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Problematyczna mistrzyni maskarady. 

Jak rozpoznać alergię?
Ujawnia się w najmniej oczekiwanym momencie. Co więcej, działa pod 
przykrywką infekcji wirusowej. Bywa więc lekceważona i leczona 
nieprawidłowo. A gdy alergia, bo o niej właśnie mowa, wyjdzie już z ukrycia, 
może okazać się, że nasze zdrowie mocno przez nią ucierpiało.

B ól głowy, napady senno-
ści, nierówne bicie ser-
ca, zmęczenie, a do tego 
jeszcze uporczywy katar. 
Konia z  rzędem temu, 

kto choć raz w życiu nie doświad-
czył takich symptomów chorobo-
wych. Diagnoza w  tym przypadku 
zwykle nasuwa się sama. Myśląc, 
że dopadła nas infekcja wirusowa, 
wybieramy się do lekarza ogólne-
go. Ten przepisuje nam lekarstwa, 
które mają zwalczyć wirusa. Pro-
blem w tym, że jakoś nie mogą so-
bie z nim poradzić.

Salwy z nosa
W  takiej sytuacji warto 
zastanowić się nad 
podejrzeniem aler-
gii. Zwłaszcza jeśli 
zamiast zwykłych 
kichnięć zdarzają 
nam się prawdzi-
we salwy kicha-
nia, a  wcześniej 
nie towarzyszyły 
im opisane na po-
czątku objawy. Często 
dzieje się bowiem tak, 

że alergik poza bólem głowy, oczu 
i  katarem nie będzie czuł się tak 

fatalnie jak ktoś mocno prze-
ziębiony. Lekarze podkre-

ślają: alergia może być 
bardzo podstępna!  
Co ciekawe, żadnego 
znaczenia nie ma dla 
niej wiek chorego. 
Oznacza to, że cho-
roba może pojawić 

się nagle, nawet jeśli 
do tej pory zupełnie 

jej nie podejrzewaliśmy.      
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3  Top Temat  
 Problematyczna mistrzyni maskarady. 
 Jak rozpoznać alergię?

Zanim się spostrzegliśmy, wiosna zagościła u nas już na 
dobre. Dla wielu to najpiękniejsza pora roku, są jednak 
i tacy, którzy za wiosną nie przepadają. Nie wierzycie? 
A  może macie w rodzinie alergika, dla którego każde 
wyjście z domu kończy się salwami kichania i łzawieniem 
oczu? Jak sobie z tym poradzić, przeczytacie w TOP TE-
MACIE drugiego numeru magazynu „Cena Zdrowia” 
(s. 3-4). Polecam Wam też nową encyklopedyczną serię, 
w której będziemy pisać o poszczególnych chorobach 
(s. 17 i 20). Wystarczy, że wyrwiecie rozkładówkę ze środ-
ka magazynu i w ten sposób uzbieracie domowe kom-
pendium wiedzy medycznej. 

Pamiętajcie, że o problemy zdrowotne zawsze możecie 
zapytać naszą redakcyjną farmaceutkę (s. 11).

Korzystajcie z uroków wiosny, przyjemnej lektury.
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Alergie  
zamaskowane  

stanowią aż  

95%  
wszystkich stanów 

alergicznych.
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Czy kiedykolwiek lekarz, przepisu-
jąc Ci lek, zapytał, czy będzie Cię na 
niego stać? Jeśli tak, miałeś ogrom-
ne szczęście. Większość specjali-
stów po prostu wypisuje receptę, 
a finansowymi dylematami pacjen-
ta zupełnie się już nie przejmuje. 
Z  problemem, zwłaszcza w  przy-
padku konieczności długiej terapii 
farmakologicznej, zostajesz sam. 
A  na pytanie: „Pieniądze czy zdro-
wie?”, odpowiedź jest tylko jedna. 
Idziesz więc do apteki i  wydajesz 
pensję, rentę czy emeryturę, która 
nigdy nie jest za wysoka. 

Wiedz jednak, że wcale nie musi tak 
być.

Nie obawiaj się  
zamienników
Choćbyśmy twierdzili inaczej, o  dyle-
matach pacjentów myślą producenci 
leków. Zdając sobie sprawę, że wykup 
blistra może zrujnować czyjś domowy 
budżet, produkują tańsze odpowiedni-
ki leków oryginalnych. – To tzw. leki ge-
neryczne, czyli popularnie nazywane 
zamienniki – tłumaczą specjaliści z sie-
ci aptek Dr. Maxa. Co to oznacza? Że 
kupując zamiennik, zapłacimy mniej, 
bo lek nie jest bohaterem drogiej re-
klamy telewizyjnej, zwykle nie ma tak 
pięknego pudełka czy kolorowej tubki 
(za projekt opakowania też się płaci). 

Z  tych względów wynika niższa cena 
medykamentu. A  jak działa? –  Bez 
obaw, skład zamiennika jest niemal 
identyczny z lekiem oryginalnym. Jego 
działanie jest więc takie samo – uspo-
kajają farmaceuci. 

Jak dostać tańszy zamiennik? Wy-
starczy, że przy zakupie konkretne-
go leku zapytasz w  aptece o  jego 
tańszą wersję. Farmaceuta doradzi 
Ci najlepszy zamiennik, a  w  Twojej 
kieszeni zostanie więcej, niż się spo-
dziewałeś. Przy kuracjach lekami le-
karze często przepisują dodatkowo 
suplementy. Propozycje suplemen-
tów Dr.Max znajdziecie na następ-
nych stronach.

Nie stać Cię na oryginalny lek?  
Kup zamiennik
Być może będzie mieć brzydsze opakowanie. Być może nie usłyszysz 
o nim w reklamie telewizyjnej. Jedno jest jednak pewne: działa tak samo, 
a zapłacisz za niego mniej. Poproś w aptece o zamiennik.

Nieznana przyczyna
To, kiedy alergia da o  sobie znać, 
zależy m.in. od jej rodzaju. Aler-
gie pokarmowe są w  tym zakresie 
najłatwiejsze do rozpoznania. Wy-
starczy, że coś zjemy i nasza skóra 
pokryje się dziwną wysypką albo 
zaczną puchnąć nam usta. Chory, 
choć myśli pewnie inaczej, ma w tej 
sytuacji dużo szczęścia. W  przeci-
wieństwie do niego większość aler-
gików nie zna źródeł przykrych ob-
jawów, które ich dotykają. Zdaniem 
specjalistów zaledwie 5 procent 
wszystkich alergii ma tzw. ustalony 
charakter. Reszta rodzaju alerge-
nów, których należy unikać, musi 
długo szukać, a  pozytywny skutek 
i tak wcale nie jest taki pewny.

Maskaradę  
czas skończyć
Świąd, częste i  obfite oddawa-
nie moczu, zwane wielomoczem, 
utrudnione oddawanie moczu, 
a także trudności w oddychaniu to 
kolejne objawy, które mogą skoń-
czyć się zdiagnozowaniem alergii. 
Problem w  tym, że chory rzadko 
kiedy trafia bezpośrednio do aler-
gologa, który może zalecić skutecz-
ne leczenie (np. odczulanie). Z kolei 
brak identyfikacji alergii może od-
bić się na naszym zdrowiu: może 
wywołać niebezpieczne zmiany 
w  śluzówkach, szczególnie układu 
oddechowego, doprowadzić do 
astmy, a  nawet wstrząsu anafilak-
tycznego. Nie warto więc zwlekać 
z  udaniem się do specjalisty. Ma-
skaradę czas zakończyć.

Leczenie  
farmakologiczne
Jeśli nasze podejrzenia potwier-
dzi lekarz, trzeba podjąć leczenie. 
Czasem, przy niezbyt silnych obja-
wach, wystarczają środki przeciw-
alergiczne (krople do nosa, tabletki) 
dostępne bez recepty. Jeśli jednak 
alergia mocno uprzykrza nam życie, 
konieczne będą mocniejsze leki. Te 
dobierze lekarz. Najczęściej są to 
tabletki przeciwhistaminowe. Po-
mogą zwalczyć swędzenie w  nosie 
i gardle, kichanie, a także łzawienie 
oczu. W  połączeniu z  nimi można 
stosować także aerozole (sterydy 
donosowe), które likwidują więk-
szość objawów alergii na pyłki. Ta-
kie połączenie daje nam większe 
szanse na zwalczenie przykrych ob-
jawów alergii. Ważna będzie jednak 
zmiana trybu życia. Jak żyć z  aler-
gią? Sprawdź nasze rady.

Rady dla alergika
1. Dbaj o  czystość w  swoim miesz-
kaniu. Pilnuj, by było suche i często 
wietrz wszystkie pomieszczenia. 
Kurz zgarniaj zawsze lekko wilgotną 
ściereczką, zastanów się nad kup-
nem odkurzacza z filtrem wodnym.

2. Koce, zasłony, firanki, dywany, 
książki, porcelanowe figurki – na 
nich często zbiera się kurz, dlate-
go jeśli nie są dla Ciebie konieczne, 
pozbądź się takich elementów wy-
stroju Twojego mieszkania. Jeśli nie 
masz takiej możliwości, często pierz 
je w gorącej wodzie, odkurzaj, prze-
mywaj ciepłą wodą.

3.  Jeśli Twoje dziecko uczulone jest 
na roztocza, nie powinno uczestni-
czyć w  sprzątaniu. Może pomagać 
w  innych pracach domowych: pra-
niu, prasowaniu, myciu naczyń.

4. Osoby ze skłonnościami do aler-
gii wziewnych nie powinny decydo-
wać się na opiekę nad zwierzętami. 
Uczulenie może ujawnić się dopie-
ro po kilku tygodniach lub miesią-
cach, kiedy wszyscy (a  szczególnie 
dzieci) przywiążą się do nowego 
domownika.

5. Jeśli pupila zdążyła pokochać już 
cała rodzina, postarajmy się, by 
zwierzę nie wchodziło do sypialni, 
często je kąpmy i  szczotkujmy, ale 
uwaga – poza domem!

6. Na urlop wybieraj się w  okolice, 
gdzie nie ma traw i  kwitnących ro-
ślin. Zamiast na łąkę wybierz się na 
nadmorski spacer.

Co najczęściej  
powoduje  

alergię pokarmową?  

