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Drodzy Czytelnicy
Każdego dnia budzę się z wdzięcznością, za to, co 
mam. Że wstaję rano zdrowa, mam ciepło w domu, 
świeci słońce, mam wokół kochających ludzi, psy, pracę 
– mówi Jolanta Fraszyńska, nasza bohaterka okładkowa 
(s. 6).  Dwa zdania, a porządkują w głowie. Warto je 
pamiętać, kiedy mamy wrażenie, że nic nie układa się 
tak, jakbyśmy chcieli, a chaos jest nie do ogarnięcia.  
Teraźniejszość jest niełatwa, przyszłość niepewna. 
Jak żyć? W trudnych chwilach warto poszukać iskierki 
optymizmu. Zbliżają się święta. Zastanawiamy się, co po-
darować naszym bliskim. Można dać coś materialnego, 
ale też uwagę, czas, uczucia, uśmiech... Gdy wracamy 
do wspomnień, często okazuje się, że najwspanial-
sze prezenty wcale nie należały do tych najbardziej 
kosztownych. Pięknie oprawione zdjęcie, własnoręcznie 
upieczone ciasteczka, niedrogi, ale przemyślany kosme-
tyk, zaproszenie na badania... Radość z tych prezentów 
może być większa niż zwykle. 
Spokojnych, rodzinnych świąt. 

Serdecznie pozdrawiam 

redaktor naczelna
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ZDROWY

CO NOWEGO

Kryzys energetyczny oznacza, że wracamy 
do zapomnianych babcinych sposobów 

na rozgrzanie. Warto próbować 
naparu z macierzanki. Wspomaga 
on pracę układu krążenia, ale też 
poprawia koncentrację w zimne 
i pochmurne dni. Ziele macierzanki 

wspiera bowiem pracę całego 
układu nerwowego, szybko przywraca 

zdolność do efektywnego i kreatywnego 
działania oraz skutecznie pobudza umysł. 

Może filiżankę gorącej macierzanki?

Nie każdy. Ten obowiązkowy składnik świątecznych wypieków 
ma dwa gatunki: cejloński i chiński (tzw. cynamon kasja). I tylko 
ten pierwszy uchodzi za prawdziwy, bo ze zdrowotnego punktu 
widzenia ma więcej cennych właściwości. W naszych sklepach  
zwykle kupimy ten gorszy, mniej aromatyczny, o słabszym dzia-
łaniu przeciwzapalnym i niestety bardziej toksyczny (zawiera 
więcej szkodliwej w nadmiarze kumaryny). Dlatego uważnie 
czytajmy etykiety!

JAK CYNAMON

JEŚLI NIE MOŻESZ  
SIĘ ROZGRZAĆ

4 CZAS NA ZDROWIE

Dieta na te czasy
Nasze menu wpływa na to, czy dojdzie do katastrofy klimatycz-
nej. Przemysłowa produkcja mięsa powoduje wydzielanie ga-
zów cieplarnianych, co przyczynia się do gwałtownych wahań 
pogody. Czy wszyscy zatem musimy przejść na wegetarianizm? 
Nie – naukowcy zalecają fleksitarianizm. Polega on na okazjo-
nalnym spożywaniu mięsa, a bazowanie na roślinnych źródłach 
białka. Taka dieta pomaga planecie, ale też zdrowiu – sprzyja 
odchudzaniu i chroni przed chorobami układu krążenia!



JABŁKA
Polskie superfood, czyli jabłka, to skarbnica zdrowia przy 
minimum kalorii. Tanie, łatwo dostępne i smaczne. Jednak kiedy 
za oknem zimno, sięgamy po nie mniej chętnie. Niesłusznie. 
W chłodnych miesiącach warto na stałe wprowadzić do diety 
jabłka pieczone. Są tak samo zdrowe jak surowe, a upieczone 
z cynamonem i goździkami dodatkowo rozgrzewają. Zawierają 
pektyny oraz błonnik, które przyspieszają przemianę materii, 
pomagają oczyścić organizm z toksyn i regulują poziom 
cholesterolu. Chronią więc przed zaparciami, a nawet rakiem 
jelita grubego. Może na świąteczny deser?

NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA

reklama

Pierwiastek odporności
w olejku
Zapach jest jednym z najsilniejszych bodźców wyzwa-
lających wspomnienia. Na przykład te z rodzinnego 
domu, kiedy Boże Narodzenie było białe, a w salonie 
roznosiła się woń choinki. Jeśli jednak mamy w miesz-
kaniu sztuczne drzewko, to nie znaczy, że musimy re-
zygnować z zapachu! Warto na święta zapewnić sobie 
dużą dawkę sosnowego aromatu – stosując olejek ete-
ryczny. Pięknie pachnie i leczy! Lotne składniki olejku ła-
two wnikają do organizmu, działając inhalująco na gór-
ne drogi oddechowe – to remedium na katar. Sosnowy 
aromat także pobudza – poprawia humor i zwiększa 
zdolności poznawcze. Wąchajmy dla zdrowia!

Mikroodżywianie to dziedzina nauki, która analizuje 
związki między odżywianiem a  naszym zdrowiem, 
pokazując, jaka jest funkcja mikroskładników 
w  utrzymaniu prawidłowej kondycji. Okazuje 
się, że większość pacjentów cierpi obecnie na 
niedobór cynku – pierwiastka odpowiedzialnego za   
odporność. Najprawdopodobniej spowodowała to 
pandemia. Dlatego  warto zimą suplementować cynk. 

NIEDOBÓR CYNKU



O NIEJ
…pochodzi ze Śląska
Urodziła się i wychowała w kato-
wickich Szopienicach. Od szóstego 
roku życia występowała w lokalnym 
zespole wokalno-tanecznym. Umie 
mówić po śląsku, co można było 
usłyszeć w filmie „Skazany na blu-
esa”, w którym zagrała Golę – żonę 
Ryszarda Riedla. 

…jest absolwentką wrocławskiej 
PWST 
Współpracowała z największymi re-
żyserami teatralnymi, m.in. Jerzym 
Jarockim, Krystianem Lupą, Grze-
gorzem Jarzyną, Krzysztofem Warli-
kowskim. Znana z filmów komedio-
wych m.in. „Killerów Dwóch”, seriali: 
„Boża  podszewka”, „Ekstradycja” 
„Na dobre i na złe”, „Leśniczówka” 
(TVP), a wkrótce „Teściowie” (pod 
koniec roku ukaże się na platformie 
Polsat Box Go).  

…mieszka pod Warszawą, w okoli-
cach Chojnowskiego Parku Krajo-
brazowego
Razem z mężem Tomaszem Zieliń-
skim, córką Anielą i dwoma psami. 
Maturzystka Aniela jest jej córką 
i reżysera Grzegorza Kuczeriszki. 
Z pierwszym mężem aktorem Ro-
bertem Gonerą ma córkę Nastazję, 
teatrolożkę, reżyserkę i scenarzyst-
kę, absolwentkę PWSFTviT w Łodzi.   

…kocha zwierzęta, przyrodę i eko-
logię
Wraz z mężem założyli spółkę akcyj-
ną OZE Rentier i tworzą społeczne 
farmy fotowoltaiczne. Propagu-
ją czystą energię ze słońca, która 
w czasach niepewności energetycz-
nej daje ludziom niezależność, ale 
też sprawia, że nasza planeta staje 
się zdrowsza.

CAŁA ONA

6 CZAS NA ZDROWIE
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Utalentowana, dowcipna, pełna radości życia. Widzowie pokochali ją 
za wspaniałe role. Jednak Jolanta Fraszyńska potrafi także opowiadać  

o swoich trudnych doświadczeniach, nieudanych relacjach, 
przeżywanych lękach. Po to, aby pokazać, że zawsze można uzdrowić 

siebie i żyć lepiej.  

Jolanta Fraszyńska

ŚWIĘTEM
KAŻDY DZIEŃ JEST

szyłam się z tej propozycji, bo scenariusz napisany przez 
Krzysztofa Jaroszyńskiego jest znakomity. Rewelacyjne 
dialogi aktorsko „niosą”. Krzysztof był również reżyserem 
razem z Grzegorzem Kuczeriszką, który dodatkowo był 
odpowiedzialny za zdjęcia. 

Grzegorz Kuczeriszka jest pani byłym mężem i ojcem 
Anieli. Niewiele par potrafi ułożyć sobie poprawne 
relacje po rozwodzie, razem pracować. 
Mam dobry kontakt z moimi byłymi mężami (pierw-
szym mężem Jolanty Fraszyńskiej był Robert Gonera, 
aktor, z którym ma córkę Nastazję – przyp. red). To 
przecież ojcowie moich córek. Jestem im wdzięczna 
przede wszystkim za wspaniałe dziewczyny, ale rów-
nież za ten fragment życia spędzony razem. 

W prawdziwym życiu nie jest jeszcze pani teściową?
Nie. Oficjalnie jeszcze nie. Moja starsza córka Nastazja 
jest już samodzielna. Mieszka ze swoim partnerem, 
pracuje. Bardzo dobrze wystartowała w zawodzie, jest 
reżyserką. Jej film dyplomowy „Pierwsze lato końca 
świata” został nagrodzony na festiwalu w Krakowie i był 
nominowany do studenckiego Oscara. Kibicuję jej, jest 
piękną, mądrą kobietą. Bardzo lubię spędzać z nią czas 
i świetnie się ze sobą czujemy.

A młodsza Aniela?
Aniela mieszka jeszcze z nami, jest w klasie maturalnej. 
Trzymam kciuki za nią i obecne maturalne roczniki, 
których edukacja w dużej mierze przypadła na pan-
demię. Nazywam ją edukacją pościelowo-piżamową. 
Życzę tym młodym ludziom, aby pomimo dziwnych 
okoliczności przyswajania wiedzy do matury podeszli 
ze spokojem i pięknie ją zdali.

Od czterech lat widzowie oglądają panią kilka razy 
w tygodniu w serialu „Leśniczówka”. Jak pracuje się 
tak intensywnie? 
Znakomicie. Jednak, gdy zaproponowano mi rolę 
w tym projekcie, wahałam się. Nie wiedziałam, czy 
odnajdę się w formacie telenoweli, bo to wiąże się 
z częstym byciem na planie. Dziś się cieszę, że dałam 
sobie szansę. Rzeczywiście czasami spędzam 13 godzin 
dziennie w pracy, ale nie czuję zmęczenia, bo atmos-
fera jest wspaniała. Mamy świetną ekipę, gram z fan-
tastycznymi partnerami. Plusem jest też to, że nie mu-
szę jeździć daleko, bo zdjęcia odbywają się w okolicy 
mojego domu, w Chojnowskim Parku Krajobrazowym. 

Czy dużo łączy panią z bohaterką „Leśniczówki” Kata-
rzyną Ruszczyc?
Na pewno miłość do przyrody, czerpanie z niej siły, 
troska o naturę. Katarzyna Ruszczyc jest szczera i po-
dobnie emocjonalna, wrażliwa społecznie. Ważna jest 
dla niej ekologia i środowisko, w którym żyje. Jest 
prawa i uczciwa. Lubię ją, bo jej wartości są zgodne 
z moimi. 

Wkrótce zobaczymy panią w nowym serialu „Teścio-
wie” (Polsat  Box Go).  
„Teściowie” to serial komediowy, na który bardzo cze-
kałam. Gram przyszłą teściową, Dorotę Ledwoń, mamę 
Lucjana. To miła, ciepła kobieta, o specyficznej emocjo-
nalności, żyjąca w udanym związku małżeńskim. Ucie-
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Lubi pani pracować z młodszym pokoleniem akto-
rów?
Bardzo. Obserwuję ich i podziwiam. Młodzi ludzie są 
zupełnie inni niż moje pokolenie, oni myślą o sobie. Są 
wrażliwi, ale jednocześnie pewni siebie i swoich praw. 
Wyznaczają granice, jasno wyrażają opinie, także nie-
zgodę, gdy coś im się nie podoba. Dają nadzieję, że 
dzięki ich postawie świat zmienia się na lepsze. To rów-
nież efekt tego, że ci młodzi ludzie częściej niż moje 
pokolenie decydują się na wsparcie terapeutyczne, 
co powoduje, że wcześniej mogą w pełni wykorzystać 
swój potencjał.

Otwarcie mówi pani o własnej terapii, doświad-
czeniach z przeszłości, lękach, rozstaniach. 
Chciałabym zachęcić innych do zmian. 
Jako młoda kobieta pomimo suk-
cesów, które osiągałam, nie wie-
rzyłam w siebie. Stale potrzebo-
wałam potwierdzenia własnej 
wartości. Bez przepracowania 
tych braków i uświadomienia 
sobie, skąd one się biorą, nie 
byłabym dzisiaj tą osobą, któ-
rą jestem. A skoro mogę się 
dzielić, to mówię o tym. Chcę 
przekazać, że wszyscy mamy 
te same emocje i napotykamy 
podobne trudności. Mówię tak-
że o tym, że mamy wybór i zamiast 
„zamiatać pod dywan”, cicho cierpieć, 
możemy zacząć wychodzić z sytuacji dla 
nas niekomfortowych. Zmieniać. Żyć pełną 
piersią. Trzeba tylko się odważyć i zrobić pierwszy 
krok. Od czego zacząć? Zatrzymać się. Posłuchać swo-
jego ciała, bo ono do nas mówi. Może to, że już wy-
starczy, abym pozwalała na przemoc czy brała za dużo 
na własne barki, milczała. Podobnie, gdy ściska nas 
żołądek, boli kręgosłup… Ja w takich sytuacjach zadaję 
sobie pytanie, co oznaczają te sygnały. 

I czego pani się dowiaduje? 
Życie stale dostarcza nam wiedzy o nas samych, bo cią-
gle przeżywamy jakieś emocje. Długo szukałam źródeł 
moich lęków, na terapiach, warsztatach, w literaturze. 
Droga poznania siebie trwa do dziś. To fascynująca 

przygoda. Musiałam na nią wejść, bo lęki paraliżowały 
mnie, psuły komfort życia, przeszkadzały w relacjach, 
w pracy. Dzięki wsłuchaniu się w siebie, rozwojowi, te-
rapiom przestałam się bać i czuję lekkość.

Jak się tego nauczyć?  
Często jest tak, że musimy wziąć się za siebie i poszu-
kać wyjścia. Znaleźć wsparcie, terapię. Potrzebna jest 
tylko nasza decyzja do zmiany. Dzięki pracy nad sobą 
mój świat stał się spokojniejszy, stabilniejszy, częściej 
odczuwam radość i zadowolenie. Jestem uważniejsza 
i świadomie decyduję o tym, czym się karmię, do ja-
kich informacji zaglądam. Czy idę na spacer do lasu, 
czy pożeram kolejne newsy o wojnach, wypadkach, 
nieszczęściach, chorobach. Ja wybieram las i naturę. 
Wiem, że gdy zadbam o siebie, jestem w stanie pięk-
nie się sobą dzielić, więcej energii mam dla bliskich, 
rodziny, innych. 

W jednym z wywiadów powiedziała pani, że dużo za-
wdzięcza pani obecnemu mężowi. On pomógł zrobić 
„kwantowy skok”, jeśli chodzi o samorozwój, zrozu-
mienie siebie.
Tomka poznałam na warsztatach rozwoju osobiste-

go, które prowadził. To był dla nas obojga bar-
dzo wymagający czas. Niemal od pierwszej 

chwili zaintrygował mnie. Wyczułam, 
że przy tym mężczyźnie będę mo-

gła się rozwinąć, ale i on rozwinie 
się przy mnie. Gdy byliśmy już 

razem, Tomek miał przeszczep. 
Często myślimy, że osoba po 
przeszczepie jest w jakiś spo-
sób „słabsza”. To przekona-
nie w przypadku Tomka jest 
kompletnie błędne, bo on 
jest pełen mocy oraz spraw-

czości. Bardzo mi tym imponu-
je. Codziennie uczymy się, jak 

budować piękne partnerstwo, 
czuć zaufanie. Z dzieciństwa i mło-

dości wyszłam bez umiejętności bycia 
przy mężczyźnie, miałam „nerw” na face-

tów. Nie wiedziałam, jak odpuścić walkę, aby 
„moje” było na wierzchu. Przy Tomku uczę się ko-

chać siebie i mężczyznę. 

Zbliża się Boże Narodzenie, najpiękniejsze rodzinne 
święta. Z jakimi emocjami łączą się dla pani? 
Uświęcam i sprawiam, aby każdy mój dzień był świę-
tem. Codziennie budzę się z wdzięcznością za to, co 
mam. Że wstaję rano zdrowa, mam ciepło w domu, 
świeci słońce, mam kochających ludzi wokół, psy, 
pracę, nie jestem głodna. Byłoby wspaniale, aby każ-
dy skupiał się na tych prostych rzeczach i wartościach. 
Moje święta to czas prawdy, odrzucenia powinności 
i tego, co wypada.   

