskazane są także da-
nia smażone, parówki (zawierają mnóstwo 
kiepskiej jakości tłuszczu), słodycze, goto-
wane buraczki, surowe warzywa i owoce. 
Niemowlę karmione mlekiem modyfiko-
wanym najpierw trzeba napoić, a później 
można podać mu mleko, ale najlepiej to sa-
mo, które dostawało przed chorobą. Ma-
luszki karmione piersią są w wyjątkowej 
sytuacji, bo mogą przez cały czas posilać 
się naturalnym mlekiem, które jest także 
sposobem na pojenie dziecka. Może się jed-
nak okazać, że samo karmienie piersią nie 
wystarcza do nawodnienia. Wtedy z pomo-
cą przychodzą DPN dla niemowląt. 

a czym leczyć? 
         Rodzice często niepokoją się, gdy 
dziecko ma biegunkę lub wymioty. Ma-
rzy im się lek, który zatrzyma przykre do-
legliwości. Zdecydowanie jednak lepiej 
przy zatruciu pokarmowym nie hamo-
wać wymiotów, bo w ten sposób organizm 
próbuje się pozbyć szkodliwych produk-
tów lub ich toksyn. Pamiętajmy, że bie-
gunka pomaga oczyścić organizm z tego, 
co mu szkodzi. Przeciwdziałajmy jedy-
nie utracie płynów, podając dziecku pi-
cie. Nie ma leków przeciwbiegunkowych, 
które można podać maluchom w wieku 
przedszkolnym. Węgiel leczniczy moż-
na podawać dopiero dzieciom po 4. roku 
życia, bo u młodszych w przypadku wy-
miotów jest zbyt duże ryzyko zachłysto-
wego zapalenia płuc o ciężkim przebiegu. 
Czas trwania objawów nieżytu żołądko-
wo-jelitowego mogą jednak skrócić pro-
biotyki, czyli dobre bakterie, a także po-
pularna i dostępna bez recepty smecta. 
Spośród probiotyków uwodnioną skutecz-
ność ma Lactobacillus rhamnosus GG (np. 
Dicoflor, Ido Form Kid, Enteromax, Flori-
dral) i Saccharomyces boulardii (np. En-
terol, Lacidoenter, Di-erol, Enterobiotic, 
Enteromax). Dla dzieci, które niechętnie 
przyjmują leki, dostępny jest preparat ty-
pu 2 w 1, który zawiera DPN i probiotyki 
Lactobacillus rhamnosus GG (Floridral). 
Jeśli malec uskarża się na ból brzuszka, 
można mu podać paracetamol w kropel-
kach lub czopkach. Wybór postaci prepa-
ratu paracetamolu zależy od dolegliwości 
dziecka: przy nasilonej biegunce lepszy 
będzie doustny, a gdy dominują wymioty, 
lepiej sprawdzi się czopek. 

Cierpiące na biegunkę  
dziecko nie powinno pić 
soków ani gazowanych napo-
jów, lecz tzw. płyny DPN.

Upał, zjedzenie nieświeże-
go ciastka albo oblizanie 
palców po zabawie na po-
wietrzu i biegunka goto-
wa. Latem trudniej upilno-

wać malca, aby przestrzegał zasad higieny. 
A biegunka i wymioty są groźne głównie 
ze względu na ryzyko odwodnienia. Pa-
miętając o kilku zasadach, można nie tyl-
ko złagodzić dolegliwości, ale także skrócić 
czas ich trwania. 

Pojenie to Podstawa 
 Podstawowym i najważniejszym spo-

sobem leczenia biegunki jest pojenie. Mo-
że się to wydawać banalnie proste, ale 
tak jest w rzeczywistości. Dziecku zagra-
ża bowiem najbardziej odwodnienie, któ-
re powoduje nie tylko złe samopoczucie, 
ale może się skończyć leczeniem w szpita-
lu i podawaniem kroplówek. Dlatego aby 

uniknąć powikłań i nie zamieniać wa-
kacyjnego pensjonatu na salę szpitalną, 
skupmy się na pojeniu chorej pociechy. Pa-
miętajmy, że dzieci z biegunką i wymiota-
mi potrzebują więcej płynów niż zdrowe. 
Najlepiej sprawdzają się tzw. doustne pły-
ny nawadniające, w skrócie DPN, np. or-
salit, hydronea, floridral, acidolit, a także 
ORS 200 w postaci kleiku marchwiowo-ry-
żowego. Można je kupić w aptece bez re-

cepty. DPN skracają czas trwania biegunki. 
Podawajmy je dziecku chłodne (temperatu-
ra pokojowa) i małymi porcjami, najlepiej 
po łyżeczce co 1-2 minuty. Ciepłe płyny lub 
wypicie od razu całej szklanki mogą przy-
czynić się do wymiotów. Warto kierować 
się wagą dziecka i podawać w czasie pierw-
szych czterech godzin trwania biegunki 
około 30 mililitrów płynów na kilogram 
masy ciała dziecka. Jeśli dostęp do apteki 
jest utrudniony, DPN można ewentualnie 
zastąpić lekko osoloną wodą. 