Mleko  
(65 proc. tego typu alergii), 

czekolada (54 proc.),  
jaja, wyroby mączne,  

owoce cytrusowe,  
pomidory i orzechy.
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CALCIUM D3 DR.MAX, 60 tabletek, suplement diety

Calcium D3 Dr.MAX suplement diety to produkt uzupełniający dietę w  wapń i  wi-
taminę D3 w  formie dobrze przyswajalnych tabletek powlekanych. Calcium D3 
z  racji zawartości dużych dawek i  witaminy D3 może uzupełniać dietę ubogą 
w  wapń obciążonych ryzykiem osteoporozy, kobietom w  okresie okołomenopau-
zalnym oraz osobom starszym. Także w  okresie rekonwalenstencji po złama-
niu kości lub okresie wzmożonego wzrostu kośćca, ciąży lub karmienia piersią. 
Podmiot odPowiedZialny:  Dr. Max Pharma Limited

DIOSMINA DR.MAX, 50 kapsułek, suplement diety
Diosmina Dr.MAX zawiera diosminę (bioflawonoid) oraz witaminę C. 
Obecna w preparacie witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kola-
genu w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naczyń krwiono-
śnych. PRodUCent: Dr. Max Pharma Limited

ESSATENAL DR.MAX, 40 kaspułek, suplement diety 
Essatenal  DR MAX – składnikami suplementu diety Essatenal Dr.MAX są fosfolipidy, ekstrakt 
z korzeni rzodkwi, ekstrakt z liści karczocha, które wspomagają utrzymanie  wątroby w do-
brej kondycji oraz optymalizują funkcje fizjologiczne. Ponadto preparat uzupełnia normalną 
dietę w  witaminy z grupy B. PRodUCent: Dr. Max Pharma Limited

GLUKOZAMINA DR.MAX, 60 kapsułek, suplement diety 

Glukozamina Dr.MAX zawiera siarczan glukozaminy oraz witaminę C. Witamina C 
pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu prawidłowego funkcjonowania 
kości. PRodUCent: Dr. Max Pharma Limited

KWAS FOLIOWY DR.MAX, 90 tabletek, suplement diety 

Dla zdrowego macierzyństwa. Kwas foliowy przyczynia się do wzrostu i rozwoju organów 
i tkanek. Wspomaga normalny podział komórek, syntezę aminokwasów, tworzenie komórek 
krwi, metabolizm homocysteiny. Wspomaga działanie systemu immunologicznego. Może 
zmniejszać zmęczenie. Skład: kwas foliowy 800 μg. PRodUCent: Dr. Max Pharma Limited

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 pozio-
mu lecytyny pozwala na szybką regenerację podczas wzmożonego wysiłku fizycz-
nego oraz poprawę pamięci i koncentracji. PRodUCent: Dr. Max Pharma Limited

NERVOTON DR.MAX, 20 kapsułek, suplement diety

Nervoton Dr.Max – suplement diety zawierający kompleks składników pochodzenia natural-
nego, stosowanych w trakcie lub po przebyciu sytuacji stresowych, które wpływają łagodząco  
na nerwy i stan napięcia organizmu. Suplement wzbogacono  w magnez i witaminę B6, które 
mają wpływ na prawidłową pracę  i funkcjonowanie układu nerwowego. Wyciąg z korzenia 
różeńca górskiego jest typowym adaptogenem zawierającym substancje wpływające na tole-
rancję stresu, w szczególności  przy długotrwałej ekspozycji. Zawartość składników nie wpły-
wa negatywnie na wykonywanie czynności związanych z codziennymi obowiązkami. Zalecane 
dawkowanie: 1 kapsułka dziennie. Możliwość stosowania wyższych dawek po konsultacji z le-
karzem lub farmaceutą. Producent: Dr. Max Pharma Limited

SZAŁWIA DR.MAX, 36 pastylek, suplement diety 

Z ekstraktem z 20 ziół. Pastylki z wyciągiem ziołowym i miodem. Skład: Ekstrakt z naci szałwii lekar-
skiej 37,5 mg, mieszanka ziół – ekstrakt specjalny 25 mg: korzeń lukrecji, liść babki lancetowatej, liść 
jeżyny, liść mięty pieprzowej, kwiat rumianku lekarskiego, liść eukaliptusa, owoc kopru włoskiego, 
kwiat czarnego bzu, płucnica islandzka, kwiat bławatka, kwiat lipy, miodunka lekarska, kwiat ślazu 
dzikiego, kwiat mniszka lekarskiego, liść szałwii, kwiat krwawnika pospolitego, kwiat pierwiosnka 
lekarskiego,  anyż, ziele tymianku, kwiat dziewanny.  Olejek z szałwii lekarskiej 7 mg. PRodUCent: 
Dr. Max Pharma Limited

SKRZYP Z BAMBUSEM DR.MAX, 60 tabletek, suplement diety 
Skrzyp z bambusem Dr.MAX głównymi składnikami preparatu Skrzyp z bambusem Dr.MAX są 
ekstrakty roślinne: ekstrakt z pędów bambusa zawierający 70% krzemionki, ekstrakt z ziela 
skrzypu oraz liści pokrzyw, a także cynk i witaminy (witamina C, witamina B1, biotyna). Bio-
tyna i cynk, ekstrakt z ziela skrzypu pomagają zachować zdrową skórę i włosy. Dodatkowo 
witamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania  skóry, a  także w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. PRodU-
Cent: Dr. Max Pharma Limited

POROST ISLANDZKI DR.MAX, 36 pastylek ziołowych, suplement diety 
Z ekstraktem z 20 ziół. Pastylki z wyciągiem ziołowym i miodem. Działanie zawartych ziół konsulto-
wać z lekarzem lub farmaceutą. Skład: Ekstrakt z porostu islandzkiego 37,5 mg, Mieszanka ziół – eks-
trakt specjalny 25 mg: korzeń lukrecji, liść babki lancetowatej, liść jeżyny, liść mięty pieprzowej, kwiat 
rumianku lekarskiego, liść eukaliptusa, owoc kopru włoskiego, kwiat czarnego bzu, płucnica islandz-
ka, kwiat bławatka, kwiat lipy, miodunka lekarska, kwiat ślazu dzikiego, kwiat mniszka lekarskiego, 
liść szałwii, kwiat krwawnika pospolitego, kwiat pierwiosnka lekarskiego, anyż, ziele tymianku, kwiat 
dziewanny. PRodUCent: Dr. Max Pharma Limited
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Pajączki na nogach?  
Sprawdź, jak się ich pozbyć 
Marzysz o założeniu letniej sukienki, ale na Twoich nogach pojawiły się żyłki 
i zgrubienia. Kupujesz więc grubsze, kryjące rajstopy, zakładasz sukienkę 
i o problemie zapominasz. To błąd! Nieleczone żylaki mogą przerodzić się 
w niebezpieczne owrzodzenia. A tych rajstopami już nie zakryjesz. 

G dy wpiszemy w wyszu-
kiwarce internetowej 
hasło „żylaki”, otrzyma-
my dostęp do niezliczo-
nych źródeł poświęco-

nych tej tematyce. Jak nie pogubić 
się w takim zalewie informacji?

Lekarz specjalista,  
a nie internet
By zdobyć rzetelną wiedzę na temat 
konkretnych schorzeń i  metod le-
czenia, nie wystarczą informacje wy-
dobyte, chociaż najłatwiej dostępne. 

Oprócz cennych wiadomości zasypy-
wani jesteśmy masą komercyjnych in-
formacji, niemających nic wspólnego 
z aktualną wiedzą medyczną. Dlatego 
nic nie zastąpi spotkania z  lekarzem 
i rozmowy na nurtujące nas problemy 
zdrowotne. 

Co to jest flebologia  
Czym są żylaki
Flebologia to nauka o  problematyce 
związanej z  anatomią, patologią, dia-
gnostyką oraz leczeniem schorzeń 
żył. Flebolog to lekarz specjalista, któ-

rego uwaga skupia się między innymi 
na diagnostyce i  leczeniu chorób żył. 
Największą grupę stanowią chirurdzy 
naczyniowi i angiolodzy, zajmujący się 
również problematyką tętnic i ich scho-
rzeniami. Z tych względów osoby cier-
piące z powodu poważnych zaburzeń 
żylnych powinny w pierwszej kolejno-
ści szukać pomocy u takich lekarzy.

Mity dotyczące  
żylaków 
Mitów jest wiele. Na przykład pa-
cjent określa swoje problemy jako 

Dr n. med. Tomasz Drążkiewicz 

bóle żył, a w rzeczywistości żyły nie 
bolą. Mogą boleć tkanki miękkie, 
np. w  wyniku zakrzepicy żylnej czy 
owrzodzeń. Większość flebologów 
potrafi potwierdzić, zróżnicować lub 
wykluczyć zmiany żylne.

Niezależnie od tego złotym środ-
kiem w  diagnostyce flebologicz-
nej jest – mówiąc w skrócie – tzw. 
badanie USG żył. Takie badanie 
zawsze warto zrobić – jest ono 
szybkie, bezbolesne i  daje wiele 
cennych informacji na temat sta-
nu naszych żył. Niezmiernie waż-
ne jest jednak, by wykonywał to 
badanie odpowiednio przeszkolo-
ny lekarz, mający doświadczenie 
w rozpoznawaniu i  leczeniu zmian 
zagrażających życiu, np. zakrzepicy 
żylnej. Problemem dodatkowym 
jest odpowiednio wysokiej jakości 
aparatura. Taką można znaleźć naj-
częściej w dobrych, renomowanych 
ośrodkach. 

Leczenie żylaków 
W  chorobie żylakowej mamy do 
dyspozycji stosowanie leków fle-
boaktywnych, czyli działających na 
układ żylny, ale pod warunkiem, 
że zaleci je specjalista. W ostatecz-
ności – kiedy zwlekaliśmy z  zasię-
gnięciem porady u  flebologa, an-
giologa lub chirurga naczyniowego 
pozostaje nam leczenie inwazyjne, 
tzw. skleroterapia lub zabieg ope-
racyjny. 

Różne metody
Na każdym etapie choroby żyla-
kowej leczenie zachowawcze jest 
pierwszą metodą z wyboru. Nieste-
ty „wyhodowanych” żylaków nie da 
się zlikwidować bez leczenia inwa-
zyjnego. W tym celu stosuje się dwa 
rodzaje postępowania: nieopera-
cyjne i operacyjne. Pierwsze to tzw. 
skleroterapia, czyli leczenie oblite-
racyjne, polegające na wstrzykiwa-
niu do żylaków specjalnych płynów. 
Cieszy się ona dużą popularnością 
wśród pacjentów ze względu na to, 
że jest wykonywana ambulatoryj-
nie. Najbardziej pewną metodą jest 
klasyczna metoda operacyjna, która 
w  uproszczeniu polega na usuwa-
niu żylaków poprzez liczne, ale małe 
nacięcia. 

