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Zanim organizm na dobre przestawi się na tryb „wiosna”, nie jest łatwo. 
Wielu z nas chodzi rozdrażnionych, brakuje nam energii, a dodatkowe 
kilogramy nie poprawiają humoru. Na szczęście wystarczy wprowadzić 
w codzienny plan zajęć kilka zmian i zaczynać każdy dzień z uśmie-
chem. Podpowiadamy, co zrobić, by ta wiosna była wspaniała.  
Serdecznie pozdrawiam 

redaktor naczelna 

Drodzy Czytelnicy



KIEŁKUJMY
NA WIOSNĘ!

Wiosną warto wspierać zdrowie 
i odporność, dodając do co-
dziennego menu kiełki warzyw. 
To bomba witamin i minera-
łów znana Chińczykom już 
5 tysięcy lat temu. Kiełki są 
dodatkiem do wielu azja-
tyckich dań. Chrupmy je na 
zdrowie. A kto chce mieć 
gwarancję czystej ekolo-
gicznie uprawy, niech po-
sieje w domu kiełki rzeżuchy.  
Tanio, zdrowo, wygodnie 
i blisko tradycji wielkanocnej. 

W Warszawie rozpoczęły się bezpłatne okulistyczne badania 
przesiewowe (dla mieszkańców stolicy). E-jaskra to nowatorska 
metoda opracowana pod kierownictwem prof. Jerzego Szaflika 
w Centrum Mikrochirurgii Oka Laser w Warszawie. Raz do roku 
wszystkie osoby po 55 r. ż., osoby młodsze z grupy ryzyka: 
z wadami wzroku, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami 
krążenia (często marznące stopy i dłonie), w których rodzinie 
ktoś chorował na jaskrę, pacjenci z cukrzycą i osoby cierpiące 
na częste migreny powinni zgłosić się na te badania. Informacje 
są dostępne na stronie: http://centrumjaskry.pl/

JASKRA – BADANIA 
BEZPŁATNE!

reklama

• Wynik już po 1 minucie

• Czytelny wynik + lub –

• Dokonuje pomiaru stężenia hormonu hCG pozwalając 
na określenie liczby tygodni, które minęły od zapłodnienia
(tak dokładnie jak USG)

• Jednoznaczne wyniki cyfrowe przedstawiające tygodnie
od poczęcia (1-2, 2-3 lub 3+)

* zapewnia łatwiejsze i dokładniej odczyty w rękach konsumentów w porównaniu z tradycyjnymi liniami testowymi1
1. Johnson SR, et. al. Comparison of a digital ovulation test with three popular line ovulation tests to onvestigate user accuracy and certainty. Expert

Opin Med Diagn. (2011) 5: 467–473

Test ciążowy ze
Wskaźnikiem tygodnia ciąży

Jedyny test pokazujący tydzien ciąży

Test ciążowy 
– szybkie wykrywanie

wynik już w ciągu 1 minuty*

PONAD 99% DOKŁADNOŚCI1,2
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Kto gra w karty… tego mózg się nie starzeje. Podobnie 
jest z amatorami gier planszowych – podali naukowcy 
na łamach „Journals of Gerontology”. Badani, któ-
rzy w całym swoim życiu często grywali w karty i gry 
planszowe, zachowywali niezmienione zdolności po-
znawcze i bystrość umysłu długo po 70. urodzinach. 
Gra łączy się też z kontaktami społecznymi, a to w dzi-
siejszych czasach uważane jest za klucz do dobrego 
samopoczucia i długowieczności. Badacze uważają, 
że towarzyskie gry planszowe lub karciane są jednym 
z narzędzi profilaktyki chorób otępiennych. 

CHRONI PRZED 
DEMENCJĄ?

Od palenia  
można oszaleć
Palacze chętnie sięgają po papierosa na uspokojenie. 
Robią błąd. Naukowcy z University of Bristol w Wielkiej 
Brytanii podważyli ugruntowany medycznie pogląd, 
że palenie jest popularne wśród osób z problemami 
natury psychicznej, gdyż pomaga łagodzić napię-
cie. W wyniku przeprowadzonych testów okazało 
się, że nikotyna znacząco zwiększa ekspresję genów 
odpowiedzialnych za zachorowanie na schizofrenię 
i depresję. Takie działanie wykazują również papiero-
sy elektroniczne, mające uchodzić za mniej szkodliwe. 

CO NOWEGO



Optymistów  
łatwiej leczyć
Działanie leków lub procedur medycznych zależy od 
naszego nastawienia. Dużą rolę odgrywa efekt pla-
cebo, czyli wiara pacjenta w powodzenie leczenia. 
W „Journal of Psychosomatic Research” opublikowa-
no badania, które potwierdzają, że optymiści szybciej 
wychodzą z choroby. Wierzą oni, że leczenie zadzia-
ła – i tak się dzieje. Poza tym nie spodziewają się wy-
stąpienia efektów ubocznych, więc i to się sprawdza.  
Zupełnie inaczej reagują pesymiści – idealnie odczu-
wają efekt nocebo – brak wiary w leczenie obniża jego 
skutki i sprzyja wystąpieniu efektów ubocznych. Brawo, 
optymiści!

reklama



…ma 46 lat. Urodziła się 
w Międzyrzeczu, małej 
miejscowości w Wielkopolsce.
Ale najbardziej czuje się 
związana z Warszawą, choć lasy 
i łąki są jej równie bliskie. Jej 
ojciec był leśnikiem, przez wiele 
lat pracował w nadleśnictwach. 
W związku z jego pracą rodzina 
często zmieniała miejsce 
zamieszkania. Kiedy miała cztery 
lat, wyjechała z rodzicami do 
Afryki, gdzie spędziła kolejnych 
pięć lat. W Ghanie i Liberii jej 
tata pracował w przemyśle 
drzewnym.

…ukończyła architekturę 
krajobrazu w warszawskiej 
SGGW.
Na trzecim roku poszła na 
casting do telewizji RTL 7 
i została pogodynką. Trzy 
lata później, w 2000 roku, 
zapowiadała już pogodę 
w TVN. Ze stacją związana  
jest do dziś. 

…jest nazywana najsłynniejszą 
polską ogrodniczką.
Od 16 lat prowadzi własny 
program „Maja w ogrodzie”. 
Pokazała już w nim ponad 
siedemset ogrodów.  
W 2017 roku program zmienił 
nazwę na „Nowa Maja 
w ogrodzie” i nadaje go  
stacja HGTV. Jest autorką 
ośmiu książek o ogrodach 
i pielęgnacji roślin.

…mieszka w podwarszawskim 
Komorowie w domu 
z ogrodem. 
Jest mamą dwóch synów. 
Starszy Kuba (18 lat) w tym 
roku zdaje maturę w liceum 
w Zakopanem, młodszy 
Jasiek (8 lat) chodzi do 
szkoły podstawowej. Od lat 
w szczęśliwym związku. 

O NIEJ
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Jak zaczęła się twoja przygoda z telewizją?
Przez przypadek. W wakacje, byłam wtedy po trzecim 
roku studiów na architekturze krajobrazu, przeczytałam 
w jakiejś gazecie ogłoszenie, że telewizja RTL 7 poszu-
kuje prezenterów. Postanowiłam się zgłosić na casting. 
Pamiętam, że tego dnia padał deszcz i poszłam na spo-
tkanie z parasolem. Był piękny, w granatowo-zieloną 
kratę z drewnianą rączką. Nie wiem, może ten parasol 
zrobił wrażenie, ale zostałam przyjęta (śmiech). To dość 
zabawna historia, bo okazało się, że nie przeczytałam 
dokładnie tego ogłoszenia. Potem dowiedziałam się, 
że potrzebowali ludzi do newsów. Zapowiadania po-
gody nie planowali, ale zostałam pogodynką, pracowa-
łam też w newsach, biegałam z kamerą po mieście. Trzy 
lata później dostałam propozycję z TVN-u. Od tamtej 
pory minęło dwadzieścia lat.

Wciąż zapowiadasz pogodę, ale nie jesteś „zwykłą” 
pogodynką, tylko najsłynniejszą polską ogrodniczką! 
Od kilkunastu lat prowadzisz własny program „Maja 
w ogrodzie”, piszesz książki o ogrodach.
Program zawdzięczam panu Mariuszowi Walterowi, któ-
ry razem ze swoją żoną Bożeną byli ogromnymi miłośni-
kami ogrodów. Pewnego dnia pan Mariusz powiedział, 

że chciałby, żeby w TVN był program o ogrodach i że-
bym została jego producentką. Tak się jednak ułożyło, 
że to ja zaczęłam go prowadzić. Na początku był dość 
krótki, trwał zaledwie 15 minut. Z czasem zaczęliśmy się 
rozwijać, ekipa się powiększała. Przez szesnaście lat od-
wiedziliśmy już ponad siedemset ogrodów!

Czy jakiś ogród potrafi cię jeszcze czymś zaskoczyć?
Oczywiście. Nie ma dwóch takich samych, nawet jeśli 
rosną w nich te same gatunki roślin. Bardzo ciekawe są 
spotkania z właścicielami ogrodów. Dzięki programowi 
mam okazję poznać mnóstwo interesujących osób. Nie-
którzy wszystko w swoich ogrodach robią sami, ale po-
jawiają się też tacy, którzy zatrudniają profesjonalistów 
i w ogrodzie głównie odpoczywają. Najważniejsze, by 
ogród docenić.

Mam maleńki ogródek, który wprawia mnie w kom-
pleksy. Ciągle coś jest nie tak, jakaś roślina schnie, 
szkodniki atakują, trawa nie rośnie, za to chwastów 
pod dostatkiem. 
Każdy popełnia jakieś błędy, ja także. Trzeba sobie za-
dać pytanie, co to znaczy „ogród doskonały”. Dla mnie 
jest doskonały w swojej niedoskonałości. Dobrze się 

KWIATÓW
Maja Popielarska

›

Od kilkunastu lat pokazuje widzom piękne ogrody.  
Ale Maja Popielarska uważa, że ogród nie musi być doskonały, 
najważniejsze, żeby się w nim dobrze czuć. Razem z mężem  
i synami swój raj na ziemi znaleźli w podwarszawskim Komorowie. 

NIGDYDOŚĆNIE MAM
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w nim czuję, niezależnie od pory roku. Lubię na nie-
go patrzeć i późną jesienią, i wczesną wiosną, gdy jest 
szary. Posadziłam wiele roślin, które kwitną w różnych 
okresach, w zasadzie cały czas coś się tutaj dzieje. Cieszę 
się, że przychodzą zwierzęta, ptaki, owady. Niektóre, np. 
jeż, wybrały nasz ogród na swój dom. Mam w ogrodzie 
sporo kwiatów, ale też warzywa: pomidory, kalarep-
ki, bakłażany, szczypiorek, pietruszkę. Rosną truskawki, 
poziomki. Nie muszę codziennie biec do warzywniaka, 
wszystko mam pod ręką. 

Sama zaprojektowałaś swój ogród?
Tak bym nie powiedziała. Kiedy się tutaj wprowadziłam, 
ogród już był, i to zadbany, z drzewami i krzewami. Prze-
szedł, oczywiście, trochę zmian, niektóre rośliny zniknę-
ły, sporo zostało posadzonych, jest woda. Mój ogród 
nie jest duży, sama sadzę, pielę, grabię. Pomaga mi też 
mąż. Sporadycznie proszę kogoś o dodatkową pomoc. 
Wybudowaliśmy domek ogrodnika, niedawno fa-
chowcy powiększyli oczko wodne. swoje mankamenty, w środku jest dosyć ciemno, ale 

ma dobrą energię. Mieszkam razem ze swoim mężem 
i naszym synem Jaśkiem. Starszy syn trzy lata temu prze-
prowadził się do Zakopanego, tam chodzi do liceum, 
mieszka z dziadkami. Kuba uwielbia góry, trenuje nar-
ciarstwo wysokogórskie (wchodzenie na górę na nar-
tach i zjeżdżanie) i odnosi sukcesy. Jest w kadrze narodo-
wej. Młodszy Jasiek ma osiem lat i chodzi do miejscowej 
podstawówki. 

W dzieciństwie przez kilka lat mieszkałaś w Afryce. Jaki 
to miało wpływ na twoje życie?
Byłam małą, kilkuletnią dziewczynką i trudno mi to oce-
nić. Z pewnością pobyt w Afryce pod koniec lat 70. był 
czymś niecodziennym. Tak jak wszyscy biali mieliśmy 
w domu służbę. Ale moi rodzice bardzo dbali, żeby 
nie przewróciło mi się w głowie, zawsze miałam swoje 
obowiązki. Rodzice nauczyli mnie szacunku dla drugie-
go człowieka – niezależnie, czy jest on prezesem, czy 
robotnikiem – otwartości, tolerancji. Niewątpliwie duże 
znaczenie miały ciągłe przeprowadzki. Nigdzie nie mo-
głam zapuścić korzeni, nieustannie poznawałam nowe 
koleżanki. Zawsze to przeżywałam, bałam się, ale mu-
siałam dać radę. To mnie też zahartowało. Ale pewnie 
dlatego w dorosłym życiu tak bardzo zależało mi na sta-
łości, stabilizacji, spokoju. Najważniejszym wydarzeniem 
mojego dzieciństwa, a właściwie młodości była tragicz-
na śmierć mojej mamy. Miałam wtedy 18 lat, chodzi-
łam do trzeciej licealnej. Mama zginęła w poniedziałek, 
a w piątek było zakończenie roku szkolnego. Cierpiałam, 
ale wtedy nie bardzo docierało do mnie to, co się sta-
ło. Skupiłam się na nauce. Matura, egzaminy na studia. 
Zdawałam na medycynę, ale się nie dostałam, więc żeby 
nie tracić roku, zaczęłam studiować zootechnikę, później 
przeniosłam się na architekturę krajobrazu. Dziś zdaję so-
bie sprawę, że nagła utrata mamy miała ogromny wpływ 
na moje życie, decyzje osobiste. Ciągle mi jej brakuje. 
Nie tylko mnie. Moi synowie mieliby wspaniałą babcię. 

Kupuję 
naturalne 

kosmetyki, 
czytam 

wnikliwie 
etykiety. 

Korzystam 
z roślin, żeby 
leczyć siebie 

i rodzinę.

Wakacje w Afryce, 2019 
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Rodzice nauczyli mnie 
szacunku do drugiego 
człowieka, niezależnie  

od tego, czy jest on 
prezesem czy robotnikiem.

Zawsze miałaś ogrodniczą pasję?
Chyba tak. Prawie zawsze mieszkałam w domu z ogro-
dem. Mój tata był leśnikiem. Razem z nim spacerowałam 
po lesie, tata pokazywał mi rośliny i tropy zwierząt. Ko-
chałam kwiaty, zwłaszcza te pachnące, robiłam bukieci-
ki. Zostało mi to do dzisiaj. Kwiatów nigdy nie mam dość. 
Moi dziadkowie ze strony taty mieli dom ze wspaniałym 
ogrodem pod Warszawą, w którym spędzałam długie 
godziny. To był ogród jak z bajki. Kolorowy, pachnący. 
Esencja ogrodnicza!

