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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  
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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. 
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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. 

R
Drodzy Państwo, 

ok 2020 bez wątpienia kojarzy się nam 
wszystkim i długo jeszcze kojarzyć 
się będzie z pandemią koronawirusa. 
Przestrzeń publiczna wypełniona jest 
w ostatnich miesiącach informacjami 
o wywołanej przez koronawirus cho-
robie Covid-19. Zewsząd otaczają nas 
dane statystyczne, porady, wskazówki, 
najnowsze odkrycia, ustalenia i szereg 

innych doniesień dotyczących tej zupełnie nowej 
choroby. Jej pojawienie się niesie za sobą nie tylko 
skutki medyczne, ale również prawne, które mogą 
dotknąć każdego z nas. O tym co i w jakich konkret-
nie okolicznościach grozi za zarażenie innych ko-
ronawirusem pisze w bieżącym numerze mecenas 
Adam Zaborski. W natłoku różnych, czasem sprzecz-
nych przekazów warto sięgnąć do rzetelnego arty-
kułu profesjonalisty z zakresu prawa.

A jak w związku z nadchodzącą jesienną porą mo-
żemy o siebie zadbać? Wszak dobra odporność  
i świetne samopoczucie to najlepsze zabezpiecze-
nie przed wieloma chorobami. 

Z pomocą przychodzi nam natura. Niezastąpiona 
siła ziół sprawdzi się zarówno w walce z przezię-
bieniem, jak również w długofalowym budowaniu 
odporności organizmu. O szczególnej mocy niektó-
rych roślin pisze redaktor działu Zdrowie – Barbara 
Żmijewska. 

Jesień to świetny moment na poddanie się profesjo-
nalnym zabiegom kosmetycznym. Redaktorki działu 
Uroda polecają złuszczanie – to podstawa do rege-
neracji, odbudowy i dalszych zabiegów skóry.

Przy cerze z trądzikiem i przebarwieniami dobrym 
wyborem będzie kwas azelainowy – jego zastoso-
wania i działanie opisuje kosmetolog Magdalena 
Wylężek. Dla pozostałych osób interesującym wybo-
rem może być mikrodermabrazja. Wskazania, prze-
ciwwskazania oraz co najważniejsze – efekty, opisu-
je w swoim artykule redaktor Olimpia Gołębiewska. 

Miłej lektury Drodzy Państwo i bądźmy zdrowi!

Monika Korecka
Redaktor naczelna
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SVR [A] MICROGOMMAGE LIFT
Niestety lato zmierza ku końcowi, w tym czasie nasza wystawiona na  
ekspozycję słoneczną skóra potrzebuje, jak nigdy, odnowienia, 
wygładzenia, nawilżenia. Wielokrotnie pisałam o tym, jak ważne jest 
złuszczanie skóry; każda dbająca o siebie kobieta i troszczący się 
o swój wygląd mężczyzna powinni już o tym wiedzieć. Złuszczanie  
to nieodzowny element stałej pielęgnacji w walce o promienną, zdrową 
skórę. Dzięki regularnemu złuszczaniu składniki zawarte w innych sto-
sowanych preparatach mają szansę na lepszą penetrację naszej skóry.  
A gdyby tak mieć możliwość połączenia tych dwóch etapów… złuszcza-
nia i pielęgnacji? Zawartość 0,1% czystego retinolu (witaminy A), kwarcu 
i piasku wulkanicznego oraz 5% oleju z dzikiej róży, jaka znajduje się  
w najnowszej pozycji marki SVR, gwarantuje skuteczne odżywienie  
i jednocześnie wygładzenie zmarszczek. Tę peelingującą maskę na-
kłada się na 10 minut, po czym zmywa wodą, delikatnie masując 
skórę. W połączeniu z wodą produkt zmienia się w mleczną emuls-
ję, dzięki czemu łatwiej go usunąć z twarzy. Producent przeznaczył  
tę maskę dla wszystkich rodzajów skóry wrażliwej. Oznaki starzenia się 
skóry, niedoskonałości, nierówności, rozszerzone pory, zmarszczki –  
– musisz ją mieć!

L’BIOTICA ECLAT LIP GLOW  
HIALURONOWE SERUM DO UST
 
Usta, usta kuszące… z nowym serum Eclat Lip Glow kuszą nawet wtedy, 
kiedy nie muszą! Kolejny produkt z linii Eclat, znanej firmy L’Biotica, 
zawiera olej różany i kwas hialuronowy. Poręczna miękka tubeczka za-
kończona wygodnym aplikatorem pozwoli na szybką i dokładną apli-
kację. Serum jest bezbarwne, jednak dzięki swojej konsystencji pozwoli 
na wydobycie naturalnego blasku ust. Delikatny różany zapach i smak 
zdecydowanie uprzyjemniają aplikację i stosowanie tego produktu. Warto 
go mieć w swojej torebce, ponieważ dogłębnie i długotrwale nawilża 
usta, nawet przy aplikowaniu niewielkiej jego ilości. Pozwala uniknąć 
przesuszenia ust. Idealny dla miłośniczek błyszczyków, gdyż jego de-
likatnie grubsza warstwa sprawia, że usta zyskują wyjątkowy wygląd, 
nawet gdy produkt nałożymy na używaną regularnie pomadkę. 

SVR OCHRONNE SERUM SPF30 
W AMPUŁCE
Opatentowana kombinacja fotostabilnych filtrów oraz kompleks 
antyoksydantów, tylko tyle i aż tyle, aby zabezpieczyć skórę w 100%  
przed promieniami UV oraz negatywnym wpływem zanieczyszczone-
go powietrza. Nowa ampułka SVR to innowacyjny produkt, który moż-
na stosować pod dowolny krem pielęgnacyjny lub jako odświeżenie  
i wzmocnienie makijażu! Delikatna formuła zawiera opatentowa-
ny system 4 filtrów o szerokim spektrum działania, chroniący przed 
promieniowaniem UVB/UVA, światłem widzialnym oraz podczerwonym. 
Dodatkowo zawarty w nim kompleks antyoksydacyjny: witamina E + cy-
tryniec chiński + ekstrakt z rukwii wodnej, przeciwdziała powstawaniu 
przebarwień oraz działa przeciwstarzeniowo. Ta lekka, nieklejąca for-
muła sprawia, że skóra nabiera zdrowego blasku i jest zabezpieczona 
przed czynnikami powodującymi jej przedwczesne starzenie. Cudowny 
produkt dla każdego i na każdą porę roku, idealnie się sprawdzi, szcze-
gólnie teraz, kiedy u osób mających problem z przebarwieniami pojawiły się 
one i są bardziej widoczne!  

PHARMACERIS A HYALURO-SENSILIUM
Podrażnienia skóry występują w różnym czasie i z wielu różnych 
powodów. Alergia, źle dobrany kosmetyk, zanieczyszczenie powietrza, 
często objawiają się suchością i zaczerwienieniem skóry, której system 
obronny został zaburzony. Zastanawiamy się wtedy, jak sobie pomóc, 
co zrobić, żeby jeszcze bardziej sobie nie zaszkodzić, a odczuć ulgę  
i zobaczyć poprawę. Warto wtedy skórę nawilżyć i ukoić. Z pomocą 
przyjdzie Pharmaceris Hyaluro-Sensilium. Wodny krem o skonce ntro-
wanym działaniu podwójnego wysoko i niskocząsteczkowego kwasu 
hialuronowego, biozgodnego z naturalnie występującym kwasem 
w ludzkiej skórze, nawilży skórę na wielu poziomach. Ten silnie nawad-
niający kompres natychmiast usunie dyskomfort i napięcie przesuszonej 
skóry. 3% substancja pro-glucose, wiążąca wodę i zwiększająca poziom 
nawodnienia w warstwie rogowej naskórka pozwoli uzyskać efekt dłu-
gotrwałego nawilżenia! Zaawansowane formuły Immuno-Prebiotic oraz 
Leukine-Barrier przywrócą właściwe działanie bariery ochronnej skóry. 
Zapytaj o próbkę w Drogerii Medicover.
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MGR FARMACJI AGNIESZKA DĘBOWSKA

OSPA TO ZAKAŹNA CHOROBA WIRUSOWA,  
POTOCZNIE NAZYWANA WIATRÓWKĄ, KTÓRĄ  
WIĘKSZOŚĆ Z NAS ZNA Z DZIECIŃSTWA.  
ZAPADALNOŚĆ NA NIĄ SZACUJE SIĘ NA 80–90%. 
OSPA JEST ZMORĄ RODZICÓW, PONIEWAŻ 
PRAWDOPODOBIEŃSTWO UNIKNIĘCIA 
CHOROBY PRZEZ DZIECKO JEST BARDZO  
MAŁE. NALEŻY SIĘ LICZYĆ Z DŁUGĄ  
NIEOBECNOŚCIĄ W ŻŁOBKU,  
PRZEDSZKOLU CZY SZKOLE

JAK LECZYĆ  
OSPĘ  
WIETRZNĄ 
U DZIECI?
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OOspa ma bardzo długi okres inkubacji – od 10 do 21 
dni, średnio jest to 14 dni (czas ten może być krótszy  
np. u noworodków lub dłuższy u osób poddanych te-
rapii lekami immunosupresyjnymi). Dodatkowo cho-
ra osoba może zarażać 2 dni przed pojawieniem się 
pierwszych zmian na skórze.

Zaczynając od początku, ospa wietrzna (ang. chic-
kenpox) powodowana jest przez wirusa Varicella-Zoster 
Virus – VZV, należącego do rodziny Herpesviridae, 
w której najbardziej znany jest wirus opryszczki. 
Domeną tej grupy jest pozostanie w stanie hibernacji 
w zwojach czuciowych układu nerwowego i ujawnia-
nie się w momencie spadku odporności. W przypadku 
VZV, po przebytej ospie, w późniejszym wieku może 
wystąpić półpasiec. Na szczęście prawdopodobieństwo 
ujawnienia się wirusa po latach jest znacznie mniejsze 

niż przy pierwszym kontakcie i wynosi 20–40%. Wiek 
ma tu bardzo duże znacznie – w grupie ryzyka są osoby 
powyżej 50. roku życia, ale zwykle półpaśca diagnozuje 
się u osób znacznie starszych, u których z racji wieku 
odporność jest obniżona.

CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO

Ospa kojarzona jest z wiekiem dziecięcym, ponie-
waż dotyczy głównie przedziału wiekowego 1–12 lat; 
zaobserwowano sezonowość w miesiącach zimo-
wych i wiosennych. Wirus rozprzestrzenia się drogą 
powietrzno-kropelkową lub przez kontakt z płynem 
z pęcherzy występujących na skórze. Ciekawostką jest 
jej nazwa „wietrzna”, potocznie nazywana wiatrówką, 
ze względu na zdolność przenoszenia się wirusa wła-
śnie „z wiatrem”. 

ZDROWIE
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Na szczęście większość infek-
cji ma postać łagodną, jednak 
nie powinno się ospy bagatelizo-
wać, ponieważ niesie za sobą 
poważne powikłania np.: 
 

• zapalenie wątroby, 
• zapalenie płuc, 
• zapalenie móżdżka, 
• zapalenie ucha środko-

wego, 
• upośledzenie lub utra-

tę wzroku, 
• zapalenie mózgu i/lub opon 

mózgowo-rdzeniowych,
• zapalenie mięśnia sercowego, 
• odwodnienie.  

Do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu ospy wietrz-
nej należą:  

• osoby powyżej 20. roku życia, które wcześniej  
nie przechodziły choroby, 

• noworodki, których matki w czasie ciąży chorowały 
na ospę, 

• ciężarne w II i III trymestrze, cierpiące na atopowe 
zapalenie skóry (AZS), osoby z upośledzeniem od-
porności oraz leczone immunosupresyjnie. 

JAKIE SĄ PIERWSZE OBJAWY 
OSPY WIETRZNEJ?

Początkowe objawy ospy (tzw. okres prodromalny), 
jeszcze przed wystąpieniem wysypki, to:  

• ból głowy, 
• podwyższona temperatura ciała (nierzadko gorącz-

ka sięga 40ºC), 
• ból gardła, brzucha i mięśni, 
• gorsze samopoczucie, 
• brak apetytu. 

Bardzo ważne jest, aby w przypadku zachorowania nie 
podawać leków z grupy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych (NLPZ). Jeśli chodzi o dzieci, 
bez recepty dostępny jest ibuprofen, natomiast 
w przypadku wystąpienia gorączki – pomoże pa-
racetamol. Dlatego też jeśli w przedszkolu czy 
żłobku pojawią się pierwsze przypadki choroby, 
należy bardzo dokładnie obserwować dziecko, 
które nie przechorowało jeszcze ospy lub nie 
było szczepione (skuteczność szczepionki to  
ok. 95%). W przypadku wystąpienia gorączki, war-
to podać paracetamol w celu obniżenia tempera-
tury ciała. Podając lek z grupy NLPZ, zwiększa się 
ryzyko (przez ich mechanizm działania) nadkażeń zmian 
skórnych paciorkowcem i gronkowcem. 

JAK DŁUGO 
CHORY ZARAŻA?

Wirus jest aktywnie przeno-
szony przez dość długi czas, bo 
ok. 2 dni przed pojawieniem 
się wysypki aż do momentu 
wyschnięcia wykwitów, zwykle 
jest to okres 7–10 dni. Wirus 
ospy jest bardzo wrażliwy na 
czynniki zewnętrze, dzięki 
czemu jego przeżywalność na 
odzieży czy innych przedmio-
tach jest dość krótka. Jedynym 

rezerwuarem wirusa jest człowiek. Przechorowanie 
daje odporność na całe życie, odnotowano jednak wy-
jątkowe przypadki powtórnego zachorowania na ospę.

LECZENIE I PIELĘGNACJA

Chorobę leczy się objawowo. Obecnie nie zaleca się 
stosowania mazideł i zawiesin (z cynkiem, mentolem), 
które jeszcze niedawno były bardzo popularne, ze 
względu na trudność ich usunięcia po przyschnięciu, 
co tworzy dogodne środowisko dla rozwoju bakterii. 
Zaleca się częste mycie – prysznic lub bardzo krótką 
kąpiel, czasem w zaleceniach znajdziemy dodatek nad-
manganianu potasu jako środka odkażającego. Ciało 
osuszamy delikatnie ręcznikiem. Zalecane jest także 
częste mycie rąk, unikanie bliskiego kontaktu z chorym, 
nieużywanie wspólnych ręczników czy sztućców, częsta 
zmiana pościeli. 

Zmiany często są swędzące, ale bardzo ważne jest, aby 
ich nie rozdrapywać, może to prowadzić do nadkażeń 
oraz blizn, dlatego zaleca się obcięcie paznokci na 
krótko. Skutecznym lekiem przeciwwirusowym stoso-
wanym u osób z grupy ryzyka jest acyklowir, jednak 
powinno się go podać w pierwszej dobie pojawienia 
się wysypki. Skraca on czas choroby i zmniejsza ryzy-
ko powikłań, a podanie leku nie powoduje obniżenia 
odporności na wirusa. 

Nie zaleca się rutynowego podawania acyklowiru; za-
rezerwowany jest 
dla osób z cięż-
kim przebiegiem, 
np. po zarażenieu 
przez kontakt do-
mowy, z atopo-
wym zapaleniem 
skóry, niedobora-
mi immunologicz-
nymi lub w wieku 
powyżej 12 lat.

W Polsce co roku choruje  
ok. 200 tysięcy osób, w tym 

nawet 1000 przypadków 
wymaga hospitalizacji. Osoby 

dorosłe przechodzą ospę 
bardziej intensywnie, częściej 

notowane są powikłania. 

Wirus jest aktywnie 
przenoszony przez długi 
czas, bo ok. 2 dni przed 

pojawieniem się wysypki aż 
do momentu wyschnięcia 
wykwitów, zwykle jest to 

okres 7–10 dni. 

