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mgr farmacji Beata Plewka
Redaktor działu Historia farmacji
Redaktor działu Opieka farmaceutyczna
Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 
Specjalistka z zakresu farmacji aptecznej. Obecnie pełni funkcję kierownika 
apteki. Zawodowo zaangażowana jest w propagowanie idei opieki  
farmaceutycznej. W zaciszu domowym najchętniej ogląda dobre filmy  
albo zatapia się w ciekawej lekturze. Wolny czas spędza na świeżym  
powietrzu nad ulubionym jeziorem lub podróżując do wyjątkowych miejsc.

kosmetolog Magdalena Wylężek
Redaktor działu Uroda
Redaktor działu Podróże
Absolwentka studiów wyższych na kierunku kosmetologia.  
Autorka wielu artykułów o tematyce urodowo-zdrowotnej opublikowanych 
w prasie kobiecej. Zainteresowania skupia na chemii i recepturze  
kosmetycznej. Prywatnie miłośniczka zwierząt, szczególnie psów i kotów.

mgr farmacji Anna Krzymińska
Redaktor działu Stomatologia
Absolwentka Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Pracuje jako kierownik apteki. Interesuje się naturalnymi 
sposobami leczenia. Lubi domowe przetwory. W wolnym czasie 
słucha muzyki poważnej lub jeździ na rowerze.
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mgr farmacji Agnieszka Dębowska
Redaktor działu Zdrowie 
Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Zawodowo – kierownik apteki, prywatnie mama Rysia i Julka i dzięki nim  
swe zainteresowania skierowała ku tematyce zdrowego żywienia.  
Lubi rozpieszczać swoją rodzinę gotowaniem i tworzeniem różnych 
smakołyków. Uwielbia taniec, szczególnie rytmy kubańskie,  
i wszelkiego rodzaju aktywność fizyczną. 

REDAKCJA

mgr farmacji Agnieszka Krasoń
Redaktor działu Herbarium
Od 25 lat magister farmacji, a z medycyną związana od dziecka. 
Tata jest lekarzem, a mama – mikrobiologiem, dlatego farmacja  
była dla niej oczywistym wyborem. Posiada specjalizację z farmacji 
aptecznej i studia podyplomowe z kosmetologii i suplementów diety.  
W wolnym czasie lubi czytać książki, podróżować – szczególnie zimą  
na narty, a latem na windsurfing.

Monika Korecka
Redaktor naczelna
Absolwentka zarządzania Politechniki Białostockiej. Od kilkunastu 
lat zawodowo związana z sieciami aptek. Prywatnie mama dwójki 
nastoletnich dzieci i opiekunka dwóch kotów. Wielbicielka wycieczek 
rowerowych i sportów wodnych.

mgr farmacji Magdalena Krzemińska
Redaktor działu Zdrowie
Absolwentka Wydziału Farmacji na Uniwersytecie Medycznym  
w Łodzi. Pracuje jako magister farmacji w aptece. Wierzy w sens  
istnienia prawdziwej opieki farmaceutycznej w Polsce.  
Prywatnie zajmuje się rękodziełem. Pasjonuje się filmem i literaturą.

mgr farmacji Aleksandra Prichacz 
Redaktor działu Zdrowie
Absolwentka wydziału farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Pracuje w aptece i zawodowo interesuje się tematyką ze wszystkich dziedzin 
zdrowia, jednak szczególnie zaangażowana jest w pomoc osobom  
borykającym się z niepłodnością. Prywatnie mama dwóch cudownych 
córek, z którymi chętnie tworzy i tańczy. Lubi czytać książki, chodzić  
po górach, słuchać muzyki, fotografować, próbować nowych smaków, 
oraz spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

technik farmaceutyczny Barbara Żmijewska 
Redaktor działu Zdrowie
Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Mińsku Mazowieckim, 
a także Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania na kierunkach: zdrowie 
publiczne i ochrona środowiska. Prywatnie  domatorka oraz miłośniczka 
książek. Wierzy w prawdziwą miłość i szczery uśmiech. 

Lato, lato wszędzie…
Mam nadzieję, że już nasza słoneczno-żółto-kwiatowa 
okładka zachęca do zapoznania się z artykułami  
w bieżącym numerze.

A co w środku?

Jak zawsze fachowa, profesjonalna wiedza na tematy 
zdrowotne i urodowe oraz recenzja filmu.

Nie sposób, w tym szczególnym dla całego świata roku, 
nie wspomnieć o koronawirusie. To on wywrócił nam 
świat do góry nogami. Jak odróżnić koronawirusa  
od grypy i alergii? O tym w artykule mgr farmacji  
Magdaleny Krzemińskiej.

Panie w ciąży i ciążę planujące dowiedzą się,  
jakie objawy powinny być niepokojące  
w kontekście występowania cukrzycy ciążowej. 

A Ci z Państwa, którzy już są rodzicami, mogą  
zapoznać się z tematem chorób zębów mlecznych. 
Przytoczone w artykule statystyki są naprawdę  
niepokojące, dlatego na pewno warto zgłębić wiedzę  
i zapobiec ewentualnym problemom swoich pociech.

Dla wszystkich niezwykle interesujące teksty  
o afrodyzjakach, konopiach medycznych oraz urodowe 
porady naszych kosmetolożek – Magdy i Moniki – 
 dotyczące sposobów na piękną skórę i wakacyjnej 
pielęgnacji włosów.

A na koniec recenzja „Cóż za piękny dzień”. 
Cóż za piękny tytuł – chciałoby się powiedzieć.  
Na pewno warto sprawdzić, co kryje się  
za tak intrygującym wstępem…

Spakujcie Państwo okulary, krem z filtrem  
i Twojego Farmaceutę i ruszajcie w wakacyjną  
przygodę.

Dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi.

Monika Korecka
Redaktor naczelna
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MUST HAVE

PHARMACERIS N PURI-CAPILIQUE TONIK-
-MGIEŁKA WZMACNIAJĄCY NACZYNKA 200 ML

 Wstyd się przyznać, ale nie tak dawno jeszcze uważałam, że używanie 
toniku to zbędna część pielęgnacji. Zauważyłam jednak, że wraz z po-
szerzaniem wiedzy z zakresu pielęgnacji rośnie ilość różnego rodzaju 
preparatów na półce w mojej łazience. Produkt, na który chciałabym 
zwrócić Państwa uwagę, nie jest nowością na rynku. Bardzo dobrze opi-
niowany jest szczególnie przez osoby, które znają produkty Dr Ireny Eris. 
Przeznaczony jest dla osób z problemem rozszerzonych i pękających 
naczynek. Zawarty w produkcie wyciąg z aceroli to antyoksydant chro-
niący skórę przed uszkodzeniami i wzmacniający naczynia krwionośne.  
Kojący i łagodzący D-pantenol oraz doskonale wiążący i utrzymujący wodę 
w naskórku Fito-Hydrator sprawiają, że skóra po zastosowaniu jest wygła-
dzona, nawilżona oraz elastyczna, a naczynka mniej widoczne. Nowością 
jest natomiast opakowanie! Atomizer pozwala rozpylić kojącą, delikatnie 
pachnącą mgiełkę bezpośrednio na twarz. Dzięki temu nie musisz już 
używać płatków kosmetycznych, a aplikacja produktu jest wyjątkowo pro-
sta. Można oczywiście tradycyjnie nanieść tonik na płatek kosmetyczny 
i delikatnie przetrzeć skórę twarzy. Hipoalergiczny Tonik Puri-Capilique 
zapewnia ukojenie dla wrażliwej naczyniowej skóry.

URGO S.O.S CUTS

 Raczej nie jestem „gadżeciarą”, ale uważam, że ten produkt powinien 
zagościć w każdej domowej i samochodowej apteczce. Dlaczego? Bo jest 
genialnie prosty i efektywny. Kto z nas nie opatrywał kiedyś przypadko-
wego skaleczenia, zwykłą chusteczką higieniczną, niech podniesie rękę 
do góry… chusteczkę trzeba było zawsze trzymać, bo sama się rozwijała 
i nie tamowała krwawienia. S.O.S to specjalnie perforowany bandaż-pla-
ster, którego warstwy, po owinięciu na palcu (tu się dzieje magia), same 
się do siebie przyczepiają, uniemożliwiając tym samym przypadkowe 
rozwinięcie. Tamuje krwawienie poprzez ucisk, nie trzeba go ucinać 
nożyczkami, ponieważ po przyciśnięciu końcówki, z której produkt się 
dozuje, łatwo można go oderwać. Trzeba oczywiście pamiętać, aby nie 
owijać rany zbyt mocno. Można go stosować nawet u dzieci powyżej  
3. roku życia. Wspaniały produkt, którym można zaskoczyć dorosłego,  
a wystraszonemu skaleczeniem dziecku pokazywać magiczne sztuczki.

LIERAC SUNISSIME SOIN PROTECTEUR YEUX 
SPF 50 3G

 Chcąc zabezpieczyć skórę przed szkodliwym działaniem promieni sło-
necznych, mamy do wyboru wiele różnego rodzaju produktów. Kremy, 
balsamy, olejki, jak również sztyfty ograniczające występowanie przebar-
wień. Nie widziałam jednak wcześniej produktu, który byłby specjalnie 
przeznaczony do ochrony wrażliwej skóry wokół oczu. Kiedy więc mogłam 
przetestować nowy kosmetyk Lierac SUNISSIME SOIN PROTECTEUR YEUX 
SPF 50, byłam bardzo ciekawa efektu! Lierac po raz kolejny nie zawiódł. 
Stworzony w formie odkręcanej, grubej kredki produkt, „uzbrojony”  
w ochronę składającą się w 100% z filtrów mineralnych jest delikatnie be-
żowo zabarwiony, co dodatkowo powoduje jego wielofunkcyjność. Skład 
gwarantuje wysoką (SPF 50) ochronę przed UVA i UVB. Kwas hialuronowy 
nawilża i wygładza, więc walczy z powstawaniem zmarszczek, a zawarty 
w nim pigment pozwala zminimalizować widoczność ewentualnych cieni 
pod oczami. Po zastosowaniu skóra jest delikatnie rozświetlona. To bardzo 
praktyczne opakowanie zmieści się w każdej torebce, a nawet kieszeni, 
co ułatwi ponowne nałożenie produktu na przykład w trakcie wycieczki. 
Ja używam go również do ochrony występujących przebarwień na skórze 
twarzy, ponieważ precyzyjnie można je zabezpieczyć przed słońcem oraz 
zmniejszyć ich widoczność. Lierac SUNISSIME SOIN PROTECTEUR YEUX 
SPF 50 jest bezzapachowy, co jest ważne dla alergików.

NUXE SUN PIELĘGNUJĄCY ŻEL POD PRYSZNIC 
I SZAMPON 2W1 PO OPALANIU 200 ML 

 Okres pandemii niewątpliwie może spowodować zmiany w naszych pla-
nach urlopowych. Te dotyczące zagranicznych wycieczek mogą ulec 
przesunięciu na inny termin. Jednak nie oznacza to wcale, że pod rodzi-
mym niebem nie można spędzić niezapomnianych wakacji! Po kąpielach 
słonecznych w parku czy ogrodzie można uprzyjemnić sobie chwilę relak-
su właśnie tym produktem. O żelach pod prysznic Nuxe już pisałam we 
wcześniejszych numerach. Mój ulubiony to Reve de Miel, jednak wersja 
Sun ma w sobie coś zniewalającego. To produkt 2w1, więc można nim 
umyć włosy i ciało. Żel zawiera unikalne wyciągi kwiatowe, odświeża 
i doskonale usuwa filtry UV, sól, chlor oraz piasek. Włosy po umyciu są 
delikatne, nawilżone i lśniące, a skóra ciała gładka i elastyczna. Prze-
piękny, mający w sobie coś egzotycznego zapach, przeniesie Cię myślami  
w rajskie klimaty bez względu na to, gdzie naprawdę będziesz! Produkty 
francuskiego laboratorium NUXE, to czysta roślinna przyjemność.
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MGR FARMACJI MAGDALENA KRZEMIŃSKA

OD PONAD DWÓCH MIESIĘCY 
KAŻDE KASZLNIĘCIE LUB KICHNIĘCIE 
SPOTYKA SIĘ NA ULICY Z PEWNĄ 
DOZĄ NIEUFNOŚCI. DRAPANIE  
W GARDLE, KATAR I BÓL GŁOWY  
U NIEJEDNEJ OSOBY WYWOŁUJĄ 
PANIKĘ. CZY TO WIRUS? ALERGIA? 
A MOŻE TO TYLKO ZWYKŁE 
PRZEZIĘBIENIE… NO WŁAŚNIE!  
JAK JE ODRÓŻNIĆ?

ALERGIA,  
GRYPA CZY 
KORONAWIRUS? 
OBJAWY MOGĄ BYĆ MYLĄCE
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OObjawy grypy i koronawirusa (oraz drogi zaka-
żenia) są bardzo podobne. W obu przypadkach 
może występować gorączka i kaszel, osłabienie, 
bóle mięśni. Może, ale nie musi. Obie przypadło-
ści mają przecież czasami postać bezobjawową! 
U niektórych osób przebieg tych chorób bywa 
łagodny, a u innych ciężki, z powikłaniami (na 
przykład z zapaleniem płuc), prowadzącymi 
nawet do zgonu. Jednym słowem – naprawdę 
nie ma stałej reguły. Co więcej, wirus COVID-19 
jest nowy, a badania nad lepszym jego pozna-
niem wciąż trwają. Na początku wiele mówiło 
się o tym, że przy zakażeniu koronawirusem nie 
występuje katar. Z biegiem czasu okazało się, że 
u niektórych osób może pojawić się nieżyt nosa. 
Potem informowano o utracie zmysłu smaku – 
ale po raz kolejny wiele osób, które przechodziły 
grypę, może potwierdzić, że i w przypadku grypy 
utrata smaku się zdarza.

ZDROWIE

JAK ODRÓŻNIĆ GRYPĘ  
OD KORONAWIRUSA? 

Na tym etapie taką pewność mogą nam dać tyl-
ko testy laboratoryjnie. A tych brakuje. Dlatego 
przy stawianiu diagnozy lekarz posiłkuje się 
dodatkowymi pytaniami: czy pacjent ostatnio 
podróżował? Czy miał kontakt z osobami, które  
podróżowały? Czy kontaktował się z osobą cho-
rą? Z uwagi na bezpieczeństwo lekarzy i pozo-
stałych pracowników służby zdrowia, jeśli stan 
pacjenta jest dobry, taka ankieta przeprowadza-
na jest telefonicznie. Osobom, które mają objawy 
grypopodobne, nie zaleca się wizyt w placów-
kach medycznych bez uprzedniej telewizyty. 
W zależności od wyniku takiej rozmowy lekarz 
może przepisać elektroniczną receptę, zalecić 
wizytę w szpitalu, lub jeśli stan chorego jest bar-
dzo dobry… po prostu odpoczynek i nawadnianie. 
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Należy pamiętać, że to do lekarza należy postawienie 
ostatecznej diagnozy i decyzja, czy wykonanie testu 
jest potrzebne. Jeżeli istnieje chociaż mała obawa, że 
objawy mogą być spowodowane zakażeniem korona-
wirusem, należy ograniczyć kontakty międzyludzkie do 
niezbędnego minimum, obniżając tym samym ryzyko 
rozprzestrzeniania się wirusa.

CZY TO ALERGIA?

Wraz z nadejściem wiosny sezon grypowy powoli się od-
dalił i zastąpiły go alergie. Pięknie kwitnące drzewa pylą, 
a alergicy ze strachu cierpią katusze. Przede wszystkim 
nie można panikować. Alergię dużo łatwiej jest odróż-
nić od koronawirusa niż grypę. U alergików objawami 
będą głównie katar, kichanie, ból głowy i łzawienie oczu. 
Czasem może pojawić się drapanie w gardle, lekki kaszel 
lub nawet duszność (jeśli dana osoba jest dodatkowo 
astmatykiem), lecz nie będą to wiodące objawy. U niektó-
rych osób może występować stan podgorączkowy. Nie 
pojawią się jednak bóle mięśni i stawów czy wysoka tem-
peratura ciała. Dodatkowo alergie występują sezonowo, 
co roku. Osoba od lat uczulona na pyłki traw, z pewnością 
rozpozna u siebie nadchodzącą sezonową alergię. Jeśli 
objawom tym towarzyszą inne, mniej charakterystyczne 
dla alergii dolegliwości, warto skorzystać z możliwości 
teleporady lekarza.

JAK BEZPIECZENIE ROBIĆ ZAKUPY?