Dzięki pracy nad sobą mój świat 
stał się spokojniejszy, stabilniejszy, 
częściej odczuwam radość 
i zadowolenie. 
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Z córkami 
Nastką 
i Anielą
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1. W domu, z ukochanym psiakiem

2. Kadr z serialu „Teściowie” (Polsat Box Go)

3. Z mężem Tomaszem Zielińskim

4. Kadr z serialu „Leśniczówka” (TVP)

A kiedy przychodzi czas świąt, jak pani spędza te mo-
menty?
Myślę o świętach w kontekście swojej rodziny, chce-
my być naprawdę razem i blisko. Bardzo dużo rozma-
wiamy, aby pozostawać w harmonii. Boże Narodzenie 
to przede wszystkim czas pokoju i spokoju, kiedy na-
prawdę czujemy radość ze spędzonych ze sobą chwil. 
To również  okazja, aby powiedzieć: przepraszam, my-
liłam się. Najczęściej nie wyjeżdżamy na Wigilię, urzą-
dzamy ją w domu. Od ponad 10 lat nie ma już z nami 
mojej mamy, ale są przy mnie moi najbliżsi. Lubię go-
tować, piec i znajduję w tym dużą przyjemność. Na 
kolację jest zupa z suszonych grzybów, barszcz, wege 
paszteciki, makówki, kapusta z grzybami i grochem. 
Kompot koniecznie z suszu. Przede wszystkim jednak 
dbam o atmosferę w domu, o to, aby było  to miej-
sce, w którym doświadczamy ciepła, poczucia bezpie-
czeństwa i bliskości. l

Święta to przede wszystkim czas 
pokoju i spokoju. To także okazja, żeby 
powiedzieć: przepraszam, myliłam się.

1.

2.

3.

4.
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Skąd bierze się odporność? Co decyduje o tym, że nie łapiemy infekcji lub przeciwnie  
– łatwo się przeziębiamy? Jak wzmocnić układ odpornościowy? A co mu szkodzi? Na te 

i inne pytania odpowiada nasz ekspert.

ŻEBY NIE CHOROWAĆ?
CO ROBIĆ,

10 CZAS NA ZDROWIE
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Większość z nas prowadzi 
siedzący tryb życia, dlatego 
istotne jest gimnastykowanie 
ciała także w trakcie tej 
pozycji. Nawet tak mała 
modyfikacja zachowania 
poprawi odporność! 

›

NASZ EKSPERT
lek. med. Anna  
Plucik-Mrożek 
specjalista chorób 
wewnętrznych, lekarz 
medycyny sportowej, 
prezes Fundacji Exercise 
is Medicine Poland

z nimi. To tzw. odpowiedź humoralna, czyli produkcja 
przeciwciał i monocytów. Jeśli więc uprawiamy regu-
larnie sport, nasza odporność jest sumą pojedynczych 
treningów. Po jednym treningu następuje wzrost od-
porności nawet do dwóch dni! Jednak ćwiczenia nie 
powinny być bardzo wyczerpujące, bo takie stanowią 
dla organizmu stres, a ten zawsze działa obciążająco 
na układ immunologiczny. Dlatego np. po maratonie 
odporność spada. Z tym jednak zastrzeżeniem, że 
ekstremalny wysiłek dla każdego coś innego znaczy. 
Na przykład, kiedy mamy słabą kondycję (z trudem 
wchodzimy po schodach) i nagle biegniemy na fit-
ness, to będzie dla nas drastyczny wysiłek. Dla innej 
osoby może być nim właśnie bieg długodystansowy. 

A jak wygląda odpornościowa dieta? Czy powinno 
się np. rezygnować z mięsa? 
Obecnie najważniejsze jest, by dieta była jak najmniej 
przetworzona. Wielu specjalistów potwierdza, że we-
ganizm jest najkorzystniejszy dla zdrowia, jednak ro-
zumiem, że nie każdy może być na niego gotowy. Nie 
wszystkim będą smakowały dania roślinne. Nie chodzi  
o to, żeby w ogóle wyeliminować mięso. Istotne jest, 
by spożywać je w umiarkowanych ilościach, stawiać 
na produkty sezonowe oraz lokalne, czyli powstające 
w naszej strefie klimatycznej i nieprzetworzone. 

Dlaczego należy unikać żywności przetworzonej?
W takiej żywności jest niewiele substancji odżyw-
czych. Dodawane są natomiast w dużych ilościach 
substancje konserwujące, smakowe, które skumu-
lowane mogą przeciążać wątrobę – nasz naturalny 
system odtruwania. Taka żywność zawiera też dużo 
tłuszczu i najczęściej tego najbardziej dla nas nieko-
rzystnego. Powoduje on zwiększenie ilości choleste-
rolu we krwi, odkładanie się blaszki miażdżycowej 
i   wzrost ryzyka chorób naczyniowych – które po-
wodują szybsze starzenie się organizmu, a więc także 
osłabiają układ immunologiczny. Przede wszystkim 

Dlaczego różnimy się pod względem odporności na 
infekcje? Co o tym decyduje?
Lek. med. Anna Plucik-Mrożek: Na odporność każdy 
z nas pracuje, przede wszystkim stylem życia. Szcze-
gólnie jeśli mieszkamy w mieście, narażamy organizm 
na funkcjonowanie w niekorzystnych warunkach. Kie-
dy np. przesiadujemy godzinami w klimatyzowanych, 
niewietrzonych pomieszczeniach – w powietrzu, 
którym oddychamy, krąży wiele chorobotwórczych 
patogenów i łatwiej o infekcję. Także przebywanie 
w dużych skupiskach ludzkich bez zachowania za-
sad zdrowej higieny, trzymania dystansu, mycia rąk 
–  w okresach nasilonych infekcji (sezon grypowy, 
pandemia) – może sprawić, że chorujemy częściej. 
Znaczenie ma też zaniedbywanie szczepień. A to one 
nas chronią przed chorobami. Ważna jest również  
dieta i czy jesteśmy aktywni fizycznie. Mam na myśli 
nie tylko sport, ale też codzienną aktywność. 

Zacznijmy od aktywności fizycznej. Dlaczego wpły-
wa na odporność? 
Podczas ruchu po 20-25 minutach uwalniają się do 
krwi te komórki układu odpornościowego, które są 
zdolne do zwalczania infekcji. Rozpoznają, jakie pa-
togeny trafiły do krwiobiegu i są gotowe na walkę 

Zadbaj o siebie, ale także – zostań w domu, kie-
dy dopadła cię choroba. Największa zakaźność 
występuje w ciągu pierwszych trzech dni. Pan-
demiczne doświadczenia nauczyły nas, że dziś 
to niemodne iść z przeziębieniem do pracy czy 
szkoły – by nie rozsiewać infekcji. Ostatecznie 
dajemy również szansę naszemu organizmowi 
na odpoczynek. A to uruchamia jego naturalne 
siły obronne.

Kiedy atakuje  
infekcja

CZAS NA ZDROWIE 11



NATURALNA
BIODEGRADOWALNA

FORMUŁA

W 100%
free

gluten ZE SKŁADNIKAMI
Z UPRAW
EKOLOGICZNYCH

Silny w walce z kaszlem, delikatny dla Twojego organizmu.

GrinTuss łagodzi  
suchy i mokry kaszel,  
chroniąc błonę śluzową i dbając  
o równowagę Twojego organizmu.

Z Poliresin®
roślinnym kompleksem  
molekularnym z żywic,  

polisacharydów  
i flawonoidów.

Tabletki i syrop dla
dorosłych i młodzieży.

Syrop dla dzieci
powyżej 1. roku życia.

W APTEKACH

WYROBY MEDYCZNE    0373
Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją używania.

Aboca posiada certyfikat B Corp  
dobrowspolne.aboca.com 
Producent: Aboca S.p.A. Società Agricola  
Sansepolcro (AR) - Italia
Dystrybutor: Aboca Polska Sp. z o.o.,  
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6 - Polska

 Suplementujmy te witaminy, których 
nie możemy dostarczyć sobie 

naturalnie. To przede wszystkim 
witamina D3.  

jednak przetworzona dieta obciąża jelita. A są one 
bastionem naszej odporności!

Jak kondycja jelit wpływa na naszą odporność?
W jelitach bytuje tzw. mikrobiom jelitowy – nasze in-
dywidualne ochronne bakterie, które nie dopuszcza-
ją do rozwoju chorobotwórczych mikroorganizmów. 
Mikrobiom jest niezwykle wrażliwy na to, co jemy. 
Bardzo korzystnie wpływa na niego np. błonnik. 
W żywności przetworzonej błonnika jest zaś niezwy-
kle mało. Znajdziemy go przeważnie w świeżych pro-
duktach, warzywach, owocach, a nie w tym, co leży 
miesiącami na półce czy w lodówce. Bakterie jelito-
we w środowisku błonnikowym dobrze się rozwijają, 
dzięki temu dbają o naszą odporność. Zwiększają np. 
produkcję substancji poprawiających szczelność ścia-
ny jelita. Wówczas patogenne bakterie czy wirusy nie 
są w stanie przedostać się w głąb organizmu – zostają 
unieszkodliwione w obrębie układu pokarmowego. 

Czy kondycję mikrobioty jelitowej warto więc 
wspierać, stosując probiotyki – zdrowotne kultury 
mikroorganizmów?
Tak, szczególnie jeśli chorowaliśmy. Często zanie-
dbujemy wówczas bardzo ważną suplementację 
probiotykami. Tymczasem, co najmniej przez miesiąc 
po zakończeniu infekcji powinno się je zażywać, by 
wspomóc odbudowę mikroflory. Tym bardziej, gdy 
przeszliśmy infekcję jelitową lub jesteśmy po antybio-
tykoterapii – której skutkiem ubocznym jest osłabie-
nie ochronnego mikrobiomu naszego organizmu.

Co jeszcze suplementować, by się nie przeziębiać?
Na pewno, poza probiotykiem, wesprzemy swoją 
odporność, suplementując te witaminy, których nie 
dostarczymy naturalnie w diecie. To przede wszyst-
kim witamina D3. W Polsce słońce pada pod takim 
kątem, że nasza skóra nie jest w stanie zsyntetyzować 
jej w wystarczającej ilości. A witamina D3 jest  kluczo-
wa dla zdrowia: nie tylko wspiera układ odpornościo-
wy, ale też chroni przed rakiem oraz depresją. Z kolei 
u wegan do budowania odporności wskazane jest 
suplementowanie witaminy B, która naturalnie wystę-
puje tylko w produktach odzwierzęcych. 

A w jaki sposób szczepienia wpływają na naszą od-
porność?
Ze szczepionką dostarczamy organizmowi dezakty-
wowany patogen, czyli bakterię lub wirus. To powo-
duje odpowiedź układu immunologicznego – rusza 
produkcja określonych komórek krwi, które są wy-
specjalizowane w walce z tym intruzem. Kiedy znaj-
dzie się on w naszym organizmie, dokładnie wiedzą, 
jakie przeciwciała muszą wyprodukować. I robią to 
niezwykle sprawnie. Następuje celowana odpowiedź 
na konkretny patogen. To wpływa na uogólnioną 
 odporność. Oczywiście, że kiedy np. szczepimy się 

12 CZAS NA ZDROWIE

1.  Wysypiaj się – zapewnisz organizmowi 
maksimum mocy.

2.  Zadbaj o ruch na świeżym powietrzu  
– zahartujesz się.

3.  Jedz przynajmniej dwa, a najlepiej wszyst-
kie ciepłe posiłki dziennie – wspaniale 
 rozgrzeją.

4.   Suplementuj witaminę D3 – filar układu 
odpornościowego.

5.   Redukuj skutki stresu – silnie podkopują 
zdrowie.

6.   Myj ręce – mydło zabija 99,9 proc. chorobo-
twórczych mikroorganizmów.

7.  Otocz się grupą wsparcia (rodzina, 
 przyjaciele) – razem zawsze łatwiej stawić 
czoła kłopotom.

ZŁOTYCH
ZASAD7

RECEPTA NA ZDROWIE
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reklama

Każda choroba obniża odporność. 
Organizm potrzebuje odpoczynku, 
żeby się zregenerować.

przeciwko grypie, nie chronimy się przed przezię-
bieniem – tylko przed określonym szczepem wirusa 
grypy z danego roku. Jednak jeśli unikniemy zacho-
rowania na grypę, nie osłabimy całego organizmu. 
W efekcie trudniej potem złapać kolejne infekcje.

Czy na odporność wpływa sposób, w jaki obchodzi-
my się ze swoim organizmem w trakcie infekcji?
Tak, każda choroba obniża naszą odporność. Je-
śli więc podczas i po infekcji o siebie nie zadbamy 
(np. chodzimy przeziębieni do pracy), podkopujemy 
swoje zdrowie. Organizm potrzebuje odpoczynku, 
by się zregenerować. Pozbawiony tego szybciej nara-
ża się na kolejną infekcję. Cóż, układ odpornościowy 
się napracował, a my mu nie daliśmy szansy na odbu-
dowę sił. Dbajmy o siebie dla zdrowia! l

Jak wybrać 
dobry probiotyk?
Najlepiej byłoby poradzić się w tej sprawie 
specjalisty – obecnie dostępne są różne 
szczepy bakterii probiotycznych, które można 
dobrać do konkretnego zapotrzebowania. 

Ważna jest cena – nie kupujmy tych podej-
rzanie najtańszych. Wybierajmy również 
preparaty, w których połączono prebiotyk 
z probiotykiem (prebiotyki to swego rodzaju 
paliwo dla mikroflory – nie ulegają trawieniu, 
wspierając bakterie jelitowe). Mają one nieco 
szersze działanie. 

Prebiotyki należy stosować co najmniej 
 przez miesiąc po zakończeniu infekcji, żeby 
 wspomóc odbudowanie mikroflory.   



CO TO JEST
ANTYBIOTYKOOPORNOŚĆ?

A ntybiotyki leczą infekcje o podłożu bakteryj-
nym, np. anginę czy zakażenie skóry – dawniej 
śmiertelne, dziś do opanowania w kilka dni. 
Jednak rośnie liczba przypadków, w których 

choroba zwycięża – ze względu na uodpornienie na 
wszystkie rodzaje dostępnych antybiotyków. Coraz czę-
ściej słychać doniesienia o zgonach osób np. z powodu 
zapalenia płuc, bo zaraziły się bakteriami, na które nie za-
działał żaden antybiotyk. Dlaczego? Bakterie jako żywe 
organizmy walczą o przetrwanie. Mutują więc, pozyskując 
geny od towarzyszących im innych bakterii – to umożliwia 
im zwalczanie działania antybiotyków. Zyskują antybiotyko-
oporność i cechę tę przekazują swoim towarzyszom. Me-
dycyna staja się wobec nich bezradna. 

PRZYCZYNY NADUŻYWANIA 
ANTYBIOTYKÓW
Szacuje się, że nawet 70 proc. antybiotyków jest przepisy-
wanych niepotrzebnie. Winę za to ponoszą obie zainte-
resowane strony: lekarze, którzy wolą dla bezpieczeństwa 
jednak wypisać receptę, oraz pacjenci – wymagający 
antybiotyku jako szybko działającego leku. Antybiotyk 
daje pacjentowi złudną pewność, że zastosowano od-
powiednie leczenie. Tymczasem zwykle i tak poczułby się 
lepiej po kilku dniach (tyle trwa ostra faza infekcji). Jednak 
wiele osób uważa, że skoro zalecono im jedynie leżenie, 
ibuprofen oraz rozgrzewającą herbatę z malinami, nie jest 
to skuteczna terapia. 
Większość infekcji jest wywołana przez wirusy, na które an-
tybiotyk nie działa. Podanie go nie tylko więc nie zadziała, 
ale może zaszkodzić. Następuje osłabienie ochronnej flo-
ry bakteryjnej naszego organizmu (antybiotyk wyniszcza 
wszystkie bakterie – także te dobre), co umożliwia wiruso-
wi swobodny rozwój. W konsekwencji słabnie układ od-
pornościowy – mamy większą skłonność do zapadania na 
kolejne infekcje.

Kamień milowy medycyny 
– antybiotyk – wynaleziony w latach 
20. ubiegłego wieku – wkrótce może 
stać się bezużyteczny. Co to jest 
antybiotykooporność i jak jej 
przeciwdziałać?

Sytuacja, kiedy na chorego nie działa żaden antybiotyk, dużo 
częściej dotyczy leczenia szpitalnego. W szpitalach bowiem 
endemicznie bytują odporne na leczenie szczepy bakterii. Cza-
sami odporność na antybiotyk udaje się przełamać zwiększoną 
dawką. Choć nierzadkie są obecnie zgony wynikające z tego, że 
pacjenta po prostu nie ma czym leczyć. 

Kogo dotyczy problem?

BŁĘDY W DAWKOWANIU 
Problem antybiotykooporności wynika także z błędów 
podczas stosowania leku. Bywa, że mylimy się w dawko-
waniu lub przerywamy leczenie już po kilku dniach – kiedy 
poczujemy się lepiej. Często zdarza się również, że pacjen-
ci sami (bez konsultacji z lekarzem) zażywają antybiotyk, 
który mają w zapasach domowej apteczki – wyłącznie 
przez weekend, by wykurować się na poniedziałek. Nie-
stety, to bardzo szkodliwa praktyka! Przerwanie leczenia 
spowoduje, że bakterie pozostaną aktywne – zyskają czas 
na uodpornienie się na antybiotyk. Poza tym przekażą tę 
umiejętność kolejnym pokoleniom bakterii. 

MIĘSO Z ANTYBIOTYKAMI 
O tym, że antybiotyki przestają działać, decydują też złe 
praktyki w rolnictwie. Odkryto, że pasze z antybiotykami 
zwiększają znacznie zyski, np. w hodowli drobiu – kur-
czaki są większe i szybciej rosną, co było wykorzystywane 
na masową skalę. Wprawdzie od 2006 roku w UE jest to 
zabronione, ale nadal antybiotykami można leczyć chore 
zwierzęta. Hodowcy zwykle podają lek także całemu sta-
du – profilaktycznie. Trudność polega na tym, że nie da się 
skutecznie skontrolować, czy ubój nastąpił w odpowied-
nim odstępie czasu od zakończenia leczenia. 

