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KUPUJ
TAŃSZE 

LEKI  Zaoszczędź na zdrowiu!
Nie daj się podstępnej wiośnie

Pierwsze ciepłe miesiące są najbardziej zdradliwe. A gdy dodamy do tego 
osłabiony po zimie organizm, choróbsko murowane. Jak uniknąć poważnych 
problemów i wydawania kroci na kuracje lecznicze?

W ydawać by się mo-
gło, że na przezię-
bienie i  grypę naj-
bardziej narażeni 
jesteśmy zimą. Nic 

bardziej mylnego. Zdaniem lekarzy 
najczęściej chorujemy z  począt-
kiem wiosny. Dlaczego? To pro-
ste, organizm jest na tzw. przed-
nówku; zmęczony brakiem słońca 
i  kiepskim jedzeniem, zwłaszcza 
brakiem świeżych warzyw z  grun-
tu. Wystarczy więc przemoknąć na 
przystanku, rano zapomnieć sza-
lika i  już mamy pierwsze objawy 
infekcji. 

Szybka interwencja
Katar, pieczenie w gardle i podwyż-
szona temperatura – to pierwsze 

objawy przeziębienia i  grypy. Nie 
lekceważ ich, bo mogą dać poważ-
ne powikłania. Jak najszybciej wy-
bierz się do lekarza, a  jeśli 
nie masz takiej możli-
wości, kup leki bez 
recepty w  aptece. 
Wieczorem wy-
pij dodatkowo 
mleko z  miodem 
i czosnkiem.

Na  
cebulkę
Pamiętaj, by wiosną od-
powiednio się ubierać. To po-
wstrzyma chorobę i  jej nawrót. 
Problem w tym, że nie bardzo wie-
my, co na siebie włożyć. Poranki są 

chłodne, popołudnia zaś już cał-
kiem ciepłe. – Ubierajmy się na ce-
bulkę, czyli warstwowo. Zawsze bę-

dziemy mogli coś zdjąć lub 
założyć – radzą styliści.

Hartuj się
N i e k o n i e c z n i e 
jak morsy ką-
pielą w  przerę-
blu. Lepiej za-

cznij uprawiać 
sport. Jaki  rodzaj 

aktywności fizycz-
nej będzie dla Ciebie 

dobry, podpowiadamy 
na str. 28-29. Regularny wysi-

łek fizyczny  pozwoli Ci zachować 
zdrowie, wzmocni Twój organizm, 
a dodatkowo doda energii.

4  Tańsze zamienniki
Poznaj preparaty równie skuteczne, 
a tańsze niż popularne marki

Nowa lista leków refundowanych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia

6  Leki refundowane

10 Jak na badania  
 profilaktyczne nie wydać ani grosza

11 Farmaceuta odpowiada  
 na pytania Czytelników

12 Stopem na pogotowie?  
 Karetka może nie przyjechać

14 Ciekawostki medyczne

16 Kosmetyki mogą być trujące

17 Uwaga na wiosenne nowalijki!

18 Make-up, który pasuje każdej pani

20 Wiosenny płaszcz - stary jak nowy

21 Modne ubrania w kwieciste wzory

22 Wywiad z gwiazdą  
 – Cezarym Żakiem

24 Promocje w sklepach.  
 Czy na pewno opłacalne?

26 Odkrywamy sztuczki aranżerów wnętrz

28 Na wiosnę zakochaj się w... sporcie

30 Prawda czy fałsz?

32 Tania i zdrowa kuchnia

34 Wiosenna krzyżówka

35 Horoskop

3  Top Temat – Zaoszczędź na zdrowiu!

Trzymacie w rękach pierwszy numer magazynu „Cena 
Zdrowia”. To coś zupełnie nowego na rynku wydawni-
czym – czasopismo, które powie Wam, jak pogodzić 
walkę o własne zdrowie z zasobnością Waszych port-
feli. Słowem: podpowiemy, jak nie wydać kroci na le-
czenie. 
Z tego numeru dowiecie się też: jak wygrać walkę z wio-
sennym przeziębieniem (s. 3), jak dać drugie życie sta-
remu płaszczowi (s. 20) i ustrzec się przed szkodliwymi 
kosmetykami (s. 16).
Szczególnie polecam Wam wywiad z Cezarym Żakiem, 
w którym zdradza, jak schudł 30 kilogramów. Szukaj-
cie nas co dwa miesiące w aptekach sieci Dr. Max.
   Miłej lektury

28

20

Wiosenna  
odmiana  
w kuchni

Czy  
na pewno  

taniej?
Nie daj się omamić  

i kupuj z głową

Drodzy 
Czytelnicy,

Milena Nykiel 
Redaktor Naczelna

Przewlekłe  
zapalenie zatok,  
zapalenie ucha,  

zaostrzenie objawów astmy  
– to tylko niektóre 

powikłania  
po przeziębieniu  

i grypie.

Wydawca: Stowarzyszenie Dr.Max, ul. Krzemieniecka 60a, 54-613 Wrocław

Kontakt do redakcji: cenazdrowia@drmax.pl

Skład i łamanie: Agencja Reklamowa FORMIND sp. z o.o., ul. Kościuszki 6/5, 40-049 Katowice

Czasopismo ma charakter edukacyjny, nie konsultacyjny. Zawarte w nim informacje nie zastąpią porady medycznej. Autorzy, konsultanci 
i wydawca czasopisma nie ponoszą odpowiedzialności za błędy wynikające z niewłaściwej interpretacji zawartych w nim informacji.

Okładka: Cezary Żak – archiwum prywatne, pressmaster, mates, Grecaud Paul / Fotolia
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Lekarz, który przepisuje lek, 
często nie bierze pod uwagę 

zasobności portfela pacjenta. 
Później niejeden emeryt ma pro-

blem w wykupieniem specyfiku, 
bo cena leku przekracza jego możli-

wości finansowe. Jest na to proste roz-
wiązanie – leki generyczne, czyli tańsze 
zamienniki. – To leki o niemal iden-
tycznym składzie jak leki oryginalne, 
tylko niższą ceną – mówią farmaceuci. 
Tłumaczą, że cena wynikają z faktu, że 
zamiennik ma np. tańsze opakowanie, 
a przede wszystkim, że jest oparty na 
znanym już wcześniej, nie zaś stwo-
rzonym na potrzeby konkretnego za-
miennika patencie. 

Jeśli więc okaże się, że lek, który przepi-
sał Wam lekarz jest za drogi, poproście 
aptekarza o jego tańszy odpowiednik. 
Macie to tego prawo!

KUPUJ
TAŃSZE 

LEKI  

Masz do tego prawo!

IDENTYCZNE DZIAŁANIE, 
LEPSZA CENA. O CZYM MOWA?
O LEKACH GENERYCZNYCH, CZYLI TAŃSZYCH 
ZAMIENNIKACH TZW. LEKÓW ORYGINALNYCH.  
W TYM NUMERZE CENY ZDROWIA PODAJEMY 
WAM PRZYKŁADY OSZCZĘDZANIA NA LEKACH 
NA GRYPĘ I WIOSENNE PRZEZIĘBIENIE. 

SYROP PRAWOŚLAZOWY DR.MAX 125 g, suplement diety
Syrop prawoślazowy Dr.Max zawiera naturalny wyciąg z korzenia prawoślazu. Substan-
cje śluzowe zawarte w korzeniu prawoślazu przyjmowane doustnie powlekają błonę 
śluzową jamy ustnej i gardła. PRODUCENT:  Dr.Max Pharma Limited

RUTYNA + wit. C DR.MAX 120 tabletek, suplement diety
Rutyna o raz witamina C to główne składniki preparatu. Witamina C pomaga w pra-
widłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego oraz komórek przed stresem 
oksydacyjnym. Suplement diety Rutyna+witamina C DR.MAX polecany jest dla osób 
dorosłych w celu uzupełnienia  normalnej diety w rutynę i witaminę C. PRODU-
CENT: Dr.Max Pharma Limited

TRAN DR.MAX 30 kapsułek, suplement diety
Wspiera odporność organizmu. Tran z wątroby dorsza zawiera kwasy tłuszczowe 
omega-3 (EPA, DHA) oraz witaminy z grupy A i D. Składniki preparatu wspomaga-
ją prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a w szczególności korzystnie wpływają 
na odporność organizmu oraz układ krążenia. Organizm człowieka nie syntetyzuje 
kwasów tłuszczowych omega-3, dlatego uzupełnienie diety w kwasy EPA i DHA  jest 
szczególnie ważne. SKŁAD: tran z wątroby dorsza (9% EPA / 8% DHA); palmitynian 
retinylu (witamina A), cholekalcyferol (witamina D); SKŁADNIKI OTOCZKI: żelatyna, 
glicerol (substancja wiążąca). PORCJA ZALECANA DO SPOŻYCIA W CIĄGU DNIA: 
1 kapsułka podczas posiłku. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu 
dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. 
PRZECHOWYWANIE: przechowywać w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, 
w sposób niedostępny dla małych dzieci. PRODUCENT: ARENAPHARMA Sp. z o.o., 
ul. Nowe Sady 53, 94-102 Łódź

LECYTYNA DR.MAX 120 kapsułek, suplement diety
Preparat przeznaczony szczególnie dla osób obciążonych dużym wysiłkiem umy-
słowym i fizycznym, żyjących w napięciu nerwowym i narażonych na różne sytuacje 
stresowe, także dla osób w podeszłym wieku. Zapewnienie odpowiedniego poziomu 
lecytyny pozwala na szybką regenerację podczas wzmożonego wysiłku fizycznego 
oraz poprawę pamięci i koncentracji. PRODUCENT: Dr. Max Pharma Ltd.

BŁONNIK Z ANANASEM DR.MAX 110 tabletek, suplement diety
Preparat stanowi uzupełnienie diety w błonnik jabłkowy, pszenny oraz owsiany. Błonnik 
wspomaga proces odchudzania, zmniejszając uczucie głodu, poprawiając perystaltykę jelit 
oraz zapobiegając zaparciom. Regularnie przyjmowany pomaga obniżyć poziom choleste-
rolu we krwi, a także stabilizuje poziom glukozy. Dodatkowo błonnik oczyszcza organizm ze 
szkodliwych produktów przemiany materii. Suplement diety nie może być stosowany jako 
substytut zróżnicowanej diety. PRZECIWWSKAZANIA: Nie zaleca się przyjmowania prepa-
ratu dzieciom i kobietom w ciąży. PRODUCENT: ARENAPHARMA Sp. z o.o., ul. Nowe Sady 
53, 94-102 Łódź
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Nazwa, postać, dawka Zawartosc  
opakowania 

Stara cena  
– zapłata pacjenta 

Nowa cena  
– zapłata pacjenta 

Roznica  
w zapłacie  
pacjenta 

Allergovit, zawiesina do wstrzykiwań podskórnych,  
stężenie B - 10000 TU/ml 

1 fiol. na 3 ml (stężenie B) 165,23 78,67 -86,56

Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol. na 3 ml 89,76 3,2 -86,56
Purethal, zawiesina do wstrzykiwań, 20000 AUM/ml 1 fiol. na 3 ml 89,76 3,2 -86,56
Dalfaz Uno, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 8,18 8,42 0,24
Agen 10, tabl., 10 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 5,66 5,55 -0,11
Amlopin 10 mg, tabl., 10 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 7,93 7,82 -0,11
Amlozek, tabl., 10 mg 30 szt. 10,08 9,97 -0,11
Apo-Amlo 10, tabl., 10 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 5,1 4,99 -0,11
Tenox, tabl., 5 mg 90 tabl. 7,41 7,25 -0,16
Tenox, tabl., 10 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 5,43 5,32 -0,11
Amotaks, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej,  
500 mg/5 ml