Teraz też mieszkasz w domu z ogrodem pod Warsza-
wą. Jak tutaj trafiłaś?
To akurat nie był przypadek, bo właśnie w sąsiedniej 
miejscowości znajdował się dom moich dziadków, więc 
dobrze znałam tę okolicę. Kilkanaście lat temu szukałam 
dla siebie i syna nowego miejsca do zamieszkania. Po-
prosiłam o pomoc znajomego, który tutaj zajmuje się 
nieruchomościami. Kiedy zobaczyłam ten dom, jeszcze 
zanim przestąpiłam próg, od razu poczułam, że to jest 
właśnie to. Jest dość stary, budowany z cegły rozbiór-
kowej w latach pięćdziesiątych, wtulony w drzewa. Ma 
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Jesteś nadopiekuńczą mamą?
Mam nadzieję, że nie. Przecież 
zgodziłam się, żeby Kuba tak wcześnie 
wyfrunął spod moich skrzydeł, i pozwoliłam 
mu spełniać jego marzenia. Ale myślę, że mimo iż nie 
widujemy się tak często, jakbym chciała, to łączy nas 
silna więź. Razem wyjeżdżamy na wakacje i wszyscy 
bardzo to lubimy. Lubimy być ze sobą, nie uciekamy 
każde w swój kąt. Do naszego domu zawsze przycho-
dziło mnóstwo kolegów naszych synów. Nigdy nie na-
rzekałam, że jest głośno, nie przeszkadzał mi bałagan. 
Na wszelki wypadek gotowałam gar zupy, żeby nikt nie 
wyszedł od nas głodny. 

Lubisz gotować?
Lubię, na co dzień nie szykuję jakichś wykwintnych dań, 
ma być smacznie i zdrowo. Kiedy jestem w domu, obiad 
musi być. Robię też przetwory, musy, soki, także z owo-
ców z własnego ogrodu. Dzięki temu wiem, co jemy. 
Od dawna nie pryskam roślin w ogrodzie, do podlewa-
nia używam deszczówki, robię kompost, w którym utyli-
zuję resztki domowe i ogrodowe. Bardzo ograniczyłam 
używanie chemii w swoim otoczeniu.

Nasłynniejsza 
polska 
ogrodniczka 
o swój ogród 
troszczy się 
sama. Sadzi, 
pieli, grabi. 
W jej ogrodzie 
jest sporo 
kwiatów,  
ale nie brakuje 
też warzyw. 

Żyjesz ekologicznie?
Staram się żyć jak najmniej inwazyjnie. Kupuję naturalne 
kosmetyki, czytam wnikliwie etykiety. Korzystam z roślin, 
żeby leczyć siebie i rodzinę. Wierzę w moc ziół. Tymia-
nek na ból gardła jest niezastąpiony. Antybiotyk to osta-
teczność. Lecz tak się składa, że praktycznie nie choru-
jemy. Jestem oszczędna, nie wyrzucam jedzenia, rzeczy 
naprawiam, segreguję śmieci, sprzątam octem. Ale np. 
chociaż bardzo ograniczyliśmy jedzenie mięsa, to nie 
zrezygnowaliśmy z niego całkowicie. Poza tym wszyscy 
wiemy, że to właśnie ta wyklęta dziczyzna jest najzdrow-
sza. Jeździmy samochodem, latamy samolotami, więc 
ekolodzy mieliby pewnie zastrzeżenia. Na pewno żyję 
świadomie. l
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ALERGIĘALERGIĘ
POKONAĆ

ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ



Liczba alergików na całym świecie 
stale rośnie. Za ten stan wini się 
zanieczyszczenie środowiska  
i przesadną higienę. Na szczęście 
medycyna zna coraz doskonalsze 
metody walki z alergią. Warto 
o nich wiedzieć, by wybrać 
najlepszą terapię.

C
oraz więcej osób cierpi na alergię. Na ten 
stan wpływa zanieczyszczenie środowiska  
– smog, mikrocząsteczki gumy z opon sa-
mochodowych czy katalizatorów łączą się 

np. z pyłkami roślin, tworząc uczulającą mieszankę. 
Dlatego często osoby, które przeprowadzają się ze wsi 
do miasta, zaczynają chorować na alergię, a powrót 
do czystego środowiska pomaga ponownie nabyć 
tolerancję na alergeny. Najczęściej chorują dzieci – ich 
układ odpornościowy nie radzi sobie z alergenami. Le-
karze powtarzają, że trzeba mądrze wzmacniać układ 
odpornościowy dziecka. Warto pamiętać, że nadmier-
ne odkażanie całego najbliższego otoczenia malca jest 
uważane za jedną z przyczyn podatności na alergię. 
Coraz częściej bywa tak, że jej objawy pojawiają się 
w dojrzałym wieku. Co wtedy należy robić? 

TAK DZIAŁA ALERGIA
Nasz organizm jest wyposażony w system obronny, 
którego zadanie polega na wyłapywaniu i niszczeniu 
wszelkich zagrażających nam wirusów czy bakterii. 
W komórkach pamięci immunologicznej przechowy-
wane są informacje o każdym intruzie, który kiedykol-
wiek dostał się do naszego organizmu. Gdy spróbuje 
ponownie, jego dane zostaną odnalezione i urucho-
mi się procedura zniszczenia. Nasza odporność może 
jednak stać się niebezpiecznie nadgorliwa. Zaczyna 
widzieć zagrożenie w tym, co nam nie szkodzi. Tym 
właśnie jest alergia, czyli nadwrażliwością układu od-
pornościowego na różne bodźce, np. pyłki roślin, 
cząsteczki niektórych pokarmów lub sierść zwierząt. 

NASZ EKSPERT
dr n. med. Piotr 
Dąbrowiecki, 
alergolog, Klinika Chorób 
Infekcyjnych i Alergologii 
w Wojskowym Instytucie 
Medycznym w Warszawie, 
przewodniczący Polskiej 
Federacji Stowarzyszeń 
Chorych na Astmę,  
Alergię i POChP

Informacja zakodowana po takiej reakcji sprawia, że 
neutralna wcześniej substancja staje się alergenem. 
Od tego momentu każdy kontakt z nią wywoła uczu-
lenie. Kiedy komórki układu odpornościowego ziden-
tyfikują i znajdą alergen, wydzielają histaminę, która 
powoduje stan zapalny. Następuje rozszerzenie na-
czyń krwionośnych, co objawia się zaczerwienieniem, 
obrzękiem albo świądem.

LEKI NA POCZĄTEK
Jak możemy sobie pomóc? Jeśli mamy 
uczulenie na pyłki, sprawdzajmy w me-
diach komunikaty o ich stężeniu. Gdy jest 
wysokie, w ciągu dnia unikajmy otwiera-
nia okien, mieszkanie wietrzmy wieczo-
rem lub nocą, bo wtedy powietrze jest 
czystsze. Jeśli uczulenie pojawia się przez 
parę dni, możemy sami sięgnąć po do-
stępne bez recepty leki łagodzące ob-
jawy alergii. Użycie tych nowoczesnych, 
drugiej generacji, często bywa bardziej 
skuteczne. Odczujemy ulgę, objawy się 
cofają, ale przy pojawieniu się alergii 
najlepiej wybrać się do specjalisty, któ-
ry dobierze dawkę leku. Jest to leczenie 
tylko pierwszej fazy reakcji alergicznej. 
Najlepiej połączyć je z lekami na drugą 
(silniejszą) fazę alergii, czyli z lekami antyleukotrieno-
wymi (na receptę). Są stosowane w przypadku reakcji 
alergicznej w obrębie nosa, płuc, a także skóry. Gdy 
i takie leczenie nie przyniesie poprawy, wprowadza 
się terapię sterydami miejscowymi, np. do nosa czy 
do płuc. Kiedyś sterydy dostępne były tylko w formie 
tabletek lub zastrzyków. Współczesne leczenie miej-
scowe jest skuteczniejsze.

NIETOLERANCJA dotyczy tylko produktów spożywczych. Ozna-
cza tak naprawdę gorsze przyswajanie, trawienie. Mamy za mało 
jakiegoś enzymu, który przetwarza dany pokarm. Jest częstsza 
niż alergia i zazwyczaj nie jest niebezpieczna. Może objawiać się 
np. wzdęciami i biegunką, gdy jedzenie źle trawione fermentuje 
w jelicie.

ALERGIA może być wywoływana przez wiele alergenów (kurz, 
sierść, pyłki roślin, ale też pokarmy). Alergia aktywuje układ im-
munologiczny, do krwi trafiają specyficzne przeciwciała na dany 
alergen. Przy typowej alergii pokarmowej występuje szybka 
i gwałtowna reakcja, która w skrajnych przypadkach może grozić 
wstrząsem anafilaktycznym zagrażającym życiu.

Nietolerancja czy alergia?

MARSZ  
ALERGICZNY
Alergia najczęściej 
pojawia się w dzieciń-
stwie i jest dziedziczna. 
Zaczyna się od alergii 
w przewodzie pokar-
mowym, który jako 
pierwszy kontaktuje się 
ze światem zewnętrz-
nym. To właśnie marsz 
alergiczny powoduje, 
że alergia obejmuje po 
kolei – przewód pokar-
mowy, skórę, nos i układ 
oddechowy (astma).

›
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WAŻNA IMMUNOTERAPIA
Najlepszym i najbardziej rekomendowanym trendem 
w leczeniu alergii jest dziś odczulanie, czyli immuno-
terapia swoista. Pomaga zlikwidować przyczyny aler-
gii, nieżyt nosa, astmę czy atopowe zapalenie skóry 
w postaci alergicznej. Odczulanie ma bardzo wysoką 
skuteczność – dolegliwości ustępują u 80 proc. pa-
cjentów. Na początku lekarz identyfikuje dany alergen. 
Gdy zgadza się z tym, co mówi pacjent (podejrzewa, 
co go uczula, np. kurz, pyłki traw), i jeśli testy to po-
twierdzą – a lekarz wykluczy inne choroby – można 
zacząć odczulanie. Leczenie powoduje, że organizm 
uczy się tolerować alergen. Jest to proces długotrwały 

i skuteczny. Często latami nieprawidłowo leczymy się 
na własną rękę, a choroba się rozwija i stan chorego 
robi się coraz poważniejszy, np. konsekwencją niele-
czenia alergii nosa może być astma oskrzelowa.

GDY POJAWIA SIĘ ASTMA
Astma sezonowa może się pojawić nagle, np. pod-
czas letniego wyjazdu na wieś lub w wyniku kontak-
tu z pyłkami. Objawy to duszność, kaszel i świszczący 
oddech, spowodowany zwężeniem oskrzeli, dlatego 
warto mieć przy sobie leki (wziewne, przepisane na re-
ceptę). Jak obecnie wygląda leczenie astmy? W poło-
wie 2019 roku podano nowe wytyczne. Przez ostatnie  
30 lat leczenie polegało na tym, że jeśli pacjent mie-
wał objawy rzadko – duszność pojawiała się raz czy 
dwa w ciągu miesiąca, dostawał tylko lek rozszerzający 
oskrzela. Dopiero kiedy zaczynał mieć częste objawy, 
przepisywano steryd wziewny. Teraz już wiadomo, że 
nawet rzadkie objawy są spowodowane stanem za-
palnym w oskrzelach. A na to lek rozszerzający oskrzela 
nie działa. Chory oprócz leku objawowego powinien 
otrzymać sterydy wziewne. Dzięki wczesnej interwen-
cji medycznej pacjent przyjmuje mniej sterydów. Nie 
występują u niego okresy zaostrzenia choroby i nie-
potrzebne jest stosowanie wysokich dawek leku. Prze-
łomem w terapii astmy jest też zastosowanie leczenia 
biologicznego – nowych leków  dopasowanych do 
różnych podtypów astmy stosowanych u tych pacjen-
tów, u których nie działają sterydy. Ma bardzo wysoką 
skuteczność. Chorzy mogą prowadzić normalne ży-
cie, o połowę zmniejszają dawki sterydów doustnych, 
a częste zaostrzenia przestają im dokuczać. l

CO TO JEST  
ODCZULANIE? 
Przyjmujemy zastrzyki, tabletki lub krople  
– z danym alergenem. Co 7-14 dni dawka jest 
zwiększana. Po dwóch, trzech miesiącach, 
gdy alergen osiągnie odpowiednie stężenie, 
podaje się tylko dawki podtrzymujące, zwy-
kle raz w miesiącu. Kuracja trwa 3-5 lat. Wystar-
cza na ok. 10 lat. Odczulamy dzieci powyżej  
5. roku życia i dorosłych do 60. roku życia lub 
dłużej (najnowszy trend). Terapia jest skutecz-
na, np. na pyłki roślin – 90 proc., na roztocza 
– 80 proc.
 
PRZECIWSKAZANIA DO ODCZULANIA
W ciąży można kontynuować odczulanie, ale 
nie można zaczynać. Odczulanie jest niewska-
zane w przypadku chorób autoagresywnych 
np. RZS, podczas silnych infekcji (np. zapalenie 
płuc) oraz nowotworów.

reklama

THONSILAN SPRAY

Thonsilan spray zawiera kompleks 
NeoSilve+, który powleka błonę 
śluzową gardła ochronnym filmem.

Thonsilan spray wspomaga w:

–  leczeniu stanów zapalnych gardła  
tj. zapalenie błony śluzowej jamy 
ustnej oraz gardła, 

–  łagodzeniu dolegliwości związa-
nych z nadmiernym obciążeniem 
więzadeł głosowych,

–  łagodzeniu dolegliwości związa-
nych z suchością w jamie ustnej.

Wyrób medyczny.

THONSILAN SYROP

Thonsilan to innowacyjny suplement 
diety dla dzieci od 4. roku życia, któ-
ry zawiera składniki wspomagające 
funkcjonowanie gardła. Preparat 
dzięki zawartości witaminy C i cynku 
korzystnie wpływa na siły obronne 
organizmu. 

Suplement diety.

Producent: Novascon  
Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ
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Polacy kochają suplementy. Wierzą, że 
pomogą im na wszystko. Tymczasem pojawiają 
się głosy krytyki, że lepszym sposobem na 
zachowanie zdrowia jest spożywanie warzyw 
i owoców. Czy na pewno? Współczesne  
plony są coraz uboższe w wartości odżywcze.  
Jak więc znaleźć rozwiązanie?

CZY WARTO
BRAĆ SUPLEMENTY?

O
środki badające żywność potwierdzają, 
że dzisiaj warzywa i owoce są uboższe 
w substancje odżywcze niż kilkadziesiąt lat 
temu. Na przykład w jabłku z lat pięćdzie-

siątych było tyle witaminy C, co dziś w dwudziestu pię-
ciu sztukach! – mówi dr Daniela Kurczabińska-Luboń.  
To wynik zubożenia gleby i przyspieszania wzrostu 
upraw. Chcemy mieć do wyboru szeroką gamę pięk-
nych, kolorowych warzyw i owoców dostępnych przez 
cały rok. By było to możliwe, konieczne jest odpo-
wiednie nawożenie upraw. 