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl
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OLIMP CHELA-MAG B6
Preparatów magnezu w aptece jest tyle, ile liter w alfabecie. 
Jak wybrać ten najlepszy? Taki, który pomoże uzupełnić nie-
dobór pierwiastka. Najważniejsze to sięgnąć po produkt ce-
chujący się dobrą przyswajalnością, na przykład Chela-Mag B6  
firmy Olimp. Preparat ten zawiera magnez pod postacią wysoce 
przyswajalnego chelatu aminokwasowego Albion, gwarantującego 
wysoką biodostępność. Dodatkowo jest hipoalergiczny, co czyni 
go bezpiecznym. Laboratoria Olimp od lat dostarczają nam suple-
menty wysokiej jakości w przystępnej cenie. Nie inaczej jest i tym 
razem. Chela-Mag B6 to jakość za rozsądną cenę.

Cena w Drogerii Medicover - od 32,99 PLN

OLIMP GOLD-VIT C 1000 FORTE 
PUREWAY-C

Co wyjątkowego może być w witaminie C? Okazuje się, że wiele. 
Po pierwsze, może być ona naturalna, a po drugie, wzbogacona 
esktraktem bioflawonoidów cytrusowych. Gold Vit-C 1000 Forte 
firmy Olimp jest tego najlepszym przykładem. To preparat witaminy 
C inny niż wszystkie pozostałe dostępne na rynku. Zawiera unikal-
ny, wysokiej jakości kompleks PureWay-C. Sprawdzi się idealnie 
w każdym przypadku zwiększonego zapotrzebowania na witaminę 
C, wpływając na podniesienie odporności organizmu i chroniąc ko-
mórki przed stresem oksydacyjnym. Zdrowie i uroda w kapsułce?  
To właśnie Gold-Vit C 1000 Forte!

Cena w Drogerii Medicover - od 29,99 PLN

MOLLER’S OMEGA-3 RYBKI 
MALINOWY SMAK
Möller’s Omega-3 Rybki to przepyszne kolorowe żelki, które zawie-
rają naturalne kwasy omega-3 i witaminę D3. Z nimi zapewnisz swo-
jemu dziecku moc zdrowia w atrakcyjnej postaci. Kwasy omega-3 
wpływają na pracę i wydolność mózgu, koncentrację, sprawność ru-
chową i wzrok, zapobiegają alergiom i zwiększają naturalną odpor-
ność organizmu. Witamina D3 wspomaga przyswajanie wapnia i fos-
foru oraz prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. 
Zaawansowana technologia produkcji gwarantuje najczystszą po-
stać tych składników. Preparat, pozbawiony sztucznych barwników  
i substancji słodzących, ma wspaniały malinowy smak.

7
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Nadużywanie alkoholu, palenie 
papierosów, niska aktywność 
fizyczna oraz inne choroby, 
takie jak: cukrzyca, miażdżyca, 
schorzenia jąder również 
skutkują spadkiem stężenia 
testosteronu.
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JAK SOBIE RADZIĆ 
Z NIEDOBOREM 
TESTOSTERONU?

ZA CO ODPOWIADA TESTOSTERON? 

Testosteron odgrywa zasadniczą rolę w pobudzaniu i utrzymaniu funkcji seksualnych mężczyzny. Pod jego wpływem do-
chodzi do rozwoju jąder, pęcherzyków nasiennych, moszny, gruczołu krokowego, prącia. Odpowiada również za produkcję 
spermy w jądrach oraz za męski typ owłosienia. Ma olbrzymi wpływ na odpowiednie ustawienie strun głosowych, rozkład 
tkanki tłuszczowej, utrzymanie popędu płciowego oraz męskie cechy psychiczne. Testosteron ma również tzw. działanie 
anaboliczne polegające na wzroście komórek organizmu uwidaczniające się głównie przyrostem masy mięśniowej. Stymuluje 
wzrost kości długich, zwiększa gęstość mineralną kości, jędrność skóry, pobudza organizm do wzrostu w okresie dojrzewania. 
Na poziomie komórek organizmu wspomaga produkcję hemoglobiny oraz stymuluje odpowiedź układu odpornościowego. 

Jądra wytwarzają dziennie porównywalnie stałą ilość testosteronu, a największe jego stężenie we krwi obserwujemy w godzinach 
porannych – nawet do 50% większe niż w godzinach popołudniowych, natomiast wieczorem koncentracja ponownie wzrasta.  

TESTOSTERON KOJARZONY JEST GŁÓWNIE Z TAKIMI ATRYBU-
TAMI MĘSKOŚCI JAK SIŁA FIZYCZNA I POŻĄDANIE SEKSUALNE.  
W RZECZYWISTOŚCI ODPOWIADA RÓWNIEŻ ZA WIELE INNYCH 
FUNKCJI W ORGANIZMIE – NIE TYLKO U MĘŻCZYZN. JEST ON  
NAJWAŻNIEJSZYM MĘSKIM HORMONEM PŁCIOWYM. TES-
TOSTERON JEST PRODUKOWANY W PONAD 90% W JĄDRACH,  
POZOSTAŁĄ ILOŚĆ ZAPEWNIAJĄ NADNERCZA. CO CIEKAWE, 
PROCES PRODUKCJI ZACZYNA SIĘ JUŻ W PIERWSZYCH TYGOD- 
NIACH ŻYCIA PŁODOWEGO. 

MĘŻCZYZNA

9
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Dlatego też badanie poziomu testosteronu 
wykonujemy wcześnie rano. Jest to test, który 
standardowo wykonujemy m.in. w diagnostyce 
niepłodności. Norma testosteronu dla mężczyzn 
waha się w szerokim przedziale – różnica między 
dolną i górną granicą normy wynosi około 250%, 
natomiast każdy mężczyzna ma charakterystycz-
ne dla siebie prawidłowe stężenie tej substancji. 

KIEDY ILOŚĆ TESTOSTERONU  
ZACZYNA SPADAĆ?

Po 30. roku życia ilość produkowanego testoste-
ronu spada – finalnie nawet o połowę. Skutkiem 
tego jest szereg objawów zwanych andropauzą, 
o których pisaliśmy w poprzednim numerze 
„Twojego Farmaceuty”. Na szczęście proces ten 
następuje stopniowo i skutecznie można go mo-
nitorować oraz jemu zaradzić. Oprócz czynników 
związanych z wiekiem i obciążeniem genetycz-
nym, spadek stężenia testosteronu może wynikać 
również ze stresu. Krótkotrwały stres i związany 
z nim wyrzut adrenaliny nie jest szkodliwy, naj-
gorzej wpływa przewlekłe napięcie powodujące 
wzrost stężenia kortyzolu. Kortyzol i testosteron 
produkowane są z cholesterolu – gdy wzrasta 
ilość tego pierwszego, zaczyna brakować dru-
giego. Dodatkowo kortyzol powoduje rozpad 
tkanki mięśniowej. Nadużywanie alkoholu, 
palenie papierosów, niska aktywność fizyczna 
oraz inne choroby, takie jak cukrzyca, miażdży-
ca, schorzenia jąder również skutkują spadkiem 
stężenia testosteronu. 

SKUTKI NIEDOBORU 
TESTOSTERONU

Mniejsza ilość testosteronu prowadzi do zabu-
rzeń libido, problemów z erekcją oraz z tworze-
niem plemników. Często dochodzi do otyłości, 
sylwetka nabiera kobiecych kształtów – biodra 
się zaokrąglają, owłosienie rzednie, zarysowują 
się brzuch i piersi. W niektórych przypadkach 
spadek testosteronu może prowadzić do gi-
nekomastii (powiększenia piersi u mężczyzn). 
Nadwaga nasila niepożądany efekt z powodu 
obecności w tkance tłuszczowej enzymu, który 
przekształca testosteron w estrogeny. Choroby 
sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, niedokrwi-
stość, osteoporoza to inne stany chorobowe, któ-
re łączone są z niskim poziomem testosteronu. 
Pogorszeniu ulega również nastrój i rozwinąć 
się mogą apatia, niska samoocena, a w efekcie 
depresja. 
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JAK PODNIEŚĆ POZIOM 
TESTOSTERONU? 

Często stosowane jest leczenie substytucyjne. Na 
polskim rynku dostępny jest testosteron w tablet-
kach oraz zastrzyki podawane domięśniowo raz 
na kilka tygodni. 

Przeciwskazania do zażywania testosteronu:  

• podejrzenie lub obecność raka prostaty,
• rak gruczołu sutkowego, 
• rak wątroby, 
• ciężka niewydolność krążenia. 

Ostrożnie należy też stosować testosteron 
u pacjentów z nadciśnieniem. Moc i dawkowa-
nie preparatu lekarz określa indywidualnie dla 
każdego pacjenta, biorąc pod uwagę jego wiek, 
aktywność oraz – jeśli występują – schorzenia 
ogólnoustrojowe. Podstawowa kuracja trwa od 
3 do 6 miesięcy i musi być kontrolowana bada-
niami, aby lekarz mógł ocenić jej skuteczność, 
weryfikować dawkę lub podjąć decyzję o prze-
dłużeniu lub skróceniu terapii. 

ODPOWIEDNIA DIETA  
JEST KLUCZOWA 

Dieta musi być dostosowana do potrzeb energe-
tycznych organizmu. Pozytywnie może wpłynąć 
niewielka nadwyżka kalorii. Warto wiedzieć, że 
u osób z prawidłowym stężeniem hormonu od-
powiednia dieta nie zwiększy jego poziomu, za to 
ustabilizuje i zapobiegnie spadkowi. Prawidłowy 
w tym wypadku jadłospis to zawierający dobrze 
przyswajalne białka pochodzenia zwierzęcego 
(mięso) oraz większą ilość tłuszczów niż cukrów. 
Szczególnie niewskazane są węglowodany o wy-
sokim indeksie glikemicznym, ponieważ wyrzut 
insuliny powoduje przekształcenie testosteronu 
w estrogeny. Uzupełnianie cynku, magnezu, wi-
taminy D oraz ograniczenie spożycia alkoholu 
są równie ważnymi elementami w tej układance.

DO CZEGO MOŻE 
PROWADZIĆ NADWYŻKA 
TESTOSTERONU?

Zbyt wysokie stężenie testosteronu najczęściej 
występuje u sportowców, którzy stosują stery-
dy anaboliczne, testosteron lub inne hormony 
w celu zwiększenia masy mięśniowej. 

Skutki uboczne stosowania testosteronu:  

• mała ilość plemników, 
• nadciśnienie tętnicze, 

• uszkodzenie mięśnia sercowego, 
• przerost prostaty i związane z tym proble-

my z oddawaniem moczu,
• wzrost poziomu cholesterolu, 
• zwiększone ryzyko zakrzepów, 
• trądzik, niewydolność wątroby, 
• opuchlizna nóg związana z zatrzymaniem 

wody w organizmie, 
• agresywne zachowanie, 
• bóle głowy, bezsenność, 
• wahania nastroju. 

U zdrowych mężczyzn podawany hormon hamu-
je wydzielanie tej części testosteronu, która wy-
twarzana jest naturalnie przez organizm. W efek-
cie po odstawieniu może dojść do sytuacji, że 
organizm całkowicie przestaje go produkować. 

TESTOSTERON U KOBIET

Testosteron u kobiet wytwarzany jest przez 
jajniki, korę nadnerczy, a w trakcie ciąży przez 
łożysko. Ilość produkowanego hormonu jest na-
wet kilkadziesiąt razy mniejsza niż u mężczyzn, 
a jego ilość zmienia się wraz z przebiegiem cyklu 
miesiączkowego. Po 20. roku życia dochodzi do 
spadku jego poziomu. Fizjologiczne znaczenie 
testosteronu u kobiet jest trudne do ustalenia, 
a jego działanie jest głównie związane z wpły-
wem na metabolizm tkanki kostnej, nastrój 
i poziom libido. Nadmiar testosteronu u kobiet 
może być przyczyną wirylizacji. Tak nazywamy 
występowanie u kobiety cech fizycznych mę-
skich: zmiana sylwetki ciała, obniżenie skali gło-
su, nieprawidłowe owłosienie, zmiany w obrębie 
zewnętrznych narządów płciowych. Dodatkowo 
stosowanie testosteronu u kobiet podnosi ryzyko 
występowania nowotworów hormonozależnych.
Powoduje też rozrost endometrium.

Większość testosteronu we krwi krąży 
w powiązaniu z białkiem transportowym, 
tylko niewielka jego ilość (około 1–4%) to 
„testosteron wolny”. Tylko ta postać wy-
wiera swoje działanie. Gdy dochodzi do 
nieprawidłowości w funkcji białek wią-
żących hormon – badanie testosteronu 
całkowitego nie wykazuje odchyleń od 
normy, pomimo że obserwowane są rów-
nocześnie istotne objawy nadmiaru lub 
niedoboru. Wtedy konieczne jest spraw-
dzenie, ile „wolnego” hormonu nasz orga-
nizm ma do dyspozycji. 

CIEKAWOSTKA

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl
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BRAUN NASAL ASPIRATOR 1
Dzieci, z przyczyn oczywistych, nie potrafią wydmuchać i oczyścić 
nosa. Do higieny zainfekowanego noska zalecane są aspiratory. 
Jest ich na rynku kilka rodzajów, a wybór trudny. Wygodnym i bez-
piecznym rozwiązaniem jest aspirator elektryczny firmy  Braun. 
Urządzenie jest lekkie i kompaktowe, posiada dwie moce ssa-
nia, a odsysanie dopasujemy w zależności od gęstości wydzieli-
ny. Dużym atutem jest brak bezpośredniego kontaktu opiekuna 
z wydzieliną, co oprócz walorów higienicznych, zmniejsza ryzyko 
przenoszenia infekcji na osoby opiekujące się dzieckiem.

Cena w Drogerii Medicover - od 199,99 PLN

ORYAL ELEKTROLITY
Elektrolity Oryal firmy USP Zdrowie zasilają mózg i mięśnie, dlatego 
jest to najlepszy wybór dla osób, które spędzają długie godziny 
przy biurku. Zawartość potasu i wapnia to gwarancja prawidłowej 
pracy układu nerwowego i mięśniowego, w tym mięśnia sercowe-
go. Magnez wspomaga koncentrację i niweluje objawy zmęczenia. 
Natomiast chlorek sodu doskonale nawadnia nasz organizm, nie 
tylko w trakcie biegunki czy zatrucia pokarmowego, ale również 
wtedy, kiedy odczuwamy większe pragnienie.

Cena w Drogerii Medicover - od 15,99 PLN

NATURA MIX ADVANCED WSPARCIE
Natura Mix Advanced Wsparcie jest produktem jedynym w swoim 
rodzaju – ponad 500 substancji zamkniętych w jednej saszetce. 
To sprawdzony sposób na zwalczenie ogólnego zmęczenia i osła-
bienia organizmu. Unikatowy skład – mleczko pszczele, wyciągi 
z borówki, aceroli, czarnego bzu i jeżyn. Suplement jest w 100% 
naturalny. Jak we wszystkich produktach Aboca brak w nim sztucz-
nych, niepotrzebnych dodatków. Jest również idealny dla dzieci. 
Świetnie sprawdzi się jesienią, kiedy jesteśmy narażeni na atak 
drobnoustrojów chorobotwórczych i potrzebujemy wzmocnić na-
szą odporność. Jedna mała saszetka wspomoże Twój organizm 
w okresie osłabienia.
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TERRANOVA WEGAŃSKA  
WITAMINA D3 2000 IU
Suplementacja witaminą D3 stała się już pewną normą wśród 
Polaków. Produktów jest wiele, ale Terranova proponuje produkt 
odpowiedni również dla wegan, co czyni go dość unikatowym. Jest 
to witamina D3 w dawce 2000 IU pod postacią cholekalcyferolu, 
wyodrębniona z jadalnych odmian porostów. Oprócz tego, zgodnie 
z filozofią marki Terranova, suplement został wzbogacony o kom-
pleks Magnifood, który poprawia biodostępność i stabilność innych 
składników, zwiększając ich aktywność. Produkt zawiera składniki 
pochodzenia roślinnego.

TERRANOVA ŁAGODNE ŻELAZO 
EASY IRON 20 MG
Marka Terranova to suplementy dla osób bardzo wymagających. 
Preparat łagodne żelazo EASY IRON zawiera 20 mg pierwiastka po-
łączonego z cząsteczkami aminokwasu, a taki zabieg zapewnia wy-
soką przyswajalność oraz czyni go łagodnym dla żołądka. Oprócz 
żelaza, suplement wzbogacony 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 
ryżowe. W 100% naturalny, bez sztucznych dodatków i ulepszaczy.

