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S P I S  T R E Ś C I

Wśród wielu najnowszych trendów, 
przynajmniej dwa zasługują, aby 
niezwłocznie im ulec. Pierwszy 
to zdrowe odżywianie, drugi 
– bieganie. Oba korzystnie wpływają 
na metabolizm, sylwetkę i... poprawiają 
nastrój. Co ważne, aktywność 
fizyczna i dobra dieta są dla osób 
w każdym wieku. Wbrew pozorom 
zdrowe odżywianie wcale nie oznacza 
dużych nakładów finansowych, 
a żeby biegać wystarczą tylko 
właściwe buty i chęci. Jedyne, 
co może stanąć na przeszkodzie, 
to brak motywacji. Na szczęście 
mamy na to radę! Podpowiadamy, 
jak skutecznie motywować siebie 
i rodzinę do uprawiania sportu, badań 
profilaktycznych, wysypiania się 
i zmiany nawyków żywieniowych. Nikt 
nie mówi, że to łatwe, ale powtórzę 
za Lucy Maud Montgomery: „Pamiętaj, 
że wszystko można zacząć od nowa. 
Jutro jest zawsze świeże i wolne 

od błędów”. Miłej lektury! 

Redaktor Naczelna
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Na każdym etapie 
związek dwojga   
osób przechodzi 
przeobrażenia, aby 
sprostać nowym 
zadaniom.

Poznali się, zaiskrzyło, 
zadziałała chemia, 

poczuli się szczęśliwi 
i spełnieni w swojej 
miłości, co znalazło 
wyraz w stosownej 

ceremonii lub wspólnym 
zamieszkaniu.  
Czy żyli długo 
i szczęśliwie?

ZUZ ANNA CELMER

DOJRZAŁY ZWIĄZEK
Nie wystarcza nam jeden wzór 

na szczęście, bo to, co spraw-
dza się w pierwszych latach 
bycia razem, może stać się 

niewystarczające i nużące w następnych. 
W naszej życiowej podróży tak wie-

le przecież się dzieje! Zmieniamy adresy, 
podejmujemy coraz bardziej ambitne za-
dania zawodowe, pojawiają się dzieci, po-
znajemy nowych ludzi, dokształcamy się, 
przybywa nam lat, rozwijamy się, staje-
my się dojrzalsi, a wszystko to zmienia 
nas samych, pobudzając nowe potrzeby. 
I – co ważne – procesy tych nieuchron-

nych transformacji przebiegają dla każde-
go z partnerów odmiennie – we własnym 
tempie, czasie i zakresie. Bywa zresztą 
i tak, że znacząco zmienia się tylko jed-
na ze stron, podczas gdy druga pozosta-
je mniej więcej w tym samym miejscu, 
z którego oboje startowali. 

Ponadto zmienia się i ewoluuje sam 
związek. Socjologowie dzielą pożycie mał-
żonków na kilka faz, a mianowicie okres 
przed narodzinami pierwszego dziecka; 
następnie czas jego niemowlęctwa i poja-
wianie się ewentualnie dalszego potom-
stwa, co radykalnie zmienia dotychcza-

sowy układ i wyznacza odtąd określony 
rytm wspólnego życia. Na każdym z tych 
etapów związek dorosłych musi wprowa-
dzić stosowne przeobrażenia, żeby spro-
stać nowym zadaniom. 

ON ZARABIA, ONA W DOMU
Maria i Tomek poznali się w jed-

nej z agencji reklamowych. Zbliżyła ich 
wspólna praca, wiele przegadanych wie-
czorów, podobne zainteresowania. Pobra-
li się. Wspólne życie było barwne, radosne 
i zasobne. Oboje świetnie zarabiali, lubili 

wypady do restauracji, spotkania z przyja-
ciółmi, podróże. Pierwsze dziecko wymu-
siło zmianę trybu życia na spokojniejszy, 
a pojawienie się półtora roku później dru-
giego zaowocowało uzgodnioną decyzją 
o rezygnacji Marii z pracy. Tomek świetnie 
zarabiał, a małe dzieci wymagały uwagi 
i opieki. Po kilku miesiącach spędzonych 
w domu młoda matka poczuła się zanie-
dbana i samotna. Mąż nie zmieniał tempa 
pracy, co oznaczało, że z większością do-
mowych i opiekuńczych problemów mu-
siała borykać się sama. Między małżon-
kami zaczęły padać przykre słowa. Ona 
miała pretensje, że on za mało włącza się 
w domowe obowiązki, on, że nie docenia 
jego pracy. „Nic cię nie obchodzi! – złości 
się Maria. – Nawet nie wiesz, czy mamy 
coś w lodówce, czy nie?!”. „To mam diagno-
zować lodówkę?” – pyta z irytacją Tomek. 
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się dziwić jej wątpliwościom, czy rzeczy-
wiście w nowym związku będzie sam 
o sobie decydował. – Po prostu zakochał 
się, jak sztubak – twierdzi Maria – prze-
żywa drugą młodość, a do tego imponuje 
młodszej kobiecie swoimi osiągnięciami. 
Ja go tylko kochałam i znając jego słabo-
ści, pchałam w górę. Czym mógł mi za-
imponować? 

Okres, w którym dzieci są małe, 
wprowadza wiele zmian w życie pary, 
ale może także jednoczyć ją wokół budo-
wania rodzinnej więzi. Jednak ich do-
rastanie staje się dla tej więzi trudnym 
sprawdzianem. Dorośli dokonują w tym 
czasie poważnych podsumowań dotych-
czasowych osiągnięć i porażek, zda-
jąc sobie sprawę z tego, że są niejako na 
półmetku życia. Wiele osób przeżywa 
kryzys wieku średniego, żal za minioną 
młodością, a jeśli relacje między partne-
rami pozostawiają wiele do życzenia, na-
rasta przekonanie o fiasku uczuciowej in-
westycji. Wówczas nieuchronnie pojawia 
się pytanie o zasadność dalszego trwania 
przy złożonej kiedyś przysiędze. 

SUKCES BEZ IDYLLI
 Oczywiście może być i tak jak 

w przypadku Doroty i Roberta, któ-
rzy w tym roku obchodzili czterdziestą 
rocznicę ślubu. Dzieci mają swoje rodzi-
ny, wnuki dorastają. – Oboje nadal pra-
cujemy i z małymi przerwami tak było 
od początku. Dlatego szybko wdrożyli-
śmy dzieci do samodzielności, opiekowa-
nia się sobą nawzajem, bo też praca mę-
ża wymagała częstych wyjazdów, a sama 
nie dałabym ze wszystkim rady – zwie-
rza się Dorota. – Ale żeby nie było tak ró-
żowo – dopowiada Robert – miałem dłu-
gi okres potwornego picia. To się zaczęło 
na tych wyjazdach i tak trwało. Wiem, 
że byłem wtedy okropny, o wszystko się 
czepiałem, awantury o głupstwa. Żona 
była zdana na samą siebie. Praca, obo-
wiązek utrzymania domu, małe dzie-
ci… Wracałem do domu, wypijałem parę 
piw i zwalałem się do łóżka. Zero kon-
taktu. Wreszcie zagroziła rozwodem. 
To mnie ruszyło i poszedłem na odwyk. 

Schemat: on pracuje, ona w domu 
z dziećmi, zawsze zmienia dotychczaso-
wy porządek, wprowadzając we wspólne 
życie sporo komplikacji. Umiejętne wy-
ważenie równowagi między zawodowym 
zaangażowaniem a wymogami gospodar-
stwa domowego nie jest wcale łatwe. A za-
pewnienie każdemu z małżonków po-
czucia docenienia – kobiecie za wkład 
pracy w domu i przy dzieciach; mężczyź-
nie za finansowe zabezpieczenie rodziny 
– udaje się tylko nielicznym. Nic dziwne-
go, że związek się sypie i nie zawsze jest 
w stanie ten kryzys przetrwać. To prze-
cież już zupełnie inny układ niż ten z po-
czątków wspólnego życia. 

ON ZDRADZA, ONA W DOMU
Piętnaście lat małżeństwa. Oboje są 

lekarzami. Poznali się w pracy. Ona zdol-
na, rzutka, ciekawa świata, otwarta na 
ludzi. On introwertyk, zamknięty w so-
bie, niechętny wszystkim nowościom, 
nieufny wobec innych. Jej rodzice roz-
wiedli się, kiedy była nastolatką. Marzy-
ła o pełnym, ciepłym, serdecznym domu. 
Zdawała sobie sprawę z dzielących ich 
różnic, ale wydawał się dobrym człowie-
kiem o solidnych moralnych podstawach. 
Dorobili się dwójki udanych dzieci.

 Przez minione lata ona mocno 
wspierała jego karierę, dopingując 
do osiągania kolejnych szczebli naukowe-
go awansu. Szczęśliwa, że ma pełny dom, 
nie wymagała od niego udziału w do-
mowych obowiązkach, przejmując tak-
że czynności uważane za przynależne 
mężczyźnie. Ufała mu całkowicie. Tym 
większym szokiem okazała się sprawdzo-
na informacja, że od dwóch lat jest zwią-
zany z młodszą o dziesięć lat pielęgniar-
ką i planuje ułożenie sobie z nią życia. 
Na próbę wyjaśnienia tej sytuacji odpo-
wiedział szczerze, że dorastanie dzieci 
go przerosło, że znudziła go dotychczaso-
wa egzystencja, że zawsze ona była mo-
torem ich rodzinnych poczynań, a te-
raz sam chce o sobie decydować. Od osób 
znających jego i jego nową miłość wie, że 
związał się z kobietą ambitną, twardą, 
dążącą po trupach do celu. Trudno zatem 

Czasami, mimo 
najlepszych intencji  
i chęci jednej ze stron, 
parze nie udaje się.

Nie ma jednej recepty 
na udany związek ani 
udane długoletnie 
pożycie dla każdego.

Myślałem, że nie wytrwam, ale udało 
się. Kiedy wreszcie wróciłem do normal-
ności, zaczęliśmy nowe życie. Podziwiam 
ją, że to wszystko przetrzymała. 

OBOJE PO PRZEJŚCIACH
 Kaja i Marek tworzą tak zwaną ro-

dzinę zrekonstruowaną. Ona z poprzed-
niego związku ma trzynastoletniego 
syna, on dziesięcioletnie bliźniaczki. 
Pierwszy mąż był oschłym, przykrym 
w pożyciu człowiekiem, któremu zda-
rzało się podnieść na nią rękę. Wobec 
syna przesadnie wymagający. Rozwód 
stał się dla obojga wyzwoleniem. Żona 
Marka, niespełniona artystka z wiecz-
nymi pretensjami, w ogóle nie intere-
sowała się domem i dziećmi, domaga-
jąc się od niego tylko kasy. Dziewczynki 
były zaniedbane, on coraz bardziej za-
łamany. Spotkanie Kai odmieniło ich 
życie. Zamieszkali u niej, na co matka 
bliźniaczek wyraziła zgodę. Dzieci za-
wsze jej ciążyły, ograniczając, jak to uj-
mowała, jej twórczą ekspresję. Wspólne 
życie przysparza wiele problemów. Mię-
dzy dziećmi często wybuchają sprzecz-
ki, syn Kai wzbudza w niej poczucie wi-
ny, uważając, że matka za wiele czasu 
poświęca „tym dziewczynom”, ona sa-
ma i Marek łapią poza pracą dodatko-
we zajęcia, bo wydatki i dochody rzadko 
się bilansują. Trzyma ich świadomość, 
że mogą na siebie liczyć, i nadzieja, że 
z czasem wszystko ułoży się pomyślniej. 

 Nie ma jednej recepty na udane ży-
cie rodzinne ani gwarancji, że nasze ży-
ciowe wybory sprawdzą się w przyszłości. 
Z uzyskaniem pełnoletniości nie dosta-
jemy też żadnej instrukcji, jak powinni-
śmy postępować, aby w latach, które na-
dejdą, utrzymać w dobrej kondycji swoje 
uczuciowe relacje. Doświadczenia w tej 
dziedzinie zdobywamy na drodze prób 
i błędów, co biorąc pod uwagę rozpię-
tość charakterów i postaw życiowych, od-
miennych potrzeb i rozbudzonych ocze-
kiwań, kształtuje indywidualny układ 
i jakość każdego związku. Jak mawiają 
Francuzi: C’est la vie! 

Często dopiero kryzys 
w związku uświadamia 
nam, jak bardzo zależy 
nam na partnerze.
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Nie ulegajmy
STEREOTYPOM

Piękna i utytułowana, mądra i odważna, a do tego 
doskonale gotuje. Jeśli istnieje ideał kobiety, 
to Ewa Wachowicz na pewno nim jest. Nam zdradza 
tajniki swojej pasji kulinarnej i wspinaczkowej.

Redakcja TL: W tym roku została 
Pani nominowana w kategorii 
Juror do Telekamer. To ogromne 
wyróżnienie od widzów.
Ewa Wachowicz: Jak na pierwszą 
nominację - trzecie miejsce i 19 procent 
głosów oddanych na mnie to bardzo 
dużo. Przeważnie trzecie miejsce to 
około 10 procent głosów, ja dostałam 
ich aż 19, a to moja pierwsza nomina-
cja w tej kategorii. To ogromny sukces, 
zwłaszcza, że „Top Chef” istnieje dopie-
ro pół roku na antenie. 

TL:  Te głosy to sympatia widzów, 
czym ją Pani zdobyła?
E.W.: Wpłynął na to zapewne nie tyl-
ko fakt, że jestem jurorem w progra-
mie „Top Chef”, ale także program, któ-
ry prowadzę od 7 lat – „Ewa gotuje”. 
W każdą sobotę zapraszam widzów do 
mojej kuchni i mojego domu. Przez te 
wszystkie lata prowadzenia programu 
w mojej kuchni gościły miliony. 
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Producentka 
i dziennikarka 
telewizyjna, 
jurorka reality 
show „Top Chef” 
w Polsacie. 
Absolwent-
ka Akademii 
Ekonomicznej 
w Krakowie. We 
wrześniu 1992 r. 
zdobyła koronę 
Miss Polonia, 
a w grudniu tego 
samego roku ty-
tuł trzeciej wice-
miss w wyborach 
najpiękniejszej 
kobiety świata. 
Mama 13-letniej 
Aleksandry.

ADEL A KUŹNIARSK A / FORUM

Zawsze 
dostosowuję moje 
kulinarne wariacje 
do dostępności 
świeżych produktów.

Często podkreślam, 
że nie ma czegoś 
takiego jak zdrowa 
dieta!

TL: Potrawy, które Pani serwuje 
w programie, zawsze wyglądają 
smacznie. Zdradzi Pani sekret 
swojej kuchni?
E.W.: Bardzo zwracam uwagę na se-
zonowość. Jeśli jest sezon na dynie, 
to w mojej kuchni króluje zupa z dy-
ni pieczonej bądź gotowanej. Zimą 
częściej goszczą u mnie mrożone wa-
rzywa, na przykład szpinak. Wio-
sna zaczyna się od szczypiorku, któ-
ry rośnie w moim ogródku. Zawsze 
dostosowuję moje kulinarne wariacje 
do dostępności świeżych produktów.

TL:  Smaczne dania nie zawsze 
są zdrowe, w Pani kuchni takie 
połączenia się udają?
E.W.: Oczywiście! Zachęcam do eks-
perymentowania i łączenia smaków.  
Zawsze podkreślam, że nie ma czegoś 
takiego jak zdrowa dieta! Istnieje je-
dynie sposób odżywiania i to, w jaki 
sposób i co jemy. Smaczne nigdy nie 
wyklucza się ze zdrowym. 
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TL:  Nigdy nie była Pani na diecie?
E.W.: Gdy zdobywałam koronę wice-
miss świata, byłam szczupła, ale nie 
chuda. Nigdy nie byłam typem modelki 
z żebrami na wierzchu. Zawsze raczej 
kobieco zbudowana. Jestem zdania, 
że kobiety nie powinny ulegać stereo-
typom, że na przykład muszą mieć roz-
miar 34 czy 36 – bo wcale nie muszą! 
Najważniejsze, żeby proporcje ciała by-
ły dobre i żeby każda z nas czuła się 
swobodnie i dobrze ze sobą. Zwracanie 
przesadnej uwagi na to, co jemy, zapę-
dzanie się w ślepy zaułek z restrykcyj-
nymi dietami nie ma sensu. Odbiera 
to radość i cały smak życia. 

TL:  Niedawno wypoczywała Pani 
na nartach. To chyba niejedyny 
sposób Pani aktywności fizycznej?
E.W.: Uprawiam wspinaczkę wysoko-
górską i skałkową, która jest zdecydowa-
nie moją największą pasją. Półtora roku 
temu zdobyłam Kilimandżaro, później 
Elbrus – najwyższy szczyt Europy i Kau-
kazu. Dwa razy podjęłam próbę wejścia 
na Mont Blanc, ale była zła pogoda, scho-
dziły lawiny i musiałam się wycofać. 

TL:  Takie podróże wymagają 
odpowiedniego przygotowania 
zarówno przed wspinaczką, 
jak i na sam moment podróży. 
Jakie produkty zabiera Pani 
do plecaka na taką wycieczkę?
E.W.: Jeśli idę w góry, zawsze mam 
przy sobie batony wysokoenergetyczne, 
które mają bardzo dużo kalorii. Wyso-
ko w górach najważniejsze jest, żeby 
mieć lekki bagaż, zapas batonów nadaje 
się na takie wycieczki idealnie. Zawsze 
mam też żurawinę, migdały, wodę oraz 
termos z ciepłym napojem.

TL:  Wspinaczka górska to bardzo 
wymagający sport. W jaki sposób 
przygotowuje się Pani do długiej 
wyprawy?
E.W.: Trenuję regularnie cały czas. 
Ale co najmniej trzy miesiące przed 
wyprawą zaczynam bardzo inten-

sywne treningi. W zależności od tego, 
w jak wysokie góry się wybieram i jaka 
temperatura tam panuje, kilka tygodni 
przed wyprawą robię remanent szafy 
i – jak każda kobieta – sprawdzam, czy 
mam się w co ubrać… żeby nie zmar-
znąć. 26 marca z grupą przyjaciół wy-
jeżdżamy na zimowe wejście na Ara-
rat w Turcji (5137 m.). Panują tam teraz 
trudne warunki - temperatura od-
czuwalna: minus 42 stopnie Celsju-
sza i jest mocny wiatr. Mam nadzieję, 
że pogoda się poprawi.

TL:  Kto zaraził Panią pasją do takiej 
nietypowej aktywności?
E.W.:  Wychowałam się w górach 
i tak naprawdę jeszcze w czasach li-
cealnych miałam grupę przyjaciół, 
z którymi chodziłam po Tatrach, Be-
skidach i Bieszczadach. Kilka lat temu 
wróciłam do mojej górskiej pasji. 

TL:  Kto oprócz Pani gotuje w domu?
E.W.: Mama, brat, bratowa, córka, bra-
tanice. Jesteśmy kulinarnym klanem :)

TL:  Korzysta Pani z gotowych 
przepisów czy częściej wykorzystuje 
własne pomysły?
E.W.: Zbieram książki kucharskie, du-
żo jeżdżę po świecie i kolekcjonuję wra-
żenia kulinarne, ale w swojej kuchni 
realizuję swoje własne pomysły.

TL:  W programie „Top Chef” jest 
Pani surową, ale sprawiedliwą 
jurorką. Jakie dania wywierają 
na Pani największe wrażenie?
E.W.: Takie, w których panuje za-
równo harmonia smaku, jak i harmo-
nia kompozycji na talerzu.

TL:  Jaka była najbardziej nietypowa 
potrawa, której Pani próbowała i jaki 
był tego efekty?
E.W.: 70-letnie jaja kacze w Chi-
nach i karaczany w Korei. Komplet-
nie nie rozumiem fenomenu zgniłych 
jaj, które w moim rodzinnym domu 
były zwane zapartkami. Karaczany 
– trudno tu mówić o smaku, bo chity-
na wchodzi w zęby.

Zbieram książki 
kucharskie, dużo 
jeżdżę po świecie 
i kolekcjonuję 
wrażenia kulinarne.

Wychowałam się 
w górach, wróciłam 
więc do dawnej pasji.

Kalms 45 mg + 33,75 mg + 22,50 mg
x 40 tabl. draż / x 100 tabl. draż.
Łagodnie uspokajający lek Kalms wycisza emocje sprawiając, że można czuć się 
spokojnie zarówno w miejscu pracy jak i w domu. Sprawia, że bez zbędnego 
napięcia można pokonywać trudności w życiu zawodowym i rodzinnym. Kalms to 
naturalny lek uspokajający, który łagodzi objawy stresu np. napięcie, drażliwość 
czy bezsenność. Stosowany według zaleceń nie otumania. Kalms zawiera unikalne 
połączenie 2 ziół uspokajających - waleriany i  chmielu oraz goryczkę żółtą.

Suplement diety

23,99 zł*

30,84 zł**

11,90 zł*

14,95 zł**

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.
Podmiot odpowiedzialny: G. R. Lane Heath Products Ltd., Sisson Road, Gloucester, GL2 0GR, Wielka Brytania

20,95 zł*

29,48 zł**

15,99 zł*

22,78 zł**

23,99 zł*

37,26 zł**

30,99 zł*

43,72 zł**

23,99 zł*

34,80 zł**

x 60 tabl.

x 1
20

 ta
bl

.

UniKalk®OSTEO 1000 x 60 tabl. / x 120 tabl.

UniKalk®BASIC 1000  x 120 tabl.

UniKalk®OSTEO FORTE 1250 x 120 tabl.

UniKalk®OSTEO 1000 x 90 tabl. do rozgryzania

Podmiot odpowiedzialny: Axellus Sp. z o.o. 

Każdy ma prawo do mocnych kości. Masa kostna buduje się do ok. 30. roku życia. Później 
zaczyna stopniowo jej ubywać. Wapń jest potrzebny dla utrzymania prawidłowego stanu 
kości. Witamina D pomaga w prawidłowym wchłanianiu wapnia.O zdrowie kości należy dbać 
przez całe życie dostarczając organizmowi, najlepiej z dietą, odpowiednią ilość wapnia, 
witaminy D i właściwą porcję ruchu. Głównym źródłem wapnia są produkty mleczne, zielone 
warzywa i pełne ziarna zbóż. Witaminę D w dużej mierze nasz organizm produkuje w skórze 
pod wpływem słońca oraz czerpie z diety (np.: z tłustych ryb morskich). POLECAMY / DLA 
KOGO: Dla dorosłych, młodzieży i dzieci po 11 r.ż.; Suplementację wapniem i witaminą D 
zaleca się szczególnie: kobietom w okresie menopauzy; kobietom w okresie ciąży i karmienia 
piersią; dzieciom i młodzieży w okresie wzrostu; osobom o szczupłej budowie ciała (BMI < 
19); osobom, których dieta jest ubogą w wapń i witaminę D; kobietom i mężczyznom 
powyżej 50 r.ż.; osobom palącym papierosy, pijącym kawę, znaczne ilości czarnej herbaty 
oraz napoje; zawierające fosforany; osobom które nie tolerują mleka krowiego.

Suplement diety

x 40 tabl. x 100 tabl.

BODYMAX® PLUS x 30 tabl.

BODYMAX® 50+ x 30 tabl.

19,00 zł*

24,53 zł**

20,50 zł*

27,08 zł**
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P O L E C A J Ą

Wskazania do stosowania: choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w 
których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego 
ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa, 
prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów 
aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego 
niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, po przebytym 
udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA; u osób z zarostową miażdżycą tętnic 
obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami 
ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomio-
nych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów pro�laktyki.

Acard® 75 mg x 60 tabl. dojelitowych

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.

Przeciwwskazania: produktu Acard nie n ależy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - kwas 
acetylosalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik produktu; u pacjentów ze skazą krwotoczną; u pacjentów z 
czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką 
niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (Acard 150 mg);  u pacjentów z napadami tzw. astmy 
aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w 
ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia 
zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Skład: jedna 
tabletka dojelitowa  zawiera odpowiednio 75 mg kwasu acetylosalicylowego
Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

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

PotazeK+ x 50 kaps. / x 100 kaps.
Suplement diety Potazek przeznaczony jest do stosowania jako preparat 
ułatwiający pokrycie zapotrzebowania organizmu na potas. Potazek suplement 
diety polecany jest   w szczególności dla osób dbających o prawidłowe ciśnienie 
krwi. Potas zawarty w suplemencie diety Potazek wspomaga: prawidłowe 
funkcjonowanie układu nerwowego; prawidłowe funkcjonowanie mięśni; 
utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.

