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Specjalista w walce z głównymi 
objawami przeziębienia*

Therafl u® ExtraGRIP, Paracetamol 650 mg + Chlorowodorek fenylefryny 10 mg + Maleinian femraminy 20 mg. Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Wskazania do stosowania: leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, dreszcze, 
bóle mięśni, bóle kostno-stawowe, bóle głowy, obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa z nosa, kichanie. Przeciwwskazania: w następujących przypadkach stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, nadwrażliwość na 
którykolwiek ze składników preparatu, ciężkie schorzenia układu krwionośnego, wątroby, nerek, nadciśnienie tętnicze, gruczolak gruczołu krokowego z tendencją do zalegania moczu, niedrożność szyi pęcherza moczowego, niedrożność odżwiernika 
dwunastnicy, czynna choroba wrzodowa, cukrzyca, choroby płuc (w tym astma), jaskra z wąskim kątem przesączania, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosfatazy fosforanowej, padaczka, stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni po ich 
odstawieniu. Preparatu me należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o v.XI.2015

Therafl u® Przeziębienie. 1 saszetka zawiera 500 mg paracetamolu. 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. proszek do sporządzania roztworu doustnego. Wskazania do stosowania: krótkotrwale, objawowe leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa i zatok 
związanego z takimi objawami przeziębienia i grypy, jak ból, ból głowy i (lub) gorączka. Produkt Therafl u® Przeziębienie jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku 15 lat i starszej. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje 
czynne, aromat mentolu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; produkt ten zawiera lecytynę sojową (E322) i dlatego nie powinien być przyjmowany przez pacjentów uczulonych na soję lub orzeszki ziemne ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji 
nadwrażliwości; choroba serca, nadciśnienie tętnicze i choroby układu sercowo-naczyniowego; nadczynność tarczycy; jaskra z zamkniętym kątem przesączania; zatrzymanie moczu; guz chromochłonny; pacjenci stosujący inhibitory monoaminooksydazy 
(IMAG) obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodni; pacjenci stosujący trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; pacjenci stosujący leki blokujące receptory beta-adrenergiczne: pacjenci stosujący inne leki sympatykomimetyczne, jak leki zmniejszające 
przekrwienie, leki zmniejszające apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy; pierwszy trymestr ciąży. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. v.XII.2015

Szybkość i siła 
na główne objawy grypy*

**

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ, KTÓRA ZAWIERA WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA, DANE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH I DAW-
KOWANIE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO BĄDŹ SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ, GDYŻ KAŻDY 
LEK NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANY ZAGRAŻA TWOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU.

NOWOŚĆ
Jedz, rozmawiaj i śmiej się bez obaw!

całodniowe mocowanie 
protezy

+
OCHRONA DZIĄSEŁ

Już niedługo!
COREGA® Ochrona Dziąseł

COREGA®
Neutralny Smak

40 g

COREGA®
Super Mocny

NEUTRALNY SMAK
40 g

COREGA®
Super Mocny

40 g

COREGA®
Super Mocny

DELIKATNIE MIĘTOWY

COREGA®
Świeży Oddech

40 g

COREGA®
Super Mocny

MOCNO MIĘTOWY

COREGA®
Super Mocny

Ekonomiczne Opakowanie
40 g

COREGA®
Super Mocny

DELIKATNIE MIĘTOWY
EKONOMICZNE

OPAKOWANIE 70 g

NOWOŚĆ
COREGA® Super Mocny. Już niedługo! W 3 rodzajach smakowych
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Na schorzenia oskrzeli i płuc

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

Nazwa produktu leczniczego: Flavamed, 30 mg, 
tabletki
Skład jakościowy i ilościowy: 1 tabletka zawiera 
30 mg ambroksolu chlorowodorku. Substancje 
pomocnicze: 40 mg laktozy jednowodnej.
Postać farmaceutyczna: Tabletka. Białe, okrągłe, 
obustronnie płaskie tabletki ze ściętymi krawę-
dziami i linią podziału na jednej stronie. Tabletkę 
można podzielić na połowy.
Wskazania do stosowania: Leczenie mukolitycz-
ne w ostrych i przewlekłych chorobach oskrzeli 
i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarza-
nia i transportu śluzu.
Przeciwwskazania: Produktu leczniczego Flava-
med nie należy stosować w przypadku stwierdzo-
nej nadwrażliwości na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Ze względu 
na dużą zawartość substancji czynnej, Flavamed 
nie jest odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 
6 lat.

Na podstawie ChPL z dn. 07.07.2011

Nazwa produktu leczniczego: Flavamed, 60 mg, 
tabletki musujące.
Skład jakościowy i ilościowy: Jedna tabletka 
musująca zawiera 60 mg ambroksolu chlorowo-
dorku.
Substancje pomocnicze: 110,00 mg laktozy 
bezwodnej, 5,5 mmol (126,5 mg) sodu i 29 mg 
sorbitolu w jednej tabletce. 
Postać farmaceutyczna: Tabletka musująca. 
Okrągłe, białe tabletki z linią dzielącą po jednej 
stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.
Wskazania do stosowania: Leczenie mukolitycz-
ne podczas mokrego kaszlu występującego w 
przebiegu ostrych i przewlekłych chorób oskrzeli 
i płuc. 
Przeciwwskazania: Nie stosować produktu 
leczniczego Flavamed w przypadku nadwrażli-
wości na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Ze względu na dużą 
zawartość substancji czynnej oraz w związku 
z tym, że nie określono dotychczas bezpieczeń-
stwa stosowania i skuteczności produktu Flava-
med u dzieci w wieku poniżej 12 lat, Flavamed 
jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 
12 lat.

Na podstawie ChPL z dn. 16.11.2010

Nazwa produktu leczniczego: Flavamed, 15 
mg/5 ml, syrop
Skład jakościowy i ilościowy: 1 miarka (5 ml) 
syropu zawiera 15 mg ambroksolu chlorowo-
dorku (Ambroxol hydrochloridum). Substancje 
pomocnicze: sorbitol 1,75 g 
Postać farmaceutyczna: Syrop. Przezroczysty, 
bezbarwny do jasnobrązowego roztwór o zapa-
chu malinowym.
Wskazania do stosowania: Leczenie mukolitycz-
ne w ostrych i przewlekłych schorzeniach oskrzeli 
i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarza-
nia i transportu śluzu.
Przeciwwskazania: Nie stosować produktu 
leczniczego Flavamed w przypadku nadwrażli-
wości na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. U dzieci w wieku poniżej 
2 lat syrop Flavamed należy stosować jedynie 
pod nadzorem lekarza. 

Na podstawie ChPL z dn. 15.12.2008

Nazwa produktu leczniczego: Flavamed max, 6 
mg/ml (30 mg/5 ml), roztwór doustny
Skład jakościowy i ilościowy: 1 ml syropu zawie-
ra 6 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli 
hydrochloridum). 5 ml roztworu doustnego 
(jedna łyżka miarowa) zawiera 30 mg ambroksolu 
chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). 
Substancje pomocnicze: sorbitol 

FLA_2015_C3_12

FLA_2015_C3_5

FLA_2015_C3_11

FLA/2014/C3/6

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy.
Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00

Postać farmaceutyczna: Roztwór doustny, prze-
zroczysty, bezbarwny do jasnożółtego roztwór 
o zapachu malinowym. 
Wskazania do zastosowania: leczenie mukoli-
tyczne podczas mokrego kaszlu występującego 
w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób 
oskrzeli i płuc. 
Przeciwwskazania: nie stosować produktu 
Flavamed max w przypadku nadwrażliwości na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substan-
cję pomocniczą. 

Na podstawie ChPL z dn. 20.02.2014
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POZBĄDŹ SIĘ ZGAGI 
NA DŁUŻEJ

ORTANOLmax

Wskazania: Leczenie objawów re� uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi 
i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione benzoimi-
dazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu nie należy stoso-
wać jednocześnie z nel� nawirem. 
Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu. Lek zawiera 177 mg laktozy. 

ORTM/011/07-2016

Ortanol®  Max zawiera substancję  nowszej generacji, która w optymalny sposób 
hamuje wydzielanie kwasu solnego przez całą dobę, więc 1 tabletka Ortanol®  Max 
działa nie 12, a 24 godziny. 
• Lek nowszej generacji 
• Hamuje wydzielanie kwasu solnego1 
• Działa nie 12, a 24h1

1 Charakterystyka Produktu Leczniczego  Ortanol®  Max

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.
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Szanowni Czytelnicy!
 

Gdy nadchodzi grudzień, wokół zaczy-
nają pojawiać się pierwsze symptomy 
zbliżających się Świąt Bożego Naro-

dzenia. I w zasadzie od samego początku 
obserwujemy zmaganie się odwiecznie ry-
walizujących ze sobą - tradycji świątecznej 
i konsumpcjonizmu, podobnie jak w filmach 
czy książkach o tematyce świątecznej, 
w których ściera się dobro ze złem. Tradycja 
to zjawisko społeczne, które niewątpliwie 
znalazło się w trudnej sytuacji. Przez długie 
lata stanowiła ona oś, wokół której toczyło 
się życie codzienne, stymulowała przeżycia 
duchowe, budowała więzi międzyludzkie. 
To na tradycji w dużej mierze opiera się 
tworzenie „świątecznego klimatu”, który 
tak bardzo wyróżnia ten czas w stosunku 
do pozostałych dni roku. Wywiera to z kolei 
wpływ na tworzenie rodziny, kształtując 
w dużej mierze osobowość człowieka. Na-
tura skłania nas do szukania bliskości z in-
nymi, poczucia że należymy do wspólnoty, 
w której stanowimy ważne ogniwo, jesteśmy 
akceptowani i doceniani za to, jacy jesteśmy. 
To w tradycji świątecznej występuje najwię-
cej zwyczajów wzmacniających wymienione 
wyżej odczucia. Przede wszystkim dążymy 
do spotkań z bliskimi, co z kolei dzisiejsza 
cywilizacja zdaje się marginalizować, czy 
wręcz wprowadza niechęć do odwiedzin 
spontanicznych poszukując najróżniejszych 
powodów. Gdy już spotkamy się wszyscy, to 
jest to tak wzniosły moment, że stajemy się 

gotowi do czynów wielkich, chcemy dzielić 
się wytworzonym ciepłem międzyludzkich 
relacji pozostawiając przy świątecznym sto-
le nakrycie dla kogoś, kto mógłby w takiej 
chwili być samotnym. Przyjemna atmosfera 
obcowania z bliskimi wzmacniana jest po-
przez doznania zmysłowe charakterystycz-
ne dla Świąt Bożego Narodzenia. Sprzątamy 
i dekorujemy domy, wprowadzając ozdoby, 
mające przynieść określone „korzyści” na 
przyszłość, podkreślić pamięć o przodkach 
i przywiązanie do tradycji. Nie możemy po-
minąć świątecznych smaków, dzięki którym 
od dzieciństwa rozpamiętujemy Święta Bo-
żego Narodzenia jako czas wyjątkowy. Na 
stołach pojawiają się charakterystyczne 
potrawy, bogate w składniki rzadkie i drogie, 
aby tylko mogły wznieść dania wigilijne do 
poziomu delicji. Stoły są zastawione obficie, 
dania podawane są w najlepszej zastawie, 
ustawiane na odświętnym obrusie położo-
nym na „betlejemskim sianku”. To wszystko 
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Zbigniew Szczepankowski
REDAKTOR NACZELNY

sprawia, że wigilijna kolacja oraz świąteczne 
przyjęcia zapewniają doznania smakowe, 
jakich trudno szukać w codziennej diecie. 
Niestety, istna orgia smaków i zewsząd pły-
nące zachęty aby spróbować kolejnych dań, 
sprzyjają utracie kontroli nad ilością zjada-
nych potraw. W wielu przypadkach możemy 
wręcz mówić o świątecznym obżarstwie, 
co niesie za sobą konkretne dolegliwości, 
niekiedy wymagające interwencji lekarskiej 
czy też porady farmaceuty. 
 Drodzy Czytelnicy, w grudniowym wyda-
niu naszego miesięcznika bardzo szczególnie 
chciałbym polecić Państwu artykuły odno-
szące się bezpośrednio do tematyki Świąt 
Bożego Narodzenia, szczególnie „Święta – 
niezbędna tradycja” ukazujący wyraźny roz-
dźwięk pomiędzy tempem życia nakręcanym 
przez cywilizację, a tym co przekazywano 

każdemu z nas z pokolenia na pokolenie. 
 Szanowni Państwo w imieniu właścicieli, 
zespołu redakcyjnego miesięcznika, któ-
ry dotychczas zatytułowany był „Zdrowie 
w Prezencie”, a od wydania grudniowego 
zmieniającego tytuł na „Porady z Apteki” 
oraz własnym pragnę życzyć Państwu wy-
jątkowych Świąt Bożego Narodzenia, które 
poprzez ciepłą świąteczną tradycję na długo 
pozostaną w Państwa pamięci.