CO JEŚĆ?
W konsekwencji jesteśmy narażeni na kontakt z po-
zostałościami pestycydów w owocach i warzywach. 
Teoretycznie ilości te kwalifikują się jako dopuszczalne, 
jednak o tym, czy nie są szkodliwe, przekonają się na-
stępne pokolenia, gdyż zwykle musi minąć kilka dekad, 
zanim można stwierdzić realny wpływ chemicznych 
nawozów na nasz ekosystem i zdrowie. Oczywiście  

NASZ  
EKSPERT
dr n. med. Daniela 
Kurczabińska-Luboń,
specjalista 
mikroodżywiania i ekspert 
w dziedzinie mikrobioty 
jelitowej, klinika  
Preveneo w Katowicach
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najrozsądniejszą drogą jest takie komponowanie 
menu, by składało się głównie z produktów i plonów 
ekologicznych, lokalnych i sezonowych, niesprowa-
dzanych z odległych lądów. Z pewnością pamiętamy 
czasy, gdy zimą w Polsce dostępne były jedynie kiszo-
na kapusta i ogórki, wybrane odmiany jabłek, suszone 
śliwki i włoszczyzna. Uboga oferta, ale zgodna z prawa-
mi natury. Co powinniśmy robić? 

NAJPIERW BADANIA
– Nie bójmy się stosowania dobrych, sprawdzonych 
suplementów diety. Mamy inne zapotrzebowanie na 
witaminy i minerały niż nasi przodkowie. Obecne tem-

po życia, stres, zanieczyszczenie środowiska 
sprawiają, że musimy wspierać się, stosując 
suplementację. Ale zawsze zbadajmy naj-
pierw nasze rzeczywiste niedobory – radzi 
dr Daniela Kurczabińska-Luboń. Takie ba-
dania nie są refundowane, a powinny być, 
bo nie ma jednej dawki odpowiedniej dla 
wszystkich. Każdy z nas ma inne potrzeby. 
Zależy to np. od tego, jak sprawnie odbywa 
się wchłanianie, więc i przyswajanie substan-
cji odżywczych. Poza tym interpretację wy-
ników poziomu danej substancji odżywczej 
powinien przeprowadzić lekarz. Załóżmy, że 
nasz wynik znajduje się w dolnej granicy nor-

my. Możemy spać spokojnie? Nie! Tak niski wynik może 
bowiem oznaczać, że np. w przypadku witaminy D 
grozi nam osteoporoza. 

NA CO UWAŻAĆ?
Badania zapotrzebowania na witaminy i mikroelemen-
ty są ważne też dlatego, że niewłaściwą suplementacją 
można sobie zaszkodzić. Tak jest m.in. w przypadku 
żelaza. Minerał ten ma zdolności podsycania stanu za-
palnego, zwłaszcza gdy zaburzony jest mikrobiom jelit. 
Pojawia się ich stan zapalny, co pogarsza wchłanianie 
substancji odżywczych, a to wpływa na osłabienie 
organizmu i podatność na choroby. Zachowajmy też 
ostrożność przy zażywaniu witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach, np. witamin E i A. Przedawkowane ku-
mulują się w organizmie, co może być szkodliwe. 
Gdy myślimy o suplementacji, przeanalizujmy też, 
jaka jest tzw. gęstość odżywcza naszego menu. Inne 
potrzeby będzie mieć osoba na diecie wegeteriań-
skiej, inne amator kotletów, którego dzienna por-
cja warzyw to ogórek kiszony. A jak kupić dobre su-
plementy? – Jest to trudne, nawet dla nas, lekarzy. 
Rynek oferuje i obiecuje wiele, i niełatwo się w tym 
rozeznać. Na pewno istotna jest kwestia wiarygodno-
ści producenta, ale też opinie osób zajmujących się 
tym tematem – dietetyków, blogerów. Nie warto też 
dać się skusić podejrzanie niskiej cenie. Postawmy na 
preparaty, które mają na rynku ugruntowaną pozycję, 
są chętnie kupowane – dodaje dr n. med. Daniela  
Kurczabińska-Luboń. l

UWAGA
Nie kupujmy 

suplementów 
z podejrzanych 

źródeł. 
Narażamy się 
na nielegalne 

lub podrobione 
substancje, 

potencjalnie 
szkodliwe.

Suplement stanowi 
tylko uzupełnienie, a nie 
zamiennik zdrowej diety. 

To skondensowane źródło 
substancji odżywczych  
– witamin i minerałów,  

które należy uzupełniać  
wtedy, gdy stwierdzono  

ich niedobór.

Witamina D 
Witamina młodości, przeciwdziała 
złamaniom, udarom, buduje  
odporność, chroni przed nowotworami 
i zapobiega depresji. Jej niedobór jest 
powszechny u Polaków.

Żelazo 
Jego niedobory osłabiają  
odporność i system nerwowy czło-
wieka. Nie ma jednej określonej dawki 
dla wszystkich – zawsze powinien o niej 
decydować lekarz po uprzednich  
badaniach (poziom ferrytyny).

Kwasy omega-3 
Większość Polaków ma ich niedo-
bór, tymczasem tworzą one błony 
komórkowe wszystkich komórek nasze-
go organizmu. Ich brak pogarsza pracę 
mózgu, układu odpornościowego oraz 
zaburza gospodarkę hormonalną.

Karotenoidy 
Kolorowe barwniki roślin, np. lute-
ina, beta-karoten, likopen, polifenole. 
Mają działanie przeciwzapalne, przeciwno-
wotworowe, chronią komórki przed proce-
sem degeneracji. 

Suplementy  
zdrowia

C

Fe

3
omega

C40
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Mikstury na zdrowie, urodę i długie życie 
zawsze pobudzały naszą wyobraźnię.  
Obecnie też chwytamy się różnych  
sposobów, aby żyć jak najdłużej. Rezygnujemy 
z jedzenia mięsa, biegamy do siłowni, 
uprawiamy jogę. Ale czy to wystarczy?

D 
ożyć setki, a jeszcze lepiej ją przekroczyć  
– to marzenia. Lecz statystyki są nieubłaga-
ne. Kobiety żyją średnio 79,7, a mężczyźni 
71 lat. Najstarszą żyjącą Polką jest pani Tekla 

z Gliwic, która ma 113 lat. Najstarsza osoba o udoku-
mentowanym wieku, Jeanne Calment, zmarła w 1997 r., 
przeżywszy 122 lata i 164 dni. 

TEORIA STARZENIA SIĘ
Uczeni dowodzą, że ludzki organizm mógłby funkcjo-
nować przez 120 lat, ale średnia życia Europejczyka nie 

MOŻESZ 
ŻYĆ

NASZ  
EKSPERT
Grzegorz Borstern, 
specjalista chorób 
wewnętrznych, 
prawa medycznego 
i bioetyki, biegły 
sądowy

przekracza obecnie 80 lat. Teorii na temat przyczyn sta-
rzenia się ludzkiego organizmu jest wiele. Największą 
popularnością cieszy się koncepcja mówiąca o tym, 
że za proces starzenia odpowiadają telomery, czyli za-
kończenia chromosomów. Teoria telomerowa opiera 
się na założeniu, że istniejemy dzięki białkom, które 
budują nasze ciała i dostarczają energii życiowej. Ale 
z upływem lat zaczyna ich ubywać. Gdy komórki nie 
mają już telomerów, muszą zginąć. Miejsce obumar-
łych zastępują nowe komórki, które powstają z komó-
rek macierzystych. Pełnią one bardzo ważną funkcję, 

LAT
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ponieważ wytwarzają enzym, który nazwano telome-
razą. To on odbudowuje telomery. Aby powstrzymać 
starość, zaczęto szukać sposobów na utrzymanie ak-
tywności telomerazy. Zaobserwowano, że sprzyjają 
temu zdrowe odżywianie, umiarkowana dawka ruchu 
oraz stosowanie technik relaksacyjnych. Dowiedziono, 
że telomerazę uaktywniają niektóre substancje natural-
ne – cycloastragenol i resweratrol. Pierwszy znajdzie-
my w traganku błoniastym (zioło pochodzące z Azji), 
a drugi w rdeście ptasim i winogronach. Najaktywniej-
szą formą resweratrolu jest pterostilben, którego źró-
dłem są czarne jagody i borówki amerykańskie. 

Z najnowszych badań wynika, że geny tylko 
w 20 proc. odpowiadają za długość życia.
Kardiolodzy sporządzili listę „oskarżonych” 
o szybsze starzenie się organizmu. Na 
pierwszym miejscu znalazło się nadciśnienie 
tętnicze i dalej – wysoki poziom choleste-
rolu we krwi, podwyższony poziom kwasu 
moczowego, długotrwały stres, wysokie 
stężenie glukozy we krwi, palenie papiero-
sów, depresja, otyłość, siedzący tryb życia, 
nadużywanie alkoholu. Na końcu znalazła się 
dziedziczna skłonność do chorób uwarunko-
wanych genetycznie. 

GENY TO  
NIE WSZYSTKO

NIEBIESKIE STREFY 
W książce „Niebieskie strefy” jej autor, Dan Buettner, 
opisuje styl życia i dietę ludzi żyjących w enklawach 
długowieczności na Okinawie, na Sardynii, w Kalifor-
nii, na półwyspie Nicoya w Kostaryce oraz na greckiej 
wyspie Ikaria. Większość bohaterów książki to ludzie, 
którzy mieli ponad 90 lub ponad 100 lat. Żyją w nie-
wielkich społecznościach, prowadzą skromne życie 
i dużo pracują fizycznie. Wszyscy podkreślali, że się nie 
przejadają. Podstawą diety są rośliny strączkowe, które 
obniżają ryzyko wystąpienia zawału serca i raka jelita 
grubego. To także bogate źródło flawonoidów, błon-
nika oraz białka.
Na długość życia i jego jakość ma wpływ codzienna 
aktywność fizyczna – chodzenie, praca w ogrodzie 
i przebywanie na świeżym powietrzu. Ważne są też 
więzi rodzinne, codzienne spotkania ze znajomymi. Ale 
nie tylko to. Okazuje się, że uświadomienie sobie celu 
własnego istnienia, przyczyn, dla których chce się rano 
wstać z łóżka, można przeliczyć na dodatkowe siedem 
lat życia. Nasze życie wydłuża także regularne picie 
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niewielkich ilości czerwonego wina. Niezwykle ważny 
wpływ na nasze życie ma także wiara. Funkcjonowa-
nie według przyjętych reguł i stabilizacja emocjonalna 
mogą wydłużyć życie człowieka nawet o 14 lat. 

POŻYTECZNE TOKSYNY
Dietetycy od dawna zachęcają do jedzenia warzyw 
i owoców. Co zatem zawierają rośliny, że powinny zna-
leźć się na naszych talerzach? Doktor Nick Lane z Uni-
versity College London twierdzi, że to łagodne toksy-
ny, które odstraszają zwierzęta i pasożyty od tych roślin. 
Ludziom nie szkodzą, wręcz przeciwnie, pobudzają 
mechanizmy związane z odpornością i długowiecz-
nością. Te toksyny to białka, które nazwano sirtuinami. 
Sprzyjają one spalaniu kalorii, chronią przed choro-
bami cywilizacyjnymi. Aktywności sirtuin sprzyja także 
głodówka, ale dla większości z nas to zbyt trudne zada-
nie. Okazuje się jednak, że mogą nas wyręczyć rośliny 
zawierające toksyny lub – mówiąc inaczej – żywność 
sirtuinowa, która jest podstawą modnej diety SIRT. 
Nie są to żadne wymyślne rośliny – czerwona cebula, 

Stulatkowie z niebieskich  
stref przekonują, że im 
prostsze życie się prowadzi,  
tym większe szanse  
na przekroczenie setki.

świeża natka pietruszki, seler (korzeń i liście), soja i jej 
przetwory, czerwona cykoria, jarmuż, lubczyk (świe-
że liście), rukola, orzechy włoskie, daktyle, truskawki 
(świeże i mrożone), jagody, kapary, oliwa z oliwek extra 
virgin, zielona herbata, gryka (mąka i kasza), kurkuma, 
pieprz, a także kawa, surowe kakao oraz czerwone 
wino (w niewielkich ilościach). 

OGRANICZ RYZYKO
Zanieczyszczenie środowiska, przewlekły stres, mała 
aktywność fizyczna oraz nadmiar kalorii przyczyniają się 
do tego, że w naszych organizmach toczy się przewle-
kły proces zapalny. Czy możemy temu zaradzić? Na po-
czątek trzeba ograniczyć produkty bogate w węglowo-
dany, zwłaszcza te, które są szybko trawione i przez to 
dostarczają dużo glukozy. Na czarną listę należy wpisać 
słodycze, produkty z białej mąki oraz napoje słodzone. 
Reakcje zapalne prowokuje też nadmiar tłuszczu. Szko-
dliwe są tłuszcze nasycone, które znajdują się w mięsie 
i pełnotłustym nabiale. Przeciwzapalnie działają nato-
miast tłuszcze nienasycone, których źródłem mogą być 
tłuste ryby morskie, awokado czy oliwa z oliwek. Wła-
ściwości przeciwzapalne mają również imbir, czosnek, 
olej lniany, olej rzepakowy (nazywany oliwą Północy), 
łosoś, bazylia i szczypiorek. Uczeni podkreślają, że naj-
zdrowsza dieta to jeszcze nie wszystko. Światowa Orga-
nizacja Zdrowia zachęca, aby każdy codziennie space-
rował co najmniej pół godziny. l

W 2012 roku Nagrodę Nobla otrzymali dwaj uczeni: Brytyjczyk 
John B. Gurdon oraz Japończyk Shinya Yamanaka. Udowodnili, 
że dorosłe już komórki człowieka można tak zaprogramować, by 
młodniały, czyli powracały do pierwotnego stanu. Naukowcy 
dowiedli, że komórki somatyczne (wszystkie komórki organi-
zmu z wyjątkiem komórek płciowych) można cofnąć w rozwoju 
i przekształcić w dowolne tkanki organizmu.

Odmładzanie komórek

reklama

CYCLO 5 MAX

Cyclo 5 Max stanowi 
unikalne połączenie  
5 aktywnych składników 
wspierających żyły.  
Cyclo 5 Max to silne 
wsparcie w objawach  
takich jak: uczucie 
ciężkość nóg, obrzęki,  
ból i nocne skurcze  
łydek występujące  
w przewlekłej  
chorobie żylnej. 

Suplement diety.

ŻYJMY DŁUŻEJ
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PLASTRY  
ZESTAW TURYSTYCZNY

PLASTRY  
MYSZKA MIKI

PLASTRY MAX HOLD  
WODOSZCZELNE

PLASTRY 
SPORTOWY MIX

PLASTRY TATTOOTM  
WODOSZCZELNE

PLASTRY  
KRAINA LODU



Pełni w naszym organizmie wiele ważnych funkcji. 
Nadmiar cholesterolu niestety skraca życie.  

Co robić? Oprócz zdrowej diety i dawki ruchu  
można wykorzystać naturalne właściwości  

niektórych roślin i ziół.

W DÓŁ
CHOLESTEROL

20 CZAS NA ZDROWIE

NATURALNIE



P
od określeniem „cholesterol” kryją się substancje 
lipidowe (tłuszczowe) znajdujące się w osoczu 
krwi, produkowane przez wątrobę oraz pocho-
dzące z pożywienia. Są nam niezbędne do ży-

cia, gdyż tworzą m.in. błony komórkowe, biorą udział 
w produkcji witaminy D3 oraz pomagają w przekazie sy-
gnałów układu nerwowego. Każdy powinien raz w roku 
zbadać poziom cholesterolu. Najbardziej precyzyjnym 
badaniem jest lipidogram polegający na sprawdzeniu 
całkowitego cholesterolu, frakcji LDL, nazywanej złym 

NASZ EKSPERT
dr n. farm. Jerzy 
Jambor, 
specjalista w zakresie 
leków roślinnych, prezes 
Polskiego Komitetu 
Zielarskiego, twórca 
wielu popularnych 
leków roślinnych, 
wykładowca

Zgodnie z najnowszymi 
wytycznymi  
towarzystw medycznych 
za nieprawidłowe uznaje 
się stężenie cholesterolu 
całkowitego powyżej  
190 mg/dl (5 mmol/l).