100 kaps.

50 kaps.
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12,99 zł*

20,47 zł**

19,85 zł*

30,73 zł**

Alfavic łagodzi bóle i uczucie ciężkości nóg. Jeśli masz problemy z krążeniem 
żylnym nóg, odczuwasz ból, często puchną Ci nogi sięgnij po A�avic. Zawarta     
w nim zmikronizowana Diosmina działa ochronnie na naczynia krwionośne             
i  poprawia napięcie żył, dzięki czemu usuwa ból i uczucie ciężkości nóg.

AFLAVIC® 600 mg x 30 tabl. powl.
Na zdrowe nogi czas: Aflavic!

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diosminę lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą produktu leczniczego.  Skład: 1 tabletka zawiera 600 mg diosminy. 
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.

19,98 zł*

49,37 zł**

Lutezan Omega 3 x 30 kaps.

20,98 zł*

36,94 zł**

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

Visine® Classic 0,5 mg/ml, 15 ml

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

14,85 zł*

18,96 zł**

Hialeye 0,2% krople do oczu 10 ml 
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WYRÓB MEDYCZNY

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.

Hialeye 0,4% krople do oczu 10 ml 

22,95 zł*

36,43 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.

Starazolin® HydroBalance
nawilżające krople do oczu 

SUPLEMENT DIETYPodmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.

Leczenie i pro�laktyka chorób skóry wywołanych przez drożdżaki z rodzaju 
Malassezia (łupież owłosionej skóry głowy, łojotokowe zapalenia skóry, 
łupież pstry).

Nizoral® 20 mg/g szampon leczniczy
60 ml lub 6 saszetek x 6 ml

Daktarin puder leczniczy do rozpylania na skórę jest 
zwykle stosowany w połączeniu z produktem Daktarin 
krem w leczeniu:
• grzybicy międzypalcowej stóp („stopa sportowca”),
• grzybicy obrębnej pachwin.
Może być również stosowany zapobiegawczo do 
środka butów i skarpetek.

Daktarin® 20 mg/g
100 g pudru leczniczego aerozol

Pirolam® szampon to specjalistyczny kosmetyk apteczny, który posiada udokumentowane 
działanie przeciwłupieżowe, jednocześnie pielęgnując włosy i skórę głowy. Dzięki unikalnej 
formule i zastosowaniu przeciwłupieżowej substancji – cyklopiroksolaminy, Pirolam® 
szampon szybko i skutecznie likwiduje nie tylko objawy, ale również przyczyny łupieżu, a 
dodatkowe składniki odżywcze i pielęgnujące poprawiają kondycję włosów, przywracając 
im blask, jedwabistość oraz zdrowy wygląd.   Cyklopiroksolamina jest substancją 
rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne w walce z łupieżem i 
łojotokowym zapaleniem skóry; zwalcza chorobotwórcze grzyby wywołujące łupież, działa 
przeciwbakteryjnie a także łagodzi stan zapalny skóry występujący w przebiegu łupieżu. 

Pirolam® szampon
60 ml lub saszetki 6 x 6 ml

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.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na mikonazol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Nie należy stosować preparatu w leczeniu grzybicznych zakażeń owłosionej skóry głowy, 
paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę. 
Skład: 1 g pudru leczniczego do rozpylania na skórę zawiera 20 mg mikonazolu azotanu. 
Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

25,98 zł*

32,54 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.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ketokonazol lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Skład: 1 g szamponu leczniczego zawiera 20 mg ketokonazolu (Ketoconazo-
lum). Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.

17,98 zł*

23,66 zł**

25,98 zł*

41,15 zł**

14,99 zł*

30,55 zł**

6 saszetek
x 6 ml

60 ml

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.

Prazol®  neo 10 mg x 14 kaps.
Uwalnia od zgagi!
Wskazany u osób: z objawami cofania treści   żołąd-
kowej do przełyku; odczuwających dolegliwości pieczenia 
w przełyku (zgaga).

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.

6,99 zł*

16,85zł**

SimetiGAST FORTE 240 mg
x 20 kapsułek elastycznych
Wygodny w stosowaniu: tylko jedna kapsułka 2-3 razy 
dziennie. Zastosowanie: łagodzenie objawów związa-
nych z nadmiernym gromadzeniem się gazów w 
obrębie jamy brzusznej, do których należą: wzdęcia, 
uczucie pełności, odbijanie; przed badaniami diagno-
stycznymi jamy brzusznej (ultrasonogra�ą, endosko-
pią i radiogra�ą) w celu poprawy jakości uzyskiwa-
nych obrazów

Wyrób medycznyPodmiot odpowiedzialny: ZP Polpharma S.A. Podmiot odpowiedzialny: POLFARMEX S.A. SUPLEMENT DIETY

DUO-LACTIL® x 10 kaps. 
Podwójne otoczkowanie.
Nie wymaga przechowywania w lodówce.
Duo-Lactil® to suplement diety posiadający w składzie 5 szczepów 
bakterii: Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus, 
Bi�dobacterium lactis, Bi�dobacterium longum, Lactobacillus rhamnosus 
i inulinę. Zastosowana technologia polega na podwójnej ochronie 
bakterii powłokami: polisacharydową przedłużającą stabilność produktu 
w okresie przechowywania i białkową zabezpieczającą bakterie przed 
niszczącym działaniem kwasów i enzymów trawiennych przewodu 
pokarmowego.

6,95 zł*

20,22 zł**

Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.

acidolac® LGG x 10 sasz. x 3 g

Dietetyczny środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia medycznego.

Preparat przeznaczony jest do postępowania dietetycznego            
w czasie trwania biegunki infekcyjnej. Stosuje się go również 
jako uzupełnienie diety pacjentów w okresie antybiotykotera-
pii oraz przez 2-3 tygodnie po zaprzestaniu stosowania 
antybiotyków.  Połączenie probiotyku z prebiotykiem wydłuża 
czas przeżycia bakterii probiotycznych i ułatwia zasiedlanie 
przez bakterie jelita.

Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.

MAGNEZ+B6 OPTIMAL
x 100 tabl.
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.

9,98 zł*

13,90 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.

Imodium® Instant 2 mg x 6 tabl.
Lek przeciwbiegunkowy
U pacjentów z wytworzoną przetoką jelita krętego lek 
Imodium Instant może być stosowany w celu zmniejszenia 
liczby i objętości stolców oraz zwiększenia ich konsystencji.

Przeciwwskazania: nie stosować: jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na loperamidu 
chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników leku Imodium Instant; u dzieci w wieku poniżej 6 lat, 
jako leczenia zasadniczego; u pacjentów: z ostrą czerwonką, która charakteryzuje się obecnością krwi w kale i 
wysoką gorączką; z ostrym rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita;z bakteryjnym zapaleniem jelita cienkiego i 
okrężnicy spowodowanym chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella i Campylobacter; u 
pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit, związanym z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie 
działania, w przypadkach, w których należy unikać zwolnienia perystaltyki jelit, z powodu możliwego ryzyka 
wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożności jelit, rozszerzenia okrężnicy i toksycznego rozszerzenia 
okrężnicy. Skład: Chlorowodorek loperamidu 2mg. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited

7,45 zł*

10,05 zł**

Podmiot odpowiedzialny: Adamed Consumer Healthcare S.A.
DIETETYCZNY ŚRODEK SPOŻYWCZY

SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA MEDYCZNEGO

Sinufast x 30 kaps. 
UŁATWIA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE ZATOK
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*

29,28 zł**
CE
NO
WY

!

Zawiera substancję czynną pseudoefedrynę, która działa wielokierunko-
wo: udrożnia nos w przebiegu przeziębienia, grypy i alergii; zmniejsza 
ilość wydzieliny; zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej 
górnych dróg oddechowych.

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

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.

4,99 zł*

12,65 zł**CE
NO
WY

!

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.

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.

ALLERTEC® WZF 10 mg
x 7 tabl. powl.

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 

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.

Sudafed® 60 mg x 12 tabl. powl.

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

13,98 zł*

18,21 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.

• wspomaga odporność
  w stanach niedoboru witaminy C i rutozydu
• zapobiega przeziębieniom i łagodzi objawy grypy
  uszczelnia naczynia włosowate

Cerutin®100 mg + 25 mg x 125 tabletek

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.
Skład: 1 tabletka zawiera  100 mg kwasu askorbowego i 25 mg rutozydu.
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex S.A.

6,99 zł*

11,11 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.

Actifed® (1,25 mg + 30 mg + 10 mg)/5 ml
syrop 100 ml

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.

Przeciwwskazania: nie należy stosować: u dzieci w wieku poniżej 7 lat; u pacjentów: u których stwierdzono 
nietolerancję na lek lub którykolwiek z jego składników lub akrywastatynę: z ciężkim nadciśnieniem tętniczym 
lub niestabilną chorobą wieńcową; którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy 
inhibitorów monoaminooksydazy; przyjmujących furazolidon; u których kaszel jest związany z astmą 
oskrzelową lub jeśli kaszel ma charakter produktywny, zwłaszcza z dużą ilością wydzieliny; z niewydolnością 
oddechową lub z ryzykiem jej wystąpienia; z ciężką niewydolnością wątroby. Skład: 5 ml syropu zawiera: 
chlorowodorek triprolidyny - 1,25 mg; chlorowodorek pseudoefedryny - 30 mg; bromowodorek dekstrometorfa-
nu - 10 mg Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited

Actifed wskazany jest w celu łagodzenia 
objawów towarzyszących stanom 
zapalnym górnych dróg oddechowych,            
w których korzystne jest podanie leku 
zmniejszającego przekrwienie błony 
śluzowej nosa, leku przeciwalergicznego 
oraz leku przeciwkaszlowego. Lek jest 
wskazany do stosowania u dorosłych              
i dzieci w wieku od 7 lat.

13,98 zł*

17,17 zł**



Do okulisty powinniśmy zgłaszać 
się, gdy tylko zauważymy takie 
objawy, jak: zaburzenia ostrości 
widzenia, widzenie podwójnie, 

zamglone, skrzywiony obraz, mroczki i bły-
ski przed oczami, zaczerwienienie oka. To 
również konieczne, jeśli pojawiają się częste 
bóle głowy i oczu. Jednak nawet osoby, które 
nie mają żadnych niepokojących objawów, 
powinny kontrolować wzrok: przed 40. ro-
kiem życia raz na 2-3 lata; po 40. roku życia 
– raz na 2 lata, a po 50. – raz na rok. Wraz 
z wiekiem rośnie bowiem ryzyko wielu cho-
rób oczu, np. jaskry, zaćmy, zwyrodnienia 
plamki żółtej. Dzięki badaniu okulistycz-
nemu można je wykryć, zanim objawy bę-

Problemy
ZE WZROKIEM

Zła dieta, zanieczyszczenie środowiska czy ciągłe 
wpatrywanie się w rzeczy znajdujące się blisko – wszystko 
to sprawia, że coraz więcej osób ma kłopoty z widzeniem. 
Nieleczone mogą prowadzić nawet do utraty wzroku.

JASKRA

Jaskra powoduje uszkodzenie nerwu 
wzrokowego. Przyczyną często 
jest zbyt wysokie ciśnienie w gałce 
ocznej. Czynniki ryzyka to: geny (jest 
większe ryzyko zachorowania, jeśli 
rodzice lub rodzeństwo też mieli jaskrę), 
wiek (powyżej 40 lat), choroby serca, częste 
migrenowe bóle głowy, zimne stopy lub 
dłonie, niskie ciśnienie lub źle leczone 
nadciśnienie, nocne spadki ciśnienia krwi, 
duże wady wzroku, wcześniejszy uraz oka, 
powikłania cukrzycy.
U większości osób jaskra nie daje objawów. 
Dlatego ważne są okresowe badania u okulisty.
Najczęstszym typem jaskry jest jaskra 
pierwotna otwartego kąta: rozwija się 
najczęściej po 35.-40. roku życia, zawsze 
w obu oczach. Powoduje postępującą 
utratę wzroku, niezauważalnie dla chorego. 
Jaskra pierwotna zamkniętego kąta zwykle 
występuje ok. 50.-60. roku życia lub później, 
może objawić się w jednym oku atakiem 
ostrego zamknięcia kąta. Oko jest czerwone, 
bardzo bolesne, twarde jak kamień, często 
pojawia się ból głowy i wymioty. Leczenie 
musi być podjęte natychmiast na oddziale 
okulistycznym.
Leczenie polega na przyjmowaniu leków 
obniżających ciśnienie (w postaci kropli). 
Zależnie od zaawansowania jaskry można 
również zastosować leczenie laserowe bądź 
chirurgiczne.

dą bardzo poważne i doprowadzą do poważ-
nych uszczerbków w widzeniu.
O oczy trzeba dbać: jeśli pracujesz przy 
komputerze, warto robić co pół godzi-
ny przerwy, patrząc w dal, unikać kli-
matyzacji, dbać o odpowiednie oświetle-
nie, spędzać czas na świeżym powietrzu. 
Dobrze jest też pamiętać o diecie boga-
tej w betakaroten (zielone i pomarańczo-
we warzywa), jeść więcej ryb zawierają-
cych kwasy tłuszczowe omega-3. Ważne 
są również witaminy C i E oraz antocy-
jany (zawarte w czarnych jagodach, aro-
nii, owocach bzu czarnego), które ma-
ją właściwości przeciwzapalne, chronią 
oko przed wolnymi rodnikami. Dla wzro-

ku pomocne są też luteina i zeaksantyna 
– barwniki występujące w siatkówce oka 
(zawierają je m.in. brokuły, szpinak). 

Konsultacja: dr n. med. Anna Zaleska-
Żmijewska z Katedry i Kliniki Okulistyki 
II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego

ZWYRODNIENIE 
PLAMKI ŻÓŁTEJ  

AMD to najczęstsza przyczyna 
pogorszenia wzroku lub całkowitej 
jego utraty. Powodem są zmiany 
zachodzące w centralnej części 
siatkówki odpowiadającej za ostre 
i pełne widzenie. AMD powoduje utratę 
centralnego widzenia i osoby takie nie są 
w stanie samodzielnie funkcjonować. Widzą 
postać, ale nie całą – ponieważ w obrębie 
centralnego widzenia mają plamę. Mogą 
mieć problem z czytaniem, rozpoznawaniem 
nominału pieniędzy, twarzy. Ważne jest 
wczesne rozpoznanie choroby: pomocny 
jest do tego test Amslera. Czynniki ryzyka 
AMD to: wiek po 50. roku życia, palenie 
papierosów, nadmierna ekspozycja na 
światło słoneczne, niewłaściwa dieta. 
Choroba występuje w dwóch postaciach: 
suchej i wilgotnej. Sucha postać jest 
związana z odkładaniem w obrębie 
siatkówki nieprawidłowych złogów 
(druzów) oraz tworzeniem ognisk zaniku. 
Postać wysiękowa polega na rozroście 
w plamce żółtej nieprawidłowych naczyń 
krwionośnych, które pękają i pojawiają 
się krwotoki. To powoduje utratę wzroku 
w środkowej części pola widzenia. Suchą 
postać AMD można spowolnić, stosując 
dietę i przyjmując suplementy z witaminami, 
składnikami mineralnymi, luteiną oraz 
kwasami tłuszczowymi omega-3. Postać 
wilgotną można leczyć iniekcjami do komory 
ciała szklistego oka. 
Sprawdź, czy nie grozi ci AMD. Możesz się 
o tym przekonać, wykonując test Amslera.
Trzymaj kartkę 30-40 cm od twarzy, 
w dobrze oświetlonym pokoju. Jeśli 
używasz okularów lub soczewek do 
czytania, załóż je.
Zasłoń jedno oko, a drugim patrz na 
centralną kropkę.
Zwróć uwagę na wszelkie zmiany obrazu 
siatki: czy nie pojawiają się zniekształcenia, 
linie faliste, różne wielkości i zanikanie 
kwadracików.
Powtórz badanie, zasłaniając drugie oko.
UWAGA: Jeśli zauważysz jakiekolwiek 
zaburzenia, linie są zniekształcone lub 
przerywane, skontaktuj się z okulistą.

ZAĆMA
To zmętnienie soczewki oka, które 
powstaje na skutek tworzenia 
złogów białkowych. Początkowo 
zmętnienie może dotyczyć niewielkiego 
obszaru soczewki, jednak po pewnym 
czasie cała soczewka może ulec 
zmętnieniu, upośledzając wzrok, a nawet 
prowadząc do jego utraty. Objawy, które 
powinny niepokoić, to: widzenie jak 
przez mgłę, zaburzenia w postrzeganiu 
kolorów, słabsze widzenie nocą. Zdarza 
się, że osoby noszące okulary plusowe 
do czytania zaczynają czytać bez 
okularów, ale źle widzą daleko.
Leczenie polega na zabiegu operacyjnym: 
zmętniałe soczewkę zastępuje się 
sztuczną soczewką. Jeśli zabieg 
jest konieczny, trzeba go wykonać 
jak najszybciej, ponieważ w miarę 
rozwoju zaćmy zwiększa się ryzyko 
komplikacji zabiegu. Pacjenci mają 
do wyboru wszczepienie standardowej 
soczewki albo bardziej zaawansowanej 
technologicznie, która jednocześnie 
może skorygować inne wady wzroku, np. 
krótkowzroczność, astygmatyzm (po 
zabiegu nie trzeba już nosić okularów). 
Tego typu metody nie są jednak 
refundowane przez NFZ.

K ATARZ YNA PINKOSZ 

6,99 zł*

13,25 zł**

4,75 zł*

8,05 zł**

SUPLEMENT DIETYPodmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

Luteina® bio-complex x 30 kaps. 
W trosce o Twoje oczy
Z selenem, cynkiem, bio�awonoidami i tauryną. Suplement diety zawierający 
luteinę pochodzącą z bioaktywnych ekstraktów roślinnych. Preparat został 
wzbogacony dodatkiem tauryny, bio�awonoidów 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. 

19,99 zł*

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS SUPLEMENT DIETY

Ginko�av® forte x 60 kaps. 
Lepsza pamięć, koncentracja i krążenie
Wysokoskoncentrowany ekstrakt z liści dwuklapowego miłorzębu japońskiego 
(Ginkgo biloba), mianowanego na zawartość substancji aktywnych biologicznie 
(ginko�awonoglikozydów oraz laktonów terpenowych), korzystnie oddziałujący na 
układ krążenia oraz ograniczający ilość wolnych rodników.

16,50 zł*

SUPLEMENT DIETY

Ziele skrzypu dostarcza organizmowi krzem oraz duże ilości flawonoidów i saponin, 
pokrzywa głównie witaminy i sole mineralne. Dzięki nim znika skłonność do 
nadmiernego rogowacenia naskórka i łojotok, zwiększa się ilość kolagenu w skórze 
nadając jej sprężystość i elastyczność. Obecny w tabletkach błonnik poprawia 
przemianę materii, perystaltykę jelit i zabezpiecza przed przyrostem wagi, tak 
częstym w przypadku innych tego typu preparatów.

Wyciąg ze skrzypu i pokrzywy FORTE x 100 kaps.
Wyciąg ze skrzypu polnego i pokrzywy x 100 kaps.

Podmiot odpowiedzialny: Biogarden Sp. z o.o.

17,99 zł*

22,76 zł**
14,99 zł*

22,76 zł**
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pod lupą
CholesterolJedni mówią, że jest 

zły i niepotrzebny. Inni 
nazywają go dobrym 
cholesterolem. Komu 
wierzyć? Jaka jest prawda 
dotycząca cholesterolu? 

lek .  med. ANNA JAWORSK A

MITY I KITY NA TEMAT CHOLESTEROLU  
➜ Stres podnosi stężenie cholesterolu
NIEPRAWDA. Stres ma niewielki wpływ 
na hipercholesterolemię. Winna jest 
najczęściej niewłaściwa dieta, zbyt 
częste jedzenie słodyczy, fast foodów, 
smażonych tłustych dań i nadmiernych 
ilości czerwonego mięsa. A także 
siedzący tryb życia. 
➜ Przy zbyt wysokim stężeniu 
cholesterolu nie wolno jeść jajek
NIEPRAWDA. Jajka są zdrowe, 
zawierają wiele cennych składników. 
Mogą wpływać na wzrost stężenia 
cholesterolu, ale tylko wtedy, gdy 
są zjadane w nadmiarze. 3-4 jajka 
tygodniowo nie szkodzą, ale zjadanie 

jajecznicy z tuzina to zdecydowanie 
za dużo, nawet dla osób z właściwym 
poziomem cholesterolu we krwi. 
➜ Każda osoba z podwyższonym 
stężeniem złego cholesterolu we krwi 
powinna przyjmować leki przepisane 
przez lekarza
NIEPRAWDA. Sam wynik badania to 
za mało. Lekarz zawsze uwzględnia 
także wiek pacjenta, płeć, palenie 
papierosów, wartość ciśnienia 
tętniczego, a także choroby 
występujące w rodzinie. I dopiero 
na tej podstawie zleca leczenie samą 
dietą i ruchem albo dodatkowo leki 
na receptę.  

 ZŁY  
CHOLESTEROL 
Cholesterol LDL potocznie uznaje się za zły, 
bo cząsteczki LDL transportują cholesterol 
do ściany tętnic i powodują odkładanie się 
ich coraz więcej i więcej, zwężając coraz 
bardziej światło naczynia. 

Aby zmniejszyć stężenie cholesterolu LDL 
(nie powinien przekraczać 115 mg/dl), trzeba 
unikać nasyconych kwasów tłuszczowych 
pochodzących z produktów zwierzęcych, 
zwłaszcza smalcu, masła, tłustych serów, 
czerwonego mięsa, a także przetworów 
mięsnych takich jak kiełbasy, pasztety, 
salceson, kaszanka, salami, boczek, baleron, 
parówki. Niewskazane są smażone i tłuste 
mięsa, np. schabowy, karkówka lub golonka. 
Dużo złego cholesterolu znajduje się też 
w wątróbce, podrobach, jajkach (żółtkach jaj), 
majonezie, mięsie kaczki i gęsi. Niewskazane 
są wyroby cukiernicze, twarde margaryny, 
zupy w proszku i gotowe sosy. 

Natomiast w obniżeniu cholesterolu 
LDL pomaga jedzenie produktów bogatych 
w sterole roślinne, np. olej sojowy, nasiona 
sezamu, orzechy włoskie, ziemne, laskowe, 
migdały, nasiona roślin strączkowych. Jednak 
zawartość ich w produktach naturalnych 
jest niewielka, dlatego dostępne są gotowe 
produkty wzbogacone w sterole, np. miękkie 
margaryny roślinne, jogurty, serki lub 
suplementy diety w postaci kapsułek. 

DOBRY  
CHOLESTEROL
Stężenie we krwi cholesterolu 
HDL, zwanego potocznie 
dobrym, nie powinno być 
niższe niż 40 mg/dl u mężczyzn 
i 45 mg/dl u kobiet. 

Tak naprawdę nie określono 
górnej granicy, ponieważ HDL 
jest korzystny dla zdrowia. Chroni 
naczynia przed miażdżycą, 
zabierając nadmiar złego 
cholesterolu ze ścian naczyń 
tętniczych i transportując go do 
wątroby, gdzie jest utylizowany 
i skąd jest wydalany wraz z żółcią. 
Dlatego zbyt małe stężenie HDL 
może zwiększać ryzyko chorób 
związanych z rozwojem miażdżycy.  

Wzrostowi cholesterolu HDL 
sprzyja aktywność fizyczna, 
utrzymanie prawidłowej 
masy ciała, a także picie 
nieznacznych ilości alkoholu 
(czerwone wytrawne wino lub 
wódka). Spalanie złego tłuszczu 
wspomaga także jedzenie 
produktów bogatych w błonnik 
i kwasy tłuszczowe nienasycone 
dostępne w oliwie z oliwek, oleju 
rzepakowym, słonecznikowym, 
kukurydzianym i sojowym. 

le potknięcie nie kończy się złamaniem. 
Cholesterol jest konieczny do produk-
cji kwasów tłuszczowych, niezbędnych 
do trawienia tłuszczów, np. kiełbasy, 
karkówki z grilla czy schabowego. 

