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POZBĄDŹ SIĘ ZGAGI 
NA DŁUŻEJ

ORTANOLmax

ORTM/020/11-2016 ALTA/011/03-2017

ACC OTC/006/03-2017ACC OTC/011/03-2017

• Działa szybko i długo¹
• Wystarczy 1 tabletka na 24h¹

Sprawdzony 
specjalista od urazów!¹

ALTACET®

Żel

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.

ACC Szybki sposób na kaszel!
ACC® Optima tabletki musujące

Wskazania: Leczenie objawów refl uksu żołądkowo-przełykowego (np. zgagi 
i zarzucania kwaśnej treści żołądkowej) u dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na omeprazol, podstawione 
benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Omeprazolu nie 
należy stosować jednocześnie z nelfi nawirem.
Skład: 1 kapsułka zawiera 20 mg omeprazolu. Lek zawiera 177 mg laktozy.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, 
Austria.  Informacja o produkcie: Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 
C, 02-672 Warszawa 
1 ChPL Ortanol MAX

Wskazania: krótkotrwale, jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg 
oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów 
z objawami zakażenia w obrębie górnych dróg oddechowych.
Przeciwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników 
leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny, wiek 
poniżej 3 lat.
Skład: 1 ml roztworu zawiera 20 mg acetylocysteiny.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 
A-6250 Kundl, Austria. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., 
Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa

Wskazania: lek do stosowania miejscowego na skórę w stłucze-
niach, 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.

Wskazania: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych 
i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli 
związanym z przeziębieniem.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników 
leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. Nie 
stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Skład: 1 tabletka musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny.
Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 
A-6250 Kundl, Austria. Informacja o leku: Sandoz Polska Sp. z o.o., 
ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: MIG dla dzieci 20 mg/ml, zawiesina doustna SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Każdy ml zawiesiny zawiera 20 
mg ibuprofenu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 500 mg maltitolu ciekłego 1 ml zawiesiny doustnej zwiera 
3,7 mg sodu. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Zawiesina doustna Biała lub prawie biała, lepka zawiesina Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie 
objawowe: Gorączki, Bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, MIG dla dzieci jest wskazany u dzieci o masie ciała od 5 kg (6 miesięcy) do 29 kg (9 lat).Prze-
ciwwskazania: Stosowanie produktu leczniczego MIG dla dzieci jest przeciwwskazane w następujących przypadkach: nadwrażliwość na substancję czynną 
lub którąkolwiek z substancji pomocniczych; jeśli w wywiadzie występował skurcz oskrzeli, astma, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka 
po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);w niespecyficznych zaburzeniach krwiotworzenia; 
w czynnej lub nawracającej chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotokach z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne epizo-
dy potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia);jeśli w wywiadzie występowały krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie 
przyjmowania NLPZ; w przypadku krwawień z naczyń mózgowych lub innych czynnych krwawień; w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek; w cięż-
kiej niewydolności serca; w ciężkim odwodnieniu (spowodowanym wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niedostatecznej ilości płynów);u kobiet 
w trzecim trymestrze ciąży; PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Berlin-Chemie AG Glienicker 
Weg 125 12489 Berlin Niemcy aktualizacja: 14.04.2015  INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 
Warszawa, tel. 22 566 21 00

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MIG 400 mg, tabletki powlekane . SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: jedna tabletka powlekana zawiera 
400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA:  tabletkę można dzielić na dwie równe dawki, Białe lub prawie białe, podłużne 
tabletki powlekane z rowkiem dzielącym po obu stronach, na jednej stronie oznaczone literami “E” po obu stronach rowka dzielącego. WSKAZA-
NIA DO STOSOWANIA: leczenie objawowe bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, leczenie objawowe gorączki PRZECIWWSKAZANIA: 
nadwrażliwość na substancję czynną ibuprofen lub którąkolwiek z  substancji pomocniczych; jeśli w  wywiadzie występował skurcz oskrzeli, 
astma, nieżyt nosa lub pokrzywka po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; w niespecy-
� cznych zaburzeniach krwiotworzenia; w czynnej lub nawracającej chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwotokach z przewodu 
pokarmowego (dwa lub więcej oddzielne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); jeśli w wywiadzie występowały krwawienia 
z przewodu pokarmowego lub perforacja w następstwie przyjmowania NLPZ; w przypadku krwawień z naczyń mózgowych lub innych czynnych 
krwawień; w ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby; w ciężkiej niewydolności serca; u kobiet w trzecim trymestrze ciąży; u dzieci o masie ciała 
poniżej 20 kg (6 lat), ponieważ taka dawka produktu leczniczego nie jest odpowiednia dla tej grupy wiekowej ze względu na zawartość substancji 
czynnej(aktualizacja25.06.14) INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 
22 566 21 00. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy

Leczenie objawowe gorączki, bólu 
łagodnym i umiarkowanym nasileniu

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.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Flavamed, 30 mg, tabletki 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I  ILOŚCIOWY: 1 tabletka zawiera 30 mg am-
broksolu chlorowodorku. Substancje pomocnicze: 40 mg laktozy 
jednowodnej. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Tabletka. Białe, okrągłe, 
obustronnie płaskie tabletki ze ściętymi krawędziami i linią podziału na 
jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy. WSKAZANIA DO 
STOSOWANIA: Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych cho-
robach oskrzeli i  płuc, przebiegających z  zaburzeniami wytwarzania 
i transportu śluzu. PRZECIWWSKAZANIA: Produktu leczniczego Fla-
vamed nie należy stosować w przypadku stwierdzonej 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.  PODMIOT ODPO-
WIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO 
OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Niem-
cy Na podstawie ChPL z dn. 07.07.2011. Informacja naukowa: BERLIN-
CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 
Warszawa, tel. 22 566 21 00 FLA_2015_C3_12

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Flavamed, 60 mg, tablet-
ki musujące. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: Jedna tablet-
ka musująca zawiera 60 mg ambroksolu chlorowodorku. Sub-
stancje 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 po-
łowy. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Leczenie mukolityczne 
podczas mokrego kaszlu występującego w  przebiegu ostrych 
i  przewlekłych chorób oskrzeli i  płuc. PRZECIWWSKAZANIA: 
Nie stosować produktu leczniczego Flavamed w przypadku nad-
wrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Ze względu na dużą zawartość substancji czyn-
nej oraz w związku z tym, że nie określono dotychczas bez-
pieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Flavamed 
u dzieci w wieku poniżej 12 lat, Flavamed jest przeciwwska-
zany u dzieci w wieku poniżej 12 lat. PODMIOT ODPOWIE-
DZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE 
DO OBROTU: BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125, 12489 
Berlin, Niemcy. Na podstawie ChPL z dn. 16.11.2010 INFORMA-
CJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. 
z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 00. 
FLA/2014/C3/6

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Flavamed max, 6 mg/ml (30 mg/5 ml), 
roztwór doustny SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml syropu zawiera 6 
mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). 5 ml roztworu 
doustnego (jedna łyżka miarowa) zawiera 30 mg ambroksolu chlorowodor-
ku (Ambroxoli hydrochloridum). Substancje pomocnicze: sorbitol POSTAĆ 
FARMACEUTYCZNA Roztwór doustny, przezroczysty, bezbarwny do jasno-
żółtego roztwór o zapachu malinowym. WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA 
leczenie mukolityczne podczas mokrego kaszlu występującego w przebiegu 
ostrych i przewlekłych chorób oskrzeli i płuc. PRZECIWWSKAZANIA nie sto-
sować produktu Flavamed max w przypadku nadwrażliwości na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. PODMIOT ODPOWIE-
DZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 
BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125; 12489 Berlin, Niemcy. Na podstawie 
ChPL z dn. 20.02.2014. Informacja naukowa: BERLIN-CHEMIE/MENARINI 
POLSKA Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, tel. 22 566 21 
00. FLA_2015_C3_5

Lek wyksztuśny

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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KONSULTACJA MEDYCZNA lek. med. Beata Szczepankowska,
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Szanowni Czytelnicy!

Z największą przyjemnością chciałbym 
polecić Państwu nowy numer miesięcz-
nika „Porady z Apteki”. Miesiąc marzec 

może Nam się kojarzyć z bardzo przyjem-
nym faktem, a mianowicie nadejściem wiosny. 
Jest to tak radosne wydarzenie, że młodzież 
szkolna nie jest w stanie tego dnia wysiedzieć 
w swoich ławach i poprzez presję wywiera-
ną na władze szkoły, świętuje go w różnych 
zorganizowanych formach. 

 Ale marzec to także miesiąc, w którym 
od 1910 roku w 8 jego dniu, ustanowiony zo-
stał Światowy Dzień Kobiet. Przez wiele lat 
w Polsce Święto Kobiet było uroczyście ob-
chodzone, w szkołach urządzano akademie 
na cześć pań, zazwyczaj oparte o typowo 
męski schemat: 1. powitanie; 2. uroczyste 
przemówienie dyrektora (bądź wicedyrektora, 
jeśli głównym była kobieta); 3. uroczyste, 
gremialne wręczanie kwiatów (głównie goź-
dzików), a w zakładach pracy rajstop; 4. część 
artystyczna w całości przygotowana przez 
mężczyzn i prezentowana przez chłopców. 
Schemat ten obowiązywał przez długie lata 
i miał charakter ogólnopaństwowy. Od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych, po tak zwanej 
transformacji ustrojowej, w Polsce, ale tak-
że i Europie, zakwestionowano sens takiego 
święta. Pomimo bardzo wielu zastrzeżeń do 
poprzedniego systemu ustrojowego naszego 
kraju, negowanie wszystkiego co było jego 
ważnym ogniwem, uważam za przesadzone. 
 Za to dzisiaj obserwujemy innego rodzaju 
oddziaływanie na zdrową tkankę społeczną, 
za jaką uważane jest współistnienie – na rów-
nych prawach – obu płci, które wzajemnie 
się uzupełniają, ubogacając trudy i radości 
codziennego dnia. Przeraża mnie łatwość, 
z jaką w mediach lansowana jest opcja zmiany 
płci, jako antidotum na „błąd natury”. Otóż 
płeć to jest coś, co dostaliśmy, to jest nasz 
talent, z którym powinniśmy się pogodzić 
i w żaden sposób tego daru nie kontestować. 
Mało tego, obie płcie różnią się generalnie co 
do roli biologicznej, do jakiej zostały przygoto-
wane, jak i do roli społecznej. Przez dziesiątki 

wieków mężczyźni uzurpowali sobie prawo 
bycia „wyższym gatunkiem”, spychając kobiety 
do roli podrzędnej służącej, dostarczycielki 
uciech. Dopiero XX wiek poprawił sytuację, 
kobiety dostąpiły prawa bycia człowiekiem, 
samodecydowania o sobie, uczestniczenia 
w życiu społecznym, naukowym czy poli-
tycznym. Piszę do Państwa w czasie spra-
wowania teki ministra obrony przez kobietę 
w pięciu największych państwach Unii Eu-
ropejskiej. Każdy z Państwa oceni, czy taka 
rola odpowiada kobiecie, czy jej mózg jest do 
tego właściwie predysponowany? O tym, jak 
bardzo kobiety i mężczyźni różnią się od siebie 
świadczy odwieczny problem, aby obie płcie 
siebie nawzajem zrozumiały. W każdej sferze 
różnimy się diametralnie. Doskonałą, a zara-
zem wysoce humorystyczną ocenę różnic 
pomiędzy mózgiem mężczyzny, a mózgiem 
kobiety przedstawił w swoim wykładzie Mark 
Gungor (serdecznie polecam do obejrzenia). 
Obrazowo przedstawił on mózg mężczyzny 
jako system zamkniętych pudełek, w których 
gromadzimy poszczególne tematy.   
 Zajmując się danym problemem zazwyczaj 
robimy to precyzyjnie i do końca. Oczywiście 
nie zawsze uznajemy, że okoliczności wy-
magają „wyciągania danego pudełka” i grze-
bania w nim. Mężczyźni raczej selekcjonują 
tematy, skupiając się na meritum, a nie na 
ocenie okoliczności, w co ktoś był ubrany, 
a na pewno nie pamiętają, czy przypadkiem 
w tym samym stroju dana osoba nie wy-
stąpiła już... na ubiegłorocznym sylwestrze. 
Najbardziej ulubionym pudełkiem w głowie 
mężczyzny jest NIC. Gdy facet potrzebuje 
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pełnego relaksu, najczęściej starannie zamyka 
inne pudełka, siada na kanapie lub wybiera się 
na ryby... i z całą starannością, najdelikatniej 
jak potrafi wyciąga pudełko NIC. Oczywiście 
dla zamaskowania rzuci wędką lub naciśnie 
kciukiem przycisk pilota, jednak efekty i tak 
go nie interesują. Pławi się w pustce swojego 
najcenniejszego pudełka.
 Kobiety mają zupełnie inaczej skonstruowa-
ny mózg, w stosunku do mężczyzn. Taka bu-
dowa daje kobietom możliwość przeżywania 
życia w sposób cudowny, czy wręcz mistycz-
ny. Mężczyźni nie mają prawa odczuwać w ten 
sposób. U kobiet wszystko ze wszystkim się 
łączy, np. praca z chorobą, spotkanie kogoś 
w życiu z filmem obejrzanym 5 lat temu, 
zły humor spowodowany złą pogodą może 
wywierać wpływ na plany wakacyjne w przy-
szłym roku. Łącznikiem dla tych wszystkich 
rzeczy są emocje. Nadają piękno życiu kobiety, 
ale również zapewniają ciepły klimat, którego 

w ostateczności potrzebują mężczyźni. Gdy 
kupujemy dom mężczyzna zwraca uwagę na 
dach - czy nie cieknie, albo czy kocioł gazowy 
będzie wydolny w zimie... Dla kobiet ważne jest 
aby natychmiast zmienić kolorystykę ścian, 
wykroić miejsce pod oranżerię, no i powiesić 
firanki...
 Szanowni Państwo z okazji przypadającego 
w marcu Dnia Kobiet polecam serdecznie arty-
kuł poddający analizie różnice pomiędzy męż-
czyznami i kobietami, które wynikają z uwa-
runkowań biologicznych i w żaden sposób nie 
powinny być wartościowane, to podstawowy 
warunek do tego, aby mężczyźni zrozumieli 
w końcu kobiety i odwrotnie... czego wszyst-
kim Paniom życzę z całego serca, 
szczególnie w dniu 8 marca.
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Najwięcej nieprawidło-
wych reakcji organi-
zmu pochodzi z narzą-

dów bezpośrednio kontaktujących 
się z alergenami zewnętrznymi z ukła-

du oddechowego, przewodu pokarmowe-
go oraz skóry. Atopowe zapalenie skóry to 
choroba o nawrotowym charakterze. Dla 
jej przebiegu charakterystyczne są prze-
platające się cykle wyciszenia objawów  
z okresami zaostrzenia symptomów. Cho-
robie tej towarzyszą również zaburzenia 
funkcjonowania układu immunologicznego 
i zmiany w fizjologii i budowie skóry.
 
