
Magazyn bezpłatny 
Lato 2020

D L A  C I E S Z ĄC YC H  S I Ę  P E Ł N I Ą  Ż YC I A

Doceniam 
wszystko,
co mam

KATARZYNA 
ZIELIŃSKA

Zioła
KONTRA CUKRZYCA

Udar
LICZY SIĘ CZAS

Nowoczesne 
terapie 

NA POPRAWĘ 
 KRĄŻENIA

Uroda
PIĘKNA FIGURA 

DO LATA?  
TO MOŻLIWE





Wszystko jest 
po coś

C Z A S  N A

P O R A D N I K

CO NOWEGO
04  Aktualności, odkrycia, 

ciekawostki

CAŁA ONA
06  Katarzyna Zielińska:  

Wszystko jest po coś

ZDROWIE
10 Żyjmy dłużej: Udar – liczy się czas 
14  Technologie w medycynie: 

Superterapie na poprawę 
krążenia

16 Naturalnie: Zioła na cukrzycę 
22  Poradnik medyczny:  

Mokry problem
24 W gabinecie: Nefrolog
26 Na temat: Okulary na słońce

URODA
28  Żyj pięknie: Pod troskliwą 

opieką. Jak pielęgnować 
nadwrażliwą skórę

32  Sekrety kosmetyków: Ukryte 
pragnienie. Kuracja nawilżająca

38  Składnik na czasie:  
Zielona moc. Aloes

40  W formie: Wakacyjna sylwetka

KUCHNIA
44  Ze smakiem: Chłodnik  

– smaczny i zdrowy sposób  
na upały

48  Spróbuj tego: Zdrowe 
grillowanie

NA DO WIDZENIA
50 Kwestionariusz: Katarzyna Żak

Redaktor naczelna: Iza Komendołowicz

Biuro reklamy: reklama@czas-na-zdrowie.pl
Wydawca: Socrates Time Sp. z o.o.,  
ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków 

Zdjęcia: shutterstock.com, materiały prasowe;  
okładka: Okładka: Krzysztof Dubiel/Polsat.  

Wydawca nie ponosi dpowiedzialności za treść i formę 
zamieszczonych ogłoszeń i reklam, a także za błędne  
stosowanie prezentowanych w magazynie preparatów.

URODA
Pod troskliwą opieką

28

KATARZYNA 
ZIELIŃSKA

06

ZDROWIE
Superterapie 
na poprawę 

krążenia

14

I znów przyszło lato, na które zawsze czekamy. Zapowiada się zupełnie inne 
niż zwykle. Nie wybierzemy się na dalekie wyprawy, będziemy unikać zatło-
czonych kurortów. Większość z nas spędzi je spokojnie, skromnie, rodzinnie 
na działce lub w gospodarstwie agroturystycznym. Ale to nie znaczy, że taki 
odpoczynek musi być gorszej jakości. Codzienny spacer po łąkach czy lesie 
poprawi naszą kondycję, odpoczynek z książką na hamaku pozwoli się  
wyciszyć, z lokalnych produktów można wyczarować pyszne dania.  
Wspaniała atmosfera, życzliwość, dobry humor, bliskość są najcenniejsze.

Drodzy Czytelnicy

Serdecznie pozdrawiam 

redaktor naczelna
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WIŚNIOWE
SNY

Gen młodości 

Bezsenność często jest spowodowa-
na zaburzeniami wydzielania melatoniny 
–  hormonu snu. Można poprawić jej go-
spodarkę, spożywając produkty bogate 
w tryptofan. Jego obfitym źródłem 
jest sok z wiśni. Czerwone pigmen-
ty soku zawierają enzym, który 
dodatkowo zmniejsza rozkład 
tryptofanu – działa on w naszym 
organizmie dłużej. Badacze 
z Uniwersytetu Stanowego Luizja-
ny wykazali, że picie soku z wiśni dwa 
razy dziennie może wydłużyć sen nawet  
o 90 minut. A więc szklaneczka na sen!

To, że oceniamy innych po wyglądzie, może jest 
niesprawiedliwe, ale z punktu widzenia nauki 
uzasadnione. Otóż okazuje się, że młody wygląd  
prawdopodobnie świadczy o dobrym zdrowiu. 
Badacze z Niderlandów odkryli gen częściowo 
odpowiedzialny za młodzieńczy wygląd. Osoby, 
które posiadają określony wariant owego genu,  
są postrzegane przez innych jako dwa lata młodsze 
niż wskazuje wiek biologiczny. Efekt ten jest nie-
zależny od wieku chronologicznego, płci i liczby 
zmarszczek. Pewne funkcje wymienionego genu 
odpowiadają za odporność i mechanizmy napraw-
cze DNA. To właśnie tutaj badacze upatrują przyczy-
ny obserwowanych zależności. 

Mikrobiolodzy z Medical College of 
Georgia udowodnili, że tkanka tłuszczo-
wa brzuszna może powodować rozwój 
stanu zapalnego w mózgu, wpływając 
na umiejętności poznawcze: zdolność 
uczenia się, porozumiewania, tworzenia 
i modyfikowania wiedzy o otoczeniu.                                                                                  
Proces jest uruchamiany przez impuls 
z tkanki tłuszczowej. Wniosek? Warto 
dbać o linię, by zachować jasność umysłu 
do późnych lat.

URATUJE NAS SZTUCZNA 
INTELIGENCJA?

reklama

CO NOWEGO



reklama

Pułapki 
zdrowych 
przekąsek

reklama

Warzywne chipsy nie są zdrow-
sze od tych zwykłych. Chętnie 
sięgamy po buraczane albo 
z marchewki, wierząc, że postę-
pujemy rozsądnie. Tymczasem 
okazuje się, że mogą zawierać 
tyle samo tłuszczu i soli, co kla-
syczne ziemniaczane, uważane 
za śmieciowe jedzenie. Do ta-
kich wniosków doszła brytyjska 
specjalistka żywienia, Charlotte 
Sitling-Reed, a wyniki jej badania opublikowano 
w „The Independent”. Badaczka podkreśla też, że 
zwykle mamy skłonność do zjadania większych porcji 
jedzenia, które uważamy za zdrowe. Lepiej więc po-
zwólmy sobie czasem na niezdrową przekąskę i ciesz-
my się z tego, jaką daje nam przyjemność, zachowując 
świadomość, co naprawdę jemy.

Sunstar Gum Paroex pasta do zębów i płyn do płukania ust 

To produkty, które pomogą dziąsłom w powrocie do zdrowia. 
Powinno się po nie sięgnąć w przypadku krwawienia i zapalenia 
dziąseł, paradontozy, odleżyn po pracach ortodontycznych 
i protetycznych. Wskazane także celem profilaktyki próchnicy, 
redukcji płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego. Skutecznie  
usuwają nieprzyjemny zapach z ust i afty.

Wyrób medyczny



B
yłyśmy umówione na wywiad, ale kwarantanna 
pokrzyżowała plany. Katarzyna Zielińska, podob-
nie jak większość z nas, od kilku tygodni prak-
tycznie nie wychodzi z domu. – Bywa ciężko, 

bo dzieci nie dają nawet chwili wytchnienia – tłumaczy 
mi przez telefon. W oddali słyszę dziecięce krzyki. – Ale 
mimo wszystko staram się nie narzekać – dodaje po-
godnym głosem. – Uważam, że i tak jestem szczęściarą. 
Wszyscy jesteśmy zdrowi, mamy ogród. W takich chwi-
lach jeszcze bardziej doceniam wszystko to, co mam. 

ZACZAROWUJĘ ŚWIAT
Mówi o sobie, że niezależnie od okoliczności jest opty-
mistką. Kiedy czasem dopadają ją złe myśli, stara się je 
odpędzać. – Zawsze szukam pozytywów – tłumaczy. 
– Wczoraj mówię do męża: „W sumie to dla nas dziw-
ny, ale fajny okres. Nigdy wcześniej nie spędzaliśmy tyle 
czasu razem. Doceńmy to”.
Pytam ją, jak teraz organizuje sobie dzień. – Sprzątanie, 
gotowanie, dzieci. Heniek ma zajęcia przedszkolne onli-
ne. Młodszy Alek ma dopiero dwa lata. Nie można spu-
ścić go z oczu. Często myślę, że mam dużo więcej obo-
wiązków niż kiedyś. Czasami nawet zapominam zjeść 
śniadanie – mówi. Jestem ciekawa, czy nie brakuje jej 
pracy. Należy przecież do zapracowanych aktorek. Se-
rial, teatr. – Bardzo brakuje. Zwłaszcza teatru, kontaktów 
z widzami. Zastanawiam się, jak pewnie wszystkie moje 

koleżanki aktorki i koledzy aktorzy, czy będziemy mieli 
do czego wracać? Czy ludzie nie będą się bali przyjść 
na spektakl i usiąść na widowni z trzystoma osobami?  
Wierzę jednak, że wszyscy będziemy tak spragnie-
ni kontaktu z drugim człowiekiem, że takie miejsca jak  
teatr przetrwają. 
W tych niezwykłych czasach kultura przeniosła się do 
Internetu. Katarzyna Zielińska razem z innymi aktorkami, 
m.in.  Anną Dereszowską, Magdą Różdżką, Martą Żmu-
dą Trzebiatowską, Basią Kurdej-Szatan trzy razy w tygo-
dniu czytają bajki online. – Nie potrafię i nie chcę sie-
dzieć bezczynnie – mówi Zielińska. – Jest zadanie do 
wykonania, więc robię plan i zaczynam działać.
Często inicjuje różne akcje charytatywne. Ostatnio na 
swoim Instagramie przyłączyła się do akcji #Szkolny 
obiad. Jej celem jest zbieranie środków na obiady dla 
dzieci, które korzystały z darmowych posiłków w szkole. 
Jest powszechnie lubiana. Dlatego, kiedy „Zielina” (tak 
bywa nazywana przez przyjaciół i znajomych) o coś pro-
si, zawsze spotyka się to z ogromnym odzewem.
Jej profil na Instagramie obserwuje 380 tysięcy osób. 
Zamieszcza zabawne filmiki, komentuje rzeczywistość. 
Nie boi się pokazać w dresie, bez makijażu, z odrostami. 
Choć przecież jest zaliczana do najbardziej stylowych 
gwiazd.  – To nie jest tak, że teraz jest mi wszystko jedno 
– śmieje się Zielińska. Dbam o siebie, ćwiczę. Kocham 
sport, potrzebuję się wyszaleć, zmęczyć. Odrostami 

WSZYSTKO
Katarzyna Zielińska

›

Pogodna, zawsze uśmiechnięta, pełna energii. Uwielbiana 
aktorka, szczęśliwa żona i mama. Katarzyna Zielińska docenia 

wszystko, co ma. Wierzy, że ktoś na górze nad nią czuwa,  
ale wie też, że na wszystko trzeba zapracować. 

PO COŚ
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… ma 40 lat. 
Urodziła się w Limanowej, 
wychowywała i dorastała 
w Starym Sączu, gdzie do dziś 
mieszkają jej rodzice. Byli m.in. 
właścicielami szklarni, w której 
uprawiali kwiaty. Kasia razem 
z siostrą Karoliną od najmłodszych 
lat pomagały rodzicom w pracy. 

… ukończyła krakowską 
Akademię Teatralną.
Po ukończeniu studiów 
przeprowadziła się do Warszawy, 
występowała w teatrach Syrena, 
Rampa. Obecnie gra w Teatrze 
Komedia i Teatrze Muzycznym 
Roma. Od kilku lat sama 
produkuje spektakle. 

… masową popularność 
przyniosły jej role w serialach.
Przez dziesięć lat grała 
w „Barwach szczęścia”, za rolę 
Marty Walawskiej dwukrotnie 
otrzymała Telekamerę 
w kategorii „Aktorka” (2011, 
2013). Widzowie znają ją także 
m.in. z ról w serialach: „Dom nad 
rozlewiskiem”, „To nie koniec 
świata”, „Przyjaciółki”, „O mnie 
się nie martw”. Grała również 
w komediach romantycznych: 
„Och Karol 2”, „Listy do M.”, „Listy 
do M. 2”. Obecnie wciela się 
w postać Doroty Zimy w serialu 
„Zawsze warto” (na antenie 
Polsatu od 2019 r.)

… od 2013 roku jest żoną 
Wojciecha Domańskiego, 
inwestora, biznesmena, 
finansisty. 
Mąż podobnie jak ona pochodzi 
ze Starego Sącza. Znają się od… 
przedszkola. Są rodzicami dwóch 
synów: Henryka (5 l.) i Aleksandra 
(2 l.). Mieszkają w Warszawie.

O NIEJ
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jeszcze się nie przejmuję, na razie zawiązuję na głowie 
gustowne chustki. A jak będzie trzeba, to sama położę 
sobie farbę. Najbardziej na świecie marzę jednak, żeby 
pojechać do Starego Sącza i wyściskać swoich rodzi-
ców. Ich brakuje mi najbardziej.

RODZICE DALI MI SIŁĘ
Jest bardzo związana ze swoimi rodzicami. – Codziennie  
do nich dzwonię, staram się ich rozbawić. Moim synom 
też brakuje kontaktu z dziadkami, także tymi ze strony 
męża. Wszyscy jesteśmy bardzo zżyci, lubimy być razem. 
Podkreśla, że rodzicom zawdzięcza siłę. – Powtarzali 
mnie i mojej siostrze: „Musicie wierzyć, że potraficie, że 
dacie radę”.
Wychowała się w Starym Sączu. Rodzice zajmowali się 
różnymi biznesami, przez jakiś czas prowadzili szklarnię, 
w której uprawiali kwiaty. Latem Kasia i jej siostra Karolina  
(skończyła biologię, teraz prowadzi wspaniałą cukiernię)
wstawały wcześnie rano, żeby popracować, zanim zrobi 
się gorąco. Za pomoc w rodzinnym biznesie dostawały 
pieniądze, które odkładały do skarbonki. – Nauczyłam 
się szanować pracę, cenić małe rzeczy – podkreśla. 

TRUDNE POCZĄTKI
W jej rodzinie nikt nie miał artystycznego zawodu, ale 
Kasia pokochała sztukę już jako nastolatka. W liceum 
jeździła na warsztaty teatralne do Szczawnicy. Kiedy po-

Należy  
do jednych  

z najbardziej
zapraco-
wanych 

i lubianych  
aktorek 

Popularność 
przyniosły  

jej role  
w serialach, 

m.in.
„Przyjaciółki”

(Polsat).