Cena w Drogerii Medicover - od 47,00 PLN

SOLGAR FORMUŁA WŁOSY, 
SKÓRA, PAZNOKCIE
Podobno nie można mieć wszystkiego. Formuła Włosy, Skóra, 
Paznokcie firmy Solgar udowadnia, że jednak można! W środku 
znajdziesz dokładnie wszystkie składniki, których organizm używa 
do budowy włosów oraz paznokci. Dzięki ich łatwo wchłaniającej 
postaci bardzo szybko odczujesz różnicę. Cynk i siarka w postaci 
MSM doskonale redukują aktywność gruczołów łojowych, zmniej-
szając nadmierne przetłuszczanie się włosów.

SOLGAR ESTER-C PLUS 1000 MG 
WITAMINY C
Cóż niezwykłego kryje w sobie Ester-C Plus? Preparat ten posia-
da kilka istotnych właściwości. Przede wszystkim należy zwrócić 
uwagę na postać obecnego w nim związku. Forma estrowa wita-
miny C wykazuje dużą aktywność biologiczną i ma neutralne pH. 
Dodatkowo zawiera bioflawonoidy cytrusowe, dziką różę, rutynę 
i acerolę. Formuła preparatu działa w systemie 2-2-4 w stosunku 
do zwykłej witaminy C (dwukrotnie szybsze działanie, dwukrotnie 
dłuższy maksymalny poziom w komórkach, czterokrotnie szybsza 
przyswajalność). To wszystko czyni witaminę C firmy Solgar inną 
niż pozostałe.

Cena w Drogerii Medicover - od 73,00 PLNCena w Drogerii Medicover - od 65,00 PLN

RECENZJE REDAKTORA

Cena w Drogerii Medicover - od 74,00 PLN
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KOSMETOLOG MAGDALENA WYLĘŻEK

KWAS 
AZELAINOWY
NA TRĄDZIK
I PRZEBARWIENIA

KWAS AZELAINOWY TO WIELOKIERUNKOWA SUBSTANCJA  
ORGANICZNA. JEST SKŁADNIKIEM PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH  
DLA SKÓRY PROBLEMOWEJ. DZIAŁA PRZECIWTRĄDZIKOWO,  
ZŁUSZCZAJĄCO, WYBIELAJĄCO I PRZECIWZAPALNIE. DLATEGO   
Z POWODZENIEM WYKORZYSTUJE SIĘ GO DO NIWELOWANIA  
PRZEBARWIEŃ ORAZ W KURACJACH PRZECIWTRĄDZIKOWYCH.

 
Peeling kwasem azelainowym bazuje  
na jego wysokim stężeniu, dlatego 
powinien być wykonywany  
w warunkach gabinetowych  
pod okiem profesjonalisty.
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KWAS 
AZELAINOWY
NA TRĄDZIK
I PRZEBARWIENIA KKwas azelainowy jest wytwarzany przez naturalnie by-

tujące na skórze i włosach drożdżaki Malassezia fur-
fur. Pozyskuje się go również naturalnie z ziaren zbóż. 
Historia kwasu azelainowego sięga lat osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku, gdzie początkowo znano jedynie wła-
ściwości depigmentujące kwasu. W miarę upływu czasu 
doceniono też szereg innych właściwości, dlatego dziś 
związek ten występuje powszechnie w wielu prepara-
tach kosmetycznych i leczniczych.

JAK STOSOWAĆ KWAS 
AZELAINOWY?

Najczęstszym zastosowaniem kwasu azelainowego są 
zabiegi kosmetyczne wykorzystujące formę płynną tej 
substancji. Peeling wykonywany kwasem azelainowym 
bazuje na wysokim stężeniu kwasu, stąd też powinien 
być robiony w warunkach gabinetowych pod okiem 
profesjonalisty. Peelingi dermatologiczne dają bardzo 
dobre efekty, ale produkty z kwasem azelainowym 
o domowym zastosowaniu znajdziemy także w apte-
kach i drogeriach. Dostępne są całe serie preparatów: 
kremy, sera, toniki oraz preparaty myjące do twarzy, 
przeznaczone do codziennej pielęgnacji cery tłustej, 
trądzikowej (w tym też z trądzikiem różowatym), do-
tkniętej problemem przebarwień czy dojrzałej z wi-
docznymi zmarszczkami. Kwas azelainowy jest również 

DZIAŁANIE KWASU AZELAINOWEGO 

• keratolityczne – rozpuszcza zrogowaciały 
naskórek,

• przeciwbakteryjne – zwalcza bakterie  
odpowiedzialne za trądzik,

• przeciwzaskórnikowe – hamuje nadmierne  
rogowacenie naskórka,

• przeciwzapalne – pomaga leczyć trądzik oraz 
występujący z nim stan zapalny,

• zapobiegające powstawaniu przebarwień.

URODA
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komponentem leków stosowanych zewnętrznie w for-
mie maści, żelu czy kremu (np. Skinoren, Acne-Derm). 
W przeciwieństwie do kosmetyków stosuje się go jedynie 
na zmieniony chorobowo obszar dwukrotnie w ciągu 
dnia. Jednak w trakcie stosowania wymienionych leków, 
należy bezwzględnie unikać ekspozycji na promienio-
wanie UV, gdyż może ono nasilić trądzik lub spowodo-
wać ponowne przebarwienia skóry.

KWAS AZELAINOWY  
NA PRZEBARWIENIA

Związek ten stanowi efektywny środek wybielający. 
Z powodzeniem stosowany jest w seriach kosmetyków 
dedykowanych skórze dotkniętej przebarwieniami. 
Skutecznie rozjaśnia skórę za sprawą aktywności w ob-
szarze pobudzonych komórek barwnikowych skóry, 
gdzie występują przebarwienia. Stąd też za największą 
zaletę uznaje się jego selektywne działanie. Dzięki temu 
depigmentacja zachodzi jedynie w miejscu występowa-
nia przebarwień i nie ma negatywnego wpływu na zdro-
wą skórę. Kwas ten zapobiega też powstawaniu nowych 
przebarwień. Wykazuje dużą skuteczność w niwelowa-
niu przebarwień różnego pochodzenia: hormonalnych, 
posłonecznych, takich jak ostuda czy plamy soczewico-
wate oraz potrądzikowych czy pozapalnych.

KWAS AZELAINOWY NA TRĄDZIK 
RÓŻOWATY I MŁODZIEŃCZY

Z uwagi na to, że kwas azelainowy należy do substancji 
łagodnych, zalecany jest w leczeniu trądziku różowate-
go. Wspomaga zwalczanie towarzyszących mu wykwi-
tów, grudek oraz niweluje problem zaczerwienienia 

cery, jednocześnie nie nasilając podrażnienia. 

Ze względu na działanie przeciwbakteryjne, wykazuje 
dużą skuteczność w leczeniu trądziku młodzieńczego, 
działając bezpośrednio na bakterie, które go powodują. 
Z prowadzonych badań wynika, że przy aplikacji tego 
surowca zahamowaniu ulega proces nadmiernego 
rogowacenia naskórka, a tym samym niwelowane są 
zaskórniki. Jest to skuteczny sposób na normalizację 
pracy gruczołów łojowych w przypadku cer tłustych. 
Obkurcza także ich ujścia, dając efekt zwężonych po-
rów. Dodatkowo ogranicza tworzenie wolnych rodni-
ków, a więc działa antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie.

KWAS AZELAINOWY −  
PRZECIWWSKAZANIA I SKUTKI 
UBOCZNE

Kwas azelainowy w kosmetyce jest zaliczany do sub-
stancji dobrze tolerowanych przez skórę, dlatego może 
być stosowany przez długi okres. Do rzadko występu-
jących efektów ubocznych zaliczamy przejściowy ru-
mień i podrażnienie. Obserwuje się również łuszczenie 
skóry, przesuszenia oraz świąd. Jednak objawy te mają 
charakter przejściowy i ustępują szybko. W przypadku 
niemijającego podrażnienia, należy czasowo ograniczyć 
częstotliwość stosowania preparatu z kwasem azelaino-
wym do czasu ustąpienia objawów.

Pomimo tego, że substancja ta jest związkiem łagodnym 
w działaniu, posiada pewne przeciwwskazania do stoso-
wania. Kwas azelainowy w ciąży nie jest bezwzględnie 
zakazany, jednak chęć jego stosowania należy skonsul-
tować z lekarzem. Nie jest on polecany osobom, któ-
re stosują terapię pochodnymi witaminy A - zarówno 
tymi do stosowania wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 
W przypadku uszkodzeń naskórka, takich jak nadżerki, 
stany zapalne czy infekcje, należy wstrzymać się z apli-
kacją preparatów do całkowitego zagojenia .

Po zastosowaniu kwasu
azelainowego może 

pojawić się przejściowy 
rumień i podrażnienie. 
Obserwuje się również 

łuszczenie skóry, 
przesuszenie oraz świąd.

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl

Kwas azelainowy  
ze względu na działanie 

przeciwbakteryjne, wykazuje 
dużą skuteczność w leczeniu 

trądziku młodzieńczego, działając 
bezpośrednio na bakterie, które  

go powodują − 
Propionibacterium acnes.
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DERMOKONSULTANTKA  OLIMPIA GOŁĘBIEWSKA, MGR FARMACJI JOANNA  HOROSZ

SVR CICAVIT+
SVR Cicavit+ to niezbędnik w rodzinnej apteczce. Gwarantuje bar-
dzo szybkie gojenie się wszelkich zadrapań i otarć, łagodzi podraż-
nienia po zabiegach dermatologicznych, tatuażach, depilacji oraz 
ukąszeniach owadów. Cicavit+ Crème SPF50+ 40 ml koi podraż-
nienia, zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem 
UVA, UVB, VIS, IR. Cicavit+ Baume 40 ml działa przeciwświądowo 
i przeciw podrażnieniom, wspiera gojenie się skóry, nie pozosta-
wiając czerwonych śladów i zapewnia długotrwały efekt ukojenia. 
Bardzo wygodny w użyciu SVR Cicavit Spray Anti-Grattage 40 ml 
chłodzi skórę i już po 30 sekundach łagodzi świąd.

PHARMACERIS P PSORITAR 
INTENSIVE KREM NA ŁUSZCZYCĘ
Nowość marki Pharmaceris – Psoritar Intensive – to wielofunkcyjny 
krem do twarzy i ciała przeciwko łuszczycy. Jego działanie oparte 
jest na unikalnym połączeniu dziegciu jałowcowego w postaci olej-
ku i jasnego ichtiolu. Skuteczność preparatu została potwierdzona 
badaniami klinicznymi: u 100% badanych zaobserwowano ponad 
66% redukcję widoczności łuski i 73% redukcję grubości zmian 
łuszczycowych. Formuła łagodzi uporczywy świąd skóry, pieczenie 
i zaczerwienienie, szybko się wchłania i nie brudzi ubrań, regulu-
je proces złuszczania i sprzyja wydłużeniu okresu bez objawów 
łuszczycy.

SESDERMA ZESTAWY
Sesderma to innowacyjne dermokosmetyki wykorzystujące odkry-
cia światowej dermatologii i genokosmetyki. Oprócz pojedynczych 
produktów tej marki, warto zainteresować się jej ciekawymi zesta-
wami. Zestaw Sesgen krem + serum skupia się na podstawowej 
przyczynie powstawania zmarszczek – starzeniu się skóry. Zawarty 
w nim tripeptyd 32 wydłuża życie komórki. Zestaw Retises 0,25% 
krem + Azelac RU serum to produkty dla cer poszarzałych, zmęczo-
nych, mieszanych i tłustych, zanieczyszczonych, z przebarwieniami. 
Zestaw Samay krem + serum (teraz z kosmetyczką) jest idealny 
dla skóry wrażliwej, nadreaktywnej, bardzo suchej, naczyniowej, 
wrażliwej na zapachy i reagującej alergicznie na nowe kosmetyki.

Cena w Drogerii Medicover - od 145,00 PLNCena w Drogerii Medicover - od 35,95 PLN

SVR SEBIACLEAR
Laboratoria Dermatologiczne SVR respektują indywidualizm, styl 
życia i potrzeby swoich klientów. Wychodząc naprzeciw wszelkim 
oczekiwaniom, tworzą produkty przeznaczone do pielęgnacji skóry 
z różnymi problemami. Gama Sebiaclear powstała jako skuteczne 
narzędzie do walki z wypryskami i niedoskonałościami. Powierzone 
jej zadanie polega na całkowitej likwidacji uciążliwych dolegliwo-
ści, na jakie narażona jest skóra tłusta i trądzikowa. Cera ma być 
czysta, świeża i promienna. W składach preparatów Sebiaclear wy-
stępują substancje złuszczające, przeciwzapalne, antybakteryjne, 
odblokowujące pory i łagodzące. Ich beztłuszczowe i niekomedo-
genne formuły matują, a jednocześnie nawilżają skórę.

NOWOŚĆ

RABAT20% RABAT20%

NOWOŚĆ
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MIKRODERMABRAZJA – NAZYWANA TEŻ MIKROPEELINGIEM – 
JEST JEDNĄ Z NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH PRZEZ POLKI, 
W PEŁNI BEZPIECZNĄ, A ZARAZEM BARDZO SKUTECZNĄ 
METODĄ ZŁUSZCZANIA SKÓRY. JEST ALTERNATYWĄ DLA  
ZABIEGÓW MEDYCYNY ESTETYCZNEJ, KTÓRA W WIDOCZNY 
SPOSÓB POPRAWIA FUNKCJONOWANIE SKÓRY I POMAGA  
UPORAĆ SIĘ Z WIELOMA JEJ PROBLEMAMI.

DERMOKONSULTANTKA OLIMPIA GOŁĘBIEWSKA

Z wykonaniem zabiegu należy 
się wstrzymać, jeżeli skóra jest 
zaczerwieniona, podrażniona  
lub świeżo opalona. 

DLA GŁADKIEJ 
SKÓRY

191918
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DLA GŁADKIEJ 
SKÓRY

zZabieg polega na bezinwazyjnym mechanicznym ście-
raniu wyłącznie warstwy rogowej naskórka, warstwa po 
warstwie, aż do pożądanego poziomu, pod stałą kon-
trolą wizualną, co gwarantuje precyzję zabiegu. Dzięki 
umiarkowanemu usuwaniu górnych warstw naskórka, 
w jego warstwie podstawowej dochodzi do zintensyfi-
kowanego tworzenia się nowych, pełnowartościowych 
komórek, które wędrują ku górze i zastępują komórki 
uszkodzone. Efektem jest wzmożona synteza kolage-
nu i elastyny, i pogrubienie naskórka. Zabieg można 
przeprowadzać zarówno na twarzy, szyi i dekolcie 
jak i na pozostałych częściach ciała. Kontrolowana 

mikrodermabrazja w połączeniu z odpowiednio do-
branymi kosmetykami pomaga uzupełnić składniki 
odżywcze, pobudza aktywność komórkową, nadaje 
skórze młodszy i zdrowszy wygląd.

WSKAZANIA

Mikrodermabrazja szybko i w bezpieczny sposób ni-
weluje wiele problemów skórnych: prosaki, zaskórniki, 
blizny potrądzikowe, rogowacenie okołomieszkowe, 
łojotok, rozszerzone pory, przebarwienia, szorstki, zro-
gowaciały naskórek, drobne zmarszczki wokół oczu 

URODA
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i ust, wiotkość skóry i rozstępy. Zabieg ten wskazany 
jest zarówno w przypadku cer tłustych jak i suchych.

JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ  
ZABIEG MIKRODERMABRAZJI?

Rezultaty mikropeelingu często są widoczne już po jed-
nym zabiegu, jednak z reguły proponuje się, aby dwa 
razy w roku wykonać serię od 3 do 10 zabiegów w od-
stępach 7–14 dni. Ich częstotliwość i liczba dobierana 
jest indywidualnie do potrzeb pacjenta i rodzaju jego 
cery.