Stres, nadwaga, brak aktywności fizycznej, 
palenie papierosów i umiarkowane 
podwyższenie cholesterolu.

Pacjent niekwalifikujący się do intensywnego 
leczenia hipolipemizującego, u którego 
leczenie behawioralne nie przynosi 
spodziewanego rezultatu.

Pacjenci, u których występował ból mięśni  
po leczeniu statyną.

Dla kogo LipiForma plus?

Suplement diety.

cholesterolem, HDL – zwanego dobrym oraz trójgli-
cerydów. HDL transportuje lipidy z komórek ciała ku 
wątrobie – tam jest przetwarzany i eliminowany, co 
chroni nas przed miażdżycą (kruchość naczyń zmienio-
nych odkładającymi się w nich złogami lipidów). Z kolei 
cholesterol LDL dostarcza lipidy do komórek, a nad-
miar magazynuje w ściankach naczyń krwionośnych, 
co ostatecznie powoduje miażdżycę. Trójglicerydy są 
rezerwą energetyczną, ale ich nadmiar grozi zawałem 
lub udarem mózgu. Istnieją normy poziomu choleste-
rolu we krwi, choć istotny jest stosunek HDL do LDL. 
W razie nieprawidłowości konieczna jest konsultacja 
z lekarzem, który doradzi, jak osiągnąć właściwy wynik. 

RUSZAJ SIĘ
Według najnowszych światowych trendów medycznych aktyw-
ność fizyczna, która powoduje zgrzanie (pocimy się), jest najlep-
szym naturalnym pozafarmakologicznym sposobem obniżania 
cholesterolu LDL (złego).

›
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Karczoch 
Roślina uznana za najskuteczniejszą w stabilizowaniu 
lipidów we krwi. Zawarte w jej wyciągach substan-
cje czynne, w tym głównie związki polifenolowe 
(np. cynaryna), posiadają zdolność obniżania pozio-
mu cholesterolu w surowicy krwi. Karczoch przeciw-
działa miażdżycy naczyń krwionośnych. To warzywo 
należy do grupy kwiatostanowych, obok kalafiora 
i brokułu (odmiany kapusty warzywnej). Jemy dno 
młodych, nierozwiniętych kwiatostanów (koszycz-
ków) i dolne części zmięśniałych, wewnętrznych 
łusek okrywy – na surowo lub gotowane w słonej 
wodzie z dodatkiem cytryny. 

Czosnek
Zawiera organiczne związki siarki, w tym allinę, któ-
ra przekształca się w biologicznie aktywną allicynę, 
substancję o właściwościach przeciwbakteryjnych 
i przeciwgrzybiczych. Ma też zdolność obniżania 
poziomu lipidów we krwi. Wpływa na zmniejszenie 
ilości cholesterolu całkowitego i trójglicerydów na-
wet o 20 mg/dl. Co ciekawe, czosnek obniża głów-
nie zły cholesterol. Nie wpływa na dobry. Jednak 
by ten mechanizm zadziałał, konieczne jest spoży-
wanie dużej ilości czosnku, gdyż jego skuteczność 
antycholesterolowa zależy od dawki. Najlepszy jest 
świeży czosnek.

Babka jajowata 
A właściwie jej łupina nasienna jest składnikiem pre-
paratów ułatwiających procesy trawienne, zapew-
niających dobry pasaż jelitowy, odchudzających 
oraz przeciwdziałających zaparciom i biegunkom. 
Babka jajowata wpływa korzystnie na poziom cho-
lesterolu we krwi. Te wszystkie zdrowotne cechy 
wynikają z tego, że roślina jest bogata w błonnik, 
który pęcznieje i hamuje uczucie głodu, ale też 
usprawnia pracę całego układu pokarmowego. 

Rośliny 
wpływające 
na obniżenie  
cholesterolu 

Babka jajowata

Mniszek lekarski

Karczoch

Czosnek

Kurkuma
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ZDROWE
TŁUSZCZE
Cholesterol jest obecny w pro-
duktach bogatych w tłuszcze 
zwierzęce, dlatego dieta prze-
ciwmiażdżycowa oznacza jak 
największe wyeliminowanie ich 
z codziennego menu i zastąpienie 
zdrowymi tłuszczami roślinnymi  

– nieutwardzanymi i tłoczonymi 
na zimno. Jednak zbyt wy-

soki poziom lipidów może 
czasem być niezależny od 

tego, co jemy. Bywa, że 
decydują o tym predys-

pozycje genetyczne, 
choroby (np. zespół 
metaboliczny), ale 
także silny i długo-
trwały stres. 

reklama

Mniszek lekarski 
Jest znany z tego, że działa żółciopędnie, jednak 
może także pomóc przy zmniejszaniu poziomu 
cholesterolu. Ma właściwości detoksykujące – od-
truwające organizm. Preparaty i napary z mniszka, 
mogące obniżyć poziom lipidów, są wytwarzane 
z całej rośliny lub z korzeni. Ten ostatni jest również 
bogatym źródłem inuliny, czyli rozpuszczalnego 
błonnika niszczącego cholesterol, który wzmac-
nia odporność, pomaga dbać o mikrobiom jelit  
(odpowiednią mikroflorę) oraz stabilizuje poziom 
cukru we krwi.

Kurkuma
Bliska kuzynka imbiru, niezbędna w kuchni azjatyc-
kiej, ale też w medycynie naturalnej. Zawiera bioak-
tywne metabolity – kurkuminoidy, które są silnymi 
przeciwutleniaczami. Działają przeciwzapalnie i roz-
kurczowo. Przyspieszają gojenie ran, działają anty-
bakteryjnie. Poza tym kurkuma pobudza produkcję 
żółci i enzymów trawiennych. To nie wszystko, bo 
od niedawna wiadomo, że pomaga również obni-
żać poziom cukru i cholesterolu we krwi. l



Z
atoki przynosowe to system jam powietrznych 
leżących w sąsiedztwie nosa. Ich wnętrze po-
krywa błona śluzowa. Usprawniają oddycha-
nie, we współpracy z nosem oczyszczają nawet 

10  tysięcy litrów powietrza w ciągu doby! Poza tym 
ogrzewają wdychane powietrze, niezależnie od wa-
runków zewnętrznych, do ok. 34°C i nawilżają je. To 
pomaga uniknąć podrażnienia błony śluzowej dróg 
oddechowych. Zatoki razem z nosem stanowią też 
pierwszą linię obrony przed wirusami, bakteriami oraz 
alergenami. Gdy szwankują, chorujemy.

DLACZEGO ZATOKI CHORUJĄ?
Zatoki chorują, gdy zostanie zamknięte ich naturalne 
(wąskie) ujście do jamy nosa i jest zaburzony transport 
śluzu. Dzieje się tak z powodu stanu zapalnego. Ostre 
zapalenie zatok to zwykle powikłanie po przeziębieniu 
lub wirusowej infekcji górnych dróg oddechowych. 
Zamknięcie ujścia zatok może też być spowodowane 
skrzywieniem przegrody nosowej i przerostem mał-
żowin usznych. Według najnowszych badań polskich 
naukowców, m.in. dr. Michała Michalika, zapalenie za-
tok może być wywołane także przez zaburzony mikro-
biom jelitowy, który przez tlący się latami stan zapalny 
jelit powoduje opuchnięcie błony śluzowej całego  
organizmu. Wini się także coraz powszechniejsze  
alergie wziewne oraz nietolerancje pokarmowe. 

OBJAWY STANU ZAPALNEGO
Gdy pojawia się silny ból nad lub pod okiem, osła-
biony węch i smak, poza tym wysoka gorączka i gęsty 
katar, który zatyka nos i spływa po tylnej ścianie gardła, 
najprawdopodobniej mamy do czynienia z ostrym 
stanem zapalnym zatok. Czasami mogą też boleć zęby 
i głowa, zwłaszcza przy pochylaniu. Takich objawów 
nie wolno lekceważyć. Nieleczone zatoki mogą przy-
czynić się do powstania poważniejszych chorób, takich 
jak zapalenie opon mózgowych czy ropień mózgu. 
Gdy objawy są lżejsze i choroba ma charakter przewle-
kły (trwa latami), możemy mieć skłonność do częstego 
zapadania na infekcje krtani, nieżyt oskrzeli czy alergie. 
Nieleczone nasilają ogólne osłabienie odporności.

JAKIE LEKI?
Jeśli mamy problem z zatokami, zgłaszamy się do la-
ryngologa, który dobierze indywidualne leczenie. 
To farmakologiczne polega na stosowaniu leków 
obkurczających błonę śluzową, kortykostero-
idów, mukolityków (rozrzedzają wydzielinę),  

Nowoczesna laryngologia już dawno porzuciła 
drastyczne metody leczenia zatok.  

Dziś najważniejsza jest indywidualnie  
dobrana terapia. Taka, która usunie przyczyny 

choroby, a nie tylko jej objawy.

NASZ EKSPERT
dr n. med. Michał Michalik,
laryngolog, klinika MML. Specjalizuje 
się w otolaryngologii, chirurgii 
głowy i szyi oraz medycynie lotniczej. 
Jako jeden z pierwszych w Polsce 
rozpoczął wykonywanie mało 
inwazyjnych zabiegów leczenia zatok. 

ZATOKIBEZ BÓLU

Migrena  
czy zatoki?
Silny ból głowy, który uniemożliwia 
normalne funkcjonowanie, bywa my-
lony z migreną. Szacuje się, że aż 7 na 
10 przypadków rzekomo migreno-
wych dolegliwości wywołują chore 
zatoki. Warto więc zbadać ich stan 
u specjalisty.
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leków przeciwhistaminowych oraz antybio-
tyków. Czasem konieczna jest analiza stanu 
mikroflory jelitowej czy ewentualnych alergii  
– wyleczone mogą wyeliminować problem 
z zatokami. Kiedy jednak okaże się, że pomo-
że tylko leczenie zabiegowe, do wyboru jest 
kilka metod. Jeśli przyczyna stanu zapalnego 
wynika z uwarunkowań anatomicznych, np. 
skrzywienia przegrody nosowej, można wy-
konać jej korektę. Obecnie większość zabie-
gów przeprowadza się endoskopowo, bez 
konieczności robienia otworów w kości twarzy. 

NOWOCZESNE LECZENIE 
ZABIEGOWE
Endoskopem, wprowadzonym przez nos, wyko-
nuje się podgląd operowanych struktur. Następnie 
poszerza się ujścia zatok do prawidłowej wielko-
ści, co przywraca wentylację i oczyszczanie (technika 
FESS i MIST). Mało inwazyjną techniką, stosowaną od 
niedawna, jest balonikowanie ujść zatok. Polska jest 
drugim, po Wielkiej Brytanii, krajem w UE, który prak-
tykuje jej najnowszą wersję XpressLoProfile. Dzięki mi-
nimalnej ingerencji w struktury nosa, śluzówki i zatoki, 
po zabiegu szybko wychodzimy do domu. Metoda ta 
może być zastosowana także u dzieci. Zabiegi leczenia 
zatok polegają też na bezinwazyjnym usunięciu zmian 
zapalnych, tzw. biofilmu chorobotwórczych bakterii. 
To płukanie zatok, np. metodą Hydrodebrider oraz 
Cyclone. Działa podobnie do znanej z myjni samo-
chodowej myjki wysokociśnieniowej. Cieniutka sonda, 
wprowadzona przez nos, pod ciśnieniem rozpyla płyn, 
który eliminuje zalegającą wydzielinę oraz chore tkanki. 
Można tą metodą też zaaplikować leki. Mają wielokrot-
nie wyższe działanie niż przyjmowane doustnie. l

JAKIE BADANIA?
Badanie endoskopowe określi stan górnych 
dróg oddechowych. Następnie zleca się wy-
konanie tomografii komputerowej, najlepiej 
3D. Jest lepsze w porównaniu z klasycznymi 
metodami, takimi jak prześwietlenie rent-
genowskie, USG, prześwietlenie czy bada-
nie termowizyjne zatok. Pozwala na bardziej  
precyzyjne zdiagnozowanie przyczyn zmian 
chorobowych.



L
ogopeda pracuje głównie z młodszymi osoba-
mi, ale zajmuje się też dorosłymi, np. po udarze 
mózgu. Z  jego pomocy korzystają także dzieci 
dwujęzyczne, cierpiące na zespół Aspergera, 

autyzm, dyslektycy, osoby jąkające się oraz niedosły-
szące. Ten specjalista pomaga określić i usunąć bariery 
w komunikacji językowej, które mogą zaburzać rozwój 
intelektualny, emocjonalny i społeczny. Aby pomoc lo-
gopedy była skuteczna, musi on mieć gruntowną wie-
dzę z zakresu medycyny, psychologii oraz pedagogiki. 

ZADANIE DLA LOGOPEDY
Najczęściej do logopedy trafiają dzieci z wadami wy-
mowy i zaburzeniami artykulacji. Aby opracować sku-
teczną terapię, specjalista musi poznać pacjenta. Oglą-
da narządy mowy i sprawdza ich motorykę. Ocenia, 
jak zbudowany jest język (za mały, za duży, zbyt krótkie 
wędzidełko), podniebienie miękkie i twarde (rozszcze-

Masz problemy z wymową? A może się jąkasz?  
W takich przypadkach pomocy należy szukać 
u logopedy, czyli specjalisty, który zajmuje się 
diagnozowaniem i leczeniem wad wymowy. 

KIEDY SZUKAĆ  
LOGOPEDY?

Wiele osób uważa, że z wad wymowy się wy-
rasta. To nieprawda. Aby pozbyć się wady lub 
nauczyć się nad nią panować, potrzebna jest 
pomoc specjalisty. Jeżeli zauważymy, że dziec-
ko ma nieprawidłową budowę języka, wady 
zgryzu, podejrzewamy, że niedosłyszy, wolniej 
się rozwija, należy udać się do logopedy. Lekarz 
zdiagnozuje, czy noworodek prawidłowo od-
dycha, przełyka i ssie, co ma duże znaczenie dla 
rozwoju mowy. Logopedzi pracują w porad-
niach specjalistycznych, w szkołach, przedszko-
lach, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz 
w szpitalach na oddziałach laryngologicznych 
i neurologicznych.

LOGOPEDA
UCZY MÓWIĆ

ABC
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py), wargi, stan zębów (wady zgryzu, brak zębów) oraz 
ruchomość żuchwy. Gdy dziecko myli głoski, wykonu-
je się badanie słuchu oraz tzw. autokontrolę słucho-
wą. Zdarza się, że dziecko jest przekonane, że mówi 
poprawnie. Dopiero nagranie jego wypowiedzi oraz 
odtworzenie pozwala uświadomić nieprawidłową wy-
mowę. W przypadku dzieci w wieku szkolnym spraw-
dza się także to, czy wada wymowy przekłada się na 
niepoprawne pisanie. Ważnym źródłem informacji jest 
rozmowa z rodzicami. Logopeda zapyta, kiedy dziecko 
zaczęło mówić, jak rozwijała się mowa, czy ktoś w oto-
czeniu ma wady wymowy (np. rodzeństwo, opiekuno-
wie), ponieważ dziecko może naśladować ich błędy. 
Ważna jest także historia chorób dziecka. Logopeda 
może skierować dziecko na badanie audiologiczne 
(przy niedosłuchu) do laryngologa, by potwierdził lub 
wykluczył powiększenie trzeciego migdałka, polipy, 
skrzywienie przegrody nosowej. Czasem konieczne 
jest także badanie u psychologa lub neurologa.