AZS może pojawić się w każdym wieku, 
może też występować całe życie. Objawy, 
charakter zmian oraz ich lokalizacja podzie-
lone są umownie na trzy fazy odpowiadające 
przedziałowi wiekowemu: 

Atopowe zapalenie skóry (AZS) to 
przewlekła, zapalna choroba skóry.  

AZS to choroba cywilizacyjna,  
której źródło leży głównie  

w genach

Atopowe 

zapalenie skóry
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mniejszą ilością lipidów. Skóra dziecka posia-
da neutralne pH i nie jest w stanie skutecznie 
bronić się przed niekorzystnymi czynnikami 
zewnętrznymi. Delikatna, gładka, miękka  
i niezniszczona przez czynniki zewnętrzne 
skóra małego człowieka wymaga szcze-
gólnej ochrony. Pierwsze symptomy AZS 
zazwyczaj pojawiają się przede wszystkim 
na twarzy, a potem na szyi i rozszerzają się 
na tułów. Pojawia się szorstkość oraz grudki, 
strupy i nadżerki. Tym objawom towarzyszy 
świąd, który zakłóca spokojny sen malucha  
i wielokrotnie dziecko budzi się z płaczem. 
Zmiany skórne cZęsto sącZą się, 
w wyniku cZego ulegają wtórnemu 
Zakażeniu. Czasami problemy te mogą 
ustąpić samoistnie do 2 roku życia, ale fakt 
pojawienia się atopowego zapalenia skóry 
zwiększa ryzyko rozwoju innych chorób 
alergicznych.

•	 okres niemowlęcy  
(od 6 miesiąca do 2 lat),

•	 okres dziecięcy (od 3 do 11 lat),

•	 okres młodzieżowy i dorosły (od 
okresu dojrzewania przez całe życie).

  

skóra małych dZieci jest ZnacZnie bar-
dZiej podatna na różne podrażnienia, 
wysusZenie i Zakażenie. Od zewnątrz 
chroni ją cienki, nierozwinięty jeszcze w pełni 
naskórek, który nie stanowi wystarczają-
co szczelnej bariery. Z jednej strony woda 
łatwo z niego odparowuje, przez co skóra 
łatwiej ulega przesuszeniu, z drugiej zaś 
substancje aktywne swobodniej przenikają 
przez cienki naskórek. Ochronny płaszcz 
dopiero się formuje i charakteryzuje się 

R E k L A M A
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PrZycZyNy wywołujące atoPowe 
ZaPaleNie skóry są ZłożoNe 
i Nie do końca ZbadaNe. RóżnE 
CZynniki WARunkuJą poDAtność 
nA AtopoWE ZApALEniE SkóRy. 
WśRóD niCh WARunki GEnEtyCZnE, 
śRoDoWiSkoWE, kLiMAtyCZnE, 
DRAżniąCE, ALERGEny 
pokARMoWE, pSyChoGEnnE  
i poWiEtRZnopoChoDnE.

 
W kolejnym etapie życia, czyli w okresie dzie-
cięcym, w szeregu przypadków występują 
zmiany w postaci pogrubienia skóry w wy-
niku drapania i przewlekłego stanu zapalne-
go, natomiast rzadziej spotyka się zmiany 
sączące. Zmiany pojawiają się na rękach, 
stopach, wokół nadgarstków i kostek oraz 
w zgięciach łokciowych i podkolanowych. 
Gojenie się zmian skórnych utrudniają pot, 
otarcia i różne urazy. Wszystko to sprzyja 
powtórnym zakażeniom bakteryjnym, co 
komplikuje przebieg choroby. W okresie 
przejściowym pojawić się mogą przemijające 
przebarwienia skóry.
 
kiedy młody cZłowiek dojrZewa, Za-
ostrZenia objawów choroby prZe-
platają się Z okresami samoistnych 
ustąpień oZnak. W czasie wznowień cho-
roby skóra jest szorstka, sucha, pogrubiona 
i lekko brązowa. Mogą również pojawiać się 
nacieki zapalne, krwiste strupy oraz przeczo-
sy, które powstają na skórze w wyniku me-
chanicznych urazów, na przykład drapania. 

Zmiany skórne występują symetrycznie i są 
zlokalizowane na twarzy, na górnych częś-
ciach ramion i pleców, na kończynach oraz 
grzbietowych powierzchniach rąk i stóp, 
grzbietach palców rąk i stóp. W czasie kiedy 
występują chorobowe zmiany na skórze, 
wszystkim objawom towarzyszy dokuczli-
wy, zwłaszcza w nocy, świąd, który powo-
duje bezsenność, zmęczenie i drażliwość.
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badania wykaZują, że cZynniki gene-
tycZne mają duży wpływ na wystąpie-
nie Zmian skórnych. Udowodniono, że jeśli 
oboje rodziców choruje na AZS, to prawdo-
podobieństwo wystąpienia tego schorzenia 
u dziecka wynosi nawet 80%. Natomiast 

kiedy jeden z rodziców, to ryzyko zachoro-
wania jest mniejsze i wynosi od 20% do 40% 
(stwierdzenie atopii u matki jest większym 
czynnikiem ryzyka niż u ojca). Atopowe za-
palenie skóry występuje znacznie częściej 
u bliźniąt jednojajowych niż dwujajowych.
 
ciekawym Zjawiskiem jest fakt, że 
najwięksZy odsetek chorych na 
aZs to miesZkańcy wysoko uprZe-
mysłowionych krajów. Dowodzi to, 
że czynniki środowiskowe zdają się mieć 
duże znaczenie w rozwoju tego schorzenia. 
Związki chemiczne znajdujące się w powie-
trzu i glebie znacząco osłabiają nasz układ 
immunologiczny i w związku z tym zaburza-
ją mechanizmy obronne. Organizm ludzki 
jest osłabiony i zmuszony do intensywnej 
obrony przed niekorzystnymi alergenami  
i jego bunt jest oczywisty. Do tego docho-
dzą czynniki drażniące pod postacią płynów 
i proszków do prania, wybielaczy, odświe-
żaczy powietrza, substancji do pielęgnacji 
mebli, konserwanty, dym tytoniowy. Nawet 
mydło, z którym mamy do czynienia wielo-
krotnie każdego dnia, ma wpływ na kondycję 
naszej skóry. Również nie bez znaczenia jest 
twardość wody oraz mechaniczne podraż-
nienia skóry, które powodują na przykład 
szorstkie, wełniane tkaniny. Wszystkie czyn-
niki chemiczne oczywiście dbają o czystość, 
ale destabilizują cieniutką warstwę ochronną 
naszej skóry.

 Pyłki roślin, roztocza i alergeny wystę-
pujące w sierści domowych zwierząt, aler-
geny pochodzenia grzybiczego i bakteryjne-
go mogą mieć znaczący wpływ na rozwój 
atopowego zapalenia skóry. Nawet 20% 
cierpiących na to schorzenie (głównie dzieci 
do 4. roku życia) ma jednocześnie alergię 
pokarmową.

 Również czynniki klimatyczne, takie jak wy-
soka temperatura powietrza czy wilgotność, 
wpływają na nadmierne pocenie się skóry, 

najbardziej jednak zagadkowa jest 
zależność pomiędzy stanem psychicznym, 
a atopowym zapaleniem skóry. naukowcy 
dowiedli, że osoby chore na AZS tuż przed 
wystąpieniem lub nawrotem objawów 
choroby doświadczały wysokiej liczby 
stresujących sytuacji. W takich sytuacjach 
można doszukiwać się błędnego koła, 
ponieważ atopowe zapalenie to przecież 
widoczne zmiany na skórze. Dyskomfort 
związany z nieatrakcyjnym wyglądem 
skóry zawsze towarzyszy AZS, a przecież 
nie funkcjonujemy w samotni, tylko 
wśród ludzi, gdzie trudno ukryć zmiany 
skórne. trzeba sobie uświadomić z jakimi 
emocjami w codziennym życiu muszą 
radzić sobie osoby cierpiące na atopowe 
zapalenie skóry.
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a to może nasilać objawy. Warunki klima-
tyczne wpływają także na wzrost i różno-
rodność flory i fauny, co determinuje rodzaj 
i ilość alergenów.

chłodne pory roku nie służą oso-
bom chorym na aZs, ponieważ wię-
cej cZasu spędZa się w Zamkniętych, 
ogrZewanych pomiesZcZeniach, gdZie 
powietrZe jest prZeważnie suche, co 
wpływa na prZesusZenie skóry, a to 
wywołuje świąd. 

W zakamarkach pomieszczeń groma-
dzą się alergeny kurzu domowego i aler-
geny grzybów pleśniowych. Te ostatnie 
znajdują się na przykład w suszonych  
w mieszkaniu ubraniach, a także w ro-
śl inach doniczkowych. Ponadto, 
w okresie jesienno–zimowym ubieramy 
się coraz cieplej i możemy doprowadzić do 
przegrzania ciała. Już w lutym rozpoczyna 
się okres pylenia drzew (olcha, leszczyna), 
co może zaostrzyć objawy zapalne.
Skóra chorych na AZS na skutek nieprawid-
łowego metabolizmu lipidów naskórka jest 
pozbawiona naturalnej bariery ochronnej 
i związku z tym wymusza specjalny tryb 
życia. Tylko staranna pielęgnacja i unikanie 
czynników drażniących poprawia stan prze-
suszonej skóry. Dziecku z AZS nie pomoże 
zwykły balsam do ciała, ponieważ jego skó-
rę należy natłuścić emolientem. Emolient 
to preparat, który pomaga wytwarzać na 
skórze film lipidowy zabezpieczający przed 
nadmierną utratą wody i wzmacniający ba-
rierę lipidów. Emolientów w postaci żelu, 
emulsji czy oliwki używa się również do 
kąpieli i mycia. Po kąpieli ciało dziecka należy 
delikatnie osuszyć, przykładając ręcznik do 
skóry i nałożyć preparat natłuszczający. 
Preparaty pielęgnacyjne należy kupować 
w aptekach i zawsze wybierać te, które prze-
znaczone są do skóry atopowej, ponieważ 
produkty te nawilżają i natłuszczają skórę 
oraz łagodzą świąd.

każdy cZłowiek Z atopowym Zapa-
leniem skóry chcąc właściwie funk-
cjonować powinien unikać cZynni-
ków sprawcZych cZyli alergenów 
wyZwalających objawy choroby. 
Nawet najlepiej prowadzona pielęgnacja 
nie przyniesie efektów, gdy osoba uczulo-
na na przykład na sierść psa będzie z tym 
psem przebywać. W leczeniu miejscowym 
bardzo ważne jest prawidłowe nawilżenie 
i natłuszczenie skóry. Skóra osoby z AZS 
jest zazwyczaj bardzo sucha, gdyż brakuje 
jej mocznika, kwasu gamma - linolenowego 
oraz ceramidów, dlatego trzeba koniecz-
nie dostarczyć brakujące składniki z ze-
wnątrz. Najlepiej aplikować preparaty z min.  
10-procentowym stężeniem mocznika, ce-
ramidami oraz wspomnianym kwasem, 
w ciągu 5 minut po kąpieli, kiedy skóra  
najefektywniej chłonie dobroczynne skład-
niki. Kąpiele nie powinny być zbyt częste 
i z dodatkiem olejków nawilżających i na-
tłuszczających, przeznaczonych specjalnie 
dla chorych z AZS. Po wyjściu z takiej kąpieli 
nie należy ścierać ochronnej warstwy olejku 
ręcznikiem. Najlepiej delikatnie przyłożyć 
ręcznik do skóry i suszyć ją w taki sposób, 
by jednocześnie pozostawić ochronną war-
stwę olejku. Na tą warstwę należy zaapliko-
wać kremy i maści ze wspominanymi wyżej 
składnikami (w ciągu maksymalnie 5 minut 
od wyjścia z wanny).