60 ml (39,2 g) 3,2 8,28 5,08

Augmentin, tabl. powl., 875+125 mg 14 tabl. 16,3 15,93 -0,37
Atoris, tabl. powl., 40 mg 60 tabl. 36,43 31,95 -4,48
Atoris, tabl. powl., 30 mg 30 tabl. 14,96 9,93 -5,03
Atoris, tabl. powl., 20 mg 60 tabl. 19,88 16,47 -3,41
Atorvox, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 22,14 18,18 -3,96
Atorvox, tabl. powl., 80 mg 30 tabl. 54,51 37,39 -17,12
Atrox 20, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 12,04 9,66 -2,38
Atrox 40, tabl. powl., 40 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 20,44 18,52 -1,92
Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 11,09 9,6 -1,49
Azimycin, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 16,52 16,39 -0,13
Sumamed, tabl. powl., 500 mg 3 tabl. 24,3 24,17 -0,13
Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 0,05 mg/dawkę 1 poj. na 200 daw. 7,05 8,8 1,75
Transtec 35 µg/h, system transdermalny, 20 mg 5 szt. 0 5,54 5,54
Transtec 52,5 µg/h, system transdermalny, 30 mg 5 szt. 0 6,88 6,88
Transtec 70 µg/h, system transdermalny, 40 mg 5 szt. 0 7,91 7,91
Spamilan, tabl., 5 mg 60 tabl. (6 blist. po 10 szt.) 10,18 12,58 2,4
Spamilan, tabl., 10 mg 60 tabl. (6 blist. po 10 szt.) 11,7 16,9 5,2
Karbis, tabl. , 16 mg 56 tabl. 19,16 16,25 -2,91
Karbicombi, tabl., 16+12,5 mg 28 tabl. 16,13 10,91 -5,22
Bioracef, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. (2 blist. po 7 szt.) 30,77 31,91 1,14
Novocef, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 19,13 19,79 0,66
Xorimax 500, tabl. drażowane, 500 mg 10 tabl. (blist.) 20,77 21,49 0,72
Zamur 250, tabl. powl., 250 mg 14 tabl. 14,45 14,97 0,52
Zamur 500, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 19,19 19,91 0,72
Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 20,77 19,22 -1,55
Zinnat, tabl. powl., 500 mg 10 tabl. 20,66 21,38 0,72
Fromilid 500, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. (2 blist. po 7 szt.) 15,51 15,14 -0,37
Klabax, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. (2 blist. po 7 szt.) 13,13 12,76 -0,37
Klabion, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. (2 blist. po 7 szt.) 28,04 27,67 -0,37
Klacid, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. (2 blist. po 7 szt.) 45,85 45,48 -0,37
Klarmin, tabl. powl., 500 mg 14 tabl. 13,25 12,88 -0,37
Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg 6 tabl. (1 blist. po 6 szt.) 1,72 6,39 4,67
Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu,  
150 mg

20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) 9,8 9,64 -0,16

Diclac 50, tabl. dojel., 50 mg 50 tabl. (5 blist. po 10 szt.) 4,53 4,44 -0,09
Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) 6,93 6,82 -0,11
Dicloduo, kaps., 75 mg 30 kaps. (3 blist. po 10 szt.) 9,38 9,21 -0,17
Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg 20 kaps. 5,53 5,42 -0,11
Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 9,44 9,27 -0,17
Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg 30 tabl. 10,83 10,94 0,11
Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 tabl. 26,87 27,12 0,25
Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg 30 tabl. 17,8 18,17 0,37
Doxalong, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 4 mg 30 tabl. 4,04 4,21 0,17
Doxanorm, tabl., 4 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 9,03 9,2 0,17
Doxar, tabl., 4 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 7,67 7,84 0,17
Doxonex, tabl., 4 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 11,87 12,04 0,17
Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 12,01 7,68 -4,33
Zoxon 4, tabl., 4 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 7,47 3,2 -4,27
Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 poj. na 120 daw. 16,59 11,8 -4,79
Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 µg/dawkę 1 op. na 120 daw. (10 ml) 19,66 14,87 -4,79
Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 µg 28 poj. 43,03 32,7 -10,33
Amaryl 4, tabl., 4 mg 30 tabl. 8,47 7,54 -0,93
Symglic, tabl., 6 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 12,81 12 -0,81
Symglic, tabl., 4 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 7,41 6,4 -1,01
Ibuprofen Hasco, kaps. miękkie, 200 mg 60 kaps. 4,36 4,25 -0,11
Ibuprofen-Pabi, tabl. drażowane, 200 mg 60 tabl. (3 blist. po 20 szt.) 5,12 5,01 -0,11
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Zgodnie z  Ustawą refunda-
cyjną taka lista musi być 
aktualizowana co dwa mie-
siące i  jest publikowana 

w  formie obwieszczenia Minister-
stwa Zdrowia. „CENA ZDROWIA” 
dotarła do najświeższej listy leków 
refundowanych. Wybraliśmy te, po 
które Polacy sięgają najczęściej. Kto 
będzie miał powody do radości? 
Komu państwo najwięcej dopłaci 
do leków? 

Na spore wsparcie mogą wiosną 
liczyć alergicy. Za Purethal przed 
1 marca zapłaciliby 89,76 złotych, 
teraz zapłacą zaledwie 3,20 zł ! 
Oszczędzą też ci, którym lekarz 

przepisał Allergovit. Dokładnie aż 
86,56 zł, bo lek zgodnie ze sta-
rą listą refundacyjną kosztował 
165,23 zł, a  teraz pacjenci kupią 
go za 78,67 zł. Kilkanaście złotych 
więcej zostanie też w  portfelach 
osób cierpiących na hipercho-
lesterolemię, bo Atorvox 80 mg 
jest teraz tańszy o 17,12 zł. Mniej 
na lekarstwa wydadzą też oso-
by uskarżające się na problemy 
z górnymi drogami oddechowymi. 
Krople do nosa Flixonase Nasu-
le (lek jest wskazany do leczenia 
polipów nosa i  związanej z  nimi 
obturacji przewodów nosowych) 
przed 1 marca kosztował 43,03 zł, 
a teraz kosztuje 32,7 zł. 

Niestety dużo więcej za lek zapłacą 
m.in. panie cierpiące na tzw. choroby 
kobiece. Te, które stosują Clotrima-
zolum GSK, wydadzą teraz w aptece 
6,39 zł, podczas gdy na wcześniejszej 
liście były o 4,67 zł tańsze. Jak łatwo 
więc wyliczyć, tabletki kosztowały tyl-
ko 1,72 zł. Za głowę chwycą się też 
osoby cierpiące na padaczkę. Za Sa-
bril, którym leczy się napady nie pod-
dające się leczeniu innymi lekami 
przeciwpadaczkowymi, przyjdzie im 
teraz zapłacić 73,51zł, a przed 1 mar-
ca leki kosztowały zaledwie 3,20 zł. 
Sprawdź, czy i  Twoje leki zdrożały? 
Najpopularniejsze medykamenty 
w  nowych cenach publikujemy na 
stronach od 7 do 9.

 Już jest! Nowa lista  
leków refundowanych

KUPUJ
TAŃSZE 

LEKI  
MINISTERSTWO ZDROWIA ZMIENIA JE CO 
DWA MIESIĄCE. SPRAWDŹ, JAK WYGLĄDA 
NOWA LISTA LEKÓW, DO KTÓRYCH DOPŁACI CI 
PAŃSTWO. PRZEDSTAWIAMY JEJ NAJCIEKAWSZE 
POZYCJE!

Lecz się  
z głową
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Diuresin SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 3,56 3,49 -0,07
Indix SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 3,01 2,94 -0,07
Ipres long 1,5, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. 3,56 3,49 -0,07
Tertensif SR, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu, 1,5 mg 30 tabl. (1 blist. po 30 szt.) 8,09 8,02 -0,07
Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) 7,74 7,59 -0,15
Febrofen, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 20 kaps. (2 blist. po 10 szt.) 11,42 11,27 -0,15
Ketonal forte, tabl. powl., 100 mg 30 tabl. 9,67 9,52 -0,15
Profenid, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 200 mg 14 tabl. (1 blist. na 14 szt.) 8,17 8,02 -0,15
Lacipil, tabl. powl., 4 mg 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) 16,82 16,73 -0,09
Lanzul, kaps., 30 mg 28 kaps. 13,12 13,58 0,46
Lanzul S, kaps., 15 mg 28 kaps. 6,99 7,21 0,22
Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg 28 kaps. (4 blist. po 7 szt.) 10,72 11,18 0,46
Latanost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml 2,5 ml (but.) 3,77 3,2 -0,57
Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór,  
50+5 µg/ml + mg/ml

2,5 ml (but.) 11,73 11,02 -0,71

Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 60 tabl. (6 blist. po 10 szt.) 12,5 10,27 -2,23
Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 90 tabl. (9 blist. po 10 szt.) 18,2 16,69 -1,51
Loratadyna Galena, tabl., 10 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 10,2 7,37 -2,83
Lorista, tabl. powl., 50 mg 56 tabl. 10,46 9,64 -0,82
Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 56 tabl. 10,46 9,64 -0,82
Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg 84 tabl. 14,44 11,92 -2,52
Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml 240 ml 7,53 6,4 -1,13
Aglan 15, tabl. , 15 mg 20 tabl. 8,53 8,38 -0,15
Aglan 15, tabl. , 15 mg 30 tabl. 8,09 7,93 -0,16
Aspicam, tabl., 15 mg 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) 8,48 8,05 -0,43
Lormed, tabl. , 15 mg 20 tabl. 4,85 4,78 -0,07
Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg 20 tabl. 8,2 8,05 -0,15
Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg 30 tabl. 7,62 7,55 -0,07
Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 10 tabl. 4,98 3,47 -1,51
Meloxistad, tabl. powl., 15 mg 20 tabl. 9,1 5,16 -3,94
Movalis, tabl., 15 mg 20 tabl. 11,48 11,33 -0,15
Trosicam, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg 20 tabl. 5,65 5,5 -0,15
Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) 9,11 8,65 -0,46
Monkasta, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) 9,93 9,56 -0,37
Monkasta, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) 8,65 8,55 -0,1
Montessan, tabl. powl., 10 mg 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) 8,6 8,54 -0,06
Montest, tabl. do rozgryzania i żucia, 4 mg 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) 10,66 10,29 -0,37
Montest, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) 11,04 10,58 -0,46
Promonta, tabl. do rozgryzania i żucia, 5 mg 28 tabl. (blist.) 11,09 10,63 -0,46
Anapran, tabl. powl., 275 mg 20 szt. 9,03 8,92 -0,11
Anapran, tabl. powl., 550 mg 60 tabl. 25 24,72 -0,28
Anapran EC, tabl. dojel., 500 mg 60 tabl. 22,43 22,19 -0,24
Apo-Napro, tabl., 250 mg 90 tabl. (9 blist. po 10 szt.) 20,43 20,18 -0,25
Apo-Napro, tabl., 500 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 14,1 13,94 -0,16
Naproxen 250 Hasco, tabl., 250 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 7,62 7,51 -0,11
Naproxen Polfarmex, tabl., 250 mg 50 tabl. (5 blist. po 10 szt.) 12,11 11,92 -0,19
Naproxen Polfarmex, tabl. , 500 mg 30 tabl. (3 blistry x10) 14 13,84 -0,16
Pabi-Naproxen, tabl., 250 mg 50 tabl. 12,73 12,54 -0,19
Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma,  
roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ ml

100 amp. na 5 ml (tworz.) 19,56 21,33 1,77

Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma,  
roztwór do wstrzykiwań, 9 mg/ ml