Chociaż obostrzenia nie są już tak restrykcyjne jak na 
początku, wychodząc na zakupy, nadal warto zacho-
wać ostrożność. Nasze zakupy powinny odbywać się 
rzadziej i być większe. Wychodzenie codziennie po 
jedną rzecz to narażanie siebie oraz osób pracujących 
w sklepie. Co więcej, będąc w sklepie należy przestrze-
gać reżimu sanitarnego: przed wejściem obowiązkowo 
zdezynfekować ręce (dobrze jest także założyć jedno-
razowe rękawiczki, które zdejmuje się od razu po wyj-
ściu) oraz mieć na sobie maskę ochronną. Dodatkowo 
lepiej wybierać na zrobienie zakupów godziny mniej 
uczęszczane, a jeśli jest to niemożliwe, zachować bez-
pieczną odległość od innych osób. Do sklepu najlepiej 
chodzić pojedynczo, by jak najbardziej zminimalizować 
ilość przebywających tam osób.

RODZAJE MASEK OCHRONNYCH

Nie musimy już nosić masek ochronnych w przestrzeni 
otwartej, ale nawet WHO wydała opinię, że dzięki no-
szeniu masek minimalizujemy ryzyko zakażenia innych. 
Na rynku jest wiele maseczek. Którą wybrać?
 maseczka chirurgiczna jednorazowa – stanowi 

skuteczną barierę dla wirusa, jednak nie filtruje 
powietrza. Nie należy nosić jej zbyt długo, gdyż 
ulega zawilgoceniu. Jak wskazuje nazwa – po jed-
nym użyciu trzeba ją wyrzucić,

 maska medyczna FFP3 i N95 – zatrzymuje pyły 
i aerozole zawieszone w powietrzu oraz posiada 
dodatkowo filtr oczyszczający. Może być jedno- lub 
wielorazowa (z wymiennym filtrem). 

Jeśli wybór odpowiedniej maski stanowi problem, far-
maceuta na pewno rozwieje wszelkie wątpliwości. 

Po każdym powrocie do domu  
należy najpierw umyć dokładnie ręce 
wodą z mydłem. Mycie rąk powinno 
trwać około 30 sekund i odbywać się 
w zalecany sposób. Dobrze jest także 
zdezynfekować telefon.

JAK UNIKNĄĆ  
ZAKAŻENIA WIRUSEM?

Jeśli już mowa o wychodzeniu z domu  
– najlepiej robić to jak najrzadziej,  

tylko gdy zachodzi niezbędna potrzeba.

Wychodząc z domu, warto założyć  
maskę ochronną.

Przebywając na zewnątrz,  
najlepiej jest mieć przy sobie  
żel lub płyn dezynfekujący.

Robiąc zakupy, warto korzystać  
z jednorazowych rękawiczek.

Należy stosować się do reguły  
social distancingu – unikać dużych 
zbiorowisk ludzkich oraz niepotrzebnych 
kontaktów z innymi.

Będąc na zewnątrz, nie należy  
dotykać dłońmi okolic twarzy,  
a w szczególności ust, nosa i oczu.
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SOLGAR NATURALNY 
BETA KAROTEN 7 MG

Piękny kolor skóry bez ekspozycji na słońce? Tak! To możliwe! Dzię-
ki naturalnemu beta-karotenowi firmy Solgar zdrowa opalenizna 
jest w zasięgu ręki. Efekt widać już po kilku dniach stosowania. Do-
datkowo wzmacnia się on podczas kąpieli słonecznych. Preparat 
otrzymano z alg oceanicznych, które są bogatym źródłem karoteno-
idów. Żadna chemia, sama natura! Jedno opakowanie wystarczy na 
całe wakacje. Pamiętajmy, że beta-karoten, jako bardzo silny przeci-
wutleniacz, zwalcza wolne rodniki, spowalniając procesy starzenia. 
Pełni on również inne istotne funkcje w organizmie człowieka, dla-
tego jego suplementację warto kontynuować jeszcze przez pewien 
czas po wakacjach. 

SOLGAR 7

Szukasz idealnego preparatu na stawy? Takiego, który szybko 
pomoże, sprawiając, że ból i powodowany przez niego dyskom-
fort po prostu znikną? Solgar 7 to produkt stworzony, by spełniać 
nawet najwyższe wymagania. Jego bogaty, unikatowy skład daje 
rezultaty już po siedmiu dniach stosowania, co potwierdzono 
licznymi badaniami. Nie wierzysz? Musisz spróbować! Na pewno 
nie pożałujesz! Solgar to producent godny zaufania. Tylko jedna 
kapsułka dziennie dzieli Cię od tego, aby aktywność fizyczna znów 
stanowiła wyłącznie przyjemność. 

CENA  

W DROGERII

MEDICOVER  

OD

63 ZŁ

CENA  

W DROGERII

MEDICOVER  

OD

154 ZŁ

SOLGAR ASHWAGANDHA  
WYCIĄG Z KORZENIA 

Ashwagandha, czyli witania ospała, to roślina lecznicza od lat sto-
sowana w medycynie indyjskiej i ajurwedyjskiej. Zaliczana jest do 
grona roślin o właściwościach adaptogennych. Redukuje poziom 
kortyzolu, hormonu stresu. Ashwagandha może być doskonałym 
wsparciem w naszym zabieganym i zapracowanym życiu w XXI wie-
ku. Wykazuje działanie antyoksydacyjne i relaksacyjne. Wspomaga 
równowagę emocjonalną i korzystnie wpływa na siły wydolnościo-
we organizmu. Jeśli chcesz mieć siłę i zdrowie jak przysłowiowy koń 
– Ashwagandha  to panaceum na Twoje wszystkie bolączki.   

SOLGAR FOLIAN 

Forma aktywna kwasu foliowego, wykazująca wyższą wchłanial-
ność i biodostępność do organizmu. Zalecany jest szczególnie dla 
osób cierpiących na zespól złego wchłaniania, który uniemożliwia 
przyswajanie składników pokarmowych np. w ramach profilaktyki 
i leczenia niedokrwistości. Stosowany u kobiet w ciąży zapobiega 
poronieniom i przeciwdziała wadom rozwojowym układu nerwo-
wego. Polecany jest także w ramach profilaktyki nowotworowej 
i przeciwmiażdżycowej. Wskazaniem do stosowania są także: de-
presja, pogorszenie pamięci, kłopoty z koncentracją, przemęcze-
nie i bezsenność. Zalecane dawkowanie to 1 tabletka dziennie.  

CENA  

W DROGERII

MEDICOVER  

OD

131 ZŁ

CENA  

W DROGERII

MEDICOVER  

OD

58 ZŁ
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TECHNIK FARMACEUTYCZNY BARBARA ŻMIJEWSKA 

CUKRZYCA 
CIĄŻOWA  
ZAGROŻENIE  
DLA MATKI  
I DZIECKA

CUKRZYCA TO CHOROBA METABOLICZNA,  
KTÓRA MOŻE ROZWIJAĆ SIĘ BEZOBJAWOWO  
I SIAĆ SPUSTOSZENIE W ORGANIZMIE LUDZKIM.  
SZCZEGÓLNYM TYPEM CUKRZYCY JEST  
CUKRZYCA CIĄŻOWA, ZWIĄZANA Z ZABURZENIAMI 
GOSPODARKI HORMONALNEJ. POWODUJE  
NIETOLERANCJĘ WĘGLOWODANÓW, A JEJ EFEKTEM 
JEST ZBYT WYSOKI POZIOM CUKRU WE KRWI.  
NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWANA JEST W II TRYMESTRZE 
CIĄŻY I ZAZWYCZAJ USTĘPUJE PO PORODZIE.
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CCUKRZYCA 
CIĄŻOWA  
ZAGROŻENIE  
DLA MATKI  
I DZIECKA

Cukrzyca ciążowa jest niestety zagrożeniem zarówno dla mat-
ki jak i dla dziecka. Bardzo ważna jest więc samodyscyplina 
matki i częste kontrole lekarskie.

CUKRZYCA CIĄŻOWA  
– GŁÓWNE OBJAWY:

• wzmożone pragnienie,
• suchość skóry i śluzówek (szczególnie w ustach),
• spadek masy ciała,
• ogólne osłabienie.

BADANIA PRZESIEWOWE  
W CUKRZYCY CIĄŻOWEJ

Cukrzyca ciążowa jest zjawiskiem powszechnie występującym, 
szczególnie u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka. W grupie 
ryzyka są osoby w wieku powyżej 35 lat, chorujące na otyłość 
lub nadciśnienie. Dlatego w ramach szeroko pojętej profilak-
tyki zalecane są badania przesiewowe:
• oznaczenie poziomu cukru we krwi (wykonywane do  

10. tygodnia ciąży),  
• obciążenie glukozą (między 24. a 26. tygodniem ciąży).

Próba obciążeniowa polega na: pobraniu krwi, wypiciu szklan-
ki wody z 50 g glukozy, odczekaniu 1 godz. i ponownym po-
braniu krwi do pomiaru cukru. Za prawidłowy poziom cukru 
uznaje się wynik poniżej 100 mg na czczo i poniżej 140 mg  
po godzinie. Jeżeli wynik jest większy lub równy 180 mg, ko-
nieczne jest powtórzenie badania, w celu potwierdzenia cu-
krzycy. Dlatego kolejny test diagnostyczny wykonywany jest 
jeszcze bardziej szczegółowo. Konieczne jest bycie na czczo, 
ilość glukozy to 75 g, a pobranie krwi do oznaczenia cukru 
następuje  po 1 i 2 godzinach.

ZDROWIE

Leczenie cukrzycy zaczyna się  
od zmiany nawyków żywieniowych.

9
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W trakcie badania nie wolno nic jeść, natomiast można 
pić wodę niegazowaną.

Cukrzyca ciążowa jest stanem patologicznym zagraża-
jącym matce i dziecku. W przypadku kobiety oznacza 
to ryzyko wystąpienia w przyszłości cukrzycy typu II lub 
nawrót choroby przy ponownej ciąży.

żywieniowych poziom cukru jest zbyt wysoki, koniecz-
na jest insulinoterapia. Wiąże się to z prowadzeniem 
specjalnego dzienniczka cukrzycowego. Odnotowujemy 
w nim: poziom cukru mierzony glukomertem, rodzaj 
i wielkość spożytego posiłku i ilość przyjętej insuliny. 
Ważne jest także liczenie wymienników węglowodano-
wych, zwanych także jednostkami chlebowymi – 1 WW 
to ilość odpowiadająca 10 g węglowodanów przyswa-
jalnych. Jest to konieczne dla właściwego określenia 
ilości podanej insuliny. Przelicznik insulina-wymiennik 
jest dobierany indywidualnie i mieści się w granicach  
0,5–4 j insuliny/1 WW, przy czym na śniadanie średnio 
przypada 1,5j/1 WW, a na obiad i kolację  1j/1 WW. 
Zawartość WW poszczególnych produktów można 
sprawdzić w specjalnych tabelach.

OPIEKA LEKARSKA NAD CIĘŻARNĄ 
I DZIECKIEM

Cukrzyca dla ciężarnej oznacza częstsze kontrole u leka-
rza. Od momentu diagnozy do 34. tyg. zaleca się wizytę 
co 2 tygodnie, a po 36. tyg. nawet co tydzień. Jest to ko-
nieczne, aby stale monitorować stan dziecka (wielkość, 
rytm serca), przeciwdziałając poronieniu i przedwcze-
snemu porodowi. 

Jeśli dziecko waży powyżej 4 kg, a kobieta jest drob-
nej budowy ciała, wtedy należy rozważyć rozwiązanie 
przez cięcie cesarskie. Zmniejsza się w ten sposób ilość 
powikłań takich jak złamanie obojczyka czy kości dłu-
gich u noworodka. Poród ciężarnej z cukrzycą wymaga 
szczególnych warunków (podłączenia wlewu z insuliną, 
stałego mierzenia poziomu glikemii) i obecności neo-
natologa. Dziecko kobiety z cukrzycą ciążową częściej 
narażone jest na zaburzenie oddychania i hipoglikemię, 
dlatego zaleca się, aby poród odbywał się w specjali-
stycznym szpitalu położniczym. Na szczęście u większo-
ści kobiet cukrzyca ciążowa ustępuje tuż po porodzie.

PROFILAKTYKA CUKRZYCY 
CIĄŻOWEJ
• wykonanie badań kontrolnych po 6–12 tygodniach 

po porodzie,
• utrzymanie prawidłowego BMI, zdrowych nawyków 

żywieniowych,
• aktywność fizyczna,
• raz na rok badanie kontrolne poziomu cukru.

Ciąża to specyficzny czas dla kobiety, pełen zmian, na-
dziei, radości, a także pytań – jak to będzie? Cukrzyca 
nie jest wyrokiem, lecz wymaga większej uwagi i troski 
o siebie i o dziecko. Warto więc dbać o siebie samą, aby 
móc w pełni cieszyć się zdrowiem na każdym etapie 
życia, nawet będąc „bardziej słodką przyszłą mamą”. 

Cukrzycę ciążową oznaczają wyniki:
• na czczo > 100 mg,
• po godzinie > 180 mg,
• po dwóch > 140 mg.

NADMIAR GLUKOZY WE KRWI  
MATKI MOŻE POWODOWAĆ:
• makrosomię (waga dziecka powyżej 4,2 kg),
• wady rozwojowe dziecka,
• niedojrzałość układu oddechowego,
• przerost mięśnia sercowego,
• poronienie,
• przedwczesny poród,
• ostrą żółtaczkę u noworodka.

CUKRZYCA CIĄŻOWA  
– PRAWIDŁOWA DIETA

Leczenie cukrzycy zaczyna się od zmiany nawyków 
żywieniowych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest 
ustalenie rodzaju i częstotliwości posiłków przez die-
tetyka, który dostosowuje dietę, uwzględniając między 
innymi  okres ciąży i wagę ciężarnej. Dieta eliminująca 
cukry i ograniczająca tłuszcze ma na celu unormowanie 
poziomu cukru we krwi. Dietetyk określa ogólne zalece-
nia żywieniowe z zaznaczeniem ilości posiłków (3 posiłki 
główne + średnio 1–3 posiłki dodatkowe), częstotliwości 
ich spożywania. Dodatkowo możemy otrzymać listę pro-
duktów pożądanych i wykluczonych z menu.

Przykładowy jadłospis dla kobiety z cukrzycą ciążową:
• śniadanie I – kanapka z pastą jajeczną z awokado,
• śniadanie II – koktajl owocowy,
• obiad – zielone kaszotto z łososiem,
• podwieczorek – owoc + orzechy włoskie,
• kolacja I – sałatka makaronowa z kurczakiem,
• kolacja II – kanapka z pastą z czerwonej fasoli.

Źródło: Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

DZIENNICZEK CUKRZYCOWY

Konieczna jest także kontrola poziomu cukru gluko-
metrem, takie badanie musimy wykonać 4 razy. Wynik 
na czczo nie powinien być wyższy niż 90 mg, a po po-
siłku 120 mg. Właśnie dlatego decydujący jest pierw-
szy tydzień diety. Jeśli mimo przestrzegania zaleceń 

TEN ARTYKUŁ ORAZ WIELE INNYCH ZNAJDZIESZ 
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ABOCA HEPA ACTION ADVANCED 

Wysoki poziom cholesterolu, trudności z trawieniem, nieświeży 
oddech, nadwaga i problemy z cerą to tylko niektóre z objawów 
nieprawidłowej pracy wątroby. Innowacyjny produkt detoksykują-
cy Aboca Hepa Action Advanced, zawierający wyciąg z karczocha, 
rozmarynu, ostryżu długiego i głogu to dla niej ratunek. Substancje 
aktywne pochodzenia naturalnego (terpeny, flawonoidy) zawar-
te w preparacie nie tylko poprawiają metabolizm tłuszczy i funk-
cjonowanie dróg żółciowych, lecz także w kompleksowy sposób 
wspierają detoksykację i prawidłową pracę wątroby. Zalecane 
dawkowanie to 1 kapsułka dwa razy dziennie. 

ALLERTEC WAPNO PLUS

Allertec Wapno Plus to nie jest zwykłe wapno. Oprócz składników, 
które są bardzo popularne i często dodawane do suplementów stoso-
wanych przy alergii, zawiera coś wyjątkowego, mianowicie pachnot-
kę, która wspomaga produkcję przeciwciał, pełniących ważną rolę  
w odpowiedzi przeciwko swoistym antygenom, które powstają pod-
czas zetknięcia się z alergenem odpowiedzialnym za nieprzyjemne 
objawy alergii. Dodatkowo witamina D3 wspomaga wchłanianie 
wapnia. Dlatego warto zapamiętać – przy pierwszych objawach 
alergii sięgamy po Allertec Wapno Plus.  