EFEKTY MIKRODERMABRAZJI

Mikrodermabrazja ma szerokie spektrum działania: 
spłyca głębokie zmarszczki, likwiduje drobne, pobudza 
wzrost nowych komórek skóry, stymuluje właściwe ich 
odżywienie i poprawia ich funkcjonowanie. Eliminuje 
nadmierne rogowacenie i przebarwienia, poprawia ję-
drność, ukrwienie i pobudza zdolności regeneracyjne 
skóry. W przypadku cer tłustych oczyszcza, reguluje 
wydzielanie sebum i zwęża pory, redukuje także ilość 
zaskórników, suchym cerom zaś zapewnia efekt od-
świeżenia i wygładzenia przez złuszczenie martwych 
komórek naskórka, umożliwia także lepsze wchłania-
nie substancji aktywnych zawartych w ampułkach, 
maskach i kremach.

JAK WYGLĄDA ZABIEG 
MIKRODERMABRAZJI?

Wyróżnia się trzy rodzaje mikrodermabrazji, a różnią 
się one między sobą rodzajem wykorzystywanego 
materiału ścierającego. Wybór odpowiedniej metody 
w gabinecie kosmetycznym powinien być poprzedzo-
ny wywiadem z klientem. Osoba wykonująca zabieg, 
czy to kosmetolog, czy kosmetyczka, powinna ocenić 
stan skóry, rozpoznać jej typ i dobrać odpowiednią dla 
danego rodzaju skóry (i problemu skórnego) metodę 
mikrodermabrazji, uwzględniając przy tym indywidu-
alne potrzeby klienta.

 
MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

 
Złuszczanie następuje w wyniku ścierania zrogowacia-
łego naskórka przy pomocy głowicy pokrytej warstwą 
drobin diamentu (mikrokryształków) z równomiernym 
lekkim dociskiem; złuszczony naskórek zostaje natych-
miast zassany do aparatu. Do różnych części twarzy, 
szyi, dekoltu czy ciała stosowane są inne głowice, o róż-
nej wielkości i grubości mikrokryształów. Intensywność 
złuszczania można kontrolować poprzez wolniejsze 
lub szybsze przesuwanie głowicy. Zabieg nie narusza 
naturalnej warstwy hydrolipidowej skóry. Poleca się go 
osobom z cienką, wrażliwą i alergiczną cerą.

MIKRODERMABRAZJA KORUNDOWA 

Efekt złuszczenia uzyskujemy poprzez uderzanie 
o powierzchnię skóry wyrzucanego pod ciśnieniem 
z głowicy aparatu strumienia kryształków tlenku glinu 
(korundu). Powoduje to odrywanie się martwych komó-
rek naskórka. Korund jest jednorazowy – po odbiciu od 
skóry klienta zostaje wraz ze złuszczonym naskórkiem 
zassany do urządzenia. Mikrodermabrazja korundowa 
ma działanie silniejsze niż diamentowa, dlatego jest 
skuteczniejsza przy usuwaniu rozszerzonych porów, 
rozstępów, a nawet blizn czy cellulitu.   Po zabiegu 
może wystąpić delikatne zaczerwienienie twarzy, które 
zniknie samoistnie w ciągu kilku godzin.

 
MIKRODERMABRAZJA WODNO-TLENOWA, 

INACZEJ OXYBRAZJA

Czynnikiem złuszczającym naskórek jest strumień roz-
proszonych kropelek soli fizjologicznej aplikowanych 
pod ciśnieniem sprężonego powietrza. Metoda ta jest 
w pełni bezpieczna i umożliwia przeprowadzenie za-
biegu u osób z cerą naczynkową, delikatną i wrażliwą. 
Oprócz złuszczania w oksybrazji wykorzystuje się te-
rapię zimnem, co hartuje i wzmacnia ściany naczyń. 
Sprawdzi się też ona doskonale w przypadku osób, 
które borykają się ze stanami zapalnymi na skórze 
i nadmiernym łojotokiem. Tlen skutecznie zabija bak-
terie odpowiedzialne za trądzik, natomiast roztwór soli 
fizjologicznej łagodzi reakcję zapalną.

PRZECIWWSKAZANIA  
DO MIKRODERMABRAZJI

Chociaż mikrodermabrazja jest zabiegiem, który przy-
niesie korzyści właściwie każdemu typowi skóry, istnie-
ją sytuacje, w których zdecydowanie się ją odradza. 
Chodzi przede wszystkim o stany chorobowe, takie jak: 
zakażenia bakteryjne, wirusowe i grzybicze, a także 
rany i uszkodzenia skóry, czy choćby łuszczyca w fazie 
aktywnej. Mikropeeling nie jest wskazany w przypadku 
osób przyjmujących niesteroidowe leki przeciwzapalne 
czy izotretynoinę i przy nadwrażliwej skórze naczynio-
wej bądź przy trądziku różowatym. 

Rozszerzone naczynka mogą zostać dodatkowo po-
drażnione, co w konsekwencji prowadzi do nasilenia 
rumienia i powstania dalszych teleangiektazji. Nie ma 
natomiast przeciwwskazań, aby wykonywać mikroder-
mabrazję w ciąży. Mikropeeling jest zabiegiem bez-
piecznym, nieinwazyjnym i całkowicie bezbolesnym. 
Kontrolowana mikrodermabrazja w połączeniu z od-
powiednio dobranymi kosmetykami pomaga uzupełnić 
składniki odżywcze, pobudza aktywność komórkową, 
nadaje skórze młodszy i zdrowszy wygląd.

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl
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ANNA KRZYMIŃSKA

GUM ACTIVITAL I SOFT-PICKS
Wszyscy znamy koenzym Q10. To jeden z najsilniej działających 
antyutleniaczy. Korzystnie wpływa również na stan jamy ustnej 
i zapobiega paradontozie, doskonale wnikając do komórek przy-
zębia i stymulując procesy naprawcze. Działanie to wykorzystała 
firma Sunstar w serii produktów Activital, tworząc receptury oparte 
na koenzymie Q10. Pasta Gum Activital zawiera dodatkowo owoc 
granatu, a także starannie wyselekcjonowane naturalne skład-
niki. Dzięki zawartości imbiru i bisabololu z rumianku wzmacnia 
dziąsła oraz zęby. Uzupełnieniem higieny wrażliwych dziąseł są, 
zaprojektowane przez specjalistów Sunstar, elastyczne gumowe 
szczoteczki Soft-Picks, dzięki którym łatwo i bezpiecznie oczysz-
czamy przestrzenie międzyzębowe, usuwając płytkę bakteryjną 
i resztki jedzenia.

BIOREPAIR WYBRANY ASORTYMENT 
Każdego dnia nasze zęby są poddawane działaniu czynników 
powodujących powstawanie niewidocznych szczelin, w któ-
rych gromadzą się płytka nazębna, bakterie i  przebarwienia. 
Rozwiązanie to pasty Biorepair® Plus. Łączą one działanie czą-
steczek Microrepair®, mających zdolność naprawy szkliwa,  
z wybielającym polimerem PVP. Mikrocząsteczki reminerali-
zują szkliwo, naprawiając je i chroniąc przed procesem erozji. 
Biorepair® Plus Parodontgel® chroni i nawilża tkanki jamy ust-
nej, przynosząc szybką ulgę zaczerwienionym, krwawiącym  
i objętym stanem zapalnym dziąsłom. Natomiast wybielająca tech-
nologia w paście Pro White tworzy jednocześnie cienki filtr wyła-
pujący związki przebarwiające, zanim odłożą się na powierzchni 
zębów.

CURAPROX 
Prosty i elegancki design, a do tego szwajcarska jakość. W szczo-
teczkach manualnych Curaprox niezwykła ilość cieniutkich włókien 
Curen, sprężystych i zaokrąglonych na końcu, tworzy niesamowicie 
efektywną powierzchnię czyszczącą. Do tego zwinna główka, której 
kształt ułatwia dokładne dotarcie do każdej powierzchni zębów. 
To nie wszystko. Włosie Curen w tak dużym zagęszczeniu dba też 
o dziąsła i skutecznie usunie zanieczyszczenia z bruzdy międzyzę-
bowej, nie podrażniając dziąseł. Zróżnicowanie twardości włosia 
pozwoli dobrać każdemu odpowiednią szczoteczkę.

BLANX O3X 
Włoska firma stomatologiczna BlanX dba, abyśmy mogli być za-
dowoleni z naszego uśmiechu. Najnowsza ich receptura to BlanX 
03X – system posiadający walory wybielania gabinetowego.  
Ta ekskluzywna formuła oparta jest na unikalnym działaniu ak-
tywnego tlenu, perlitu i porostów arktycznych, i przeznaczona do 
codziennego użytku. Aktywny tlen pomaga usuwać  przebarwienia. 
Perlit, czyli mineralny granulat pochodzenia wulkanicznego ulega 
rozdrobnieniu i zaokrągleniu pod wpływem działania sił zewnętrz-
nych, dokładnie oczyszcza, a następnie poleruje szkliwo. Porost 
arktyczny – pomaga zwalczać kamień nazębny i naturalnie wybiela 
zęby. Dodatkowo kuracja nie powoduje nadwrażliwości zębów i po-
drażnień dziąseł. Seria składa się  z pasty, pasków wybielających 
i nakładek wybielających. 

Cena w Drogerii Medicover - od 16,99 PLN

RABAT15%

RABAT15%

RABAT15%
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ADWOKAT ADAM ZABORSKI

CO GROZI 
ZA ZARAŻENIE 
INNYCH COVID-19?

Wprowadzony na podstawie rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku stan epidemii 
w Polsce wiązał się z wieloma ograniczeniami  dla 
mieszkańców, dotyczącymi między innymi zgroma-
dzeń, przemieszczania się czy funkcjonowania niektó-
rych instytucji lub obiektów handlowych. Na podstawie 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, od 
dnia 25 marca 2020 roku nie można było swobodnie 
przemieszczać się poza celami bytowymi, zdrowotny-
mi i zawodowymi.

Takie restrykcje powinny być oczywiście zrozumia-
łe dla każdego obywatela. Obawa przed nadal nie 
do końca poznaną i potencjalnie śmiertelną choro-
bą powinna wpływać na zachowywanie przez ludzi 
szczególnej ostrożności i zmuszać do racjonalnych 
działań. Niedostosowanie się do narzuconej niektórym 
kwarantanny może natomiast prowadzić do zaraże-
nia koronawirusem wielu innych osób. Pomimo tego, 
wciąż zdarzają się osoby lekceważące zarówno swoje 
zdrowie, jak i zdrowie innych.

CO GROZI ZA ZARAŻANIE KO-
RONAWIRUSEM INNYCH?

Czy osoba zarażona lub mogąca być zarażona odpo-
wie przed sądem za narażenie na niebezpieczeństwo 
innych ludzi? Otóż tak. Takie działanie to przestępstwo 

określone w przepisie art. 165 Kodeksu karnego,  
zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8. 
Konsekwencje takiego zachowania mogą być bardzo 
poważne. Zgodnie z treścią przepisu art. 165 § 1 pkt 1 
Kodeksu karnego ten, kto sprowadza niebezpieczeń-
stwo dla życia lub zdrowia wielu osób, powodując za-
grożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby 
zakaźnej, podlega karze. Jej wymiar może sięgać od  
6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

W sytuacji gdy osoba nieumyślnie doprowadzi do za-
rażenia koronawirusem inną osobę, kara, na podsta-
wie przepisu art. 165 § pkt 3 Kodeksu karnego wynosi 
3 lata. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że forma działania 
umyślnego to także tzw. zamiar ewentualny, kiedy to 
sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestęp-
stwa − w tym przypadku zarażenia innej osoby − i godzi 
się na to świadomie. W obecnej sytuacji trudno byłoby 
nie zdawać sobie sprawy z powagi tego typu naruszeń. 
Zwłaszcza, że oficjalne informacje o epidemii są prze-
kazywane na bieżąco we wszystkich mediach.

ZŁAMANIE KWARANTANNY LUB 
PRÓBA UCIECZKI ZE SZPITALA

Przepis art. 165 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego może mieć 
także zastosowanie, gdy zarażanie koronawirusem to 
wynik złamania procedur kwarantanny domowej i na-
rażenie na zarażenie grupy co najmniej 10 osób, o co 

PODCZAS PANDEMII WYWOŁYWANEJ PRZEZ KORONAWIRUSA 
SARS-COV-2, POLSKI RZĄD WPROWADZIŁ WIELE SPECJALNYCH 
ŚRODKÓW I RESTRYKCJI, KTÓRE MAJĄ NA CELU POWSTRZY-
MANIE ROZPRZESTRZENIAJĄCEJ SIĘ CHOROBY. CO DZIEJE SIĘ  
W SYTUACJI, GDY KTOŚ, IGNORUJĄC TE NAKAZY, NARAŻA 
INNYCH LUDZI NA ZARAŻENIE KORONAWIRUSEM? 
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dość łatwo, na przykład gdy ktoś idzie do sklepu na 
zakupy lub do pracy. Jeszcze bardziej jaskrawym przy-
padkiem naruszenia kwarantanny byłaby na przykład 
próba ucieczki chorego ze szpitala. Warto nadmienić, 
że sprowadzenie  niebezpieczeństwa dla życia lub 
zdrowia co najmniej dziesięcioosobowej grupy ludzi, 
jest przestępstwem ściganym z urzędu. Jeżeli sprawca 
naraża grupę liczącą mniej niż 10 osób, obowiązują 
rozwiązania prywatnoskargowe w oparciu o Kodeks 
karny, jak również rozwiązania zagwarantowane 
w przepisach Kodeksu cywilnego.

ZASTOSOWANIE ART. 161 § 2 
KODEKSU KARNEGO ORAZ 
KODEKSU CYWILNEGO

Szczególnym rozwiązaniem w omawianym zakresie 
jest to przewidziane w art. 161 § 2 Kodeksu karnego. 
Zgodnie z tym przepisem ten, kto ma świadomość bycia 
zarażonym chorobą zakaźną lub realnie zagrażającą 
życiu i naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie 
taką chorobą także podlega karze. W tym wypadku 
sprawcy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub 
pozbawienia wolności do roku. Zarażanie koronawi-
rusem w tym przypadku jest przestępstwem ściganym 
z oskarżenia prywatnego. Takie rozwiązanie mocno 
utrudnia ściganie potencjalnego sprawcy. Trzeba 
wówczas udowodnić, że to właśnie konkretna osoba 
spowodowała zarażenie chorobą, bądź bezpośrednio 
na to naraziła.

Również przepisy Kodeksu cywilnego dają w tym za-
kresie możliwość domagania się odszkodowania od 
takiej osoby, oczywiście, gdy są możliwości jej wia-
rygodnego zidentyfikowania. Zgodnie z przepisem 
art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, gdy dochodzi do wywo-
łania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje 
wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty. Poszkodowany 
może domagać się wyłożenia kosztów z góry w celu 
sfinansowania leczenia. Sąd może również w takich 

przypadkach nakazać wypłacenie poszkodowanemu 
zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości.

CZY POLICJA MA PRAWO OBEZ-
WŁADNIĆ UCIEKAJĄCĄ OSOBĘ, 
KTÓRA MOŻE BYĆ ZARAŻONA?

Jesteśmy w szoku oglądając filmik z Chin, na którym 
funkcjonariusze obezwładniają mężczyznę, który chce 
uciec, a jest podejrzewany o zakażenie koronawirusem. 
Należy jednak pamiętać, że identyczne uprawnienia 
ma w takich przypadkach polska policja, a przepisy 
prawa umożliwiają funkcjonariuszom tych służb mun-
durowych podobne działania. Zatem funkcjonariusz 
policji może zatrzymać osobę w sytuacji, gdy istnieje 
uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona prze-
stępstwo, a jednocześnie zachodzi obawa ucieczki lub 
nie można ustalić jej tożsamości. Takie zatrzymanie 
może jednak nastąpić jedynie wtedy, gdy policja wie, 
że  dana osoba jest zarażona koronawirusem, bądź 
przebywała na kwarantannie.