Są dwa podstawowe źródła choleste-
rolu: dieta, a dokładnie produkty pocho-
dzenia zwierzęcego (masło, mięso i wy-
roby mięsne oraz wędliniarskie, mleko). 
Drugim źródłem jest wytwarzanie cho-
lesterolu przez własny organizm. Jego 
produkcja odbywa się głównie w wątro-
bie, ale też innych tkankach i narzą-
dach. Cholesterol jest potrzebny wszyst-

kim. Ale jak to w życiu bywa, co za 
dużo, to niezdrowo. 

Dlatego nadmiar 

Jest substancją tłuszczową nie-
zbędną do budowy wszyst-
kich komórek organizmu, 
a dokładnie ich ścian. Bez 
cholesterolu niemożliwe było-

by wytworzenie niektórych hormonów 
potrzebnych do życia, a także witaminy 
D, dzięki której mamy mocne kości i by-

rzenia się na niej zakrzepu. Krew nie 
może dotrzeć do tkanek, które zaopa-
truje zatkana tętnica. I to nieukrwione 
miejsce ulega martwicy. Jeśli niedroż-
ność obejmie tętnicę wieńcową, skut-
kiem jest zawał serca, w przypadku na-
czyń mózgu lub szyjnych – udar mózgu. 
Zaś skutkiem zablokowania tętnic jamy 
brzusznej jest niedotlenienie jelit. Nie-
drożność w naczyniach nóg powodu-
je silny ból i ostre niedokrwienie, które 
może się skończyć amputacją. Rozwojo-
wi blaszki miażdżycowej sprzyja cho-
lesterol frakcji LDL, zaś HDL przeciw-
działa miażdżycy zmniejszając ryzyko 
zawału i udaru. 

RATUNKU! CO ROBIĆ? 
Najważniejsze w zapobieganiu roz-

wojowi miażdżycy i związanych z nią 
powikłań (nadciśnienie tętnicze, udar 

cholesterolu jest szkodliwy. Choć nie 
każdego cholesterolu. 

TAJEMNICZE LIPIDY 
I LIPIDOGRAM

Cholesterol jest tłuszczem. A tłuszcz 
nie rozpuszcza się w wodzie. Podobnie 
jest z krwią. Dlatego we krwi jest trans-
portowany w specjalnych cząstkach zbu-
dowanych z tłuszczów i białek, zwa-
nych lipoproteinami. Wyróżnia się kilka 
rodzajów lipoprotein: o dużej gęstości 
(w skrócie HDL) i o małej gęstości (zwa-
nej LDL). HDL nazywany jest potocznie 
dobrym cholesterolem, zaś LDL złym. Po-
za tym we krwi są jeszcze trójglicerydy. 
To tłuszcze, których nadmiar zwiększa 
ryzyko chorób układu krążenia, a w du-
żych stężeniach może prowadzić do za-
palenia trzustki. Poziom trójglicerydów 
nie powinien przekraczać 150 mg/dl.
 Pobierając próbkę krwi, można okre-
ślić stężenie cholesterolu całkowitego we 
krwi (czyli ogólną pulę tłuszczu), a tak-
że poszczególne frakcje. Takie dokładne 
badanie nazywa się lipidogramem. Pod 
tym hasłem kryje się pomiar stężenia 
cholesterolu całkowitego, frakcji HDL, 
LDL i trójglicerydów. 

NADMIAR CHOLESTEROLU  
I CO DALEJ? 

Nadmiar LDL powoduje, że jego 
cząsteczki są odkładane w ścianie na-
czynia i pożerane przez specjalne ko-
mórki, w wyniku czego tworzą się tzw. 
komórki piankowate. Obładowane cho-
lesterolem pękają. Cholesterol wydosta-
je się i gromadzi w ścianie naczynia. 
Inne komórki produkują tkankę włók-
nistą, która stabilizuje złogi cholestero-
lu. Dodatkowo ten nieprawidłowy twór 
wzmacniają także odkładające się so-
le wapnia. Tak powstaje blaszka miaż-
dżycowa. Może ona całkowicie zatkać 
światło naczynia, uniemożliwiając 
przepływ krwi. Zwykle jednak do nie-
drożności naczynia dochodzi na sku-
tek nagłego pęknięcia blaszki i utwo-

mózgu, choroba niedokrwienna serca, 
zawał, niedokrwienie nerek, martwica 
jelit) jest dbanie o zdrowe odżywianie. 
Jak najwięcej warzyw i owoców, peł-
noziarnistych produktów, niskotłusz-
czowego nabiału, a jak najmniej tłusz-
czu, mięsa, słodyczy i przetworzonych 
produktów. . Do picia najlepsza jest wo-
da, a nie słodkie gazowane napoje. Po-
za tym przed wysokim stężeniem cho-
lesterolu i miażdżycą doskonale chroni 
aktywność fizyczna i utrzymywanie 
prawidłowej wagi. Nie wolno zapomi-
nać o regularnych wizytach u lekarza 
i badaniach kontrolnych. A gdy lekarz 
uzna za stosowne włączenie leków na 
receptę obniżających poziom choleste-
rolu, najczęściej statyn, trzeba je łykać 
regularnie, w zalecanej dawce, wieczo-
rem. I uwaga – leki nie zwalniają z tro-
ski o właściwą dietę i ruch. 

Z D R O W I E

T A N I E  L E K I

Podmiot odpowiedzialny: POLFA ŁÓDŹ 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 �zyczne, 
nadmierna potliwość, wymioty, biegunka).

6,99 zł*

14,16 zł**

78,95 zł*

1 sasz. - 2,70 zł

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS SUPLEMENT DIETY

21,99 zł*

12,99 zł*

SUPLEMENT DIETYPodmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

Gold Glucosamine® 1000 x 120 kaps. 
Zdrowe i elastyczne stawy.
GOLD GLUCOSAMINE 1000® -  suplement diety w kapsułkach zawierający siarczan 
glukozaminy i witaminę C  - substancje ważne dla prawidłowej budowy tkanki 
chrzęstno–stawowej.
Badania naukowe potwierdzają, że:
- glukozamina przyczynia się do utrzymania zdrowych i elastycznych stawów
- witamina C wspomaga prawidłową produkcję kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania chrząstki (w tym chrząstki stawowej) i kości

25,95 zł*
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Tyjemy,
BO… JEMY

Po czterdziestce większość z nas zaczyna mniej 
lub bardziej przybierać na wadze. Najgorsze, 
co można zrobić, to złożyć broń. Bo szczupła 
sylwetka jest nadal w zasięgu możliwości.

MAŁGORZ ATA ŻEBROWSK A-PIOTR AK

Poza tym odchudzanie takimi metodami 
jest pozorne: utracone kilogramy powraca-
ją z naddatkiem, co ma nazwę „efekt jo-jo”. 
Przy dietach niskokalorycznych organizm 
spowolni metabolizm, bo wiedząc, że nad-
szedł czas głodu, będzie oszczędzał energię, 
by zapewnić sobie przetrwanie. 

Podstawowe zasady odżywiania 
po przejściu przez „smugę cienia” są na-
stępujące: nie można odmawiać sobie po-
siłków i trzeba jeść systematycznie (5 razy 
dziennie co 3 godziny). Nie można żało-
wać sobie zarówno produktów zbożowych, 
jak i nabiału oraz świeżych warzyw. Na-
leży ograniczyć cukier (także ten pocho-
dzący z owoców) i wyeliminować część 
tłuszczów) z wyjątkiem tych korzyst-
nych, zawartych w rybach i owocach mo-
rza). I ruch. Żeby spalać kalorie, potrzebu-
jemy mięśni, więc na ile to tylko możliwe, 
musimy zapobiegać nieuchronnemu spad-
kowi masy mięśniowej. Radykalne zrywy 
czy spacery raz na tydzień nie dadzą szans 
na powodzenie, potrzebna jest systema-
tyczność. 30 minut ćwiczeń przez 3-4 dni 
w tygodniu podnosi przemianę materii or-
ganizmu na stałe. Dobra jest jazda na rowe-
rze, szybki spacer. Zresztą, jakikolwiek ro-
dzaj ruchu, który sprawi nam przyjemność 
i wywoła efekt podniesienia tętna do war-
tości 100-120 uderzeń na minutę. 
Konsultacja: Katarzyna Błażejewska, Studio 
Dietetyki w Warszawie

BEZ RUCHU ANI RUSZ 

KOŚCI TO PODSTAWA 

Ruch to podstawa! Dlaczego? 
Przede wszystkim 
– chodzi o niedopuszczenie 
do gwałtownego spadku masy 
mięśniowej podczas odchudzania, 
a więc podkręcenie metabolizmu. 

Tkanka mięśniowa do samego swego istnienia 
potrzebuje 10 razy więcej kalorii niż tkanka 
tłuszczowa. Po drugie – ważne jest stworzenie 
gorsetu mięśniowego utrzymującego kręgosłup 
i wszystkie narządy wewnętrzne, w dobrej kondycji. 
Po trzecie chodzi o profilaktykę osteoporozy 
– ruch chroni kości przed demineralizacją. 
Na koniec – nie bez znaczenia jest też 
psychoterapeutyczna rola ruchu. Problemy i stresy 
lepiej i skuteczniej można rozładować, ćwicząc, 
niż szukając pocieszenia w kolejnej porcji ciasta. 

Masę kostną budujemy 
do 25. roku życia, więc 
suplementacja wapnia w wieku 
przekwitania ma na celu nie tyle 
zbudowanie kości, ile spowolnienie 
procesu ich ubytku. 

Na wapń w diecie (bądź suplementację preparatami 
z wapniem w składzie) powinny zwrócić uwagę 
kobiety, które mają drobną budowę ciała, mało 
się ruszają, palą papierosy. Zalecana dawka 
to 1,5 grama wapnia dziennie, a 1 gram – jeśli 
równocześnie stosujemy terapię estrogenami. Jeśli 
przyjmujemy suplementy z wapniem, zwróćmy 
uwagę, jaki rodzaj wapnia zawarty jest w pigułkach 
lub saszetkach. Przykładowo: węglan wapnia 
przyjmujemy razem z posiłkiem, a laktoglukonian 
– na czczo. Pamiętajmy także, że do wchłaniania 
wapnia potrzebna jest witamina D. Możemy 
ją wytwarzać samodzielnie przy współudziale 
słońca  działającego na skórę, ale ponieważ 
żyjemy w klimacie, gdzie słońca jest stosunkowo 
mało, trzeba zwrócić uwagę na pokarmy bogate 
w tę witaminę (mleko, jaja, twaróg, masło, ryby 
morskie – makrela, tuńczyk, łosoś). Że tłuste? 
W tym przypadku nie szkodzi – wapń nie wchłania 
się bez tłuszczu!

Faktem jest, że od 40. roku 
życia co dekadę tempo na-
szego metabolizmu spada 
o 10 proc., ale nie ozna-
cza to, że w drugiej 

połowie życia musimy zacząć tyć i już 
nic się w tej kwestii nie zmieni. Ow-
szem, jeśli będziemy odżywiać się tak 
jak dotychczas, przybędzie nam i kilo-
gramów, i centymetrów w obwodach. 
Ale zmieniając (czasami minimalnie) 
nawyki żywieniowe i zwiększając ak-
tywność fizyczną, możemy naprawdę 
zachować szczupłą sylwetkę. 

NIECHCIANE KILOGRAMY
Niewątpliwie „ w pewnym wieku” 

o dodatkowe kilogramy łatwiej. Łatwiej też 
ponieść klęskę, przystępując do kolejnych 
kuracji odchudzających. Wiele osób nie ra-
dzi sobie z tą sytuacją. W przypadku pań 
stanowi ona dodatkowy powód do gorszego 
nastroju (i tak już nadwątlonego na skutek 
dolegliwości związanych z menopauzą), 
dla panów – bywa przyczyną wycofywa-
nia się z życia seksualnego.

Psychologowie uspokajają, by zmiany 
w swoim ciele zaakceptować, lekarze prze-
konują, by akceptować, ale nie tracić kon-
troli nad swoją wagą i nieignorować po-
większających się obwodów. Jednocześnie 
tłumaczą, że za przyrost wagi i zwiększo-
ne łaknienie po czterdziestce odpowiada 
nie jeden czynnik, ale kilka. Dlatego kiedy 
jako jeden z powodów spadku tempa meta-
bolizmu u kobiet przywołuje się obniżenie 
poziomu kobiecych hormonów po meno-
pauzie, ginekolodzy wypowiadają się w tej 
kwestii ostrożnie, tłumacząc, że nie moż-
na czynić ich jedynymi winnymi kłopo-

tów z wagą. Twierdzenie, że kobieta po me-
nopauzie musi utyć i (dodatkowo) powinna 
się z tym pogodzić, uważają za pokutują-
cy od dawna mit. Szkodliwy o tyle, że wie-
le wierzących w niego pań nawet nie stara 
się podjąć wysiłku, by schudnąć, bo prze-
cież „tak musi być”.

BO JA MAM TO W GENACH!
Trudności z utrzymaniem dotychcza-

sowej wagi mogą też wynikać poniekąd 
ze skłonności rodzinnych (bo jeśli rodzice 
mieli otyłość brzuszną, to my również mo-
żemy czuć się zagrożeni), ze współistnie-
jących chorób (np. tarczycy), przyjmowa-
nia niektórych grup leków (np. sterydów 
czy beta blokerów) bądź z tak prozaicz-
nej przyczyny jak zatrzymywanie wody 
w organizmie (głównie problem kobiet). 

Ale – co podkreślają wszyscy specjaliści 
– u zdrowego człowieka utrzymanie pra-
widłowej masy ciała to przede wszystkim 
sprawa sposobu odżywiania się, trybu ży-
cia, aktywności fizycznej. Jeśli nie jeste-
śmy chore, nie jesteśmy przykute do łóż-
ka, nie przyjmujemy leków, które jako 
skutek uboczny terapii mogą nieść ryzyko 
przybrania na wadze, większość sytuacji 
wynika z naszych zaniedbań. Po prostu 
z wiekiem coraz więcej jemy i coraz mniej 
się ruszamy.

COŚ MUSI SIĘ ZMIENIĆ
Jedno jest pewne – w czwartej czy 

piątej dekadzie życia nie da się zacho-
wać szczupłej sylwetki, jedząc tyle sa-
mo co 10 lat wcześniej. Wynika to przede 
wszystkim ze zmniejszającej się z wiekiem 
aktywności fizycznej. Warto zwrócić uwa-
gę na zalecenia zawarte w obowiązującej 
aktualnie piramidzie żywieniowej opraco-
wanej przez Instytut Żywności i Żywienia. 
Ta zaś po raz pierwszy w historii u swojej 
podstawy (czyli w zaleceniach do codzien-
nego stosowania) uwzględnia takie czyn-
niki jak ruch i picie 2 litrów wody. Może 
tu tkwi tajemnica szczupłej sylwetki?

TEGO NIE POLECAMY
Z całą pewnością na nadmiar kilo-

gramów nie pomoże głodzenie się. Nie ma 
tu z czym dyskutować, a do informacji, 
że ktoś nie jedząc, spektakularnie schudł, 
powinniśmy podejść z dużą rezerwą. Ja-
sne: jak nie jadł, to schudł, pytanie tyl-
ko – jakim kosztem? Osłabionych mięśni 
i kości, anemii z niedoboru żelaza, niewy-
dolnej wątroby, chorych nerek, wypada-
jących włosów i łamiących się paznokci? 8,90 zł*

18,53 zł**

CE
NO
WY

!

15,45 zł*

27,81 zł**

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

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

10 tabl. 20 tabl.

60 tabl.

2,40 zł*

3,57 zł**

9,75 zł*

13,41 zł**

3,40 zł*

5,93 zł**

CE
NO
WY

!

SUPLEMENT DIETYPodmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

Chitosan + chrom x 30 kaps. 
Dla osób odchudzających się
Chitosan + chrom to suplement diety w kapsułkach dedykowany osobom 
odchudzającym się. Chitosan to włókno pokarmowe izolowane z pancerzy 
skorupiaków, o właściwościach żelujących i absorpcyjnych. Zawarty w preparacie 
chrom przyczynia się do prawidłowego metabolizmu makroskładników 
odżywczych, takich jak węglowodany i tłuszcze, pomaga także w utrzymaniu 
prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Prawidłowy poziom glukozy we krwi 
pozwala uniknąć ataków głodu i podjadania między posiłkami.

9,99 zł*
CE
NO
WY

!

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.

Roślinny produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania                       
w sporadycznie występujących zaparciach.

ALAX® 35mg + 42 mg x 20 tabl. drażowanych

Substancje czynne: Wysuszony, sproszkowany sok z liści aloesu (Aloe capensis) o zawartości związków antranoidowych 
w przeliczeniu na aloinę 18 % - 35 mg; wyciąg suchy z kory kruszyny (Frangulae corticis extractum siccum, DER 5-8:1, 
ekstrahent: metanol)  o zawartości związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę  15% - 42 mg. Jedna tabletka 
zawiera 10-15mg związków antranoidowych w przeliczeniu na aloinę. Przeciwwskazania: Potwierdzona nadwrażliwość 
na substancje czynne lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu. Przypadki niedrożności jelit i zwężenia jelit, 
atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelita grubego (np. choroba Crohna, wrzodziejące 
zapalenie jelita grubego); ból brzucha nieznanego pochodzenia; ciężkie odwodnienie z niedoborem wody i elektrolitów. 
Dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu

6,99 zł*

9,93 zł**
CE
NO
WY

!

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.

Stosowany jest wspomagająco w stanach rekonwalescencji po toksyczno-metabolicznych 
uszkodzeniach wątroby spowodowanych m.in. czynnikami toksycznymi (np. alkohol, środki 
ochrony roślin) oraz w niestrawności (wzdęcia, odbijania) po spożyciu ciężko strawnych 
pokarmów. Wspomagająco w dolegliwościach po przebyciu ostrych i przewlekłych chorób 
wątroby.

SYLIMAROL 35®mg x 60 tabl. draż.

Substancja czynna: 100 mg (SYLIMAROL 70® mg) / 50 mg (SYLIMAROL 35® mg)  wyciągu suchego z łuski ostropestu 
plamistego (Silybi mariani fructus extractum siccum DER 20 - 34 : 1), ekstrahent -  metanol 90 % Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników lub nadwrażliwość na rośliny z rodziny Compositae/Asteraceae. Nie 
przeprowadzono badań odnośnie stosowania sylimaryny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 
12. roku życia. Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu

SYLIMAROL 70®mg x 30 tabl. draż.

CE
NO
WY

!

9,99 zł*

15,48 zł**

35 mg x 60 tabl. draż.
lub 70 mg x 30 tabl. draż.

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS SUPLEMENT DIETY

Therm Line® 40+x 60 tabl. powl. 
Therm Line® forte x 60 kaps. 
Dla kobiet bezpiecznie i zdrowo odchudzających się
Therm Line® to suplement diety zawierający kompozycję składników roślinnych – 
ekstrakt z pieprzu kajeńskiego zawierający kapsaicynę, wspomagającą termogenezę,  
utlenianie tłuszczu i redukcję kalorii, ekstrakt zielonej herbaty bogaty w EGCG, który 
wzmaga metabolizm, przyczynia się do utrzymania i kontroli wagi ciała oraz redukcji 
tkanki tłuszczowej, imbir - pozwalający utrzymać zdrowy układ sercowo-naczyniowy,      
i chrom, który bierze udział w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi.       
W skład preparatu wchodzą także ekstrakt z guarany i Sinetrol® zawierające kofeinę 
oraz ekstrakt z zielonej kawy.

31,99 zł* 34,99 zł*CE
NO
WY

!

Podmiot odpowiedzialny: ICN POLFA RZESZÓW SUPLEMENT DIETY

Calcenato 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 utrzyma-
niu zdrowych kości oraz w prawidłowym funkcjonowaniu układu 
odpornościowego.

14,90 zł*
CE
NO
WY

!
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INGA K A Z ANA

Problem żylaków na początku 
postrzegamy w kategoriach 
estetycznych. Niebieskawe 
wybrzuszenia poskręcanych 

żył szpecą nogi, więc w pierwszym od-
ruchu postanawiamy po prostu… ich 
nie pokazywać. Gdy jednak dodatkowo 
zaczyna doskwierać nam ból, pieczenie 
i „ciężkość” nóg, a po każdym dniu wi-
dzimy ich opuchliznę, dociera do nas 
powaga problemu. 

Co robić? Po pierwsze – nie ignoro-
wać objawów, bo konsekwencje ich baga-
telizowania mogą być poważne. Po dru-
gie – przeciwdziałać dalszemu rozwojowi 
choroby, stosując zasady profilaktyki. 
Po trzecie – usunąć żylaki, korzystając 
z pomocy chirurga naczyniowego. 

SZUKANIE WINNYCH
Żylaki nie są chorobą tajemniczą, któ-

ra pojawia się nagle i nie wiadomo skąd. 
Są konsekwencją nadwagi, siedząco-stoją-
cego trybu życia, palenia papierosów, cho-
dzenia w butach na wysokich obcasach, 

PROFILAKTYKA 
– NAJLEPSZE 
LEKARSTWO

Unikajmy zastoju krwi w nogach. 
Zamiast jechać samochodem 
– przespacerujmy się, zamiast 
jechać windą – wejdźmy 
po schodach. Siedząc za biurkiem, 
napinajmy mięśnie łydek i róbmy 
przerwy, wykonując proste 
ćwiczenia (np. wspinając się 
na palce i opadając).

•	Jeśli	czujemy	ciężkość	nóg,	
połóżmy	się,	unosząc	nogi	wysoko,	
ponad	linię	serca.

•	Zainwestujmy	w	rajstopy	lub	
podkolanówki	przeciwżylakowe,	
które	ułatwiają	odpływ	krwi	z	nóg,	
a	tym	samym	utrzymują	w	nich	
prawidłowe	ciśnienie.	Ich	zakup	
skonsultujmy	z	lekarzem,	który	
dobierze	klasę	ucisku	i	powie,	
jak	z	nich	korzystać.	

•	Nie	leżmy	długo	w	gorącej	wodzie.	
W	wyborze:	wanna	czy	prysznic,	
stawiajmy	na	prysznic.

•	Stosujmy	preparaty	zmniejszające	
obrzęk	nóg.	Zawarta	w	nich	
rutyna,	escyna,	heparyna	czy	
wyciąg	z	kasztanowca	wzmacniają	
ściany	naczyń	krwionośnych,	
zapobiegając	powstawaniu	nowych	
żylaków.	Pamiętajmy	–	tych	już	
istniejących	nie	zlikwidują.	

•	Zażywajmy	leki	flebotropowe	
–	wspomagają	układ	żylny	
i	zmniejszają	dokuczliwe	objawy.	

skania zadowalających efektów zabieg 
powtarza się kilkukrotnie. W przypadku 
większych żylaków stosuje się sklerote-
rapię pianką, która wstrzyknięta do żyły 
nie rozpływa się po niej, ale przylega 
do ścian naczyń. Po zabiegu na nogę za-
kłada się opatrunek uciskowy, który no-
simy przez kilka dni. 

KLASYKA KONTRA 
NOWOCZESNOŚĆ

Choć nowoczesne niechirurgiczne 
metody usuwania żylaków cieszą się co-
raz większą popularnością, to na ra-
zie nie są w stanie wyprzeć klasycznych 
operacji. Mimo że na niekorzyść tych 
ostatnich działa i wydłużony czas hospi-
talizacji, i rekonwalescencji, to w wie-
lu przypadkach okazują się najlepszym 
bądź jedynym możliwym rozwiązaniem. 
Operacja polega na usunięciu główne-
go pnia żylnego i odchodzących od nie-
go gałęzi żylnych po wcześniejszym wy-
konaniu dwóch cięć (w pachwinie lub 
pod kolanem oraz nad kostką). Pozosta-
łe żylaki wyjmuje się specjalnymi haczy-
kami. Z reguły operację przeprowadza 
się w znieczuleniu lędźwiowym, a po jej 
wykonaniu na nogę zakładana jest poń-
czocha uciskowa.