CENA  

W DROGERII

MEDICOVER  

OD

9,99 ZŁ

ABOCA LENODIAR PEDIATRIC 

Lenodiar jest wyrobem medycznym wskazanym w leczeniu 
ostrych biegunek różnego pochodzenia. Zawarty w nim natural-
ny kompleks molekularny tanin (Actitan) zmniejsza towarzyszą-
cy biegunce stan zapalny błony śluzowej jelit. Działa ochronnie, 
poprzez tworzenie powłoki, która stanowi barierę dla mikroor-
ganizmów i czynników drażniących, a także przeciwutleniająco. 
Podwójny mechanizm działania zapewnia szybkie przywróce-
nie prawidłowych funkcji jelit oraz równowagi flory bakteryjnej. 
Preparat nie powoduje zaparć. Jest dostępny w dwóch wersjach: 
Pediatric (saszetki dla dzieci od 1. roku życia) i Adult (kapsułki 
dla dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat). 

BIOCANTO CALCIUM + 
KWERCETYNA 

Nareszcie! Długo wyczekiwane lato wreszcie do nas przyszło. 
Dla jednych to powód do radości i optymizmu, dla innych wręcz 
przeciwnie. Katar, kaszel, swędzenie skóry i czerwone oczy to 
tylko niektóre z objawów alergii. Od samego patrzenia na kalen-
darz pylenia roślin dostajesz wysypki?  Jeśli masz już dość alergii  
i senności po lekach przeciwhistaminowych, koniecznie wypró-
buj musujące tabletki do picia Calcium + kwercetyna od Biocan-
to. Produkt pomoże Ci cieszyć się piękną pogodą, bez przykrych 
objawów alergii. 

CENA  

W DROGERII

MEDICOVER  

OD

9,99 ZŁ
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KOSMETOLOG MAGDALENA WYLĘŻEK

PIELĘGNACJA 
WŁOSÓW  
LATEM   
PRAWIDŁOWA 
OCHRONA
WYLEGIWANIE SIĘ NA SŁOŃCU ORAZ PŁYWANIE  
W MORSKIEJ WODZIE I BASENIE SPRAWIAJĄ,  
ŻE WŁOSY STAJĄ SIĘ SUCHE, MATOWE,  
WYPŁOWIAŁE I SŁABE. JAK CHRONIĆ  
WŁOSY LATEM? PRZEDE WSZYSTKIM  
ZADBAJ O ICH PRAWIDŁOWE NAWILŻENIE  
I WYBIERZ KOSMETYKI DO WŁOSÓW  
Z FILTREM UV. ODPOWIEDNIA  
PIELĘGNACJA WŁOSÓW LATEM  
TO KLUCZ DO PIĘKNYCH  
I ZDROWYCH WŁOSÓW  
PRZEZ CAŁY ROK.

1312
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SSłońce bez wątpienia przyczynia się do poprawy na-
szego samopoczucia. Jego wpływ na włosy jest jed-
nak zupełnie inny. Promienie UV, wysoka temperatura 
i słona lub chlorowana woda uszkadzają łuski włosa. 
W efekcie włosy stają się przesuszone, łamliwe i mogą 
zacząć wypadać. Kolejną oznaką uszkodzenia włosów 
jest ich rozjaśnienie na słońcu. Z pomocą przycho-
dzą kosmetyki, które ochronią włosy i wspomogą 
ich regenerację. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, 
wybierając produkt dla siebie.

JAK SŁOŃCE NISZCZY WŁOSY?

Włosy zbudowane są z białka – keratyny, pigmentu – 
melaniny oraz lipidów. Największą ich masę stanowi 
kora zapewniająca właściwości mechaniczne. To wła-
śnie w niej znajduje się melanina odpowiadająca za 
kolor włosa. Występują tu również mostki dwusiarcz-
kowe zbudowane z aminokwasu – cysteiny, odpowia-
dającej za wytrzymałość. Promieniowanie słoneczne 
przyczynia się do utleniania melaniny przez wolne 
rodniki, czyli reaktywne formy tlenu. Skutkuje to pło-
wieniem i uszkodzeniem włosa.

URODA

Pielęgnacja włosów rozjaśnianych oraz tych 
naturalnie jasnych jest szczególnie ważna, bo 
włosy te charakteryzują się mniejszą ilością 
ochronnego pigmentu. Pod wpływem słońca, 
wraz z melaniną utlenia się również kera-
tyna – budulec włosów. Wpływa to w rady-
kalny sposób na zmniejszenie mechanicznej 
odporności włosów. Równocześnie dochodzi 
do utraty nawilżenia, puszenia, zmiany koloru 
oraz matowienia.

 Szczególną ochronę przed słońcem  
zapewnia dodatek składników 

antyutleniających. Najczęściej są to  
tokoferole będące pochodnymi witaminy E. 

13
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1.  WYBIERZ ODPOWIEDNIE  
KOSMETYKI DO WŁOSÓW

Nawet najlepszy produkt pielęgnacyjny, ale źle do-
brany do typu włosa, nie ochroni włosów w należyty 
sposób. Dlatego odpowiedni dobór kosmetyku jest tak 
ważny. Przede wszystkim należy określić, jaki mamy 
typ włosów. Różne składy produktów będą przystoso-
wane do pielęgnacji włosów kręconych lub prostych, 
grubych lub cienkich, farbowanych lub naturalnych. 
Kosmetyki te tworzone są bezpośrednio pod dany typ 
włosa, dlatego należy je stosować zgodnie z zalece-
niami producenta.

Kosmetyki do włosów z filtrem UV:
• odżywka do włosów – koniecznie bez spłukiwania, 

odżywi i ochroni włosy przed zniszczeniem,
• maska do włosów – intensywnie nawilży i przyspie-

szy regenerację, maskę stosuj raz w tygodniu,
• lakier do włosów – potrzebujesz mocnego utrwa-

lenia? Dodatek filtru UV ochroni Twoje loki przed 
słońcem,

• pianka do włosów – jeśli latem również zależy Ci na 
utrzymaniu objętości, wybierz piankę z filtrem UV,

• mgiełka lub spray do włosów – wystarczy spryskać 
włosy przed ekspozycją na słońce. Zajmie to tylko 
chwilę, a pozwoli dodatkowo ochronić włosy.

Nawilżenie w pielęgnacji włosów latem to podstawa.

Kosmetyki nie są w stanie w 100% zapobiec dzia-
łaniu niszczących czynników zewnętrznych. Mogą 
jednak poprawić kondycję włosów przez ułatwienie 

rozczesywania, zmniejszenie elektryzowania czy 
zwiększenie połysku i wygładzenie.

Składniki nawilżające i wzmacniające 
w kosmetykach:
• substancje emolientowe (np. INCI: Cetyl alcohol)  

i silikony (np. INCI: Cyclopentasiloxane) – otaczają 
włosy filmem ochronnym, dodatkowo chroniąc je 
przed promieniowaniem,

• związki nawilżające: np. hydrolizowany kolagen 
(INCI: Hydrolized collagen) i elastyna (INCI: Elastin 
Amino Acids) – nawilżają włosy i skórę głowy,

• pantenol (INCI: Panthenol) oraz gliceryna (INCI: 
Glycerin) – wzmacniają osłonkę włosa oraz zabez-
pieczają przed nowymi zniszczeniami,

• składniki tłuszczowe: lecytyna, lanolina, olej maka-
damia i jojoba – ich celem jest regeneracja osłonki 
i struktury włosa,

• składniki antyutleniające: np. tokoferole będące 
pochodnymi witaminy E – coraz częściej wyko-
rzystuje się również ekstrakty z roślin takich jak 
karczoch zwyczajny (INCI: Cynara scolymus), ryż 
siewny (INCI: Oryza sativa) czy ekstrakt z granatu 
(INCI: Punica granatum).

Popularnie stosuje się też olej kokosowy oraz  
olejek rycynowy. Nie jest to jednak odpowied-
ni wybór dla włosów wysokoporowatych, oleje 
mogą je za mocno obciążać.

2.  PO KĄPIELI W BASENIE 
LUB MORZU UMYJ WŁOSY

Po kąpieli w basenie, słonej wodzie lub kontakcie włosów  
z piaskiem należy umyć głowę, aby usunąć zanieczysz-
czenia. W okresie letnim warto ograniczyć suszenie 
włosów suszarką oraz korzystanie z prostownicy. 
Dodatkowa pielęgnacja latem odpowiednimi kosme-
tykami ochroni włosy przed wysuszeniem.

3.  NA SŁOŃCE TYLKO 
W KAPELUSZU

Najprostszym sposobem na ochronę włosów przed słoń- 
cem jest ich osłanianie i związywanie. W ten sposób 
ochronimy też delikatną skórę głowy. W tym celu świetnie 
sprawdzą się: chustki, kapelusze oraz czapki z daszkiem.

Pielęgnacja włosów latem stanowi nie lada wyzwanie. 
Na szczęście półki sklepowe, drogeryjne i apteczne 
przepełnione są produktami na słońce, dzięki czemu 
mamy bardzo szeroki wybór. Pamiętajmy również,  
jak ważna, poza ochroną włosów, jest ochrona skóry 
przed słońcem. 
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kosmetolog Ewa Cegiełka

BIODERMA SENSIBIO AR 40 ML,  
H20 250 ML 

Linia dedykowana jest dla osób z cerą wrażliwą i naczynkową. 
Znajdziemy w niej kultowy już i znany na całym świecie pierw-
szy płyn micelarny. Skutecznie usuwa makijaż i oczyszcza skórę.  
a jednocześnie łagodzi podrażnienia. Kolejnym etapem pie-
lęgnacji powinno być zastosowanie kremu Sensibio AR. Jego 
główny składnik RosactivTM działa na mechanizm odpowiedzialny 
za rozszerzanie się naczyń. Zawarte w kremie alantolina i olej 
canola działają kojąco i wzmacniająco. 

SESDERMA LACTYFERRIN SANITIZER 
– ŻEL DO DEZYNFEKCJI RĄK 90 ML, 
500 ML

W czasie pandemii produkty do dezynfekcji są niezbędne. Lacty-
ferrin Sanitizer zapewni nie tylko higienę, ale również pielęgnację 
i ochronę skóry. Zawarta w nim chlorcheksydyna nie powoduje 
podrażnień i nie wysusza, a niskie stężenie alkoholu umożli-
wia częste stosowanie. Dodatek lactoferyny – wielozadaniowej  
substancji – redukuje niedoskonałości. Żel pozostawia gładką  
i nawilżoną skórę. Do stosowania bez spłukiwania. 

GUM PAROEX 0,12% CHX,  
0,06% CHX – WYBRANY ASORTYMENT 

Zdrowa jama ustna to istotny element prawidłowego funkcjo-
nowania organizmu i klucz do pięknego uśmiechu. Firma GUM 
oferuje wiele produktów, dopasowanych do potrzeb każdego. 
Jedną z najciekawszych serii jest GUM PAROEX 0,12%, do stoso-
wania przy stanie zapalnym. Chlorheksydyna – redukuje płytkę 
bakteryjną, chlorek cetylopirydyniowy – neutralizuje toksyczne 
substancje powstające w trakcie rozpadu bakterii. Ten podwójny 
system antybakteryjny zapewnia długotrwałe działanie. Pozosta-
łe substancje uśmierzają ból i regenerują śluzówkę. 

MUSTELA  
DELIKATNY ŻEL DO MYCIA 750 ML 

Dla najmłodszych pacjentów marka Mustela proponuje niezwykle 
delikatny żel do mycia ciała i włosów. Jest przeznaczony do sto-
sowania już od pierwszych dni życia. Nie powoduje podrażnień  
i nie szczypie w oczy, a piękny zapach uprzyjemnia jego używanie. 
Zawiera niezwykły składnik – Avocado Perseose®, który nawilża  
i chroni skórę. Natomiast witamina B5 działa łagodząco. Żel po-
siada naturalne pH i nie zawiera mydła. Aż 90% składników żelu 
jest pochodzenia naturalnego, co minimalizuje ryzyko wystąpienia 
reakcji alergicznych.  
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NUXE SUN

Linia przeciwsłoneczna NUXE SUNE jest oparta na unikalnych wyciągach kwiato-
wych. Zapewnia doskonałą ochronę przeciwsłoneczną oraz efekt pięknej i trwałej 
opalenizny. Kremy do twarzy Nuxe Sun SPF 30 50 ml i Nuxe Sun SPF 50 50 ml nie 
zapychają porów i nie kleją się. Dzięki zawartości wyciągu z hiacynta wodnego 
nawilżają, zapobiegają powstawaniu przebarwień. Nuxe Sun lekki krem z wyso-
ką ochroną SPF 50 50 ml nie pozostawia białej warstwy, natomiast balsam po 
opalaniu F&B 200 ml nawilża skórę, natychmiastowo koi i przedłuża trwałość 
opalenizny nawet o 2 tygodnie.

1515



1716

R

KOSMETOLOG MONIKA MROCZEK

MEZOTER APIA    
SPOSÓB NA 
MŁODĄ SKÓRĘ

RODZAJE MEZOTERAPII
• mezoterapia igłowa –  substancje aktywne są wprowa-

dzane przy użyciu strzykawek o bardzo cienkich igłach 
lub za pomocą specjalnego urządzenia wykonującego 
niewielkie nakłucia,

• mezoterapia bezigłowa – służy do nieinwazyjnego wpro-
wadzania preparatów leczniczych i regenerujacych 
metodą elektroporacji. Wykorzystuje się w tym celu 
urządzenia wytwarzające prąd elektryczny o wysokiej 
częstotliwości, co czasowo zwiększa przepuszczalność 
błony komórkowej, otwierając w niej kanały hydrofilowe, 
co umożliwia przyswojenie preparatów leczniczych,

• sonoforeza – uznawana niekiedy za odmianę mezoterapii 
bezigłowej – metoda ultradźwiękowego wprowadzania 
do skóry substancji aktywnych. Choć mechanizm działa-
nia jest podobny, czynnikiem zwiększającym przepusz-
czalność są tu ultradźwięki,

• jonoforeza – od mezoterapii bezigłowej jonoforezę od-
różnia inny mechanizm transportu cząstek, co warunkuje 
też inny skład stosowanych preparatów. Za przenikanie 

MEZOTERAPIA TO NIECHIRURGICZNY ZABIEG STOSOWANY  
W DERMATOLOGII I MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ. JEST MAŁO  
INWAZYJNY I DAJE SZYBKIE EFEKTY. ZABIEG, BARDZO CZĘSTO 
WYBIERANY PRZEZ GWIAZDY, POLEGA NA DOSTARCZENIU 
BEZPOŚREDNIO DO SKÓRY WŁAŚCIWEJ: SUBSTANCJI  
LECZNICZYCH, REGENERUJĄCYCH LUB ODŻYWCZYCH. 
PRZEPROWADZANA REGULARNIE MEZOTERAPIA OPÓŹNIA 
POJAWIANIE SIĘ GŁĘBOKICH ZMARSZCZEK I WIDOCZNIE  
POLEPSZA KONDYCJĘ CERY.

substancji leczniczych w formie jonów 
w głąb skóry odpowiada zachodząca pod 
wpływem prądu stałego ruchliwość jonów 
powstałych w wyniku dysocjacji elektroli-
tycznej roztworu leczniczego. 

MEZOTERAPIA IGŁOWA

Jest to zabieg medycyny estetycznej działający 
miejscowo. Polega na wprowadzeniu substan-
cji  aktywnych (leczniczych, regenerujących 
lub odżywczych) do głębokich warstw skóry 
za pomocą cienkiej igły lub za pomocą spe-
cjalnych urządzeń wykonujących jednorazowo 
kilka nakłuć. Wywołane iniekcjami uszkodze-
nia skóry pobudzają ją do samoregeneracji 
i produkcji potrzebnych w tym celu substancji. 
To prawdopodobnie jeden z najpopularniej-
szych na świecie zabiegów na twarz z rodzaju 
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„anti-aging”, czyli spowalniających procesy starzenia 
się skóry. Mezoterapia igłowa nawilża, odżywia i re-
generuje skórę. Dodaje jej blasku i redukuje drobne 
zmarszczki. Co najważniejsze – w żaden sposób nie 
zmienia rysów twarzy, jedynie poprawia kondycję 
naszej skóry. Wykorzystywane preparaty mogą mieć 
formę gotowych leków do mezoterapii lub koktajli 
leczniczych, będących indywidualnie dobraną przez 
lekarza mieszanką związków leczniczych, regeneru-
jących i odżywczych.

zabieg podtrzymujący. Dzięki zabiegom podtrzy-
mującym, efekt kuracji może utrzymać się do 3 lat,

• cellulit – w okolicach bioder, pośladków i ud. 
Należy wykonać minimum 4 zabiegi w odstępach 
1–2 tygodniowych. Ich efektywność zwiększa ak-
tywność fizyczna, masaże, ograniczenie w diecie 
potraw wysokokalorycznych, wystrzeganie się al-
koholu, kawy i papierosów,

• łysienie i wypadanie włosów – na łysiejącej i owło-
sionej skórze głowy. Zwykle najlepsze efekty daje 
wykonywanie zabiegów raz w tygodniu w ciągu 
pierwszego miesiąca, a następnie co 2–4 tygodnie.