Żylaki – problem  
nie tylko  
kosmetyczny  
Niepokojąco rośnie liczba pacjen-
tów operowanych wielokrotnie z po-
wodu nawrotów żylaków. Ponieważ 
do najgroźniejszych powikłań zali-
cza się zakrzepicę żył głębokich i za-
torowość płucną, przynajmniej 1/3 
z nich należałoby kwalifikować jako 
procedury wysoko specjalistycz-
ne, wymagające specjalistycznego 
leczenia naczyniowego. Ogromne 
znaczenie dla pomyślności leczenia 
doświadczenie ma lekarza, który ma 
wykonać operację. Dlatego zanim 

podejmiemy ostateczną decyzję 
o wyborze miejsca i lekarza – upew-
nijmy się, że dana placówka pracuje 
z  zachowaniem najwyższych stan-
dardów (ESic!)

Dr n. med. Tomasz Drążkiewicz 
– specjalista flebolog, angiolog,  
chirurg naczyniowy

Pracuje w:
– KSS im. Jana Pawła II w Krako-
wie, Klinika Chirurgii Serca, Naczyń 
i Transplantologii CM UJ
– UNICARDIA Specjalistyczne Cen-
trum Leczenia Chorób Serca i Naczyń 
w Krakowie
– UNIMEDICA Specjalistyczne Cen-
trum Medyczne w Krakowie

REKLAMA
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Farmaceuta 
radzi

W KOLEJCE DO APTEKI ZWYKLE NIE MA NA TO CZASU. MY WAM GO DAJEMY. 
NApIsZCIE DO NAsZEj EkspERtkI, A ONA ODpOWIE NA kAżDE pytANIE 
DOtyCZąCE śWIAtA ZDROWIA.

Pisz  

śmiało!

cenazdrowia@drmax.pl

Justyna Radzik 
farmaceuta

Moja córka zaczęła stosować tabletki 
antykoncepcyjne. Niestety zaczęła 

po nich tyć, miewa wahania nastroju. 
Widziałam w telewizji reklamę 

środków osłonowych, które bez 
recepty można kupić w aptece.  
Czy warto? Mogą coś pomóc? 

Anna z Dąbrowy Górniczej, l. 61

Mąż ma problemy z rzuceniem 
palenia. Czy dostanę w aptece jakiś 
środek wspomagający?  
Nadmienię, że pali już ponad 20 lat, 
a żucie gumy antynikotynowej  
nie na wiele się zdało. 

Zofia z krzyża Wielkopolskiego, l. 58

Pomogą Pani kremy, które zawierają m.in. 
wyciąg z cebuli lub rumianku, heparynę i alan-
toinę. Ale rana musi być całkowicie wygojona. 
Wygodniejsze od kremów w  codziennym sto-
sowaniu mogą być żele silikonowe na blizny 
po oparzeniach. Są przezroczystymi, szybko 
wysychającymi i bezzapachowymi preparata-
mi. Działają na stare i nowe blizny. Powodują 
ich uelastycznienie, spłaszczenie i zblednięcie. 
Przyspieszają regenerację tkanki, znoszą uczu-
cie świądu i  napięcia. Dostępne produkty to 
m.in. Cepan i Bliznasil.

Na rynku rzeczywiście dostępne są pre-
paraty zawierające nikotynę (plastry, 
lamelki, gumy, spraye) oraz produkty 
zawierające substancję o działaniu po-
dobnym do nikotyny – cytyzynę (Tabex 
lub Desmoxan). Cytyzyna stopniowo wy-
piera nikotynę z organizmu. Dzięki temu 
zmniejsza się uzależnienie od palenia ty-
toniu bez objawów abstynencji. Co wię-
cej, na początku stosowania preparatu 
można jeszcze palić (przez cztery dni), 
więc łatwiej jest rozpocząć kurację. Ale 
uwaga, jeśli mąż ma zaburzenia rytmu 
serca lub przebył niedawno zawał serca, 
nie może stosować środków z cytyzyną.

Warto, bo zawierają takie składniki, które 
pozwalają pozbyć się niepożądanych przy 
doustnej antykoncepcji efektów. Zawarty 
w  nich wyciąg z  ostryżu długiego wspo-
maga funkcjonowanie układu nerwowego 
i  chroni wątrobę. Wyciąg z  zielonej her-
baty przyczynia się do spalania tłuszczów 
oraz pobudza metabolizm, a tym samym 
pozwala kontrolować wagę. Dodatkowo 
zaś pomaga usuwać nadmiar wody. Z ko-
lei wyciągi z alg i winogron sprzyjają m.in. 
redukcji cellulitu. Polecam córce np. Ase-
vię lub Asequrellę.

Lepiej nie popijaj 
leków kawą

Z całą pewnością nie tym pierwszym. Jak sama 
nazwa wskazuje, wody mineralne mogą za-
wierać różne proporcje rozpuszczo-
nych minerałów: żelaza, wapnia 
lub magnezu, a  te w  połą-

czeniu z  lekami mogą tworzyć tzw. 
związki kompleksowe, które trudno 
wchłaniają się przez śluzówkę jelita. 
Lek (a szczególnie antybiotyk) zwią-
zany w  taki kompleks zostaje po 
prostu wydalony z organizmu. Nie 
ma więc szans, by zadziałał.

Sok z cytrusów
To też nie najlepszy pomysł. Szczególnie 
niebezpieczny może być sok grejpfrutowy. 
Nie tylko ze względu na kwas cytrynowy, który 
obniża wchłanianie się leków, ale przede wszystkim ze 
względu na zawarte w  nim flawonoidy.  Te blokują bo-

wiem metabolizm niektórych grup leków (np. nasennych 
i przeciwwirusowych). W praktyce oznacza to, że tabletki 

popijane sokiem grejpfrutowym, w zależności od 
rodzaju medykamentu, będą działały moc-

niej, niż przewiduje producent, lub wręcz 
przeciwnie – słabiej. A po co nam takie 
komplikacje?

Przegotowana woda
Zdecydowanie wygrywa w  naszym 
plebiscycie na najbezpieczniejszy 
sposób zażywania lekarstw. Pamiętaj-

my też, by przeczytać ulotkę dołączo-
ną do opakowania. Niektóre leki trzeba 

przyjmować na pusty żołądek, czyli mini-
mum godzinę przed śniadaniem lub dwie 

godziny po posiłku, inne przed jedzeniem (20 
minut), jeszcze inne w trakcie posiłku. Zawsze popijajmy 
je jednak przegotowaną, schłodzoną wodą.

Kawa 
czy herbata?
Ani jedno, ani drugie.  

W obu płynach zawarta 
jest teina, która skutecznie 

utrudnia wchłanianie się 
niektórych lekarstw.

Wodą mineralną, 
sokiem, a może kawą? 
Czym popijać leki, by 
maksymalnie działały?

Dwa tygodnie temu 
wrzątkiem oparzyłam sobie 
nadgarstek. Pęcherze już 
zeszły, okazuje się jednak,  
że będzie spora blizna. 
Poradzi mi Pani jakąś maść, 
może wybielającą? 

Magdalena z jasła, l. 47
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Szybkie odchudzanie
niemal przypłaciła   życiem

Ślub córki i wielka akcja 
zrzucania kilogramów.  

Niebezpieczna,  
bo cudowny specyfik 
kupiony w internecie  

okazał się 
 prawdziwą trucizną.  

Mieszkanka 
województwa 

dolnośląskiego zamiast 
wybierać kreację,  

znalazła się w szpitalu. 
– Byłam naiwna – mówi 
teraz i przed oszustami 

przestrzega innych. 

Zawsze chciała być szczu-
plejsza. Geny zrobiły jed-
nak swoje. 56-letnia pani 
Halina z  Wrocławia przy 
wzroście 164 centymetry 

ważyła już prawie sto kilogramów. 
–  Moja rodzina zawsze miała ten-
dencję do tycia – wzrusza ramiona-
mi kobieta. Pięć miesięcy przed ślu-
bem jedynej córki mocno się jednak 
zawzięła. Nie mogąc znaleźć odpo-
wiedniej kreacji w swoim rozmiarze, 
postanowiła zrzucić przynajmniej 15 
kilo. – Znajoma poradziła mi, żebym 
spróbowała specjalnych tabletek, 
o  których przeczytała w  internecie 
– mówi wrocławianka.

Spektakularne  
efekty

Producent twierdził, że pigułki są bez-
pieczne, a efekt ich działania natych-
miastowy. I choć wydatek rzędu 500 
zł za 60 tabletek mających starczyć na 
miesięczną kurację odchudzającą wy-
dawał się pani Halinie nie do przesko-
czenia, szalę na korzyść producenta 
przeważyły zdjęcia umieszczone na 
stronie internetowej specyfiku. – Te 
kobiety ze zdjęć po kuracji ważyły 20 
kg mniej. Marzyłam, żeby wyglądać 
tak jak one – mówi 56-latka.

Zielone pigułki
Przesyłka z pigułkami na zbędne kilo-
gramy dotarła do pani Haliny już dwa 
dni po złożeniu zamówienia. – Zapła-
ciłam przy odbiorze, bo myślałam, że 
w ten sposób ustrzegę się oszustów 
– wspomina kobieta. Tabletki miały 
zielonkawy kolor i piękne opakowa-
nie. Trzeba było zażywać je dwa razy 
dziennie. Kuracja nie musiała być oku-
powana głodzeniem się lub nadmier-
nym wysiłkiem fizycznym. – Wydawa-
ła się dla mnie jedynym ratunkiem 
– mówi pani Halina. Przyznaje, że po 
pierwszym tygodniu zażywania specy-

UWAGA!
Z  przebadanych przez Pra-
cownię Toksykologii Sądowej 
Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu ponad 100 pre-
paratów na odchudzanie aż 
20 proc. zawiera substancje 
niebezpieczne dla zdrowia, 
m.in. sibutraminę. Zwięk-
sza ona ryzyko zawału serca 
i udaru mózgu.

1. 

2. 

3. 

Jak unikać  
internetowych 
oszustów? 