 czego unikać 
 Unikajmy podawania dziecku z nie-

żytem żołądka i jelit czystej wody, chyba 
że akurat nie ma innego wyjścia. Nie da-
wajmy mu też do picia klarownych soków, 
zwłaszcza jabłkowego i gruszkowego. Na 
zakazanej liście są także: sok marchwio-
wy, pomidorowy, gazowane napoje, mle-
ko (z wyjątkiem niemowląt karmionych 
piersią) i napoje mleczne. Od lat krąży plot-
ka, że biegunkę złagodzi odgazowana cola-
-cola. To nieprawda. Napój ten zawiera cu-
kier, który może wręcz ściągnąć wodę do 
jelit i nasilić biegunkę. Dlatego nie słuchaj-
my „życzliwych” doradców, którzy mówią, 
że im to znakomicie pomogło. Lepiej podać 
dziecku słabą  czarną herbatkę bez cukru. 

 co nieco o diecie
 Po napojeniu dziecka zadbajmy, aby 

malec coś zjadł. Niedożywione jelita mo-
gą dłużej chorować, przez co biegunka się 
wydłuża. Najlepiej podawać dziecku da-
nia lekkostrawne, o łagodnym smaku, bo 
intensywne zapachy mogą prowokować 
wymioty i bóle głowy. Godne polecenia są 
pszenne bułeczki z masłem, chrupki kuku-
rydziane, krupnik z ryżem zamiast kaszy 
i z dużą ilością gotowanej marchewki al-
bo kleik ryżowy. Biegunkę złagodzą jagody, 
np. w formie kisielu lub dodatku do kasz-
ki. Chory może też zjeść banana, gotowaną 
pierś z kurczaka lub chudą wędlinę drobio-
wą. Unikajmy natomiast podawania mle-
ka, bo na skutek biegunki może dojść do 
zaburzeń trawienia laktozy, cukru mlecz-
nego, czego konsekwencją bywa nasile-

Spokojnie
to tylko biegunka
Kiedyś leczono biegunkę 
u dzieci głodówką. Dziś 
podejście do tego problemu 
jest zupełnie inne. 

lek . med. AnnA JAworsk A

Coca-cola nie jest 
lekarstwem na biegunkę 
a nawet nasila przykre 
dolegliwości. 

Porada lekarza jest niezbędna, gdy: 

●  biegunka lub wymioty występują  
u niemowlęcia,

●  biegunka trwa kilka dni,

●  dziecko jednocześnie wysoko gorączkuje, 

●  w kupce jest krew lub ropa,

●  dziecko bardzo cierpi z powodu bólu  
brzucha, 

●  nie chce pić, ma suche śluzówki,  
podkrążone oczy i mało siusia. 

jedźmy do szpitala, gdy chwycony w dwa  
palce fałd skóry dziecka nie wygładza się na-
tychmiast. To świadczy o odwodnieniu, które 
może zagrażać nawet życiu malucha!

Kiedy do leKarza? 
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zabawa tymi samymi klockami. Bakte-
rie wnikają przez błonę śluzową dróg od-
dechowych wywołując chorobę. Od chwi-
li zakażenia do wystąpienia pierwszych 
objawów choroby mija zwykle zaledwie 
1-3 dni. Dobra wiadomość dotycząca tych 
bakterii jest taka, że jeśli zachowane są 
podstawowe zasady higieny, domowni-
cy często myją ręce, dbają, aby nie obli-
zać łyżeczki chorego, a mieszkanie jest 
kilka razy dziennie choć przez kilka mi-
nut wietrzone, ryzyko zakażenia jest nie-
wielkie. Statystycznie ujmując sprawę, 
ryzyko zakażenia domowników wyno-
si około 25 proc. Nieco gorzej jest w skupi-
skach dziecięcych: przedszkolach i szko-
łach. Chory malec zwykle ma jednak 
krótki kontakt z rówieśnikami, ponie-
waż początek choroby jest na tyle gwał-
towny, że od razu uniemożliwia wycho-
dzenie z domu i dalszą naukę. 

MAMUSIU, BRZUSZEK BolI! 
 Angina paciorkowcowa zwykle za-

czyna się nagle. Choć dolegliwości mo-
gą mieć różne nasilenie, dziecko zwykle 
wyraźnie cierpi. Nie ma ochoty na zaba-

rzeczywiście bakterie, a nie wirusy. Co to 
zmienia? Pozwala uniknąć niepotrzebnej 
kuracji antybiotykowej. Najpewniejszym 
badaniem jest wykonanie posiewu z gar-
dła, ale na wstępny wynik trzeba czekać 
minimum 2 dni, a często nawet tydzień. 
W dodatku badanie jest kosztowne. Dla-
tego stworzono szybkie testy na obec-
ność bakterii. Polegają one na pobraniu 
u dziecka wymazu. Po kilku minutach 

wynik jest gotowy. Nie jest tak dokład-
ny jak posiew, ale ułatwia lekarzowi pod-
jęcie właściwej decyzji. Niestety, testy te 
rzadko są dostępne w poradniach, a w do-
datku są płatne, co jak pokazuje życie, 
bywa skuteczną przeszkodą. Dlatego naj-
częściej decyzja o sposobie leczenia zapa-
da na podstawie analizy dolegliwości, ba-
dania dziecka i jego stanu zdrowia. 