Odpowiednie żywienie osób dotkniętych tą 
dermatozą jest ważną składową leczenia. 
Terapia dietą chorych to tzw. dieta elimina-
cyjna, która polega na wykluczaniu z niej 
wszystkich produktów potencjalnie uczulają-
cych. Dzięki temu uzyskujemy doraźny efekt 
braku objawów, natomiast w kontekście 
długofalowego stosowania tej diety, może-
my osiągnąć „odczulenie” na dany alergen. 
W sytuacji, kiedy dziecko karmione jest pier-
sią, matka musi przejść na dietę eliminacyjną  
i ograniczać pokarmy o największym stopniu 
alergenności.
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do zewnętrznych warstw atmosfe-
ry dociera promieniowanie elektro-
magnetyczne, jednak większość tego 

promieniowania pochłania atmosfera i do 
powierzchni Ziemi dochodzi tylko niewielka 
jego część. Pole elektromagnetyczne jest 
zjawiskiem powszechnie występującym 
w przyrodzie i ma kluczowe znaczenie dla 
życia człowieka. Jego naturalnymi źródłami 
są Kosmos, Słońce, Ziemia oraz wyładowa-
nia atmosferyczne.
 Rozmaite rodzaje promieniowania elek-
tromagnetycznego mają różne właściwo-
ści, powstają lub są produkowane w różny 
sposób, biorą udział w różnych procesach 
i znajdują zastosowanie w przeróżnych dzie-
dzinach życia.
 Właściwości fal elektromagnetycznych 
zależą od długości fali. Promieniowaniem 

elektromagnetycznym o różnej długości fali 
charakteryzują się: fale radiowe, mikrofale, 
podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, 
promienie rentgenowskie, promienie gam-
ma.
 Oddziaływanie pola elektromagnetycz-
nego na organizm człowieka jest trudne do 
ustalenia, gdyż nie posiadamy receptorów, 
które ostrzegałyby o jego istnieniu. Ponadto 
skutki promieniowania nie są natychmiasto-
we. W dzisiejszych czasach naukowcy za-
czynają poważnie przyglądać się skutkom 
oddziaływania pola elektromagnetycznego 
na ludzkie zdrowie. Każdy człowiek w inny 
sposób reaguje na oddziaływanie pola elek-
tromagnetycznego, a ludzi nadwrażliwych na 
ten rodzaj promieniowania jest około 1-2 %.
 Nie ma jednolitych norm określają-
cych dopuszczalny poziom natężenia 

Szkodliwe 
skutki
promieniowania 
elektromagnetycznego

Promieniowanie elektromagnetyczne 
możemy traktować zarówno jako 
falę elektromagnetyczną, którą 
definiujemy jako rozchodzenie się  
w przestrzeni zmiennych pól 
elektrycznych i magnetycznych, bądź 
też jako strumień małych porcji energii 
zwanych fotonami.
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promieniowania elektromagnetycznego. Do 
oceny jego wielkości można przyjąć gęstość 
strumienia emitowanej energii.
 Rozwój techniki wnosi do naszego codzien-
nego życia nowe, coraz to liczniejsze sztuczne 
źródła promieniowania elektromagnetycz-
nego. Co roku przybywa ich średnio 6%, a co 
10 lat podwaja się liczba samych nadajników. 
 Do sztucznych źródeł pola elektro-
magnetycznego, a także statycznego 
pola elektrycznego i magnetycznego, któ-
re towarzyszą nam w życiu codziennym, 
należą: odbiorniki TV i monitory kompu-
terowe, kuchenki mikrofalowe, telefony 
bezprzewodowe i komórkowe, bramki  
w przejściach sklepów, pralki, lo-
dówki, suszarki do włosów, aparaty  
CB-radio, pociągi, tramwaje, samochody, 
anteny nadawcze radiostacji, radary, linie 

energetyczne wysokiego napięcia, piece in-
dukcyjne, piece łukowe, zgrzewarki do folii, 
stanowiska do naprawy TV i monitorów 
komputerowych.
 Wielkość siły pola elektromagnetyczne-
go wytwarzanego przez urządzenia zależna 
jest od częstotliwości na jakiej pracuje. Im 
niższa jest częstotliwość, na jakiej działa 
urządzenie, tym silniejsze pole ono wytwa-
rza. Oznacza to, że używany przez nas prąd 
sieciowy o niskiej częstotliwości 50 Hz jest 
źródłem silnych pól elektromagnetycznych. 
Jeśli chodzi o wysokie częstotliwości, to fale 
takie wytwarzane są przez sprzęt teleko-
munikacyjny, przede wszystkim przez ra-
diolinie. Chyba najbardziej rozpowszechnio-
nym źródłem fal są urządzenia komunikacji 
personalnej, do których zalicza się głównie 
telefony komórkowe oraz bezprzewodowe.

Szkodliwe 
skutki
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 Wokół nas, proporcjonalnie ze wzro-
stem ilości stosowanych urządzeń, wzra-
sta poziom promieniowania elektromag-
netycznego. O ile w starych domach pól 
elektrycznych jest niewiele, to nowoczesne 
pomieszczenia są nimi przepełnione, gdyż 
jest w nich duża ilość urządzeń oraz gę-
sta sieć przewodów w ścianach, włączniki 
i gniazda, rozbudowane oświetlenie, duże te-
lewizory, zestawy głośnikowe, zegary elek-
tryczne, wanny lub kabiny z hydromasażem, 
niekiedy elektryczne ogrzewanie podłogowe 
i inne urządzenia peryferyjne. Nawet jeżeli 
wszystkie te urządzenia są wyłączone, to 
i tak przy podłączeniu do sieci ciągle wytwa-
rzają pole elektryczne (po włączeniu zaczy-
nają emitować pole magnetyczne). Dlatego 
w wielu domach i na stanowiskach pracy 
znalezienie miejsca nieskażonego smogiem 
elektromagnetycznym może być bardzo 
trudne.

 
o tym, Z jaką siłą pole elektromag-
netycZne będZie oddZiaływać na 
organiZm, decyduje natężenie tego 
pola oraZ dystans dZielący od źród-
ła pola. natomiast Zawartość wody 
w organiZmie oraZ jego masa mają 
wpływ na to, jak głęboko wnikać 
będZie pole o wysokich cZęstotliwoś-
ciach. 

Częstotliwość jest odwrotnie proporcjonalna 
do głębokości przenikania. Dotychczasowe 
odkrycia pozwoliły stwierdzić, że biologicz-
ne działanie pola elektromagnetycznego 
jest powiązane z efektem termicznym i nie-
termicznym. Liczne badania skłaniają ku 
przekonaniu, że to pozacieplne oddziały-
wanie pola elektromagnetycznego wiąże 
się z rezonansową absorpcją energii pola 
przez tkanki, narządy czy płyny ustrojo-
we. Te układy biologiczne działają jak spe-
cyficzne anteny, odbierające energię fal 
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R E k L A M A

elektromagnetycznych, których rezonan-
sowe częstotliwości odpowiadają często-
tliwościom tkanek. Jak wykazały badania, 
organizmy żywe wykazują własną czę-
stotliwość rezonansową. Fale tej właśnie 
częstotliwości mają na nie destruktywny 
wpływ. Energia promieniowania elektro-
magnetycznego, pochłonięta przez komórki, 
powoduje zmiany w strukturze wewnętrz-
nej organelli komórkowych. Następstwem 
tego procesu są zmiany chemiczno-fizyczne, 
takie jak zmiana pH, zmiana aktywności en-
zymów czy tempa przemiany materii. Pro-
wadzi to do różnych stanów chorobowych. 
Liczne badania dowiodły, że jeżeli człowiek 
poddany jest długotrwałemu przebywaniu 
w polu magnetycznym, którego natężenie 
wynosi 310 mG (tym samym jest znacznie 
niższe od tego, które występuje w pobliżu 

energetycznych linii przesyłowych, a także 
sprzętu domowego), to ryzyko zachorowa-
nia na nowotwór może wrosnąć znacznie. 
Niemniej jednak, pole elektromagnetyczne 
towarzyszy człowiekowi od samego począt-
ku jego istnienia na tej planecie i bez niego 
nie można sobie wyobrazić życia.
 
 Szczególnie powszechnym obecnie źród-
łem promieniowania elektromagnetycznego 
są telefony komórkowe. Podejrzewa się, 
że mogą być przyczyną częściowej utraty 
pamięci i zaburzeń systemu immunologicz-
nego. Energia emitowana przez telefony 
komórkowe silnie oddziałuje na mózg osób 
szczególnie w młodym wieku, stąd zalece-
nie, aby dzieci do lat 12 korzystały z telefo-
nów w bardzo ograniczonym zakresie. 
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Na podstawie obserwacji, doświadczeń, eks-
perymentów i wiedzy medycznej, a także 
związków przyczynowo-skutkowych, można 
stwierdzić, że promieniowanie elektromag-
netyczne pochodzące z telefonów komór-
kowych i innych przekaźników może oddzia-
ływać na organizmy żywe w różny sposób. 

również woda jest sZcZególnie wraż-
liwa na dZiałanie mikrofal. Każda 
cząsteczka wody jest dipolem, czyli jest 
spolaryzowana dwubiegunowo, a to już sta-
nowi rodzaj anteny odbierającej sygnały 
EM (pola elektromagnetycznego). Kiedy 
po dłuższej pracy przy komputerze za-
czynamy odczuwać piekący ból oczu, to 
powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że 

nasze oczy wysychają, bo są niewłaściwie 
nawilżone. Jest to spowodowane tym, że 
membrany wodne ulegają zniszczeniu. Wie-
le naszych organów zawiera znaczną ilość 
wody. Szczególnie dużo wody zawiera mózg 
(w przypadku dorosłego człowieka to ponad 
75%), dlatego to właśnie on jest w sposób 
szczególny narażony na działanie fal. mikro-
fale maja ogromny wpływ na dZia-
łalność elektrycZną kory móZgowej 
i mięśnia sercowego w okresie płodo-
wym. Poza tym mikrofale przyczyniają się 
też do spadku aktywności grasicy (zwłaszcza 
te o częstotliwości powyżej 3000 Hz), która 
jest odpowiedzialna za produkcję limfocytów. 
Słabo funkcjonująca grasica sprzyja powsta-
waniu białaczek, reumatoidalnego zapalenia 
stawów, zapalenia mięśnia sercowego i wielu 
innym chorobom. Mikrofale o długości rzędu 
centymetrów powodują również elektrolizę 
zachodzącą w żywych organizmach. Zjawi-
sko to jest nieznaczne, ale ciągłe, w wyniku 
czego dochodzi do zakwaszenia organizmu 
i następuje pogorszenie zdrowia. Natomiast 
pola o częstotliwości 50 Hz zmieniają między 
innymi proste białka zasadowe występujące 
w chromosomach, mające udział w regulacji 
czynników genów w mózgu i w wątrobie. 
W związku z tym mikrofale oddziałują na 
metabolizm, który decyduje o poziomie funk-
cjonowania organizmu.

Promieniowanie emitowane przez telefo-
ny powoduje: zmiany w płodności, zmiany 

objawy oddZiaływaNia 
PromieNiowaNia 
elektromagNetycZNego 
w odNiesieNiu do cZłowieka mogą 
być NastęPujące: ZABuRZEniA 
Snu, BEZSEnność, BóLE i ZAWRoty 
GłoWy, nuDnośCi, BRAk MożLiWośCi 
SkupiEniA i konCEntRACJi, CZęśCioWA 
utRAtA pAMięCi, poGoRSZEniE WZRoku, 
ZMiAnA CiśniEniA kRWi, MiGREny, 
ZMęCZEniE niEADEkWAtnE Do WySiłku 
(oBJAW CZęSto WyStępuJąCy 
u DZiECi i MłoDZiEży), oSłABiEniE, 
ZMiAny oBRAZu kRWi (ZAChWiAniE 
StoSunku BiAłyCh i CZERWonyCh 
CiAłEk kRWi), ZMiAny poZioMu 
hoRMonóW, RoZREGuLoWAniE okRESu 
MEnStRuACyJnEGo, MożLiWość 
CZęStSZyCh poRoniEń, BiAłACZkA, RAk 
MóZGu, ZABuRZEniA iMMunoLoGiCZnE, 
ZAkłóCEniA W DZiAłAniu RoZRuSZnikA 
SERCA, ZABuRZEniA RóWnoWAGi, 
ZMiAny W ukłADZiE nERWoWyM, 
W oCZACh i W JąDRACh, REAkCJE 
nERWiCoWE.
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w strukturze komórek na poziomie DNA, ry-
zyko wystąpienia nowotworów mózgu (dzieci 
są dwa razy bardziej wrażliwe na promienio-
wanie, a im mniejsze dziecko, tym głębsza 
penetracja, ponieważ kości czaszki są cień-
sze), produkcję wolnych rodników, których 
działanie jest rakotwórcze, szum w uszach 
i niszczenie komórek słuchowych, osłabienie 
układu odpornościowego, osłabienie kości 
i deficyt melatoniny.

 telefon to bardZo potrZebna 
i w obecnych cZasach cZęsto nie-
Zbędna rZecZ. jednak Zachowajmy 
ostrożność i roZsądne korZystanie 
Z telefonów komórkowych, sZcZe-
gólnie prZeZ dZieci. Jeśli mamy taką 
możliwość, możemy sami profilaktycznie 
ograniczyć oddziaływanie mikrofal pocho-
dzących z telefonu komórkowego na nasze 
organizmy. Wystarczy przestrzegać kilku 
zasad: rozmawiać przez telefon możliwie 
krótko, najlepiej nie trzymając go bezpo-
średnio przy uchu (korzystać ze słuchawek 
i zestawów głośnomówiących), nie nosić 
telefonu cały czas przy sobie i wyłączać 
go, gdy nie jest nam niezbędny, starać się 
nie prowadzić rozmów przy małym zasięgu, 
w zamkniętych pomieszczeniach (samochód, 
winda itp.), gdyż telefon emituje wówczas 
fale elektromagnetyczne o największej mocy, 
nie pozwalać na korzystanie z telefonów ko-
mórkowych najmniejszym dzieciom (unikać 
ich powinny także osoby z rozrusznikiem). 
 
Obecnie istnieje wiele różniących się od siebie 
wyników badań, które nie dają podstaw do 

odwołania komórkowego alarmu. Dlatego  
w miarę możliwości starajmy się minima-
lizować obciążenie naszego ciała falami 
pochodzącymi z telefonów komórkowych. 
Wybierając nowy aparat zwracajmy uwagę 
na podawane przez producentów warto-
ści współczynnika SAR, który wskazuje ile 
energii wypromieniowanej przez telefon ko-
mórkowy jest absorbowane przez organizm 
użytkownika (nie powinien przekraczać 2 
W/kg w przeliczeniu na 10 kg masy tkanki 
ludzkiego ciała). Starajmy się także korzystać 
w miarę możliwości z zestawów słuchawko-
wych, ponieważ w ten sposób zachowamy 
większy odstęp od anteny komórki.

w obecnych cZasach narażenie na 
promieniowanie elektromagnetycZ-
ne sieciowe jest powsZechne i ciągłe, 
albowiem wytwarZa je każde urZą-
dZenie Zasilane prądem sieciowym 
lub służące do wytwarZania i prZe-
syłania prądu.
 