NASZ EKSPERT
lek. med. Anna  
Plucik-Mrożek 
specjalista chorób 
wewnętrznych, lekarz 
medycyny sportowej, 
prezes Fundacji Exercise 
is Medicine Poland
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Tylko lekarz może zdecydować, czy 
i jaki antybiotyk powinniśmy zażyć. Jest 
wiele preparatów na różne szczepy 
bakterii. Sami nie jesteśmy w stanie 
ocenić, który będzie skuteczny. 

W medycynie od lat nie stworzono żadnej no-
wej, przełomowej grupy antybiotyków (jak 
miało to miejsce w latach 70. i 80. XX w.). Dlate-
go musimy umiejętnie korzystać i szanować te 
leki, które są dostępne. Pomaga w tym np. le-
czenie się u jednego specjalisty, który zna nasz 
organizm i wie, kiedy rzeczywiście potrzebuje-
my antybiotyku. W Wielkiej Brytanii zbadano, 
że istotnie niższy procent śmiertelności wystę-
puje u pacjentów, którzy trzymają się latami 
tego samego lekarza. 

BRAK NOWYCH LEKÓW 

ANTYBIOTYKI OSTATNIEJ SZANSY – BEZ 
SZANS
W Chinach odkryto bakterie z genem odpornym na tzw. 
antybiotyk ostatniej szansy, kolistynę, stosowaną w lecze-
niu szpitalnym, kiedy wszystkie inne antybiotyki zawiodły. 
Problem wziął się z tego, że kolistynę stosowano w Chi-
nach masowo w hodowli drobiu i świń. Zmutowane bak-
terie przeniknęły z hodowli do środowiska.

MĄDRA PROFILAKTYKA
Jak więc unikać problemu antybiotykooporności? 

  Stosujmy się do podstawowych zasad higieny, jak do-
kładne mycie rąk wodą z mydłem – ta czynność elimi-

nuje większość mikroorganizmów przenoszo-
nych na skórze. 

  Podczas infekcji kaszlemy i kichamy w zgięcie łokcia 
(infekcja się nie rozprzestrzenia).

  Szczepimy się – co wzmacnia ogólną odporność.

ZBAWIENNE PROBIOTYKI 
By jak najrzadziej zażywać antybiotyki, trzeba również 
dbać o kondycję mikrobiomu jelitowego. Dlatego 
bezwzględnie w trakcie antybiotykoterapii stosujemy 
probiotyki i przedłużamy ich zażywnie do miesiąca po 
terapii. Dobre bakterie potrzebują czasu, aby się odno-
wić. Obecnie dostępne są takie probiotyki, które można 
zażywać z antybiotykiem.

KIEDY POSIEW I ANTYBIOGRAM
Posiew z antybiogramem to badanie, które określa, jakie 
bakterie nas zaatakowały i na jakie antybiotyki są wraż-
liwe. Powinno się go robić przed wypisaniem recepty 
na konkretny preparat. Jednak wymaga to czasu – wynik 
przychodzi zwykle już po skończonej infekcji. Przyszłością 
medycyny jest tworzenie szybkich testów określających, 
jaki szczep bakteryjny nas zaatakował, by precyzyjnie 
dobrać antybiotyk. Obecnie badania są w fazie ekspe-
rymentów. Dziś są dostępne testy paskowe – pomagają 
rozstrzygnąć, czy mamy infekcję dróg moczowych, która 
wymaga podania antybiotyku. 

RYZYKO REZYGNACJI Z LECZENIA
Szkodliwe może być również rezygnowanie z terapii an-
tybiotykiem, kiedy jest ona bezwzględnie wskazana (np. 
podczas anginy). To prawda, że także bez leczenia choro-
ba minie, lecz narażamy się na ryzyko powikłań wywoła-
nych np. przez paciorkowce: zapalenie stawów, mięśnia 
sercowego czy niewydolność nerek. Zawsze też trzeba 
brać pod uwagę możliwość występowania innych cho-
rób towarzyszących infekcji jak nadciśnienie czy cukrzyca. 
Może dojść do ich poważnych powikłań. Przy cukrzycy 
łatwiej m.in. o rozprzestrzenienie infekcyjnej bakterii i po-
wstanie sepsy. l 
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Migrena to trudny przeciwnik. Niełatwo się z nią zaprzyjaźnić, szczególnie wtedy, gdy 
odbiera radość życia. Ale warto się starać poskromić chorobę, zanim ona zapanuje nad 

nami.  Co sprzyja migrenom? Jakie są najnowsze i skuteczne sposoby na migrenę?

M 
igrena to coś więcej niż silny ból gło-
wy. To najczęstsza, przewlekła choro-
ba neurologiczna w krajach rozwinię-
tych. Szacuje się, że choruje na nią ok. 

 10-16 proc. populacji świata, z czego 3-5 proc. osób wy-
maga stałych konsultacji lub pomocy lekarskiej. 75 proc. 
cierpiących z powodu migreny to kobiety. Chorują one 
2,5 razy częściej niż mężczyźni. Choć nie ma na to twar-
dych dowodów, specjaliści przypuszczają, że winne temu 
są hormony – estrogeny. Ataki choroby zdarzają się z róż-
ną częstotliwością – czasem raz w tygodniu, a niekiedy raz 

w miesiącu. Jednak zawsze do ustąpienia bólu chory nie 
jest w stanie normalnie funkcjonować, pracować, zajmo-
wać się domem czy się uczyć. Zazwyczaj ból trwa jeden 
dzień, jednak zdarza się, że mija dopiero po kilku dobach. 
Najtrudniejsza do zaakceptowania jest nieuchronność 
kolejnego ataku i strach przed jego nasileniem.

WAŻNE OBSERWACJE
Najlepszym sposobem walki z migreną jest zapobie-
ganie jej atakom. Jeżeli uda nam się zaobserwować, 
co je poprzedza, będziemy w stanie nie dopuścić do 

POKONAĆ

MIGRENĘ
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Głód. Nawet opuszczanie posiłku może spro-
wokować migrenę. Trzeba jeść regularnie, ale 
nie przejadać się. Osoby cierpiące z powodu 

migren nie powinny wychodzić z domu bez śniadania. 
Ważne jest i to, aby nie stosować drastycznych diet od-
chudzających czy oczyszczających.

Alkohol. Niebezpieczne jest zwłaszcza czer-
wone wino, sherry i porto. Związków fenolo-
wych obarczanych odpowiedzialnością za bóle 

głowy nie ma w białym winie. 
Stres i przemęczenie. Osoby cierpiące 
z powodu migreny powinny dużo wypoczy-
wać i sprawiać sobie drobne przyjemności. Po-

mocne będą różne techniki relaksacyjne (np. medytacja, 
joga). Warto zadbać o sen, ale zbyt długie wylegiwanie 
się w łóżku ma tak samo złe skutki, jak niedobór snu. Ata-
kom mogą też zapobiegać masaże karku i szyi oraz spę-
dzanie jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. 

Zmiana klimatu. Na gwałtowne skoki ciśnie-
nia spowodowane przetaczaniem się frontów 
atmosferycznych nie mamy żadnego wpływu.  

Możemy jednak decydować, gdzie spędzimy np. urlop. 
Migrenowcom nie służy silny, zimny morski wiatr, inten-
sywne słońce, wysokie ciśnienie w górach (i wiatr halny), 
a także wilgotne tropiki. 

nich lub – dzięki wczesnej interwencji – zmniejszyć na-
tężenie przykrych objawów. Aby dowiedzieć się, co 
najczęściej wyzwala atak choroby, musimy monitoro-
wać  organizm. To dobry sposób, by znaleźć sprawcę 
cierpień. Na czym to przyglądanie się ma polegać? 
Gdy tylko poczujemy, że atak się zbliża, postarajmy się 
odtworzyć w pamięci poprzedzające go 24 godziny. 
Zanotujmy, co jedliśmy i piliśmy, co robiliśmy, jaka była 
pogoda, który to dzień cyklu miesiączkowego, czy 
wydarzyło się coś niezwykłego, czy zażywaliśmy jakieś 
leki itp. Notatki z chwil sprzed kilku kolejnych ataków 
pomogą zarówno i nam, i lekarzowi określić ich bezpo-
średnią przyczynę. Lista tego, co może wywołać atak 
migreny, z pewnością będzie długa. Nie przejmujmy 
się tym za bardzo. Nie chodzi przecież o to, żeby ze 
wszystkiego rezygnować, ale o to, aby unikać tego, 
co prowokuje atak. Osobiste obserwacje chorego są 
niezwykle ważne dla prawidłowego postawienia dia-
gnozy. Migreny nie można wykryć badaniami labora-
toryjnymi i obrazowymi.

UWAGA, NADCHODZI
Typowy atak migrenowy składa się z kilku faz, dla których 
specjaliści znaleźli odpowiednie nazwy.
Faza prodromalna (czyli wstępna) – symptomy ataku 
pojawiają się zazwyczaj 3 godziny przed bólem głowy, 
jednak u niektórych osób mogą wystąpić dzień przed 
atakiem. Są to subtelne objawy, wolno narastające, nie-
jednokrotnie trudne do zauważenia. Zwykle jest to wstręt 
do światła (fotofobia) i dźwięków (fonofobia). Czasem 
pojawia się wilczy apetyt i narastające pragnienie, zmiana 
nastroju (smutek, rozdrażnienie), ból mięśni, bladość skó-
ry oraz częste ziewanie i zatrzymanie wody w organizmie. 
Aura – to chwilowe i przemijające nieprawidłowości 
neurologiczne, objawiające się najczęściej zaburzenia-
mi wzrokowymi. Typowe jest rejestrowanie „błysków” 
(o różnej kolorystyce), ciemnych plam i „paprochów” po-
jawiających się w polu widzenia. Możliwe jest drętwienie 
kończyn, problemy z wysławianiem się oraz rozkojarzenie. 
Ból głowy – jest on najczęściej jednostronny, obejmu-
je okolicę skroni lub tył głowy. Jest opisywany jako tęt-
niąco-pulsujący. Towarzyszą mu nudności lub wymioty. 
Chorzy nie tolerują światła, dźwięków, a także zapachów. 
Nasilone jest też odczuwanie zimna. Jakikolwiek wysi-
łek nasila objawy, co zmusza chorego do pozostawania 
w bezruchu i leżenia w zaciemnionym pokoju. Ból utrzy-
muje się od 4. do 72. godzin, chociaż zwykle ustępuje po 
upływie doby. 

Bólu głowy nie wywołuje biała 
czekolada, jeśli więc jesteś łasuchem,  

wybieraj właśnie ją. Serki topione, 
białe i twarogi możesz śmiało jeść. 

CO SPRZYJA 
MIGRENOM?
Specjaliści uważają, że atak migreny może spo-
wodować prawie wszystko. Najczęściej jednak 
są to składniki jedzenia, przemęczenie lub silne 
zewnętrzne bodźce, np. hałas. Niewskazane 
są: kawa, coca-cola, mocna herbata i napoje na 
bazie kofeiny. Unikajmy dojrzewających serów, 
konserw oraz owoców cytrusowych.

Ustępowanie objawów – jeżeli migrena nie jest le-
czona i przebiega naturalnym rytmem, sen jest najlepszą 
formą przerwania ataku. Ból głowy ustępuje po przebu-
dzeniu. Czasem ulgę mogą przynieść wymioty. 
Faza końcowa – objawia się zmęczeniem i wyczerpa-
niem. Nierzadko utrzymuje się niechęć do jedzenia. 

DIETA MIGRENOWCA
Dieta powinna uwzględniać odpowiednią ilość mikro-
elementów, które odgrywają dużą rolę w profilaktyce 
migrenowej. Dotyczy to szczególnie magnezu (500 mg 
dziennie). Niektórzy uważają, że aby zapobiec migrenie, 
niezbędne jest przyjmowanie 50 mg dziennie niacyny 
(kwas nikotynowy, witamina PP), 2 razy dziennie po 25 mg 
pieprzu tureckiego i w takiej samej ilości wysuszonych li-
ści ze złocienia maruny.

CZAS NA ZDROWIE 17
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Hałas, migoczące światło. O narażenie 
się na takie doznania bardzo łatwo w czasie 
masowych imprez, m.in. koncertów, w dys-

kotece. Jednak trzeba unikać nadmiaru bodźców słu-
chowych i wzrokowych. Dlatego warto zadbać o to, aby 
pozostali domownicy głośnej muzyki słuchali w słuchaw-
kach. Zakupy w centrach handlowych lepiej robić rano, 
ponieważ wtedy z głośników nie płynie szalona i głośna 
muzyka. Osoby zmagające się z bólem migrenowym po-
winny również unikać migocących ozdób domowych, 
np. lamp zmieniających barwę światła czy pulsujących 
ozdób choinkowych.

Intensywne zapachy. Przyczyną ataku 
migrenowego może być każdy zapach. Nale-
ży więc zrezygnować z ostrych perfum, a już 

szczególnie tych na bazie piżma. Można używać wody 
toaletowej o delikatnej nucie kwiatowej. Warto także za-
instalować – polecane jest to przede wszystkim w kuch-
ni i łazience – nowoczesne wyciągi, które efektywnie 
oczyszczą powietrze. W mieszkaniu nie należy palić kadzi-
dełek i świec zapachowych.

SZUKAJ POMOCY
To nieprawda, że nie ma sposobów na migrenę. 
Współczesna farmakologia dysponuje lekami, które 
pozwalają na szybkie i skuteczne przerwanie napadu 
oraz powrót do zwykłej aktywności. Niestety, leki naj-
nowszej generacji, do których zalicza się przeciwciała 
monoklonalne anty CGRP, nie są w Polsce refundo-
wane. Ich cena jest bardzo wysoka i dlatego niewiele 
osób może sobie na nie pozwolić. Podobnie jest z tok-
syną botulinową typu A – iniekcje stosuje się w migre-
nie przewlekłej, niestety zabiegi nie są refundowane. 
Nowe leki zmniejszają ilość dni w miesiącu z migreną, 
a więc istotnie poprawiają jakość życia chorych. Dzia-
łanie nowych preparatów jest udowodnione i dlatego 
eksperci starają się o stworzenie programu lekowego 
dla chorych na migrenę, szczególnie przewlekłą. Po 
zakwalifikowaniu się do programu pacjent otrzymuje 
leki bezpłatnie. 
Uwaga! Osoba cierpiąca z powodu migreny powinna 
być pod opieką neurologa, który będzie wiedział, jakie 
leki pomogą złagodzić częstotliwość i nasilenie ataków 
choroby. 

CO STOSUJE SIĘ W LECZENIU MIGRENY?
   Leki przeciwbólowe dostępne bez recepty. Trzeba je 
zażywać na początku ataku. Skuteczniej działają środki 
w formie musującej, czopków czy zastrzyków,
  Silniejsze leki dostępne na receptę. Dobrą opinią 
cieszą się preparaty z grupy tryptanów, ponieważ są 
skuteczne niezależnie od momentu, w którym się je 
zażyje. 
  Leczenie profilaktyczne zapobiegające napadom mi-
grenowym to przyjmowanie np. betablokerów (leki 
przeznaczone m.in. do leczenia nadciśnienia), anty-
depresantów czy leków przeciwpadaczkowych. 

Współczesna farmakologia dysponuje 
lekami, które pozwalają na szybkie 

i efektywne przerwanie ataku migreny 
oraz powrót do zwykłej aktywności. 

MELISA LEKARSKA
Rozluźnia, uspokaja, poprawia nastrój i niweluje 
stany lękowe. Zwalcza jedną z głównych przy-
czyn migrenowego bólu głowy, tj. stres.

RUMIANEK POSPOLITY
Tłumi niektóre przyczyny migreny, np. stres 
i  pobudzenie. Kwiaty rumianku mogą być sto-
sowane przez kobiety w ciąży i matki karmiące.

SZAŁWIA LEKARSKA 
Zapobiega migrenom na tle hormonalnym.  
Napar z łyżeczki ziół zalanych szklanką wody na-
leży pić trzy razy dziennie.

PORADNIK MEDYCZNY

Zioła kontra migrena
ORCZA BOLDO 
Łagodzi dolegliwości przewodu pokarmowego 
towarzyszące atakom migreny. Należy przyjmo-
wać 150 mg dziennie.

WITEKS CZCZONY 
Zapobiega atakom migreny na tle hormo-
nalnym. 50 kropli nalewki należy rozcieńczyć 
w szklance wody i pić trzy razy dziennie.

STRĄCZYNIEC WĄSKOLISTNY
Nasiona rośliny mają właściwości przeczyszcza-
jące, mogą być stosowane przez kilka dni, aby 
odtruć organizm. 

KARCZOCH ZWYCZAJNY 
Skuteczny przy objawach ze strony przewodu 
pokarmowego. Suchy wyciąg w postaci table-
tek można przyjmować 3 razy dziennie.