Dużym uznaniem, szczególnie 
wśród pacjentów nastawionych na bar-
dzo szybki powrót do codziennego funk-
cjonowania, cieszą się z kolei zabiegi la-
serowe wykonywane w znieczuleniu 
miejscowym. Wygląda to tak: pod kon-
trolą USG lekarz wprowadza do świa-
tła niewydolnej żyły cewnik, którego 
końcówka emituje światło. Wyzwolona 
energia powoduje szybkie obkurczenie 
i zamknięcie niewydolnej żyły. Zabieg 
wykonuje się w warunkach ambulato-
ryjnych, a bezpośrednio po nim na koń-
czynę zakłada się pończochę. Jako uzu-
pełnienie, ale również i osobną metodę 
usuwania żylaków, można zastosować 
miniflebektomię, czyli wykonanie kil-
kumilimetrowych nacięć na skórze, 
przez które „wyławia” się żylaki, pod-
wiązuje je i usuwa. Jak w każdym przy-
padku, po zabiegu konieczne jest nosze-
nie opatrunku uciskowego.

Niezależnie jednak od wyboru meto-
dy musimy brać pod uwagę, że ryzyko po-
nownego pojawienia się żylaków jest bar-
dzo wysokie. Aby je zminimalizować, 
trzymajmy się zaleceń lekarskich. W prze-
ciwnym razie ponownie narazimy się 
na stres i koszty. 
Konsultacja: lek. med. Bartosz 
Kowalski, indywidualna praktyka 
lekarska 

który przede wszystkim zaleci kompre-
sjoterapię, czyli noszenie rajstop ucisko-
wych. Jeśli i to nie przyniesie poprawy, 
zgłaszamy się do chirurga naczyniowe-
go. Ten na podstawie wywiadu i badania 
przedmiotowego podejmie dalsze działa-
nia. Na przykład: wykona USG dopple-
rowskie. Dopiero opierając się na wszyst-
kich informacjach, dobierze metodę 
usunięcia żylaków. Decyzja w znacznej 
mierze będzie zależeć od zaawansowania 
choroby. Pamiętajmy jednak, że każdy 
z zabiegów to leczenie skutków niewydol-
ności żył, a nie samej choroby. 

Przy nieznacznych zmianach, tzw. 
pajączkach, lekarz może zaproponować 
skleroterapię. To podanie za pomocą cien-
kiej igły leków, które powodują zwłók-
nienie, a następnie wyłączenie z układu 
żylnego uszkodzonego naczynia. Dla uzy-

Siatka niebieskich poskręcanych żył rysująca się 
na łydkach i udach to namacalny objaw poważnej 
choroby. A tę, jak każdą inną, trzeba leczyć.

jak też częstego zażywania gorących ką-
pieli. Wszystkie te czynniki przyczynia-
ją się do tego, że krew w nogach nie krąży 
prawidłowo, a uczucie ciężkości, mrowie-
nie, nieprzyjemne skurcze, opuchlizna 
i widoczne teleangiestazje (czyli pającz-
ki) są właśnie objawami złego krążenia 
i gwarancją pojawienia się w niedalekiej 
przyszłości żylaków. 

Nie bez znaczenia są też geny i wiek. 
Z jednej strony – skłonność do powsta-
wania żylaków jest dziedziczna, z dru-
giej – im jesteśmy starsi, tym ściany żył 
tracą na elastyczności i stają się grub-
sze, a to utrudnia prawidłowy przepływ 
krwi. Dodatkowe uszkodzenie zastawek 
żylnych sprawia, że krew zamiast pły-
nąć w kierunku serca, cofa się i zalega 
w kończynach, tworząc w nich nieod-
wracalne zmiany. 

WYBÓR NAJLEPSZEJ METODY
Pierwszy krok w drodze ku zdrowym 

nogom to stosowanie zasad profilaktyki, 
drugi – wizyta u lekarza rodzinnego, 

Podmiot odpowiedzialny: WARMARK Sp. z o.o. SUPLEMENT DIETY

Prostenal® x 50 kaps.
Palma sabałowa - w trosce o prostatę
Palma sabałowa i korzeń pokrzywy korzystnie wpływają na drogi moczowe                       
i prostatę, wspierając ich prawidłowe funkcjonowanie. Preparat Prostenal® zawiera 
wyciągi roślinne wpływające korzystnie na funkcjonowanie układu moczowo-płcio-
wego mężczyzn. 

39,99 zł*

60,27 zł**

14,55 zł* 11,45 zł*

Podmiot odpowiedzialny: WARMARK Sp. z o.o. SUPLEMENT DIETY

Urinal®INTENSIV x 10 tabl. / x 20 tabl.
Maksymalna skuteczność Urinal® INTENSIV dla zdrowia układu moczowego 
teraz w większym opakowaniu – oszczędzasz do 25%!
Urinal® INTENSIV to maksymalna skuteczność w jednej tabletce. Działa już od 1. dnia 
stosowania! Urinal® INTENSIV to najsilniejszy preparat w linii Urinal® (najwyższa 
koncentracja żurawiny na rynku polskim), ilość opatentowanego ekstraktu 
CystiCran® w jednej tabletce odpowiada 423 000 mg owoców żurawiny. Ponadto 
zawiera też nawłoć pospolitą i witaminę D dla zdrowia układu moczowego.
Dzięki Solidago virgaurea

CE
NO
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!

28,95 zł*

40,98 zł**

20,95 zł*

29,29 zł**

10 tabl.

20 tabl.

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.

KOI I LECZY

PROCTO-GLYVENOL®
400 mg + 40 mg czopki x 10 szt.
(50 mg + 20 mg)/g krem 30 g

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na tribenozyd lub lidokainę, lub na substancje pomocnicze produktu leczniczego. 
Skład: CZOPKI - 1 czopek zawiera 400 mg tribenozydu (Tribenosidum) i 40 mg lidokainy (Lidocainum); KREM - 1 g kremu 
doodbytniczego zawiera 50  mg tribenozydu (Tribenosidum) i 20  mg lidokainy chlorowodorku (Lidocaini 
hydrochloridum). Podmiot odpowiedzialny: Recordati Ireland Ltd., Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Irlandia

29,99 zł*

39,83 zł**
29,99 zł*

39,32 zł**

Leczenie zewnętrznych i wewnętrznych żylaków odbytu.

21,95 zł*

33,86 zł**

24,99 zł*

40,78 zł**

SUPLEMENT DIETY

Detramax x 60 tabl. powlekanych
Detramax żel kojący do nóg 75 ml GRATIS
Wspiera mikrokrążenie żylne.
Wspomaga zmniejszenie uczucia ciężkich nóg.

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

28,90 zł*

42,40 zł**

Skład w jednej tabletce:zmikronizowana frakcja �awonoidowa 90:10 222,5 mg w tym: 200,25 mg diosminy i 22,25 mg 
hesperydyny; ekstrakt z liści winorośli właściwej Vitis Vinifera 30:1 84 mg; ekstrakt z pestek winogron 79 mg W tym 
proantocyjanidyny 95% 75,05 mg; witamina C 40 mg
Zalecana do spożycia dzienna porcja preparatu: 2 tabletki powlekane dziennie
Przeciwskazanie: nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. 

23,99 zł*

42,58 zł**

Do postępowania dietetycznego u osób w osteoporozie              
i profilaktyce osteoporozy, w niedoborach witaminy D                
w organizmie, w stanach obniżonej odporności organizmu 
związanej z niedoborami witaminy D. Podstawowym 
źródłem witaminy D jest światło słoneczne – dlatego, 
szczególnie w miesiącach jesiennych i zimowych jesteśmy 
narażeni na jej niedobór. Uzyskanie odpowiedniej witaminy 
D z żywności jest bardzo trudne lub czasem niemożliwe. 
Dlatego w przypadku niewystarczającej syntezy skórnej 
wskazane jest stosowanie suplementacji w celu zaspokojenia 
zapotrzebowania organizmu na witaminę D. Preparat 
Witamina D3 marki Puritan’s Pride to kapsułki zawierające 
1000 j.m witaminy D, rozpuszczone w oleju, co korzystnie 
wpływa na wchłanianie. 

D3 witamina x 100 kaps.
Witamina, o której wszyscy mówią, kiedy brakuje słońca.

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

Diklofenak LGO 10 mg/g żel
Diclofenacum natricum / x 50 g / x 100 g
Wskazania do stosowania: produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapal-
nie 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

7,99 zł*

13,47 zł**CE
NO
WY

!
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WARTO BYŁO CZEKAĆ Już od kilku sezonów 
Kamil Stoch rozgrzewa 
serca kibiców, a dwa 
złote medale, które 
zdobył w Soczi, 
tylko potwierdziły, 
że jest najlepszym 
z najlepszych. 

KA
MI

L S
TO

CH

27-letni skoczek 
narciarski, dwukrot-
ny mistrz olimpijski 
z Soczi (w konkursie 
indywidualnym na 
normalnej i dużej 
skoczni), trzykrotny 
zwycięzca zawodów 
Pucharu Świata, 
sześciokrotny 
indywidualny mistrz 
Polski. Absolwent 
Akademii Wycho-
wania Fizyczne-
go w Krakowie. 
Od trzech lat mąż 
Ewy Bilan.

K AMIL WOLNICKI

KAMIL WOLNICKI: Po igrzyskach 
przychodzi do Pana znacznie więcej 
listów od fanów?
KAMIL STOCH: Zaraz zapytam 
żonę. O! Już wiem, naprawdę sporo 
tego. Już nie liczymy na sztuki, 
ale w kilogramach (śmiech). Jak 
to powiedziała moja kochana małżonka: 
„listów przychodzi w cholerę!”.

K.W.: Po zdobyciu drugiego złotego 
medalu igrzysk powiedział Pan, że 
wszystko będzie dalej tak samo. I jest?
K.S.: Na pewno jest podobnie. 
Czasem ktoś mnie rozpozna, poprosi 
o autograf lub zdjęcie w sklepie czy 
raczej na lotnisku, bo tam ostatnio 
częściej bywam. To jednak przyjemne 
momenty. Nie zachowuję się jak bym 
był lepszy od kogokolwiek. Jestem 
tym samym gościem, a przynajmniej 
się staram. Różnica taka, że mam 
w plecaku coś więcej niż przed 
sezonem. Gdy ktoś prosi o podpis, 
to miłe, bo znaczy, że ktoś docenia 
moją pracę.

K.W.: Czy igrzyska olimpijskie w Soczi 
dały Panu w kość?
K.S.: Może nie same igrzyska, 
ale to, co się działo później, już 
po konkursach, czyli wywiady, 
zdjęcia i tak dalej. To trochę męczy. 
Zazwyczaj po konkursach tak jest, 
ale później mamy dłuższą przerwę, 
a podczas igrzysk codziennie, przez 
dwa tygodnie.

K.W.: Od właściwie wszystkich 
skoczków można usłyszeć, że jest 
Pan nie tylko świetnym sportowcem, 
ale też fajnym i dobrym człowiekiem.
K.S.: Miło, jeśli tak mnie ludzie 
postrzegają, bo takim chcę być. 
Nie mam jednak zamiaru nikogo 
uszczęśliwiać na siłę, nie pokazuję, 

i pracować
że jestem święty, tylko staram się 
być sobą. Jeśli komuś sprawiam 
przyjemność tym, jak się zachowuję, 
tym fajniej.

K.W.: Pana żona powiedziała mi, 
że od sześciu lat „oglądał” Pan te medale.
K.S.: Trochę tak. W głębi samego 
siebie wierzyłem, że mogę to zrobić, 
ale bałem się mówić o tym głośno. 
Kiedy dorosłem, wiedziałem, że nie 
da się wygrywać samymi ambicjami, 
że trzeba mierzyć siły na zamiary. 
Myślałem, że takie rzeczy zdarzają się 
rzadko, że rodzi się jeden zawodnik 
na kilka pokoleń, który może zdobyć 
dwa złote medale.

K.W.: Mówił Pan o wielkich 
ambicjach. Kiedy dojrzał Pan do tego, 
że to nie ta droga?
K.S.: Dużo dała mi współpraca 
z psychologiem, ale i dużo sam się 
nauczyłem. Pomogła mi też rodzina, 
żona, która potrafi mnie sprowadzić 
na ziemię. Anajwięcej doświadczenie, 
które zdobywam z każdymi zawodami. 
Na pierwsze igrzyska pojechałem 
jako żółtodziób i trudno było myśleć 
o czymś innym niż tylko: „co ja 
tu robię?”. Na drugie jechałem 
z wygórowanymi ambicjami. Wtedy 
się zaczęło.

K.W.: Trener norweskiej kadry, 
Alexander Stoeckl, powiedział, 
że największy krok, który Pan zrobił, 
to Val di Fiemme rok temu, gdzie 
został Pan mistrzem świata.
K.S.: Myślę, że trochę wcześniej. 
Zaczęło się, kiedy wygrałem 
pierwszy konkurs Pucharu Świata 
w Zakopanem. Wtedy uwierzyłem, 
że naprawdę mogę. Byłem pierwszy 
w jeszcze dwóch innych konkursach 
tamtego sezonu i wtedy zacząłem się 
intensywniej rozwijać.

Kamil to pierwszy 
w historii Polski 
skoczek narciarski, 
który zdobył  dwa 
złote medale 
podczas zimowych 
igrzysk olimpijskich. 

Zaczęło się, kiedy 
wygrałem pierwszy 
konkurs Pucharu 
Świata w Zakopanem. 
Wtedy uwierzyłem, 
że naprawdę mogę.

Magnez i witamina B6 zawarte w Magnefar® B6 i Magnefar® B6 MAX działają 
kompleksowo:
• pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego,
• przyczyniają się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia,
• pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych,
• pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni (magnez).

Magnefar® B6 500 mg x 60 tabl.
Magnefar® B6 MAX 1250 mg x 50 tabl.

Korzystne działanie suplementu diety występuje przy spożyciu zalecanej dziennej dawki 4 tabletek.  
Zalecane dzienne spożycie od 1-2 tabletek 2 razy dziennie. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do 
spożycia w ciągu dnia.
Podmiot odpowiedzialny:
BIOFARM® Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań Suplement diety

16,95 zł*

27,09 zł**

10,86 zł*

18,53 zł**

Bioprazol® Bio stosuje się u osób z objawami 
cofania treści żołądkowej do przełyku, odczuwa-
jących dolegliwości pieczenia w przełyku (zgaga).

Bioprazol® Bio 10 mg
x 14 kaps. tw. LEK NA ZGAGĘ

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.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu, 
podobnie jak innych inhibitorów pompy protonowej, nie należy stosować w skojarzeniu z atazanawirem.  Skład: jedna 
kapsułka zawiera 10 mg Omeprazolum Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o.,  ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań.

8,95 zł*

18,53 zł**

Halset® stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średniociężkich stanach 
zapalnych jamy ustnej i gardła.

Halset® 1,5mg x 24 tabl. do ssania

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.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na chlorek cetylopirydyniowy lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Nietolerancja fruktozy. Nie stosować u małych dzieci ze względu na 
możliwość przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.
Skład: 1 tabletka zawiera 1,5 mg Cetylpyridini chloridum
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

7,98 zł*

13,31 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.

Amertil®Bio Cetirizini dihydrochloridum 
10 mg x 10 tabl. powl.

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 złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.
Skład: 1 tabletka zawiera 10 mg Cetirizini dihydrochloridum. 
Podmiot odpowiedzialny: Biofarm Sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 13, 60-198 Poznań

4,98 zł*

12,65 zł**

Amertil® Bio stosuje się w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych                    
z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz                                        
w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci w wieku 6 
lat i starszych
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K.W.: Długo trwała ta Pana droga.
K.S.: Warto było czekać i pracować. 
Uwierzyłem, że to, co robię, ma 
sens, że warto było czekać. I do tego 
Zakopane to był jakiś znak.

K.W.: W Soczi urwał Pan dyskusje 
na temat tego, że idzie śladem Adama 
Małysza?
K.S.: Dyskusje nie skończą się nigdy 
i zawsze będą porównania. Gdyby 
nie było Adama, porównywaliby 
mnie do pana Fortuny. Nauczyłem 
się podchodzić do tego inaczej, 
normalnie. Traktuję to jako coś, co 
zawsze będzie, co lubią media i kibice. 
Mnie to trochę zajęło, ale wiem, że 
pewnych rzeczy nie da się uniknąć 
i trzeba z tym żyć. Im bardziej się 
wkurzałem i mówiłem, żeby dać 
z tym spokój, mówili więcej. A kiedy 
powiedziałem OK, ucichło.

K.W.: Adam, kiedy kończył karierę, 
cieszył się, że będzie mógł zjeść 
golonkę. Pan musi bardzo 
przestrzegać diety?
K.S.: Muszę się bardziej 
pilnować niż kiedyś, ale 

jem to, co lubię. Najczęściej to, co mi 
dają podczas zgrupowań czy zawodów. 
Słucham swojego ciała, żeby się nie 
głodzić ani nie przejadać. Jem do syta, 
ale nie mam limitu kalorii.

K.W.: Pochwały i komplementy, które 
płyną do Pana ze wszystkich stron, 
mają znaczenie?
K.S.: Też staram się mówić 

o rywalach w superlatywach, 
co wynika z szacunku, jakim 
ich darzę. Nie biorę jednak tego 
wszystkiego do siebie, nie rozmyślam, 
tylko wykonuję swoją pracę. Wiem, 
co mi pomaga i co mi przeszkadza. 
Wiem też, czego unikać. Poza tym 
nic nie trwa wiecznie, w sporcie 
szczególnie. Nie da się ciągle wygrywać 
i być najlepszym. Czasem musi być 
gorzej, żeby było lepiej. I odwrotnie. 
Zdaję sobie z tego doskonale sprawę. 
A póki jest dobrze, trzeba się tym 
cieszyć. I właśnie to robię.

K.W.: Nigdy nie miał Pan spięć 
z rywalami na skoczni?
K.S.: Nie, a przynajmniej nie 
pamiętam. Staram się nikomu nie 

wadzić, bo wiem, że każdy pracuje 
mocno na sukces. Niektórym 
przychodzi szybciej, inni 
czekają dłużej, ale każdy 
wkłada w to całe serce. Mam 

wielki szacunek do rywali. 
W sporcie nie ma nic za darmo.

K.W.: W przyszłym sezonie będzie 
Panu trudniej?
K.S.: Nie sądzę. Będzie inaczej, 
ale nie trudniej. Nie mam jeszcze 
wszystkiego, bo zostało sporo 
do zrobienia. Można sobie stawiać 
różne cele, nie tylko związane 
ze sportem.

K.W.: Myślał Pan o spokojniejszym 
roku? Albo w ogóle o przerwie?

K.S.: Nie. Dopóki mam siłę 
i dopóki to mnie cieszy, będę 

skakał. Jeśli sytuacja się 
zmieni, przyjdzie czas, aby się 

zastanowić, co dalej. 

Słucham swojego 
ciała, żeby się nie 
głodzić ani nie 
przejadać. Jem 
do syta, ale nie mam 
limitu kalorii.

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 nie-

właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Voltaren® Emulgel® 1% żel 150 g 

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

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

Thera�u™ EXTRAGRIP x 14 sasz. 
Proszek do sporządzania roztworu doustnego 650 mg + 10 mg + 20 mg 

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

Leczy objawy grypy i przeziębienia: gorączka, katar, ból głowy, bóle mięsni, bóle kostno stawowe, kichanie , dreszcze.

Thera�u™ ZATOKI x 10 sasz. 
Proszek do sporządzania roztworu doustnego 650 mg + 10 mg
Udrażnia nos i zatoki; zmniejsza ból głowy i zatok; działa przeciwgorączkowo.

OROFAR® MAX  x 20 / x 30 past. do ssania

Przeciwwskazania:  nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Skład: 1 pastylka zawiera Chlorek cetylopirydyniowy 2 mg + 1 mg chlorowodorek lidokainy  
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy

Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach.
Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Otrivin® dla dzieci 0,5 mg/ml aerozol do nosa,10 ml 

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczynia krwionośne, produktu Otrivin dla dzieci  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. 
OTRIVIN Dla dzieci - jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Skład: OTRIVIN dla dzieci: 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku   ; OTRIVIN: 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny 
chlorowodorku  Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy

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. Działa nawilżająco.

Otrivin® 1 mg/ml aerozol do nosa,10 ml 

Fenistil® Maleinian dimetyndenu 1mg/g żel 30 g
Lek przeciwhistaminowy o miejscowym działaniu przeciwświądowym i przeciwuczuleniowym.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na dimetyndenu maleinian lub na którykolwiek ze składników produktu leczniczego. Oparzenia drugiego i trzeciego stopnia.
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy - v.I.2012

19,99 zł*

25,47 zł**

15,95 zł*

19,88 zł**

9,65 zł*

11,97 zł** 20 tabl.

10 tabl.

EXCEDRIN™ MIGRASTOP x 10 lub 20 tabl.
250 mg + 250 mg + 65 mg 

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

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

Wskazania do stosowania:

Świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywka, 
ukąszenia owadów, oparzenia słoneczne,
powierzchowne oparzenia skóry
(pierwszego stopnia).

Voltaren® MAX  Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g żel 50 g 

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu; u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas 
acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; ostatni trymestr ciąży; u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: Novartis Consumer Health GmbH, Niemcy - v.VII.2012

28,99 zł*

36,30 zł**

Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, 
przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: dorośli i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów 
zapalnych ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skręceń, nadwerężeń lub stłuczeń); bólu pleców; ograniczonych 
stanów zapalnych tkanek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawo-
we. Dorośli (powyżej 18 lat): ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów

20,75 zł*

25,98 zł**
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czosnek
Ten cudowny

Nazywany „cuchnącą różą” jest jedną z najstarszych 
roślin leczniczych, stosowaną w walce z infekcjami 
bakteryjnymi i pasożytniczymi. 

ANNA SUKMANOWSK A

BABCINA NALEWKA Z MIODU I CZOSNKU 
SKŁADNIKI:  
główka czosnku, cytryna, imbir,  
pół litra białej wódki, ¼ litra miodu 

PRZYGOTOWANIE: 
Czosnek pokroić jak najdrobniej, 
podobnie obraną cytrynę. Dodać 
szczyptę imbiru. Zalać to wszystko 
wódką i wstawić słój do ciemnego 
pomieszczenia na dwa, trzy tygodnie. 
Następnie przecedzić, zlać do butelki 
i znów odstawić na dwa miesiące. 
Pić codziennie po 20 gramów. 
Nalewka pomaga zmniejszyć ciśnienie 
krwi, działa przeciwgrypowo, 
zapobiega infekcjom. 
 

Efekty zdrowotne czosnku:
• reguluje stężenie cukru we krwi
• pomaga obniżyć ciśnienie krwi i poziom 

złego cholesterolu, zapobiegając 
chorobom serca 

• uelastycznia naczynia krwionośne, 
chroniąc przed zawałem serca 

• wspomaga usuwanie pasożytów 
• pobudza układ odpornościowy i jest 

silnym przeciwutleniaczem  
• działa bakteriobójczo i odkażająco 
• opóźnia tworzenie się zmian 

zwyrodnieniowych wieku starczego
• pobudza trawienie, działa żółciopędnie 

oraz rozkurczająco

Hipokrates zalecał jedzenie czosn-
ku przy problemach z żołądkiem i od-
dychaniem. Uważano, że zwiększa po-
tencję oraz odstrasza insekty i żmije. 
W średniowiecznej Europie wierzono, 
że chroni przed złymi duchami i wam-
pirami. Gdy trafił do Polski, prawdopo-
dobnie przywieziony przez Tatarów, stał 
się pokarmem ubogich. Utarło się nawet 
powiedzenie, że zjadacz czosnku to nę-
dzarz. Mimo to medycyna ludowa do-

Stare powiedzenie mówi: „Kto 
ma czosnek, nie boi się tru-
cizny”. Można by dodać, 
kto ma czosnek, nie boi się 
choroby. Tak uważano już 

w czasach starożytnych, otaczając rośli-
nę szczególnym kultem. Uprawiać mogli 
ją tylko kapłani. Z ząbków robiono wisio-
ry, które miały chronić dzieci przed cho-
robami, a historycy nazwali czosnek „an-
tybiotykiem starożytności”. 

że ze względu na zawartość działają-
cych przeciwutleniająco, czyli antyok-
sydacyjnie, związków siarki, flawono-
idów oraz selenu, który może działać 
antynowotworowo. Istnieją też opinie, 
że czosnek to stymulator układu od-
pornościowego. To nowy kierunek ba-
dań. Ostatnio wyniki jednej z prac opu-
blikowano w „Journal of the American 
Cancer Society” wskazują, że zawarte 
w czosnku organiczne związki siarki, 
mogą zapobiegać wzrostowi nowotwo-
ru mózgu – glejaka. Ten jeden z częst-
szych, niezwykle agresywny nowotwór 
jest trudny do leczenia, a rokowania 
bywają niezbyt optymistyczne. Dla pa-
cjentów wyczerpująca jest kuracja – na-
świetlania i chemioterapia. Czy pomoże 
czosnek? Badania są kontynuowane. 