Reasumując możemy stwierdzić, że pro-
mieniowanie elektromagnetyczne jest siłą 
napędową ludzkiej cywilizacji, jednak nieko-
rzystne oddziaływanie tego promieniowanie 
na ludzki organizm przyczynia się do tego, 
że tak wiele osób uskarża się na zły stan 
swojego zdrowia. Należy także pamiętać, 
że działanie pola elektromagnetycznego 
wykazuje cechy kumulacji, a to na pewno 
w przyszłości da o sobie znać skutkując 
pogorszeniem samopoczucia.

 Zauważmy, że więksZość urZądZeń 
technicZnych jest dla cZłowieka ko-
rZystna tylko pod wZględem wygo-
dy, łatwości wykonywania pewnych 
rZecZy, a cZasami nawet pseudokom-
fortu. może należy Zastanowić się, 
cZy nie warto cZasami ZreZygnować 
chociaż Z cZęści roZwiąZań technicZ-
nych na rZecZ Zdrowia i dobrego sa-
mopocZucia?
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1.

Co jeSt przyCzyną?
Tkanka tłuszczowa produkuje hormon 
zwany leptyną (ten hormon znajduje się 
w tkance tłuszczowej i zmniejsza apetyt 
– zaburzenia gospodarki leptyną prowadzi 
często do nadwagi i otyłości). Leptyna in-
formuje mózg o zasobach energetycznych 
organizmu. Jest ona sygnałem, którego “za-
nik” (podczas długotrwałego tracenia tkanki 
tłuszczowej) pociąga za sobą nastawienie 
organizmu na przetrwanie głodu. Ludzki or-
ganizm jest niezwykle adaptacyjny i potrafi 
zmienić swoje zapotrzebowanie, aby utrzy-
mać homeostazę. Dlatego wtedy spowalnia 
metabolizm, „oszczędza” tkankę tłuszczową 
i powoduje głód.
 Niestety wiele popularnych diet milczy 
na temat tej fazy, ponieważ nikt nie jest za-
dowolony z tego, że jego waga „stoi” mimo 
restrykcyjnego trzymania się planu.

Co nAleży zrobić? 
Po pierwsze, nie denerwować się, a po dru-
gie – DOKONAJ jakiejś ZMIANY w dotych-
czasowym zachowaniu żywieniowym bądź 
w ćwiczeniach. Nie rób ciągle tych samych 
rzeczy, oczekując odmiennych rezultatów!

jAkie zmiAny możnA 
wprowAdzić?

 
żonglowanie kaloriami. Tak można 
nazwać proces, w którym staramy się 
codziennie spożywać różne ilości kalorii 

przy zachowaniu w konsekwencji tej samej 
ilości w tygodniowym rozliczeniu. Zamiast 
spożywania codziennie np. dokładnie 1800 
kcal (w zależności od zapotrzebowania), 
zjeść 1500 kcal jednego dnia, a 2100 następ-
nego. Można to łatwo wprowadzić jednego 
dnia obcinając dzienną rację pokarmową 
o połowę, a drugiego dodając połowę. Gene-
ralnie utrzymuj swoje ciało w niepewności, 
co nastąpi.

Redukujesz

Sposobów na przetrwanie 
okresu, w którym waga ani 

drgnie (faza plateau)

5wagę?
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2.

3.

4.

5.

trening siłowy. Jeśli nie był do tej 
pory częścią Twojego planu treningo-

wego, to jest właściwy czas, aby zacząć! 
Praca mięśni przyczyni się do wzmocnienia 
tkanki kostnej, wzrostu masy beztłuszczo-
wej i ostatecznie zwiększy tempo przemiany 
materii. I o to nam chodzi! 
 

Zmień monotonię ćwicZeń! Jeśli do 
tej pory uprawiałeś jogging – spróbuj 
jazdy na rowerze albo pływania – cze-

gokolwiek, aby Twoje ciało zaczęło pra-
cować inaczej niż jest przyzwyczajone. Jeśli 
robisz cardio o niskiej intensywności, spróbuj 
interwałów (HIIT – High Intensity Training). 

 
Zmień prZyZwycZajenia 
białkowo-węglowoda-
nowe. Brzmi to skompli-

kowanie, ale takie nie jest. Po-
mysł jest taki, aby zmienić to, 
co jesz. Jeśli Twoja dieta składa 
się głównie z węglowodanów, 
przerzuć się na więcej biał-
ka. Więc jeśli do tej pory na 

przedpołudniową przekąskę jadałeś węglo-
wodany (np. jabłko), spróbuj zjeść kawałek 
białego sera, jogurt czy inne źródło białka. 
Raz jeszcze: ideą jest to, aby zmienić to, co 
do tej pory było dla Ciebie stałą.

 
Zmień cZęstotliwość posiłków. Je-
śli do tej pory jadałeś tylko trzy pełne 
posiłki dziennie – rozpocznij dodawanie 

przekąsek w ciągu dnia (nie jemy więcej! 
Wiąże się to ze zredukowaniem ilości por-
cji w głównych posiłkach). Poprzez częste 
jedzenie - zwiększasz przemianę materii.

 Co jeszcze? Jeśli przydarzy Ci się faza 
plateau, po prostu wyluzuj i odpuść! 

Wprowadź parę zmian i, co ważne, 
słuchaj swojej intuicji, czasem 

ciało wie, czego potrzeba mu 
najbardziej. Każdy człowiek 
jest inny i musimy nauczyć 
się, jak nasz organizm rea-
guje – indywidualnie – i jak 
to wykorzystać.
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Suplement diety AKTIVON SPORT SLIMFIT został opracowany 
z myślą o osobach aktywnie uprawiających różne dyscypliny 
sportu, zarówno rekreacyjnie, jak i wyczynowo.

Aktivon Sport SlimFit zawiera skoncentrowaną dawkę 
najczystszej, farmakologicznej postaci winianu L-karnityny, 
o optymalnym stopniu mikronizacji. Potężna dawka 
l-karnityny gwarantuje efektywny przebieg szlaków 
metabolicznych wytwarzania energii z kwasów tłuszczowych, 
a tym samym skuteczne zachodzenie procesu redukcji 
podskórnej tkanki tłuszczowej i kontroli wagi ciała.

Syneferyna uzyskana  z gorzkiej pomarańczy łagodnie 
pobudza receptory adrenaliny głównie w tkankach 
tłuszczowych, zmniejsza apetyt i wspomaga spalanie kalorii 
oraz pobudza metabolizm.

FORLAX 10 g: 1 saszetka zawiera 10 g makrogolu 4000; substancje pomocnicze: sacharyna sodowa (E954), 
aromat pomarańczowo-grejpfrutowy. Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu doustnego,  
w saszetkach. Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe zaparć u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 8 lat. Przed 
rozpoczęciem leczenia lekarz powinien stwierdzić, czy przyczyną zaparcia nie są zaburzenia organiczne. Forlax l0 g 
powinien stanowić jedynie tymczasowe leczenie pomocnicze dodatkowo do leczenia zaparcia odpowiednim trybem 
życia i dietą. U dzieci leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 miesiące. Jeżeli pomimo zastosowania diety objawy 
utrzymują się, należy ustalić przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Przeciwwskazania: Ciężka choroba zapalna 
jelit (np. wrzodziejące zapalenie  jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy, 
perforacja przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji przewodu pokarmowego, niedrożność jelit lub 
podejrzenie niedrożności mechanicznej jelit lub objawowe zwężenie jelit, ból brzucha o nieustalonej przyczynie; 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Podmiot odpowiedzialny: Ipsen 
Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francja. Informacji o leku udziela: Ipsen Poland  
Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, tel.: (22) 653 68 00, fax: (22) 653 68 22. FL
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Produkt leczniczy, saszetki, 20 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 farmaceutą,  
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

FORLAX 10 g: 1 saszetka zawiera 10 g makrogolu 4000; substancje pomocnicze: sacharyna sodowa (E954), 
aromat pomarańczowo-grejpfrutowy. Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu doustnego,  
w saszetkach. Wskazania do stosowania: Leczenie objawowe zaparć u dorosłych oraz u dzieci w wieku od 8 lat. Przed 
rozpoczęciem leczenia lekarz powinien stwierdzić, czy przyczyną zaparcia nie są zaburzenia organiczne. Forlax l0 g 
powinien stanowić jedynie tymczasowe leczenie pomocnicze dodatkowo do leczenia zaparcia odpowiednim trybem 
życia i dietą. U dzieci leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 miesiące. Jeżeli pomimo zastosowania diety objawy 
utrzymują się, należy ustalić przyczynę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Przeciwwskazania: Ciężka choroba zapalna 
jelit (np. wrzodziejące zapalenie  jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) lub toksyczne rozszerzenie okrężnicy, 
perforacja przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji przewodu pokarmowego, niedrożność jelit lub 
podejrzenie niedrożności mechanicznej jelit lub objawowe zwężenie jelit, ból brzucha o nieustalonej przyczynie; 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Podmiot odpowiedzialny: Ipsen 
Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francja. Informacji o leku udziela: Ipsen Poland  
Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, tel.: (22) 653 68 00, fax: (22) 653 68 22. FL
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Produkt leczniczy, saszetki, 20 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 farmaceutą,  
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

SMECTA (Diosmectite); 1 saszetka zawiera 3 g diosmektytu (glinokrzemian); substancje czynne o znanym 
działaniu: glukoza, sacharoza. Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. 
Wskazania do stosowania: Leczenie ostrej biegunki u dorosłych i dzieci. Leczenie przewlekłej biegunki  
u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą (glukoza jednowodna, sacharynian sodu, aromat pomarańczowy, aromat waniliowy). Podmiot 
odpowiedzialny: Ipsen Pharma, 65 Quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Francja. Informacji o leku 
udziela: Ipsen Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, tel.: (22) 653 68 00, fax: (22) 653 68 22.

Opakowanie 
30 saszetek 

dla całej rodziny!

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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Zapalenie płuc

Płuca u człowieka to parzysty narząd znajdujący 
się w klatce piersiowej. W organizmie człowieka 

występuje prawe płuco, które jest trzypłatowe 
i płuco lewe, dwupłatowe

23 PORADY Z APTEKI  |  mARZEc 2017



Zdrowe płuca dorosłego człowieka 
mieszczą około 5-6 litrów powietrza. 
W płucach następuje pobieranie tlenu 

z powietrza do krwi oraz wydalanie z krwi do 
powietrza dwutlenku węgla. Zdrowe płuca 
wykonują 16-24 oddechów na minutę.
 
płuca, tak jak każdy organ, narażone 
są na różne choroby. Jedną z nich jest 
zapalenie płuc, które jest chorobą o charak-
terystycznym obrazie klinicznym, znanym 
już od starożytności (Hipokrates). Obraz 
kliniczny znany był medykom od dawna, 
ale etiologia pozostawała przez długi czas 
nieodgadniona. Dopiero w XIX wieku rozwój 
bakteriologii doprowadził do odkrycia drob-
noustrojów chorobotwórczych. Pionierem 
w tej dziedzinie był Ludwik Pasteur, który 
wyhodował z plwociny bakterię powodują-
cą zapalenie płuc. Natomiast przełomem 
w leczeniu chorób powodowanych przez 
bakterie, w tym zapalenia płuc, było odkrycie 
penicyliny przez Aleksandra Fleminga.

typowe objawy klinicZne 
Zapalenia płuc to: kasZel 

(cZęsto Z odkrZtusZaniem ropnej 
plwociny), gorącZka, dresZcZe, 

Złe samopocZucie, poty, ból 
w klatce piersiowej, Zwykle 

ZlokaliZowany nie Za mostkiem, 
tylko w bocZnych cZęściach 

klatki piersiowej i nasilający 
się prZy głębokim oddychaniu 
lub kasZlu. u cZęści chorych 

występuje dusZność
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Konsekwencją choroby jest zmniejszenie 
powierzchni płuc, duszność, przyspieszo-
ny oddech, czasem sinica. Zapalenie płuc 
często jest powikłaniem chorób zakaźnych, 
ale występuje też samoistnie, np. w wyniku 
zakażenia bakteryjnego. Każdy rodzaj cho-
roby wymaga innego leczenia.
 
najważniejsZym cZynnikiem ryZyka 
wystąpienia Zapalenia płuc jest wiek. 
Szczególnie narażone są niemowlęta oraz 
osoby powyżej 65 roku życia. Alkoholizm, 
palenie tytoniu czy niedożywienie również 
mogą mieć wpływ na rozwój choroby. Bar-
dziej narażone mogą być osoby z obniżoną 
odpornością (chore na cukrzycę, zakażone 
wirusem HIV, leczone glikokortykosteroida-
mi czy cytostatykami oraz w trakcie radio-
terapii) czy ze współistniejącymi chorobami 
płuc takimi jak POCHP, rozstrzenie oskrzeli, 

nerek, ze schorzeniami układu krążenia lub 
neurologicznymi.
 
