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Słońce  
- korzystać czy unikać?

Poprawia humor i walczy z osteoporozą. Z drugiej strony przyspiesza 
proces starzenia się skóry i powoduje oparzenia. Na działanie słońca, bo 
o nim mowa, latem będziemy szczególnie narażeni. Czy to znaczy, że przed 
promieniami należy uciekać?

M ało kto zdaje sobie 
sprawę, że promie-
nie słoneczne – te, 
które widzimy go-
łym okiem – to zale-

dwie 40 procent promieniowania 
słonecznego. Reszta to promie-
nie podczerwone i  ultrafioletowe. 
Fakt, że tych ostatnich nie widzimy, 
nie oznacza jednak, że nie działają. 

Po co człowiekowi 
słońce?
Ze słońca warto korzystać. Powodu-
je wzrost syntezy witaminy D, która 

pozwala lepiej przyswajać wapń, 
a co za tym idzie – pomaga w wal-
ce z osteoporozą. Co więcej, spacer 
na świeżym powietrzu w słoneczny 
dzień polepsza działanie 
naszego układu krąże-
nia. Słońce łagodzi 
objawy łuszczycy 
i  momentalnie 
poprawia humor. 
Przykład? Wsta-
wanie, kiedy bu-
dzą nas promienie 
słońca, idzie nam 
dużo lepiej, niż kie-
dy za oknem jest sza-
ro i ponuro.

Lepiej zachowaj umiar
W korzystaniu ze słońca trzeba mieć 
umiar. Bo choć opalona skóra wyglą-

da atrakcyjnie, to jednak szyb-
ciej się starzeje. Powód? 

Promienie słoneczne 
uszkadzają włókna ko-
lagenowe w skórze. Te 
powodują, że skóra 
jest bardziej elastycz-
na, a  więc mniej po-
datna na zmarszczki. 

Co więcej, jeśli nie po-
smarujemy się kremem 

z  filtrem (im wyższy SPF, 
tym lepsza ochrona!), 
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Zabrzmiał ostatni szkolny dzwonek i rozpoczęła się wakacyjna 
laba. Wreszcie mamy czas na realizację wielu rzeczy, na któ-
re do tej pory nie mogliśmy go wygospodarować. Jak urządzić 
sobie niezapomniane wakacje, wydając tyle, co nic? To proste, 
przeczytaj nasze rady na s. 26 i 27. 
Jeśli udało Ci się trochę odłożyć i planujesz wyjazd zagraniczny, 
a co za tym idzie – zmianę klimatu i jedzenia, sprawdź, co zrobić, 
by nieprzyjemna biegunka nie skazała Cię na spędzenie połowy 
urlopu w toalecie (przeczytajcie na s. 8 i 9). A jeśli marzycie o od-
wiedzeniu pięknej francuskiej Prowansji, ale nie starczy Wam na to 
funduszy, urządźcie sobie Prowansję w Waszej… sypialni. Ta w ko-
lorach lawendy pozwoli Wam nie tylko lepiej się wysypiać, ale też 
porządnie zrelaksować (s. 28 i 29). 
W tym numerze nawiązujemy również do głośnej sprawy zna-
chora spod Nowego Sącza, który przyczynił się do śmierci  pół-
rocznej Madzi i ostrzegamy przed wizytą u takich „specjalistów” 
(czytajcie na s. 12 i 13). Nie zapomnijcie wziąć na wyjazd „Ceny 
Zdrowia”. Czytanie na plaży może być bardzo przyjemne.

Życzę Wam miłych i bezpiecznych wakacji.
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Lawendowa 
sypialnia

Owocowe 
lato

Dentofobia, 
czyli dlaczego  

 boimy się  
dentysty?
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Wiecie, 
że promieniom 

słonecznym 

udowodniono 
również działanie 

przeciwdepresyjne?
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Rady dla  

miłośników opalenizny

1.  Między godziną 12, a 15 nie przybywaj 
na ostrym słońcu, zwłaszcza jeśli skoń-
czyłeś 60. rok życia lub podróżujesz 
z małymi, wrażliwymi na słońce dzieć-
mi. Właśnie w takich godzinach najczę-
ściej dochodzi do udarów słonecznych.

2.  Kosmetyki z  filtrem nakładaj przynaj-
mniej  godzinę przed wyjściem na słoń-
ce.  Wówczas dokładnie wnikną w skórę 
i będę chroniły Cię w 100 procentach.

3. Nie zapomnij posmarować też uszów, 
stóp i karku. Te części ciała też są na-
rażone na szkodliwe promieniowanie. 
One także ulegają poparzeniom.

4. Po każdej kąpieli ponownie nałóż krem. 
Przecież zmył się w słonej wodzie!

5. Skóra dzieci jest delikatniejsza i wyma-
ga zwiększonej ochrony. Smaruj ją kil-
ka razy w ciągu dnia. Wybierz też spe-
cjalne kosmetyki dla dzieci. Mają one 
wyższe filtry ochronne.

6. Załóż czapkę lub kapelusz i przewiew-
ne ubranie. Wystrzegaj się sztucznych, 
nieoddychających materiałów.

7.  Chroń oczy, noś okulary przeciwsło-
neczne. Inaczej będą Cię wieczorem 
mocno bolały.
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możemy zyskać niemiłą pamiątkę 
z urlopu w postaci przebarwień i plam 
posłonecznych. Najpierw cierpieć bę-
dziemy jednak z  powodu poparzeń. 
I konieczny będzie zakup kefiru w po-
bliskim spożywczaku. 

Chroń głowę
Wiele osób o  tym zapomina, tym-
czasem na plażę czy spacer w  peł-
nym słońcu nie powinniśmy nawet 
wychodzić bez kapelusza, chusty czy 
czapki z  daszkiem. Po co jest nam 
taka ochrona? Chodzi o profilaktykę 
udarów słonecznych. Dochodzi do 
nich zwykle w  wyniku przegrzania 

głowy i karku, a efekty mogą być na-
prawdę dramatyczne. 

Po czym poznać, że dostaliśmy uda-
ru słonecznego? Pierwsze objawy to 
m.in. gorączka, wymioty, przyspie-
szony puls i podwyższone ciśnienie 
krwi. – Osobę, u  której jest podej-
rzenie udaru słonecznego, należy 
umieścić w pozycji półsiedzącej, ko-
niecznie w cieniu. Następnie stosu-
jemy zimne lub wilgotne okłady na 
głowę i  podajemy chłodne napoje 
– radzą lekarze. W przypadku braku 
oddechu należy jak najszybciej za-
stosować resuscytację krążeniowo-
-oddechową i wezwać pogotowie. 

Leki i słońce
Nie wszystkie medykamenty przy-
jaźnią się ze słońcem. Jest wiele 
leków doustnych, które uwrażli-
wiają skórę na światło słoneczne 
(m.in. leki hormonalne, przeciw-
trądzikowe,  tetracykliny, sulfo-
namidy, niesterydowe leki prze-
ciwzapalne). Ryzyko poparzeń 
słonecznych niosą ze sobą także 
niektóre napary z ziół, np. dziu-
rawca. Fotouczulające właściwo-
ści mogą mieć też  perfumy lub 
barwniki stosowane w prepara-
tach kosmetycznych. 

Fototyp I  – SKÓRA bardzo jasna, WŁOSY jasny blond lub 
rude, OCZY niebieskie lub jasnoszare – pierwsze 
dni opalania zalecany SPF 30+. 

Fototyp II  – SKÓRA jasna, WŁOSY blond lub ciemny blond, 
OCZY niebieskie lub zielone – pierwsze dni opa-
lania zalecany SPF 25.

Fototyp III  – SKORA średnia, WŁOSY ciemny blond do brą-
zowych, OCZY szare, brązowe – pierwsze dni 
opalania zalecany SPF 16.

Fototyp IV  – SKÓRA jasnobrązowa, oliwkowa. WŁOSY brą-
zowe lub czarne, OCZY ciemne – pierwsze dni 
opalania zalecany SPF 10.ZD
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czyli  
dlaczego 
boimy się 
dentysty?
Choć boli, a dentysta 
ma nam pomóc, już na 
myśl o samym fotelu 
dentystycznym do-
stajemy gęsiej skórki. 
Tymczasem w więk-
szości przypadków 
strach ma tylko wiel-
kie oczy.

ak wynika z raportu portalu me-
dycznego dentysta.eu, wizyty 
u stomatologa boi się aż 81 pro-
cent Polaków. Co ciekawe, jedni 
obawiają się, że będzie bolało, 
innych bardziej stresuje wyso-
kość rachunku. Jedno jest 

pewne – mało kto lubi chodzić 
do dentysty.

Zły przykład dla 
dzieci
Obawa przed wizytą u den-
tysty rodzi się, gdy jesteśmy 
dziećmi i zdaniem psycholo-
gów pochodzi z  dwóch źró-
deł. – Jednym z  nich jest ob-
serwowanie dorosłych – mówią 
specjaliści od naszych umysłów. 
Bo załóżmy, że ząb zaczyna boleć 
ojca. Ten nie dość, że nie ukrywa 
przed dziećmi swoich emocji (czytaj: 
strachu), to jeszcze do przychodni 

zabiera pociechę, która obserwując 
jak tata – głowa rodziny, trzęsie się 
i  poci, nieświadomie wyrabia so-
bie opinię o  tym, że taka wizyta to 
straszna sprawa. Ojciec od dentysty 
wychodzi zadowolony, ale w  dziec-
ku stereotyp „dentysty-sadysty” po-
zostaje. 

Drugą przyczyną unikania fotela 
jest straszenie dziecka stomato-
logiem. „Zobaczysz, jak będziesz 
taki niegrzeczny, to pójdziemy 
do dentysty” – mówią rodzice.  
– A  nie powinni – przekonują 
psychologowie.

Wyrywanie zęba? 
Nawet się nie zorientu-
jesz, że już po
Strach przed dentystą to tzw. den-
tofobia. Ma swoją przyczynę w utar-
tych stereotypach. – Kilkanaście lat 

J
W gliwickim gabinecie Dentysta.eu 
testowany jest właśnie helikopter 

skonstruowany przez wynalazców z San 
Francisco. Urządzenie podłączone do 

monitora – a ten zaś do pacjenta – może 
być unoszone siłą fal mózgowych 

pacjenta. Taka zabawa trwa 
godzinę, co powoduje, że 

pacjent zapomina  
o strachu.

Raport Dentysta.eu:  
CZEGO NAJBARDZIEJ 

BOIMY SIĘ 
U DENTYSTY?

