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Nie dajmy się
zaskoczyć
Podeszła nas jak zwykle, tym razem
wszystkich, nie tylko kierowców.
Ale po długim oczekiwaniu
w końcu jest – zima! Zanim więc
wyruszymy z domu w bardziej
lub mniej mroźny poranek, warto
przypomnieć sobie bezcenne rady
babci i dziadka. Grubsza bielizna,
czapka na głowę i mleko z miodem
na rozgrzanie. A jeśli za oknem
nawet już w miarę ciepło, nie dajmy
się zwieść! To na przedwiośniu
najczęściej dopada nas przeziębienie
lub grypa. Osłabieni padamy jak
muchy. Mimo wszystko jednak dzień
nam się wydłuża, wkrótce będzie
coraz cieplej. Przy tych zmianach
należy zadbać o zdrową dietę
i pamiętać o wypoczynku. A jeżeli
złe samopoczucie i stres wynikają
nie tyle ze zmiany pogody co z pracy…
Na to też mamy rozwiązanie.
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t e m at n u m e ru
Doppelherz® aktiv Na skurcze
30 tabletek podzielnych

Najwyższa łączna dawka magnezu i potasu
w 1 tabletce* (300mg + 300 mg) – dla
zapewnienia prawidłowej kurczliwośći
mięśni i uzupełnienia elektrolitów w
organizmie. W szczególności do stosowania
przy: utracie elektrolitów w wyniku intensywnego pocenia się, przy wymiotach, biegunkach,
piciu znacznych ilości kawy, przemęczeniu,
„stresie”, nierównym rytmie serca.
Na 30 - 60 dni stosowania!

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

*
9,45 zł

40 tabletek podzielnych

Unik alny preparat multiwitaminow y
o nowoczesnej formule RETARD (o przedłużonym
działaniu) umożliwia równomierne uwalnianie
składników odżywczych, co zapewnia najlepsze
ich przyswajanie. 1 tabletka pomaga
w zachowaniu kondycji zdrowotnej przez cały
dzień: optymalnej energii życiowej i dobrego
samopoczucia, odporności organizmu, ograniczeniu skutków stresu i zmęczenia. Zawiera 23
witaminy i minerały oraz luteinę.

*
17,65 zł

Na 40-80 dni stosowania!

24,35 zł**

Doppelherz® aktiv Na włosy
30 kapsułek
+Biotyna
Najwyższa łączna dawka* biotyny (300 μg)
i metioniny (160 mg) oraz cysteiny i skrzypu
- dla wzmocnienia i regeneracji włosów oraz
poprawy ich kondycji i wyglądu; opóźnia
siwienie włosów. Preparat jest zalecany
w szczególności dla włosów: przesuszonych, po
zabiegach fryzjerskich, opalaniu, narażonych na
chlorowaną wodę.
Na 30 dni stosowania!

*
11,65 zł

16,09 zł**

Doppelherz® aktiv Na gardło
16 pastylek do ssania
Forte
o smaku cytrynowym

*
9,95 zł

Preparat zalecany w celu wzmocnienia
odporności błon śluzowych gardła oraz dla
ułatwienia ich naturalnej regeneracji i inhalacji
dróg oddechowych.
Do stosowania w szczególności w okresie
jesienno-zimowym, przy przebywaniu w
suchych pomieszczeniach, pracy głosem (np.
w telemarketingu, w szkole).

13,41 zł**
Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Doppelherz® aktiv A-Z Retard

– średnia cena r ynkowa

12,52 zł**

Babcia piecze
z wnusią ciastka,
dziadek pomaga
chłopcu naprawić
rower. Taką
wizją karmią
nas telewizyjne
reklamy.
Jest równie
szablonowa,
co idealistyczna.

bezcenni dziadkowie
po dniu. Dziś, kiedy rodziny mieszkają osobno, dziadkowie znajdują się czasami setki kilometrów dalej. Spotkania z wnukami odbywają się co kilka
dni lub jedynie w czasie świąt, kilka razy do roku. Oczywiście wpływa
to na jakość i rodzaj łączących rodzinę relacji. Dziadkowie coraz częściej
też nie pozwalają swoim dzieciom
na wpisywanie się w rolę bezpłatnych,
bezustannie dyspozycyjnych opiekunów wnucząt. Chcą korzystać z życia
na emeryturze i widzą to nieco inaczej
niż układanie wieży z klocków i zabie-

Marta Z ych-Mat wie jcz yk

R

elacji pomiędzy dziadkami
a wnukami jest tyle, ile rodzin. Każda z nich unikalna i jedyna, zależna od wielu czynników. Dawniej, kiedy ludzie
żyli w rodzinach wielopokoleniowych,
gdzie w jednym domu codziennie spotykali się ludzie po 60-tce i przedszkolaki, więź ta była bardziej naturalna,
nie zastanawiano się, jak powinna wyglądać, bo kształtowała się sama, dzień
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Dziadkowie, rodzice
i wnuki razem
to siła rodziny
wielopokoleniowej.
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ranie na długie spacery. Mimo wszystko dziadkowie są dzieciom potrzebni,
wzajemna relacja jest niezwykle ważna dla obydwu stron. Jak zatem ułożyć te kontakty, żeby wszyscy byli zadowoleni i żadna ze stron zbyt wiele
nie straciła?

są dla wnucząt źródłem bezwarunkowej miłości. O ile rodzice mają konkretne oczekiwania, są obciążeni odpowiedzialnością i niedogodnościami
wychowywania – dziadkowie mogą
po prostu kochać wnuki. Mogą pozwolić sobie na rozluźnienie obowiązujących zasad, spełnianie zachcianek,
rezygnację z dyscypliny. Wychowanie mają na głowie rodzice, dziadkowie mogą rozpieszczać. A bycie z dzieckiem, z którym nie trzeba wojować
o mycie zębów czy godzinę powrotu
do domu jest znacznie przyjemniejsze.

Na wagę złota
Dlaczego właściwie dziadkowie
są tacy ważni dla dziecka? Dlaczego
jest takie istotne, by relacja między tymi dwoma pokoleniami była silna i głęboka? Przede wszystkim dziadkowie
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Dziadkowie mogą stać się również dla dziecka ostateczną instancją,
przed którą wnuki mogą się wyżalić,
poskarżyć na rodziców. Jak by nie było
dziadkowie to rodzice rodziców – jedyna władza nadrzędna nad mamą i tatą. Nic więc dziwnego, że właśnie tam
wnuki szukają schronienia i wykorzystują autorytet dziadków do negocjacji
z rodzicami
Bycie z dziadkami to także otrzymywanie 100 proc. ich czasu i uwagi. Rodzice rozmawiają, ale jednocześnie odbierają maila, wstawiają pranie,

t e m at n u m e ru
robią listę zakupów. Dziadkowie skupiają się tylko na byciu z wnukami.
Dla dzieci to niesamowity dar, gdy
na tym co mówią i co robią koncentrują się bliscy im dorośli. Babcia i dziadek
mają czas wysłuchać, rozmawiać, opowiadać. Bycie z nimi ma inne tempo
i inny wymiar niż bycie z rodzicami.
Obcowanie z dziadkami uświadamia też dzieciom, że są częścią większej całości, że ich rodzina trwa
od dawna, a one są ogniwem tego łańcucha. Tylko od dziadków mogą dowiedzieć się jak wyglądało życie w czasach, kiedy ich rodzice byli mali, mogą
zapytać o to, jak mama czy tata radzili sobie w szkole albo z dokuczającymi
im kolegami. Dziadkowie są też w stanie opowiedzieć o świecie, którego już
nie ma, nauczyć dzieci rzeczy, o których ich rodzice nie mają pojęcia lub
na które nie mają czasu.
Wreszcie, bycie ze starszymi osobami oswaja dzieci z chorobą, starzeniem się, słabnącą sprawnością. Dzięki
temu kontaktowi są bardziej empatyczne, potrafią odnosić się z szacunkiem do starszych osób. Warto pamiętać, że wnuki uczą się też, obserwując
relację rodzice – dziadkowie. Uczą się
jak powinni traktować starszych i jak
będą traktować swoich rodziców, gdy
ci będą już w podeszłym wieku. W dużej mierze zależy to właśnie od matki
i ojca – czy darzą oni swoich rodziców
i teściów należnym ich szacunkiem,
czy traktują raczej z przymrużeniem
oka, lekceważąc to, co mówią, a ich wizyty traktują jak zło konieczne.

Dziadkowie mają
własne życie, nie
traktujmy ich jak
bezpłatnych nianiek.
Nie można też pominąć faktu,
że dla samych rodziców dziadkowie
są opiekunami dzieci, do których mają bezgraniczne zaufanie. Niejedna rodzina nie funkcjonowałaby bez pomocy babci czy dziadka. Z nimi rodzice
zostawiają bez obaw nawet maleńkie
dzieci, bo nie ma na świecie lepszej
opieki niż dziadkowie.
Czy dziadkowie też czerpią korzyści
z tej relacji? Oczywiście, że tak. Zyskują

Jacy jesteśmy dla
naszych rodziców,
takie nasze dzieci
będą kiedyś dla nas.

sobie na swobodę, odkrywają w sobie
czułość, której nie potrafili okazać
własnym dzieciom. Jednak niektórzy
tak jak nie potrafili być rodzicami,
tak nie potrafią być dziadkami.
Nie rozmawiają, nie zabiegają o kontakt, nie są uważni na potrzeby małych dzieci. Mimo wszystko warto zawalczyć o tę relację. Nie można jednak
oczekiwać, że relacja ta będzie wyglądała tak, jak sami to sobie wyobrażamy. To dziadkowie odpowiedzialni
są za to, jaką relację nawiążą z wnukami. Zadaniem rodziców jest jedynie zapewnienie takich warunków, żeby ta
wieź miała w ogóle szansę się zawiązać.

Krok po kroku

je wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądało spotkanie, jak będzie układała
się relacja. Wyobrażenia te mogą mieć
jednak niewiele wspólnego z rzeczywistością. Trudno oczekiwać, by dziadkowie i wnuki, widując się kilka razy
do roku, od pierwszej minuty zachowywali się naturalnie, bez cienia skrępowania. Potrzeba trochę czasu, żeby zacząć cieszyć się spotkanie, a zazwyczaj,
kiedy już dobrze się ze sobą poczują,
trzeba się rozstawać.
Kiedy dziadkowie mieszkają blisko wnucząt, kontakty są przeważnie
znacznie częstsze, ale właśnie z częstotliwości mogą wynikać różnego rodzaju
konflikty. Rodzice korzystają bowiem
z obecności dziadków i nadmiernie obciążają ich opieką nad dziećmi. A zajmowanie się dziećmi to ciężka praca,

kontakt z wnukami, ich miłość i zaufanie, bez obciążenia odpowiedzialnością
za wychowywanie. Dostają więc z bycia
z dzieckiem to, co najlepsze, czystą radość, bez zakazów i nakazów.

Tak daleko, tak blisko
Co dzieje się z relacją dziadkowie
–wnuki, gdy rodzinę dzielą setki kilometrów? Z pewnością kontakt ten
jest znacznie utrudniony. Dzieci szybko się zmieniają, wchodzą w kolejne fazy rozwoju, mają coraz to nowe zainteresowania. Nie będąc z nimi na co
dzień, dziadkowie słabo znają swoje
wnuki. Wnuki zaś nie są przyzwyczajone do zwyczajów i upodobań dziadków.
Spotkania obarczone są więc ryzykiem
niespełnionych oczekiwań obydwu
stron. I dziadkowie, i wnuki mają swo-
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je się, że dziadkowie mają własne plany.
Rodzice kilkulatków mogą się czuć rozczarowani, ale muszą pamiętać, że wychowywanie dzieci to ich obowiązek.
Dziadkowie swoje już wychowali. Teraz
mogą, ale nie muszą, zająć się wnukami i mają prawo robić to wtedy, gdy mają na to ochotę, a nie wtedy, kiedy chcą
tego rodzice.
Zdarzają się też rodziny, w których
pomiędzy dziadkami a wnukami nie
ma w zasadzie żadnej relacji lub jest
to kontakt odbiegających od oczekiwań środkowego pokolenia. Często zdarza się bowiem, że kiedy w rodzinie pojawiają się dzieci, ich rodzice oczekują,
że dziadkowie nadrobią swoje niedociągnięcia właśnie w kontakcie z wnukami. I faktycznie czasami dopiero w relacji z wnukami dziadkowie pozwalają

wymagająca zaangażowania i energii.
Starsze osoby mogą po prostu nie mieć
na to siły. Albo ochoty. Nie z każdym
dzieckiem dobrze spędza się czas. Czasem, kiedy maluch jest wychowywany bezstresowo lub nie wychowywany
w ogóle, przebywanie z nim to prawdziwa mordęga. A dziadkowie są wzywani
na pomoc także w sytuacji, gdy odmawia kolejna opiekunka, bo dziecko zachowuje się okropnie. Część dziadków
zwyczajnie nie ma ochoty pozwolić na
wpisanie siebie w rolę darmowej niani.
Chcą korzystać z emerytury i wolnego
czasu, i niekoniecznie marzą o zajmowaniu się kilkulatkiem. Niestety taka
postawa często spotyka się z niezrozumieniem dzieci emerytów. Są bowiem
pewni, że dziadkowie zajmą się ich pociechą np. w sylwestrową noc, a okazu-
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Jeśli rodzicom zależy na dobrej relacji wnucząt z dziadkami, zawsze mogą
trochę im pomóc. Warto porozmawiać
z dziadkiem i babcią o tym, jak sami rodzice wspominają swoje własne kontakty z dziadkami, co było dla nich ważne, wartościowe, za czym tęsknią. Mogą
podkreślać, jak ważna jest rola dziadków w życiu rodziny, tak, by ci poczuli się potrzebni i dowartościowani. Można też zapraszać dziadków do obecności
w życiu dziecka – na urodzinach, przedstawieniach w przedszkolu czy w czasie świąt. Warto też tak często jak się
da zostawiać wnuki z dziadkami sam
na sam, ale przy wspomagającej obecności rodziców, np. zachęcić, by razem nakryli do stołu. Otwierające może okazać się też szukanie podobieństw
– opowiedzenie dzieciom o tym, że dziadek grał kiedyś w drużynie piłkarskiej,
a babcia prowadziła drużynę harcerską. Takie działania zbliżające dziadków do wnucząt mogą bardzo pomóc,
ale są bez szans, jeśli kontakt matki i ojca z dziadkami pozbawiony jest emocji
lub pełen jedynie emocji negatywnych.
Nie ma sensu oczekiwać, że zawiąże się
więź między babcią a wnuczką, jeśli
matka dziewczynki żywi urazę do własnej matki, ma do niej zadawnione pretensje, źle o niej mówi. Wówczas dziecko lojalnie stanie w opozycji do babci
i nie otworzy się na ten kontakt.
Zanim więc zaczniemy zachęcać
dzieci i dziadków do zacieśniania więzi, warto przyjrzeć się temu, co dzieje się pomiędzy dwoma starszymi pokoleniami. Może właśnie tutaj potrzebne
są rozmowy, wyjaśnienie sobie pewnych spraw, więcej czasu spędzanego
razem. Wnukom łatwiej będzie zbliżyć
się do dziadków, gdy rodzice przygotują
im do tego grunt.

wywiad

PAULINA SYKUT-JEŻYNA
Prezenterka
pogody w Polsat
News i w „Wydarzeniach”. Prowadząca talent
show „Must be
the music. Tylko
muzyka”. Absolwentka studiów
na wydziałach:
Kulturoznawstwo
(UMCS) i Dziennikarstwo (UW). Jej
największą pasją
jest muzyka.
W sierpniu 2011 r.
wyszła za mąż za
biznesmena Piotra Jeżynę.

Redakcja TL: Jak rozpoczął się dla
Ciebie Nowy Rok? Wyznaczyłaś sobie
jakieś noworoczne cele?
Paulina Sykut-Jeżyna: No cóż,
z Nowym Rokiem przybyło mi lat, 7 stycznia skończyłam 33! Oprócz tego chciałabym realizować dalej swoje plany i marzenia. Do tej pory udawało mi się to i głęboko
wierzę, że w tym roku też tak będzie.
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TL: Motywację do zdrowego stylu życia
zaczerpnęłaś od męża, czy wcześniej też
w ten sposób dbałaś o siebie?
P.S-J.: Często szukam nowych przepisów. Miałam styczność z dietetykiem, który przygotowywał mnie i męża do triathlonu. To był bardzo intensywny rok
ćwiczeń. Wyciągnęłam wtedy dla siebie
dużo mądrych rad, które stosuje do dziś.
Chudłam, zmniejszała mi się tkanka tłuszczowa, ale mięśnie rosły! Wyglądałam na
szczuplejszą, ale wciąż ważyłam tyle samo!
To było naprawdę niesamowite.

Zawsze byłam bardzo
aktywna fizycznie
i bardzo szczupła.
TL: Jak podsumowałabyś ubiegły rok?
P.S-J.: Było bardzo pracowicie. Nie miałam niestety zbyt dużo czasu na odpoczynek i regenerację. Jednak zawsze staram
się układać swój plan rozsądnie, by móc
się wyspać i uprawiać sport.

TL: Próbowałaś kiedyś diety jako młoda
osoba, żeby utrzymać zgrabną figurę?
P.S-J.: Może kiedyś, ale nigdy nie byłam
w takim stanie, żeby chcieć się odchudzać.
W trakcie intensywnego okresu w nauce
– pierwsza i druga klasa liceum – jadłam
strasznie dużo batonów i faktycznie trochę przytyłam. Sprawdzonym sposobem
dla mnie okazały się wtedy brzuszki! Zbiłam nimi całą nadmierną tkankę tłuszczową. Zawsze byłam aktywna fizycznie
i wszystkie potrzeby ruchu zaspokajałam
tańcem, bieganiem czy innymi, równie
aktywnymy zajęciami. Nigdy więc
nie musiałam się martwić tuszą.

TL: Jakie sporty uprawiasz?
P.S-J.: Rower albo siłownia, bieganie.
Bardzo dużo ćwiczę.

Trzeba mieć

świadomość
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na wadzę, mogę zdrowo żyć. Nie ma możliwości, żeby przy uprawianiu sportu nie
jeść! Musi to być jednak zbilansowana dieta, indywidualna dla każdego, nawet jeśli
nie uprawia się sportu. Są zasady, o których
trzeba pamiętać każdego dnia i się ich trzymać. Uprawiając sport, należy mieć pewną
wiedzę, żeby nie zrobić sobie krzywdy.

TL: Z Ewą Chodakowską?
P.S-J.: Nie, nie mam takiej potrzeby.
Mój mąż zna się bardzo dobrze na ćwiczeniach i zdrowym stylu życia, więc
mi doradza. Śmieję się, że on jest moją Chodakowską. Zamiast ćwiczyć z nią,
ćwiczę z Jeżyną (nazwisko męża Pauliny
Sykut – przyp. red).
TL: Wszystkie ćwiczenia wykonujecie razem?
P.S-J.: Tak! Mąż jednak często mnie trenuje – mówi, jak mam ćwiczyć i co robić.

Nie ma możliwości,
aby przy uprawianiu
sportu nie jeść.

TL: Ten tryb życia bardzo wpływa
na Twoją sylwetkę – wyglądasz
rewelacyjnie!
P.S-J.: Dziennikarze często zadają mi pytania, dlaczego jestem taka chuda. Nie uważam się za osobę chudą. Zawsze byłam filigranowa, jestem szczupłą dziewczyną. To
sport daje mi ten komfort. Nie przybieram

TL : Co najbardziej motywuje Cię,
aby trzymać formę i ćwiczyć?
P.S-J.: Zdrowie! Tylko i wyłącznie.
Irytowało mnie bardzo, gdy czytałam

!
W YY !
N OO W
CC EE N

*
22,75 zzłł*
34
,03 złzł****
34,03

*
14,99 zzłł*
28
,27 złzł****
28,27

WYRÓB MEDYCZNY
WYRÓB MEDYCZNY

– średnia cena r ynkowa

Paulina sykut-jeżyna

Czy jej obłędnie szczupła figura to zasługa diety,
czy może trenera? Paulina Sykut-Jeżyna zdradza,
dlaczego zdecydowała się na zdrowy tryb życia.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

adel a kuźniarsk a / forum

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

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

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

Krople
Krople Hialeye
Hialeye Free
Free chronią
chronią ii powlekają
powlekają powierzchnię
powierzchnię oka
oka -w
w ten
ten sposób
sposób przynosi
przynosi długotrwałą
długotrwałą ulgę
ulgę oczom
oczom
wysuszonym
w
wyniku:
zapalenia
rogówki
i
spojówki,
wysuszonym w wyniku: zapalenia rogówki i spojówki,
urazów
urazów rogówki,
rogówki, erozji,
erozji, chirurgi
chirurgi rogówki,
rogówki, używania
używania
soczewek
soczewek kontaktowych,
kontaktowych, zaburzeń
zaburzeń hormonalnych,
hormonalnych,
menopauzalnych,
menopauzalnych, klimatyzacji,
klimatyzacji, wiatru,
wiatru, zimnego,
zimnego, suchego
suchego
powietrza,
powietrza, kurzu,
kurzu, dymu,
dymu, zanieczyszczenia
zanieczyszczenia powietrza,
powietrza, prac
prac
przy
przy ekranie
ekranie komputera,
komputera, długiej
długiej jazdy
jazdy samochodem,
samochodem, lotów
lotów
długodystansowych,
długodystansowych, pływania
pływania w
w chlorowanej
chlorowanej wodzie.
wodzie. Po
Po
180
180 dniach
dniach od
od daty
daty zerwania
zerwania banderoli
banderoli nakrętki
nakrętki
niewykorzystany
niewykorzystany środek
środek traci
traci ważność.
ważność. Do
Do wszystkich
wszystkich
typów
typów soczewek
soczewek kontaktowych.
kontaktowych. Bez
Bez konserwantów.
konserwantów.

*
24,95 zł

37,91 złzł****
WYRÓB MEDYCZNY
WYRÓB MEDYCZNY

Visine® Classic 0,5
0,5 mg/ml,
mg/ml, 15
15 ml
ml

Leczenie
objawowe
stanów,
towarzyszy
obrzęk
przekrwienie
spojówek,
Leczenie
objawowepodrażnienia
stanów, którym
którym
towarzyszy
obrzęk ii wiatr,
przekrwienie
spojówek,
będących
oka,
np.
przez
dym,
chlorowaną
wodę,
będących skutkiem
skutkiem
podrażnienia
oka,
np.
przez
dym, kurz,
kurz,w
wiatr,
chlorowanąstanach
wodę,
kosmetyki,
soczewki
kontaktowe,
a
także
stosowanie
alergicznych
kosmetyki,
soczewki
kontaktowe,
a
także
stosowanie
w
alergicznych
stanach
zapalnych, takich
takich jak
jak katar
katar sienny
sienny lub
lub uczulenie
uczulenie na
na pyłki
pyłki traw.
traw. Krople
Krople łagodzą
łagodzą
zapalnych,
towarzyszące
objawy,
takie
jak
pieczenie,
świąd,
bolesność,
nadmierne
łzawienie
objawy, takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie
itowarzyszące
i podrażnienie.
podrażnienie.