JAK PRZEBIEGA TERAPIA?
Po postawieniu diagnozy i sprawdzeniu, czy dziecko 
nie wymaga pomocy medycznej (np. aparatu orto-
dontycznego lub podcięcia wędzidełka), rozpoczyna 
się terapia. Standardowe spotkanie trwa 30-40 minut. 
Zazwyczaj specjalista sprawdza, czy dziecko opanowa-
ło zadane wcześniej ćwiczenia, i wprowadza nowe za-

Wizyta u logopedy w ramach NFZ wymaga skierowania np. od 
pediatry, lekarza rodzinnego bądź laryngologa czy neurologa. 
Trzeba się liczyć z tym, że na wizytę w ramach NFZ czeka się cza-
sem wiele tygodni. Skuteczność terapii u logopedy zależy od 
rodzaju wady wymowy. Niezwykle ważna jest systematyczność 
wykonywania ćwiczeń i dostosowanie metod terapeutycznych 
do potrzeb oraz możliwości dziecka. Logopeda powinien mieć 
nie tylko odpowiednie przygotowanie merytoryczne, ale także 
umieć dostosować zajęcia do psychiki i wieku dziecka.

Prywatnie lub państwowo

dania. Ponieważ dzieci szybko nudzą się ćwiczeniami, 
logopeda prowadzi także krótkie zajęcia relaksacyjne. 
Niezwykle ważnym elementem terapii jest przekona-
nie dziecka, że powinno ćwiczyć, i uświadomienie mu, 
dlaczego jest to takie ważne. Rodzice zaś muszą za-
chęcać do wykonywania zadań domowych. Wszystko 
powinno odbywać się w atmosferze spokoju, nawet 
zabawy, aby dziecko nie odbierało ćwiczeń jak przy-
krego obowiązku. Najlepsze efekty dają codzienne 
zajęcia trwające 15-20 minut. Jeżeli dziecko jest prze-
ziębione, ma chore gardło, katar lub temperaturę, ćwi-
czenia należy przerwać. l



Kiedy nadchodzi wiosna, czujemy się wspaniale, 
pełni sił i radości. Niestety nie wszyscy mogą 
się cieszyć tą porą roku, wiele osób skarży się 
bowiem na złe samopoczucie i spadek kondycji. 
Jak temu zaradzić? 

WIOSENNE
PRZESILENIE

P
o zimie czujemy potrzebę zmiany trybu życia. 
Z dnia na dzień wprowadzamy intensywny tre-
ning biegowy lub zajmujemy się pracą w ogród-
ku. Kiedy jednak brak kondycji, takie forsowanie 

organizmu może skutkować poważną infekcją, a nawet 
grozić niewydolnością krążenia. Rozwój  cywilizacji odu-
czył nas żyć zgodnie z naturą, co chroniło przed złym 
samopoczuciem wynikającym z szoku dla organizmu. 
Zimne miesiące oznaczają spędzanie czasu w zamknię-
tych, ogrzewanych pomieszczeniach. Nie jesteśmy za-
hartowani, brak nam ruchu, korzystamy ze sztucznego 
oświetlenia. To powoduje zaburzenie zegaru biologicz-
nego. Co robić, gdy trudno wrócić do życia zgodne-
go z rytmem natury? Możemy wprowadzić kilka zmian  
ułatwiąjących wejście w nową porę roku.

Kiedy nadchodzi wiosna, wprowadzajmy 
zmiany w naszym życiu równie niespiesznie, 
jak robi to budząca się do życia przyroda. 
Rozsądnie, bo przesilenie potrwa najwyżej 
4 tygodnie. Zgodnie z zegarem biologicz-
nym pozwólmy sobie na odpoczynek po 
zimowych chłodach. Z tego powodu ideal-
ne miesiące na urlop to właśnie te w czasie 
przesilenia wiosennego: marzec i kwiecień. 
Można wtedy zorganizować wymarzoną 
podróż na łono natury lub skorzystać z ofer-
ty wycieczki zagranicznej (w dobrej cenie 
przed sezonem). Osłabienie i senność znik-
ną, gdy się wyśpimy. Tak, właśnie na przed-
wiośniu, a nie zimową porą. Wówczas prze-
cież i tak prowadzimy oszczędny tryb życia.

Działaj powoli
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reklama

Amatorzy działkowego ogrodnic-
twa są w dobrej sytuacji. Otóż udo-
wodniono lecznicze działanie pracy 
w ogrodzie. A właściwie kontakt z zie-
mią, w której odkryto obecność bak-
terii Mycobacterium vaccae. Naukow-
cy uważają, że bezpośredni kontakt 
z nią działa antydepresyjnie. Polega to 
na tym, że gleba pobudza wytwarza-
nie neuroprzekaźników w mózgu, od-
powiedzialnych za nasz dobry nastrój. 
To nie wszystko, otóż dotykanie ziemi 
może złagodzić objawy łuszczycy, ast-
my i alergii. A kto kocha pracę w ziemi, 
z pewnością lubi też przyrodę i las. Jak 
Japończycy, którzy leczą sezonową 
depresję i osłabienie spacerami po 
lesie. Sama przyjemność.

Na przedwiośniu mamy apetyt na 
lżejsze menu roślinne. Koktajle na 
bazie zielonych warzyw liściastych 
to najlepsze rozwiązanie. Można je 
zrobić z liści jarmużu, szpinaku, pie-
truszki, sałaty, kapusty pekińskiej oraz 
rukoli. Zawierają dużo wapnia, który  
dobrze wpływa na kondycję kości 
i witalność. Koktajl róbmy w proporcji 
60 proc. warzyw i 40 proc. owoców 
– najlepiej kremowej konsystencji, 
jak banan, awokado, truskawka. Do 
tego woda lub odrobina soku natu-
ralnego. Całość miksujemy i gotowe!

By dotrzymać kroku naturze, zaleca się ruch i wy-
siłek na świeżym powietrzu. Według naukowców 
z Chin codzienna jazda na rowerze pobudza mózg 
do większego wydzielania białka (BDNF – neuro-
tropowego czynnika pochodzenia mózgowego), 
które odpowiada np. za nastrój, zdolność zapamię-
tywania oraz to, jak ulegamy stresowi. Poza tym 
przyczynia się do zdrowego snu. Poranek w ruchu 
daje błyskawiczną dawkę energii, przywraca wi-
gor i chęć do życia. Codzienny ruch na powietrzu 
za dnia sprzyja powrotowi do naturalnego rytmu 
dobowego, który ustawia zegar biologiczny.

Dotykaj ziemi

Pij koktajle
Wybierz rower

Nauka uznała medytację za źródło wielu korzyści 
zdrowotnych. Nawet krótkotrwała powoduje ak-
tywację genów odpowiedzialnych za redukcję 
stresu, przeciwdziała stanom zapalnym i hamuje 
procesy starzenia. Reguluje też nasz rytm do-
bowy, co pozwala dziarsko wkroczyć w cieplej-
szą porę roku. Poza tym ma to do siebie, że jest 
najprostszą i najtańszą metodą osiągnięcia pełni 
równowagi oraz akceptacji otaczającego świata, 
co pozwala czerpać radość z życia, zwłaszcza na 
wiosnę. Wystarczy przeznaczyć na medytację 
8  minut dziennie, by uzyskać wymierny efekt. 
Warto skorzystać z aplikacji oraz stron interne-
towych oferujących medytacje pod kierunkiem 
instruktora – to duże ułatwienie.

Zacznij medytować



K
leszcze uaktywniają się, gdy temperatura po-
wietrza osiągnie 5-7°C. Jeszcze kilka lat temu na 
kontakt z kleszczami byliśmy narażeni głównie 
w lasach, na łąkach i nad zarośniętymi brze-

gami zbiorników wodnych. Obecnie są one prawie 
wszędzie, także w miejskich parkach i przydomowych 
ogrodach. Strach przed kleszczami jest powszechny, 
ponieważ przenoszą one wirusy, które mogą prowa-

Na terenie Polski żyje aż 19 gatunków kleszczy.  
Biologicznie zaliczane są do pajęczaków i należą do tej  
samej grupy, co roztocza. Sezon na kleszcze przypada  
na wiosnę i późną jesień. Ale gdy zima jest łagodna,  
może się zacząć już w styczniu i trwać do końca roku. 

NA KLESZCZE

dzić do poważnych chorób, jak odkleszczowe zapale-
nie mózgu (KZM), a także bakterie wywołujące borelio-
zę. W przypadku KZM leczenie polega na łagodzeniu 
objawów, ale istnieje szczepionka (trzeba przyjąć trzy 
dawki), która skutecznie chroni przed zachorowaniem. 
W Polsce szczepionka przeciwko boreliozie nie jest 
dostępna, lecz – chociaż terapia jest trudna i długo-
trwała – chorobę można leczyć antybiotykami. 

30 CZAS NA ZDROWIE

PORADNIK MEDYCZNY



STRATEGIA KLESZCZA
Można powiedzieć, że kleszcze słyną z cierpliwości, 
ponieważ potrafią wytrwale czekać na potencjalnego 
żywiciela. Gdy ten się pojawi, przechodzą do ataku. 
W przeciwieństwie do innych pasożytów, np. samic 
komara, które pożywiają się krótko, kleszcze przycze-
piają się do ciała żywiciela na kilka godzin, a nawet 
wiele dni. Najpierw zakotwiczają się dzięki odnóżom 
i kolcom umieszczonym dookoła aparatu gębowego. 
Niektóre gatunki kleszczy produkują rodzaj kleju, któ-

ry pomaga im ściśle przylegać do ciała. Nie czujemy 
ukłucia tego pajęczaka, ponieważ jego ślina zawiera 
środek znieczulający. 

KIEDY USUNĄĆ KLESZCZA?
Możliwie jak najszybciej. Czas, w jakim kleszcz pozosta-
je wczepiony, wpływa na ryzyko zakażenia boreliozą. 
Aby doszło do zakażenia, krętki Borrelia, które przeby-
wają w jelicie kleszcza, muszą zmienić swoje antygeny, 
czyli mówiąc obrazowo – przebrać się w strój odpo-
wiedni dla nowego gospodarza oraz przedostać do 
śliny kleszcza, a z nią do organizmu człowieka. To trwa 
zwykle kilkanaście godzin. Szybkie usunięcie kleszcza 
sprawia, że mamy szansę pozbyć się problemu, zanim 
kleszcz przekaże toksyczną ślinę. Dorosłe osobniki ła-
two zauważyć, ale młode postaci, które także przeno-
szą choroby, mogą być wielkości łebka od szpilki.

JAK POZBYĆ  SIĘ INTRUZA?
Przed usunięciem kleszcza nie stosujemy żadnych pły-
nów, masła, oliwy. Kleszcza należy chwycić jak najbliżej 
wierzchni skóry i pociągnąć do góry. Nie należy wpa-
dać w  panikę, jeśli w  skórze zostanie drobna cząstka 
kleszcza, zwykle jest to hypostom, czyli długa „szczęka”, 
którą kleszcz zakotwicza się w  skórze. Pozostawienie 
tego fragmentu nie stwarza ryzyka. Zwykle powstaje  
krostka, która następnie samoistnie się goi. Miejsce po 
ukłuciu wystarczy przemyć wodą z mydłem. Zdarza się, 
że ślina kleszcza działa drażniąco,  miejsce po ukłuciu 
może swędzieć. Okolicę ugryzienia należy utrzymywać 
w czystości i  nie rozdrapywać, by nie doprowadzić do 
wtórnego zakażenia skóry w tym miejscu. l

Nie daj się  
podejść
Aby nie narażać się na spotkanie z kleszczem, 
należy przestrzegać kilku zasad.

1 Unikaj przebywania w wysokiej trawie 
lub zaroślach. Kleszcze często bytują 
na liściach drzew, w wysokich trawach, 

a także na niektórych kwiatach w ogrodach 
przydomowych. 

2 Gdy idziesz do lasu lub na łąkę, wkła-
daj ubrania z długimi rękawami i no-
gawkami oraz czapkę lub chustkę na 

głowę. Im szczelniej się otulisz, tym mniejsze 
ryzyko pokąsania. Warto włożyć kalosze lub 
nogawki spodni do skarpetek.

3 Kleszcze łatwiej dostrzec na jasnych 
ubraniach. Jeśli zauważysz je wcze-
śniej, możesz zdążyć je usunąć.

 

4 Przed wyprawą do lasu nanieś na 
skórę środek odstraszający insekty. 
Nie tylko utrzymuje uciążliwe koma-

ry z daleka, ale w pewnym stopniu również  
odstrasza kleszcze.

5 Po powrocie do domu obejrzyj całe 
ciało. Kleszcze są małe i przemieszczają 
się na ciele oraz ubraniu, zanim znajdą 

odpowiednie miejsce do ukłucia i zaczną 
ssać krew. Wolą ciepłe miejsca, gdzie skóra 
jest cieńsza. Dlatego starannie oglądaj jej 
powierzchnię pod kolanami, pachami, wo-
kół brzucha, piersi, w pachwinach, a także na 
głowie (linia włosów) i szyi. 

RYZYKO  
ZAKAŻENIA
Ryzyko transmisji chorób odkleszczowych dla pojedyn-
czego ukłucia szacuje się na ok. 4 proc.
Innymi słowy na 100 ukłuć przez kleszcze jedynie 4 do-
prowadzą do rozwoju boreliozy. W przypadku pozosta-
łych chorób zdarza się to jeszcze rzadziej – dla KZM ryzy-
ko pojedynczego ukłucia nie przekracza 1 proc.
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NIEWŁAŚCIWOŚCI SIATKÓWKI
W jednej z warstw siatkówki znajdują się dwa główne 
rodzaje receptorów, dzięki którym jesteśmy w stanie 
widzieć. Pierwszymi są pręciki, które odpowiadają 
za widzenie w słabym oświetleniu. Dzięki nim dostrze-
gamy zarysy kształtów, ruch oraz po krótkiej adaptacji 
jesteśmy w stanie widzieć w umiarkowanej ciemności. 
Drugimi fotoreceptorami są czopki odpowiedzialne 
za  widzenie szczegółów, lokalizację oraz kolory. Wy-
stępują trzy podtypy czopków wrażliwe na barwy czer-
woną, zieloną oraz niebieską. Współpraca tych trzech 

DALTONIZM
JEDYNA WADA WIDZENIA 

BARWNEGO?

podtypów daje nam całe spektrum barw widoczne 
w otaczającym nas świecie. Jeśli człowiek posiada 
wszystkie podtypy, mówimy o prawidłowej budowie. 
Dzięki temu widzi wszystkie kolory prawidłowo. Co się 
dzieje, jeśli któregoś brakuje?

DZIEDZICZENIE 
Wady rozpoznawania kolorów są chorobami dziedzicz-
nymi. Musimy sugerować się ich związkiem z chromo-
somami płciowymi X i Y. Gen odpowiedzialny za wadę 
widzenia barwnego jest połączony z chromosomem X. 