PODSUMOWANIE

Jeśli osoba ma świadomość tego, że jest zarażona 
koronawirusem lub podejrzewa taką możliwość i po-
przez swoje zachowanie naraża inne osoby na zaraże-
nie, może odpowiadać za popełnienie przestępstwa, 
które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8.  
Za naruszenie obowiązku kwarantanny grozi kara pie-
niężna w kwocie do 30 000 złotych. Warto podkreślić, że 
każdy, kto dowiedział się, że dana osoba jest zarażona, 
ale wiedziała o tym przed bezpośrednim spotkaniem, 
może zawiadomić o tym policję i złożyć wniosek o ści-
ganie przestępstwa z art. 161 § 2 Kodeksu karnego.

W sytuacji gdy osoba nieumyślnie doprowadzi do zara-
żenia koronawirusem inną osobę, kara, na podstawie 
przepisu art. 165 § pkt 3 Kodeksu karnego, wynosi 3 lata.

PRAWA PACJENTA

kancelaria .zaborski@op.pl
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SKŁADNIKI  
ROŚLINNE 
W WALCE  
Z PRZEZIĘBIENIEM
NA DRZEWACH ŻÓŁTE LIŚCIE, TEMPERATURA SPADA,  
POJAWIA SIĘ CORAZ WIĘCEJ DESZCZU, TO TYLKO  
NIEKTÓRE Z OZNAK JESIENI. ZNOWU ZACZNIEMY  
NOSIĆ KURTKI, CIEPŁE SWETRY, ŻEBY TYLKO  
SIĘ NIE PRZEZIĘBIĆ. A MOŻE WARTO ZWRÓCIĆ 
SIĘ W KIERUNKU NATURY I JEJ DOBRODZIEJSTW,  
Z KTÓRYCH CZERPALI NASI DZIADKOWIE I KIEDY  
ZNOWU POCZUJEMY, „ŻE NAS COŚ BIERZE”,  
SIĘGNIEMY PO PREPARAT NATURALNY? WARTO  
MIEĆ SPRAWDZONĄ I SKUTECZNĄ BROŃ,  
ABY SZYBKO WRÓCIĆ DO ZDROWIA.

TECHNIK FARMACEUTYCZNY BARBARA ŻMIJEWSKA
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SKŁADNIKI  
ROŚLINNE 

PPrzeziębienie to schorzenie, którego fachowa  nazwa 
to wirusowe zapalenie nosogardła i zatok przynoso-
wych. Przyczyną choroby jest wirus, który wnikając 
do organizmu, powoduje zachwianie homeostazy, 
namnaża się i wywołuje zakażenie. Podczas choroby 
na powierzchni błony śluzowej rozwija się stan zapal-
ny. Następuje wzrost wydzielania  mediatorów zapal-
nych (np. histaminy, prostaglandyny), które działają jak 
magnez na komórki odpornościowe. Zaczyna się walka 
organizmu z wirusem. Na pierwszą linię frontu wysyła-
ne są leukocyty, które nie tylko dokonują rozpoznania 
wrogich komórek, ale także podejmują z nimi walkę 
i unicestwiają je. Błona śluzowa jest teraz przekrwiona 
i obrzęknięta. Oznaką tego jest nieżyt nosa i drapanie 
w gardle. Spływająca po tylnej ścianie gardła wydzie-
lina podrażnia gardło i krtań, wywołując jednocześnie 
odruch kaszlowy. Obrzęknięta błona śluzowa powoduje 
zatkanie nosa, obrzęk twarzy i  zapalenie zatok przyno-
sowych. Na  rozwój przeziębienia bardzo duży wpływ ma 
kondycja naszego układu odpornościowego. Natomiast 
na długość trwania, przebieg i nasze samopoczucie 
podczas choroby mają wpływ zastosowane preparaty 
przeciwprzeziębieniowe.

ZDROWIE

JAKIE ZIOŁA W PRZEZIĘBIENIU?
Każdy zna dobroczynne działanie lipy czy bzu czarnego. 
Chciałabym jednak przedstawić rośliny, które są mniej 
znane, lecz ze względu na swoje właściwości lecznicze – 
zasługują na uwagę. W walce z przeziębieniem pomagać 
nam mogą następujące rośliny: skrzyp polny, rumianek, 
krwawnik pospolity, prawoślaz lekarski, orzech włoski, 
mniszek lekarski, kora dębu.

SKRZYP POLNY (EQUISETUM 
ARVENSE) 

Nazywany czasem żyjącą skamieliną. Głównie znany 
jest ze swoich właściwości „urodowych” w przypadku 
problemów z włosami, skórą i paznokciami. Jest źró-
dłem związków, takich jak: krzemionka, saponiny i fla-
wonoidy. Efektem zawartych w skrzypie składników 
roślinnych są właściwości remineralizacyjne i przeci-
wobrzękowe, moczopędne, przeciwzapalne i przeciw-
bakteryjne. Ziele skrzypu działa także wspomagająco 
na procesy odpornościowe i zalecane jest szczególnie 
w chorobach oskrzeli, a zwłaszcza w astmie oskrzelowej.     

2727
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RUMIANEK (MATRICARIA 
CHAMOMILLA)

Bardziej precyzyjnie jego kwiat, zwany także koszycz-
kiem, to roślina bardzo znana i ceniona ze względu na 
swoje właściwości rozkurczowe i łagodzące wzdęcia. 
Mało kto jednak wie, że roślina ta działa też przeciwza-
palnie i przeciwbakteryjnie. Zawiera flawonoidy, sub-
stancje ślazowe i olejki eteryczne. Hamuje wyzwalanie 
mediatorów zapalnych, pobudza i wspomaga komórki 
odpornościowe. Stosowany jest w infekcjach górnych 
dróg oddechowych, katarze i zapaleniu zatok, a także 
w zapaleniach jamy ustnej i dziąseł.

KRWAWNIK POSPOLITY 
(ACHILLEA MILLEFOLIUM) 

Dzięki swoim właściwościom hamującym krwawienia 
i przyspieszającym procesy gojenia, określany był kiedyś 
mianem żołnierskiego zioła. Zawiera garbniki i olejki 
eteryczne, które działają przeciwwirusowo i przeciw-
bakteryjnie. Garbniki to związki o działaniu ściągającym. 
Właściwość ta oznacza złożony proces. Garbniki, łącząc 
się z białkami, powodują odwodnienie, zwężenie naczyń 

włosowatych i zmniejszenie przekrwienia, czego efek-
tem jest zmniejszenie obrzmienia i bólu, a także dzia-
łanie przeciwzapalne. Krwawnik jest również źródłem 
flawonoidów o działaniu antybakteryjnym.

PRAWOŚLAZ LEKARSKI 
(ALTHAEA OFFICINALIS) 

Zawiera śluzy, pektyny i skrobię. Wykazuje właściwości 
przeciwzapalne, powlekające i łagodzące podrażnie-
nia. Bardzo często polecany jest przy zapaleniach gór-
nych dróg oddechowych, jamy ustnej, gardła i krtani, 
w chrypce i kaszlu. Dzięki swoim właściwościom powle-
kającym wykorzystywany jest jako składnik preparatów 
łagodzących podrażnienia błony śluzowej gardła oraz 
błony śluzowej żołądka. Oprócz tego jest także rośliną 
wspomagającą układ immunologiczny.

ORZECH WŁOSKI (JUGLANS 
REGIA) 

To roślina, której właściwości lecznicze wykazują 

Mniszek lekarski zawiera garbniki 
oraz olejki eteryczne działające 
przeciwwirusowo i bakteriobójczo. 
Jest także źródłem pierwiastków, 
takich jak: wapń, potas, sód  
i siarka, a także flawonoidów  
i karotenoidów.
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głównie liście i niedojrzałe, zielone części łupin. Zawiera 
garbniki, flawonoidy i olejki eteryczne. Garbniki dzia-
łają ściągająco i przeciwzapalnie, a olejki eteryczne 
bakteriobójczo i dezynfekująco. Ze względu na swoje 
właściwości polecany jest w stanach zapalnych gardła 
i jamy ustnej, a także jako składnik preparatów wspo-
magających odporność.

MNISZEK LEKARSKI 
(TARAXACUM OFFICINALE) 

Jest rośliną o szerokich właściwościach leczniczych. 
Stosowany jest w mieszankach pobudzających łaknienie 
i procesy trawienne, w schorzeniach reumatoidalnych 
i chorobach dróg moczowych. Zawiera garbniki i olejki 
eteryczne działające przeciwwirusowo i bakteriobójczo. 
Jest także źródłem pierwiastków, takich jak: wapń, po-
tas, sód i siarka, a także flawonoidów i karotenoidów, 
dlatego bardzo często wykorzystywany jest jako skład-
nik preparatów wspomagających odporność. Dzięki 
obecności śluzów działa także łagodząco na ból i stany 
podrażnieniowe.    

KORA DĘBU (QUERCUS CORTEX) 

Podobnie jak poprzednicy, zawiera garbniki i flawono-
idy. Oprócz tego jest także źródłem kwasów fenolowych, 
trójterpenów i soli mineralnych. Działa przeciwzapal-
nie, ściągająco i antyseptycznie w stanach zapalnych 
jamy ustnej i gardła, a także w nadmiernej potliwości 
i egzemie.

Jak widać, nie tylko bez czy lipa mogą być naszymi sprzy-
mierzeńcami w walce z przeziębieniem. Niektóre rośliny 
mogą także działać długofalowo – wspomagając nasz 
system odpornościowy i chronić przed absencją w pra-
cy czy szkole. Katar, kaszel i to nieprzyjemne drapanie 
w gardle już nie wydają się takie straszne, nieuniknione 
i koniecznie trwające „siedem dni”. Dużo zależy od za-
stosowanego preparatu i jego składników. Wielu z nas, 
mając do wyboru preparat naturalny lub syntetyczny, 
zwróci się ku naturze, ze względu na sprawdzoną od 
wieków moc i siłę działania. Dlatego zachęcam – dajmy 
szansę naturze.

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl

ZDROWIE
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RECENZJERECENZJE    
REDAKTORAREDAKTORA

NOWOŚĆ

DUCRAY
Marka Ducray, bazując na wieloletnim doświadczeniu, stworzyła 
preparaty do pielęgnacji skóry i włosów. Z myślą o pacjentach na 
podstawie wieloletnich badań opracowano taki skład produktów, 
który sprawia, że skuteczność kosmetyków jest wysoka i stanowi od-
powiedź na potrzeby szerokiego grona pacjentów. W gamie dermo-
kosmetyków Ducray znajdują się preparaty wzmacniające włosy, 
które są skuteczne w walce z problemami skóry głowy – szampony, 
odżywki oraz wzmacniający włosy suplement Anacaps. Zamknięte 
w kapsułce składniki oraz ich proporcje dobrane są odpowiednio, 
aby skutecznie walczyć z problemami słabych i wypadających 
włosów. Stanowią uzupełnienie kuracji zewnętrznej – Anaphase.

Cena w Drogerii Medicover - od 54,25 PLN

BRUSHBABY
Szczoteczki soniczne dla dzieci BRUSH-BABY BabySonic PRO to 
szczoteczki dla dzieci do 3 lat, do 6 lat i powyżej 6 lat. Włosie o zróż-
nicowanej długości jest niezwykle miękkie i delikatne, dzięki czemu 
czyszczenie jest bardzo bezpieczne. BRUSH-BABY BabySonic PRO 
to szczoteczki, które generują drgania soniczne odpowiadające za 
skuteczne czyszczenie ząbków. Drgania te w trakcie czyszczenia 
delikatnie masują dziąsła. 2-minutowy timer,  określający zalecany 
czas mycia zębów oraz 30-sekundowa sygnalizacja zmiany mycia 
ćwiartki łuku zębowego, pozwala kontrolować czas szczotkowania. 
Mycie zębów z Brushbaby to przyjemność.

URIAGE HYSEAC
Jeśli borykasz się z problemami typowymi dla skóry tłustej czy też 
trądzikowej, gama Hyséac będzie dla Ciebie idealnym rozwiąza-
niem. W jej skład wchodzą produkty oczyszczające, złuszczające, 
regulujące, matujące i ochronne z filtrami przeciwsłonecznymi. 
Dermokosmetyki Hyséac zawierają szereg składników aktywnych 
oraz wodę termalną Uriage, które zapewniają skórze powrót do 
równowagi. Stosując je regularnie, uzyskasz efekt promiennej, 
gładkiej cery, doskonale oczyszczonej i pozbawionej błyszczenia. 
Dzięki nim pory zostaną zwężone, a stany zapalne ukojone. Po 
prostu skóra odzyska zdrowie. Cera jak alabaster? Tylko z Hyséac!

KOSMETOLOG EWA CEGIEŁKA, MGR FARMACJI ANNA KRZYMIŃSKA, KOSMETOLOG PAULINA  BORUTA, 

TECHNIK KOSMETYKI MAGDALENA KRAWCZYK, CATEGORY MANAGER KATARZYNA RINAS

A-DERMA EXOMEGA CONTROL
Czy wiecie, że istnieje ponad 26 000 odmian owsa? Biały owies 
Rhealba® jest uprawiany w sposób ekologiczny w południowo-za-
chodniej Francji i wyselekcjonowany przez A-Dermę. Jako jedyny 
na świecie ma tak wyjątkowe właściwości dermokosmetyczne, 
doskonałe do pielęgnacji i ochrony wymagającej, nadwrażliwej 
skóry. Linia emolientów Exomega Control przywraca równowagę, 
koi i naprawia skórę nadwrażliwą. To składająca się z kilkunastu 
rodzajów produktów linia dermokosmetyków. Żele, olejki, mleczka 
czy balsamy dokładnie oczyszczają i zapewniają szybką ulgę drę-
czonej podrażnieniami skórze. Wybór tej linii dermokosmetyków 
przybliża Cię do szybkiego złagodzenia dokuczliwych objawów.

RABAT20%

RABAT25%

RABAT15%
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ZESTAWY LIERAC
Lierac to znana na całym świecie marka, która od ponad 40 lat z po-
wodzeniem tworzy wysokiej jakości dermokosmetyki. Dla swoich 
klientów przygotowała wyjątkowe zestawy, które idealnie spraw-
dzą się w przypadku cer przesuszonych, dojrzałych, borykających 
się ze zmarszczkami oraz oznakami zmęczenia. Znajdziemy w nich 
linie nawilżające, liftingujące, odżywcze i rozświetlające. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje wprowadzony niedawno na rynek, a dostęp-
ny również w zestawie, krem z linii Cica. Działanie przeciwzmarszcz-
kowe kremu inspirowane jest procesem gojenia się tkanek,  
a składniki nowej generacji, które zawiera to bakuchiol stymulują-
cy syntezę kolagenu, koncentrat Hyalu-3 oraz skrzyp, przywrotnik 
i bluszcz. Aż 89% składników jest pochodzenia naturalnego! Jeśli 
borykamy się z brakiem gęstości skóry twarzy, z pomocą przyjdzie 
nam krem z linii PREMIUM – również dostępny w zestawie. Nie tylko 
poprawi owal twarzy, ale będzie działać przeciwzmarszczkowo 
i nawilżająco. 

Cena w Drogerii Medicover - od 155,00 PLN

KLORANE NA BAZIE CHININY 
I WITAMINY B
Szampon i balsam Klorane z wyciągiem z kory chinowca 
i kompleksem witamin z grupy B to kosmetyki, które przywracają 
fryzurze siłę i wytrzymałość. Rewitalizują i odżywiają włosy zmęczo-
ne, słabe i z tendencją do wypadania. Chinina pobudza mikrokrąże-
nie podskórne, dzięki czemu wzmacnia cebulki włosowe, hamuje 
wypadanie włosów i stymuluje ich wzrost. Szampon i balsam z chini-
ną doskonale się uzupełniają, najlepiej działają w duecie. Sprawdzą 
się idealnie jako uzupełnienie kuracji przeciw wypadaniu włosów.