Ostatnio 
wciela się 
w postać 

Doroty Zimy 
w „Zawsze 

warto” 
(Polsat). To 

rola  zupełnie 
różna niż te, 
które grała 

do tej pory.

Kasia pokochała sztukę jako nastolatka. 
W liceum jeździła na warsztaty teatralne 

do Szczawnicy. Tam po raz pierwszy 
usłyszała, że powinna zostać aktorką. 

wiedziała, że chciałaby zostać aktorką, mama była zanie-
pokojona. Tata podszedł do sprawy zasadniczo. Uczył 
się z nią tekstów. Poradził też, żeby na wszelki wypadek 
wybrała drugi kierunek studiów. „Trzeba mieć plan b” 
– mówił. Zdecydowała się na handel zagraniczny. Uczy-
ła się matematyki, geografii, choć serce ciągnęło ją do 
aktorstwa. Na szczęście dostała się do krakowskiej PWST 
za pierwszym razem. 
W czasie egzaminów podszedł do niej Tomek Kot, któ-
ry powiedział: „Jestem opiekunem kandydatów, będę 
cię wspierał duchowo”. Wiedziała, że w komisji jest 
Anna Dymna, Jerzy Trela, Jerzy Stuhr. Była przerażona, 
a Tomek Kot napompował balonik, położył na siedzeniu 
i kazał siadać. Bez zastanowienia klapnęła, balonik pękł, 
poderwała się i taką oszołomioną Tomek wepchnął 
przed komisję. Zdała. 
– Czas krakowski był piękny, ale trudny – wspomina. 
Miała kompleksy, mówiła z akcentem, nie była obyta 
tak jak koleżanki z dużych miast. Przejmowała się bar-
dziej niż inni, ale też więcej pracowała. Szukała swojej 
drogi. Zaczęła śpiewać w jidysz. – Miałam swojego 

nauczyciela, pana Leopolda Kozłowskiego. To był  
mój ojciec duchowy. Kiedy miałam wszystkiego dość, 
zapraszał mnie, żebym przyszła do niego na Kazimierz 
do restauracji Klezmer Hois, robił mi sok marchwio-
wy. Trochę się pożaliłam, trochę razem pośpiewaliśmy 
i od razu było mi lepiej. Ta muzyka dodawała mi siły 
wewnętrznej. 

8 CZAS NA ZDROWIE
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nabrała rozpędu. Stała się gwiazdą. Potem przyszły 
kolejne seriale „O mnie się nie martw”, „Nad rozlewi-
skiem”, role w komediach romantycznych, propozycje 
kontaktów reklamowych. Było dobrze, ale czegoś jed-
nak jej brakowało, poczuła się znużona, wypalona. Po 
dziesięciu latach w serialu powiedziała „stop”. Wtedy 
zrobiła sobie przerwę. Skupiła się na życiu prywatnym. 

Grała tylko w teatrze. – Do dużych zmian trzeba 
dojrzeć, przewartościować coś w sobie, ale 

to też wymaga czasu – tłumaczy.

PRODUCENTKA
Zamarzyła sobie, że będzie 

sama produkować spektakle. 
– Uznałam, że pora wziąć 
sprawy we własne ręce. To 
już nie te czasy, żeby cze-
kać, aż telefon zadzwoni. 
W końcu odważyłam się, 
poszłam do dyrektora 
Teatru Roma, Wojciecha 
Kępczyńskiego i powie-

działam, że mam pomysł, 
reżysera, aktorów i chcę 

wyprodukować spektakl. Dy-
rektor mi zaufał. Od tamtej pory 

wspólnie zrobiliśmy trzy spektakle. 
Sale są zapełnione, recenzje świetne.

Nieraz chciała wszystko rzucić. Kiedy 
tworzyła spektakl „Nowy Jork”, który składa się 

z dwudziestu amerykańskich piosenek, okazało się, że 
prawa autorskie są rozproszone. W chwili załamania mąż 
radził: „Odpuść na dwa dni, odpocznij, potem dasz 
radę”. I dała. Dzięki swojej determinacji, ale też pomocy 
przyjaciół i znajomych. 
Brakowało jej pracy na planie filmowym. Lecz widocz-
nie ktoś na górze nad nią czuwa. Po urodzeniu młod-
szego syna Aleksandra dostała telefon od Michała 
Kwiecińskiego i propozycję roli Doroty Zimy w nowym 
serialu „Zawsze warto”. – Bardzo lubię swoją postać, jest 
kompletnie inna od ról, w których do tej pory byłam 
obsadzana. Poza tym powinna mieć nazwisko „Silna”, 
bo moja bohaterka jest wzorem dla wielu kobiet, które 
są w toksycznych związkach.

MĄŻ MOJA MIŁOŚĆ
Od siedmiu lat jest żoną Wojciech Domańskiego, fi-
nansisty. Mąż, podobnie jak ona, pochodzi ze Starego 
Sącza. Znają się od przedszkola, wychowywali w rodzi-
nach, gdzie były ważne te same wartości. – Mąż działa 
na mnie jak balsam. Radzi, wspiera, motywuje, wycią-
ga z tarapatów. On jest spokojny, rozważny, przewidu-
jący. Ona ma tysiąc pomysłów na minutę, organizuje 
szalone rozrywki, wycieczki.  – Poza miłością łączy nas 
ogromna przyjaźń. Ważna jest wyrozumiałość i szacu-
nek dla partnera. Idziemy w tym samym kierunku, trzy-
mając się za ręce. l

Jej profi l na Instagram
ie ob

serw
uje 380 tys. osób.

DROGA NA SZCZYT
Już w czasie studiów jeździła na castingi do Warszawy. 
Przyjaźniła się z Melą Koteluk, kiedy przyjeżdżała, po-
mieszkiwała u niej. Kiedyś Mela dała jej znać, że jest na-
bór do „Złego zachowania” Andrzeja Strzeleckiego. Ka-
sia dostała się, wkrótce przyszło też zaproszenie od Jana 
Szurmieja do spektaklu o Agnieszce Osieckiej w Teatrze 
na Targówku. Warszawa dawała więcej możliwości i po 
zakończeniu studiów Zielińska przeniosła się do stolicy.
Kiedyś przyjaciółka Zuza Dobrucka, dziennikarka, pora-
dziła jej: „Zrób monodram, znajdź scenę, na której go 
wystawisz i zaproś Ilonę Łepkowską”. Kaśka znalazła tekst 
Moniki Szwai „Wirtualne serce”, Zuza go wyreżyserowa-
ła, w Teatrze Syrena w holu. Zaprosiła Ilonę Łepkowską. 
Niedługo potem Kasia otrzymała zaproszenie na casting 
do „Barw szczęścia”. O tym, że dostała jedną z głównych 
ról, dowiedziała się dopiero na konferencji prasowej.
Rola Magdy Walawskiej w „Barwach szczęścia” dała jej 
ogromną popularność. Serial był wielokrotnie nagra-
dzany przez widzów Telekamerami. Kariera Zielińskiej 

Na swoim 
profilu 
zamieszcza 
zabawne 
filmiki, 
komentuje 
rzeczywistość.
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Rocznie udar mózgu dotyka aż 90 tys. Polaków. Lekarze alarmują,  
że wciąż zbyt rzadko wzywamy przy jego podejrzeniu karetkę, 
a w tym przypadku liczy się czas. Co równie ważne, medycyna 

zrobiła ogromne postępy w leczeniu jego skutków. 

UDAR
LICZY SIĘ CZAS

10 CZAS NA ZDROWIE
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tocznym – w sytuacji pęknięcia naczynia krwionośne-
go krew wylewa się do części mózgu (ok. 15 proc. 
przypadków). Najbardziej niebezpiecznym rodzajem 
udaru mózgu jest krwotok podpajęczynówkowy (ok.  

5 proc. wszystkich udarów). Główną jego przyczy-
ną jest pęknięcie tętniaka, co powoduje wy-

lanie się krwi do przestrzeni bezpośrednio 
przylegającej do mózgu. 

J
eszcze nie tak dawno szpitalne oddziały neuro-
logiczne to były spokojne miejsca – z szerega-
mi łóżek, na których nieruchomo leżeli pacjen-
ci. Współczesny oddział udarowy to miejsce 

tętniące życiem, gdzie leczenie jest niezwłoczne, no-
woczesne, a pacjenta od początku terapii poddaje się 
intensywnej rehabilitacji. Efekty leczenia także są coraz 
lepsze, pod warunkiem że pomoc zostanie udzielona 
odpowiednio szybko. 

CO NALEŻY WIEDZIEĆ?
UKRWIENIE NAJWAŻNIEJSZE
Nasz mózg może sprawnie działać tylko wtedy, gdy 
otrzymuje duże dawki tlenu oraz substancji odżyw-
czych. Wędrują do niego, razem z krwią, siecią naczyń 
krwionośnych. Te obecne w mózgu są końcowymi 
–  dlatego ich awaria (zatkanie) oznacza duże kło-
poty. Część neuronów (komórek mózgowych)  
ginie w ciągu kilku minut, a część prze-
chodzi w stan hibernacji – to obszar 

NASZ EKSPERT
lek med. Marta Banaszek, 
specjalista neurolog, 
członek Polskiego 
Towarzystwa 
Neurologicznego. 
Specjalizuje się w leczeniu 
chorób ośrodkowego 
układu nerwowego.

niedokrwiony (w którym jednak można przywrócić 
krążenie). Jeśli w naczyniach doprowadzających krew 
do mózgu dojdzie do stałego uszkodzenia i krew nie 
dociera do obszaru odpowiadającego za poszcze-
gólne funkcje czy czynności, tracimy zdolność ich  
wykonywania.

CO TO JEST UDAR?
Udar może być niedokrwienny – w sytuacji, kiedy po-
jawi się zakrzep, zator lub inny materiał zatorowy, który 
zamknie tętnicę docierającą do mózgu (ok. 80 proc. 
przypadków). Drugi typ udaru jest nazywany krwo-

Niepokój powinno wzbudzić już 
złe samopoczucie pojawiające się 
nagle lub tuż po przebudzeniu. To 
może być sygnał, że coś się dzieje.

CZYNNIKI RYZYKA UDARU
wiek  

– ryzyko rośnie 
zwłaszcza po 60. 

roku życia

palenie  
papierosów 

nadużywanie 
alkoholu

stosowanie  
narkotyków

brak aktywności 
fizycznej

wysoki poziom 
cholesterolu, 

miażdżyca

nadciśnienie 
tętnicze 

choroby serca, 
niektóre zabu-
rzenia rytmu 

serca, głównie 
migotanie 

przedsionków 

cukrzyca otyłość 

60+
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OBJAWY UDARU
Uważamy, że udar mózgu objawia się bardzo silnym 
(piorunującym) bólem głowy. Tymczasem to rzadkość. 
Jest tak jedynie w przypadku krwotoku podpajęczy-
nówkowego. Niepokój powinno wzbudzić już złe sa-
mopoczucie pojawiające się nagle lub tuż po obudze-
niu. Może to być nagłe, występujące po jednej stronie 
ciała, osłabienie kończyny, zaburzenia czucia, wykrzy-
wienie twarzy lub opadnięcie kącika ust. O udarze 
może świadczyć także nagłe pogorszenie zdolności 
mówienia (bełkot, mowa niewyraźna) lub brak rozu-
mienia mowy, zaburzenie widzenia (np. kilkuminutowy 
brak widzenia na jedno oko może poprzedzać wystą-
pienie udaru i wymaga pilnej diagnostyki), poza tym 
niemożność utrzymania równowagi (nawet w pozycji 
siedzącej) lub chwiejny i niepewny chód. Objawem 
udaru może być również nagła utrata przytomności. 
W każdej z tych sytuacji niezwłocznie wzywamy ka-
retkę – pacjent powinien trafić na oddział udarowy. 
Uwaga, przy silnym bólu głowy, który może zwiasto-
wać krwotok podpajęczynówkowy, dbamy, by chory 
wykonywał tylko niewielkie ruchy: nie może wstawać 
ani siadać (żeby nie doszło do kolejnego wylania się 
krwi z pękniętego tętniaka). 

LECZENIE FARMAKOLOGICZNE
W terapii udaru niedokrwiennego można zastosować 
leki. Jest to tromboliza dożylna – podaje się przez go-
dzinę lek (rekombinowany tkankowy aktywator plazmi-
nogenu), który ma za zadanie rozpuścić materiał zato-
rowy. Trombolizę można zastosować u tych pacjentów, 
którzy trafią do szpitala w czasie tzw. okna terapeutycz-
nego, czyli nie później niż do 4,5 godziny od wystą-
pienia objawów. To krótki okres, bo zanim rozpocznie 
się leczenie, chory musi przejść jeszcze serię badań. 
Im później będzie podany lek, tym mniejsze szanse na 
cofnięcie się objawów neurologicznych i na powrót 
do sprawności.

LECZENIE ZABIEGOWE
Innowacyjną metodą leczenia udarów jest zabieg. To 
trombektomia mechaniczna. Polega na nakłuciu tętni-
cy udowej i dojściu specjalnymi cewnikami do tętnic, 
które doprowadzają krew do głowy. Za pomocą rent-
gena określa się położenie skrzepu. Potem specjalnym 
mikrourządzeniem zbiera się go i usuwa. Zabieg może 
trwać kilka godzin. Trombektomię mechaniczną moż-
na przeprowadzić w większym oknie terapeutycznym, 
czyli do 6 godzin od wystąpienia objawów udaru. Taki 
zabieg może być rekomendowany dla osób, które 
mają skrzeplinę w dużym naczyniu krwionośnym lub 
występują przeciwwskazania do przeprowadzenia 
trombolizy.