Nie wierz we wszystko, co 
przeczytasz w  internecie. Na-
wet opinie pod artykułem czy 
reklamą danego specyfiku są 
moderowane przez jego pro-
ducenta.

Sprawdź, czy lek jest faktycz-
nie lekiem, czyli czy ma po-
zwolenie na dopuszczenie do 
obrotu.

Zanim zdecydujesz się na 
kupno specyfiku w internecie, 
poradź się swojego lekarza. 
Być może skutecznie wybije 
Ci z  głowy kupowanie takich 
podejrzanych pigułek i  zaleci 
zdrowy sposób na pozbycie 
się nadmiaru kilogramów.

fiku miewała zawroty głowy, ale strzał-
ka na wadze wreszcie drgnęła.

Odwieziona  
na sygnale

Przy końcu kuracji czuła się już fatal-
nie. Pewnego dnia, gdy wróciła z pracy 
do domu, poczuła, że coś jest nie tak. 
– Serce zaczęło mi walić jak młot, oblał 
mnie zimny pot, zaczęłam się dusić, 
a  później musiałam już stracić przy-
tomność, bo obudziłam się w szpitalu, 
gdy stała nade mną moja córka. Była 
blada jak ściana – wspomina kobieta 

i dodaje, że to właśnie córka wezwała 
pogotowie i być może nawet uratowa-
ła jej życie. – Byłyśmy umówione na 
wspólne zakupy, więc kiedy nie odbie-
rałam telefonu, Ania się przestraszyła 
i przyjechała. Znalazła mnie leżącą na 
podłodze w  kuchni –  mówi pani Ha-
lina. Lekarze byli w  szoku, kiedy po-
kazała im opakowanie z  cudownymi 
tabletkami. – Stwierdzili, że to truci-
zna, specyfik bez żadnych badań ani 
atestów, który w  ogóle nie powinien 
znaleźć się na rynku – mówi wrocła-
wianka. Sprawę oddała do sądu. – Te-
raz wszystkich ostrzegam przez takimi 
niesprawdzonymi specyfikami z inter-
netu – mówi kobieta.ZD
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Wydrukują Ci…  

WąTROBę

Orzechy dobre 
NA NADCIŚNIENIE

UWAGA
      na surowe kiełki!

Do tej pory widzieliśmy to w  filmach 
science-fiction. Ranny wchodzi do 
kapsuły, maszyneria idzie w  ruch 
i  po chwili nowa ręka gotowa. 
Naukowcy ze Stanów Zjedno-
czonych udowadniają jednak, 
że filmowy scenariusz może 
stać się całkiem realną gałę-
zią medycyny. Dokonali oni 
istotnego kroku w  kierunku 
drukowania trójwymiaro-
wych tkanek. Ich tworzenie 
odbywa się na specjalnie za-
projektowanej biodrukarce 
3D. Na razie, jak podaje inter-
netowe wydanie czasopisma 
Advanced Materials, wydrukowa-
ne tkanki służą wyłącznie do prze-
prowadzania badań, ale kto wie, może 
w przyszłości lekarze, zamiast szukać daw-
cy, po prostu klikną „drukuj wątrobę”.

Jaką masz 

grupę krwi?
Dla wielu z  nas odpowiedź na to 
pytanie wciąż stanowi duże wyzwa-
nie. Sytuacja jest tym poważniejsza, 
gdy dochodzi do wypadku, w  którym 
konieczna jest błyskawiczna transfuzja. 
Brak informacji o  grupie krwi (chociaż-
by w  postaci kartki włożonej do portfela) 

może skutecznie utrudnić akcję ratunko-
wą. Rozwiązaniem problemu może być 

prosty, tani i  szybki test pozwalający 
określić grupę krwi. Wynik poznaje się 

po paru chwilach. Wystarczy umieścić 
na pasku kroplę krwi. Patent opraco-
wali naukowcy z  University of Melbo-
urne w Australii. Tester ich autorstwa 
ma ponoć niebawem pojawić się na 
polskim rynku.

Od lat uznawane są za jeden z najzdrowszych składni-
ków pokarmowych. Tymczasem naukowcy przestrze-
gają przed jedzeniem kiełków na surowo. Rośliny te 
mogę być bowiem zakażone bakteriami e. coli. Wiele 
takich przypadków odkryto w  Europie kilka lat 
temu, dlatego Europejska Agencja Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA) sugeruje, by szczegól-
nie w czasie upałów kiełki po prostu gotować. 
Stracą one co prawda część składników odżyw-
czych, ale z  dużym prawdopodobieństwem nie 
spowodują groźnego zakażenia bakterią.

Light  

nie taki  
lajtowy

Napoje, w których cukier 
zastąpiono innymi substan-

cjami słodzącymi, wcale 
nie są fit. Badania przepro-
wadzone na uniwersytecie 

w Teksasie dowiodły, że 
regularne picie napojów 
dietetycznych nie tylko 

nie przynosi widocznego 
spadku wagi, ale może też 
niekorzystnie wpływać na 

układ krążenia. Dlatego zda-
niem naukowców wszyscy 
dbający o linię powinni się 

przerzucić na soki owocowe 
(najlepiej te świeżo wyciska-
ne) i zwykłą wodę mineral-
ną. Gazowane napoje, bez 

względu na to, czy słodzone 
cukrem, czy też w wersji 
light, walki z tłuszczem 

z pewnością nie ułatwią. 

Kiedyś wierzono, że poprawiają zdolności umysłowe (za-
pewne ze względu na podobieństwo do ludzkiego mózgu), 

dziś już wiadomo, że wpływają też pozytywnie na to, co poniżej 
głowy. Regularne spożywanie orzechów może pomóc w  walce 

z  tzw. syndromem metabolicznym. To schorzenie objawiające się 
nadwagą, nadciśnieniem, wysokim poziomem cholesterolu i cukru we 

krwi. Udowodnili to specjaliści z hiszpańskiego University of Rovira i Virgili. 
Ale uwaga! Wśród różnych odmian orzechów znajdują się też czarne owce. To 
popularne orzechy ziemne, zwłaszcza w wersji solonej z puszki. Są kaloryczne 
i stosunkowo ubogie w mikroelementy.

Pożyteczne  
białe myszki

Naukowcy co chwilę informują o  przeło-
mowym odkryciu dokonanym… na my-
szach. Właściwie co nam daje eksperymen-
towanie na gryzoniach? Bardzo wiele. To 

właśnie dzięki testom przeprowadzo-
nym na myszach laboratoryjnych 

nie musimy się aż tak obawiać 
wścieklizny, polio, odry, świnki, 

różyczki czy gruźlicy. Myszy są 
ssakami, a ich główne narzą-
dy działają bardzo podob-
nie do ludzkich. Problem 
w  tym, że – jak podaje 
„The Guardian” – same 
testy na gryzoniach ni-
gdy nie dają pewności, 

że lek będzie można za-
stosować u ludzi. Dlatego 

są one zwykle początkiem 
żmudnej drogi badawczej.

„Proszę wyjąć metalowe  
przedmioty i zAKASzLeć…”
Być może już wkrótce na lotniskach oprócz bramek 
bezpieczeństwa pojawią się też… detektory kaszlu. 
Wszystko po to, by uchronić nas przed szybkim roz-
przestrzenieniem się niebezpiecznych wirusów. Nad 
urządzeniem pracują naukowcy z belgijskiego uniwersy-
tetu w Leuven, a o wynikach ich prac poinformował maga-
zyn „New Scientist”. System potrafi rozpoznać rodzaj kaszlu 
i ocenić, czy jest to niegroźny efekt przeziębienia, czy też może 
wynik zakażenia śmiercionośnym wirusem. Jego wdrożenie jest 
konieczne, bo – jak oceniają specjaliści – w dobie rozwiniętej ko-
munikacji lotniczej uaktywnienie śmiercionośnej mutacji wirusa 
mogłoby zainfekować ludzi na wszystkich kontynentach w kilka 
tygodni.
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Tylko tyle 
wystarczy, 

by widocznie 
poprawić ich 

wygląd. Co 
więcej, wszystkie 

potrzebne do 
regeneracji 

dłoni składniki 
znajdziesz 

w swojej kuchni.

Popękana i zwiotczała skóra. 
W  dodatku sucha tak, że 
zaczyna się łuszczyć. A jak-
by tego było mało, pokryta 
ciemnymi plamkami. Nie 

ma co ukrywać, skóra na naszych dło-
niach starzeje się szybciej niż na przy-
kład na twarzy. Powód? Jest banalny: 
zapominamy o kremowaniu dłoni po 
każdym myciu – a tak przecież robi-
my w przypadku naszej cery. Do tego 
dochodzą jeszcze kiepskie warunki 
atmosferyczne – wiatr i chłód. 

Zmiany nie są nieodwracalne, dło-
niom poświęcić trzeba jednak tro-
chę uwagi. A dokładnie 5 minut, bo 
tyle trwają kuracje, które dla Was 
przygotowaliśmy.

Szybka maska  
na suchą skórę
Składniki: ¾ szklanki oliwy z oliwek, 
jedno żółtko, folia spożywcza lub 
rękawiczki z folii.

Podgrzej oliwę, a  następ-
nie wymieszaj ją z  żółt-
kiem. Mieszankę nałóż na 
dłonie i zawiń je w folię ku-
chenną. Dla  lepszego efek-
tu dłonie możesz owinąć 
kocem. 5  minut w  cieple 

wystarczy, by dobroczyn-
ne składniki nawilżyły spierzchniętą 
skórę dłoni.

Sposób na plamy
Składniki: pół szklanki soku  

z kapusty, krem do rąk

Zanurz dłonie w  soku z  kapu-
sty na 3-5 minut. Następnie 
spłucz letnią wodą, a na koniec 
posmaruj ręce kremem do rąk, 
który masz w  łazience. Podob-

ną do soku z  kapusty, wybiela-
jącą moc ma też świeży ogórek 

i cytryna. Wyciśnij z nich sok i po-
stępuj identycznie jak z kapustą.

Super rada!
Jeśli Twoje dłonie są mocno 

zniszczone, popraw ich wygląd 
w ciągu nocy.  

Posmaruj je grubą warstwą 
kremu (np. Nivea) i załóż 
bawełniane rękawiczki.  

Efekty zobaczysz  
już rankiem.

5 minut 
dla dłoni

skarżysz się na ciągłe zmęczenie? 
W kącikach ust robią Ci się zajady 
i nagle zaczęły wypadać Ci włosy. 