CZARNUSZKA SIEWNA 
5-10 kropli nalewki należy dodać do szklanki 
wody. Pić kilka łyków, co 5 minut na początku 
ataku. 
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GDY BÓL JUŻ SIĘ POJAWI
   Weźmy tabletkę przeciwbólową, która nam pomaga.   
Nie czekajmy, aż ból się nasili, bo będzie wtedy mniej 
skuteczna. 
   Odprężmy się i jeśli możemy, prześpijmy.
   Gdy pozycja leżąca nie pomaga, wstańmy i zmuśmy 
się do małego wysiłku fizycznego, np. zróbmy ręczne 
pranie, zetrzyjmy kurz, 
   Na głowę załóżmy czapkę lub opaskę, gdyż często 
skóra na skroniach jest tak wrażliwa, że nawet niewiel-
kie podmuchy powietrza powodują duży dyskomfort. 
   Jeżeli mamy mdłości lub wymioty, ssijmy plasterek 
świeżego imbiru lub weźmy lek przeciwwymiotny. l 

SOS MIGRENOWCA
Gdy czujemy, że zbliża się atak, to:

   odprężmy się, np. stosujmy medytację lub inne me-
tody relaksu, 
   zjedzmy małe „co nieco”,
   wypijmy filiżankę kawy lub herbaty z cukrem, 
   zaparzmy napar z pierwiosnka lekarskiego lub ze sto-
krotki, pijmy ciepły, małymi łykami, 
   przewietrzmy pokój lub wyjdźmy na dwór (gdy jest 
bezwietrznie – silny wiatr może wywołać migrenę), 
   wymasujmy kark, głowę, ramiona, możemy także za-
stosować ucisk na odpowiednie miejsca (akupresurę): 
na skroni (na wysokości oczu), z tyłu nad karkiem (po-
niżej kości potylicznej), u nasady kciuka i palca wska-
zującego, 
   połóżmy się w ciemnym, cichym i koniecznie prze-
wietrzonym pokoju, 
   weźmy gorącą kąpiel lub zanurzmy dłonie w ciepłej 
wodzie – być może ulgę przyniesie moczenie nóg 
przez ok. 10 min w gorącej wodzie, a potem przez kilka 
sekund w zimnej (powtórzmy kilka razy), 
   połóżmy na stopy termofor lub poduszkę elektryczną, 
   wetrzyjmy olejek miętowy w czoło i kark, a potem 
schłodźmy te miejsca np. kostkami lodu, 
   zanim rozwinie się migrena, zażyjmy witaminę PP, któ-
ra rozszerza naczynia krwionośne (nie stosujmy jej po 
wystąpieniu bólu, gdyż może go nasilać) – nie prze-
kraczajmy dziennej dawki! 

reklama

Migrena klasyczna – poprzedza ją wystąpienie aury. Występuje 
u około 15 proc. chorych cierpiących z tego powodu. 
Migrena pospolita – bez aury. Jest najczęstszą postacią, występu-
je u 80 proc. 
Migrena menstruacyjna – pojawia się w czasie rozpoczęcia krwa-
wienia miesięcznego i nie występuje w innych fazach cyklu. Jest 
to migrena bez aury.
Istnieje jeszcze kilka rzadkich rodzajów migreny, które w sumie 
dają 5 proc. przypadków. Należą do nich m.in. migrena porażen-
na, siatkówkowa (oczna) i pourazowa.

TYPY MIGRENY



WIZYTA
U DIABETOLOGA

C 
ukrzyca jest chorobą przewlekłą i bardzo 
złożoną. Jej podstawową cechą jest zbyt 
wysokie stężenie glukozy we krwi. Wynika 
ono z zaburzeń metabolicznych organizmu, 

powodujących brak insuliny lub jej nieprawidłowe przy-
swajanie. Insulina to wytwarzany w trzustce hormon, który 
bierze udział we wszystkich procesach przemiany materii 
zachodzących w organizmie człowieka. Glukoza jest źró-
dłem energii dla każdego organizmu, ale do jej wytwo-
rzenia niezbędna jest odpowiednia porcja insuliny.

KTO WYSTAWIA SKIEROWANIE?
Skierowanie do diabetologa możemy otrzymać od le-
karza rodzinnego bądź innego specjalisty, który ma 
podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Odczuwasz chroniczne zmęczenie, często oddajesz mocz, 
a może ciągle chce ci się pić? Jeśli zaobserwowałeś u siebie 
takie objawy, poproś lekarza rodzinnego o skierowanie do 

diabetologa, czyli lekarza zajmującego się diagnozowaniem, 
profilaktyką i leczeniem cukrzycy.
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Skierowanie do diabetologa dziecięcego wystawia le-
karz pediatra. Od czasu otrzymania skierowania w ciągu 
30. dni powinniśmy skontaktować się z poradnią diabe-
tologiczną, aby ustalić termin wizyty. Jeśli będzie ona wy-
znaczona w terminie dłuższym niż miesiąc, nie martwmy 
się, że skierowanie straci ważność. Liczy się data zgłosze-
nia się (zarejestrowania skierowania) w poradni specjali-
stycznej. 

KIEDY ZGŁOSIĆ SIĘ DO DIABETOLOGA?
Cukrzyca może się objawiać na wiele sposobów. Z porady 
diabetologa należy skorzystać, gdy:

  często odczuwamy silne pragnienie,
  często oddajemy mocz lub odczuwamy ból przy jego 
oddawaniu,
  doświadczamy niewyraźnego widzenia,
  bywamy zdezorientowani,
  bez przyczyny tracimy na wadze,
  ciągle odczuwamy zmęczenie, 
  mamy wahania nastroju lub jesteśmy stale poirytowani,
  mamy wysoki poziom glukozy we krwi,
  rany trudno się goją lub występują infekcje skóry,
  mamy nieregularne miesiączki,
  w ciąży stwierdzono u nas wysokie stężenie glukozy we 
krwi.

JAK PRZEBIEGA WIZYTA?
Udając się na wizytę do diabetologa, powinniśmy zabrać 
ze sobą wszystkie wyniki dotychczas wykonanych badań 
oraz odbytych konsultacji specjalistycznych. Warto mieć 
przy sobie wypis ze szpitala, jeśli z jakiegoś powodu tam 
trafiliśmy. Potrzebny będzie też dokument tożsamości. Po-
rada diabetologiczna zaczyna się od starannego zebrania 
wywiadu. Jeśli mamy już rozpoznaną cukrzycę, lekarz bę-
dzie pytał, kiedy postawiono rozpoznanie i jak choroba 
była leczona. Będzie chciał też zapoznać się z wynikami 
glikemii. Zostanie przeprowadzone także badanie przed-
miotowe, w tym pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar 
wagi i wzrostu. 

WAŻNE ZALECENIA
Z lekarzem współpracuje zazwyczaj pielęgniarka 
diabetologiczna, której zadaniem jest edukacja 
diabetologiczna. Zwykle wyjaśnia ona pacjentowi, jak 
obsługiwać urządzenie do pomiaru poziomu cukru 
w warunkach domowych (glukometr), jak często mierzyć 

cukier, jakie produkty żywnościowe wybierać oraz jak 
podawać insulinę, jeśli zaistnieje taka konieczność.
Na koniec otrzymamy zalecenia dotyczące dalszego le-
czenia oraz skierowanie na badania dodatkowe, o ile bę-
dzie to konieczne.

JAKIE BADANIA ZLECA DIABETOLOG?
Podczas leczenia i diagnozowania cukrzycy diabetolodzy 
mogą zlecić wykonanie badań z krwi oraz inne badania 
laboratoryjne. Niektóre z nich to:

  badanie poziomu glukozy we krwi na czczo, 
  wyrywkowe badanie poziomu glukozy we krwi (można 
to zrobić samodzielnie w domu za pomocą gluko-
metru), 
  badanie hemoglobiny glikowanej  [HbA1C] na poziom 
cukru we krwi, 
  doustny test tolerancji glukozy na poziom cukru we krwi, 
  badanie na białko w moczu, 
  badanie na ketony w moczu. 

O 60% można obniżyć ryzyko 
zachorowania na cukrzycę, jeśli 
będziemy regularnie ćwiczyć. 
Ważna jest też dieta pełna warzyw.

ZMIANA STYLU ŻYCIA
W leczeniu cukrzycy niezwykle ważna jest dobra współ-
praca pacjenta z lekarzem i przestrzeganie zaleceń specja-
listy. W przypadku cukrzycy typu 2 radykalna zmiana stylu 
życia, czyli dieta i aktywność fizyczna są bardzo pomocne. 
Czasem to też sposób leczenia choroby, kiedy nie jest 
konieczne przyjmowanie leków. Bywa i tak, że po wpro-
wadzeniu zmian w sposobie żywienia i przy utrzymaniu 
aktywności fizycznej cukrzyca nie znika z organizmu, ale 
nie wymaga leczenia farmakologicznego. W przypadku 
cukrzycy typu 1 podawanie insuliny jest konieczne. 

W SKLEPIE
Wiele produktów spożywczych oznaczonych jest etykietą 
„bezpieczny dla diabetyków” bądź „zalecany dla diabe-
tyków”, co sugeruje, że są one odpowiednie dla chorych 
z cukrzycą. W przypadku dużego spożycia tych produk-
tów warto jednak skonsultować się z nadzorującym cu-
krzycę lekarzem prowadzącym.
Warto używać słodzików. Te dopuszczone do użytku są 
bezpieczne. Zapewniają słodki smak, ale bez niekorzyst-
nych konsekwencji w postaci wyrzutu insuliny i skoku stę-
żenia glukozy we krwi. Słodziki używane do herbaty, kawy, 
sosów czy deserów pomagają również skutecznie kontro-
lować wagę. A to ważne! Można wybrać słodziki naturalne 
(np. stewia czy ksylitol) lub sztuczne (najbardziej popularne 
są aspartam i acesulfam). Niektóre sztuczne słodziki nie na-
dają się do pieczenia i gotowania.  

W ciąży ważne są badania cukru, bo nieleczona cukrzyca jest zagroże-
niem dla dziecka. Może powodować wady układu nerwowego lub 
krążenia. Test obciążenia glukozą w 24-28 tygodniu jest obowiązkowy. 
Wskazaniem do kontroli jest też szybki wzrost i przybieranie na wadze 
płodu. Cukrzycę ciężarnych leczy się przeważnie dietą i aktywnością fi-
zyczną. Czasem potrzebna jest jednak terapia insuliną. 

Cukrzyca ciężarnych

›
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LINOVIT  A+E, 50 G 
Krem ochronny z witaminami A i E do skóry suchej, wrażliwej  
i skłonnej do alergii.

Pielęgnuje, chroni suchą i wrażliwą skórę dzieci oraz dorosłych.  
Krem łagodzi podrażnienia skóry powstałe na skutek niekorzystnego 
działania czynników takich jak: wiatr, suche powietrze oraz 
detergenty. Regeneruje naskórek, przywracając mu miękkość  
i elastyczność.

Linovit A+E jest preparatem z serii Popularnych Receptur – odpo-
wiedników najpopularniejszych maści. Bazę stanowi Eurycyna 
bezwodna S, która natłuszcza i nawilża, oraz działa zmiękczająco.

Kosmetyk

DLACZEGO WARTO SIĘ LECZYĆ?
W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony osób, a przy 
obecnym tempie wzrostu szacuje się, że do 2030 r. ta 
liczba przekroczy 4 miliony. O ile na to, że zachorujemy 
na cukrzycę typu 1, nie mamy wpływu (to choroba au-
toimmunologiczna, w której własne przeciwciała niszczą 
komórki trzustki produkujące insulinę), to już typu 2 jest 
często konsekwencją niezdrowego stylu życia i związanej 
z nim nadwagi oraz otyłości.
Cukrzyca rozwija się bezobjawowo, dlatego zdarza się, że 
pacjent dowiaduje się o chorobie, dopiero kiedy pojawią 
się poważne powikłania cukrzycy, jak udar mózgu, zawał 
serca, kłopoty z nerkami lub ze wzrokiem. Dlatego każda 
osoba powyżej 45. roku życia powinna przynajmniej raz 
na 3 lata wykonywać badanie stężenia glukozy we krwi 
na czczo. Wynik pomiędzy 100-125 mg/dl to sygnał, że 
organizm ma kłopoty z metabolizowaniem węglowoda-
nów i rozwija się stan przedcukrzycowy. Powyżej lub rów-
ny 126 mg/dl wskazuje na rozpoznanie cukrzycy i wymaga 
dalszej diagnostyki oraz wdrożenia leczenia przy jedno-
czesnym zachowaniu zdrowego trybu życia. 

OBJAWY POWIKŁAŃ
Dobrze kontrolowana cukrzyca to cel każdego pacjenta 
oraz prowadzącego go lekarza. Niestety, statystyki me-
dyczne potwierdzają, że co druga osoba z cukrzycą ma 
objawy powikłań. Należą do nich:

  retinopatia cukrzycowa – choroba oczu spowodowa-
na uszkodzeniem naczyń siatkówki; nieleczona cukrzyca 
może doprowadzić do utraty wzroku,
  nefropatia cukrzycowa – choroba nerek; wysokie stę-
żenie cukru może prowadzić do całkowitej niewydol-
ności nerek,
  neuropatia cukrzycowa – choroba nerwów; konse-
kwencją są zaburzenia czucia, przeczulica, zanik mięśni, 
niedowład; jest jedną z przyczyn rozwoju zespołu stopy 
cukrzycowej oraz impotencji u mężczyzn,
  choroba wieńcowa, zwiększająca ryzyko zawału serca,
  zespół stopy cukrzycowej – prowadzi do zaburzeń 
unerwienia i ukrwienia stopy, powodując owrzodzenia, 
rozwój martwicy i konieczność amputacji,
  choroba niedokrwienna ośrodkowego układu nerwo-
wego, powodująca uszkodzenie mózgu.

ELEKTRONIKA DLA DIABETYKA
Diabetyk musi stale kontrolować swoją dietę. Obecnie 
są już dostępne aplikacje mobilne, które obliczają tzw. 
wymienniki, czyli zawartość węglowodanów, białek  
i tłuszczów w posiłkach. Pełnią też funkcję dzienniczka cu-
krzycowego. Pozwalają m.in. przeglądać historię pomia-
rów, wykresy i statystyki dla wybranych przedziałów czasu  
i mają opcje generowania raportów dla lekarza. Także 
klasyczne urządzenie do pomiaru glikemii doczekały się 
wielu ulepszeń. Niektóre mają sygnalizację za pomocą ko-
loru, np. zielony oznacza wartości w normie, a czerwony – 
hiperglikemię. Jest to szczególnie przydatne, gdy pomiar 
trzeba przeprowadzić w nocy.  l 

Diabetolog diagnozuje i leczy różne typy cu-
krzycy oraz jej powikłania. Są to:

  cukrzyca typu 1 (insulinozależna), 
  cukrzyca typu 2 (insulinoniezależna),
  cukrzyca powstała w czasie ciąży – cukrzyca 
ciążowa, 
  cukrzycowa kwasica ketonowa występują-
ca podczas leczenia cukrzycy, 
  neuropatia cukrzycowa  – zaburzenia funk-
cjonowania układu nerwowego, 
  nefropatia cukrzycowa – zaburzenia pracy 
nerek,
  hipoglikemia (niski poziom glukozy) i hiper-
glikemia (wysoki poziom glukozy),
  inne powikłania spowodowane cukrzycą. 

CO LECZY 
DIABETOLOG?

Ryzyko cukrzycy rośnie u osób, które 
żyją szybko i nerwowo, a do tego nie 

potrafią sobie radzić ze stresem. By 
rozładować emocje warto wykonywać 

ćwiczenia oddechowe.

Produkt dostępny w Ziko Dermo  
i drogerii internetowej zikodermo.pl.
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Co to jest indeks glikemiczny wiedzą już nie 
tylko chorzy na cukrzycę, ale również ci, którzy 

postanowili ograniczyć ilość cukru w diecie. 
Jednak pojęcie ładunek glikemiczny jest 

 dużo mniej znane. Co kryje się pod tą nazwą? 
Czym różni się indeks glikemiczny  

od ładunku glikemicznego? 

DIETA
Z ŁADUNKIEM GLIKEMICZNYM

NASZ EKSPERT
Natalia Palmowska
dietetyk kliniczny 
i sportowy, zajmuje się 
leczeniem nadwagi 
oraz otyłości, prowadzi 
konsultacje dietetyczne, 
a także wykłady 
z zakresu dietetyki

W ęglowodany, zwane też cukrami, 
są głównym źródłem energii, któ-
re w  procesie trawienia zamieniają 
się w glukozę. Znajdują się w sze-
rokiej gamie produktów spożyw-

czych. Dlatego komponując posiłki, powinno zwracać 
się uwagę na wybór odpowiednich węglowodanów, 
bo nadmiar jednych, a niedobór innych, jeśli jesteśmy 
na diecie wykorzystującej ten mikroskładnik (przy dietach 
ketodenicznych jest trochę inaczej), może prowadzić do 
zagrażających naszemu zdrowiu chorób. W tym wyborze 
pomocny jest indeks glikemiczny (IG). 

SKALA INDEKSU  
GLIKEMICZNEGO
Pozwala podzielić produkty na takie, po spożyciu których po-
ziom glukozy we krwi rośnie błyskawicznie, czyli szybko zaspo-
kajają apetyt, ale równie szybko robimy się głodni oraz na takie, 
po których stężenie glukozy we krwi rośnie wolno, czyli dają  
poczucie sytości na długo. Skala IG została podzielona na trzy 
grupy. Do pierwszej – od 0 do 55 należą produkty o niskim 
indeksie glikemicznym, do drugiej – od 56 do 79 o średnim, 
natomiast do trzeciej – od 70 do 100 o wysokim. W zdrowej, 
zbilansowanej diecie należy unikać produktów o wysokim IG.