NASZ  
EKSPERT
mgr Konrad 
Abramczuk, 
optometrysta  
Ziko Optyk,  
członek PTOO

Daltonizm to wrodzona wada wzroku 
polegająca na nierozpoznawaniu wybranych 
kolorów. Błędnie jednak uważa się, że ludzie 
obarczeni nią nie widzą żadnego koloru. 

NA TEMAT
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Kobieta posiada dwa chromosomy X, może więc być 
nosicielką, ale nie zostać obarczona wadą – odsetek 
kobiet chorujących sięga jedynie 0,5 proc. popula-
cji. Mężczyźni niestety posiadają tylko jeden chromo-
som X, w związku z tym istnieje duże prawdopodo-
bieństwo posiadania tej wady – w populacji wynosi  
5-8 proc. Wada ta jest stabilna w czasie, obuoczna i nie 
pogłębia się. Zaburzenie widzenia barw może być 
również spowodowane chorobami siatkówki, nerwu 
wzrokowego, migreną lub przyjmowaniem niektórych 
leków ogólnoustrojowych, w związku z tym problem 
z  rozpoznawaniem kolorów może pojawić się nagle. 
W takiej sytuacji należy udać się do lekarza. 

JEŚLI MAM WADĘ OD URODZENIA,  
TO PO CO SIĘ BADAĆ?
Zaburzenie widzenia barwnego od urodzenia, a więc 
związane z uwarunkowaniem genetycznym, jest stabil-
ne i niezmienne w czasie. Aby zaplanować swoją ścież-
kę zawodową, warto poznać katalog profesji, których 
wykonywanie ta wada wyklucza. W wykazie niektórych 
zawodów sprecyzowano potrzebę bezbłędnego po-
strzegania barw. Należą do nich te związane z posia-
daniem broni, elektrycy, kierowcy zawodowi, piloci 
samolotów lub graficy komputerowi.

LECZENIE?
Jeśli zaburzenie widzenia barw jest związane z cho-
robami lub przyjmowanymi lekami, zmiany często są 
odwracalne. Jeśli chodzi o wady wrodzone, są one 
nieodwracalne i obecnie nie istnieje skuteczna terapia 
mająca na celu regenerację uszkodzonych czopków 
lub ich wykształcenie. Mimo to współczesna nauka nie 
pozostawia ludzi obarczonych tym schorzeniem bez 
pomocy. Osoby, które chcą poprawić sobie zdolność 
rozpoznawania kolorów, mogą zwrócić się do wyspe-
cjalizowanych ośrodków. Tam profesjonaliści pomogą 
dobrać pomoce wzrokowe, dzięki którym pacjenci są 
w stanie dostrzec różnice między kolorami. Okulary lub 
soczewki kontaktowe dla daltonistów są obecnie bar-
dzo popularne i coraz więcej specjalistów opowiada 
się za używaniem. l

reklama

Wady widzenia 
barwnego
Monochromatyzm, jedno z najrzadszych schorzeń, 
charakteryzuje się występowaniem tylko jednego 
podtypu czopków. Człowiek obarczony tą wadą nie jest 
w stanie rozpoznać prawidłowo kolorów. 

Znacznie częściej mamy do czynienia z tzw. dichroma-
tyzmem – czyli posiadaniem dwóch z trzech podtypów 
czopków. W zależności od brakującego podtypu czop-
ków występuje niewrażliwość na inny kolor.

Protanopia – wada polegająca na nierozpoznawaniu 
barwy czerwonej. Często osoby obarczone tą wadą 
mylą kolor czerwony z zielonym.

Deuteranopia – daltonizm, wada polegająca na nie-
rozpoznawaniu barwy zielonej. Często jest ona mylona 
przez pacjentów z kolorem czerwonym.

Tritanopia – rzadka wada polegająca na nierozpozna-
waniu barwy niebieskiej i żółtej. 

Znacznie częściej występującym schorzeniem są wady 
trichromatyczne. W tym przypadku pacjent posiada 
wszystkie trzy rodzaje czopków, jednak jeden podtyp 
jest osłabiony. Pacjenci z tą wadą mogą mieć problem 
z barwami dopełniającymi. Tu również rozróżnia się trzy 
rodzaje wady:

Protanomalia – osłabienie czułości czopków odpowie-
dzialnych za kolor czerwony.

Deuteranomalia – osłabienie czułości czopków odpo-
wiedzialnych za kolor zielony.

Tritanomalia – osłabienie czułości czopków odpowie-
dzialnych za kolor niebieski i żółty.



Pobudka dla skóry 
Poranek bez filiżanki kawy i prysznica? Niemożliwe! To 
dzięki nim czujemy się rześko i zaczynamy trzeźwo my-
śleć. Nasze cera także potrzebuje pobudzenia. W za-
leżności od pory roku, typu cery i wieku jej wymagania 
bywają nieco inne, jednak pewne podstawowe zabie-
gi są uniwersalne. 
 

Krok 1
Pożegnanie „nocnych mar”
Rano skórę twarzy pokrywa film wodno-tłuszczowy. 
Tworzą go resztki kosmetyków na noc (skóra wchła-
nia tylko te substancje, których w danym momencie 
potrzebuje), kurz i wyprodukowane przez gruczoły 
łojowe sebum. Najlepszym rozwiązaniem jest zasto-
sowanie oczyszczającego olejku. Nie tylko usunie on 
zanieczyszczenia, ale też zmiękczy skórę i zapobiegnie 
utracie wody. Po rozgrzaniu oleju w dłoniach należy 
zaaplikować go na twarz kolistymi ruchami i spłukać 
ciepłą wodą. Następny etap to zastosowanie pianki 
oczyszczającej, która zmyje resztki brudu.
 

Krok 2
Przywrócenie równowagi
Woda i preparaty oczyszczające zmieniają pH skóry. 
Naturalnie jest ono kwaśne, dzięki czemu namnażają 
się przyjazne bakterie pomagające utrzymać skórze 

PIĘKNA!
DZIEŃ DOBRY

Poranki bywają trudne także dla skóry  
i włosów. Niedobory snu lub małe wieczorne 
zaniedbania pielęgnacyjne z pewnością  
wpłyną niekorzystnie na urodę. Dlatego 
powinno się mieć plan działania, dzięki  
któremu wychodząc z domu, będziemy 
zadowolone z naszego wyglądu.

NASZ  
EKSPERT
dr n. med. Ewa 
Żabińska,  
dermatolog;  
Centrum Medycyny 
Estetycznej „Czas 
Kobiety”, Kraków

równowagę. Jeśli jednak odczyn skóry stanie się za-
sadowy, grozi to pojawieniem się patogenów. Zwykle 
skóra potrafi sama odbudować płaszcz hydrolipido-
wy, jednak trwa to kilka godzin. Dlatego po porannym 
myciu twarzy konieczne jest sięgnięcie po tonik lub 
hydrolat (czyli wodę kwiatową powstającą jako efekt 
uboczny w procesie destylacji olejków).
 

Krok 3
Łyk wody… w kremie
Odpowiedni poziom nawodnienia to warunek ko-
nieczny prawidłowego funkcjonowanie skóry. Nawet 
jeśli masz cerę tłustą, potrzebuje ona regularnego 
nawilżania. Lekki krem nawilżający, np. w formie żelu, 
pomoże skórze i zapewni komfort. 
 

Krok 4
Tarcza ochronna
Przed wyjściem z domu istotne jest zabezpieczenie 
skóry. Przez cały dzień będzie przecież narażona na 
promieniowanie UV, smog, suche powietrze, zmia-
ny temperatur. Dobrze nawilżona skóra poradzi so-
bie z dwoma ostatnimi problemami. Jak wspomóc ją 
w walce z pozostałymi? Krem z filtrem stosujemy bez 
względu na porę roku – nie tylko widzialne promienio-
wanie przyspiesza starzenie skóry! Można też wybrać 
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krem BB (Blemish Balm) lub podkład o wartości SPF 15 
lub 30. Smog nie wyrządzi skórze szkody, jeśli użyje-
my kremu z silnymi antyoksydantami (np. witaminą E 
i przeciwutleniaczami roślinnymi, czyli polifenolami).

Krok 5
Lekki makijaż
Na dzień wystarczy wyrównać koloryt cery lekkim 
rozświetlającym podkładem (matowe dodają lat!). 
Warto też wytuszować rzęsy tuszem podkręcającym 
– to „otwiera oko”. Korektor aplikujemy punktowo, 
na większe przebarwienia czy niedoskonałości. Pod 
oczy lepiej nakładać jedynie płynne rozświetlacze. Te 
w kamieniu nanosimy w kształcie krzyża: od środka czo-
ła w dół, przez nos do brody i poziomo: od ucha do 
ucha. Na szczyty kości policzkowych warto nałożyć róż. ›
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Na twarzy pojawiają się 
pierwsze zmarszczki. 

Warto pomyśleć 
o skutecznych 

kosmetykach. Na 
początek dnia 

zaaplikujmy skórze 
kosmetyk zawierający 

kwas hialuronowy, 
najlepiej pod dwiema 

postaciami: wielko- 
i małocząsteczkowy. 
Pierwszy działa na 
powierzchniowe 

warstwy naskórka, 
drugi przenika głębiej, 
nawadniając komórki.

30
NAWODNIENIE

Wokół oczu i ust oraz 
na czole widzisz coraz 

więcej linii? Zaufaj 
sile antyoksydantów. 

Aktywne głównie 
w ciągu dnia wolne 

rodniki zaburzają 
naturalną barierę 

ochronną naskórka, 
niszcząc lipidy. 

Przydatne będą 
kwasy fenolowe, 

flawonoidy i katechiny, 
które znajdziemy 

w wyciągach z szałwii, 
miłorzębu, rozmarynu, 

nagietka i winogron.

40
ZATRZYMAĆ  

CZAS!

Po pięćdziesiątce 
spada poziom 

kolagenu w skórze, 
dlatego warto 
go uzupełniać. 

Pomogą peptydy, 
które aktywizują 
jego produkcję. 

Peptydów należy 
szukać w kremach na 
dzień i na noc. Rano 

niedobory wody 
w skórze pomogą 
uzupełnić olejki. 

Wprowadzenie ich 
do rutyny jest bardzo 

istotne.

50
WALCZ 

O STRUKTURĘ

Po sześćdziesiątce czas 
wytoczyć najcięższe 

działa i zainwestować 
w kremy z ceramidami. 

Są to substancje 
tłuszczowe 

występujące 
naturalnie w skórze, 
z wiekiem ich ilość 

maleje. Ceramidy „ze 
słoiczka” wspomagają 
uzupełnianie ubytków, 
odbudowują naturalną 

barierę ochronną 
skóry i zabezpieczają 

przed czynnikami 
zewnętrznymi.

60
OCHRONA 

I WZMOCNIENIE

PIĘKNE 
SPOJRZENIE
Jak pozbyć się porannych podpuchnięć pod oczami 
i czego mogą być objawem?
Podpuchnięcia pod oczami zazwyczaj pojawiają się na 
skutek zmęczenia, niedoboru snu, odwodnienia lub stre-
su. Aby uniknąć ich powstawania, trzeba zadbać przede 
wszystkim o regenerację organizmu oraz odpowiednie 
jego nawodnienie. Podpuchnięcia pod oczami mogą 
być objawem zaburzeń hormonalnych, anemii, a także 
wynikać z uwarunkowań genetycznych.
To zawsze działa!
Jeśli rano masz podpuchnięte oczy, zrób kilkuminutowy 
masaż wyjętym prosto z lodówki kamiennym rollerem. 
Krem pod oczy także warto trzymać w lodówce – rano 
przyjemnie ukoi podrażnienia i pomoże usunąć „podu-
szeczki”.

NAJLEPSZE DLA CIEBIE
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Według badań to od fryzury w dużej mierze 
zależy nasze samopoczucie. Dlatego wiele ko-
biet decyduje się na codzienne mycie włosów 
o poranku, dzięki temu wyglądają one świeżo, 
a fryzurę najłatwiej stylizować, gdy są wilgot-
ne. Nie musisz martwić się, że częste mycie jest 
szkodliwe, o ile wiesz, jak pielęgnować włosy.

Zanim zmoczysz głowę
Przed umyciem warto rozczesać włosy (szcze-
gólnie ważne, gdy są długie) – mokre mogą 
się bardziej poplątać i trudno będzie pozbyć 
się kołtunów. Należy zaczynać od końcówek, 
nie od samej góry. Przed myciem warto za-
aplikować na włosy olejek, który nawilży pa-
sma i doda im blasku. Dajmy mu kilka minut 
na działanie. 

Czas na szampon 
Najlepiej wybrać taki, który odpowiada typo-
wi twoich włosów. Włosy koloryzowane, dłu-
gie czy siwe potrzebują nieco innych skład-
ników. Uniwersalne są szampony nawilżające 
na bazie olejków. Należy myć włosy dwa razy: 
przy pierwszym myciu usuwa się powierzch-
niowe zanieczyszczenia, przy drugim oczysz-
cza je dogłębnie. Zastosowanie odżywki to 
klucz do pięknych włosów. Należy ją spłukać 
letnią wodą, aby domknąć łuski. 

Poranne rytuały  
na włosy

reklama

BIO SZAMPON  
I BIO MASKA 
DO WŁOSÓW 
ZNISZCZONYCH 
– INSTYTUT 
DERMOKOSMETYKÓW 
IDEEPHARM SP. Z O.O.

Szampon i maska 
z ekstraktem ze skrzypu 
polnego przeznaczone 
są do włosów 
suchych i zniszczonych 
inwazyjnymi zabiegami 
fryzjerskimi. 
Specjalistyczna formuła 
szamponu wzmacnia 
uszkodzoną strukturę 
włosa, wygładzając 
i nadając mu połysk.  
Maska wzbogacona 
innowacyjną technologią 
wspierania naturalnego 
mikrobiomu skóry głowy, 
poprawia jej funkcje 
barierowe i chroni przed 
szkodliwym wpływem 
środowiska. Produkty dostępne  

w drogerii

reklama

GUM PAROEX

Antyseptyczny płyn GUM Paroex rekomendowany 
jest w przypadku leczenia oraz terapii zapobiegają-
cych problemom z dziąsłami, a także w przypadku 
ortodoncji, implantologii, przed oraz po zabiegach 
chirurgicznych, w przypadku opieki dentystycznej 
osób starszych, a także pacjentów mających trudności 
z zachowaniem odpowiedniej higieny jamy ustnej.

Wyrób medyczny.
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Wiele osób zadaje 
sobie pytanie, czym 
właściwie jest serum. 
Odpowiedź na 
nie można zawrzeć 
w jednym zdaniu, 
a mianowicie 
to produkt 
o niezwykłych 
właściwościach.  
Każdy, kto je odkryje, 
nie będzie chciał się 
z nim rozstać!

TAJEMNICE

SERUM
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K
remy na dzień, na noc i pod oczy są bazą pielę-
gnacji. Jednak to jedynie zestaw podstawowy. 
Właśnie dzięki serum widać szybką poprawę 
wyglądu skóry. Bo tak jak każdy kosmetyk, ma  

ono precyzyjnie wyznaczony cel. Należy je stosować 
po oczyszczeniu twarzy, przed nałożeniem kremu.  
I tu dochodzimy do kluczowej sprawy – te dwa ko-
smetyki, czyli krem i serum, różnią się nie tylko kon-
systencją i nazwą.