60 proc. pacjentów boi się BÓLU

43 proc. stresuje się DŹWIĘKIEM 
WIERCENIA DOBIEGAJĄCEM 
Z GABINETU

42 proc. martwi się o WYSOKOŚĆ 
RACHUNKU

36 proc. pacjentów obawia się 
ZŁEGO PODEJŚCIA DENTYSTY

25 proc. najbardziej stresuje CZE-
KANIE NA WIZYTĘ

temu wizyta u  stomatologa mogła 
być naprawdę dla pacjenta trau-
mą. Obecnie część pacjentów już 
powoli wyzbywa się strachu przed 
nieskomplikowanymi zabiegami, jak 
np. wypełnienie ubytku czy usuwa-
nie kamienia nazębnego. Wciąż jed-
nak panicznie boją się samego wier-
cenia, leczenia kanałowego, a także 
wyrywania zębów, a nawet te zabie-
gi przeprowadzamy zupełnie bez-
boleśnie – mówi dr Mariusz Duda, 
prezydent Polskiego Stowarzysze-
nia Implantologicznego. Dodaje: – 
Przykładowo, gdy usuwamy ósemki 
i mówimy pacjentom, że już jest po 
zabiegu, to nieraz dziwią się, że nic 
nie poczuli i wciąż czekali w napięciu 
na silny ból towarzyszący ekstrakcji 
– mówi z uśmiechem dr Duda.

Znieczulenie na strach
Dziś strach przed stomatologiem 
jest zupełnie nieuzasadniony, po-

nieważ dentyści są w stanie zupełnie 
wyeliminować ból w  gabinecie, na-
wet ten przy podawaniu znieczule-
nia. – Możemy posmarować dziąsła 
specjalnym żelem znieczulającym, 
dzięki czemu ukłucie igły będzie 
znacznie mniej wyczuwalne – tłuma-
czy dr Mariusz Duda.

Od niedawna w  Polsce stosowana 
jest także najnowsza metoda znie-
czulenia o nazwie DentalVibem. – To 
urządzenie, które emituje wibracje 
o nieregularnej częstotliwości. Przy-
kładamy je do dziąsła pacjenta na 
krótko przed wbiciem igły i  wtedy 
mózg, skupiając się na wibracjach, 
nie rejestruje bodźca towarzyszące-
go ukłuciu – mówi specjalista.

Boleć nie musi również po zabiegu. 
Pacjent dostaje dobrze dobrane leki 
przeciwbólowe i  nie cierpi nawet  
wtedy, gdy znieczulenie przestanie 
działać.

Dentofobia,  
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zepsuła  
ci urlop
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Nie pozwól, żeby biegunka  

zepsuła  
Ci urlop

Kiedy zacząć  
się martwić?
Biegunka, choć dająca się we znaki, z re-
guły nie jest groźna. Pod warunkiem 
jednak, że trwa nie dłużej niż trzy dni 
i przechodzimy ją bez dodatkowych ob-
jawów (gorączka, wymioty, krew w stol-
cu czy twardy, napięty brzuch). Leczymy 
ją przez podawanie łagodnych środków 
przeciwbiegunkowych i  co bardzo waż-
ne – nawadnianie organizmu. Jeśli bie-
gunka trwa dłużej niż 10 dni, możemy 
zacząć się martwić. Wówczas mamy już 
do czynienia z przewlekłą biegunką, któ-
ra może być objawem poważniejszych 
chorób, np. zespołu jelita drażliwego.

Niebezpieczna  
u maluchów
Biegunka może okazać się niebezpieczna 

zwłaszcza u małych dzieci, kobiet w cią-
ży lub osób starszych. Szczególnie 
jeśli towarzyszą jej wymioty. W przy-
padku takich pacjentów szybciej 
dochodzi bowiem do odwodnienia, 
co może prowadzić m.in. do utraty 
przytomności. Jeśli więc dolegliwość 
na urlopie dopadła Twojego wnuka, 

a  tabletki przeciwbiegunkowe nie 
skutkują, nie zwlekaj z wizytą u  leka-

rza. 

Jakie leki na biegunkę?
Jednym z najpopularniejszych jest wę-

giel leczniczy. To środek absorbujący. 
Ma działanie osłaniające, wiąże też 

niektóre toksyny, a do tego jest na 
tyle bezpieczny, że może być sto-
sowany również u  dzieci (poza 
niemowlętami). Warto zabrać 
go do letniej apteczki.

W  leczeniu można też stoso-
wać leki bakteriobójcze. Po-
działają one na takie rodzaje 
biegunek, które spowodowa-
ło zakażenie bakteryjne, czyli 

np. gdy piliśmy nieprzegoto-
waną wodę. Preparaty te mogą 

być stosowane u  dzieci powyżej 
sześciu lat. Podajemy je trzy-cztery 

razy dziennie. Można przyjąć też leki 
hamujące perystaltykę (np. Stoperan). 
Są pomocne, gdy problemy wywołała 
zmiana klimatu czy stres.

Słynna  
zemsta faraona

Cierpi na nią ponad 60 proc. 
turystów spędzających wakacje 

w Egipcie. Powodem tego rodzaju 
biegunki jest przede wszystkim zmiana 
flory bakteryjnej. W Afryce, na  skutek  

odmiennego klimatu, rozwinęły się 
bowiem inne mikroorganizmy.  

Do tego dochodzi zmiana  
diety i przegrzanie 

organizmu.

Jeśli 
cierpisz na 

biegunkę, pij dużo, 
żeby się nie odwodnić. 

Pierwsze objawy 
odwodnienia to: osłabienie, 
sucha skóra, zwiększone 

pragnienie i rzadko 
oddawany mocz.

Może nas dopaść nie 
tylko na zagranicznych, 
ale też krajowych 
wakacjach. Może 
uczynić z nich istny 
koszmar. Czy można ją 
szybko zwalczyć?

Chyba nie ma osoby, która 
choć raz nie cierpiałaby 
z  powodu biegunki. Go-
rzej, jeśli z  trudem po-
zwoliliśmy sobie na krót-

ki, tygodniowy urlop, z czego cztery 
dni spędziliśmy w  łazience. Biegun-
ka oznacza nici ze zwiedzania, nici 
z plażowania, ostatecznie: nici z wa-
kacji. Na szczęście można temu za-
pobiec. 

Kim są sprawcy?
Jeśli toaletę musimy odwie-
dzić więcej niż trzy razy 
dziennie, to już biegunka. 
Przyczyną mogą być za-
każenia bakteryjne, wiru-
sowe lub pasożytnicze. 
Cierpimy także, gdy mamy 
alergię pokarmową i pofol-
gujemy sobie z  wakacyjnym 
menu. Biegunkę może wywo-
łać też sam stres wakacyjny, czyli 
np. zmiana klimatu. ZD
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Na początek odrobina wiedzy. Czy wiecie, że 
człowiek ma aż 2 mln gruczołów potowych? 
Najwięcej jest ich pod pachami, na wewnętrz-
nych stronach stóp i  dłoni, na czole i  pier-
siach. Pot wytwarzają dwa rodzaje gruczołów: 

ekrynowe , którymi pokryte jest całe nasze 
ciało i apokrynowe, które są m.in. pod 
pachami, w  pachwinach i  organach 
płciowych. Te pierwsze służą ter-
moregulacji. Jeśli jest gorąco, or-
ganizm broni się przed przegrza-
niem i wydzielając pot – schładza 
nasze ciało. 

Aktywność tych drugich gru-
czołów rozpoczyna się dopiero 
w  okresie pokwitania. Żądzą nimi 
bowiem m.in. hormony płciowe wy-
dzielane w tym okresie życia.

Zła dieta albo stres
Kiedy się pocimy? Podczas upałów, uprawiania 
sportu, w  stresie, w  chorobie. To zupełnie nor-
malne. Pocenia nie da się zupełnie powstrzymać 
i o ile wydzieliny nie jest zbyt dużo, wystarczy nam 
zwykły antyperspirant. Problemem natomiast jest 

tzw. hyperhidrosis, czyli nadmierne wydzielanie potu. 
Może ono towarzyszyć nadczynności tarczycy, otyłości, 
menopauzie. Ale nadmierne działanie gruczołów po-
towych może wywoływać również niewłaściwa, tłusta 
dieta, palenie, picie alkoholu i  zaburzenia hormonalne. 
Wówczas zwykły antyperspirant może nie wystarczyć.

Czym hamować?
Sposobów jest wiele. Jednym z  najprostszych 
jest specjalny antyperspirant, który można kupić 
w aptece. Zawiera chlorek glinu, a jedna aplikacja 
zapewnia ochronę przed poceniem na 3-5 dni. 

Jak go stosować? Na czystą i  idealnie 
suchą skórę. Najlepiej na noc, gdy 

gruczoły potowe są mniej ak-
tywne. Początkowo co wie-
czór, potem wystarczy tylko 
jedna aplikacja na tydzień. 
Z  nadmierną potliwością 
można radzić sobie też ką-

pielą w  naparze z  kory 
dębu, szałwii i kwiatów 
rumianku. Z  potem 

możesz też walczyć od 
środka: pijąc tabletki zioło-

we lub napar z szałwi.

Farmaceuta 
radzi

GNębi WAS COś, O CO ChCiELibyśCiE ZAPyTAć FARMACEUTę? MACiE 
PRObLEM Z DObRANiEM ODPOWiEDNiEGO SUPLEMENTU? NAPIsZCIE  
DO NAsZEj EksPERtkI. ODPOWIE NA kAżDE WAsZE PytANIE.

Pisz  

śmiało!

cenazdrowia@drmax.pl

Justyna Radzik 
farmaceuta

W tym roku po raz pierwszy jedziemy 
na zagraniczne wakacje z naszym 

synem. Karol miesiąc temu skończył 
rok, jest ogólnie zdrowym dzieckiem, 

chciałam jednak zapytać, jakie lekarstwa 
powinnam wziąć na taki wyjazd. Jak 

spakować podróżną apteczkę, mając 
na uwadze malucha? Nadmienię, że 

jedziemy na tydzień do Grecji. 

Weronika z Wrocławia, l. 34

Zapuściłam włosy na ślub córki, 
ale mam strasznie połamane 
końcówki, mimo że używam dobrego, 
nawilżającego szamponu i staram 
się zdrowo jeść. Może przydałby się 
suplement diety. Co mi Pani poleca? 

Anna z Bielska-Białej, l. 57

Aby przeciwdziałać infekcjom i związanym z nimi 
upławom, dyskomfortem, bólem i pieczeniem, 
należy pamiętać o: dokładnym podmywaniu się 
za pomocą mydeł i płynów, przeznaczonych do 
pielęgnacji miejsc intymnych. Należy starannie 
wycierać odbyt po oddaniu stolca, w kierun-
ku do tyłu, trzeba też unikać częstych irygacji  
i diety bogatej w węglowodany i cukier, która 
jest pożywką dla rozwoju drożdżaków. Dodat-
kową profilaktyką infekcji powodowanych za-
burzeniem flory pochwy jest stosowanie pre-
paratów na bazie pałeczek kwasu mlekowego,  
w postaci kapsułek dopochwowych lub globu-
lek. W podróż najlepiej wybierać preparaty, któ-
rych nie trzeba trzymać w lodówce, np. Floragyn.