100 amp. na 10 ml (tworz.) 17,81 19,38 1,57

Aulin, tabl., 100 mg 15 tabl. 6,24 6,17 -0,07
Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg 30 tabl. (2 blist. po 15 szt.) 12,34 12,23 -0,11
Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg 60 tabl. (4 blist. po 15 szt.) 6,95 6,83 -0,12
Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg 28 kaps. (pojem.) 12,56 13,02 0,46
HELICID 20, kaps. dojel., 20 mg 56 kaps. 18,41 19,34 0,93
Helicid 20, kaps., 20 mg 28 kaps. 12,56 13,02 0,46
Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg 90 kaps. 28,22 25,37 -2,85
Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg 56 kaps. (8 blist. po 7 szt.) 19,88 20,81 0,93
Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg 28 kaps. (4 blist. po 7 szt.) 19,88 20,81 0,93
Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg 28 kaps. (4 blist. po 7 szt.) 19,25 19,71 0,46
Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg 28 kaps. (4 blist. po 7 szt.) 24,13 25,06 0,93
Contix, tabl. dojel., 40 mg 28 szt. 10,86 11,32 0,46
Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) 13,97 14,43 0,46
IPP 20, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) 13,36 13,82 0,46
Nolpaza, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) 9,28 9,74 0,46
Nolpaza, tabl. dojel., 40 mg 90 szt. 14,77 15,51 0,74
Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) 10,86 11,32 0,46
Panogastin, tabl. dojel., 20 mg 56 tabl. 17,72 17,02 -0,7

Panrazol, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) 15,39 15,85 0,46
Pantogen 20, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) 9,28 9,74 0,46
Panzol, tabl. dojel., 20 mg 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) 11,87 11,32 -0,55
Propranolol WZF, tabl., 10 mg 28 tabl. 12,67 13,13 0,46
Ketrel, tabl. powl., 25 mg 50 tabl. (2 blist. po 25 szt.) 2,6 3,94 1,34
Roswera, tabl., 15 mg 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) 14,95 11,97 -2,98
Roswera, tabl., 20 mg 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) 13,37 10,97 -2,4
Roswera, tabl., 30 mg 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) 19,5 14,96 -4,54
Renicin, tabl. powl., 0,15 g 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) 28,79 28,44 -0,35
Rulid, tabl. powl., 150 mg 10 tabl. 13,7 13,57 -0,13
Biosotal 80, tabl., 80 mg 60 tabl. (6 blist. po 10 szt.) 5,74 4,13 -1,61
SotaHEXAL 160, tabl., 160 mg 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) 5,4 3,79 -1,61
SotaHEXAL 80, tabl., 80 mg 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) 9,51 7,2 -2,31
Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) 5,33 4,35 -0,98
Salazopyrin EN , tabl. dojel., 500 mg 10 tabl. (2 blist. po 5 szt.) 14,9 14,64 -0,26
Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde,  
0,4 mg

100 tabl. 17 3,2 -13,8

Omnic Ocas 0,4, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu,  
0,4 mg

30 kaps. (3 blist. po 10 szt.) 3,36 3,53 0,17

Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg 30 kaps. (3 blist. po 10 szt.) 3,36 3,53 0,17
Torecan, czopki, 6,5 mg 30 kaps. 3,62 3,79 0,17
Coaxil, tabl. powl., 12,5 mg 6 czop. 2,68 4,07 1,39
Topamax, tabl. powl., 200 mg 28 tabl. (but.) 5,28 5,82 0,54
Tramal Retard 50, tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu,  
50 mg

28 tabl. (but.) 3,69 4,8 1,11

Tramal Retard 50, tabl. powl. o przedłużonym działaniu,  
50 mg

50 tabl. 7,18 6,42 -0,76

Trittico CR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 75 mg 60 tabl. (6 blist. po 10 szt.) 39,91 36,99 -2,92
Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) 14,5 14,24 -0,26
Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg 60 tabl. 17,71 17,03 -0,68
Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg 28 tabl. 10,46 9,89 -0,57
Co-Bespres, tabl. powl., 160+12,5 mg 28 tabl. 10,46 9,89 -0,57
Alventa, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 75 mg 28 tabl. 12,39 8,53 -3,86
Efectin ER 150, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde,  
150 mg

28 kaps. (2 blist. po 14 szt.) 14,05 14 -0,05

Efectin ER 75, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde,  
75 mg

28 kaps. (2 blist. po 14 szt.) 16,31 15,4 -0,91

Efevelon SR, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde,  
150 mg

28 kaps. 8,82 8,33 -0,49

Velafax, tabl., 37,5 mg 28 kaps. (2 blist. po 14 szt.) 16,7 15,79 -0,91
Venlectine, kaps. o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg 56 tabl. (4 blist. po 14 szt.) 34,46 33,55 -0,91
Staveran 40, tabl. powl., 40 mg 28 kaps. 16,7 15,79 -0,91
Staveran 80, tabl. powl., 80 mg 20 tabl. (1 blist. po 20 szt.) 2,47 3,21 0,74
Sabril, tabl. powl., 500 mg 20 tabl. (2 blist. po 10 szt.) 2,76 3,63 0,87
Sabril, tabl. powl., 500 mg 100 tabl. 3,2 73,51 70,31
Kandesar, tabl., 16 mg 100 szt. 3,2 33,82 30,62
Karbis, tabl., 32 mg 28 tabl. 17,26 7,85 -9,41
Vigantol, krople doustne, 20000 j.m./ml 28 tabl. 19,16 16,25 -2,91
Accu-Chek Active, test paskowy 50 pasków 13,25 12,24 -1,01
Accu-Chek Go, test paskowy  50 pasków 4,37 3,54 -0,83
Accu-Chek Go, test paskowy  50 pasków 13,25 12,24 -1,01
Ascensia Entrust paski testowe, test paskowy  50 pasków 4,37 3,54 -0,83
Ascensia Entrust paski testowe, test paskowy  50 pasków 12,13 12,47 0,34
Contour TS paski testowe, test paskowy  50 pasków 3,25 3,77 0,52
Contour TS paski testowe, test paskowy  50 pasków 13,2 13,54 0,34
Diagnostic Gold Strip, test paskowy 50 pasków 4,32 4,84 0,52
Diagnostic Gold Strip, test paskowy 50 pasków 12,08 12,41 0,33
Evercare, test paskowy  50 pasków 3,2 3,71 0,51
Evercare, test paskowy  50 pasków 13,94 12,47 -1,47
Glucosense, test paskowy  50 pasków 5,06 3,77 -1,29
Glucosense, test paskowy  50 pasków 12,08 12,42 0,34
One Touch Horizon, test paskowy  50 pasków 3,2 3,72 0,52
One Touch Horizon, test paskowy  50 pasków 13,83 11,9 -1,93
One Touch Select, test paskowy  50 pasków 4,95 3,2 -1,75
One Touch Select, test paskowy  50 pasków 12,93 13,27 0,34
Optium Xido, test paskowy 50 pasków 4,05 4,57 0,52
Optium Xido, test paskowy 50 pasków 14,39 11,9 -2,49
iXell, test paskowy, test paskowy  50 pasków 5,51 3,2 -2,31
iXell, test paskowy, test paskowy  50 pasków 12,91 13,25 0,34
Contour Plus, paski testowe 50 pasków 4,03 4,55 0,52
Contour Plus, paski testowe 50 szt. 13,21 13,55 0,34

Nazwa, postać, dawka Zawartosc  
opakowania 

Stara cena  
– zapłata pacjenta 

Nowa cena  
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Roznica  
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Czy można oszczędzić na 

badaniach profilaktycznych? 

MOŻNA, POD WARUNKIEM ŻE WYBIERZEMY TE... DARMOWE. CORAZ 
CZĘŚCIEJ ORGANIZUJĄ JE SZPITALE, PRZYCHODNIE ZDROWIA, A NAWET 
CENTRA HANDLOWE W TWOJEJ OKOLICY. 

P rofesjonalny pomiar ci-
śnienia krwi albo poziomu 
cholesterolu, mammogra- 
fia, badania EKG, USG, 
badania stomatologiczne, 

a  nawet markerów nowotworo-
wych, które potrafią wskazać praw-
dopodobieństwo zachorowalno-
ści na raka. Te wszystkie badania 
można wykonać bez kilkumiesięcz-
nego oczekiwania i  choć trudno 
w to uwierzyć – całkowicie za dar-
mo. Trzeba wiedzieć tylko, gdzie 
i  kiedy z  nich skorzystać. Bezpłat-
ne badania w  formie jednodnio-
wych akcji organizują przychodnie 
zdrowia. W weekendy robią je cen-
tra handlowe, zaś na Dni Otwar-
tych Drzwi, w  trakcie, których też 

można sprawdzić stan swojego 
zdrowia, coraz częściej zapra-
szają szpitale. Zazwzczaj 
prywatne, niemniej 
jednak akcje tego 
typu mają zwykle 
charakter dar-
mowy. –  Chodzi 
o  reklamę dla 
szpitala i  znale-
zienie potencjal-
nych klientów. 
Zdarzały się już 
sytuacje, że pacjen-
towi tak spodobało 
się u  nas, że nie chciał 
już leczyć się gdzie indziej – wy-
jaśniają przedstawiciele takich pla-
cówek.

O datach bezpłatnych badań dowiesz 
się z  plakatów informacyjnych, stron 

internetowych placówek, z prasy 
lub od znajomych. Nie wahaj 

się więc pytać.

Ile można zaoszczędzić 
na korzystaniu z  bez-
płatnych programów 
prof i laktycznych? 
Przynajmniej kilkaset 
złotych. Wszystko za-

leży od typu badań, na 
jakie się zdecydujemy. 

Przykładowo USG piersi 
kosztuje nawet ok. 150 zł, a ba-

danie markerów nowotworowych 
w zależności od rodzaju markera od 
ok. 30 do 200 zł.

Czy wiesz, że?
350 zł – średnio 
tyle oszczędzisz, 

korzystając 
z bezpłatnych akcji 

profilatycznych

Co roku 

rak płuc  
zabija tysiące 

Polaków

Farmaceuta 
radzi

CHCIELIBYŚCIE ZAPYTAĆ O COŚ FARMACEUTĘ?  
WSTYDZICIE SIĘ JEDNAK LUB NIE CHCECIE, BY O WASZYM PROBLEMIE 
SŁYSZELI WSZYSCY STOJĄCY ZA WAMI W KOLEJCE? NIC PROSTSZEGO, 
NAPISZCIE O PROBLEMIE DO NAS. ODPOWIEDZI NA WSZYSTKIE PYTANIA 
UDZIELI NASZ REDAKCYJNY EKSPERT.

Moja 12 letnia wnuczka niedawno przekuła 
sobie uszy. Niestety mimo noszenia  
kolczyków ze stali chirurgicznej, dziurki nie 
chcą się goić, wciąż płynie z nich ropa.  
Jak wspomóc gojenie? Ewa z Kutna, l. 63.

Mam stojącą 
pracę i od kilku 
miesięcy cierpię na 
nawracające bóle nóg. 
Są ciężkie, miewam 
obrzęki. Powinnam 
coś łykać? Maści 
działają, ale na krótko.  
Wiesława z Koła, l. 59.

Pisz  

śmiało!

cenazdrowia@drmax.pl

Justyna Radzik 
farmaceuta

Niech przemywa uszy roztworem z soli fizjologicznej 
i oczyszcza je płynem o nazwie Octeniseptem.  
Może myć je mydłem antybakteryjnym, 
polecam też zwykłe szare mydło w kostce. 
Odradzam za to wodę utlenioną i spirytus, 
bo one podrażniają. Jeśli w miejscach 
przekłucia pojawi się zaognienie, trzeba 
wybrać się do apteki po Tribiotic – maść 
z antybiotykiem, która jest dostępna bez 
recepty. A jeśli podejrzewamy infekcję, trze-
ba skonsultować się z lekarzem. I jeszcze 
jedno: niech wnuczka pamięta o obra-
caniu kolczykiem podczas gojenia, 
wówczas nie przylgnie do niego żaden 
skrzep.

Menopauza wcześniej czy później dotknie każdą 
z nas. W leczeniu dolegliwości z nią związanych 
pomocna jest m.in. hormonalna terapia zastęp-
cza. Ma jednak dużo przeciwwskazań i skutków 
ubocznych, dlatego można zdecydować się na 

suplementację środkami pochodzenia roślinne-
go. W wielu roślinach obecne są bowiem związki 

przypominające w budowie kobiece hormony 
(estrogeny). Noszą one nazwę fitoestrogenów, nie 
wywołują skutków ubocznych i nie ma przeciw-
wskazań do ich stosowania. Polecam wybrać się 
do apteki po suplementy o nazwie: Menoplant 

Soja 40+, Soyfem lub Ligunin.