Może to anemia?

1CO TO JeST ANeMiA? To inaczej niedokrwi-
stość. I  właśnie ta druga nazwa choroby 
wskazuje na jej przyczynę, czyli niedobór 
erytrocytów (czerwonych krwinek) we krwi. 
O  anemii mówimy również wtedy, gdy ery-

trocyty są kiepskiej jakości. Brakuje im barwnika, 
czyli hemoglobiny. Taki stan rzeczy może występo-
wać samoistnie, anemia może być jednak objawem 
innej choroby. Nieleczona, w obu przypadkach, jest 
niebezpieczna dla zdrowia. 

2PRzYCzYNY ANeMii Choroba objawia się 
najczęściej wtedy, gdy doszło do znacznej 
utraty krwi. Nasz organizm próbuje wyrów-
nać jej stratę, ale brakuje mu składników 
niezbędnych do powstawania erytrocytów: 

żelaza, kwasu foliowego, witaminy B12. Anemia to-
warzyszy również przewlekłej niewydolności nerek, 
cukrzycy, chorobom serca, HIV. Gdy szpik kostny nie 
pracuje prawidłowo lub choroba staje się przewlekła, 
zaczyna wyniszczać ludzki organizm. 

3 JAKie SĄ OBJAWY ANeMii? Przyjęło się, że 
o anemię podejrzewamy apatyczne osoby z bla-
dą cerą. Takie, które szybko marzną. I coś w tym 
jest, bo klasycznymi objawami choroby jest wła-
śnie zmęczenie, osłabienie, wychłodzenie orga-

nizmu, kołatanie serca, nudności, bóle głowy i brak ape-
tytu. Do tego dochodzą widoczne na pierwszy rzut oka 
objawy, jak bladość skóry i podkrążone oczy. Chorujący 
na anemię skarżą się również na łamliwe paznokcie, nad-
miernie wypadające włosy i zajady w kącikach ust. 

4 JAKie BADANiA? Anemię wykrywa się dość 
prosto, wystarczy przeprowadzić szczegó-
łowe badanie krwi. Lekarz przeprowa-
dza także wywiad z pacjentem i może 
zlecić jeszcze dodatkowe badania 

(np. badanie bioptyczne szpiku kostnego). 
Uwaga! Wcześnie wykryta niedokrwistość 
ma lekki przebieg i  jest łatwiejsza do wy-
leczenia.

5 JAK LeCzYć? W  niedokrwistości 
prowadzi się przede wszystkim 
leczenie przyczynowe. A  jako, że 
najczęstszym powodem wystąpie-
nia choroby jest brak żelaza, lekarz 

przepisuje doustne preparaty żelaza dwuwarto-
ściowego, które powinny być przyjmowane na czczo 
przez kilka miesięcy. Zaleca się też przyjmowanie wi-
taminy C, która wspiera wchłanianie składników od-
żywczych z pokarmów.

FAKT nr 1

Częściej  
stwierdza się  

anemię u kobiet  
niż u mężczyzn. 

A
jak anemia
Od tego numeru „Ceny Zdrowia” 
będziemy drukować kolejne 
strony Encyklopedii Zdrowia. 
Wystarczy wyrwać środek  
z magazynu, by w ten sposób 
uzbierać domowe kompendium 
wiedzy medycznej.
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? Dr hab. n. med. 

Krzysztof ŁabuzekWokół zdrowia krąży wiele mitów. Większość z nich 
powstała w czasach, gdy ludzie spotykali się przy 

ogniskach, a leki zrywano na łące lub w lesie. Problem 
w tym, że mity medyczne powtarzane z pokolenia na 

pokolenie stały się prawdą, a taka „prawda” może być 
niebezpieczna. Sprawdź, co na temat popularnych 

i obiegowych opinii o zdrowiu mówi nasz specjalista.

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?18 19

Prawda 
fałszCzY

Jedzenie dużej ilości słodyczy  
może spowodować cukrzycę
Doc. Łabuzek:  Żadna z postaci cukrzycy nie jest wywołana spożywa-
niem słodyczy. Typowi drugiemu, poza genami, sprzyja natomiast oty-
łość (generująca między innymi insulinooporność). Otyłość jest wynikiem 
nierównowagi między dostarczanymi do naszego organizmu kaloriami, 
a możliwością ich „spalenia”. Kalorie te mogą być dostarczone na trzy 
sposoby: jako węglowodany (słodycze), tłuszcze i białka. Zatem to nie 
apetyt na słodycze sprzyja cukrzycy typu drugiego, ale otyłość, którą sło-
dycze szczególnie łatwo generują, ponieważ są zwykle smaczne, tanie 
i wszędzie dostępne. Początkowe twierdzenie jest więc NIEPRAWDZIWE.

W zaawansowanej ciąży  
nie można  
spać na plecach
Doc. Łabuzek:  To prawda. To znaczy spać można, ale zagraża to 
matce i dziecku. Leżąc na prawym boku lub na plecach, można 
doprowadzić do ucisku żyły głównej dolnej, która biegnie po pra-
wej stronie kręgosłupa i  w  ten sposób zmniejszyć dopływ 
krwi do serca. Krew zostaje w dolnej części ciała (stopy, 
nogi, miednica). To z  kolei zmniejsza rzut serca i  ilość 
krwi dopływającej do narządów (także mózgu i macicy). 
Może to spowodować omdlenie, a w dalszym etapie tak-
że słabsze dotlenienie płodu. Zatem spania na plecach ko-
bietom w zaawansowanej ciąży nie polecam, a twierdzenie 
uważam za PRAWDZIWE.

TEZA 
NR 1

TEZA 
NR 2

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

Ciepłe mleko  
pomaga przy zasypianiu
Doc. Łabuzek:  Mit potwierdzam, choć ostrożnie. Co 
prawda brakuje wciąż wieloośrodkowych, wielkich ba-
dań klinicznych w  tym temacie, ale istnieje kilka cie-
kawych prac naukowych, które próbują potwierdzić 
uspokajające i nasenne działanie substancji zawartych 
w mleku (tryptofan). Wiele jednak zależy od rodzaju mle-
ka, jego ilości i sposobu przygotowania.

Ciepłe ciasto  
powoduje skręt kiszek
Doc. Łabuzek: Skręt kiszek to „ludowa” nazwa niedrożności jelit (medyczna brzmi 
– ileus, bowel obstruction). Stanowi ona sytuację, w której dochodzi do zatrzy-
mania pasażu treści pokarmowej przez jelita, co może być spowodowane, 
najogólniej rzecz ujmując, obecnością przeszkody (tzw. niedrożność mecha-
niczna) lub czynnościowym zahamowaniem perystaltyki jelit (tzw. niedrożność 
porażenna). Wśród przyczyn niedrożności wymienia się między innymi: zapa-
lenie otrzewnej, zatrucie niektórymi lekami i  substancjami (ołowica), ciężkie 
odwodnienie z  dyselektrolitemią, zator tętnicy krezkowej, mocznicę, zatkanie 
światła jelita przez rosnący guz nowotworowy lub zapalny, polip, kamień, ciało 
obce, bliznę, zadzierzgnięcie, skręt, wgłobienie i inne. Żaden z najnowszych pod-
ręczników gastroenterologii ani chirurgii przewodu pokarmowego jako przyczyny 
niedrożności jelit nie wymienia spożywania ciepłego ciasta, innych ciepłych pokar-
mów stałych ani płynnych. Ot, i tyle. Takie twierdzenie jest więc FAŁSZYWE.

Picie wody z kranu w Polsce  
jest niezdrowe
Doc. Łabuzek: Jakość wody w Polsce regulują odpowiednie rozporzą-
dzenia (nie tylko tej w kranie), które stanowią podstawę dla organów 
sprawdzających, jakimi są regionalne stacje sanitarno-epidemiologicz-
ne. Badając wodę regularnie, zarówno na wejściu (zbiornik wodny), jak 
i wyjściu (kran w mieszkaniu), czuwają one nad odpowiednią jakością 
wody. Badają m.in. wymagania mikrobiologiczne, chemiczne, organo-
leptyczne, fizykochemiczne i radiologiczne. Określają też częstotliwość 
pobrań wody do badań oraz procedury postępowania w zależności od 
otrzymanego wyniku. Jeśli wynik odbiega od ustalonej definicji jakości 
wody, sanepid ma obowiązek wdrożyć odpowiednie procedury zapo-
biegawcze, które również regulują rozporządzenia. Wobec powyższego 
można stwierdzić, że wodę z kranu w Polsce można pić, chyba że w da-
nym momencie regionalna stacja sanitarno-epidemiologiczna postano-
wi inaczej. Twierdzenie, że picie wody z kranu jest niezdrowe, jest więc 
oczywistym FAŁSZEM.

TEZA 
NR 3

TEZA 
NR 4

TEZA 
NR 5
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zŁe ZAMIEŃ NA DOBRe

Nadciśnienie boi się... 
majeranku

Wyrzeczenia i liczenie kalorii?  
Dieta nadciśnieniowców  
wcale nie musi taka być.  

Wystarczy porcja wiedzy  
na temat jedzenia  

i wszystko smakuje lepiej.

Dieta to pierwszy etap w  walce z  nadciśnie-
niem tętniczym. Musi być niskotłuszczowa 
i niskosodowa, nic więc dziwnego, że wydaje 
się  monotonna i  niesmaczna. Na szczęście 
tylko z pozoru. Specjaliści do spraw żywienia 

przekonują, że mając podstawą wiedzę na temat nawy-
ków żywieniowych, możemy sprawić, by dieta nadciśnie-
niowa była naprawdę smaczna.

Alternatywa dla soli
Chlorek sodu, czyli popularna sól kuchenna, to wróg 
każdego pacjenta z  wysokim ciśnieniem tętniczym. 
W skrajnych przypadkach trzeba w ogóle z niej zrezy-
gnować, większość chorych może jednak zastąpić zwy-
kłą sól solą w innej postaci. Zdrowszą alternatywą jest 
np. sól potasowa. Jeszcze lepszy smak dadzą jednak zio-
ła i przyprawy. Sięgnij  po majeranek, natkę pietruszki, 
bazylię, estragon, koperek albo szczypiorek. A  jeśli już 
musimy solić, to bezpośrednio przed podaniem obiadu.