Najlepiej wybierać preparaty przeznaczone stricte do włosów. 
Zawierają składniki, które są niezbędne do ich prawidłowego 
funkcjonowania. Należą do nich m.in. cynk – pomaga zachować 
zdrowe włosy oraz przyczynia się do prawidłowej syntezy białek, 
w tym keratyny, czyli białka tworzącego włókna włosa. Z kolei 
skrzyp polny jest prawdziwą skarbnicą łatwo przyswajalnej krze-
mionki. Krzem jest pierwiastkiem śladowym, którego poziom  
w organizmie zmniejsza się wraz z wiekiem. Pierwiastek ten sku-
tecznie wzmacnia kruche paznokcie i włosy oraz powstrzymuje 
siwienie włosów. Polecam biotynę, to inaczej witamina H.

Przedstawiam listę lekarstw, o których 
warto pamiętać: coś przeciwbólowego  
i przeciwgorączkowego dla dziecka,  
lekarstwo na odwodnienie, np. Or-
salit, lekarstwo na biegunkę np. 
Smecta, przyda się też lekarstwo 
na zaparcia, np. czopki glicery-
nowe, oraz probiotyk, oczywiście 
najlepiej taki, którego nie trzeba 
trzymać w lodówce. Przed wy-
jazdem warto także skonsulto-
wać się z pediatrą. Należy pamię-
tać, że nie zawsze środki dostępne  
w Polsce będą działały na miejscu.  
W przypadku choroby sugeruję kontakt 
w miejscowym lekarzem.

Gdy oblewają Cię 

       poty
Pocenie się to naturalna reakcja organizmu. Problem pojawia 
się, gdy jest zbyt intensywne, a zwykły antyperspirant nie daje 
oczekiwanych efektów.

Latem zdarzają mi się 
infekcje intymne. Lubię 
pływać i nie chciałabym 
z tego rezygnować. 
Może warto kupić jakiś 
lek, zanim wyjadę nad 
morze? 

karolina ze Zgorzelca, l. 44

Ok. 

800 ml  
na dobę  
– tyle powinna 

wynosić średnia ilość 
wydzielanego  

potu.
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Zaufał znachorowi. 
I konieczny był  
przeszczep nerki

– Nie wierzcie szarlatanom, którzy podają się za znachorów 
– apeluje 62-letni pan Kazimierz, mieszkaniec województwa 
małopolskiego. Sam u jednego ze znachorów zostawił  
nie tylko dużo pieniędzy, ale przede wszystkim zdrowia.

Zaczęło się od bólu w oko-
licach krzyża. – Pracuję 
fizycznie, myślałem, że 
może zawiało mnie na 
budowie  – mówi pan Ka-

zimierz. Ale ból nie przechodził. 
Po dwóch tygodniach rozpoczęły 
się problemy ze snem. – Tabletki 
przeciwbólowe przynosiły ulgę, 
ale na krótko, a  ja musiałem pra-
cować. Roboty na budowie było 
dużo, goniły nas terminy, szef nie 
chciał dać mi urlopu – wspomina 
62-latek.

Dziwna wysypka
Ostatecznie, gdy z rwącymi bóla-
mi krzyża borykał się już ponad 
miesiąc, a  do problemów męż-
czyzny doszedł jeszcze brak ape-
tytu i  świąd skóry, wziął urlop 
na żądanie i  poszedł do lekarza. 
– Najbardziej doskwierała mi 
ta swędząca wysypka na dole 
pleców – wspomina mężczyzna 
i dodaje, że przez nią niemal za-
pomniał o nawracających bólach 
krzyża.

Lekarz wypisał panu Kazimierzowi 
receptę na dolegliwości i  skierował 
go do dermatologa. Ten przepisał 
mu maść na uczulenie i  rzeczywi-
ście plamy z  okolicy krzyża zaczęły 
znikać.

Rada od znajomego
Ból krzyża jednak powrócił. Mężczy-
zna ponownie wybrał się do lekarza, 
a  ten przepisał mu nowe lekarstwa. 
– Nie byłem już w  stanie normalnie 
pracować. Każde dźwignięcie łopaty 

1. 
2. 
3. 

sprawiało, że miałem już wszystkie-
go dość – żali się. O  swoich proble-
mach opowiedział znajomemu. Ten 
poradził mu, by wybrał się do miej-
scowego znachora.  – Facet był po-
dobno niemal cudotwórcą, wyleczył 
żonę mojego znajomego z jakichś do-
legliwości bólowych, pomyślałem, że 
może warto – mówi pan Kazimierz.  

„Proszę odstawić leki”
U  poleconego znachora 62-la-
tek był kilka razy. W  pewnym 

momencie ten zalecił mu odsta-
wienie lekarstw, które mężczyź-
nie przepisał lekarz, a zamiast 
tego stosowanie maści i  zio-
łowych naparów według wła-
snej receptury. – Posłuchałem 
– przyznaje mieszkaniec woj. 
małopolskiego. – Ten znachor 
miał niesamowity dar przeko-
nywania, człowiek nie ważył się 
mu odmówić – przyznaje pan 
Kazimierz. Po kilku miesiącach 
takiego niekonwencjonalnego 
leczenia traf ił do szpitala. Oka-

zało się, że bóle w plecach były 
objawem ostrej niewydolności 
lewej nerki. Narząd był tak osła-
biony, że trzeba było znaleźć 
dawcę. –  Długo zastanawiałem 
się, czy ze sprawą nie pójść do 
prokuratury. W  końcu, w  pew-
nym sensie, sam byłem sobie 
winien, nikt nie kazał mi leczyć 
się u znachora pod groźbą kary. 
Ostatecznie złożyłem wniosek 
do organów ścigania. Nie chcę, 
by ktoś był tak głupi i  naiwny, 
jak ja byłem – mówi mężczyzna.

Po nagłośnieniu przez media 
śmierci półrocznej Magdy, której 
życie i zdrowie rodzice powierzyli 
osobie uważającej się za uzdro-
wiciela, Prezydia Okręgowych 
Rad Lekarskich wystosowały 
specjalne pismo:

 „Zwracamy się z apelem do spo-
łeczeństwa o zachowanie rozwa-
gi i należytej ostrożności przed 
podjęciem decyzji o powierzeniu 
zdrowia swojego i bliskich oso-
bom, które zdobywają zaufanie, 
bazując na nieświadomości, wy-
korzystując ból i cierpienie. Mimo 
nieposiadania odpowiednich 
kompetencji, osoby te podejmują 
się, jak do tej pory bezkarnie i bez 
ograniczeń, działań, które w wielu 
przypadkach są przyczyną ludz-
kich nieszczęść.”

Zanim pójdziesz  
do uzdrowiciela:

Sprawdź, czy jego działalność ma 
charakter regulowany, tzn. po-
siada odpowiednie kwalifikacje.

Dowiedz się, czy uzdrowiciel ma 
wykształcenie medyczne.

Wszelkie zalecone przez uzdro-
wiciela metody: zioła, maści, na-
poje, zawsze skonsultuj ze swo-
im lekarzem.
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Morskie śmieci

DNA jak banan

Kiedy chce
 nam się siku?

Czy wiecie, że nasze DNA opiera się nie tylko na 
naszych przodkach – rodzicach, dziadkach czy 
pradziadkach, ale zawiera też elementy pocho-
dzące z innych organizmów? W ludzkim DNA jest 
przynajmniej osiem genów retrowirusów, które 
są dla nas całkowicie obce. Co ciekawe, naukow-
cy dowiedli, że ludzkie DNA jest w 50 proc. po-
dobne do banana. bez mięsa  

można się obyć
Gdybyśmy założyli, że od dzisiaj wszyscy ludzie na Ziemi przecho-
dzą na dietę wegetariańską, żywności z istniejących pól i upraw 
bez problemu starczyłoby dla około 15 miliardów ludzi. Miłośni-
cy zwierząt przekonują: głód na świecie spowodowany jest pro-
dukcją paszy dla zwierząt przeznaczonych na rzeź.

Gdy pęcherz jest wypełniony 200, 300 mililitrami moczu. To 
ciekawe, bo jest w stanie pomieścić nawet 800 mililitrów pły-
nu. Jak on to robi? W miarę pojawiania się większej ilości mo-
czu ścianki pęcherza zwyczajnie się rozciągają.

Dlaczego matki 
trzymają  

noworodki  
na lewej ręce?

Robi tak większa część mam na całym 
świecie. Mogłoby się wydawać, że trzyma-
ją dziecko w lewej ręce głównie ze względu 
na wygodę (prawą mogą trzymać wtedy 
np. butelkę), ale uczeni dopatrzyli się w ta-
kim zachowaniu ukrytego działania natury. 
Natura każe matce nosić dziecko na lewej 
ręce, żeby zwiększyć jego szanse na prze-
życie. Tak trzymane niemowlę jest przecież 
bliżej serca matki. Bicie serca uspokaja ma-
leństwo, a spokojne i zrelaksowane dziec-
ko mniej płacze, więcej je i szybciej rośnie. 

Jak donosi londyńskie pismo „The Sunday Times”: 
„Turyści na morzu produkują znacznie więcej za-
nieczyszczeń niż na lądzie!”. To wszystko przez luk-
susowe statki wycieczkowe, które wożąc miliony 
pasażerów rocznie, zostawiają za sobą długą smu-
gę zanieczyszczeń. 

Bez drzew  
jak bez powietrza

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować  
w ciągu dnia nawet 700 kg tlenu. Taka ilość tlenu to 
dobowe  zapotrzebowanie dla ponad 2,5 tys. ludzi. 
Jeśli więc chcą Ci wyciąć drzewo spod bloku, zasta-

nów się, czy nie warto zaprotestować.

Zgnieć 
czosnek 
przed  
zjedzeniem
Po co? Bo w błonach komórkowych czosnku 
znajduje się tzw. allinaza. To enzym, który 
pomaga wytwarzać związki przeciwdziałają-
ce zakrzepom. Jest silnym antyoksydantem 
i naturalnym antybiotykiem. Allinaza uwal-
nia się, gdy zgnieciemy ząbek czosnku i po-
zostawimy go na 10 minut. Potem możemy 
go jeść na surowo lub gotować. To właśnie 
temu enzymowi zawdzięczamy także cha-
rakterystyczny zapach czosnku.
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jak borelioza
B

Która z nas nie chce być piękna na urlopie? Uważasz jednak, że wysokie 
temperatury nie sprzyjają  makijażowi? Czy aby na pewno?