1
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PRODUKT
INDEKS  

GLIKEMICZ-
NY (IG)

WIELKOŚĆ 
PORCJI  

W  
GRAMACH

ŁADUNEK  
GLIKEMICZ-
NY (ŁG) NA 

PORCJĘ

Jogurt naturalny 36 200 3

 Mleko pełne 3% 
tłuszczu 27 250 3

Mleko sojowe 
1,5% tłuszczu

44 250 8

Chleb pszenny 70 30 10

Pełnoziarnisty 
chleb żytni 

58 30 8

Kuskus 65 150 23

Ryż biały  
gotowany

64 150 23

Makaron 
spaghetti z mąki 
pełnoziarnistej

37 180 16

Tabela ładunków glikemicznych 
niektórych produktów

5DOBRA DIETA
Dieta oparta na produktach o niskim i średnim ładunku glike-
micznym oraz niskim indeksie glikemicznym jest korzystna dla 
zdrowia. Wpływa na obniżenie poziomu cholesterolu całko-
witego, zmniejsza ryzyko zachorowania na miażdżycę, obniża 
i reguluje ciśnienie krwi oraz sprzyja utrzymaniu prawidłowej 
wagi ciała. Poza odpowiednim doborem produktów spożyw-
czych powinno się spożywać cztery niewielkie posiłki dziennie, 
co pomoże utrzymać poziom cukru na stałym poziomie. Śnia-
danie najlepiej jeść nie później niż godzinę po przebudzeniu, 
a ostatni posiłek co najmniej 2 godziny przed snem. Podstawą 
diety powinny być warzywa, rośliny strączkowe, produkty bo-
gate w białko, kasze i produkty pełnoziarniste. l 

reklama

43WYLICZ 
 Ł ADUNEK  GLIKEMICZNY
Ładunek glikemiczny obliczymy, mnożąc zawartość węglo-
wodanów w porcji produktu przez jego indeks glikemiczny 
i dzieląc otrzymany wynik przez 100. Niski ŁG dla posiłku to 
wartość mniejsza bądź równa 10, średnia od 11 do 19, wy-
soki zaś ŁG to ten większy lub równy 20. Dla sumy posiłków 
w  ciągu całego dnia niskim ŁG jest ten poniżej 80, wysoki 
zaczyna się już od 120. Zwykle produkty o wysokim indek-
sie glikemicznym mają również wysoki ładunek, ale bywa też 
odwrotnie. Na przykład arbuz ma wysoki IG (72), ale mało wę-
glowodanów (5 g w 100 g), w związku z czym jego ładunek 
glikemiczny jest mały, bo wynosi 3,5. 

2
WĘGLOWODANY  
A ŁADUNEK GLIKEMICZN Y?
Skąd jednak mamy wiedzieć, ile węglowodanów zawiera pro-
dukt? Takie wyliczenia wydają się skomplikowane, ale w inter-
necie znaleźć można kalkulatory kalorii, które znacznie ułatwią 
określenie ilości węglowodanów dla danego produktu i jego 
wagi. Wystarczy odszukać produkt, który chcemy zjeść lub użyć 
do konkretnego dania, wpisać jego wagę, a kalkulator przeli-
czy, ile węglowodanów zawiera. 

CZYM JEST 
ŁADUNEK GLIKEMICZNY?
Osoby, które swoje codzienne posiłki komponują według 
wskazań indeksu glikemicznego spożywanych produktów, 
powinny również zwrócić uwagę na ich ładunek glikemiczny 
(ŁG). Pokazuje on zależność między indeksem glikemicznym 
a rzeczywistą zawartością węglowodanów zawartą w porcji 
produktu. Ładunek glikemiczny pozwala przewidzieć, jaki 
wpływ na poziom glukozy będzie miało spożycie danej 
porcji żywności. 



Magnez jest jednym z najważniejszych dla zdrowia makroelementów. 
Liczne badania wykazują, że oprócz tego, że wspomaga około 300 reakcji 
enzymatycznych zachodzących w organizmie, działa też zapobiegawczo 

i leczniczo w wielu przewlekłych schorzeniach.

KRÓL SUPLEMENTÓW
MAGNEZ
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W 
 
organizmie człowieka znajduje się 
przeciętnie 30 g magnezu. Ta nie-
wielka ilość pierwiastka ma jed-
nak ogromne znaczenie dla wielu 

jego czynności. Niestety, bardzo dużo osób cierpi 
z powodu niedoboru magnezu. Często jest to spo-
wodowane jedzeniem wysoko przetworzonej żyw-
ności, która jest w niego uboga. Poza tym wiadomo, 
że stężenie magnezu gwałtownie się zmniejsza pod 
wpływem stresu, niektórych chorób, przyjmowania 
pewnych leków oraz podczas dużego wysiłku fizycz-
nego. Dlatego dla utrzymania zdrowia powinniśmy 
dbać o właściwe odżywianie oraz w razie potrzeby 
przyjmować preparaty z magnezem.

Magnez obniża ciśnienie krwi, 
a także przyśpiesza rekonwalescencję 
po przebytym zawale, ponieważ 
przeciwdziała powstawianiu skrzepów, 
rozszerzając tętnice i regulując arytmię.

WŁAŚCIWOŚCI 
MAGNEZU
Magnez jest jednym z najbardziej wszechstron-
nych pierwiastków. Bierze udział w wytwarzaniu 
energii, czynności nerwów, odprężeniu mięśni 
oraz w budowie kości i zębów. Wspólnie z wap-
niem i potasem reguluje rytm serca oraz krzepli-
wość krwi. Wspomaga także wytwarzanie i zuży-
wanie przez organizm insuliny. Najnowsze badania 
dowodzą, że magnez skutecznie zapobiega cho-
robom serca i ma właściwości lecznicze. Okazuje 
się, że mieszkańcy okolic, w których występuje 
twarda woda (taka woda zawiera dużo magnezu), 
znacznie rzadziej umierają na zawał serca. Wiele 
się ostatnio mówi także o roli tego pierwiastka 
w zapobieganiu cukrzycy typu 2. Badania prowa-
dzone przez 6 lat w USA na grupie 1200 pacjen-
tów dowiodły, że u osób z niedoborami magnezu 
ryzyko zachorowania na cukrzycę jest o 94% wyż-
sze niż u tych, które mają prawidłowy lub wysoki 
poziom jego we krwi.

NIEDOBÓR I NADMIAR
Niedobór magnezu manifestuje się rozdrażnie-
niem, nerwowością, kołataniem serca, bezsen-
nością, zmęczeniem oraz powtarzającymi się 
skurczami mięśni lub drganiem powiek. Według 
ostatnich badań długotrwały niedobór magnezu 
zwiększa ryzyko chorób cywilizacyjnych, w tym 
miażdżycy i nowotworów. U zdrowych osób, 
które dobrze się odżywiają, duży niedobór tego 
pierwiastka stwierdza się rzadko. Na deficyt nara-
żone są osoby z cukrzycą, zespołem wadliwego 
wchłaniania, odżywiane dożylnie oraz bardzo 
odwodnione.
Nadmiar magnezu może wywołać nudności oraz 
biegunkę, zawroty głowy, a nawet śpiączkę. 
Na szczęście przedawkowanie magnezu zdarza 
się bardzo rzadko, ponieważ im wyższa dawka 
pierwiastka, tym jest on słabiej wchłaniany przez 
organizm. Poza tym nerki dość skutecznie pozby-
wają się tego mikroelementu. 

ZALETY MAGNEZU
Wiadomo, że wysoki poziom magnezu łagodzi 
skutki przewlekłego zmęczenia, pomocny jest 
także w tłumieniu objawów astmy, zespołu na-
pięcia przedmiesiączkowego. Pierwiastek ten 
zwiększa spoistość kości, dlatego jest polecany 
kobietom w okresie przedmenopauzalnym.  
Magnez poprawia trawienie, przeciwdziała two-
rzeniu się kamieni w nerkach, reguluje pracę tar-
czycy oraz rozszerza drogi oddechowe. Chroni 
też organizm przed pierwiastkami toksycznymi 
(np. ołów, kadm, rtęć) znajdującymi się w warzy-
wach i owocach pochodzących z terenów ska-
żonych.

›

Magnez jest najlepiej wchłania-
ny, gdy przyjmuje się go pod-
czas posiłku. Jeżeli zażywane 
preparaty powodują biegun-
kę, należy zmniejszyć dawkę 
lub stosować glukonian ma-
gnezu, który jest łagodniejszy 
dla przewodu pokarmowego. 
Najlepiej wchłanianą postacią 
pierwiastka jest cytrynian ma-
gnezu. Tlenek magnezu jest 
zwykle najtańszy, jednak ciężko 
przyswajalny.

Jak brać  
magnez?
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ZINIQ+ MAGNEZ 
+ WITAMINA B6, 
50 TABLETEK 

Suplement diety dla 
osób dorosłych. Magnez 
wspomaga prawidłowe 
funkcjonowanie układu 
nerwowego oraz 
funkcje psychologiczne. 
Dodatkowo witamina B6 
przyczynia się do utrzymania 
prawidłowego metabolizmu 
energetycznego oraz 
zmniejsza uczucie zmęczenia 
i znużenia.

Suplement diety

DOBRA SPÓŁKA
Jeśli przyjmujemy preparat zawierający magnez, 
należy dodatkowo zażywać wapń. Brak równowagi 
między tymi dwoma pierwiastkami osłabia ich dzia-
łanie.

ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE MAGNEZU:
  niemowlęta – 30 mg,
  dzieci: od 5. miesiąca życia do 1. roku życia 

– 70 mg, od 1. do 3. roku życia – 80 mg, od 4. do 
9. roku życia – 130 mg,

   chłopcy: od 10. do 12. roku życia – 240 mg, 
od 13. do 18. roku życia – 410 mg,

  dziewczęta: od 10. do 12. roku życia – 240 mg, 
od 13. do 18. roku życia – 360 mg,

  mężczyźni: od 19. do 30. roku życia – 400 mg, 
powyżej 31 lat – 420 mg,

  kobiety: od 19. do 30. roku życia – 310 mg, 
 powyżej lat – 320 mg, 

  kobiety w ciąży:  poniżej 19 lat – 400 mg, 
 powyżej 19 lat – 360 mg,

  w czasie laktacji:  poniżej 19 lat –360 mg,  powyżej 
19 lat – 320 mg.

Źródło: Instytut Żywności i Żywienia (Normy żywie-
nia dla populacji polskiej – nowelizacja)

NIE TRAĆ MAGNEZU
Magnez wypłukuje się przy częstym piciu 
kawy, herbaty i alkoholu. Jego poziom znaczą-
co zmniejsza się także po antybiotykoterapii, 
przyjmowaniu leków moczopędnych oraz an-
tykoncepcji hormonalnej. Na niższe wchłanianie 
wpływa również stres. Długotrwałe nerwowe 
sytuacje powodują, że magnez jest dużo gorzej 
przyswajalny.
Warto też wiedzieć, że magnez może osłabiać 
skuteczność antybiotyków należących do grupy 
tetracyklin.

JAK ZWIĘKSZYĆ  
PRZYSWAJALNOŚĆ 
PIERWIASTKA?
Warto pamiętać, że podczas gotowania warzyw 
i owoców tracimy 30-75% pierwiastka. Dlatego 
najlepiej, jeśli to możliwe, jeść surowe owoce 
oraz warzywa.
Magnez jest makroelementem wchłanianym 
na poziomie jelita cienkiego, dlatego też dieta 
i kompozycja posiłków mogą mieć wpływ na 
jego przyswajanie. Przy dodatkowej suplemen-
tacji warto wybrać tabletki dojelitowe, czyli ze 
specjalną otoczką, która chroni zawartość pre-
paratu przez kwaśnym środowiskiem żołądka 
– otoczka rozpuszcza się dopiero w jelicie cien-
kim, czyli tam, gdzie wchłanianie jonów magne-
zu jest największe.  l 

NATURALNE ŹRÓDŁA 
MAGNEZU
Głównym źródłem magnezu są produkty zbożo-
we, szczególnie kasza gryczana, otręby pszenne, 
płatki owsiane, dziki ryż, migdały, orzechy ara-
chidowe. Dużo go w warzywach strączkowych, 
owocach morza, kakao i czekoladzie. Sporo 
magnezu zawierają kasze jęczmienne, ciem-
ne pieczywo, groszek, szpinak, ryby, żółte sery 
i banany. Niewielką ilość znajdziemy w pozosta-
łych warzywach i owocach, mleku, jajkach, ryżu, 
podrobach, białym pieczywie. Więcej magnezu 
jest w produktach pochodzących z gospodarstw 
ekologicznych. Dobrym źródłem magnezu 
mogą być również wody mineralne, zwłaszcza 
wysoko zmineralizowane i „twarda” woda pitna.Jeśli przyjmujesz  preparat zawierający 

magnez, należy dodatkowo zażywać 
wapń. Brak równowagi między tymi 
pierwiastkami osłabia ich działanie.
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Nakłuwanie jako  
metoda lecznicza?  
Tak, akupunktura może 
pomóc uporać się 
z bólem i przewlekłymi 
schorzeniami. Jest przy 
tym bezpieczna i można 
ją stosować u seniorów, 
kobiet w ciąży oraz dzieci. 

IGŁA,
KTÓRA LECZY

A
 
kupunktura to jedna z metod lecze-
nia w tradycyjnej medycynie chińskiej 
–  starożytnym systemie leczniczym. Za-
liczamy go do dyscyplin holistycznych, 

czyli traktujących pacjenta całościowo – z jego psy-
chiką, ciałem oraz określonymi procesami w orga-
nizmie. Podstawą tradycyjnej medycyny chińskiej 
jest zapewnienie płynnego przepływu energii po-
między organami. Energia, ale i substancje odżyw-
cze przemieszczają się w naszym ciele kanałami,  
tzw. meridianami. Na nich znajdują się punkty aku-
punkturowe – mające konkretne funkcje. Ich nakłu-
wanie przy określonych objawach ze strony organi-
zmu przynosi efekt leczniczy. 

KŁUCIE PRZECIWBÓLOWE
Leczenie akupunkturą zaczyna się od okre-

ślenia, w których narządach lub meridia-
nach doszło do zablokowania (zastoju) 
energii, czyli qi. Taki zastój energetycz-
ny jest główną przyczyną powstawa-
nia bólu w ciele. 

CZY NAKŁUWANIE BOLI?
W początkach tradycyjnej medycyny 
chińskiej do akupunktury używano 
igieł wykonanych z zaostrzonych ka-
mieni, łodyg bambusa, potem z żelaza 

– procedura mogła więc być bolesna. 
Obecnie igły są stalowe (ze stali nie-

rdzewnej) – niezwykle cienkie i elastyczne. 
Zabieg jest bezpieczny. Zgodnie z prawem 

wolno używać wyłącznie sterylnych igieł jedno-
razowych, dzięki czemu nie występuje ryzyko infekcji. 
Poza tym igły są wykonane z litego materiału, co przy 
ich minimalnej średnicy przekroju skutkuje bezbole-
snością nakłucia. Nie dochodzi do przerwania ciągło-
ści tkanek, które się po prostu rozsuwają, nie ma więc 
krwawienia. Jednak leczenie akupunkturą polega nie 

NASZ EKSPERT
dr n. med. Łukasz 
Kmieciak 
neurolog, specjalista 
leczenia bólów głowy, 
założyciel Centrum 
Leczenia Bólów 
Głowy w Łodzi

NATURALNIE
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Czym są  
meridiany?
Meridiany tworzą sieć powią-
zań między narządami oraz 
układami limfatycznym, krwio-
nośnym, mięśniowym i powię-
ziowym. Dlatego regulacja ich 
funkcjonowania ma zbawienny 
wpływ na cały organizm.

tylko na nakłuwaniu, lecz także na manipulowaniu 
przez lekarza igłą w celu uzyskania odpowiednich re-
akcji terapeutycznych w organizmie. I ta część zabie-
gu może objawiać się uczuciem mrowienia, kłucia lub 
rozpierania – lecz nie jest to nieprzyjemne. 

WSKAZANIA DO AKUPUNKTURY 
Poza leczeniem bólu jest jeszcze wiele innych wska-
zań do zastosowania akupunktury. To skuteczna me-
toda w terapii schorzeń przewlekłych. Akupunktura 
nie wpływa na leczenie innymi metodami i bywa 
ich świetnym uzupełnieniem. Można się jej poddać 
w każdym wieku. 

PRZEBIEG ZABIEGU
W trakcie jednego zabiegu akupunktury nakłuwa się 
od kilku do kilkunastu punktów. Zależy to od indywi-
dualnych wskazań. Igły są wprowadzane w punkty na 
całym ciele. Po wkłuciu pozostawia się je na około 
20 minut, zależnie od zaburzenia, z jakim boryka się 
pacjent. 

DLA PRZYSZŁEJ MAMY
Zabiegi akupunktury bywają wsparciem dla kobiet 
ciężarnych. Mogą pomóc uporać się z trudnymi w le-
czeniu nudnościami i wymiotami ciężarnych, a także 
bólami głowy czy pleców. Nakłuwanie akupunkturo-
we zastosowane na krótko przed terminem rozwią-

zania może ułatwić poród. Jednak w pierwszym try-
mestrze ciąży ogranicza się pole działania – wyklucza 
się te punkty nakłucia, które mogłyby w jakikolwiek 
sposób zagrozić rozwijającemu się dziecku.

AKUPUNKTURA A NAUKA
Dzięki odkryciom neurobiologów oraz nowocze-
snych metod obrazowania pracy mózgu wykazano, 
że wkłucie igły w punkty na ciele wywołuje reakcje 
w mózgu i dopiero tą drogą pobudzane są nerwy do-
prowadzające bodźce regulujące do narządów. Za-
tem działanie akupunktury odbywa się przez mózg. l 

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

W WEEKEND

ZIMOWA
REGENERACJAREGENERACJA

Sezonowy spadek formy w zimie to niestety coś, z czym 
zmagamy się rokrocznie. Na szczęście, tak jak istnieją skuteczne 

metody na wzmocnienie odporności, są także sposoby na 
poprawę kondycji i wyglądu skóry. Podpowiadamy, jak 

zorganizować zimowy weekend regeneracyjny. Jakie zabiegi 
pozwolą nam się z powodzeniem zrelaksować?