 BEZ AntyBIotyKU AnI RUSZ 
 W przypadku anginę paciorkow-

cową chory malec musi dostać antybio-
tyk. To jedyne skuteczne leczenie. Ku-
racja powinna trwać 10 dni, ale dziecko 
przestaje zarażać otoczenie w ciągu 
24 godzin od podania pierwszej daw-
ki skutecznie działającego antybiotyku. 
Kuracja antybiotykowa jest bardzo waż-
na, ponieważ zbagatelizowanie lecze-
nia, niewłaściwe leczenie lub skrócenie 
czasu terapii może się skończyć powi-
kłaniami. Najgroźniejsza jest gorączka 
reumatyczna, czyli możliwość uszkodze-
nia serca, nerek lub stawów. Leczenie 
antybiotykiem właściwie wyeliminowa-
ło tę chorobę. Nie wolno jednak zapo-
minać, czym może się skończyć zlekce-
ważenie leczenia anginy. Innym bardzo 
bolesnym powikłaniem jest wytworze-
nie się ropnia okołomigdałkowego, czyli 
skupiska ropy zamkniętego w zapalnej 
torebce. To bardzo przykra choroba. Ob-
jawia się koszmarnym wręcz bólem gar-
dła, szczękościskiem i fatalnym samo-
poczuciem. Możliwe jest też zapalenie 
ucha środkowego, płuc, a nawet opon 
mózgowo-rdzeniowych. Na szczęście, 
dziś, w dobie antybiotyków, takie powi-
kłania należą do rzadkości. 

Angina to dość 
powszechnie występująca 
u dzieci choroba. Zaczyna 
się nagle i zawsze 
towarzyszy jej ból gardła. 
Jedynym sposobem 
leczenia są antybiotyki, 
dlatego nie obejdzie się 
bez wizyty u lekarza.

Angina
też lubi lato

Ryzyko zarażenia 
domowników anginą 
wynosi jedynie 25 
proc., jednak warto 
zachować ostrożność.

d Z i e c i
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wią, że jest malinowy. Nad oskrzela-
mi i płucami nie ma żadnych niepoko-
jących zmian, chyba że oprócz anginy 
występuje inna dodatkowa infekcja. 

 tESt pRAwdę powIE
 Zwykle po rozpoznaniu anginy bak-

teryjnej na podstawie badania lekarz 
wypisuje receptę na antybiotyk. Idealnie 
byłoby jednak potwierdzić dodatkowymi 
badaniami, czy chorobę spowodowały 

wę, niewiele zjada, często leży. Jest osła-
bione i skarży się na ból gardła, a często 
także ból głowy. Dość szybko narasta go-
rączka, która może sięgać nawet 40 stop-
ni. Mogą pojawić się nudności i wymio-
ty, a także, ze względu na ból gardła, 
niewyraźna mowa. Kaszel i katar rzad-
ko występują i raczej sugerują wirusowe 
przeziębienie. Ale jeśli się pojawiają, nie 
wykluczają anginy. Dlatego jeśli malec 
skarży się na ból gardła i ma wysoką go-
rączkę, lepiej, aby dziecko zbadał lekarz. 

 nIc BEZ lEKARZA
 Lekarz często stawia diagnozę, sły-

sząc o dolegliwościach dziecka i dotyka-
jąc tylko jego szyi. W anginie są bowiem 
mocno powiększone węzły chłonne szyj-
ne. Mogą być nieco wrażliwe na do-
tyk. Rzut oka na gardło wystarcza, aby 
upewnić się co do diagnozy. Gardło jest 
zwykle czerwone jak ogień, obrzęknię-
te, a migdałki duże (czasem wręcz sty-
kają się pośrodku buzi) i okryte ropnym 
nalotem. Język jest początkowo obłożo-
ny, czyli pokryty delikatnym nalotem, 
później staje się czerwony. Lekarze mó-

Migdałki podniebien-
ne to skupiska tkanki 
chłonnej odpowiedzial-
nej za wychwytywa-
nie zarazków i ochronę 

organizmu przed chorobami. Niestety, 
czasem same zostają zaatakowane przez 
drobnoustroje. Gdy inwazji dokonają 
bakterie paciorkowce, rozwija się angi-
na, czyli zapalna choroba błony śluzo-
wej gardła i migdałków. Mocno daje się 
we znaki nie tylko dziecku, ale często 
całej rodzinie. 