Zmień krem
Zimą mają tłustą konsystencję i bogat-
szy skład. Latem muszą być lżejsze 
i z filtrami. Kremy, bo o nich 
mowa, należy zmieniać 
w  zależności od pory 
roku. Jeśli więc wy-
bierasz się na urlop, 
nie zabieraj ze 
sobą kremu, który 
kupiłaś na jesień. 
Kup taki, który 
ma filtr chroniący 
przed szkodliwym 
promieniowaniem 
słonecznym (przy-
najmniej SPF 15, war-
tość filtra znajdziesz 
na opakowaniu kremu). 
Dzięki takiej ochronie unik-
niesz poparzeń, przebarwień 
i plam posłonecznych. Co więcej, przy 
lekkim i  matującym kremie makijaż 
nie spłynie Ci z twarzy.

Z podkładem czy bez?
Latem wcale nie musisz unikać pudrów 
czy podkładów. Współczesne kosmety-
ki tego typu mają właściwości pielęgna-
cyjne, nie zaś blokujące pory. Pamiętaj 
jednak, by nie nakładać na twarz zbyt 
grubej warstwy kosmetyku. Jeśli trochę 
się opalisz, wystarczy Ci zwykły praso-
wany puder rozświetlający.

Tusz na basen
Wakacje nad morzem albo base-
nem? Nawet wówczas możesz pod-
kreślić kształt swoich oczu. Ważne 
jednak, by kosmetyki były wodood-
porne. Taki tusz nie rozmaże się, na-
wet gdy zanurzysz twarz w  wodzie. 
Z  kolei makijaż na wieczór możesz 
uzupełnić delikatnym, pastelowym 
cieniem do powiek. Uwaga! Perliste 
formuły mogą osadzać się w  zagłę-
bieniach zmarszczek i niepotrzebnie 
je podkreślać. Wybierz matowy cień.

Super rada!
Dobrym zakupem na lato 

będą bibułki matujące. 
Kosztują tylko kilka złotych, a 
odświeżają twarz bez żadnej 
szkody dla makijażu. Sposób 
użycia: przyciśnij bibułkę na 

chwilę do twarzy. i już!

Lato  
 w makijażu

skarżysz się na ciągłe zmęczenie? 
Ukłuło Cię coś w trakcie wizyty 

w lesie? W miejscu ukłucia 
pojawiło się zaczerwienienie, a Ty 

zaczynasz skarżyć się na zawroty 
głowy? sprawdź, to może być 

groźna borelioza. 

1CO TO JEST BORELIOZA?  Zwana inaczej chorobą 
z Lyme borelioza to wieloukładowa choroba za-
kaźna wywoływana przez bakterie należące do 

tzw. krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii, 
Borrelia afzelii, Borrelia japonica. Choroba jest prze-
noszona na człowieka i niektóre inne zwierzęta (np. 
koty i psy) przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Borelioza 
jest najczęstszą chorobą odkleszczową.

2PRZYCZYNY BORELIOZY:  Kleszcz wczepia się 
w  skórę i  zakaża człowieka bakteriami typu 
krętki poprzez ślinę lub wymiociny. Najczęściej 

chorujemy po wizycie w lesie lub na łące, bo kleszcze 
czekają na swoje ofiary nie tylko na drzewach, ale też 
wśród traw. Rezerwuarem krętka są także liczne ga-
tunki zwierząt, głównie gryzonie. 

3JAkIE Są OBJAWY BORELIOZY? Najczęstszym 
i  najbardziej charakterystycznym wczesnym 
objawem choroby jest rumień wędrujący. Inne 

wczesne zmiany to rzadko występujący naciek lim-
focytarny skóry oraz częste objawy grypopodobne: 
gorączka, ból głowy, osłabienie. Z  tego też względu 
czasem zamiast leczyć boreliozę, dostajemy leki na 
grypę. Uwaga! Wczesne objawy ustępują w  ciągu 3 
miesięcy, potem mogą wystąpić już skutki nieleczo-
nej choroby. 

4SkUTkI NIELECZONEJ BORELIO-
ZY:  Po trzech miesiącach od 
zakażenia u  części chorych 

rozwija się postać wczesna roz-
siana, która może przebiegać 
pod postacią zapalenia stawów 
lub neuroboreliozy albo (rza-
dziej) zapalenia mięśnia serco-
wego. Po wielu latach od zakaże-
nia u części chorych dochodzi do 
przewlekłego zapalenia stawów, 
zanikowego zapalenia skóry, a także 
powikłań neurologicznych. 

B
jak borelioza

FAKT nr 1
W 1977 roku opublikowano 

opis 12 przypadków zapalenia 
stawów u dzieci z okolic 

miasteczek Lyme oraz Old 
Lyme w stanie Connecticut. 

Stąd wzięła się 
początkowo nazwa 

boreliozy. Wyrwij stronę ze środka magazynu. 
W ten sposób uzbierasz domową 

Encyklopedię Zdrowia.ZD
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Krzysztof ŁabuzekNie siedź przy ogniu, bo się posikasz. Nie siedź na 
kamieniu, bo dostaniesz wilka! Czy we wszystko, co na 

temat zdrowia mówią nasi dziadkowie, na pewno warto 
wierzyć? Sprawdźcie, co na temat obiegowych opinii o 

zdrowiu twierdzi nasz ekspert.

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.
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Prawda 
fałszCZY

Regularne oddawanie krwi  
może powodować 
nadciśnienie.
Doc. Łabuzek: Opowieści dotyczące wpływu hono-
rowego oddawania krwi (jak i jego zaprzestania) na 
rozwój nadciśnienia tętniczego należą do szczególnie 
rozpowszechnionych mitów w medycynie. Tymczasem 
nie ma żadnych uznanych dowodów potwierdzają-
cych taki związek. Jako ciekawostkę można natomiast 
przedstawić opublikowane w bieżącym roku donie-
sienie wskazujące na odległy efekt obniżenia ciśnienia 
tętniczego u otyłych osób poddawanych krwioupustom. 
Początkowa teza jest więc NIEPRAWDZIWA.

Niektóre leki  
wywołują koszmary. 
Doc. Łabuzek: Koszmary senne, czyli długotrwałe, wywołu-
jące przerażenie marzenia senne, występujące w  fazie snu 
REM, których treść przedstawia wydarzenia zagrażające 
życiu czy naszemu bezpieczeństwu, rzeczywiście mogą na-
leżeć do działań niepożądanych wielu leków. Takim sztan-
darowym przykładem jest ketamina. To lek wykorzystywany 
w  anestezjologii do wprowadzenia do znieczulenia złożo-
nego oraz rzadko jako samodzielny lek przeciwbólowy. Ale 
współczesna farmakologia zna dziesiątki leków, które wywo-
łują koszmary senne. Twierdzenie jest zatem PRAWDZIWE. 

TEZA 
NR 2

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

 Regularne picie kawy  
wypłukuje z organizmu magnez,  
co powoduje jego niedobory i skurcze mięśni.
Doc. Łabuzek: Na świecie kawę regularnie piją Chorwaci, Włosi i wiele innych nacji. Piją 
ją od kilkuset lat, nie uzupełniając przy tym magnezu i jakoś nie rozedrgali się na śmierć. 
Myślę, że jedna do trzech kaw dziennie w żaden sposób nie wygeneruje hipomagnezemii 
ani ogólnoustrojowego niedoboru magnezu. Pod warunkiem jednak, że zachowujemy 
racjonalną dietę i jesteśmy ogólnie zdrowi. W takiej sytuacji nie trzeba rezygnować z pi-
cia kawy. Działa ona zbawiennie na wątrobę, jelito grube, hamuje także rozwój nowo-
tworów oraz miażdżycy. Tezę uważam za OBALONĄ. 

Wiele osób  
z zespołem jelita drażliwego 
ma zaburzenia emocjonalne.
Doc. Łabuzek: Rzeczywiście tak jest, choć „zaburzenia” to 
trochę za mocno powiedziane. Nasz mózg trzewny niewątpli-
wie w sposób istotny pozostaje związany z naszym ośrodkowym 
układem nerwowym, dlatego stan psychiczny i emocje mogą 
u niektórych ludzi w istotny sposób modyfikować czynność jelita 
grubego. Pamiętajmy, że w naszym organizmie najwięcej seroto-
niny (tzw. hormonu szczęścia) znajduje się nie w mózgu, ale właśnie 
w układzie trzewnym (ponad 90 procent!). No i na koniec trzeba dodać, 
że przyczyna zespołu jelita drażliwego (angielski skrót to IBS) do dzisiaj po-
zostaje nieznana. W związku z tym i leczenie w zasadzie jest mało skuteczne. 
Ale teza pozostaje PRAWDZIWA.

 kobieta w ciąży  
powinna pozbyć się kota.
Doc. Łabuzek: Same koty dla przebiegu ciąży nie są niebezpieczne. Chy-
ba, że są czarne i przebiegają drogę ciężarnej (śmiech). Niebezpieczny 
dla płodu może być natomiast kontakt matki z oocytami toksoplazmozy, 
które mogą występować w kocim kale. Proszę pamiętać jednak, że więk-
szość kotów domowych nie choruje na tę chorobę, a jeśli już, to samo 
dotknięcie skażonego kału nie wystarczy, trzeba by go spożyć! Zatem jeśli 
ciężarna do przesiewania kociego żwirku używa odpowiednich grabek, 
a nie własnych palców, oraz gdy po ewentualnym pobrudzeniu się do-
kładnie wymyje ręce, to ryzyko zarażenia się tą chorobą równe jest zeru. 
Początkowa teza jest więc NIEPRAWDZIWA.

TEZA 
NR 3

TEZA 
NR 4

TEZA 
NR 5

TEZA 
NR 1
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B
jak borelioza

Dieta 
na upał

Co jeść, gdy jeść nie bardzo się chce, 
bo z nieba leje się żar? Zmiana diety 
latem jest konieczna. Dla zdrowia, 
energii i ochłody. Poznaj trzy główne 
zasady wakacyjnego menu. 

Nawet gdy z  powodu wy-
sokiej temperatury ape-
tyt raczej Ci nie dopisuje, 
jeść trzeba. Trzeba jednak 
wiedzieć, z jakich produk-

tów skomponować letnie menu, by 
nasz organizm się nie męczył i miał 
energię do uprawiania letnich spor-
tów czy spacerów z dziećmi i wnuka-
mi.