POUDAROWA REHABILITACJA
Jeszcze pod koniec XX wieku uważano, że chory 
z udarem niedokrwiennym powinien nieruchomo le-
żeć przez 3 tygodnie, a po udarze krwotocznym – aż  
6 tygodni. Obecnie wiadomo, że rehabilitacja neu-
rologiczna powinna się rozpocząć w 1-2 dobie po 
udarze, najpóźniej 2-3 doby od wystąpienia objawów. 
Rehabilitacja to nie tylko usprawnienie ruchowe po-
magające ograniczyć ewentualny niedowład, lecz tak-
że praca ze sprawnością, z pamięcią i mową. Zajęcia re-
habilitacyjne są dostosowane do możliwości pacjenta. 
Co ciekawe, także chorzy nieprzytomni są rehabilito-
wani. Wygląda to tak, że przekłada się chorego co 2-3 
godziny na drugi bok oraz stosuje rehabilitację bierną, 
czyli np. porusza się jego nogami i rękami. l

UWAGA, CIŚNIENIE!
Im wyższe ciśnienie tętnicze, tym 
większe ryzyko udaru. Utrzymywanie 
ciśnienia tętniczego w granicach wartości 
prawidłowych, czyli do 140/90 mmHg, 
obniża ryzyko udaru aż o 40 procent!

MÓZG ZUŻYWA

14%

20%

25%
Sprawność mózgu zależy w dużej 
mierze od jego ukrwienia, czyli  
od stanu naczyń, pracy serca 
i całego układu krwionośnego.

pompowanej  
przez serce krwi

wdychanego  
tlenu

krążącej  
z krwią glukozy
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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?

Monokolina K  
10 mg

Kwas  
foliowy Chrom Koenzym  

Q10

Witaminy  
z grupy B  
(B6, B12)

Pomaga 
w utrzymaniu 

prawidłowego 
stężenia 

cholesterolu  
we krwi.

Bierze udział 
w prawidłowym 

metabolizmie 
homocysteiny.

Pomaga 
w utrzymaniu 

prawidłowego 
metabolizmu 
glukozy oraz 

prawidłowego 
metabolizmu 

mikroskładników 
odżywczych. 

Zmniejsza  
ryzyko  

miopatii.

Biorą udział 
w prawidłowym 

metabolizmie 
homocysteiny. 

Ponadto 
witaminy z grupy 
B przyczyniają się 

do utrzymania 
prawidłowego 
metabolizmu 

energetycznego.

Suplement diety



NASZ  
EKSPERT
dr n. med.  
Witold Mazur, 
specjalista kardiochirurg. 
Zajmuje się diagnozowa-
niem i leczeniem schorzeń 
kardiologicznych, kwali-
fikacją do operacji oraz 
kontrolą po operacjach.

SUPERTERAPIE
NA POPRAWĘ KRĄŻENIA

NOWOCZESNE BADANIA 
KORONAROGRAFIA
Inaczej angiografia, jest badaniem stanu tętnic wieńco-
wych (naczynia odpowiedzialne za ukrwienie komórek 
mięśnia sercowego). Do badania pacjent jest miejsco-

P
olska kardiologia nie ma się czego wstydzić. 
Coraz więcej rodzimych oddziałów kardiolo-
gicznych to miejsca szybkiej i skutecznej tera-
pii. Również rosnąca świadomość profilaktyki 

zdrowia układu krążenia przynosi rezultaty – co widać 
choćby w powiększającej się liczbie amatorów bie-
gania. I chociaż nie osiągnęliśmy jeszcze standardów 
zachodnich, to jednak coraz powszechniej korzystamy 
z nowoczesnych metod diagnostyki oraz leczenia.

wo znieczulany, następnie przez skórę 
na nadgarstku lub udzie wprowadza się 

do tętnicy cewniki. Badanie to wykonuje 
się pod kontrolą rentgenowską. Gdy cewnik 

zostanie wsunięty w okolicę opuszki aorty, do 
ujść tętnic wieńcowych wstrzykuje się środek kontra-

stowy. To pozwala sprawdzić, w którym miejscu naczy-
nia wieńcowe są zwężone. Koronarografia umożliwia 
postawienie właściwego rozpoznania dotyczącego 
nasilenia miażdżycy tętnic wieńcowych i służy zaplano-
waniu dalszego leczenia. 

SPIRALNA TOMOGRAFIA SERCA
Inaczej angio-TK, czyli badanie obrazowe będące 
rozwinięciem tomografii komputerowej. Podawany 
jest dożylnie środek kontrastowy, który pomaga uwi-
docznić wnętrze tętnic wieńcowych, dzięki seryjnym 
zdjęciom (składowe badania radiologicznego). Można 
tak ocenić przekroje poprzeczne żył i tętnic, a także wy-
konać odwzorowanie ich wnętrza w postaci obrazów 
dwu- lub trójwymiarowych. Badanie to jest alternatyw-
ną metodą diagnostyczną dla koronarografii. 

SCYNTYGRAFIA SERCA
To nieinwazyjne badanie obrazowe przeprowadzane 
z użyciem izotopu (substancji promieniotwórczej), która 

Rozwój technologii najbardziej  
widać w medycynie.  

Dzięki nowoczesnej diagnostyce  
oraz małoinwazyjnym metodom 

leczenia możemy dłużej  
cieszyć się zdrowym  

sercem! 
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jest wychwytywana z krwi przez komórki mięśnia serca. 
Izotop podaje się dożylnie. Specjalna gammakamera 
rejestruje gromadzenie się izotopu w tkankach. Rejo-
ny, gdzie izotop nie zgromadził się, oznaczają miejsca 
niedokrwienia mięśnia sercowego. Badanie stosuje 
się u osób z chorobą wieńcową, by ocenić żywotność 
komórek serca, gdy planowana jest rewaskularyzacja 
(angioplastyka, bypassy). Scyntygrafia ma również za-
stosowanie np. w diagnostyce nowotworów lub przy 
podejrzeniu zatorowości płucnej.

SKUTECZNE LECZENIE 
ANGIOPLASTYKA
Zabieg poszerzenia tętnic. Wskazaniem najczęściej jest 
zwężenie tętnic spowodowane przez blaszki miaż-
dżycowe. Po wykonaniu koronarografii i stwierdzeniu 
istotnego zwężenia w tętnicy wprowadza się w to miej-
sce rodzaj podłużnego balonika. Następnie balonik 
jest wypełniany płynem pod bardzo wysokim ciśnie-
niem, co umożliwia poszerzenie tętnicy. Najczęściej do 
naczynia wprowadza się również stent – na balonik na-
łożona jest swego rodzaju sprężynka. Po napełnieniu 
balonu płynem stent rozpręża się i zostaje w naczyniu 
krwionośnym, dzięki czemu „podpiera” poszerzone 
miejsce. Obecnie większość implantowanych stentów 
uwalnia leki, które dodatkowo hamują nawrót blaszek 
miażdżycowych.

PRZEZSKÓRNA IMPLANTACJA 
ZASTAWEK SERCA
Stosowana od niedawna metoda implantacji zastaw-
ki, przeznaczona dla chorych obarczonych wysokim 
ryzykiem śmierci podczas zabiegu operacyjnego 
ze  względu na współistniejące choroby przewlekłe. 
(Zabieg nie jest tak wysoce skuteczny jak operacja kar-
diochirurgiczna umożliwiająca wszczepienie zastawki, 
dlatego poleca się go jedynie w wymienionych przy-
padkach). Chirurg poprzez niewielkie nacięcie skóry 
odsłania tętnicę udową, która jest nakłuwana techniką 
podobną do używanej podczas angiografii. Wpro-
wadzany jest przez nakłucie cewnik o odpowiedniej 
średnicy. Umożliwia to wprowadzenie balonu z nową 
zastawką. Poprzez jego rozprężenie implantowana jest 
sztuczna zastawka zamiast zwężonej.

ENDOWASKULARNE PRZEZSKÓRNE
LECZENIE TĘTNIAKÓW
Nowa technika stanowiąca alternatywę dla klasycz-
nego chirurgicznego leczenia tętniaków, które wiąże 
się zazwyczaj ze sporym ryzykiem powikłań. Działa 
na podobnej zasadzie co angioplastyka. Polega na 
implantacji stentgraftu – rodzaju sprężynki pokrytej 
membraną. Ogranicza on dzięki temu od wewnątrz 
światło tętniaka, zapobiegając jego powiększaniu 
i pęknięciu. l
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Cukrzyca to jedyna choroba 
niezakaźna uznana przez ONZ  
za epidemię XXI wieku. 
Przyczynia się do powstawania 
innych schorzeń, a nawet 
prowadzi do śmierci. Trzeba z nią 
walczyć na wszystkie możliwe 
sposoby, także te naturalne.

ZIOŁA
NA CUKRZYCĘ

›
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Z
decydowana większość polskich pacjentów,  
bo aż 85 proc., cierpi na cukrzycę typu 2, z którą 
łatwiej się uporać. Po pierwsze ma łagodniejszy 
przebieg, a po drugie – i najważniejsze – można 

ją ograniczyć, a nawet wyeliminować, stosując natural-
ne metody leczenia. Sprawdzą się tu leki roślinne, które 
bywają pomocne również w terapii cukrzycy insulino-
zależnej. Jednak w tym wypadku nie mogą być stoso-
wane jako jedyne. Ich działanie hipoglikemiczne jest 
za słabe, aby mogły konkurować z doustnymi lekami 
przeciwcukrzycowymi z syntezy chemicznej – wyjaśnia 
dr Jerzy Jambor. Dodaje jednak, że preparaty roślinne 
to wspaniałe środki wspomagające i profilaktyczne.  
Są bardzo dobrze tolerowane i rzadko wywołują dzia-
łania uboczne. 

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

Najskuteczniejsi 
naturalni pogromcy 
cukrzycy 
Gurmar
To roślina występująca naturalnie w Indiach, nazywa-
na przez Hindusów niszczycielem cukru. Jej główne 
składniki – glikozydy triterpenowe – spowalniają uwal-
nianie glukozy do krwi i zwiększają wydzielanie insuliny. 
Dzięki temu łatwiej wyeliminować napady głodu mię-
dzy posiłkami. Dodatkowo gurmar działa znieczulająco 
na kubki smakowe na języku. Sprawia, że nie odczuwa-
my słodkiego smaku potraw. W ten sposób naturalnie 
zmniejsza się apetyt na słodycze. 

Cynamonowiec 
cejloński
Kora egzotycznego drzewa – stały bywalec naszej 
kuchni. Wpływa znacząco na spadek poziomu glukozy 
we krwi, dlatego sprawdzi się jako element profilak-
tyki cukrzycy, ale bywa też lekarstwem w zaburzonej 

NATURALNIE
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tolerancji glukozy. Może być również stosowany wspo-
magająco w terapii cukrzycy. Zaobserwowano pewną 
ciekawą zależność. Otóż u pacjentów z cukrzycą typu 2, 
stosujących regularnie i przez dłuższy czas cynamon, 
potwierdzono przedłużony efekt działania hipoglike-
micznego (obniżania poziomu cukru we krwi). To zna-
czy, że preparaty z cynamonu działają także wtedy, gdy 
robimy przerwy w ich stosowaniu, a to świadczy o ich 

wielkim potencjale leczniczym.

Kolendra siewna 
Jej liście to zielony i aromatyczny do-
datek do egzotycznych dań, a olej za-
warty w nasionach ma działanie proz-
drowotne, zwiększając wydzielanie 
insuliny przez trzustkę. Dzięki temu 
poprawia się gospodarka glukozy, co 
zapewnia jej stabilny poziom we krwi. 
U osób chorych na cukrzycę kolendra 

sprawdza się jako wsparcie w utrzy-
maniu prawidłowej czynności wątroby 

i sprzyja zrównoważeniu poziomu cukru 
we krwi. Używanie kolendry w kuchni może 

być dobrym sposobem profilaktyki cukrzycy.

Cynamonowiec 
cejloński

Kolendra  
siewna

Gurmar

›



Morwa biała
To drzewo liściaste było od dawna uprawiane w Chi-
nach na paszę (liście) dla gąsienic  jedwabnika mor-
wowego. Jego owoce są jadalne, lekko słodkie. 
Natomiast liście morwy białej wykazują właściwości 
lecznicze. Działają stabilizująco na poziom  cukru  we 
krwi, ograniczając jego przyswajanie przez organizm, 
dlatego morwa jest polecana pomocniczo w lecze-
niu cukrzycy typu 2 oraz przy odchudzaniu. Jest także 
źródłem flawonoidów, które obniżają poziom gluko-
zy poprzez wpływ na aktywność enzymów uczestni-
czących w trawieniu cukrów – nie grożą nam napady  
silnego głodu.

Kozieradka pospolita 
Inaczej greckie siano lub boża trawka. Lecznicze dzia-
łanie nasion tej rośliny jest od dawna znane w me-
dycynie wschodniej. Współcześnie wykorzystuje się 
przede wszystkim jej działanie obniżające poziom cu-
kru we krwi. Nasiona kozieradki zawierają substancje 

reklama

Morwa Biała Plus Forte 

Pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu  
makroskładników odżywczych oraz poziomu glukozy  
we krwi. Wspomaga układ nerwowy. Polecana  
do stosowania dla osób dorosłych.

Suplement diety 

Morwa biała

Stewia

Kozieradka 
pospolita
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opóźniające opróżnianie żołądka, zmniejszają też po-
posiłkowy skok glukozy. Kozieradka zawiera również 
aminokwasy pobudzające uwalnianie insuliny i poli-
fenole, które uwrażliwiają tkanki na działanie insuliny. 
Kozieradka sprzyja też obniżaniu poziomu cholesterolu 
i zapobiega miażdżycy.

Stewia 
Znamy ją przede wszystkim z tego, że jest zdrowszym 
zamiennikiem cukru – dostępna np. w formie słodzi-
ka. A to dlatego, że stewiozydy są ok. 100 razy słodsze 
od sacharozy, czyli zwykłego białego cukru. Stewia ma 
także dobroczynne działanie na nasze zdrowie. Jej li-
ście w medycynie ludowej od dawna stosowano jako 
naturalny lek przeciwcukrzycowy. Dziś nauka potwier-
dza, że jest bogata w wiele cennych substancji. I tak np. 
stewiol hamuje wchłanianie glukozy w jelitach. Z kolei 
stewiozyd sprzyja ograniczaniu skoku poziomu gluko-
zy we krwi po posiłku oraz przyczynia się do wzrostu 
uwalniania insuliny. Z kolei izostewiol zwiększa insuli-
nowrażliwość, a także powoduje spadek masy ciała. l



Pocimy się wszyscy – i jest to 
prawidłowa reakcja ciała. Na stres, 
wysiłek fizyczny, upał, a nawet 
podczas wypoczynku. Niestety, 
u niektórych osób wydziela się zbyt 
duża ilość potu. Ta przypadłość 
nazywa się nadmierną potliwością 
lub hiperhydrozą.