Kiszonki odpadają
Zrezygnowanie z solenia to jednak za mało. Sól znajduje się 
bowiem m.in. w wędlinach, które kupujemy, a w tym przy-
padku na jej ilość nie mamy już wpływu. Mamy jednak wpływ 
na swoje wybory. Nie kupujmy więc produktów z dużą ilo-
ścią soli: marynat i  kiszonek, produktów wędzonych i  pe-
klowanych, konserw i przetworów mięsnych czy też kostek 
rosołowych i wszelkich potraw w proszku. Dzięki temu nasza 
dieta będzie nie tylko mniej słona, ale też mniej tłusta.

Produkty z błonnikiem
To takie, z  których nadciśnieniowiec może korzystać do 
woli. Błonnik pokarmowy pomaga bowiem obniżyć po-
ziom cholesterolu – powszechnie znanego wroga ciśnie-
nia. Co radzą w  tej kwestii specjaliści? By każdego dnia 
spożywać przynajmniej sześć porcji wysokobłonnikowych 
produktów zbożowych (porcja to np. kromka chleba lub 
150 g brązowego ryżu). Chleb żytni lub razowy zamiast 
białego pieczywa, jabłko zamiast eklerka lub herbata zie-
lona zamiast zwykłej. To niewielkie zmiany, a jednak po-
zwalają skutecznie walczyć z podstępnym nadciśnieniem.

chleb razowy, 
grahamki

białe  
pieczywo

kalafior
kapusta  
kiszona

gotowany 
dorsz

wędzona  
makrela

makaron żytni, 
brązowyryż

zwykły 
makaron 

chudy 
jogurt

śmietana

oliwa 
z oliwek

smalec,  
masło 

ciastko,  
czekolada 

jabłka, maliny 
i jagody

winogrona, 
gruszki

drób (kurczak, 
indyk, kaczka)

mięso 
wieprzowe

suszone 
owoce

FAKT nr 2

W ok. 80%  
przypadków anemia  

jest wynikiem złej diety,  
ubogiej w żelazo.

W przypadku nietolerancji leków doustnych, krwa-
wień z  przewodu pokarmowego, wrzodziejącego 
zapalenia jelita grubego oraz u chorych hemodia-
lizowanych żelazo jest podawane dożylnie, rza-
dziej domięśniowo. Jeśli zaś anemia wystąpiła po 
zabiegach i  operacjach chirurgicznych, w  trakcie 

których doszło do znacznej utraty krwi, wówczas 
stosuje się transfuzję. 

A
jak anemia

Rady dla anemików

1 zmień dietę. Jedz pięć posiłków dziennie bogatych 
w warzywa i owoce zawierające witaminę C. Nie zapo-
minaj również o mięsie i jajkach, bo w tych produktach 
znajdziesz żelazo. Staraj się, by przynajmniej jeden 
z pięciu dziennych zestawów dań zawierał te właśnie 
składniki.

2 Suplementacja diety. W aptece zakup preparaty bo-
gate w witaminę C i kwas foliowy.

3 Ogranicz picie kawy i herbaty. Takie napoje zawierają 
substancję blokującą przyswajanie żelaza.

4 Jeżeli jesteś kobietą, obserwuj obfitość krwawień 
miesięcznych. Jeżeli są zbyt obfite, umów się na wizytę 
u ginekologa.

5 Ruszaj się.  Wysiłek fizyczny poprawia ukrwienie orga-
nizmu i pobudza wytwarzanie czerwonych ciałek krwi.

6 Badania krwi. Nie odkładaj ich, staraj się badać przy-
najmniej raz na pół roku. ZD
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Jak żaden inny kolor złoto ma nie-
samowite działanie odmładzające. 
Rozświetla twarz, miękko otula syl-
wetkę. W dodatku to kolor, który 
pojawił się w tym sezonie na nie-
mal wszystkich wybiegach świato-
wych kreatorów mody. Jeśli chcesz 

być więc na topie, kup sobie na 
przykład sukienkę w kolorze złota. 
Jej krój koniecznie dopasuj jednak 

do sylwetki. Talię świetnie pod-
kreśli pas w kolorze czarnym, 

dodatkowe centymetry w biodrach 
ukryje za to luźna tunika.

Złoty dodatek
Wciąż brakuje Ci odwagi? Zdecyduj 

się na opalizujący dodatek. Złota 
torebka (np. kopertówka) przyda Ci 
się na wiele okazji, bo taki dodatek 

pięknie łączy się i z czarną klasyczną 
marynarką i z białą bluzką. Z całą 

pewnością przykuje zazdrosny 
wzrok koleżanek. Możesz też posta-

wić na złote buty (szpilki, czółenka 
lub bosaki). Pamiętaj jednak, by nie 
ubierać się w złoto od stóp do głów, 
bo wówczas zamiast modnej styliza-

cji będziesz przypominać choinko-
wą bombkę.

Zwykle kolczyki potrafią wysmuklić twarz, a bransoleta odchudzić rękę. 
Czas zrobić remanent w swojej szkatułce.

Nie musi być droga, bo 
wykonana ze złota. Nie 
musi być też wysa-
dzana kamieniami 
szlachetnymi albo 

kupiona od drogiego jubilera. 
Ładną biżuterię można dziś ku-
pić nawet za parę groszy. Mo-
żesz też pomyszkować w  swojej 
szkatułce, która z pewnością pęka 
w  szwach. Znajdziesz tu pewnie 
biżuterię, o  której zupełnie zapo-
mniałaś. Biżuteryjne ozdoby są 
teraz na topie. Mają jednak po-
dwójne działanie. Z  jednej strony 
potrafią  podkreślić kobiecą urodę, 
z drugiej zaś zupełnie ją przyćmić. 
Pytanie brzmi więc: 
jak i do czego ją no-
sić?

Wiszące  
kolczyki
Jeśli narzekamy 
na zbyt okrągłą 
buzię, z  powodze-
niem optycznie 
wyszczuplą ją dłu-
gie kolczyki, nawet 
takie sięgające linii 
żuchwy. Trzeba je 
jednak odpowiednio 
dobrać. Jeśli mamy 
ciemne włosy, zde-
cydujmy się na takie 
w wyraźnym odcieniu 
(np. z czerwonymi lub 
zielonymi kamienia-
mi), jeśli zaś natura 
obdarzyła nas blond 
fryzurą, unikajmy zbyt 
kontrastowych kolo-
rów. Lepiej sprawdzą 
się na przykład pozła-
cane wiszące kolczyki. 

Ważka  
przy dekolcie

Do mody wracają wszel-
kie motywy roślinne i  zwierzę-
ce: broszki w  kształcie ważek, 
motyli i jaszczurek. Takie z całą 
pewnością niejedna z  nas ma 
w  domu, bo były modne już 
20 lat temu. Jak działa taka 
broszka? Przypięta do dekoltu 
pięknie go podkreśli. Uwaga! 
Skóra na dekolcie powinna 
być zadbana, bo inaczej taką 
broszą zwrócimy uwagę na 
niedoskonałości. Pamię-
taj również, że kobiety 
z nazbyt dużymi pier-
siami nie powinny 
nosić ani dużych 
broszek, ani dłu-
gich naszyjników 
czy wisiorków. 
W  ten sposób 
niepotrzebnie 
jeszcze powięk-
szymy nasze ko-
biece atrybuty.

Bransoleta  
jak kajdanki

Na tego typu element biżuterii uwa-
żać powinny kobiety o  grubszych 
nadgarstkach. Bo choć obecnie 
modne są dopasowane, szerokie 
bransolety, to w takiej wyglądać mo-
żesz jak w  kajdankach. Lepsza bę-
dzie szersza bransoleta, np. w  for-
mie łańcuszka. Twoje nadgarstki 
w luźnej biżuterii będą wydawały się 
szczuplejsze.

Tania, ale z gustem  
Biżuteria do zadań specjalnych

W złotym blasku
Impreza komunijna, ślub znajomych,  

urodziny sąsiadki, a Ty nie masz się w co ubrać? 

postaw na złoto!

SUPER 
TALIA

Błąd 
nadmiaru

Zasada w noszeniu wszelkich świe-
cidełek jest taka: czasem im mniej, 
tym lepiej. Nie chodzi przecież o to, 

byś była obwieszona ciężką biżuterią. 
Gdy decydujesz się na duże, wyraźne 
kolczyki, o naszyjniku nawet już nie 

myśl. Unikaj też zbyt dużej liczby 
pierścionków na jednej dłoni. 

Jeden, ale oryginalny, zrobi 
lepszy efekt.
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Nie chodzi o to, żeby być jednym 

wielkim mięśniem
Kobieta do zadań 
specjalnych: 
trenowała gimnastykę 
artystyczną, 
wyprodukowała ponad 
2000 programów 
telewizyjnych. 
Ćwiczyły z nią miliony 
Polek.  Okrzyknięta 
królową polskiego 
fitnessu – Mariola 
Bojarska-Ferenc 
– zachowuje nie tylko 
figurę, ale też zdrowy 
rozsądek. I jak tu jej 
nie naśladować?

Kluby fitnessu powstają dziś 
w  wielu polskich miastach jak 
grzyby po deszczu, ale jeden 
z pierwszych założyła Pani.

To prawda, byłam wówczas na  trze-
cim roku studiów warszawskiej 
akademii wychowania fizycznego 
i  wspólnie z  Zofią Bielczyk, słynną 
płotkarką i mistrzynią Europy, posta-
nowiłyśmy założyć klub aerobiku. 

Krąży mit, że coś wspólnego z  tym 
pomysłem miała sama Jane Fonda.

Akurat wpadła nam w  ręce jej pły-
ta z  ćwiczeniami. Pomyślałyśmy, że 
przecież w toku studiów zdobyłyśmy 
już na tyle wiedzy i to nie tylko z zakre-

su samej techniki ćwiczeń, ale też 
metodyki nauczania i choreografii 
(red. – Pani Mariola ćwiczyła balet 
klasyczny pod okiem znakomitego 
choreografa Wiktora Charczenki), 
że możemy nie tylko dorównać 
Jane Fondzie, ale nawet być lep-
sze. W  końcu ona była aktorką, 
nie gimnastyczką. 

Jakie były reakcje na Wasz 
klub aerobiku? W końcu Po-
lacy nie mieli porównania.