Pierwsza zasada:  

lekko!
Wyeliminuj z  menu wszystkie fast 
foody, ciężkostrawne i  tłuste po-
trawy. Smażone mięso w  panierce 
zastąp np. rybą przyrządzaną w pie-
karniku. Piersi z  kurczaka możesz 
zjeść prosto z grilla, a ziemniaki pro-
sto z  lekko osolonej wody, nie zaś 
z  frytkownicy. Inaczej wrzucisz do 
żołądka bombę kaloryczną, od któ-

rej nie tylko przybędzie Ci centyme-
trów w  pasie, ale też poczujesz się 
ociężale, bo trawienie takiej bomby 
nigdy nie trwa krótko.

Druga zasada:  

przestaw się  
na warzywa
Latem smakują najlepiej. Są najśwież-
sze i dojrzewają na krzakach, nie zaś 
w  czasie transportu na pace cięża-
rówki. Do tego są mało kaloryczne, 
więc warzywa jeść można do woli. 
A  i  to nie koniec ich zalet. Zawierają 
dużo wody potrzebnej organizmowi 
przy upałach, witamin i mikroelemen-
tów. Najlepszy pomysł na warzywa? 
Letnia sałatka! Np. w  stylu greckim 
z  oliwkami, serem feta, ogórkami, 
pomidorami i  czerwoną cebulą albo 
w  stylu śródziemnomorskim z  tuń-

czykiem z puszki, ogórkami i jajkami. 
Nie używaj sosów ze sklepu. Wystar-
czy, że sałatkę polejesz oliwą z oliwek. 
Gdy dodasz do niej trochę ziół i soku 
z  cytryny, już masz gotowy zdrowy 
sos winegret.

Trzecia zasada:  

pij dużo
Minimalna ilość płynów, które powin-
niśmy spożyć w ciągu ciepłego, letnie-
go dnia, to ok. 2,5 litra. Boisz się, że 
nie podołasz? Nic bardziej mylnego. 
Latem pić chce się po prostu więcej. 
Poza tym pamiętaj: zupa to też płyn, 
a  wody nie brakuje w  warzywach 
i owocach. Ważne jest jednak, co pi-
jemy, bo właściwości zdrowotne al-
koholu nijak się mają do właściwości 
wody mineralnej. Najlepiej pić niega-
zowaną, do tego soki (najlepiej świeżo 
wyciskane) i zieloną herbatę.

5JAkIE BADANIA? Borelioza jest rozpoznawana 
na podstawie dodatnich testów serologicz-
nych. 

6JAk LECZYć? Zakażenie jest skutecznie leczone 
za pomocą antybiotyków z grupy penicylin, ce-
falosporyn oraz tetracyklin.

B
jak borelioza

Jak ustrzec się przed boreliozą?
1. Odpowiedni strój. Nie wybieraj się do lasu w krótkich 
spodenkach i koszulce na ramiączkach. Noś ubiór, któ-

ry zakryje potencjalne miejsca ukąszenia. Załóż 
koszulę z długimi rękawami, długie spodnie. 

Pamiętaj też o zakrytych butach.

2. Nie zbaczaj ze szlaku. Kleszcze rezy-
dują w leśnym gąszczu, unikaj więc 
schodzenia z wytartych leśnych ście-
żek.

3. Nie siadaj na pniach. Powalone pnie 
drzew to częste miejsce przebywania 
młodocianych form kleszczy – tzw. 

nimf.

4. Bez spreju ani rusz. Kup w aptece śro-
dek odstraszający kleszcze. Spryskuj nim 

ciało przed każdą wizytą w lesie lub na łące.

5. Obserwuj się. Sprawdzaj swoje ciało po każdej leśnej 
wycieczce. Sprawdź, co zrobić, gdy zauważysz wbitego 
w skórę kleszcza. 

Jak usunąć 
kleszcza?
Potrzebna Ci bę-
dzie pęseta. Klesz-
cza trzeba chwy-
cić tuż przy skórze 
i pociągnąć wzdłuż 
osi wkłucia. Następ-
nie miejsce po uką-
szeniu należy przemyć 
spirytusem. 

UWAGA! Kleszcza nie można wyciskać ani wykręcać. 
Nie wolno smarować go też żadnym tłuszczem ani 
benzyną! Dlaczego? Bo takie środki powodują u klesz-
cza wymioty, co zwiększa ryzyko zakażenia. 

Jeżeli kleszcz tkwi głęboko, trzeba bezzwłocznie udać 
się do lekarza. Im wcześniej usuniemy kleszcza, tym 
mniejsze mamy szanse za zarażenie bakteriami kręt-
ków.

FAKT nr 2
W 2010 roku odnotowano 

8628 
przypadków boreliozy. 

Najczęściej w woj. 
podlaskim.

Zupa typu chłodnik. Wystarczy 
maślankę zmieszać z jogurtem, 

dodać do niej ugotowane wcześniej 
buraczki w małych plastrach (lub 

botwinkę), odrobinę  świeżego 
ogórka, kopru i szczypiorku. 
Takiej zupy gotować już nie 

trzeba.

Sposób 
na ochłodę? 
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Ściągać z  siebie ubranie 
trzeba z gracją. Taka sztu-
ka, jak przekonują styliści, 
nie jest wcale łatwa. Chodzi 
bowiem o to, by było nam 

jak najchłodniej, a jednocześnie by-
śmy nie odsłonili więcej, niż jest to 
dozwolone. – Wysokie temperatury 
wcale nie zwalniają nas z obowiązku 
posiadania dobrego gustu – zazna-
czają specjaliści od mody.

Uwaga na  
cienkie materiały

Gdy słupek rtęci błyskawicz-
nie pnie się do góry, wybieramy 
z  szafy to, co jest najcieńsze. 
–  I dobrze – mówią styliści. Przy-
pominają jednak, że materiał ma-
teriałowi nierówny. Cienka, choć-
by nawet niemal przezroczysta, 
ale sztuczna tkanina spowoduje, 
że natychmiast oblejemy się po-
tem. Powód? – Akryl, wiskoza czy 
poliester nie przepuszczają po-
wietrza – ostrzegają specjaliści. 
Latem radzą nosić rzeczy z  cien-
kiej bawełny, lnu czy jedwabiu.

Żeby nie odsłonić  
za dużo

Zasady są proste: im więcej lat, 
tym więcej na sobie. Nie oznacza 
to jednak, że w słoneczne dni trze-
ba chodzić w zgrzebnych, ciemnych 
sukniach. Pamiętaj jednak: jeśli wy-
bierasz krótszą spódnicę, bluzka nie 
może być zbyt skąpa. I  odwrotnie. 
Ze wszystkim trzeba mieć umiar.

byle nie za kolorowo
Latem możemy pozwolić sobie na 
więcej kolorów. Po pięćdziesiątce 
warto wybierać te pastelowe, bo 
w  neonowych chodzą raczej nasto-
latki. Podobna zasada dotyczy biżu-
terii. W  ciepłe dni nie zasłonisz jej 
swetrem, dlatego uważaj, żeby nie 
przesadzić.

Czy po pięćdziesiątce  
można nosić szorty?

Oczywiście! Ale pod warunkiem, 
że nie będą zbyt krótkie i dopaso-
wane do sylwetki. Paniom w kwie-

cie wieku styliści polecają spoden-
ki przed kolano – np. z szerszymi 
nogawkami lub podwyższonym 
stanem, który ukryje fałdkę na 
brzuchu.

Dekolt dekoltowi  
nierówny

Jeśli masz duży biust, nie kupuj 
bluzek na cienkich ramiączkach 
lub w  ogóle bez nich. Zdecyduj się 
raczej na klasyczną „bokserkę” na 
szerszych ramiączkach. Uważaj na 
eksponowanie dekoltu. Może dla 
Ciebie lepsze będzie większe wycię-
cie na plecach?

bez odcisków

Kupując buty na letnie wycieczki, 
zwracaj uwagę na wygodę. Modne 
szpilki na górskim szlaku wcale nie 
dodadzą Ci uroku, bo po kilkudzie-
sięciu krokach paski zaczną się ocie-
rać. Wybierz sportowe sandałki, na 
plażę zaś klapki, np. na niewysokim 
koturnie.

Zdarzyło Ci się już spędzić 
całe lato, ani razu nie wy-
stępując w kostiumie ką-
pielowym? Jeśli tak, naj-
wyższy czas, by zmienić 

takie podejście. W kostiumie do-
brze wyglądać może każda pani, nie 
tylko ta nosząca rozmiar 38 czy 40.

Korektor sylwetki
Jeśli masz dodatkowe kilogramy, 
zdecyduj się na kostium jednoczę-
ściowy. Przy dużych piersiach waż-
ne, by miał dobrze wyprofilowane 
miseczki (najlepiej z  fiszbinami) 
i  grube ramiączka. Jeśli przeszka-
dza Ci fałdka na brzuchu, wybierz 
kostium z usztywnionym przodem, 
który zadziała podobnie do gorse-
tu. Jeśli zaś problem sprawiają Ci 
szerokie uda, kup kostium z zabu-
dowanym dołem.

Wzorzysty czy gładki?
Możesz nie wierzyć, ale wyszczupla-
jąco działać może też wzór kostiumu 
kąpielowego. Duże wzory (np. kwiato-
we) odciągną uwagę od wystającego 
brzuszka. Z  kolei efektowne wcięcie 

w  talii osiągniemy, wybierając ko-
stium z ciemnym pasem w tym miej-
scu. Optycznie odchudzać mogą też 
kolory, dlatego decyduj się na ciemną 
paletę barw: granat, fiolet,  zieleń lub 
klasyczną czerń. Unikaj zaś kolorów 
neonowych i  połyskujących materia-
łów. Cekiny i złote szlaczki niepotrzeb-
nie podkreślą krągłości.

Triki stylistów
Jednym z  najbardziej sprawdzo-
nych trików jest chusta plażowa czy 
tzw. pareo. Przyda się nie tylko, by 
osłonić ramiona czy dekolt przed 
ostrymi promieniami słońca, ale 
zawiązana na biodrach, może po-
służyć nam jako zwiewna spódnicz-
ka zakrywająca szerokie biodra czy 
większe uda. Pamiętaj też o  chro-
niącym głowę kapeluszu.

idealny kostium kąpielowy 
Za dużo w talii, za dużo w biodrach, obfite piersi. Defekty figury ukryje 
kostium kąpielowy. Jak wybrać taki, by na plaży nie przejmować się 
swoimi wadami?

Strój, 
który  
nie boi się 
upału
Letnie upały zmuszają nas do 
odsłaniania ciała. Sprawdź, co na 
ten temat mówią styliści. 

Rada 
dla panów

Slipki kąpielowe zostaw  
w te wakacje w domu.  