AVENE CLEANANCE
Problem z trądzikiem dotyka już nie tylko młodzieży w okre-
sie dojrzewania, lecz także dorosłych. Przyczyny bywają różne, np. 
problemy hormonalne, zaburzenia związane z tarczycą, cukrzyca 
oraz zła dieta. Leczenie w tych przypadkach jest konieczne, warto 
też zadbać o dobrą pielęgnację skóry. Linia Cleanance marki Avene 
oferuje nam szeroką gamę kosmetyków przeciwtrądzikowych. W li-
nii znajdziemy produkty, które możemy dobrać w zależności od 
stanu skóry. Warty uwagi jest też innowacyjny koncentrat Avene 
Cleanance Comedomed, który przeciwdziała powstawaniu zaskór-
ników oraz redukuje już powstały trądzik.

BIODERMA HYDRABIO, SEBIUM, 
SENSIBIO H20 – 2 x 500 ml
Usuwa 99% makijażu, eliminuje 98% pyłów niskocząsteczkowych 
PM 2,5 czy PM 1, usuwa 78% metali ciężkich – to deklaracja marki 
Bioderma dla Sensibio H2O. Ten kultowy już płyn micelarny sto-
sowany jest od wielu lat na całym świecie przez miliony kobiet. 
W Sensibio H2O została użyta wysoko oczyszczona woda (stoso-
wana m.in. przy produkcji leków), zastosowano tylko 10 składników, 
z czego aż połowa to składniki pielęgnujące, obecne w kremach do 
twarzy. Właśnie dlatego ten płyn micelarny nie wymaga zmywania 
wodą, a fizjologiczne pH 5,5 sprawia, że dodatkowo tonizuje skórę. 
Raz go spróbujesz i nie będziesz chciała przestać. Teraz możesz 
zrobić zapas na dłużej, bo opakowanie 500 ml zakupisz z drugim 
takim samym płynem w gratisie. Przy zakupie duopaku Sensibio 
H20 2 x 500 ml, odbierz gratis Sensibio H20 250 ml. 

OFERTA1+1

RABAT25%
RABAT25%
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JAK LECZYĆ 
NADCIŚNIENIE
TĘTNICZE? WW ciągu doby występują fizjologiczne zmiany w wartościach 

ciśnienia tętniczego: najwyższe jest ono przed południem, 
następnie delikatnie spada, aby znów nieco wzrosnąć po 
południu. Najniższa wartość ciśnienia obserwowana jest 
w nocy. Za optymalną wartość dla osoby dorosłej przyjmuje 
się 120 mm Hg dla ciśnienie skurczowego i 80 mm Hg dla 
ciśnienia rozkurczowego. 

Nadciśnienie to przewlekłe podwyższenie ciśnienia tętni-
czego krwi, przekraczające wartość 140/90 mm Hg.

Przyczyna nadciśnienia w większości przypadków nie jest 
dokładnie znana – mówimy wtedy o nadciśnieniu pierwot-
nym. Tylko około 10% wszystkich przypadków to nadciśnie-
nie wtórne, powstałe w wyniku innych chorób (choroby ne-
rek, zaburzenia hormonów tarczycy, aldosteronu, kortyzolu), 
ciąży lub przyjmowania niektórych leków (między innymi: 
hormonów tarczycy, trójcyklicznych leków przeciwdepre-
syjnych, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków 
przeciwastmatycznych).

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE W CIĄŻY

U niektórych ciężarnych kobiet może rozwinąć się nadci-
śnienie ciążowe. Jest ono niebezpieczne nie tylko dla matki, 
ale także dla płodu. Szczególnym zagrożeniem jest stan 
przedrzucawkowy, który, niedostatecznie szybko wykryty, 
może skończyć się śmiercią matki i dziecka. Stan ten moni-
toruje się poprzez pomiar białka w moczu, a jego objawami 
są bóle głowy, nudności i obrzęki. Podobnie jak inne posta-
ci nadciśnienia, leczy się je farmakologicznie. Co więcej, 
w krótkim czas po porodzie, wartość ciśnienia tętniczego 

CHWILOWE, NIEWIELKIE PODNIESIENIE CIŚNIENIA  

TĘTNICZEGO JEST ZJAWISKIEM CAŁKOWICIE NORMALNYM  

NA PRZYKŁAD W STANACH WZBURZENIA, STRESU  

LUB PO WYSIŁKU FIZYCZNYM. PROBLEM ZACZYNA SIĘ, GDY  

TEN STAN UTRZYMUJE SIĘ PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, ZMIENIAJĄC  

SIĘ W JEDNĄ Z NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH CHORÓB  

UKŁADU KRĄŻENIA – NADCIŚNIENIE.

ZDROWIE
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FEBRISAN
Proszek musujący. Skład: 1 saszetka podłużna (5 g proszku musu-
jącego) zawiera substancje czynne: Paracetamol (Paracetamolum) 
750 mg, Kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 60 mg, Fenylefryny 
chlorowodorek (Phenylephrini hydrochloridum) 10 mg. Wskazania: 
Krótkotrwałe leczenie objawów przeziębienia i grypy takich jak: 
gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle mięśniowe, bóle gardła, katar, bóle 
zatok. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik 
preparatu, nadciśnienie tętnicze, tętniaki, nadczynność tarczycy, choro-
by serca, ciężka niewydolność nerek, niewydolność wątroby, cukrzyca, 
wrodzony niedobór enzymu: dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, 
leczenie inhibitorami MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, 
ß-adrenolitykami, trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, 
jaskra z wąskim kątem przesączania, ciąża i okres karmienia piersią, 
fenyloketonuria, choroba alkoholowa, dzieci w wieku poniżej 12 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o.

STOPERAN
Loperamidi hydrochloridum 2 mg; Kapsułki twarde Wskazania do sto-
sowania: Stoperan jest wskazany w objawowym leczeniu ostrej i prze-
wlekłej biegunki. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych, dzieci  
w wieku powyżej 6 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na loperami-
du chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Stany, 
w których niepożądane jest spowolnienie perystaltyki jelit, z powodu 
możliwego ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, w tym niedrożnoś-
ci jelit, okrężnicy olbrzymiej (megacolon) i toksycznego rozszerze-
nia okrężnicy (megacolon toxicum). Leczenie preparatem Stoperan  
należy natychmiast przerwać w przypadku wystąpienia zaparcia, 
wzdęcia brzucha lub niedrożności jelit.  Niedrożność jelit. Ostre wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego, ostry rzut krwotocznego zapalenia 
jelita grubego, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zwłaszcza związane 
z podawaniem antybiotyków o szerokim zakresie działania. Ostra czer-
wonka z krwią w kale i przebiegająca z podwyższoną temperaturą 
ciała. Bakteryjne zapalenie jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane 
chorobotwórczymi bakteriami z rodzaju Salmonella, Shigella 
i Campylobacter. Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.  
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

ACARD
Skład i postać: Jedna tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg lub 
150 mg kwasu acetylosalicylowego. Wskazania do stosowania: choroba 
niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe 
jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób 
dużego ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, 
niestabilna choroba wieńcowa, prewencja wtórna u osób po przebytym 
zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, 
angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego nie-
dokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, 
po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA; u osób 
z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy na-
czyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka, zapobieganie 
zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomi-
onych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych 
sposobów profilaktyki. Przeciwwskazania: Produktu Acard® nie należy 
stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną – kwas acety-
losalicylowy, inne salicylany lub jakikolwiek składnik produktu; u pacjentów 
ze skazą krwotoczną; u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka 
i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów 
z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością 
serca (Acard® 150 mg); u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej 
w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podob-
nym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jed-
nocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; 
w ostatnimtrymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infek-
cji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzad-
ko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby 
i mózgu. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne 
Polfa S.A. ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa. Dodatkowych informac-
ji 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.

CONTROLOC CONTROL 
Skład: 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu  
(w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Wskazania:  
Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku  
(np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych. Przeciwwskazania:  
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję po-
mocniczą. Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie za-
leży od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir 
jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znaczne-
go ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol. Podmiot odpow-
iedzialny: Takeda GmbH. , Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.
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REKLAMA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj  
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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powinna wrócić do normy.

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE U DZIECI

Chociaż nadciśnienie jest chorobą występującą głównie 
wśród dorosłych, diagnozuje się je także u około 2% dzieci. 
Nie jest to proste, co związane jest z większą różnorodno-
ścią populacji – dzieci od 0 do 18. roku życia dzieli się na 
kilka różnych grup wiekowych. Obecnie przyjmuje się, że 
diagnoza powinna opierać się o siatki centylowe.

Przeciwnie niż u dorosłych, u dzieci częstsze jest nadciśnie-
nie tętnicze wtórne, związane z rozwojem różnych chorób 
(głównie zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu nerek). 
Nadciśnienie pierwotne może występować u dzieci predys-
ponowanych genetycznie lub otyłych. Dodatkowo, wraz 
z wiekiem zmniejsza się częstość występowania wtórnego 
nadciśnienia na rzecz ciśnienia pierwotnego.

OBJAWY NADCIŚNIENIA 
TĘTNICZEGO

Chociaż nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęściej wy-
stępujących chorób krążenia, wiele osób je bagatelizuje. 
Nie ma w tym nic dziwnego, gdyż niewielkie, nawet stałe 
podniesienie ciśnienia, nie daje właściwie żadnych obja-
wów. Wręcz przeciwnie, początkowo może dawać złudne 
wrażenie wzrostu siły i energii do działania. Wraz ze wzro-
stem wartości ciśnienia, mogą pojawić się bóle i zawroty 
głowy, szum w uszach lub krwawienia z nosa.

DIAGNOSTYKA NADCIŚNIENIA 
TĘTNICZEGO

Nigdy nie opiera się diagnostyki nadciśnienia tętniczego na 
jednorazowym pomiarze. Ciśnienie powinno się zmierzyć co 
najmniej trzy razy, w różnych porach dniach. Pacjent z po-
dejrzeniem choroby zazwyczaj dostaje przykaz od lekarza, 
aby mierzyć ciśnienie regularnie, przez kilka, kilkanaście 
dni o różnych porach, a wyniki zapisywać w specjalnym 
dzienniczku lub na zwykłej kartce. Na podstawie takich 
zróżnicowanych pomiarów lekarz specjalista może ocenić 
występowanie nadciśnienia oraz skalę ciężkości.

LECZENIE NADCIŚNIENIA 
TĘTNICZEGO

Jak leczyć nadciśnienie tętnicze? Nie tylko poprzez farma-
koterapię, ale także modyfikując styl życia i ograniczając 

czynniki ryzyka. Zalicza 
się do nich palenie pa-
pierosów, picie alkoholu, 
nadwagę, małą aktyw-
ność fizyczną, a nawet 
spożywanie pokarmów 
zawierających dużą ilość 
soli. Należy przy tym za-

znaczyć, że ograniczenie czynników ryzyka jest nie tylko 
metodą walki z nadciśnieniem, lecz także profilaktyką – 
dlatego tak ważne jest, aby dbać o prawidłową higienę stylu 
życia od najmłodszych lat.

Ze względu na fakt, że ciśnienie tętnicze najwyższe jest 
w godzinach przedpołudniowych, leki przeciwnadciśnie-
niowe zażywa się zazwyczaj rano. Ma to związek z tym, 
że w tych godzinach najsilniej odczuwane są dolegliwości 
spowodowane przez nadciśnienie. 

Jeżeli podawanie jednego leku jest niewystarczające, lekarz 
może zdecydować się na terapię łączoną. Polega ona na 
podawaniu równocześnie dwóch lub nawet trzech substan-
cji (często w jednym preparacie), aby efektywniej obniżyć 
ciśnienie. Zazwyczaj jest to lek moczopędny z jednym/dwo-
ma innymi typami leków. Dobór leków przez lekarza zależy 
głównie od chorób towarzyszących, jakie posiada pacjent. 

W aptekach można kupić leki obniżające ciśnienie także 
bez recepty. Są to głównie zioła o działaniu uspokajającym 
i hipotensyjnym, takie jak: jemioła, kwiat głogu, melisa czy 
chmiel. Należy jednak pamiętać, że mają one umiarkowa-
ne działanie i mogą tylko wspomagać pacjenta w stanach 
niewielkiego wzrostu ciśnienia. Wizyta w aptece i zakup 

Nadciśnienie to przewlekłe podwyższenie 
ciśnienia tętniczego krwi, przekraczające 
wartość 140/90 mm Hg.

Lekami pierwszego wyboru są 
leki należące do pięciu grup: 

 
• leki moczopędne, 
• beta-blokery, 
• blokery kanałów wapniowych,
• inhibitory konwertazy 

angiotensyny,
• blokery receptora 

angiotensynowego. 

Chociaż mają one różne 
mechanizmy działania, efekt, 
który wywołują, jest ten sam 

– mają za zadanie obniżyć 
ciśnienie tętnicze.

ZDROWIE
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takich leków jest tylko środkiem doraźnym i nie za-
stąpi wizyty u specjalisty i prawidłowej diagnozy. 
W doborze odpowiedniego leku na pewno pomoże 
farmaceuta.

POWIKŁANIA NADCIŚNIENIA 
TĘTNICZEGO

Chociaż wiele osób je bagatelizuje, nadciśnienie 
jest stanem, który powinno się potraktować niezwykle po-
ważnie. Stale podwyższone ciśnienie krwi może prowadzić 
do uszkodzenia naczyń tętniczych, a co za tym idzie gro-
madzenia się blaszek miażdżycowych i zwężenia światła 
naczyń. Przy dalszym postępie choroby może dojść do 
niedokrwienia narządów i tkanek. Co to oznacza? Mimo 

Bardzo wysoka wartość ciśnienia 
(powyżej 210/120 mm Hg) może 

kwalifikować się jako bezpośrednie 
zagrożenie życia, jeśli towarzyszy  

mu niewydolność narządów.  
W razie wystąpienia takiej 

sytuacji, należy niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem!

że nadciśnienie może wydawać się niegroźną dolegliwo-
ścią, objawiającą się bólem głowy przy zmianach ciśnienia 
atmosferycznego, nieleczone może skończyć się udarem 
mózgu, niewydolnością mięśnia sercowego, zawałem, nie-
wydolnością nerek lub retinopatią. 

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl
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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.

Cena w Drogerii Medicover - od 131,00 PLN

SOLGAR D-BIOTYNA 1000 ug
Lśniące włosy i piękna skóra to tylko niektóre z efektów działania 
biotyny. Witamina B7, zwana też witaminą H, to substancja pocho-
dzenia naturalnego, wytwarzana przez florę jelitową. W organizmie 
odpowiada  za przemianę materii – przekształcając składniki od-
żywcze w energię; syntezę kwasów tłuszczowych – poprawiając 
pracę systemu nerwowego i metabolizm aminokwasów – wspoma-
gając funkcje skóry. W odniesieniu do włosów wpływa  na: tworzenie 
nowych cebulek, wzrost łodyg włosowych, a także ograniczenie 
przerzedzenia. Dobroczynne działanie biotyny na skórę to zmniej-
szenie łuszczenia skóry i wyrównanie kolorytu. Zalecana dawka 
preparatu to 1 kapsułka dziennie.

Cena w Drogerii Medicover - od 42,00 PLN

MOLLER’S COMPLEX NOWOŚĆ
Lata lecą, więc czas zadbać kompleksowo o swoje zdrowie. Jeśli 
zależy Ci na wzmocnieniu odporności i wzroku, mocnych kościach 
i odżywieniu układu sercowo-naczyniowego – sięgnij po MOLLER'S 
COMPLEX. Preparat łączy w sobie: siłę kwasów omega-3, profilak-
tykę witaminy K (MK-7) i wszechstronność działania witaminy D3. 
Dzięki zastosowaniu technologii No-Flux uzyskano bardzo pożą-
dany efekt w postaci braku rybnego posmaku preparatu.  Zalecana 
dawka to jedna kapsułka dziennie. Uwaga – produkt jest nie wska-
zany dla osób z problemami krzepnięcia krwi i przyjmujących leki 
z grupy antagonistów witaminy K.