32 CZAS NA ZDROWIE

URODOWE DOSSIER



Ekspert radzi!
Jesienno-zimowa aura nie sprzyja regene-
racji skóry. Mamy do czynienia z niską tem-
peraturą i wietrzną pogodą. Przebywamy 
też w ciepłych, często suchych pomiesz-
czeniach. To wszystko sprawia, że naskórek 
dość szybko traci wodę. W związku z  tym 
wiosną warto zwrócić uwagę na inten-
sywne nawilżenie oraz regularne peelin-
gi złuszczające. Konieczne jest dogłębne 
oczyszczenie i regeneracja skóry – w prze-
ciwnym razie twarz będzie wyglądać na 
zmęczoną, pozbawioną witalności.

K 
iedy mamy ochotę ukryć się pod kocem, 
możemy się poddać temu uczuciu lub... 
zrobić dla siebie coś miłego i pożytecz-
nego zarazem. Weekendowe zabiegi 
regeneracyjne są naprawdę skuteczne, 

ale powinnyśmy je rozsądnie zaplanować. 

DOBRY PLAN
Warto wyposażyć się w odpowiednie kosmetyki. 
Zimą najbardziej istotne jest dbanie o warstwę hy-
drolipidową, która nie tylko zapobiega utracie wody 
przez komórki, ale też powstrzymuje działanie nega-
tywnych czynników z zewnątrz. Zmiany temperatur, 
suche powietrze we wnętrzach, a nawet noszenie 
wielu warstw ubrań narażają skórę na wysuszenie. 
Starajmy się więc nie dopuścić do tego, by stała się 
szorstka i napięta. Ale jeśli tak jest, w 3 dni uda ci się 
zniwelować szkody. Także, gdy dbasz o skórę na co 
dzień, zorganizuj sobie „weekend odnowy”.

›
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Sięgnij po kremy o bogatych 
formułach. Warto wybrać 
dermokosmetyki ze składnikami 
regenerującymi i powstrzymującymi 
ucieczkę wody ze skóry.

1DZIEŃ
WIECZORNE 

RYTUAŁY

W piątkowy wieczór warto się przełamać i pokonać 
chęć położenia się przed telewizorem z paczką cia-
steczek. Zamiast tego rozpocznij weekend od zabie-
gów w domowym SPA.

Dla ciała
Zacznij od relaksacyjnej kąpieli. Ale uwaga: nie chcesz 
spowodować dalszego wysuszenia skóry, zatem 
woda nie może być gorąca. Dodaj do niej emolient, 
a najlepiej olejek o aromaterapeutycznym działaniu. 
Ten pierwszy dzień twojego planu regeneracji po-
winnaś przede wszystkim poświęcić na odpręże-
nie – ciepła kąpiel rozluźni mięśnie, a odpowiedni 
zapach, np. lawendowy lub różany, uspokoi umysł. 
Po kąpieli osuch skórę ręcznikiem – dociskaj go do 
skóry, ale nie trzyj – a następnie sięgnij po specjal-
ną szczotkę do masażu na sucho. Nie tylko pobu-
dza krążenie, ale także zapobiega puchnięciu nóg 
i redukuje cellulit, rozgrzewa oraz delikatnie złuszcza 
naskórek. Następnie zastosuj bogaty balsam – warto 
wybrać ten o właściwościach rozgrzewających.

Dla twarzy
Po kąpieli otul się szlafrokiem i zajmij swoją cerą. 
Oczyść ją żelem, przetrzyj tonikiem i zaaplikuj olejek. 
Na jego bazie wykonaj głaszcząco-uciskowy masaż 
dłońmi. Gładź twarz od dołu ku górze i od środka 
na boki, a szyję i dekolt od góry ku dołowi. Opusz-
kami palców uciskaj miejsce przy miejscu najbardziej 
napięte: bruzdy wargowo-nosowe, okolice lwiej 
zmarszczki i kurzych łapek. Możesz też posłużyć się 
rollerem jadeitowym. Po masażu nałóż pod oczy 
płatki kolagenowe. 

Dla włosów 
Szczotką z naturalnego włosia starannie rozczesz wło-
sy. Czas na tradycyjny rytuał. Podgrzej w kąpieli wod-
nej olejek i stopniowo nakładaj go na włosy – zanim 
to zrobisz, nie myj ich ani nie mocz.  Wmasowuj złoty 
płyn najpierw w końcówki, a potem na długości. 
Zabezpiecz włosy czepkiem kąpielowym i owiń cie-
płym ręcznikiem. Po pół godzinie umyj włosy, ale 
możesz też pozostawić olej na całą noc.

34 CZAS NA ZDROWIE

URODOWE DOSSIER



2DZIEŃ
AKTYWNY

ODPOCZYNEK

3DZIEŃ
SZTUKA

RELAKSU

Twoja regeneracja to nie tylko zabiegi upiększa-
jące, ale też pobudzenie ciała, zmobilizowanie 
go do aktywności. Warto, bo dzięki treningowi 
poprawiasz krążenie, a tym samym swój wygląd 
i odporność.

Dla ciała
Zanim wskoczysz pod prysznic, wybierz formę 
treningu. Może to być sesja jogi, poranny jog-
ging, szybki i intensywny spacer (może masz psa, 
który będzie ci towarzyszył) albo ćwiczenia HIIT. 
Poczujesz przypływ energii i poprawi się twój 
humor – on także wpływa na kondycję skóry! Po 
treningu weź chłodny prysznic, który pobudzi 
krążenie, a żeby ten efekt był lepszy, zrób peeling 
gruboziarnistym scrubem. Wykonuj koliste ruchy 
od kostek do pośladków, od ramion do dłoni 
i od barków ku dołowi pleców. Pozbycie się mar-
twego naskórka pobudzi odbudowę nowego. 
Po wyjściu spod prysznica posmaruj skórę bo-
gatym balsamem. Wieczorem po oczyszczeniu 
skóry zafunduj sobie automasaż. Sięgnij po świe-
cę, która rozpuszcza się i zmienia w olejek. Ciepły 
płyn aplikuj na dłonie, a potem zdecydowanymi 
ruchami wcieraj w skórę.

Dla twarzy 
Po ćwiczeniach i prysznicu skup się na starannym 
oczyszczeniu twarzy –  spłucz ją chłodną wodą. 
Warto zdecydować się na masaż kostkami lodu 
(możesz zamrozić wodę lub wywar ziół, który do-
datkowo pozytywnie wpłynie na skórę) – pamię-
taj, żeby owinąć je w cienką chustkę. Przesuwaj 
lód od środka twarzy na zewnątrz, bądź bardzo 
ostrożna w okolicach oczu. Taki zabieg pobu-
dzi przepływ limfy, upora się także z wszelkimi 
opuchnięciami. Po masażu twarz powinna być 
przyjemnie napięta. Możesz teraz dodatkowo 
użyć rollera z wypustkami i zaaplikować serum 
oraz krem. To dobry moment na jogę twarzy. 
Najlepiej znaleźć w internecie odpowiedni film 
instruktażowy, możesz wyszukać ćwiczenia na te 
problemy, które cię dotyczą (lwia zmarszczka, wi-
doczne bruzdy nosowo-wargowe itp.).

Ostatni dzień odnowy poświęć na przyjemne za-
biegi masujące i rozgrzewające. Daj sobie czas, 
nie traktuj rytuałów urodowych jak kolejnego za-
dania, a jak formę wypoczynku.

Dla twarzy 
Znów możesz zacząć dzień od masażu twarzy 
kostkami lodu, a także od aplikacji silnie nawil-
żającego serum, a potem kremu. Tym razem to 
w drugiej części dnia postaw na skupienie się na 
cerze. Oczyść ją żelem i sięgnij po enzymatyczny 
peeling – możesz wykonać go w kąpieli lub w sy-
pialni, leżąc pod kocem, słuchając muzyki i czując 
miły aromat świec. Nie przegap jednak momen-
tu, w którym należy zmyć peeling! Oczyszczoną 
twarz przetrzyj tonikiem, a następnie nałóż na nią 
maskę na płachcie. Wybierz zabieg o właściwo-
ściach nawilżających – tu możesz dłużej poleżeć, 
nie przedawkujesz substancji aktywnych. Żeby 
zapewnić sobie piękną skórę, możesz dodatko-
wo sięgnąć po produkt z kategorii sleeping pach, 
czyli maseczkę na noc. Aplikujesz ją jak krem i... 
idziesz spać. Efekty są naprawdę spektakularne.

Dla ciała
Zdecyduj się na tzw. body wrapping. To zabieg, 
który pobudza krążenie, rozgrzewa i otwiera 
pory. Na oczyszczoną i osuszoną skórę zaaplikuj 
warstwę kosmetyku – bogatego balsamu, ma-
ski do ciała czy specjalnego produktu do body 
wrappingu. Następnie owiń ciało folią spożyw-
czą – nie rób tego za mocno. Połóż się pod ko-
cem na co najmniej 45 minut. Potem odwiń folię 
i opłucz skórę chłodną wodą, nie używaj mydła.
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OSTROŻNIE Z PEELINGAMI
  Peelingi na bazie kawy nie tylko pomagają zmarsz-
czyć martwy naskórek, ale też zmniejszają opuch-
nięcia i stany zapalne.

  Regularnie sięgasz po peeling? Czy wiesz, że 
najlepiej kosmetyk ten stosować rano, bo dzięki 
niemu przez cały dzień będziesz wyglądać świe-
żo – w końcu stosowanie go pobudza krążenie 
oraz regenerację. 

  Stosuj peellingi ostrożnie! Zbyt intensywne złusz-
czanie może doprowadzić do naruszenia warstwy 
ochronnej naskórka. Dlatego zimą lepiej skonsulto-
wać pewne zabiegi z ekspertami, na przykład der-
mokonsultantką.

  Nie bój się produktów, które pozostawiają na skó-
rze wyczuwalny film ochronny. Zimą to one chronią 
skórę przed utratą wody.

  Nie tylko zabiegi, ale także dbanie o temperaturę 
i nawilżenie powietrza wpływają na kondycję skóry. 
Śpij w temperaturze ok. 18oC i używaj dyfuzorów 
powietrza. Możesz też wieczorem położyć na grzej-
niku mokry ręcznik.

ZIMOWE POTRZEBY SKÓRY
Ekspozycja na niskie temperatury i suche powietrze 
związane z ogrzewaniem pomieszczeń to dwa głów-
ne czynniki determinujące potrzeby skóry na okres 
zimowy. O tej porze roku powinniśmy przede wszyst-
kim skupiać się na ochronie i wzmocnieniu płaszcza 

Ekspert radzi!
Często słyszy się opinie, aby zimą nie uży-
wać kosmetyków silnie nawilżających. Jest 
to mit. Otóż woda zawarta w kremach – czy 
to nawilżających, czy też tłustych – w żaden 
sposób nie szkodzi naszej skórze, nawet 
podczas największych mrozów. Dlaczego? 
Ponieważ odparowuje (nie zamarza!) z po-
wierzchni skóry już w ciągu kilku minut po 
aplikacji. 
Warto jednak unikać przez zimowe miesią-
ce preparatów nawilżających o konsysten-
cji żelu, gdyż zawierają niewiele substancji 
ochronnych. Unikajmy również agresyw-
nych środków myjących takich jak zasado-
we mydła czy produkty silnie pieniące na 
bazie  S LS/SLES.
Niektóre alkohole także wysuszają i zabu-
rzają odczyn skóry. Zimą odrzućmy te ko-
smetyki, które mają w składzie alkohol de-
naturowany, etanol lub alkohol etylowy. 
Zrezygnujmy również z mocnych substancji 
ściągających skórę. 

NUXE CICA HAND CREAM, 50 ML  
– KREM DO RĄK

Aksamitny krem do rąk o nietłustej konsystencji 
zawiera miód, słonecznik, szlachetne olejki 
i witaminę E. Odżywia i regeneruje suchą, 
zniszczoną skórę dłoni, chroniąc ją przed 
przedwczesnym starzeniem.

NUXE RÊVE DE MIEL

Wyjątkowo odżywczy balsam nawilżający do ust. 
Pielęgnuje skórę dzięki zawartości aktywnych 
składników takich jak 
naturalne oleje, miód 
i propolis. Intensywnie 
odżywia i nawilża usta. 

Kosmetyki

Produkty dostępne w Ziko Dermo  
i drogerii internetowej zikodermo.pl.
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hydrolipidowego skóry, nawilżeniu skóry, a także na 
odbudowie cementu międzykomórkowego. 
Posiadaczki zarówno cer suchych, jak i wrażliwych po-
winny w okresie zimowym szczególnie dbać o skórę. 
Idealnie sprawdzą się regenerujące sera (na przykład 
z witaminą C), które należy stosować pod krem. W ten 
sposób wzmocnią mechanizmy ochronne skóry. Oso-
by z cerami tłustymi i mieszanymi są w lepszej sytuacji, 
bo ich skóry dużo lepiej reagują na niekorzystne zi-
mowe warunki. Nie należy specjalnie przeciążać ich 
kosmetykami, ale też nie wolno zapominać o  syste-
matycznym oczyszczaniu. 

DOBRE  DLA KAŻDEGO
Są składniki regeneracyjne, które sprawdzą się  
w przypadku każdego typu skóry. Doskonałym przy-
kładem może być kwas hialuronowy. Jest humektan-
tem, czyli związkiem silnie nawilżającym, który potrafi 
trwale wiązać się z cząsteczkami wody i zatrzymywać 
ją w skórze. Niestety cząsteczki kwasu hialuronowe-
go są na tyle duże, że nie są w stanie penetrować do 
głębokich warstw skóry z kosmetyku. Natomiast kwas 
hialuronowy tworzy na powierzchni skóry film, który 
zapobiega utracie wody z naskórka, tym samym za-
pewniając odpowiednie nawilżenie oraz zahamowa-
nie transepidermalnej utraty wody z naskórka. Jest to 
substancja aktwna, którą może stosować każda z nas. l 

Wieczorem zafunduj sobie 
automasaż. Sięgnij po świecę, która 
rozpuszcza się i zmienia w olejek. 
Ciepły płyn wcieraj w skórę. 

reklama

DERMEDIC EMOLIENT LINUM 
BABY

Masło intensywnie 
natłuszczające do twarzy i ciała, 
225 g

Do pielęgnacji skóry przewlekle 
suchej, bardzo suchej i atopowej 
oraz do stosowania w przypadku 
świądu i łuszczycy. 

Kompleksowo pielęgnuje 
i chroni niedojrzałą 
oraz nadreaktywną skórę dziecka 
od 1. dnia życia.

Kosmetyk

reklama

Produkt dostępny w Ziko Dermo  
i drogerii internetowej zikodermo.pl.
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Czasem to kwestia nowego kosmetyku, ostrej potrawy, zmiany klimatu, 
gorszego samopoczucia. Wysoko wrażliwa skóra reaguje gwałtownie 

na różne czynniki i potrafi przysporzyć wielu kłopotów.  I choć może się 
wydawać, że to „tylko” problem estetyczny, obniża pewność siebie. Jak 

sobie radzić z nadwrażliwą skórą i czy da się odzyskać komfort? 

WRAŻLIWA

SPRAWASPRAWA

SEKRETY KOSMETYKÓW



›

Jak zdiagnozować 
skórę wysoko 

wrażliwą?
Skóra nadwrażliwa to taka, która silnie 
reaguje na różne czynniki zewnętrzne. 
Zwykłe podrażnienie objawia się wystą-
pieniem rumienia, napięciem skóry, uczu-
ciem ściągnięcia, pieczeniem, świądem 
oraz łuszczeniem naskórka. Skóra nad-
wrażliwa może wykazywać kontaktowe 
reakcje alergiczne na czynniki, na które 
nie reagują inne typy skóry, szczególnie 
na składniki wielu kosmetyków. 

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

W 
rażliwość skóry nie jest cho-
robą, a odbiciem pewnego 
stanu, kondycji organizmu. 
Przez wiele lat nasza cera może 
reagować neutralnie na wiele 

czynników, więc tym bardziej zaskakujące staje się wy-
stąpienie objawów takich jak zaczerwienienie czy świąd. 
Wystarczy nieodpowiedni składnik kremu, żeby pojawiły 
się kłopoty. Jakie jest ich źródło?

DZIURY W OCHRONIE
Jedną z funkcji skóry jest zabezpieczanie organizmu 
przed czynnikami zewnętrznymi. Skóra jest ważnym na-
rządem dotyku i czucia, regulatorem temperatury – o ile  
działa prawidłowo. Właśnie zaburzenie funkcji ochron-
nych sprawia, że potencjalnie drażniące czynniki mogą 
przez nią przenikać, a tym samym wywoływać nieko-
rzystne reakcje. Dodatkowo skóra wrażliwa jest nadreak-
tywna – przez zakończenia nerwów powierzchniowych 
w nadmiarze wydziela neuroprzekaźniki, a to prowadzi 
do dyskomfortu. 

W TWOIM TYPIE
Należy pamiętać, że nadwrażliwość nie jest jedyną cechą 
danej skóry. Pewne jej typy są wręcz bardziej narażone na 
podrażnienia i współistnieją. 

Skóra sucha
Zwykle jest napięta, matowa i szorstka. Takiej 
skórze brakuje lipidów, nie zaś wody – nie 

należy mylić skóry suchej z odwodnioną. Łuszczenie się 
i suchość skóry wskazują na nieprawidłowe działanie 
ochronnego płaszcza hydrolipidowego, a stąd już tylko 
krok do nadwrażliwości. Co możemy zrobić? Po kosme-
tyki nawilżające sięgajmy nawet 3 razy dziennie, wybieraj-
my formuły bezzapachowe.