Teraz modne są dłuższe 
szorty. W takich dobrze 
wygląda nawet pan po 

sześćdziesiątce.
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Ma 46 lat, a figury 
i urody mogą 
jej pozazdrościć 
nastolatki. Czy 
żałuje, że spróbowała 
botoksu? Czy 
zdecyduje się na 
operację plastyczną? 
Sekrety swojego 
wyglądu zdradza 
„Cenie Zdrowia”,  
dziennikarka 
i prezenterka 
telewizyjna  
ANNA POPEk.

Jest Pani miłośniczką dobrej 
i zdrowej kuchni. Ma Pani w ogó-
le czas na gotowanie w domu, dla 
rodziny?

Znajduję czas na gotowanie dla rodzi-
ny i dla siebie. Lubię jeść, ale lubię też 
wiedzieć, co jem. Nic tak nie wpływa 
na nasz wygląd i  na nasze zdrowie, 
jak dobrze skonstruowany jadłospis. 
Dobre jedzenie, czyli nie tylko świeże 
i  zdrowe, ale też spożywane w  spo-
koju, w miłej atmosferze i w przyjem-
nym miejscu. Śniadania jem z córka-
mi zawsze razem. No może poza tymi 
dniami, gdy prowadzę poranny pro-
gram. Obiad także zazwyczaj jemy 
wspólnie. Gdy ja nie zdążę niczego 
przygotować, gotują córki. Na mie-
ście jemy tylko w ostateczności.

A co Pani jadła dziś na obiad?

Dzisiaj akurat jest niedziela, więc 
zrobiłam rosół z makaronem. Muszę 
przyznać, że makaron był niestety 
kupny, ale jak moja mama była jesz-
cze w pełni sił, to wstawała o 7 rano, 
robiła ciasto, wałkowała je, a po pod-
suszeniu kroiła na cienkie paseczki. 
Komu by się teraz chciało? Ja maka-
ronu sama nie robię, choć chyba kie-

dyś będę musiała. Choćby po to, by 
pokazać córkom, jak powstaje praw-
dziwy, domowy makaron. Na drugie 
danie były ziemniaczki i sałatka z po-
midorów. Przepis na kurczaka podał 
mi Paweł Anders, szef kuchni kilku 
restauracji w Polsce, który był moim 
gościem w  audycji „Smaki zdrowia” 
w  radiowej Jedynce. Wiele się uczę 
od swoich gości. Oni potwierdzają 
stary jak świat pogląd, że jedzenie 
może być lekarstwem.

Pochodzi Pani ze Śląska. Tamtej-
sza kuchnia: rolada, kluski ślą-
skie… jest raczej tłusta. Ma Pani 
jakiś sposób na to, by śląską 
kuchnię odchudzić?

Nie odchudzam kuchni. Jak robię ro-
lady, to robię je tak, jak trzeba. Jak 
jem kluski, to w  takiej ilości, by na-
prawdę poczuć się sytą. Inną rzeczą 
jest fakt, że takie obiady są u mnie 
raczej od święta. Na co dzień jem 
warzywa, trochę mięsa i  trochę se-
rów – uwielbiam korycińskie, zwłasz-
cza ten z kozieradką! Moja kuchnia 
jest raczej prosta i łatwa w przygoto-
waniu. Czasem na gotowanie mam 
zaledwie 15 minut, bo córki muszą 
zdążyć na zajęcia popołudniowe. 

Ma Pani 46 lat, a wygląda jak na-
stolatka. Jaka jest tajemnica Pani 
figury?

Umiar. Chyba tym jednym słowem 
mogę odpowiedzieć na to pytanie. 
Nie przejadam się, nie jem po 18, 
chyba że zdarza się jakaś miła okazja 
– np. kolacja z przyjaciółmi. Nie piję 
alkoholu, bo zaciemnia umysł i  za-
ostrza apetyt. Jeśli mam okazję do 
świętowania, to wybieram słodycze.

Raz w roku urządzam sobie post 
warzywno-owocowy w  ośrodku na 
Kaszubach. To wszystko. 

A  jak dba Pani o  urodę? Ponoć 
była Pani jedną z pierwszych pre-
zenterek, które śmiało powiedzia-
ły: tak, zrobiłam sobie botoks. 

Niepotrzebnie to powiedziałam, 
bo teraz wszyscy myślą, że wła-
śnie tak dba się o urodę, a to nie-
prawda! Zrobiłam ten zabieg jakiś 
czas temu, traktując go dość nie-
winnie. Po czasie okazało się, że 
może mieć negatywne skutki  dla 
organizmu, dlatego więcej  go nie 
powtórzyłam. Cera lubi sen, spo-
kój i witaminę E. Wystarczy mi więc 
dobry krem, maseczka, a  czasem 

wizyta w gabinecie kosmetycznym. 
Poza tym każda z kobiet ma swoje 
sekrety. 

Co Pani myśli o  operacjach pla-
stycznych? Pracując na wizji, wia-
domo – trzeba dobrze wyglądać. 
Zdecydowałaby się Pani w  przy-
szłości na taką operację? 

A  co można myśleć o  operacjach 
w ogóle? Jeśli ratują życie i zdrowie- 
w  tym przypadku zdrowie psychicz-
ne – to chyba są potrzebne, prawda? 
Znam kilka pań, które śmiało i chęt-
nie korzystają z  dobrodziejstw me-
dycyny i  wyglądają strasznie. Znam 
też takie, które coś sobie poprawią 
i  rozkwitają. Uważam jednak, że za-
nim kobieta zdecyduje się na opera-
cję plastyczną, powinna spróbować 
innych sposobów – na przykład rzu-
cić palenie. Często widzę babki, któ-
re wydają tysiące złotych na kremy 
i palą. Przecież to się wyklucza! Lepiej 
byłoby, gdyby taka pani spróbowała 
diety oczyszczającej albo wyjechała 
na urlop. Nasz organizm ma możli-
wości regeneracji, trzeba mu tylko 
dać szansę. Ja o operacji plastycznej 
nie myślę. Przynajmniej nie w  naj-
bliższych 10 latach.

dobrym 
lekarstwem

Jedzenie może być  

dobrym 
lekarstwem

Anna Popek z siostrą. Na rynku pojawiła się właśnie książka o zdrowym żywieniu ich autorstwa
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Aż 71 proc. Polaków nie 
wykorzystuje swojego 
całego urlopu – wynika 
z  badań z  2012 roku. 
Choć przysługuje nam 

często ponad 20 dni wolnych od 
pracy, to rzadko kiedy jeździmy na 
dłużej niż tydzień. Powód? Zwykle 
jeden – brak funduszy. Ale by spę-
dzić wakacje, które długo będziesz 
później wspominał, wcale nie mu-
sisz wydawać całej pensji, renty 
czy emerytury. Nie musisz też mieć 
odkładanych tygodniami zaskór-
niaków. Wystarczy odrobina Two-
jej inwencji.

Zajęcia na basenie
Czy wiesz, że w okresie wakacji spo-
ra część publicznych aquaparków 
organizuje tzw. wolne wejścia. Taka 
godzina bez konieczności stania 

w kolejce do kasy przypada zwykle 
w  takim momencie dnia, gdy ba-
seny i  zjeżdżalnie świecą pustkami 
– np. w  godzinach porannych. Ale 
w  końcu wolne masz i  Ty, i  Twoje 
wnuki, dlatego taki harmonogram 
darmowych zajęć z  niczym Ci nie 
koliduje. Ten czas można wykorzy-
stać na naukę pływania, zabawy 
z  piłką w  basenie albo odrobinę 
relaksu w jacuzzi, a wiadomo – ma-
luchy uwielbiają bąbelki, dlatego 
sprawisz im takim wyjściem ogrom-
ną przyjemność. Uwaga, jeśli aqu-
apark w  Twoim mieście nie planu-
je w  tym roku darmowych wejść, 
z całą pewnością organizują je szko-
ły z basenami.

Kino pod chmurką
W  trakcie tegorocznego lata war-
szawskie parki zamienią się w wiel-

kie kino pod gołym niebem. Będzie 
się tu odbywać festiwal pod nazwą 
Filmowa Stolica. Jak zapowiadają 
jego organizatorzy, pod gołym nie-
bem odbędzie się prawie 80 pro-
jekcji filmów o rozmaitej tematyce, 
w  tym specjalne seanse dla naj-
młodszych widzów (np. uwielbia-
ny przez dzieci cykl o  małym cza-
rodzieju Harrym Potterze). Zwykle 
wystarczy wziąć ze sobą koc lub 
składane krzesełko do siedzenia 
oraz trochę smakołyków do zagry-
zania w trakcie seansu, a wrażenia 
będą niezapomniane. A co najważ-
niejsze: wszystkie seanse będzie 
można oglądać zupełnie za darmo! 
Dokładny filmowy rozkład znajduje 
się na internetowej stronie www.
filmowastolica.pl. 

Podobne oferty wakacyjne propo-
nują też mniejsze miejscowości. 

trzeba się trochę naszukać, ale skórka warta jest wyprawki. Sprawdź, co 
zrobić, by na wakacje z dziećmi lub wnukami nie wydać niemal ani grosza.

Na seanse na świeżym 
powietrzu co jakiś czas 
zaprasza np. Dąbrowa 
Górnicza. Jeśli w  Two-
jej miejscowości nie bę-
dzie kina pod chmurką, 
w  okresie wakacji zawsze 
możesz liczyć na tani bilet 
w tradycyjnym kinie.

Malownicza wycieczka 
Tym, którzy w wakacje chcą popra-
wić swoją kondycję, „Cena Zdro-
wia” proponuje wycieczki rowero-
we. Dzięki nim możesz odkryć takie 
zakątki w Twojej okolicy, o których 
wcześniej nawet nie miałeś po-
jęcia. Weź mapę, zaplanuj trasę 
– dopasuj ją także do wieku swo-
ich dzieci lub wnuków, do plecaka 
spakuj prowiant wraz z  czymś do 
picia i w drogę. A  jeśli do plecaka 

zmieści się również 
aparat fotograficzny, miłe chwi-
le zostaną z  Twoją rodziną na za-
wsze.

Miejskie półkolonie
Zabawy w gronie rówieśników, za-
jęcia plastyczne, teatralne, a nawet 
nauka języków obcych. Taką ofertę 

wakacyjną przygo-
tował niemal każdy 
miejski dom kultu-
ry. Zajęcia często są 

zupełnie darmowe, 
nierzadko w  zabawę 

(np. wspólne wędrów-
ki) zaangażowani są też 

rodzice i dziadkowie. A co 
najważniejsze, w  trakcie 

zajęć organizowanych przez 
instytucje kultury można nie tyl-

ko odpocząć, ale też wiele się na-
uczyć. Letnie propozycje za grosze 
znajdziesz też w  swoim urzędzie 
miasta czy gminy. Te od wielu lat 
organizują tzw. miejskie pólkolo-
nie. Trwają od tygodnia do dwóch, 
a za uczestnictwo płaci się symbo-
liczne kwoty. W tym roku na takie 
półkolonie można się zapisywać 
np. w  Oławie, Zgierzu, Ełku czy 
Wrocławiu. 