*
14,85 zł

19,06 złzł****
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na tetryzolinę lub na którykolwiek ze składników produktu. Jaskra z wąskim kątem
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość
na tetryzolinę
lub nado
którykolwiek
ze składników
Jaskra zczynną
wąskim0,5
kątem
przesączania. Wiek poniżej
2 lat. Skład:
1 ml kropli
oczu, roztworu
zawiera produktu.
jako substancje
mg
przesączania.
poniżejPodmiot
2 lat. Skład:
1 ml kropliMcNeil
do oczu,
roztworu
zawiera jako substancje czynną 0,5 mg
chlorowodorkuWiek
tetryzoliny.
odpowiedzialny:
Products
Limited.
chlorowodorku tetryzoliny. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

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

Lutezan Omega 3 xx 30
30 kaps.
kaps.

zł*
20,98
36,94 złzł****

w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l
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wywiad

Lek
Lek Lirra
Lirra Gem
Gem stosuje
stosuje się
się w
w leczeniu
leczeniu objawów
objawów związanych
związanych z:
z: alergicznym
alergicznym
zapaleniem
zapaleniem błony
błony śluzowej
śluzowej nosa
nosa (w
(w tym
tym przewlekłym
przewlekłym alergicznym
alergicznym zapaleniem
zapaleniem
błony
błony śluzowej
śluzowej nosa);
nosa); pokrzywką.
pokrzywką. Jeśli
Jeśli po
po upływie
upływie 3
3 dni
dni nie
nie nastąpiła
nastąpiła poprawa
poprawa
lub pacjent
pacjent czuje
czuje się
się gorzej,
gorzej, należy
należy zwrócić
zwrócić się
się do
do lekarza.
lekarza.
lub

*
7,95 zł

11,06 zł**
Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość
Nadwrażliwość na
na substancję
substancję czynną,
czynną, którąkolwiek
którąkolwiek substancję
substancję pomocniczą,
pomocniczą, hydroksyzynę
hydroksyzynę lub
lub
pochodne
pochodne piperazyny.
piperazyny. U
U pacjentów
pacjentów zz ciężkimi
ciężkimi zaburzeniami
zaburzeniami czynności
czynności nerek
nerek zz klirensem
klirensem kreatyniny
kreatyniny mniejszym
mniejszym niż
niż 10
10
ml/min.
ml/min. Pacjenci
Pacjenci zz rzadko
rzadko występującą
występującą dziedziczną
dziedziczną nietolerancją
nietolerancją galaktozy,
galaktozy, niedoborem
niedoborem laktazy
laktazy (typ
(typ Lapp)
Lapp) lub
lub zespołem
zespołem
złego
wchłaniania
glukozy-galaktozy
nie
powinni
przyjmować
tego
produktu
leczniczego.
Skład:
złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego. Skład: jedna
jedna tabletka
tabletka
powlekana
zawiera
5
mg
lewocetyryzyny
dichlorowodorku
Podmiot
odpowiedzialny:
powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku Podmiot odpowiedzialny:
Glenmark
Pharmaceuticals
s.r.o.,
Hvězdova
1716/2b,
140
78
Praga
4,
Republika
Czeska
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praga 4, Republika Czeska

TL: A kiedy biegasz, o czym wtedy
myślisz i co pomaga Ci w skupieniu się
podczas treningu?
P.S-J.: Kiedy biegnę, jestem jak w transie.
Staram się nie myśleć, żeby „przewietrzyć
głowę”, odpocząć , pozbyć się stresu. Bieganie jest dla mnie jak medytacja. Biegam rzeczywiście dużo. Dzięki temu łatwiej mi złapać dystans w codziennym życiu.

Gardło w dobrym stanie po Thonsilanie!

THONSILAN to innowacyjny suplement diety dla dzieci od 4. roku życia. Zawarta
w składzie pelargonia wspiera funkcjonowanie migdałków. Dodatkowo prawoślaz,
pelargonia, tymianek, pierwiosnek i rumianek wspomagają podrażnione gardło i struny
głosowe oraz łagodzą uczucie łaskotania w gardle. Ponadto zawarte w preparacie
składniki: witamina C oraz cynk wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

*
21,65 zł

32,01 zł**
SUPLEMENT
SUPLEMENT DIETY
DIETY

Podmiot
Podmiot odpowiedzialny:
odpowiedzialny: Novascon
Novascon Pharmaceuticals
Pharmaceuticals Sp.
Sp. zz o.o.
o.o.

Lirra Gem1,55mg/ml
mg Levocetrizini
dihydrochloridum
aerozol 30
ml
UNIBEN
5 mg x 7 tabl. powl.

do
stosowania
ustnejzwiązanych z: alergicznym
Lek Lirra
Gem stosuje sięw
w jamie
leczeniu objawów
zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem
błony śluzowej
nosa);
pokrzywką.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa
SZYBKO
TRAFIA
W BÓL
GARDŁA
lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

• Precyzyjnie trafia w ognisko zapalne - długi aplikator
• Przyjemny, słodki smak

5 zł*

7,9

• Nawilża śluzówkę (zawiera glicerol)

*
11,95 zł

11,06 zł**

17,27 zł**

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub
pochodne piperazyny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10
ml/min. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typ Lapp) lub zespołem

Jeśli ktoś sam nie
chce być zdrowy, nie
zmusimy go do tego.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Thonsilan syrop 120 ml

– średnia cena r ynkowa

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

TL: Czy prowadząc taki zdrowy styl życia, nie masz czasem ochoty na małą rozpustę? Jeśli tak, w czym to się przejawia?
P.S-J.: Oczywiście, jak każdy mam czasem ochotę na małą rozpustę! Najtrudniej
jest mi się oprzeć pysznym ciastom mojej
mamy i teściowej. Uwielbiam ciasto z porzeczkami i szarlotkę.
TL: Wiadomo, że podjadanie między
posiłkami jest kuszące. Potrafisz się
temu oprzeć?
P.S-J.: Lubię jeść wtedy, gdy jestem
głodna. Nie mam problemu z podjadaniem, ale jeśli już to robię, są to orzechy
lub suszone owoce.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość
na
lub
substancję
Przeciwwskazania:
nadwrażliwość
na benzydaminy
benzydaminy
chlorowodorek
lub którąkolwiek
którąkolwiek
substancję
złego wchłaniania glukozy-galaktozy
nie powinni
przyjmować tegochlorowodorek
produktu leczniczego.
Skład: jedna tabletka
pomocniczą
produktu.
Skład:
benzydamina
1,5
Podmiot
powlekana zawiera
5 mg lewocetyryzyny
odpowiedzialny:
pomocniczą
produktu.
Skład: dichlorowodorku
benzydaminaPodmiot
1,5 mg/ml
mg/ml
Podmiot odpowiedzialny:
odpowiedzialny: Zakłady
Zakłady
Glenmark Pharmaceuticals
Hvězdova 1716/2b,
Farmaceutyczne
„Unia”
Spółdzielnia
Pracy
Farmaceutyczne
„Unia”s.r.o.,
Spółdzielnia
Pracy 140 78 Praga 4, Republika Czeska
która
zawiera
wskazania,
przeciwwskazania,
dane dane
Przed użyciem
użyciem zapoznaj
zapoznajsię
sięz ulotką,
ulotką,
która
zawiera
wskazania,
przeciwwskazania,
dane
Przed
użyciem
zapoznaj
się
zz ulotką,
która
zawiera
wskazania,
przeciwwskazania,
oraz
informacje
dotyczące
stosowania
dotyczące
działań
niepożądanych
ii dawkowanie
oraz
informacje
dotyczące
stosowania
dotyczące działań
działań niepożądanych
niepożądanychi dawkowanie
dawkowanie
oraz
informacje
dotyczące
stosowania
lublub
farmaceutą,
gdyżgdyż
każdy
lek lek
produktu
leczniczego,
bądź
skonsultuj
zz lekarzem
farmaceutą,
każdy
produktu leczniczego,
leczniczego, bądź
bądź skonsultuj
skonsultujsięsię
sięz lekarzem
lekarzem
lub
farmaceutą,
gdyż
każdy
lek
niewłaściwie
niewłaściwie stosowany
stosowany zagraża
zagraża Twojemu
Twojemu życiu
życiu lub
lub zdrowiu.
zdrowiu.

TL: Koleżanki zazdroszczą Ci samozaparcia i efektów?
P.S-J.: Czasem tak. Wtedy mówię:
„Ty też możesz czuć się lepiej, wszystko
w twoich rękach, spróbuj!”.

Thonsilan syrop 120 ml

TL: Czy udało Ci się kogoś zarazić swoją
pasją do sportu i zdrowego stylu życia?
P.S-J.: Tak, znajdzie się kilka osób, ale
jestem zdania, że jeśli ktoś nie chce żyć
zdrowo, to nie namówimy go do tego.
Znajomym po prostu opowiadam o tym,
co robię, co jem, jak ćwiczę. Świadomość,
we wszystkim co robimy na co dzień, także w sporcie, jest najważniejsza.

Gardło w dobrym stanie po Thonsilanie!

THONSILAN to innowacyjny suplement diety dla dzieci od 4. roku życia. Zawarta
w składzie pelargonia wspiera funkcjonowanie migdałków. Dodatkowo prawoślaz,
pelargonia, tymianek, pierwiosnek i rumianek wspomagają podrażnione gardło i struny
głosowe oraz łagodzą uczucie łaskotania w gardle. Ponadto zawarte w preparacie
składniki: witamina C oraz cynk wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
odpornościowego.

*
21,65 zł

32,01 zł**
Podmiot odpowiedzialny: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

*
3,45 zł

7,53 zł**
SUPLEMENT DIETY

t a n i e l e k i 10
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– średnia cena r ynkowa

5 mg x 7 tabl. powl.

artykuły na swój temat, w których
dziennikarze pisali, że odchudzałam się,
żeby dobrze wyglądać na ślubie. To totalne bzdury! Najważniejsze dla mnie jest
dobre samopoczucie i odreagowanie stresu – to jest środek na pozbycie się toksyn
i rozładowanie napięcia, którego nie brakuje przy pracy w telewizji. Sport to dla
mnie lekarstwo, dzięki niemu nie daję
się zwariować!

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Lirra Gem 5 mg Levocetrizini dihydrochloridum
5 mg x 7 tabl. powl.

R e k l a m a

p o l e c a j Ą
R e k l a m a

p o l e c a j Ą

Wskazania do stosowania: Nadmierne przekrwienie błony
śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia,
kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej
nosa, zapalenia zatok. Produkt leczniczy ułatwia odpływ
wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych.
Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy
nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w
zapaleniu ucha środkowego. Otrivin ułatwia wziernikowanie nosa.
Otrivin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i
młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w
przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin nie należy stosować u pacjentów po
zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową, np. przezklinowe usunięcie przysadki i po zabiegach
chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem przesączania.
Skład: Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy v. VII.2013

*

9,75 zł
11,97 zł**

*
15,45 zł

19,88 zł**

Z d r o w ie

*
9,98 zł

13,90 zł**

Uwalnia od zgagi!

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

8 zł*

6,9

16,85zł**
Przeciwwskazania: stwierdzone uczulenie (nadwrażliwość) na omeprazol lub którąkolwiek z
pozostałych składników; przyjmowanie atanazawiru (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem
HIV). Skład: omeprazol 10 mg Podmiot odpowiedzialny: ADAMED Sp. z o.o.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Compeed®x 15 plastrów

Leczenie opryszczki. Niewidoczny plaster.
COMPEED® Niewidoczny plaster na opryszczkę
działa nieprzerwanie aż do 12 h już od pierwszego
zastosowania, aby szybko leczyć zmiany
opryszczkowe w optymalnym środowisku. Nieprzerwane działanie aż do 12-tu godzin - na podstawie
badań klinicznych, z których wynika, że pojedynczy
plaster utrzymuje się na skórze do 12-tu godzin.
Działa jak tarcza antywirusowa - dzięki formie plastra
zmniejsza ryzyko zakażenia rany jak również
zarażenia opryszczką. Szybko leczy.

*
19,98 zł

26,51 zł**
Wytwórca: Johnson&Johnson SBF

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Prazol® neo 10 mg x 14 kaps.

– średnia cena r ynkowa

Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.
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Nasze nogi nie mają lekko... Dźwigają, są uciskane,
ulegają częstym urazom i brakuje im ruchu. Zobacz,
jak zapewnić im właściwy komfort.

1. STOPIEŃ:
Ważne odżywianie

2. STOPIEŃ:
Niezbędne ćwiczenia

Prawidłowa dieta jest niezwykle ważna dla zdrowia oraz dobrej kondycji naszych nóg. Nie należy dopuścić
do powstawania nadwagi. Im więcej
ważysz, tym trudniej będzie Ci zachować właściwe krążenie krwi. Dlatego dbaj o linię i odżywiaj się zdrowo!
Wybieraj bogate w błonnik pełnoziarniste pieczywo, kasze oraz razowe makarony. Ogranicz masło, śmietanę, tłuste wędliny, a zamiast tego włącz do
jadłospisu ryby, gdyż ich tłuszcz chroni układ krążenia. Jedz owoce i warzywa, które dostarczają witamin
i bioflawonoidów, które uszczelniają
oraz wzmacniają naczynia, chroniąc
przed wystąpieniem żylaków. Pij dużo
niegazowanej wody.

Nie ma nic lepszego niż aktywność fizyczna, która wzmacnia mięśnie i poprawia krążenie krwi. Aktywność
fizyczna dodaje energii i poprawia nastrój. Jeśli tylko masz okazję wybierz
się na długi spacer, wskocz na rower,
popływaj. Wybierz ulubioną aktywność fizyczną i ćwicz przynajmniej
dwa razy w tygodniu. Warto również
chodzić po schodach lub po piasku. Takie ćwiczenia uruchamiają tzw. pompę
mięśniową, odciążają serce i układ sercowo - naczyniowy, chronią zastawki
przed cofaniem się krwi żylnej. Ćwicz
jednak z umiarem. Żyły nie lubią nadmiernego forsowania. Jeśli masz skłonności do żylaków, pajączków, unikaj
intensywnego wysiłku i staraj się nie
dźwigać ciężkich przedmiotów.

3. STOPIEŃ:
Kojący masaż
Masaż pomoże Twoim nogom zachować idealny wygląd, poprawi krążenie
krwi i ułatwi jej odpływ. Przed snem
i tuż po przebudzeniu masuj nogi dłonią lub miękką gąbką od palców stóp
do pachwin – zawsze w kierunku serca. Niech Ci to wejdzie w nawyk. Podczas urlopu, lub gdy tylko masz okazję,
zafunduj stopom naturalny masaż - wybierz się na spacer brzegiem morza,
chodź boso po trawie, piasku.

WYRÓB MEDYCZNY

PYRALGINA®500
mg x 6 tabletek
*
PYRALGINA NUMER 1 NA SILNY BÓL

Pyralgina. Skład i postać: Jedna tabletka zawiera 500 mg metamizolu sodu. Wskazania: Ból różnego pochodzenia o dużym
nasileniu, gorączka, gdy zastosowanie innych środków jest przeciwwskazane lub nieskuteczne. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na: metamizol, pochodne pirazolonu oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w szczególności objawiająca
się obrzękiem naczynioruchowym, pokrzywką, nieżytem nosa); zmiany w obrazie morfologicznym krwi (agranulocytoza,
leukopenia, niedokrwistość); ostra niewydolność nerek lub wątroby, ostra porfiria wątrobowa; astma (wywołana lub zaostrzona
przez niesteroidowe leki przeciwzapalne); wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Nie stosować z innymi
lekami z grupy pochodnych pirazolonu (aminofenazon, fenylobutazon, oksyfenbutazon). Nie stosować w ciąży i w okresie
karmienia piersią. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma SA. *Poland National OTC Sales report, Units MAT 12/2011 © 2012
IMS Health and its affiliates. All rights reserved.

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

tanie leki
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Bardzo niezdrowe dla nóg jest długotrwałe przebywanie w jednej pozycji - siedzącej lub stojącej. Jeśli jesteś zmuszona stać
przez dłuższy czas, staraj się przestępować z nogi na nogę. Kiedy tylko możesz
zrób sobie krótką przerwę i poćwicz (stań
na palcach, wykonaj kilka przysiadów).
Jeśli masz pracę siedzącą, koniecznie wybierz wygodne krzesło. Stopy nie mogą
wisieć w powietrzu. Możesz ustawić sobie pod biurkiem podnóżek. Staraj się nie
siedzieć z podkurczonymi nogami oraz
nie zakładać nogi na nogę. Co jakiś czas
wstań i zrób kilka kroków.

5. STOPIEŃ:
Komfortowe ubranie
Wygodne, luźne, przewiewne ubranie
ma ogromny wpływ na kondycję nóg.
Wiele kobiet za wszelką cenę stara się
skorygować sylwetkę i ukryć niedoskonałości figury pod obcisłym gorsetem czy

Nie ma nic lepszego
niż aktywność
fizyczna, która
wzmacnia mięśnie
i poprawia krążenie.
bielizną wyszczuplającą. To jednak niesie ze sobą ryzyko. W mocno ściśniętych
żyłach krew nie może swobodnie płynąć
do serca. Staraj się rezygnować z obcisłych spodni, spódnic oraz skarpetek
z ciasnymi ściągaczami. Jeśli masz skłonności do żylaków, pajączków lub szybko
puchną Ci nogi, zapytaj lekarza rodzinnego o specjalistyczne, lecznicze rajstopy
czy pończochy - to doskonały sposób na
przeciwdziałanie powstawaniu żylaków.

6. STOPIEŃ:
Zbawienny odpoczynek
Odpoczynek jest bardzo ważny dla zdrowia i kondycji Twoich nóg. Odpoczywaj jak najczęściej z nogami uniesionymi do góry. Najlepiej, by znajdowały się
one powyżej serca. Podczas odpoczynku w takiej pozycji możesz zrobić kilka ćwiczeń: rowerków, nożyc, kółeczek
- w ten sposób ułatwisz odpływ krwi.
Podczas snu, nogi powinny znajdywać
się na wysokości serca – dlatego najle-

piej będzie jeśli zrezygnujesz z wysokiej
poduszki i zastąpisz ją płaską.

7. STOPIEŃ:
Wygodne obuwie

R e k l a m a

 roków
k
do zdrowych
lekkich nóg

4. STOPIEŃ:
Częsta zmiana pozycji

Buty to podstawa! Która z nas nie lubi
nosić szpilek? To w nich czujemy się naprawdę kobieco. Jeśli prawidłowo dbasz
o swoje nogi nie będziesz mieć problemów z ich noszeniem. Na co dzień lepiej
wybierać obuwie na płaskim lub niskim
obcasie. Ale od czasu do czasu każda
z nas może poczuć się pięknie i zaszaleć
zakładając swoje ulubione szpilki.

9. STOPIEŃ:
Unikanie przegrzania
Naczynia krwionośne nie lubią gorąca.
Wysoka temperatura powoduje ich rozszerzenie się oraz zaleganie krwi. Nie
wystawiaj więc nóg na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Jeśli masz
skłonności do żylaków, leżenie plackiem
na słońcu nie jest dla Ciebie – opalaj się
w cieniu lub w ruchu. Ogranicz także korzystanie z solarium. Niezdrowe dla nóg
są również długie, gorące kąpiele oraz
przebywanie w saunie. Zabezpiecz nogi przed przegrzaniem – zimą w pracy
zmieniaj ciepłe obuwie na półbuty.

10. STOPIEŃ:
Zdrowy tryb życia
Na stan naszych nóg ma wpływ wiele
czynników. Oprócz zdrowego odżywiania
i aktywności fizycznej ważne jest również
dbanie o ogólne zdrowie i dobre samopoczucie. Dlatego warto ograniczyć używki. Jeśli palisz – postaraj się rzucić lub radykalnie ograniczyć palenie. Nikotyna
powoduje zwężenie oraz zwapnienie żył.
Jeśli w dodatku przyjmujesz leki hormonalne, zwiększa się ryzyko, że będziesz
miała problem z żylakami. Dbaj o siebie,
by cieszyć się zdrowiem swoich nóg!

Na
zdrowe nogi czas: Aflavic!
Alfavic łagodzi bóle i uczucie ciężkości nóg. Jeśli masz problemy z krążeniem żylnym nóg,

Alfavic łagodzi
i uczucie
ciężkości
Jeśli
problemy
krążeniem
żylnym nóg,
odczuwasz
ból,bóle
często
puchną
Ci nogi nóg.
sięgnij
pomasz
Aflavic.
Zawartaz w
nim zmikronizowana
odczuwasz
ból, często
puchną
Ci nogi sięgnij
po Aflavic.
Zawarta
w nim zmikronizowana
Diosmina działa
ochronnie
na naczynia
krwionośne
i poprawia
napięcie
żył, dzięki czemu
Diosmina
ochronnie
nanóg.
naczynia krwionośne i poprawia napięcie żył, dzięki czemu
usuwa
bóldziała
i uczucie
ciężkości
usuwa ból i uczucie ciężkości nóg.
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Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosminę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
Przeciwwskazania:
na zawiera
diosminę
substancję
pomocniczą
produktu
leczniczego.nadwrażliwość
Skład: 1 tabletka
600lub
mgktórąkolwiek
diosminy. Podmiot
odpowiedzialny:
produktu
Skład: 1 tabletka zawiera 600 mg diosminy. Podmiot odpowiedzialny:
Polfarmexleczniczego.
S.A.
Polfarmex S.A.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
Przed
użyciem
zapoznaj
się z ulotką,
która zawiera
wskazania,
przeciwwskazania,
dane
dotyczące
działań
niepożądanych
i dawkowanie
oraz
informacje
dotyczące stosowania
dotyczące leczniczego,
działań niepożądanych
i dawkowanie
oraz informacje
dotyczące
produktu
bądź skonsultuj
się z lekarzem
lub farmaceutą,
gdyżstosowania
każdy lek
produktu
leczniczego,
skonsultuj
siężyciu
z lekarzem
lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie
stosowanybądź
zagraża
Twojemu
lub zdrowiu.
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

8. STOPIEŃ:
Hartowanie nóg
Zbawienny wpływ na zdrowie naszych
nóg ma naprzemienny prysznic. Warto
rano i wieczorem zafundować im taki
relaks. Rozpocznij od natrysku ciepłą
wodą, a później raz ciepłą, a raz chłodną wodą, zakończ znowu ciepłą (nie gorącą!) wodą. Ciepły prysznic powinien
trwać 2-3 razy dłużej niż chłodny. Podczas takiego zabiegu naczynia krwionośne naszych nóg obkurczają się i dzięki
temu krew płynie szybciej. Możesz również moczyć stopy w wodzie z dodatkiem
naparu z kasztanowca, arniki, nagietka,
olejku lawendowego.