Zapalenie płuc, według cZynnika 
wywołującego chorobę, możemy 
podZielić na: wirusowe, bakteryjne, 
atypowe Zapalenie płuc będące wy-
nikiem oddZiaływania na organiZm 
nietypowych drobnoustrojów, grZy-
bicZe, alergicZne, chemicZne.
 
wirusowe Zapalenia płuc może pozo-
stać długo niezauważone, bo daje znacznie 
mniej charakterystyczne objawy niż bakte-
ryjne zapalenie płuc. Może nie być nie tylko 
gorączki czy kaszlu. Lekarz nie słyszy zmian 
w płucach nawet badając nas stetoskopem. 
Jedyną widoczną oznaką wirusowego zapa-
lenia płuc może być osłabienie organizmu, 
senność, łatwe męczenie się przy niewielkim 
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wysiłku oraz złe samopoczucie, zlewne poty, 
duszność. W takiej sytuacji należy zrobić 
odpowiednie badanie krwi. Ostatecznie wąt-
pliwości może rozstrzygnąć prześwietle-
nie płuc, na którym będą widoczne zmiany 
chorobowe. Częstą przyczyną wirusowego 
zapalenia płuc jest wirus grypy, czasem ade-
nowirusy. Przy wirusowym zapaleniu płuc 
zaleca się choremu wypoczynek i podaje się 
witaminy. Nie można jednak leżeć w łóżku, 
bo to pogarsza i tak już upośledzoną wen-
tylację i osłabia serce. Jeśli chory nie ma 
gorączki może nawet wychodzić na krótkie 
spacer by poprawić wentylację płuc.

bakteryjne Zapalenie płuc  
to schorzenie, które zazwyczaj prze-
biega bardziej gwałtownie, niż in-
fekcja pochodzenia wirusowego. 
Dlatego też często łatwiej jest 
postawić właściwą diagnozę. 
Zmiany w płucach spowo-
dowane przez bakterie są 
nie tylko widoczne na ba-
daniu radiologicznym, ale 
również można je usłyszeć 
podczas standardowego 
lekarskiego badania ste-
toskopem. Objawy bakte-
ryjnego zapalenia płuc to 
przede wszystkim moc-
ny kaszel – na początku 
suchy, a potem mokry. 
Często zdarza się również 
wysoka gorączka, powy-
żej 38 stopni Celsjusza, 
co jest charakterystyczne 
dla wielu infekcji bakte-
ryjnych. Podczas trwania 

infekcji mogą pojawić się również dolegliwo-
ści ze strony układu pokarmowego oraz bóle 
pleców. W przypadku małych dzieci można 
zauważyć brak apetytu i osłabienie oraz 
bardzo duży katar. Gorączka w przypadku 
najmłodszych może wcale nie wystąpić, 
dlatego należy zachować czujność nawet 
w przypadku, gdy objawy przypominają 
zwykłe przeziębienie. Bakteryjne zapale-
nie płuc może być spowodowane działa-
niem paciorkowców lub, o wiele rzadziej, 
gronkowcami. Tego typu infekcja może 
być pierwotna, czyli infekcja od razu jest 
bakteryjna, lub wtórna, w przypadku, gdy 
choroba jest powikłaniem powirusowym 

zapalenia płuc. Leczenie tego schorzenia 
metodami domowymi nie jest 
możliwe – brak odpowiedniego 
antybiotyku zazwyczaj kończy 
się powikłaniem, często jest 
również powodem śmierci.
 
Znanych jest bardzo wiele 
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szczepów bakterii, wirusów i innych mikro-
organizmów odpowiedzialnych za wywoła-
nie zapalenia płuc. Bardzo często nie udaje 
się ustalić, który drobnoustrój jest winny, 
jednak większość zapaleń płuc powodowana 
jest przez Streptococcus pneumoniae. Zapa-
lenie wywołane przez tę bakterię powoduje 
typowe objawy.
 
grZybicZe Zapalenia płuc występują 
zazwyczaj u osób z obniżoną odpor-
nością, na przykład leczonych lekami 
immunosupresyjnymi, czy u chorych 
po przeszczepach.

Zachłystowe Zapalenie płuc 
powstaje w wyniku aspiracji bak-
terii z przewodu pokarmowego do 
oskrzeli i płuc. Może to nastąpić na 
przykład u osób cierpiących na re-
fluks żołądkowo-przełykowy albo 
u osób karmionych na leżąco.
 
Czasem zapalenie płuc może przebiegać 
nietypowo: bezgorączkowo, z zachowaniem 
sprawności. Jedynym objawem zapalenia 
może być długo utrzymujący się kaszel 
oraz zmiany osłuchowe. Ludzie w pode-
szłym wieku tak właśnie mogą przecho-
dzić zapalenie płuc, co jest trudniejsze do 
zdiagnozowania. Na przykład jedynym ob-
jawem choroby u starszych osób może być 
pogorszenie stanu psychicznego, splątanie, 
senność, drażliwość, odmawianie przyjmo-
wania płynów czy posiłków.
  
Bardzo często do zapalenia płuc dochodzi 
w wyniku niewłaściwego leczenia grypy czy 
zapalenia oskrzeli. Osoba chora może prze-
kazać innym złośliwego wirusa lub bakterię, 
najczęściej drogą kropelkową, np. w wyniku 
kaszlu czy podania rąk, w które wcześniej 
kichnęła. Wystarczy, że będziemy przeby-
wać z chorym w jednym pomieszczeniu 
i też zachorujemy. Jeśli mamy silny orga-
nizm, chorobę możemy zablokować – jest 

jednak spora grupa osób, które są bardziej 
narażone na uaktywnienie się choroby.

jeśli Zapalenie płuc ma etiologię bak-
teryjną, wówcZas stosuje się doust-
nie antybiotykoterapię. W większości 
przypadków trwa ona 7 dni. Należy przyjmo-
wać antybiotyk ściśle według zaleceń leka-
rza, a w przypadku wystąpienia uczulenia na 
antybiotyk należy niezwłocznie skontakto-
wać się z lekarzem. Bardzo ważne w trakcie 
antybiotykoterapii jest przyjmowanie leków 
osłonowych, zawierających kultury bakterii, 
by nie spowodować wyjałowienia przewodu 
pokarmowego. Można dodatkowo spożywać 
produkty bogate w żywe kultury bakterii, 
takie jak kefiry i jogurty. Podstawą leczenia 
ambulatoryjnego jest zaprzestanie palenia 
tytoniu, odpoczynek, picie dużej ilości pły-
nów.
 

Leczenie szpitalne zapalenia płuc polega na 
tlenoterapii pod kontrolą saturacji oraz wy-
ników gazometrii krwi tętniczej, przetaczaniu 
dożylnie płynów, podawaniu antybiotyku 
według wyników posiewu, zazwyczaj dro-
gą dożylną. Antybiotykoterapia trwa 7–14 
dni, ale w niektórych przypadkach nawet 
3 tygodnie. 
 
rekonwalescencja jest równie waż-
na jak samo lecZenie. nawet jeśli 
kuracja antybiotykowa prZynosi 
widocZne efekty i Zbliża się ku koń-
cowi, a pacjent cZuje się coraZ lepiej 
i chciałby od raZu wrócić do codZien-
nych obowiąZków, należy wstrZymać 
się jesZcZe prZeZ jakiś cZas i Zrobić 
sobie krótki urlop na okres rekon-
walescencji. Przy zapaleniu płuc jest to 
bardzo ważne, głównie ze względu na powi-
kłania, które mogą nastąpić po niedoleczo-
nej do końca chorobie, jak i na możliwość 
powtarzania się tej przypadłości.
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Przyczyny infekcji intymnych
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jAk wyglądA 
prAwidłowA florA 
bAkteryjnA? 
 Zdrowy organizm zasiedlają miliony do-
broczynnych bakterii kwasu mlekowego, 
dotyczy to zarówno układu pokarmowego, 
jak i moczowo-płciowego. Bakterie te peł-
nią szereg ważnych funkcji w organizmie,  
m. in. utrzymują naturalną równowagę mi-
krobiologiczną, zapobiegają niedyspozycjom 
i przykrym dolegliwościom układu pokar-
mowego i rozrodczego, podnoszą odporność 
organizmu, biorą udział w syntezie witamin, 
mikroelementów oraz poprawiają przemianę 
materii. 

przyCzyny problemów 
intymnyCh
 75% kobiet co najmniej raz w życiu 
ma problemy intymne. Aż u 40% kobiet 
problemy te nawracają*. Dlaczego? Przy-
czyn jest kilka. Budowa anatomiczna kobiet 
predysponuje je do problemów intymnych. 
Ze względu na bliskie sąsiedztwo odbytu 
i pochwy łatwo zarazić się niekorzystnymi 
drobnoustrojami pochodzącymi z jelit. Przy-
czyną wystąpienia problemów intymnych 
jest zwykle zaburzenie naturalnej równowagi 

mikroflory pochwy. Wtedy dochodzi do 
obniżenia liczby ochronnych bakterii Lac-
tobacillus, podwyższenia pH i osłabienia 
możliwości obronnych organizmu, a w kon-
sekwencji do namnożenia się niekorzystnych 
bakterii i grzybów. Za zaburzenia równowagi 
odpowiedzialne są różne czynniki jak anty-
biotyki, stres, dieta bogata w cukry czy złe 
nawyki higieniczne, np. noszenie syntetycznej 
bielizny lub używanie gąbek do mycia.

kiedy i dlACzego 
wzrAStA ryzyko 
problemów intymnyCh?
 
meNoPauZa to czas zmian hormonalnych 
w organizmie, kiedy zmniejsza się ilość do-
broczynnych Lactobacillus, a tym samym 
podwyższa się pH okolic intymnych, które 
stają się bardziej narażone na niepożądane 
drobnoustroje. Pochwa staje się mniej ela-
styczna, mniej odporna na mikrouszkodze-
nia, występuje suchość, a problemy intymne 
nasilają się.

aNtybiotykoteraPia - zastosowanie an-
tybiotyku osłabia naturalną mikroflorę ukła-
du pokarmowego i moczowo-płciowego. To 

i sposoby zapobiegania

O miejsca intymne powinniśmy dbać tak samo, jak o skórę 

twarzy czy dłoni. Zdrowie intymne jest bardzo ważne, od 

niego zależy komfort życia, współżycia i płodność.
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stwarza korzystne warunki do nadmiernego 
rozwoju niepożądanych grzybów i bakte-
rii, a w konsekwencji może prowadzić do 
przykrych dolegliwości w obrębie układu 
pokarmowego (np. rozwolnienia, zaparcia, 
bóle brzucha) oraz moczowo-płciowego 
(swędzenie, pieczenie, zwiększona ilość wy-
dzieliny z pochwy). Badania potwierdzają, że 
aż ,,50% kobiet w wieku rozrodczym ma 
dolegliwości ze strony narządów płciowych 
w czasie i po antybiotykoterapii”.

aNtykoNcePcja - aktywne współżycie 
zwiększa ryzyko wystąpienia problemów 
intymnych, dlatego kobiety współżyjące 
szczególnie powinny troszczyć się o miejsca 
intymne. Stosowanie prezerwatyw pomaga 
chronić przed niekorzystnymi bakteriami 
i wirusami. Antykoncepcja hormonalna 
w następstwie zmian stężenia hormonów 
płciowych zwiększają możliwość zaburzeń 
mikroflory pochwy. Stosowanie wkładek 
domacicznych może podwyższyć pH, co 
predysponuje do niedyspozycji intymnych.

Podróże - zmiana klimatu, podwyższona 
temperatura, utrudniona higiena, korzysta-
nie z gorących źródeł, saun, jacuzzi również 
mogą stworzyć warunki dobre dla rozwoju 
niekorzystnych drobnoustrojów i stać się 
bezpośrednią przyczyną niedyspozycji in-
tymnych.

ciąża - naturalna produkcja hormonów 
w ciąży obniża odporność organizmu. Do-
datkowo, rozpulchnienie tkanek narządów 
płciowych, podwyższenie pH, spadek liczby 
ochronnych Lactobacillus, predysponują 
do problemów intymnych. Ciąża wyma-
ga wzmożonej troski o higienę intymną ze 
względu na zdrowie dziecka.

jAk zApobiegAć 
problemom intymnym?
 Kobiety są chronione przed stanami 
zapalnymi pochwy dzięki znajdującym się 
w niej bakteriom, które obniżają pH okolic 
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intymnych i utrudniają dostanie się do orga-
nizmu chorobotwórczym bakteriom i grzy-
bom. Najlepszą metodą dbania o zdrowie 
intymne jest jego profilaktyka. Dziś jest ona 
łatwa i komfortowa. Zwykle, by uchronić 
się przed infekcjami, wystarczy zastosować 
odpowiednie zasady higieny intymnej i włą-
czyć do codziennej diety m in. sprawdzone 
preparaty zawierające pałeczki kwasu mle-
kowego Lactobacillus.

w troSCe o zdrowie 
intymne wArto nA 
StAłe wprowAdzić 
odpowiednie zASAdy 
intymne:

•	 Należy co najmniej dwa razy dziennie 
myć okolicę sromu. Do mycia sromu 

najdogodniejszy jest strumień bieżącej 
wody (prysznic lub bidet). Najlepiej uży-
wać ręcznika przeznaczonego wyłącznie 
do celów intymnych. 

•	 Mycie i osuszanie okolic intymnych po-
winno się wykonywać w kierunku od 
przodu do tyłu, by unikać przenoszenia 
infekcji z okolicy odbytu. 

•	 Należy unikać lub często zmieniać gąbki, 
są siedliskiem drobnoustrojów. 

•	 Do higieny intymnej powinno się używać 
przeznaczonych do tego celu płynów 
o pH zbliżonym do pH pochwy (pH 5,5). 
W stanach narażenia na problemy intym-
ne warto posmarować okolice intymne 
ochronnym preparatem.
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•	 Należy ograniczyć stosowanie synte-
tycznej bielizny oraz stringów. Najlepiej 
używać bieliznę bawełnianą.

•	 Należy unikać irygacji, długich, gorących 
kąpieli i częstego używania tamponów, 
gdyż powodują one zaburzenia ochronnej 
mikroflory.

•	 Przy suchości okolic intymnych, otar-
ciach i bolesnych stosunkach, należy 
stosować nawilżające żele o niskim pH.

probiotyki - 
SprzymierzeńCy 
w wAlCe z bAkteriAmi 
i grzybAmi
 Warto wspomagać odporność odpo-
wiednimi bakteriami kwasu mlekowego 
(Lactobacillus) obecnymi w preparatach 
probiotycznych. Należy je stosować przy 
wystąpieniu problemów intymnych oraz 
w sytuacjach podwyższonego ryzyka nie-
dyspozycji intymnych. Stosowanie probioty-
ków ginekologicznych naturalnie wzmacnia 
odporność organizmu, pomaga intymnym 
częściom ciała być niedostępnym dla nie-
korzystnych bakterii i grzybów. Należy jed-
nak stosować tylko sprawdzone probiotyki, 
które rekomendują specjaliści. 

W przypadku bakterii probiotycznych, istot-
ne znaczenie ma dopasowanie do popula-
cji, w której są stosowane, ze względu na 
fakt, że ilość i proporcje bakterii naturalnie 

•	 Po każdej antybiotykoterapii warto przy-
wrócić naturalną mikroflorę układu 
pokarmowego i pochwy stosując pre-
paraty probiotyczne (np. prOVag). Tak-
że w okresach narażenia na problemy 
intymne warto wzmocnić odporność 
probiotykiem.