CENA ZDROWIA CENA ZDROWIAZ życia Z życia26 27

Wakacje 
za friko?  
To nie takie 
niemożliwe

Gdzie  
szukać darmowych  
ofert wakacyjnych?

  
W miejskich domach kultury, 

w urzędach miast, na uniwersyte-
tach (np. trzeciego wieku lub uniwer-
sytetach dla maluchów), w urzędach 
wojewódzkich. Na ciekawe, jednodnio-
we wycieczki zapraszają też lokalne 

stowarzyszenia. Wystarczy wykonać 
więc kilka telefonów z zapyta-

niem lub sprawdzić ofertę 
w internecie.  
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Sypialnia  
jak z Prowansji

Jej kolor uspokaja, a zapach wprowadza w stan 
relaksu. Prowansalska lawenda to pomysł,  
z którym warto przekroczyć próg sypialni.

Prowansja – południowo-wschodnia hi-
storyczna kraina Francji – słynie nie tylko  
z pięknych krajobrazów, produkcji wina 
czy serów, ale przede wszystkim ze swoich 
lawendowych pól. Takie pola tonące w tej 

fioletowej poświacie były inspiracją dla wielu słyn-
nych malarzy, m.in. Vincenta van Gogha, Paula Ce-
zanne’a czy Pabla Picassa. Kolor i zapach lawendy  
i dla nas stał się inspiracją. Idealną na odświeżenie 
wystroju sypialni, a także dobry sen. Lawenda od 
wieków słynie ze swoich zdrowotnych właściwości.

Dobra rada
Lawenda jest też znanym 

od wieków odstraszaczem 
moli. Wystarczy, że do 

szafy włożysz kilka 
gałązek suszonej rośliny 

lub lawendowe 
mydło.

Magia koloru
Jasny fiolet – kolor lawendy w czasie kwitnienia – to 
według specjalistów od wystroju wnętrz kolor wręcz 
idealny do sypialni. Dlaczego? – Bo ma właściwości 
odprężające, dzięki czemu pomaga zasnąć – uważają 
dekoratorzy. Podkreślają, że to jeden z chłodniejszych 
odcieni w palecie barw, a temperatura w sypialni ze 
względu na dobry sen nie powinna być zbyt wysoka. 

Jak urządzić lawendową sypialnię za grosze? Możesz 
pomalować na ten kolor jedną ze ścian (najlepiej tę 
za wezgłowiem łóżka), możesz też kupić pościel w ta-
kim odcieniu  lub same poszewki na poduszki deko-
racyjne. Lawendowa może być też kapa na łóżko czy 
niewielki, miękki dywan, na którym postawisz stopy 
zaraz po przebudzeniu. W tym kolorze pięknie pre-
zentować będą się też np. zasłony.

Magia zapachu
Nie tylko kolor lawendy może zdziałać cuda. Ma-
giczną moc ma przede wszystkim jej zapach. Wie-
cie, że cała okolica po ścięciu lawendy pachnie 
jeszcze nawet przez kilka godzin? To ze względu na 
olejki zawarte w samej roślinie. Właśnie z nich robi 
się kosmetyki, mydełka czy olejki wlewane do dy-
fuzorów. Najtańszy sposób na sypialnię pachnącą 
lawendą to zakup suszonej rośliny, którą można 
postawić przy łóżku w ozdobnym wazonie lub do-
niczce. Zapach, a dodatkowo romantyczny akcent 
w sypialni wyczarujesz za pomocą świec zapacho-
wych.

Jasne dodatki
Jeśli uzbierałeś trochę grosza i chcesz, by Twoja 
sypialnia była jeszcze bardziej sielska, pomyśl 
o  dodatkach. Te powinny być jasne (najlepiej 
białe lub écru), ewentualnie srebrne, bo te odcie-
nie dobrze komponują się z jasnym fioletem. Na 
jasne dodatki w stylu prowansalskim wcale nie 
musisz wydawać kroci. Masz starą szafkę przy 
łóżku? Pomaluj ją na biało, a następnie postarz 
mebel, przecierając farbę papierem ściernym.

ZD
J.:

 li
tt

le
ny

, V
al

en
ty

n_
Vo

lk
ov

, d
us

kb
ab

e,
 d

ep
os

itp
ho

to
s.

co
m



CENA ZDROWIA CENA ZDROWIASport Sport30 31

Nie trzeba być wyczy-
nowym sportowcem, 
żeby czerpać radość 
z  górskich wycieczek. 
Czyste powietrze, pięk-

ne widoki, szum lasu i  wody to 
wszystko wspomaga zdrowie le-
piej niż najdroższe suplementy. 
Przed wyjściem na szlak trzeba 
jednak zadbać o  bezpieczeństwo 
swoje i swoich podopiecznych.

Gubałówka  
czy Kasprowy?
Wybór odpowiedniej trasy to naj-
ważniejszy element planowania 
górskiego wypoczynku. Pamię-
taj, że wychodząc w  góry z  rodzi-
ną, musisz myśleć o  najsłabszych 
członkach grupy. Ma to szczególne 
znaczenie, gdy w  góry bierzemy 
wnuki. Nowe otoczenie w  pierw-

szych minutach marszu na pew-
no wyzwoli w  nich nieprzebrane 
pokłady energii, ale po kilkudzie-
sięciu minutach dzieci zaczynają 
odczuwać solidne zmęczenie. Wła-
śnie dlatego warto wybrać takie  
pasmo górskie i  trasę, które na-
dają się na wypad z rodziną (patrz 
tabela). 

Górskie AbC
Bez względu na to, czy zdecydu-
jemy się na spacer dolinami, czy 
też zdobycie któregoś ze szczy-
tów, sporych kłopotów może nam 
przysporzyć pogoda. W górach, jak 
wiadomo, potrafi się ona zmienić 
w  mgnieniu oka. Schodzenie śli-
skim szlakiem w  przemokniętych 
butach oznacza prawie pewne, 
bolesne otarcia, a  przy odrobinie 
nieostrożności także zwichnię-
cia czy złamania. Podstawowym 

ekwipunkiem na trasie są więc 
dobre buty. Najlepiej trekkingowe 
z  twardą podeszwą (np. Vibram). 
Szczególnie w  lecie na górskich 
szlakach można spotkać spacero-
wiczów  w  sandałach. Każdy, kto 
choć raz szedł w  górach w  takim 
obuwiu, wie, że prędzej czy później 
oznacza to albo poobijane palce, 
albo, co gorsza, skręconą kostkę. 
Nie polecamy także „wygodnych” 
adidasów. Szybko przemakają, 
a sprężysta podeszwa sprawia, że 
każdy kolejny kamień czujemy co-
raz wyraźniej. Drugim niezbędnym 
elementem górskiego ubioru jest 
płaszcz przeciwdeszczowy. Wę-
drowanie z parasolem w ręku jest 
praktycznie niemożliwe, a  próba 
przeczekania burzy pod drzewem 
może się skończyć bardzo źle. 
W plecaku powinniśmy też znaleźć 
miejsce dla ciepłego swetra, latar-
ki, napojów i  suchego prowiantu 

Jakie góry?
Tatry 
Najwyższe polskie pasmo górskie. 
Dla mniej wprawionych turystów 
odpowiednie będą trasy wiodące 
malowniczymi dolinami (Chocho-
łowska, Kościeliska, Strążyska). 
Z Zakopanego można się wybrać na 
dwugodzinny spacer ścieżką pod 
Reglami lub ambitniejszą ścieżką 
nad Reglami. Dla bardziej leniwych 
atrakcją będzie wjazd kolejką na 
Gubałówkę lub (zwykle po odstaniu 
kilkudziesięciu minut w kolejce) na 
Kasprowy Wierch.

Pieniny  
Największą atrakcją tego pasma są 
nie tylko góry (stosunkowo niskie), 
ale i malownicza rzeka Dunajec. To 
właśnie tu odbywają się słynne na 
cała Polskę spływy. Na rodzinną, 
górską wycieczkę można się wybrać 
do znanego wąwozu Homole. Zoba-
czymy tu niesamowite ściany z czer-
wonego i białego wapienia.

Bieszczady 
To góry doskonałe dla tych, którzy 
chcą się całkowicie odciąć od cywi-
lizacji. Rozległe połoniny i całkiem 
wymagające trasy sprawiają, że 
planując wypad w Bieszczady, trze-
ba się nastawić na długie wędrówki. 
Uwaga: to też chyba jedyne miejsce 
w kraju, gdzie turyści mogą natknąć 
się na niedźwiedzia i wilka. 

Beskidy 
Szczególnie wymagające jest wyjście 
na Babią Górę, czyli szczyt Beskidu 
Żywieckiego. Poza tym turyści mogą 
tu wybrać trasy o różnym poziomie 
skomplikowania. Atrakcją dla rodzin 
z dziećmi może być też kolejka na 
Czantorię. Na jej szczycie zainstalowa-
ny jest tor saneczkowy czynny cały rok.

oraz tabliczki czekolady. W  góry 
nie wychodzimy też bez dobrej 
mapy, z  zaznaczonymi czasami 
wędrówki. Choć wycieczka powin-
na dać okazję do odcięcia się od 
cywilizacji, koniecznie weźmy też 
telefon komórkowy, a  przed wyj-
ściem wpiszmy do pamięci numer 
GOPR-u.

Dlaczego w góry?
Dla dorosłych będzie to idealna 
okazja do odcięcia się od trudów 
dnia codziennego. Góry dają dy-
stans i wyciszenie. Trudy wspinacz-
ki pozwalają też wzmocnić więzy 
rodzinne. Na szlaku potrzebny 
jest szef grupy. Pozostali muszą 
się podporządkować. W  górach, 
szczególnie dzieci, uczą się, czym 
jest odpowiedzialność i  że trzeba 
umiejętnie rozkładać siły. Wyciecz-
ki górskie to także oczywiste korzy-

ści zdrowotne. Czyste powietrze, 
wysiłek, brak stresu cywilizacyjne-
go całościowo ładują organizm. To 
stan, który bardzo trudno osiągnąć 
gdziekolwiek indziej. Pamiętaj-
my również, że góry to nie tylko… 
góry. W pobliżu znanych kurortów 
zwykle funkcjonuje też szerokie 
zaplecze turystyczne. Pozwoli ono 
na zagospodarowanie czasu całej 
rodziny. Aquaparki, place zabaw, 
parki linowe, wyciągi, kolejki gór-
skie. Górska infrastruktura około-
turystyczna jest w Polsce na coraz 
wyższym poziomie.

sport  
na wakacje?  Górska 

eskapada

Przyjemne 
z pożytecznym. 