JAKIE EFEKTY DAJE 
MEZOTERAPIA?

Mezoterapia opóźnia starzenie się skóry, powstawanie 
zmarszczek. U 30-latek świetnie się sprawdza w oko-
licy oczu, gdzie najszybciej widać oznaki starzenia.  
Z kolei u 40-, 50-latek doskonale poprawia jakość skóry.  
Nawilża ją, zagęszcza i napina. I co ważne, wydłuża 
efekty innych zabiegów estetycznych. Pomaga zwal-
czyć cellulit, zmniejszyć rozstępy, a nawet napiąć skórę 
na brzuchu i ramionach. To też genialna broń w walce 
z wypadaniem włosów. Najlepiej sprawdza się w niej 
mezoterapia z osoczem bogatopłytkowym. Już 3 za-
biegi pomagają ograniczyć sezonową utratę włosów, 
a czasami skutecznie zatrzymują łysienie.

MEZOTERAPIA A NOWOTWORY

Choroba nowotworowa wcale nie musi oznaczać re-
zygnacji z kobiecości i dobrego samopoczucia. Błędne 
jest przekonanie, że pacjenci onkologiczni nie mogą 
w ogóle korzystać z zabiegów medycyny estetycznej. 
Niektórzy pacjenci korzystają z zabiegów mezotera-
pii w trakcie leczenia onkologicznego pod warunkiem 
dostarczenia zaświadczenia, w którym lekarz onkolog 
wyraża zgodę na konkretny zabieg. 

MEZOTERAPIA W MEDYCYNIE
• urazy sportowe,
• choroby degeneracyjne,
• leczenie przeciwbólowe, 
• nadmierne napięcie mięśniowe,
• nerwobóle.

MEZOTERAPIA W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ
• zmarszczki,
• utrata jędrności skóry,
• cellulit,
• rozstępy.

JAK PRZEBIEGA ZABIEG  
MEZOTERAPII IGŁOWEJ?

Mezoterapia igłowa, jako zabieg inwazyjny, powin-
na być wykonywana jedynie przez lekarza i wymaga 
przestrzegania zasad aseptyki. Nakłuwanie skóry za 
pomocą cienkiej igły lub odpowiedniego urządzenia 
może być nieprzyjemne, dlatego pacjentom podaje się 
znieczulenie miejscowe. Gęstość nakłuć jest dobierana 
indywidualnie w zależności od rodzaju skóry i miejsca 
podania: od 0,25 mm do 2,5 mm. Następnie dobiera 
się odpowiednie substancje, aby uzyskać jak najlep-
szy efekt. Do wstrzykiwania można stosować zwykłe 
strzykawki o bardzo cienkich igłach, jednak coraz 
popularniejsze stają się pistolety do mezoterapii. Ich 
główną zaletą jest możliwość dokładnego ustalenia 
głębokości wstrzyknięcia oraz jednorazowej dawki 
preparatu. Skraca się też czas zabiegu oraz zmniejsza 
odczuwany przez pacjenta dyskomfort. Po aplikacji 
preparatu pacjentowi wykonuje się masaż, który uła-
twia rozprowadzenie substancji aktywnych w skórze 
oraz ograniczenie skutków ubocznych iniekcji, np. 
obrzęków. Zabieg trwa około godziny.

WSKAZANIA DO WYKONANIA  
ZABIEGU MEZOTERAPII IGŁOWEJ 
• zmarszczki – w okolicach twarzy, szyi, dekoltu, dło-

ni. Zwykle zaleca się 3 do 5 zabiegów w odstępie 
2–5 tygodni. Co kilka miesięcy można wykonać 
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RECENZJE REDAKTORA
kosmetolog Ewa Cegiełka

mgr farmacji Joanna Horosz

SVR XERIAL, HYDRALIANE 
– WYBRANY ASORTYMENT 

Z myślą o osobach borykających się z bardzo suchą i łuszczącą 
się skórą, stworzona została gama Xerial. W oparciu o połączenie 
10% mocznika oraz enzymów ułatwiających złuszczanie, powsta-
ło nawilżające mleczko do ciała, którego kremowa konsystencja 
wygładzi skórę. Natomiast jeśli borykamy się z nadmiernym rogo-
waceniem skóry stóp, z pomocą przyjdzie nam Xerial 30. Formuła 
kremu oparta na zawartości 30% mocznika zapewni nawilżenie 
przez 24 h oraz zapobiegnie powstawaniu odcisków, modzeli  
i zgrubień. Możemy również zastosować Xerial 50, który usu-
nie je w zaledwie 7 dni. Sprawdzi się też na łokciach, kolanach  
i dłoniach. Kolejnymi produktami SVR wartymi wypróbowania są 
kremy: Rich i Extra Rich z linii Hydraliane. Zawierają cukry hydro-
filowe, które zapewnią nam uczucie nawilżenia przez całą dobę. 
Dodatkowo są w 100% hipoalergiczne. Aksamitna konsystencja 
szybko się wchłania, nie pozostawiając tłustej warstwy.

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS 
- WYBRANY ASORTYMENT

Anthelios to dermokosmetyki do ochrony przeciwsłonecznej, 
wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. W skład gamy wcho-
dzi seria preparatów do twarzy o przeróżnych konsystencjach, 
od bardzo bogatej po ekstremalnie lekką, dającą w dotyku efekt 
suchej skóry. Nie powodują one powstawania zaskórników,  
a większość z nich nadaje się pod makijaż. W gamie występują 
także preparaty do ciała i to zarówno dla dorosłych, jak i dla dzie-
ci, między innymi mleczka, balsamy i spraye. Wszystkie zawierają 
kompleks opatentowanych filtrów, aby zapewnić jak najlepszą 
ochronę nawet skórze wrażliwej.

NUXE PRODIGIEUSE  
– WYBRANY ASORTYMENT

Ponad 25 milionów sprzedanych buteleczek! Co sprawia, że 
trudno się oprzeć olejkom Nuxe? 7 starannie dobranych olej-
ków roślinnych z kamelii, ogórecznika lekarskiego, arganu, tsu-
baki, makadamia, słodkich migdałów i orzechów laskowych 
sprawia, że jest to produkt wielozadaniowy. Uwodzi od wielu 
lat swoim zapachem i skutecznością w pielęgnacji całego cia-
ła. Kto bowiem nie chciałby jednym kosmetykiem nawilżyć, 
naprawić, odżywić, ukoić i ochronić skóry ciała, a także wło-
sów. Zawiera również witaminę E, której przeciwutleniające 
właściwości sprawiają, że skóra broni się przed szybkim starze-
niem. Zachwycający zapach olejku Nuxe jest od lat niezmienny  
i rozpoznawalny. Nuxe Huile Florale zawiera nuty magnolii, skó-
rek grejpfruta oraz piżma. Ta kompozycja idealnie pasuje do 
letniej pielęgnacji. Warto jej spróbować. Olejek Nuxe jest tylko je-
den! Zaraz, zaraz, teraz są już dwa. Teraz wybrane produkty z linii  
Prodigieuse są dostępne w atrakcyjnych cenach i zestawach.

URIAGE DO PIELĘGNACJI TWARZY  
I CIAŁA – WYBRANY ASORTYMENT 

Nadeszło upragnione lato, a wraz nim oparzenia słoneczne, 
otarcia skóry i ukąszenia przez owady. Najlepiej zaopatrzyć się 
w niezbędny w takich sytuacjach krem marki Uriage z linii Barie-
derm CICA. Przyspiesza on regenerację naskórka, koi i zwiększa 
produkcję kolagenu. Tworzy powłokę ochronną i działa osusza-
jąco. Zawarty w nim kompleks miedź-cynk działa antyseptycznie. 
Ma szerokie spektrum działania, sprawdzi się również po depila-
cji, zabiegach dermatologicznych i chirurgicznych. Dostępna jest 
również wersja z filtrem SPF 50. O odpowiedniej ochronie skóry  
powinni pamiętać przede wszystkim posiadacze cery naczynkowej 
i problematycznej. W tym wypadku marka Uriage rekomenduje 
stosowanie kremu z linii ROSELIANE SPF 30. Redukuje on rumień, 
łagodzi uczucie gorąca i ściągnięcia, a dzięki zawartości wody 
termalnej wzmacnia barierę skórną. Dodatkowo zawiera ekstrakt 
z czerwonych alg i żeń-szenia. Nowością marki jest rozświetlają-
ca esencja do samodzielnego stosowania lub jako uzupełnienie 
codziennej pielęgnacji.  W składzie znajdziemy wodę termalną, 
prebiotyk, kompleks cukrów oraz kwas hialuronowy. Dzięki doda-
niu ekstraktu z albicji jedwabistej, skóra po zastosowaniu będzie 
rozświetlona i pełna blasku.
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MGR FARMACJI ANNA KRZYMIŃSKA

CHOROBY  
ZĘBÓW  
MLECZNYCH

PRÓCHNICA, 
ZGORZEL ZĘBA 

W Polsce mamy epidemię próchnicy  
– 60% 3-latków ma co najmniej 
jeden ubytek w zębie!
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ZZęby mleczne to pierwsze pokolenie zębów. To właśnie od 
ich stanu, wyglądu i rozstawienia zależy to, jak będą wyglą-
dać zęby stałe. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę 
na pielęgnację mleczaków. Przedwczesne usunięcie zębów 
mlecznych grozi wadami zgryzu. Do najczęstszych chorób zę-
bów, dotykających dzieci, należą: próchnica, zapalenie miazgi, 
zgorzel, ropień, nadwrażliwość zębów oraz erozja szkliwa. 
Bardzo często spotykane są również problemy ze zgryzem. 

NAJCZĘŚCIEJ DIAGNOZOWANĄ  
CHOROBĄ ZĘBÓW JEST PRÓCHNICA

Szacuje się, że aż 96% Polaków zmaga się z próchnicą. 
Świadomość posiadania tej choroby jest niska, ponieważ 
większość z nas nie wiąże „dziury” w zębie z chorobą. Jest 
to jednak choroba bakteryjna, która atakuje twarde tkanki 
zęba. Przyczyną powstawania próchnicy są kwasy powstałe 
na skutek działania bakterii próchnicotwórczych – metaboli-
zujących cukier. Powstaniu próchnicy zapobiegamy poprzez 
profilaktykę, czyli ograniczenie spożywania cukrów, dbanie 
o higienę jamy ustnej oraz regularne kontrole u dentysty.

ZAPALENIE MIAZGI ZĘBOWEJ

Zapalenie miazgi jest najczęściej wynikiem nieleczonej 
próchnicy. Powoduje silny ból zęba. Mogą pojawiać się 
obrzęki dziąseł. Nie należy lekceważyć tej choroby, ponieważ 
zapalenie miazgi może spowodować rozprzestrzenienie się 
ogniska bakteryjnego. W przypadku podejrzenia tej choroby, 
zaleca się jak najszybszą wizytę u dentysty.

ZGORZEL ZĘBA MLECZNEGO 

U dzieci zdarza się też zgorzel zęba mlecznego. Zgorzel 
zęba to choroba miazgi, która pojawia się, jeśli ząb został 
zaatakowany przez bakterie. Objawy nie są specyficzne, 
ponieważ zwykle wiążą się z silnym bólem oraz nieświeżym 
oddechem. Można wyróżnić dwa rodzaje zgorzeli zęba, tj. 
zgorzel częściową, która obejmuje tylko część miazgi, oraz 
zgorzel całkowitą, która obejmuje zarówno część korono-
wą, jak i korzeniową miazgi. Leczenie zgorzeli zęba jest 
konieczne, ponieważ może doprowadzić do wielu chorób, 
w tym do sepsy. 

PRÓCHNICA A ROPIEŃ ZĘBA

Ropień to pęcherzyk wypełniony płynem. Pojawia się na dzią-
śle, sygnalizując infekcję. Obszar ten często jest wrażliwy 
w dotyku, zaczerwieniony oraz opuchnięty. Jeśli pojawia się 
ropień, zwłaszcza u dziecka, najczęściej jest to spowodo-
wane głęboką próchnicą i stanem zapalnym miazgi, czyli 
żywej i bogato unerwionej części zęba. Dziąsło i otaczające 
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ząb tkanki zostają zainfekowane przez bakterie, a stan 
zapalny może rozprzestrzeniać się od korzenia aż do 
kości. Dodatkowo, dzieci są bardziej zagrożone infek-
cjami zębów, ponieważ ich układ odpornościowy nie 
jest jeszcze w pełni sprawny. Niestety bakterie z ropnia 
mogą przenieść się na cały organizm i w najgorszym 
wypadku spowodować zagrażające życiu dziecka po-
wikłania, wymagające podania antybiotyków, czasem 
nawet hospitalizacji.

PRZYCZYNY NADWRAŻLIWOŚCI 
ZĘBÓW

Nadwrażliwość zębów powstaje, kiedy uszkodzeniu 
ulega zewnętrzna warstwa zęba, czyli szkliwo. Ma 
ono za zadanie chronić znajdującą się pod nim zębinę. 
Zębina jest silnie unerwiona i kiedy szkliwo jest uszko-
dzone, zetknięcie z gorącym, zimnym albo kwaśnym 
jedzeniem czy nawet mroźnym powietrzem, powoduje 
dotkliwy ból. Nadwrażliwość częściej dotyka dorosłych, 
ale bywa, że problem ten mają już dzieci. Zęby mleczne 
są bowiem słabo zmineralizowane i mają szkliwo cień-
sze niż u dorosłych, a przez to w sposób naturalny są 
bardziej wrażliwe niż dojrzałe zęby stałe. U najmłod-
szych jedną z najczęstszych przyczyn nadwrażliwości 
jest próchnica, która stopniowo niszczy szkliwo i do-
ciera w końcu do zębiny. Zarówno próchnicy jak i nad-
wrażliwości zębów sprzyja dieta niemowlęcia i małego 
dziecka, bogata w cukry, nawet te naturalne – z mleka 
czy owoców. Przy tym dzieci często nie lubią myć zę-
bów, a jeśli już to robią, to niedokładnie. 

EROZJA SZKLIWA

Erozja szkliwa to powierzchowna utrata tkanek twar-
dych zębów na skutek długotrwałego działania kwa-
sów dostarczanych poprzez pożywienie lub będących 
rezultatem choroby. Profilaktyka schorzenia polega 
przede wszystkim na ograniczeniu spożywania kwa-
śnych potraw i napojów, a także stosowaniu produktów 

higienicznych z zawartością fluoru. Problem erozji zę-
bów znany jest od dawna, jednak z roku na rok wzrasta 
częstość jej występowania. Powstawanie erozji zębów 
jest wieloczynnikowe. 

Najczęstszym powodem powstawania ubytków erozy-
jnych są nieodpowiednie nawyki żywieniowe – spoży-
wanie nadmiernych ilości kwaśnych pokarmów, takich 
jak owoce (szczególnie cytrusy), soki owocowe, napoje 
gazowane czy energetyzujące, wina, sosy (winegret, 
majonez, keczup). Dodatkowym błędem jest szczot-
kowanie zębów bezpośrednio po spożyciu kwaśnego 
posiłku. Zalecane jest najpierw wypłukanie jamy ustnej 
wodą bądź płukanką i dopiero dokładne umycie zębów 
– najwcześniej po godzinie.

WADY ZGRYZU

Wady zgryzu to zaburzenie w budowie i w czynnościach 
narządów jamy ustnej. Mają duży wpływ na prawidłowe 
czynności jamy ustnej, jakimi są: oddychanie, gryzienie, 
żucie, połykanie i mowa. Nie jest to co prawda choroba, 
ale może powodować konsekwencje prowadzące do 
rozwoju choroby. Wady zgryzu nie są również defektem 
kosmetycznym, lecz problemem zdrowotnym, który ma 
wpływ na dorosłe życie.  

Głównymi przyczynami wad zgryzu u dzieci są: 
• nieprawidłowe układanie niemowlęcia do snu, 
• karmienie dziecka butelką zamiast piersią, 
• częste podawanie smoczka, 
• picie z butelki ze smoczkiem,
• zaniedbywanie wizyt u stomatologa z dzieckiem.

Z wielu badań wynika, że wady zgryzu występują  
u 50–80% populacji. Wady zgryzu mogą być wrodzone, 
ale najczęściej są nabyte. 
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SALVEQUICK ANIMAL PLANET 

Niemal każde dziecko uwielbia zwierzaki. Małe kotki i pieski są 
przecież takie urocze. Plastry Salvequick Animal Planet ze słod-
kimi pupilami pomagają najmłodszym przejść przez ból zranie-
nia, bez skutków ubocznych. Plastry są wygodne i praktyczne. 
Zostały wykonane z miękkiego materiału, który współpracuje 
ze skórą, więc bardzo łatwo je przykleić. Dzięki właściwościom 
chłonnym nie przywierają do ran i nie stwarzają problemu przy 
usuwaniu. Uwaga, mogą pojawić się łzy! Nie, nie z powodu bólu, 
ale z żalu, że rana się zagoiła i trzeba się pożegnać z koloro-
wym plasterkiem w zwierzątka.