•	 Przy pierwszych objawach niedyspozycji, 
podrażnieniu, swędzeniu, pieczeniu okolic 
intymnych, warto zastosować spraw-
dzony probiotyk lub preparat łagodzący 
podrażnienia, np. prOVag żel, oraz udać 
się do ginekologa.

występujących w organizmie człowieka róż-
nią się w zależności od miejsca zamieszkania. 
Jest to o tyle istotne, że środowisko pochwy 
uzupełniane jest o te bakterie, których właś-
nie ubyło, a nie o zupełnie obce szczepy bak-
terii wyhodowane z materiału biologicznego 
uzyskanego np. od kobiet z USA czy Afryki. 
 
kiedy udAć Się do 
lekArzA?
 W przypadku pojawienia się infekcji, nie 
zwlekaj z wizytą u ginekologa. Tylko lekarz 
rozpozna jedną z wielu postaci zakażenia 
i zaleci odpowiednie leczenie. Dodatkowo za-
rekomenduje też profilaktyczne uzupełnienie 
naturalnej, dobroczynnej flory bakteryjnej 
środowiska pochwy o wybrane bakterie 
probiotyczne. Postępowanie takie zmniej-
szy ryzyko rozwoju patogennych bakterii 
i grzybów, które są przyczyną infekcji okolic 
intymnych oraz wzmocni barierę ochronną 
pochwy i jej prawidłowe, kwaśne pH.
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• Silniejsze działanie: przedłużone mocowanie do 16 godzin
• Szybki efekt: działa natychmiastowo - nawet na wilgotnej protezie
• Skuteczne uszczelnienie protezy przed drobinkami jedzenia 
• Ochrona przed uciskiem protezy
• Długotrwały komfort noszenia protezy całkowitej i częściowej

JEDYNE  kremy, które stosuje się również na mokrą protezę – nie trzeba osuszać protezy przed nałożeniem kremu.
JEDYNE kremy, które można stosować dowolnie często (nawet kilka razy dziennie).

DOSTĘPNE W WERSJACH :
EKSTRA-MOCNY 47 g i 24 g • Z ALOESEM 47g – wspomaga gojenie podrażnień 
• HYPOALERGICZNY 47 g - bez konserwantów i barwników • Z MIĘTĄ 45 g – 
wzmocniona formuła z  miętą odświeżającą oddech
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Protefi x krem mocujący do protez XXL (94 g)
Ekonomiczne opakowanie XXL  -  2 tubki x 47g: 1+1 za połowę ceny* 

„5x efekt” • Silniejsze działanie: przedłużone mocowanie i komfort do 16 godzin. 
Szybki efekt: działa natychmiastowo - nawet na wilgotnej protezie. Skuteczne 
uszczelnienie protezy przed drobinkami jedzenia  i ochrona przed uciskiem protezy. 
Do protez całkowitych i częściowych.     

*druga tubka za 50% ceny (wg cen producenta)

kremy
mocujące

ekstra-mocne
do protez
zębowych

ekonomiczne 
opakowanie

94 g
XXL
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Kobietą 

Mózg kobiety,  
mózg mężczyzny  

– o różnicach 
między kobietami  

a mężczyznami

 być
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Na swoim twardym jak kryształ tle, 
kobiety traktowane były – z bólem to 
przyznaję – jako „gatunek spokrew-

niony” z męskim dominatorem. 

wielcy, cytowani po dZiś dZień filo-
Zofowie, chociażby arystoteles, nie 
ukrywali swojego męskiego sZowi-
niZmu, wykrzykując: „kobieta to nieudany 
mężczyzna”. W starożytności kobieta była 
zepchnięta do roli dostarczycielki uciech, 
pozbawiona praw i przywilejów, np. prawa 
do nauki. Początek chrześcijaństwa niewie-
le poprawił sytuację kobiet. 
Mężczyzna „wystartował” 
z pozycji uprzywilejowanej, 
to on został ulepiony z gli-
ny przez Stwórcę, a dopie-
ro podczas snu, z jego że-
bra udało się Bogu „ulepić” 
kobietę, ale to mężczyzna 
był Boga podobieństwem, 
kobieta zaś jego marną na-
miastką. Nowy Testament i słowa Jezusa są 
milsze kobietom, gdyż część z nich słuchała 
jego nauk i nie były dyskryminowane przez 
Nauczyciela. 

tym tropem nie podążyli jednak póź-
niejsi „ojcowie kościoła”. Dla przykładu 
dowiadujemy się od św. Tomasza z Akwi-
nu: „Kobiety są błędem natury... z tym ich 

nadmiarem wilgoci i ich temperaturą ciała 
świadczącą o cielesnym i duchowym upo-
śledzeniu... są rodzajem kalekiego, chy-
bionego, nieudanego mężczyzny... Pełnym 
urzeczywistnieniem rodzaju ludzkiego jest 
mężczyzna”. Z kolei wcześniejszy mu Jan 
Chryzostom pisał: „Kobiety są przeznaczone 
głównie do zaspokajania żądzy mężczyzn.” 

średniowiecZe, choć sZeroko Znane, 
cZęsto nieZbyt ucZciwie, uważane jest 
Za „ciemne”. Akurat na przekór domniema-
nej ciemności, w tej epoce rola kobiety jest 
jasno zarysowana. Kobieta ma obowiązek 
być wierna mężowi, posłuszna, pracowita, 
uległa, rodzić dużo zdrowych dzieci (najlepiej 
płci męskiej), pracować w polu i, podobnie jak 
mąż, wstydzić się swojego ciała i związanego 
z nim pożądania, traktując je jako nieczyste. 
Status kobiety był „umiarkowanie zły”. Jej 
pozycja zależała od dwóch czynników: po-
chodzenia i wielkości wiana. Kobiety z rodów 
królewskich żyły dłużej, w lepszych warun-
kach, a ich jedynym celem było rodzenie 
książąt i biskupów. Wieśniaczki i mieszczki 
żyły krócej. Ich rola, poza rodzeniem, po-
legała na nieustanej walce o egzystencję. 

w kolejnych epo-
kach sytuacja ko-
biet nie ulegała 
poprawie. Ogłoszona 
w Stanach Zjednoczo-
nych deklaracja praw 
człowieka i obywatela 
nadawała prawa ciem-
noskórym niewolni-

kom, o których europejskie kobiety mogły 
jedynie pomarzyć. Dopiero Wiosna Ludów 
w Europie dokonała znaczącego postępu 
w sytuacji kobiet, panie z impetem ruszy-
ły do walki o swoje prawa, pisały petycje, 
tworzyły organizacje, aktywizowały własne 
prawo do przedstawiania poglądów i reali-
zowania celów. 

Od zarania dziejów, kobiety nie 
miały łatwo z mężczyznami, którzy 
całkowicie zdominowali niszę, jaką 
wypełniał człowiek. Przez dziesiątki 

wieków mężczyźni dzierżyli berło 
twórców cywilizacji, płodzili myśli, 
realizowali plany, walczyli, ginęli... 

najczęściej w chwale własnych 
dokonań.

Dopiero Wiosna Ludów 
w Europie dokonała 
znaczącego postępu 
w sytuacji kobiet (...)
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w końcu można Zaobserwować ro-
dZący się trwały postęp. Ugruntowa-
ła go I wojna światowa. Mężczyźni setkami 
tysięcy ruszyli na front, a kobiety zajęły 
ich miejsca pracy. Porzuciły długie włosy 
i gorsety, ruszyły natomiast skręcać hau-
bice i karabiny. O wygranej w tej wojnie nie 
zdecydowała taktyka, ale wytrzymałość. 
Zdolności ekonomiczne pozwalające na 
utrzymanie przez cztery lata zaopatrzenia 
dla ogromnych armii. Upośledzone zdaniem 
antycznych twórców kobiety wywiązały się 
z tego zadania doskonale. Triumfowały na 
wszystkich frontach: w domu, w pracy, zdo-
były uniwersytety, zepchnęły pierwszy raz 
w historii ludzkości mężczyzn z piedestału 
dominacji. Rozkwit organizacji kobiecych nie 
został zahamowany przez totalitaryzmy XX 
wieku. 

 Nikt nie neguje dzisiaj, że kobiety są peł-
noprawną częścią społeczeństwa. Skoro 
mogły skręcać czołgi i samoloty, to męż-
czyźni uznali, że mogą dzisiaj coraz bardziej 
upodabniać się do „płci pięknej”, depilując 
torsy, modelując włosy, czy na festiwalu 
muzycznym ubierając kobiecą kreację nie-
jako pokutować za wielowiekowe grzechy 
swoich męskich przodków. 

Zrównywanie kobiet i mężczyzn, co wydaje 
się być jedną z misji wielu aktywnych orga-
nizacji, głównie feministycznych, to droga 
wyraźnie sprzeczna z naturą. Każda z płci 
ma właściwą sobie umysłowość już w mo-
mencie narodzin. Wrodzone różnice w budo-
wie mózgu oznaczają, że od niemowlęctwa, 
przez całe dzieciństwo, drogi mężczyzny 
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i kobiety rozchodzą się 
coraz bardziej. Biologia – 
wzmacniana przez posta-
wy społeczne, które skąd-
inąd mogą mieć biologiczne 
podłoże – sprawia, że los 
kobiet i mężczyzn jest 
odmienny; wyposaża ich 
w odmienne dążenia, ambicje i zachowania. 
Niemowlę przychodzi na świat z mózgiem 
o określonych dla jego płci skłonnościach. 
Choć mózg ten ma przed sobą długi okres 
wzrostu, jego zasadniczy schemat budowy 
został już zaplanowany, podstawowa sieć 
połączeń ustalona. 

 On lub ona przychodzą na świat z właś-
ciwymi sobie, genetycznymi i hormonalnie 

zapośredniczonymi 
skłonnościami behawio-
ralnymi i z wrodzony-
mi wzorami zachowań. 
Wrodzone predyspozy-
cje ulegają wzmocnieniu 
w miarę jak mózg rea-
guje na otaczający go 

świat. Kiedy dorastamy, interakcja między 
odbieranymi przez nas wrażeniami, a my-
ślącym „mięśniem” mózgu, wpływa na 
strukturę mózgu, tak samo jak ćwiczenia 
wpływają na kształt każdego mięśnia. I od-
wrotnie – niećwiczone funkcje mózgu stają 
się słabe i zanikają, jak nieużywane mięśnie. 
Brak pobudzenia zmysłowego w krytycz-
nym momencie rozwoju mózgu prowadzi 
do trwałych szkód. Chowane w ciemności 

Rozkwit organizacji 
kobiecych nie został 
zahamowany przez 
totalitaryzmy XX wieku
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kocięta po upływie określonego czasu nie 
nauczą się już nigdy widzieć. 
W wieku lat czterech chłopcy i dziewczynki 
na ogół bawią się już oddzielnie, ustano-
wiwszy własną formę dziecięcej segregacji 
płciowej. 

chłopcy ZaZwycZaj nie prZejmują 
się tym, cZy lubią każdego Z osobna 
cZłonka bandy – prZyjmuje się go, jeśli 
jest Z niego w Zabawie pożytek. 

Dziewczynki wykluczają swoje koleżanki, 
bo „one są niemiłe”. Dziewczynki przyjmują 
do swojej grupy młodsze dzieci; chłopcy 

próbują przyłączyć się do grup dzieci star-
szych. Dziewczynki znają i pamiętają imiona 
towarzyszy zabawy, chłopcy często ich nie 
znają lub nie pamiętają. 
 Zabawy chłopców są brutalne i gwałtow-
ne, cechują je: kontakt cielesny, nieprzerwa-
na aktywność, konflikty, potrzeba większej 
przestrzeni, dłuższy czas zaangażowania, 
przy czym miarą sukcesu zabawy jest ak-
tywny kontakt z pozostałymi uczestnikami, 
rezultat jest jasno określony i wyraźnie wia-
domo, kto wygrał, a kto przegrał. 

Typowe zabawy dziewczynek opierają się 
na kolejności uczestnictwa, ściśle zdefinio-
wanych etapach gry i współzawodnictwie 
pośrednim. Gra w klasy to idealna zabawa 
dla dziewczynek, chłopcom natomiast od-
powiada berek. Jedną z bardziej wyrazistych 
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różnic między płciami jest fakt, że „chłopcy 
są przede wszystkim zainteresowani przed-
miotami i czynnościami, podczas gdy dziew-
czynki interesują się ludźmi”. W jednym z ba-
dań przeprowadzonych z dziećmi w żłobku 
wielu chłopców rozbierało zabawki na czę-
ści; nie robiła tego żadna z dziewczynek. 
Umiejętność ta to coś więcej niż zwykła de-

struktywność – chłop-
cy dwa razy szybciej 
i z dwukrotnie mniejszą 
liczbą błędów ukła-
dali puzzle i składali 
rozmaite przedmioty 
trójwymiarowe. Nawet 
w izraelskich kibucach, 
gdzie podejmowano 
specjalne wysiłki, aby 

R E k L A M A

Chłopcy są przede  
wszystkim zainteresowani  
przedmiotami i czynnościa-
mi, podczas gdy dziewczyn-
ki interesują się ludźmi
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zniwelować różnice między płciami, i gdzie 
świadomie kształtowane życie społeczne 
opiera się na zasadzie identyczności płci, 
stwierdzono, że we wszystkich grupach 
wiekowych dziewczynki współpracowały 
ze sobą, dzieliły się ze sobą i okazywały 
sobie czułość, natomiast chłopcy częściej 
uczestniczyli w konfliktach, na przykład za-
bierając zabawki innym dzieciom. Dyscyplina 
szkolna jest dla chłopców czymś głęboko 
nienaturalnym.
  
niemowlęca skłonność dZiewcZynek 
do gaworZenia prZekłada się w wie-
ku dZiecięcym na lepsZe wyniki w te-
stach inteligencji badających Zdol-
ności werbalne. 