Miejsce udostępniła nam uczelnia, 
klub powstał w  salce dyskotekowej 
AWF-u i od razu stał się bardzo popu-
larny. Ludzie pchali się do nas drzwia-
mi i  oknami, prowadziłyśmy zajęcia 
dla trzech grup dziennie. I chyba ani 
ja, ani Zofia Bielczyk nie zdawałyśmy 
sobie wówczas sprawy, że tworzy się 
właśnie historia polskiego fitnessu, 
że pomysł dwóch sportsmenek spo-
tka się z takim życzliwym przyjęciem 
i spowoduje, że ludzie zaczną się ru-
szać. Zosia prowadzi go do dziś.

Zdawała sobie Pani sprawę, że 
tak szybko stanie się też gwiazdą 
telewizji?

Rzeczywiście, po studiach zaczęły 
pojawiać się propozycje pracy na 
srebrnym ekranie. To był nie-
samowity czas, ćwiczyłyśmy 
na wizji w  pięknych strojach 
sprowadzanych z  zagranicy, 
sama byłam młoda, szczu-
plutka, pełna energii, czu-
łam się jak milion dolarów 
(śmiech). Moja płyta z  ćwi-
czeniami callanetics sprze-
dała się w trzech milionach 
egzemplarzy, kolejne płyty 
też spotkały się z  dobrym 
przyjęciem. Ale dla mnie 

wciąż liczył się rozwój, zaczęłam więc 
regularnie jeździć na międzynarodo-
we kongresy fitnessu. Byłam w USA, 
Paryżu, Szwajcarii, Szwecji. W  sumie 
uczestniczyłam w ok. 40 kongresach 
i byłam tam jedyną Polką. Miałam do 
czynienia ze specjalistami najwyższej 
rangi, poznałam między innymi wiel-
kiego guru jogi – trenera Madonny. 
Pomysły zaczerpnięte z  takich kon-
gresów i spotkań to np. nowe metody 
ćwiczeń i badania na temat żywienia. 
Wszystkie te nowości wprowadzałam 
na polski rynek. Nie chciałam, żeby-
śmy byli w tyle.

W zeszłym roku obchodziła Pani 
25-lecie pracy. Ciągle jest Pani 
w  telewizji, ciągle musi dbać 
o  wygląd, bo krytykantów nie 
brakuje, a  wystarczy, że czło-
wiek na chwilę się zapomni 
i  już przybywa centymetrów 
w  udach. Czuje Pani presję ide-
alnego wyglądu?

Kieruję się zdrowym rozsądkiem 
i  nie przejmuję się tym, co mó-
wią ludzie. Niegdyś ćwiczyłam 
codziennie, teraz ćwiczę trzy razy 

w  tygodniu, ale nie po to, 
żeby wszyscy chwalili moją fi-
gurę, tylko przede wszystkim 
dla siebie i dla zdrowia. Ważę 
się codziennie i  co prawda 
mam pewien limit, którego nie 
przekraczam, ale nie stosuję 
jakichś restrykcyjnych diet, jem 
po prostu zdrowo. Mam 50 lat 
i nie mogę być chudzielcem, bo 
w tym wieku, żeby twarz wyglą-
dała dobrze, nie można być zbyt 
szczupłym. A co do moich kryty-
kantów: nawet jak miałam 20 lat 
i ważyłam 52 kilogramy, też mia-

łam lekko wystający brzuszek, bo to 
kwestia rodzinnych genów. W całej 
sprawie nie chodzi wcale o to, żeby 
być jednym wielkim mięśniem. Trze-
ba ćwiczyć tak, żeby podobać się so-
bie w lustrze, mieć proporcjonalnie 
rozwinięte mięśnie i  być zdrowym. 
Ćwiczenie daje mi energię do życia 
i pewność siebie, ponadto relaksuje.

Podobno najlepszym lustrem jest 
nasz mężczyzna.

Coś w  tym jest. Ja zawsze zwracam 
uwagę na to, jak patrzy na mnie mąż. 
W jego oczach widać najlepiej, czy jest 
OK, czy trzeba jeszcze trochę nad sobą 
popracować. Mój mąż to najlepszy kry-
tyk i lubię jego szczere podpowiedzi.

A nie boi się Pani konkurencji? Te-
raz na topie jest trening z Choda-
kowską.

Nie boję się, bo to żadna konku-
rencja. Konkuruje się z  lepszymi, 
o większej wiedzy, a nikt mnie więk-
szą wiedzą przez te 25 lat mojej pra-
cy jeszcze nie zaskoczył. I wciąż dzi-
wię się, że ktoś porównuje mnie do 
Chodakowskiej, bo jak można przy-
równywać mnie – dojrzałą kobie-
tę – do dziewczyny w  wieku moich 
dzieci? No i jak można porównywać 
przedszkolaka w  dziedzinie mate-
matyki z profesorem akademickim? 
Ja skończyłam uniwersytet, zjeździ-
łam pół świata, szukając nowych 
rozwiązań i dalej się uczę, a Choda-
kowska zrobiła krótki kurs w  orga-
nizacji  fitnessowej. Owszem. Może 
i  jest dobrą inspiratorką dla mło-
dych dziewczyn, ale jedyne, w czym 
możemy konkurować, to chyba tyl-
ko… długość włosów.

Od najmłodszych lat wiązała swą przyszłość 
z gimnastyką (druga z prawej)
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eśli nie jesteśmy fanami 
sportów ekstremalnych i se-
zonu wycieczkowego nie 
spędzamy na biegunie po-
łudniowym, to nie powinni-
śmy mieć problemów z  do-

stępem do apteki podczas pobytu 
w  kurorcie wypoczynkowym. Pro-
blem w tym, że za leki nad morzem 
lub w górach z pewnością przyjdzie 
nam słono zapłacić. Apteki zlokali-
zowane w  popularnych miejsco-
wościach turystycznych zwykle 
są zdecydowanie droższe od tych 
miejskich. Dlatego warto zawczasu 

pomyśleć o  skompletowaniu wa-
kacyjnej apteczki i  tym samym za-
oszczędzeniu sobie stresów i  pie-
niędzy. A  co najważniejsze, dzięki 
turystycznej apteczce schowanej 
do plecaka unikniemy przykrych 
wspomnień z wypoczynku.

Jak skompletować 
apteczkę?
Nie ma uniwersalnej apteczki po-
dróżnej. Dlatego nim zaczniemy 
kompletować do niej leki, trzeba 

sobie zadać kilka pytań. Podstawo-
we z  nich powinny dotyczyć: cha-
rakteru wyjazdu, miejsca, w którym 
spędzamy wczasy, zagrożeń, które 
mogą na nas czyhać w danym miej-
scu, dostępności leków na miejscu 
i  aktualnego stanu naszego zdro-
wia. Z całą pewnością powinniśmy 
jednak wziąć ze sobą: leki prze-
ciwbólowe, preparaty na przezię-
bienia i  infekcje, tabletki na dole-
gliwości żołądkowe czy węgiel na 
biegunkę. Jeśli ktoś z rodziny cierpi 
na chorobę lokomocyjną –  nie za-
pomnij zabrać tabletek. Przyda się 

Leki, maści i środki 
opatrunkowe są 

zwykle dużo droższe 
w popularnych 

miejscach 
wypoczynkowych.  

Po co więc 
przepłacać?

też spray na owady lub żel 
na stłuczenia. A  jeśli pla-

nujesz się opalać – pre-
parat na oparzenia.

Ważne  
akcesoria

Poza tabletkami i  żela-
mi nie zapomnij o  do-

datkowych akcesoriach 
do swojej apteczki. Za-

pakuj do niej opatrunki na 
rany i urazy, plastry na odciski 

(przydadzą się po całodziennym 
penetrowaniu górskich szlaków), 
bandaże, kompres jałowy, jedno-
razowe rękawiczki oraz środki od-
każające, np. wodę utlenioną lub 
gaziki nasączone spirytusem do 
dezynfekcji ran. Przed wyjazdem 
sprawdź też apteczkę samochodo-
wą. Jej brak w  niektórych krajach 
europejskich może być surowo 
karany (np. w  Austrii, Chorwacji, 
Niemczech czy Włoszech). W  Pol-
sce posiadanie apteczki w  samo-
chodzie nie jest konieczne, ale i tak 
warto mieć ją ze sobą.

J
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zapakuj  
apteczkę  
na wycieczkę

Dobra rada
Leki przeciwbólowe,

tabletki na dolegliwości 
żołądkowe czy spray  

na owady na pewno się 
przydadzą. 
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Koniec z nudą 
na parapecie
Stara donica, 
sztuczne kwiaty 
albo zakurzona 
figurka?  Pozbądź się 
mało estetycznych 
dekoracji. Urządź 
swój parapet w 
zupełnie innym stylu.

Mistrzami dekorowania para-
petów są Skandynawowie. 
Ten, kto choć raz miał oka-
zję przepłynąć z  Kołobrze-
gu na wyspę Bornholm, 

z pewnością zwrócił uwagę na dwie rzeczy. 
Pierwsza to fakt, że wyspiarze nie mają 
w oknach długich firan, co najwyżej krót-
ką zasłonkę albo roletę. Druga – że dzięki 
temu mogą pięknie dekorować widoczne 
z ulicy parapety niezliczoną ilością koloro-
wych doniczek, wazonów czy lampionów. 
Może warto wziąć przykład z Duńczyków?

Nawleczone na nitkę
Jeśli podobnie jak mieszkańcy Bornholmu 
masz w  oknie krótką firankę, udekoruj 
okno wiszącymi ozdobami. Na kolorową 
nitkę (np. z włóczki) możesz nawlec ozdoby 
z materiału (takie w kształcie serc możesz 
uszyć w jeden dzień) lub niewielkie lampio-
ny. Dodatkowy plus będzie taki, że świecz-
ki typu tea-light są tanie, a dodają wnętrzu 
nastrojowego klimatu.

Nabite w butelkę
Nic tak dobrze nie prezentuje się na parape-
cie jak świeże kwiaty. I nie chodzi tu wcale, 
by co tydzień wydawać krocie w kwiaciar-
ni. Wbrew pozorom najładniej wyglądają 
tu bowiem kwiaty z ogródka (np. narcyzy, 
tulipany) albo polne stokrotki. Sprawdzony 
patent na to, w czym je trzymać? Porząd-
nie wymyj kilka przezroczystych słoików 
(mogą być o różnych kształtach i pojemno-
ściach), a dla ozdoby obwiąż je kolorowymi 
tasiemkami lub rafią. 