Skóra atopowa
Jest niezwykle wrażliwa, nawet na niewielkie 
dawki alergenów. Łuszczenie się i czerwone 

wykwity to tylko niektóre z uporczywych symptomów 
AZS. Taka skóra ma upośledzoną umiejętność radzenia 
sobie z czynnikami zewnętrznymi i jest z definicji wysoce 
wrażliwa. Wymaga stosowania emolientów i kosmety-
ków z krótką listą INCI.

Skóra alergiczna
Jeśli mamy tendencję do wysypek czy alergii 
kontaktowych, dobrze wiemy, że może poja-

wić się nowy czynnik wywołujący niepożądaną reakcję. 

Skóra z trądzikiem 
różowatym
Przy trądziku różowatym skóra jest nie tylko 

zaczerwieniona, ale też niezwykle wrażliwa. Zarówno 
w profilaktyce, jak i leczeniu konieczne jest stosowanie 
bardzo łagodnych preparatów oczyszczających oraz na-
wilżających.

reklama

SVR AMPOULE C ANTI-OX 
SERUM, 30 ML

Skoncentrowane 
serum rozświetlające 
i regenerujące o działaniu 
przeciwzmarszczkowym. Do 
skóry poszarzałej, niejednolitej, 
z oznakami starzenia. 20% 
stabilizowanej witaminy C 
przywróci blask skórze.

Stosuj rano i wieczorem 
przed nałożeniem kremu, 
rozprowadzając 2-3 krople 
bezpośrednio na skórze lub 
wymieszaj krople na dłoni 
z dowolnym kremem. 

Kosmetyk

Produkt dostępny w Ziko Dermo  
i drogerii internetowej zikodermo.pl.
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Łojotokowe zapalenie 
skóry
Miejscowe łuszczenia się skóry, a w zaawan-

sowanym stanie nawet żółte łuski to objawy tego scho-
rzenia. Tu znów niezwykle istotna są higiena i pielęgnacja, 
dzięki którym można skutecznie łagodzić objawy.

DOBRE, CO SPRAWDZONE
W codziennej pielęgnacji skóry wysoko wrażliwej warto 
trzymać się sprawdzonej rutyny. Kiedy ją wypracujemy 
–  a to wymaga czasu – i dobierzemy odpowiednie 
kosmetyki, nie próbujmy samodzielnie wprowadzać 
zmian. Każdą nowość, niezależnie, czy będzie to do-
danie kolejnego preparatu, czy zmiana kosmetyku na 
inny, konsultować warto z dermokonsultantką lub der-
matologiem. Jeśli coś działa, nie warto ryzykować. Przy 
delikatnej skórze powinniśmy zachować wszystkie etapy 
pielęgnacji, jednak bardziej świadomie wykonywać ko-
lejne kroki. 

DELIKATNE OCZYSZCZANIE
Na etapie oczyszczania pamiętajmy, że już sama woda 
ma znaczenie. Twarda, którą większość z nas ma w kra-
nach, może osłabiać naturalną warstwę hydrolipido-
wą. Pomóc może stosowanie wody termalnej, filtry do 
wody lub hydrolaty, które naprawią szkody. Znaczenie 
ma także temperatura – najlepsza jest umiarkowana. 
Gorąca woda będzie wysuszać skórę, zimna pobudza 
krążenie, co w niektórych przypadkach może prowa-
dzić do nadmiernego zaczerwienienia. W przypadku 
skóry wysoce wrażliwej można rozpatrzeć także mycie 
twarzy bez użycia wody. Mleczka i wody micelarne są 
tu świetną alternatywą. Ważne, żeby po oczyszczeniu 
twarzy zawsze sięgać po tonik czy hydrolat. Pamiętaj-
my, że stosując produkty, które aplikuje się płatkami 
kosmetycznymi, nie możemy trzeć skóry, a bardzo 
delikatnie ją masować. W przypadku mycia ciała zapo-
mnijmy o gorących prysznicach i wybierajmy delikatne 
kostki myjące lub apteczne olejki oczyszczające do skór 
wrażliwych. Warto kąpać się w wodzie z dodatkiem 
emolientu.

PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ
W pielęgnacji należy przede wszystkim wyeliminować 
wszystko, co jest potencjalnie szkodliwe. Chociaż peelin-
gi na bazie cukru, drobinek pestek moreli czy skorupek 
orzecha dają przyjemne doznania, mogą być zbyt agre-
sywne (wyjątkowo możemy sprawdzić, czy nie podrażnią 
okolic z natury mniej wrażliwych: pięt, łokci, kolan). Nie 
musimy jednak zupełnie rezygnować ze złuszczania, któ-
re pobudza regenerację i odbudowę warstwy hydroli-
pidowej. Delikatne peelingi solne do ciała czy enzyma-
tyczne do twarzy będą dobrym wyborem. Myjąc ciało, 
starajmy się nie sięgać po kolorowe, pachnące żele, bo 
właśnie barwniki i substancje perfumujące najczęściej 
drażnią skórę. W pielęgnacji twarzy także wybierajmy te 
o neutralnych aromatach. 

4 kosmetyczne 
składniki, 

których powinnaś 
unikać

1Alkohol
Jest składnikiem wielu kremów, dzię-
ki czemu szybciej się one wchłaniają. 

Niestety, wysusza skórę i może prowadzić 
do jej podrażnienia.

2Siarczany
To substancje odpowiadające za 
pienienie się kosmetyków. Może 

być trudno z nich zrezygnować, ale wła-
śnie siarczany działają na skórę drażniąco.

3Substancje zapachowe
Mogą wchodzić w reakcje z naskór-
kiem, powodując stany zapalne 

i prowadzić do osłabienia wewnętrznych 
warstw skóry.

4Filtry chemiczne
Bezpieczne dla skór normalnych, 
ale ryzykowne przy wrażliwych. Fo-

toprotekcja jest niezbędna, więc wybie-
rajmy filtry fizyczne.

To ciekawe! 
Jeśli cenimy K-Beauty, czyli koreańskie rytuały urodowe, 
wypróbujmy mycie twarzy wodą gazowaną. Połączmy ją 
z mineralną w stosunku 1:1 i spłuczmy taką miksturą twarz po 
myciu. Bąbelki pomagają w łagodny sposób odetkać pory. 
Powtarzajmy zabieg dwa razy w tygodniu.

Produkty dostępne w Ziko Dermo  
i drogerii internetowej zikodermo.pl.
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reklama

MUSTELA BEBE KREM ODŻYWCZY 
Z COLD CREAM, 40 ML

Formuła kremu ochronnego Musteli Bebe 
Cold Cream została opracowana z myślą 
o niemowlętach powyżej 6. miesiąca 
życia. Krem pełni funkcję ochronną. 
Można go używać kilkakrotnie na miejsca 
zaczerwienione i spierzchnięte.

MUSTELA SAVON SURGRAS AU COLD 
CREAM

Mydło na bazie organicznego wosku 
pszczelego przeznaczone do codziennego 
mycia ciała i włosów niemowląt oraz dzieci. 
Delikatnie i skutecznie oczyszcza. Specjalnie opracowane dla 
suchej skóry niemowląt i dzieci. 

Kosmetyki

SEKRETY KOSMETYKÓW



BEZCENNY MINIMALIZM
Choć w przypadku skór wysoko wrażliwych mniej zdecy-
dowanie znaczy więcej, nie ograniczajmy się do jednego 
produktu pielęgnacyjnego. Serum, krem na dzień, krem 
na noc i krem pod oczy to najlepsza baza. Liczy się oczy-
wiście skład i to tu stosujmy zasadę, że krótszy jest lepszy. 
Przede wszystkim warto stawiać na proste i sprawdzone 
komponenty. Które?

ALANTOINA. Zalecana w przypadku oparzeń, skaleczeń 
i egzemy oraz łuszczycy. Działa keratolitycznie (złuszcza 
zrogowaciały naskórek i wspomaga odnowę komórko-
wą), nawilżająco i antyoksydacyjnie. Jest niekomedogen-
na, łagodzi podrażnienia i eliminuje zaczerwienienia.

PANTENOL. To prowitamina B5, nazywana też kwasem 
pantotenowym. Poza właściwościami kojącymi i łagodzą-
cymi wykazuje też duże powinowactwo do keratyny na-
skórka, dzięki czemu wspomaga jego nawilżenie i rege-
nerację. To substancja rekomendowana dla wrażliwców.

Aż co trzeci dorosły ma skórę 
nadwrażliwą. W 60 proc. dotyka 
kobiety, a w 40 proc. mężczyzn.

EKSPERT RADZI
Czy skóra wysoko wrażliwa może 
stać się mniej wrażliwa? 
Unikanie indywidualnych czynni-
ków wyzwalających nadwrażliwość 
skóry może zmniejszyć lub zniwe-
lować objawy. Kiedy nie da się wy-
eliminować przyczyny problemów 
(np. zanieczyszczenia powietrza), 
reakcje skóry nadwrażliwej można 
kontrolować poprzez odpowiednią 
pielęgnację i zmianę trybu życia. 

Kiedy potrzebne jest leczenie, 
a kiedy wystarczy odpowiednia 
pielęgnacja?
Skóra nadwrażliwa nie wymaga 
specjalistycznego leczenia. Zasto-
sowanie odpowiedniej pielęgnacji 
i unikanie czynników drażniących 
może znacząco poprawić jej kondy-
cję. Czasami bywa tak, że skóra nad-
wrażliwa jest objawem towarzy-
szącym jednostkom chorobowym, 
takim jak atopowe zapalenie skóry, 
wyprysk kontaktowy, trądzik różo-
waty czy pokrzywka – wtedy należy 
zgłosić się do lekarza dermatologa.

MOCZNIK. Wchodzi w skład naturalnego czynnika nawil-
żającego (NMF) skóry. Ułatwia wiązanie wody z białkiem, 
likwidując nieprzyjemne uczucie ściągnięcia i swędzenia. 
Dodatkowo wspomaga wnikanie innych substancji do 
głębszych warstw skóry.

GLICERYNA. Nazywana także glicerolem substancja hi-
groskopijna. Wiążę wodę w naskórku, a tym samym na-
wilża go, zmiękcza i zabezpiecza. Świetnie łagodzi stany 
zapalne.

CERAMIDY. Lipidy te występują naturalnie w skórze, ale 
są stale wypłukiwane, a ich ilość z wiekiem spada. Kon-
sekwencją niedoboru ceramidów jest ucieczka wody 
z naskórka i wnikanie substancji niekorzystnych oraz draż-
niących. Dostarczenie ich pomaga przywrócić działanie 
ochronnej warstwie lipidowej. l 
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NASZ  
EKSPERT
dr n. med. Ewa 
Żabińska  
dermatolog,  
Centrum Medycyny 
Estetycznej „Czas 
Kobiety”, Kraków

Niektórzy uważają, że przebarwienia postarzają 
bardziej niż zmarszczki. Za ich powstawanie 
odpowiada przede wszystkim słońce, ale także 
zmiany hormonalne, stany zapalne skóry oraz 
przyjmowane leki. Na szczęście są skuteczne 
metody, które pomogą je usunąć.

P 
o powrocie z wakacji często zauważamy 
nieestetyczne ciemne plamy na czole, dło-
niach czy dekolcie. Szacuje się, że problem 
dotyczy aż 70 proc. kobiet. Same plamy, 
choć są bardzo szpecące, nie są groźne dla 

zdrowia, gdyż w taki sposób organizm broni się przed 
szkodliwym działaniem promieniowania UV. Przyczyn 
nagromadzenia się melaniny w naskórku może być 
wiele: wiek, uwarunkowania genetyczne, stany zapal-
ne skóry, zmiany hormonalne związane m.in. z ciążą. 
Przebarwieniom sprzyja przyjmowanie latem niektó-
rych leków (m.in. antybiotyków, antydepresantów, 
hormonów) czy ziół (tj. dziurawca, rumianku, arcydzię-

giela). Zagrożeniem może być też aplikowanie na wy-
stawioną na słońce skórę ulubionego zapachu bądź 
stosowanie maści dermatologicznych, zawierających 
np. nadtlenek benzoilu czy kwas azelainowy. 

MELASMA, CO TO TAKIEGO? 
Inaczej zwana ostudą to najbardziej szpecące i największe 
przebarwienie, które występuje na ogół na czole, policz-
kach lub nad ustami. Ma dość regularny kształt i często 
układa się symetrycznie. Jej powstawanie wiąże się z nad-
miarem estrogenów w naszym organizmie. Bardziej na-
rażone na nie są kobiety o ciemnej, oliwkowej karnacji, 
fototyp 3 i 4. U nich też trudniej te przebarwienia usunąć. 

Od rodzaju 
przebarwienia 
zależy dobór kuracji. 
Wbrew pozorom im 
ciemniejsze plamy, tym 
łatwiejsze do usunięcia, 
bo przeważnie nie 
tkwią zbyt głęboko.

PLANPLANNA PLAMY

reklama

EMOLIUM INTENSIVE PRO 
ULTRANAWILŻAJĄCE BALSAMY – 100 G, 500 G 
Ultranawilżające kosmetyki do pielęgnacji skóry suchej, 
bardzo suchej i atopowej. Przyspieszają regenerację, 
zmiękczają naskórek oraz długotrwale nawilżają. 
Pomagają odbudować warstwę ochronną skóry. 
Poprawiają wygląd skóry, redukując podrażnienia 
i zaczerwienienia.

Preparaty odpowiadają na najważniejsze potrzeby 
osób z egzemą: intensywnie koją i nawilżają skórę, 
odbudowują jej barierę ochronną w 98% oraz wydłużają 
okres bez egzemy nawet o 50%. Nie zawierają 
sterydów.

Przeznaczone do codziennej pielęgnacji.

Wyroby medyczne

Produkty dostępne w Ziko Dermo  
i drogerii internetowej zikodermo.pl.
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Warto wiedzieć
  Efekty działania kremów na przebarwienia są 
widoczne dopiero po ok. 2 miesiącach ich re-
gularnego stosowania. 

  Przebarwienia można ukryć za pomocą ma-
kijażu. Korektor na przebarwienia i podkład 
kryjący to najszybszy sposób na zamaskowanie 
plam na skórze. 

  Uwaga na niebieskie światło. Nie tylko ultrafio-
let, ale też niebieskie światło emitowane przez 
komputery, tablety, smartfony i inne zaawan-
sowane technologicznie urządzenia może 
sprzyjać powstawaniu plam pigmentacyjnych. 
Wnika ono w naskórek jeszcze głębiej niż pro-
mienie UV i powoduje stres oksydacyjny, który 
uszkadza komórki skóry. W efekcie przybiera 
ona szary koloryt i mogą pojawiać się na niej 
przebarwienia.

PO PIERWSZE PROFILAKTYKA 
Jeśli mamy tendencję do przebarwień, to pierwszym 
krokiem w zapobieganiu im jest codzienne ochro-
na przeciwsłoneczna. Warstwę kremu aplikujemy nie 
tylko na twarz, ale także na dekolt i dłonie. Większość 
kremów na dzień zawiera filtry SPF 15, jednak latem 
warto dodatkowo użyć filtru o wyższym stopniu ochro-
ny. Również wybierając kosmetyki do makijażu, trzeba 
sprawdzać, czy mają filtr przeciwsłoneczny. 

PRZEBARWIENIA A TRĄDZIK
Istnieje przekonanie, że słońce przyspiesza gojenie się 
zmian trądzikowych na skórze. W rzeczywistości pro-
mieni UV należy unikać szczególnie przy skórze trądzi-
kowej, szczególnie jeśli blizny są jeszcze świeże. Gdy 
tkanka skórna jest zmieniona, melanina jest produko-
wana w nadmiernych ilościach i może gromadzić się 
w  jednym miejscu. Jej nierównomierny rozkład pro-
wadzi do powstawania plam.

PLANPLAN

›
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SKŁADNIKI, KTÓRE POMOGĄ 
ZNIWELOWAĆ PRZEBARWIENIA 
ARBUTYNA. To składnik kosmetyczny pozyskiwany 
z jagód mącznicy lekarskiej, borówki brusznicy oraz 
z liści gruszy pospolitej. Arbutyna reguluje nadmier-
ne wytwarzanie pigmentu, dzięki czemu ciemniejsze 
miejsca bledną, a odcień skóry staje się jednolity.
KWAS KOJOWY. Sekret działania tego kwasu polega 
przede wszystkim na hamowaniu aktywności tyrozyna-
zy. Redukuje przebarwienia, a przy tym jest bezpieczny 
dla skóry – nie podrażnia jej i nie uczula.
WYCIĄG Z LUKRECJI. Za działanie wybielające odpo-
wiada w lukrecji glabrydyna, która hamuje pigmenta-
cję wywołaną promieniowaniem UVB i hamuje działa-
nie tyrozynazy.
EKSTRAKT Z LIŚCI MORWY. Zapobiega nadmiernej 
syntezie melaniny, a także zmniejsza nasilenie już po-
wstałych plam na skórze. Widocznie wyrównuje kolo-
ryt skóry. 
WITAMINA C. Jest jednym z najlepszych antyutle-
niaczy, który jednocześnie reguluje aktywność mela-
nocytów. Pomaga również zmniejszyć przebarwienia 
na skórze. 
WITAMINA A. Retinol poprzez działanie złuszczające 
naskórka przyczynia się do jego rozjaśnienia. 
KWAS TRANEKSAMOWY. Hamuje syntezę melaniny, 
zapobiegając jej odkładaniu się w postaci przebar-
wień. Jego zaletą w terapii depigmentacji jest niezwy-
kła delikatność.
KWAS AZELAINOWY. Działa rozjaśniająco, nie wyka-
zuje działania fototoksycznego, co oznacza, że może 
być stosowany przez cały rok. Delikatnie złuszcza na-
skórek.
KWAS KAWOWY. Ma właściwości depigmentacyjne 
i wykazuje działanie hamujące na enzym pobudzający 
wydzielanie melaniny.
KWAS CYTRYNOWY. Złuszcza naskórek, wygładza 
i wyrównuje koloryt skóry. Doskonale sprawdzi się 
jako składnik serum do skóry z przebarwieniami, np. 
potrądzikowymi, czy dodatek do peelingów głęboko 
oczyszczających skórę.
NIACYNAMID. Zwęża ujścia gruczołów łojowych, czy-
li tzw. porów. Zapobiega powstawaniu przebarwień 
i rozjaśnia te istniejące.