Z poważaniem,

R E k L A M A
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ciąg dalszy na str. 11

Trudności, które powodują tę odmien-
ność mogą wpływać także na umie-
jętność planowania, liczenia itp. Dys-

leksja to specyficzne trudności występujące 
u dzieci w uczeniu się jednej lub kilku umie-
jętności, takich jak: czytanie, pisanie i w in-
nych formach komunikacji pisemnej, którym 
towarzyszą trudności w wielu dziedzinach. 
Nie są one wynikiem ogólnego opóźnienia 
rozwoju czy wynikiem osłabienia wrażliwo-
ści zmysłowej, ale zaburzeniami niektórych 
funkcji językowych, postrzegania słucho-
wego, wzrokowego, uwagi, pamięci, late-
ralizacji, orientacji w przestrzeni, będących  

rezultatem nieprawidłowego funkcjonowa-
nia centralnego układu nerwowego. Dyslek-
sja rozwojowa to termin, który stosuje się  
w odniesieniu do uczniów, którzy doświad-
czają tych trudności od początku nauki czy-
tania, w przeciwieństwie do dysleksji nabytej  
u dorosłych, którzy wskutek organicznych 
uszkodzeń mózgu utracili posiadaną wcześ-
niej umiejętność czytania i pisania.

Wyróżnia się trzy formy zaburzeń 
dysleksji rozWojoWej, które mogą 
WystępoWać W postaci izoloWanej 
lub łącznie.

Dys K
sj

a
Dysleksja  to specyficzne zaburzenie 

o podłożu neurobiologicznym, 
polegające na odmiennym sposobie 
nabywania umiejętności czytania 
i pisania u dzieci o prawidłowym 

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

Raniberl Max
...na dolegliwości 
żołądkoweżołądkoweżołądkowe

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 
Raniberl Max 150 mg, tabletki powlekane, substancja czynna: chlorowodorek ranity-
dyny (Ranitidinum).

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 
każda tabletka powlekana zawiera 167 mg chlorowodorku ranitydyny 
(co odpowiada 150 mg ranitydyny).

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
tabletka powlekana, biało-żółte do lekko żółtych, lekko obustronnie wypukłe tabletki 
powlekane ze ściętym brzegiem i z linią podziału po obu stronach tabletki. Linia 
podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie 
podział na równe dawki.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA 
Raniberl Max jest stosowany w leczeniu objawowym dolegliwości żołądkowych, takich 
jak: zgaga, niestrawność (dyspepsja), nadkwaśność soku żołądkowego, ból 
w nadbrzuszu, które nie są związane z chorobą organiczną przewodu pokarmowego.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie wolno przyjmować produktu Raniberl Max w przypadku stwierdzonej nadwraż-
liwości na chlorowodorek ranitydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
(aktualizacja 18.11.13)
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Dexak®Dexak

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

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Dexak, tabletki powlekane 25 mg. 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każda tabletka zawiera 25 mg deksketoprofenu w postaci deksketoprofenu z trometamolem. 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:  Białe, okrągłe, powlekane tabletki z linią dzielącą. Tabletki można dzielić na połowy. 
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu mięśniowo-kost-
nego, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów. 
PRZECIWWSKAZANIA: Nie wolno stosować produktu leczniczego Dexak tabletki w następujących przypadkach: u pacjentów 
z nadwrażliwością na substancję czynną, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub 
inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, 
pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; u pacjentów z reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania 
ketoprofenu lub fi bratów w wywiadzie; u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego 
lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub krwawieniem 
lub ich podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia  lub perforacji ,u pacjentów 
z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające z krwa-
wieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; u pacjentów z ciężką 
niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min);u pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10-15 punktów w skali Child’a - Pugh’a); u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi 
zaburzeniami krzepnięcia krwi;u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedosta-
tecznej ilości płynów); u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji. 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU Berlin-Chemie AG (Menarini Group) 
Glienicker Weg 125 12489 Berlin ,Niemcy, aktualizacja 28.04.2015 INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA 
Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Dexak SL,  25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego. 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Dexak SL, 25 mg, granulat do sporządzania roztworu doustnego Każda saszetka granulatu do 
sporządzania roztworu doustnego zawiera: deksketoprofen 25 mg w postaci soli deksketoprofenu z trometamolem. Substancje 
pomocnicze: sacharoza z krzemionką koloidalną 2,4-2,44 g. 
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Granulat do sporządzania roztworu doustnego  w kolorze żółtocytrynowym. 
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Krótkotrwałe leczenie objawowe ostrego bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np.  
ostrego bólu mięśniowo-kostnego, bolesnego miesiączkowania oraz bólu zębów. 
PRZECIWWSKAZANIA:  Nie wolno stosować produktu leczniczego Dexak SL granulat w następujących przypadkach: nadwraż-
liwość na deksketoprofen, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą;u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) 
wywołują napady astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub 
obrzęku naczynioruchowego; jeśli w wywiadzie występowała fotoalergia lub reakcje fototoksyczne podczas leczenia  ketopro-
fenem lub fi bratami; u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, 
związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; u pacjentów z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową/ krwotokiem z przewodu 
pokarmowego (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); u pacjentów z przewlekłą 
dyspepsją lub podejrzeniem choroby wrzodowej/ krwotokiem; u pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie lub 
zaburzenia przebiegające z krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów 
z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby; u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pacjen-
tów z ciężkim odwodnieniem (spowodowanym przez wymioty, biegunkę lub niedostateczną podaż płynów);u kobiet w trzecim 
trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią. 
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 
125 12489 Berlin Niemcy,  aktualizacja 2.2016 
INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00

DEX_2015_C3_15 DEX_2016_C3_22

Wymierzony w ostry ból
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•	 Dysleksja to trudności w czytaniu przeja-
wiające się zaburzeniami tempa i technik 
czytania oraz stopnia rozumienia treści. 

•	 Dysortografia przejawia się trudnościami 
w opanowaniu poprawnej pisowni mimo 
dobrej znajomości jej zasad.

•	 Dysgrafia oznacza trudności w opano-
waniu pożądanego poziomu graficznego 
pisma.

istnieje Wiele przyczyn dysleksji, 
jednak etiologia tych zaburzeń 
W chWili obecnej nie jest jeszcze do 
końca poznana.oto najWażniejsze 
koncepcje jej poWstaWania:

•	 Genetyczna - łączy występowanie dys-
leksji z dziedziczeniem zmian w układzie 
nerwowym. Czynnikami patogennymi są 
wiec geny przekazywane z pokolenia na 
pokolenie.

ciąg dalszy ze str. 9

R E k L A M A



Wskazania do stosowania: pomocniczo w ostrych i przewlekłych stanach zapalnych dróg oddechowych 
z kaszlem. Od 1 roku życia. 

Przeciwwskazania: leku Prospan® nie wolno stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję 
czynną lub jakikolwiek inny składnik leku. Syrop nie zawiera ani cukru, ani alkoholu. 
Przed zastosowaniem zawsze należy zapoznać się z pełną informacją o leku. 
Podmiot odpowiedzialny: Salveo Poland. Nr pozwolenia M.Z.: 8151. Lek wydawany bez recepty. 

100 ml syropu zawiera wyciąg z liści bluszczu pospolitego DER(5-7,5;1) - 0,7 g Syrop na kaszel
PROSPAN®

Syrop na kaszel

Pastylki na gardło Isla® pomagają dorosłym i dzieciom w złagodzeniu drażniącego kaszlu, irytującego drapania w gardle i rozwią-
zaniu problemu chrypki. Isla działa nawilżająco i regenerująco. Ze względu na unikalny skład bez obaw używane są przez kobiety 
w ciąży i matki karmiące, a dodatkowo Isla® Mint i Cassis nie zawiera cukru, co oznacza, że mogą ją stosować również cukrzycy.

Cztery 
wspaniałe 
smaki 
pastylek 
Isla:

Postać preparatu: 30 pastylek. 
Podmiot odpowiedzialny: Salveo Poland. 

Rodzaj produktu: wyrób medyczny.

• O łagodnym, ziołowym smaku• O smaku imbiru z miodem
• O łagodnym smaku mięty pieprzowej
• Bez cukru

• O smaku czarnej porzeczki
• Zawierają dodatek witaminy C
• Bez cukru

Sprawdzony specjalista od urazów!

Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłuczeniach, obrzękach stawowych, pourazowych  i spowodowanych oparzeniami I°.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Nie stosować doustnie, na rozległe rany, uszkodzoną lub zakażoną skórę,  na miejsca 
z widocznym wypryskiem, długotrwale i u dzieci < 3 lat. 
Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.  
Postać: żel, tuba 75 g.
Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss, Česka Republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7, Republika Czeska.
Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02-672 Warszawa.
¹Lek dostępny na rynku od 1962 r., na podstawie ChPL Altacet® Tabletki.

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.

ALTACET

r e k l a m a



Thonsilan spray zawiera kompleks NeoSilve+, który powleka bło-
nę śluzową gardła ochronnym fi lmem, chroniąc ją przed wpływem 
szkodliwych czynników chorobotwórczych oraz zapewniając odpo-
wiedni poziom nawilżenia.

Wyrób medyczny Thonsilan spray może być 
stosowany wspomagająco w: 
• leczeniu stanów zapalnych gardła tj. zapalenie błony śluzowej jamy 
ustnej oraz gardła, zapalenie bakteryjne migdałków podniebiennych, 
• łagodzeniu dolegliwości związanych z nadmiernym obciążeniem 
więzadeł głosowych,
• łagodzeniu dolegliwości związanych z suchością w jamie ustnej.

Sposób użycia i dawkowanie: 
Rozpylać na śluzówkę jamy ustnej i gardła. 
Dorośli: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż 4 razy na dobę po 
3 dawki 
Dzieci od 6 lat: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż  3 razy na 
dobę po 3 dawki

Dostępne opakowania: 20 ml

Wytwórca: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o. 

gardłochroni i nawilża
Thonsilan spray zawiera kompleks NeoSilve+, który powleka bło-
nę śluzową gardła ochronnym fi lmem, chroniąc ją przed wpływem 
szkodliwych czynników chorobotwórczych oraz zapewniając odpo-
wiedni poziom nawilżenia.

Wyrób medyczny Thonsilan spray może być 
stosowany wspomagająco w:
• leczeniu stanów zapalnych gardła tj. zapalenie błony śluzowej jamy 
ustnej oraz gardła, zapalenie bakteryjne migdałków podniebiennych, 
• łagodzeniu dolegliwości związanych z nadmiernym obciążeniem 
więzadeł głosowych,
• łagodzeniu dolegliwości związanych z suchością w jamie ustnej.

Sposób użycia i dawkowanie:
Rozpylać na śluzówkę jamy ustnej i gardła. 
Dorośli: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż 4 razy na dobę po 
3 dawki 
Dzieci od 6 lat: w zależności od potrzeb ale nie więcej niż  3 razy na 
dobę po 3 dawki

Dostępne opakowania:

Wytwórca: Novascon Pharmaceuticals Sp. z o.o. 

chroni i nawilżachroni i nawilża
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ciąg dalszy ze str. 11

•	 Opóźnionego dojrzewania ośrodkowego 
układu nerwowego - spowodowana jest 
przez czynniki takie jak geny czy hormo-
ny. Czynniki patogenne działają w okresie 
okołoporodowym, powodując fragmen-
taryczne dysfunkcje centralnego układu 
nerwowego. Powstałe zaburzenia mogą 
dotyczyć wielu frakcji jak: lateralizacja 
(asymetria czynności prawej i lewej stro-
ny ciała, która wynika z różnic w budowie 
i funkcji obu półkul mózgowych), funkcji 
językowych, percepcyjno-motorycznych 
i ich integracji.

•	 Organiczna - uzewnętrznia się mikrou-
szkodzeniami okolic mózgu, które szcze-
gólnie uczestniczą w procesie czytania 
i pisania. Uszkodzenia te związane są ze 

R E k L A M A
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szkodliwymi czynnikami chemicznymi 
i biologicznymi w okresie okołoporodo-
wym.

•	 Hormonalna - zakłada, że przyczyną 
dysleksji jest nadprodukcja testosteronu 
w okresie prenatalnym, która zaburza 
funkcjonowanie systemu immunologicz-
nego powodując zablokowanie rozwoju 
lewej półkuli mózgu. Skutkiem tego jest 
opóźnienie rozwoju mowy we wczes-
nym dzieciństwie i dysleksja w wieku 
szkolnym.

•	 Koncepcja psychodysleksji - upatruje 
przyczyny dysleksji rozwojowej w za-
burzeniach emocjonalnych. W wyniku 
urazów psychicznych i stresu dochodzi 
do zaburzeń mowy (jąkanie), a także do 
wrogiego stosunku do szkoły i do na-
uczycieli.