SALVEQUICK FAMILY MIX

Górska wycieczka, wakacje na plaży czy lato w mieście? Bez 
względu na to, co wybierzemy, drobne urazy i skaleczenia to 
nieodzowny element wakacyjnych wypraw. Warto przygoto-
wać się na takie sytuacje i już dziś w swoim bagażu podręcz-
nym umieścić plastry Salvequick. Zestaw familijny to komplet, 
który zadowoli każdego członka rodziny. 

SALVEQUICK JUSTICE LEAGUE

Superbohaterowie to bezdyskusyjny hit dla wszystkich dzie-
ci. Niemal każdy Maluch świetnie zna postacie Supermana 
czy Batmana. To właśnie dla dzieci powstała seria plastrów  
z grafikami superbohaterów. Naklejone na ranę bardzo szybko 
ukoją ból. Są wygodne i praktyczne, bo wykonane z miękkiego 
materiału. Łatwo je przykleić, a dzięki właściwościom chłonnym 
i nieprzywieraniu do rany, nie sprawią problemu przy usuwa-
niu. Przy użyciu takich plastrów opatrunkowych, wszystkie ranki 
mniej bolą i szybciej się goją.

OLIMP CYNKOVIR IMMUNO 

Suplement diety wspomagający układ odpornościowy i wyka-
zujący właściwości ochronne przed stresem oksydacyjnym ko-
mórek. Zawiera wysoce aktywną postać chelatu cynku w ilości 
aż 15 mg. Występuje w postaci przyjaznych w użyciu tabletek 
do ssania, do stosowania raz dziennie, najlepiej po posiłku.  
W celu uzyskania lepszych efektów leczniczych i lepszego 
wchłaniania jonów cynku, zaleca się powstrzymanie od jedze-
nia i picia do 30 minut po zażyciu preparatu. 
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 AFRODYZJAKI       NA 

ZWIĘKSZENIE  
LIBIDO

AFRODYZJAKI TO SUBSTANCJE 
POWODUJĄCE POBUDZENIE 
SEKSUALNE, ZWIĘKSZAJĄCE 

ODCZUWANIE BODŹCÓW. W TYM 
CELU NA CAŁYM ŚWIECIE OD DAWNA 

WYKORZYSTYWANE SĄ RÓŻNORODNE 
SUBSTANCJE, WCZEŚNIEJ 

STOSOWANE W MEDYCYNIE LUDOWEJ. 
AFRODYZJAKIEM MOŻE BYĆ OWOC, 

PRZYPRAWA, A NAWET ZAPACH.  
CZY ICH DZIAŁANIE POTWIERDZA 
JEDNAK WSPÓŁCZESNA NAUKA?

ZDROWIE

Za popęd seksualny odpowiadają czynniki: 
 naczyniowe (np. tlenek azotu),
 neurologiczne (np. dopaminergiczne, serotoninowe),
 hormonalne (estrogeny, androgeny, prolaktyna, oksytocyna, hormony 

tarczycy).

Najlepiej poznanym mechanizmem reakcji seksualnych jest rozszerzenie na-
czyń krwionośnych prącia, łechtaczki i warg sromowych. Zarówno u kobiet jak 
i mężczyzn efekt ten wywołuje taki sam czynnik – tlenek azotu (NO).
 

NAJPOPULARNIEJSZE AFRODYZJAKI
Do najczęściej stosowanych naturalnych afrodyzjaków zaliczamy: truskawki, 
czekoladę, banany, ostrygi i inne owoce morza. Choć są smaczne i zazwyczaj 
dobrze nam się kojarzą, to jednak badania naukowe nie potwierdzają ich dzia-
łania poprawiającego libido.

 
AFRODYZJAKI W KUCHNI

Spośród produktów często goszczących na naszych stołach, niektóre posiadają 
właściwości wzmagające popęd płciowy.

Burak zwyczajny (Beta vulgaris)
Korzeń dobrze znanego czerwonego buraka zawiera azotany, z których w or-
ganizmie uwalniany jest tlenek azotu. Zwiększa stężenie cGMP (cyklicznego 
guanozynomonofosforanu), który usprawnia przepływ krwi i powoduje rozkurcz 
mięśni gładkich. Spożywanie dużych ilości buraków jest jednak przeciwwska-
zane u osób ze skłonnością do tworzenia kamieni nerkowych.
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Orzech włoski (Juglans regia) 
Nasiona orzecha włoskiego są bogatym źródłem L-ar- 
gininy – aminokwasu będącego źródłem tlenku azotu 
w organizmie.

Arbuz zwyczajny (Citrullus lanatus) 
Jego owoc zawiera L-cytrulinę, która jest przekształcana 
w organizmie do L-argininy, a następnie do tlenku azotu.

 
 „Wszystko jest trucizną i nic nią  

nie jest, bo tylko dawka czyni 
truciznę”, jednak niektóre substancje 
są bardziej szkodliwe dla organizmu, 

gdyż powodują poważniejsze 
działania niepożądane, a dawka je 

wywołująca jest bardzo mała.

AFRODYZJAKI DLA KOBIET
Miłorząb japoński (Ginkgo biloba)
Miłorząb japoński należy do najstarszego gatunku drzew 
obecnie występujących na świecie. Jego liście zawierają fla-
wonoidy o działaniu przeciwzapalnym, antyoksydacyjnym 
i ochronnym na naczynia. Zwiększają syntezę dopaminy 
i noradrenaliny w organizmie. Zmniejszają agregację pły-
tek krwi i ich przyleganie do ścian naczyń krwionośnych, 
zmniejszają też lepkość krwi i przepuszczalność naczyń 
krwionośnych, usprawniając przepływ krwi i dostępność 
tlenku azotu również w narządach rozrodczych. Należy 
jednak pamiętać, że miłorząb zwiększa ryzyko krwotoków, 
zwłaszcza u osób stosujących leki przeciwzakrzepowe.

Buzdyganek naziemny (Tribulus terrestris)
Owoc buzdyganka zawiera protodioscynę, która może 
być przekształcana do DHEA. Zwiększa poziom testoste-
ronu u zwierząt, jednak u ludzi nie wywołuje tego efektu 
w stopniu istotnym klinicznie. Przyczynia się do uwalnia-
nia endogennego tlenku azotu.
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Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus)
Szyszki chmielu zawierają flawonoid (8-prenylonaringe-
ninę) o silnych właściwościach estrogenowych, łagodzą-
cy objawy menopauzy i pośrednio przyczyniający się do 
wzrostu libido u kobiet w tym okresie.

AFRODYZJAKI DLA MĘŻCZYZN

Żeń-szeń właściwy (Panax ginseng)
Korzeń żeń-szenia zawiera między innymi ginsenozydy 
i związki azotowe. Powoduje uwolnienie tlenku azo-
tu z mięśni gładkich ciał jamistych, ułatwiając erekcję 
prącia. Minimalizuje objawy zaburzeń erekcji u mężczyzn 
i wzmaga libido u kobiet po menopauzie. Istnieją też po-
jedyncze badania sugerujące wzrost liczby plemników 
przy regularnym stosowaniu żeń-szenia.

Witania ospała (Withania somnifera), inaczej Ashwagandha
Roślina pochodząca z Indii. Zwiększa poziom testo-
steronu i hormonu luteinizującego (LH), jednocześnie 
zmniejszając stężenie hormonu folikulotropowego (FSH) 
i prolaktyny. Wzmaga spermatogenezę przez stymulację 
komórek śródmiąższowych Leydiga do produkcji testo-
steronu oraz poprawia libido poprzez indukcję syntazy 
tlenku azotu.

Pieprzyca peruwiańska (Lepidium meyeni), czyli Maca
Korzeń pieprzycy jest bogatym źródłem białka i niezbęd-
nych aminokwasów oraz minerałów: wapnia, magnezu 
i cynku. Zawiera L-argininę, która jest prekursorem tlenku 
azotu. Wzmacnia libido i erekcję u mężczyzn. Zwiększa 
też produkcję spermy i ruchliwość plemników.

Wymienione substancje mogą wpływać na gospodarkę 
hormonalną organizmu, w związku z tym nie mogą być 
stosowane np. przez osoby z nowotworami hormono-
zależnymi. Niektóre z nich natomiast zmniejszają krze-
pliwość krwi, zwiększając ryzyko krwawień i nie mogą 
być używane m.in. przez osoby stosujące leki przeciwza-
krzepowe. Przeciwwskazania te dotyczą wybranych grup 
pacjentów. Znane są jednak afrodyzjaki stosowane trady-
cyjnie na świecie, które zagrażają życiu i zdrowiu każdego 
człowieka.

NIEBEZPIECZNE AFRODYZJAKI

Co prawda dzięki Paracelsusowi już od dawna wiadomo, 
że: „Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest, bo tylko dawka 
czyni truciznę”, jednak niektóre substancje są bardziej 
szkodliwe dla organizmu, gdyż powodują poważniejsze 
działania niepożądane, a dawka je wywołująca jest bar-
dzo mała. Wśród szczególnie niebezpiecznych środków 
tradycyjnie stosowanych jako afrodyzjaki wymienić moż-
na: johimbinę, kantarydynę  i bufoteninę.

Johimba lekarska (Pausinystalia yohimbe)
Zawiera alkaloid johimbinę (podobny do rezerpi-
ny). Zwiększa wydzielanie adrenaliny i noradrenaliny 
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w organizmie oraz powoduje rozkurcz naczyń krwiono-
śnych. Pobudza ośrodki erekcji i ejakulacji. Może powodo-
wać wzrost ciśnienia krwi, kołatanie i zawał serca, drgaw-
ki, halucynacje i nadmierne pobudzenie, a nawet zgon.

Pryszczel lekarski (Lytta vesicatoria), hiszpańska mucha
Chrząszcz wydzielający silnie drażniącą substancję – kan-
tarydynę, która powoduje przekrwienie i pieczenie narzą-
dów wewnętrznych i stan zapalny układu moczowego. 
Wśród działań niepożądanych tego specyfiku wymieniamy 
poważne infekcje układu moczowo-płciowego, krwio-
mocz, uszkodzenia i bliznowacenie cewki moczowej.

Bufotenina
Alkaloid o działaniu psychoaktywnym pozyskiwany z jadu 
ropuch (Bufo sp.) i niektórych muchomorów (np. Amanita 
citrina). Działa psychodelicznie i toksycznie. Może dopro-
wadzić do śmiertelnego zatrucia.

Sięgając po substancje mające zwiększyć libido przede 
wszystkim należy zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo 
stosowania i unikać tych, które mogą wyrządzić więcej 
szkody niż pożytku. 

REKLAMA
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HYAL-DROP MULTI

Śmiało można stwierdzić, że zespół suchego oka dotyczy każdego. Ekrany 
komputerów, klimatyzacja, słońce… przyczyny suchości oczu można wy-
mieniać i wymieniać, lepiej jednak wybrać się do apteki po preparat, który 
od razu przyniesie ulgę. Krople Hyal-Drop multi posiadają doskonały skład, 
przypominający film łzowy. Nie zawierają konserwantów, dlatego mogą 
być bez obaw stosowane na soczewki kontaktowe. Wystarczy jedna kropla 
Hyal-Drop multi, by szybko nawilżyć i odświeżyć oko. Płyn zamknięty jest 
w buteleczce, która gwarantuje czystość i jałowość aż do 6 miesięcy od 
pierwszego użycia preparatu.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OKOŁO27,99 ZŁ

STERIMAR

Sterimar to czysty, naturalny i delikatny produkt do codziennej higieny nosa 
przeznaczony dla całej rodziny, nie wyłączając dzieci, kobiet w ciąży i matek 
karmiących. Zawiera bogatą w mikroelementy wodę morską, pobieraną z głę-
bin oddalonych o ponad trzydzieści kilometrów od brzegu, dzięki czemu jest 
wolny od zanieczyszczeń, a więc bezpieczny. Właściwości preparatu okazują 
się niezastąpione w profilaktyce i leczeniu stanów zapalnych błony śluzowej 
nosa i zatok. Można go używać tak często, jak to potrzebne, bez ograniczeń.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OD
69,99 ZŁ

FEMIBION 2 CIĄŻA

Marka Femibion jest marką mającą duże grono zwolen-
ników. Polecana przez wielu lekarzy, obecnie wchodzi na 
rynek w nowej odsłonie – aby wyjść naprzeciw oczekiwa-
niom i dostosować się do nowych zaleceń, został zmienio-
ny skład produktów. Obecnie FEMIBION 2 CIĄŻA zawiera 
rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Ginekolo-
giczne dawkę żelaza, zwiększona została także zawartość 
witaminy D3 i dodano luteinę, aby wspomóc prawidłowy 
rozwój oka i procesów widzenia. FEMIBION 2 CIĄŻA jest 
znany i lubiany, a nowy skład jest potwierdzeniem dyna-
miczności marki oraz jej rozwoju. 

NOWY
SKŁAD

ORSALIT DLA DOROSŁYCH

Infekcje żołądkowe to nic przyjemnego. Towarzyszące im 
biegunki i wymioty potrafią być naprawdę bardzo męczące. 
Skutkują utratą cennych elektrolitów, a to pierwszy krok do 
odwodnienia. Czysta woda nie nawadnia, bo nie zawiera po-
trzebnych do tego elementów, takich jak sód, potas, chlorki czy 
glukoza. Preparat Orsalit to właściwy wybór. Dostarcza wszyst-
kiego, co niezbędne. Ma idealny skład, zgodny z zaleceniami 
WHO, a do tego przyjemny malinowo-cytrynowy smak. Wystar-
czy rozpuścić zawartość saszetki w odpowiedniej ilości wody  
i wypić, by poczuć moc prawdziwych elektrolitów.
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HYABAK 0,15%  (WYRÓB MEDYCZNY)

Słońce, wiatr, suche powietrze, klimatyzacja – wniosek jest prosty: nawilża-
jące krople do oczu powinien stosować każdy. Na rynku istnieje tak wiele 
preparatów przeznaczonych do tego celu, zwanych sztucznymi łzami, że 
łatwo się pogubić. Dobra rada: decydujmy się na te bez konserwantów,  
o składzie zbliżonym do filmu łzowego. Krople Hyabak to najlepszy możliwy 
wybór. Preparat zawiera hialuronian sodu, dzięki czemu doskonale nawilża 
oczy, przynosząc szybką ulgę. Wyróżnia go zawartość aktinokinolu, specjali-
stycznego filtra okulistycznego pochłaniającego promienie UV-B. 
* Preparat nie zastępuje noszenia okularów przeciwsłonecznych.

NAWILŻAJĄCE 
KROPLE DO OCZU BEZ 

KONSERWANTÓW

DICOFLOR 60 

Infekcje żołądkowo-jelitowe dają bardzo uciążliwe objawy. W ich lecze-
niu sprawdza się korzystne działanie probiotyków, które wpływają na 
utrzymanie naturalnej flory jelitowej w równowadze. Warto je suplemen-
tować zarówno profilaktycznie, jak i podczas infekcji. Dobry probiotyk 
chroni układ trawienny i daje wsparcie w rekonwalescencji po choro-
bie. Dokładnie tak działa Dicoflor 60, który zawiera szczep Lactobacil-
lus rhamnosus GG, wchodzący w skład fizjologicznej flory bakteryjnej 
przewodu pokarmowego człowieka. Optymalna ilość żywych, liofilizo-
wanych kultur bakterii probiotycznych gwarantuje efektywne działanie 
preparatu i szybki powrót do pełni zdrowia.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OD
205 ZŁ

BRAUN CIŚNIENIOMIERZ 
EXACTFIT 3 

Z problemem nadciśnienia tętniczego boryka się wielu Po-
laków. Dlatego też ciśnieniomierz powinien znaleźć się  
w każdym domu. BRAUN EXACTFIT 3 jest sprzętem rodzinnym  
i dostosowanym dla osób w każdej grupie wiekowej. W pełni 
automatyczny i szybki, co będzie zaletą dla młodych ludzi,  
a duży, czytelny ekran LCD i łatwość obsługi (wystarczy naci-
snąć jeden przycisk, aby go uruchomić) doceni niejeden senior. 
Dwa mankiety w zestawie oraz pamięć 50 pomiarów osobna 
dla dwóch osób zastąpi prowadzenie papierowego dzienniczka. 
Kompatybilny z aplikacją Braun Healthy Heart, dzięki czemu 
wychodzi naprzeciw osobom lubiącym nowinki technologiczne.