Bo to SIę ZwyKlE tAK ZAcZynA
 Anginę bakteryjną wywołują pa-

ciorkowce Streptococcus pyogenes. Dzie-
ci do drugich urodzin rzadko na nią 
chorują, dlatego mówi się, że to choro-
ba przede wszystkim przedszkolaków 
i dzieci w wieku szkolnym. Przechoro-
wanie anginy nie daje trwałej odporno-
ści. Dziecko może więc chorować kilka-
krotnie. Paciorkowce przenoszą się drogą 
kropelkową i przez bezpośredni kontakt 
z chorym, np. wypicie z jednego kubecz-
ka, jedzenie wspólnego jabłka z chorym, 

Tajemnice aSO

jak pOmóc dziecku 
z anginą 

 W ostatnich latach badanie tego 
parametru jest mniej modne (na 
szczęście). Nie daj sobie wmówić, 
że dodatni wynik jest równoznacz-
ny z chorobą nerek, stawów lub 
serca dziecka. To jedynie dowód na 
przebyte zakażenie paciorkowca-
mi. odczyn może się utrzymywać 
kilka miesięcy po tym, jak dziec-
ko chorowało na anginę, która by-
ła prawidłowo leczona i przebiega-
ła bez powikłań.

1.  podając antybiotyk, przestrzegaj 
godzin i właściwych dawek. Nie 
skracaj czasu trwania terapii! 

2.  Zanim lek zadziała i spadnie go-
rączka, obniżaj temperaturę, pre-
paratami: ibuprofen (Nurofen, 
Ibufen, Bufenik, Mig, Ibum) co 
6-8 godzin lub paracetamol (pe-
dicetamol, apap, calpol, panadol, 
codipar, efferalgan) co 4-6.

3.  Zadbaj, aby malec dużo pił. Go-
rączka, brak apetytu i oddycha-
nie przez usta zwiększają ryzyko 
odwodnienia, co może pogarszać 
ogólny stan zdrowia dziecka. 

4.  Gotuj dania o łagodnym smaku, 
papkowate i o miękkiej konsysten-
cji. Unikaj smażonych, chrupkich, 
twardych, mocno przyprawionych, 
a przede wszystkim kwaśnych (np. 
ogórkowa, kiszone ogórki, cytry-
na, pomarańcze, kiwi). jedzenie 
powinno być letnie. czasem ulgę 
przyniesie picie napojów o tem-
peraturze pokojowej. jeśli malec 
się tego domaga, możesz mu po-
zwolić pić przestudzoną herbatkę 
lub wodę. 
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po zdrowie!
NA WCZASY

W Polsce jest wiele 
miejscowości o cha-
rakterze leczniczym, 
a część z nich ma sta-

tus uzdrowiska. Najwięcej uzdro-
wisk jest w województwie dolnoślą-
skim. Obecnie status uzdrowiska 
mają 43 miejscowości. Prawie poło-
wa z nich znajduje się w dwóch wo-
jewództwach: dolnośląskim, bo aż 
jedenaście uzdrowisk, oraz małopol-
skim, gdzie znajduje ich się dziewięć. 
W województwie małopolskim poza 
pięcioma w malowniczych pagórkach 
Beskidu Sądeckiego status uzdrowiska 
mają: Rabka-Zdrój, Swoszowice (Kra-

gólnie te, na których nie odcisnęła 
piętna zbytnia ingerencja człowieka. 
Lecznictwo sanatoryjne ma w Pol-
sce długą tradycję, chociaż oczywi-
ście nie tak długą jak w Niemczech 
czy we Francji albo na terenie Włoch, 
gdzie pierwsze informacje na jego te-
mat pojawiły się już w czasach sta-
rożytnych. Z XII wieku pochodzą 
natomiast zapiski o istnieniu na ob-
szarze Sudetów jednych z pierwszych 
we wschodniej Europie cieplic. Ko-
rzystali z nich m.in. książęta z rodu 
Piastów, w kolejnych wiekach stawa-
ły się coraz bardziej popularne. Na-
wet w okresie zaborów uzdrowiska 
sudeckie odwiedzało wielu kuracju-
szy, wśród których byli Fryderyk Cho-
pin, Seweryn Goszczyński i Wincenty 
Pol. Od XVI wieku wielu kuracjuszy 
zaczęło przybywać do Szkła, położo-
nego między Jarosławiem a Lwowem. 
Kąpieli siarczanowych zażywali tam 
nawet polscy królowie (Władysław 
IV Waza, Jan III Sobieski). W kolej-

w naszym kraju 
jest wiele pięknych 
uzdrowisk, które warto 
odwiedzić nie tylko jeśli 
doskwierają nam jakieś 
dolegliwości.

CZY WIESZ, ŻE...

Miejscowości, które utraciły wcze-
śniej nadany status bądź mają infra-
strukturę uzdrowiskową, ale nie peł-
nią funkcji leczniczych, to: Bochnia, 
Wieliczka, Mateczny (Kraków), Krze-
szowice oraz również położona w Be-
skidzie Sądeckim Łomnica-Zdrój.

gólnie te, na których nie odcisnęła
iętna zbytnia ingerencja człowieka.