MOKRY
PROBLEM

P
ot jest wydzielany przez gruczoły potowe roz-
mieszczone na prawie całej powierzchni skóry. 
Największe skupiska znajdują się na stopach 
i dłoniach. Ujściem gruczołów potowych są pory 

potowe. U zdrowego człowieka pot ma lekko kwaśny 
smak. Aktywność gruczołów potowych jest kwestią in-
dywidualną. Ma na nią wpływ uprawianie sportu albo 
też obecność pikantnych potraw w diecie. Wzmożone 
wydzielanie potu towarzyszy także różnym chorobom. 

RODZAJE NADPOTLIWOŚCI 
Nadmierne pocenie się może mieć postać: 
•  nadmiernego pocenia się wywołanego przez  

emocje (obejmuje dłonie, podeszwy i pachy), 
•  miejscowej nadmiernej potliwości,
•  uogólnionego nadmiernego pocenia się. 
Przypadłość ta często osłabia, a  nawet uniemożliwia 
kontakty osobiste oraz pracę zawodową.

GDZIE SZUKAĆ PRZYCZYNY?
Nadmierna potliwość może być uwarunkowana gene-
tycznie. Często też ma związek z zaburzeniami układu 
endokrynnego. Może towarzyszyć cukrzycy, chorobom 
tarczycy (głównie nadczynności), zaburzeniom układu 
nerwowego (choroba Parkinsona) oraz chorobom he-
matologicznym. U kobiet pojawia się w okresie ciąży 
oraz menopauzy i jest nazywana zlewnymi potami. Na-
silone pocenie się pod wpływem emocji (stresu, lęku) 
zazwyczaj dotyczy młodzieży w okresie dojrzewania, ale 
może występować także u dorosłych. Gdy nadmiernej 
potliwości towarzyszy utrata masy ciała, powiększenie 
węzłów chłonnych lub pocenie się jednej strony ciała, 
należy skonsultować się z lekarzem. l

Postaw na zioła
Do ziół wspomagających zwalczanie nadmier-
nej potliwości należą liść szałwii, ziele pokrzy-
wy, ziele skrzypu oraz ziele melisy. Najskutecz-
niejsze działanie hamujące wydzielanie potu 
ma napar z liści szałwii lekarskiej. Filiżankę 
naparu można pić dwa razy dziennie. Napar 
ze wspomnianych wcześniej ziół można doda-
wać także do kąpieli lub moczenia stóp i dłoni. 
Trzeba jednak pamiętać, że kuracja oparta na 
ziołach nie przyniesie spektakularnego efektu 
po jednorazowym zastosowaniu. Poza tym nie-
właściwie zastosowane zioła mogą być równie 
groźne jak nieprawidłowo zażywane leki.
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1 Jeżeli nadmierna potliwość nie ma związku 
z konkretną chorobą, można przyjmować ta-

bletki hamujące wydzielanie potu.

2 Za skuteczną metodę uznaje się także miej-
scowe stosowanie preparatów hamujących 

wydzielanie potu. Ich głównym składnikiem 
są sole glinu lub innych metali. Produkty te są 
dostępne w formie żeli, dezodorantów czy kre-
mów. Mechanizm działania tych preparatów 
polega na zatykaniu ujść przewodów wydziel-
niczych gruczołów potowych. Działaniami nie-
pożądanymi tych preparatów są alergie kon-
taktowe (zaczerwienienie skóry, podrażnienie, 
pieczenie, swędzenie).

3 Toksyna botulinowa, którą ostrzykuje się 
wybrany obszar ciała, hamuje działanie ner-

wów pobudzających gruczoły potowe. Pot nie 
jest wydzielany. Korzystny efekt zabiegu utrzy-
muje się od 6 do 12 miesięcy.

4 Jonoforeza to zabieg polegający na pora-
żeniu prądem kanałów jonowych obecnych 

w gruczołach potowych. Stymulacja prądem 

nerwów gruczołów potowych prowadzi do 
redukcji ilości wydzielanego potu. Cała kuracja 
składa się z 10-14 zabiegów trwających 15 minut. 
Należy je przeprowadzać 3 razy w tygodniu. Za-
biegi są bezbolesne, a ich jedynym działaniem 
niepożądanym może być uczucie mrowienia. 
Efekt utrzymuje się od 12 do 24 miesięcy. 

Jak radzić sobie z nadmierną potliwością?
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Basiclab Antiperspirant 24H 

Specjalistyczny antyperspirant  
do ciała zapewnia długotrwałą 
ochronę przed poceniem.  
W jego składzie znajduje się m.in. 
ekstrakt z aloesu, który zarówno 
działa antybakteryjnie jak i skutecznie 
nawilża. Szybko się wchłania.  
Nie pozostawia plam na ubraniach.

reklama

Produkt dostępny  
w drogerii

PORADNIK MEDYCZNY



N
efrolog opiekuje się pacjentami cierpiący-
mi zarówno na ostre, jak i przewlekłe scho-
rzenia nerek oraz układu moczowego. Pro-
wadzi leczenie osób, u których wystąpiły 

zaburzenia funkcji wewnątrz i zewnątrz wydzielniczej 
nerek oraz nadzoruje leczenie nerkozastępcze w przy-
padku niewydolności narządu.

KTO WYSTAWIA SKIEROWANIE?
Aby skorzystać z porady nefrologa, należy mieć skiero-
wanie od lekarza rodzinnego lub lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. Na skierowaniu określa on rodzaj 
specjalizacji, nie wskazuje jednak konkretnego specja-
listy. Pacjent sam dokonuje wyboru, u którego lekarza 
chce się leczyć. Wykaz nefrologów znajduje się w NFZ 
i jego oddziałach. Jeżeli specjalista ma podpisany kon-
trakt z Funduszem, wizyta jest bezpłatna.

Wstajesz w nocy, aby oddać mocz? A może 
często masz opuchnięte nogi w kostkach 
lub worki pod oczami? Jeśli tak, możesz 
potrzebować pomocy nefrologa, czyli 
specjalisty, który zajmuje się nieinwazyjnym 
leczeniem chorób nerek i układu moczowego.

KIEDY DO LEKARZA?
Do objawów, które mogą sugerować scho-
rzenia nerek należą:

l  mocz o zmienionej barwie, zapachu 
i konsystencji – mocz zabarwiony na ciem-
niejszy kolor, mętny, o charakterystycz-
nym zapachu amoniaku może świadczyć 
o rozwijającej się chorobie nerek,

l  ból w cewce moczowej podczas oddawa-
nia moczu,

l  dolegliwości w okolicy lędźwiowej pod-
czas oddawania moczu,

l  ból poniżej żeber, zwłaszcza przy  
poruszaniu się,

l  utrzymujące się zmiany w moczu, np. 
obecność białka lub większa liczba  
bakterii,

l  nadciśnienie tętnicze,

l  opuchlizna wokół oczu, opuchlizna rąk 
i nóg wokół kostek.

NEFROLOG

24 CZAS NA ZDROWIE

W GABINECIE



Do wizyty u nefrologa nie trzeba się specjalnie przygotowywać. 
Powinno się jednak zabrać ze sobą wyniki badań, które stały się 
podstawą do wystawienia skierowania do specjalisty. Warto mieć 
ze sobą wynik morfologii, ogólnego badania moczu, poziom 
mocznika i kreatyniny, jonogram, poziom glukozy, a także mieć 
ze sobą kartę kontroli ciśnienia tętniczego. Przy nawracających 
zakażeniach układu moczowego pacjent powinien mieć ze sobą 
wyniki posiewu moczu i poziomu glukozy, a przy białkomoczu 
– wynik dobowej utraty białka, badanie cholesterolu i wapnia. 
Przy nadciśnieniu tętniczym konieczne jest badanie dna oka.

Przed wizytą

NEFROLOG

CO LECZY NEFROLOG?
Lista chorób, którymi zajmuje się nefrolog, jest bar-
dzo długa. Najczęściej jednak jest to kamica nerkowa, 
kłębuszkowe zapalenie nerek, niewydolność nerek, 
nefropatia cukrzycowa, czyli choroba, która jest po-
wikłaniem cukrzycy i może być przyczyną dializowania 
chorego. W kręgu zainteresowań nefrologa są także 
zapalenia układu moczowego, wady wrodzone (np. 
brak jednej nerki), toksyczne uszkodzenia narządu oraz 
choroby nowotworowe nerek i układu moczowego.

reklama

BADANIA ZLECANE PRZEZ NEFROLOGA
Nefrolog wystawia skierowanie na badania specjali-
styczne, które pokażą szczegóły budowy i funkcjono-
wania nerek. Ujawnią zniekształcenia w budowie, zło-
gi, kamienie, torbiele, guzy. Tymi badaniami są:
• urografia, czyli prześwietlenie (RTG) układu moczo-
wego po podaniu kontrastu,
• USG, czyli badanie nerek i układu moczowego falami 
dźwiękowymi,
• scyntygrafia – w badaniu wykorzystuje się połączoną 
z komputerem gammakamerę, która „śledzi” znacznik 
izotopowy podany dożylnie.

ZALECENIA SPECJALISTY
Panuje przekonanie, że chorzy na nerki nie powinni jeść 
białka pochodzenia zwierzęcego. To nieprawda, gdyż 
dieta białkowa pozwala nerkom się zregenerować.  
Ale produkty białkowe powinny być lekkostrawne i ła-
two przyswajalne (twaróg, mleko, jaja, chude gatunki 
mięsa i drobiu oraz ryby). Zaleca się stosowanie tłusz-
czów lekkostrawnych: masło, śmietana, oliwa i oleje ro-
ślinne, np. olej rzepakowy. Należy zrezygnować z tłu-
stych ryb wędzonych, serów żółtych i pleśniowych. 
Do minimum trzeba ograniczyć sól, ostre przyprawy, 
w tym także pieprz. l



B
adania dowodzą, że długotrwała ekspozycja 
na promieniowanie UV może prowadzić do 
powstania wielu schorzeń, m.in. zwyrodnienia 
plamki żółtej, uszkodzenia rogówki i przed-

wczesnej zaćmy. Jak dobrać okulary przeciwsłonecz-
ne, które będą spełniały wszystkie funkcje ochronne, 
wpiszą się w aktualne trendy i podkreślą twoją urodę? 
Przedstawiamy kilka podstawowych zasad.

ODPOWIEDNIA OCHRONA UV I FILTR 
POLARYZACYJNY
Na rynku funkcjonuje mnóstwo punktów oferujących 
okulary przeciwsłoneczne niewiadomego pochodze-
nia, nieposiadające niezbędnych atestów. Wybieraj 
okulary ze sprawdzonych punktów optycznych, które 
zapewniają pełną ochronę UVA/UVB. Osoby aktywne 
powinny wybierać okulary z filtrem polaryzacyjnym, 
który eliminuje rażące odblaski oraz zwiększa kontrast 
widzenia. 

WIELKOŚĆ, KOLOR I KSZTAŁT 
OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH
Dopasowane okulary przeciwsłoneczne to podstawa. 
Upewnij się, że wybierasz oprawki, które zapewniają 

kompleksową ochronę przed promieniowaniem ultra-
fioletowym, a jednocześnie nie odstają od twarzy, po-
wodując niekontrolowane przedostawanie się świa-
tła do oczu. Okulary przeciwsłoneczne powinny być 
większe niż okulary korekcyjne, jednak nie mogą wy-
stawać poza najszersze miejsce twarzy. Zwróć też uwa-
gę na to, aby okulary nie naciskały na kości policzkowe. 
Kolor oprawek dostosuj do swojego typu urody: wio-
sna/jesień – odcienie brązu, złota; zima/lato – odcienie 
czerni, szarości, granatu. Ważne, aby okulary przeciw-
słoneczne były spójne z twoim stylem i dopasowane 
do indywidualnych potrzeb.
Kształt oprawek powinien kontrastować z kształtem 
twarzy, np. owalnej pasują oprawki prostokątne, kwa-
dratowej – zaokrąglone, m.in. typu aviator, które zła-
godzą ostre rysy. Twarz okrągła będzie dobrze wyglą-
dała w oprawkach prostych u góry i na dole, np. typu 
wayfarer. 
W salonach Ziko Optyk są dostępne oprawy przeciw-
słoneczne spełniające wszystkie normy jakościowe. 
W naszym asortymencie znajdziesz szeroki wachlarz 
modeli charakteryzujących się nowoczesnym wzor-
nictwem, a także ponadczasową klasykę. Pamiętaj, że 
w salonach Ziko Optyk możesz skorzystać z pomo-
cy doradców, którzy chętnie wesprą cię w doborze  
okularów przeciwsłonecznych spełniających twoje 
oczekiwania! l

NASZ EKSPERT
Lidia Sromek, 
Doradca Klienta  
w salonie Ziko Optyk 
Czerwone Maki 33, 
Kraków

JAK DOBRAĆ  
OKULARY

DO KSZTAŁTU TWARZY

Każdy zdaje sobie sprawę z negatywnego 
wpływu promieniowania UV na skórę i stara się 
chronić ją, używając odpowiednich kremów 
z filtrami. Trzeba jednak pamiętać, że oczy też 
potrzebują ochrony, a służą do tego okulary 
przeciwsłoneczne. Jak właściwie je wybrać?

OKULARY
NA SŁOŃCE
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Skinimalizm
nowy trend, któremu warto ulec

W przypadku skóry wrażliwej warto trzymać się zasady: mniej 
znaczy więcej. Powrót do podstaw to także nowe podejście do 
pielęgnacji lansowane w roku 2020. O co konkretnie chodzi? 
Zmniejsz liczbę kosmetyków, które stosujesz, do absolutnego 
minimum! Wybieraj produkty wielofunkcyjne, ale o krótkich 
składach. Im mniej substancji ma przyswoić skóra, tym mniej-
sze ryzyko, że jakiś składnik wywoła podrażnienie. Warto też 
pamiętać, że zbyt intensywne oczyszczanie czy złuszczanie 
narusza naturalną równowagę skóry. Ma ona wypracowa-
ne własne mechanizmy ochronne – pokrywa ją tzw. płaszcz 
hydrolipidowy. Kiedy go zabraknie, łatwo o przesuszenie 
i zaczerwienienie. 