 

dysfunkcje W obrębie centralnego 
układu nerWoWego poWodują za-
burzenia percepcji i pamięci Wzroko-
Wej oraz słuchoWej, orientacji prze-
strzennej, spraWności motorycznej. 
Rozpoznania zaburzeń dokonuje się na pod-
stawie analizy niepokojących objawów, które 
w okresie niemowlęcym zauważają rodzice 
czy inni opiekunowie, a w okresie przed-
szkolnym czy wczesnoszkolnym rodzice 
i nauczyciele. Już w wieku niemowlęcym 
u dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji brak 
jest raczkowania, a w wieku przedszkolnym 
można dostrzec sygnały takie jak na przy-
kład opóźniony rozwój mowy.
 
istnieje Wiele symptomóW Wskazu-
jących na Wystąpienie dysleksji. Oto 
niektóre z nich, które powinny zaniepokoić 
opiekunów dzieci i skłonić do wizyty u lo-
gopedy.
•	  Dziecko niechętnie uczestniczy w zaba-

wach ruchowych;
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•	  Nie umie zawiązywać sznurowadeł, zapi-
nać guzików, posługiwać się nożyczkami;

•	  Nie umie i nie lubi rysować, ma trudności 
w odtwarzaniu prostych figur geome-
trycznych czy szlaczków;

•	  Niechętnie bawi się klockami, układan-
kami czy puzzlami;

•	  Nie umie ułożyć żadnej układanki nawet 
według prostego wzoru;

•	  Jest oburęczne;
•	  Nie potrafi odróżnić strony prawej i lewej 

swego ciała;
•	  Ma kłopoty z koncentracją;
•	  Ma wadę wymowy;
•	  Ma trudności z zapamiętywaniem nawet 

krótkich piosenek, wierszyków, dni tygo-
dnia, pór roku, nazw posiłków, rzeczy 
itp.;

•	  nie potrafi prawidłowo wypowiadać zło-
żonych słów i robi błędy ortograficzne;

•	  Nie różnicuje podobnych głosek (z s, b 
p);

•	  Nie może nauczyć się jazdy na rowe-
rze czy hulajnodze gdyż ma problemy 
z równowagą;

•	  Nie potrafi rzucać do celu i chwytać;
•	  Nie umie poprawnie używać wyrażeń 

przyimkowych opisujących przestrzeń: 
nad – pod, za – przed, wewnątrz – ze-
wnątrz;

•	  Nie rozpoznaje właściwie znaków i sym-
boli matematycznych jak: „+” i „x”, „ < ” 
i „ > ” oraz figur geometrycznych;

•	  Odczytuje liczbę od prawej do lewej;
•	  Ma ograniczoną pamięć krótkotermino-

wą, co sprawia, że uczenie sie faktów 
jest trudne;

•	  Występują trudności przy udzielaniu 
szybkich odpowiedzi lub swobodnych 
wypowiedzi (pojawiają się trudności 
w odnalezieniu właściwego słowa);

•	  Przekręca nazwiska i nazwy
•	  Ma trudności w robieniu większej ilości 

rzeczy w danym czasie (jeżdżenie na 
rowerze i jednoczesne mówienie);
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Na etapie nauczania początkowego można 
zauważyć słabe postępy w czytaniu nie-
zależnie od metody nauczania, poważne 
trudności z pisaniem, czasami niemożliwe do 
odczytania słowa, opuszczanie lub mylenie 
krótkich wyrazów, mylenie liter o podobnym 
kształcie.

dyslektykoWi czytanie i pisanie spra-
Wia ogromną trudność, ponieWaż 
mylą mu się kształty i dźWięki. Nie 
pamięta wyglądu zapisanych słów i nie może 
poprawić swoich błędów. Ten sam wyraz raz 
pisze prawidłowo, a raz z błędem. Dysleksję 
ma około 15% polskich uczniów, a nasiloną 
około 4%. Cztery razy częściej dyslektykami 
są chłopcy niż dziewczynki.
 
z dysleksji się nie Wyrasta, można 
ją tylko korygoWać. Im szybciej się ją 
wykryje i postawi właściwą diagnozę, tym 
wcześniej można przystąpić do kompeten-
tnej terapii. Chcąc się upewnić, że na pew-
no mamy do czynienia z dysleksją, zawsze 
należy wykluczyć inne przyczyny trudności 
szkolnych, jak wady słuchu, wzroku, niedo-
rozwój umysłowy oraz opóźnienia wynika-
jące z zaniedbań wychowawczych w domu 
lub niewłaściwego nauczania. Na pierwszym 
etapie nauki małe dziecko ma prawo do pew-
nych błędów, jednak w następnych latach, 
jeżeli to się powtarza, należy przeprowadzić 
badania w poradni psychologiczno – peda-
gogicznej. Psycholog wykona testy i opisze 
problemy dziecka oraz przekaże zalecenia 
jak należy pracować z dyslektykiem. Jeśli 
w odpowiednim czasie nie skorzystamy 
z porad psychologa, to kłopoty dziecka 
zaczną narastać i staną się udręką.
 
praca z dzieckiem, u którego stWier-
dzono dysleksję jest bardzo żmudna. 
Rodzice muszą włączyć się w codzienną 
terapię i muszą chwalić za każdy najdrob-
niejszy sukces oraz rozwijać mocne strony 
dziecka. Jeżeli dziecko słabo czyta, może 



Blend-a-dent Original, 47g
Trwałe umocowanie, neutralny smak

Blend-a-dent Fresh, 47g
Trwałe umocowanie oraz miętowy smak, dający uczucie 
przyjemnego chłodu i czystości w ustach, bez wpłwu na smak potraw

Blend-a-dent Plus Dual Power, 40g
Silniejsze i długotrwałe utrzymanie dzięki gęstszej konsystencji, neutralny smak 

Blend-a-dent Plus Dual Protection, 40g
Specjalny aktywny składnik antybakteryjny pozwala zachować świeży oddech 
nawet przez 8 godzin, miętowy smak

Sięgnij po trwałe umocowanie z Blend-a-dent
Kremy mocujące do protez zębowych
Blend-a-dent Original, 70g 

Teraz większe, ekonomiczniejsze opakowanie!
Trwałe umocowanie, neutralny smak!
Informacji udziela: Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o., 
ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa. 
Wyprodukowano w Niemczech.

Sięgnij po trwałe umocowanie 
  z Blend-a-dent!

Kremy mocujące do protez zębowych
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słuchać lektur np. z płyt CD, ale powinno 
również samodzielnie czytać po cichu i na 
głos. Dyslektyk, który pisze bardzo nieczy-
telnie, powinien używać ołówka i gumki oraz 
specjalnej nasadki, która wymusza prawid-
łowy układ trzech palców.

W terapii z dyslektykiem bardzo 
Ważne są codzienne ćWiczenia  
i odpoWiednia gimnastyka. Bardzo waż-
ne jest układanie puzzli i innych układanek, 
gdyż one rozwijają zdolność do analizy 
i syntezy wzrokowej. Równie ważne są też 
ćwiczenia koordynujące ręce i oczy oraz 
gra w piłkę. Pewne rodzaje ruchu stymu-
lują wytwarzanie nowych połączeń między 
półkulami mózgu, poprawiając koordynację 
i płynność czytania, koncentrację i pamięć 

oraz uwalniają od stresu, a wzmacniają po-
czucie własnej wartości. 

 zaWsze należy pamiętać, że dzie-
cka z dysleksją nie należy trakto-
Wać jak chorego, niezdarnego czy 
leniWego. nigdy nie należy karać i nie 
WyśmieWać W nadziei, że zmobilizuje 
się ono do Większej pracy i Wyraź-
niejszych efektóW. zaWsze należy 
starać się zrozumieć sWoje dziecko, 
jego potrzeby i możliWości jak i ogra-
niczenia. każdy, kto pracuje z takim 
dzieckiem, poWinien zaobserWoWać, 
co najskuteczniej mu pomaga. W re-
lacjach z dyslektykiem należy być 
cierpliWym, życzliWym i nagradzać 
za Włożony Wysiłek, a nie za efekty.

Z dysleksji się nie wyrasta, moż-
na ją tylko korygować. Im szybciej 
się ją wykryje i postawi właściwą 
diagnozę, tym wcześniej można 
przystąpić do kompetentnej terapii.

R E k L A M A
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Odchudzanie to słowo, na które 
wielu z nas reaguje bądź reagowało 

w przeszłości bardzo dużym 
przerażeniem. Najczęściej kojarzy 

nam się ze skromnym bukietem 
zielonych warzyw na talerzu oraz 

całymi dniami spędzanymi na 
siłowni bądź bieganiu. 
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Wybierajmy naturalne produkty oraz 
zadbajmy o odpowiednią ilość białka. 
Należy wystrzegać się przede wszystkim fast 
foodów, gotowych potraw do mikrofali, 
słodyczy, ciast, słodkich napojów, chipsów 
oraz wszystkiego co pochodzi z białej mąki. 
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oczywiście znajdują się osoby, które 
takie rozwiązania wprowadzają w ży-
cie, jednak najczęściej rezygnują po 

kilku dniach. Jest to całkowicie normalne, 
ponieważ nie można zmusić naszego ciała 
do ciężkiego treningu jeśli od lat pracujemy 
umysłowo i prowadzimy siedzący tryb życia. 

aby zacząć rozsądne i skuteczne od-
chudzanie pamiętajmy, że czas nie jest 
naszym Wrogiem. „Im szybciej tym lepiej” 
absolutnie nie znajduje tutaj zastosowania 
i przynosi efekt odwrotny od oczekiwane-
go. Konieczna jest systematyczna praca, 
która niekoniecznie musi być wyczerpują-
ca, a może nawet sprawiać przyjemność 
i dobrą zabawę. W celu redukcji nadmiaru 
kilogramów musimy zwrócić uwagę na trzy 
podstawowe czynniki. 

odpoWiedni sposób odży-
Wiania. Słowo „dieta” jest 
oczywiście synonimem tego 

wyrażenia, jednak najczęściej źle się kojarzy. 
Podstawową kwestią jest przynajmniej zbli-
żone określenie jakiej ilości kalorii dziennie 
potrzebujemy. Aby nasze ciało gubiło tkankę 
tłuszczową musimy dostarczać mniej ener-
gii niż zużywamy w ciągu dnia. Jest to tzw. 

1.
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deficyt kaloryczny, czyli czynnik od którego 
w dużej części zależy sukces. Następnym 
krokiem po określeniu ilości pożywienia, jest 
Jego jakość. Wbrew powszechnej opinii jest 
to bardzo trudne ze względu na fakt, że wiele 
produktów uważanych za dietetyczne są 
przepełnione np. sacharozą, czyli zwykłym 
cukrem. Za przykład mogą służyć gotowe 
musli śniadaniowe jakie znajdujemy w skle-
pach. Napis fit na etykiecie oraz zachęcające 
opakowanie to tylko pozory, które niestety 
często usypiają naszą czujność i nie czytamy 
uważnie etykiety. Wybierajmy naturalne 
produkty oraz zadbajmy o odpowiednią 
ilość białka. Należy wystrzegać się przede 
wszystkim fast foodów, gotowych potraw 
do mikrofali, słodyczy, ciast, słodkich napo-
jów, chipsów oraz wszystkiego co pocho-
dzi z białej mąki. Warto kontrolować także 

spożycie tłuszczy, ponieważ są niezbędne 
w diecie, lecz bardzo kaloryczne. 

regularna aktyWność 
fizyczna. Według niemal 
Wszystkich badań, jakie 
przeproWadzono, deli-

katna aktyWność Wyko-
nyWana codziennie zapeWnia 

dużo lepsze rezultaty od pojedyncze-
go, naWet bardzo Wyczerpującego 
treningu. Jeśli nie jesteśmy osobami, które 
wcześniej uprawiały sport, bądź są dalekie 
od swojej formy sprzed lat, zacznijmy pracę 
nad sobą od delikatnych treningów aerobo-
wych. Mogą być wykonywane na rowerze, 
bieżni, orbitreku czy steperze. Cieszyć się 
nimi możemy zarówno na dworze ze zna-
jomymi, jak i w klubach fitness. Oczywiście 

2.
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Sinulan Duo Forte to suplement diety 
zawierający ekstrakty roślinne, które 
wykazują korzystne podwójne działanie 
na górne drogi oddechowe i odporność

Sinulan Express Forte to przełom w leczeniu zapalenia 
zatok i nieżytu nosa. Innowacyjny i opatentowany 
skład z unikalnym mechanizmem działania. Szybko 
działa – nie tylko odtyka nos, ale też eliminuje 
bakterie i wirusy, nie wysuszając błony śluzowej nosa

Skład: 2 tabletki powlekane zawierają:
• ekstrakt z ziela nasturcji większej 342,8 mg
• ekstrakt z korzenia chrzanu pospolitego 96 mg
• ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 50 mg
• ekstrakt z kwiatu dziewanny drobnokwiatowej 50 mg
• ekstrakt z ziela werbeny pospolitej 50 mg
• ekstrakt z korzenia goryczki żółtej 50 mg

Skład:
• Filmogen II generacji: glicerol, hydroksypropyloceluloza
• woda
• olejki eteryczne:
  Eucalyptus globulus 
  Mentha piperita 
  Rosmarinus offi  cinalis 
  Thymus satureioides

Opakowanie: 
30 tabletek, 
60 tabletek

Opakowanie: 
postać: 15 ml, aerozol do nosa

Suplement dietySinulan Duo forte

Sinulan Express forte Wyrób medyczny

Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska.