AFLAVIC®
600
AFLAVIC®
600 mg
mg x
x 30
30 tabl.
tabl. powl.
powl.
Na zdrowe nogi czas: Aflavic!
*
18,99 zzłł*

– średnia cena r ynkowa

Magnez+B6 Optimal polecany wspomagająco:
- osobom prowadzącym aktywny tryb życia,
- jako uzupełnienie diety w magnez i witaminę B6,
- przy nadmiernym spożywaniu kawy i paleniu papierosów.

p o l e c a j Ą

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

MAGNEZ+B6 OPTIMAL x 100 tabl.

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

art ykuł sponsorowany Polfarmex SA
W ięcej informacji na stronie w w w.aflavic.pl

PotazeK+
PotazeK+ xx 50
50 kaps.
kaps. // 100
100 kaps.
kaps.

Suplement diety Potazek przeznaczony jest do stosowania jako preparat ułatwiający
Suplement
diety Potazek przeznaczony
doPotazek
stosowania
jako preparat
ułatwiający
pokrycie
zapotrzebowania
organizmu najest
potas.
suplement
diety polecany
jest
pokrycie
zapotrzebowania
Potazekciśnienie
suplement
dietyPotas
polecany
jest
w szczególności
dla osóborganizmu
dbającychnaopotas.
prawidłowe
krwi.
zawarty
w suplemencie
szczególności
dlaPotazek
osób wspomaga:
dbających prawidłowe
o prawidłowe
ciśnienie krwi.
Potas
zawarty
w
diety
funkcjonowanie
układu
nerwowego;
w
suplemencie
diety
Potazek
wspomaga:
prawidłowe
funkcjonowanie
układu
nerwowego;
prawidłowe funkcjonowanie mięśni; utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
prawidłowe funkcjonowanie mięśni; utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.

50
50 kaps.
kaps.

*
1111,,9999 zzłł*
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*
1199,,8855 zzłł*

30,33 zł****

30,33 zł
100
100 kaps.
kaps.

SUPLEMENT DIETY
SUPLEMENT DIETY

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A.
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A.

Acard®
Acard® 75
75 mg
mg xx 60
60 tabl.
tabl. dojelitowych
dojelitowych

Wskazania do stosowania: choroba niedokrwienna
Wskazania
do stosowania:
choroba
niedokrwienna
serca
oraz wszelkie
sytuacje kliniczne,
w których
celowe
sercahamowanie
oraz wszelkieagregacji
sytuacje kliniczne,
w których
celowe
jest
płytek krwi:
zapobieganie
jest hamowanie
agregacji
płytek
zapobieganie
zawałowi
serca u osób
dużego
ryzyka,krwi:
świeży
zawał serca
zawałowi
serca u osób
dużegozawału
ryzyka, świeży
serca
lub
podejrzenie
świeżego
serca, zawał
niestabilna
lub podejrzenie
świeżego
zawału
serca,u niestabilna
choroba
wieńcowa,
prewencja
wtórna
osób po
choroba wieńcowa,
u osób po
przebytym
zawale prewencja
serca, stanwtórna
po wszczepieniu
przebytym zawale
serca, stan po angioplastyce
wszczepieniu
pomostów
aortalno-wieńcowych,
pomostów
aortalno-wieńcowych,
angioplastyce
wieńcowej, zapobieganie
napadom przejściowego
wieńcowej, zapobieganie
przejściowego
niedokrwienia
mózgu (TIA) napadom
i niedokrwiennego
udaru
niedokrwienia
mózgu (TIA)
udaru
mózgu
u pacjentów
z TIA,i niedokrwiennego
po przebytym udarze
mózgu u pacjentów
po przebytym
udarzez
niedokrwiennym
mózguz uTIA,
pacjentów
z TIA; u osób
niedokrwiennym
mózgu u pacjentów
TIA; u osób z
zarostową
miażdżycą
tętnic zobwodowych,
zarostową
miażdżycą
tętnic wieńcowych
obwodowych,
zapobieganie
zakrzepicy naczyń
u
zapobieganie
zakrzepicy
naczyń
wieńcowych
u
pacjentów
z mnogimi
czynnikami
ryzyka,
zapobieganie
pacjentów z mnogimi
zakrzepicy
żylnej i czynnikami
zatorowi ryzyka,
płuc uzapobieganie
pacjentów
zakrzepicy
żylnej
i
zatorowi
płuc
u
pacjentów
długotrwale unieruchomionych, np. po dużych
długotrwalechirurgicznych
unieruchomionych,
np. po dużych
zabiegach
jako uzupełnienie
innych
zabiegach profilaktyki.
chirurgicznych jako uzupełnienie innych
sposobów
sposobów
profilaktyki.
Przeciwwskazania:
produktu Acard nie n ależy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy,
inne
salicylany lub jakikolwiek
u pacjentów
ze skazą krwotoczną;
u pacjentów
z czynną
chorobą
żołądka
Przeciwwskazania:
produktuskładnik
Acard nieproduktu;
n ależy stosować:
w przypadku
nadwrażliwości
na substancję
czynną
- kwaswrzodową
acetylosalicylowy,
iinne
(lub)salicylany
dwunastnicy;
u pacjentów
z ciężką
niewydolnością
nerek;
u pacjentów
z ciężką
niewydolnością
wątroby;
u pacjentów
z ciężką
lub jakikolwiek
składnik
produktu;
u pacjentów
ze skazą
krwotoczną;
u pacjentów
z czynną
chorobą
wrzodową żołądka
niewydolnością
serca
(Acard 150z mg);
pacjentów z napadami
tzw. astmy
aspirynowej
w wywiadzie,
wywołanymi
podaniem
i (lub) dwunastnicy;
u pacjentów
ciężkąuniewydolnością
nerek; u pacjentów
z ciężką
niewydolnością
wątroby;
u pacjentów
z ciężką
salicylanów
lubserca
substancji
działaniu,z napadami
szczególnietzw.
niesteroidowych
leków
przeciwzapalnych;
jednocześnie
niewydolnością
(Acard o
150podobnym
mg); u pacjentów
astmy aspirynowej
w wywiadzie,
wywołanymi
podaniemz
metotreksatem
dawkach 15o mg
na tydzieńdziałaniu,
lub większych;
w ostatnim
trymestrze ciąży;
u dzieci
w wieku do 12 lat
w przebieguz
salicylanów lubw substancji
podobnym
szczególnie
niesteroidowych
leków
przeciwzapalnych;
jednocześnie
infekcji
wirusowych
ze względu
nanaryzyko
wystąpienia
zespołu
Reye’a –trymestrze
rzadko występującej,
alewciężkiej
choroby
metotreksatem
w dawkach
15 mg
tydzień
lub większych;
w ostatnim
ciąży; u dzieci
wieku do
12 lat powodującej
w przebiegu
uszkodzenie
wątroby
i
mózgu.
Skład:
jedna
tabletka
dojelitowa
zawiera
odpowiednio
75
mg
kwasu
acetylosalicylowego
infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej
Podmiot
odpowiedzialny:
Warszawskie
Zakłady
Farmaceutyczne
Polfa S.A.
uszkodzenie
wątroby i mózgu.
Skład: jedna
tabletka
dojelitowa zawiera
odpowiednio 75 mg kwasu acetylosalicylowego
Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

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

®® xx 10
DUO-LACTIL
DUO-LACTIL
10 kaps.
kaps.
Podwójne otoczkowanie.

Podwójne otoczkowanie.
Nie
wymaga
Nie
wymaga przechowywania
przechowywania w
w lodówce.
lodówce.
Duo-Lactil® to suplement diety posiadający w składzie 5 szczepów

bakterii:
Duo-Lactil®
suplement Streptococcus
diety posiadający
w składzieBifidobacterium
5 szczepów bakterii:
Lactobacillustoacidophilus,
thermophilus,
lactis,
Lactobacillus acidophilus,
lactis,
Bifidobacterium
longum, Streptococcus
Lactobacillus thermophilus,
rhamnosus i Bifidobacterium
inulinę. Zastosowana
Bifidobacterium
longum,
Lactobacillus
i inulinę.
Zastosowana
technologia polega
na podwójnej
ochronierhamnosus
bakterii powłokami:
polisacharydową
technologia polega
na podwójnej
ochronie
bakteriiprzechowywania
powłokami: polisacharydową
przedłużającą
stabilność
produktu
w okresie
i białkową
przedłużającą
produktu
w okresie
przechowywania
białkową
zabezpieczającąstabilność
bakterie przed
niszczącym
działaniem
kwasów ii enzymów
zabezpieczającą
bakterie
przed niszczącym działaniem kwasów i enzymów
trawiennych
przewodu
pokarmowego.
trawiennych przewodu pokarmowego.

*
6,95 zzłł*

**
20
,222 złzł**
20,2

w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l 13
Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX S.A.
Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX S.A.

SUPLEMENT DIETY
SUPLEMENT DIETY

z d rowie

Antybiotyki

prawdy i mity

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Walerią Hryniewicz
z Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej
Narodowego Instytutu Leków, przewodniczącą
Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.
t a n i e l e k i 14

Redakcja TL: Od sześciu lat 18 listopada na wniosek Komisji Europejskiej obchodzimy Europejski Dzień
Wiedzy o Antybiotykach. Czy rzeczywiście jest on potrzebny?
prof. dr hab. n. med. Waleria
Hryniewicz: Tak, to bardzo ważny
dzień. Został ustanowiony, bo zaistniał poważny problem. Na rynku pojawia się niewiele nowych antybioty-

w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l 15

TL: Antybiotyki są dostępne tylko
na receptę, skąd więc problem z ich
nadużywaniem?
W. H.: Po pierwsze, antybiotyki powinny być dostępne tylko na receptę,
ale nie są. Polska jest jednym z niewielu krajów, który dopuścił furaginę bez
recepty i myślę, że konsekwencje tego będą poważne. Po drugie, istotnym
problemem jest samoleczenie. Polega
ono głównie na przyjmowaniu przez
pacjentów antybiotyków, które zostały im z poprzedniej kuracji. Wynika
to zwykle z faktu, że chory przestał
je brać zbyt wcześnie, tuż po ustąpieniu
objawów klinicznych, a jeszcze przed
usunięciem drobnoustroju, który spowodował zakażenie. Samoleczenie jest
rzeczą niedopuszczalną! Antybiotyki powinny być stosowane tylko i wyłącznie za wiedzą lekarza, tymczasem
5–10 proc. pacjentów bierze je na własną rękę. Poza tym, chorzy nie przyjmują tych leków tak, jak powinni, czyli
w odpowiedniej dawce, o ściśle określonej porze i przez zalecany przez lekarza okres. W piersi powinni się jednak
bić nie tylko pacjenci, ale i lekarze: zbyt
mało uczymy się o antybiotykach i jesteśmy nie dość stanowczy wobec naszych
pacjentów. Nie odmawiamy im antybiotyków, obawiając się, że od nas odejdą.
TL: Do niedawna istniał jedyny
w Polsce program Alexander, z którego lekarze mogli czerpać wiedzę
o leczeniu antybiotykami. Była Pani
jego współautorką…
W. H.: Tak, to był projekt międzynarodowy, który urodził się w latach 90. Dostarczał lekarzom wiedzy
na temat wrażliwości na antybiotyki

*
9,95 zł

15,24 zł**

– średnia cena r ynkowa

Antybiotyki powinny
być stosowane tylko
za wiedzą lekarza.
Samoleczenie jest
niedopuszczalne!

*
6,25 zł

9,48 zł**

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

ków, a te, które mamy, są coraz mniej
skuteczne ponieważ bakterie (np. pałeczki jelitowe) stają się na nie coraz
bardziej oporne. Z tego powodu przybywa zakażeń, których nie potrafimy wyleczyć. Pora więc zacząć bić
na alarm, żeby rozsądnie stosować
te leki, nie nadużywać ich.

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

*
15,45 zł

27,81 zł**

UPSARIN C 330 mg + 200 mg x 20 tabl. mus.

Leczenie objawowe grypy, przeziębienia, stany gorączkowe, bóle różnego
pochodzenia (bóle głowy, stawów, mięśni, zębów, nerwobóle)

*
19,95 zł

25,76 zł**
Przeciwwskazania: czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, skazy krwotoczne i zaburzenia krzepnięcia
krwi, ostatni trymestr ciąży, okres okołoporodowy i karmienia piersią, dna moczanowa, czynne krwawienie (do jamy ciała,
do ośrodkowego ukł. nerwowego, krwawienie maciczne, krwawienia z ran, w tym pooperacyjnych), kamica nerkowa,
pacjenci z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podawaniem salicylanów lub subst. o podobnym
działaniu, szczególnie niesteroidowych leków p-zapalnych, nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki
p-zapalne lub na subst. pomocnicze, ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek, jednoczesne stosowanie z
metotreksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych, nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat w przebiegu
chorób gorączkowych, szczególnie grypy lub ospy wietrznej (ryzyko zespołu Reye’a). Skład: jedna tabletka musująca
zawiera kwas acetylosalicylowy 330 mg, kwas askorbowy 200 mg. Podmiot odpowiedzialny: Bristol-Myers Squibb
Polska Sp. z o.o.

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

ENTEROL 250® Saccharomyces boulardii
250 mg x 20 kaps.

Wskazania: ostre biegunki
bakteryjne, przebiegające bez
krwi w kale i bez znacznego
odczynu ogólnego, jako dodatek do nawodnienia u dorosłych i dzieci; zapobieganie
biegunkom związanym ze
stosowaniem antybiotyków;
dodatek do leczenia antybiotykami w nawracających zakażeniach Clostridium difficile;
zapobieganie biegunkom
związanym z żywieniem dojelitowym

*
29,95 zł

38,22 zł**

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki preparatu; nie stosować u pacjentów
z cewnikiem założonym do żyły centralnej Skład: jedna kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych
drożdżaków Saccharomyces boulardii Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, Francja
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

z d rowie
Trafnie dobrane
antybiotyki powodują,
że pacjent zdrowieje
w oczach.
najważniejszych bakterii odpowiedzialnych za infekcje dróg oddechowych. Każdy drobnoustrój rządzi
się swoimi prawami, lekarze powinni je znać. Za rok 2013 będziemy jeszcze mieli dane, a co będzie dalej –
nie wiadomo. Mam nadzieję, że uda
nam się powrócić do tego programu.
Zależy to przede wszystkim od pozyskania źródeł finansowania.
TL: Ile mamy dziś antybiotyków?
W. H.: Wszystkie antybiotyki wynalezione w latach 40. wciąż znajdują
zastosowanie, poza tym doszły kolejne. W sumie jest ich teraz co najmniej
60 – dopuszczone są różne w różnych
krajach. Polska ma dość szerokie ich
spektrum, choć ostatnio brakuje nam
dożylnej penicyliny – leku bardzo
przydatnego m.in. w leczeniu sepsy
meningokokowej, a także anginy (preparat doustny). Jest jednak nadzieja,
że na początku tego roku antybiotyk
ten ponownie będzie dostępny.
Niedawno wprowadzono u nas dwa
nowe antybiotyki. To bardzo dobra
wiadomość. Jeden z nich ma ukierunkowane działanie na Clostridium
difficile w bardzo wąskim zakresie,
działa bowiem wybiórczo na czynnik sprawczy zakażenia, oszczędzając te bakterie, które go nie wywołały.
Drugi natomiast działa na wieloantybiotykooporne bakterie gronkowca
złocistego. Nowe antybiotyki to jedna
z dróg rozwiązań.
TL: A co z lekami generycznymi?
W. H.: Z punktu widzenia finansów
państwa są one błogosławieństwem,
bo są tańsze. Jednak jest to broń obosieczna, bo jeśli leki są tanie, to nie
próbujemy wystarczająco mocno ograniczać ich stosowania. Tam gdzie antybiotyk jest potrzebny, żeby ratować pacjenta (czasem mamy na to zaledwie
pół godziny!), trzeba z nich korzystać,
ale te niskie ceny powodują, że czasem płacimy też cenę życia, ponieważ
nie mamy już czym leczyć. Liczba bak-

Antybiotyki najnowszej
generacji zwalczają głównie
bakterie chorobotwórcze,
oszczędzając te, które mają
dobry wpływ na organizm.

terii opornych na wszystkie antybiotyki
wciąż wzrasta. Z danych Centrum Zapobiegania i Kontroli Zakażeń w Sztokholmie, do którego płyną raporty z całej Europy, wynika, że trzy lata temu
w krajach UE zmarło z tego powodu
25 tys. ludzi (bakterie, które wywołały
zakażenia u tych pacjentów były opor-

Antybiotyki tracą
swą siłę, gdy są
nadużywane, ale świat
bez nich jest groźny.
ne na wszystkie dostępne antybiotyki).
W Polsce pałeczki jelitowe wieloantybiotykooporne mogą spowodować zgon
30-50 proc. zakażonych nimi osób.
TL: Antybiotyki otaczają nas jednak
zewsząd – są obecne w glebie, w farbach, w żywności…
W. H.: Tak, bo pieniądze przesłoniły nam rozsądek i odpowiedzialność. Myślimy tylko o tym, co teraz,
nie o przyszłości. Trafnie wybrane antybiotyki powodują, że pacjent zdrowieje w oczach. Natomiast stosowanie
ich na wszelki wypadek, zbyt długo
czy nie wtedy, kiedy trzeba, prowadzi do katastrofalnych skutków – zaczynamy tracić jedną z największych
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i najskuteczniejszych grup terapeutycznych oraz jedno z największych
odkryć medycznych XX wieku! Dlatego UE wyasygnowała ogromne pieniądze na poszukiwanie nowych leków
przeciwbakteryjnych. W trzeciej fazie
badań klinicznych, a więc blisko celu, są leki będące kombinacją starych,
dobrych, sprawdzonych antybiotyków
oraz inhibitorów enzymów bakteryjnych niszczących antybiotyki. Mam
nadzieję, że będą dostępne za kilka lat.
TL: Jakie jest Pani przesłanie związane ze stosowaniem antybiotyków?
W. H.: Antybiotyki to cudowna broń
do walki z zakażeniami bakteryjnymi. Sięgajmy po nie rozważnie i tylko
wtedy, gdy są bezwzględnie konieczne. Grypa i przeziębienie wywoływane są przez wirusy, więc antybiotyki na nie nie zadziałają. Pamiętajmy
również, że antybiotyki tracą swoją siłę, gdy są nadużywane, a świat
bez nich przedstawia bardzo mroczny obraz. Dlatego tocząc wojnę z bakteriami, nie zapominajmy o prostych
i skutecznych sposobach walki z zakażeniami, takich jak mycie rąk, higiena osobista, używanie jednorazowych
chusteczek higienicznych czy kichanie w zgięcie łokciowe, a nie w otwartą dłoń (żeby nie roznosić infekcji
poprzez dotykanie różnych przedmiotów, np. klamek). Bardzo ważne są też
szczepienia ochronne, np. przeciwko
pneumokokom i grypie.

zdrowie

Formuła energii i witalności

Żeń-szeń vita-complex™ to kompozycja najwyższej jakości ekstraktów z dwóch
gatunków żeń-szenia: Korean Panax ginseng i Panax quinquefolium, standaryzowanych na zawartość ginsenozydów, wzbogacona dodatkowo ekstraktem
pieprzu czarnego i kompleksem 12 witamin.

*
11,75 zł

SUPLEMENT DIETY

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

Ginkoflav® forte x 60 kaps.

Lepsza pamięć, koncentracja i krążenie

Suplement diety, zawierający wysokoskoncentrowany ekstrakt miłorzębu
japońskiego (Ginkgo biloba) – kapsułki. Wysokoskoncentrowany ekstrakt z liści
dwuklapowego miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), mianowanego na
zawartość substancji aktywnych biologicznie (ginkoflawonoglikozydów oraz
laktonów terpenowych), korzystnie oddziałujący na układ krążenia oraz ograniczający ilość wolnych rodników.

*
13,45 zł

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Żeń-szeń® vita-complex x 30 kaps.

– średnia cena r ynkowa

*
78,95 zł

C

horoba ta, choć atakuje najczęściej kobiety po 50. roku
życia, nie omija osób młodszych ani mężczyzn. Nasze
kości stają się coraz bardziej kruche i łatwo ulegają złamaniom
– wystarczy zwykły upadek.

Dlaczego słabną
Kość to żywa tkanka, która rośnie
do ok. 16. roku życia u kobiet, a do 18.
roku u mężczyzn i przez cały czas
się odnawia. Stale zachodzą w niej procesy niszczenia i tworzenia się, dzięki czemu „stara” kość jest wymieniana
na „nową”. Pomiędzy 16. a 30. rokiem życia każdy z nas osiąga tzw. szczytową
masę kostną, czyli największą, jaką ma
w ciągu życia. Do około trzydziestki procesy, dzięki którym kości są wzmacniane,
przeważają nad tymi, które je osłabiają.
Lecz po czterdziestce masa kości zaczyna
się powoli zmniejszać o około 1 proc. rocznie. Niekiedy proces niszczenia kości jest
jeszcze szybszy, czego powodem jest zła
dieta i brak aktywności fizycznej. Jeszcze
szybciej masa kości spada u kobiet w okresie menopauzy: nawet o 4-7 proc. rocznie.