Sensitive Skin Syndrome
NOWA CHOROBA CYWILIZACYJNA
Nadwrażliwość łączono zwykle z suchością skóry. 
W grupie ryzyka były także osoby z tzw. cerą pro-
blematyczną: trądzikową, atopową czy łojotokową. 
Dziś skóra wrażliwa jest kwalifikowana jako jednostka 
chorobowa. SSS, czyli Skin Sensitive Syndrom, dotyczy 
około 70 proc. kobiet i 60 proc. mężczyzn. Wiadomo 
też, że może dotknąć osoby o skórze tłustej czy miesza-
nej. Nie ma jednoznacznych badań, które wykazałyby 
konkretne przyczyny takiego stanu, nie ma też jednej 
procedury leczenia. W tym przypadku ważne jest in-
dywidualne podejście do pacjenta i obserwowanie, 
jakie czynniki pogarszają stan skóry. Jej gwałtowną re-
akcję mogą wywołać promieniowanie UV, smog, dieta 

OPIEKĄ
POD TROSKLIWĄ

Kiedy dotykasz twarzy, zostają na niej czerwone plamki. 
Często czujesz pieczenie skóry – to typowe objawy jej 

nadwrażliwości. Nie musisz jednak rezygnować ze wszystkich 
kosmetyków, nawet tych do makijażu. Odpowiednia 

pielęgnacja skóry przyniesie ci ulgę.

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

›
Ampułka ochronna SPF30 

To nowy, innowacyjny produkt 
w asortymencie SVR.

Działanie: 
•  Chroni skórę przed zanieczysz-

czonym powietrzem.
•  Działa przeciwstarzeniowo: 

zmniejsza objawy fotostarzenia 
(zmarszczki, linie, odwodnienie) 
i zapobiega rumieniowi.

•  Przeciwdziała powstawaniu prze-
barwień: zmniejsza intensywność 
pigmentacji skóry poprzez 
hamowanie melanogenezy.

•  Przywraca cerze blask.

Delikatna forma suchego olejku 
idealnie wspiera działanie innych 
produktów. Nie jest tłusty.  
Nie klei się.

reklama

Produkt dostępny  
w drogerii

28 CZAS NA ZDROWIE

ŻYJ PIĘKNIE



OPIEKĄ



MAKIJAŻ DLA 
WRAŻLIWYCH
Nie musisz go sobie odmawiać! Wystarczy odpowiedni 
wybór kosmetyków. 
Najlepsze są pudry i cienie mineralne (w tej kategorii 
znajdziesz też szminki). Po pierwsze nie podrażniają skóry, 
a po drugie… jej służą! Co w nich znajdziesz? Dwutlenek 
tytanu, czyli naturalny filtr UV; tlenek cynku mający wła-
ściwości antybakteryjne i regulujący wydzielanie sebum; 
mikę, która optycznie spłyca zmarszczki i rozświetla; oraz 
tlenki żelaza odpowiedzialne za kolor. Marzysz o pięknych 
rzęsach? Szukaj tuszów testowanych oftalmologicznie 
(pod kątem wrażliwości oczu).

Trądzik wymaga zdecydowanego 
działania, a skóra wrażliwa 

– łagodności. Jak to połączyć? 
Niezbędne jest podwójne 

oczyszczanie: (mleczkiem i żelem) 
i tonizowanie skóry przed 

nałożeniem kremu. Sprawdzą się 
kosmetyki zawierające ceramidy, 

alantoinę, mocznik, arnikę, 
oczar wirginijski, rutynę i NNKT. 

Na wypryski należy stosować 
preparaty punktowe.

KIEDY TWOJA SKÓRA JEST 
WRAŻLIWA  

I TRĄDZIKOWA

Nadmierna produkcja serum, 
wypryski i łuszczenie się.
Taka cera to prawdziwe 

wyzwanie pielęgnacyjne. Mimo 
błyszczenia – nie przesadzaj 
z oczyszczaniem i stawiaj na 

nawilżanie. Najlepiej sięgać po 
specjalistyczne dermokosmetyki 

o właściwościach łagodzących 
i przeciwbakteryjnych. Szukaj 

w składzie kwasu hialuronowego, 
witamin z grupy B i cynku.

KIEDY TWOJA SKÓRA JEST  
WRAŻLIWA  

I Z ŁOJOTOKOWYM 
ZAPALENIEM

Suchość, szorstkość 
i zaczerwienienia skóry to twoja 

codzienność? Natychmiast 
zrezygnuj z kosmetyków 

zawierających wazelinę i oleje 
mineralne. Najlepsze będą proste 
składniki takie jak gliceryna, masło 

shea, olej konopny i ceramidy. 
Nie zaniedbuj oczyszczania, bo 
przy atopii łatwo o nadkażenie 
bakteryjne. Do mycia najlepiej 

używać emolientów.

KIEDY TWOJA SKÓRA JEST 
WRAŻLIWA  
I ATOPOWA

PODWÓJNY PROBLEM

i składniki kosmetyków. Nadwrażliwość może pojawić 
się w każdym wieku i zwykle łatwo nie mija. Na szczę-
ście istnieje wiele sposobów na ukojenie skóry. 

ŁAGODNA OCHRONA NA DZIEŃ
Głównym zagrożeniem jest słońce. Promienie UVA, 
stanowiące 95 proc. promieniowania ultrafioletowe-
go, przenikają przez chmury, szkło i naskórek, niewi-
doczne, a obecne przez cały rok. UVB odpowiedzialne 
za  opaleniznę mogą powodować podrażnienie i za-
czerwienienia. Oba typy promieniowania wywołują 
stany zapalne skóry. Stosowanie kremów z filtrami do 
skóry wrażliwej to warunek uniknięcia problemów. 

JAKI FILTR WYBRAĆ?
Najbezpieczniejsze są filtry mineralne, jednak na co 
dzień są one mało praktyczne. Do codziennej pie-
lęgnacji wybierz krem lub podkład z ochroną UVA 
i UVB co najmniej o wartości SPF 30. Zwróć uwagę na 
ich konsystencję – im łatwiej się rozprowadzają, tym 
mniejsza potrzeba tarcia skóry. Filtry chemiczne będą 
bezpieczne, o ile nie zawierają środków drażniących 
(np. PABA, oksybenzon). Najlepszym wyborem są pro-
dukty przeznaczone do skóry wrażliwej, przebadane 
pod kątem wywoływania ewentualnych alergii. Warto 
szukać w nich także antyutleniaczy.

DELIKATNE WIECZORNE RYTUAŁY
Pierwszym krokiem w wieczornej pielęgnacji jest sta-
ranne oczyszczanie skóry. Najlepsza formuła dla wraż-
liwców to mleczko, które oczyszcza i jednocześnie 
nawilża. Żeby zmyć makijaż oczu, dobrze nasącz płatki 
płynem micelarnym do oczu wrażliwych i delikatnie 
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przyciśnij je do zamkniętych powiek. Przytrzymaj ok. 
10 sekund, następnie przecieraj oczy płatkami w dół 
i w kierunku wewnętrznych kącików. 

JAK WYBRAĆ KREM NA NOC?
Podobnie jak w przypadku kremu na dzień, twój nocny 
kosmetyk nie powinien zawierać alkoholu, silnych sub-
stancji złuszczających i zapachowych. Szukaj substancji 
wygładzających jak olej z pestek winogron i ekstrakt 
z owsa, głęboko nawilżających, np. gliceryny, oraz ła-
godzących podrażnienia, np. oleju konopnego. 

CO PRZYNIESIE ULGĘ?
Kiedy czujesz pieczenie, zrób chłodny kompres. Włóż 
do lodówki lekko wilgotny ręcznik, poczekaj, aż się 
schłodzi i przyłóż do podrażnionego miejsca. Pomoc-
ne będą też produkty kojące, które zawierają m.in. 
sukralfat (działa łagodząco i regenerująco), pantenol 
(zmniejsza stany zapalne, redukuje podrażnienia) czy 
aloes (działa przeciwświądowo, łagodzi alergię).

CZY SKÓRĘ WRAŻLIWĄ MOŻNA LECZYĆ?
Specjalista pomoże stwierdzić, co jest przyczyną nad-
miernej reaktywności skóry. Specjalistyczne środki 
pielęgnacyjne są pierwszym krokiem w przywróceniu 
komfortu, ale proste zmiany w codziennych czynno-
ściach mogą mieć znaczący wpływ na skórę wrażliwą. l

reklama

5 złotych zasad

1 Działaj łagodnie. Aplikuj wszystkie 
kosmetyki bardzo delikatnie. Zamiast 
tarcia i klepania stosuj łagodny masaż.

2 Weź to na chłodno. Wysoka tempera-
tura nasila podrażnienia, więc gorący 
prysznic jej szkodzi. Pomogą wody 

termalne, które możesz z powodzeniem 
aplikować w ciągu dnia.

3 Pij wodę! Nawilżanie to podstawa 
przy nadwrażliwości skóry. Same  
kremy nie wystarczą. Dbaj o dostar-

czanie wody od środka.

4 Nie eksperymentuj. Służy ci krem, 
którego używasz? Trzymaj się go. 
Każda nowa substancja to ryzyko, 

że pojawią się zaczerwienienia, a nawet 
wypryski.

5 Najpierw testuj, potem aplikuj. 
Koniecznie chcesz wypróbować nowy 
kosmetyk? Najpierw nałóż go na 

niewielki fragment skóry.



Odpowiedni poziom nawilżenia naskórka to warunek 
konieczny młodego wyglądu. Kuracje nawilżające pomagają 

nie tylko spowolnić efekty starzenia, ale też wpływają na 
prawidłowy przebieg procesów metabolicznych skóry.

UKRYTEPRAGNIENIE
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B
lisko 20 proc. wody, która znajduje się w naszym 
organizmie, zawarta jest w skórze. W głębszych 
warstwach stanowi ona nawet ok. 60 proc., 
w naskórku już jedynie 10 proc. Przy umiarko-

wanych temperaturach w naturalny sposób przez po-
wierzchnię skóry tracimy ok. 300 ml wody na dobę. 
Jeśli jej zapas nie zostanie uzupełniony, czyli gdy nie 
dotrze ona z głębszych warstw do powierzchniowych, 
zaczynamy odczuwać tego efekty. Jakie są pierwsze 
objawy odwodnienia? Następuje zaburzenie natu-
ralnej regeneracji, dlatego naskórek staje się suchy, 

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

szorstki i ma tendencję do pękania. Słabnie też napię-
cie skóry, traci ona zdrowy koloryt, staje się ziemista, 
a wszelkie zmarszczki zaczynają się pogłębiać.

JAK PRZYWRÓCIĆ RÓWNOWAGĘ?
Zadaniem kosmetyków jest przede wszystkim zatrzy-
manie wody w skórze. Dzięki wytworzeniu na jej po-
wierzchni warstwy ochronnej woda nie będzie miała 
łatwej „drogi ucieczki”. Substancje filmogenne nie są 
wchłaniane przez naskórek i sprawiają, że woda odpa-
rowuje z niego bardzo powoli. Do tej grupy składni-
ków należą oleje roślinne i mineralne, woski, kolagen 
i elastyna. Inną metodą nawilżania naskórka jest tzw. 
hydratacja. Proces ten ma miejsce, kiedy stosujesz 
preparaty z substancjami higroskopijnymi, takimi jak 
gliceryna, aminokwasy czy mocznik. Wiążą one wodę 
w naskórku, dzięki czemu skóra odzyskuje właściwe 
napięcie. Skuteczna jest też rekonstrukcja lipidów 
międzykomórkowych, czyli w pewnym sensie odbu-
dowa naturalnego płaszcza ochronnego. Tu pomogą 
ceramidy i nienasycone kwasy tłuszczowe. Od kilku 
lat najskuteczniejsze w walce z odwodnieniem skóry 
wydają się jednak mukopolisacharydy, wśród których 
główną rolę gra kwas hialuronowy. Związki tego typu 

8 sprawdzonych 
składników
Lipidy działają odżywczo i ochronnie, 
regenerują naskórek.

Kwas glikolowy w stężeniu do 35 proc. 
dogłębnie nawilża, oczyszcza skórę i złuszcza 
warstwę rogową.

Kwas migdałowy ma działanie 
peelingujące i pobudza produkcję 
kwasu hialuronowego.

Mocznik jest humektantem,  
spowalnia utratę wody z naskórka.

Witamina C pobudza syntezę  
ceramidów odpowiedzialnych  
za zatrzymanie wody w naskórku.

Glukonolakton delikatnie złuszcza  
i nawadnia skórę.

Gliceryna silnie higroskopijna, jej małe 
cząsteczki wnikają w głąb warstwy rogowej.

Kwas hialuronowy tworzy film na  
powierzchni skóry i odbudowuje naskórek.
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Jak wybrać 
kurację dla siebie?
Skóra tłusta i mieszana: 
Wymaga nawilżenia, ale też zmniejszenia 
produkcji sebum i zwalczania niedoskonało-
ści. Najlepiej sprawdzi się produkt o lekkiej, 
żelowej konsystencji ze składnikami regulu-
jącymi pracę gruczołów łojowych (np. cynk 
i niacynamidem) oraz antybakteryjnymi (np. 
olejek z drzewa herbacianego).

Skóra sucha: 
Tu konieczne jest nawodnienie i odbudowa 
warstwy lipidowej oraz łagodzenie podraż-
nień. Wybieraj kosmetyki z ceramidami oraz 
składnikami silnie natłuszczającymi (oleje 
ze słodkich migdałów, wiesiołka, kiełków 
pszenic, awokado). W formule szukaj też 
kojącej alantoiny czy nagietka.

Skóra wrażliwa: 
Zwykle jest przesuszona, ale też wiele 
substancji ją podrażnia. Działaj łagodnie. 
Wybieraj bezzapachowe formuły z cerami-
dami, mocznikiem, pantenolem i gliceryną. 
Im prostszy skład kosmetyku, tym lepiej.

nie tylko wykazują właściwości higroskopijne, ale tak-
że są biogenne, czyli występują naturalnie w naszym 
organizmie i są w nim odpowiedzialne za pełnienie 
funkcji podporowych skóry. Dzięki nim zachowuje ona 
elastyczność i nawilżenie.