OLIMP CHELA-MAG B6 FORTE SHOT

Spadek formy? Stresujący dzień? Intensywny trening? Odczuwasz 
zwiększone zapotrzebowanie na magnez i chciałbyś sobie pomóc, 
ale nie lubisz łykać tabletek. Musi to być produkt najlepszy, do-
brze przyswajalny, a marka znana i godna zaufania. W produktach 
Olimp znajdziesz coś idealnego dla siebie. Olimp Chela-Mag B6 
Shot to nie jest zwykły magnez. Jego płynna postać i mała pojem-
ność – 25 ml – ułatwią przyjmowanie. Dwa smaki do wyboru: wi-
śniowy lub pomarańczowy – uprzyjemnią suplementację. Zawiera 
magnez w postaci dobrze przyswajalnego chelatu wzbogaconego 
witaminą B6. Nic dodać nic ująć, po prostu musisz go mieć.

CENA  

W DROGERII

MEDICOVER  
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6,99 ZŁ
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CZYM SĄ  
TERPENY  
ZAWARTE  
W KONOPIACH 
MEDYCZNYCH?

Terpeny i terpenoidy są subtancjami lipofilnymi, zdolnymi przekro-
czyć barierę krew-mózg. Chemicznie wywodzą się z podstawowego 
związku izoprenu. Są to lotne zwiąki organiczne, które możemy 
podzielić na mono-, seskwi- i triterpeny. Terpeny składają się z pro-
stych łańcuchów węglowych, terpenoidy posiadają ponadto różne 
grupy funkcjonalne (np -OH). Obok kannabinoidów stanowią pod-
stawową grupę związków biologicznie czynnych, występujących 
w konopiach i podobnie jak kannabinoidy, w największym stężeniu 
obecne są w żywicy wytwarzanej w trichomach (włoskach gruczo-
łowych) żeńskich kwiatów konopi.

EFEKTY TERAPEUTYCZNE TERPENÓW

Liczne publikacje naukowe potwierdzają aktywność biologiczną 
i możliwe efekty terapeutyczne wywoływane przez terpeny zawarte 

TERPENY I TERPENOIDY SĄ SKŁADNIKAMI OLEJKÓW ETERYCZNYCH  
I ŻYWIC ROŚLINNYCH, ZNANYCH LUDZKOŚCI OD STULECI. 
STOSOWANE SĄ POWSZECHNIE W MEDYCYNIE (NP. CYMEN – SKŁADNIK  
SYROPU TYMIANKOWEGO, ZAŚ ALFA-PINEN – SOSNOWEGO, KWAS  
KARNOZOWY – OBECNY W PASTYLKACH CZY NAPARACH SZAŁWIOWYCH),  
A TAKŻE JAKO AROMATY SPOŻYWCZE ORAZ SUBSTANCJE ZAPACHOWE  
W PERFUMACH. TO WŁAŚNIE ZWIĄZKI TERPENOWE ODPOWIADAJĄ  
ZA CHARAKTERYSTYCZNY ZAPACH KONOPI.

w podgatunkach Cannabis sativa. Badacz Russo 
opisał skuteczność terpenoidów w zwalczaniu 
dolegliwości bólowych, napadów epilepsji, sta-
nów zapalnych, w łagodzeniu stanów lękowych, 
uzależnień, depresji, leczeniu infekcji o etiologii 
bakteryjnej czy grzybiczej.

W różnych gatunkach konopi zidentyfikowa-
no ponad dwieście związków terpenowych. 
W zależności od pochodzenia danej rośliny 
oraz warunków wzrostu, skład terpenów 
jest bardzo zróżnicowany. Związki te same 
mogą wykazywać działanie terapeutyczne, 
ponadto oddziałują na organizm człowieka 
synergistycznie wraz z kannabinoidami, mogą 
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TERPENY I TERPENOIDY SĄ SKŁADNIKAMI OLEJKÓW ETERYCZNYCH  
I ŻYWIC ROŚLINNYCH, ZNANYCH LUDZKOŚCI OD STULECI. 
STOSOWANE SĄ POWSZECHNIE W MEDYCYNIE (NP. CYMEN – SKŁADNIK  
SYROPU TYMIANKOWEGO, ZAŚ ALFA-PINEN – SOSNOWEGO, KWAS  
KARNOZOWY – OBECNY W PASTYLKACH CZY NAPARACH SZAŁWIOWYCH),  
A TAKŻE JAKO AROMATY SPOŻYWCZE ORAZ SUBSTANCJE ZAPACHOWE  
W PERFUMACH. TO WŁAŚNIE ZWIĄZKI TERPENOWE ODPOWIADAJĄ  
ZA CHARAKTERYSTYCZNY ZAPACH KONOPI.

także modulować działanie całego surowca konopi medycznych, 
decydując o właściwościach typowych dla danej odmiany. Jest to 
tzw. „efekt entourage“, inaczej efekt otoczenia. Potencjał synergii 
wykorzystać można jedynie stosując wysuszone kwiaty konopi 
(inhalacja z użyciem waporyzatora) lub pełne wyciągi – ekstrakty, 
najczęściej rozpuszczone w oleju spożywczym (podanie doustne). 
Zastosowanie izolatu kannabinoidu lub jego syntetycznego, poje-
dynczego odpowiednika może skutkować słabszą skutecznością 
terapeutyczną lub gorszą tolerancją kuracji aniżeli waporyzacja 
suszu, gdyż  pozbawione jest pełnego spektrum związków bio-
logicznie czynnych.

Istotnym klinicznie i wymagającym podkreślenia jest fakt, że poza 
główną aktywnością związków biologicznie czynnych, zawartych 
w surowcu, stanowiącą dla Pacjenta nadrzędny cel kuracji (np. 

działanie przeciwbólowe), interakcje między 
kannabinoidami a terpenami mogą odpowia-
dać za specyficzne doznania przypisywane 
konkretnemu podgatunkowi konopi. Dla przy-
kładu odmiany medycznej marihuany o wyso-
kiej zawartości terpenoidu mircenu wywołu-
ją efekt sedacyjny (uspokajający), nasenny, 
miorelaksujący (rozlużniający mięśnie szkie-
letowe) – to  tzw. „odmiany indica – nocne“. 
Natomiast podgatunki z przewagą alfa-pinenu 
są bardziej aktywizujące, poprawiają koncen-
trację, usprawniają procesy pamięciowe (co ma 
niebagatalelne znaczenie podczas stosowania 
surowców o wysokim stężeniu THC, mogącego 
zaburzać skupienie i pamięć krótkotrwałą) – to 

 
Odmiany medycznej marihuany 

o wysokiej zawartości terpenoidu 
mircenu wywołujące efekt sedacyjny 

(uspokajający), nasenny, miorelaksujący 
(rozluźniający mięśnie szkieletowe) 

– to  tzw. „odmiany indica – nocne”. 
Natomiast podgatunki z przewagą 

alfa-pinenu są bardziej aktywizujące, 
poprawiają koncentrację, usprawniają 

procesy pamięciowe.
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tzw. „odmiany sativa – dzienne“. Inny terpenoid – limo- 
nen, powszechnie wystepujący w kwiatach konopi, 
dzięki swoim właściwościom przeciwlękowym może 
poprawiać tolerancję surowca z wysoką zawartością 
silnie psychoaktywnego THC. Nota bene limonen wy-
kazuje w tym miejscu synergię z kannabidiolem – kan-
nabinoidem znanym z właściwości obniżania wpływu 
neurobehawioralnego THC.

Obecność otoczenia terpenowego w danym surowcu 
może poprzez „efekt entourage“ zwiększać oraz uzu-
pełniać skuteczność terapeutyczną kannabinoidów, 
a także niwelować działania niepożadane, towarzy-
szące terapii związkami z tej grupy. Dlatego też se-
lektywny dobór danej odmiany konopi medycznych 
może mieć istotne znaczenie w przebiegu terapii. Na 
ten moment mamy w Polsce zarejestrowanych sześć 
różnych surowców farmaceutycznych, o odmiennych 
chemotypach, zróżnicowanych nie tylko ze względu 
na stosunek tetrahydrokannabinolu (delta-9-THC) do 
kannabidiolu (CBD), ale i z odmiennym składem terpe-
noidów. Dostępne dla Pacjenta są dziś dwie odmiany 
suszu o wysokiej zawartości THC vs CBD (22:1 i 20:1), 
różniące się otoczeniem terpenoidów. Dla przykładu 
w Izraelu lekarze posługują się w terapii konopnej 
ponad 120 odmianami medycznej marihuany.

WŁAŚCIWOŚCI ZWIĄZKÓW 
TERPENOWYCH

Związki terpenowe potrafią wykazywać silne właściwo-
ści bioaktywne nawet w bardzo małych dawkach, rzędu 
kilku nanogramów na mililitr. Mechanizmy działania 
związków terpenowych, jak i interakcji z kannabino-
idami, nie są do końca poznane, jak dotąd badacze 
potwierdzili między innymi:
• wiązanie z receptorami kannabinoidowymi,
• zmianę farmakokinetyki THC przez wzrost prze-

puszczalności bariery krew-mózg (dzięki właściwoś- 
ciom lipofilnym terpenów), wzajemną poprawę bio-
dostępności między terpenami a kannabinoidami,

• wpływ na rozliczne receptory neuronalne i aktyw-
ność neuroprzekaźników w organizmie człowieka.

Potencjał farmakologiczny związków terpenowych 
jest ogromny, obejmuje działanie: antybakteryjne, 
przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, antyseptyczne, 
przeciwzapalne, uspokajające, przeciwdepresyjne,  
przeciwbólowe, antyoksydacyjne i wiele innych.

Przykładów naukowo udowodnionego wzmacniania 
efektu terapeutycznego danego kannabinoidu przez 
terpenoid jest już wiele. Funkcjonowanie układu en-
dokannabinoidowego, właściwości i aktywność bio-
logiczną fitokannabinoidów oraz możliwe obszary 
zastosowań terapeutycznych kannabinoidów opisa-
łam w poprzednich numerach pisma. W tym miejscu  

chciałabym wymienić kilka istotnych synergii (potwier- 
dzonych publikacjami naukowymi, m.in. badaczy: Russo, 
Komori, Carvalho-Freitas, Rao, Peana, Elisabetsky,  
Gertsch, Do Vale, Yang, ukazującymi się już od począt-
ku lat 90. ubiegłego stulecia i wciąż pojawiającymi 
się nowymi), pomiędzy terpenoidami a związkami 
kannabinoidowymi, charakterystycznymi dla gatun-
ku Cannabis:
• linalol (zawarty także w lawendzie) – odznacza 

się działaniem przeciwbólowym, anksjolitycznym 
(przeciwlękowym), uspokającym i miorelaksują-
cym, synergistycznie do THC oraz antyepileptycz-
nym, potęgując działanie tetrahydrokannabivarinu 
i kannabidiolu,

• limonen (zawarty także w cytrynie), wykazuje 
działanie poprawiające nastrój, przeciwlękowe, 
przeciwdrobnoustrojowe i immunostylulujące – 
synergistycznie do CBD,

• alfa-pinen (charakterystyczny dla igieł świerku, 
sosny) potęguje działanie rozkurczające oskrzela, 
wywoływane przez THC, a także przeciwzapalne 
i poprawiajace pamięć CBD,

• beta-kariofilen (zawarty m.in. w pieprzu czarnym) 
działa gastroprotekcyjne (ochronnie dla śluzówki 
żołądka), wraz z THC, przeciwzapalnie, a ponadto 
wspomagająco w terapii odwykowej, wraz z CBD,

• beta-mircen (zawarty także w szyszce chmielu), 
odznacza się samodzielnym wykazywaniem oraz 
wzmacniem efektywności THC w zakresie dzia-
łania przeciwbólowego, uspokajającego, nasen- 
nego, zwiotczającego mięśnie, wykazuje synergi-
stycznie z kannabidiolem i kannabigerolem dzia- 
łanie przeciwzapalne oraz potencjalnie przeciw- 
nowotworowe,

• tlenek kariofilenu (charakterystyczny dla bazylii) 
działa antyagregacyjnie – wywołując efekt prze-
ciwkrzepliwy, synergistyczny z THC, wykazuje wraz 
z CBG i CBD właściwości przeciwgrzybicze.

Efektów farmakologicznych i możliwych obszarów 
zastosowań terpenów i terpenoidów w terapii wielu 
schorzeń wciąż przybywa. Daje to nadzieję Pacjen- 
tom na poprawę stanu zdrowia, zwłaszcza tym, którzy  
nie odpowiadają poprawą na klasyczną farmakote-
rapię lub źle tolerują towarzyszące kuracji działania 
niepożądane.

Dogłębne zbadanie mechanizmów działania związków 
terpenowych, a także szczegółowe poznanie wywoły-
wanego przez dane terpeny „efektu family“ dla kan-
nabinoidów, pozwoli na precyzyjne dobranie odmiany 
suszu (lub włączenie kilku surowców w zależności od 
odczuwanych dolegliwości, pory dnia etc.) w zindywi-
dualizowanej terapii Pacjenta. 

TEN ARTYKUŁ ORAZ WIELE INNYCH ZNAJDZIESZ  
NA ETWOJFARMACEUTA.PL 
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

IBEROGAST
Płyn doustny, produkt ziołowy. Wskazania: leczenie zaburzeń 
czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmo-
wego, takich jak podrażnienia żołądka czy zespół jelita drażli-
wego (włączając w to dolegliwości skurczowe jamy brzusznej 
i jelit). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze 
składników leku. Dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: 
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa. Pozwo-
lenie nr 10487 wydane przez Prezesa URPLWMiPB. V3/03.2015/
LR IBR.K.04.2015.

ENTEROL 250 (SACCHAROMYCES 
BOULARDII CNCM I-745)

Skład: Jedna kapsułka/saszetka zawiera 250 mg liofilizowanych 
drożdżaków S. boulardii CNCM I-745 oraz substancje pomoc-
nicze m.in.: laktoza jednowodna i fruktoza (saszetki). Postać 
farmaceutyczna: kapsułka/proszek do sporządzania zawiesiny 
doustnej. Wskazania: Leczenie ostrych biegunek infekcyjnych; 
zapobieganie biegunkom związanym ze stosowaniem anty-
biotyków; nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem 
Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną 
lub metronidazolem; zapobieganie biegunkom związanym  
z żywieniem dojelitowym; zapobieganie biegunkom podróż-
nych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na subst. czynną lub 
którąkolwiek subst. pomocniczą, pacjenci z cewnikiem zało-
żonym do żyły centralnej, pacjenci w stanie krytycznym lub 
pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością, ze względu na 
ryzyko fungemii. Podmiot odpowiedzialny: BIOCODEX, 7 avenue 
Gallieni, 94250 Gentilly, Francja. 

CONTROLOC CONTROL

Skład: 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu  
(w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Wska-
zania: Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej 
przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub  
na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stosowanie inhibi-
torów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu 
solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jed-
nocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu 
znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol. 
Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. , Byk-Gulden-Str. 2, 
D-78467 Konstanz, Niemcy.

GAVISCON

GAVISCON o smaku mięty TAB. Natrii alginas + Natrii hydrogeno-
carbonas + Calcii carbonas, 250 mg + 133,5 mg + 80 mg, 24 i 48 szt., 
tabletki do rozgryzania i żucia. Wskazówki do stosowania: Le-
czenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak: 
odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przy-
kład po posiłkach lub w czasie ciąży lub u pacjentów z objawa-
mi związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku. Gaviscon  
o smaku mięty TAB, 250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tabletki do roz-
gryzania i żucia. Wskazania do stosowania: Leczenie objawów 
refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga  
i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posił-
kach lub w czasie ciąży lub u pacjentów z objawami związa-
nymi z refluksowym zapaleniem przełyku.  Przeciwwskazania: 
Znana lub podejrzewana nadwrażliwość na substancje czynne 
lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowie-
dzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 
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RAK TRZUSTKI WYSTĘPUJE  
CZĘŚCIEJ U MĘŻCZYZN

Według statystyk, rak trzustki częściej występuje u mężczyzn 
niż u kobiet, jednak ostateczna i jednoznaczna przyczyna 
powstawania raka trzustki nie została określona. Wiadomo 
natomiast, że ryzyko nowotworu wzrasta razem z wiekiem 
pacjenta. Najczęściej na ten typ nowotworu chorują osoby 
w średnim oraz starszym wieku. Ponad 80% zachorowań 
dotyczy osób po 55. roku życia, ale coraz częściej choroba 
ta wykrywana jest u osób młodych. 