Sprzymierzeńcy…
Żeby nie zachorować na osteoporozę
szczytowa masa kostna powinna być jak
najwyższa, a potem trzeba dbać, żeby jak
najwolniej się zmniejszała. Kości potrzebują białka, a także składników mineralnych, przede wszystkim wapnia oraz witaminy D, która jest niezbędna do jego
wchłaniania. Dlatego pamiętaj:
◉ Jedz produkty bogate w wapń: mleko
i produkty mleczne (jogurty, kefiry, sery – szczególnie żółte), a także ryby (najwięcej wapnia zawierają te, które zjada
się razem z kręgosłupem, np. sardynki, szprotki z puszki). Wapń znajduje się
też w warzywach (brokuły, szczypiorek,
szczaw, rabarbar) i roślinach strączkowych (np. fasola). Niestety z produktów
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Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

SUPLEMENT DIETY

K atarz yna Pinkosz

roślinnych
jest on gorzej
przyswajalny z powodu obecności dużej ilości
błonnika i kwasu szczawiowego. Dziennie zapotrzebowanie na wapń to ok. 1000-1200 mg
(ok. szklanka mleka, mały kubek
jogurtu, dwa plasterki żółtego sera,
10 dag sardynek w puszce).
◉ Sięgaj po żywność bogatą w witaminę D (ryby, żółtko jaja, wątróbka, mleko i jego przetwory).
◉ Zapytaj lekarza o przyjmowanie
suplementów z witaminą D. 80 proc.
dziennego zapotrzebowania powinno pochodzić z syntezy skórnej (pod
wpływem promieni słonecznych). Z badań przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce wynika jednak, że niemal
wszyscy, bez względu na wiek, mają
niedobory witaminy D. Jesienią i zimą
słońca jest za mało i synteza skórna
praktycznie nie zachodzi, latem zaś
stosowane kremy przeciwsłoneczne z wysokimi filtrami zmniejszają ją nawet o 95 proc. Dlatego
lekarze obecnie zalecają przyjmowanie witaminy D w suplementach – między październikiem a kwietniem. Jeśli latem
również mało przebywasz
na słońcu, witaminę D możesz przyjmować nawet
przez cały rok.
◉ Pamiętaj o aktywności fizycznej
co najmniej pół godziny dziennie (jazda na rowerze, pły-

...I Wrogowie
Na zachorowanie
na osteoporozę najbardziej
narażone są kobiety po menopauzie, zwłaszcza jeśli nastąpiła ona przed 45. rokiem
życia. Przyczyną jest niedobór
estrogenów, które mają bezpośredni
wpływ na komórki kostne. Dlatego prawie co trzecia kobieta po 50. roku życia
cierpi na osteoporozę. Mężczyźni chorują

na nią rzadziej i kilka lat później, za to są
bardziej narażeni na powikłania, gdyż
choroba jest u nich diagnozowana w późniejszym stadium, bo niechętnie się badają. Bardziej narażone na osteoporozę
są osoby bardzo szczupłe, palące papierosy, pijące alkohol, spożywające dużo produktów wysoko przetworzonych zawierających fosforany (np. wędliny, fast foody,
napoje gazowane typu cola). Nadmiar fosforu powoduje, że z kości „ucieka” wapń.
Podobnie niekorzystny dla wapnia jest
chlorek sodu zawarty w soli.

ekspert radzi, Jak leczyć osteoporozę
dr n. med.
Hanna WięcławekWassermann, ortopeda,
Centrum Kompleksowej
Rehabilitacji
w Konstancinie

60 tabl. powl.

rokiem życia warto sprawdzić gęstość mineralną kości (badanie
densytometryczne w szyjce kości
udowej lub kręgosłupie).

• Badanie kręgosłupa sprawdza ryzyko złamania kręgosłupa;
Osteoporoza to choroba XXI wieku, kości udowej – ryzyko złamania
dotyka nas wszystkich, gdyż wraz szyjki kości udowej.
z upływem lat masa kości i ich
• Warto również sprawdzić pogęstość maleje. Dzieje się to jed- ziom wapnia w organizmie oraz
nak w różnym tempie. Ok. 50. ro- hormony tarczycy: również one,
ku życia, kiedy kobiety wchodzą
podobnie jak wapń, mają wpływ
w okres menopauzy, gęstość kości na stan kości.
zaczyna maleć w szybszym tem• Oprócz wyników badań ważna
pie (u mężczyzn dzieje się to kilka lat później). Pomiędzy 50. a 60. jest rozmowa z pacjentem. Lekarz

pyta o styl życia, dietę, picie alkoholu, palenie papierosów. W zależności od wyników badań i wywiadu zleca odpowiednie leczenie.
Zwykle podstawą jest przyjmowanie preparatów zawierających
wapń oraz witaminę D3, a także
regularna aktywność fizyczna

*

9,95 zł

*
12,95 zł

14,00 zł**

18,00 zł**

Groźne złamania
Następstwem osteoporozy są złamania: najczęściej kręgosłupa, kości promieniowej (złamanie w nadgarstku) oraz
szyjki kości udowej. Złamania kręgosłupa występują aż u co czwartej kobiety
po 50. roku życia. W wielu przypadkach
pozostają niezdiagnozowane i nieleczone. Z czasem powodują silny ból, a także zniekształcenie sylwetki: pogłębienie
tzw. kifozy kręgosłupa piersiowego (tzw.
wdowi garb) oraz obniżenie wzrostu.
Deformacje sylwetki prowadzą do zmniejszenia pojemności płuc oraz pogorszenia
wydolności układu krążenia.
Najbardziej niebezpieczne są jednak
złamania szyjki kości udowej. Zwykle konieczne jest leczenie operacyjne: zespolenie kości lub wszczepienie endoprotezy
stawu biodrowego. O tym, jak osteoporoza jest niebezpieczna, świadczy fakt,
że w wyniku powikłań po złamaniach
szyjki kości udowej w ciągu roku umiera co 5. kobieta i co 4. mężczyzna. Ryzyko
śmierci w wyniku powikłań jest większe
niż z powodu raka piersi. Jak widać, osteoporozy nie wolno lekceważyć.

Calcenato x 30 / x 60 tabl. powl.

Calcenato zawiera wapń, witaminę D3, magnez, które przyczyniają się
do prawidłowego funkcjonowania kości i mięśni. Wapń pomaga
w utrzymaniu zdrowych kości i zębów. Witamina D3 pomaga
w prawidłowym wchłanianiu i wykorzystywaniu wapnia. Magnez
pomaga w utrzymaniu zdrowych mięśni. Cynk pomaga w utrzymaniu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu
odpornościowego.

30 tabl. powl.
SUPLEMENT DIETY

Podmiot odpowiedzialny: ICN POLFA RZESZÓW

–– śśrreeddnni iaa cceennaa rryynnkkoowwaa

Skąd się bierze
osteoporoza

wanie,
energiczny spacer, gimnastyka).
Mała
dawka
ruchu powoduje,
że szczytowa masa kostna będzie niska,
a potem będzie
szybciej maleć.
Dieta z odpowiednią ilością wapnia i witaminy D jest konieczna przez całe życie,
jednak szczególnie ważna jest w okresie dzieciństwa i dorastania, kiedy
organizm buduje szczytową masę kostną. Kobiety powinny taką dietę stosować też w okresie ciąży
i karmienia piersią (znaczne
zapasy wapnia dostaje wówczas rozwijające się dziecko)
oraz po menopauzie.

meennddoowwaannaa cceennaa ddeettaalli icczznnaa PPrroodduucceennttaa ww wwyybbrraannyycchh AApptteekkaacchh;;
–– rreekkoom

1 sasz. - 2,70 zł

Wraz z wiekiem zmniejsza się gęstość kości, co może
prowadzić do niebezpiecznych złamań. Przyczyną jest cichy
„złodziej kości”, który latami nie daje żadnych objawów.

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

*
7,65 zł

13,14 zł**

*
4,75 zł

8,05 zł**

• Jeśli to nie pomoże i stan kości
się pogarsza, lekarz może zalecić leki z innych grup. Najczęściej
stosuje się bifosfoniany: dostępne są preparaty do stosowania raz
w tygodniu albo raz w miesiącu
oraz leki dożylne, które mogą być
podawane jeszcze rzadziej.

*
15,45 zł
w w w.t a n i e l e k i m a g a z y n . p l 19

zdrowie

Czy wykonywanie lewatywy
w domu (zestawy do hydrokoloneterapii dostępne są w internecie) jest bezpieczne?

Hydrokolonoterapia

metodą na zdrowie?
Tomasz Żebrowski

Zabieg ten swoją
popularność zawdzięcza
gwiazdom i celebrytom,
którzy twierdzą,
że to dzięki niemu są tak
szczupli i zachowują
formę. Większość
lekarzy podchodzi
do tego tematu bardziej
sceptycznie.

H

ydrokolonoterapia to inaczej
głębokie oczyszczanie jelita grubego za pomocą wody.
Metoda ta, znana od wieków, w latach 90. znów zaczęła wracać
do łask. Obecnie oferują ją głównie placówki specjalizujące się w medycynie
niekonwencjonalnej.

Na czym polega zabieg?
Podczas hydrokolonoterapii za pomocą specjalnej aparatury płucze się jelito grube aż do zastawki kątniczo-krętniczej, czyli miejsca połączenia jelita
grubego z cienkim. Osoby specjalizujące się w tego typu zabiegach twierdzą,
że w wyniku takiej wlewki doodbytniczej oczyszczone zostaje całe jelito gru-
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be, łącznie z odcinkiem tzw. jelita ślepego (czyli od 1,2 do 2 m). To faktycznie
możliwe, bo w czasie 45 minut zabiegu
do okrężnicy wyprowadza się do 60 litrów przefiltrowanej wody, podgrzanej do 36 st C. W tym samym czasie specjalista wykonuje też delikatny masaż
brzucha, jednocześnie oceniając stan
okrężnicy i położenie złogów kałowych.
Koszt zabiegu wynosi ok. 200 zł. Aby taka kuracja odniosła skutek, trzeba kilkakrotnie powtórzyć zabieg. Bezpośrednio po zabiegu należy pić dużo płynów
i w ciągu pierwszych sześciu godzin
jeść wyłącznie świeże warzywa i owoce. Wielu specjalistów zaleca również
przyjmowanie przez kilka tygodni probiotyków (np. Trillac, Dicoflor).

Wykonywanie lewatyw (wlewek)
może być szkodliwe dla zdrowia. Największe ryzyko wiąże się
z tym, że pacjent nie jest wcześniej zdiagnozowany. Jeśli np. ma
raka, polipy, stan zapalny czy chorobę uchyłkową, lewatywa może poważnie zagrozić jego zdrowiu, a nawet życiu. Inne ryzyko
to uszkodzenie jelita – mechaniczne uszkodzenie odbytnicy końcówką zestawu do lewatywy lub
pęknięcie ściany jelita w wyniku
wytworzenia wzmożonego ciśnienia w jego wnętrzu (najczęściej
w przypadku istniejącej choroby
– uchyłków lub nacieku nowotworowego czy zapalnego). Dlatego
stosowanie lewatyw należy poprzedzić wizytą u lekarza i ustaleniem diagnozy (konieczne badanie
proktologiczne i kolonoskopia).

zwolennicy zachęcają
Zdaniem terapeutów specjalizujących się w tej metodzie, korzyści płynące z głębokiej irygacji jelita grubego są nie
do przecenienia. Przede wszystkim zabieg
ten pozwala usunąć z jelita złogi kału, toksyny, śluz, pasożyty, grzyby, pleśnie i ich
zarodniki. To z kolei znacznie poprawia
samopoczucie i wygląd, zwiększa też odporność organizmu. Zalecany jest szczególnie osobom odchudzającym się, bo z jednej
strony pozwala pozbyć się kilku kilogramów (nawet tyle może zalegać w jelitach),

Zalecany jest
szczególnie osobom
odchudzającym się.
a z drugiej wspomaga odprowadzanie toksycznych produktów przemiany materii,
intensywnie wydzielanych w czasie wszelkich kuracji odchudzających. U osób cier-
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*
9,65 zł

17,12 zł**

przeciwnicy ostrzegają
W tej grupie znajduje się większość lekarzy. Ich zdaniem oczyszczanie organizmu wcale nie wymaga tak inwazyjnej metody, jaką jest hydrokolonoterapia. Na stan
jelit można wpłynąć, zmieniając styl ży-

Hydrokolonoterapia
łączy się z ryzykiem
uszkodzenia jelita.
cia na zdrowszy, np. ograniczając spożycie
mięsa, słodyczy, białego chleba, a wzbogacając menu o owoce, warzywa oraz otręby.
Bardzo ważne są również regularne ćwiczenia gimnastyczne. Te zalecenia lekarzy
wydają się jeszcze sensowniejsze w obliczu
wniosków opublikowanych przez specjalistów z Uniwersytetu w Georgetown. Wykazały one, że hydrokolonoterapia może
mieć poważne skutki uboczne. Naukowcy przeanalizowali wyniki 20 badań dotyczących hydrokolonoterapii opublikowanych w literaturze medycznej w przeciągu
ostatnich 10 lat. Wynikało z nich, że nie ma
żadnych dowodów na korzystny wpływ zabiegu na organizm. Są za to informacje
na temat zagrożeń. Wielu pacjentów po zabiegu uskarżało się na skurcze, wzdęcia,
nudności, wymioty. Pojawiły się również:
brak równowagi elektrolitów oraz niewydolność. Według lekarzy płukanie okrężnicy może doprowadzić nawet do niedokrwistości aplastycznej (niewydolności szpiku
kostnego). Lekarze podkreślają przy tym,
że hydrokolonoterapia łączy się z poważnym ryzykiem uszkodzenia jelita. Autorka raportu Ranit Mishori z Uniwersytetu
w Georgetown, podkreśla: „Nasze ciało jest
zaprojektowane tak, by pozbywać się toksyn poprzez mocz i odchody. Nie ma potrzeby, by je w tym wyręczać”.
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– średnia cena r ynkowa

Antoni Gugulski,
gastroenterolog

piących na zaparcia pozwala zatrzymać
rozwój hemoroidów, a u tych, którzy mają problemy z wątrobą zmniejsza ryzyko
wystąpienia kamieni żółciowych. Niektórzy sądzą nawet, że zabieg ten zmniejsza
ryzyko wszelkich patologii (torbieli, nowotworów) w obrębie jelita grubego oraz obniża ciśnienie wewnątrz jamy brzusznej,
ułatwiając odpływ krwi żylnej z dolnej
części ciała (a to ogranicza występowanie
żylaków i zmniejsza cellulit). Hydrokolonoterapia może również zwiększyć przyswajanie witamin i mikroelementów oraz
regulować mikroflorę jelitową.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Pytanie
do eksperta

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

*
22,95 zł
*
13,35 zł
SUPLEMENT DIETY

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

Luteina® bio-complex x 30 kaps.
W trosce o Twoje oczy

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

*
19,35 zł
SUPLEMENT DIETY

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

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

*
6,95 zł

16,85 zł**

zdrowie

art ykuł sponsorowany polfarme x s.a.
Te k s t ze s tr o n y w w w. p o lf a r m e x . p l

Sudafed® 60 mg x 12 tabl. powl.

Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar,
zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa. Przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

*
13,99 zł

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

R e k l a m a

p o l e c a j Ą

ALLERTEC® WZF 10 mg x 7 tabl. powl.

Cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu,
związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej
nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

*
5,99 zł

18,21 zł**

9,72 zł**

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

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

Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (katar,
zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa. Przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

CE
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Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A.

*
13,99 zł

29,28 zł**
DIETETYCZNY ŚRODEK SPOŻYWCZY
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

Cerutin®100 mg + 25 mg x 125 tabletek
• wspomaga odporność

w stanach niedoboru witaminy C i rutozydu

• zapobiega przeziębieniom i łagodzi objawy grypy
uszczelnia naczynia włosowate

*
6,99 zł

11,11 zł**
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.
Skład: 1 tabletka zawiera 100 mg kwasu askorbowego i 25 mg rutozydu.
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

POLOPIRYNA® COMPLEX x 8 sasz.
Lek zaleca się stosować w kompleksowym
leczeniu objawów przeziębienia i grypy,
takich jak: gorączka dreszcze, bóle gardła,
bóle mięśniowe i kostno-stawowe, bóle
głowy (m.in., spowodowane zmniejszeniem drożności zatok przynosowych
w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa
i ograniczenia jego drożności), obrzęk
i przekrwienie błony śluzowej nosa,
nadmierna wydzielina śluzowa z nosa,
kichanie, łzawienie z oczu.

Polopiryna Complex Skład i postać: Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Każda saszetka zawiera: 500 mg kwasu acetylosalicylowego, 15,58 mg fenylefryny wodorowinianu co odpowiada 8,21 mg
fenylefryny, 2 mg chlorfenaminy maleinianu. Wskazania: Kompleksowe leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka; dreszcze; ból gardła; bóle mięśniowe i kostno-stawowe; bóle głowy (m.in.
spowodowane zmniejszeniem drożności zatok przynosowych w wyniku obrzęku błony śluzowej nosa i ograniczenia jego drożności); obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa; nadmierna wydzielina śluzowa z nosa;
kichanie; łzawienie z oczu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20%
chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości: pokrzywka, a nawet wstrząs, mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od przyjęcia kwasu acetylosalicylowego. Nadwrażliwość na inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegająca z objawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs; astma oskrzelowa, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączka sienna lub
obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub
pokrzywką częściej niż inni pacjenci; czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu
pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej); ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek; ciężka niewydolność serca; zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz jednoczesne leczenie
środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna); niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; jednoczesne stosowanie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, ze
względu na mielotoksyczność; u dzieci w wieku poniżej 16 lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a; okres ciąży i karmienie piersią; choroba sercowo-naczyniowa,
nadciśnienie tętnicze; cukrzyca; jaskra zamkniętego kąta przesączania; nadczynność tarczycy; przerost gruczołu krokowego; chromochłonny guz nadnerczy; u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksygenazy
(MAO) lub w czasie 14 dni od zakończenia terapii MAO. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.

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

katar alergiczny

Jak się leczyć?

Na różnego rodzaju
uczulenia w zależności
od postaci choroby cierpi
do 30 proc. społeczeństwa.
Jedną z odmian są
alergie wziewne, które
przypominają o sobie
szczególnie wiosną i latem.

A

lergię wziewną powodują substancje białkowe
znajdujące się w powietrzu, na które organizm
jest uczulony. Dostają się one do organizmu poprzez drogi
oddechowe wraz z wdychanym powietrzem. Reakcją na substancje białkowe (alergeny) jest katar alergiczny, tzw.
sienny lub napady astmy, które nasilają
się w okresie pylenia chwastów, drzew
i traw. Oprócz ataków astmy czy kataru, kontakt z alergenem wziewnym powoduje odczyn alergiczny błon śluzo-

t a n i e l e k i 22

wych oraz zapalenie spojówek. Oczy
ulegają zaczerwienieniu, odczuwa się
nieprzyjemne podrażnienie. Nos ulega
zatkaniu z powodu silnego kataru. Odruchowe oddychanie przez usta niestety
często wzmaga reakcję alergiczną powodując kaszel. Alergie wziewne nie zależą
od wieku. Bywa, że po osiągnięciu dorosłości mogą się cofnąć lub zmniejszyć albo przeciwnie - może dojść do zaostrzenia objawów i powstania astmy.

Katar alergiczny a ten
z przeziębienia?
Powstawaniu alergii, a co za tym
idzie kataru siennego, sprzyja zwiększona przepuszczalność błon śluzowych
dróg oddechowych dla alergenu.
Wydzielina z nosa w przypadku kataru alergicznego jest zawsze wodnista
i przejrzysta. Często utrzymuje się tygodniami, miesiącami, trwa nawet cały rok. Może towarzyszyć jej swędzenie
nosa oraz częste kichanie. Oczy bywają
często zaczerwienione i łzawią. Czasem
występują bóle głowy. Ulgę przynoszą
leki przeciwhistaminowe. Jeśli wydzielina jest z początku wodnista i przej-

rzysta, a z czasem gęstnieje i mętnieje, nabiera żółtawego lub zielonkawego
koloru – jest to katar infekcyjny związany z przeziębieniem. Trwa zwykle tydzień-dwa, a potem ustępuje.
W przypadku przeziębienia, leki przeciwhistaminowe nie będą pomocne.

katar alergiczny
a powikłania
Katar sienny powinien być skonsultowany z lekarzem alergologiem, ponieważ zlekceważony może przerodzić się
w astmę. Należy przeprowadzić szereg
testów alergicznych, które mają na celu
ustalenie substancji alergizujących. Do-

5 kroków unikania
alergenów:
1 zamykanie okien,
2 noszenie maseczki,
3 mycie zwierząt domowych,
4 unikanie spania przy otwartym
oknie,
5 p łukanie wodą twarzy przed wyjściem z domu i po powrocie.
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raźnie katar sienny można leczyć preparatami antyhistaminowymi.

Leczenie kataru
alergicznego
Leczenie kataru siennego najlepiej
rozpocząć na kilka tygodni przed spodziewanym wystąpieniem objawów
poprzez podanie do nosa albo do oczu
kromoglikanianu sodowego, rzadziej
sterydów. Gdy wystąpią już dolegliwości, stosuje się leki obkurczające błonę śluzową nosa oraz leki przeciwhistaminowe.
Dość skutecznym sposobem leczenia kataru siennego (potocznie zwanego pyłkowicą), bywa odczulanie.
Poprzedza je wykonanie testów skórnych, które ułatwiają identyfikację
alergenów. Odczulanie polega na przyzwyczajaniu organizmu do alergenu
wywołującego chorobę –
w odpowiednich dawkach wstrzykuje
się go pod skórę.
Odczulanie najlepiej rozpocząć
na kilka miesięcy przed wystąpieniem kataru siennego. Przynosi dobre
rezultaty u większości pacjentów.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

UŁATWIA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE ZATOK

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Sinufast x 30 kaps.

– średnia cena r ynkowa

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą,
hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z
klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Skład: jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg
Cetirizini dihydrochloridum (cetyryzyny dichlorowodorku). Podmiot odpowiedzialny:
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul.Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa
www.polfawarszawa.pl

– średnia cena r ynkowa

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na pseudoefedrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka choroba wieńcowa. Przyjmowanie obecnie lub
przez ostatnie dwa tygodnie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy. Przyjmowanie
furazolidonu. Skład: jedna tabletka zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku.
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited

Apselan® 60 mg x 10 tabl. powl.
Udrażnia zatkany nos.

Zawiera substancję czynną pseudoefedrynę, która działa wielokierunkowo:
udrożnia nos w przebiegu przeziębienia, grypy i alergii; zmniejsza ilość
wydzieliny; zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej górnych dróg
oddechowych.
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*
4,99 zł

12,65 zł**

Przeciwwskazania: nadwrażliwości na pseudoefedrynę lub którąś z substancji pomocniczychnadciśnienia tętniczego, ciężkiej choroby wieńcowej; przyjmowania furazolidonu; nietolerancji
galaktozy; niedoboru laktozy; zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Skład: 1 tabletka
zawiera pseudoefedrynę chlorowodorek 60 mg. Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

SCORBOLAMID® x 20 tabl. draż.
W PRZEZIĘBIENIU LUB GRYPIE

Skład: 1 tabletka drażowana zawiera: 300 mg salicylamidu, 100 mg kwasu askorbowego, 5 mg rutozydu. Wskazania: Gorączka
i ból związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylamid lub inne
składniki leku; nadwrażliwość na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; astma z polipami nosa (wywołana lub zaostrzona
przez kwas acetylosalicylowy); czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu pokarmowego;
zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, mocznica, tężyczka); zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia,
trombocytopenia); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po
długotrwałym, doustnym przyjmowaniu kwasu askorbowego); kamica nerkowa w wywiadzie (ryzyko powstawania kamieni
moczowych po zastosowaniu dużych dawek kwasu askorbowego); hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna,
nadmierna ilość kwasu moczowego we krwi lub szczawianów w moczu; ciąża; karmienie piersią. Preparatu nie należy stosować
u dzieci w wieku poniżej 16 lat, poza rzadkimi chorobami, takimi jak np. choroba Kawasaki, ze względu na ryzyko wystąpienia
zespołu Reye'a. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.