Mrowienie, drętwienie i skurcze łydek z cza-
sem przeistaczają się w pęknięte naczynka 
i żylaki będące przyczyną wielu groźnych 
chorób układu krwionośnego. Dlatego tak 
ważna jest profilaktyka i wczesne leczenie  

za pomocą specjalistycznych maści i tabletek. 
Jeśli, jak Pani pisze, maści i żele są mało sku-
teczne, warto sięgnąć po preparaty doustne, 
np. rutozydy, które zmniejszają dolegliwości 
po ok. 4 tygodniach stosowania. Polecam też 

saponiny (wyciągi z kasztanowca), Ginko biloba 
(ekstrakt miłorzębu japońskiego) oraz tabletki  
z diosminą (np. Dr.Max Diosmina, DIH MAX), 

które zwiększają elastyczność naczyń krwiono-
śnych. Wszystkie są dostępne bez recepty. 

Zauważyłam u siebie pierwsze objawy 
menopauzy. Ciągle się pocę, miewam 
zmienne nastroje. Czy są tabletki bez 

recepty, które mi pomogą?  
Krystyna z Nowego Sącza, l.54.
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Stopem na pogotowie?  
Karetka odmówiła nam przyjazdu
Poważnie wyglądający wypadek w przydomowym ogródku i odmowa 
przyjazdu karetki. Co zrobić w takiej sytuacji i czy dyspozytor faktycznie 
może nam odmówić? Na własnej skórze przeżyły taką sytuację dwie 
mieszkanki województwa śląskiego.  

Był jeden z cieplejszych 
wczesnowiosennych dni. 
Idealny na porządki w przy-
domowym ogródku. Panią 
Zofię na parę dni odwie-

dziła akurat jej młodsza siostra 
–  Helena. Mieszka w blokach, nie 
ma więc nawet kawałka zielonego 
miejsca, a bardzo lubi pracę przy 
kwiatach czy krzewach, pomaganie 
mi sprawiło jej mnóstwo radości 
– mówi 61-letnia pani Zosia. W ruch 
poszły więc grabie, motyczki i ko-
siarka. 

Pechowy korzeń
Ciepły wiatr i promienie słońca za-
chęcały do pracy. Niestety, dzień nie 
skończył się tak miło, jak się zaczął 
dla obu sióstr. – Weszłam na chwi-
lę do domu, żeby nastawić wodę 
na herbatę, gdy usłyszałam krzyk 
– wspomina pani Zofia. Wybiegła 
z domu i zobaczyła, że jej siostra 
siedzi na trawie, a z palca u prawej 
stopy niemiłosiernie leje się krew. 
– Serce podskoczyło mi do gardła, 
palec był rozcięty na pół, okazało 

się, że kosiarka odbiła się od wysta-
jącego z ziemi korzenia i ostrze tra-
fiło w stopę, cienki trampek nie był 
żadnym zabezpieczeniem – mówi 
pani Zofia. 

Kierowca 
- samarytanin
Pobiegła po bandaże i chwyciła za 
telefon. – Ledwie wykręciłam nu-
mer na pogotowie, tak trzęsły mi 
się ręce – wspomina kobieta. Była 

POMOC W NOCY. Gdy zdarzył się na-
gły wypadek, a Twój stan zdrowia 
na to pozwala, zawsze możesz udać 
się do lekarza pierwszego kontaktu. 
Jeśli wypadek zdarzył się w nocy lub 
w weekend, dyżur pełni jedna z przy-
chodni w Twojej okolicy. Informację 
o tym znajdziesz w każdym ośrodku 
zdrowia lub aptece. Dla wszystkich 
ubezpieczonych taka pomoc jest dar-
mowa.

WIZYTA W DOMU. Wybierz się do 
swojej przychodni wcześniej i zapy-
taj o numer telefonu, pod którym 
można poprosić o wizytę domową. 
Korzystanie z tzw. nocnej pomocy 
lekarskiej ma wielką zaletę: lekarz 
zbada nas w domu, wypisze receptę, 
może też dać zwolnienie. A z pogoto-
wiem nie zawsze przyjeżdża lekarz!

SELEKCJA ZGŁOSZEŃ: Zdarzały się 
przypadki, że erka przyjeżdżała do 
osoby, którą po prostu bolał brzuch, 
bo zjadła coś niestrawnego, a w tym 
czasie ktoś inny – poważnie cierpią-
cy – czekał na swoją kolej. By odsiać 
przypadki niewymagające natych-
miastowej pomocy, dyspozytor zada 
Ci wiele pytań: czy chory jest przy-
tomny, czy ma krwotok itd. Zapyta 
też o dane chorego: imię, nazwisko, 
wiek, na co choruje, jakie leki zaży-
wa, o okoliczności zajścia i adres. 

MIEJ POD RĘKĄ. Zawczasu zastanów 
się, co zrobić, jeśli pogotowie odmó-
wi przyjazdu. Zapytaj sąsiadów, czy 
w razie wypadku będą mogli Ci po-
móc, a w swojej komórce zapisz nu-
mer telefonu na taksówkę. 

przerażona, kiedy dyspozytor pogo-
towia przyznał, że lepiej będzie jeśli 
same dojadą do szpitala, bo w tej 
chwili nie ma wolnej karetki. – Bez 
własnego samochodu? – złapała się 
za głowę kobieta. Nie mogąc do-
dzwonić się po taksówkę, obanda-
żowała siostrze nogę, wzięła ją pod 
ramię i w ten sposób dokuśtykały 
do głównej drogi. – Na całe szczę-
ście zatrzymał się jeden z pierw-
szych mijających nas samochodów 
– mówi kobieta. Pół godziny później 
obie były już na izbie przyjęć. Po 
prześwietleniu było już jasne, że 
sytuacja wyglądała na dużo groź-
niejszą, niż była w rzeczywistości. 
Ostrze kosiarki nie naruszyło kości, 
chirurg bez problemu zszył rozcię-
tego palca. – Ale to wstyd, żeby po-
trzebujący pomocy człowiek musiał 
stopem jechać do szpitala – oburza 
się pani Zofia.

Historia 61-latki i jej dwa lata młod-
szej siostry pokazuje, że nie zawsze 
możemy liczyć na przyjazd pogoto-
wia. O czym warto pamiętać w takiej 
sytuacji?

Kiedy pogotowie  
może odmówić przyjazdu?
Zgodnie z przepisami pogotowie powinniśmy wzy-
wać tylko do nagłych przypadków. Jeśli więc dyspo-
zytor uzna, że sytuacja nie zagraża życiu pacjenta, 
może odmówić wysłania karetki pod nasz adres.

Wówczas trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach:

1. 

2. 

3. 

4. 
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Masz problemy w toalecie?  

PIJ WIĘCEJ HERBATY
Ponad pięć tysięcy lat temu odkryli ją Chińczycy, ale aż do 1610 

roku jej suszone i prasowane liście uchodziły za niezwy-
kle drogi lek. Dopiero regularne dostawy z Japonii 

dały początek kariery herbaty w Europie. Jedną 
z najzdrowszych odmian jest herbata zielona. Jej 
listki zawierają m.in. aminokwasy, witaminy C, K 
i z grupy B, a także składniki mineralne. Kubek taniej 
herbaty ma dzięki nim działanie pobudzające, może 
też regulować ciśnienie krwi i działać bakteriobój-

czo. Z tej właśnie przyczyny przynajmniej jedną 
filiżankę dziennie zielonej herbaty powinny 
pić osoby cierpiące na kamienie na nerkach 

i w pęcherzu moczowym.

Herbata reguluje 

ciśnienie krwi  

i działa bakteriobójczo

  Zjedź skorupkę  
   kurzego jajka 

Wiedzieliście, że skorupki jaj są jednym z najlepszych 
źródeł wapnia, przyswajalnym przez organizm w ok. 

90 procentach? W skorupce są zresztą wszystkie 
niezbędne dla organizmu ludzkiego mikroelementy 
(m.in. żelazo, fluor, cynk i krzem). Uczeni z Niemiec 
i Węgier, którzy przez prawie 15 lat badali skorupki 

kurzych jaj, zauważyli, że dzięki takiej zawartości 
minerałów zjadanie skorupek jaj pomaga na łamliwe 
paznokcie, krwawienia dziąseł zaparciach, chronicz-
nych katarach, a nawet astmie. Chcesz być zdrowy? 

Skorupki zanurz na 5 minut we wrzątku, a gdy wysty-
gną, drobno zmiel. Zjadaj od 0,5 do 1 g dziennie. 

Kto ma najwięcej  włosów?
146 tysięcy włosów naukowcy wyliczyli na głowach blondynek i blondynów. Szatyni mają prawie 50 tysięcy mniej włosów na swoich głowach, najmniej zaś – około 86 tysięcy mieszków włoso-wych – naliczono  u osób rudych.

 
Jesz tylko 

środek? BŁĄD!

Rośliny nie lubią być  

samotne
Naukowcy z Uniwersytetu Zachodniej Au-
stralii sprawdzili, jak będzie rosła papryka 
roczna (Capsicum annuum) w obecności in-
nych roślin – papryki i bazylii – lub z dala od 
jakichkolwiek roślinnych sąsiadów. Wyniki 
tego eksperymentu okazały się 
zadziwiające. Kiedy rośliny 
rosły w swoim bliskim są-
siedztwie, to kiełkowanie 
przebiegało zdecydowa-
nie szybciej! Co ciekawe, 
nawet jeśli doniczki 
rozdzielono ciemną 
plandeką.  Co na to 
naukowcy? – Ro-
śliny nie lubią być 
samotne – przekonują 
Australijczycy.

Ptaki  
najwierniejszymi  

zwierzętami
Aż 90 procent gatunków pta-
ków ma przez całe życie tylko 
jednego partnera. Inaczej ma 

się sprawa wierności u ssaków. 
Ten sam wskaźnik  wynosi u nich 

zaledwie 3 procent. 

Koń wcale  

nie taki silny
Kto jest silniejszy: koń czy męż-
czyzna? Naukowcy postanowili 

to sprawdzić i zaczęli obliczenia. 
Okazało się, że biorąc pod uwagę 

masę ciała, mężczyzna potrafi 
unieść więcej, niż koń uciągnąć.

Nie ma prostego zadania. Musi 
dostarczyć krew do każdego 
zakątka ciała, w tym najbardziej 
oddalonych stóp i palców u nóg. 
Nic dziwnego więc, że serce czło-

wieka to najsilniejszy mięsień 
naszego organizmu. Jest tak 
mocne, że mogłoby wypom-
pować krew na przynajmniej 
9 metrów w górę.

Jak serce  

pompuje  
krew?
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Krosty na twarzy, swędzenie, 
a nawet schodząca płatami skóra. 
By nie mieć takich problemów, 
lepiej sprawdzaj, czy kosmetyki,  
których używasz,  
nie są przeterminowane.

P achniała pięknie, niczego 
dziwnego nie zauważyłam 
po otwarciu tubki – mówi 
59-letnia pani Grażyna 
z Wrocławia. Efekty po uży-

ciu lawendowej maseczki okazały 
się jednak opłakane. Cała twarz ko-
biety zrobiła się czerwona. Godzinę 
później zaczęła dodatkowo swędzić, 
a następnego dnia rano policzki pani 
Grażyny były już pokryte przez drob-
niutkie, mało estetyczne krostki. – To 
efekt niesprawdzania dat przydatno-
ści kosmetyków. One, podobnie jak 
żywność, mają jasno określony przez 
producentów termin użycia – przy-

pominają dermatolodzy. Ostrzegają 
zwłaszcza przed zepsutymi kosme-
tykami do pielęgnacji twarzy, które 
mogą mocno ją podrażnić. Przeter-
minowane balsami do ciała w  przy-
padku wrażliwej skóry mogą spowo-
dować też jej odparzenia i łuszczenie 
się. Wyrzucając zepsute kosmetyki, 
zaoszczędzimy pieniądze, które mu-
sielibyśmy wydać na lekarstwa prze-
pisane przez dermatologa.