W staromodnym,  
dobrym stylu

Lubisz bibeloty w stylu retro? Postaw 
na parapecie starą lampę oliw-

ną albo drewnianą latarenkę 
ze świeczką w  kształcie walca. 
Staromodny styl wyczarują też 
metalowe konewki lub wazo-
ny z ornamentami. Dżemu też 
nie musisz chować w spiżarni. 
Wystarczy, że wieczko słoika 

przykryjesz ładną serwetką 
z kokardą i  już masz darmową 

ozdobę na parapet.

Dobra rada
Jeśli chcesz udekorować 

parapet w kuchni, ustaw na nim 
zioła. Bazylię, oregano, pietruszkę 
lub lubczyk w doniczkach kupisz 

w każdym markecie  
za 3–4 zł. Będą nie tylko pięknie 

wyglądać, ale służyć  
do sałatek  

lub na kanapki. 
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Od spaceru do biegania.  
Sport bez inwestowania
Sport to zdrowie, ale też i wydane pieniądze. Bo żeby jeździć na 
rowerze, trzeba mieć sprzęt, żeby pływać na basenie, kupić trzeba 
karnet. Znaleźliśmy jednak coś, co pomoże naszej kondycji fizycznej, 
a równocześnie nie uszczupli portfela.

Lekarze nawołują do upra-
wiania sportu. Przekonują, 
że tylko dzięki regularnemu 
wysiłkowi fizycznemu, naj-
lepiej na świeżym powie-

trzu, jesteśmy w  stanie zachować 
swoje zdrowie. Co więcej, ćwicze-
nia pozwalają je nawet zrepero-
wać. Powstrzymują rozwój chorób 
krążenia, sprzyjają nadciśnieniow-
com, poprawiają wydolność płuc. 
Problem w tym, że regularne upra-
wianie sportu nierzadko wiąże się 

z wydatkami. A  to na sprzęt spor-
towy, a to na karnety i bilety wstę-
pu na siłownię, basen, fitness czy 
boisko do tenisa. W  efekcie może 
się więc okazać, że choćbyśmy 
chcieli, nie stać nas na uprawianie 
sportu. Nic bardziej mylnego!

Spacerem po lesie
Darmowy i w dodatku socjalizacyj-
ny. Spacer może okazać się roz-
wiązaniem naszych problemów. 

Nic nas nie kosztuje, a  nie dość, 
że rozrusza zastane po zimowym 
sezonie mięśnie, to jeszcze będzie 
świetnym pomysłem na wspólne 
popołudnie z  wnukami. By się nie 
nudziły, za każdym razem można 
wybierać inną trasę spaceru. Spe-
cjaliści radzą jednak, by unikać 
ścieżek sąsiadujących z  trasami 
komunikacyjnymi lub dużymi osie-
dlami. Pełną piersią odetchniemy 
przede wszystkim w  lesie. Wśród 
konarów nierzadko można do-

O czym  

powinniście 
wiedzieć,  

zanim zaczniecie
Rozgrzewka. To absolutnie koniecz-
ne, jeśli chcesz się ustrzec urazów 
(np. stawów skokowych). Jak szybko 
się rozgrzać? Wystarczy, że wyko-
nasz po 15-20 przysiadów, popular-
nych pajacyków, skoków z  klaśnię-
ciem pod nogą (raz lewą, raz prawą). 
Nie zapominaj o krążeniach ramion. 
Jeśli porządnie wykonasz te ćwicze-
nia, rozgrzewka zajmie Ci nie więcej 
niż 10 minut. 

Coś do picia. Najlepsza będzie niega-
zowana woda mineralna lub napój 
izotoniczny, który kupisz w  każdym 
markecie. Ważna rada! Musi być bez 
cukru!

Rozciąganie. W  ten sposób musisz 
zakończyć każdy trening. Stań w lek-
kim rozkroku z rękami w górze i na 
przemian stawaj na palcach i  na 
pełnej stopie. Powtórz ćwiczenie 
kilka razy, a  następnie wykonaj se-
rię rozciągania w dół: stań w dużym 
rozkroku i  spróbuj rękami dotknąć 
ziemi. Rozciągnięte mięśnie szybciej 
się regenerują i rzadziej ulegają kon-
tuzjom.

strzec różne gatunki zwierząt i  ro-
ślin, więc maluchy dodatkowo zali-
czą przyrodniczą lekcję.

Marszowym  
krokiem
Jeśli etap spacerów masz już za 
sobą, przed sobą zaś coraz większą 
chętkę poprawiania kondycji, mo-
żesz się zdecydować na marsz. – To 
szybszy rodzaj spaceru. Wystarczy, 
że przyspieszysz dwukrotnie – mó-
wią specjaliści. Efekt? Smukła syl-
wetka, wzmocnione mięśnie i stawy, 
dwa razy szybciej! Profesjonaliści 
zdradzają też sposób na zbędne ki-
logramy: poświęć 15 minut z 35 mi-
nut treningu marszowego na pod-
chodzenie pod górkę. Dzięki temu 
spalisz dodatkowe 100 kcal. Możesz 
też zabrać ze sobą kijki do nordic 
walking.

Truchtem  
albo szybciej
Ostatnim etapem tego rodzaju tre-
ningów jest bieganie. Pamiętaj jed-
nak, by nie zaczynać od najszyb-
szego tempa czy najtrudniejszego, 
pełnego wzniesień terenu. Przez 
pierwszy tydzień lub nawet dłużej 
biegaj truchtem, czyli najwolniej-
szym typem biegu, w  którym nie 
musisz unosić stóp wysoko do góry. 

Pilnuj też swojego tętna. Powinno 
wynosić 60-70 procent tego maksy-
malnego. Jak je obliczyć? To proste, 
skorzystaj ze wzoru: 220 (to war-
tość tętna maksymalnego) minus 
Twój wiek.

1. 

2. 

3. 

Super rada

Pomyśl o dobrych 
butach do biegania. 

Skorzystaj z wyprzedaży, 
wówczas zapłacisz  

za nie niewiele. 
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Sezon na 
GRiLLA
Nareszcie nastał.  
Rozłóż więc grilla  
w ogródku lub na działce 
i rozkoszuj się lekko 
przydymionym smakiem potraw. 
Podpowiadamy, jak przyrządzić 
takie, by grillowanie było 
zdrowe i niedrogie.

Kolorowe szaszłyki 
pRZyGOtOWANIE: Mięso pokrój w  większą kostkę, 
oprósz solą i  pieprzem. W  kostkę pokrój też paprykę, 
w  grube plastry cebulę. Na długie patyki nakładaj na 
przemian mięso, paprykę i cebulę, a przed położeniem 
na ruszt posyp wszystko ziołami (np. oregano lub maje-
rankiem).

Upieczone szaszłyki podawaj np. z  sosem pomidoro-
wym. Wystarczy, że do przecieru pomidorowego do-
dasz kilka kropel oliwy z oliwek i suszonych ziół. Wszyst-
ko wymieszaj i już dip do szaszłyków gotowy.

Prawdziwa  
marynata  
do mięsa 
pRZyGOtOWANIE: Czosnek przeciśnij 
przez praskę i natrzyj nim posolone i po-
pieprzone mięso. Do kubka lub szklan-
ki z  oliwą wsyp sproszkowaną paprykę, 
odrobinę rozmarynu (możesz zastąpić 
go np. ziołami prowansalskimi, bazylią 
lub oregano z  torebki), po czym wszyst-
ko wymieszaj. Mięso przełóż do miski, 
a  potem zalej marynatą. Zawiń miskę 
folią i włóż do lodówki na minimum pół 
godziny.

Warzywa  
z ziołową posypką
pRZyGOtOWANIE: Warzywa i  pieczarki po-
krój w  grube plastry. Posyp je solą, pie-
przem i  ulubionymi ziołami, a  następnie 
skrop wszystko oliwą z oliwek. Piecz przez 
kilkanaście minut w folii aluminiowej.

Domowa  
lemoniada
pRZyGOtOWANIE: Na dno dzbanka wsyp 
kilka łyżek cukru trzcinowego. Umyj cy-
trusy, pokrój je w talarki lub cząstki i włóż 
do naczynia razem z listkami mięty, a po-
tem z  pomocą łyżki wyciśnij z  owoców 
sok. Całość zalej gazowaną wodą mine-
ralną. Dopraw odrobiną imbiru i wymie-
szaj. 

Składniki:
mięso – najlepiej kurczak 

lub indyk

kilka czerwonych cebul

dwie papryki czerwone

sól i pieprz

ziołowe przyprawy

Składniki:
pół szklanki oliwy 

z oliwek

słodka lub ostra  
papryka

kilka ząbków czosnku

tarty rozmaryn

sól i pieprz

Składniki:
woda mineralna gazowana

cytrusy (np. pomarańcze, limonki, cytryny)

cukier trzcinowy

odrobina sproszkowanego imbiru

kilka listków mięty

Składniki:
oliwa z oliwek

sól i pieprz

zioła

pieczarki

Warzywa wybierz w zależno-
ści od upodobań, polecamy:

paprykę, cukinię,  
bakłażana
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Pierwszy na rynku
lek z furaginą bez recepty
na zakażenie dolnych dróg
moczowych.

Jedyny oryginalny od Grupy Adamed! 

Wybór pacjentów.
Polecany przez
farmaceutów1.

uroFuraginum (Furaginum) Skład: 1 tabletka zawiera 50 mg furaginy (Furaginum), substancja pomocnicza: 13,75 mg sacharozy. Postać farmaceutyczna: Tabletki niepowlekane. Wskazania: Zakażenie 
dolnych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą. W pierwszym trymestrze ciąży, w okresie donoszonej ciąży 
(od 38 tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko niedokrwistości hemolitycznej u noworodka. U dzieci w wieku do 3 miesięcy. Niewydolność nerek z klirensem kreatyniny poniżej 60 ml/min lub 
podwyższone stężenie kreatyniny w surowicy. Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa. Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Opakowanie zawiera 30 tabletek. Podmiot 
odpowiedzialny: ADAMED Consumer Healthcare S.A., Pieńków 149, 05 - 152 Czosnów. 

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

Działa bezpośrednio na przyczynę 
infekcji, dlatego leczy,
a nie tylko wspomaga terapię.

*  wg danych sprzedażowych Pharma Expert MAT 02.2014
1. Produkt Roku 2013 i 2014 w kategorii „Preparaty stosowane w schorzeniach układu moczowego”
    Nagroda przyznana przez Wydawnictwo „Apteka” Sp. z o.o. w ramach publikacji „Świat farmacji”
    na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród polskich farmaceutów.
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