Niemal w każdym domu czosnek 
to podręczny lek. Sięga się po niego, gdy 
dopadnie grypa i katar. By nie zachoro-
wać, warto pomyśleć o profilaktyce – 
dwa, trzy ząbki czosnku dziennie wy-
starczą. I tu zaczyna się problem. Jak 
zlikwidować ten niezbyt przyjemny za-
pach? Warto sięgnąć po babcine rady. 
Dobrym sposobem jest żucie roślin zie-
lonych, takich jak pietruszka, mięta, 
szczaw, seler, ruta lub ziarenek kawy, 
kolendry, kminku. Pomaga picie mleka, 

ceniała jego wartości lecznicze. Pito go 
na potęgę z mlekiem i miodem. Uważa-
no, że jest skuteczny przy leczeniu prze-
ziębień, chorób zakaźnych, serca, bólach 
głowy i zębów. Stosowano do odkażania 
ran, szczególnie na frontach wojen, gdy 
dramatycznie brakowało leków.

 
BADANIA POTWIERDZIŁY 

XX wiek stał się dla czosnku prze-
łomowy. Roślinę poddano wnikliwym 
badaniom naukowym i potwierdzono 
to, co przekazywała z pokolenie na po-
kolenie medycyna ludowa. Czosnek le-
czy. Naukowcy stwierdzili, że roślina 
ma w swym składzie około 200 biolo-
gicznie aktywnych substancji: wita-
min, aminokwasów, enzymów, skład-
ników mineralnych takich jak magnez, 
potas, żelazo i fosfor oraz substancję 
czynną – allicynę o charakterystycz-
nym, „czosnkowym” zapachu, zawiera-
jącą siarkowe związki lotne. To właśnie 
one chronią przed bakteriami i poma-
gają leczyć infekcje układu oddecho-
wego. Za sprawą naukowych publika-
cji czosnek znalazł się m.in. w oficjalnej 
Farmakopei i monografii WHO. Jego 
właściwości uznaje dziś cały świat. Jest 
jedną z najskuteczniejszych roślin lecz-
niczych o wszechstronnym działaniu. 

LEK NA WSZYSTKO 
Czosnek działa wielokierunko-

wo. Trudno wymienić wszystkie scho-
rzenia, w których pomaga choremu. 
Wykazano, że może być skuteczny 
w zwalczaniu chorób dróg moczowych 
i żółciowych, obniża ciśnienie krwi, po-
ziom cukru, trójglicerydów i choleste-
rolu, pomaga także redukować tkankę 
tłuszczową. Ponadto korzystnie wpły-
wa na naczynia mózgowe, przepływy 
krwi i lepsze dotlenienie. Ma również 
działanie przeciwalergiczne. Badania 
potwierdziły, że może pomagać w le-
czeniu gruźlicy oraz pobudza system 
limfatyczny do wydalania produktów 
przemiany materii. Wspomaga tak-
że odbudowanie przyjaznej mikroflory 
po terapiach antybiotykami. 

W Rosji czosnek nazywany jest ro-
syjską penicyliną. Miksturą czosnku ze 
smalcem leczy się brodawki i nagniotki, 
przy przeziębieniach i katarze dwie kro-
ple świeżego soku wkrapla się do nosa.

CZOSNKIEM W RAKA 
To, że jedzenie czosnku zapobiega 

rozrostowi raka, brzmi niemal fanta-
stycznie. Ale wielu naukowców uważa, 

kefiru albo czerwonego wina. Zapach 
można też zagryźć jabłkiem bądź cy-
tryną. Jeżeli i po tym ludzie będą się 
odsuwać od miłośnika czosnku, war-
to sięgnąć po gotowe preparaty. W ap-
tekach dostępne są tabletki z czosnku, 
ekstrakty, maceraty oraz preparaty zło-
żone, syropy, płyny, żele. Niektóre za-
wierają dodatkowe składniki, np. wita-
miny czy zioła. 

KURACJA POD KONTROLĄ
Czosnku nie można jeść bez ogra-

niczeń. Nadmierna ilość może być 
przyczyną bolesnych wzdęć z powo-
du tworzących się w jelitach gazów. 
A te utrudniają codzienne życie. Czo-
snek nie jest też dobry dla osób z zapa-
leniem żołądka i jelit. Jestciężkostraw-
ny, drażni błony śluzowe przewodu 
pokarmowego, może podrażniać wątro-
bę. Nie powinny go jeść osoby z niskim 
ciśnieniem i chorobami nerek. Na czo-
snek, z powodu wzdęć, powinny uwa-
żać kobiety w ciąży oraz karmiące pier-
sią, gdyż może on wywołać biegunkę 
u niemowlaka. Czosnku nie powinno 
się także podawać dzieciom. Uczulenia 
na czosnek objawiają się swędzeniem 
i wysypką na skórze czy odruchami 
wymiotnymi. 

Podmiot odpowiedzialny: HOLBEX Sp. z o.o. SUPLEMENT DIETY

OmegaForte 65% x 60 kaps. 
OmegaForte 65% to preparat zawierający 
kwasy omega-3 i witaminę E. Kwasy omega-3: 
EPA i DHA pozyskiwane są z ryb mórz zimnych, 
żyjących na dużych głębokościach. Należą one 
do grupy niezbędnych nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, które trzeba dostarczać wraz           
z dietą, gdyż organizm człowieka nie ma 
zdolności ich syntezy. Dzięki wysokiej 65% 
koncentracji kwasów omega-3 preparat 
kontroluje poziom triglicerydów oraz pozwala 
zachować serce i układ krążenia w dobrym 
stanie na dłużej. Witamina E zawarta                           
w OmegaForte 65% jest przeciwutleniaczem, 
dzięki temu chroni kwasy omega-3 i zapewnia 
trwałość preparatu

15,95 zł*

30,70 zł**

Podmiot odpowiedzialny: WARMARK Sp. z o.o. SUPLEMENT DIETY

ArthroStop® Classic x 100 tabl.
Preparat Arthrostop® Classic zawiera w dziennej porcji 1420 mg 
siarczanu glukozaminy  w 2 tabletkach.
Glukozamina występuje naturalnie w stawach oraz mięśniach i jest podstawowym 
składnikiem wspomagającym prawidłowe działanie tkanek łącznych. Służy ona, 
jako podłoże dla syntezy kluczowych składników (glikozaminoglikanów), istotnych 
dla utrzymania prawidłowego stanu chrząstki stawowej oraz sprawnego funkcjono-
wania stawów.

29,90 zł*

42,18 zł**

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS SUPLEMENT DIETY

Vita-min® plus x 30 kaps. 
Vita-min® plus Dla Kobiet x 30 kaps. 
Vita-min plus® to kompleksowa kompozycja witamin i wysoko przyswajalnych 
składników mineralnych w formie chelatów aminokwasowych Albion®, ułatwiająca 
pokrycie podstawowego zapotrzebowania organizmu na niezbędne mikroskładni-
ki pokarmowe.

15,99 zł*

15,99 zł*

SUPLEMENT DIETYPodmiot 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.

23,99 zł*

M E D Y C Y N A  N A T U R A L N A
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Po drugie, pomaga utrzymać niskie ciśnie-
nie. Wysiłek pobudza pracę serca i prze-
pływ krwi, co uelastycznia tętnice i po-
prawia ich wydolność. Regularny wysiłek 
pozwala utrzyuje mięsień sercowy w do-
brej kondycji. Po trzecie, bieganie pod-
wyższa poziom tzw. dobrego cholesterolu 
(HDL), który transportuje tłuszcz z ser-
ca do wątroby, gdzie związki tłuszczo-
we są przetwarzane. Po czwarte, bieganie 
wzmacnia i zwiększa wydolność płuc. Do-
cenią to zwłaszcza ludzie starsi, zagroże-
ni lub zmagający się z astmą, a także ci, 
którzy właśnie rzucili palenie. Po piąte, 
bieganie wpływa pozytywnie na system 
odpornościowy, zwiększając liczbę bia-
łych krwinek. A to oznacza mniej infek-
cji i szybszą regenerację po ewentualnej 
chorobie, operacji, porodzie etc. Wreszcie 
po szóste, ci, a raczej te z nas, którym na 
sercu leży profilaktyka przeciwstarzenio-
wa, docenią fakt, że regularne bieganie 
może uchronić przed takimi schorzenia-
mi podeszłego wieku jak: późno powstała 
cukrzyca, udar mózgu, otyłość, problemy 
z sercem, osteoporoza. Pomaga utrzymać 
ciało w świetnej formie. 

TRENING BEZ KONTUZJI
Bieganie zaczynamy od marszu. 

A konkretnie marszobiegu. Ważne, 
by w euforii, jaka towarzyszy początkom 
przygody z bieganiem, nie pominąć te-
go etapu treningu. Na portalach biego-

R U C H  T O  Z D R O W I E

Boom na bieganie to fakt. Biegają młodsi, starsi, 
stażyści i dyrektorzy, dziennikarze i zwykli 
zjadacze chleba. Biegają korporacje – by poprawić 
swój wizerunek, i celebryci – by zebrać fundusze 
na szczytny cel. Wygląda na to, że moda na bieganie 
to jednak coś więcej...

Biegać 
każdy może

METRYKA NIE GRA ROLI
To, w jakim jesteśmy wieku, nie ma 

kluczowego znaczenia. Jeśli jesteśmy 
w ogólnej dobrej kondycji, możemy za-
cząć trening właściwie od zaraz. Gdy mó-
wimy o korelacji wieku z bieganiem, 
powinniśy mieć raczej na myśli to, że bie-
gacze starsi powinni dostosować inten-
sywność treningu (zwłaszcza początko-
wego) do swoich możliwości, a po drugie 
– że ze starszym wiekiem wiąże się za-
zwyczaj ryzyko większej liczby dolegliwo-
ści, takich jak problemy ze stawami czy 
krążeniem. Jednak wiek w sam sobie nie 
jest żadnym przeciwwskazaniem do te-
go, by rozpocząć przygodę z bieganiem 
– nigdy nie jest na to za późno.

PORZĄDNE BADANIA
Nonszalancją byłoby, rzecz jasna, 

stwierdzenie, że biegać może absolut-
nie każdy. Zanim zaczniemy regular-
ne treningi (tak naprawdę nie jest istot-
ne, jaką aktywność fizyczną zamierzamy 
podjąć), skonsultujmy się z naszym leka-
rzem prowadzącym. Dlaczego? Ponieważ 
on najlepiej zna nasz organizm, przeby-
te choroby, osłabienia itp. Jakie bada-
nia może nam zlecić i co wziąć pod uwa-
gę w ramach diagnozy? Po pierwsze, wagę 
i wzrost, a co za tym idzie – ewentualną 
nadwagę bądź niedowagę. Pomocne w tym 
okaże się m.in. ustalenie wskaźnika BMI. 
Po drugie, krążenie krwi i kondycję ser-
ca. Treningi pomagają obniżyć ciśnienie, 

Bieganie ma wiele zalet. Nie bez 
kozery nazywa się je dyscypli-
ną demokratyczną. Można ją 
uprawiać właściwie wszędzie. 

Nie wymaga zbyt dużych nakładów finan-
sowych, nie wiąże się z koniecznością za-
kupu wysoce specjalistycznego sprzętu (no, 
może poza dobrymi butami, ale o tym póź-
niej). Przynosi szybkie efekty – poprawia 
ogólną kondycję, pomaga pozbyć się zbęd-
nych kilogramów, wzmacnia organizm i po-
prawia wygląd. Mówi się, że uprawiać ten 
sport może każdy. Czy faktycznie tak jest?

KAŻDY POWÓD JEST DOBRY
Zanim zaczniemy na poważnie bie-

gać, zadajmy sobie pytanie: dlaczego to ro-
bimy? I jaki mamy cel? Jedną z najczęst-
szych motywacji rozpoczynających swoją 
przygodę ze sportem jest chęć schudnięcia. 
Częściej kobiety, ale również mężczyźni 
marzą o zgrabnej sylwetce, płaskim brzu-
chu, pięknie wyrzeźbionych mięśniach 
nóg i rąk. Nie ma w tym nic złego. Tym 
bardziej że regularnie uprawiane bieganie 
sprawi, że zrzucisz nadmiar kilogramów, 
kształtując przy tym – niby mimochodem 
– swoje ciało. Z doświadczenia wiemy jed-
nak, że zapał do ćwiczeń lubi mijać, a wte-
dy warto mieć w zanadrzu dodatkową, 
silną motywację. Może to być np. chęć po-
prawy swojej sprawności, stanu zdrowia, 
zaangażowanie w bieganie bliskich czy po-
moc innym, np. poprzez udział w charyta-
tywnej imprezie biegowej. 

wych dostępnych jest wiele przykłado-
wych planów treningowych (zazwyczaj 
miesięcznych), które podpowiadają, jak 
na przemian maszerując i biegnąc, bez-
piecznie wdrożyć się w regularny tre-
ning biegowy. Przed każdą, najmniejszą 
nawet, przebieżką pamiętajmy o roz-
grzewce, zaś na jej zakończenie – o roz-
ciąganiu mięśni. Zapobiegniemy kontu-
zjom (do najczęstszych należą: skręcenie 
kostki, zapalenie ścięgna Achillesa, ko-
lano biegacza, zapalenie podeszwy sto-
py oraz syndrom napięcia przyśrodkowej 
strony piszczeli) i nieprzyjemnym bólom 
mięśni. Na kolejnych etapach treningu 
(buduje się go według modelu piramidy, 
stopniowo zwiększając obciążenie organi-
zmu) dochodzą ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie nóg, tułowia, grzbietu, trening 
kardio (ma na celu zwiększenie wydol-
ności serca i wytrzymałości organizmu), 
a także ćwiczenia z obciążeniem. Jeśli 
zaś chodzi o technikę biegania, jedno-
stajny, spokojny bieg (na początek) uzu-
pełniają kolejno: trucht, bieg długi, szyb-
ki i interwałowy i z podbiegami. Budując 
najlepszy dla siebie plan treningowy, 
warto skonsultować się z wykwalifiko-
wanym trenerem. To szczególnie istotne, 
gdy planujemy start w biegu na 5, 10 km, 
w półmaratonie lub (to już ambitne zało-
żenie) maratonie. 

ANNA ZARĘBSKA-TUTAK 
PRONATOR, 
SUPINATOR CZY 
NEUTRALNY?

Dobre buty to podstawa – nie ma 
w tym stwierdzeniu przesady. 
Większość kontuzji początkujących 
biegaczy to wynik błędów w treningu 
lub właśnie niewłaściwego obuwia. 
Jak dobrac buty? Przede wszystkim 
sprawdźmy, jaki mamy typ stopy. 
Gdy naturalnie ustawiamy stopy 
i kostki do środka linii biegu, 
to znaczy, że jesteśmy pronatorami. 
Jeżeli biegamy w każdym swoim 
kroku na zewnętrznych krawędziach 
stopy, to znak, że jesteśmy 
supinatorami. Zaś biegacz neutralny 
sytuuje się gdzieś pomiędzy. Na rynku 
dostępne są buty dla różnych 
rodzajów stopy, warto to wziąć pod 
uwagę. Druga klasyfikacja dotyczy 
podłoża, po którym zamierzamy 
biegać. Tu buty dzielimy na szosowe 
i terenowe (trailowe). Trzecia (na 
pewno nie ostatnia) to podział 
według przeznaczenia: do treningu 
i na starty. 

więc są korzystne dla osób z nadciśnie-
niem. Powodują jednak zmęczenie, dlate-
go lekarz uczuli nas na to, kiedy katego-
rycznie powinniśmy zdecydować się na 
przerwę w ćwiczeniach. Po trzecie, wydol-
ność płuc. Warto wiedzieć, jaki wysiłek 
nie będzie stanowił obciążenia dla nasze-
go układu oddechowego i czy mogą wystą-
pić ewentualne komplikacje. Kobiety mogą 
spodziewać się sugestii lżejszych trenin-
gów, a także ewentualnej konsultacji gine-
kologicznej (m.in. po to, by porozmawiać 
o planowanej lub możliwej ciąży, bieganiu 
w czasie menstruacji, w okresie menopau-
zy). Ci, którzy zmagają się z otyłością lub 
nadwagą, od lekarza medycyny ogólnej po-
winni otrzymać skierowanie do dietetyka. 
Zmiana trybu życia na aktywny wiąże się 
ze zmianą sposobu odżywiania, przy czym 
osoby otyłe muszą dokonywać zmian z du-
żo większą rozwagą. 

PSYCHE I SOMA
Bieganie niesie ze sobą wiele korzyści 

dla ciała i umysłu. Po pierwsze, pomaga 
utrzymać zdrową wagę. To nie tylko kwe-
stia estetyki, lecz przede wszystkim zdro-
wia. Jeśli mamy do zrzucenia niewiele ki-
logramów – będziemy je tracić wolniej niż 
w przypadku większej nadwagi. Jeśli tre-
ningi będą zróżnicowane i uaktualniane 
co 4-6 tygodni wraz z poprawą kondycji, 
a przede wszystkim regularne – uzyska-
my i utrzymamy właściwą wagę na długo. 

Podmiot odpowiedzialny: Walmark Sp. z o.o. SUPLEMENT DIETY

proenzi® Comfort x 60 tabl. do ssania
Glukozamina nowej generacji
Proenzi® Comfort: zawiera nową formę glukozaminy (NAG) skutecznie przenikającą 
do tkanki chrzęstnej; wchłanianie NAG jest trzykrotnie lepsze, niż wchłanianie 
tradycyjnego siarczanu glukozaminy (N-acetyloglukozamina tra�a do tkanek w 
25%, podczas gdy siarczan glukozaminy jest wchłaniany w zaledwie 8%); zawiera 
kolagen typu II, który w przeciwieństwie do większości preparatów dostępnych na 
rynku, jest w swojej naturalnej postaci gwarantującej zachowanie aktywność 
biochemicznej; obecna w produkcie witamina C wspiera prawidłową produkcję 
kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania chrząstki i kości; 
preparat dostępny jest w formie smacznych tabletek do ssania, które nie wymagają 
popijania; tabletki nie zawierają cukru, dlatego też preparat nadaje się do 
stosowania przez diabetyków.

29,95 zł*

44,70 zł**

Zawiera aminofluorek, który tworzy 
ochroną warstwę na odsłoniętych 
szyjkach zębowych, chroniąc je przed 
bodźcami zewnętrznymi oraz 
próchnicą, delikatne substancje 
czyszczące zostały specjalnie 
zaprojektowane by dbać o nadwrażliwe 
zęby.

elmex® SENSITIVE WHITENING
pasta do zębów 75 ml

Producent: GABA INTERNATIONAL AG

14,99 zł*

20,50 zł**

elmex® SENSITIVE z aminofluorkiem
pasta do zębów 75 ml

Nowy wariant elmex® SENSITIVE 
WHITENING posiada specjalną formułę, 
która skutecznie i delikatnie usuwa 
przebarwienia pomagając przywrócić 
naturalną biel zębów. Przeznaczona dla 
dorosłych oraz dzieci powyżej 7 lat; 
zawartość fluoru: 1400 ppm.

15,99 zł*

20,70 zł**

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS SUPLEMENT DIETY

Chela-Mag B6® Cardio x 30 tabl. powl. 
Dla prawidłowej pracy serca.
Chela-Mag B6® Cardio to suplement diety zawierający składniki wspierające pracę serca i układu krążenia. 
Preparat zawiera wysoko przyswajalny chelat magnezu Albion® , głóg  oraz witaminy B1, B6, B12 i kwas foliowy. 
Magnez uczestniczy w utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mięśni, do których należy również mięsień 
sercowy, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia oraz pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu nerwowego. W trosce o uzyskanie jak najwyższego poziomu magnezu w organizmie, 
źródłem tego pierwiastka w produkcie jest wysoko przyswajalny chelat aminokwasowy Albion®. W skład 
kompleksowej kompozycji produktu wchodzi wit. B6 przyczyniająca się do utrzymania właściwego 
metabolizmu energetycznego, dzięki czemu pełni istotną rolę w wytwarzaniu energii. Ilość energii potrzebnej 
do prawidłowej pracy serca jest znacznie wyższa niż ilość energii wykorzystywanej przez inne narządy. Preparat 
zawiera również ekstrakt głogu i wit. B1 pomagającą w prawidłowym funkcjonowaniu serca, wit. B12 
uczestniczącą w prawidłowej produkcji czerwonych krwinek, a także foliany pomagające w prawidłowej 
produkcji krwi oraz zaangażowane w utrzymanie właściwego poziomu homocysteiny, której zbyt wysoka ilość 
wpływa niekorzystnie na ściany naczyń krwionośnych. 

13,45 zł*
CE
NO
WY

!

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 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Podmiot 
odpowiedzialny: Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 25A

Ibuprofen LGO 400 mg  
x 10 tabl. / x 20 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.

3,50 zł*

5,59 zł** CE
NO
WY

! 5,95 zł*

9,84 zł**

20 tabl.

NOWOŚĆ!
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URODA
Wiosna wita nas nie tylko zaglądającym w okna 

słońcem. Także, niestety, matowymi włosami, 
ziemistą cerą i łamliwością paznokci.  

HANNA MĄDR A

Kiedy kwiecień puka 
do drzwi, większość z nas 
jest poszarzała i w gor-
szej kondycji. Nasza skó-
ra przez ostatnie miesiące 

nie widziała słońca, musiała też znosić 
gwałtowne skoki temperatury. Rzadko 
„wyprowadzana na spacery” jest nie-
dotleniona i przesuszona przez prze-
bywanie w suchych, ogrzewanych po-
mieszczeniach. Suche mamy też włosy. 
Ich sytuacja jest jeszcze gorsza: wciąż 
były więzione pod czapkami i kaptu-
rami. W takim „więzieniu” nie tylko 
się targały i plątały, ale też przegrze-
wały i przetłuszczały. Paznokcie z ko-
lei płacą cenę za mniej bogatą w skład-
niki odżywcze dietę, przez co stają się 

matowe, a płytka osłabiona – w efekcie 
łatwiej ją uszkodzić. Mogą się też roz-
dwajać lub łamać.

I jak tu witać wiosnę? Na szczęście 
pomoże nam odpowiednia kuracja. 

PROMIENNA BUZIA
Zacznijmy od porządnego oczysz-

czenia skóry – tylko uwolniona spod 
warstwy zrogowaciałego, martwe-
go naskórka będzie w stanie skutecz-
nie przyjmować zawarte w kremach 
składniki odżywcze. W dodatku odzy-
ska ładny, zdrowy koloryt. Do oczysz-
czenia skóry potrzebujemy specjalne-
go pilingu – jednak jego rodzaj należy 
dobrać odpowiednio do rodzaju ce-
ry. Ta normalna zniesie nieco szorst-
ki piling mechaniczny, tzn. preparat 
zawierający drobne ziarenka, ściera-
jące martwy naskórek, np. zmielo-
ne łupiny orzechów, pestki brzoskwiń 

czy migdały, popularne są tak-
że pilingi cukrowe. Im mniejsze 

są drobinki pilingu, tym de-
likatniejsze jest jego działa-

nie. Wilgotną skórę nale-
ży masować, nakładając 

na nią wcześniej nieco 
preparatu – a po chwi-

li spłukać. Taki pi-
ling będzie także 

po zimie
odpowiedni dla cery mieszanej lub ło-
jotokowej. Panie o cerze delikatnej, 
suchej czy skłonnej do podrażnień po-
winny sięgnąć po pilingi enzymatycz-
ne. Zawierają one specjalne substan-
cje, których zadaniem jest chemiczne 
rozpuszczenie martwych komórek na-
skórka. Dlatego preparat należy rów-
nomiernie rozprowadzić na twarzy, 
zostawić kilka minut, a następnie 
dokładnie spłukać ciepłą wodą. 
Dla miłośniczek nowinek kosmetycz-
nych przeznaczone są maseczki typu 
peel-off. Taką maseczkę rozprowadza 
się na skórze twarzy i zostawia do wy-
schnięcia – a kiedy wyschnie, zdejmu-
je się ją jak drugą skórę. Maseczka ta-
ka pomaga usuwać nie tylko martwe 
komórki, ale też zanieczyszczenia, 
które ukryły się w porach.