Gdzie szukać dat ważności? Na 
zgrzewie tub z  maskami, denkach 
słoiczków z kremami, tylnych etykie-
tach balsamów do ciała. 

Uwaga,  
kosmetyki  
mogą być trujące!

Lakier  
do paznokci 

od 6 do 12 
miesięcy

Szminka     
do 3 lat

Balsamy 
do Ciała

12 miesięcy

Krem do twarzy

od 6 do 16 
miesięcy

Zimą nie możemy 
się ich już doczekać. 
Na myśl o świeżej 
rzodkiewce z gruntu  
aż cieknie nam ślina. 
Ale czy nowalijki 
naprawdę są zdrowe?

Dziś dostęp do świeżej 
rzodkiewki, szczypior-
ku czy koperku mamy 
przez cały rok. Te pę-
dzone zimą są jednak 

bez smaku i prawdziwego zapachu. 
Większość woli więc ich sobie odmó-
wić, by wiosną smakowały podwój-
nie. Naukowcy przestrzegają jednak 
przed nadgorliwością. – Nowalijki 
mają spore właściwości chłonące. 
Z gruntu wraz z wodą pobierają też 
m.in. nawozy sztuczne ze związkami 
azotu, których rolnicy dziś nie żałują 
– ostrzegają specjaliści ds. żywienia. 
Dodają, że dużo azotanów gromadzi 
się w korzeniach i zewnętrznych li-
ściach warzyw, dlatego lepiej uwa-
żać na marchewkę, pietrusz-
kę, rzodkiew czy sałatę, bo 
może nas później mocno 
boleć brzuch. Co wię-
cej, nadmiar związ-
ków azotu może być 
u człowieka przy-
czyną zatrucia, a na 
dłuższą metę rów-
nież wywołać raka 
żołądka. Wniosek? 
Najlepiej uprawiać 
nowalijki samemu, 
wówczas zaoszczę-
dzisz pieniądze lub 
kupować je od zaprzy-
jaźnionego rolnika, który 
nie używa sztucznych na-
wozów.

Lepiej  
tego nie rób

Nowalijek nie wolno trzymać 
w lodówce w foliowych 

torebkach. Powód?  
W worku wytwarza się 

wilgoć, która przyspiesza 
przemianę azotynów (dobrych 

składników) w rakotwórcze 
nitrozoaminy.

NOWALIJKI = ZDROWIE ?
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Wiosna  
ze szczyptą połysku 

    Kinga  
Kolasińska

wizażystka

Jak rozkwitnąć wiosną? To 
proste, zmień sposób, w jaki co 
rano się malujesz. Zamiast tej 
samej od wielu, wielu lat grubej 
kreski na oku, zdecyduj się 
na pastelowy cień do powiek. 
Rzęsy podkreśl czarnym 
tuszem, zaś usta jasną szminką 
lub błyszczykiem. Będą Cię 
pytać, czy to wiosna tak na 
Ciebie podziałała, czy może 
jakiś mężczyzna?!

Jeśli nigdy nie uży-
wałaś różu do po-
liczków, najwyższy 
czas wypróbować to 
odmładzające na-
rzędzie. Blondynki 
powinny wybierać 
różane odcienie, 
szatynki i brunetki 
mogą zdecydować 
się na brzoskwi-
niowe kolory.

3
Policzki

Niepotrzebne są drogie kosmetyki  
albo wybitne umiejętności.  

Wystarczy nasz przepis  
na lśniący wiosenny makijaż  
i to, co już masz na półce w łazience. 

Zazdrość koleżanek  
i zachwyt kolegów – murowane!

Przed

Łagodny kształt, odcień 
dopasowany do 

koloru włosów, nieco 
podkreślony kredką. 
Brwi w tym sezonie 
są naturalne. 
Mocno zaznaczone 
odchodzą 
w niepamięć.

U góry ciepłe złoto,  
u dołu delikatny 
fiolet. To jeden 
z najmodniejszych 
wiosennych 
trendów 
w makijażu. Nie 

masz takich cieni do 
powiek? Pożycz od 

swojej córki  
albo synowej.

Najpierw obrysuj je 
konturówką w kolorze 

identycznym jak szminka, potem 
wypełnij szminką w jasnym odcieniu 
lub błyszczykiem. Albo jednym i 
drugim. Odrobina szaleństwa wiosną 
jest wskazana. 

1

2

4

Brwi
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Wiosna  
rozkwita  
na tkaninie

Kwieciste materiały to absolutny hit 
tej wiosny. Sukienka w ten deseń bę-
dzie idealna na wizytę u  przyjaciół, 
niedzielny spacer czy rodzinne spo-
tkania wielkanocne. Deseń w kwia-
ty nie zna metryki, posiada za to 
niezwykłe zdolności odmładzające. 
Zawsze dodaje kobiecości. Zawsze 
dodaje uroku. Jak każdy modowy 
trend ma jednak pewne zasady.

Mogą być polskie i te 
egzotyczne. Czasem są 
pojedyncze, choć częściej 
tworzą różnobarwną łąkę. 
Kwiaty – wyrosły tej wiosny 
na tkaninach. 

CENA ZDROWIA CENA ZDROWIAModa Moda20 21

Płaszcz: 
stary jak nowy!
Nie musisz oszczędzać tygodniami, nie musisz odmawiać sobie drobnych 
przyjemności ani brać nadgodzin, żeby kupić sobie nowy płaszcz na 
wiosnę. Wystarczy stary płaszcz o klasycznym kroju i kilka wskazówek.

Na początek zrób w swojej 
szafie porządek. Możesz 
być zaskoczona, że masz 
w  niej tyle wierzchnich 
okryć, w dodatku prawie 

wcale nie używanych. – A co z kroja-
mi? – zapytasz, przecież moda ma to 
do siebie, że szybko przemija. – Nic 
straconego – przekonują styliści i pro-
ponują, by wiosną pobawić się modą. 
– Starego płaszcza wcale nie trzeba 
wyrzucać, nawet jeśli już nie leży jak 
kiedyś. Zawsze można zabrać go do 
krawca. Ten doradzi, czy coś skrócić, 
zwęzić albo poszerzyć. W ten sposób 
powstanie zupełnie nowa rzecz – mó-
wią specjaliści od mody.

Jeśli przez zimę udało Ci się utrzy-
mać rozmiar, do wiosennego płasz-
cza możesz dodać kilka nowych 
rzeczy. Jego wygląd z pewnością od-
mienią nowe guziki (modne są np. 
te z drewna) albo nowy pasek. Bor-
dowy z  aksamitu doda czarnemu, 
klasycznemu płaszczowi animuszu, 
a  skórzany, czarny wyszczupli talię 
i  pięknie wyróżni się na tle jasne-
go trenczu. Kombinować możesz 
też z dodatkami. W tej roli najlepiej 
sprawdzi się chusta, zwłaszcza je-
śli rozciągniesz ją na całe ramiona, 
tworząc coś w  rodzaju poncha owi-
jającego górną część Twojego płasz-
cza. Najmodniejsze wzory? Lampar-
cie cętki lub szkocka krata w  wersji 
brytyjskiej (czyli w odcieniach czerni, 
brązu i  beżu) – te najlepiej łączyć 
z  jasnymi płaszczami. Do ciemnych 
polecamy chustę w odcieniu krwistej 
czerwieni lub wełniany komin w me-
lanżowy wzór. Stary płaszcz świetnie 
odmienią też rękawiczki. Zwłaszcza 
długie, sięgające do łokcia. Taki spo-
sób ma jednak rację bytu, jedynie 
gdy płaszcz ma wąski rękaw.

Jak dać nowe życie  
staremu płaszczowi? 

Przewiązać go szerokim, 
kolorowym paskiem!

Jeśli sukienka w kwiaty wydaje 
Ci się zbyt odważnym pomy-
słem, zdecyduj się na bluzkę 

lub spódnicę w ten deseń. Jeśli 
i to dla Ciebie zbyt ryzykowne, 
wybierz kwiecistą chustę. Przy-
da się na chłodniejsze poranki 
i nawet ze starego zestawienia 

wyczaruje nową kreację. 

Łączenie 

deseni
Drobne kwiatki razem 

z większymi. Kwiaty i pasy? 

Kropki i kwiaty? Styliści mówią 

wprost: łączenie motywów jest 

wiosną dozwolone, wszystko 

zależy jednak od wieku. Jeśli 

przekroczyłaś pięćdziesiątkę, 

łącz motywy umiejętnie. Kwiaty 

zestaw raczej z kwiatami 

i gładkimi materiałami.

Drobna łączka
Z kwiatami na ubraniu jest 

odwrotnie jak z naszą wagą. Im 
wyższa, tym kwiaty powinny być 
mniejsze. Motyw tzw. drobnej 

łączki będzie więc w sam raz dla 
puszystych. Duże, pojedyncze 

kwiaty ponętnych kształtów do-
dadzą każdej chudzinie.

Dla  
mniej  

odważnych

Sty
lista
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P okochaliśmy go m.in. 
w  podwójnej roli wójta 
i plebana w serialu „Ran-
czo”. Cezary Żak specjal-
nie dla „Ceny Zdrowia” od-

krywa sekrety swojej pracy. Mówi 
też o tym, jak aktorstwo wpływa na 
zdrowie. Zgadnijcie: jest wzorem 
do naśladowania czy raczej zdro-
wotnym ignorantem?

Wczesne wstawanie na plan se-
riali, wieczorne spektakle, stres. 
Aktorstwo potrafi pewnie odbić 
się na zdrowiu.

– Ooo tak, szczególnie teraz, 
w  moim wieku. Choć muszę przy-
znać, że do czterdziestki w  ogóle 
o tym nie myślałem, nie oszczędza-
łem organizmu. Dopiero gdy poja-
wiły się pierwsze dolegliwości, które 
zaczęły mi przeszkadzać w uprawia-
niu zawodu aktora, wziąłem się za 
siebie. Po 10 godzinach na nogach 
przy nagrywaniu „Miodowych lat” 
zacząłem odczuwać ból w kolanach 
i kręgosłupie. Wtedy zapaliła mi się 
czerwona lampka.

Czy chory aktor, tak jak zwyczaj-
ny człowiek, może wziąć sobie 
wolne? Pójść na L4?

– Wśród aktorów jest takie powie-
dzenie: jeśli aktor nie przyszedł 
wieczorem na przedstawienie 
do teatru, to znaczy, że nie żyje! 
(śmiech). A  na poważnie; nie wy-
obrażam sobie, żebym mógł od-

Aktor nigdy  
nie idzie naL4

Ciekawi Was, czy chory aktor robi sobie wolne?  
Cezary Żak zdradza kulisy swojej pracy.  
Opowiada, jak w trzy lata schudł 30 kilogramów,  
dlaczego w święta nigdy nie trzyma diety i dlaczego 
aktorowi kosmetyczka wcale nie jest potrzebna.

By zerwać z wizerunkiem  

Karola Krawczyka. zrzucił 30 kg  

– rozsądnie i bez efektu jo-jo

wołać spektakl czy zdjęcia w filmie przez własną cho-
robę. To jest kwestia odpowiedzialności w stosunku 
do widzów i pracowników teatru. U aktorów po pro-
stu nie ma czegoś takiego jak L4, choć parę dni wol-
nego przy chorobie pewnie by się przydało, bo moja 
mama do dzisiaj dziwnie na mnie patrzy, gdy chory 
idę do teatru. Ale wówczas, gdy zdarza mi się grać 
w chorobie, staram się uczynić z tego walor na scenie 
czy na planie zdjęciowym.

Jakie ma Pan sposoby na zdrowie? Su-
plementy diety czy raczej regular-
ne badania? 