MOCNE UDERZENIE!
Jeśli chcesz szybko poczuć różnicę i pozbyć się uczucia 
ściągnięcia skóry, wypróbuj maski na tkaninie. Moda 
na nie przyszła do nas z Azji. Płachty nasączone są opty-
malną ilością składników, nie wymagają odmierzania 
porcji kosmetyku ani specjalistycznego nakładania. 
Po zdjęciu maseczki i ewentualnym wklepaniu w skó-
rę nadmiaru składników (lub delikatnym usunięciu go 
płatkiem) od razu zobaczysz, że skóra wygląda bardziej 
promiennie i jest ujędrniona. Efekt jest spektakular-
ny, choć krótkotrwały. Nieco dłużej trzeba poczekać  

WODA  
W SKÓRZE
Co sprawia, że skóra traci wodę?
Transepidermalna utrata wody zależy od wie-
lu czynników. Warunkuje ją m.in. wiek, stan 
zdrowia, kondycja naskórka, promieniowanie 
UV, stosowanie środków chemicznych, dieta, 
a nawet niska wilgotność otoczenia. Częste pi-
cie alkoholu również prowadzi do odwodnienia 
skóry. Wydawać by się mogło, iż kąpiele po-
winny nawadniać naszą skórę, ale niestety jest 
odwrotnie: zbyt częste i zbyt długie powodują 
utratę naturalnej warstwy ochronnej – płaszcza 
hydrolipidowego, który zapobiega nadmiernej 
utracie wody.
Czy nawilżanie to najlepszy sposób na zapobie-
ganie zmarszczkom?
Jednym z pierwszych objawów starzenia się 
skóry jest jej suchość spowodowana utratą 
zdolności do wiązania wody i zatrzymywania 
jej w naskórku. Niski poziom wilgoci powoduje 
poważne zakłócenia w funkcjonowaniu, m.in. 
uszkodzenie struktur kolagenowych i elastyno-
wych.  W rezultacie skóra szybciej się starzeje. 
Odwodniona traci jędrność, naturalny połysk 
i zdrowy koloryt. Dlatego odpowiednie na-
wilżenie może stanowić bardzo dobrą profilak-
tykę przeciwstarzeniową. Pamiętajmy jednak, że 
dobry krem nawilżający to nie wszystko – nale-
ży dbać również o nawilżenie „od środka”, pijąc 
odpowiednią ilość wody dziennie.

›
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reklama

Test owulacyjny  
LH Test  5+2

l  Jest szybkim testem 
paskowym służącym do 
wykrywania ludzkiego 
hormonu LH o stężeniu 
równym lub wyższym niż 
40 mIU/ml. 

l  Wykorzystuje zjawisko 
nagłego wzrostu poziomu 
hormonu LH w moczu 
kobiety. 

l  W opakowaniu LH Test 
znajduje się 7 testów 
paskowych, przy pomocy 
których można wyznaczyć 
najbardziej płodne dni 
w cyklu miesięcznym.

Pink test 
Strumieniowy  
Super Czuły

l  Jest szybkim i wysoce 
czułym testem ciążowym 
służącym do wykrywania 
ludzkiej gonadotropiny 
kosmówkowej (hCG)  
– hormonu, który występuje 
w moczu kobiet w ciąży.  

l  Czułość testu Pink 
Strumieniowego Super 
Czułego została ustawiona  
na 10 mIU/ml.

Podmiot odpowiedzialny: 
Hydrex Diagnostics Sp. zo.o. Sp. K 
ul. Tomasza Zana 4 
04-313 Warszawa

na skutki kuracji w ampułkach. Stosuje się je zwykle od 
tygodnia do miesiąca. Mogą być aplikowane samo-
dzielnie jako serum pod krem lub dodatek do kremu. 
Silnie skoncentrowana formuła i szczelne zamknięcie 
sprawiają, że produkty tego typu działają jak zabiegi 
w gabinecie.

CO NA CO DZIEŃ?
Składniki nawilżające znajdziesz nie tylko w specjali-
stycznych ampułkach. Powinny być częścią codziennej 
pielęgnacji bez względu na wiek i typ cery. Przy dużym 
odwodnieniu warto zarówno rano, jak i wieczorem 
jako pierwsze aplikować serum nawilżające. Następnie 
sięgnij po nawilżający krem odpowiedni do twojego 
typu cery. Powinien zawierać filtry ochronne, ponie-
waż promienie UV są czynnikiem przyspieszającym 
utratę wody z naskórka. Działanie nawilżające i ochron-
ne mogą mieć także kosmetyki do makijażu. Lekki fluid 
z faktorem SPF 30 i np. kwasem hialuronowym zapo-
biegnie wysuszeniu naskórka.

NAWILŻANIE OD WEWNĄTRZ
Dieta ma wpływ na wygląd skóry, włosów i paznokci. 
Kluczowe jest jedzenie warzyw i owoców, które są nie 
tylko źródłem antyoksydantów, ale także wody. Coraz 
większą popularność zyskują kuracje kolagenowe. Ko-
lagen jest głównym składnikiem tkanki łącznej, nazywa 

się go białkiem młodości. Po 25. roku życia stopnio-
wo zanika. Rozwiązaniem mogą być suplementy. We-
dług badań hydrolizowany kolagen w postaci prosz-
ków i tabletek po 8 tygodniach zażywania ma istotny 
wpływ na gęstość tego białka w skórze. Jeszcze efek-
tywniej działają koktajle kolagenowe. Płynna forma 
kolagenu jest dobrze przyswajalna i zmniejsza 
suchość skóry. l

Coraz większą 
popularność 
zyskują kuracje 
kolagenowe.
Kolagen jest 
nazywany białkiem
młodości.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożą-
danych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub 
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. GYN/2020-04/41

Infekcja
intymna?

Żadna przeszkoda
dla moich planów!

Produkt leczniczy Gynoxin Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. 1 kapsułka dopochwowa, miękka zawiera 600 mg azotanu fentikonazolu (Fenticonazoli nitras). Wskazanie: Drożdżyca błon śluzowych narządów 
płciowych (zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy). Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoxin Uno przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 16 lat. U kobiet w wieku 
powyżej 60 lat, Gynoxin Uno można stosować po konsultacji z lekarzem. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria 
Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Civitali 1, 20148 Mediolan, Włochy. 
1. Charakterystyka Produktu Leczniczego Gynoxin® Uno, 600 mg, kapsułka dopochwowa, miękka. Data zatwierdzenia: 03/2020. Odnosi się wyłącznie do czasu stosowania leku. Dotyczy leczenia drożdżycy i zakażeń  
 mieszanych pochwy.
2.  Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nr: UR/ZD/2904/19 z dnia 18.12.2019 r. dla Gynoxin®Uno.

Wybierz lek i już 
kapsułką wylecz 

infekcję intymną.1

reklama

Mit 1. Aby mieć jędrną skórę, musisz pić  
2 litry wody dziennie.
Picie wody w zbyt dużych ilościach może 
obciążać nerki! Jakie są fakty? Ilość wody, którą 
musisz wypić, zależy od twojej masy ciała i od 
tego, ile i jakich posiłków spożywasz. Bo woda 
to także owoce i warzywa (surowe mają jej wię-
cej!). Arbuzy, ogórki, pomidory czy marchew  
to jedne z najlepszych źródeł wody. 

Mit 2. Skóry tłusta i trądzikowa nie  
potrzebują nawilżenia.
Często to przesuszenie skóry (np. przez zbyt 
agresywne oczyszczanie) nasila problem 
nadprodukcji sebum. Skóra próbuje zatrzymać 
wodę i dlatego się przetłuszcza. Tylko dzięki 
równowadze, czyli optymalnemu nawilżeniu 
i tym samym wspomaganiu naturalnego płasz-
cza hydrolipidowego, stan skóry się poprawi.

Mit 3. Skóra sucha to to samo, co skóra 
odwodniona.
Odwodnieniu może ulegać każdy typ skóry: 
sucha, tłusta i mieszana. Skóra sucha wytwarza 

mniej sebum i brakuje jej lipidów, więc traci 
zbyt dużo wody. To stan przewlekły. Odwod-
nienie zaś to przejściowy problem, często 
wynikający z nieprawidłowości w pielęgnacji 
lub czynników zewnętrznych takich jak niskie 
albo wysokie temperatury.

Mit 4. W składzie kremu nawilżającego 
najważniejsza jest woda. 
Woda nie jest składnikiem nawilżającym, 
a częścią formuły zapewniającą odpowiednią 
konsystencję. Gdyby woda była kluczowa, nie-
potrzebne by nam były kremy i inne preparaty, 
wystarczyłby prysznic.

Mit 5. Im grubsza warstwa kremu  
nawilżającego, tym lepiej.
Wszystko w zbyt dużych dawkach, zamiast 
pomagać, szkodzi – pomyśl o lekach. Skóra ma 
ograniczoną wchłanialność, większość substan-
cji pozostaje na jej powierzchni, część wnika 
w wierzchnie partie naskórka. Nadmiar produk-
tu może zatkać pory i skutkować powstaniem 
zaskórników.

5 mitów o nawilżaniu



N
awet jeśli nie masz ręki do roślin, ta jed-
na przetrwa na twoim parapecie. Aloes 
to prawdziwy fenomen – potrafi przeżyć 
w trudnych warunkach 1,5 miesiąca wyjęty 

z gleby, a nawet 5 lat bez dostępu do wody! Wszyst-
ko dzięki jego zgrubiałym liściom, zabezpieczonym 
przed parowaniem kutykulą. Kiedy je przetniesz, od-
kryjesz galaretowaty miąższ – to właśnie on zawiera 
wiele niezwykłych substancji o właściwościach leczni-
czych i kosmetycznych. Jak się go wykorzystuje?

Jego liście nigdy 
nie żółkną dzięki 
niezwykłej zdolności 
do magazynowania 
wody. Ma właściwości 
antyoksydacyjne, 
przeciwzapalne, 
wzmacnia odporność, 
przyspiesza regenerację 
naskórka i optymalnie go 
nawilża. Co jeszcze warto 
wiedzieć o aloesie?

CZY WIESZ, 
że miąższ aloesowy i ludzka skóra mają 
takie samo pH między 5,2 a 5,6?

DLA URODY
Jego właściwości poznali już starożytni. Podobno 
stosowanie aloesu było częścią rytuałów pielęgnacyj-
nych Kleopatry. Wyciąg z tej rośliny oraz żel powstają-
cy z jej miąższu mają wszechstronne działanie.

Łyk wody dla suchej skóry. Ten typ skóry jest zwykle 
podatny na podrażnienia i nie wszystkie substan-
cje przywracające prawidłowe nawodnienie będą 
mu służyć. Jednak bogaty w aminokwasy, witaminy  

MOC
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ZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI ALOESU
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest 
najbardziej czynną biologicznie rośliną (zawiera po-
nad 75 substancji czynnych). Co pomaga zwalczać?

Schorzenia układu pokarmowego. Pobudza wzrost 
dobroczynnych bakterii, hamuje namnażanie grzy-
bów. Reguluje funkcje jelitowe, ułatwia prawidłowe 
przyswajanie pokarmów i wzmacnia mechanizmy 
obronne błony śluzowej żołądka oraz dwunastnicy. 
Zapobiega zaparciom.

Cukrzyca. U chorych regularnie pijących jego miąższ 
obserwuje się obniżenie poziomu cukru i uregulowa-
nie zawartości trójglicerydów. Zapobiega też rozwo-
jowi tego schorzenia.

Wzmacnia odporność. Ponieważ aloes pomaga w re-
generacji mikroflory jelitowej odpowiedzialnej za pra-
widłowe działanie układu immunologicznego, poma-
ga organizmowi w walce z przeziębieniami.

Afty.  Aloes ma właściwości przeciwgrzybicze, prze-
ciwbakteryjne i przeciwzapalne, pomaga więc zwal-
czać takie choroby jamy ustnej jak zapalenia dziąseł, 
przyzębia, liszaje oraz afty. l

W jakich kosmetykach 
szukać aloesu?

Znajdziesz go w produktach zarówno do pielęgnacji twarzy 
i ciała, jak i włosów, a nawet zębów! Możesz więc wybrać 
krem, maseczkę, balsam lub mleczko do ciała, ale też szam-
pon czy dezodorant. A może zainteresuje cię żel aloesowy? 
Ma uniwersalne działanie, możesz go aplikować jako maskę 
do włosów lub kosmetyk na dzień i na noc do każdego typu 
cery. Produkty z aloesem są uwielbiane przez Koreanki, więc 
właśnie w kosmetykach tam produkowanych znajdziesz wie-
le ciekawych specyfików na jego bazie. 

i oligoelementy aloes na pewno jej nie zaszkodzi. 
Przeciwnie, szybko przywróci równowagę. Kosmetyki 
z tym składnikiem zalecane są też dla osób zmagają-
cych się z odwodnieniem skóry.

Sposób na ukojenie. Aloes jest zalecany nie tylko 
w  przypadku oparzeń słonecznych, ale także tych 
poważniejszych, po kontakcie z otwartym ogniem. 
Jest rekomendowany osobom o skórze wrażliwej. 
Stymuluje odnowę komórkową, przyspiesza gojenie, 
pomaga w zabliźnianiu ran. 

Na ratunek cerze trądzikowej. Działa przeciwbakteryj-
nie i przeciwzapalnie, przyspiesza regenerację małych 
ran i rozjaśnia blizny. Pomaga zahamować nadmierne 
wydzielanie sebum. Ze względu na właściwości anty-
septyczne łagodzi łuszczycę i egzemę. 

Ochrona przed smogiem. Kosmetyki bazujące na alo-
esie pozostawiają na skórze cienki film ochronny. Za-
bezpiecza on skórę przed wnikaniem zanieczyszczeń 
z powietrza, jest też barierą dla mrozu, wiatru i  drob-
noustrojów. A im ich mniej, tym skóra staje się zdrow-
sza i piękniejsza!

Walka z oznakami starzenia. Jest częstym składnikiem 
kosmetyków z grupy anti-age, ponieważ stymuluje 
syntezę kolagenu i kwasu hialuronowego. Dzięki wła-
ściwościom głęboko nawilżającym działa ujędrniająco 
i wygładza linie. Radzi sobie także z przebarwieniami.