KREM IDEALNY
„Głodna” po zimie skóra potrzebu-

je bogatszego odżywiania. Sięgajmy 
więc po kremy zawierające witaminy 
A, C, E oraz nawilżający i przeciwza-
palny D-pantenol. Zrewitalizują i uela-
stycznią skórę, poprawią procesy ke-
ratynizacji naskórka. Zafundujmy jej 
także dawkę koenzymu Q10, który 
przyśpiesza metabolizm komórkowy, 
poprawia koloryt i działa dotleniająco. 
Modne ostatnio oleje – arganowy, ma-
kadamia, karite – zatrzymują w skó-
rze wilgoć, tworzą ochronny płaszcz, 
dostarczają witamin i cennych kwa-
sów tłuszczowych. Z kolei algi morskie 
promują odnowę naskórka i wzmac-
niają ściany naczyń w skórze. Raz 

Do oczyszczenia 
skóry potrzebujemy 
specjalnego pilingu 
– jego rodzaj należy 
dobrać odpowiednio 
do rodzaju cery.

WŁAŚCIWA 
DIETA

Skórę, włosy i paznokcie można 
odżywić dzięki odpowiednio 
zbilansowanemu menu. 

Powinny się w nim znaleźć przede 
wszystkim witaminy z grupy B 
(zawarte w kaszach, warzywach 
strączkowych, orzechach 
i migdałach, płatkach owsianych); 
białko i zdrowe tłuszcze, stanowiące 
podstawowy budulec skóry 
(znajdziemy je w mięsie, nabiale, 
olejach roślinnych, rybach), kwas 
foliowy (zawarty w „żywych” 
liściach). Zafundujmy też sobie 
preparat zawierający dawkę 
skrzypu i krzemu, który poprawi 
kondycję skóry, włosów i paznokci.

Potrójny zestaw składników, które odżywia-
ją oczy i wspomagają ich naturalne 
mechanizmy obronne:
Najwyższa dawka kwasów omega-3:  
DHA+EPA (320 mg) w jednej kapsułce*! 
Zwiększona dawka luteiny krystalicznej (12 
mg) i zeaksantyny (1 mg) oraz antyoksydanty 
(Zn, Se, Cu, wit ACE+B2). 
Dla osób, które muszą w pełni zadbać o swoje 
oczy, w tym odczuwających zmęczenie wzroku, 
noszących soczewki kontaktowe.
* Najwyższa dawka kwasów omega-3 na rynku kapsułek z luteiną

Stosowanie: tylko 1 kapsułka dziennie! 
Na miesiąc stosowania.

Doppelherz® aktiv Na oczy TOTAL
30 kapsułek

Doppelherz® aktiv Na włosy i paznokcie
30 kapsułek

Doppelherz® aktiv Aktiv-Meno
60 tabletek

Prote�x® DENTAL
żel kojąco-regenerujący do dziąseł, 10 ml

+Skrzyp

Ekonomiczne opakowanie: na 2 miesiące 
stosowania.
Najwyższa łączna dawka izo�awonów 
sojowych (50 mg) i  wapnia (500 mg); z 
dodatkiem witaminy D3 i witamin z grupy B 
- dla kobiet po 40 roku życia:
• łagodzi objawy menopauzy, 
• chroni układ kostny przed osłabieniem, 
• wzmacnia układ nerwowy i krwionośny.
 
Stosowanie: tylko 1 tabletka  dziennie! 

Zmniejsza bolesność i przyśpiesza gojenie w stanach zapalnych dziąseł i 
jamy ustnej, odleżynach poprotezowych, owrzodzeniach i aftach, 
obrzękach i krwawieniach dziąseł. Dodatkowo chroni błonę śluzową 
przed dalszymi urazami. Nie zaburza naturalnej �ory bakteryjnej.

Preparat ochrony stomatologicznej

Podmiot odpowiedzialny: Queisser Pharma 

34,95 zł*

41,90 zł**

Skoncentrowany wyciąg ze skrzypu (z 1000 
mg ziela skrzypu) 
z dodatkiem 3 aminokwasów i 7 witamin:
- odżywia włosy i paznokcie,
- wzmacnia ich strukturę i poprawia 
wytrzymałość,
- przywraca naturalny kolor i połysk włosów.

Stosowanie: 1 kapsułka dziennie

27,95 zł*

35,66 zł**

Naturalny blask i siła

17,99 zł*

23,60 zł**

Dojrzałość na TAK!

Suplement diety

Suplement diety

13,99 zł*

17,26 zł**
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w tygodniu warto zafundować skórze 
maseczkę odpowiednią do rodzaju ce-
ry – w drogeriach można dostać różne 
maseczki odżywcze, nawilżające, rege-
nerujące i przeciwstarzeniowe.

PIĘKNE I SILNE PAZNOKCIE
Zafundujmy im specjalną odżyw-

kę. Odżywki do paznokci wygląda-
ją jak bezbarwny lakier. Pomalowana 
nimi płytka wchłania ich składniki. 
Można używać ich pod lakier. Nakła-
damy odżywkę co kilka dni. Możemy 
kupić odżywki z wapniem, keratyną, 

krzemem, magnezem i witaminami. 
Takie połączenie daje płytce elastycz-
ność, twardość i siłę. Najlepiej jest 
nakładać odżywki na noc, a wszyst-
kie prace domowe wykonywać w rę-
kawiczkach. Na co dzień chrońmy też 
płytkę, stosując bogate w składniki 
odżywcze kremy do rąk. Ważne: od-

żywki zawsze nakładamy u nasady 
paznokcia, to jedyny sposób, aby do-
tarły do macierzy płytki.

WSPANIAŁA CZUPRYNA
Zaczynamy od odpowiedniego my-

cia: należy kupić szampon odpowied-
ni do rodzaju włosów. Najlepiej, gdy 
szampon i odżywka są tej samej firmy 
– to daje nam dobrany i wzajemnie się 
uzupełniający zestaw składników od-
żywczych. Podczas mycia zafunduj-
my skórze głowy masaż, nie używaj-
my gorącej wody (szkodzi włosom), 
a na koniec wyciskamy je (nie trze-
my!). Jeśli możemy, zrezygnujmy z su-
szarki. Jeśli nie – suszmy włosy jak 
najchłodniejszym strumieniem powie-
trza. Regularnie powinniśmy stoso-
wać też maski odżywcze, regenerują-
ce lub/i nawilżające. Szukajmy masek 
zawierających keratynę, białka mle-
ka, miód, proteiny jedwabiu, natu-
ralne wyciągi roślinne (skrzyp, po-
krzywa). Maskę warto nakładać raz 
w tygodniu. Natomiast raz w miesiącu 
odwiedźmy salon fryzjerski, prosząc 
o intensywniejszą regenerację. Regu-
larnie podcinajmy też zniszczone koń-
cówki – jeśli włos jest rozdwojony, nie 
będzie chłonąć substancji odżywczych 
z maseczek, ponieważ właśnie przez 
końcówki „tankuje” dobroczynne 
składniki zawarte w kosmetykach. 

Odżywki najlepiej 
nakładać na noc, 
a wszystkie prace 
domowe wykonywać 
w rękawiczkach.

SUPLEMENT DIETY

Podczas ssania pastylek CHRYPEX uwalniane są 
substancje czynne, które powlekają błonę 
śluzową ochronnym filmem, łagodząc 
dolegliwości związane z podrażnieniem błony 
śluzowej gardła, takie jak: chrypka, pieczenie 
gardła. Dodatkowo chroni struny głosowe. 
Zawiera wyciąg z porostu islandzkiego. 
Produkt ma postać nowoczesnych żelowych 
pastylek. Zalecane dawkowanie to 1-2 pastylki 
w zależności od potrzeb, kilka razy dziennie. 
Chrypex można stosować przez dłuższy czas. 
Smaki: mięta, czarna porzeczka, cytryna. 

CHRYPex® x 30 pastylek do ssania
CHRYPex na chrypkę.

Podmiot odpowiedzialny: SOLINEA

12,75 zł*

20,73 zł**

UNIBEN 1,5 mg/ml aerozol 30 ml
do stosowania w jamie ustnej

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.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na benzydaminy chlorowodorek lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą produktu. Skład: benzydamina 1,5 mg/ml Podmiot odpowiedzialny: 
Zakłady Farmaceutyczne „Unia” Spółdzielnia Pracy

SZYBKO TRAFIA W BÓL GARDŁA

• Precyzyjnie tra�a w ognisko zapalne

 (długi aplikator)

• Nawilża śluzówkę (zawiera glicerol)

• Przyjemny, słodki smak 10,99 zł*

17,27 zł**

49,99 zł*

77,18 zł**
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Nigdy nie jest za 
późno na poprawę  
wad zgryzu. 

Ostatnio dentysta bacz-
nie mi się przyjrzał, 
po czym powiedział: 
– Wie Pani co... my-
ślę, że musi Pani no-

sić aparat na zęby, żeby wyrównać je i 
poprawić zgryz. Proszę udać się do or-
todonty. Jak powiedział, tak zrobiłam. 
Okazało się, że mój przypadek jest na-
prawdę poważny. Nie dość, że muszę 
nosić to ustrojstwo przez przynajmniej 
dwa lata, to jeszcze wcześniej czeka 
mnie operacja, bo bez niej aparat tylko 
pogorszy moją wadę. Operacja – to już 
brzmi groźnie. Jak każdy człowiek przy 
zdrowych zmysłach zapytałam: czy 
jest to konieczne? Ortodontka wygląda-
ła na zaskoczoną, więc doprecyzowa-
łam: czy jeżeli nie poddam się operacji, 
to wypadną mi zęby albo nie będę mo-
gła jeść twardych rzeczy? – Nie, skąd?! 
– zawołała radośnie. – Po prostu będzie 
się pani brzydko starzeć! 

To naprawdę ostatnia odpowiedź, 
jakiej się spodziewałam. Nie sądzi-

łam też, że będę musiała zapłacić 
150 złotych za tak potrzebną w moim 
życiu informację. Równie dobrze mo-
gła mi to powiedzieć ciocia, która ma 
taki sam zgryz (i, swoją drogą, pięk-
nie się starzeje).

Mimo, że zdaję sobie jednak spra-
wę, że pewna część osób nie obejdzie 
się bez aparatu ortodontycznego, cza-
sem dziwię się, że nagle wszyscy za-
częli dostrzegać swoje wady w uzę-
bieniu. Niekiedy jeden „wampirzy” 
ząbek, a to niewielka diastema powo-
duje, że czujemy się gorsi od osób o ide-
alnym uzębieniu. Czy każda – nawet 
najmniejsza – krzywizna predestynuje 
pacjenta do zabiegu prostującego? Jeśli 
tak uważamy, nie pozostaje nic innego 
jak wydać paręnaście tysięcy na apa-
rat ortodontyczny. 

A przecież można za te pieniądze 
wybrać się z całą rodziną na wyma-
rzone wakacje, tylko czy warto? Co 
to za zdjęcia pamiątkowe z krzywy-
mi zębami?

Co jak co, ale przygoda z aparatem 
nigdy się nie kończy. Myślisz sobie: po-
noszę dwa lata, a później mam spokój. 
Niestety nie. Okazuje się, że zęby mają 
tendencję do stopniowego przemieszcza-
nia się na swoje dawne miejsca i mogą 
stopniowo wracać do stanu wyjściowe-
go. Ale i na to nasi eksperci znaleźli roz-
wiązanie – dzięki drutowi, który jest 
umieszczany za zębami, da się ten pro-
ces zatrzymać. Wygląda na to, że stoma-
tologia dalej nie posunęła się do przodu, 
bo nikt nie wie, co z tymi drutami te-
raz zrobić. I tak sobie żyje połowa spo-
łeczeństwa – z drutem za zębami. Kto 
wie? Może Wasz szef, ogrodnik czy pan 
z osiedlowego sklepu jest jednym z nich. 

Aparaty u dzieci wydają się czymś 
naturalnym, ale równie często widać 
je ustach dorosłych. Dzisiaj każdy z 
nas może mieć aparat, i rodzce i dzieci. 
Bo nigdy nie jest za późno na wyrów-
nanie zgryzu. Szczególnie celebryci, lu-
dzie mediów i dziennikarze telewizyj-
ni prostują zęby, co pokazuje, że nie 
ma się czego wstydzić.  

Ale co kraj, to obyczaj. My wyda-
jemy fortunę, żeby mieć piękne, pro-
ste zęby, a Japonki specjalnie się oszpe-
cają. Mieszkanki kraju wschodzącego 
słońca poddają się zabiegowi krzywie-
nia zębów, bo uważają, że doda im 
to uroku. Ja jestem urocza z natury 
i nie mam zamiaru tego zmieniać ani 
w jedną, ani w drugą stronę. 

MART YNA ROZESŁ ANIEC

Coraz więcej osób przykłada 
wagę do swojego wyglądu. 

Ta wstrzykuje sobie 
botoks, tamta nie wyjdzie 

z mieszkania bez doklejonych 
rzęs, no a przed wakacjami 

konieczne jest solarium! To już 
skrajne przypadki, ale tym, 
co idealnie charakteryzuje 

nasze społeczeństwo,  
są druciane zęby.

TRZYMAJ 
DRUTY

za zębami

33w w w.tanielek imagaz y n.pl
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ADAM CZECHOWSKI

cyklu, kiedy dominują estrogeny, sen 
jest płytszy, a w drugiej, progesterono-
wej – głębszy. Pod koniec cyklu, gdy po-
ziom progesteronu gwałtownie spa-
da, u wielu kobiet pojawia się napięcie 
przedmiesiączkowe i kłopoty z zasypia-
niem. Do problemów ze snem predesty-
nuje również układ nerwowy, który jest 
bardziej wrażliwy niż męski. Kobiety 
silniej niż mężczyźni reagują na stres 
i trudniej radzą sobie z jego skutkami, 
bo są bardziej emocjonalne. 

Warto także wspomnieć o wyjąt-
kowych okresach w życiu kobiety, kie-
dy jest ona bardziej narażona na kłopoty 
ze snem: są to ciąża i menopauza. W cią-
ży spać nie daje przede wszystkim du-
ży brzuch, który uniemożliwia wygodne 
ułożenie się. Poza tym rosnący płód czę-
sto powoduje niedobór żelaza, a to z kolei 
może wywołać zespół niespokojnych nóg, 
który utrudnia zaśnięcie. Jeśli zaś chodzi 
o menopauzę, to charakterystyczne dla 
niej są zlewne poty i zwiększona nerwo-
wość. To one właśnie zaburzają sen.

NIEWYSPANY JAK DZIECKO?
Bezsenność rzadziej dotyka najmłod-

szych, choć ich nie omija. Jeśli chodzi 
o niemowlęta, to kłopoty ze snem najczę-
ściej są łatwe do wyśledzenia. Zwykle wy-
wołane są mokrą pieluchą, głodem lub... 
przejedzeniem. Dość często prowokuje 
je zmiana nawyków sennych, np. „wypro-
wadzenie” malucha z sypialni. Tego ty-
pu problemy na szczęście jednak w mia-
rę szybko mijają. Niestety nie można 
tego samego powiedzieć o problemach ze 
snem wśród dzieci starszych i młodzieży. 
U przedszkolaków i młodszych uczniów 
kłopoty ze snem dość często wywołane 
są moczeniem nocnym, które uniemoż-
liwia spokojny sen. Dopiero uporanie się 
z tym problemem może poprawić jakość 
snu. W przypadku starszych dzieci i mło-
dzieży za kłopotami ze snem stoi zazwy-
czaj stres – spowodowany szkołą, relacja-
mi koleżeńskimi, problemami z sympatią. 
Nie można wykluczyć również roli uży-
wek, które mogą działać silnie pobudzają-
co. Jedno jest pewne: niewyspane dziecko 
to dziecko nadpobudliwe, nerwowe, słabe 
w szkole. Dlatego nie wolno czekać za dłu-
go. Jeśli zauważysz, że twoje dziecko ma 
kłopoty ze snem, reaguj – rozmawiaj, po-
móż mu zadbać o higienę snu (patrz rady 
poniżej), a jeśli to nie pomoże, szukaj po-
mocy u lekarza. 

SENIOR CHCE SPAĆ!
Z wiekiem zmniejsza się zapotrzebo-

wanie organizmu na sen. To naturalny 

proces, który pogłębia się jeszcze wraz 
z momentem przejścia na emeryturę, gdy 
zmniejsza się poziom aktywności zawodo-
wej. Do tego dochodzą przewlekłe choro-
by i dolegliwości, które nie dają spokojnie 
spać, np. bóle kręgosłupa, stawów, zgaga 
czy zwiększone parcie na pęcherz moczo-
wy. To wszystko sprawia, że nocny wypo-
czynek nie jest satysfakcjonujący. Trudno 
też przestawić się na to, że nagle zaczyna 
wystarczać nam 6-7 godzin snu na dobę! 
Przyzwyczajeni do dłuższego spania senio-
rzy kładą się wcześnie spać, budzą po kil-
ku godzinach i leżą w łóżku do rana, cier-
piąc katusze. 
Konsultacja: Edyta  
Żółtowska-Górska, psycholog

Choć każdy po ciężkim dniu 
marzy tylko o tym, by zasnąć, 

uda się to zaledwie 80 proc. 
osób. Pozostałe 20 proc. 

będzie walczyć o każdą 
minutę błogiego snu... 

Gdy sen

P S Y C H O L O G I A

nie nadchodzi…
Komu z nas nie zdarzyło się kiep-

sko spać? Czasem wystarczy 
trudniejszy dzień w pracy, kłót-
nia z partnerem, by pojawiły 

się kłopoty. Zazwyczaj są one przejściowe 
i jak najbardziej naturalne. Jeśli jednak ta-
ka sytuacja powtarza się co najmniej trzy 
razy w tygodniu przez mniej więcej mie-
siąc i wpływa na obniżenie naszej spraw-
ności w ciągu dnia, warto się temu przyj-
rzeć, bo może to być bezsenność. Choroba, 
która najczęściej wymaga leczenia. 

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU
Większości z nas wydaje się, że o bez-

senności mówimy, gdy ktoś nie może za-
snąć, choć czuje się zmęczony. To jednak 
tylko jedno oblicze tego zaburzenia. Niektó-
rym osobom zaśnięcie nie sprawia żadnych 
problemów, kłopot mają natomiast z utrzy-

SPOSOBY  
NA KŁOPOTY
Jeśli problemy z bezsennością 
pojawiają się epizodycznie, możesz 
ratować się ziołami uspokajającymi 
(np. naparem z kozłka lekarskiego 
czy melisy) lub lekiem bez recepty. 
Jeśli jednak zdarzają się często 
i powodują, że w ciągu dnia czujesz 
się rozbita, zmęczona, idź do lekarza, 
bo prawdopodobnie jest ci potrzebne 
profesjonalne leczenie. Na własną rękę 
natomiast zadbaj o higienę snu. Czasem 
małe zmiany mogą spowodować, 
że bezsenność minie sama.

•  Przed snem unikaj jasnego światła. Sty-
muluje ono mózg i hamuje produkcję 
melatoniny, hormonu odpowiedzialnego 
za regulację zegara biologicznego.

•  Przeznaczaj na sen co najmniej 6 godzin 
na dobę. Staraj się kłaść spać i wstawać 
mniej więcej o stałej porze. 

•  Nie zmuszaj się do snu. Jeśli nie chce 
ci się spać, nie kładź się do łóżka. Lepiej 
poczekaj, aż poczujesz zmęczenie. 

•  Ogranicz czas spędzany w łóżku – raczej 
w nim nie czytaj, nie korzystaj z kompu-
tera. Każda godzina przeleżana w łóżku 
wzmacnia bezsenność. Jeśli nie możesz 
zasnąć, poczekaj 15 min i wstań. Pozo-
stań poza łóżkiem tak długo, aż znów 
nie poczujesz się senna. 

•  Miej swoje miejsce do spania. Usuń 
z niego wszelkie elementy, które mogły-
by cię rozpraszać. 

•  Zadbaj o higienę w sypialni - zgaś świa-
tło od razu, jak się położysz. Pilnuj też, 
by w sypialni nie było za gorąco. Najlep-
sza temperatura do spania do 18°C. 

•  Bądź aktywna w ciągu dnia. Poświęć 
co najmniej 20-30 minut dziennie 
na ćwiczenia fizyczne, najlepiej w godzi-
nach rannych lub popołudniowych. Uni-
kaj ćwiczeń na trzy godziny przed uda-
niem się do łóżka. 

maniem snu – budzą się nawet z powodu 
szeptu za ścianą czy kropli deszczu uderza-
jących w okno. Jest jeszcze jednak grupa 
osób cierpiących na bezsenność – zasypiają 
one normalnie i śpią twardo, tyle że bardzo 
krótko. Budzą się kilka godzin przed budzi-
kiem i nie są w stanie dalej spać. Niezależ-
nie od rodzaju bezsenności zawsze nega-
tywnie wpływa ona na nasze samopoczucie 
– pogłębia uczucie zmęczenia, rozdrażnie-
nie, kłopoty z koncentracją. A przewlekła 
może doprowadzić do poważnych proble-
mów zdrowotnych – chorób serca, depre-
sji, nerwicy czy spadku odporności. Dlatego 
warto ją rozpoznać i z nią walczyć. 

DOMENA KOBIET? 
Statystycznie panie cierpią na nią 

dwa razy częściej. Wpływ na to mają 
na pewno hormony – w pierwszej fazie 

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.

6,99 zł*

16,85 zł**

Enterol 250 
kapsułki x 10 kaps.
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej  x 10 sasz.

Skład: 250 mg lio�lizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardii oraz  subst. pomoc. m.in.: 
laktoza jednowodna (kapsułka, saszetka) i fruktoza (saszetka)  Przeciwwskazania: nadwrażliwość na 
składniki preparatu; nie stosować u pacjentów z cewnikiem założonym do żyły centralnej
Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, Francja

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 di�cile; 
zapobieganie biegunkom związanym z żywieniem dojelitowym

16,99 zł*

20,53 zł**

16,99 zł*

21,33 zł**

1 

12,99 zł*

18,40 zł**

8,95 zł*

16,21 zł**

CE
NO
WY

!

10 tabl.20 tabl.

4,49 zł*

10,08 zł**

Podmiot odpowiedzialny: WARMARK Sp. z o.o. SUPLEMENT DIETY

LIDERIN® x 6 tabletek
Liderin® to wysokiej jakości formuła opracowana dla szybkiej poprawy sprawności 
seksualnej: 3 tabletki przyjmuje się przynajmniej godzinę przed stosunkiem. 
W składzie znajduje się przebadana naukowo, opatentowana kompozycja 
substancji: L-arginina i Pycnogenol®, wzbogacona o wyciąg z żeń-szenia.  
Ginsenozydy pomagają wywołać i wzmocnić erekcję. 
* Klotz, Mathers, Braun, Bloch, Engelmann, 1999
**Kompozycja aktywnych składników opatentowana w Stanach Zjednoczonych pod nr 6.565.851
*** Pycnogenol jest zarejestrowanym znakiem handlowym �rmy Horphag Research Ltd.

42,50 zł*

76,47 zł**CE
NO
WY

!

Tabletki Uspokajające LABOFARM®
x 20 tabl. / x 60 tabl. / x 90 tabl.

Tradycyjnie w przejściowych, łagodnych stanach napięcia 
nerwowego oraz okresowych trudnościach w zasypianiu. 
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania                   
w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie             
z jego długotrwałego stosowania.

Skład: Korzeń kozłka (Valerianae radix) - 170 mg; Liść melisy (Melissae folium) - 50 mg; Szyszka 
chmielu (Lupuli �os) - 50 mg; Ziele serdecznika (Leonuri cardiacae herba) - 50 mg; Przeciwwskaza-
nia: Nie należy stosować leku, w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Podmiot 
odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne Labofarm Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lubichowska 176 b, 
83-200 Starogard Gdański

SUPLEMENT DIETY

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 funkcjonowa-
niu układu nerwowego oraz przyczyniają się 
do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia 
organizmu.

Forsen® x 30 kaps.
Spokojny sen i dobre samopoczucie

18,65 zł*

Podmiot odpowiedzialny: OLIMP-LABS

SUPLEMENT DIETY

Witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania naczyń krwionośnych; pomaga w prawidłowym 
funkcjonowaniu układu odpornościowego; przyczynia się do zmniejszenia uczucia 
zmęczenia i znużenia; pomagaw ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym; 
zwiększa przyswajanie żelaza.