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

XYLOMETAZOLIN WZF 0,1%
1 mg/ml, krople do nosa, roztwór 10 ml
Lek Xylometazolin WZF 0,1% stosuje się miejscowo do
nosa w leczeniu pomocniczym:
- ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia
wirusowego lub bakteryjnego;
- ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się
zapalenia zatok przynosowych;
- alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa;
- ostrego zapalenia ucha środkowego - w celu
udrożnienia trąbki słuchowej.
Przeciwwskazania: nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku; nie stosować u pacjentów po
usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem
opony twardej; nie stosować w przypadku zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.
Skład: 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku
Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Zbigniew bródka

O so b o w o ś c i

Zbigniew Bródka
30-letni łyżwiarz
szybki, który jako
pierwszy Polak
wywalczył Puchar
Świata na dystansie
1500 metrów. Wielokrotny mistrz Polski.
Podczas Zimowych
Igrzysk Olimpijskich
2014 w Soczi stanie
do wyścigu z najlepszymi łyżwiarzami.
Zawodowo jest także
strażakiem w Komendzie Powiatowej
PSP w Łowiczu.

wyścig

po medal
jakub wojcz yński

Choć na co dzień
pracuje jako strażak,
jego życiową pasją
są łyżwy. Dzięki
ciężkim treningom
i wsparciu
trenerów zawalczy
o olimpijski medal
w Soczi.

Jakub Wojczyński: Jaka byłaby pana reakcja, gdyby rok temu ktoś powiedział, że medal w Soczi to realny cel?
Zbigniew Bródka: Zbigniew Bródka: Mogę powiedzieć, że spodziewałem
się, że będziemy teraz w tak dobrej sytuacji. W ostatnich dwóch latach dołączyliśmy do światowej czołówki. Cały
okres przygotowań był ukierunkowany na medal i, moim zdaniem, to jest
odpowiedni tok rozumowania. Ja przez
ten cały okres bardzo poważnie myślałem o medalu w Soczi. Chcę pojechać
na igrzyska i powalczyć o podium.
J.W.: Nie denerwuje was, panczenistów to ciągłe wspominanie o medalach? Jeszcze niedawno nikt wam
nie zadawał takich pytań.
Z. B.: Trochę tak, bo wszyscy dooko-
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wanie większe. Pojechałem, na pewno dałem z siebie wszystko, ale nie liczyłem na wiele. Małe doświadczenie
w startach na długim torze w Pucharze Świata czy mistrzostwach świata
zaskutkowało dopiero 27. miejscem.

ła podkręcają atmosferę... Na pewno
szans na medale nie tylko w łyżwiarstwie jest sporo, na pewno jest to najsilniejsza reprezentacja Polski, jeśli
chodzi o zimowe igrzyska. Trzeba jednak też spojrzeć na sytuację z drugiej
strony i zauważyć, jakie mamy w naszym kraju warunki do treningu. My
nie możemy się porównywać z taką potęgą jak Norwegia i wiele innych krajów europejskich. Wiem, że w naszej
dyscyplinie sportu odstajemy zdecydowanie od rywali, więc nie oczekujmy,
że tych medali będzie nie wiadomo ile.

J.W.: To dobrze dla was, że od
wspomnianych zawodów Pucharu
Świata w Berlinie do igrzysk przez
dwa miesiące mieliście tylko jeden
poważny start międzynarodowy, czyli
wielobojowe mistrzostwa Europy?
Z. B.: Nie jest tak źle. Mamy przecież starty kontrolne. Ich wyniki należy dokładnie analizować i brać pod
uwagę – jaki był trening, co powinniśmy teraz robić i czy wszystko przebiega dobrze. Bazujemy na tych startach
i to nam wystarczy. Można tu przypomnieć, że przecież na początku sezonu,
tuż przed inauguracyjnymi zawodami
Pucharu Świata, nie mieliśmy poważnego sprawdzianu. Nie było jednak dla
nas problemem wyjście na PŚ praktycznie z marszu. W moim wypadku tak
to przecież wyglądało, bo z powodu problemów zdrowotnych nie brałem nawet
udziału w kwalifikacjach do kadry.

Ale zapewniam, że jedziemy do Soczi,
aby o nie walczyć.

J.W.: Nie za późno? Będziecie jeszcze
mogli coś zmienić, zareagować na sytuację w ostatnich dniach przed startami?
Z. B.:To właściwie będzie pewien wyznacznik tego, co dalej powinniśmy
robić na treningach. Co prawda nad siłą nie da rady już wtedy popracować,
ale możemy odpocząć, poszukać świeżości czy skupić się na szybkości.

J.W.: W ostatnich zawodach Pucharu
Świata w grudniu sami sobie zawiesiliście
tę poprzeczkę wysoko, stając w czterech
konkurencjach na podium.
Z. B.:Zgadza się. Nasza dyscyplina
jest przewidywalna, nie można w ciągu sezonu znikąd wskoczyć do czołowej trójki. Gdybyśmy na co dzień osiągali lokaty poza czołową dziesiątką,
to nie wysyłalibyśmy przecież deklaracji walki o podium.

J.W.: Jak pan wspomina swój pierwszy start na igrzyskach cztery lata
temu w Vancouver?
Z. B.:Można powiedzieć, że sukcesem było to, że w ogóle udało mi się
pojechać do Kanady. Już wtedy stawialiśmy na drużynę, ale nie udało się w niej wywalczyć kwalifikacji.
Dostałem taką szansę indywidualnie, choć nawet na to nie liczyłem,
bo w drużynie szanse były zdecydo-
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J.W.: Choć obecnie macie bardzo dobre wyniki, nadal nie dysponujecie
krytym torem łyżwiarskim. W czołówce światowej to wręcz ewenement.
Z. B.: Wracając z zagranicy na polskie
obiekty, czujemy się, jakbyśmy się cofnęli do epoki kamienia łupanego. Nie
oczekujemy tak okazałego toru jak np.
ten w hali w Astanie. Chcemy mieć jakikolwiek. Najlepszym rozwiązaniem
byłoby przykrycie i odnowienie istniejących obiektów. Łyżwiarstwo w hali
i na torze odkrytym to dwa zupełnie
odmienne sporty. Lepiej byłoby trenować na polskich obiektach, a wyjeżdżać tylko na najważniejsze zawody.
J.W.: Przed poprzednim, zwycięskim
dla pana sezonem ani razu nie był pan
nawet w czołowej ósemce zawodów
Pucharu Świata. Skąd się wzięły takie
znakomite wyniki w pana wykonaniu?
Z. B.: To efekt długoletniej pracy i systematyczności. Co roku się poprawiałem, a w poprzednim sezonie znacząco przesunąłem się z miejsc w drugiej

dziesiątce do pierwszej i to do jej początku. Co roku wprowadzamy z trenerem nowe elementy w przygotowaniach, eksperymentujemy, staramy
się podglądać innych. Wydaje mi się,
że obecnie więcej wiem o sobie, znam
swój organizm, wiem, na jakie obciążenia reaguję najlepiej. Poza tym na długim torze startuję piąty rok. Ze względu na to, że w Polsce hali, to wszystko
się wydłużyło. Myślę, że gdyby hala była na miejscu i nie tracilibyśmy czasu
na przejazdy, to te postępy przyszłyby
szybciej. Na każdym treningu uczę się
dokładności i poprawiam swoją technikę, elastyczność odepchnięć, staram
się niżej umieszczać środek ciężkości.
To nie jest taka prosta sprawa, że „siadam” i jadę. Każdy, kto kiedykolwiek
miał styczność z łyżwami, wie, o czym
mówię. To większa zmiana niż przejście
z roweru górskiego na szosowy.
J.W.: W tym sezonie w Pucharze
Świata był pan ósmy, szósty, trzeci
i wreszcie drugi. W klasyfikacji generalnej plasuje się pan na czwartej pozycji. To zadowalające wyniki?
Z. B.: Jak najbardziej. Minimum zostało wykonane. Powtarza się schemat
z poprzedniego sezonu. Mam nadzieję, że dalej będzie podobnie – z mocnym finałem w Soczi.

Zbigniew Bródka
jest jednym z
polskich kandydatów
do zdobycia medalu
na igrzyskach w Soczi.

m e dy c y n a n at u r a l n a

Anna Sukmanowsk a

Stare przysłowie mówi,
że jeden ul może odebrać
mądrość dziesięciu
lekarzom.
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o zawiera ten pszczeli produkt? Są w nim witaminy
A, C, D, H, z grupy B oraz
pierwiastki takie jak wapń,
żelazo, fosfor, potas, mangan, magnez, a także enzymy, aminokwasy, cukry proste – glukoza i fruktoza,
które są łatwiej przyswajalne niż biały cukier. Ale pszczele produkty mogą

nam też zaszkodzić, gdy nie są stosowane zgodnie z zaleceniem lekarza.

miodowa historia
Apiterapia, czyli leczenie produktami wytwarzanymi przez pszczoły, była znana już w starożytności. O tym, że
miód zapobiega chorobom i je leczy pisał
Hipokrates w V wieku p.n.e. Jego uczniowie opracowali ponad 300 miodowych recept na różne choroby. Miód był składnikiem maści stosowanych w leczeniu ran,
zażywano go przy przeziębieniach, w chorobach wątroby, przewodu pokarmowego,
na wzmocnienie serca i w dolegliwościach
reumatycznych. Powszechna była też opinia, że zapewnia długowieczność i urodę. Jego wielbicielką była królowa Kleopatra, która codziennie zażywała kąpieli
w oślim mleku z tym słodkim dodatkiem.
Miód można stosować na wiele sposobów np. na przeziębienie polecany jest
z mlekiem lub jako napój doprawiony cytryną. Jednak przed zastosowaniem warto skonsultować się z lekarzem, gdyż
są osoby uczulone na pszczele produkty.

nim stopniu zakwaszony, a więc podanie
miodu może powodować kłopoty z żołądkiem. Także flora bakteryjna niemowlaka nie jest jeszcze dojrzała i nie może walczyć z bakteriami Clostridium botulinum,
które są obecne w środowisku – na ziemi, w kurzu, mogą być też przenoszone
przez pszczoły. Według doniesień z USA
znajdowano ją także w miodzie, na szczęście bardzo rzadko. Bakterie te mnożą się
w jelitach i uwalniając toksyny, prowadzą do choroby – botulizmu dziecięcego.
Choroba objawia się m.in. biegunką, osłabieniem mięśni, trudnościami ze ssaniem
pokarmu oraz paraliżem przepony.
Zdaniem lekarzy wciąż pod znakiem
zapytania stoi spożywanie miodu przez
diabetyków, choć niektóre badania dowodzą, iż produkt ten w porównaniu z cukrem powoduje mniejszy wzrost poziomu insuliny we krwi. Jednak każdy chory
na cukrzycę powinien zapytać lekarza
o to, czy może sięgać po ten przysmak.

Badania Naukowe
Mimo, że miód nie doczekał się wpisania na oficjalną listę leków, jego korzystne
działanie profilaktyczne (np. w dolegliwościach gastrycznych czy reumatycznych)
potwierdziły badania naukowe. Lekarze z Uniwersytetu w Ottawie uznali,

nie Dla każdego?
Nie wolno go podawać dzieciom
do 12. miesiąca życia. System trawienny nie jest wtedy jeszcze w odpowied-
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Apitoksynoterapia
To jeszcze mało znane słowo oznacza
terapię jadem pszczelim, która w ostatnich latach znajduje coraz więcej zwolenników. Jad stosowany jest do leczenia
m.in. reumatyzmu, artretyzmu, gośćca,
egzemy, choroby Buergera, zapalenia pęcherza moczowego. Może być podawany
bezpośrednio poprzez użądlenie pszczoły (np. w przypadku zapalenia korzonków
specjaliści od apitoksynoterapii stosują
od kilku do kilkunastu użądleń w bolące
miejsce). Jad jest pośrednio podawany poprzez smarowanie skóry, inhalacje, elektroforezy, jonoforezy, akupunkturę, cienkoigłową lub podskórną iniekcję. Można
go stosować tylko pod nadzorem doświadczonego lekarza, po wykonaniu odpowiednich badań. Polegają one na wykonaniu
testowego użądlenia w okolicy lędźwiowej i sprawdzeniu następnego dnia obecności białka i cukru w moczu oraz krwi
na obecność eozynofili (podwyższony poziom świadczy m.in. o alergii). Wyniki dodatnie wykluczają możliwość leczenia jadem. Bezwzględnie nie powinno się
go też tosować u osób chorych
na gruźlicę, cukrzycę, żółtaczkę, nowotwory, schorzenia reumatyczne,
wrzody żołądka.
Ponadto jadu nie
wolno poda-

Co produkują pszczoły?

Dla kogo miód?
dr Paweł Grzesiowski
FUNDACJA INSTYTUT
PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ,
CENTRUM MEDYCYNY
ZAPOBIEGAWCZEJ
Miód naturalny jest bezpiecznym
produktem dla dzieci i dorosłych.
Wiele zależy od roślin, z jakich
pszczoły zbierają pyłek. W Polsce są
to kwiaty drzew owocowych, warzyw,
lipy, rzepaku, kwiatów polnych czy
niektórych ziół. Miód wielokwiatowy
jest uważany za mało alergizujący,
jednak nie poleca się jego podawania
dzieciom poniżej 1. roku życia oraz
osobom uczulonym na seler, pyłek
pszczeli, propolis i inne produkty
pszczele, a także chorym na cukrzycę
czy alergię pokarmową. Kobiety
w ciąży i mamy karmiące piersią muszą starannie wybierać rodzaj miodu
z pewnego źródła, gdyż może być
skażony bakteriami z grupy laseczek
jadu kiełbasianego.
Produkty pszczele mogą być niebezpieczne dla osób z zaburzeniami
poziomu cukru. Mogą obniżać ciśnienie krwi, zmniejszać jej krzepliwość,
interferować z lekami przyjmowanymi przez pacjentów poprzez przyspieszenie ich metabolizmu w wyniku
stymulowania enzymów wątrobowych. Ostrożność przy spożywaniu
miodu dotyczy osób z problemami
żołądkowo-jelitowymi, przyjmującymi
leki nasercowe, przeciwzakrzepowe,
antybiotyki czy leki neurologiczne.
Najsilniej odczynowym produktem
pszczelim jest jad pszczeli, wykorzystywany do leczenia przewlekłych
stanów zapalnych (np. zapalenia stawów, ścięgien, przerośniętych blizn,
półpaśca i innych). Białka zawarte
w jadzie pszczelim mają działanie
neurotoksyczne, immunomodulujące,
a także alergizujące. Osoby z przewlekłymi chorobami na tle układu
odpornościowego, osoby z alergią
na produkty pszczele, z przewlekłymi
chorobami serca, płuc, nerek czy
wątroby nie powinny być nim leczone
bez konsultacji lekarskiej.
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Miód. W zależności od surowca, z jakiego
powstał, wyróżnia się miody nektarowe,
spadziowe i mieszane. W formie płynnej
nosi on nazwę patoka, a w formie skrystalizowanej – krupiec.
Propolis lub kit pszczeli. To kleista, brązowa mieszanka wytwarzana ze śliny
pszczół i żywicy kory drzew. Pszczoły stosują ją do zaklejania otworów w ulu. Właściwości lecznicze propolisu – m.in. odkażające i przeciwzapalne, od stuleci
doceniane są przez medycynę ludową.
Mleczko pszczele. Substancja wytwarzana przez pszczoły robotnice, przypominająca mleko ssaków. Służy do karmienia
larw w trzech pierwszych dniach życia.
Królowa je mleczko przez całe życie. Jest
ono skarbnicą witamin i mikroelementów. Uważa się, że na ludzi działa wzmacniająco, pomaga zwalczyć zmęczenie i regeneruje organizm.
Pierzga. To naturalnie przetworzony
przez pszczoły w czasie fermentacji pyłek
kwiatowy, wzbogacony ich wydzielinami.
Procesy zachodzące w pierzdze są podobne do tych, jakie zachodzą w czasie kiszenia kapusty czy ogórków. Pierzga zawiera wiele witamin i cennych składników
odżywczych, pomaga zwalczyć anemię,
wzmacnia układ nerwowy w stanach
przemęczenia psychicznego oraz przy intensywnym wysiłku umysłowym.
Jad pszczeli. Nie jest jeszcze do końca zbadany. Wytwarzają go pszczoły robotnice
i matki. Służy do obrony ula przed wrogami. W jego skład, zbliżony do jadu żmii,
wchodzą między innymi aktywne peptydy oraz enzymy. Użądlenie pszczoły może wywołać alergię, zawał serca, a nawet
wstrząs anafilaktyczny.

Ciekawostki
Skąd się wzięło powiedzenie pracowity jak pszczoła? – Aby wytworzyć kilogram miodu, owad musi usiąść 4 miliony
razy na kwiatach lub liściach. Skąd powiedzenie miesiąc miodowy? – W dawnych czasach przez miesiąc po ślubie
nowożeńcy jedli miód jako środek wzmacniający, aby mieć zdrowe dzieci.
Miód jest środkiem pomagającym
w nawilżeniu i utrzymaniu odpowiedniej wilgotności skóry. Wartość kaloryczna 100 g miodu wynosi 320–330 kcal.
W Polsce jest ok. 900 tys. pszczelich rodzin i prawie 50 tys. pszczelarzy. Prawdziwy miód nigdy się nie psuje.

R e k l a m a

wać także osobom starszym, schorowanym, kobietom w ciąży oraz dzieciom poniżej 5. tego roku życia.

Wzmocnienie organizmu, prawidłowe funkcje serca,
metabolizm cholesterolu.
Oeparol suplement diety zawiera olej z nasion wiesiołka, którego składnikiem są
biologicznie aktywne kwasy tłuszczone Omega-6: linolowy i gamma-linolenowy,
zaliczane do grupy Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych (NNKT).

*
19,95 zł

32,01 zł**
SUPLEMENT DIETY

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A.

– średnia cena r ynkowa

apiterapii

iż miód może pomagać w likwidacji niektórych bakterii wywołujących infekcje
zatok. Wyniki badań zostały przedstawione na spotkaniu Amerykańskiej Akademii Otolaryngologii w Chicago. Z kolei
w Australii i Nowej Zelandii miód z nektaru rosnącego tam drzewa używany jest
do leczenia trudno gojących się owrzodzeń. Na świecie prowadzone są także badania nad działaniem pszczelich produktów w walce z rakiem. Pierwsze wyniki są
podobno obiecujące. Dużym zainteresowaniem naukowców cieszą się też inne produkty wytwarzane przez pracowite owady
– pyłek, pierzga, propolis i jad pszczeli.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Sekrety

p o l e c a j Ą

OEPAROL® x 60 kaps.

*
16,95 zł

26,96 zł**

Morwa Biała plus x 60 tabl. powl.

MORWA BIAŁA PLUS suplement diety to kompleksowy preparat, zawierający
składniki wpływające na poziom cukru w organizmie. MORWA BIAŁA PLUS
suplement diety został opracowany specjalnie dla osób, które dbają o ilość
cukrów przyjmowanych wraz z pożywieniem, także podczas odchudzania.

Ekstrakt z owoców morwy białej, dzięki zawartości substancji wpływających na działanie
enzymów, biorących udział w trawieniu węglowodanów wpływa na poziom cukru
w organizmie. Ekstrakt z kory cynamonowca wpływa na metabolizm glukozy, co wspomaga
regulację poziomu cukru w organizmie. Chrom pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu
glukozy we krwi oraz przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych.

*
15,65 zł

24,44 zł**
Zalecana dzienna porcja do spożycia: 1 tabletka jednorazowo, na minimum 15 minut przed posiłkiem bogatym w węglowodany, nie
więcej niż 2 tabletki dziennie. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb
życia. Składniki: 1 tabletka 500mg ekstraktu z morwy białej, 100mg ekstraktu z kory cynamonowca, 25μg chrom (III) Zawartość: 60 tabletek
powlekanych Ostrzeżenie: Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie zaleca się
stosowania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.
Producent: Avet Pharma S.K.A
SUPLEMENT DIETY

Magnesium B6 SKURCZE x 60 tabl.
Prawidłowa kurczliwość mięśni.

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

*
6,75 zł

14,16 zł**
Podmiot odpowiedzialny: POLFA ŁÓDŹ

SUPLEMENT DIETY

równowagi
Barbara Acher-Chanda

S

tarożytni hinduscy
mędrcy, wiedzieli
o tym, kiedy pięć tysięcy lat temu zaczęli zajmować się jogą. Dziś
jest to jedna z bardziej
popularnych form aktywności fizycznej
uprawiana na całym świecie.

przekroczyć
siebie
Joga to system
ćwiczeń i medytacji.
Dzięki jej uprawianiu
ciało staje się elastyczne, posłuszne woli człowieka. Sprawne ciało to sprawny
umysł i poczucie szczęścia. Sfotografowani jogini, zastygli w pozycji kwiatu lotosu lub innych asanach, czyli pozycjach
jogi, wydają się bez trudu przekraczać
możliwości ludzkiego ciała. Jednak tylko pozornie. – Sekret polega na wytrwałości. Ćwiczenie jogi porusza różne tkanki. Początkowo organizm ma prawo być
w szoku: stawy, wiązadła, narządy wewnętrzne mogą stawiać opór, reagować
nieprzyjaźnie na asany – wyjaśnia Jurek Jagucki, nauczyciel ze szczecińskiej
Szkoły Jogi Ally i Jurka Jaguckich. Jak
twierdzi, to poczucie dyskomfortu czy
nawet łagodnego bólu jest trudne dla po-
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czątkujących. Zwłaszcza dla tych, którzy
są przyzwyczajeni do szybkiego życia,
natychmiastowych efektów.
Warto przetrzymać ten trudny okres.
Nagrodą jest poprawa kondycji i zdrowia.
Zdaniem specjalistów joga wyrównuje gospodarkę hormonalną, podnosi wydolność
układu krążenia, odporność, rozluźnia,
wzmacnia mięśnie, wspomaga walkę z bólem kręgosłupa, stawów, migrenami, przywraca wewnętrzną równowagę, pomaga
w walce z depresją. – Coraz częściej lekarze przysyłają swoich pacjentów do nas.
Zresztą wielu moich uczniów to lekarze,
nawet profesorowie – dodaje nauczyciel.