Dystrybutor: Walmark Sp. z o.o., ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, Polska.

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.
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w późniejszym etapie, bądź w przypadku 
osób w lepszej kondycji najlepsze rezultaty 
zapewnia połączenie treningu aerobowego 
z siłowym. Wpływa to nie tylko na zmniej-
szenie ilości wyświetlanych przez wagę kilo-
gramów, ale również mocno zmienia naszą 
sylwetkę. Najbardziej doświadczone osoby 
oraz sportowcy mogą zamiast treningów 
aerobowych o stałej intensywności włączyć 
interwały, które w bardzo szybkim czasie 
przyspieszają metabolizm i poprawiają na-
sze cechy motoryczne. Niezależnie jednak od 
etapu na jakim jesteś, kluczem do osiągnięcia 
celu pozostaje systematyczność. 

przemyślana suple-
mentacja. chodź to po-
Wyższe dWa czynniki 
Wydają się mieć duże 

znaczenie dla końcoWe-
go rezultatu, to jednak 

spalacze tłuszczu znacząco mogą 
popraWić uzyskane przez nas Wyniki. 
Jeśli wybieramy tabletki na odchudzanie 
o potwierdzonej skuteczności możemy 
oczekiwać zwiększenia procesów termo-
genicznych oraz stymulacji naszego me-
tabolizmu do wydajniejszej pracy. Są to 
ważne aspekty, szczególnie dla osób, któ-
re nie do końca przykładają szczegółową 
uwagę do diety oraz treningu. Co ważne, 
wielu z nas odpowiednia suplementacja 
pozwala na osiągnięcie efektów szybciej 
i nieco mniejszym nakładem pracy. Tabletki 
na odchudzanie są na rynku od wielu lat 
i poza osobami aktywnymi znajdują również 
uznanie u osób prowadzących siedzący tryb 
życia. W takim przypadku spalacze tłuszczu 
pozwalają na zgubienie kilku kilogramów 
nawet w przypadku braku odpowiedniego 

3.

treningu. Innymi suplementami, które 
warto dołączyć do naszego zestawu są 
wartościowy koktajl białkowy oraz kompleks 
witamin i minerałów.

Źródło: befit.pl/ 
najlepsze-spalacze-tluszczu/ 
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w witaminie D

Badania ostatnich lat 
potwierdziły, że witamina 

D (cholekalcyferol) znacząco 
zmniejsza śmiertelność z powodu 

niemalże każdej przyczyny, co 
wywiera nacisk na medyczne, 

etyczne i prawne efekty 
prawidłowego diagnozowania 

i odpowiedniego leczenia jej 
deficytu 

Siła życia
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Nie tylko jest on powszechny, ale ma 
on związek z większością chorób 
cywilizacyjnych. Końcowym wyni-

kiem metabolizmu witaminy D jest kalcy-
triol, hormon steroidowy, który posiada 
potężne zdolności naprawcze, a zarazem 

homeostatyczne, czyli wpływające 
na przywracanie stanu równo-

wagi wewnętrznej ustroju. 
Kalcytrolowi możemy 

przypisać również 
efekty plejotropowe 
(wpływające na wię-

cej niż jedną cechę ustroju 
naraz). Hor- mon ten wpływa na 
blisko 200 ludzkich genów w wielu tkan-
kach, co znaczy, że posiada tyle wariantów 
aktywności, ile genów modyfikuje. Jednym 
z najważniejszych genów regulowanych 
przez witaminę D jest gen odpowiedzialny 
za produkcję katelicydyny, naturalnie po-
wstającego antybiotyku o szerokim spek-
trum. Poziom naturalnej witaminy D, jaką 
mają osoby żyjące w środowisku dobrze 
nasłonecznionym waha się między 40 a 70 
ng/mL, uzyskuje go obecnie niewiele osób. 

najbardziej istotne tezy płynące 
Wprost z badań medycznych móWią 
o znaczącym obniżeniu śmiertelno-
ści zWiązanej z rozWojem chorób no-
WotWoroWych. Podniesienie poziomu 
kalcytriolu do pułapu 40 ng/mL, poprzez 
suplementację witaminą D nawet niewielką 
dawką, czyli 1000 j.m/dobę, może ograni-
czać rozwój raka narządów wewnętrznych 
o 60%. Poza rakiem, witamina D ma związek 
z chorobami sercowo-naczyniowymi, nad-
ciśnieniem, wylewami, cukrzycą, stward-
nieniem rozsianym, stanami zapalnymi jelit, 
osteoporozą, chorobami przyzębia i zębów, 
zwyrodnieniem plamki żółtej, chorobami 
psychicznymi, reumatoidalnym zapaleniem 
stawów, skłonnością do upadków, chronicz-
nymi bólami. 

ostatnie badania ujaWniły znaczące 
doWody, że epidemie grypy, a także 
naWet zWykłe przeziębienia, są spo-
WodoWane sezonoWym deficytem 
Witaminy d, która pośrednio przyczynia 
się do produkcji katelicydyny – naturalne-
go, endogennego antybiotyku. Odkryto, że 
dawka 2 000 IU witaminy D dziennie nie-
malże kompletnie eliminuje występowanie 
przeziębienia i grypy. Obserwowana w ostat-
nich latach potrójna epidemia wśród dzieci, 
autyzmu, astmy i cukrzycy typu I, która 
wybuchła po powszechnym doradzaniu 
unikania promieni słonecznych, może być 
tragicznym następstwem deficytu witaminy 
D dziecka w okresie niemowlęcym lub matki 
w okresie ciąży. 

tWierdzenie, że Witamina d może po-
móc ochronić się przed takim szerokim 
spektrum chorób może zdaWać się nie-
dorzeczne, dopóki nie uśWiadomimy 
sobie, że Witamina d nie jest Witaminą. 
Jej aktywną postać możemy śmiało nazwać 
hormonem z grupy związków steroidowych. 
Hormony będące w prostej linii pochodnymi 



26 grudzień 2016  |  POrAdY z APTeKi

cholesterolu szeroko wpływają na funk-
cjonowanie praktycznie wszystkich tkanek 
i narządów, w tym Centralnego Systemu 
Nerwowego, ponieważ należą do substan-
cji przenikających przez bariery mózgowe 
i aktywnie wpływających na funkcje tkanki 
nerwowej. Wcześniej często sądzono, że 
główną aktywnością witaminy D jest jej 
funkcja endokrynalna – regulująca poziom 
wapnia w surowicy - i w ten sposób jest 
zaangażowana w metabolizm ko-
ści. Faktycznie, klasyczna praca 
witaminy D zaczyna się kiedy 
nerki utleniają 25(OH)D do 
1,25[(OH)]D, która z kolei 
w sposób bezpośredni 
i pośredni utrzymuje po-
ziom wapnia w surowicy 
krwi. 

Obecnie wiemy już, że więk-
szość narządów posiada re-
ceptory dla kalcytriolu, a jego 
działanie jest podobne do hormonów 
steroidowych, czyli stanowią swoisty czą-
steczkowy przełącznik warunkujący funk-
cjonowanie blisko 200 genów, co przekłada 
się na regulację ich działania. To wyjaśnia 
dlaczego ta sama substancja może pełnić 
rolę ochronną przed rakiem, grypą, astmą, 
stwardnieniem rozsianym i schorzeniami 
sercowo-naczyniowymi, a nie jedynie leczyć 
krzywicę i osteomalację. 

W ostatnich latach naukowcy doszli do 
wniosku, że dosłownie każdy ma chroniczny 
niedobór 25(OH)D, przynajmniej w zimie, 
a nieobecność związku macierzystego wita-
miny D (cholecalcyferolu) we krwi oznacza, 
że cała dostępna witamina D jest zużywana 
na potrzeby metabolizmu i nic nie jest ma-
gazynowane. Z tego też powodu większość 
osób ma chroniczny głód substratu, funkcjo-
nalny deficyt witaminy D, a w konsekwencji 
wyższe ryzyko zachorowalności na tzw. 
„choroby cywilizacyjne”. 

Każdy lekarz czuje się komfortowo z ideal-
nym poziomem 25(OH)D rozpoczynającym 
się od 40 ng/mL. Zdrowe osoby powinny 
uzupełnić poziom odpowiednimi dawkami 
witaminy D lub promieniowaniem ultrafio-
letowym B (UVB), żeby osiągnąć naturalny 
poziom 25(OH)D (40-70 ng/mL) przez cały 
rok, niezależnie od tego czy są to dzieci, 

kobiety ciężarne, karmiące, mło-
de, zdrowe jednostki, czy osoby 
starsze. Jaka jest rola witaminy 

D w leczeniu? Genetyczny me-
chanizm działania witaminy 

D może mieć znaczącą rolę. 
Witamina D zmniejsza po-
dział komórek, powoduje 
ich różnicowanie, śmierć 
i zapobiega rozwojowi na-
czyń krwionośnych. Są to 

pożądane cechy w leczeniu 
raka. Prosta analiza zysków 

i strat sugeruje, że pacjenci 
z potencjalnie złośliwą postacią 

raka powinni utrzymać poziom 25(OH)
D na maksymalnie wysokim poziomie (55-
70 ng/mL), w zakresie, który zapewnia 
prawidłowe przenikanie aktywnej postaci 
kalcytriolu do komórek. 

Witamina D zmniejsza 
podział komórek, 

powoduje ich 
różnicowanie, śmierć 
i zapobiega rozwojowi 
naczyń krwionośnych. 
Są to pożądane cechy 

w leczeniu raka
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deficyt Witaminy d u dorosłych osób 
W krajach uprzemysłoWionych jest 
raczej regułą niż Wyjątkiem. Ponad-
to, definicja deficytu witaminy D zmienia 
się niemalże co rok, w miarę jak badacze 
dostrzegają, że minimalny idealny poziom 
25(OH)D jest wyższy niż uprzednio sądzili. 
Oczywiście im wyższy jest najniższy po-
ziom witaminy D, tym większy procent 
populacji ma deficyt. Badania pokazują, 
że jedynie około 10% badanej populacji 
posiada zadowalające poziomy aktyw-
nych metabolitów witaminy D. W wypadku 
obecności metabolicznych schorzeń kości 
takich jak krzywica, rozmiękczenie czy 
osteoporoza, większość lekarzy przyj-
muje, że może to ulec zmianie, że deficyt 
witaminy D nie daje żadnych objawów. Po-
wszechne w każdym gabinecie lekarskim 
skargi na niedowłady różnego rodzaju, 

uczucie ciężkości w nogach, zmęczenie 
albo łatwe męczenie się, mogą być symp-
tomami deficytu witaminy D. Tego rodzaju 
skargi występują często, dolegliwości się 
trudno leczy i są one łatwe do zlekcewa-
żenia, a mogą być znamienne dla deficytu 
witaminy D. Pacjenci w podeszłym wieku, 
przykuci do wózków inwalidzkich z po-
wodu miopatii spowodowanej deficytem 
witaminy D, zwykle odzyskują ruchliwość 
po leczeniu. Ostatnie silne powiązania de-
ficytu witaminy D z obniżonym nastrojem 
i osłabieniem funkcji poznawczych u osób 
starszych sugerują, że depresyjny nastrój 
i osłabienie funkcji poznawczych mogą 
być obecnymi jej objawami. Ślepa próba 
wykazała, że podanie 4 000 j.m. witaminy 
D dziennie poprawiło nastrój u pacjentów 
endokrynologicznych, leczonych ambu-
latoryjnie. 