CeMAX Forte x 14 tabl.
CeMAX x 30 tabl.

Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM Sp. z o. o.  ul.Wałbrzyska13, 60-198 Poznań

6,45 zł*

13,20 zł**

6,45 zł*

13,20 zł**
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oglądamy telewizję, rozmawiamy przez 
telefon? Dziecko uczy się, że jedzenie jest 
czynnością mało ważną.

Takie zachowanie z czasem przekła-
da się na świadomość tego, co jemy, ile 
i jak. Dlatego możliwe, że maluch naj-
pierw będzie bawił się jedzeniem, a na-
stolatek łapał w biegu bułkę i biegł 
do swoich spraw. A źle skomponowany 
jadłospis szybko przekłada się na gorszy 
rozwój oraz zdrowie dziecka.

 
NASTOLETNIE KŁOPOTY
Poważniejsze problemy z brakiem ape-

tytu częściej dotyczą nastolatków. W cza-
sie dojrzewania ważne stają się dla nich 
wygląd i podążanie za trendami w mo-
dzie, urodzie i stylu życia. 

Media promują wizerunek ludzi 
szczupłych i pięknych. Dlatego kiedy 
nastolatki głodzą się, by osiągnąć upra-
gniony rozmiar, mogą wpaść w poważ-
ne choroby – anoreksję czy bulimię. 
Przesadna chęć dbania o jakość tego, 
co się je, może za to przerodzić się w or-
toreksję – obsesję na punkcie zdrowe-
go jedzenia. Jej objawem jest lęk przed 
spożywaniem dużych porcji i niewłaści-
wych produktów. 
Konsultacja: dr n. med. Krzysztof 
Kowalczyk, Prophmed.pl

 
Nie chcę jeść

Odpowiednia dieta 
to podstawa zdrowego 

rozwoju zarówno 
maleńkiego, jak i już 

odrosłego od ziemi 
człowieka. Ale co zrobić, 

kiedy dziecko uporczywie 
odmawia jedzenia? Jakie 
są tego przyczyny i kiedy 

brak apetytu powinien 
zaniepokoić?

MAGDALENA POMYK AŁ A TO MOŻE BYĆ CHOROBA

Dobrze zbilansowana dieta do-
starcza niezbędnych dla pra-
widłowego funkcjonowa-
nia witamin i minerałów, 
wpływa na harmonijny roz-

wój intelektualny i fizyczny. Banał? Dla nas 
tak. Ale dziecku tego logicznie nie wytłu-
maczymy, kiedy uporczywie odmawia zje-
dzenia obiadu. Co wtedy robić? 

Po pierwsze zachowajmy zdrowy roz-
sądek i nie wpadajmy w panikę. Jeśli sytu-
acja jest sporadyczna, może po prostu nie 
jest głodne. Kłopot pojawia się, gdy odma-
wianie jedzenia powtarza się. W zależno-
ści od wieku przyczyny takiego zachowa-
nia mogą być różne.

PROBLEMY WYCHOWAWCZE
W przypadku kilkulatków odmowa je-

dzenia często wiąże się z ogólnymi proble-
mami wychowawczymi. Jeśli dziecko ma-
rudzi, wybrzydza i bawi się jedzeniem, 

zastanówmy się nad codziennymi rytuała-
mi. Dla malucha ważna jest regularność. 
Dlatego kiedy nie przestrzegamy stałych go-
dzin pewnych czynności (w tym spożywa-
nia posiłków), jego cykl dobowy rozregulo-
wuje się, a dziecko staje się kapryśne. 

Może się również okazać, że brak ape-
tytu związany jest ze stresem. Kiedy ma-
lec nie ma poczucia bezpieczeństwa, może 
reagować odmową: jedzenia, snu, zabawy. 
Jakie sytuacje są dla niego trudne? Zbyt 

długie rozstanie z mamą, narodziny ro-
dzeństwa i związana z tym obawa o miłość 
rodziców, nowe miejsce (np. przedszkole) 
i obcy ludzie (np. tłumne imieniny). 

Czasem myślimy, że dziecko robi nam 
na złość i nie chce jeść. Ale pomyślmy, czy 
nie zmuszamy go do jedzenia czegoś, czego 
nie lubi? Może czuje, że na nic nie ma wpły-
wu, i buntuje się? Tak dzieje się w przypad-
ku nadopiekuńczych rodziców, którzy wy-
ręczają dziecko w różnych czynnościach, 
nie pozwalają mu decydować i wiele rzeczy 
mu nakazują. Dlatego malec – odmawiając 
jedzenia – manifestuje swoje zdanie.

CHOROBY MAŁYCH I WIĘKSZYCH
A jak to wygląda w przypadku nastolat-

ków? Zarówno małe dzieci, jak i nastolatki 
mogą odmawiać jedzenia z powodu choroby 
czy złych nawyków żywieniowych. 

W pierwszym przypadku utrata apetytu 
pojawia się podczas ciężkiej, przedłużającej 

się infekcji, gorączki, czy nieżytów jelito-
wych. Organizm walczy z chorobą, ale jed-
nocześnie spada apetyt, a w konsekwencji 
waga dziecka. Po kuracji i rekonwalescencji 
wszystko powinno wrócić do normy. 

Gdy tak się nie dzieje, koniecz-
na jest obserwacja i konsultacja lekar-
ska. Zwłaszcza jeśli spadek apetytu idzie 
w parze z huśtawkami nastroju, płaczli-
wością i drażliwością. Wówczas może to 
być oznaka problemów (z rówieśnikami, 
w szkole, w domu), z którymi dziecko so-
bie nie radzi. Może być to także symptom 
depresji. Narażone są na nią coraz częściej 
nastolatki, które szybko dorastają i pod-
dane są większej niż kiedyś presji osią-
gnięcia sukcesu. Pomyślmy, że czasem sa-
mi nie radzimy sobie z nadmiarem pracy 
i obowiązków domowych. A co ma powie-
dzieć nastolatek, który właśnie poszukuje 
własnej tożsamości i – choćby brzmiało to 
górnolotnie – sensu życia?

ZŁE NAWYKI ŻYWIENIOWE
Maluchy obserwują i naśladują rodzi-

ców i w ten sposób uczą się nowych czyn-
ności i umiejętności. Dlatego jeśli nie przy-
wiązujemy uwagi do wspólnych posiłków, 
jemy w biegu i byle co, to nie spodziewaj-
my się, że dziecko będzie zachowywać się 
inaczej. Czytamy przy jedzeniu gazetę, 

• Alergie pokarmowe. 
Dziecko po spożyciu jakiegoś 
produktu może boleć brzuch 
i wtedy instynktownie będzie 
unikało jedzenia. 

• Nietolerancje pokarmowe. 
Zaburzenie polegające na 
nieprawidłowym przyswaja-
niu pokarmu (np. zespół nie-
tolerancji glutenu, czyli ce-
liakia). Mogą też świadczyć 
o obecności w organizmie 
pasożytów. Objawiają się 
także bólami brzucha, wzdę-
ciami, biegunkami.

• Choroby górnego odcin-

ka przewodu pokarmowe-
go. A szczególnie refluks żo-
łądkowo-jelitowy, choroba 
wrzodowa.

• Niedobór żelaza, czyli ane-
mia. Wpływa na niedotlenie-
nie tkanek i w konsekwencji 
kondycję całego organizmu. 
Najczęstsze objawy to brak 
apetytu, bladość i apatia.

• Zaparcia. Nieregular-
ne wypróżnianie się, wzdę-
cia i nasilające się po posiłku 
dolegliwości bólowe spra-
wiają, że dziecko unika spo-
żywania pokarmu.

• Jadłowstręt psychiczny 
(anorexia nervosa). Choro-
ba pojawiająca się głównie 
u nastolatek obawiających 
się nadwagi.

• Przyjmowanie narkoty-
ków, alkoholu lub innych le-
ków psychotropowych (do-
tyczy zwykle dzieci w wieku 
od gimnazjalnego wzwyż). 
Środki te, jako jedno z dzia-
łań, hamują łaknienie.

• Nadmiar suplementów 
diety. Chodzi zwłaszcza o te, 
które zawierają chrom.

Dla malucha obgryzanie 
paznokci to najczęściej 
sposób na rozładowanie 
napięcia emocjonalnego.

D Z I E C I
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SWYRÓB MEDYCZNY

Innowacyjny produkt o klinicznie sprawdzonej skuteczności. Zapobiega 
wystąpieniu objawów alergii takich jak: kichanie, wyciek z nosa, świąd oczu. 
Sproszkowana celuloza w zetknięciu z wilgotną błoną śluzową nosa  tworzy film 
ochronny, który zapobiega bezpośredniemu narażeniu na alergeny wziewne nie 
dopuszczając do wywołania reakcji alergicznej.                                         www.stopal.pl

StopAL proszek antyalergiczny spray x 200 daw.
Skuteczna ochrona przed objawami alergicznego nieżytu nosa.

Podmiot odpowiedzialny: A&D Pharma Poland Sp. z o.o.

22,00 zł*

30,61 zł**

CE
NO
WY

!

trilac® plus środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Producent: Krotex Pharm Sp.z o.o. Sp.k. ul. Dostępna 56, 01-490 Warszawa

19,45 zł*

35,38 zł**

9,99 zł*

18,63 zł**

9,99 zł*

22,10 zł**

Nowoczesny probiotyk dla całej rodziny. Do postępowania 
dietetycznego w celu: uzupełnienia mikro�ory przewodu 
pokarmowego w trakcie i po antybiotykoterapii; skrócenia 
czasu trwania biegunki infekcyjnej; wspomagania                            
w utrzymaniu prawidłowej pracy jelit oraz naturalnej 
odporności organizmu; w celu uzupełnienia diety                            
w przypadku wystąpienia biegunki podróżnych. Zawiera 
szczep Lactobacillus rhamnosus GG, unikalna mieszanka                  
4 szczepów bakterii, wystarczy jedna dawka dziennie, 
wykazuje wysoką zdolność adhezji do komórek nabłonka 
jelita, nie zawiera białka mleka ani laktozy.

dla dzieci od 1. miesiąca i dorosłych dla dzieci od 1. miesiąca i dorosłych dla dzieci od 1. miesiąca i dorosłych

SUPLEMENT DIETY

Tran z witaminami i kwasami Omega -3 suplement diety zawiera olej z wątroby 
dorsza, który jest bogatym źródłem witamin A i D oraz nienasyconych kwasów 3 
tłuszczowych EPA i DHA należących do grupy kwasów Omega-3. Witaminy A i D 
odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Dodatkowo pełnią także wiele ważnych funkcji np. witamina A przyczynia się do 
utrzymania prawidłowego stanu skóry, błon śluzowych oraz wzroku. Witamina D 
wspiera prawidłowe wchłanianie wapnia i fosforu, pomaga utrzymać zdrowe kości 
i zęby, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie mięśni.

Tran z witaminami i kwasami Omega-3 x 60 kaps.
Wspomaga odporność organizmu.

Podmiot odpowiedzialny: BIOTTER

5,75 zł*

12,61 zł** CE
NO
WY

!

Calcium Alergo PLUS®
Wapń + Kwercetyna + Cynk x 16 tab. mus.
Calcium ALERGO Plus szybko uwalnia od alergii!
Calcium Alergo Plus suplement diety: to unikalne połączenie wapnia, kwercetyny 
i cynku; ogranicza występowanie odczynów alergicznych; chroni przed 
objawami alergii; może być stosowane przez diabetyków; zawiera 16 tabletek 
musujących o orzeźwiającym, pomarańczowym smaku.

Podmiot odpowiedzialny: Polfa Łódź SA SUPLEMENT DIETY

3,50 zł*

8,37 zł**

CE
NO
WY

!
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wania (kiedy nieprawidłowy zgryz po-
woduje zmiany w stawie skroniowo-żu-
chwowym), problemy z przeżuwaniem 
jedzenia (gdy zęby nie stykają się ze so-
bą) i ich następstwa, tj. zaburzenia tra-
wienia. Bywa też tak, że wadę rozpo-
znaje dopiero stomatolog lub ortodonta 
podczas wizyty kontrolnej. Jeśli więc 
cokolwiek nas niepokoi, warto poradzić 
się specjalisty. Im wcześniej wada zo-
stanie wykryta, tym proces leczenia bę-
dzie przebiegał sprawniej.

ważne problemy zdrowotne. Na ich 
czele mamy choroby przyzębia (np. pa-
radontoza), próchnicę, uszkodzenia zę-
bów i błony śluzowej warg oraz policz-
ków, wady wymowy, zaburzenia żucia, 
jak również powikłania ogólnoustrojo-
we – układu pokarmowego i nerwowe-
go. Częstą konsekwencją wady zgryzu 
u dzieci są także nawracające infekcje, 
wynikające z oddychania przez usta 
oraz słabej jakości snu spowodowanej 
bezdechami nocnymi.

STAŁY CZY RUCHOMY?
W przypadku leczenia nieprawidło-

wego zgryzu należy uzbroić się w cier-
pliwość. Ono musi trwać długo i po-
stępować ściśle według planu, jaki 
wyznaczy ortodonta. Podczas pierw-
szych wizyt lekarz określa wadę, wyko-
nuje zdjęcie rentgenowskie zębów i robi 
ich wycisk, na podstawie którego po-
wstaje gipsowy model. Wtedy też przed-
stawia możliwości leczenia i proponuje 
konkretny plan. U kilkulatka, maksy-

Wady zgryzu są nie tylko 
defektem kosmetycznym, 
ale też problemem 
zdrowotnym wymagającym 
leczenia. Skutecznych 
metod jest wiele, a efekty 
ich działania spektakularne.

Równy zgryz 
Zęby na pokaz

Jeśli jest taka potrzeba, można leczyć wadę 
zgryzu u dziecka mającego zęby mleczne. 
W przeciwnym razie wada będzie nasilała się 
w miarę wzrostu dziecka.

D Z I E C I

KRZYWY ZNACZY JAKI?
Zgryz otwarty jest wtedy, gdy 

szczęki się nie stykają i między zębami 
górnymi oraz dolnymi widzimy prze-
świt, natomiast głęboki, gdy zęby gór-
ne zakrywają więcej niż jedną trzecią 
zębów dolnych. Z przodozgryzem ma-
my do czynienia, jeśli zęby żuchwy 
znajdują się przed zębami górnymi, 
zaś w przypadku tyłozgryzu, sytuacja 
jest odwrotna – zęby dolne chowają 
się daleko za górnymi (w odróżnieniu 

ILE KOSZTUJE LECZENIE ORTODONTYCZNE?
Bezpłatnie, w ramach refun-
dacji przez NFZ, można le-
czyć wady zgryzu do 13. roku 
życia, zaś do 12. roku życia 
otrzymać aparat ruchomy. 
W tym okresie możliwa jest 
darmowa naprawa apara-
tu raz w roku. Obowiązuje 
to jedynie w gabinetach 
dentystycznych, które mają 
podpisaną umowę z NFZ 
(w przeciwnym razie wszyst-
kie usługi ortodontyczne 
świadczone są wyłącznie 

odpłatnie). Niestety, okres 
oczekiwania na wizytę u orto-
donty w placówce państwowej 
w niektórych miastach może 
wynosić nawet rok. Poza 
tym jeśli dziecko potrzebuje 
aparatu stałego, nie jest on 
refundowany, lecz musi być 
całkowicie sfinansowany 
(zarówno zakup, wymiana, jak  
i naprawa) przez rodziców. 
Starsze dzieci i dorośli nie są 
objęci żadnym bezpłatnym 
leczeniem ortodontycznym.
Gdyby zsumować koszty 

leczenia aparatem stałym, 
może się okazać, że wynoszą 
one nawet tyle, ile dobry 
używany samochód, bo ponad 
10 tysięcy. Zdjęcia RTG zębów 
i czaszki kosztuje ok. 50 zł, 
wycisk zębów – ok. 150 zł, 
opracowanie planu leczenia 
ortodontycznego – ok. 250 zł, 
wizyta kontrolna średnio 
co miesiąc przez mniej więcej 
dwa lata – 100 zł każda, jeden 
łuk aparatu z zamkami stalo-
wymi to koszt nawet 1800 zł, 
z zamkami porcelanowymi 

z przodu i metalowymi z tyłu 
– ok. 2400 zł, ze wszystkimi 
zamkami porcelanowymi 
– ok. 3000 zł. Osoby, 
które chcą ukryć leczenie 
ortodontyczne i decydują się 
na aparat lingwalny, zwany 
językowym (jego zamki przy-
kleja się od wewnętrznej stro-
ny zębów), zapłacą za jeden 
łuk nawet 9000 zł. Po leczeniu 
aparatem stałym trzeba kupić 
aparat retencyjny (ruchomy 
lub stały) w cenie ok. 450 zł 
za jeden łuk.

Jeszcze kilkanaście lat temu oso-
by noszące aparat ortodontycz-
ny, wstydząc się go, zasłaniały 
usta. Dziś łańcuszek na zębach 
z szerokim uśmiechem noszą 

nastolatki i osoby w podeszłym wieku. 
Eksponują aparat ortodontyczny jak naj-
modniejszą szminkę. Choć rzadko doda-
je im on urody, to na pewno jest powo-
dem do dumy – dowodem na to, że dbają 
o swoje zdrowie. A tym warto się chwalić.

(NIE)TYPOWE SYMPTOMY
Zwykle wadę zgryzu diagnozuje się 

u dziecka w wieku 7-8 lat, kiedy ma wy-
rznięte pierwsze zęby stałe: trzonow-
ce oraz siekacze górne i dolne. Często de-
fekt jest widoczny gołym okiem, bo np. 
zmienia rysy twarzy. Niekiedy wska-
zują na niego inne symptomy: chrapa-
nie (przez dotylne położenie żuchwy), 
ból ucha i strzelanie szczęki podczas zie-

od prawidłowego zgryzu, w którym zę-
by dolne są za górnymi, ale są z nimi 
w kontakcie). Może też być zgryz krzy-
żowy, kiedy któryś z dolnych zębów 
wychodzi przed ząb ze szczęki górnej. 
Natomiast u nastolatków i dorosłych 
mamy głównie do czynienia z tzw. nie-
prawidłowościami zębowymi: zęby ro-
sną poza łukiem, są stłoczone, prze-
mieszczone, obrócone albo zatrzymane 
w kości. Co może być ich przyczyną?

Wiele wad zgryzu dziedziczymy lub 
są one wynikiem przebytych chorób, 
niedoboru składników odżywczych (np. 
witaminy D), zbyt szybkiej (np. z powo-
du próchnicy) utraty mleczaków. Mo-
gą też być podyktowane przez niepra-
widłowe nawyki – począwszy od ssania 
palca w dzieciństwie przez obgryzanie 
paznokci po oddychanie przez usta i za-
gryzanie warg.

Żadnej z wad nie można bagatelizo-
wać, bo skutkiem krzywego zgryzu bę-
dzie nie tylko niechęć do uśmiechów 
eksponujących wszystkie zęby, ale i po-

malnie do 12.-13. roku życia, może za-
lecić leczenie aparatem ruchomym. 
Pozwala on korygować nadmierne wy-
sunięcie zębów do przodu i tyłu, ale nie 
obróci on ani nie przesunie zębów. Tym 
ostatnim zadaniom sprosta aparat sta-
ły. Zakładany jest on u młodzieży, któ-
ra ma wszystkie zęby stałe, oraz u doro-
słych bez ograniczenia wieku.

HIGIENA PRZEDE WSZYSTKIM
Wiele osób noszących stały aparat 

ortodontyczny przyznaje, że w pierw-
szych tygodniach zrzucili wagę. 
To możliwe. Obolałe zęby przez kilka 
dni dają o sobie znać przy gryzieniu, 
co zniechęca do jedzenia, zwłaszcza 
przekąsek. Poza tym po każdym (na-
wet niewielkim) posiłku trzeba umyć 
zęby, więc nie jesteśmy już tak chętni 
do podjadania. Taka nadgorliwość w hi-
gienie jamy ustnej nie jest fanaberią. 
To konieczność, jeśli chcemy uniknąć 
demineralizacji zębów, chorób dzią-
seł oraz uchronić zamki i ligatury apa-
ratu przed przebarwieniami. Do mycia 
zębów potrzebujemy pasty z fluorem, 
specjalnych szczoteczek (na pewno nie 
twardych, bo mogą powodować ustę-
powanie dziąseł; najlepiej ortodon-
tycznych z rowkiem pośrodku, jedno-
pęczkowych i międzyzębowych), nici 
dentystycznych i płynu do płukania ja-
my ustnej. Szczotkowanie trwa dłużej 
i powinno być dokładniejsze, by usu-
nąć pozostałości pokarmu, które mogły 
utkwić w elementach aparatu. 

Konsultacja: lek. stom. Katarzyna 
Łukasik-Fąferko, Dentim Clinic, czło-
nek amerykańskiego stowarzyszenia 
lekarzy praktykujących ortodoncję 
IAO - International Association for 
Orthodontics.

MARTA NOWIK
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WIOSNA W   PARYŻU
Miasto zakochanych, artystów, cudów architektury. Zachwyca 
zawsze, ale wiosną najbardziej. O tej porze roku stolica Francji 

to kumulacja piękna, dobrego smaku i radości.

STANISŁAW BUTOWSKI

Na ogół łatwo odróżnić autentycz-
ną zabudowę od filmowej scenogra-
fii. Są jednak miasta, gdzie nie jest 

to oczywiste. Takie jak Paryż. Z jednej strony 
dusi się z powodu korków, spalin i strajków 
(zwłaszcza pracowników metra), a z dru-
giej pławi we wspaniałej (choć często krwa-
wej) przeszłości, której ślady widoczne są na 
każdym kroku. Słynny, wyjątkowy, niezwy-
kły – to słowa często używane w opisie mia-
sta. Dlatego wiele osób, które pierwszy raz tu 
przyjeżdżają, jest rozczarowanych. W koń-
cu miało być jak w bajce, a jest tak jak w in-
nych wielkich miastach, tylko bardziej tłocz-
no z powodu turystów. Aby poczuć się dobrze 
w Paryżu, warto uświadomić sobie jed-
no – zwiedzać go, a być w nim to nie to sa-
mo. Druga opcja jest znacznie przyjemniej-
sza. I sprowadza się do prostego rozwiązania 
– zamiast biegać z miejsca w miejsce, lepiej 
przysiąść gdzieś na dłużej i cieszyć się wido-
kiem ulic, ubiorami ludzi, witrynami skle-
pów i smakiem słynnego paryskiego deseru 
mousse au chocolat (mus czekoladowy). 

Kamienne gargulce spoglądają na miasto z katedry Notre Dame. Aby 
przyjrzeć im się z bliska, trzeba pokonać 387 schodów w zachodniej wieży.

Restauracje i kawiarnie to osobny rozdział. Wystawione  
na zewnątrz stoliki rzadko bywają puste. To idealne miejsca,  
by cieszyć się Paryżem. Niestety, kelnerzy niechętnie 
przyjmują zamówienia w języku innym niż francuski.

Wieża Eiffla 
– najbardziej 
znany symbol 
Paryża i Francji. 
W pobliżu 
widoczna 
złocona kopuła 
kościoła 
du Dôme 
w Pałacu 
Inwalidów, 
gdzie znajduje 
się grobowiec 
Napoleona.

Najpiękniejszy most Paryża nosi imię cara Aleksandra III. Kamień 
węgielny pod budowę położył jego syn i następca Mikołaj II Romanow 
w 1896 r. Most łączy brzegi Sekwany na wysokości Grand i Petit Palais. 

SERCE MIASTA
Od czego zacząć znajomość z miastem? 

Niezłym wyborem jest dojechanie pocią-
giem lub metrem do centrum, na stację Sa-
int-Michel. Stając twarzą do Sekwany, nie-
co na prawo zobaczymy majestatyczną 
bryłę o dwóch uciętych wieżach – katedrę 
Notre Dame. Aby do niej dotrzeć, trzeba 
się przedrzeć przez tłum turystów, o któ-
rych uwagę walczą nie tylko bukiniści, 
czyli sprzedawcy staroci – książek, gazet, 
plakatów i pocztówek (większość ich to-
waru to reprodukcje po 1, 2 lub 4 euro), ale 
i rolkarze akrobaci popisujący się karko-
łomnym slalomem między plastikowymi 
pachołkami (zajmując połowę przejścia). 
Ile de la Cité, czyli wyspa, na której znaj-
duje się katedra, wygląda równie pięknie 
– a może nawet piękniej – wieczorem, kie-
dy robi się chłodniej i światła latarni odbi-
jają się w Sekwanie.