Dla wszystkich,
czyli dla kogo?
Według mitologi hinduskiej joga
to dar boga słońca Sziwy dla małżonki
– Parawati. Ćwiczenia i medytacja miały
jej zapewnić wieczną młodość i doskonałe samopoczucie. Może dlatego duża część
uczestników zajęć jogi to kobiety. Ale nie
tylko. Jogę ćwiczą i mężczyźni. To sport
niemal dla każdego, powyżej dziewiątego
roku życia. Górnej granicy nie ma. – Choroby przewlekłe, układu oddechowego czy
krwionośnego, trudności w poruszaniu
się nie są przeszkodą. Jogę mogą uprawiać
także osoby ze schorzeniami czy powyżej sześćdziesięciu lat. Ważne jest jednak,
żeby były prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, przygotowanych na takie wyzwania – wyjaśnia Adam Ramotowski z warszawskiej szkoły Joga Foksal.
Na jego zajęcia przychodzą studenci, osoby młode, w średnim wieku, ale i spora
grupa seniorów. Najstarszy uczestnik za-

Mata i dobry nauczyciel
Jogini mogą wykonywać swoje ćwiczenia wszędzie – w domu, na wolnym
powietrzu lub w sali szkoły jogi. Wspólne
ćwiczenia to nie gra zespołowa ani poje-

Zdaniem specjalistów, joga
wyrównuje gospodarkę
hormonalną, podnosi
odporność, wzmacnia
mięśnie, pomaga w walce
z depresją.
dynek na asany. Co prawda, często bywa
na nich co najmniej kilkanaście, a nawet
kilkadziesiąt osób, jednak każda z nich
mierzy się sama ze samą. Rywalizacja
skutecznie dekoncentruje, odciąga uwagę od wsłuchiwania się we własne ciało. Do uprawiania jogi nie potrzeba wiele.
Dopasowana mata to podstawa i jednocześnie jedyny potrzebny sprzęt. Ćwiczy się
boso, w wygodnych ubraniach. Najważniejszym dla rozpoczynających przygodę z jogą jest wybór odpowiedniej szkoły.
Tu warto się kierować dwoma kryteriami.
Należy szukać sprawdzonej szkoły, w której pracują nauczyciele z potwierdzonymi kwalifikacjami, najlepiej osoby, które
oprócz praktyki jogi mają również wykształcenie psychologiczne i rehabilitacyjne. Ważna jest również osobowość trenera. Joga zakłada relacje mistrz-uczeń,
a to wymaga dopasowania, poddania się
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drugiej osobie. Dlatego dobrze jest wziąć
udział w zajęciach pokazowych, żeby
przekonać się, czy dany nauczyciel jest
tym właściwym.

R e k l a m a

Sztuka

jęć skończył 82 lata. – Młodzi ludzie szukają w jodze możliwości zwiększenia swoich wydolności: poprawienia sprawności
ciała i intelektu. Osoby w późniejszym
wieku niwelują ćwiczeniami wpływ czasu
na cały organizm. Są dłużej zdrowi, nie
chorują i, co istotne, przestają oczekiwać
na to, co będzie jutro. Nabierają dystansu
do tego, co się dzieje wokół. Joga to dobrostan – podsumowuje specjalista.

Od religii do stylu życia
Od tysięcy lat ten system ćwiczeń rozwijał się, tworząc wiele szkół. Rozpropagowana przez hippisów i Beatlesów koncentrująca się na precyzji wykonania
asan i kontroli oddechu hatha-joga cieszy
się największym zainteresowaniem na Zachodzie, w tym również w Polsce. Dzięki
dobroczynnemu wpływowi na zdrowie fizyczne i psychiczne zrobiła międzynarodową karierę, znajdując zwolenników niekoniecznie związanych z hinduizmem.
W jodze każdy znajdzie coś dla siebie. Dla niektórych jest to po prostu rodzaj aktywności fizycznej, dla innych
zdrowy sposób życia, filozofia patrzenia
na świat. Podążając ścieżką jogi, decydują się na rezygnację z dotychczasowej diety i przejście na wegetarianizm, choć nie
jest to konieczne. – Nigdzie nie jest napisane, że ćwiczenie jogi wyklucza jedzenie mięsa. Ale bardzo często tak się dzieje,
że osoby uprawiające jogę stają się wegetarianami. Dochodzą do wniosku, że jedzenie mięsa za bardzo obciąża ich ciało –
wyjaśnia Adam Ramotowski. Jednak, jak
dodaje, dieta wegetariańska ułatwia praktykowanie jogi i jest niezbędna w rozwoju
na ścieżce duchowej.
Historia jogi i wielość treści z nią
związanych wzbudza ostatnio dyskusję
w Kościele katolickim co do możliwych
wpływów na życie religijne. Bez względu na kontrowersje, z którymi spotyka
się joga, miliony zdrowszych i szczęśliwszych ludzi na całym świecie przemawiają za tym, żeby spróbować, w jaki sposób
asany mogą wpłynąć na zrównoważony
i zgodny z naturą sposób życia. – Proponowane przez nas ćwiczenia zapewniają spokój i harmonię umysłu i ciała. Nie są powiązane z żadną religią. Jeśli ktoś widzi
w tym coś demonicznego, to może czegoś
nie rozumie – mówi Jurek Jagucki, który
od ponad trzydziestu lat praktykuje jogę.
Jak tłumaczy, rzeczywiście podczas ćwiczeń czasami używa się słów związanych
historycznie z hinduizmem, ale to tylko
narzędzia wykorzystywane podczas nauki asan czy ćwiczeń oddechowych.

Diklofenak LGO 10 mg/g żel
Diclofenacum natricum / x 50 g / x 100 g

Wskazania do stosowania: produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu:pourazowych
stanów zapalnych ścięgien, wiązadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek
skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń); bólu pleców; ograniczonych stanów zapalnych
tkanek miękkich (takich, jak zapalenie ścięgien, czy łokieć tenisisty); ograniczonych i
łagodnych postaci zapalenia stawów.

100 g

CE

N
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*
7,89 zł

!

13,47 zł**

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu
leczniczego; u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre zapalenie błony śluzowej nosa są wywoływane przez
kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; w III trymestrze ciąży Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg
diklofenaku sodowego. Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza
25A. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17674

– średnia cena r ynkowa

Duch i ciało wiążą się ze
sobą nierozerwalnie. Kiedy
niedomaga jedno, choruje
i drugie. Chcąc odzyskać
zdrowie i zapewnić sobie
szczęśliwe życie,
konieczne jest
zadbanie o cały
organizm.

p o l e c a j Ą

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

ruch to zdrowie

Therm Line® forte x 60 kaps.
Dla osób odchudzających się
Therm Line® forte - suplement diety w kapsułkach zawierający opatentowany ekstrakt
owoców cytrusowych i guarany - SINETROL®
oraz zaawansowany kompleks - Thermo Blend.
Działanie SINETROL® zostało udowodnione
w badaniach klinicznych. Wystepująca w nim
m.in. guarana, wpływa na metabolizm
tłuszczów. Składniki zawarte w Thermo
Blend, takie jak ekstrakt zielonej herbaty
wspierający proces termogenezy oraz
chrom, przyczyniający się do utrzymania
prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych sprawiają, że Therm Line®
forte jest idealną propozycją dla osób
odchudzających się.
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SUPLEMENT DIETY

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

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

STRAŻNIK TWOJEGO SERCA. NOWA WZMOCNIONA FORMUŁA PREPARATU!
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ - KONCENTRAT OLEJU RYBIEGO O BARDZO WYSOKIM
UNIKALNYM NA RYNKU STOPNIU SKONCENTROWANIA 65%!!!
Gold Omega 3 to suplement diety zawierający wysokogatunkowy, skoncentrowany
olej z ryb zimnowodnych, mianowany na 65%-ową zawartością kwasów omega-3.

*
22,95 zł
SUPLEMENT DIETY

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

*
21,25 zł

*
24,95 zł

31,84 zł**

37,89 zł**

uroda
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ak wynika z badań niemal
trzy czwarte Polek jest niezadowolonych z wyglądu i kondycji swoich włosów. Najczęściej narzekamy – właśnie!
– na zbytnie przetłuszczenie i matowość
kosmyków, potem – na nadmierne ich
wypadanie. Po części to wina genów, na
które wpływu nie mamy, ale udział mają w tym nasze zaniedbania. Zła dieta,
niezdrowy tryb życia i oczywiście niewystarczająca i nieprawidłowa codzienna pielęgnacja. Nasza lista grzechów
wobec przetłuszczających się włosów
jest długa. Myjemy je niewłaściwie (czy
mamy świadomość, że mycia włosów
trzeba się nauczyć?) i za rzadko. Używamy przypadkowych szamponów, bo kierujemy się zapachem, ceną, reklamą,
a nie potrzebami własnej skóry. Płuczemy włosy zbyt gorącą wodą, nadużywa-

my suszarki i kosmetyków do stylizacji,
źle dobieramy odżywki i stosujemy
je w nadmiarze, a wizytę u fryzjera,
a już nie daj Boże dermatologa, traktujemy jako zło konieczne i zupełnie zbędną
ekstrawagancję. Tymczasem przetłuszczające się włosy wymagają cierpliwości
i… czułości. Zwłaszcza zimą, gdy zmęczone mrozem, wiatrem, suchym powietrzem i nakryciami głowy potrzebują
naszej szczególnej troski.

Sprawiedliwość? Nie
w kwestii przetłuszczania!
Na pytanie, dlaczego jednym z nas
włosy się przetłuszczają, a innym nie,
nie ma satysfakcjonującej odpowiedzi.
– Bezpośrednią przyczyną przetłuszczania się skóry głowy i tym samym włosów jest nadmierna aktywność gruczołów łojowych wytwarzających zbyt duże

Tłuszcz zmywamy,
nie czekamy
Jednym z niebywale mocno trzymających się mitów dotyczących pielęgnacji włosów przetłuszczających się jest
ten, że należy je myć jak najrzadziej,
gdyż częsty kontakt z wodą i środkami chemicznymi powoduje wzmożo-

Myjemy włosy
w zbyt gorącej
wodzie, aplikujemy
za dużo szamponu
i nadużywamy
środków do stylizacji.

Optymalna
temperatura wody
do mycia włosów
to 36,7 stopnia.
Ilość szamponu
(dobieranego
do kondycji skóry
głowy, a nie do
rodzaju włosów!)
musi być dostosowana
do długości kosmyków.

30 t a n i e l e k i
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Wybieraj świadomie
Sprawa najważniejsza: szampon
zawsze dobieramy do kondycji skóry
głowy, a nie do rodzaju włosów! Czyli: do skóry przetłuszczającej się kupujemy szampon do włosów tłustych,
do skóry z łupieżem – przeciwłupieżowy. Bardzo często zdarza się bowiem
tak, że nasza skóra jest tłusta, ale włosy, a szczególnie ich końcówki – przesuszone. Czy szampony dedykowane do tłustej skóry głowy są w stanie
zminimalizować nasz problem? – Owszem, poprzez odpowiednią kurację
można nieco ograniczyć przetłuszczanie się skóry głowy, a co za tym idzie,
także i włosów. Specjalistyczny szampon wchłonie nadmiar sebum i usunie nieprzyjemny zapach towarzyszący problemowi przetłuszczania – mówi
Mariusz Stawski. – Ponieważ przywróci też równowagę hydrolipidową skóry
głowy, pomoże w zachowaniu balansu
między nawilżeniem skóry a jej przetłuszczeniem.
Pamiętajmy, że szampony specjalistyczne– i te do skóry przetłuszczającej się, i przeciwłupieżowe – wymagają czasu, by mogły zadziałać. Zwykle
wmasowuje się je w skórę głowy, aż
do uzyskania piany i zostawia na trzy
minuty. Ważne, by nie ściekały wraz
z wodą, przed ich nałożeniem należy
więc odsączyć delikatnie włosy. Szampon zawsze należy dokładnie spłukać

R e k l a m a

ną pracę gruczołów łojowych i tym samym jeszcze silniejsze przetłuszczanie
się włosów. Tymczasem to nie tak! Systematyczne oczyszczanie włosów z brudu i łoju to podstawa pielęgnacji i sukces udanej fryzury. Mycie włosów jest
konieczne, ale mycie – uwaga – umiejętne. Zdaniem fryzjerów, często popełniamy przy tej czynności wiele błędów.
– Myjemy włosy w zbyt gorącej wodzie,
aplikujemy za dużo szamponu, nadużywamy środków do stylizacji, zapominamy też o masażu skóry głowy – twierdzi Mariusz Stawski, stylista fryzur.
– Optymalna temperatura wody do mycia wynosi 36,7 stopnia, a ilość szamponu musi być dostosowana do długości włosów – porcja wielkości orzecha
włoskiego wystarczy do umycia włosów krótkich, dwa razy więcej potrzebujemy przy długich. Używając za dużo
produktu oczyszczającego, zmiękczymy
za bardzo łodygę włosa i zmniejszymy
objętość fryzury, która z racji przetłuszczania i tak ma skłonność do przylegania do skóry głowy – mówi specjalista.

– średnia cena r ynkowa

Tłuste włosy płasko
przylegają do głowy,
brak im puszystości,
wyglądają, jakbyśmy
dopuścili się
poważnych zaniedbań
higienicznych. Co jest
przyczyną nadmiernego
przetłuszczania i czy
jest sposób, by trwale
rozwiązać ten problem?

ilości sebum, czyli łoju tworzącego na
powierzchni skóry warstwę – mówi Mariusz Stawski, stylista marki Kemon z salonu D&M Stawscy. Z kolei powodów,
dla których gruczoły łojowe wykazują taką niespodziewaną nadaktywność,
może być wiele. Po części rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, po części kwestie hormonalne związane z wiekiem, np. dojrzewaniem, co szczególnie
widoczne jest u młodych ludzi, ale też
nieumiejętne i zbyt rzadkie oczyszczanie włosów, stres, przemęczenie czy dieta uboga w witaminy i składniki odżywcze – podsumowuje stylista.

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

włosy
bez problemów
Inga K a z ana

p o l e c a j Ą

*
27,85 zł

*
15,45 zł

36,13 zł**

20,24zł**

Paracetamol LGO 500 mg
x 10 tabl. / x 20 tabl. / x 60 tabl.

Produkt leczniczy działa przeciwbólowo w bólach głowy, gardła, migrenach, bólach
zębów, bólach kostnych, stawowych i mięśniowych oraz bolesnym miesiączkowaniu. Ponadto, może być stosowany w przeziębieniach i stanach grypopodobnych.
Działa przeciwgorączkowo.

60 tabl.

CE

*
2,45 zł

NO

W

2,9

3,54 zł**

Y!

*

9,75 zł

13,29 zł**

9 zł*

20 tabl. 5,93 zł**

10 tabl.

Jedna tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum) w połączeniu z powidonem. Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba alkoholowa. Ciężka niewydolność
wątroby lub nerek. Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 25A;
Pozwolenie Nr 18128

Ibuprofen LGO 200 mg
x 10 tabl. / x 20 tabl. / x 60 tabl.

Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia o nasileniu małym do
umiarkowanego (bóle głowy, m. in. ból napięciowy i migrena, bóle zębów, bóle
mięśni, stawów i kości, nerwobóle, bóle towarzyszące grypie i przeziębieniu);
gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych
chorób zakaźnych); bolesne miesiączkowanie.

10 tabl.

CE

W
NO

Y!

1,9

9 zł*

3,64 zł**

Przeciwwskazania: Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub
innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki,
obrzęku lub astmy; choroba wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy (czynna lub w wywiadzie), perforacją lub krwawieniem z przewodu
pokarmowego, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek; z ciężką
niewydolnością serca; przyjmujących jednocześnie inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym inhibitory COX-2 (zwiększone
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); w III trymestrze ciąży; z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym
krwawieniem; ze skazą krwotoczną. Skład: Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Podmiot
odpowiedzialny: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 25A

Acerola Plus x 100 tabl.
Witamina C z bioflawonoidami.
Wzmacnia organizm.
Uszczelnia naczynia krwionośne.
Acerola Plus stanowi bogate źródło
witaminy C i naturalnych bioflawonoidów
takich jak rutyna i hesperydyna, które
korzystnie wpływają na przyswajalność
witaminy C. Takie połączenie składników
zapewnia kompleksowe działanie Aceroli
Plus. Witamina C wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego, a wspólnie
z rutyną wzmacnia ścianki naczyń
krwionośnych. Dodatkowym atutem tego
preparatu jest jego wyjątkowy owocowy
smak. Polecany przy osłabieniu organizmu
oraz u osób o słabych naczyniach
krwionośnych, a także palących papierosy,
mieszkających w dużych miastach, osób
starszych, narażonych na stres.
Podmiot odpowiedzialny:
Holbex sp. z o. o., ul. Jedności 10a, 05-506, Lesznowola

*
22,65 zł

32,54 zł**

Suplement diety

uroda

letnią czystą wodą, wtedy zamykają
się łuski włosa, a fryzura jest gładsza
i lepiej odbija światło.

Odżywianie przy
przetłuszczaniu
Szampon służy do oczyszczania
skóry głowy i włosów, w regeneracji łodygi włosa pomaga odżywka lub
maska. Czy stosować ją w przypadku włosów przetłuszczających się?
Tak, choć… oszczędnie. Każdy szampon, nawet ten specjalistyczny, pozbawia włos naturalnej powłoki ochronnej. Odżywka nie tylko ją uzupełnia,
ale też wygładza powierzchnię kosmyków, nawilża je, ułatwia rozczesywanie. Dzięki odżywce fryzura staje się bardziej elastyczna i błyszcząca.
Ważne, by stosując ten kosmetyk przestrzegać kilku zasad: dobieramy ją nie
do rodzaju skóry głowy, a do kondycji i potrzeb włosów (zniszczone, łamliwe, farbowane, rozdwajające się, puszące, ze skłonnością do opadania),
nakładamy ją na kosmyki, nie na skórę głowy i… nie przesadzamy z ilo-

ścią aplikowanego preparatu, bo jeśli
za bardzo obciążmy nią włosy, szybciej będą przyciągały kurz i brud. Odżywki nakładajmy na umytą, odsączoną z wody fryzurę i trzymajmy kilka
minut, owijając głowę ręcznikiem.
W cieple działają skuteczniej.

Każdy szampon,
także specjalistyczny,
pozbawia włosy
naturalnej powłoki
ochronnej.
Suszenie głowy z głową
Po myciu delikatnie odsączamy
włosy z nadmiaru wody, nie szarpiąc
ich przy tym ani nie pocierając. Mokre włosy mają bowiem bardzo delikatne łuski, które łatwo się odchylają i zadzierają. Następnie rozczesujemy
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pasma grzebieniem o szerokim rozstawie zębów. Ideałem byłoby, gdyby
włosy ze skłonnością do przetłuszczania mogły wyschnąć w sposób naturalny, bez suszarki. Nierealne ze względu na brak czasu? Potraktujmy to
jak kurację i zmieńmy nawyki. Jeśli
już musimy użyć suszarki, pamiętajmy, by nie trzymać jej za blisko głowy
(co najmniej w odległości 15 centymetrów) i nie przesadzajmy z bardzo gorącym strumieniem powietrza. Żaden
rodzaj włosów, a już szczególnie przetłuszczające się, tego nie lubi.
Jeśli nie jesteśmy pewni, jak właściwie pielęgnować włosy tłuste, zasięgnijmy rady u specjalisty. Fryzjer pomoże ocenić stan skóry głowy i włosów,
podpowie, jakich kosmetyków używać.
Jak mówi Mariusz Stawki, takie konsultacje zajmują tylko kilka minut. Po
obejrzeniu skóry głowy pod mikrokamerą fryzjer jest w stanie precyzyjnie
ocenić stan skóry głowy już po pierwszym zastosowaniu preparatu.

Konsultacja: Mariusz Stawski, stylista
marki Kemon, salon D&M Stawscy

felieton

Nie umiesz?
To takie proste!

Z tym, że ja zapiszę przepis i biorę się
do roboty, a jej nie idzie już tak łatwo. Nie, żeby mój krupnik był idealny,
był naprawdę zjadliwy, ale powiedziałam, że mi nie wyszedł i nadal zabieram część jedzenia z domu – prosto
od mamy. Nie każdy musi być masterchefem… ale każdy powinien umieć
włączyć nową kartę w przeglądarce czy
zrzucać zdjęcia na komputer. Przecież
to podstawowe umiejętności, bez których nie da się żyć, nie to co bez krupniku (jest tyle innych smacznych zup!).
Z ojcami zazwyczaj jest gorzej, wydaje
im się, że są naprawdę pojętni i zorganizowani, ale trochę techniki i się gubią. Poza tym to uczenie się od siebie nie zawsze
działa w dwie strony. Oczywiście przekazują młodszemu pokoleniu prawdę o świe-

Różnice między
pokoleniami
to coś, czego nie
przeskoczymy.

Mart yna Rozesł aniec

Z politowaniem obserwuję tatę walczącego z przeglądarką
internetową (złośliwość rzeczy martwych), on wścieka się,
kiedy ja barbarzyńsko podnoszę igłę od adaptera. Dziadek
kręci głową, gdy mylę kroki tanga, a babcia wybucha
śmiechem, kiedy patrzy na moje ciasto na pierogi.

K

ażde z nas wychowało się
w innych czasach i innym
środowisku, to co dla nich
jest szokujące, mnie śmieszy.
To co ich śmieszy – mnie nudzi. Ale nie
zawsze tak jest. Babcia i mama posługują
się językiem, który tylko one rozumieją,
ja dopiero zgłębiam jego tajniki. Jak przechadzamy się we trzy po centrum handlowym, wszyscy mówią, że mogłybyśmy być siostrami. Babcia ich wyśmiewa,
mama się wdzięczy, ja oburzam. To nie
do końca prawda, bo czasem chciałabym
być taka jak one.
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Różnice między pokoleniami
to coś, czego nie przeskoczymy. Choćbyśmy nie wiem jak się starali, zwyczajnie nie mamy pewnych predyspozycji.
Ja na przykład nie mam predyspozycji do robienia prania czy sprzątania łazienki, są osoby, które zrobią to o wiele
lepiej. Wynika to z większego doświadczenia, no i z wrodzonych zdolności.
Ale dzięki tym różnicom czujemy się
przydatni. Zdarza się, że dzwonię do
mamy, żeby zapytać jak zrobić krupnik, a ona do mnie, kiedy wyskoczy
jej coś dziwnego na ekranie laptopa.

cie i mądrość życiową, ale kiedy trzeba
umyć kuchenkę, oboje stoimy jak dwa pachołki. W końcu któreś z nas wpada na
pomysł wykonania telefonu do przyjaciela i magicznie znajdujemy potrzebne środki czyszczące. Jednak ogólnie na tle mam
i babć wypadamy blado. Na szczęście nadrabiamy dobrą miną i pewnością siebie.
Wydaje mi się, że mężczyźni wiele się uczą od młodzieży. Może nie radzą
sobie zbytnio z takimi urządzeniami jak
smartfon, tablet czy iPhone – ale komu
to potrzebne, „przecież telefon jest do
dzwonienia, a reszta… do czegoś tam”.
Natomiast bardzo szybko przyswajają informacje o nowych kanałach telewizyjnych i najnowszych modelach samochodów. Oczywiście oni będą obstawać przy
wersji, że potrafią zrobić wszystko, a ta
nieudolność to tylko poza, żeby żony
i dzieci mogły się wykazać. Chciałabym
w to wierzyć, naprawdę chciałabym, ale
kiedy widzę bezradność w oczach taty,
gdy nic mu nie działa, bo używa złego
pilota (przecież powinien być jeden pilot
do wszystkiego!) to tracę wiarę w świat.
I może wszyscy na siebie narzekamy, ale prawda jest taka, że gdybym
nie przywoziła tego jedzenia od mamy,
to nie wiem, czy miałabym siłę napisać
ten felieton!

psychologia

Zmiana
pracy
bez stresu
T

o, co nowe, od zawsze postrzegane jest jako groźne, niebezpieczne i wymagające kontroli.
Nie każda zmiana jest jednak
źródłem stresu w takim samym i dla
każdego, wysokim stopniu – wyjaśnia
Katarzyna Helena Kowalska, coach, trener biznesu, kariery i rozwoju osobistego. – To zależy od rodzaju zmiany i konstrukcji psychicznej człowieka, którego
dotyczy – dodaje.