CO TO WŁAŚCIWIE JEST?
Serum to kosmetyk pielęgnacyjny o lekkiej konsysten-
cji i bardziej skoncentrowanym składzie. Zawarte w nim 
molekuły są mniejsze niż w kremach, a stężenie aktyw-
nych składników jest wyższe. Właśnie dlatego serum 
łatwiej przenika w głąb skóry i skuteczniej nawilża, koi, 
likwiduje oznaki zmęczenia i niweluje zmarszczki. 

PO CO STOSOWAĆ KREM?
Serum ma wzmacniać działanie kremu, a nie go zastę-
pować! To idealne uzupełnienie pielęgnacji, ale nie  
zamiennik. Jeśli zastosujemy wyłącznie serum, nie 
zabezpieczymy odpowiednio skóry. Po pierwsze 
szybciej się ono wchłania i nie pozostawia na skórze 
ochronnej warstwy. Po drugie nie zawiera filtrów, któ-
re chronią przed promieniowaniem UV. 

KONIECZNIE WYPRÓBUJ 
Serum możesz aplikować palcami lub… gąbką do 
makijażu! Ze względu na swoją konsystencję kosmetyk 
idealnie nadaje się do takiego zastosowania. Stożkowa 
gąbka pomoże rozprowadzić je równomiernie na całej 
twarzy, szyi i dekolcie.

KIEDY STOSOWAĆ SERUM?
Można stosować je zarówno rano, jak i wieczorem. 
Rano warto sięgnąć po serum, które zawiera antyok-
sydanty chroniące skórę przed działaniem czynników 
zewnętrznych. Wieczorem natomiast powinno się 
używać takiego o działaniu regenerującym, bo wła-
śnie w nocy w komórkach zachodzą wszystkie procesy 
naprawcze. Jeśli chcemy stosować ten kosmetyk raz 
dziennie, zdecydowanie lepiej jest włączyć je do wie-
czornej pielęgnacji. Możesz też traktować serum jako 
rodzaj kuracji i stosować je przez określony czas, np. 
do wykorzystania całego opakowania. Warto sięgać 
po ten produkt w trudnych dla skóry momentach, czyli 
po lecie i po zimie.

W JAKIM WIEKU KORZYSTAĆ Z SERUM?
Nie ma określonej granicy wiekowej. Serum mogą 
dodać do swojej pielęgnacji już dwudziestolatki. Nie 
należy wierzyć, że stosowanie silnych kosmetyków 
rozleniwi skórę – to mit. Organizm pobiera tylko to, 
czego sam nie jest w stanie wyprodukować. Nie ma 
obawy, że po odstawieniu kosmetyku proces starzenia 
gwałtownie przyspieszy. Na pewno serum powinny 
stosować kobiety po 35. roku życia, jednak wszystko 
zależy od potrzeb skóry i preferencji użytkowniczki  
kosmetyku.

Czy serum jest  
dla mnie?

Niektóre rodzaje skóry są szczególnie wraż-
liwe i skłonne do podrażnień. Wtedy skon-
centrowana formuła może powodować 
dyskomfort: pieczenie, zaczerwienienie, 
szczypanie. Bywa tak, że skóra przyzwycza-
ja się do nowej dawki składników i po kilku 
dniach objawy znikają. Jeśli jednak reakcja 
jest bardzo gwałtowna, nie ma sensu po-
nawiać prób aplikacji serum. Przeciwskaza-
niem do używania tego kosmetyku są aler-
gie, a także choroby i uszkodzenia skóry. 
Kobiety w ciąży nie mogą stosować serum 
z retinoidami, które mogą prowadzić do 
uszkodzenia płodu.
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Serum  
nawilżające
Idealne do cery suchej, ale 
też… tłustej. Paradoksalnie, 
to właśnie przesuszenie 
skóry powoduje 
nadprodukcję sebum  
i tak nielubiane jej 
błyszczenie. Silna porcja 
kwasu hialuronowego  
i peptydów wspomaga  
też cery trądzikowe.

Serum  
przeciwstarzeniowe
Do skóry dojrzałej, ale nie 
tylko. Można je stosować, 
mając 20 lat, ponieważ 
jednocześnie wspomaga 
regenerację i opóźnia 
proces starzenia. Ten 
typ serum jest dobry 
do wszystkich typów 
cery, zwłaszcza suchych. 
Składniki, których należy 
szukać, to: retinol, kofeina, 
zielona herbata i kwas 
hialuronowy.

Serum  
antyoksydacyjne
Mają zwykle bogaty skład, 
więc nie są najlepsze do 
skóry wrażliwej. Jednak  
ze względu na właściwości 
ochronne (przed smogiem, 
działaniem promieni UV) 
jest dość uniwersalne. 
Cenne składniki tego typu 
kosmetyków to witaminy 
z grupy B, A, C i E. Dobrze 
wpływają na wygląd skóry 
zmęczonej i pozbawionej 
blasku.

Serum korygujące 
przebarwienia
Kwasy: fitowy, kojowy, 
glikolowy i arbutyna 
to najpopularniejsze 
składniki tego typu 
kosmetyków. Są najlepsze 
dla osób borykających 
się z problemem 
hiperpigmentacji, ale 
też świetnie wyrównują 
powierzchnię skóry. 

ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ
Z serum jest jak z kremem, należy dobrać je do typu i potrzeb skóry. 

Zwykle wyróżnia się cztery grupy tego typu kosmetyków.
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Jak aplikować serum?

reklama

1 PRZYGOTOWANIE. Zaczynamy od dokład-
nego oczyszczenia twarzy, najlepiej dwu-
etapowego. Na początek olejek: rozgrzej go 

w dłoniach i kolistymi ruchami wmasuj w twarz, 
spłucz ciepłą wodą. Płatkiem kosmetycznym prze-
trzyj twarz, a następnie umyj ją ponownie pianką 
lub żelem. Po opłukaniu twarzy przetrzyj ją toni-
kiem lub hydrolatem. Teraz możesz sięgnąć po 
roller z mikroigiełkami. W czasie masażu głowica 
w kontrolowany sposób uszkadza skórę i pobudza 
jej regenerację. Jednocześnie w warstwie rogowej 
powstają mikrokanaliki, którymi składniki aktywne 
mogą łatwiej przedostać się w głąb skóry.

2MASAŻ TWARZY. Na dłonie weź porcję se-
rum – nie powinna być zbyt duża, bo produkt 
jest bardzo skoncentrowany. Jeśli nie wystar-

czy na całą twarz, szyję i dekolt, możesz zwiększyć 
dawkę, jednak lepiej zacząć od mniejszej. Rozpocz-
nij od szyi: wmasowuj serum pionowymi ruchami 
ku górze. Następnie nałóż je na twarz, zaczynając 
od środka podbródka na boki, potem ku górze na 
policzki. Na koniec wmasuj je w czoło: od środka 
na boki. 

3APLIKACJA KREMU. Bez tego kroku stosowa-
nie serum nie ma sensu. Po pierwsze to krem 
zabezpiecza skórę i dostarcza jej podstawo-

wych składników, z którymi serum działa w syner-
gii. Po drugie tworzy warstwę okluzyjną, dzięki 
której penetracja serum jest efektywniejsza. Krem 
aplikuj po kilku minutach od nałożenia serum. 



NIEDOBÓR LUB NADMIAR SKŁADNIKÓW 
MINERALNYCH 
Zbyt dużo sodu w diecie. Według WHO dzienne spo-
życie soli nie powinno przekraczać jednej płaskiej ły-
żeczki. Do zatrzymania wody może się przyczynić także 
niedobór potasu, który jest przydatny w równoważe-
niu wpływu sodu na organizm. 

DIETA ODCHUDZAJĄCA
Zbyt restrykcyjna dieta uboga w białko, które wiąże 
wodę. Jeśli jemy za mało białka, płyny fizjologiczne 
przesączają się przez ściany naczyń krwionośnych i lim-
fatycznych, co powoduje obrzęki.

Czujesz się opuchnięta i ociężała. Masz gorsze samopoczucie. 
Wchodzisz na wagę i widzisz kilka dodatkowych kilogramów. 

To sygnały, że w organizmie jest za dużo wody. Sprawdź, 
kiedy wystarczy zmienić kilka codziennych nawyków,  

a w jakich przypadkach niezbędna jest wizyta u lekarza.

DLACZEGO
ZATRZYMUJE WODĘ?

MÓJ ORGANIZM

NADCHODZĄCA MIESIĄCZKA 
Wzrost poziomu estrogenów w stosunku do pro-
gesteronu w drugiej fazie cyklu (zwykle między 
15. a 28. dniem). Objawy ustępują najczęściej 
w pierwszych dniach miesiączki.

ZBYT MAŁA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
Siedzący tryb życia sprawia, że krew w naczyniach 
krąży wolniej. Słabe krążenie powoduje zastój 
płynów w tkankach i doprowadza do powstawa-
nia obrzęków nóg.

PRZYJMOWANE LEKI 
Farmaceutyki, które mogą doprowadzić do za-
trzymania wody w organizmie, to np. minoksydyl, 
kortykosteroidy, niesteroidowe leki przeciwzapal-
ne, fludrokortyzon, blokery kanału wapniowego 
i pigułki antykoncepcyjne.

NASZ  
EKSPERT
dr n. med. Ewa 
Żabińska,  
dermatolog;  
Centrum Medycyny 
Estetycznej, „Czas 
kobiety”, Kraków

Dlaczego 
organizm 
gromadzi  
za dużo wody?

NIE BAGATELIZUJ 
OBJAWÓW!
Nadmierne gromadzenie się wody w organizmie może być ob-
jawem ciężkiego stanu medycznego. W przypadku nagłego 
lub silnego zatrzymania wody należy natychmiast zgłosić się do 
lekarza.
Bardzo często obrzęki w okolicy twarzy mogą wskazywać na 
choroby nerek, a jeśli dodatkowo towarzyszą im duszności noc-
ne oraz wysiłkowe, często są objawem niewydolności serca  
– zwraca uwagę dr Ewa Żabińska.
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Nadmiar wody w organizmie oraz nagro-
madzenie się toksyn w komórkach prowadzi 
do ich przerostu i charakterystycznych zmian 
na skórze, czyli tzw. pomarańczowej skórki. 
Cellulitowi wodnemu towarzyszą opuchnię-
cia ud, łydek oraz kostek. Przyczyn występo-
wania obrzęków nóg możemy doszukiwać 
się w noszeniu zbyt obcisłych spodni oraz 
butów na wysokich obcasach, utrudnia to 
wówczas odpływ wody z tkanek – mówi 
dermatolog Ewa Żabińska. Na szczęście 
cellulitu wodnego dość łatwo można się 
pozbyć – wraz z uregulowaniem gospo-
darki wodnej w organizmie cellulit znika. 
Walkę z cellulitem wodnym warto wspomóc 
kosmetykami zawierającymi substancje 
przeciwdziałające zatrzymywaniu się wody. 
Są to algi, guarana, L-karnityna, miłorząb 
japoński, skrzyp polny, ruszczyk kolczysty, 
rozmaryn, popłoch pospolity. Dr Ewa  
Żabińska zaleca także wykonywanie zabie-
gów, które usprawniają drenaż tkanek.

Skórka wodna

Pij! 
Najprostszy sposób na pozbycie się wody 
z  organizmu to, paradoksalnie, regularne 
picie odpowiedniej jej ilości. Wskazane jest 
także jedzenie owoców bogatych w wodę  
– arbuz i winogrona mają jej najwięcej.

Zmień dietę! 
Ogranicz spożywanie produktów zawie-
rających dużo soli. Słone paluszki, orzesz-
ki, chipsy i jedzenie typu fast food zastąp 
przekąskami w postaci owoców oraz wa-
rzyw, które zawierają dużo wody, składni-
ków odżywczych i błonnika. Wprowadź do 
diety produkty, które pomagają zrówno-
ważyć nadmiar sodu. Są to banany, awoka-
do, pomidory, słodkie ziemniaki i szpinak.

Ćwicz! 
Pół godziny ćwiczeń dziennie wystarczy, 
aby wspomóc procesy usuwające z orga-
nizmu nadmiar wody. 

Jak pozbyć 
się obrzęków
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Zielona herbata należy do najzdrowszych napojów.  
Pomaga zachować młodość i dobrą kondycję na wiele lat. 

Japończycy i Chińczycy od stuleci stosowali ją w leczeniu bólów 
głowy lub rozstrojów żołądka. Ale czy każdy może korzystać  

z jej prozdrowotnych właściwości?

N
ajwiększą zaletą zielonej herbaty jest bo-
gactwo antyoksydantów, do których na-
leżą katechiny, silne przeciwutleniacze 
wykazujące działanie przeciwzapalne. 

Najważniejsze ich zadanie to zwalczanie wolnych rod-
ników, które odpowiadają za różnego rodzaju choro-
by, w tym raka. Przeciwutleniacze usuwają z organizmu 
metale ciężkie oraz hamują procesy starzenia. W tym 
wyjątkowym napoju znajdziemy również garbniki, al-
kaloidy, lipidy, aminokwasy, teinę, witaminy A, C, E, 
K oraz z grupy B oraz minerały takie jak wapń, potas, 
miedź, cynk, mangan i fluor. 

NA CO POMAGA ZIELONA HERBATA?
Japończycy, którzy jej smakiem delektują się od wie-
ków, twierdzą, że pomaga w leczeniu około 60 scho-
rzeń. Jej regularne spożywanie poprawia wygląd 
cery trądzikowej i tłustej oraz przeciwdziała procesom 
starzenia skóry i tworzeniu się cellulitu. Chroni przed 
zawałem i udarem, redukuje poziom trójglicerydów 
oraz  reguluje ciśnienie krwi. Poprawia pamięć, sta-
nowiąc wsparcie w walce z demencją i alzheimerem. 
Wspomaga profilaktykę antynowotworową. Zwiększa 
wrażliwość na insulinę, może chronić przed cukrzycą 
oraz zmniejszać poziom glukozy we krwi. Przyspiesza 
metabolizm i ułatwia spalanie tłuszczów, przyczyniając 
się do zrzucenia zbędnych kilogramów.

ZIELONAHERBATA

Od kilku lat furorę na całym świecie robi matcha. 
To zielona herbata w proszku, która ponoć jest najzdrow-
sza spośród wszystkich gatunków herbat. Do jej parzenia 
używa się specjalnej miotełki. Miesza się nią zalaną gorącą 
wodą (nigdy wrzątkiem) herbatę do momentu rozpusz-
czenia się proszku i uzyskania pianki. Matcha jest często 
wykorzystywana także w kuchni. Wzbogaca smak jogur-
tów, smoothie, koktajli, ciast i kremów. 