Dziewczynka odkrywa zalety płynące z więk-
szych uzdolnień w posługiwaniu się językiem, 
znajduje w tym przyjemność i rozwija te 
umiejętności jeszcze bardziej. W tym czasie 
chłopca nadal pochłania bardziej mechanicz-
ny świat rzeczy – ich kształty, przestrzeń, 
w której się znajdują, i sposób działania. 
Chłopiec nadrabia z czasem mniejsze zdol-
ności werbalne właściwą wszystkim ssakom 
wyraźną męską wyższością pod względem 
zdolności przestrzennych – nadając kształt 
przedmiotom, czy wybierając właściwą 
drogę. W przedziale wieku od lat sześciu 
do dziewiętnastu, mężczyźni lepiej trafiają 
wiązką światła w ruchomy cel. 

 Dziewczynki gromadzą się z boku, rozma-
wiają z przyjaciółkami, wymieniają sekrety, 
słuchają. Jeśli się kłócą – a kłócą się rzadziej, 
niż chłopcy – spory rozwiązują za pomo-
cą argumentacji słownej, a nie popychania 
i poszturchiwania. Zapewne jedna z nich lubi 
się trochę rządzić – jej odpowiednik wśród 
chłopców rządzi pięścią. Ale większość 
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Znana kanadyjska badaczka płci mózgu, 
Sandra Witleson, sądzi, że te właśnie różnice 
mogą powodować, iż mężczyznom łatwiej 
wykonywać dwie różne czynności jedno-
cześnie. W jej opinii mężczyzna z większą niż 
kobieta łatwością może, na przykład, jedno-
cześnie mówić i odczytywać mapę, każda 
z tych czynności kontrolowana jest bowiem 
przez inną półkulę mózgową. U kobiety te 
same czynności kontrolowane są przez ob-
szary w obu półkulach. Mogą one z sobą 
kolidować i kobieta nie zdoła jednocześnie 
równie dobrze mówić i odczytywać mapy. 
Według wielu badaczy różnice w organizacji 
mózgu pozwalają także wyjaśnić przewagę 
mężczyzn pod względem orientacji prze-
strzennej. orientacja prZestrZenna 
u kobiety kontrolowana jest prZeZ 
obie półkule. Kontrolujące ją obszary 
pokrywają się częściowo z obszarami kon-
trolującymi inne czynności. Kobieta próbuje 
wykonać dwie czynności naraz posługując 
się tym samym obszarem mózgu, co prowa-
dzi do osłabienia jej funkcji przestrzennych. 
U mężczyzny orientacja przestrzenna kon-
trolowana jest przez bardziej wyodrębniony 
obszar mózgu, a więc możliwość kolizji z in-
nymi czynnościami jest znacznie mniejsza.
 
Wyobrażenia wzrokowe o wyraźnym zabar-
wieniu emocjonalnym trafiają do określonej 
półkuli mózgu, w zależności od płci. Kobiety 
rozpoznawały emocjonalną treść niezależnie 
od tego, do której półkuli mózgowej obraz 

TemaT numeru

czasu zajmują dziewczynkom zabawy po-
legające na współpracy i współdziałaniu, po-
zbawione rywalizacji. W domu dziewczynki 
często zajmują się pisaniem szczegółowych 
pamiętników dotyczących ich samych i ich 
przyjaciółek. Wzrastają w swojskim dla nich 
świecie komunikacji i związków z ludźmi. 
 
świat chłopców to świat dZiałania, 
eksploracji, świat prZedmiotów. 
W szkole każą mu siedzieć spokojnie, słu-
chać, nie wiercić się i skupić się na myśle-
niu, natomiast jego ciało i mózg przed tym 
wszystkim właśnie się wzbraniają. Wskazy-
waliśmy już na to, jak koncepcje edukacyjne 
faworyzują skłonności umysłu kobiecego 
– bierna akceptacja informacji przekazy-
wanych werbalnie, oceniana na podstawie 
pytań i odpowiedzi, odpowiada umysłowości 
kobiety. Nawet szkolne czynności manual-
ne, takie jak pisanie, przychodzą z większą 
łatwością dziewczynkom z ich subtelnymi 
zdolnościami motorycznymi, niż chłopcom 
z ich zamaszystymi ruchami. 
 

Orientacja przestrzenna 
u kobiety kontrolowana jest 
przez obie półkule



Kobiet przeważnie nie podniecają 
obrazy nagości. A jeżeli już tak 
się dzieje, to płeć nagiej osoby 

wydaje się bez znaczenia – obraz 
interesuje je ze względu na swe 
piękno albo przez identyfikację 

z przedstawioną postacią.
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byt przekazywany. Mężczyźni rozpoznawa-
li treści emocjonalne tylko wówczas, gdy 
obraz przekazywany był do półkuli prawej. 
u kobiet reakcje emocjonalne wystę-
pują w obu półkulach móZgowych. 
u mężcZyZn funkcje emocjonalne 
skoncentrowane są w półkuli pra-
wej. Dopiero w świetle ostatnich odkryć 
dotyczących różnic między mózgami obu 
płci staje się jasne, jak ważne są różnice 
w rozmieszczeniu w mózgu obszarów kon-
trolujących emocje. Różnice te dotyczą ciała 
modzelowatego, wiązki włókien łączących 
lewą i prawą połowę mózgu. Te właśnie 
włókna nerwowe zapewniają wymianę in-
formacji między obiema półkulami móz-
gowymi. Ciało modzelowate jest odmienne 
u kobiet i u mężczyzn. 
 
Kobiet przeważnie nie podniecają obrazy 
nagości. A jeżeli już tak się dzieje, to płeć na-
giej osoby wydaje się bez znaczenia – obraz 
interesuje je ze względu na swe piękno albo 
przez identyfikację z przedstawioną posta-
cią. Kobietę pobudzić może obraz kopulującej 
pary, ponieważ to, co w nim dostrzega – nie-
zależnie od tego, jak sterylny seksualnie jest 
kontekst – to związek międzyludzki w dzia-
łaniu. Kobiet nie podnieca wizerunek penisa, 
podczas gdy mężczyzn zbliżenia kobiecych 
genitaliów podniecają. Kobiety słusznie skar-
żą się, że mężczyźni postrzegają je jedynie 
jako obiekty zainteresowania seksualnego. 
Słusznie, ponieważ dla mężczyzn seks to 
kwestia rzeczy obiektywnych i działań. Cały 
ich świat, od niemowlęctwa, był światem 
rzeczy. Leżąc w łóżeczku, z równą gotowoś-
cią gaworzą na widok balonu, jak i ludzkiej 
twarzy. Podczas zabawy wolą zabawki niż 
kontakty z ludźmi. Później satysfakcję daje 
im budowanie modeli okrętów wojennych 
czy naprawianie samochodów. 

Kobietę bardziej podniecają te wrażenia zmy-
słowe, do których odbioru predysponują ją 
skłonności jej mózgu. Woli ona akt miłosny 



Wszystko mogłoby 
się stać nieco 

łatwiejsze, gdybyśmy 
przyznali, jak bardzo 
się od siebie różnimy.
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w ciemnościach, ponieważ brak rozprasza-
jących wrażeń wzrokowych wzmacnia jej 
inne, doskonalsze zmysły – smaku, węchu, 
dotyku i słuchu. Warto tutaj przypomnieć, 
że kobiety słyszą znacznie lepiej niż męż-
czyźni. To pozwala zrozumieć mądrość 
powiedzenia, że najlepsza droga do serca 
kobiety wiedzie przez jej uszy. Rozmowy do 
poduszki połączone z delikatnymi pieszczo-
tami ciała przynoszą mężczyźnie korzyści 
w sferze seksu. Podczas gdy mężczyznę 
podnieca błyszcząca reprodukcja narzą-
dów płciowych bezosobowej dziewczyny 
z kalendarza, kobieta uzyskuje umiarkowa-
ną stymulację erotyczną z zupełnie innego 
bodźca – z wyobrażenia związku o charak-
terze seksualnym. 

 Wszystko mogłoby się stać nieco ła-
twiejsze, gdybyśmy przyznali, jak bardzo się 
od siebie różnimy. Może nawet bylibyśmy 
nieco szczęśliwsi. W końcu niewiele jest 
dowodów na to, że feministyczna wiara i ne-
gowanie różnic między płciami przyniosło 
choć trochę małżeńskiego szczęścia czy to 
kobietom, czy mężczyznom. Jest bardziej 
prawdopodobne, że właśnie uznanie różnic 
między płciami doprowadzi do zawieszenia 
broni w wojnie płci, niż że doprowadzą do 
tego naiwne deklaracje o braku istotnych 
różnic. 

TemaT numeru
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 Zdolność do odcZuwania emocji 
jest u mężcZyZn, w więksZym stop-
niu niż u kobiet, fiZycZnie oddZielona 
od ich Zdolności do artykułowania. 
W dodatku ośrodki emocji w mózgu mę-
skim są bardziej rozrzucone niż u kobiety. 
Nie polega to na tym, że mężczyzna „dusi 
wszystko w sobie”, tylko na tym, że jego 
emocje umiejscowione są w osobnym pu-
dełku, w osobnym pokoju, którego w do-
datku zazwyczaj się nie odwiedza. Język 
mężczyzny wyraża się raczej w słowniku 
działania – wykonanie czegoś, wspólne za-
jęcia, wyrażanie uczuć poprzez podarunki, 
uprzejmość i fizyczną pomoc. 

prZytrZymanie otwartych drZwi 
albo niesienie Zakupów to nie tyl-
ko społecZny obycZaj. to męski od-
powiednik wyZnania „Zależy mi na 

tobie”. natomiast werbalne obna-
żenie, dZielenie się ZwierZeniami i od-
cZuciami to ta cZęść bliskości, któ-
rej pragnie jedynie kobieta. Mężczyźni, 
z mózgami nastawionymi na działanie, od-
powiadają na cierpienie drugiego człowie-
ka poszukiwaniem dla niego praktycznego 
rozwiązania. Płacz dziecka trafia wprost do 
serca matki. Ojciec idzie po książkę o opiece 
nad niemowlęciem, by przeszukać katalog 
możliwych przyczyn i środków zaradczych: 
mokra pielucha – zmienić ją, głodne – na-
karmić dziecko, gazy – dać mu odbeknąć, 
zmęczone - pohuśtać je. Mężczyźni często 
wyrażają swoją opiekuńczość bawiąc się 
z dziećmi, to znaczy znów coś robiąc. Po-
łączenia nerwowe w męskim mózgu zapro-
gramowane są bardziej do działania niż do 
zainteresowania ludźmi. Mózg mężczyzny ig-
noruje całe megabajty informacji o ludziach, 

Suplement diety w postaci tabletek do ssania

LARYNGUP
Pierwsza linia obrony gardła. 
                                     Dla całej rodziny!
Laryng Up o smaku miętowym oraz pomarańczowym. Laryng Up Junior 
od 3. roku życia o smaku pomarańczowym oraz malinowym.

W Laryng Up suplement diety została zastosowana formuła NAP - specjalnie 
opracowana tabletka do ssania, mająca na celu imitację naturalnie występują-
cych mechanizmów obronnych*.

Dawkowanie: ssać po 1 tabletce 4 razy dziennie.

Ostrzeżenia do stosowania: Nadwrażliwość na białka mleka krowiego lub 
którykolwiek ze składników preparatu. Podczas ciąży i w okresie karmienia 
piersią stosować po konsultacji z lekarzem.

Producent: Recordati Polska Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 
Warszawa, tel. (22) 206 84 50.

*Dzięki zawartości witaminy C

Zyrtec UCB (Cetirizini dihydrochloridum). Każda tabletka powle-
kana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

Wskazania do stosowania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powle-
kane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: 
łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z se-
zonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej 
nosa; łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub 
na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub po-
chodne piperazyny; ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens 
kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min). Należy zachować ostrożność 
podczas przepisywania cetyryzyny kobietom w ciąży oraz kar-
miącym piersią.

Dane podmiotu odpowiedzialnego: : VEDIM Sp. z o.o., ul. 
Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel.: + 48 22 696 99 20, faks: 
+48 22 745 23 00. Informacji o leku udziela: UCB Pharma Sp. z o.o./ 
VEDIM Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel.: +48 
22 696 99 20.

Data opracowania: 2016-01.

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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Zyrtec UCB (Cetirizini dihydrochloridum). Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg cety-
ryzyny dichlorowodorku.
Wskazania do stosowania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powlekane jest wskazany u do-
rosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych: łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, 
związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; 
łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny; ciężkie zaburzenia czynności nerek 
(klirens kreatyniny mniejszy niż 10 ml/min). Należy zachować ostrożność podczas przepi-
sywania cetyryzyny kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią.
Dane podmiotu odpowiedzialnego: VEDIM Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 
Warszawa, tel.: + 48 22 696 99 20, faks: +48 22 745 23 00. Informacji o leku udziela: UCB 
Pharma Sp. z o.o./VEDIM Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, tel.: +48 
22 696 99 20.
Data opracowania: 2016-01.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane 
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek nie-
właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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powiedzmy – te zawarte w subtelnych syg-
nałach wizualnych, na które kobiety reagują 
w rozmowie ze znacznie większą łatwością. 
Mężczyzna musi na przykład zapytać: „Czy 
cię nudzę?” Kobieta to wie. 

Męski sposób postrzegania daje mężczyź-
nie mniej informacji do dalszego działania. 
Mężczyźni po prostu potrzebują więcej „prze-
strzeni” – w każdym sensie. Na statkach, na 
morzu, istnieje niewypowiedziana (i musi 
być niewypowiedziana) zasada, że każdy 
marynarz ma swój malutki kącik, wyłącznie 
dla siebie. To jest jego terytorium, miej-
sce, o którym wiadomo, że ma tam prawo 

przebywać, rozmyślać, palić lub czynić co-
kolwiek innego – samotnie. To nieprzypadko-
wy zbieg okoliczności, że ulubiona rozrywka 
mężczyzn – chodzenie na ryby – wiąże się 
z samotnością, przestrzenią i wolnością od 
wszelkich kontaktów z ludźmi. 