– Jestem bardzo karnym pa-
cjentem i  ulubieńcem lekarzy. 
Zawsze słucham ich zaleceń, 
pilnuję terminów wizyt i  regu-
larnie się badam. Uważam, że 
jest to przejaw mojej odpowie-
dzialności w stosunku do rodzi-
ny. Nie szanuję ludzi, którzy nie 
dbają o  zdrowie. Tyle się teraz 
mówi o  profilaktyce, jest tyle akcji 
zdrowotnych i  badań przesiewowych, 
z których można skorzystać. W moim wie-
ku regularnie badam prostatę, wykonuję bada-
nia krwi, moczu, prześwietlam klatkę piersiową i  je-
stem już po badaniu kolonoskopowym jelita grubego. 
Przeziębiam się niezwykle rzadko, bo mam na to swo-
ją metodę. Codziennie rano na czczo zjadam łyżecz-
kę zmielonych nasion wiesiołka lekarskiego i  popi-
jam szklanką wody. Dobrze mi to robi na stawy oraz 
wzmacnia odporność. Taki sposób na zdrowie pod-
powiedział mi sąsiad mojej mamy z Brzegu Dolnego 
– pan Józef Sokół, który zresztą uprawia wiesiołka we 
własnym ogródku. To naprawdę działa, polecam!

Czy mężczyźnie-aktorowi łatwo jest nadążyć za 
kultem młodości propagowanym przez media? Czy 
chodzi Pan np. do kosmetyczki?

– Nie mam na to czasu. Zdarza się, że na planie serialu 
spędzam po 12 godzin i wracam do domu wykończony. 
Praca w  teatrze też jest niezwykle wyczerpująca. My-
ślę, że aktorzy mężczyźni nie muszą nadmiernie dbać 

o urodę. W przypadku aktora-im dojrzalsza twarz, 
tym lepiej. 

A  jaka jest ulubiona postać, którą 
Pan grał?

– Nie mam takiej. Do każdej roli 
przykładam się tak samo. Ale 
cieszy mnie wielka popularność 
„Rancza. Myślę, że to zasługa 
krewkich postaci, które tam wy-
stępują.

Ostatnio został Pan także pisa-
rzem. W książce pt. „Moja skutecz-

na dieta” zdradza Pan, jak w  ciągu 
trzech lat schudł 30 kilogramów.  To 

chyba nie lada wyczyn?

– Ze słowem „pisarz” to bym nie przesadzał, w książ-
ce opisałem własne doświadczenia i  tyle. Wiedzia-
łem, że po „Miodowych latach” muszę zmienić wa-
runki fizyczne, żeby nie kojarzyć się tylko i wyłącznie 
z  Karolem Krawczykiem. Poza tym pojawiło się nad-
ciśnienie i ból w kolanach. Pierwsze pół roku odchu-
dzania się było trudne, ale potem poszło już łatwiej. 
Recepta jest prosta. Trzeba małymi kroczkami ogra-
niczać ilość jedzenia. Jak są święta, to należy świę-
tować i nie przejmować się dietą, ale potem do niej 

wrócić. Zrzucenie 30 kilogramów zajęło mi trzy 
lata, nie było później efektu jo-jo, bo organizm 
po prostu przyzwyczaił się do nowego trybu od-
żywiania. Ale teraz znów muszę uważać, po pięć-
dziesiątce metabolizm lubi zwolnione tempo.

Co Pan poleca tym, którzy chcą się odchudzać?

– Żeby zaczęli powoli, od małych ograniczeń. 
I  żeby rozłożyli odchudzanie na miesiące, a  na-
wet lata. Jak ktoś lubi ruch, to oczywiście pole-
cam. Ja nigdy nie byłem typem sportowca, a jed-
nak się udało. Bo proszę zapamiętać: tyje się od 
jedzenia!

Choć nie ma brata bliźniaka, na popularność seriali  Cezary Żak pracował  czasem podwójnie

Zawsze słucham 
zaleceń lekarzy,  

pilnuję terminów wizyt 
i regularnie się badam. 

Uważam, że jest to  
przejaw mojej 

odpowiedzialności 
w stosunku  
do rodziny. 
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Więcej  
to nie zawsze 

ekonomiczniej
Z promocjami ilościowymi jest jak z medalem 

– też mają dwie strony. Z jednej sklepy 

zachęcają: gdy kupisz większą liczbę sztuk 

(np. mleka, soku), rachunek będzie niższy, 

niż gdybyś kupował produkty osobno. 

Z drugiej zaś – jeśli mieszkacie we dwójkę 

i nie planujecie w najbliższym czasie żadnego 

przyjęcia dla matek z dziećmi, po co Wam 

10 kartonów mleka? Połowę najpewniej 

wyrzucicie, z mlekiem popłyną też Wasze 

pieniądze.

CENA ZDROWIA CENA ZDROWIAZ życia Z życia24 25

Wyprzedaż 
może Cię 

sporo kosztować
Wyszedłem 
tylko po chleb, 
a wróciłem 
z całą 
reklamówką 
jedzenia. 

Chciałam kupić 
szalik, ale ta 
kurtka tak mi się 
spodobała. Ile razy 
zdarzały Wam się 
takie sytuacje? 
To dlatego, że 
wyprzedaż 
może uczynić 
z konsumenckiego 
mózgu gąbkę. 
Podpowiadamy, jak 
nie dać się ogłupić.

Trzymaj się listy zakupów. 
To najprostszy sposób, by nie dać się oskubać i zamiast szalika, który 
faktycznie jest nam potrzebny, kupić jeszcze rękawiczki i dwa swetry. 
– Wyprzedaże działają w ten sposób, że zachęceni jednym dobrym 
zakupem, szukamy następnych okazji. Dzieje się tak, bo nasz mózg 
zaczyna produkcję hormonów szczęścia, które często tłumaczymy 
jako „zakupowy szał” – mówią psychologowie. Dlatego by nie wydać 
w owym szale połowy wypłaty, przed wyjściem do sklepu warto spo-
rządzić listę zakupów, a potem skrupulatnie się jej trzymać.

Spoglądaj na zegarek. 
„Nie wiem, jak to się stało, chyba straciłam poczucie czasu” – tłu-
maczyła niedawno mama jednej z  naszych redakcyjnych koleża-
nek. W centrum handlowym miała być bowiem godzinę, by później 
odebrać wnuka z pobliskiego przedszkola. Malec czekał na babcię… 
półtorej godziny. – Na zakupach często zatracamy poczucie czasu, 
dlatego zanim wejdziemy do sklepu, spójrzmy na zegarek i wyznacz-
my sobie czas na wyprzedażowe polowanie. Spoglądajmy później 
na zegarek, by pilnować swojego cennego czasu – radzą specjaliści.

Weź strażnika swojego portfela. 
Jeśli nasze rady trudno jest Ci wprowadzić w życie, weź na zakupy 
kogoś, o kim mówi się w kategoriach liczykrupy.  Jeśli taki strażnik 
Twojego portfela zauważy, że mimo promocji coś nie jest warte swo-
jej ceny, z całą pewnością szybko Ci o tym powie. A jak powszechnie 
wiadomo – marudzenie to czasem dobry sposób na niepotrzebne 
zakupy.

Złote 
zasady wyprzedaży

  Jeśli w stosunku do towaru (zwłaszcza 
z  asortymentu odzieżowego) masz ja-
kiekolwiek wątpliwości, lepiej daruj 
sobie taki zakup.

 Nie kupuj zimą żadnych letnich rze-
czy. Teraz i tak ich nie założysz, a do lata 
zdążysz już zapomnieć, że w  ogóle coś 
takiego wypatrzyłaś w sklepie.

 Nie wyrzucaj paragonów. Rzeczy 
z  wyprzedaży również podlegają zwro-
tom i wymianom.

1 

2 

3 
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Jak mieszkać dobrze?  

Odkrywamy  

sztuczki architektów 

To samo mieszkanie 

od 20 lat? W dodatku 

zimą jeszcze bardziej 

przygnębiające? 

Pomożemy Ci je 

odmienić szybko  

i za grosze. 

Przejrzeliśmy 

architektów i ich 

sztuczki.

Mięciutki koc

idealny dla 

zmarzluchów. Miękko 

Cię otuli, a rachunki 

za ogrzewanie będą 

niższe.

Świece
ich światło działa 

kojąco. Wybieraj te, 

które długo się palą 

i ładnie pachną.

Sztuczki z kolorami
Nawet nie wyobrażacie sobie, ile może zdziałać 
odpowiedni kolor we wnętrzu. W pomalowanym 
na pomarańczowo pokoju poczujemy przypływ 
energii, w błękitnym ogranie nas spokój, a nawet 
zacznie nam się chcieć spać, zaś w  białym bę-
dziemy zrelaksowani. Jeśli więc nasze mieszkanie 
ogarnęła nuda, dodajmy mu koloru. – Czerwona 
zasłonka, poduszka w  kolorze soczystej zieleni 
lub kolorowy obraz powieszony na ścianie – to 
wszystko sprawi, że będziemy czuli się w naszym 
domu lepiej – zapewniają architekci.

Sztuczka z zapachami
O  nastroju decyduje też nasz nos. Dowód? 
Zawsze przyjemniej wchodzi się do domu, 
w którym czuć zapach pieczonego ciasta lub 
pierników. Nastrój poprawi Ci więc zapacho-
wa świeczka, kadzidełko (np. sandałowe) lub 
sprej do pomieszczeń. Możesz też kupić ole-
jek zapachowy. Wystarczy, że do kubka na-
lejesz wrzątku i  dodasz kilka kropel esencji. 
Pachnieć będzie przynajmniej godzinę.

Nawet zaaranżowane z  dużym sma-
kiem wnętrze może się w końcu opa-
trzyć. Potrzebujemy więc odmiany. 
Zwłaszcza zimą, kiedy dni są krótkie 

i pochmurne, a do naszego mieszkania wpada 
mało światła. Jeśli myślisz jednak, że do takiej 
zmiany potrzebny jest drogi architekt albo spo-
ra suma pieniędzy, jesteś w błędzie. 

Świeże kwiaty
sprawią, że nawet 

zimą będziesz mieć 
w mieszkaniu wiosnę. 

Tanie cięte kwiaty 
można kupić  
w markecie.

Sztuczka z lampą
O to, jak tanio zmienić wygląd swojego M, za-
pytaliśmy aranżerów wnętrz i architektów. Oka-
zało się, że nie jest to wcale takie trudne. – Jeśli 
doskwiera nam mała ilość naturalnego światła, 
zastąpmy je sztucznym – mówią specjaliści. Pro-
ponują, by zimą zaopatrzyć się w  dodatkową 
lampę do pokoju. Np. taką z abażurem z mate-
riału. Można wybrać się po nią do hipermarketu 
lub na pchli targ, gdzie lampy można dostać za 
parę złotych. Warto też przeszukać strych lub 
piwnicę. Jeszcze kilkanaście lat temu lampy były 
bardzo modne, może została Ci jakaś po cioci 
lub rodzicach. 

Naklejki na ścianę 

Szybki i tani sposób 

na  ozdobienie prostej 

ściany, która już nam 

się znudziła. Co ważne 

- można je ściągnąć, 

gdy się znudzą!
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Co da Ci SPORT?
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Na wiosnę  
zakochaj się w…

sporcie
„No i więcej ruchu” – ile razy słyszałeś 
takie zalecenie pod koniec wizyty u 
swojego lekarza?  
Ile razy do sportu namawiali Cię znajomi albo 
dzieci? Koniec wymówek, wiosna to najlepszy 
czas, żeby zacząć wreszcie się ruszać. Sport 
doda Ci zdrowia i pieniędzy, bo zaoszczędzisz 
na wizytach u specjalistów.