PRZYCZYNY RAKA TRZUSTKI

Istnieją pewne czynniki i schorzenia, które mogą wpły-
wać na powstawanie raka trzustki. Wśród nich możemy 
wyróżnić:
 przewlekłe zapalenie trzustki, 
 cukrzycę,
 niedokwaśność soku żołądkowego,
 przebyte leczenie chirurgiczne choroby wrzodowej, 
 palenie papierosów, 
 nadmierne spożywanie alkoholu, 
 zanieczyszczenie środowiska.

Choroba może się rozwinąć również na podłożu predyspo-
zycji genetycznych. Mówimy wówczas o raku dziedzicznym. 
Około 4–10% pacjentów z rakiem trzustki ma co najmniej 
dwóch krewnych pierwszego stopnia z tą chorobą. Istnieje 
kilka zespołów genetycznych zwiększających ryzyko zacho-
rowania, w tym dziedziczne zapalenie trzustki, dziedziczny 
rak piersi, rak jajników, rak jelita grubego oraz genetycznie 
uwarunkowane polipy jelita grubego.

TRZUSTKA PEŁNI BARDZO WAŻNĄ ROLĘ - WYTWARZA 
HORMONY (MIĘDZY INNYMI INSULINĘ WARUNKUJĄCĄ 
PRAWIDŁOWY POZIOM GLUKOZY WE KRWI). PRODUKUJE 
RÓWNIEŻ SOK TRZUSTKOWY, ZAWIERAJĄCY ENZYMY BIORĄCE 
UDZIAŁ W TRAWIENIU POKARMÓW. NIESTETY NOWOTWÓR 
TRZUSTKI ROZWIJA SIĘ PODSTĘPNIE, A ROKOWANIE JEST 
ZŁE, STĄD CZĘSTO NAZYWANY JEST „CICHYM ZABÓJCĄ”. 
RAK TRZUSTKI JEST ZŁOŚLIWY, OPORNY NA LECZENIE I DAJE 
NIESPECYFICZNE OBJAWY, DLATEGO NAJCZĘŚCIEJ WYKRYWA 
SIĘ GO W ZAAWANSOWANEJ FAZIE CHOROBY. WTEDY 
MOŻLIWE JEST TYLKO LECZENIE PALIATYWNE. 



TWÓJ FARMACEUTA 

3938

NUMER 30

Niektóre źródła donoszą również o wpływie diety, ponie-
waż ryzyko choroby zwiększać może spożywanie dużej 
ilości tłuszczów zwierzęcych, węglowodanów oraz mięsa.

ROZWÓJ RAKA TRZUSTKI

Nie można jednoznacznie określić tempa wzrostu raka 
trzustki. Jest to na pewno nowotwór o bardzo dużej złośli-
wości, cechujący się szybkim wzrostem miejscowym oraz 
dużą skłonnością do naciekania sąsiednich narządów. 
Tworzy przerzuty w otrzewnej, węzłach chłonnych oraz 
wątrobie. Początkowo choroba przebiega podstępnie, nie 
dając jednoznacznych objawów. Niestety wraz z upływem 
stosunkowo krótkiego czasu dochodzi do szybkiego wy-
niszczenia oraz śmierci chorego. 

Statystycznie pierwszy rok od diagnozy choroby przeży-
wa nie więcej niż 24% pacjentów. Natomiast zaledwie 
od 2% do 9% pacjentów przeżywa pierwsze 5 lat – jest 
to niestety jedyny nowotwór układu pokarmowego z tak 
niskim wskaźnikiem przeżywalności. Co więcej, choro-
ba przez długi czas nie daje żadnych objawów, a kiedy 
się już pojawiają – często na leczenie jest zbyt późno, 
ponieważ guz jest w zaawansowanym stadium i obecne 
są przerzuty. 

OBJAWY RAKA TRZUSTKI

Rak trzustki nie daje żadnych charakterystycznych obja-
wów, ale istnieją pewne sygnały, które mogą świadczyć 
o pojawieniu się choroby. Wykrycie choroby na wcze-
snym etapie, kiedy jeszcze jest możliwe usunięcie guza, 
zwiększa szanse na przeżycie. W momencie diagnozy 
taka operacja jest możliwa do przeprowadzenia tylko 
u 15–20% pacjentów. Natomiast to, jak ważny jest sam 
zabieg, uświadamiają nam statystyki mówiące, że nawet 
do 20% zwiększa się ilość pacjentów, która przeżywa ko-
lejne 5 lat. 

Symptomy tej choroby zależą od wielkości oraz loka-
lizacji guza. Jeżeli zmiany atakują trzustkowy odcinek 
dróg żółciowych – może nastąpić zatrzymanie żółci 

i rozwinięcie objawów żółtaczki takich jak zażółcenie 
skóry i oczu. Nowotwór rozwijający się w ogonie trzust-
ki poprzez ucisk na okoliczne nerwy może powodować 
silne bóle w jamie brzusznej. Rozrost w obrębie komó-
rek odpowiedzialnych za produkcję insuliny powoduje 
jej nadmierne i niewspółmierne do zapotrzebowania 
wydzielanie. 

Pozostałe mało specyficzne objawy to np.: 
 brak apetytu,
 nudności,
 wymioty,
 problemy z trawieniem (wzdęcia, odbijania),
 biegunki tłuszczowe, 
 nietolerancja glukozy, 
 zakrzepowe zapalenie żył.

 
 Objawom raka trzustki towarzyszy 

zazwyczaj postępujące ogólne 
osłabienie oraz wychudzenie. Niekiedy 
zauważa się gromadzenie wolnego 
płynu w jamie otrzewnej oraz krwotoki  
z przewodu pokarmowego. 
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Objawom raka trzustki towarzyszy zazwyczaj postępu-
jące ogólne osłabienie oraz wychudzenie. Niekiedy za-
uważa się gromadzenie wolnego płynu w jamie otrzewnej 
oraz krwotoki z przewodu pokarmowego.

LECZENIE RAKA TRZUSTKI

Prawie 80% pacjentów z nowotworem trzustki zgłasza się 
do lekarza zbyt późno. Pozostaje wtedy jedynie leczenie 
paliatywne poprawiające jakość życia i łagodzące ciężkie 
objawy choroby. W niektórych przypadkach konieczne 
jest również dożywianie pozajelitowe. Pacjent powi-
nien otrzymywać posiłki zawierające dużą ilość kalorii 
oraz białka, jednak ubogie w tłuszcze. Porcje powinny 
być małe i często podawane. Bardzo ważne jest również 
odpowiednie nawadnianie oraz podawanie enzymów 
trzustkowych. 

ZAPOBIEGANIE RAKOWI TRZUSTKI

W pierwszej kolejności ograniczyć należy spożycie alko-
holu, rzucić palenie, zadbać o zdrową dietę i odpowiednią 
dawkę ruchu. Rutynowe badania mogą też pomóc w dia-
gnozie problemów z trzustką. O kondycji trzustki wiele 
powiedzieć może np. badanie glukozy i leukocytów we 
krwi czy USG jamy brzusznej. Te z pozoru błahe profilak-
tyczne czynności mogą uratować życie. Rak trzustki to bar-
dzo groźny nowotwór. Objawy są bardzo niespecyficzne, 
a dolegliwości pojawiają się dopiero w bardzo zaawan-
sowanym stadium. Należy pamiętać, że palenie znacząco 
zwiększa ryzyko tego nowotworu, dlatego podstawą pro-
filaktyki jest rzucenie palenia. Leczenie raka trzustki jest 
trudne i niestety rzadko kończy się sukcesem. 
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TANTUM ROSA

53,2 mg/g, proszek do sporządzania roztworu dopochwowe-
go. 1 g proszku zawiera 53,2 mg/g benzydaminy chlorowodorku 
(benzydamini hydrochloridum). 1 saszetka (9,4 g) zawiera 500 
mg benzydaminy chlorowodorku. Wskazania do stosowania: 
Leczenie dolegliwości i objawów (ból, pieczenie, świąd, upławy, 
zaczerwienienie, obrzęk) w: przebiegu zapalenia sromu i po-
chwy, przebiegu zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia, 
również po chemio- i radioterapii, profilaktyce przed- i poope-
racyjnej w ginekologii, połogu. Przeciwwskazania: Nadwraż-
liwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu: Aziende Chimiche Riunite Angelini 
Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.;Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy 
Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Angelini Pharma 
Polska Sp. z o.o, ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy, tel.: (22)70 28 200, 
fax: (22)70 28202 www.angelini.pl, www.tantumrosa.pl OTC – 
Produkty lecznicze wydawane bez recepty.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

SANOSVIT CALCIUM
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o. Skład: 5 ml 
syropu zawiera substancje czynne: Glukonolaktobionian wap-
nia 1442,5 mg Laktobionian wapnia 313,6 mg Inne składniki 
leku to: sacharoza i sodu benzoesan. Wskazania: Profilaktyka 
i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie, np. w okre-
sie ciąży lub laktacji, w leczeniu osteoporozy, wspomagająco  
w leczeniu objawów alergii. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość 
na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocni-
czą. Hiperkalcemia (np. u chorych z nadczynnością gruczołów 
przytarczycznych, hiperwitaminozą D, szpiczakiem mnogim  
i przerzutami nowotworów do kości). Cięzka hiperkalciuria. 
Nie należy podawać produktu chorym na galaktozemię i cu-
krzycę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami zwią-
zanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania 
glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, 
nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Opakowanie:  
syrop, flakon 150 ml.

FENISTIL
Maleinian dimetyndenu 1 mg/g. Żel. Wskazania do stoso- 
wania: Świąd towarzyszący dermatozom, pokrzywka, uką-
szenia owadów, oparzenia słoneczne, powierzchowne 
oparzenia skóry (pierwszego stopnia). Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancje pomocniczą. Oparzenia drugiego i trzeciego stop-
nia. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer  
Healthcare Sp. z o.o.

ALERIC DESLO ACTIVE

Aleric Deslo Active. Produkt leczniczy – 10 tabletek. Skład: 
Desloratadinum 5 mg., tabletki ulegające rozpadowi w jamie 
ustnej. Wskazania do stosowania: łagodzenie objawów zwią-
zanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa – po-
krzywką. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na 
loratadynę. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z.o.o.
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FURAGINUM US PHARMACIA

Furaginum 50 mg, tabletki. Wskazania do stosowania: Lecze-
nie ostrych oraz nawracających niepowikłanych zakażeń dol-
nych dróg moczowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancje czynną, pochodne nitrofuranu lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. W pierwszym trymestrze ciąży. Od 38. 
tygodnia ciąży i w czasie porodu, ze względu na ryzyko nie-
dokrwistości hemolitycznej u noworodka. U dzieci i młodzieży 
w wieku poniżej 15 lat. Niewydolność nerek (klirens kreatyniny 
poniżej 60 ml/min lub podwyższone stężenie kreatyniny w su-
rowicy). Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa. Niedobór 
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

NUROFEN EXPRESS FORTE 
Nurofen Express Forte, 400 mg, kapsułki, miękkie. Każda 
kapsułka miękka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). 
Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy przeznaczony 
jest do stosowania u dorosłych oraz dzieci i młodzieży o ma-
sie ciała powyżej 40 kg (12 lat i starszych) w objawowym 
leczeniu łagodnego i umiarkowanego bólu, takiego jak ból 
głowy, bóle miesiączkowe, ból zębów oraz gorączka i ból 
związany z przeziębieniem. Przeciwwskazania: nadwrażli-
wość na substancję czynną, czerwień koszenilową (E124) lub 
którąkolwiek z substancji pomocniczych; reakcje nadwraż-
liwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, zapalenie 
błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzyw-
ka) związane z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego (ASA) 
lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ); 
krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wy-
wiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ; czynna 
lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka lub dwunast-
nicy lub krwotok (dwa lub więcej wyraźne epizody potwier-
dzonego owrzodzenia lub krwawienia); ciężka niewydolność: 
wątroby, nerek lub serca (klasa IV wg NYHA); krwawienie z 
naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; zaburzenia 
krzepnięcia lub skaza krwotoczna; niewyjaśnione zaburze-
nia układu krwiotwórczego, ciężkie odwodnienie (wywoła-
ne wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem 
płynów); ostatni trymestr ciąży; dzieci w wieku poniżej 12 lat 
oraz młodzież o masie ciała poniżej 40 kg. Podmiot odpo-
wiedzilany: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

HERPEX

Wskazania: Miejscowe leczenie zakażeń skóry (opryszczki warg 
i narządów płciowych), wywołanych przez wirus opryszczki 
zwykłej H.simplex typu 1 i 2. Przeciwskazania: Nadwrażliwość 
na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub na sub-
stancje pomocnicze leku. SKŁAD: 1 g kremu zawiera 50 mg 
acyklowiru. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Bioche-
miestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Informacja o leku: Sandoz 
Polska Sp. z o.o., Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa. 
Sygnatura: HERP/001/01-2020
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ZBAWIENNY WPŁYW AKTYWNOŚCI  
FIZYCZNEJ NA ZDROWIE 

Styl życia i wpisująca się w niego aktywność fizyczna mają ogrom-
ny wpływ na nasze zdrowie. Światowa Organizacja Zdrowia 
określa niewystarczającą aktywność fizyczną jako czwarty 
w kolejności czynnik ryzyka odpowiedzialny za przedwczesne 
zgony i śmiertelność na świecie. Wpływ aktywności fizycznej na 
zdrowie został niejednokrotnie naukowo dowiedziony i nawet 
najwięksi sceptycy nie mogą zaprzeczyć, że zmniejsza ona ryzy-
ko otyłości, pomaga w profilaktyce cukrzycy typu 2., ogranicza 
ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, ma zbawienny wpływ 
na nadciśnienie tętnicze. Dzięki lepszemu ukrwieniu organizmu 
jesteśmy lepiej dotlenieni, sprawniej usuwamy zbędne produkty 
przemiany materii. To z kolei powoduje, że zmniejsza się ryzyko 
zachorowania na niektóre rodzaje nowotworów. Zwiększa się 
jędrność skóry. Sprawniejsze mięśnie oraz lepsza mineralizacja 
kości zmniejszają ryzyko złamań i ułatwiają wykonywanie co-
dziennych czynności. Wreszcie osoba częściej uprawiająca sport 
odczuwa zbawienny wpływ ruchu na psychikę i samopoczucie. 
Warto zaznaczyć aspekt socjalizacyjny ćwiczeń wykonywanych 
w grupie – zmniejszają one poczucie izolacji wśród seniorów.

ZALECENIA WHO

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca około 30 minut umiar-
kowanej aktywności fizycznej 5 dni w tygodniu, zarówno dla 
osób młodych, jak i tych po 65. roku życia. Oczywiście dla osób 
z dodatkowymi obciążeniami w postaci chorób, jak np. oste-
oporoza, normy te mogą być inne. Każdy przypadek wymaga 
indywidualnego podejścia, a wskazania do konkretnych ćwi-
czeń lub sportów uzyskać można od lekarza fizjoterapeuty. 

Ćwiczenia dla seniorów możemy podzielić na kilka rodzajów:
 ćwiczenia siłowe – wykonywane 2 razy w tygodniu po 20 mi- 

nut – zestaw kilku ćwiczeń aktywujących różne grupy mięśni, 
ćwiczenia powtarzane po kilkanaście razy,

 ćwiczenia rozciągające, równoważne i koordynacyjne – wy-
konywane codziennie po 5–10 minut,

 ćwiczenia wytrzymałościowe (np. narty, jazda na rowerze, 
marsz) – wykonywane 2–3 razy w tygodniu po 20 minut przy 
utrzymaniu określonego tętna.

Ćwiczenia można wykonywać w domu (samemu lub w obec- 
ności terapeuty), natomiast w ostatnim czasie na popularności 
zyskują pozadomowe aktywności. Szczególnie rekomendowaną 
aktywnością fizyczną dla osób starszych jest nordic walking, 

STARZENIE SIĘ ORGANIZMU ORAZ BAGAŻ TOWARZY-
SZĄCYCH LUB PRZEBYTYCH CHORÓB WPŁYWA NA STAN 
FIZYCZNY I PSYCHICZNY SENIORÓW. POSTĘPUJĄCE NIE-
KORZYSTNE ZMIANY MOŻNA ZAHAMOWAĆ ODPOWIED-
NIO DOBRANĄ AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ.



TEN ARTYKUŁ ORAZ WIELE INNYCH ZNAJDZIESZ  
NA ETWOJFARMACEUTA.PL 
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czyli marsz z kijkami – uaktywnia 90% mięśni w całym ciele, 
zwiększa pobór tlenu i usprawnia krążenie. Zumba, pilates, 
fitness czy aqua aerobic to inne, wzmacniające mięśnie i krą-
żenie aktywności. 