SZTUKA PRZEZ DUŻE S
Niedaleko na północ od katedry, 

na drugim brzegu rzeki, stoi Hôtel de Ville, 
czyli paryski ratusz – neorenesansowy bu-
dynek o misternie zdobionej fasadzie, czę-
sto pomijany przez turystów. Możliwość 
podziwiania zabytków w spokoju jest tutaj 
rzadkością, i choć wiosną miasto odwiedza 
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Luwr i mosty (na zdj. Pont Royal) wyglądają imponująco zarówno w dzień, jak i po zmroku. 

Ich oświetlenie warto podziwiać ze statku. Wówczas całe miasto robi niezwykłe wrażenie.

Strome uliczki prowadzące ze wzgórza Montmartre’u należą 

do najbardziej urokliwych. W tej okolicy pracownie mieli m.in. Van Gogh 

i Picasso. Artystyczna atmosfera dzielnicy pozostała do dziś.

Trymufalny (L’Arc de Triomphe), otoczony 
przez duże, hałaśliwe rondo, po którym 
bez stresu jeżdżą chyba tylko paryżanie. 

Niecałe dwa kilometry dalej na połu-
dniowy zachód znajduje się plac Trocadéro, 
z Pałacem Chaillot, wzniesionym na potrze-
by wystawy światowej (1937). Mieszczą się 
tu kolejne muzea, ale plac warto odwiedzić 
przede wszystkim dla wspaniałego wido-
ku na wieżę Eiffla (1889). Szczególnie wie-
czorem, gdy co godzinę migocze tysiącami 
światełek. Bajka w najczystszej formie!

CHOPIN I INNI
Na Montmartre, czyli położone w pół-

nocnej części miasta wzgórze, znane z ba-
zyliki Sacré-Ceur i artystycznego klimatu, 
warto przeznaczyć przynajmniej pół dnia. 
Na szczyt prowadzą długie schody, ale moż-
na także wjechać kolejką. Ci, którzy zdecy-
dują się na wariant pieszy, powinni prze-
ćwiczyć frazę: „Non, merci”, bo chyba 
w żadnym innym miejscu nie ma tylu na-
ciągaczy, oczekujących pieniędzy w zamian 
za różne atrakcje (np. rozwiązanie sznu-
reczka uprzednio zawiązanego na palcu). 
Schodząc z Montmartre’u południowym 
zboczem i kierując się na zachód, dotrzemy 
do placu Pigalle – dzielnicy kabaretów, sex-
-shopów i sklepów z używaną odzieżą.

CZY WIESZ, ŻE...
Powierzchnia – Paryż jest mniej-
szy od Warszawy, ale znacznie gęściej 
zaludniony. Aglomeracja paryska liczy 
ponad 12 mln mieszkańców. 
Metro – największą stacją na świecie 
jest Châtelet-Les Halles. Rocznie prze-
wija się tutaj ponad miliard pasażerów.
Muzeum Orsay – były dworzec ko-
lejowy zamieniony w muzeum. Mie-
ści się w nim największa kolekcja 
obrazów impresjonistów (Renoir, 
Gaugain, Van Gogh, Monet, Sisley, 
Cézanne i inni).
Disneyland – najczęściej odwiedzana 
atrakcja turystyczna w Europie  
(35 km na wschód od centrum Paryża). 
Statua Wolności – w mieście stoją 
trzy kopie słynnego pomnika z Nowe-
go Jorku. Replika płomienia znajdu-
je się nad tunelem, w którym zginęła 
księżna Diana (Pont de l’Alma). 

mniej osób niż latem, to i tak bywa tłoczno. 
Tym bardziej warto przejść się trochę i po-
być z dala od tłumu.

Jeszcze dalej na północ biegnie uli-
ca Rue de Rivoli – jedna z najbogatszych 
w mieście, przy której mieści się mnóstwo 
drogich sklepów i restauracji. Idąc nią na 
zachód, docieramy do Luwru – dawnego 
pałacu królewskiego, w którym teraz mie-
ści się jedno z największych i najsłynniej-
szych na świecie muzeów. Główne wejście 
do niego prowadzi od zachodu, a charak-
terystycznym punktem jest kontrower-
syjna szklana piramida (zdaniem wielu 
zupełnie niepasująca do architektury pa-
łacu). Zważywszy na bogactwo zgromadzo-
nych w Luwrze dzieł sztuki (m.in. Mona 
Lisa, Wesele w Kanie Galilejskiej, Wenus 
z Milo), można tu spokojnie spędzić przy-
najmniej kilka dni.

W CIENIU PLATANÓW
Naprzeciwko wejścia do muzeum roz-

ciągają się ogrody Tuileries. Idealne miejsce 
spotkań i pikników, oczywiście z dobrym 
serem i winem w tle. Paryskie wiosny by-
wają upalne, ale drzewa w ogrodzie zapew-
niają przyjemny cień. 

Od zachodniej strony ogrody Tuileries 
przylegają do placu Zgody (Place de la Con-
corde), na którym wznosi się obelisk przy-
wieziony przez Napoleona z Egiptu w 1831 r. 
Wcześniej, w czasach rewolucji francuskiej, 
stała tutaj gilotyna, którą zastąpił pomnik 
obalonego króla. 

Dalej na zachód zaczynają się Pola Eli-
zejskie (Avenue des Champs-Élysées) – naj-
bardziej reprezentacyjna i elegancka ulica 
Paryża, którą w dniu święta narodowe-
go (14 lipca) przechodzi ogromna defilada 
wojskowa. Na końcu alei wznosi się Łuk 

Paryż przepełniony jest pomnika-
mi historii, których dokładny opis zajął-
by kilka tomów. Są jednak miejsca, które 
swoje historie opowiadają wprost. Jed-
nym z nich jest Pére Lachaise, cmentarz 
we wschodniej części miasta. Dla Polaków 
jest szczególnie ważny przede wszystkim 
ze względu na grób Chopina, na którym 
zawsze są znicze i świeże kwiaty. Moż-
na tu także znaleźć miejsca spoczynku in-
nych wybitnych osób – Edith Piaf, Oscara 
Wilde’a (na jego nagrobku swoje imiona 
zapisują homoseksualne pary) czy Jima 
Morrisona.

A gdzie słynna paryska opera, wiel-
kie domy mody, bateaux mouches (statki 
turystyczne), Eurodisneyland? Gdzie eks-
kluzywne sklepy, restauracje czy ulica Ko-
ta łowiącego ryby (rue du Chat qui Peche)? 
W stolicy Francji każdy znajdzie to, czego 
szuka. Trzeba tylko dać miastu czas. Jeśli 
nie zachwyci za pierwszym razem, to zna-
czy, że trzeba do niego wrócić. A gdy już 
zachwyci – tym bardziej! To przecież nie 
przypadek, że każdego roku przyjeżdża tu-
taj 30 milionów turystów. 

P O D R Ó Ż E
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PRZEPISY  KUL INARNE

Boeuf bourguignon
SKŁADNIKI: 1 kg pieczeni wołowej, najlepiej 
udźca, 1 butelka wytrawnego czerwonego 
wina (preferowane burgundzkie), 3 marchewki, 
1 gałązka selera naciowego, 1 cebula, łyżka 
oliwy, 1 – 2 łyżki mąki, dwie gałązki świeżego 
tymianku, sól morska i świeżo zmielony pieprz

PRZYGOTOWANIE: Opłukać mięso i pokroić 
na duże kawałki. Włożyć do miski, zalać wi-
nem, przykryć szczelnie i wstawić do lodówki 
na całą noc. Rano odcedzić mięso, wino odle-
wając do innego naczynia. Marchewkę i seler 
obrać i pokroić w krążki około 1 cm grubości, 
a cebulę na ćwiartki. W dużym garnku roz-
grzać oliwę. Wrzucić cebulę i smażyć na złoty 
kolor. Odłożyć na bok. Wrzucić mięso, smażyć 
5 minut na jednej stronie, potem odwrócić 
i smażyć kolejne 5 minut. Nie mieszać w trak-
cie. Dodać cebulę, marchew, seler i tymianek. 
Przyprawić pieprzem i solą. Smażyć wszystko 
około 1 minuty. Wrzucić mąkę, wymieszać, 
a potem zalać całość winem i zagotować. 
Przykryć garnek i wstawić do piekarnika 
rozgrzanego do 160°C na 3 godziny. Podawać 
na gorąco z ziemniaczanym puree.

Quiche Lorraine 
SKŁADNIKI 
Ciasto: 250 g mąki, szczypta soli, 120 g 
zimnego masła plus odrobina do posma-
rowania foremki, 1 żółtko (najlepiej z jajka 
„zerówki”), 2 łyżki bardzo zimnej wody

Nadzienie: 150-200 g chudego boczku wę-
dzonego, 3 duże jaja, 250 g śmietany creme 
fraîche, gałka muszkatołowa, pieprz, 100 g 
startego żółtego sera

 PRZYGOTOWANIE: Mąkę wymieszać 
z solą, dodać posiekane masło i wymieszać 
wszystko palcami, aż powstanie coś w ro-
dzaju kruszonki. Żółtko wymieszać z wodą 
i dodać do ciasta, które trzeba wyrabiać 
szybko, aby się nie zagrzało. Formować 
placek, owinąć folią i schować do lodówki 
na minimum godzinę. Potem cienko 
rozwałkować na posypanym mąką blacie. 
Foremkę na tartę pomarować masłem 
i przykryć ciastem, dociskając brzegi. Nakłuć 
widelcem, przyciąć do wysokości foremki. 
Piekarnik rozgrzać do 180°C i piec przez 10-
15 minut. Boczek pokroić na cienkie paseczki 
i podsmażyć. W miseczce dokładnie wy-
mieszać śmietanę z jajkami, dodać boczek, 
przyprawić pieprzem i gałką muszkatołową. 
Całość wylać na podpieczony spód. Wierzch 
posypać serem i dalej piec w 180°C przez 
ok. 40 minut, aż się ładnie zarumieni.

BON APPÉTIT!  

Perfekcyjne połączenie różnorodnych składników, finezyjny 
smak i aromat unoszący się wśród wąskich paryskich 
uliczek. Poczuj w swoim domu ten niepowtarzalny klimat.
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Crepes Suzette 
SKŁADNIKI  
Naleśniki: 250 g mąki, szczypta 
soli, 2 jajka i 2 żółtka, 500 ml 
mleka, 3 łyżki cukru, 2 łyżki likie-
ru pomarańczowego (np. Grand 
Marnier), 3 krople ekstraktu 
waniliowego, 100 g masła

Sos: 150 g masła, 3-4 łyżki cukru, 
skórka otarta z cytryny, 100 ml 

soku i łyżeczka skórki otartej 
z mandarynek, 75 ml likieru poma-
rańczowego, 50 ml koniaku 
 
PRZYGOTOWANIE: 
Mąkę przesiać, dodać sól, jajka 
oraz żółtka i stopniowo wlewając 
mleko, wyrabiać ciasto na gładką 
masę o konsystencji rzadkiej 
śmietany. Dodać cukier, likier, 
ekstrakt waniliowy, wymieszać, 
przykryć i odstawić na godzinę 
do lodówki. Jeśli ciasto jest za gę-

ste, przed smażeniem dodać łyżkę 
zrumienionego płynnego masła 
i nieco ciepłej wody. Na pozostałym 
maśle smażyć cieniutkie naleśniki. 
Rozpuścić masło z cukrem, a gdy 
się zezłoci, dodać sok oraz skórkę 
z mandarynek, cytryny i likier po-
marańczowy. Zagotować i zmniej-
szyć ogień. Połową sosu nasączyć 
naleśniki, złożyć dwa razy na pół 
i podgrzewać w pozostałym sosie. 
Gorące polać koniakiem i podpalić. 
Podawać płonące z gałką lodów.

Creme brûlée
SKŁADNIKI: 500 ml słodkiej śmietany 
30-36 proc., 100 ml mleka, laska wanilii, 
6 żółtek, 50 g cukru oraz brązowy cukier 
do skarmelizowania (ok. 7 kopiastych łyżeczek)

PRZYGOTOWANIE: Na palnik postawić 
garnek z grubym dnem, wlać do niego mleko 
i śmietanę, dodać ziarenka wydrążone z laski 
wanilii. Gdy masa zacznie wrzeć, zestawić 
ją z palnika i lekko ostudzić. W tym czasie 
utrzeć w misce żółtka z cukrem. Zawartość 
garnka bardzo powoli przelewać do miski 
z żółtkami, cały czas mieszając, aby masa się 
nie ścięła. Krem wlać przez sitko do foremek. 
Napełnione formy ustawić na dużej blasze. Bla-
chę wypełnić gorącą wodą do połowy wysoko-
ści foremek. Piekarnik rozgrzać do 130°C i piec 
creme brûlée przez ok. 45 min, aż wierzch się 
zetnie. Foremki wyciągnąć z wody i pozostawić 
w temperaturze pokojowej do ostygnięcia. 
Kolejno wstawiać do lodówki na co najmniej 
3-4 godz., a najlepiej na noc. Przed podaniem 
każdą porcję posypać łyżeczką brązowego 
cukru, a następnie skarmelizować go za po-
mocą specjalnego palnika lub włożyć na chwilę 
na najwyższą szynę do piekarnika ustawionego 
na funkcję grillowania. 

T A N I E  L E K I
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W A R T O  P R Z E C Z Y T A Ć

Tytuł 
LEW TOŁSTOJ

ANNA KARENINA
Jedna z najbardziej znanych 
i najpiękniejszych historii o ko-
biecie, która wybrała miłość 
zamiast opinii społeczeństwa 
i statusu majątkowego. Chociaż 
powieść Tołstoja została wyda-
na ponad 100 lat temu, jej tytu-
łowa bohaterka jest wzorem nie 
tylko dla kobiet, które kochają 
za bardzo, ale także dla współ-
czesnych feministek. 

ANNA GAVALDA

PO PROSTU RAZEM
Niezwykle ciepła opowieść 
o czwórce zupełnie różnych 
osób: artystce Claudette, ner-
wowym arystokracie Philiber-
cie, kucharzu Franku i jego bab-
ci Paulette, którzy z powodu 
splotu dziwnych okoliczności 
zamieszkują razem. Nie ma tu 
cukierkowych postaci, jest za to 
duża dawka optymizmu i, oczy-
wiście, wątek miłosny.   

DAVID NICHOLLS

JEDEN DZIEŃ
Czy możliwa jest miłość 
od pierwszego wejrzenia? Ni-
cholls udowadnia, że tak. Boha-
terowie jego powieści – Dexter 
i Emma – po raz pierwszy widzą 
się 15 lipca 1988 r. Każdy kolejny 
rozdział przenosi nas dokład-
nie o rok do przodu. Czy Dexter 
i Emma, których wszystko dzie-
li, będą razem? Tego musicie 
dowiedzieć się sami.

GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

MIŁOŚĆ W CZASACH ZARAZY
Przełom XIX i XX w., postkolonialne miasto Kolumbia na Karaibach. Pracownik 
poczty, Florentino Ariza, zakochuje się z wzajemnością w uczennicy miejscowej 
szkoły, Ferminie. Ich związkowi sprzeciwia się ojciec dziewczyny. Lorenzo Daza 
wywozi córkę z Kolumbii, by zapomniała o ukochanym. Co wydarzyło się dalej? 
Odpowiedź na to pytanie poznają tylko ci, którzy przeczytają chyba najbardziej 
znaną powieść kolumbijskiego noblisty.    

EMILY GIFFIN  

COŚ POŻYCZONEGO 
Trzydziestoletnia Rachel miesz-
ka w Nowym Jorku. Spędza 
swoje urodziny z przyjacielem 
ze studiów, Dexterem. Wkrót-
ce uświadamia sobie, że łączy 
ich coś więcej. W tej historii nie 
byłoby nic dziwnego, gdyby nie 
fakt, że Dexter jest narzeczonym 
Darcy – najlepszej przyjaciółki 
Rachel. Co wybierze główna bo-
haterka: przyjaźń czy miłość?     

Jeżeli przyjrzymy się całej hi-
storii literatury światowej, mo-
żemy dojść do przygnębiające-

go wniosku: wszystkie tak naprawdę 
opowiadają o zaledwie kilku tema-
tach. Jakich? Władzy, pieniądzach, 
religii, śmierci i miłości. No właśnie, 
o miłości. To temat, który od wieków 
inspiruje malarzy, rzeźbiarzy, poetów 
i pisarzy. Jak wybrać dobrą książ-

kę o miłości? Nie ma żadnych reguł. 
Ważne jest to, co nam się podoba. Mo-
żemy jedynie próbować uciec od księ-
garnianych regałów zastawionych 
kolejnymi powieściami pod hasłem: 
Znalazłam miłość w Toskanii, histo-
ria miłosno-kryminalno-erotyczna. 
I takie właśnie jest poniższe zestawie-
nie: dobre powieści o miłości, których 
nie można przegapić.   

UWAGA: MIŁOŚĆ! 
Chyba o żadnym innym uczuciu nie powstało tak 
dużo mniej lub bardziej klasycznych powieści.

POLECA REDAKCJA
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J O L K A

Zapraszamy do zabawy z popularną krzyżówką typu Jolka. Pod diagramem podane 
są określenia. Trudność polega na tym, że trzeba odgadnąć położenie wpisywanych 
haseł. Wytęż umysł i baw się dobrze!
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• zgrana lub do wysłania • mięsień atlety, biceps • pawie przy czapce krakowskiej • mieszkał w grocie pod
Wawelem • duży kawał materiału, papieru • choroba przejawiająca się dusznościami • fioletowe miejsce na
skórze, ślad po ciosie • mleczny napój zawierający kultury bakterii • dziesięć setek • złota myśl, aforyzm
• używany po umyciu włosów • inwestor, osoba finansująca przedsięwzięcie • choroba, do której mogą się
przyczynić ciągłe stresy • bezbronna, to małe dziecko • żartobliwie o małym chłopcu • aparat do
wyświetlania pojedynczych obrazów • soczysty owoc z "pióropuszem" • to, co jest doznawane zmysłami
• był nim Stanisław Jerzy Lec • izolacyjny materiał dekarski • czarna farba kreślarska lub prysznic • oddział
na którym leczą nerki • internetowy lub na kopercie • zakonnik z klasztoru w Oliwie • przeszedł na stronę
nieprzyjaciela; kolaborant • mityczny napój dający nieśmiertelność bogom • nie ma go bezrobotny
• śpiewana w czasie świąt Bożego Narodzenia • wyleczy lub usunie zepsuty ząb • powtarza się po każdej
zwrotce piosenki • nieświadomie spaceruje podczas snu • dopisuje łakomczuchowi • na dnie zbiornika,
muł, szlam • zaburzenie w funkcjonowaniu układu nerwowego • ostoja, bardzo mocny ośrodek czegoś
• człowiek, który nie może mówić • długa blizna po ranie ciętej • budowa pieców to jego specjalność
• autentyczne zdarzenie lub zjawisko • środek represyjny względem winowajcy

JOLKA
W diagramie ujawniono wszystkie litery S. Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie.

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

Nurofen Forte, Ibuprofenum, 400 mg, tabletki powlekane. 
Wskazania: bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, np. migrena, bóle okolicy krzyżowej, bóle zębów, np. po ekstrakcji 
zębów, nerwobóle, bóle mięśni i stawów, bolesne miesiączkowanie. Gorączka w przebiegu grypy i przeziębienia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen 
lub substancje pomocnicze oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej po przyjęciu 
kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy czynna lub w wywiadzie; 
perforacja lub krwawienie, również po zastosowaniu NLPZ; ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca; jednoczesne stosowanie innych niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2; III trymestr ciąży; skaza krwotoczna. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

NUROFEN® FORTE Ibuprofenum 400 mg
x 12 tabl. powl. / x 24 tabl. powl.    Maksymalna siła 
     Działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Maksymalna dawka ibuprofenu 
400 mg (dostępna bez recepty). 
Wskazania do stosowania: bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle 
głowy, m.in. migrena; bóle okolicy krzyżowej; bóle zębów, np. po ekstrakcji zębów; nerwobóle; bóle 
mięśni i stawów; bolesne miesiączkowanie; gorączka w przebiegu grypy i przeziębienia.

Scholl 
Preparat przeciw grzybicy paznokci
3,8 ml

6,60 zł*

8,33 zł**

10,95 zł*

14,47 zł**

Podmiot odpowiedzialny: 
Reckitt Benckiser (Poland) S.A., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki. Kraj: Polska
Wytwórca: 
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Dansom Lane, Hull, East 
Yorkshire, HU8 7DS Kraj: Wielka Brytania
          

58,99 zł*

81,35 zł**

• Skutecznie pozbywa się grzybicy paznokci.
• Zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji oraz 
nawrotom zakażenia.
• Niszczy 99,9% grzybów powodujących grzybicę 
paznokci.
• Działanie potwierdzone w badaniach in-vitro.

Niszczy 99,9% grzybów powodujących grzybicę 
paznokci i zapobiega nawrotom infekcji. 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepo-
żądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z leka-

rzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Ambroxol 123ratio
3 mg/ml, roztwór doustny, smak malinowy  - 100 ml
6 mg/ml, roztwór doustny, smak malinowy  - 100 ml

Xylometazolin 123ratio
1 mg/ml aerozol do nosa, roztwór
10 ml (nie mniej niż 90 dawek)

Olfen® Żel 10 mg/g - Tuba 50g / Tuba 20 g
Diclofenacum natricum | żel

Olfen Żel, 10 mg/g, 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacum natricum). Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i 
przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: pourazowych bólów ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów powstałych na skutek skręceń, nadwyrężeń lub stłuczeń, bólu 
stawów, mięśni, ścięgien pochodzenia reumatycznego. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Olfen Żel jest 
także przeciwwskazany u tych pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka czy ostre nieżyty nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki 
przeciwzapalne. Podmiot odpowiedzialny: Mepha Lda., Lagoas Park, Edi�cio 5–A, Piso 2, 2740-298 Porto Salvo, Portugalia. Lek wydawany bez recepty - OTC. Opakowanie zawiera 50 g 
lub 20 g produktu

Żel o działaniu: 
Przeciwbólowym / Przeciwzapalnym / Przeciwobrzękowym

Xylometazolin 123ratio 1 mg/ml, aerozol do nosa, roztwór Wskazania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie niedrożności nosa spowodowanej zapaleniem 
błony śluzowej nosa lub zapaleniem zatok przynosowych. Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku 10 
lat i starszych . Przeciwwskazania: Nie należy stosować: jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą,u osób po zabiegu przezklinowego usunięcia przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej, 
u pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa (rhinitis sicca) – za wyjątkiem badań diagnostycznych w celu rozpoznania wysychającego nieżytu 
nosa lub zanikowego nieżytu nosa. Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat. Skład: 
Xylometazolin 123ratio, 1 mg/ml Każda dawka aerozolu (co odpowiada 0,09 ml aerozolu do nosa, roztworu) zawiera 0,09 mg ksylometazoliny 
chlorowodorku. Podmiot odpowiedzialny: 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. PO/XMR/14/0001

Objawowe leczenie 
niedrożności nosa 
spowodowanej zapaleniem 
błony śluzowej nosa 
lub zapaleniem zatok 
przynosowych.

Wskazania: schorzenia dróg oddechowych związane z nieprawidło-
wym wydzielaniem śluzu. Od 2 roku życia.

9,95 zł*

14,85 zł**

12,98 zł*

20,34 zł**

50 g

6,65 zł*

10,03 zł**

5,65 zł*

8,37 zł**

AMBROXOL 123RATIO, 3mg/ml, 6mg/ml, roztwór doustny 100 ml roztworu doustnego
Wskazania: Jako lek mukolityczny w leczeniu chorób dróg oddechowych związanych z nieprawidłowym wydzielaniem śluzu i utrudnieniem transportu wpływających na wydzielanie i usuwanie śluzu u 
dorosłych i dzieci w wieku powyżej 2 lat. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Skład: Każdy ml roztworu 
doustnego zawiera 3 mg, 6 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancje pomocnicze: sorbitol ciekły (E 420): 245 mg sorbitolu. 
Podmiot odpowiedzialny: 123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa. PO/AMBRO/13/0005

3 mg/ml

6 mg/ml

8,99 zł*

13,36 zł**

20 g

12 szt.

24 szt.
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