Wyjątkowa zmiana
Przyczyn, dla których zmieniamy dotychczasowe miejsce pracy, może być co najmniej kilka. Mogło przestać spełniać nasze oczekiwania, jeśli
chodzi o rozwój zawodowy, osobisty lub kwestie finansowe. Mogliśmy
otrzymać korzystniejszą (ze względu na wymienione aspekty) ofertę zatrudnienia. Wreszcie mogliśmy (nieste-

ty) zostać z pracy zwolnieni. Dlaczego
o tym wspominamy? Ponieważ od tego, w jakich okolicznościach i w jakiej
atmosferze zmieniamy pracę, w znacznym stopniu zależy poziom stresu, jaki w związku z tym odczuwamy. – Jeśli
zmieniamy pracę na lepszą i z własnej
inicjatywy, to myślę, że poczujemy raczej ekscytację niż stres, w potocznym,
czyli raczej negatywnym rozumieniu tego słowa – mówi Katarzyna Helena Kowalska. – A przecież stres ma też swoją
pozytywną stronę, która nas motywuje,
wyzwala energię do działania i dążenia
do osiągnięć życiowych. Mało kto o tym
wie i mówi. Ten rodzaj stresu nazywa
się eustres – tłumaczy.

Psychiczne hamulce
Można więc przekuć stres w sukces,
o ile dostrzeżemy w nim ten potencjał.
Jednak wielu z nas latami powstrzymu-
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Oswoić lęk
Czy są uniwersalne sposoby na opanowanie stresu związanego ze zmianą miejsca zatrudnienia? Wiele zależy od tego, jaka jest przyczyna zmiany.
Jeśli sami decydujemy się na ten ruch,
sprawa jest prostsza. – To my podjęliśmy
decyzję, a w tym jest siła i poczucie panowania nad własnym życiem. Wtedy
dużo łatwiej jest działać konstruktywnie i szukać pozytywnych rozwiązań
– tłumaczy nasz ekspert.
Jednak kiedy przyczyna leży
po stronie pracodawcy, może być troszkę trudniej. Dlaczego? Ponieważ, nazywając rzecz po imieniu, czujemy się
ofiarą procesu zwolnienia. Efekt? Najczęściej potrzebujemy sporej dawki
wsparcia, pocieszenia, psychicznej pomocy. Nieocenieni okazują się wówczas
rodzina i przyjaciele. Warto korzystać
z ich dobrej energii.
Niestety, czasem to jednak nie wystarcza… – Jeśli trzeba, warto zgłosić
się do specjalisty: psychologa, terapeuty, coacha, doradcy zawodowego. Zregenerować siły i aktywnie szukać nowej
pracy. Pójść do urzędu pracy, zapisać się

OmegaCardio®+ czosnek x 60 kaps.

Rozmowa kwalifikacyjna to osobny
temat, również najczęściej kojarzący
się z dużym stresem. Jakie są metody
radzenia sobie z nerwami tuż przed/
w trakcie rozmowy z potencjalnym
pracodawcą?

*
22,65 zł

Radzi nasz ekspert – Katarzyna
Helena Kowalska, trener i coach
kariery, biznesu i rozwoju osobistego:

33,86 zł**

• Przede wszystkim pomaga bardzo
dobre przygotowanie, pozytywne
nastawienie, luz i spokój.
• Trzeba zadbać zarówno o swój wygląd, jak i stan psychiczny.
• Przed rozmową dobrze jest pójść
na spacer i pooddychać głęboko.
• Świetnie działają również techniki wizualizacji i twórczej wyobraźni. Generalnie, chodzi w nich o wyobrażanie
sobie pozytywnego przebiegu spotkania wraz ze wszystkimi szczegółami. To naprawdę działa!

na kursy, szkolenia i działać! Koniecznie działać! Najważniejsze, to nie poddawać się, nie robić z siebie „ofiary” i nie
pozwolić sobie na destrukcyjne myśli
i działania! – rekomenduje Katarzyna
Helena Kowalska.

Już na nowym
A kiedy już znajdziemy się w wymarzonym (lub prawie wymarzonym),
nowym miejscu pracy, warto zainwestować w pierwsze wrażenie. Wchodzimy przecież w zgrany, działający
ze sobą od dłuższego czasu zespół, który ma swoją hierarchię, swoje zasady.
Jak nie popełnić błędu – utrzymać się
z dala od gier i gierek, a przy tym nie
otrzymać łatki autsajdera? – Przede
wszystkim uważnie się przyglądać
i słuchać – udziela wskazówki coach
i trener. – Każda firma ma swoją kulturę organizacyjną, na którą składają się
różne, codzienne i tak zwane – odświętne rytuały. Im szybciej je poznamy, tym
łatwiej przebiegnie proces naszej adaptacji w nowym środowisku pracy. Poza
tym oczywiście trzeba się zaangażować,
nie czekać, aż dostaniemy coś do zrobienia, tylko samemu wychodzić z inicjatywą. Pracodawca zwykle bardzo zwraca
na to uwagę – dodaje Katarzyna Helena Kowalska. I podkreśla: – Warto być
otwartym, miłym, elastycznym i pomocnym – to się zawsze opłaca!

Podmiot odpowiedzialny: HOLBEX Sp. z o.o.

– średnia cena r ynkowa

Anna Zarębska-Tutak

Dobrze się
sprzedać

– rekomendowana cena detaliczna Producenta w w ybranych Aptekach;

Każda zmiana w naszym
życiu – także zmiana
pracy – powoduje stres.
To normalne. Co więcej,
do zmiany można się
dobrze przygotować.

je się od zmiany miejsca pracy. I to nawet będąc świadomym, że mogłoby to
przynieść różnorodne korzyści. W czym
tkwi problem? – Zwykle boimy się tego co nieznane, czego nie możemy być
pewni i dlatego trzymamy się z uporem
„starego” i znanego, nawet jeśli to nie
przynosi nam ani satysfakcji, ani dochodów, jakich pragniemy – tłumaczy
coach. I dodaje, że dużą rolę odgrywają również takie elementy jak: wygoda,
przyzwyczajenia i wspomniane obawy,
że będzie gorzej, że nam się nie powiedzie. – Każda zmiana wymaga od nas
odwagi, a im bardziej jest ona znacząca,
tym większej – wyjaśnia nasz ekspert.
Poza zwykłym, jak najbardziej zrozumiałym zresztą, asekuranctwem niemałe znaczenie przypisać należałoby
świadomości realiów rynku pracy. – Według Abrahama Maslowa, amerykańskiego psychologa, autora teorii hierarchii
potrzeb, fundamentalnymi potrzebami
człowieka są potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa. Myślę, że zmieniając pracę, narażamy się na zachwianie poczucia komfortu w tych sferach. Obawiamy
się porażki, że się nie sprawdzimy i nie
zostaniemy zaakceptowani w nowym
środowisku pracy. A w rezultacie, pracodawca nie przedłuży z nami umowy
i stracimy środki do życia – wyjaśnia Katarzyna Helena Kowalska.

R e k l a m a
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SUPLEMENT DIETY

Tonaxinum Forte

na dzień x 30 tabl. powl. / x 15 tabl. powl.
na noc x 60 tabl. powl. / x 30 tabl. powl.
Tonaxinum forte na dzień
przeznaczony jest dla osób dorosłych narażonych na stres.

Tonaxinum forte na noc
wspomaga prawidłowy sen (ekstrakt z szyszek chmielu, ekstrakt z liści melisy) .

60 tabl. powl.

30 tabl. powl.

*
23,75 zł

*
21,45 zł

*
13,95 zł

*
11,99 zł
15 tabl. powl.

30 tabl. powl.

Podmiot odpowiedzialny: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o.

SUPLEMENT DIETY

® control x 20 kaps.
NERVOMIX
Kontrola stresu. Łagodzenie rozdrażnienia. Dobre samopoczucie.

Nervomix® Control suplement diety to bogata, wysokiej jakości kompozycja
naturalnych wyciągów roślinnych z dobrze przyswajalnym magnezem i witaminą
B6. Produkt nie wpływa ujemnie na aktywność psychofizyczną. Preparat zawiera
naturalne składniki (melisa, głóg, lawenda), które: ułatwiają kontrolowanie reakcji
na stres; pomagają utrzymać dobre samopoczucie; pomagają łagodzić rozdrażnienie i wyciszyć organizm; wspomagają prawidłowe funkcjonowanie układu
nerwowego.

*
10,45 zł

16,02 zł**
Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A.

SUPLEMENT DIETY

Forsen® x 30 kaps.

Spokojny sen i dobre samopoczucie

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

*
18,65 zł
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Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

SUPLEMENT DIETY

dzieci

Nie obgryzaj!
Obgryzanie paznokci
zwykle traktujemy jako
uciążliwe przyzwyczajenie
małych dzieci. Owszem,
tak właśnie jest. Tyle
że ten niekontrolowany
nawyk może trwać wiele
lat i zmienić się w chorobę.

Ekspert radzi
Anna Chrzanowska,
psycholog dziecięcy
Obgryzanie paznokci to dla
malucha najczęściej sposób rozładowania napięcia emocjonalnego. Nie
musi być reakcją na wyjątkowo trudną czy traumatyczną sytuację, wystarczy,
że będzie dotyczyć występu w przedszkolnym przed-

stawieniu i obawy dziecka
o to, czy dobrze wypadnie.
Kiedy maluch obgryza paznokcie sporadycznie, próbujmy odwrócić jego uwagę
– grą, zabawą, jakąkolwiek
aktywnością. Logiczne tłumaczenie ma szansę poskutkować, ale w rozmowie ze starszym dzieckiem.
Przedszkolak jest jeszcze za mały, by w tym przy-

radczych. Jeśli obserwujemy, że dziecko
podgryza paznokcie od czasu do czasu,
to nie musimy się obawiać. Być może
zrobił mu się ze skórki „zadziorek”, który go drażni, albo złamał mu się paznokieć i przeszkadza w zabawie. Wówczas
wystarczy odpowiednio przyciąć skórkę i skrócić paznokcie, by nie irytowały i nie sprawiały bólu. Jeśli wsadzanie
palców do buzi i podgryzanie paznokci
powtarza się, zwracajmy uwagę, ale nie
koncentrujmy się nadmiernie na upominaniu. Dlaczego? Bo jeśli powodem
takiego zachowania jest stres, to częste
napomnienia tylko pogłębią kłopot.
Reprymendy spowodują dodatkowy
wzrost napięcia, więc maluch coraz
usilniej będzie się starał je rozładować
w sposób dla siebie najskuteczniejszy,
czyli… obgryzając paznokcie. Poza tym
niektóre dzieci – zwłaszcza, kiedy poświęcamy im za mało czasu – odkryją, że to arcyskuteczny sposób zwrócenia na siebie naszej uwagi, więc będą
tę czynność powtarzać. Co więc robić?
Próbujmy zająć malucha jakąś zabawą,
która go zaabsorbuje.

Magdalena Pomyk ał a

N

iektóre dzieci podgryzają paznokcie jedynie odrobinę, więc
ich rączki wyglądają po prostu tak, jakby paznokcie były krótko przycięte.
Inne w tym obgryzaniu, nadgryzaniu i szarpaniu skórek ranią się aż
do krwi. Często słyszy się, że to problem dzieci nadpobudliwych i zestresowanych, że to jeden z przejawów autoagresji. Nie zawsze, ale zawsze jest
to spory problem: dla malucha i dla
rodzica. Z czego zatem wynika obgryzanie paznokci i jak odzwyczaić malucha od tego nawyku?

Znajdź przyczyny stresu

Odwróć uwagę

Bywa jednak, że z początku sporadyczne zachowanie powtarza się coraz
częściej. W takiej sytuacji jest to sygnał

Obgryzać paznokcie może każdy: przedszkolak, nastolatek i dorosły.
Przyczyny tego nawyku mogą być różne i w zależności od wieku dziecka powinniśmy szukać innych środków za-

padku powiązać przyczynę (swój stres) ze skutkiem
(obgryzanie paznokci). Jeśli
jednak maluch nawykowo
wkłada palce do buzi, zwykle sygnalizuje to utrwalony
problem w radzeniu sobie
z emocjami. Wówczas poszukajmy przyczyn stresu
lub zgłośmy się po pomoc
do psychologa.

niepokojący i wymagający interwencji. Dla malucha obgryzanie paznokci jest pewnie najprostszym sposobem
na radzenie sobie z napięciem emocjonalnym. Gdy stresuje się jakąś sytuacją, gdy nie potrafi czegoś wykonać,
boi się czegoś, złości się, ma zaburzone poczucie bezpieczeństwa – wówczas
palec wędruje do buzi i jest mu łatwiej.
To trochę tak jak dorosły, który mówi:

Dla malucha obgryzanie
paznokci to najczęściej
sposób na rozładowanie
napięcia emocjonalnego.
„Zdenerwowałem się, muszę iść zapalić”. Mechanizm każdego uzależnienia
działa podobnie – najpierw to reakcja
na stres, a potem bezwiedny nawyk,
niezależnie od tego, czy jesteśmy napięci czy zrelaksowani. Dzieci mają tak samo. Pamiętajmy także, że dziecko może
obgryzać paznokcie… z nudy. Nieświadomie, by zająć czymś ręce, skoro nie
ma wokół innych ciekawszych rzeczy
do robienia.
R e k l a m a

Jeśli sami nie potrafimy
znaleźć źródeł stresu
malucha, poradźmy się
psychologa dziecięcego.
t a n i e l e k i 36
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Najlepiej więc poszukać przyczyn
niepokoju dziecka. Uważnie się przyjrzeć, w jakich sytuacjach jest zdenerwowane, porozmawiać z wychowawczynią w przedszkolu, dziadkami,
wypytać malucha o zabawę z innymi dziećmi. Może się bowiem okazać,
że napięcie powoduje agresywny rówieśnik, publiczne recytowanie wierszyków czy rywalizacja o uwagę dorosłych z rodzeństwem. Wówczas
dziecko potrzebuje od nas więcej czasu, aprobaty, wspólnej zabawy.

Psychologia i zdrowie
Właściwe określenie problemu
to pierwszy krok do jego rozwiązania.
Bywa jednak, że sami nie potrafimy
tego zrobić lub nie znajdujemy źródeł
stresu dziecka. Wówczas poradźmy się
psychologa dziecięcego. Specjalista zna
więcej takich przypadków i potrafi powiązać ze sobą różne, czasami dla nas
niepowiązane ze sobą symptomy.
Jednak problem obgryzania paznokci to nie tylko zadanie dla psychologa. To równie często kłopot zdrowotny,
a nawyk może przerodzić się w chorobę (onychofagia). Kiedy dziecko często
wkłada palce do buzi, łatwo może dojść
do stanu zapalnego dziąseł, wady zgryzu, opryszczki, zakażenia grzybicznego czy chorób pasożytniczych. Ponadto
uszkodzenie płytki paznokcia jest i nieestetyczne, i bolesne. Może powodować
trwałe jej zniekształcenie, jak też rozmaite choroby paznokci. Powiadomiony o problemie pediatra może przepisać
leki farmakologiczne, ale także zalecić
stosowanie różnych maści i kremów,
które mają gorzki smak i przez to zniechęcają malucha do wkładania paluszków do buzi. Można również stosować
nakładki na kredki czy malować paznokcie specjalnym, dziecięcym lakierem do paznokci. Jest bezbarwny, więc
chłopcy nie będą się wstydzić, a dziewczynki poczują się dorosłe i piękne.

d zi e c i
działanie, jak np. WZW typu B. Chroni ona w perspektywie przed rakiem
wątroby, który może być wywołany
przez tego wirusa.

L. B.: Dlaczego wciąż dużo się
mówi także o pneumokokach?

Z dr. n. med. Pawłem
Grzesiowskim, Prezesem
Fundacji Instytut
Profilaktyki Zakażeń
w Warszawie, rozmawia
Lidia Butowska
Lidia Butowska: Zdecydowana większość lekarzy mówi, że
najlepszą profilaktyką chorób
zakaźnych są szczepienia. Czy
to prawda?

Paweł Grzesiowski: Tak. Dane
statystyczne i dowody naukowe potwierdzają, że jest to jedyna skuteczna metoda celowanej profilaktyki
zakażeń. Każdy człowiek tuż po urodzeniu jest oblegany przez wirusy,
bakterie, grzyby. Niektóre podczas tego pierwszego kontaktu mogą wywołać ciężką chorobę i przeciwko takim
drobnoustrojom musimy się uodpornić, zanim się z nimi spotkamy.

L. B.: Jak wygląda aktualny
polski kalendarz szczepień dzieci
do 2. roku życia?

P. G.: W zestawie obowiązkowym
(bezpłatnym) są szczepionki przeciwko 10 chorobom (gruźlica, WZW typu B, błonica, tężec, krztusiec, zakażenie Haemophilus influenzae,
poliomyelitis, odra, świnka, różyczka). Dodatkowo mamy dwie szczepionki – przeciwko ospie wietrznej
i pneumokokom – podawane maluchom w tzw. grupach ryzyka. Należą
do nich np. dzieci z obniżoną odpornością, przewlekle chore oraz przebywające w dużych skupiskach, jak
żłobki, domy dziecka, domy opieki
itp. W 2012 r. poszerzono grupy ryzyka dla szczepień przeciw pneumokokom o wszystkie wcześniaki. Szczepionki musimy podać do 12. miesiąca
życia, to standard światowy.

P. G.: Ponieważ chorób pneumokokowych jest mnóstwo – od zapalenia ucha środkowego, przez zapalenie
zatok czy płuc, po sepsę i zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych. Musieliśmy się dowiedzieć, który z ponad 90
typów pneumokoków wywołuje określoną chorobę, i nauczyliśmy się tego
dopiero kilkanaście lat temu. Najgorszych typów jest raptem kilkanaście.
I te zostały umieszczone w szczepionce (13- oraz 10-składnikowej).

Choroby
zakaźne
L. B.: Czego brakuje w naszym
kalendarzu szczepień?

P. G.: Brakuje szczepionki przeciwko pneumokokom dla niemowląt spoza grup ryzyka (czyli dla 300-350 tys.
dzieci rocznie) oraz przeciwko meningokokom. Bakterie te wciąż nie są
idealnie rozpracowane. Istnieją bowiem szczepionki przeciwko meningokokom z grup A, C, W, Y, ale pozostaje grupa B, odpowiadająca za około

połowę zakażeń. Potrzebne są również szczepienia przeciwko rotawirusom i ospie wietrznej. Warto wprowadzać je jak najszybciej, ale w drugiej
kolejności, bo choroby te dają poważne powikłania rzadziej niż infekcje
wywołane przez pneumokoki i meningokoki. Szczepienia to najlepsza
rzecz, jaką można dać dziecku, ponieważ budują jego odporność. Poza tym
niektóre szczepionki mają odległe

L. B.: Czym więc rodzice
argumentują odmowę
szczepienia dzieci?

P. G.: Największym problemem zalegającym wciąż w świadomości rodziców jest związek szczepień z autyzmem. Zanim udowodniono, że teza
ta jest fałszywa, minęło 12 lat. Innym
zarzutem jest zbyt duża liczba szczepień podawanych w pierwszym półroczu życia. Tymczasem wiemy, że układ
odpornościowy niemowlęcia mógłby
udźwignąć ich znacznie więcej. Kolejny argument dotyczył tiomersalu, pochodnej rtęci. Szkodliwości tego
konserwantu nigdy nie udowodniono, mimo to nie ma go już w szczepionkach dostępnych w Polsce (ostatni producenci wycofali go w 2012 r.).
Niektórzy ludzie uważają też, że ekologiczny tryb życia polega na tym, by
nie zaśmiecać organizmu szczepionkami. To ślepa uliczka! Nasz układ odpornościowy jest jak bokser – jeśli nie

tymi samymi zabawkami,
przez bliskie kontakty i nie
zawsze dostateczną higienę. Poza tym dzieci lubią
wszystko brać do ust.
Często wkładają rączki
do buzi, a na brudnych
lub niedomytych dłoniach
mogą czaić się pasożyty,

t a n i e l e k i 38

będzie się boksował – przegra. Nie da
się odgrodzić człowieka od świata mikrobów. Czy mamy wrócić do poziomu
krajów Trzeciego Świata, gdzie wciąż
miliony dzieci umierają z powodu
krztuśca, tężca, błonicy czy odry?

L. B.: Są rodzice, którzy zachowują się odwrotnie, np. przyprowadzają chore dziecko na
spotkanie towarzyskie z jego rówieśnikami, o czym pozostali rodzice nie wiedzą.

P. G.: Powiem więcej. Nawet wiedzą
i specjalnie się spotykają w celu przekazania wirusa swoim dzieciom. Takie
ospa-party to myślenie rodem z XIX
wieku, kiedy uważało się, że zarażenie
od osoby, która ma łagodny przebieg
choroby, spowoduje, że ci, którzy się
od niej zarażą, też będą łagodnie chorować. Tymczasem nie ma na to żadnej
gwarancji! Statystyki są bezlitosne:
jedno na tysiąc dzieci z ospą trafi
do szpitala, a jedno na 50 tys. umrze.
Dzieci po szczepieniu nie trafiają
do szpitala, statystycznie jedno na 100
tys. zaszczepionych dzieci może mieć
poważniejsze powikłanie.

L. B.: A co z wcześniakami? Czy
należy je szczepić tak samo jak
pozostałe dzieci?

L. B.: Szczepienia dzieci to także
korzyść dla otoczenia?
P. G.: Absolutnie tak. To nie tylko
ochrona jednej osoby, ale ludzi z jej
otoczenia! Jeśli jestem uodporniony
przeciwko jakiejś chorobie, nie przenoszę jej na innych – to wzmacnia
odporność populacyjną. Dzieci, które są zaszczepione, nie zarażają dorosłych. W Kielcach, gdzie wszystkie
niemowlęta są szczepione przeciwko pneumokokom, o połowę spadła
zachorowalność na zapalenie płuc
wśród dorosłych, którzy nie dostali tej szczepionki. Szkoda, że to tylko
jedno miasto.