AKTYWNOŚĆ PO ZABIEGACH 
OPERACYJNYCH

Wielu seniorów obawia się aktywności fizycznej po ope-
racji. Tymczasem codzienna aktywność (np. gimnastyka, 
spacery) umożliwia wzmocnienie osłabionych mięśni i po-
maga wrócić do formy sprzed zabiegu. Oczywiście rodzaj 
ćwiczeń dostosowany musi być do operacji, jaka miała 
miejsce. Uprawianie sportów urazowych jest jednak odra-
dzane przez lekarzy. Ćwiczenia należy wykonywać powoli, 
unikając gwałtownego zrywania się, podskoków. I tak np. po 
poważnych zabiegach w obrębie kończyn należy stopniowo 
zwiększać zakres ruchu, rozpoczynając od prostych czyn-
ności, np. naprzemiennym zginaniu i prostowaniu kończyn 
czy podejmowaniu prób przejścia kilku metrów. W niektó-
rych przypadkach ćwiczenia należy wdrażać także przed 
operacją np. wszczepienia endoprotezy. 

ĆWICZENIA NA ZDROWY KRĘGOSŁUP

Nie bez powodu dużą popularnością wśród seniorów cie-
szą się ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Powodem tego są 
częste w późniejszym wieku problemy z układem szkiele-
towym oraz fakt, że treningi te nie są bardzo ciężkie pod 
względem intensywności, natomiast angażują prawie całe 
ciało. Wpływają korzystnie na postawę, pomagają zreduko-
wać dolegliwości bólowe w okolicy kręgosłupa, a także roz-
luźnić przykurcze mięśniowe. Zwiększają one przestrzenie 

między dyskami kręgosłupa a poszczególnymi kręgami. 
Wzmocnieniu ulegają mięśnie głębokie ciała, które w dużej 
mierze odciążają kręgosłup.

Jako środek na radzenie sobie z ograniczeniami warto wy-
różnić również jogę. Powodów jest wiele: wzmacnia i roz-
ciąga mięśnie, minimalizuje bóle mięśni, poprawia rucho-
mość stawów, poprawia krążenie, zmniejsza poziom stresu, 
wzmacnia układ odpornościowy. Joga dla początkujących 
nie powinna sprawiać problemu żadnej starszej osobie. W za-
jęciach dla seniorów nie pozostaje się zbyt długo w jednej 
pozycji, przejścia między ćwiczeniami również nie są szyb-
kie. Jednak warto pamiętać, że osteoporoza, bardzo silne 
bóle kręgosłupa, jaskra i tendencja do dużych skoków ciśnie-
nia mogą stanowić przeciwwskazanie do uprawiania jogi. 

DLACZEGO AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
JEST TAK WAŻNA? 

Kiedy starsze osoby tracą możliwość samodzielnego wyko-
nywania niektórych czynności, nie dzieje się tak wyłącznie 
dlatego, że są w podeszłym wieku. Zazwyczaj głównym 
winowajcą jest brak ruchu. To, że nie są aktywne fizycznie, 
wymusza częstsze wizyty u lekarza, częstsze hospitalizacje 
i konieczność zakupu większej ilości leków. Dlatego do-
brze, że powoli odchodzi w zapomnienie stereotyp emeryta 
spędzającego swój czas mało aktywnie – seniorzy chętnie 
uczestniczą w zajęciach na uniwersytetach trzeciego wieku, 
zapisują się do klubów zrzeszających osoby starsze i dbają 
o swoją kondycję fizyczną.  

 WHO (Światowa 
Organizacja Zdrowia) 
zaleca około  
30 minut umiarkowanej 
aktywności fizycznej 
5 dni w tygodniu, 
zarówno dla osób 
młodych, jak i tych  
po 65. roku życia.
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TERRANOVA ŁAGODNE ŻELAZO  

Marka Terranova to suplementy dla osób bardzo wymagających. Prepa-
rat łagodne żelazo EASY IRON zawiera 20 mg pierwiastka połączonego  
z cząsteczkami aminokwasu, a taki zabieg zapewnia wysoką przyswajalność 
oraz czyni go łagodnym dla żołądka. Oprócz żelaza, suplement wzbogaco-
ny został o innowacyjny kompleks MagniFood, czyli starannie opracowany, 
synergicznie działający kompleks składników pochodzenia roślinnego oraz 
fitonutrientów. Obok żelaza w składzie znajdziemy wyciąg z owoców dzikiej 
róży, jagód acai, liści zielonego jęczmienia oraz stabilizowane otręby ryżo-
we. Produkt jest w 100% naturalny, bez sztucznych dodatków i ulepszaczy.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OD
47 ZŁ

TERRANOVA PAZNOKCIE, WŁOSY, 
SKÓRA – KOMPLEKS SYNERGICZNY

Wiele osób boryka się z problemem wypadających włosów oraz słabych 
i łamliwych paznokci. Pomocy często szukają w aptece. Terranova Pa-
znokcie, Włosy, Skóra – Kompleks synergiczny to produkt o wyjątkowym 
składzie, którego receptura została starannie dobrana, tak aby składni-
ki wzajemnie się uzupełniały. Marka Terranova to produkty o bardzo 
wysokiej jakości, w 100% naturalne, dlatego też suplement Paznokcie, 
Włosy, Skóra spełni wymagania osób dbających o swoje zdrowie i wy-
gląd. Opakowanie zawiera 100 kapsułek, co przy dawkowaniu 2 kapsu-
łek dziennie wystarczy na półtoramiesięczną kurację.

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OD
132 ZŁ

TERRANOVA LIVING  
MULTINUTRIENT KOMPLEKS 

Jest prawdziwą bombą odżywczą, jej skład budzi podziw i robi ogromne wrażenie. Wy-
daje się być niemożliwe, aby w jednej małej kapsułce zamknąć tak wiele dobroczyn-
nych składników roślinnych, a jednak. Marka Terranova podołała wyzwaniu i stworzyła 
suplement, który można polecić każdemu. Living multinutrient kompleks jest unikatowy 
i jakże niestandardowy. Oparty na MagniFood, który jest kompleksem wzmagającym 
działanie, biodostępność i stabilność składników. Terranova to zupełnie nowe spojrzenie 
na suplementy. Musisz spróbować! 

CENA  W DROGERIIMEDICOVER  OD
163 ZŁ



MAGVIT B₆, 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ: Jedna tabletka 
zawiera: 48 mg jonów magnezu w postaci magnezu mleczanu dwuwod-
nego (Magnesii lactas) i 5 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini 
hydrochloridum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: tabletki dojelitowe. 
WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Wskazaniem do podawania preparatu 
Magvit B6 jest profilaktyka powikłań związanych z niedoborem ma-
gnezu i/lub witaminy B6 oraz uzupełnienie stwierdzonych niedoborów 
tych związków w organizmie.  PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość 
na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność nerek, hiper- 
magnezemia, hiperwitaminoza B6, blok przedsionkowo-komorowy, 
myasthenia gravis, parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhi-
bitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy, znaczne niedociśnienie 
tętnicze, zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, biegunka.  
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul Podleś- 
na 83; 05-552  Łazy.  Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – 
OTC-552  Łazy. Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych  
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,  

gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

REKLAMA

ALLERTEC WZF
10 mg, tabletki powlekane ((CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM). Allertec 
WZF to lek przeciwalergiczny zawierający cetyryzynę, który stosuje się  
u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej:
• w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezono-
wym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich 
jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, 
częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu);
• w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długo-
trwale utrzymujące się silnie swędzące bąble na skórze).
ALLERTEC® WZF. Skład i postać: Jedna tabletka powlekana zawiera  0 mg 
cetyryzyny. Wskazania: Łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, 
związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony 
śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej po-
krzywki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na cetyryzynę lub inny składnik 
leku, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. U pacjentów z ciężkimi zabu-
rzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. 
Pacjenci z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy 
(typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Dzieci 
w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakła-
dy Farmaceutyczne Polfa S.A. Dodatkowych informacji o leku udziela:  
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa,  
tel. +48 22 364 61 00; fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl.

VOLTAREN MAX

Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g. żel. Wskazania do stosowania: 
Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży  
w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapal-
nie i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli  
i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, 
więzadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skróceń, nadwerę-
żeń lub stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tka-
nek miękkich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie 
torebki stawowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) 
ograniczonych i łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą produktu u pacjentów, u których napady astmy, 
pokrzywka, czy ostre nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez 
kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, 
ostatni trymestr ciąży, u dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot od-
powiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

LIOTON 1000

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Lioton 1000, 8,5 mg (1000 IU)/g, 
żel SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: 1 g żelu zawiera 8,5 mg (1000 
IU) heparyny sodowej (Heparinum natricum).Substancje pomocnicze 
o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu para-
hydroksybenzoesan. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Żel WSKAZANIA 
DO STOSOWANIA: Leczenie wspomagające w: chorobach żył po-
wierzchownych takich, jak: zapalenia żył, zakrzepowym zapaleniu 
żył, żylakach kończyn dolnych; krwiakach podskórnych, stłuczeniach, 
obrzękach. PRZECIWWSKAZANIA: Produktu leczniczego Lioton 1000 
nie należy stosować w przypadku znanej nadwrażliwości na heparynę 
lub którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu leczniczego. Ze 
względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i parahydrok-
sybenzoesanu propylu jako substancji pomocniczych, nie należy sto-
sować produktu leczniczego u osób z alergią na parabeny. PODMIOT 
ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE 
DO OBROTU: A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l.,  
3 Via Sette Santi, 50131 Florencja, Włochy. Na podstawie ChPL z dn. 
04.09.2013. INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POL-
SKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00. 
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STREPSILS Z MIODEM  
I CYTRYNĄ

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 
mg, 24 pastylki twarde. Claimy główne: Działa już po 1 minucie*. 
Claimy wspierające: Już po 1 minucie zwalcza przyczynę 95% przy-
padków bólu gardła*, Szybka ulga w bólu gardła, Działanie prze-
ciwwirusowe, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne. Wskazówki 
do stosowania: Objawowe leczenie stanów zapalnych jamy ustnej  
i gardła. Strepsils z miodem i cytryną, Alcohol 2,4- dichlorobenzyli-
cus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde. Wska-
zania do stosowania: objawowe leczenie stanów zapalnych jamy 
ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek 
składnik preparatu. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot odpowie-
dzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
*Dotyczy działania przeciwwirusowego. Na podstawie Worral G.J., Acute sore throat,  
CanadianFamily Physician 2007, vol. 53 (1) i ChPl Strepsils z miodem i cytryną. 

DIOSMINEX MAX

1 tabletka powlekana zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy 
(Diosminum). Produkt leczniczy Diosminex Max zawiera laktozę jedno-
wodną oraz lak glinowy żółcieni pomarańczowej. Wskazania do stoso-
wania: Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego  
u dorosłych: uczucie ciężkości nóg; ból nóg; nocne kurcze łydek. Leczenie 
objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami 
odbytu u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowie-
dzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 
Praga 7, Republika Czeska.

MOMESTER NASAL

Skład i postać: Aerozol do nosa, zawiesina. Każda dawka zawiera mome- 
tazonu furoinian jednowodny odpowiadający 50 mikrogramom mome-
tazonu furoinianu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna 
dawka produktu leczniczego zawiera 20 mikrogramów benzalkoniowe-
go chlorku. Wskazania: Produkt jest wskazany w leczeniu objawów zdia-
gnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony 
śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat. Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Produktu nie należy stosować w przypadku nieleczonych 
miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospo-
lita. Nie należy stosować kortykosteroidów do nosa u pacjentów, którzy 
niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu 
zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów 
na proces gojenia ran. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A 
Dodatkowych informacji o leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe 
Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa, tel. +48 22 364 61 00;  
fax. +48 22 364 61 02. www.polpharma.pl. ChPL: 2019.06.25.
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WARTO 
OBEJRZEĆ

Loyd Vogel (Matthew Rhys) jest nieco zgorzkniałym, 
rozczarownym życiem dziennikarzem śledczym. Nie- 
dawno został ojcem, zmaga się też z porzuceniem 

pzez ojca w dzieciństwie; wszystko to mocno wpływa na 
jego podejście do ludzi. Pewnego dnia dostaje od swojej 
szefowej zadanie napisania krótkiego tekstu do numeru 
o amerykańskich bohaterach. Sam ten pomysł jest dla nie-
go jak potwarz; kiedy dodatkowo okazuje się, że jedynym, 
który zgodził się na rozmowę, jest poczciwy prowadzący 
program dla dzieci, irytacja sięga zenitu. Dziennikarz nie 
wie jednak, jak Fred Rogers, rozmawiający z pacynka- 
mi mężczyzna, wpłynie na jego własne postrzeganie świata.

        Warto tu wspomnieć, że grany przez Toma Hanksa, Fred 
Rogers, to postać rzeczywista, kultowa dla wielu pokoleń  
Amerykanów. Jego program „Mister Rogers’ Neighborhood” 
(„Sąsiedztwo Pana Rogersa”) to cykl programów telewizyj-
nych dla przedszkolaków emitowany od lat 60. do roku 
2001. Przy pomocy pacynek i bajkowej choreografii sym-
patyczny sąsiad uczył w nich dzieci nazywać, akceptować 
i wyrażać emocje, także te trudne, związane np. ze śmier-
cią czy rozwodem rodziców. Podkreślał, że każde dziecko 
i każdy człowiek jest ważny i wart miłości właśnie taki, 
jaki jest. Sentyment i podziw dla „instytucji” Pana Rogersa 
wyraża w filmie żona głownego bohatera, Andrea (Susan 
Kelechi Watson), mówiąc mu, gdy wyruszał na spotkanie: 
„Tylko nie zepsuj mi dzieciństwa”.

       Polski widz, nie znający kontekstu kulturowego, może 
poczuć konsternację, widząc Toma Hanksa śpiewającego  
przez kilka minut przesłodzną piosenkę, w pastelowym 
wnętrzu. Dopiero obejrzawszy ramówkę rzeczywistego pro-
gramu Pana Rogersa, można docenić kunszt aktorski jego 
filmowego odpowiednika.

      Odbiór filmu jest nieco specyficzny – sposób prowadzenia 
rozmowy przez Hanksa, jego nieomal przerysowana życzli-
wość i nadnaturalne zainteresowanie przeżyciami i światem 

wewnętrznym rozmówcy, słabo przecież znanego, budzi nie-
raz zakłopotanie – zarówno widza, jak i filmowego Lloyda 
Vogela. Uprzejmy mężczyzna, zamiast zgodnie z niepisanymi 
zasadami odpowiadać na sztampowe pytania dziennikarza, 
sam zaczyna przeprowadzać z nim głęboki i intymny wy-
wiad. Pyta go o uczucia związane z ojcem, o imię przytulanki 
z dzieciństwa, nazywa wartościowym człowiekiem i dziękuje, 
że umilił mu dzień swoją obecnością.  Vogel reaguje nie-
ufnoscią, usiłuje przyciąć rozmówcę do ram cynicznej wizji 
śwata, jednocześnie powoli topniejąc i mięknąc w środku. 
Rhys dość dobrze oddaje mieszane emocje człowieka, który 
zetknął się z nieznaną sobie życzliwością i zainteresowaniem 
rozmówcy – oraz zmiany, jakie to w nim zapoczątkowuje.

    Sposób prowadzenia fabuły niebezpiecznie ociera się o ty-
powy dla amerykańskich produkcji patos – padają wielkie 
słowa, bohaterowie zaczynają sprawnie mówić o swoich 
głęboko skrywanych uczuciach, króluje życzliwość, uprzej-
mość i uśmiech. Manewr ten wydaje się być jednak celowy – 
odczuwana prez widza konsternacja skłania do refleksji 
nad sposobem, w jaki zwracamy się do siebie nawzajem 
w prawdziwym świecie; nad sposobem, który uważamy za 
naturalny.  Czy to więc świat przedstawiony przez Heller jest 
dziwny, czy nasz?

     „Cóż za piękny dzień” to film idealny na trudne i mroczne 
czasy. To kino ciepłe, krzepiące, a jednocześnie dające do 
myślenia. Czy świat relacji międzyludzkich, w którym do-
rastaliśmy, to świat, którego chcemy dla naszych dzieci? 
Jak wyglądałyby cywilizacje, w których dzieci słyszałyby 
od zawsze, że są ważne i kochane, takie jakie są, a bycie 
czasem smutnym czy złym jest w porządku? Poszukajmy 
odpowiedzi w sąsiedztwie Freda Rogersa. 
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Czy w dzisiejszym świecie jest jeszcze 
miejsce na wrażliwość i uprzejmość? 
Jaki wpływ na rzeczywistość ma ktoś, 
kto z uwagą i empatią pochyla się nad 
emocjami rozmówcy? Czy superbohater 
zawsze wygląda tak, jak myślimy? 
Dowiemy się z inspirowanej prawdziwą 
historią produkcji Marielle Heller  
„Cóż za piękny dzień”.
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