TERRANOVA B-KOMPLEKS 
Z WITAMINĄ C I ZIOŁAMI
Terranova B-kompleks z witaminą C i ziołami to suplement die-
ty zaliczany do preparatów innowacyjnych. Jego nowoczesność 
i wyjątkowość polega na połączeniu witamin B i C z komponentą 
roślinną o działaniu wspomagającym wchłanianie substancji głów-
nych, jak również uzupełnienie ich o wyciągi roślinne o działaniu 
adaptogennym (różeniec górski, żeń-szeń, ashwagandha). Preparat 
może być stosowany do kompleksowego wzmocnienia organizmu 
w okresach przemęczenia i wyczerpania, a także do walki z wszech-
obecnym stresem. Suplement ten polecany jest dla osób dorosłych, 
w dawce 1–2 kapsułek dziennie, najlepiej w trakcie posiłku. 

Cena w Drogerii Medicover - od 101,00 PLN
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ACC® OPTIMA TABLETKI MUSUJĄCE
 
Raz dziennie. By zwalczać kaszel raz-dwa
Wskazania: lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwia-
jący jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym  
z przeziębieniem. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek  
ze składników leku, czynna choroba wrzodowa, ostry stan astmatyczny. 
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat. Skład: 1 tabletka musu-
jąca zawiera 600 mg acetylocysteiny. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz 
GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Informacja o leku: 
Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50c, 02-672 Warszawa. 

Sygnatura: ACC OTC/007/01-2020
* dawkowanie na podstawie ChPL

SCORBOLAMID 
 
Scorbolamid® (Salicylamidum, Acidum ascorbicum, Rutosidum). 
Skład i postać: 1 tabletka drażowana zawiera: 300 mg salicylamidu, 
100 mg kwasu askorbowego, 5 mg rutozydu. Wskazania: Gorączka 
i ból związane z przeziębieniem lub grypą, bóle głowy, nerwobóle. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą leku; nadwrażliwość na 
inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; astma z polipami nosa 
(wywołana lub zaostrzona przez kwas acetylosalicylowy); czynna 
choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, stany zapalne przewodu 
pokarmowego; zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (cukrzyca, 
mocznica, tężyczka); zaburzenia krzepliwości krwi (np. hemofilia, 
trombocytopenia); genetycznie uwarunkowany niedobór dehydrogenazy 
glukozo-6-fosforanowej (ryzyko hemolizy po długotrwałym, doustnym 
przyjmowaniu kwasu askorbowego); kamica nerkowa w wywiadzie 
(ryzyko powstawania kamieni moczowych po zastosowaniu dużych 
dawek kwasu askorbowego); hemochromatoza, niedokrwistość 
syderoblastyczna, nadmierna ilości kwasu moczowego we krwi lub 
szczawianów w moczu; ciąża; karmienie piersią. Produktu nie należy 
stosować u dzieci w wieku poniżej 16 lat, poza rzadkimi chorobami, 
takimi jak np. choroba Kawasaki, ze względu na ryzyko wystąpienia 
zespołu Reye’a. Podmiot odpowiedzialny: ZF Polpharma S.A.

*Na podstawie ChPL z dn. 01.07.2015

FLAVAMED
 
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Flavamed 15 mg/5 ml, SYROP  
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I SKŁAD: 1 miarka (5 ml) syropu zawiera  
15 mg ambroksolu chlorowodorku (Ambroxoli hydrochloridum). Substan-
cje pomocnicze o znanym działaniu: 1 łyżka miarowa (5 ml) syropu za-
wiera 1,75 g sorbitolu. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: Syrop. Przezroczysty, 
bezbarwny do jasnobrązowego roztwór o zapachu malinowym. Wskaza-
nia do stosowania: Leczenie mukolityczne w ostrych i przewlekłych scho-
rzeniach oskrzeli i płuc, przebiegających z zaburzeniami wytwarzania 
i transportu śluzu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję 
czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci w wieku 
od 1 do 2 lat: należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza Podmiot 
Odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 
Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 12512489 Berlin, Niemcy Aktualizacja: 
07.2016. Informacja naukowa: Berlin-Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o. 
ul.Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00.

GRIPEX MAX
Paracetamolum 500 mg, Pseudoephedrini hydrochloridum 30 mg, 
Dextromethorphani hydrobromidum 15 mg, tabletki powlekane. 
Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe leczenie nasilonych ob-
jawów przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych (gorączka, 
katar, suchy kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kost-
no-stawowe). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje 
czynne lub którykolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jed-
noczesne stosowanie innych leków zawierających paracetamol. 
Stosowanie inhibitorów MAO i okres do 2 tygodni od zaprzestania 
ich przyjmowania. Wrodzony niedobór dehydrogenazy gluko-
zo-6-fosforanowej. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężkie 
nadciśnienie tętnicze. Choroba niedokrwienna serca. Choroba 
alkoholowa. Astma oskrzelowa. Nie stosować w ciąży i w okresie 
karmienia piersią. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. 
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o.

REKLAMA
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STREPSILS INTENSIVE BEZ CUKRU
Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy, Flurbiprofenum, 
8,75 mg, pastylki twarde. Wskazania do stosowania: Strepsils In-
tensive bez cukru pomarańczowy jest wskazany w krótkotrwałym 
objawowym leczeniu bólu gardła. Przeciwwskazania: Produkt lec-
zniczy jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na 
flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe; leki 
przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 
produktu leczniczego; z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunas-
tnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem (dwa lub 
więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwaw-
ienia), również tymi występującymi po zastosowaniu innych NLPZ;  
z krwawieniem lub perforacją przewodu pokarmowego w wywi-
adzie, z ciężkim zapaleniem jelita grubego, zaburzeniami krwoto-
cznymi lub dotyczącymi wytwarzania krwi, związanymi z wcześnie-
jszym leczeniem przy użyciu NLPZ; z ciężką niewydolnością serca, 
wątroby lub nerek; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku 
poniżej 12 lat; uktórych w przeszłości występowały objawy alergii 
(takie jak pokrzywka, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy, 
zapalenie błony śluzowej nosa lub skurcz oskrzeli) po przyjęciu 
ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Podmiot 
odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

CHLORCHINALDIN VP
Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania. Chlorchinaldin o smaku
czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania. Skład: 1 tabletka do ssa-
nia zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja
pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 364 mg 
sacharozy. Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach 
bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, w pleśniawkach, w zakażeniach 
grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Przeci-
wwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkol-
wiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PharmaS-
wiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7.  
Data przygotowania: 08.2017.

TANTUM VERDE
1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum aerozol do stosowania  
w jamie ustnej i gardle. Wskazania: Leczenie objawow (bol, zaczer-
wienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej 
i gardła tj. w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu 
błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacy-
jnych w laryngologii i stomatologii a także po intubacji. Przeciw-
wskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkol-
wiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Aziende 
Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 
70, 00181 Rzym, Włochy.

THERAFLU EXTRAGRIP 
Jedna saszetka zawiera: paracetamol 650 mg, chlorowodorek  
fenylefryny 10 mg, maleinian feniraminy 20 mg. Proszek do 
sporządzania roztworu doustnego. Wskazania do stosowania:  
Leczenie objawów grypy i przeziębienia, takich jak: gorączka, 
dreszcze, bóle mięśni, bóle kostno–stawowe, bóle głowy, obrzęk 
i przekrwienie błony śluzowej nosa, nadmierna wydzielina śluzowa 
z nosa, kichanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwości na parac-
etamol, maleinian feniraminy lub chlorowodorek fenylefryny lub 
którąkolwiek substancję pomocniczą, stosowania inhibitorów IMAO 
i okres do 2 tygodni po ich odstawieniu, ciężkich schorzeń układu 
krwionośnego, nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, 
jaskry z wąskim kątem przesączania, guza chromochłonnego,  
pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, 
pacjentów stosujących leki blokujące receptory beta-adrener-
giczne, pacjentów stosujących inne leki sympatykomimetyczne. 
Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią 
oraz u dzieci poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmith-
Kline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

REKLAMA
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BÓL BRZUCHA 
CO MOŻE  
OZNACZAĆ?

Nagły, silny i umiejscowiony ból, 
nasilający się podczas ruchu, 
wskazuje na ostry stan zapalny.

BÓLEM BRZUCHA NAZYWAMY DOLEGLIWOŚCI W OBRĘBIE 
JAMY BRZUSZNEJ. JAMA BRZUSZNA TO OBSZAR OGRANICZONY 
OD GÓRY PRZEZ DOLNY ŁUK ŻEBER I PRZEPONĘ, A OD DOŁU – 
PRZEZ KOŚCI MIEDNICY. ZNAJDUJE SIĘ TU WIELE NARZĄDÓW 
WEWNĘTRZNYCH UKŁADU POKARMOWEGO, MOCZOWEGO 
ORAZ ŻEŃSKIEGO ROZRODCZEGO. JAMĘ BRZUSZNĄ  
I PRZESTRZENIE MIĘDZY NARZĄDAMI WYŚCIELA BŁONA  
SUROWICZA ZWANA OTRZEWNĄ. SKOMPLIKOWANA  
BUDOWA POWODUJE, ŻE BÓL BRZUCHA MOŻE MIEĆ  
WIELORAKĄ PRZYCZYNĘ. PONADTO BÓL W OBRĘBIE JAMY 
BRZUSZNEJ MOŻE POCHODZIĆ Z INNEGO REJONU CIAŁA, 
PRZYKŁADOWO Z PŁUC, SERCA LUB NEREK.

MGR FARMACJI ELŻBIETA MICHALSKA
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BÓL BRZUCHA 
CO MOŻE  
OZNACZAĆ?

UUmiejscowienie, rodzaj, siła i częstość występowania bólu brzucha 
wiele mówią o jego etiologii. Szczególnie pomocne jest ustale-
nie czynników wywołujących lub modyfikujących ból, takich jak 
zmiana pozycji ciała, posiłek, oddychanie, kaszel, wysiłek fizyczny 
czy zastosowanie leków żołądkowych. Ważne w diagnostyce są 
też objawy towarzyszące, jak wymioty, wypróżnienia, duszności, 
osłabienie, gorączka.

LOKALIZACJA BÓLU

• Ból lewostronny wskazuje najczęściej na chorobę trzust-
ki, śledziony, lewostronne zapalenie opłucnej, choroby 
nerek lub przestrzeni okołonerkowej. Dolegliwości żo-
łądkowe odczuwalne są głównie w górnej środkowo-
-lewej części brzucha.

• Bóle umiejscowione tuż poniżej prawego żebra pojawia-
ją się w patologii wątroby i dróg żółciowych.

• Ból odczuwany w okolicy okołopępkowej wskazuje naj-
częściej na schorzenie jelita cienkiego. 

• Jeśli bólowi śródbrzusza lub podbrzusza towarzy-
szy biegunka, to właśnie ten objaw należy uznać za 
dominujący.

• Zaburzenia rytmu wypróżnień, obecność w stolcu krwi 
lub śluzu kierują uwagę na choroby odbytnicy i esicy.

• Częste lub bolesne oddawanie moczu, krwiomocz i ból 
w okolicy nadłonowej lub lędźwiowej sugerują zmiany 
pochodzenia urologicznego.

BÓL KOLKOWY (SPASTYCZNY) 

Charakterystyczną cechą bólu spastycznego jest pojawianie się 
krótkotrwałych, silnych dolegliwości naprzemiennie z okresami 
ich wyciszenia. Spowodowany jest on rozciąganiem lub skurczem 
mięśniówki narządów wewnętrznych, np. ściany jelit (nadmierne 
gromadzenie gazów), pęcherzyka żółciowego (kamica żółciowa), 
moczowodu (kolka nerkowa) bądź macicy (bóle miesiączkowe). 
Pierwszą pomocą w tego typu dolegliwościach są leki rozkurczo-
we i przeciwbólowe.

BÓL STAŁY 

Określany jako kłucie, gniecenie lub pieczenie o stałym nasileniu. 
Ból stały może być objawem ostrego lub przewlekłego zapalenia 
toczącego się w jamie brzusznej. 

ZDROWIE
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MULTILAC
O pozytywnym wpływie mikrobioty na zdrowie człowieka już 
nie trzeba przekonywać. Wiele przesłanek naukowych po-
twierdza słuszność ich stosowania. Nasuwa się pytanie, któ-
ry preparat wybrać. Niestety na rynku aptecznym jest wiele 
produktów, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. 
Suplementem, na który warto zwrócić uwagę, jest Multilac, 
o bogatym składzie – 9 szczepów z prebiotykiem, czyli z pożyw-
ką dla bakterii. Dzięki innowacyjnej technologii MURE, probiotyk 
chroniony jest przed kwaśnym środowiskiem żołądka, aby trafić 
do jelit. Nie wymaga przechowywania w lodówce, co jest jego do-
datkowym atutem.

Cena w Drogerii Medicover - od 18,99 PLN

VITRUM D3 FORTE 2000 j.m.
Dlaczego warto suplementować witaminę D3? Choć jej rola 
w ludzkim organizmie nie została poznana jeszcze do końca, 
już teraz wiadomo, że pełni ona kluczowe funkcje, wspomaga-
jąc układ odpornościowy i kostny oraz gospodarkę wapniową.  
Niedobór witaminy D3 wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju 
wielu chorób i problemów zdrowotnych. Niestety, sprzyja mu kli-
mat, w którym żyjemy, ponieważ naturalna synteza tej substancji 
wymaga odpowiedniej ilości słońca. Właśnie dlatego warto zadbać 
o suplementację witaminy D3. Vitrum D3 Forte to preparat na miarę 
naszych potrzeb. Każda kapsułka produktu zawiera 2000 j.m. cennej 
witaminy słońca.

Cena w Drogerii Medicover - od 44,99 PLN

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

PROVAG KAPSUŁKI
Wiesz, że flora bakteryjna układu moczowo-płciowego Polek jest 
wyjątkowa? Jeśli tak, to czy wiesz, na czym ta wyjątkowość po-
lega? Biocenoza pochwy kobiet jest różna w różnych zakątkach 
świata. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowali skład 
mikroflory idealny dla populacji kobiet w Polsce. Skład ten zawie-
rają kapsułki Provag, dlatego są dla Ciebie najlepsze. Równowagę 
mikrobiologiczną może zaburzać wiele czynników, na przykład an-
tybiotykoterapia, antykoncepcja, menstruacja, ciąża, klimakterium 
czy częste wizyty na basenie. Pamiętaj o tym i korzystaj z ochrony, 
jaką zapewnia Provag.

Cena w Drogerii Medicover - od 63,99 PLNCena w Drogerii Medicover - od 33,99 PLN

SUPLEMENT DIETY

DUŻE  
OPAKOWANIE
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BÓL OSTRY –  NIE ZWLEKAJ Z WI-
ZYTĄ U LEKARZA!

Nagły, silny i umiejscowiony ból, nasilający się podczas 
ruchu, wskazuje na ostry stan zapalny. Niezależnie od 
lokalizacji należy poddać go ocenie lekarza, gdyż bardzo 
często wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. 
Nieleczony prawidłowo stan ostry może doprowadzić do 
zapalenia otrzewnej i niewydolności wielonarządowej.

Najczęstszym schorzeniem ostrym brzucha jest zapalenie 
wyrostka robaczkowego. Ból umiejscowiony jest początko-
wo nad pępkiem i migruje z czasem do prawej dolnej części 
brzucha. Popularnym przykładem jest również zapalenie 
pęcherzyka żółciowego jako powikłanie kamicy żółciowej. 
W tym przypadku występuje silna tkliwość powłok brzusz-
nych w okolicy podżebrowej prawej oraz ból tego miejsca 
przy głębokim wdechu. Ostre zapalenie trzustki można 
powiązać z kamicą żółciową, nadmiernym spożywaniem 
alkoholu i tłustych pokarmów. Charakteryzuje je uporczywy 
i silny ból okolicy podżebrowej, promieniujący do pleców. 

Groźnym stanem ostrym są perforacje i krwawienie z prze-
wodu pokarmowego, które mogą być spowodowane zanie-
dbaniem wrzodów żołądka i dwunastnicy, nowotworami, 
pourazowym pęknięciem narządów wewnętrznych (trzust-
ka czy śledziona) lub pęknięciem tętniaka aorty brzusznej. 
Miażdżyca i zakrzepica mogą powodować niedokrwienie 
jelit, w konsekwencji zatrzymanie ich perystaltyki i bardzo 
bolesną niedrożność porażenną jelit. Porażenie jelit może 
również wystąpić po lekach działających na receptory opio-
idowe. Nietypowym przykładem jest zawał mięśnia serco-
wego. U wielu pacjentów obserwuje się wtedy piekący ból 
w górnej części brzucha, często połączony z nudnościami, 
wzmożoną potliwością i uczuciem lęku. 