Układ odpornościowy
jest jak bokser.
Jeśli nie będzie się
boksował, przegra.
L. B.: Gdy jednak porównamy
obecne szczepienia z tymi sprzed
20 lat, to i tak możemy bzyć
optymistami?

P. G.: Rzeczywiście. Kalendarz z lat
90. i obecny to skok w XXI wiek.
Zmienił się zestaw szczepionek, ich
rodzaj, konstrukcja i jakość. Zredukowaliśmy liczbę dawek szczepionki
przeciwko gruźlicy (z 5 do 1), WZW
typu B (z 4 do 3), polio (z 5 do 4, przy
czym w pierwszych dwóch latach życia jest to już szczepionka nieżywa).
Ze względu na poprawę sytuacji epidemiologicznej wycofaliśmy się też
w latach 80. ze szczepionki przeciwko ospie prawdziwej, bo ta choroba
została już całkowicie wyeliminowana na świecie.

dbajmy o dziecięcą higienę
Choroby pasożytnicze najczęściej dotyczą dzieci, szczególnie
w dużych skupiskach jak
przedszkola.
Przyczyną jest łatwe przenoszenie się pasożytów
podczas wspólnych zabaw

Szczepienia to
najlepsze, co możemy
dać dziecku. Budują
jego odporność.

P. G.: Nie ma przeciwwskazań
do tego, by podać szczepienia dziecku urodzonemu przedwcześnie zgodnie z kalendarzem szczepień i wiekiem kalendarzowym tego dziecka
(tzn. zaczynamy liczyć jego wiek
do szczepienia od dnia urodzenia
– jakby urodziło się o czasie). Z jednym zastrzeżeniem – musi być zdrowe i mieć odpowiednią masę ciała.
Jeśli ma bardzo niską lub choruje,
musimy poczekać.

zwłaszcza po zabawie
w piasku. Najlepszym sposobem zapobiegania pasożytom jest skrupulatne
przestrzeganie zasad higieny, szczególnie częste
mycie rąk wodą z mydłem
i staranne oczyszczanie
warzyw i owoców.
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podróże
Jedni wyobrażają sobie,
że Chiny to barwny kraj
pięknych ogrodów oraz
charakterystycznie
wygiętych dachów. Inni
widzą tam zgnębionych
przez system ludzi,
brud i ubóstwo. Jakie
naprawdę są Chiny?
JoannA Grądzka

O

d rana plac Tian’anmen w Pekinie tętni życiem. Autokar
za autokarem, wycieczka za
wycieczką, błyski fleszy i gdzieniegdzie
przechadzający się między tłumem
wojskowy patrol. Przed południową
bramą do Zakazanego Miasta ustawiają się setki turystów pozujących
do zdjęcia z portretem bohatera rewolucyjnego Mao Zedonga w tle. Druga rzeka turystów
zmierza w przeciwległym kierunku placu do monumentalnego mauzoleum, gdzie w głównym holu w kryształowej trumnie
umieszczone jest zabalsamowane
ciało przywódcy. Aż trudno w to
uwierzyć, że niespełna 25 lat temu
zdarzyła się tu krwawa masakra,

pocztówka z chin
a cieszący się taką popularnością rewolucjonista zmienił kraj nie do poznania.

Skrajne emocje
Dzisiejsze Chiny naprzemiennie zachwycają i bulwersują, wzbudzają pożądanie
i obrzydzenie. Główne atrakcje turystyczne,
takie jak m.in. Wielki Mur Chiński, Zakazane Miasto, Pałac Letni, Terakotowa Armia
czy Guilin, to żelazne punkty na mapie podróży, które koniecznie trzeba zobaczyć. Każda z nich zapiera dech w piersiach, jednocześnie pokazując burzliwą, a zarazem barwną
historię cesarstwa chińskiego. Warto jednak
znaleźć czas, aby zejść z turystycznego szlaku i dotrzeć do miejsc, które nie cieszą się powodzeniem wycieczek, za to pozwalają poznać prawdziwe życie Chińczyków.
Niemal w każdej chińskiej metropolii
szerokie arterie i nowoczesne biurowce wypierają ostatnie historyczne dzielnice hutongów – małych parterowych domków
ogrodzonych murem. Co kilkadziesiąt metrów mur przecina brama wejściowa. Na jej
drzwiach dostrzec można ostatnie kawałki poodpryskiwanej i wyblakłej czerwonej
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farby. Po przekroczeniu progu wchodzimy
do labiryntu wąskich uliczek, do których ciasno przylegają parterowe lub jednopiętrowe
szeregowce o ciemnoszarej fasadzie. Nad drogą pomiędzy domami rozpostarte są rzędy
kijów i sznurków do wieszania prania, a dodatkowo także poplątane zwoje kabli elektrycznych. Przed wejściem do niemal każdego domu stoi oparty o ścianę zdezelowany
e-bike (rodzaj roweru z silnikiem elektrycznym) lub skuter. Wbrew temu co śpiewa znana wokalistka Katie Melua, w Chinach tradycyjne rowery są już rzadkością. Zaglądając
przez otwarte drzwi, dostrzec można małe, niezbyt jasne wnętrze mieszkania, gdzie
w jednym pokoju obok kanapy, stolika, fotela i małego telewizora znajduje się zlew, lodówka i blat kuchenny. A wszystko to na
powierzchni ok. 10 mkw. W hutongach wielu mieszkańców prowadzi domowy biznes.
Wówczas część i tak niewielkiej przestrzeni
mieszkalnej zamienia się w sklep, warsztat
lub bar. Nikogo nie dziwi tutaj widok kury
przywiązanej sznurkiem za nogę, wystawionej przed drzwi miski z żywymi żółwiami
na sprzedaż, homarami czy zielonymi sfermentowanymi jajkami.
Choć hutongi istnieją w Chinach od
XII wieku, po przejęciu w 1949 roku władzy
przez Mao Zedonga większość tych dzielnic popadła w ruinę. Dziś stopniowo są wyburzane a w ich miejsce wyrastają nowocze-

sne dzielnice biurowe lub bloki mieszkalne.
W Pekinie 60 lat temu było 7000 hutongów,
pod koniec lat 80. ubiegłego stulecia 3600,
a na początku XXI wieku pozostało jedynie
ok. 2000 tradycyjnych domów. Tylko nieliczne miejsca poddawane są renowacji, ale
wówczas zamieniają się w centra usługowe
z modnymi restauracjami i galeriami sztuki.

Chińska codzienność
Mimo że Chińczycy są pogodni
i uśmiechnięci, pierwszy kontakt z nimi może być szokujący. Zdecydowana większość nie
zna ani słowa po angielsku, więc możliwości
porozumiewania są bardzo ograniczone. Po-
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zostają gesty i słownik polsko-chiński – najlepiej obrazkowy.
Przemieszczanie się komunikacją miejską przypomina tu walkę w zapaśniczym
ringu. Choć monitory w metrze i znaki informują pasażerów, że pierwszeństwo mają
wychodzący, mało kto zwraca na to uwagę.
Gdy uchylą się drzwi wagonu, rozpoczyna się
obustronne natarcie.
Plucie na ulicę jest tutaj na porządku
dziennym. Podobnie jak dłubanie w nosie
czy uchu. Służy do tego specjalnie zapuszczony paznokieć małego palca, który można zauważyć zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.
Trudno się temu dziwić. Większość Chińczyków do niedawna mieszkała na wsi bez dostępu do wiedzy o współczesnych obyczajach.
Nie czujmy się także zaskoczeni, jeżeli podczas zwiedzania, jakiś Chińczyk poprosi nas
o pozowanie do wspólnego zdjęcia. Dla niektórych, biały człowiek to nieczęsty widok.
Mimo to chińska młodzież niczym nie
różni się od europejskiej czy amerykańskiej.
Tak samo ubrana, używa smartfonów lub tabletów, chodzi do modnych miejsc i słucha
popularnej muzyki. Za to rodzice i dziadkowie spędzają czas w mniej typowy sposób.
Aby się o tym przekonać, wystarczy pójść
do najbliższego parku. Już od godziny 7 rano
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dobiega stamtąd dźwięk spokojnej chińskiej
muzyki, przy której grupy ludzi ćwiczą taichi lub kung-fu w różnych odmianach i poziomach zaawansowania. Bliżej godzin południowych park zapełnia się osobami, które
przynoszą w rękach instrumenty, śpiewniki, gry planszowe, sprzęt nagłaśniający i latawce. W kilkadziesiąt minut cały ogród
zamienia się w miejsce rozrywki. Na wybrukowanym placyku między drzewami zobaczyć możemy tańczącą grupę kobiet, mężczyznę zapraszającego do wspólnego śpiewania
lub miniorkiestrę, który gra w takt stojącego przed nimi dyrygenta. Gdy pójdziemy dalej czeka nas nie mniej atrakcji. Co chwila dostrzec można muzyka, tancerza, śpiewaka,
sportowców, grających w karty lub chińskie
szachy oraz spacerowiczów, którzy zamiast
psa na smyczy wyprowadzają na spacer kanarka w klatce. Nietrudno poczuć się tu jak
w krainie absurdu. Najciekawsze jest to, że
weekendowymi bywalcami parków są ludzie
w wieku od 40 do 90 lat, w którzy oddają się
swoim hobby bez żadnego skrępowania

Celebrowanie smaku
Jedzenie jest dla Chińczyków bardzo
ważną częścią dnia. Nie opuszczają posił-

CZY WIESZ, ŻE...

ków, nie spieszą się podczas jedzenia i bardzo
często kupują gotowe potrawy na ulicy lub
w restauracjach. Dlatego już od godzin południowych aż do późnego wieczora chodniki i pobocza ulic zapełniają się sprzedawcami
oferującymi proste posiłki, np. w postaci nadzianych na patyk warzyw i mięs, które następnie zostają usmażone.
Wiele osób wyjeżdżając do Państwa Środka, ma nadzieję spróbować smacznej i aromatycznej kuchni chińskiej. Dla wygody wybierają restauracje z menu w wersji angielskiej.
Niestety, często wychodzą zawiedzeni, a po
którejś z kolei próbie poddają się i wybierają jedną z popularnych sieciówek serwujących fast foody. A tak naprawdę najlepsze
jedzenie powstaje, dosłownie, na ulicy. W restauracjach nastawionych na turystów próżno szukać Chińczyków, porcje są niewielkie
i stosunkowo drogie. Za to małe bary, restauracyjki lub uliczne stoiska wśród lokalnych
mieszkańców cieszą się ogromną popularnością. I właśnie w takich miejscach, nawet gdy
odstraszają wyglądem, możemy spodziewać
się najsmaczniejszego jedzenia, a koszt posiłku dla dwóch osób to około 20 zł.
Warto też wiedzieć, że w Chinach próżno szukać „chińszczyzny”, jaką znamy w Europie. Nie podaje się tutaj złociście zrumienionej piersi kurczaka. Zamiast tego w zupie,
na ryżu lub makaronie z warzywami lądują kawałki mięsa z kością i skórą. Nawet krewetki podawane są z pancerzykiem i odnóżami. Jak później się dowiedzieliśmy, dla
Chińczyków to chrupiący przysmak. Kuch-

Powierzchnia – Chiny są ponad 30 ra-

zy większe niż Polska, co pod względem terytorium daje im trzecie miejsce na świecie.
Czas – choć geograficznie Chiny leżą
w kilku strefach czasowych, to umownie
w całym kraju obowiązuje czas pekiński.
Cenzura – na terenie Chin zablokowany jest dostęp do popularnego portalu społecznościowego Facebook oraz
niektórych usług Google, np. opcji prowadzenia bloga.
Chiński Nowy Rok – jest to święto ruchome, które zgodnie z tradycyjnym
kalendarzem przypada w 2014 roku
na 31 stycznia. Okres świąteczny trwa
aż 15 dni. W dniu wigilii Nowego Roku
cała rodzina wspólnie przygotowuje
potrawy i zasiada do stołu. Następnego
dnia, czyli w Nowy Rok od rana do nocy
trwa huczne świętowanie. Na ulicach
pojawiają się barwne korowody i prezentowany jest tradycyjny taniec lwów.
Zakończeniem okresu noworocznego
jest Święto Latarni. Z tej okazji ulice
ozdabiane się barwnymi lampionami.
Szanghaj – to największe miasto
w Chinach, którego populacja wynosi
ok. 23 mln mieszkańców.

nia chińska to jednak nie tylko mięso i ryż,
ale także wyśmienite sałatki, aromatyczne
zupy, pierogi i nadziewane bułki przygotowywane w bambusowych parownikach.

Dla każdego coś dobrego
Prawdziwe Chiny budzą skrajne odczucia, ale jeśli zdecydujemy się pojechać, każdy
przeżyje tu niezapomnianą przygodę. Szybka kolej wyniesiona nad ziemię na kilkumetrowych wiaduktach, nowoczesne dworce
i lotniska oraz rozświetlone dzielnice biznesowe zaimponują każdemu. Wielki Mur,
który niczym wąż wije się przez góry, monumentalne Zakazane Miasto, tradycyjne
chińskie ogrody oraz położone w scenerii gór
i rzek miasto Guilin zachwyci najbardziej
wybrednych podróżników. Natomiast ci, którzy pragną zanurzyć się w codziennym życiu
Chińczyków, powinni się spieszyć, zanim zachodni styl życia na dobre ich zmieni.
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Przepisy kulinarne
ZAPIEKANKA
SKŁADNIKI (na 4 porcje)

0,7 kg ziemniaków, 1 por, 1 ząbek
czosnku, 2 jajka, łyżka masła, 2 łyżki
mąki pszennej, sok z cytryny, 100 ml
mleka, 100 g koziego sera, sól, pieprz,
tymianek

PRZYGOTOWANIE

Po zimie, gdy organizm potrzebuje regeneracji, warto zafundować
sobie lekką dietę bogatą w najważniejsze witaminy. Aby uzupełnić
niedobory, postawmy na kolorowe dania z dużą liczbą warzyw.

Ziemniaki gotować w mundurkach
w osolonej wodzie przez ok. 15 minut.
Po ostudzeniu obrać ze skórki i pokroić
w półcentymetrowe plastry. Por obrać
z zewnętrznych liści, umyć i pokroić
w cienkie plasterki. Na dnie naczynia
żaroodpornego ułożyć warstwy:
ziemniaki, por i znów ziemniaki.
W osobnym naczyniu rozpuścić łyżkę
masła, wbić dwa jajka i wymieszać.
Po uzyskaniu jednolitej masy dodać
mąkę, mleko, przyprawy, wyciśnięty
czosnek i kilka kropel soku z cytryny.
Całość dokładnie wymieszać i wylać
na warstwy zapiekanki. Piekarnik rozgrzać do 180°. Piec przez ok. 25 minut
aż ziemniaki delikatnie się zarumienią.
Po tym czasie wystawić na chwilę
z piekarnika, posypać świeżo startym
serem i ponownie wstawić do piekarnika na ok. 5 minut. Gdy ser się roztopi,
to znaczy, że zapiekanka jest gotowa.

Wiosenna lekkość
KREM
Z BROKUŁÓW
SKŁADNIKI (na 4 porcje)

400 g brokułów, 1 marchewka, 1 pietruszka, 2 ziemniaki, 1, mała cukinia, 1 cebula,
litr wody, sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie

PRZYGOTOWANIE

Do garnka wlać litr wody, wrzucić liść
laurowy i ziele angielskie. Brokuł podzielić
na mniejsze różyczki. Marchewkę, pietruszkę, ziemniaki, cukinię i cebulę pokroić
w kostkę. Wszystkie warzywa wrzucić
do garnka i gotować przez co najmniej
30 minut, aż warzywa będą miękkie.
Po tym czasie wyjąć z garnka liść laurowy
i ziele angielskie, a następnie dodać sól
i pieprz. Gdy zawartość garnka ostygnie,
całość zmiksować do uzyskania jednolitego
kremu. Można podawać z kleksem chudej
śmietany, drobno posiekanym koperkiem,
a opcjonalnie także z groszkiem ptysiowym.
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przepisy kulinarne

Ratatuj (Ratatouille)
SKŁADNIKI (na 4 porcje)

4 świeże pomidory lub 400 g krojonych pomidorów z puszki, 1 czerwona papryka, 1 żółta papryka, 1 cebula,
1 mała cukinia, 1 bakłażan, 2 ząbki czosnku, oliwa, sól, pieprz, zioła prowansalskie, liść laurowy

PRZYGOTOWANIE

Jeżeli pomidory są świeże, należy je wcześniej sparzyć i obrać ze skórki. Papryki i cebulę pokroić w kostkę. Bakłażan i cukinię pokroić w krążki grubości 1-2 cm, posypać solą i odstawić na bok w osobnej misce na ok. 5 minut,
aż oddadzą nadmiar wody. Jeżeli krążki mają dużą średnicę, można przekroić je na pół lub na ćwiartki. Na patelni
rozgrzać oliwę. Najpierw zeszklić cebulę, a następnie dodać wszystkie pozostałe warzywa (bakłażan i cukinię
odsączyć z wody) i przyprawić. Całość dusić na wolnym ogniu, aż warzywa zmiękną, a nadmiar wody odparuje.
Na koniec wycisnąć przez prasę czosnek i całość dokładnie wymieszać.

FASZEROWANA
PAPRYKA
SKŁADNIKI (na 4 porcje)

4 duże papryki, 300 g pieczarek,
1 cebula, 100 g kaszy gryczanej, 2 jajka,
1 ząbek czosnku, 100 g sera żółtego,
oliwa, sól, pieprz

PRZYGOTOWANIE

Ugotować kaszę gryczaną. W tym czasie
pieczarki zetrzeć na tarce o dużych
oczkach. Cebulę posiekać w kostkę,
po czym zeszklić na rozgrzanej oliwie.
Dodać pieczarki. Podczas smażenia
dodać przyprawy i mieszać, aż odparuje nadmiar wody. Do miski włożyć
odsączoną kaszę gryczaną i zawartość
patelni. Wbić jajka, wcisnąć ząbek
czosnku i całość dokładnie wymieszać.
Po umyciu papryk odkroić ich górną
część i wyciąć gniazda z nasionami.
Napełnić papryki farszem na wierzchu
położyć plasterek lub kostkę żółtego
sera, przykryć „czapeczką” i włożyć
do naczynia żaroodpornego lub brytfanny. Na dno wlać 1/4 szklanki wody
lub bulionu. Piec przez ok. 40 minut
w piekarniku rozgrzanym do 180°.

44

t a n i e l e k i 44

w a rt o p r z e c z y ta ć
poleca redakcja

uśmiechnij się

Jak poprawić sobie samopoczucie, gdy za oknem
śnieg i mróz? Sięgając po ciekawą książkę.

N

ie od dziś wiadomo, że dobry
humor pozwoli przetrwać
długie zimowe wieczory. Tylko jak sprawić, by uśmiech pojawił
się na naszych twarzach? Wystarczy
odpowiednio dobrana lektura, dzięki
której nie tylko zapomnimy o otaczającej nas szarej rzeczywistości i będziemy się doskonale bawić, ale także np. odkryjemy najśmieszniejszy

dowcip świata. Oto kilka bardzo interesujących tytułów, które na pewno poprawią nam humor i pomogą doczekać słonecznej, zielonej wiosny.
Bo jak często powtarza John Cleese,
specjalista w rozśmieszaniu i jeden z członków grupy Monty Pythona: – Gdybym miał udzielić ludziom
jednej rady, brzmiałaby ona: Nie zapominajcie o śmiechu.

WOJCIECH MANN

ROCKMANN, czyli jak nie zostałem saksofonistą
Barwne wspomnienia znanego dziennikarza muzycznego i legendy polskiego radia. Na początku był odbiornik radiowy AGA z mnóstwem tajemniczych świecących
lamp w środku. Później pojawił się gramofon typu deck i pierwsze płyty odtwarzane z prędkością 33 i 1/3 obrotów na minutę. Z winyli rozbrzmiewała trąbka Louisa
Armstronga, głos Elvisa Presleya, organy Hammonda. Właśnie tak narodziła się
miłość Wojciecha Manna do muzyki...

JOSEPH HELLER

JEROME K. JEROME

JOHN STEINBECK

paragraf 22

trzech panów
w łódce
nie licząc psa

Tortilla flat

Tytuł

II wojna światowa, Włochy. Stacjonujące tu amerykańskie oddziały zaczynają buntować się
przeciwko podnoszonej przez
dowództwo obowiązkowej liczbie lotów. Najbardziej niezadowolony wydaje się być pilot Yossarian, który w celu uniknięcia
dalszego latania udaje różne
choroby, coraz bardziej popadając w niełaskę przełożonych.

J. (narrator), Harris i George,
trzej młodzi londyńczycy, postanawiają wybrać się w dwutygodniowy rejs po Tamizie,
z Kingston do Oksfordu i z powrotem. Podczas podróży mają zamiar obozować na łonie
natury. Towarzyszy im pies J.
– Montmorency.
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Po zakończeniu I wojny światowej pijak Danny wraca do Monterey. Do wojska zaciągnął się
razem z dwoma przyjaciółmi Pilonem i Dużym Johnem. Po powrocie do miasteczka Danny
upija się, wszczyna bójki i ląduje
w więzieniu. Odzyskawszy wolność, dowiaduje się, że odziedziczył po dziadku dwa mieszkania w dzielnicy Tortilla Flat.

LATAJĄCY CYRK
MONTY PYTHONA

TYLKO SŁOWA
Pełny, niecenzurowany scenariusz dwudziestu trzech odcinków serialu „Latający Cyrk Monty Pythona”. Komicy: Graham
Chapman, John Cleese, Eric
Idle, Terry Jones, Michael Palin i Terry Gilliam nie oszczędzali
nikogo. Śmiali się ze wszystkiego: policji, wojska, królowej, Kościoła i samych siebie.

krzyżówka

Nagroda główna

4 x bon 100 złotych*
p o z o s ta ł e n a g r o d y:
3 zestawy
suplementu
diety
Mega Red

3 zestawy
kosmetyków
dla młodej cery
• nivea
• tołpa
• under twenty

W sz ystkie upominki ufundował a

Vitis Pharma

NAGRODY CZEKAJĄ NA CIEBIE!
KAŻDY SMS ZWIĘKSZA SZANSĘ NA WYGRANĄ.
Litery z ponumerowanych pól od 1 do 11 utworzą rozwiązanie.
Rozwiąż krzyżówkę i wyślij SMS w formacie LP.hasło na numer 72150
Nagrody rozlosujemy wśród tych z Państwa, którzy do dnia 31.03.2014 nadeślą prawidłowe hasło. Koszt SMS-a 2,00 zł + VAT (2,46 zł brutto). Laureatów
powiadomimy telefonicznie. Regulamin znajduje się na stronie www.aptekaip.pl. Organizatorem krzyżówki jest Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o.

*bon podarunkowy do zrealizowania w aptekach sieci
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