R E k L A M A
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istnieją trzy możliWości leczenia 
deficytu Witaminy d: śWiatło sło-
neczne, sztuczne promienie uVb i su-
plementacja Witaminą d. 

ekspozycja W południe na 
śWiatło słoneczne lub sztucz-
ne promienie uVb (łóżka opalające) 

całego ciała przez 10-15 minut wprowadza 
do obiegu 10 000 IU witaminy D w przy-
padku większości osób dorosłych o jasnej 
karnacji skóry. 

jedna lub dWie ekspozycje ty-
godnioWo poWinny utrzymać 
poziom Witaminy d na idealnym 

poziomie, ale powinno się to potwier-
dzić sprawdzeniem poziomu 25(OH)D we 
krwi. Ci, którzy wybierają promienie UVB 
do nasycenia się witaminą D, zarówno ze 
światła słonecznego, jak i sztucznych źródeł, 
powinni unikać oparzeń mogących wywołać 
czerniaka skóry. Ponadto, powinni rozumieć, 
że regularna ekspozycja na promienie UV 
postarza skórę i zwiększa ryzyko czerniaka. 

leczenie oznacza ustne przyj-
moWanie cholekalcyferolu, 
znanego jako Witamina d. Aby 

osiągnąć odpowiedni poziom 25(OH)D 
zwykle są potrzebne duże dawki witami-
ny D. Jednym z problemów jest archaiczna 
metoda stosowana do określenia dawko-
wania – IU (ang. international units) - jed-
nostki międzynarodowe. 1000 j.m. witami-
ny D wydaje się dużą ilością, a faktycznie 

jest to tylko 0.025 mg lub 25 mikrogramy.  
1 mcg to 40 j.m. Poza tym ilość potrzebnej 
witaminy D jest zależna od wagi ciała, tłusz-
czu, wieku, koloru skóry, pory roku, tego 
gdzie się żyje i tego ile się przebywa na słoń-
cu. W wypadku braku istotnej ekspozycji na 
słońce, pozyskiwanie z diety i suplementacji 
może się okazać potrzebne w ilości około 
1000 j.m. (25 mcg) dziennie na każde 15 kg 
masy ciała, np. pacjent otyły (150 kg) może 
potrzebować do 10 000 IU dziennie, żeby 
osiągnąć poziom 50 ng/mL. 

Pacjenci z poważnymi schorzeniami mogą 
potrzebować więcej, jeśli występuje podwyż-
szony metabolizm 25(OH)D. Podczas ciąży 
deficyt witaminy D staje się coraz większą 
epidemią, a gromadzone dowody z badań na 
zwierzętach dowodzą, że deficyt witaminy D 
matki trwale uszkadza mózg płodu. Kobieta 
ciężarna lub kobieta myśląca o zajściu w cią-
żę powinna mieć sprawdzany poziom 25(OH)
D co 3 miesiące i stosownie do wyników 
być leczona, często dawkami 5 000 IU lub 
więcej dziennie. Karmiące matki wymagają 
nawet więcej, do 7 000 IU dziennie, żeby 
mieć pewność, że ich pokarm jest bogatym 
źródłem witaminy D. 

1.

2.

3.
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Wśród chorób leczonych poprzez 
stosoWanie preparatóW Witaminy 
d, na pierWszy plan Wyłania się os-
teoporoza, krzyWica i rozmiękczenie 
kości. leczenie ostrych przypadkóW 
grypy i przeziębień poprzez podaWa-
nie W okresie 3 dni daWki 2000 j.m./kg 
masy ciała znajduje się W fazie badań 
i może stanoWić przełom W leczeniu 
chorób zakaźnych, W tym rozprze-
strzeniania się Wirusa hiV. 

Znamienny jest również fakt występowanie 
zwiększonej zachorowalności na infekcje 
meningokokowe, pneumokowe oraz strep-
tokokowe w okresie obniżonego poziomu 
naturalnej witaminy D, czyli w zimie. Praw-
dopodobnie wynika to z bezpośredniego 
wpływu na obniżenie białek antybakteryj-
nych (AMP). Możemy stwierdzić, że farma-
kologiczne dawki witaminy D mogą stać się 
skutecznym środkiem uzupełniającym lecze-
nie większości infekcji, co jest szczególnie 
istotne w dobie problemów z lekoopornością 
drobnoustrojów narastającą obecnie. 

Wysokie daWki Witaminy d WproWa-
dzane stopnioWo z 4000 j.m./dobę do 
40000 j.m u pacjentóW W początko-
Wej fazie stWardnienia rozsianego, 
W znaczący sposób spoWodoWało 
zmniejszenie się stopnia uszkodzenia 
mózgu. Jednak dawka 40000 j.m./dobę 
może budzić zastrzeżenia w kontekście tok-
syczności, dlatego zastosowanie witaminy D 
w leczeniu stwardnienia rozsianego wymaga 
korekty dawkowania.

zaróWno epidemiologiczne doWody, 
jak i mechanizmy działania Witaminy 
d sugerują, że może ona mieć działa-
nie lecznicze We Wczesnej fazie raka. 
W badaniach na przeżywalności bez nawro-
tów we wczesnym etapie raka płuca pacjen-
tów odkryto, że ci z najwyższym poziomem 
witaminy D dwa razy częściej przeżywali 

pięć lat bez nawrotów i mieli o wiele lepszy 
wynik ogólnego przeżycia niż ci z najniższym 
poziomem. To silnie sugeruje, że leczenie 
witaminą D daje pozytywny obraz i powinno 
stanowić element leczenia wspomagającego 
w chorobach nowotworowych.

jedynym absolutnym przeciWWska-
zaniem do suplementacji Witaminą d 
jest zatrucie lub alergia na Witaminę 
d, chociaż trudno znaleźć spraWozda-
nia W literaturze na temat ostrych 
alergii na przyjmoWaną Witaminę d, 
W przeciWieństWie do problemóW 
zWiązanych z nasłonecznianiem, bądź 
naśWietlaniem promieniami uVb. 

Niedobór witaminy D jest powszechny i jest 
związany z wieloma schorzeniami. Zrozu-
mienie fizjologii witaminy D i posiadanie dużej 
ilości podejrzeń jest kluczem decydującym 
o postawieniu właściwej diagnozy, szczegól-
nie w dobie szerzących się chorób cywili-
zacyjnych. Leczenie światłem słonecznym 
lub sztucznym promieniowaniem UVB jest 
proste, ale zwiększa ryzyko zachorowania na 
niezłośliwe typy raka skóry i postarza skórę. 
Oparzenia zwiększają ryzyko wystąpienia 
złośliwego raka skóry. 

Odpowiednia suplementacja ustna wymaga 
dawek, które mogą spowodować brak kom-
fortu u lekarza, jako że fizjologiczne dawki 
witaminy D, jeśli nie ma obecności światła 
słonecznego, prawdopodobnie wahają się 
między 400 j.m. dziennie dla niemowląt a 10 
000 j.m. dla chorobliwie otyłych pacjentów 
dorosłych. 

stosoWanie krótkoterminoWo far-
makologicznych daWek Witaminy d 
W celu leczenia przeziębienia czy gry-
py – 2 000 j.m./ kg masy ciała dzien-
nie - choć teoretycznie obiecujące, 
Wymaga jeszcze dalszych badań. 



Coraz bardziej mobilni, rzucani w od-
ległe od siebie miejsca, zapracowani, 
nie mamy czasu na prywatne życie 

rodzinne. Przestało ono być naszą codzien-
nością i stało się odświętna uroczystością. 
Życie rodzinne zanika w przyspieszonym 
tempie, ponieważ sam model rodziny, kiedyś 
wielodzietnej, trójpokoleniowej, przeobraża 
się w model samotniczego bytowania.
 Współczesna cywilizacja nastawiona na 
to, co nowe, tworzy swoje doraźne zwycza-
je, które wypierają stare, dobre obyczaje. 
Często pojęcie „tradycja” utożsamiane jest 
z kulturowym zacofaniem. 

czujemy się nieraz zmuszeni do do-
konyWania Wyboru między tym co 
tradycyjne, a noWoczesne. W men-
talności współczesnego człowieka rzadko 
daje się pogodzić nowoczesność z konty-
nuacją, czyli właśnie z tradycją. Tymcza-
sem autentycznie rozumiana nowoczes-
ność nie tylko nie sprzeciwia się dobrze 
pojętej tradycji, ale z niej właśnie wyrasta 
i na niej jest budowana. Tradycja powinna 
być fundamentalną wartością w życiu 
człowieka. Bez niej każdy byłby istotą 
zagubioną i zawsze zaczynającą wszystko 
od nowa.

Święta
 Niezwykle szybkie tempo życia, 

migracje ludności i częste zmiany pracy  
czy mieszkania sprawiają, że tradycje 

powoli idą w zapomnienie
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tradycja jest międzypokolenioWym 
przekazem, dzięki któremu znamy 
sWoje korzenie, Wiemy kim jesteśmy, 
skąd pochodzimy, kim byli nasi przod-
koWie. Tradycja generalnie bywa przyjem-
nym elementem wzbogacającym codzienne 
życie. 
 
Nieustanne odnawianie tradycji świątecznych 
zgromadzeń rodzinnych jest wielką wartoś-
cią jakie święta nam oferują. Celebrowanie 
dorocznych spotkań jest godne wysiłku, jaki 
wkładamy w ich przygotowanie. Czas świąt 
to okazja do kultywowania tradycji, która 
pełni istotną funkcję w życiu ludzi oraz jest 
czynnikiem integracyjnym. Święta określają 
naszą tożsamość, nadają sens naszej egzy-
stencji, wyznaczają rytm naszego życia, dają 
poczucie porządku, ciągłości, trwałości. Kiedy 
święta obchodzone są tradycyjnie to wówczas 
mamy dla siebie więcej czasu na spotkania, 
składanie sobie życzeń, spożywanie tradycyj-
nych potraw, które są właściwie niezmienne od 
wielu lat. Znajdujemy również czas na zakupie-
nie pięknych upominków, którymi obdarzamy 

bliskie osoby. Święta dają nam sposobność do 
zobaczenia naszej społecznej natury.
 
tradycyjne śWięta mają sWoją atmo-
sferę i są odpoWiednio zrytualizoWa-
ne. Każdorazowe obchody świąt związane 
są z odpowiednimi rekwizytami, określoną 
scenerią czy wystrojem. W przypadku świąt 
Bożego Narodzenia są to choinka, ozdoby, 
jarmarki, lampki, określone potrawy, pre-
zenty. Uczestnicząc w przygotowaniach  
i w obchodach świąt doświadczamy nie-
zwykle ważnych aspektów stabilizujących 
nasze funkcjonowanie. Wspólne zasiadanie 
przy stole, odwiedzanie się czy obdarowy-
wanie się upominkami dają nam poczucie 
uczestnictwa we wspólnocie. Święta są nam 
również potrzebne po to, aby lepiej myśleć 
o sobie, dystansować się od wielu złych emocji  
i zyskać poczucie bezpieczeństwa. Święta są 
doświadczeniem odmiennym od codziennego 
zabiegania i przedświątecznych przygotowań, 
podtrzymują więzi, a świąteczna tradycja jest 
wręcz elementem naszej narodowej tożsa-
mości. 
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osoby, które WyemigroWały z kraju, 
a były nauczone kultyWoWać tra-
dycję, z Wielką pieczołoWitością od-
tWarzają polskie zWyczaje, a naWet 
starają się przekonać do nich miej-
scoWa ludność. Gdyby nie było świąt, 
zwłaszcza rodzinnych, nie mielibyśmy okazji, 
aby przestać oddawać się różnym zajęciom,  
a szczególnie pracy. Dzięki tym obchodom 
choć na moment zapominamy o wszystkich 
problemach i troskach, po prostu wycisza-

my się. Święta Bożego Narodzenia są okazją 
do spotkań utrwalonych przez tradycję oraz 
powodem do refleksji. Tradycję przekazuje-
my naszym dzieciom, aby one przekazywały 
swoim. Ubierając się odświętnie powinniśmy 
postanowić, że w przyszłości będziemy lep-
szymi ludźmi. 
 Niektórzy młodzi ludzie, przeważnie 
samotni, dobrze sytuowani, często za-
pracowani, wybierają wyjazdy urlopowe 
w okresie świątecznym w gronie najbliż-
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szych lub przyjaciół. Razi ich powierzchow-
ny poziom przygotowań, trywializacja 
i komercjalizacja oraz nadmiar bodźców  
w długim okresie przedświątecznym, który 
ma skłaniać do drogich zakupów. Dla nich ten 
okres jest idealny na krótki odpoczynek od 
przedświątecznej gorączki, a potem od sie-
dzenia przez kilka dni z rzędu za stołem. Nie 
rezygnują w całości z tradycji, ale zaczynają 
ją zmieniać i przeżywać święta po swojemu. 
Jak każdy nowy trend odbiegający od tradycji, 
tak i wyjazdy w okresie świąt, mają swoich 
zwolenników, jak i przeciwników. Wierni tra-
dycji niechętnie patrzą na wszelkie nowości  
i modyfikacje, które miałyby zmienić coś 
w utartym już zwyczaju, tak im drogim, bo 
znajomym, niosącym ze sobą często ważne, 
cenne wspomnienia. Niektórzy się buntują 
(na przykład zakochani) i chcą spędzić święta 
inaczej. Marzy im się wyjazd w tym okresie 
ponieważ uważają, że wystarczy im tylko 
własne towarzystwo. 
 
na co dzień ludzie żyją W pędzie, 
otoczeni śWiatem pełnym złości i za-
grożeń, dlatego chcą się czasami od 
tego Wszystkiego oderWać i Wyje-
chać chociażby na kilka dni W okresie 
śWiątecznym, aby od tego odpocząć. 
Trudno jest im wówczas spotkać się z całą 
rodziną. Wielu chciałoby pogodzić tradycję, 
rodzinne zobowiązania i swoje potrzeby, dla-
tego trzeba wykazać trochę elastyczności 
i dobrej woli, a znajdzie się rozwiązanie, które 
wszystkich usatysfakcjonuje. Przecież chodzi 
przede wszystkim o bliskość i serdeczność, 
a nie o datę.