-

-

NAŁĘCZÓW Uzdrowisko w Nałęczowie specjalizujące się wyłącznie w leczeniu kardiologicznym powstało w 1878 roku i jest jednym z najbardziej znanych kurortów w całym kraju. O popularności tego miejsca świadczy źródło leczni-czych wód mineralnych, które mają korzystny wpływ na obniżanie ciśnienia tętniczego oraz poprawiają inne pro-blemy z krążeniem.

ków), Wapienne i Wysowa. W Polsce 
miejsc, w których można odzyskać si-
łę i zdrowie, jest całkiem sporo. Są 
bardzo piękne i klimatyczne, szcze-

R e k l a m a
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KUDOWA-ZDRÓJUzdrowisko w Kudowie-Zdroju należy do najstarszych sudeckich miejsc wypo-
czynkowych tego typu. Swą popularność zawdzięcza źródłom wody mineralnej 
oraz wyjątkowym właściwościom klimatycznym, które mają pozytywny wpływ 
na krążenie krwi oraz problemy z trawieniem. 
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w naszym kraju 
jest wiele pięknych 
uzdrowisk, które warto 
odwiedzić nie tylko jeśli 
doskwierają nam jakieś 
dolegliwości.

mają:

KUDOWA-ZDRÓJUzdrowisko w
czynkowych tego typu. Swą popularność zawdzięcza źródłom wody mineralnej 
oraz wyjątkowym właściwościom klimatycznym, które mają pozytywny wpływ 
na krążenie krwi oraz problemy z trawieniem. 

SOpOt
jest przede wszystkim ulubioną miejscowością wypoczynkową, z uwagi na malownicze położenie nad morzem oraz liczne rozrywki stylowe-

go kurortu. To rzadkość w Polsce, gdyż mało które miasto nad Bałtykiem oferuje takie bogactwo restauracji, kawiarń, klubów, a także operę 

leśną. W uzdrowisku tym prowadzone jest leczenie chorób ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, kardiologicznych i nadciśnienia oraz 

dolnych dróg oddechowych i osteoporozy.  
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SZCZAWNO-ZDRÓJ
Niewielkie miasteczko, malowniczo położone u stóp starego 

Chełmca, łagodny podgórski mikroklimat, czyste powietrze, 

mające uzdrowicielską moc wody mineralne i nowoczesne za-

plecze lecznicze – to skarby w pełni doceniane przez przyjeż-

dżających na wypoczynek i leczenie dróg oddechowych, cho-

rób gardła, uszu i nosa. 

p o d r ó ż e

nych wiekach powstawały uzdrowi-
ska m.in. w Krzeszowicach, Swoszowi-
cach, Lubieniu. Dobrym połączeniom 
komunikacyjnym swój dynamiczny 
rozwój zawdzięczają Ciechocinek i Na-
łęczów. 

ULUBIONE POLSKIE UZDROWISKA
Dokąd pojechać, aby wzmocnić układ krążenia? Gdzie leczyć chore 
stawy? Jakie wody mineralne pomogą na kłopoty z trawieniem?

POLANICA-ZDRÓJ  
Mieści się tu siedziba Ze-
społu Uzdrowisk Kłodz-
kich, w których skład  
wchodzą dodatkowo ku-
rorty i rozlewnie wód mi-
neralnych w Kudowie 
i Dusznikach. Przyjeż-
dżają tu chorzy na cho-
roby reumatyczne, oso-
by leczące górne i dolne 
drogi oddechowe, cu-
krzycę oraz walczące 
z otyłością.

RABKA-ZDRÓJ  
Uzdrowisko z ponadstu-
letnią tradycją, sprzyja 
rehabilitacji osób w każ-
dym wieku. Znajduje się 
tu 9 ujęć leczniczych wód 
głębinowych o różnorod-
nych właściwościach.  
Funkcjonują sanato-
rium dziecięce Górno-
śląski Ośrodek Reha-
bilitacji Dzieci, oddział 
terenowy Instytutu 
Gruźlicy i Chorób Płuc.

SZCZAWNICA-ZDRÓJ  
Nieskazitelnie czyste, 
pozbawione alergenów 
powietrze. Siedem źró-
deł leczniczych wód mi-
neralnych bogatych 
w związki jodu, sodu 
i chlorku wspomaga le-
czenie chorób związa-
nych z przewodem po-
karmowym, układem 
oddechowym oraz oty-
łością. 

DUSZNIKI-ZDRÓJ  
Małe, urocze, miastecz-
ko uzdrowiskowe le-
ży w Kotlinie Kłodz-
kiej. Jest tu Centrum 
Diagnostyki i Leczenia 
Osteoporozy z nowo-
czesnym sprzętem.

CIEPLICE ŚLĄSKIE-
-ZDRÓJ   
Założone w 1281 uzdrowi-
sko w Cieplicach jest naj-
starszym kurortem lecz-
niczym w Polsce. Są tu 
złoża wód termalnych, 
które osiągają tempe-
raturę 90 stopni Celsju-
sza. Jest ona niezawod-
na w leczeniu schorzeń 

układu moczowego oraz 
narządu ruchu. Uzdrowi-
sko specjalizuje się tak-
że w leczeniach okuli-
stycznych.