W górach nie tylko 
spalisz kalorie 

i zadbasz o swoją 
kondycję, ale też 
nauczysz wnuki 

obcowania z przyrodą.

Nie zapomnij:
• zgłosić wyjścia w recepcji hotelu lub pensjonatu,

• oszacować całościowego czasu wędrówki, tak aby wrócić przed zmrokiem,

• naładować telefonu komórkowego przed wyjściem,

• wziąć podręcznej apteczki.
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Lato 
owocami stoi
Smak lata? koniecznie owocowy. Maliny, truskawki i wiśnie. Latem 
są najsłodsze i najbardziej soczyste, a co więcej: dużo zdrowsze niż te 
przywożone do Polski zimą. Wypróbuj kilka prostych przepisów.

Biszkopt  
z malinami
PRZyGOtOWANIE: Białka ubij z  cukrem na 
sztywną pianę. Dodaj żółtka i lekko wymie-
szaj. Następnie dodaj mąkę z proszkiem do 
pieczenia i ponownie delikatnie wymieszaj. 
Ciasto wylej na dużą, np. podłużną blasz-
kę, którą wcześniej wyłóż papierem do pie-
czenia. Następnie poukładaj i  lekko wciśnij 
w ciasto owoce. Piecz ok. 45 minut w tem-
peraturze ok. 180 °C.

babeczki  
z wiśniami 
PRZyGOtOWANIE: Zmiksuj masło 
z  cukrem aż będzie jasne i  puszy-
ste. Dodaj jajka i  mleko, a następnie 
stopniowo dodawaj mąkę. Przełóż  
ciasto do wytłuszczonej foremki 
na muffiny (papierowe foremki ku-
pisz za grosze). Piecz w  piekarniku 
rozgrzanym do 180°C przez 15-20 
minut. Wystudź, zanim polejesz po-
lewą lub bitą śmietaną. Na wierzch 
każdej babeczki połóż wiśnię. 

Torcik z owocami 
PRZyGOtOWANIE: Biszkopt wyra-
biasz i  wypiekasz identycznie jak 
w przepisie na BISZKOPT Z MALINA-
MI, zamiast podłużnej blaszki wy-
bierz jednak okrągłą. Po wystygnię-
ciu przekrój biszkopt na dwie równe 
części. Zajmij się teraz masą. 

PRZyGOtOWANIE MAsy: Wyjmij ma-
sło z  lodówki i  wkrój je do garnka. 
Przygotuj kisiel (wrzuć 1 kisiel do po-
łowy szklanki wody i  dokładnie wy-
mieszaj), a następnie ubij jajka na pa-
rze. Jak to zrobić? Przygotuj 2 garnki. 
W większym zagotuj wodę, do drugie-
go, mniejszego wbij całe jajka, dodaj 
pół szklanki cukru i  ubijaj mikserem 
przez minutę, aż do uzyskania puszy-
stego kogla-mogla. Odstaw.

Następnie zajmij się truskawkami. 
Pokrój je drobno i zagotuj w garnku, 

do którego wkroiłeś masło. Zanim 
wszystko się zagotuje, wlej kisiel 
i wyłącz palnik. Zostaw masę do wy-
stygnięcia. To ważne, bo inaczej ma-
sło się zważy. Kiedy masa wystygnie, 
dodaj do niej kogel-mogel z  jajek. 
Dobrze wymieszaj i gotowe!

Przełóż biszkopt masą  (odrobinę 
zostaw do posmarowania całego 
torcika).

WIERZCH: Pokrojone w  plastry lub 
połówki owoce. Truskawki, kiwi, 
brzoskwinie, porzeczki – wybierz te, 
które lubisz najbardziej.

BOkI: Posmaruj pozostawioną czę-
ścią masy truskawkowej i posyp np. 
wiórkami z białej lub ciemnej czeko-
lady. Równie dobrze sprawdzą się 
starte orzechy lub migdały.

Polewa  
czekoladowa  
(na babeczki i nie tylko)
PRZyGOtOWANIE: Do rondelka wlej 3 
łyżki wrzącej wody, rozpuść w wodzie 
3 łyżki cukru pudru i ok.100 gramów 
masła. Do takiej masy dosyp 3 łyżki 
ciemnego kakao i  dokładnie wymie-
szaj, by nie było grudek.

Składniki:
8 jaj

2 szklanki cukru

2 szklanki mąki

1 łyżeczka proszku  
do pieczenia

maliny  
(mogą być też  
inne owoce)

Składniki:
(na 12 babeczek)

125 g cukru

125 g masła

1-2 jajka

2-4 łyżki mleka

250 g mąki wymie-
szanej z 2,5 łyżeczki 

proszku do pieczenia

1 łyżeczka soli

12 ładnych wiśni

Składniki
NA BISZKOPT:

8 jaj

2 szklanki cukru

2 szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do 
pieczenia

NA MASĘ:
1 masło (200 g)

300 g truskawek 

1 kisiel lub budyń tru-
skawkowy (najlepiej bez 

cukru)

1 szklanka cukru

2 jajka
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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

Koledzy w  pracy zaczęli plotkować na 
Twój temat. Plotki okażą się wyssane 
z palca, mogą jednak zaszkodzić Twojej 
karierze, dlatego jak najszybciej je utnij. 
Zaproś znajomych na kawę i powiedź im 
prosto w oczy, że to nieprawda. Dbaj też 
o swoją kondycję fizyczną.

Ciągle o czymś zapominasz? Uważaj, bo 
pod koniec sierpnia spotka Cię niemiła 
niespodzianka z  powodu niezałatwionej 
wcześniej sprawy. Zamiast odkładać coś 
na później, zrób to od razu. Przejrzyj ra-
chunki i  ważne dokumenty, a  unikniesz 
niepotrzebnych kłopotów.

Jest ktoś, kto czeka na Twój telefon. Ta 
rozmowa może wiele zmienić, dlatego 
nie zwlekaj z wykręceniem numeru na-
wet jeśli przez dłuższy czas nie utrzy-
mywaliście kontaktu. Uważaj na prze-
ziębienia, wiosna będzie im niestety 
sprzyjała.

Pomyśl o zmianie samochodu, bo inaczej 
czekają Cię spore wydatki. Twój stary sa-
mochód lubi się psuć, a  dokładanie do 
niego kolejnych złotówek mija się z  ce-
lem. Uważaj jednak na dilerów samocho-
dowych. Najpierw mocno się zastanów, 
a potem podpisuj umowę kupna.

Gwiazdy mają dla Ciebie dobrą wiado-
mość. W lipcu uda Ci się trochę zaoszczę-
dzić, dlatego tegoroczne wakacje zapo-
wiadają się wyjątkowo ciekawie. Pomyśl 
o  zwiedzeniu kraju, o  którym zawsze 
marzyłeś. Nie wyjeżdżaj jednak na własną 
rękę, wybierz ofertę z biura podróży.

Twoje dziecko lub wnuka czeka ważny eg-
zamin. Oszczędzisz mu czasu i  nerwów, 
jeśli zaproponujesz pomoc. Znajdź dobre-
go korepetytora lub chociaż wybierz się 
do biblioteki po potrzebne Twojej pocie-
sze książki. Taka pomoc zaowocuje dużą 
wdzięcznością.

To będzie idealny czas dla Waszego mał-
żeństwa. Wybierzcie się do restauracji, 
w  której byliście przed laty, a  odświe-
żenie uczuć – murowane! Odwiedźcie 
też swoje dzieci, mają teraz sporo pro-
blemów, a  Wasze doświadczenie i  rady 
będą im niezwykle pomocne.

Zafunduj sobie odrobinę relaksu. Od-
wiedź znajomych, wyjedź za miasto, wy-
bierz się do kina. Dzięki temu będziesz 
miał większą werwę do pracy. Na począt-
ku czerwca poznasz też ciekawą osobę, 
kto wie, może zaowocuje to całkiem po-
ważnym  związkiem.

Dostaniesz wiadomość o  chorobie w  ro-
dzinie. Zabrzmi groźnie, ale pierwsza 
diagnoza może okazać się niesłuszna, dla-
tego czym prędzej zaleć choremu wizytę 
u  lepszego specjalisty. Uważaj też na za-
zdrośników. Któraś z sąsiadek będzie pró-
bowała podważyć Twój autorytet.

Unikaj konfliktów rodzinnych. Niedługo 
czeka Cię spotkanie, podczas którego ro-
dzina może wypomnieć Ci błędy z prze-
szłości. Nie reaguj na nie emocjonalnie, 
bo do niczego dobrego to nie zaprowa-
dzi. Zrelaksujesz się na rowerze!

Twoje kompleksy znów dają o sobie znać. 
Nie mieścisz się w sukienkę, włosy straciły 
dawny blask? Humor i oczywiście wygląd 
poprawi Ci wizyta u fryzjera albo kosme-
tyczki. O finanse się nie martw, pod koniec 
sierpnia czekaj na dodatkowe wpływy. 

Nudzi Ci się na emeryturze? To najlepszy 
czas na znalezienie sobie nowego hobby 
lub nawet dodatkowej pracy. Taka decyzja 
poskutkuje nie tylko dobrym humorem, 
ale też poznaniem naprawdę interesują-
cych ludzi. Uważaj jednak na Koziorożca.

GWiAZDy 
co PRZYNIOSą



Producent:
AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. 
AESCULAP CHIFA - firma grupy B. Braun

www.biovico.pl 

Wyłączny dystrybutor w Polsce: 
Biovico Sp. z o.o. 
ul. Hryniewickiego 6 B/135
81-340 Gdynia
Infolinia: +48 58 526 12 13

Prontosan®
Aerozol na rany
Skuteczny na każdym
etapie leczenia ran

















Przeznaczenie Prontosan® Aerozol na rany:

czyszczenie, nawilżanie ran i oparzeń 
powierzchniowych

zapobieganie zakażeniom ran i ochrona przed 
bakteriami opornymi na antybiotyki (MRSA, 
VRE, ESBL)

nie powoduje bólu podczas stosowania

stwarza optymalne warunki gojenia się ran

nie hamuje ziarninowania i naskórkowania

umożliwia bezbolesne usuwanie zaschniętych 
opatrunków

przebadany dermatologicznie

zmniejsza ból towarzyszący gojeniu się ran