 Mówi się, że nic nie zbliża kobiet i męż-
czyzn bardziej niż wspólne doświadczenie 
rodzicielstwa. W rzeczywistości okazuje 
się zazwyczaj, że – ze względu na odmien-
ne spojrzenie każdego z partnerów na to 
doświadczenie – niewiele spraw drama-
tyczniej ujawnia różnicę między kobietami 
a mężczyznami. Niezależnie od tego, jakie 

TemaT numeru
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może to przynieść rozczarowanie odda-
nemu ojcu, w związku matki i niemowlęcia 
jest coś wyjątkowego. Żadne ze znanych 
nam społeczeństw nie pozbawia matki roli 
najważniejszego opiekuna. Socjologowie 
przeprowadzili eksperymenty, w których 
ojców zachęcano do aktywniejszego udziału 
w zajęciach szkół naturalnego rodzenia. 
W innych doświadczeniach niemowlęta mia-
ły kontakt z wieloma opiekunami. W pierw-
szym wypadku okazało się po paru tygo-
dniach, że mimo większego zaangażowania 
ojców, jednak to matki były znacznie bliższe 
dzieciom. W drugim – dzieci były zagubione 
i domagały się powrotu swoich naturalnych 
matek.

Przywiązanie kobiety do niemowlęcia jest, jak 
się wydaje, wrodzone, natomiast przywiąza-
nie mężczyzny jest wynikiem społecznego 
uczenia się. Matki są rodzicami naturalnymi; 
mężczyźni, przy najlepszej woli, nie. 

Mężczyźni często wyrażają 
swoją opiekuńczość bawiąc 

się z dziećmi, to znaczy 
znów coś robiąc. Połączenia 
nerwowe w męskim mózgu 

zaprogramowane są 
bardziej do działania niż do 

zainteresowania ludźmi
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Wyrób medyczny

• Ułatwia oddychanie. 

• Już powyżej 2. roku życia.

Charakterystyka: Pneumolan Aro-
ma-plaster to aromatyczne plastry 
zawierające kompozycję 3 olejków 
eterycznych: z eukaliptusa oraz 
mięty i lawendy. 
Naturalne aromaty ułatwiają oddy-
chanie i niwelują dyskomfort wystę-
pujący przy zatkanym nosie. Szcze-
gólnie polecane do stosowania w 
nocy, dla dzieci już powyżej 2. roku 
życia. Wygodna forma plastra nie wy-
maga aplikacji do nosa.
Skład: Olejek eukaliptusowy, olejek 
miętowy z obniżoną zawartością 
mentolu i olejek lawendowy.
Opakowanie, postać: 5 plastrów do 
przyklejenia na ubranie

Pneumolan Pneumolan
aroma-plaster plus

Suplement diety

Charakterystyka: Pneumolan Plus 
to preparat zawierający dodatkowe 
ekstrakty roślinne, które wykazują 
korzystne, dwutorowe działanie na 
górne drogi oddechowe i odporność 
u dzieci powyżej 6. roku życia. Wy-
starczy 1 raz dziennie! 
Skład: 1 łyżeczka (5 ml) zawiera: 
• ekstrakt z ziela nasturcji większej 

171,4 mg 
• ekstrakt z kwiatu bzu czarnego 

50 mg   
• ekstrakt z korzenia chrzanu 

pospolitego 48 mg 
• ekstrakt z liści Andrographis 

paniculata 25 mg
• ekstrakt z ziela werbeny pospo-

litej 20 mg  
• ekstrakt z korzenia goryczki żółtej 

10 mg  
• ekstrakt z kwiatu dziewanny 

drobnokwiatowej 10 mg
• witamina B6 1,4 mg

Opakowanie, postać: 120 ml, płyn 
doustny

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

NOWOŚĆ!

Różnica między kobietami a mężczyznami 
pod względem zaangażowania i sprawności 
rodzicielskiej to jeszcze jedno odzwierciedle-
nie podstawowych odmienności ich mózgów. 

w tym NajiNtymNiejsZym Z łącZących 
ludZi ZwiąZków, w ZwiąZku międZy 
rodZicielem a dZieckiem, to właśNie 
matka jest bardZiej wycZuloNa Na 
NiuaNse i wskaZówki NiewerbalNe, 
bardZiej Z Natury wrażliwa Na Po-
trZeby Niemowlęcia. 

Wszystkie zmysły kobiety stanowią o lep-
szym jej wyposażeniu do zadania wycho-
wania dzieci – potrafi ona lepiej usłyszeć 
i zidentyfikować płacz dziecka, jest wraż-
liwsza na dotyk, dźwięk i zapach. Siedząc 

w restauracji lub w kinie podczas jednego 
z niewielu rzadkich wolnych wieczorów 
w pierwszych miesiącach życia dziecka, 
matka czuje, że pozostawiła w domu cząstkę 
siebie, ojciec, najbardziej nawet oddany, od-
czuje ulgę, że udało mu się choć na chwilę 
uciec od domowego kieratu.
 
Mężczyźni rzeczywiście „nie widzą” brudnej 
szklanki – częściowo dlatego, że ich oko go-
rzej postrzega detale, ale przede wszystkim 
dlatego, że czyste szklanki zajmują dość 
daleką pozycję w ich wizji świata. Dla ko-
biety, dla której dom jest nie tyle hotelem, 
co raczej tłem dla ważnych z jej punktu wi-
dzenia związków z ludźmi, brudna szklanka 
stanowi pośrednio milczący wyrzut wobec 
cenionych przez nią wartości.

TemaT numeru



r e k l a m a

krzyżówka a
ktiv

o
n

na pamięć

n
a

 ko
n

cen
tra

cję

su
plem

en
t d

iety

R
E

k
L

A
M

A



mgr farm. Joanna Czerniel 
www.herbariacosmetics.pl

Maść pielęgnująca 
atopowe zMiany na 
skórze dziecka
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każda mama dziecka z atopową skórą 
wie, że zima to czas, w którym skóra 
malucha jest wyjątkowo wrażliwa, 

przesuszona i dużo częściej występują na 
niej zmiany atopowe. Występują one naj-
częściej w postaci czerwonych, suchych 
„placków” na skórze.
Na szczęście wraz z nadejściem „wiosenne-
go powietrza” plamki znikają, co nie znaczy, 
że można je zlekceważyć. Głęboko wierzę, że  
oleje naturalne niosą w sobie ogromną moc. 
A jak wyselekcjonujemy z nich najlepsze 
oleje dla skóry dziecka, to możemy stwo-
rzyć świetną maść, która natłuści, nawilży 
i odżywi wrażliwą skórę dziecka. Chyba nie 
muszę Wam tłumaczyć, dlaczego uważam, 
że kosmetyk naturalny dla dziecka jest naj-
lepszą z możliwych opcji, zwłaszcza jeżeli 
macie w domu wrażliwca. W skład maści 
wchodzą oleje delikatne dla skóry malucha, 
które również przyspieszą jej regenerację 
i zmniejszą swędzenie oraz zaczerwienienie. 

Maść nie zawiera olejków eterycznych, po-
nieważ nie chcę dodawać ewentualnych aler-
genów. Mimo tego, kosmetyk ma delikatny 
i przyjemny zapach czarnuszki. Używaj tego 
mazidła na wszelkie podrażnienia u twojego 
dziecka albo u siebie oraz na przesuszone 
obszary skóry. Do tego wszystkiego maść 
jest bardzo wydajna.
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przepis
Ilość: 50 ml (45 g)             
Czas przygotowania: 10 minut             

trudność: łatwe
Przygotuj: miseczkę emaliowaną/ szklaną, 
łaźnie wodną (garnek z wodą), wagę z do-
kładnością do 0,1 g, łyżeczkę, słoik 50 ml.

•	 Masło Shea     22,5 g

•	 Olej kokosowy     4,5 g

•	 Macerat olejowy z nagietka     4,5 g

•	 Olej konopny     4,5 g

•	 Skwalen z oliwy z oliwek     4,0 g

•	 Olej z czarnuszki     4,5 g

•	 Witamina E     0,4 g

Receptura na krem jest bardzo 
prosta. Do miseczki odważ 

masło shea i olej kokosowy, wsadź do roz-
grzanej łaźni wodnej i roztop składniki (ale 
nie przegrzewaj, bo masło Shea może stra-
cić swoje właściwości). Kiedy tłuszcze będą 
płynne dodaj do nich po kolei pozostałe oleje 
naturalne oraz skwalen i macerat nagietko-
wy. Na koniec dodaj witaminę E, przelej do 
słoiczka i pozostaw do stężenia na 3 godziny 
albo wstaw do lodówki na 30 minut. Po tym 
czasie maść jest gotowa i śmiało możesz 
jej używać na skórę malucha.
Sposób użycia: niewielką ilość maści nałóż 
na podrażnione, zaczerwienione miejsca oraz 
na obszary skóry nadmiernie przesuszone. 
Czynność powtarzaj 2-3 razy dziennie.



Ostra zupa z krewetkami

Trawę cytrynową obrać z pierwszej warstwy, jedną łodygę 

rozgnieść nożem i wrzucić do gotującej się wody (około 1,5 l) 

razem z obierkami z imbiru, gotować przez 30 minut i odcedzić 

z przypraw. Grzyby mun namoczyć w zimnej wodzie przez około 

30 minut a następnie w tej samej wodzie ugotować, następnie 

pokroić w paski. Papryczkę chili pokroić w talarki, pomidorki 

koktajlowe na połówki. Obrany imbir drobno posiekać, drugą 

łodygę trawy cytrynowej pokroić w plasterki, obrany por pokroić 

w słupki. Do wywaru dodać warzywa, pastę Tom Yum, cukier 

trzcinowy i sos rybny. Gotować przez chwilę na małym ogniu 

ciągle mieszając, do połączenia smaków. Krewetki wypłukać 

we wrzątku, żeby pozbyć się warstwy glazury. Do zupy dodać 

krewetki, sok z jednej limonki, pokrojone grzyby, papryczkę chili 

i pomidorki. Całość gotować około 10 minut.  Podawać z cząstka-

mi limonki i listkami kolendry.

Makaron chow main  

z kurczakiem po tajsku

Makaron gotować w osolonej wodzie około 3 minuty. Po ugotowaniu 

przelać zimną wodą. Filety z kurczaka pokroić w paski, dodać posieka-

ny czosnek, ostrą paprykę, mąkę ziemniaczaną i sos sojowy. Wymie-

szać w misce i wstawić do lodówki na około 30 minut.

Imbir drobno posiekać. Warzywa pokroić w słupki. Grzyby mun 

namoczyć w zimnej wodzie przez około 30 minut a następnie w tej 

samej wodzie ugotować, następnie pokroić w paski. Na rozgrzany olej 

wrzucić na początku posiekany imbir, następnie po kilku minutach 

marchew, po chwili seler i pietruszkę, na końcu por. Smażyć przez 

chwilę mieszając. Do warzyw wrzucić zaprawionego kurczaka, do-

kładnie obsmażyć ciągle mieszając, następnie zmniejszyć ogień.

Dodać grzyby mun, pędy i kiełki, mleczko kokosowe, przyprawić sosem 

sojowym, pastą curry i sosem słodkie chili. Gotować przez chwilę do 

miękkości kurczaka. Do patelni dorzucić ugotowany makaron, wymie-

szać i podawać. Do dekoracji można użyć listków świeżej kolendry.

Ryż kokosowy z mango

 Wiórki kokosowe usmażyć na suchej patelni na złoty kolor. 

Ryż jaśminowy dobrze wypłukać pod bieżącą wodą. Imbir 

pokroić w plasterki, mango obrać ze skórki i pokroić w drobną 

kostkę. Sezam uprażyć na suchej patelni na złoty kolor.

W głębokiej patelni zagotować mleczko kokosowe z imbirem, 

cukrem trzcinowym i solą morską. Następnie wyjąć imbir 

i wrzucić ryż, dodać usmażone wiórki i gotować przez 10 

minut często mieszając. Uwaga na ryż żeby się nie przypalił. 

Odstawić do wystygnięcia.

Połowę mango połączyć z miodem i miksować do uzyskania 

jednolitego puree, które dajemy jako pierwszą warstwę 

w pucharkach. Na puree z mango dajemy 

pierwszą warstwę ryżu, na to kostka 

mango i kolejna warstwa ryżu. Całość 

posypujemy prażonym sezamem. 

Do dekoracji używamy listków świeżej 

mięty.

Polecam  
- Michał Chudyk

•	krewetki koktajlowe 

rozmiar 100/200 – 

0,5 kg
•	2 łodygi trawy 

cytrynowej
•	30 g imbiru
•	100 g pory
•	50 g grzybów mun

•	50 g pasty Tom Yum

•	3 łyżki sosu rybnego

•	2 łyżki cukru 
trzcinowego

•	3 limonki
•	1 papryczka chili

•	kilka gałązek świeżej 

kolendry

•	makaron chow main 250 g

•	filety z kurczaka 500 g

•	imbir obrany 50 g

•	marchew obrana 100 g

•	por obrany 200 g

•	seler obrany 50 g

•	pietruszka obrana 100 g

•	grzyby mun 30 g

•	pędy bambusa konserwowe 50 g

•	kiełki konserwowe fasoli lub soi 50g

•	sos sojowy 100 ml

•	mąka ziemniaczana 2 łyżki

•	papryka ostra 1 łyżeczka

•	czosnek 3 ząbki

•	mleczko kokosowe puszka 400 ml

•	pasta curry zielona do smaku 

(jedna lub dwie łyżeczki)

•	sos słodkie chilli do smaku

•	olej ryżowy 50 ml

•	wiórki kokosowe dwie 

łyżki
•	mleczko kokosowe 

puszka 400ml
•	imbir obrany 30 g

•	cukier trzcinowy 1 łyżka

•	ryż jaśminowy 400 g 

(mogą być saszetki)

•	4 sztuki mango
•	miód 1 łyżka
•	sezam biały 10 g

•	świeża mięta kilka 

gałązek
•	szczypta soli morskiej
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ELIMINUJE BÓL, CHRONI GARDŁO

Całodniowe
MOCOWANIE
PROTEZY

SUPER MOCNY,

DELIKATNIE MIĘTOWY
40 g

ZWYKŁA PASTA RYSUJE PROTEZY
  -NASZA 
         NIE!!!

Corega - pasta 2w1 
do mycia protez zębowych i zębów