Jak stosować 
kosmetyki 
depigmentacyjne? 

    Dermatolodzy rekomendują, aby spe-
cjalistyczne kuracje przeciw przebar-
wieniom np. ampułki, koncentraty za-
wierające kwasy złuszczające naskórek 
czy peelingi, stosować, kiedy słońce 
słabiej oddziałuje na skórę, czyli późną 
jesienią, zimą i wczesną wiosną. 

    Serum redukujące przebarwienia na-
kłada się na noc, a częstotliwość określa 
producent na opakowaniu. Zazwyczaj 
zależy to od rodzaju składników oraz 
ich stężenia. 

    W niektórych kuracjach zalecane są 
przerwy, inne można stosować codzien-
nie jako część wieczornej pielęgnacji na 
całą twarz lub punktowo na widoczne 
zmiany pigmentacyjne.  

Niezależnie od tego, jaką 
kurację na przebarwienia 
wybierzemy, to potem  
obowiązkowo musimy stosować 
kremy wybielające, które hamują 
pracę melanocytów.

PIELĘGNACJA
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Pielęgnacja rozjaśniająca

PEELINGI PRZECIW PLAMOM 
Przebarwienia głębokie wymagają stosowania spe-
cjalistycznych peelingów. Najlepiej poddać się im 
w gabinecie dermatologicznym. Peelingi chemiczne 
reagują z warstwami skóry, przez co dochodzi do jej 
złuszczania. Działają nie tylko na powierzchni skóry, wy-
gładzając i rozjaśniając ją, ale również wnikają głębiej, 
gdzie pobudzane są liczne mechanizmy odnowy. 

LASEREM W GABINECIE 
Skutecznym sposobem na zniwelowanie plam jest 
laser, np. IPL, który sprawdza się szczególnie przy 
płytszych i ciemniejszych plamach posłonecznych 
oraz soczewicowatych, tzw. starczych. Zadziała też przy 
przebarwieniach łączonych naczykowo-barwniko-
wych, które często pojawiają się na szyi. Dobre efekty 
nawet w przypadku melasmy daje laser pikosekundo-
wy oraz bromkowo-miedziowy. l 

    Gdy już zauważymy na skórze zmiany, trzeba 
włączyć do codziennej pielęgnacji kremy ze 
składnikami rozjaśniającymi. Ich skuteczność za-
leży przede wszystkim od tego, jak głębokie są 
przebarwienia. 

    Dobra wiadomość jest taka, że ok. 70 proc. prze-
barwień na skórze jest powierzchownych. Umiej-
scowione są w naskórku, co oznacza, że teore-
tycznie łatwo się ich pozbyć i powinny sobie dać 
z nimi radę kremy ze składnikami wybielającymi. 
Te aktywne cząsteczki będą działać na różne 
sposoby, zmniejszając intensywność pigmentacji 
plam, a tym samym ujednolicając cerę. 

    Składniki wybielające znajdziemy w kremach na 
dzień, na noc, serum, koncentratach i domowych 
gotowych kuracjach złuszczających np. w formie 
ampułek. 

    Domowa maseczka na przebarwienia z sody 
oczyszczonej. W miseczce należy wymieszać ły-
żeczkę sody oczyszczonej z odrobiną wody, tak 
by uzyskać dość gęstą masę. Nakładamy ją na 
skórę na 10 minut. Spłukujemy ciepłą wodą, a na-
stępnie nakładamy krem nawilżający.

    Krem na przebarwienia, który zazwyczaj poza 
składnikami rozjaśniającymi zawiera antyoksydan-
ty, składniki nawilżające lub odżywcze oraz filtry 
można stosować do codziennej pielęgnacji cały 
rok. W przypadku cery wrażliwej i naczynkowej 
przed nałożeniem kremu rozjaśniającego warto 
wypróbować go na innym fragmencie skóry.  

DERMEDIC CICATOPY PREPARAT DO CIAŁA 
INTENSYWNIE NATŁUSZCZAJĄCY, 225 ML

Preparat do ciała intensywnie 
natłuszczający przywraca fizjologiczną 
równowagę mikrobiomu oraz 
łagodzi objawy egzemy, w tym 
świąd, podrażnienie, napięcie, 
zaczerwienie oraz szorstkość 
skóry.

Łagodzi stany zapalne 
i regeneruje 
mikrouszkodzenia 
naskórka.

Kosmetyk

reklama

Produkt dostępny w Ziko Dermo  
i drogerii internetowej zikodermo.pl.
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Lubimy klasyczne świąteczne wypieki. I dobrze, bo to, co 
tradycyjne, znajome jest otuleniem dla duszy. Jednak warto 

też spróbować czegoś nowego, co może zachwycić wszystkich 
bliskich. Przedstawiamy mniej typowe, łatwe, ale równie 

efektowne i pyszne świąteczne ciasta! 

GWIAZDKA
SŁODKA

Bakalie to orzechy i kandyzowane bądź suszo-
ne owoce. Chociaż mają sporo kalorii, są bo-
gatym źródłem witamin, składników mine-
ralnych i błonnika. Orzechy włoskie to cenne 
źródło kwasów omega-3, a orzechy laskowe 
witaminy  E. Migdały obniżają poziom złego 
cholesterolu. Suszona żurawina wzmacnia 
odporność. Rodzynki zawierają błonnik i spo-
ro potasu. Morele są bogate w błonnik, żela-
zo i  witaminę A. Figi również mają w swoim 
składzie błonnik, a daktyle witaminę A i wita-
miny z grupy B.

POZNAJ MOC 
 BAKALII Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie 

bez ciast i  słodkości. Serniki, pełne ba-
kalii makowce, korzenne ciasteczka czy 
pierniki nie tylko świetnie smakują, ale są 
też piękną dekoracją stołu. Większość tra-

dycyjnych świątecznych wypieków jest jednak dość 
praco- i czasochłonna, dlatego często decydujemy 
się na kupno gotowych wyrobów. Nie każdy czu-
je się też cukiernikiem, choć przecież nie wszystkie 
ciasta są skomplikowane, a własnoręczne wykonanie 
da nam mnóstwo satysfakcji. Domowe wypieki są 
smaczniejsze i zdrowsze od tych kupnych. Szkodliwy 
cukier można zastąpić ksylitolem lub innym słodzi-
kiem, mąkę pszenną – mąką bezglutenową, a zamiast 
sera użyć jogurtu. Coraz częściej na nasze świąteczne 
stoły wkradają się muffinki, lekkie bezy, smaczne tar-
ty specjalnie na tę wyjątkową okazję przyozdobione. 
Wystarczy dodać korzenne przyprawy, takie jak cyna-
mon, kardamon, goździki czy bakalie, by zwykłe ciasta 
nabrały uroczystego charakteru.

46 CZAS NA ZDROWIE

ZE SMAKIEM



GWIAZDKA
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CHOINKOWE MUFFINY

Składniki
• 2 szklanki mąki pszennej
• 1 szklanka płatków owsianych
• 1 szklanka cukru
• ½ szklanki oleju rzepakowego
• 200 ml mleka
• 1 jajko
• 2 łyżki rodzynek
• 50 g orzechów włoskich
• 1 łyżeczka sody oczyszczonej
• 200 ml śmietanki 30%
• 3 łyżki cukru pudru

Przygotowanie
W jednej misce wymieszać składniki suche (orzechy 
posiekać), w drugiej mokre. Mokre wlać do suchych 
i wymieszać do połączenia się składników. Do fore-
mek do muffinek włożyć papilotki i każdą wypełnić 
ciastem do ¾ wysokości. Piec w piekarniku nagrza-
nym do 200oC przez 20-25 min. Śmietanę ubić z cu-
krem pudrem na sztywno i przełożyć do rękawa cu-
kierniczego. Gdy muffiny wystygną, wycisnąć bitą 
śmietanę na każdą z nich. 

Trudność: łatwe

Czas przygotowania: 40 minut  

Wartości  
odżywcze  
potrawy  
w 100 g:

około 340 kcal

6,1 g białka

41,1 g 
węglowodanów

17,4 g tłuszczów

TARTA JABŁKOWA 

Składniki
Ciasto kruche:
• 200 g mąki pszennej
• 100 g zimnego masła 
• 50 g cukru
• 2 jajka
• 1 łyżka kwaśnej śmietany
• szczypta soli
Nadzienie:
• 500 ml mleka
• 1 budyń waniliowy
• 3 łyżki cukru
• 1 łyżka mąki pszennej
• 1 łyżka masła
• 5 jabłek
• ½ łyżeczki cynamonu (opcjonalnie)
• sok z ½ cytryny

Przygotowanie
Ze składników na ciasto zagnieść gładką masę. Rozwał-
kować ją i przenieść do formy na tartę wysmarowaną ma-
słem. Spód tarty nakłuć widelcem i odstawić do lodówki 
na 30 min. Następnie piec w piekarniku nagrzanym do 
180oC przez 20 min. Połowę mleka zagotować. Do resz-
ty dodać proszek budyniowy, mąkę, cukier, dokładnie 
wymieszać. Do gotującego się mleka wlewać pozostałe 
mleko, cały czas mieszając masę. Gdy zgęstnieje, dodać 
masło. Jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne,  pokroić 
w plasterki. Skropić sokiem z cytryny i ewentualnie wy-
mieszać z cynamonem. Ułożyć na podpieczonym spo-
dzie. Zalać masą budyniową i piec w piekarniku nagrza-
nym do 180oC 25 min. Przed podaniem wystudzić.

Trudność: łatwe

Czas przygotowania: 60 minut 

Wartości  
odżywcze  
potrawy  
w 100 g:

około 129 kcal

3,7 g białka

21,8 g 
węglowodanów

2,8 g tłuszczów
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PAVLOWA Z PORZECZKAMI 
I SUSZONĄ POMARAŃCZĄ

Składniki
Beza:
• 5 białek
• 250 g drobnego cukru
• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej
• 1 łyżeczka soku z cytryny
Krem:
• 200 g serka mascarpone
• 200 g śmietanki 30%
• 2 łyżki cukru pudru
Przybranie:
•  150 g czerwonej porzeczki
• kilka plasterków suszonej pomarańczy

Przygotowanie
Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Ubijając, 
stopniowo dodawać cukier. Na koniec dodać mąkę 
ziemniaczaną i sok z cytryny, ubijać jeszcze minutę. Na 
papierze do pieczenia narysować okrąg, wyłożyć na 
niego pianę. Delikatnie wyrównać, podnosząc jedno-
cześnie boki, tak by powstał rodzaj miseczki. Wstawić 

Trudność: łatwe

Czas przygotowania: 40 minut plus 

suszenie bezy ok. 3,5 godziny 
Wartości  
odżywcze  
potrawy 
w 100 g:

około 290 kcal

4,0 g białka

33,0 g 
węglowodanów

15,9 g tłuszczów

reklama

Dieta bogata w tłuszcze

Alkohol
Siedzący tryb życia

Zadbaj o swoją wątrobę.
Wybierz kompletne działanie Hepa Action Advanced:
• wspiera zdrowie wątroby i detoksyfikację  
 dzięki zawartości karczocha zwyczajnego;
• zapobiega gromadzeniu tłuszczu w wątrobie  
 i wspomaga jego usuwanie dzięki zawartości  
 ostryżu długiego.

Czasami święta pozostawiają po sobie ślad.

Z      Con             
Complesso molecolare

naturale

 
Naturalny kompleks  

molekularny

Aboca posiada certyfikat B Corp  
dobrowspolne.aboca.com 
Producent: Aboca S.p.A. Società Agricola  
Sansepolcro (AR) - Italia
Dystrybutor: Aboca Polska Sp. z o.o.,  
40-384 Katowice, ul. Ks. Bpa. H. Bednorza 2a-6 - Polska

SUPLEMENT DIETY

W APTEKACH

NATURALNA
BIODEGRADOWALNA
FORMUŁA

W 100%
free

gluten

do piekarnika nagrzanego do 120oC i piec z termoobie-
giem przez 30 min. Następnie zmniejszyć temperaturę 
do 100oC i suszyć przez kolejne 3 godz. Zimną śmietanę 
ubić na sztywno z cukrem pudrem. Dodać ser mascarpo-
ne i nadal ubijać, aż krem będzie sztywny. Przed poda-
niem krem wyłożyć na bezę i udekorować owocami. l 



Zaczynam dzień od… 
ciepłej wody z cytryną i miodem.

Nie wyobrażam sobie dnia bez…  
ruchu na świeżym powietrzu.

Mój dom kojarzy mi się z…  
ciepłem, tkliwością. Zawsze przyjeżdżam do 
niego z radością, tęsknię. Pochodzę w Wilna, 
staram się być tam dwa razy w roku. 

Gdybym mogła przenieść się w czasie i spo-
tkać siebie 18-letnią, to…  
powiedziałabym sobie, żebym była bardziej 
pewna siebie, odważna, nie przejmowała się 
drobiazgami. 

Swoje dzieci wychowuję… 
zupełnie inaczej niż ja byłam. Ode mnie dużo 
wymagano, miałam we wszystkim być najlep-
sza. Natomiast ja kompletnie nie mam takich 
oczekiwań wobec swoich dzieci. Chciałabym, żeby im 
było jak najwygodniej, najprzyjemniej. Czasem sama się 
zastanawiam, czy dobrze robię.  

Poczułam się dorosła…  
chyba nadal się nie czuję. Uwielbiam bawić się z dzieć-
mi, skakać z nimi na trampolinie, brykać, turlać się, 
tańczyć. Jestem ciekawa, lubię nowości, zmiany. Każdy 
artysta jest trochę wiecznym dzieckiem i to nie jest złe.

Gdybym mogła raz jeszcze wybrać zawód…  
trudne pytanie. Aktorstwo nie było jakąś świadomą 
decyzją. Chciałam wyjechać z domu, lubiłam śpiewać, 
tańczyć, grać na instrumentach i… nerwach. To się nie 
zmieniło.

Moja najważniejsza decyzja to…  
wyjazd z Wilna. Nie było lekko na początku, przez 
pierwsze miesiące płakałam bez przerwy, chciałam 
wracać. Moja mama wtedy spokojnie mówiła: „Dobra, 
pakuj się, czekamy na ciebie” i wtedy jakoś się mobilizo-
wałam, żeby przetrwać.  

Komplement, który sprawia mi przyjemność…  
często słyszę, że mam świetną figurę. Przyznam, że spe-
cjalnie nie ma w tym mojej zasługi. Chyba teraz najbar-
dziej chciałabym usłyszeć, że jestem dobrą gospodynią. 
Gotuję, sprzątam, ale nikt mnie nie chwali.

Macierzyństwo… 
pomaga mi zachować w życiu balans. Kiedy zaczynam 
za bardzo unosić się w chmurach, jedno zaczyna płakać, 
drugie ma alergię, trzecie rozrabia. I wtedy mój świat 
wraca do równowagi. 

Małżeństwo dla mnie… 
to bezpieczeństwo. Nie chodzi o to, żeby ktoś ci podał 
szklankę wody, tylko o to, że nie jesteś sam.   

W ludziach cenię...  
otwartość, prawdę, bycie sobą, naturalność, odwagę. 
Lubię ludzi aktywnych, energicznych, optymistycznie 
nastawionych.

Film, do którego lubię wracać…  
„Titanic”, nigdy mi się nie nudzi i zawsze płaczę.  

Marzę o…  
chciałabym wreszcie znaleźć swoje miejsce na ziemi. 
Ciągle się przeprowadzam, ale jeszcze nie znalazłam 
tego docelowego domu. Zawodowo marzy mi się duża 
produkcja filmowa taka jak „Anna German”.

Przed zaśnięciem…  
lubię się przytulić do mojej córeczki. l 

ZMIANY
Joanna Moro
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Joanna Moro 
Aktorka filmowa 

i teatralna, 
piosenkarka. 
Popularność 
przyniosła jej 
tytułowa rola 

w serialu „Anna 
German”. Urodziła 

się i wychowała 
w Wilnie, 
ukończyła 

warszawską 
Akademię 

Teatralną. Mężatka, 
mama Mikołaja, 

Jeremiego 
i Ewy. Mieszka 

pod Warszawą. 
Ma 37 lat.

LUBIĘ
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alans. Dzieci to mój największy sukces.
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KRAKÓW
ul. Królewska 47

tel. 510 210 407

Kraków:      ul. Grażyny 4, tel. 506 297 643

Kraków:      ul. Czerwone Maki 33, tel. 515 331 968

Kraków:      ul. Beskidzka 30A, tel. 515 331 989

Katowice:  ul. 3 Maja 7, tel. 510 474 728

KOMPLEKSOWE 
BADANIE WZROKU

1złod

CENY 
NA KAŻDĄ 
KIESZEŃ

MODNE
KOLEKCJE 

OPRAW

NOWA LOKALIZACJA

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SALONÓW