 Tradycja prowadzi do nabywania określo-
nych norm i form zachowania związanych 
z obyczajami świątecznymi lecz i z codzien-
nym funkcjonowaniem. Jest to sposób ut-
rzymania relacji z rodziną, komunikowania 
się z innymi, rozwiązywania problemów, 
spędzania wolnego czasu i sposobu świę-
towania. Tak jak zmienia się społeczeństwo, 
tak i zmieniają się tradycje. Stare powoli 
ustępuje nowemu.
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Czy chlor  
w basenach 
nam szkodzi 

?

Pływanie jest świetnym 
sportem, o czym wszyscy 
wiemy. Czy jednak chlor 
zawarty w wodzie może 

zwiększać ryzyko różnych 
chorób i być szkodliwy dla 

zdrowia kobiety ?
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Szczególnie dla dzieci oraz osób, które 
cierpią na astmę, basen był dotych-
czas zalecany przez ekspertów jako 

ideał sportu, który regularnie uprawiany 
zwiększa objętość płuc i  poprawia oddy-
chanie. 
 
już W 2001 r., badania belgijskie Wy-
kazały peWien niepokojący aspekt. 
stWierdzono korelację pomiędzy 
chlorem W Wodzie i tendencją do ast-
my i alergii. Obecnie kwestia ta została 
podjęta ponownie przez media zdrowotne. 
Toczy się dyskusja, w jakim stopniu i w ja-
kiej ilości chlor w wodzie może stanowić 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia małych 
dzieci i alergików. 

Nie jest tajemnicą, że chlor to czysta chemia 
i na pewno naszej urodzie ani zdrowiu nie 
służy. Pielęgnacja twarzy i ciała musi być 
dużo intensywniejsza po kąpieli w basenie 
niż rzece czy morzu. Niemniej gdyby ktoś 
zapytał dlaczego wobec tego konieczne 
jest w ogóle dodawanie chloru do wody, 
odpowiedz jest prosta - bakterie. Mokry 
i ciepły klimat lub wysoka temperatura, 
tłumy osób przewijających się każdego dnia 
przez baseny - to idealne środowisko dla 
rozwoju bakterii. Z tego względu bardzo 
ważne jest dla naszego zdrowia, aby woda 
w basenie była czysta i regularnie dezyn-
fekowana. Dlatego też chlor jest używany 
tak powszechnie.  Chlor miesza się z wodą 
i świetnie sobie radzi ze zwalczaniem zagra-
żających naszemu zdrowiu bakterii i innych 
substancji organicznych, które są w wodzie. 
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To sprawia, że chlor unieszkodliwia bakterie, 
i zabija wszystkie patogeny. Jest to szcze-
gólnie niezbędne w publicznych basenach, 
z których korzysta wielu ludzi.

Eksperci podkreślają jednak, że gdy chlor 
łączy się z substancjami organicznymi, taki-
mi jak pot, mocz, włosy, powstaje tak zwa-
ny chloramin. Chloramin może natomiast 
atakować błony śluzowe,  drogi oddechowe 
oraz oczy (zaczerwienione oczy po kąpieli 
świadczą właśnie o podrażnieniu chlorami-
nem) . Płuca dzieci, szczególnie dzieci po-
niżej 3 lat,  są szczególnie wrażliwe. Chlor 
może spowodować zapalenie oskrzeli dzieci, 
co znowu może prowadzić do zwiększenia 
ryzyka chorób układu oddechowego. Chlor 
sam w sobie nie pachnie zbyt intensywnie, 

niemniej jednak gdy czujemy silny zapach 
chloru, oznacza to, że mamy zbyt wiele 
chloraminu w powietrzu! 

 Z tych powodów, dobra i odpowiednia wen-
tylacja w basenie jest bardzo ważna. Jeżeli 
pojawia się w czasie pobytu w basenie sil-
na potrzeba kaszlu, a nawet skarżymy się 
na nagłe pieczenie w gardle, może to być 
wyraźnym sygnałem podrażnienia przez 
chloramin. W tym przypadku lekarze do-
radzają wyjść z basenu. 

podsumoWując: płyWanie to sport, 
promocja zdroWia i dobrego samopo-
czucia. płyWanie łagodzi stres i lęk.  
niemniej, uWażajmy na chloramin - 
szczególnie W basenach krytych.
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lekiem 
na całe zło

zimno
z

imno może mieć wiele pozytywnych 
działań na organizm człowieka i to za-
równo jeśli chodzi o częste schorzenia 

organiczne, jak i poprawę samopoczucia, 
normalizowanie funkcji psychicznych oraz 
wpływa na kondycję i urodę skóry. Aby 
można było mówić o leczniczym działaniu 
zimna, należy poddać organizm człowieka 
oddziaływaniu temperatury rzędu od -110⁰C 
do -160⁰C. Po raz pierwszy tego typu za-
biegi przeprowadzone zostały pod koniec 
lat siedemdziesiątych XX wieku przez prof. 
Yamauchi. W Europie pierwsze kriokomo-
ry powstały w Niemczech na początku lat 
osiemdziesiątych XX wieku. Bardzo szybko 
leczenie zimnem zaczęło również pociągać 
polskich naukowców, głównym ośrodkiem 
rodzącej się polskiej krioterapii stał się 
Wrocław pod okiem prof. Z. Zagrobelnego. 
Pierwszą kriokomorę w Polsce uruchomiono 
w 1989 roku.

Taki tytuł, sam w sobie, u większości 
czyTelników wywołuje potworne 
dreszcze. zdecydowanie częściej 
wybieramy wygrzewanie się, czy to 
w lecie na słońcu, czy w jesienno-
zimowe wieczory oTuleni kocem. Dane 
na temat wpływu temperaTury na 
organizm człowieka wydają się być, 
niestety, zgoła oDmienne - to zbyT 
wysoka temperaTura i przegrzewanie 
organizmu częściej sTanowią 
źródła problemów zDrowotnych, 
w szczególności u małych dzieci.
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LeCzeNie zimNem NaLeży rozdzieLić Na 
dwie kaTeGorie, do kTóryCh zaLiCzymy 
krioTerapię miejSCową oraz oGóLNą. 
To zupełnie odmienne działanie zimna na 
tkanki organizmu. W krioterapii miejscowej 
przykłada się do miejsca zmienionego cho-
robowo urządzenie, które wytwarza bardzo 
niską temperaturę. Po kilku cyklach dochodzi 
do destrukcji komórek przez zamarzanie ich 
zawartości i pękanie błon komórkowych. 
W ten sposób leczy się choroby skóry, nie-
które problemy ginekologiczne.

krioTerapia oGóLNa prowadzoNa jeST 
w SpeCjaLNyCh komoraCh.
W przeciwieństwie do miejscowej, nie nisz-
czy komórek, lecz dostarcza organizmowi 
tak zwanego stresu fizjologicznego. Jest 
to duży szok dla ustroju, lecz daje niemal 
natychmiastowe pozytywne skutki. Dzieje 
się tak, gdyż pod wpływem gwałtownego 
zimna kurczą się drobne naczynia skórne, 
aby nie doszło do szybkiego wychłodzenia 
organizmu. Po krótkim czasie zaczyna się 
obrona ustroju, która polega na masyw-
nym rozszerzeniu naczyń krwionośnych, 
szczególne w kończynach, stawach, skórze. 
Powoduje to zwiększenie przepływu krwi 
przez tkanki. Wraz z pobudzeniem krążenia 
komórki otrzymują zastrzyk tlenu, substan-
cji odżywczych, a przede wszystkim wielu 
innych substancji, które mogą modyfikować 
przebieg procesów chorobowych, łagodzić 
stan zapalny, a w ostateczności znosić ból. 
Następuje przyspieszenie odbudowy uszko-
dzonych tkanek, co jest tak bardzo istotne 
w chorobie zwyrodnieniowej stawów czy 
chorobie reumatycznej. Dotlenienie, odży-
wienie mięśni wpływa na ich rozluźnienie, 
co może łagodzić dolegliwości związane 
z nerwobólami. Następuje przyspieszenie 
przemiany materii, co wpływa na lepsze 
samopoczucie oraz procesy detoksykacji 
organizmu.

oSTry Szok TermiCzNy Nie pozoSTaje 
bez wpływu Na układ obroNNy Czło-
wieka. STreS fizjoLoGiCzNy, jaki wy-
zwaLa krioTerapia, pobudza układ 
immuNoLoGiCzNy, Co prowadzi do pod-
NieSieNia poziomu odporNośCi. w za-
Sadzie każdy wieLokroTNie SłySzał 
o korzySTNym wpływie „harTowaNia 
orGaNizmu”.

Specjaliści krioterapii podkreślają także ko-
rzystne oddziaływanie tej metody leczenia 
na poprawę nastroju pacjentów, co zauwa-
żalne jest praktycznie natychmiast. Moż-
na to tłumaczyć wydzielaniem substancji 
w mózgu określanych mianem „hormonu 
szczęścia”, którego tak bardzo brakuje pa-
cjentom zmagającym się z depresją. W le-
czeniu depresji duży wpływ na wychodzenie 
z choroby mają metody niefarmakologiczne, 
które powinny być uzupełnieniem terapii le-
kowych. Seanse psychologiczne czy zabiegi 
w kriokomorze mogą zdecydować o po-
wodzeniu leczenia z użyciem leków jako 
uzupełnienie ich działania.

Reasumując, krioterapia szczególnie zale-
cana jest w chorobach układu ruchu, do 
których przede wszystkim należy zaliczyć 
reumatoidalne zapalenie stawów, zesztyw-
niające zapalenie stawów kręgosłupa, zwy-
rodnienia, urazy i rehabilitację pourazową, 
nerwobóle i inne schorzenia, które poprzez 
dolegliwości bólowe oraz ograniczenie ru-
chomości stawów znacząco obniżają jakość 
życia. 

w sposób bezdyskusyjny zimno wykazuje 
cuDowne właściwości na skórę. staje się ona 
bardziej odżywiona, DoTleniona, ale Też poprawa 
krążenia w naczynkach skórnych odprowadza 
zbęDne produkTy przemiany maTerii zachodzącej 
w skórze. 



39 PORADY Z APTEKI  |  gRuDZIEń  2016

nej starości. Sekretem jej urody i wiecznej 
młodości były regularne kąpiele w lodo-
watej wodzie, a także sypianie w specjalnie 
wychładzanej sypialni!

krioTerapia jest meToDą leczniczą, którą 
należy stosować poD kontrolą lekarza. 
isTnieją przeciwskazania Do stosowania 
Tego leczenia, a DoTyczą one ciężkich chorób 
sercowo-krążeniowych, ciężkiej arytmii serca, 
zaburzeń w obrazie krwi, chorób nowoTworowych 
oraz chorób skóry o charakTerze ropnym. 
zabiegom krioTerapii nie mogą być poDdawane 
osoby po 65 roku życia.

To wszystko sprawia, że temperatury gru-
bo poniżej 100⁰C mogą przynieść efekty 
podobne do tych, jakie uzyskała legendarna 
Aleksandra Zajączkowa, piękność żyjąca na 
przełomie osiemnastego i dziewiętnastego 
wieku, która przeszła do historii jako kobieta 
niezwykłej urody, którą zachowała do póź-

R E k L A M A
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Świąteczne obżarstwo 
– jak sobie pojeść 

zdrowo!

 Świętom, 
a w szczególności Bożemu 

Narodzeniu oraz obchodom 
powitania Nowego Roku, 

towarzyszy obfitość na stołach. 
Staramy się przygotować 

najbardziej wykwintne 
potrawy, aby ich walory 

smakowe i wizualne podkreśliły 
ten wyjątkowy  

okres



41 PORADY Z APTEKI  |  gRuDZIEń  2016

jednak bardzo często za jakością  spo-
rządzanych smakołyków idzie także 
ilość. Śmiało można postawić tezę, że 

w okresie świątecznym większość z nas się 
przejada. Polskie Towarzystwo Psycholo-
gii podaje przyczynę tego typu zachowań. 
W ten sposób wielu ludzi odreagowuje stres, 
który coraz częściej staje się „chlebem po-
wszednim”. Ludzki mózg już na sam widok 
smakowitych dań wydziela substancje okre-
ślane „hormonami szczęścia”, a kulminacja 
tego przyjemnego aktu ma miejsce w trakcie 
ostatecznej konsumpcji. Należy podkreślić, 
że przygotowania do Świąt to pasmo nie-
ustającego stresu. Ogrom dodatkowych 
obowiązków, który spada na barki prak-
tycznie każdego członka rodziny, zmusza 
do działania na podwójnych obrotach. Zmę-
czenie fizyczne, napięcie nerwowe odciskają 
w układzie nerwowym swoje piętno, ale 
każdy żyje nadzieją, że już niedługo nadej-
dą te upragnione dni, kiedy będzie można 
do woli się relaksować i pocieszać, przede 
wszystkim zasiadając przy uginających się 
stołach, a następnie w spokoju oglądać 
wszystkie części „Potopu”, ewentualnie „Ke-
vina samego w domu” serwowane przez 
telewizję, w od lat sprawdzonym „programie 
świątecznym”. 