Skoki ciśnienia, bóle kręgo-
słupa, bóle głowy, a  w  do-
datku jeszcze bóle nóg. Tak 
do niedawna wyglądał dzień 

66-letniej pani Stanisławy ze Środy 
Wielkopolskiej. Do niedawna, bo te-
raz wszystko się zmieniło. Ciśnienie 
się unormowało, a  bóle zdarzają 
się zaledwie kilka razy w miesiącu. 
Wcześniej – przynajmniej trzy razy 
na tydzień. – To wszystko za spra-
wą sportu. Po zawale lekarz kazał 
mi rzucić palenie i zacząć uprawiać 
jakiś sport. To zacząłem. Teraz re-
gularnie pływam i  jeżdżę na rowe-
rze – mówi mężczyzna. Przyznaje, 
że nigdy nie był specjalnie uspor-
towiony. Dobre strony sportu od-
krył dopiero na emeryturze. – To 
naprawdę działa, starsi ludzie cza-
sem boją się o urazy czy kontuzje, 
czasem zwyczajnie się wstydzą. Nie 
warto, bo sport to zdrowie – prze-
konuje pan Stanisław. 

Nową pasję. Wiesz, że od 
sportu można się uzależnić? 
W dodatku to jedyny nałóg, 
który przynosi pozytywne 

skutki. Już po paru tygodniach 
regularnego ruchu taki sposób 

życia wejdzie Ci w krew.

1. 

2. 3. 
4. 

Radość. Słyszałaś  
o hormonach szczęścia?  
To tzw. endorfiny, które 

wydzielane są m.in. w momencie 
wysiłku fizycznego. Działają 
w ten sposób, że po godzinie 

fitnessu: skłonów, podskoków, 
i rytmicznej muzyki, będziesz 

do końca dnia radosna jak 
skowronek.

Szczuplejszą sylwetkę. 
W ciągu miesiąca 

ćwiczeń (przynajmniej 
2-3 razy w tygodniu) 
możesz zrzucić nawet 

3-4 kilogramy. Zyskasz 
smukłą linię i lekko 

zarysowane mięśnie. 

Lepsze wyniki badań. 
Sport wyrównuje 

ciśnienie krwi, powoduje 
spadek poziomu 

cholesterolu i cukru we 
krwi. Co więcej, zwiększa 

wydolność płuc i rozciąga 
mięśnie.

Nie musisz umieć pływać
Jeśli i  Ty, podobnie jak emerytka ze Środy 
Wielkopolskiej, nigdy nie miałeś sportowe-
go zacięcia, chcesz jednak zmienić siedzący 
tryb życia na aktywność fizyczną, zacznij od 
kupna karnetu na basen. Wizyta na basenie 
jest bardzo przyjemna, w dodatku nie musisz 
umieć pływać. W  aquaparkach są bowiem 
strefy wodnego aerobiku, gdzie ćwiczy się na 
płytkiej wodzie. 

Fitness kontra siłownia
To pierwsze zalecamy płci pięknej, siłownia 
będzie zaś idealna dla panów. Nie musicie 
się martwić, że nie jesteście na tyle wyspor-
towani, żeby wytrzymać godzinny trening. 
Zawsze możecie zrobić sobie przerwę albo 
ćwiczyć we własnym tempie. Najtańsze kar-
nety oferują osiedlowe kluby. Poszukaj ta-
kich w Twojej okolicy.

Coś dla każdego
Bez wątpienia jest to rower lub spacery z kij-
kami, czyli coraz bardziej popularny w  na-
szym kraju nordic walking. Rower wyciągnij 
z piwnicy albo pożyć od syna, po kijki wybierz 
się do hipermarketu, bo tu zapłacisz za nie 
najmniej. Uwaga, takie rodzaje aktywności 
fizycznej sprzyjają kontaktom z najbliższymi.
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? Dr hab. n. med. 

Krzysztof ŁabuzekPosługiwały się nimi nasze babcie i prababcie. 
Wierzyły im pokolenia. Czy mają jednak jakieś oparcie 

w medycynie? Popularne obiegowe opinie o zdrowiu 
na warsztat bierze nasz ekspert. Od dziś będzie 

wiadomo, czy mają coś wspólnego z prawdą.

specjalista diabetologii, interny i farmakologii 
klinicznej. Naukowiec i współtwórca portalu 
www.pogromcymitowmedycznych.pl. Na co 

dzień pracuje  w Klinice Chorób Wewnętrznych 
i Farmakologii Klinicznej Śląskiego Uniwesytetu 

Medycznego w Katowicach.

CENA ZDROWIA CENA ZDROWIAPrawda czy fałsz? Prawda czy fałsz?30 31

Prawda 
fałsz

Kontakt z Panem Docentem możliwy jest poprzez stronę internetową medycynakliniczna.com 
lub pod numerem telefonu 32 700 38 87.

TEZA NR 1  
Czytanie przy słabym świetle 
powoduje pogorszenie wzroku

TEZA NR 4 
Papierosy „light” są mniej szkodliwe

TEZA NR 3  
Herbata miętowa  
pomaga na ból żołądka

TEZA NR 2  
Okłady z kapusty pomagają zbić 
gorączkę, pomagają na stłuczenia

TEZA NR 5  
Istnieją narządy,  
które nie bolą

Doc. Łabuzek: Na pewno powoduje zmęczenie oczu objawiają-
ce się uczuciem suchości, napięcia w oku, a nawet problema-
mi z ostrym widzeniem. Jednakże po porządnym odpoczynku 
oczy są znowu gotowe do pracy. W oparciu o wiedzę z zakresu 
fizjologii i patofizjologii widzenia z całą stanowczością można 
powiedzieć, że używanie narządu wzroku, któremu towarzyszy 
słabe natężenie światła, nie wpływa ani na budowę ani funk-
cję zarówno przedniego odcinka oka (rogówka, soczewka), jak 
i na samą jego siatkówkę. Gdyby tak było, to prawdopodob-
nie gatunek ludzki wyginąłby przez tysiące lat, bo przecież 
dobre oświetlenie – związane głównie z elektrycznością – lu-
dzie posiadają dopiero od nieco ponad stu lat. Wcześniej 
spędzali swoje życie przy świetle księżyca i ogniska. Pamię-
tajmy również, że pojedyncze przykłady, kiedy ktoś kojarzy 
pogorszenie wzroku z czytaniem przy słabym oświetleniu 
wynikają z pewnego zbiegu okoliczności. Tak się składa, że 
więcej czasu na czytanie książek mamy po czterdziestce, 
a wówczas zdarzają się już zaburzenia ostrości wzroku 
związane z wiekiem. Splot tych dwóch faktów jest genezą 
tego twierdzenia. Taka teza to jednak FAŁSZ!

Doc. Łabuzek: Takie twierdzenie jest dość trudne do rozstrzygnięcia, 
ponieważ nie ma odpowiednich badań klinicznych ani toksykologicz-
nych, które porównywałyby szkodliwość wpływu na ludzki organizm 
papierosów „mocnych” z „lightami”. Należy jednak przypomnieć o kil-
ku innych faktach. W papierosach nie szkodzi nam nikotyna, tylko 
substancje smoliste w nich zawarte, zawierające głównie toksyczne 
węglowodory oraz tlenek węgla powstający w trakcie spalania tyto-
niu, który uszkadza komórki śródbłonka naczyniowego oraz upośle-
dza funkcję monocytów krwi obwodowej, co owocuje przyśpieszonym 
rozwojem blaszki miażdżycowej. Sama nikotyna, działając na nasz 
mózg, wywołuje jednak pewnego rodzaju pobudzenie i  błogostan, 
co po pewnym czasie skutkuje tym, że jej brak odpowiada za część 
objawów związanych z  próbą odstawienia nałogu (tzw. głód niko-
tynowy). I  wtedy palacze, którzy zamienili „mocne” na „lighty” za-
czynają palić ich więcej, tak aby uzyskać wyższe stężenia nikotyny. 
Gdyby jednak toksyczność papierosów odnieść do bezwzględnej ilości 
przyswojonych przez palacza substancji smolistych, to znaczy gdyby   
przemnożyć liczbę wypalonych papierosów na dobę przez zawartość 
ww. substancji w jednym papierosie, to palacz „lightowych” przyswoi 
wielokrotnie mniej tychże substancji w porównaniu do palacza „moc-
nych”. Oczywiście tylko przy założeniu, że obaj palą taką samą liczbę 
papierosów na dzień. Takie twierdzenie wówczas będzie PRAWDĄ.

Doc. Łabuzek: Napar z mięty pieprzowej ma dzia-
łanie rozkurczowe i to działanie w niektórych scho-
rzeniach przebiegających z  nasiloną kurczliwością 
mięśniówki przewodu pokarmowego może mieć 
właśnie działanie przeciwbólowe. Można zauwa-
żyć, że w zaburzeniach pracy dróg żółciowych (tzw. 
dyskinezach), w  zespole jelita drażliwego czy wła-
śnie w dolegliwościach gastrycznych związanych na 
przykład ze stresem napar z mięty może mieć pew-
ne działanie korzystne. I choć wciąż nie przeprowa-
dzono dużych badań klinicznych w tej materii, takie 
twierdzenie uważać można za PRAWDĘ.

Doc. Łabuzek: Wiele osób, zwłaszcza starszych, twierdzi, że ka-
pusta: leczy nerwy, szkorbut, artretyzm, kaca, opuchnięte piersi 
podczas karmienia, obrzęki, stłuczenia, korzystnie wpływa na 
włosy, paznokcie, skórę, łagodzi bóle reumatyczne, nowotwo-
rowe, spowalnia procesy starzenia oraz rozwój nowotworów, 
działa przeciwbakteryjnie i  przeciwwirusowo, przeciwgorącz-
kowo, działa na bóle gardła i stawów, na dnę moczanową, ob-

niża wysokie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po przyłożeniu na okolicę 
nerek!), leczy nieżyt żołądka (okłady na brzuch!), migrenę, stany 
zapalne zatok czołowych, schorzenia wątroby, cukrzycę i nadpo-
budliwość. I  rzeczywiście, coś może być na rzeczy. Przeglądając 
prace naukowe, zauważa się spore zainteresowanie substancjami 
naturalnymi znajdującymi się w roślinach kapustnych (np. brokuł, 
kalafior, kapusta pekińska, włoska, czerwona, biała). Substancje 
te od lat bada się intensywnie w warunkach in vitro, na zwierzę-

tach, ale również na ludziach i  badania te potwierdzają pewne 
ich właściwości przeciwzapalne, antymitotyczne, przeciwwrzodowe 

oraz wiele innych. Jednakże gdybyśmy chcieli oprzeć się na twardych 
dowodach naukowych, to jak dotąd nie przeprowadzono szerokich ba-

dań klinicznych, na podstawie których można by powiedzieć, że kapusta 
stosowana u ludzi wykazuje działania opisywane w twierdzeniu. Stwierdzić 
zatem należy, że powyższe twierdzenie jest raczej FAŁSZYWE.

Doc. Łabuzek:  Brak zakończeń czucio-
wych obwodowego układu nerwowego 
występuje między innymi w miąższu wą-
troby, mózgu, miąższu płuc, śródbłonku 
naczyniowym i  wielu innych narządach 
i tkankach naszego organizmu. W związ-
ku z tym wiele chorób toczących się w tych 
narządach przez długi czas może nie da-
wać o sobie znać. Zatem takie twierdze-
nie jest PRAWDĄ.

CZY
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Sięgnij teraz 
po warzywa. 
Zwłaszcza te zielone 
mają najwięcej 
dobroczynnych 
mikroelementów.  
Są tanie, no i nigdy nie 
smakują tak jak na 
początku wiosny. 

WIOSNA 

Składniki:1 kg brokułów2 marchewki2 cebule2 ziemniaki1 ząbek czosnku
0,5 l bulionu drobiowego

śmietana

PROSTE

Krem  
z brokułu
PRZYGOTOWANIE: Gotujemy 
wszystkie warzywa, brokuły 
osobno w  lekko osłodzonej wo-
dzie, która zachowa ich kolor. 
Kiedy warzywa zmiękną, doda-
jemy sól. Następnie wszystko 
wkładamy do jednego garnka 
i  zalewamy 0,5 l bulionu z  kur-
czaka. Miksujemy, dodajemy wy-
ciśnięty ząbek czosnku, pieprz 
i sól do smaku. Zupę podajemy 
ze śmietaną albo grzankami.