PiWNICZNA-ZDRÓJ  
Niewielkie uzdrowisko, 
każdego roku przyciąga 
kuracjuszy, wabiąc ich ci-
szą, spokojem oraz pięk-
nymi krajobrazami. Do-
datkowo wzbogacany jest 
leczniczymi wodami mi-
neralnymi – w tym znaną 
doskonale „Piwniczan-
ką”. Leczy się tu choro-
bę wrzodową żołądka 
i dwunastnicy, nieżyt żo-
łądka i stany zapalnych 
jelit. Wspomagają też le-
czenie cukrzycy i stanów 
zapalnych trzustki.

CIECHOCINEK  
Jedno z najstarszych 
uzdrowisk Polski (funk-
cjonuje od 1836 r.) poło-
żone na Kujawach w do-
linie Wisły. Co roku 
przyjeżdża wielu kura-
cjuszy i turystów, głównie 
z uwagi na wody leczni-
cze: chlorkowo-sodo-
we, bromkowe, jodkowe, 
żelaziste, borowe, któ-
re pochodzą z licznych 
na tym terenie źródeł so-
lankowych. Leczy się tu-
taj choroby narządów 
ruchu, reumatyczne, or-
topedyczno-urazowe, 
kobiece, układu odde-
chowego, nerwowego 
i krążenia.

LĄDEK-ZDRÓJ  
Lądeckie wody dostar-
czają organizmowi sił 
witalnych i są źródłem 
energii. W leczeniu wy-
korzystywane są już od 
XIII wieku. Leczy się tu 
choroby neurologiczne,  
reumatyczne i ortope-
dyczne. 

RYMANÓW-ZDRÓJ  
Miejscowość ta położo-
na wśród gór nazywa-
nych Wzgórzami Ryma-
nowskimi. Przyjeżdżają 
tu głównie pacjenci ze 
schorzeniami dróg mo-

czowych oraz układu po-
karmowego.

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 
Położony w sercu Gór 
Izerskich, od kilkuset lat 
słynie z właściwości lecz-
niczych, pomagających 
w leczeniu chorób reu-
matycznych, narządów 
ruchu, układu krążenia 
oraz ginekologicznych.

KRYNICA-ZDRÓJ  
Tradycja lecznictwa 
uzdrowiskowego sięga 
lat 50. XIX wieku i trwa 
do dziś. Została rozpo-
wszechniona za spra-
wą Józefa Dietla, uzna-
wanego za ojca polskiej 
balenologii. Leczy się tu 
choroby układu trawien-
nego i moczowego, ukła-
du krążenia i przemiany 
materii. 

IWONICZ-ZDRÓJ  
Jedno z najstar-
szych uzdrowisk, o po-
nad 430-letniej trady-
cji. Słynie z unikalnego, 
leczniczego mikrokli-
matu oraz ekologicznie 
czystego środowiska 
naturalnego. Najwięk-
sze bogactwo Iwoni-
cza-Zdroju stanowią 
lecznicze wody mine-
ralne, które służą do 
inhalacji, kuracji pit-
nych i kąpielowych 
oraz do produkcji iwo-
nickiej soli leczniczej 
i kosmetyków ze zna-
kiem „Iwoniczanka”.

BUSKO-ZDRÓJ  
Leżące w wojewódz-
twie świętokrzyskim 
uzdrowisko ma już po-
nad 170-letnią tradycję. 
Wśród największych bo-
gactw uzdrowiska wy-
mienia się wody mi-
neralne siarczkową, 
jodkowo-bromkową 
oraz złoża borowiny. In-
ną wizytówką Buska-
-Zdroju są łazienki, któ-
re zajmują centralne 
miejsce w Parku Zdrojo-
wym (obiekt wybudowa-
ny w 1836 roku).

R e k L a m a
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Sałatka Cezar 
SkŁaDNIkI  
sałata rzymska i roszponka, 
pierś kurczaka, oliwa extra ver-
gine, sól, pieprz, małe grzanki, 
3 łyżki parmezanu. Sos: 2 ząbki 
czosnku, żółtko, łyżka musztar-
dy dijońskiej, sok z 1/2 cytryny, 
80 ml oliwy extra vergine, sól, 
pieprz, sos Worcester.  

PRZYGOTOWaNIe   
Utrzeć czosnek z solą, rozgnieść 
widelcem anchois i wymieszać 
z żółtkiem, ubijać, wlewając 
stopniowo oliwę, aż sos stanie 
się majonezowy. Doprawić ły-
żeczką dijońskiej musztardy, so-
kiem z cytryny, świeżo mielonym 
pieprzem i odrobiną sosu Wor-
cester. Pierś kurczaka rozbić, 
doprawić oliwą, solą i pieprzem, 
zgrillować. Liście rzymskiej sa-
łaty wymieszać z sosem, ułożyć 
na talerzach, posypać grzan-
kami i parmezanem. Kurczaka 
pokroić w paseczki i gorącego 
układać na sałacie.