Musimy pamiętać o bardzo ważnej prawidło-
wości, dzieci bardzo chętnie naśladują swo-
ich rodziców i dorosłych krewnych, także 
w tym w jaki sposób odreagowują stres i jak 
odpoczywają ich najbliżsi. Ciekawostką jest 
fakt, że prawie 70% dorosłych nie zauważa 
tego faktu, żyjąc w fałszywym przeświad-
czeniu, że dzieci nie kopiują ich błędnych 
zachowań. Potraktujmy wieloletnie badania 
psychologów jako przestrogę, która brzmi: 
im bardziej będziemy zmęczeni i zestreso-
wani przygotowaniami świątecznymi, tym 
bardziej wyjdziemy z okresu świątecznego 
z kilkoma kilogramami więcej na wadze. 
Jeszcze poważniej należy potraktować nie-
bezpieczeństwo naśladowania dorosłych, 

Podczas kolacji jeść należy 
wolno, długo przeżuwając, 
nie zapominajmy także 
o współbiesiadnikach, przecież  
rzadko mamy okazję widzieć się 
w tak zacnym, rodzinnym gronie. 
Pamiętajmy o uczestniczeniu 
w obowiązkach przy stole, 
sprzątaniu, czy pomocy 
w nakrywaniu do stołu. To 
cenna możliwość poruszania 
się, ruch to najlepszy sposób na 
zagospodarowanie nadmiaru 
kalorii.
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którzy w okresie świątecznym chętniej się-
gają po alkohol dokładnie z tych samych 
powodów, które tłumaczą przejadanie się.

jakie zachoWania przy śWiątecznym 
stole pomogą nam uchronić organizm 
przed nieprzyjemnymi dolegliWościa-
mi i jak postępoWać profilaktycznie 
i leczniczo, aby zgaga, Wzdęcia czy 
bóle brzucha nie zepsuły przyjemno-
ści spędzania czasu W śWiątecznej,  
rodzinnej atmosferze?

 
PO PIERWSZE: 
śWIADOMOść. 
Musimy mieć na uwadze, że podaż 

pokarmów na świątecznych stołach 
znacznie przekracza zapotrzebowanie zasia-
dających do nich biesiadników. Aby zatem 
jedzenie nie przerodziło się w orgię obżar-
stwa, należy stworzyć specjalny świąteczny 
kodeks postępowania i twardo się go trzy-
mać. Oczywiście to bardzo indywidualna 
sprawa, niemniej jednak można wskazać 
kilka uniwersalnych porad w tym zakre-
sie. Podstawowym błędem jest głodówka 
przed kolacją wigilijną. Z punktu widzenia 
pokarmowego to poważna nieprawidło-
wość, należy zjeść jeden lub dwa niewielkie, 

lekkostrawne posiłki oraz pić niegazowane 
napoje. Podczas kolacji jeść należy wolno, 
długo przeżuwając, nie zapominajmy tak-
że o współbiesiadnikach, przecież  rzadko 
mamy okazję widzieć się w tak zacnym, 
rodzinnym gronie. Pamiętajmy o uczest-
niczeniu w obowiązkach przy stole, sprzą-
taniu, czy pomocy w nakrywaniu do stołu.  
To cenna możliwość poruszania się, ruch 
to najlepszy sposób na zagospodarowanie 
nadmiaru kalorii.

PO DRUGIE: DOBóR 
POTRAW. 
Na początek należy wyeliminować 

lub poważnie ograniczyć zapychające 
białe pieczywo, ziemniaki, kluski, makarony. 

1. 2.



ENTEROL 250
(Saccharomyces boulardii CNCM I-745)

Skład: jedna kapsułka 
zawiera 250 mg 
lio� lizowanych droż-
dżaków S. boulardii 
CNCM I-745 oraz 
subst. pomoc., m.in.: 
laktoza jednowodna  
Postać farmaceu-
tyczna: kapsułka 

Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; zapobieganie biegunkom związanym ze 
stosowaniem antybiotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium 
di�  cile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom 
związanym z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróżnych
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na subst. czynną lub którąkolwiek subst. pomocniczą, 
pacjenci z cewnikiem założonym do żyły centralnej 
Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francja

Skład: jedna saszetka zawiera 250 mg lio� lizowanych 
drożdżaków S. boulardii CNCM I-745  oraz subst. pomoc., 
m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza 
Postać farmaceutyczna: proszek do sporządzania 
zawiesiny doustnej 

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.

(Saccharomyces boulardii CNCM I-745)
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Potrawy te mamy na co dzień, nie powinny 
zatem zajmować miejsca w żołądku typo-
wym świątecznym potrawom. Pamiętajmy 
o zachowaniu kolejności jedzenia poszcze-
gólnych dań. Po każdej kategorii posiłko-
wej należy zrobić przerwę, koniecznie napić 
się gorącej herbaty, szczególnie zalecane 
powinny być herbaty zielone lub ziołowe 
herbaty z miętą. Osobom nie mającym 
przeciwwskazań polecam napicie się lampki 
wytrawnego wina, czy szlachetnej nalewki, 
np. orzechówki, które na pewno pobudzą 
przewód pokarmowy do lepszej pracy. Za-
sada podstawowa związana z alkoholem to 
umiar oraz nie mieszanie różnych gatunków. 
Po zjedzeniu deseru nie wracajmy już do 
karpia, mimo że zachęca Nas jego atrakcyjny 
wygląd i zapach, może nam w tym pomóc 
odstawienie nie zjedzonej potrawy ze stołu.
 

PO TRZECIE: SŁABOść. 
W Święta dusza łakomczucha od-
zywa się nawet w najbardziej za-

gorzałym zwolenniku racjonalnego 
i zdrowego odżywiania. Jest to cecha, która 
może zrujnować wymyślone i wprowadzone 
wcześniej zasady. Oczywiście okres świą-
teczny zawsze będzie bardziej obfity w ilość 
i kaloryczność posiłków, dlatego jeszcze 
bardziej skupmy się na wprowadzonym 
wcześniej kodeksie.

 
PO CZWARTE: RUCh. 
Wielu chcąc uniknąć wyrzutów 
sumienia związanych ze świą-

tecznym obżarstwem z góry pla-
nuje sobie święta aktywne wybierając się 
np. na narty. Osoby, które chcą je spędzić 
w sposób tradycyjny powinny pamiętać 
o konieczności poruszania się chociażby 

R E k L A M A R E k L A M A

3.

4.



1.dotyczy efektu zmniejszenia obrzęku błony śluzowej nosa. 2.dotyczy uczucia ucisku w zatokach spowodowanego nagromadzoną wydzieliną i obrzękiem błony śluzowej. 3.Sudafed® Xylospray HA zawiera 3 substancje o działaniu nawilżającym: kwas hialuronowy (w postaci soli sodowej), sorbitol i glicerol. 4.nawilżanie i 
regeneracja dotyczy Sudafed® Xylospray HA. Sudafed® XyloSpray dla dzieci Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku. Wskazania: Krótkotrwałe leczenie objawowe przekrwienia błony śluzowej nosa w przebiegu zapalenia błony śluzowej nosa lub zapalenia zatok. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u: pacjentów z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, zwłaszcza u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania; pacjentów z suchym zapaleniem błony śluzowej nosa; dzieci w wieku poniżej 2 lat; pacjentów po 
usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych wykonywanych drogą przeznosową lub przez jamę ustną, przebiegających z odsłonięciem opony twardej; pacjentów, którzy przyjmują lub przyjmowali przez ostatnie dwa tygodnie leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy oraz tych, którzy przyjmują inne leki 
mogące zwiększać ciśnienie krwi; pacjentów z zanikowym lub naczynioruchowym zapaleniem błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. Sudafed® Jedna tabletka powlekana zawiera 60 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania: Objawowe leczenie zapalenia błony śluzowej nosa i 
zatok przynosowych (katar, zatkany nos) w przebiegu: przeziębienia, grypy, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na pseudoefedrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; ciężkie nadciśnienie tętnicze 
lub ciężka choroba wieńcowa; przyjmowanie obecnie lub przez ostatnie dwa tygodnie leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy; przyjmowanie furazolidonu. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. Sudafed® XyloSpray, Sudafed® XyloSpray HA  Jeden ml aerozolu do nosa, roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny 
chlorowodorku. Wskazania: Zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa w ostrym, w naczynioruchowym oraz w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa. Ułatwienie odpływu wydzieliny w zapaleniu zatok przynosowych oraz w zapaleniu trąbki słuchowej ucha środkowego połączonego z przeziębieniem. Do stosowania u dorosłych 
i dzieci w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki i po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited. SUDAFED EXTRA
Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku. Wskazania Objawowe leczenie niedrożności nosa związanej z ostrym zapaleniem zatok przynosowych przypuszczalnie pochodzenia wirusowego z towarzyszącym bólem głowy i (lub) gorączką. Wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 
od 15 lat. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedryny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;   pacjenci w wieku poniżej 15 lat; kobiety w trzecim trymestrze ciąży; kobiety karmiące piersią; reakcje nadwrażliwości w wywiadzie związane z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);  krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie na skutek stosowania leków z grupy NLPZ; czynne lub przebyte w przeszłości nawracające owrzodzenie przewodu pokarmowego i (lub) krwawienie (dwa lub więcej epizodów zdiagnozowanej choroby 
wrzodowej lub krwawienia); krwawienie z naczyń mózgowych lub inne krwawienia; niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego; ciężka niewydolność wątroby; ciężka niewydolność nerek;  ciężka niewydolność serca;  ciężkie zaburzenia układu krążenia, choroba wieńcowa serca, tachykardia, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny;
udar w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka wystąpienia udaru; ryzyko jaskry z wąskim kątem przesączania; ryzyko zatrzymania moczu z powodu zaburzeń pęcherza moczowego i gruczołu krokowego;  zawał mięśnia sercowego w wywiadzie;  drgawki w wywiadzie; 
toczeń rumieniowaty układowy;  jednoczesne stosowanie innych leków zwężających naczynia krwionośne, stosowanych jako leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, doustnie lub donosowo oraz metylofenidatu; jednoczesne stosowanie nieselektywnych inhibitorów 
monoaminooksydazy (IMAO) lub stosowanie IMAO w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Podmiot odpowiedzialny: McNeil Products Limited.                               MAT/1594/12/2015

Sudafed® 12 tabletek
Sudafed® XyloSpray HA 10 ml

Sudafed® XyloSpray dla dzieci 10 ml
Sudafed® XyloSpray 10 ml Sudafed® Extra 12 tabletek

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.

r e k l a m a
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Wskazania: leczenie miejscowe sta-
nów zapalnych, bólów i obrzęków 
pourazowych kończyn, tj. skręcenia, 
stłuczenia, przeciążenia; bólów 
stawów obwodowych i stawów krę-
gosłupa; stanów zapalnych tkanek 
miękkich (tj. zapalenie ścięgna lub 
tzw. „łokieć tenisisty”); ograniczo-

Diclac®

LipoGel 100g

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.

Podmiot odpowiedzialny: 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria
Informacja o leku: 
Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa

nych i łagodnych postaci zapalenia 
stawów.

Przeciwwskazania: nadwrażliwość 
na którykolwiek składnik leku; 
napady astmy, pokrzywka lub ostry 
nieżyt nosa po wcześniejszym 
podaniu kwasu acetylosalicylowego 

lub innych NLPZ; III trymestr ciąży; 
wiek poniżej 12 lat.

Skład: 1 g żelu zawiera 10 mg diklo-
fenaku sodowego.

Postać: żel, tuba 100 g.
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Liposomalny żel 
przeciwzapalny i przeciwbólowy

wychodząc na spacer. Ruch na świeżym 
powietrzu będzie doskonałym sposobem 
na dotlenienie organizmu, spalenie pewnej 
części kalorii, pobudzenie krążenia i pery-
staltyki przewodu pokarmowego.