Składniki:

wywar jarski

0,5 kg mięsa mielonego,  

np. wieprzowo-wołowego

1 cebula

1 jajko

olej

śmietana 22%

przyprawy: liść laurowy,  

ziele angielskie, pieprz i sól

mleko

czerstwa bułka

NA  

TALERZU

POŻYWNE

ZDROWE

SŁODKIE

Panna Cotta
PRZYGOTOWANIE: Żelatynę zalewamy dwoma łyżkami zimnej wody i na 
chwilę odstawiamy. Do rondla wlewamy kremówkę i mleko, wsypujemy 
cukier i dodajemy wanilię. Mieszamy, a gdy zacznie wrzeć, zdejmujemy 
z ognia i dodajemy żelatynę. Mieszamy, aż cała żelatyna się rozpuści. 
Szklanki, filiżanki lub foremki przepłukujemy zimną wodą i do każdej 
wlewamy porcję deseru. Odstawiamy do wystudzenia, a potem do lo-
dówki co najmniej na 4 godziny. Później dekorujemy wiśniami.

Pulpety  
w sosie własnym

PRZYGOTOWANIE: Czerstwą bułkę 
namaczamy w  mleku i  rozdrabnia-
my. Do mięsa dodajemy pokrojoną 
w kostkę cebulę, bułkę, jajko i przy-
prawy. Wszystko mieszamy, lepimy 
w niewielkie kule. 

SOS: Zacznij od przygotowania wy-
waru. Następnie sporządź zawiesi-
nę z  mąki i  mleka, którą zagęścisz 
wywar.Dodaj do niego śmietanę 
i wrzuć podsmażone pulpety. Gotuj 
pulpety z sosem około 10 min.

SAŁATKA  

cezara  

PRZYGOTOWANIE: Filety z  kurczaka 
myjemy i kroimy w małą kostkę. Do-
prawiamy i smażymy na rumiano na 
oliwie z oliwek, a następnie odsącza-
my tłuszcz za pomocą  papierowego 
ręcznika. Bagietkę kroimy w  kost-
kę i  pieczemy w  piekarniku aż się 
przyrumieni. Robimy sos: wszyst-
kie składniki wlewamy do blende-
ra i  miksujemy. Na dużym talerzu 
rozkładamy liście sałaty rzymskiej, 
na nie kładziemy  kurczaka. Posypu-
jemy cebulą, grzankami, pomidor-
kami, serem. Na koniec skrapiamy 
sosem.

Składniki:250 ml śmietanki  kremówki  30% 250 ml pełnego mleka2 łyżeczki żelatyny  w proszku
1 laska wanilii  (lub cukier waniliowy)4 łyżki cukrusłoik smażonych wiśni

Składniki:
2 filety z kurczaka

oliwa z oliwek

1/2 bagietki

1 główka sałaty rzymskiej

1 czerwona cebula  

pokrojona w krążki

4 łyżki startego żółtego sera

ewentualnie kilka  

pomidorków koktajlowychsos:
1 żółtko

1 ząbek czosnku

1 łyżeczka musztardy

8 łyżek oliwy

1 łyżka soku z cytryny

sól i pieprz do smaku
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Wodnik
20.01-18.02

Byk
21.04-20.05

Lew
23.07-22.08

Skorpion
23.10-21.11

Ryby
19.02-20.03

Bliźnięta
21.05-21.06

Panna
23.08-22.09

Strzelec
22.11-21.12

Baran
21.03-20.04

Rak
22.06-22.07

Waga
23.09-22.10

Koziorożec
22.12-19.01

Długie, szare zimowe dni mocno dały Ci 
się we znaki. Brak siły to jednak tylko złu-
dzenie, bo masz jej w sobie bardzo dużo. 
By wykrzesać odrobinę energii, musisz 
jednak skupić się w  tej chwili na sobie. 
Pomoże wizyta u fryzjera lub kosmetycz-
ki. Zrelaksujesz się także z dobrą książką 
albo w kinie.

Masz teraz głowę pełną nowych pomy-
słów. I dobrze, bo większość z powodze-
niem uda Ci się zrealizować. Szczególnie 
skup się na zmianach, które planowałeś 
w swoim domu. Wymiana mebli, przema-
lowanie mieszkania czy remont łazienki? 
Teraz jest na to najlepszy czas. O dobrą 
ekipę remontową zapytaj sąsiada.

Ciężko ostatnio pracowałeś, dlatego 
przyda Ci się odrobina odpoczynku z da-
leka od komputera. Co więcej, możesz 
śmiało zaplanować kilkudniowy wyjazd, 
bo szef przewidział dla Ciebie premię. 
Nie zapominaj jednak o  przyjaciółce, 
którą zaniedbywałeś przez nadmiar obo-
wiązków. Koniecznie do niej zadzwoń.

Zepsuta pralka albo lodówka? Czekają 
Cię teraz spore zakupy. Skup się jednak 
na swoich finansach, ponieważ w  szale 
buszowania po sklepach łatwo paść ofia-
rą oszustwa. Przeliczaj więc każdą wyda-
ną w sklepie resztę, korzystaj też z kupo-
nów rabatowych i wyprzedaży, a uda Ci 
się trochę zaoszczędzić.

Spotkasz kogoś bardzo ważnego w Twoim 
życiu i  dawno niewidzianego. Spotkanie 
zaowocuje nie tylko dobrą wiadomością, 
ale też odświeżeniem kontaktu. Zrobisz 
też na tej osobie duże wrażenie. Pamiętaj 
jednak, by nie zaniedbywać swojej rodzi-
ny. Ona też Cię potrzebuje. Wybierzcie się 
na wspólny spacer.

Gwiazdy sprzyjają Tobie i Twojemu part-
nerowi. Będziecie dobrze się ze sobą 
bawić, znajdziecie kompromis nawet 
w trudnych sprawach, zaplanujecie cieka-
wą i egzotyczną wakacyjną podróż. Uwa-
żaj jednak na zazdrośników, ktoś z rodzi-
ny będzie bowiem próbował wejść Wam 
w słowo i może Was poróżnić.

Dostaniesz zaproszenie na ślub lub 
ważną rodzinną uroczystość. Będziesz 
zaskoczony, bo zaproszenie wyśle Ci 
osoba, z  którą dawno się nie widziałeś. 
Zastanów się jednak, czy warto z  niego 
skorzystać, bo z  całą pewnością będzie 
Cię to trochę kosztować, a lepszego kon-
taktu ze sobą już raczej nie złapiecie. 

To będzie przełomowy kwiecień w  Two-
im życiu. Ani się spostrzeżesz, a spotkasz 
kogoś, z kim zaczniesz planować wspólne 
życie. Będziesz musiał jednak poświęcić 
tej osobie trochę czasu. Ważny projekt 
w  pracy? Nie martw się, że go zawalisz. 
Szef Cię zrozumie! On też jest zakochany.

Jeśli szukasz pracy, to najlepszy czas, 
by trafić na coś interesującego. Spraw-
dzaj bieżące ogłoszenia o  pracy, rozpy-
tuj wśród znajomych albo zarejestruj się 
w pośredniaku. Miej oczy otwarte! Propo-
zycja, która trafi Ci się w marcu, zaowocu-
je i ciekawymi doświadczeniami, i sporym 
przypływem gotówki.

Niestety, jeśli o siebie nie zadbasz, czeka 
Cię tydzień z gorączką spędzony w łóżku. 
Dbaj więc o siebie, nie wychodź z domu 
bez szalika, kup w  aptece coś na po-
prawę odporności. Niech nie zwiedzie 
Cię słońce za oknem, temperatura bę-
dzie się bowiem szybko zmieniać, więc 
o przeziębienie będzie łatwo. 

Masz dużo pracy, ciągle się spieszysz i na 
nic nie masz czasu. Zwolnij trochę, bo 
w  natłoku spraw i  obowiązków możesz 
zgubić ważną rodzinną pamiątkę: branso-
letę, którą dostałaś od ukochanej mamy, 
albo zegarek od ojca. Szanse, że pamiątkę 
odzyskasz, są niestety niewielkie.

Masz do rozwiązania kilka ważnych spraw, 
nie masz się jednak kogo poradzić. Tak Ci 
się tylko wydaje, bo ktoś z  rodzeństwa 
chętnie poda Ci pomocną dłoń. Nie wahaj 
się z  niej skorzystać, ponieważ wszystkie 
rady okażą się dobre w skutkach. Co wię-
cej, poprawią Ci się stosunki w rodzinie.

WIOSNA 
co PRZYNIESIE



Aspirin® Complex
Substancja czynna: acidum acetylsalicylicum + pseudo-
ephedrini hydrochloridum. Dawka: 500 mg + 30 mg. Postać: 
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej. Wskazania: 
objawowe leczenie kataru, bólu i gorączki związanych z prze-
ziębieniem. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na pseudo-
efedrynę, kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na któ-
rąkolwiek substancję pomocniczą; choroba wrzodowa żołądka 
lub dwunastnicy; skaza krwotoczna; ciąża; karmienie piersią; 
ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek; cięż-
ka niekontrolowana niewydolność serca; w połączeniu z meto-
treksatem w dawkach 15 mg/tydzień lub większych; ciężkie 
nadciśnienie tętnicze; ciężka choroba wieńcowa; jednoczesne 
stosowanie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy.
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozo-
limskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 
5723500, www.bayer.com.pl V1/06/07/2009/KS

tabcin® trend
Substancja czynna: maleinian chlorfenyraminy + chlo-
rowodorek pseudoefedryny, paracetamol oraz substancje 
pomocnicze. Dawka: 2 mg + 30 mg + 250 mg. Postać: kap-
sułka miękka. Wskazania: łagodzenie objawów grypy i prze-
ziębienia przebiegających z gorączką, katarem, bólem gardła 
i drapaniem w gardle, kichaniem, bólem głowy, obrzękiem 
błony śluzowej nosa i zatok oraz uczuciem ogólnego rozbicia. 
Przeciwwskazania: dzieci do 15. roku życia, nadwrażliwość 
na substancje czynne lub pomocnicze, choroby układu odde-
chowego, tj. chroniczne zapalenie oskrzeli, rozedma, jaskra, 
przerost prostaty, choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca, nad-
czynność tarczycy, jednoczesne przyjmowanie leków przeciw-
depresyjnych z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) 
i przez dwa tygodnie po ich odstawieniu oraz AZT (zydowudy-
ny), niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, ciężka 
niewydolność wątroby i nerek. 
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozo-
limskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 
5723500, www.bayer.com.pl V2/01.2009/MT

Aspirin® C
Substancja czynna: acidum acetylsalicylicum + acidum ascor-
bicum. Dawka: 400 mg + 240 mg. Postać: tabletki musujące. 
Wskazania: objawowe leczenie dolegliwości bólowych o ma-
łym i (lub) umiarkowanym nasileniu (np: bóle głowy, bóle zębów, 
bóle mięśniowe). Objawowe leczenie dolegliwości bólowych 
i gorączki w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciwwskaza-
nia: nadwrażliwość na substancję czynną – kwas acetylosali-
cylowy, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik preparatu, 
skaza krwotoczna, czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwu-
nastnicy, napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane 
podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, 
szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jedno-
czesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień 
lub większych, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność 
wątroby lub ciężka niewydolność nerek, ostatni trymestr ciąży, 
dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych. 
Podmiot odpowiedzialny: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozo-
limskie 158, 02-326 Warszawa, tel. (22) 5723500, fax (22) 
5723500, www.bayer.com.pl V3/12.01.2011/KS

BO NA GRYPĘ 
SZKODA CZASU

SILNIEJSZA 
NIŻ PRZEZIĘBIENIE

NA PRZEZIĘBIENIE. 
UDROŻNIA ZATKANY 
NOS!

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczą-
ce działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu lecz-
niczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany 

zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.