Kwas foliowy
Ułatwia przeżycie komórkom, 
wspomaga ich podział.  
Przyspiesza ich regenerację, 
więc jest cennym składnikiem  
odmładzającym.

Polisacharyd
Silny antyoksydant, który zwal-
cza wolne rodniki i detoksykuje 
skórę. Dzięki temu spowalnia 
procesy starzenia.

Arginina
Ten aminokwas wzmacnia 
barierę hydrolipidową, przenika 
w głębsze warstwy skóry 
i zmienia się w mocznik, więc 
zapewnia optymalne nawilżenie.

3 niezwykłe  
substancje

1
2
3
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SYLWETKA
WAKACYJNA
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Eludril Classic

Eludril Classic wspomaga 
utrzymanie prawidłowej 
higieny jamy ustnej dzięki 
połączeniu oczyszczają-
cego 0,1% diglikonianu 
chlorheksydyny i 0,5% 
chlolrobutanolu. 

Skuteczność Eludril Classic 
płynu do płukania jamy ust-
nej potwierdzono klinicznie. 

Eludril Classic może  
być stosowany jako  
uzupełnienie leczenia 
periodontologicznego  
i implantologicznego,  
a także u osób noszących 
uzupełnienia protetyczne 
lub implanty. 

Wyrób medyczny

Kiedy zbliża się lato, czujemy się 
zmotywowane do pracy nad  
naszą figurą. Chociaż nie istnieje  
idealny kształt sylwetki, warto  
wzmocnić mięśnie i zadbać o kondycję.

TO LUBIĘ!
Układając dietę i rozpisując plan ćwiczeń,  warto wziąć 
pod uwagę własne upodobania. 
Jeśli nie lubisz sałaty lub pomidorów, twoje posiłki nie 
powinny na nich bazować. Ogórki, kalafior czy cukinia 
równie skutecznie pomagają pozbyć się nadmiaru tkanki 
tłuszczowej. Bieganie jest modne, ale jeśli cię nudzi, wy-
bierz zajęcia taneczne lub jazdę na rowerze. Warto też 
ćwiczyć w domu – nie będziesz mieć wymówki, że bra-
kuje ci pieniędzy na karnet, a siłownie są za daleko. Na 
zachętę możesz kupić kolorowy strój do ćwiczeń, przygo-
tować ulubioną muzykę i… do dzieła!

R
egularne treningi powinny być naturalną czę-
ścią naszego życia. Jeśli jednak zimą wolałaś 
poprawiać sobie humor czekoladą, czas na 
zmianę nawyków. Przygotuj się na długi pro-

ces! Bądź cierpliwa, a efekty przyjdą. Co zrobić, żeby 
nie zniechęcić się do ćwiczeń?

METODA MAŁYCH KROKÓW
Pełna entuzjazmu myślisz, że dasz radę jeść przez 
miesiąc tylko sałatę i codziennie biegać przez godzi-
nę? Twój plan odchudzania jest na starcie skazany na 
porażkę. Głodna i z zakwasami szybko się poddasz. 
Zdecydowanie lepiej zacząć od zmniejszenia porcji 
i zrezygnowania ze słodyczy. Trening będzie efektyw-
ny, jeśli zaplanujesz trzy sesje w tygodniu. Na początek 
wystarczą nawet 20-minutowe treningi. Kiedy popra-
wi się twoja kondycja i zaczniesz czerpać większą przy-
jemność z ćwiczeń, możesz zastanowić się nad wydłu-
żeniem wysiłku.
 
NA ROZGRZEWKĘ
Zanim przystąpisz do ćwiczeń, rozgrzej mięśnie. Za-
cznij od spokojnego truchtu w miejscu, wystarczy 
około minuty. Potem delikatnie rozruszaj i rozgrzej 
wszystkie partie ciała, zaczynając od góry. Poruszaj kil-
ka razy szyją, a następnie pochyl głowę do przodu, aż 
poczujesz lekkie napięcie. Po kilku sekundach odchyl 

SYLWETKA

wersja tego typu wysiłku, tzw. tabata, to zaledwie 
4-minutowy trening! W wersji dłuższej intensywniejsze 
ćwiczenia – na poziomie 80 proc. możliwości, wyko-
nuj przez 30 sekund, a przez kolejną minutę „odpoczy-
waj”, ćwicząc w spokojnym tempie. Tabata, czyli opcja 
dla zaawansowanych, to 20-sekundowe wykonywa-
nie ćwiczeń w maksymalnym tempie i 30-sekundowy 
odpoczynek. W czasie sesji możesz biegać w miejscu, 
skakać na skakance, robić przysiady, pompki lub pa-
jacyki. Uwaga: ćwiczeń interwałowych nie wykonuj 
częściej niż 3 razy w tygodniu, bo bardzo obciążają 
organizm. Jeśli czujesz, że ten typ ćwiczeń jest zbyt in-
tensywny, postaw na aeroby. Tu wykonujesz ćwiczenia 
w stałym tempie przez co najmniej 40 minut. Ważne 
jest utrzymanie tętna na poziomie 65 proc. tętna mak-
symalnego (obliczysz je, odejmując od 220 swój wiek 
i wynik mnożąc przez 0,65). l ›

do tyłu, a następnie na lewo i prawo. Wszystkie ćwi-
czenia wykonuj powoli, bez gwałtownych szarpnięć. 
Kolejno wykonaj krążenia ramion, łokci i nadgarstków, 
a następnie bioder i kolan. Na koniec kilka wymachów 
nogami w przód i na boki – teraz możesz przystąpić do 
właściwego treningu.

SZYBKIE SPALANIE
Żeby szybko pozbyć się tkanki tłuszczowej, najlepiej 
zdecydować się na tzw. trening interwałowy. Polega 
on na naprzemiennym wykonywaniu ćwiczeń w wol-
nym, a następnie bardzo szybkim tempie. Najkrótsza 
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Kiedy wzmocnisz mięśnie 
trójgłowe ramion, pozbędziesz 

się tzw. motylków. Pomogą 
odwrotne pompki. Do ćwiczenia 

potrzebne jest krzesło. Stojąc 
tyłem do jego siedziska, 

oprzyj na nim dłonie. Nogi są 
ugięte, stopy mocno oparte na 
podłodze, w lekkim rozkroku. 

Powoli zginaj i prostuj ręce 
w łokciach.

RAMIONA

Plank, czyli tzw. deska, wygląda 
niepozornie, ale wzmacnia 

wszystkie mięśnie i wymaga 
sporego wysiłku. Oprzyj ciało na 
palcach stóp i zgiętych w łokciach 

ramionach. Wytrzymaj tyle, ile 
zdołasz. Powtórz 3 razy.

ĆWICZENIE TOTALNE

Marzą ci się talia osy i płaski 
brzuch? Do dzieła! Połóż się 
na plecach, ręce wyprostuj 
za głową, nogi lekko unieś. 
Jednocześnie zegnij nogi 

w kolanach do kąta 90 stopni 
i unieś tułów oraz ręce. Ważne, 

żeby to mięśnie brzucha 
pracowały, nie wykonuj zbyt 

gwałtownych ruchów ramion.

BRZUCH

Drugie proste, ale bardzo 
efektywne ćwiczenie na 

brzuch – tym razem będziesz 
wzmacniać mięśnie skośne. 

Połóż się z dłońmi pod głową 
i lekko uniesionymi nogami. 

Naprzemiennie unosząc tułów, 
przyciągaj lewy łokieć  

do zgiętej prawej nogi, a potem 
prawy do lewej.

BRZUCH

Połóż się na prawym boku i unoś 
do góry wyprostowaną lewą 
nogę. Zakres ruchu nie musi 
być duży, liczy się staranność 

i niezbyt szybkie tempo. Poczuj 
pracę zewnętrznych mięśni uda. 
Następnie ugnij lewą nogę pod 
kątem 90 stopni i połóż tak, aby 

kolano leżało na podłodze przed 
prawą nogą. Teraz unoś do góry 

wyprostowaną prawą nogę  
– wzmocnisz wewnętrzną część 

uda. Wykonaj 3 serie  
po 12 powtórzeń i zmień bok.

UDA

Żeby wzmocnić pośladki 
i mięśnie czworogłowe, wykonaj 

klęk podparty i unieś prawą 
nogę, prostując ją. Jednocześnie 

prostuj przed sobą lewą rękę 
– to świetne ćwiczenie na 

koordynację i równowagę! 
Tu również zalecana jest seria 

3x12 na obie nogi (ta sama 
liczba powtórzeń zalecana jest 
także w ćwiczeniach na brzuch 

i ramiona).

POŚLADKI

ZESTAW ĆWICZEŃ
Na początek wystarczą 20-minutowe treningi. Kiedy poprawi się 

twoja kondycja, możesz zastanowić się nad wydłużeniem wysiłku.
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W sezonie wiosennym na półkach sklepowych pojawia 
się mnóstwo produktów obiecujących smukłe uda oraz  
płaski brzuch.
Czy można ufać tego typu kosmetykom? I tak, i nie. Nie 
oczekuj cudów! Samo nałożenie balsamu nie sprawi, że 
twoja waga spadnie, a figura gwałtownie się zmieni. Tu po-
trzebne są zarówno dieta, jak i ćwiczenia. Jednak regularne 
stosowanie balsamów ze składnikami aktywnymi i nawilża-
jącymi ma widoczny wpływ na jędrność skóry. Liczy się spo-
sób aplikacji. Podczas nakładania kosmetyku warto sięgnąć 
po masażer z wypustkami. Można też stosować silikonowe 
bańki lub zrobić mocny masaż dłońmi. Zasada jest prosta: 
zawsze od dołu ku górze. Rolowanie, podszczypywanie 
i ugniatanie pobudza krążenie, drenuje i pomaga składni-
kom lepiej wnikać w skórę. Napięta skóra zmniejsza widocz-
ność cellulitu, więc sylwetka zyskuje zdrowszy i smuklejszy 
wygląd. Balsamy nawilżające aplikuj na całe ciało, nie tylko 
na jego problematyczne partie. Warto wypróbować olejki 
– nabłyszczają skórę i dodają jej atrakcyjności.

WYSMUKLANIE 
PROSTO Z TUBKI?



C
hłodnik to rodzaj zupy na 
zimno, którą przygotowu-
je się ze świeżych warzyw 
lub owoców. Na ogół są 

niskokaloryczne, a dzięki dużej ilości 
błonnika sycą i wspomagają odchu-
dzanie. O smaku zupy decyduje baza. 
Najczęściej jest to zsiadłe mleko, ma-
ślanka, jogurt, kefir, ale równie smaczne 
są chłodniki przygotowane na mięsnych lub 
warzywnych wywarach i zakwasach. 

KTÓRA BAZA NAJZDROWSZA?
Fermentowane produkty mleczne zawierają fosfor, 
magnez, witaminy A, C, B1, B2 oraz wapń chroniący 
przed osteoporozą. Występują w nich żywe kultury 
bakterii, które usprawniają trawienie, pomagają na 
wzdęcia i zaparcia oraz ułatwiają przyswajanie witamin 
i cennych składników odżywczych. 
Bulion warzywny pomaga oczyścić organizm z toksyn. 
Działa wzmacniająco i przeciwzapalnie. Gotowany na 
mięsie wspomaga układ odpornościowy, działa prze-
ciwzapalnie, zmniejsza bóle stawów, wpływa korzyst-
nie na skórę, włosy i paznokcie. 
Chłodniki na kwasach, takich jak zakwas z buraków czy 
ogórków, są bardzo smaczne i zdrowe. Kwas buracza-
ny zwiększa odporność, obniża poziom cholesterolu, 
pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru. Botwin-
ka i buraki są doskonałym źródłem witamin A, C, PP, 
B1, B2, a także licznych minerałów, m.in. fosforu, sodu, 
wapnia i żelaza. Podobne właściwości ma sok z ogór-
ków małosolnych lub kiszonych. Ponadto kiszonki po-
prawiają wygląd włosów, skóry i paznokci. Są też na-
turalnymi probiotykami, które podnoszą odporność, 
ale również korzystnie wpływają na jelita, pomagają 
zwalczyć pasożyty, bakterie i grzyby. l

Chłodnik to danie idealne – jest pyszny, 
zdrowy, ma bardzo mało kalorii, 
w upalne, letnie dni orzeźwia i dodaje 
energii, nie obciąża żołądka, a do tego 
jego przygotowanie jest banalnie proste.

CHŁODNIK
SMACZNY I ZDROWY SPOSÓB NA UPAŁY

›
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TRADYCYJNY CHŁODNIK 
LITEWSKI

Składniki
• 1 pęczek botwiny z buraczkami
• 2 świeże ogórki
• 1 pęczek koperku
• 1 pęczek szczypiorku
• 1 ząbek czosnku
• 1 pęczek rzodkiewek
• 1 litr zsiadłego mleka

Przygotowanie
Buraczki pokroić w drobną kostkę i ugotować do mięk-
kości w lekko osolonej wodzie. Pod koniec gotowania 
dodać pokrojone liście i łodygi botwinki. Gotować 
kolejne 5 minut. Przestudzić. W misce rozbełtać zsiadłe 
mleko. Dodać ogórki i rzodkiewki starte na tarce na 

dużych oczkach, ząbek czosnku przeciśnięty przez 
praskę, posiekany szczypiorek i koperek, a na 

koniec przestudzoną botwinkę razem 
z wodą, w której się gotowała. Całość 

wymieszać, doprawić do smaku 
solą i pieprzem. Wstawić na  

2 do 3 godzin do lodówki.

Trudność: łatwe

Czas przygotowania: 15 minut 

plus chłodzenie Wartości  
odżywcze  
potrawy  
w 100 g:

ok. 40 kcal

2,5 g białka 

4,2 g 
węglowodanów

 
1,6 g tłuszczy

Chłodniki  
z różnych stron 
świata
Chłodniki są popularne w kuchniach niemal 
całego świata. Sposób ich przygotowania 
jest bardzo podobny. Różnią się jedynie 
składnikami. 

l  Hiszpanie, oprócz znanego i popularnego 
gazpacho pomidorowo-paprykowego, 
mają gazpacho ajo blanco, czyli zupę na 
bazie białego chleba, czosnku, oliwy, octu 
winnego, migdałów i winogron, a także 
zimne zupy z melona lub arbuza. 

l  Francuzi mogą pochwalić się kremową 
zupą porowo-ziemniaczaną. 

l  Bułgarzy i Turcy zajadają się taratorem, 
czyli zupą na bazie jogurtu z ogórkiem, 
orzechami włoskimi i oliwą. 

l  W Indiach popularna jest raita 
przygotowana z ogórków, cebuli 
z dodatkiem świeżej mięty i ostrej 
papryczki chili. 

l  W Rosji latem jada się okroszkę – chłodnik 
na kwasie chlebowym, do którego dodaje 
się drobno pokrojone chude mięso, 
ogórki, jajka, posiekany szczypiorek 
i śmietanę.