PO PIąTE: LEKI  I SUPLEMENTY 
WSPOMAGAJąCE. 
Temat preparatów wspomagających 

trawienie należy rozpocząć od przypraw 
dodawanych do potraw. Kminek, mięta, 
szałwia, tymianek, rozmaryn, lubczyk to 
najważniejsze przyprawy, które jednocześ-
nie pobudzają trawienie. Stosujmy zatem 
wymienione zioła doprawiając ulubione da-
nia, jednocześnie pamiętając, że mają one 
bardzo intensywny smak i przesada może 
odbić się na walorach smakowych. Her-
batka miętowa, dziurawiec, melisa, mogą 
być środkami pierwszego rzutu w dolegli-

wościach pokarmowych. Niektórzy produ-
cenci opracowali nawet mieszanki ziołowe 
pomocne w radzeniu sobie z gastrycznymi 
problemami.  

 
PO SZóSTE:  
NIE SZKODZIć. 
Na podsumowanie zaleceń nio-

sących ulgę w świątecznym ob-
żarstwie niech Państwu pobudzi wyob-
raźnie stwierdzenie mówiące o tym, że 
człowiek, gdyby nie musiał jeść i pić, żyłby 
prawdopodobnie około 300 lat. Jedzenie 
wydatnie może niszczyć organizm, miej-
my tego świadomość, jedzmy z umiarem 
i rozsądnie, pijmy napoje niegazowane bez 
sztucznych dodatków, ograniczmy napoje 
alkoholowe, a układ pokarmowy tegorocz-
ne święta „zapamięta” na długo, oczywiście 
pozytywnie. 

R E k L A M A
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Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, bóle zatok.
Dawkowanie i sposób podawania: Stosować doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 saszetka co 4-6 godzin. Nie stosować więcej niż 4 saszetki na dobę. 
Sposób podawania: Przed zażyciem proszek należy rozpuścić w szklance gorącej wody.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choroby serca. Ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby. 

Cukrzyca. Wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 
2 tygodni po ich odstawieniu, β-adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Jaskra z wąskim kątem 
przesączania. Ciąża i okres karmienia piersią. Fenyloketonuria. Choroba alkoholowa. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ze względu na ryzyko przedawkowa-
nia nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol. Należy zachować ostrożność 
u osób stosujących leki przeciwzakrzepowe. Stosowanie preparatu u osób z niewydolnością wątroby, naduży-
wających alkohol oraz głodzonych stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby. Należy zachować szczególną ostrożność 
u pacjentów z niewydolnością nerek, czynną chorobą wrzodową, przerostem gruczołu krokowego, podwyższonym ci-
śnieniem wewnątrzgałkowym, guzem chromochłonnym, a także u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy oraz 
leczonych lekami uspokajającymi i innymi lekami sympatykomimetycznymi tj. zmniejszającymi przekrwienie, hamującymi 
apetyt, lekami psychostymulującymi podobnymi do amfetaminy. Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku. 
W trakcie leczenia nie należy spożywać alkoholu. Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzenia-
mi związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazyizomalta-
zy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Działania niepożądane: Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych przy stosowaniu pro-
duktu leczniczego. Działania niepożądane wynikają z właściwości poszczególnych substancji czynnych. W po-
jedynczych przypadkach mogą wystąpić: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: neutropenia, trombocytopenia 
i agranulocytoza. Zaburzenia układu nerwowego: bóle i zawroty głowy. Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej 
i śródpiersia: napad astmy oskrzelowej. Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty, objawy uszkodzenia wątroby, niewy-
dolność wątroby. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność 
nerek, kamica moczowa, zaburzenia w oddawaniu moczu, zatrzymanie moczu, zwłaszcza u pacjentów z przerostem gru-
czołu krokowego. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia 
naczyniowe: niewielkie podwyższenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie akcji serca, obniżenie ciśnienia tętniczego aż do 
objawów wstrząsu.
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. 
Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa.
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Pozwolenie nr 10849 wydane przez Ministra Zdrowia. Produkt lecz-
niczy wydawany bez recepty.

jedynczych przypadkach mogą wystąpić: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: neutropenia, trombocytopenia 

1 saszetka (5 g proszku musującego) zawiera: Paracetamol (Paracetamolum) 750 mg, Kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 60 mg, 
Fenylefryny chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 10 mg.

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.
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mgr farm. Joanna Czerniel 
www.herbariacosmetics.pl

Marchewkowy 
balsam 
do ust

w związku z tym, że nie-
zaprzeczalnie nastała 
aura jesienno-zimowa, 

czas na odpowiednią ochronę 
w tym okresie. Niestety, w cza-
sie chłodnych dni połączonych 
z suchym powietrzem w ogrze-
wanych pomieszczeniach, pogoda 
najszybciej odbija się na ustach. 
Niezawodny w tej sytuacji jest 
regeneracyjny balsam. Główna 
cecha rozpoznawcza tego bal-
samu polega na zastosowaniu 
maceratu z marchewki. Jest on 
bogaty w wiele mikroelementów 
i witamin, no i przede wszystkim 
w beta-karoten, co daje nam 

namiastkę lata. Poza swoimi 
dobroczynnymi właściwościami 
pomarańcz balsamu z marchew-
ką delikatnie barwi usta. Ale nie 
martwcie się, nie będziecie miały 
odblaskowo-pomarańczowych 
ust, a jedynie wargi w ciepłym 
odcieniu. W składzie oczywiście 
jest też miód, dzięki czemu z ape-
tytem będziecie oblizywać słodkie 
usta, a jak już go trochę zjecie to 
na pewno pomoże przy wzmoc-
nieniu odporności (tutaj już trochę 
przesadziłam, no chyba, że zje-
cie na raz cały słoiczek). A teraz 
zabieramy się za marchewkowy 
balsam.
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Jeśli chcesz się dowiedzieć czegoś 
więcej o mnie albo o naturalnej 

oraz bezpiecznej pielęgnacji ciała 
i szukasz gotowych przepisów na 

organiczne kosmetyki, zapraszam 
na stronę www.herbariacosmetics.pl 

albo poszukaj mnie na facebook’u 
pod tą samą nazwą Herbaria 

Cosmetics.

przepiS
Ilość: 20 ml               
Czas przygotowania: 5 minut              
Trudność: łatwe
Potrzebujesz: miseczki por-
celanowej lub szklanej, wagi 
z dokładnością do 0,1 g, ły-
żeczki, łaźni wodnej, słoiczka 
20 ml.

•	 Masło kakaowe     2,0 g

•	 Wosk pszczeli żółty     2,0 g

•	 Olej jojoba     5,0 g

•	 Miód lipowy     2,4 g

•	 Macerat marchewkowy     
1,6 g

Do miseczki odważ masło ka-
kaowe, wosk pszczeli oraz olej 
jojoba i wstaw do rozgrzanej 
łaźni wodnej. Kiedy tłuszcze 

się roztopią wyjmij miseczkę 
z garnka, odważ do niej miód 
i przemieszaj łyżeczką (w tym 
czasie balsam zacznie tężeć). 
Na koniec dodaj macerat mar-
chewkowy i dokładnie wymie-
szaj. Z tym olejem uważaj, bo 
jeżeli pobrudzisz sobie ubra-
nie, ciężko będzie pozbyć się 
tej plamy. Balsam przełóż do 
słoiczka i za pamięci wsadź go 
do kieszeni w kurtce.
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krzyżówka
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Skład: Nicotinum. Jeden plaster odpowiednio: o powierzchni 7  cm2  zawiera  36  mg  nikotyny i dostarcza 7 mg  nikotyny  w  ciągu  
24  godz.; o powierzchni  15 cm2  zawiera 78  mg  nikotyny i dostarcza 14 mg  nikotyny  w  ciągu  24  godz.; o powierzchni 22 cm2  
zawiera  114 mg  nikotyny i dostarcza  21 mg  nikotyny  w  ciągu  24  godz.
Wskazania: Produkt  jest  wskazany do łagodzenia objawów wynikających z odstawienia nikotyny, tj.: uczucie głodu nikotynowe-
go, nerwowość, niepokój, drażliwość, zaburzenia  nastroju, zaburzenia snu, zaburzenia  koncentracji, zwiększenie apetytu, łagodne 
zaburzenia somatyczne (bóle głowy, bóle mięśni, zaparcie, zmęczenie), związanych z rzucaniem palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe 
preparat należy stosować jednocześnie z programem wspierającym rzucenie palenia.
Przeciwwskazania: Plastry są przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na nikotynę lub którykolwiek ze składników 
plastra oraz u dzieci.
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Skład: 1 tabletka do ssania zawiera 
odpowiednio  1,5 mg lub 4 mg nikoty-
ny (w postaci nikotyny z kationitem) 
Wskazania do stosowania: Tabletki 
do ssania NiQuitin MINI są wskazane 
do leczenia uzależnienia od tytoniu
poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia 
palenia. Końcowym celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu. Jeżeli to możliwe, podczas rzucania palenia, tabletki do 
ssania NiQuitin Mini należy stosować jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym rzucenie palenia.
Przeciwwskazania: Nie należy stosować tabletek NiQuitin MINI: w razie nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substan-
cję pomocniczą preparatu, u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat, u osób niepalących.
Podmiot odpowiedzialny : GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

skończy
z nałogiem
za ciebie!

plastra oraz u dzieci.
Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu:Podmiot odpowiedzialny
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

tabletki do ssania
20 szt.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

plastry transdermalne
7 szt.

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 farma-
ceuta, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Wigilijna zupa grzybowa 

(4 porcje)

 

Suszone grzyby zalewamy wodą najlepiej o jeden dzień 

wcześniej. Namoczone grzyby kroimy w paski, pokrojoną 

włoszczyznę i cebulę smażymy na maśle na złoty kolor, 

dodajemy pokrojone grzyby i dusimy około 5 minut na 

małym ogniu. Do garnka wlewamy bulion, dodajemy 

warzywa z patelni, liść laurowy, kilka ziaren ziela 

angielskiego i gotujemy na wolnym ogniu do momentu aż 

grzyby zmiękną. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku, 

Na koniec dodajemy śmietankę i pokrojoną natkę pietruszki. 

Najlepiej smakuje z makaronem łazanki lub kokardki.

Pierogi z ricottą i łososiem  

(około 70 sztuk)

Składniki na ciasto łączymy i wyrabiamy na gładką, pla-

styczną masę. Świeżego łososia i koperek siekamy na drob-

no, wędzonego kroimy w drobną kostkę. Pomidory kroimy 

w paseczki. Wszystko łączymy, dodajemy ser ricotta i skórkę 

z limonki i odrobinę soku z limonki, delikatnie mieszamy 

składniki. Przyprawiamy solą i pieprzem cytrynowym do 

smaku. Zawijamy farsz w pierogi i gotujemy około 5 minut 

na wolnym ogniu. Smażymy chrzan na maśle około 1 minuty, 

zalewamy śmietanką i doprawiamy solą do smaku, redukuje-

my do uzyskania konsystencji sosu. Pierogi polewamy sosem.

Piernik świąteczny

Do przesianej mąki dodać miękką margarynę, 

sodę rozprowadzoną w odrobinie wody i pozostałe 

składniki. Dokładnie wszystko połączyć i wyrobić 

ciasto. Pozostawić w ciepłym miejscu na co najmniej 

8 godzin, aby ciasto „dojrzało”. 

Długą formę keksowa (lub 2 krótkie) posmarować 

masłem i posypać mąką, następnie napełnić ciastem 

i wstawić do średnio nagrzanego piekarnika. Piec 

w temperaturze 180°C do momentu, 

aż ciasto zacznie odstawać od ścia-

nek blaszki. Po ostudzeniu piernik 

oblać polewą czekoladową i ude-

korować płatkami migdałów.

Polecam  
- Michał Chudyk

•	1 l bulionu warzywnego

•	300 g włoszczyzny 

(marchew, seler, 

pietruszka i por)

•	1 cebula
•	10 g masła

•	100 ml śmietanki 30%

•	150 g suszonych grzybów

•	1 pęczek natki pietruszki

•	liść laurowy, ziele 

angielskie, sól, pieprz 

Ciasto:
•	1 kg mąki
•	2 jaja
•	0,5 l mleka
•	szczypta soli
Farsz:
•	ser ricotta 1kg
•	0,5 kg świeżego fileta 

z łososia
•	200 g wędzonego fileta 

z łososia

•	50 g pomidorów suszonych

•	starta skórka z dwóch 

limonek
•	1 pęczek koperku

•	sól, pieprz cytrynowy

Sos:
•	0,5 l śmietany 30%

•	100 g chrzanu
•	20 g masła

•	500 g mąki
•	250 g miodu,
•	pół szklanki cukru

•	1/4 szklanki bardzo 

mocnej kawy (espresso)

•	1/4 szklanki gęstej 

śmietany 18%
•	100 g margaryny

•	łyżka oliwy z oliwek

•	1 torebka przyprawy do 

piernika
•	2 jaja + 1 żółtko
•	1,5 łyżeczki sody

•	50 g płatków 
migdałowych

•	bakalie
•	polewa czekoladowa do 

dekoracji
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na prezent!