CO TO  
JEST MATCHA?
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Należy pamiętać, że na filiżankę wystarczą jedynie 
3 g herbaty (płaska łyżeczka). Taka dawka jest 
bezpieczna dla organizmu. By zielona herbata 
zachowała najlepsze wartości smakowe i aromat, 
przy jej przygotowaniu należy przestrzegać kilku 
zasad.

l  Temperatura parzenia powinna wahać się 
między 60 a 80°C. Nie wolno zalewać jej 
wrzątkiem. 

l  Czas jej przygotowania zależy od stopnia 
rozdrobnienia suszu, gatunku herbaty 
i twardości wody. Bardzo rozdrobniony 
susz parzy się krótko, ok. 3 minut. Z kolei ten 
o dużych liściach należy nieco dłuższej trzymać 
w gorącej wodzie. 

l  Zieloną herbatę można parzyć nawet 
trzykrotnie, ale najlepsza jest wtedy, gdy zalewa 
się ją wrzątkiem drugi raz. Przy pierwszym 
otrzymamy orzeźwiający i pobudzający napój, 
przy drugim natomiast napar będzie miał 
działanie relaksujące.

l  By poprawić smak, można ją rozcieńczyć ciepłą 
wodą, dodać miód, liście mięty lub łyżeczkę 
ulubionego soku. 

Jak parzyć 
zieloną herbatę, 
by była smaczna?

ZIELONA

JAK PIĆ ZIELONĄ HERBATĘ?
Zieloną herbatę należy pić około 20 minut przed po-
siłkiem lub po nim w zależności od tego, jakie efekty 
chcemy osiągnąć. Osobom odchudzającym się zaleca 
się picie jej 20 minut po posiłku. Ponieważ przyspiesza 
metabolizm – tłuszcze zostaną spalone lub usunięte 
z organizmu, zanim zdąży on je wchłonąć. Z kolei by 
zwiększyć przyswajalność minerałów, powinno się ją 
pić przed posiłkami. Przy problemach z zasypianiem 
trzeba pamiętać, by ostatnią filiżankę zielonego naparu 
wypić co najmniej dwie godziny przed snem. l

Nie jest wskazane przekraczanie dawki 5 filiżanek dziennie, gdyż 
mogą pojawić się bóle głowy, biegunka czy przyspieszona akcja 
serca. Osoby starsze, z nadciśnieniem tętniczym, chore na serce 
oraz cierpiące na jaskrę mogą pić najwyżej dwie filiżanki dzien-
nie. Dzieciom do 10. roku życia nie wolno podawać zielonej 
herbaty, ponieważ utrudnia ona przyswajanie żelaza. Trzeba też 
pamiętać, że wypłukuje z organizmu pierwiastki, w tym wapń, 
może się przyczynić do rozwoju osteoporozy. Nie należy używać 
jej do popijania leków, gdyż może osłabiać ich działanie. Powin-
ny na nią też uważać kobiety w ciąży i matki karmiące.

Kto powinien unikać  
zielonej herbaty?

reklama
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W
iosną, gdy przyroda budzi się do 
życia, my też odczuwamy przypływ 
energii. Po ubogiej w świeże warzywa 
i owoce zimie wiosną chętnie sięga-

my po nowalijki, które wraz z nadejściem cieplejszych 
dni zaczynają pojawiać się w sklepach i na straganach. 
Młode warzywa są doskonałym dodatkiem do kana-
pek, sałatek i surówek oraz wielu zdrowych dań. Choć 
obecnie coraz częściej można je kupić przez cały rok, 
to wiosną smakują najlepiej. Do nowalijek zaliczamy 
m.in.: rzodkiewkę, botwinkę, młodą marchewkę, ce-
bulę dymkę, szpinak, szparagi, rzeżuchę i sałatę. 

Nowalijki to pierwsze  
wiosenne warzywa  
pojawiające się  
od marca do czerwca.  
Warto włączyć je  
do codziennego jadłospisu,  
by uzupełnić witaminy  
i minerały, których  
tak brakowało  
w zimowym menu. 

NOWALIJKINA TALERZU

Nie powinno się przechowywać ich w szczelnie owiniętych foliowych toreb-
kach, bo pod wpływem wilgoci mogą wytwarzać się związki rakotwórcze.  
Szufladę do przechowywania nowalijek warto wyłożyć papierem, np. pergami-
nem lub lnianą ściereczką. 

Jak prawidłowo  
przechowywać nowalijki?
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ZDROWE CZY NIEZDROWE? 
Spór o to, czy nowalijki są zdrowe, czy wręcz przeciw-
nie, toczy się od lat. Przeciwnicy wczesnych warzyw 
uprawianych w szklarniach twierdzą, że zawierają one 
zbyt dużo związków chemicznych, które są używane, 
by pobudzić wzrost roślin. Mowa tu głównie o związ-
kach azotu, jakie rośliny w nadmiarze pobierają z gle-
by. W związku z niedoborem światła słonecznego no-
walijki mają też mniej witaminy C i bioflawonidów niż 
warzywa uprawiane naturalnie. Ale czy to oznacza, że 
pojawiające się na przełomie maja i czerwca nowalijki 
z pól są lepsze i automatycznie mają działanie proz-
drowotne? Owszem, ale pod warunkiem, że rolnicy 
przestrzegają zasad odpowiedniego nawożenia, czyli 
okresów karencji, stosowania odpowiednich dawek 
i niepryskania bez potrzeby. 

DLACZEGO WARTO JEŚĆ NOWALIJKI?
Pomimo zastrzeżeń jedzenie nowalijek ma wiele za-
let. Młode warzywa są bogate w witaminy i związki 
mineralne potrzebne naszemu organizmowi do pra-
widłowego funkcjonowania. Na przykład rzodkiewka 
zawiera sporo białka, soli mineralnych i antyoksydan-
tów. Botwinka jest bogatym źródłem kwasu foliowego 
oraz żelaza. Odkwasza organizm i oczyszcza z toksyn. 
Młoda marchewka zawiera karoten, pozytywnie wpły-
wający m.in. na wzrok. Dymka i szczypiorek oferują 
szereg minerałów, w tym sód, potas, magnez, wapń, 
żelazo, fosfor, chlor oraz witaminy B1 B2 i C. Sałata ma 
sporo błonnika i przede wszystkim chlorofilu. Szpara-
gi zaś są doskonałym źródłem kwasu foliowego, wi-
taminy A, witamin z grupy B, witaminy C oraz wapnia 
i błonnika.

SAŁATKA Z RZODKIEWKĄ
awokado i rukolą

Składniki
• 1 awokado
• 200 g rukoli
• 1 granat
• 1 pęczek rzodkiewki
• 2 łyżki sezamu
• 1 łyżka oliwy
• ½ cytryny
• sól, pieprz

Wykonanie 
Rukolę opłukać pod bieżącą wodą. Awokado prze-
kroić na pół, wyjąć pestkę i obrać ze skóry. Pokroić na 
cienkie plastry, skropić sokiem z cytryny, by nie ciem-
niało. Rzodkiewki pokroić w plasterki. Na talerzu rozło-
żyć liście rukoli. Na nich ułożyć awokado i rzodkiewki. 
Posypać pestkami granatu i sezamem. Delikatnie skro-
pić oliwą. Doprawić do smaku solą i pieprzem.

Trudność: łatwe

Czas przygotowania: 15 minut

Wartości  
odżywcze  
potrawy  
w 100 g:

ok. 90 kcal

2,6 g białka 

6,8 g 
węglowodanów

 
6 g tłuszczy

NOWALIJKI  
Z DONICZKI

Domowe nowalijki z własnej uprawy zawierają 
więcej wartościowych składników niż kupione.
Do tego celu najlepiej nadaje się nasłonecz-
niony parapet, na którym można uprawiać ce-
bulę, szczypiorek, czosnek, seler korzeniowy 
na natkę, pietruszkę naciową i rzeżuchę oraz 
wszelkie zioła. Gdy zrobi się cieplej, doniczki 
można przenieść na balkon, a uprawę rozsze-
rzyć o warzywa niewymagające wiele miejsca. 
Tymi nadającymi się do uprawy w doniczkach 
są ogórki, cukinia, pomidory drobnoowocowe, 
sałaty oraz wszelkiego rodzaju zioła.

›
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BOTWINKA 

Składniki
• 2 pęczki botwinki 
• 2 buraki
• 2 młode marchewki
• 2 łyżki masła
• ½ cytryny
• 2 litry bulionu warzywnego
• 4 młode ziemniaki
• 1 łyżeczka cukru
• 1 pęczek młodej dymki
• 2 łyżki gęstej śmietany
• 1 pęczek świeżego koperku
• sól, pieprz

Wykonanie
Warzywa, czyli botwinkę, marchewkę oraz ziem-
niaki, umyć. Marchewki pokroić w cienkie plaster-
ki, a ziemniaki w kostkę. W garnku rozgrzać masło 
i podsmażyć na nim marchewkę oraz ziemniaki. Li-
ście botwinki wraz z buraczkami posiekać. Dodać 
do podsmażonych warzyw. Całość zalać bulionem 
warzywnym. Gotować ok. 30 minut. Po tym czasie 
dodać posiekany koperek, sok z cytryny, cukier 
oraz sól i pieprz do smaku. Podawać z kleksem gę-
stej śmietany i posiekaną dymką. 

Trudność: łatwe

Czas przygotowania: 50 minut 

Wartości  
odżywcze  
potrawy  
w 100 g:

ok. 75 kcal

3,8 g białka

8 g  
węglowodanów

3,1 g tłuszczy

RISOTTO  
ZE SZPARAGAMI 

Składniki
• 1 pęczek zielonych szparagów 
• 200 g ryżu do risotto (Arborio)
• 1 szalotka
• 4 łyżki masła
• ok. ½ litra bulionu warzywnego
• ½ szklanki białego wytrawnego wina
•  3 łyżki tartego parmezanu  

(lub innego twardego sera)
• sok z cytryny (opcjonalnie)

Trudność: średnie

Czas przygotowania: 40 minut

Wartości  
odżywcze  
potrawy  
w 100 g:

ok. 170 kcal

4,1 g białka

23,5 g 
węglowodanów 

6,1 g tłuszczy
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CIASTO RABARBAROWE

Składniki
• 1 kg rabarbaru
• 2 szklanki mąki
• 200 g masła
• 100 g cukru
• 3 jajka
• szczypta soli

Wykonanie 
Mąkę przesiać, dodać pokrojone w kostkę zimne ma-
sło, cukier, sól i roztrzepane jajka. Szybko zagnieść 
ciasto. Gdy będzie gładkie, uformować kulę i włożyć 
do lodówki na godzinę. Schłodzonym ciastem wyle-
pić posmarowaną masłem foremkę do ciasta. Rabar-
bar umyć, wysuszyć i pokroić na kawałki wielkości fo-
remki. Ułożyć na cieście. Posypać brązowym cukrem. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180°C. Piec 
40-45 minut.

Trudność: łatwe

Czas przygotowania: 15 minut 

plus 45 minut pieczenie Wartości  
odżywcze  
potrawy  
w 100 g:

ok. 200 kcal

4,1 g białka 

23,4 g 
węglowodanów

 
9,9 g tłuszczy

Wykonanie
Szparagi umyć i odciąć zdrewniałe końcówki. Pokroić 
na nieduże kawałki. Przesmażyć chwilę (3-4 minuty) na 
łyżce masła. Odstawić. Na dużej patelni roztopić dwie 
łyżki masła i podsmażyć pokrojoną drobno szalotkę. 
Gdy się zeszkli, wsypać ryż i smażyć, aż zrobi się lek-
ko przezroczysty. Dolać wino, mieszać, aż odparuje. 
Stopniowo i małymi porcjami dodać bulion, cały czas 
mieszając. Każdą porcję bulionu dolewać wtedy, gdy 
poprzednia się wchłonie. Kiedy ryż jest al dente, zdjąć 
z ognia. Dołożyć do niego podsmażone na maśle 
szparagi (wraz ze stopionym masłem), dodatkową łyż-
kę masła i 2 łyżki sera. Wymieszać. Doprawić solą i pie-
przem oraz ewentualnie sokiem z cytryny. Odstawić 
na 2 minuty pod przykryciem, by ryż odpoczął. Przed 
podaniem ozdobić cienkimi plastrami sera.
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Zaczynam dzień od… 
leków na chorą tarczycę. Niestety po czterdziestce  
zaczyna się psuć i nadwozie, i podwozie.

Nie wyobrażam sobie dnia bez… 
przytulenia któregokolwiek z członków mojej  
rodziny, a że jest nas dużo, to i tulenia sporo.

Moją pierwszą samodzielnie zrobioną potrawą… 
był placuszek babci Irenki. Babcia nauczyła mnie 
wbić jajko do kubka, dodać 3 łyżki mąki, 3 łyżki 
mleka i szczyptę proszku do pieczenia. Dzięki temu 
przepisowi nigdy nie byłam głodna.

Do dziś nie potrafią zrobić… 
chleba na prawdziwym zakwasie. Chyba z braku 
czasu.

Zdrowa kuchnia oznacza dla mnie… 
przemyślane, dokładnie zrobione zakupy i goto-
wanie przede wszystkim w domu. 

Mam słabość do… 
przyjaciół, czerwonego wina i sera.

Mój dom to… 
najważniejsze miejsce na kuli ziemskiej. Uroda mija, 
zdrowie też, pieniądze i pracę raz się ma, raz nie, 
rodzina jest na zawsze.

Miasto czy wieś... 
jestem zdecydowanie bardziej wiejska niż miejska.  
Od szpilek i sukni na ściance wolę bose stopy na trawie 
i ogrodniczki.

Chciałabym swoim dzieciom przekazać… 
żeby były dzielne, mądre i szczęśliwe, podążały  
za swoimi pasjami, bo najgorszą rzeczą w życiu jest  
nudzić się w pracy.

W
 je

dze
niu jest miłość, przyjaźń, troska, nawet seks.

Ostatnie pieniądze wydam na… 
skorupy. Filiżanki, talerzyki, gadżeciki kuchenne. 
Jestem królową garów.

Dbam o swoje zdrowie, dlatego… 
nie jem od sześciu lat słodyczy, prawie w ogóle, 
no może poza prosecco.

Dbanie o urodę oznacza dla mnie… 
nie tylko fryzjer, manikiur, itp., ale regularne bada-
nia dentystyczne i lekarskie.

W torebce zawsze mam… 
śmieszne kolczyki – truskawki, cytryny, to trochę 
mój znak firmowy, nigdy nie wiadomo, czy się nie 
przydadzą.

W Święta Wielkanocne… 
nasz dom pełen jest rodziny. Przy stole potrafi 
usiąść nawet 30 osób.

Jestem dumna z... 
mojego męża. Trafił mi się mądry, pracowity facet. 

Książka, której nigdy nie zapomnę… 
„Mistrz i Małgorzata”. Czytałam ją setki razy, bo chyba 
sama mam coś z wiedźmy.

Przed zaśnięciem lubię… 
przytulić Franka. Ma sześć lat i nadal potrzebuje  
codziennej bliskości.

Nigdy w życiu nie zrezygnuję z… 
gotowania. Nawet w wieku 90 lat będę lepić pierogi.

BO TO
GOTUJĘ,

Katarzyna 
Bosacka

dziennikarka. Przez 
kilka lat prowadziła 

programy 
telewizyjne: 

„Wiem, co jem” 
i „Wiem, co 
kupuję”. Od 
sierpnia 2019 

prowadzi kanał 
na platformie 

YouTube 
„EkoBosacka” 
zajmujący się 

ekologią i zdrową 
żywnością. Jest 
żoną Marcina 
Bosackiego, 

senatora, mamą 
czwórki dzieci.

KOCHAM
Katarzyna Bosacka

fo
to

: A
nn

a 
Po

w
ie

rż
a

50 CZAS NA ZDROWIE

KWESTIONARIUSZ



W
 je

dze
niu jest miłość, przyjaźń, troska, nawet seks.
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