CHŁODNIK Chłodniki to nie tylko zupy wytrawne. Równie 
smaczne i zdrowe są chłodniki owocowe, któ-
re można przygotować z większości owoców. 
Podobnie jak warzywa, dostarczają naszemu 
organizmowi wiele cennych witamin i mine-
rałów. W owocach, szczególnie tych o ciem-
nej barwie, znajdziemy mnóstwo witamin, na 
czele z witaminą C i E, składników mineral-
nych, w tym beta-karotenu, kwasu foliowego,  
błonnika oraz antyoksydantów, które niszczą 
wolne rodniki. 

Na słodko
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Składniki
• 2 zielone ogórki
• 6 orzechów włoskich
• 2 ząbki czosnku
• 1 pęczek koperku
• 900 g gęstego jogurtu
• 2 łyżki oliwy z oliwek
• 2 łyżeczki octu winnego
• sól, pieprz

Przygotowanie
Ogórki zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Orzechy 
włoskie posiekać. Do jogurtu dodać ogórki, prze-
ciśnięty przez praskę ząbek czosnku, ocet winny 
i posiekany koperek (zostawić trochę do dekoracji). 
Doprawić do smaku solą i pieprzem. Odstawić do 
schłodzenia do lodówki. Przed podaniem posypać 
orzechami i resztą koperku, skropić oliwą z oliwek.

Trudność: łatwe

Czas przygotowania: 15 minut 

plus chłodzenie Wartości  
odżywcze  
potrawy  
w 100 g:

ok. 160 kcal

5,6 g białka

4,5 g  
węglowodanów

13,3 g tłuszczy

TARATOR 
chłodnik bułgarski  
z ogórka i orzechów na jogurcie

46 CZAS NA ZDROWIE

ZE SMAKIEM



CHŁODNIK 
z ogórków małosolnych i awokado

Składniki
• 400 ml maślanki
• 200 g gęstego jogurtu
• 6 średnich ogórków małosolnych
• 1 awokado
• 2 ząbki czosnku
• 1 łyżka koperku
• ½ szklanki soku z ogórków
• sól, pieprz

Przygotowanie 
Maślankę, jogurt i sok z ogórków wymieszać, dodać 
drobno posiekany koperek. Awokado przekroić na 
pół i łyżką wyjąć miąższ. Zmiksować go z ogórkami 
i czosnkiem na gładką masę. Dodać do maślanki, wy-
mieszać. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Zupę 
wstawić do lodówki na 2 godziny, by się dobrze 
schłodziła.

Trudność: łatwe

Czas przygotowania: 10 minut 

plus chłodzenie Wartości  
odżywcze  
potrawy  
w 100 g:

ok. 69 kcal

2,6 g białka 

4,5 g 
węglowodanów

 
4,6 g tłuszczy

HISZPAŃSKIE 
GAZPACHO

Składniki
• 1 kg pomidorów
• 1 świeży ogórek
• 1 czerwona papryka 
• 1 cebula
• 4 ząbki czosnku
• 4 łyżki oliwy z oliwek
• 2 łyżki octu winnego
• 5 kromek białego chleba

Przygotowanie
Przeciśnięty przez praskę czosnek rozetrzeć lub zblen-
dować z pozbawionym skórki, porwanym na kawałki 
chlebem i oliwą tak, by powstała jednolita pasta. Od-
stawić na 30 minut. Pomidory i ogórki obrać ze skóry, 
paprykę pozbawić gniazd nasiennych. Warzywa prze-
łożyć do miski (zostawić po 1/3 do dekoracji). Dodać 
cebulę pokrojoną na cząstki, pastę z chleba i czosnku, 
ocet i całość zmiksować. Jeśli zupa wyjdzie za gęsta, 
dolać zimnej wody. Doprawić do smaku solą i pie-
przem. Odstawić do schłodzenia. Podawać ewentu-
alnie posypane pokrojonymi w kostkę pomidorem, 
papryką i ogórkiem.

Trudność: łatwe

Czas przygotowania: 20 minut 

plus chłodzenie Wartości  
odżywcze  
potrawy  
w 100 g:

ok. 65 kcal

1,7 g białka

8,1 g 
węglowodanów 

2,7 g tłuszczy
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Myli się ten, kto uważa, że wystarczy 
położyć na rozgrzany ruszt kawałek 
mięsa bądź kiełbasy, by móc  
delektować się pysznym jedzeniem. 
Grillowanie to wyższa szkoła jazdy!  
A jak zostać mistrzem?

ZDROWE
GRILLOWANIE

Zazwyczaj do sporządzenia marynaty do mięs wy-
korzystuje się ocet, wino lub piwo, sok z cytryny, 
musztardę oraz rozmaite przyprawy, a nawet miód. 
Jeśli chcemy, by mięso było pikantne, nie możemy 
zapomnieć o dodaniu chili, czosnku, cząbru i innych 
intensywnych przypraw. Do tych mniej pikantnych 
wystarczy dołożyć majeranek, cebulę i gałkę musz-
katołową. 
Najkrócej marynuje się ryby, około 30 minut, mini-
mum 1 godziny potrzebuje drób, czerwone mięso 
musi poleżeć w marynacie kilka godzin. 

MARYNATA
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M
ięsa, ryby, warzywa i inne przekąski 
przygotowane na otwartym ogniu mają 
wspaniały smak i wyjątkowy aromat. Za-
zwyczaj potrawy piecze się dość krót-

ko, dzięki czemu nie tracą wartości odżywczych, 
pozostają kruche, chrupiące i aromatyczne. Na 
grillu można piec prawie wszystkie warzywa 
i owoce. Możemy też łączyć warzywa z mięsem 
w postaci np. szaszłyków lub faszerowanych 
warzyw. Plastry cebuli, bakłażany, szparagi, cu-
kinia i pieczarki z różnym nadzieniem smakują na-
prawdę świetnie. Prawdziwym rarytasem są również 
pieczone jabłka, banany z grilla lub ananasy. Grillować 
można też sery twarde i dojrzewające, takie jak 
camembert, oscypki lub cypryjskie hallumi. Przy-
gotowując potrawy z grilla, nie powinno żało-
wać się ziół. Poprawiają smak przyrządzanych 
dań i ułatwiają organizmowi trawienie ciężko-
strawnych i tłustych mięs. Majeranek i estragon 
zastępują sól, bazylia zapobiega wzdęciom, kur-
kuma działa rozkurczowo. Do grillowanych potraw 
często podaje się musztardę. To dobry zwyczaj, bo 
zawarta w niej gorczyca pobudza wydzielanie soków 
trawiennych i działa żółciopędnie. 

SMACZNIE I ZDROWO
Przy grillowaniu należy przestrzegać kilku waż-
nych zasad. Warto pamiętać, że tłuszcz, który 
kapie na rozżarzony węgiel drzewny, powodu-
je powstawanie trujących związków chemicz-
nych zwanych dioksynami. Przed tym niebez-
pieczeństwem chronią tacki aluminiowe bądź folia 
aluminiowa, które warto wykorzystać przy pieczeniu 
mięs i ryb. Aby uniknąć problemu rozgotowanych 
potraw, należy folię przedziurawić w kilku miejscach, 
dzięki czemu para będzie miała ujście. l

Idealnym dodatkiem do każdej potrawy 
z grilla są sosy o różnych smakach. Jeśli 
znudziły ci się musztarda lub keczup, spróbuj 
przygotować swoją wersję sosu, który 
będzie świetnie komponował się z mięsem, 
warzywami lub rybą.

1. SOS TZATZIKI: 
• 1 jogurt grecki, 
• 1 świeży ogórek starty na tarce, 
• 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę, 
• sok z połowy cytryny, 
• ½ łyżeczki cukru,  
• 1 łyżka posiekanego koperku, 
• sól, pieprz.

2. SOS MUSZTARDOWO- 
-MIODOWY: 
• 3 łyżki musztardy, 
• 3 łyżki miodu, 
• 3 łyżki wody, 
• 3 łyżki oliwy z oliwek.

3. SOS CYTRYNOWO-ZIOŁOWY: 
• ½ szklanki majonezu, 
• 1 łyżeczka bazylii, 
• ½ łyżeczki ziół prowansalskich, 
• 1 łyżeczka soku z cytryny, 
• 1 ząbek czosnku przeciśnięty przez praskę.

Sosy do mięs  
i warzyw

GRILLOWANIE

MARYNATA
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Jak grillować  
owoce i warzywa?
l  Warzywa najlepiej piec na tacce albo 

nadziane na patyczki do szaszłyków. 

l  Przedtem powinno się je potrzymać  
2–3 godziny w marynacie z oliwy i ziół  
bez dodatku soli. 

l  Z grilla najlepiej smakują: cukinia,  
pieczarki, bakłażany, pomidory w całości, 
papryka. Większość z nich jest gotowa już  
po około 15 minutach. 

l  Owoce do grillowania powinny być 
dojrzałe, ale jeszcze dość twarde, by 
pod wpływem temperatury się nie 
rozpadły. Podczas pieczenia trzeba się 
im uważnie przyglądać, bo cukier, który 
zawierają, szybko się karmelizuje i mogą 
się przypalić. 
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Najważniejsza decyzja w moim życiu to…  
ślub z moim mężem.

Mój dom to dla mnie… 
azyl, schron, poczucie bezpieczeństwa, 
ostoja.

Gdybym nie została aktorką, to byłabym…  
prawniczką.

Mój największy sukces…  
ciągle przede mną, mam nadzieję.

Moja największa porażka... 
mam za sobą, ale nie będę się chwalić.

Gdybym mogła zmienić jedną rzecz  
z przeszłości, to…  
błagałabym swoich rodziców, żeby zapisali mnie  
do szkoły muzycznej.

Sen, o którym nigdy nie zapomnę… 
wychodzę na scenę i mam grać rolę, której  
kompletnie nie znam. Próbuję coś improwizować,  
ale koledzy patrzą na mnie z wyrzutem.  
Obudziłam się zlana potem.

N
aj

w
ię

ks
zą

 p
rz

yj
em

no
ść

 sp
rawia mi granie w teatrze.

Największą przyjemność sprawia mi…  
granie w teatrze.

Gdybym mogła zaprosić jedną osobę na kolację,  
to byłby/byłaby… 
pani Olga Tokarczuk.

Podziwiam… 
matki nieuleczalnie chorych dzieci. Są prawdziwymi 
bohaterkami!

Boję się… 
bycia nikomu niepotrzebną.

Tęsknię…  
za beztroską dzieciństwa.

Gdy jest mi smutno, to… 
puszczam sobie najsmutniejsze piosenki o miłości.

Drażni mnie… 
brak szacunku do drugiego człowieka.

Jestem dumna… 
ze swoich córek.

Chciałam swoim dzieciom przekazać, żeby… 
szanowały innych i siebie. I żeby szły przez życie  
– co by się nie działo – z uśmiechem na twarzy,  
wierne sobie i swoim marzeniom.

Książka, której nigdy nie zapomnę…  
„Świat według Garpa” Johna Irvinga.

Moje motto życiowe… 
trzeba najpierw zaakceptować swoją słabość,  
by umieć zaakceptować ją u innych. 

Dbam o swoje zdrowie, dlatego…  
ćwiczę jogę i staram się racjonalnie odżywiać. 

Najlepsza pora dnia to…  
wieczór. Kiedy wszyscy kładą się spać, ja zaczynam 
swoje rytuały. 

Marzę o… 
zdrowiu, zdrowiu, zdrowiu.

Za dziesięć lat wyobrażam sobie, że będę… 
trudno mi sobie to wyobrazić. Dzisiejszy czas  
pokazuje, że przyszłość jest wielką niewiadomą.

SZCZĘŚCIE,
TO KTOŚ BLISKI

Katarzyna Żak
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To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu

STERI-STRIPTM

UNIWERSALNY TATTOOTM

NEXCARE™
COLDHOT™  
CLASSIC

Zestaw pasków 
do zamykania ran. 
Sami poradzimy sobie 
z rozcięciem. Zestaw plastrów z opatrunkiem 

na różnych podłożach w różnych 
rozmiarach.

Wodoszczelne plastry 
z kolorowym nadrukiem.
Chronią przed wnikaniem 
brudu i zarazków.  
Doskonałe dla dzieci. 

Doskonały przy ukąszeniu owada, 
wspiera w różnych bólach.

OKŁAD ŻELOWY 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU 
Rozmiar 110 mm x 260 mm

SKOMPLETUJ SWOJĄ

Dla całej rodziny

WAKACYJNĄ APTECZKĘ
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

Katarzyna Żak
Aktorka filmowa, 

teatralna 
i telewizyjna. 
Popularność 
zyskała dzięki 

rolom w serialach, 
m.in. „Miodowe 
lata” i „Ranczo”, 

występuje 
w warszawskich 

teatrach. Prywatnie 
żona aktora 

Cezarego Żaka, 
mama dwóch 

córek: Aleksandry 
i Zuzanny.
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To skuteczny, naturalny i bezpieczny sposób łagodzenia bólu
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UNIWERSALNY TATTOOTM
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COLDHOT™  
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z rozcięciem. Zestaw plastrów z opatrunkiem 
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rozmiarach.

Wodoszczelne plastry 
z kolorowym nadrukiem.
Chronią przed wnikaniem 
brudu i zarazków.  
Doskonałe dla dzieci. 

Doskonały przy ukąszeniu owada, 
wspiera w różnych bólach.

OKŁAD ŻELOWY 
WIELOKROTNEGO UŻYTKU 
Rozmiar 110 mm x 260 mm

SKOMPLETUJ SWOJĄ

Dla całej rodziny

WAKACYJNĄ APTECZKĘ
NA KAŻDĄ OKAZJĘ