Pstrąg faszerowany 

SkŁaDNIkI  
2 sztuki pstrąga (tuszki), 3 białka jajek, szczypta soli morskiej, po 100 g marchwi, selera, 
pietruszki i pora oraz 3 łyżki masła. 

PRZYGOTOWaNIe   
Warzywa obrać, umyć, pokroić w zapałkę. Wrzucić na rozgrzane masło, zeszklić, od czasu 
do czasu mieszając. Farsz doprawić wg. gustu solą i pieprzem. Ryby umyć, osuszyć, oczyścić 
z ości. Białko ubić na sztywną pianę, połączyć z solą morską. Tuszki napełnić farszem, spiąć 
wykałaczkami. Umieścić je w naczyniu żaroodpornym, piec 30 minut w temp. 185°C. 

LEKKO, PYSZNIE, 
KOLOROWO

lekkie dania mogą być 
zarówno pyszne, jak 
i sycące. nasi czytelnicy, 
którzy dbają o zdrowie 
i sylwetkę, przysłali  
te oto przepisy.
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Naleśniki dla smakosza
SKŁADNIKI  150 g mąki, 250 ml mleka, 1 jajko i 1 żółtko, 1 łyżeczka cukru, szczypta 
soli, olej do smażenia naleśników, masło do końcowego przysmażenia, 400 g truska-
wek, 3 łyżki cukru 

PRZYGOTOWANIE  Mąkę, mleko, jajka, cukier i sól mieszać, aż powstanie gładka masa. 
Smażyć cienkie naleśniki (można bez, a można użyć odrobinę oleju). Truskawki pokroić 
na mniejsze części i razem z cukrem krótko smażyć w rondelku. Nakładać przesmażone 
truskawki (odcedzamy nadmiar syropu) i zwijać naleśniki. Ponownie smażyć zwinięte 
naleśniki na maśle (nabierają wtedy niepowtarzalnego aromatu). Układać na talerzu i 
np. posypać cukrem pudrem, udekorować sosem czekoladowym, świeżymi truskawka-
mi, borówkami lub innymi owocami sezonowymi. 

Biszkopt miłości
SKŁADNIKI  Biszkopt: 3 jajka, 
6 łyżek cukru, 3 łyżki mąki pszennej, 
3 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia, szczypta soli. 
Krem budyniowy: 2,5 szklanki mleka, 
2 paczki budyniu, 2 łyżki krupczatki, 
2/3 szklanki cukru pudru, 1 kostka 
miękkiego masła, 2 czerwone gala-
retki

PRZYGOTOWANIE  Białka z dodatkiem 
soli ubić na sztywno, dodać cukier 
i dalej ubijać. Następnie dodawać po 
jednym żółtku oraz mąki wymieszane 
z proszkiem. Delikatnie wymieszać, 
piec około 20 minut w temperatu-
rze 180 st. C. (blaszka 24x28 cm). 
Ugotować  mleko, dodać rozmieszany 
z zimnym mlekiem budyń i jedną łyżkę 
krupczatki, zagotować, zdjąć z ognia, 
przykryć folią (żeby nie powstał 
kożuch). Wystudzić. Utrzeć masło 
z cukrem pudrem. Dodać wystudzoną 
masę i wymieszać mikserem. Wyłożyć 
krem na wystudzony biszkopt, układać 
połówki truskawek. Przygotować 
galaretkę według opisu na opakowa-
niu. Tężejącą galaretką zalać ciasto. 
Schłodzić przez noc w lodówce.

GraTUlUjeMy aUToroM NaDeSłaNyCh i oPUBliKoWaNyCh PrzePiSóW: p. Krystynie z Nowej Soli,  
p. Adamowi z Poznania, p. Danucie z Krosna Odrzańskiego, p. Janinie z Zielonej Góry. Nagrody wyślemy pocztą.

3 łyżki mąki ziemniaczanej, 1 łyżeczka 
proszku do pieczenia, szczypta soli. 
Krem budyniowy: 2,5 szklanki mleka, 
2 paczki budyniu, 2 łyżki krupczatki, 

-

dodatkiem 

dalej ubijać. Następnie dodawać po 
jednym żółtku oraz mąki wymieszane 

proszkiem. Delikatnie wymieszać, 

Ugotować  mleko, dodać rozmieszany 
jedną łyżkę 

ognia, 

cukrem pudrem. Dodać wystudzoną 
wymieszać mikserem. Wyłożyć 

krem na wystudzony biszkopt, układać 

galaretkę według opisu na opakowa-
niu. Tężejącą galaretką zalać ciasto. 

w a r t o  p r z e c z y t a ć

Tytuł

Doris Lessing

Lato przed 
zmierzchem
Kilka wieków temu każdy do-
brze sytuowany młody męż-
czyzna odbywał podróż eduka-
cyjną, podczas której zwiedzał 
inne kraje i uczył się życia. Ta-
ką podróż odbywa również Ka-
te Brown – bohaterka powie-
ści noblistki Doris lessing. 
Kobieta nagle porzuca rodzinę 
i przyjmuje pracę tłumaczki na 
konferencji w londynie.

Bodil Malmsten

cena wody 
w finistÈre
Szwedzka pisarka postanowiła 
zamieszkać w Bretanii, a swo-
je zmagania z nową rzeczy-
wistością opisała w powieści. 
Najpierw kupuje dom, potem 
go remontuje i zakłada ogród. 
równocześnie uczy się języka, 
poznaje sąsiadów i miejscowe 
obyczaje. Każdego dnia Bodil 
musi dokonywać wielu trud-
nych wyborów.        

Peter Mayle

dobry rok
Brytyjczyk, który porzucił oj-
czyznę dla Prowansji – mówi 
o sobie Peter Mayle. od ponad 
20 lat opisuje uroki życia na 
francuskiej ziemi. Bohater „Do-
brego roku” Max Skinner rezy-
gnuje z pracy w londyńskim Ci-
ty. Nieoczekiwanie w spadku po 
stryju otrzymuje dom i winni-
cę w Prowansji. Przyjeżdża tu 
i w tym magicznym miejscu za-
czyna nowe życie.

Fran Sandham

samotna wędrówka przez afrykę
Przejść pieszo przez afrykę. Brzmi imponująco? Dodajmy jeszcze: samotnie, bez 
organizatorów wyprawy, tragarzy i funduszy. Bez ekip telewizyjnych, dziennika-
rzy i wiwatujących tłumów, za to z dokuczliwymi owadami, pęcherzami na stopach 
i chorobami. Fran Sandham tego dokonał i opisał bez upiększania.   

Jacek Pałkiewicz

pasja życia
autor to podróżnik, repor-
ter, twórca survivalu w Polsce, 
członek brytyjskiego Królew-
skiego Towarzystwa Geogra-
ficznego, uhonorowany orde-
rem zasługi republiki Włoskiej 
za odkrycie źródeł amazonki. 
W „Pasji życia” zabiera czytel-
ników w podróż po globie, po-
kazuje miejsca magiczne i ta-
kie, które na skutek postępu 
cywilizacji straciły piękno.

Znani podróżnicy przestali 
mieć monopol na wydawanie 
wspomnień z wypraw. Coraz 

częściej „zwykli ludzie” pakują ple-
cak, wyruszają na drugi koniec świa-
ta albo kupują działkę w Toskanii, 
a potem piszą o tym, jak zmieniło się 
ich życie. I – jak można wnioskować 

z recenzji, wielu spotkań promocyj-
nych i rosnącej liczby tytułów – nie 
narzekają na brak czytelników. Jak 
spośród wielu książek podróżniczych 
wybrać te najlepsze? Nie czuję się eks-
pertem w tej dziedzinie, ale jest kilka 
tytułów, które z całą odpowiedzialno-
ścią mogę Wam polecić.

w podróży...
regały z literaturą podróżniczą znajdziesz w każdej 
księgarni czy bibliotece. książki o tej tematyce stają 
się coraz popularniejsze wśród czytelników i pisarzy.
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oraz 28 zestawów nagród:
1 x  zestaw kosmetyków Anida 

Scan i komplet pościeli 
bawełna satynowa (Tactica) 

1 x  zestaw: torba turystyczna 
(Krotex), zegar ścienny 
(Tzmo), maskotki Polski Lek

2 x  zestaw: MG 500 B6 Chelat 
30 tabl, MG 500 B6 Skurcz 
30 tabl, Czekolada słodzona 
stewią dla dzieci x 100 g 
(MSFarma),

3 x  zestaw: Scholl złuszczający 
peeling do stóp 75 ml  
(Reckitt) i zestaw 
kosmetyków Anida Scan

5 x  zestaw: DietaLight baton na 
utratę wagi 60 g, Bodymax 50+ 
40 tabl. (Axellus)

6 x  zestaw: zegar ścienny 
(Tzmo), maszynka do golenia 
Wilkinson Quattro (A&D)

10 x  zestaw: Morwa Biała Plus 
60 tabl. Mega Krzem 60 tabl. 
(Avet Pharma), Decubal 
krem do twarzy 50 ml wraz 
z pianką do mycia twarzy 
150 ml (Actavis) 

Nagroda główna 
5 x bon 100 złotych
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k r z y ż ó w k a

Litery z ponumerowanych pól od 1 do 8 utworzą rozwiązanie.
Rozwiąż krzyżówkę i wyślij SMS w formacie LP.hasło na numer 72150
Nagrody rozlosujemy wśród tych z Państwa, którzy do dnia 31.08.2013 r. nadeślą prawidłowe hasło. Koszt SMS-a 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto)
Regulamin znajduje się na stronie www.aptekaip.pl. Organizatorem krzyżówki jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

NAGRODY CZEKAJĄ NA CIEBIE!
KAŻDY SMS ZWIĘKSZA SZANSĘ NA WYGRANĄ.
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