BÓL PRZEWLEKŁY

Trwa miesiącami lub latami. Jest to ból tępy, słabo zloka-
lizowany. Często towarzyszą mu nudności, wymioty, może 
się nasilać w spoczynku.

Najbardziej powszechnym przykładem schorzenia objawia-
jącego się bólem przewlekłym jest zapalenie błony śluzowej 
żołądka i dwunastnicy. Ból opisywany jest jako pieczenie lub 
palenie. Mogą mu towarzyszyć mdłości, odbijanie, zgaga, 
a nawet silne wymioty. Uważa się, że w wielu przypadkach 
choroba ta ma podłoże stresowe. Innymi lub równoległymi 
przyczynami mogą być zła dieta i obecność w przewodzie 
pokarmowym bakterii Helicobacter pylori.

Inne schorzenia powodujące przewlekły ból brzucha to: 
zaburzenia czynnościowe jelit (zespół jelita drażliwego, 
dyspepsja czynnościowa, choroba Leśniowskiego i Crohna, 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego, niedokrwienne za-
palenie jelit, infekcyjne i pasożytnicze choroby jelit, zapa-
lenie uchyłków, celiakia), kamica pęcherzyka żółciowego 
i dróg żółciowych, przewlekłe zapalenie trzustki, nowotwory 

narządów jamy brzusznej, choroby układu nerwowego 
(stwardnienie rozsiane, półpasiec, nerwoból).

POPOSIŁKOWE BÓLE BRZUCHA

Skurczowy ból w okolicy żołądka i jelit pojawia się w zatru-
ciach pokarmowych. Towarzyszą mu nudności, wymioty, bie-
gunka (może być krwista), gorączka. Objawy te zazwyczaj 
trwają krótko i ustępują samoistnie. Biegunka w zatruciu to 
naturalny proces umożliwiający pozbycie się toksyn z or-
ganizmu i nie należy jej hamować lekami zawierającymi 
loperamid. Wskazane jest nawadnianie i stosowanie pre-
paratów osłaniających przewód pokarmowy.

Dyspepsja charakteryzuje się występowaniem więcej niż 
jednej z następujących dolegliwości: poposiłkowego uczu-
cia pełności, wczesnego uczucia sytości, bólu lub uczucia 
pieczenia w nadbrzuszu. Głównymi przyczynami pierwot-
nymi dyspepsji jest choroba wrzodowa żołądka lub dwu-
nastnicy, choroba refluksowa przełyku, rzadziej przewlekłe 
zapalenie trzustki czy dróg żółciowych; dyspepsja może też 
być objawem nowotworu. Dyspepsja bywa też działaniem 
niepożądanym niektórych leków przyjmowanych przewle-
kle, jak np. leków przeciwzapalnych, leków przeciwreuma-
tycznych, preparatów żelaza i potasu, antybiotyków.

Nietolerancje pokarmowe (np. glutenu, laktozy) i alergie po-
karmowe (mleko krowie, jajka, ryby i owoce morza, orzechy, 
seler, pomidor, przyprawy, zboża, soja, cytrusy) – często wy-
wołują kurczowy ból brzucha, wzdęcia, biegunki i zaparcia, 
krew w stolcu, nudności, wymioty. W tym przypadku należy 
ustalić, które substancje lub produkty są odpowiedzialne za 
wystąpienie niepożądanych objawów. 

BÓLE BRZUCHA CHARAKTERY-
STYCZNE DLA KOBIET

U kobiet bóle podbrzusza często mają podłoże ginekolo-
giczne. Ból podbrzusza może być konsekwencją ciąży po-
zamacicznej, zapalenia jajowodów i jajników na tle bakte-
ryjnym. Często jest też związany z zapaleniem pęcherza.

U kobiet ciężarnych zmiany hormonalne są odpowiedzial-
ne za spowolnienie procesów trawiennych, co powoduje 
często wzdęcia i zaparcia. Przyjmowanie żelaza nasila te 
dolegliwości. Rosnący płód powoduje przemieszczenie się 
narządów wewnątrz jamy brzusznej i powoduje ich ucisk. 
Ból mogą powodować też fizjologiczne skurcze macicy. 
Nasilenie skurczy, krwawienie, tkliwość macicy powinny 
być sygnałem alarmowym, który wymaga pilnej kontroli 
lekarskiej. W przypadku gastrycznych problemów u kobiet 
ciężarnych, takich jak ból żołądka czy zgaga, zastosować 
można środki mechanicznie osłaniające śluzówkę żołądka 
np. śluzy czy alginiany. W przypadku wymiotów i biegunki 
bezpieczne jest nawadnianie elektrolitami i stosowanie 
probiotyków oraz środków rozkurczowych z drotaweryną. 

ZDROWIE
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BÓL BRZUCHA U DZIECI
Charakterystyczne dla wieku dziecięcego są nietolerancje 
i alergie pokarmowe, zapalenie wyrostka robaczkowego 
czy pęcherza moczowego. Nierzadko ból powodowany jest 
zaparciem na tle błędów dietetycznych lub na tle streso-
wym. Charakterystyczną przyczyną bólu brzucha w wieku 
dziecięcym są też inwazje pasożytnicze lub połknięcie ciała 
obcego.

Giardioza wywoływana przez lamblie wywołuje często 
ostre biegunki, biegunkę tłuszczową, ból kolkowy brzucha, 
wzdęcia, brak apetytu. Inne robaczyce jak glistnica czy ta-
siemczyca powodują ból brzucha o umiarkowanym stop-
niu. Niektóre przedmioty połknięte podczas zabawy mogą 

zablokować i ranić przewód pokarmowy. Bólowi brzucha 
zwykle towarzyszy płacz dziecka. Ponadto mogą pojawić 
się ślinotok i odruch wymiotny.

Szczególnie niebezpieczne jest połknięcie przez dziecko 
baterii. Zawarte w bateriach związki żrące powodują per-
forację przewodu pokarmowego i kolejnych narządów, pro-
wadząc niejednokrotnie do śmierci. Podejrzenie połknięcia 
baterii przez dziecko, nawet gdy brak jest jakichkolwiek 
objawów, powinno skutkować natychmiastowym zgło-
szeniem się do szpitala, gdyż o zdrowiu dziecka decydują 
minuty. 

Bólowi brzucha zwykle towarzyszy 
płacz dziecka. Ponadto mogą pojawić 
się ślinotok i odruch wymiotny.

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl
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HYAL-DROP MULTI
Śmiało można stwierdzić, że zespół suchego oka dotyczy każde-
go. Ekrany komputerów, klimatyzacja, słońce… przyczyny suchości 
oczu można wymieniać 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 stosowa-
ne 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 Drogerii Medicover - od 35,99 PLN

ISLA CASSIS
Podczas przeziębienia i wielu infekcji dróg oddechowych bardzo 
często dochodzi do podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej 
i gardła, przyczyną mogą być również leki stosowane miejscowo, 
działające przeciwbólowo, przeciwwirusowe czy przeciwbakte-
ryjne. Idealnym rozwiązaniem w tym przypadku będzie wyciąg 
z porostu islandzkiego – Isla Cassis – o przyjemnym porzeczkowym 
smaku. Produkt ma właściwości powlekające, dzięki czemu ukoi 
podrażnioną błonę śluzową, przyniesie ulgę i pozwoli powrócić 
do stanu fizjologicznego. Wskazany przy chrypce i suchym kaszlu, 
idealny dla osób pracujących głosem.

Cena w Drogerii Medicover - od 27,99 PLN

HYABAK 0,15% (WYRÓB MEDYCZNY)
Słońce, wiatr, suche powietrze, klimatyzacja – wniosek jest prosty: 
nawilżające krople do oczu powinien stosować każdy. Na rynku ist-
nieje 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 hia-
luronian sodu, dzięki czemu doskonale nawilża oczy, przynosząc 
szybką ulgę. Wyróżnia go zawartość aktinokinolu, specjalistycznego 
filtra okulistycznego pochłaniającego promienie UV-B. 

* Preparat nie zastępuje noszenia okularów przeciwsłonecznych.

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

Cena w Drogerii Medicover - od 27,99 PLNCena w Drogerii Medicover - od 33,99 PLN

NAWILŻAJĄCE KROPLE  
DO OCZU BEZ  
KONSERWANTÓW
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OLIMP CYNKOVIR IMMUNO
Suplement diety wspomagający układ odpornościowy 
i wykazujący właściwości ochronne przed stresem oksydacyj-
nym komórek. Zawiera wysoce aktywną postać chelatu cynku 
w ilości aż 15 mg. Występuje w postaci przyjaznych w użyciu ta-
bletek do ssania, do stosowania raz dziennie, najlepiej po posiłku.  
W celu uzyskania lepszych efektów leczniczych i lepszego wchła-
niania jonów cynku, zaleca się powstrzymanie od jedzenia i picia 
do 30 minut po zażyciu preparatu.

Cena w Drogerii Medicover - od 21,99 PLN

BIOCANTO CALCIUM + KWERCETYNA
Katar, kaszel, swędzenie skóry i czerwone oczy to bardzo dokucz-
liwe objawy. Jeśli masz już dość senności po lekach antyhistami-
nowych, koniecznie wypróbuj musujące tabletki do picia Calcium  
+ kwercetyna od Biocanto. Produkt jest przeznaczony dla osób 
mających zwiększone zapotrzebowanie na wapń; w szczególności 
w okresie pylenia oraz kontaktu z alergenami. Pomoże Ci cieszyć 
się piękną pogodą, bez przykrych objawów alergii.

Cena w Drogerii Medicover - od 9,99 PLN

SANITY INHALATOR
SMART&EASY (SIMPLE)
Fachowa nazwa urządzenia to kompresor tłokowy, potocznie na-
zywany nebulizatorem. Wyposażony jest w dwie maski (dla dzieci  
i dorosłych), ustnik i końcówkę do nebulizacji przez nos. Stosowany 
jest w celu podania leków do dróg oddechowych, nawilżenia 
i upłynnienia zalegającej wydzieliny lub udrożnienia nosa. Polecany 
w astmie oskrzelowej, zapaleniu oskrzeli czy katarze. Inhalacja po-
lega na rozproszeniu płynu do aerozolu i bezproblemowego wnik-
nięcia leczniczej mgiełki do płuc. Urządzenie pracuje w cyklach 
20/40, co oznacza czas pracy do czasu odpoczynku. Gwarancja 
w systemie door to door na okres 3 lat.  

ABOCA FITONASAL PEDIATRIC
Przeziębienie, alergia czy zapalenie zatok to tylko niektóre  
ze schorzeń, przy których występuje niedrożność nosa i po-
drażnienie błony śluzowej układu oddechowego. Jest na to roz-
wiązanie. Aboca Fitonasal Pediatric to w 100% naturalny spray  
do nosa, który nie tylko udrażnia oraz oczyszcza drogi oddechowe 
z wszelkiego rodzaju patogenów, ale dodatkowo chroni przede 
wszystkim błonę śluzową nosa, a także błonę śluzową gardła. Jest 
dedykowany dla dzieci powyżej 6. miesiąca życia. Zaletą produktu 
jest możliwość stosowania go w każdej pozycji, co bardzo ułatwia 
aplikację. Dawkowanie jest uzależnione od wieku.Cena w Drogerii Medicover - od 139,99 PLN
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DEXAK

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: Dexak, tabletki powlekane 25 mg. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY: każda tabletka zawiera 25 mg deksketoprofenu 
(Dexketoprofenum) w postaci deksketoprofenu z trometamolem. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: białe, okrągłe, powlekane tabletki z linią dzielącą. Tabletki 
można dzielić na równe dawki. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego np. bólu w układzie mię-
śniowym i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów. PRZECIWWSKAZANIA: nie wolno stosować produktu leczniczego w następujących 
przypadkach: u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną, inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą; u pacjentów, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad 
astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego; u pacjentów  
z reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów w wywiadzie; u pacjentów, u których w wywiadzie stwier-
dzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane podejrzeniem, jak również wywiadem krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzo-
dzenia lub perforacji, u pacjentów z przewlekłą niestrawnością; u pacjentów, u których występuje inne czynne krwawienie lub zaburzenia przebiegające  
z krwawieniami; u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca;  
u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny ≤59 ml/min); u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (10–15 
punktów w skali Child’a – Pugh’a); u pacjentów ze skazą krwotoczną i innymi zaburzeniami krzepnięcia krwi; u pacjentów ciężko odwodnionych (z powodu 
wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów); u kobiet w trzecim trymestrze ciąży i w okresie laktacji. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY 
POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Berlin-Chemie AG (Menarini Group)Glienicker Weg 125 12489 Berlin, Niemcy, aktualizacja 
03.2018 INFORMACJA NAUKOWA: BERLIN-CHEMIE/MENARINI POLSKA Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 4, 00-204 Warszawa, tel. 22 566 21 00. 

MAGVIT B6
 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ: Jedna  
tabletka zawiera: 48 mg jonów magnezu w postaci magnezu mle-
czanu dwuwodnego (Magnesii lactas) i 5 mg pirydoksyny chlorowo-
dorku (Pyridoxini hydrochloridum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: 
tabletki dojelitowe. WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Wskazaniem do 
podawania preparatu Magvit B6 jest profilaktyka powikłań związanych  
z niedoborem magnezu i/lub witaminy B6 oraz uzupełnienie stwierdzo-
nych niedoborów tych związków w organizmie. PRZECIWWSKAZANIA: 
Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydol-
ność nerek, hipermagnezemia, hiperwitaminoza B6, blok przedsionko-
wo-komorowy, myasthenia gravis, parkinsonizm leczony L-dopą bez 
stosowania inhibitora obwodowej dekarboksylazy lewodopy, znaczne 
niedociśnienie tętnicze, zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmo-
wego, biegunka. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: Angelini Pharma Polska  
Sp. z o.o. ul. Podleśna 83; 05-552 Łazy. Produkt leczniczy wydawany bez 
przepisu lekarza – OTC-552 Łazy. Produkt leczniczy wydawany bez prze 
pisu lekarza – OTC.

NUROFEN EXPRESS FORTE TABS
 
Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibupro-
fenum) w postaci ibuprofenu z lizyną (Ibuprofenum lysinum) - 684,0 
mg. Wskazania do stosowania: Faza ostrego bólu głowy w przebiegu 
migreny z aurą lub bez. Napięciowy ból głowy. Stany bólowe (np. ból 
pleców, ból zębów, bóle mięśni, bóle stawów, bolesne miesiączko-
wanie, nerwobóle). Bóle w przebiegu przeziębienia i grypy. Przeciw-
wskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą oraz na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);  
U pacjentów, u których po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicy-
lowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)  
występowały kiedykolwiek w wywiadzie reakcje nadwrażliwości w posta-
ci obrzęku naczynioruchowego, pokrzywki, nieżytu błony śluzowej nosa 
lub astmy oskrzelowej; Czynna lub występująca w wywiadzie nawracają-
ca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa 
lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawie-
nia); Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie, 
również te występujące po zastosowaniu NLPZ; Ciężka niewydolność 
wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca 
(klasa IV wg NYHA); Ostatni trymestr ciąży; Skaza krwotoczna. Podmiot 
odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. 

REKLAMA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj  
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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RUTINOSCORBIN
 
25 mg + 100 mg, tabletki powlekane. 1 tabletka zawiera 25 mg rutozydu (Rutosidum) – w postaci rutozydu trójwodnego i 100 mg Acidum ascorbicum 
(kwasu askorbowego). Wskazania do stosowania: w stanach niedoboru kwasu askorbowegom, w stanach zwiększonego zapotrzebowania na kwas askor-
bowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa), pomocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest wskazany do 
stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na rutozyd lub kwas askorbowey lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Kamica szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość sy-
deroblastyczna lub inne stany predysponujące do nadmiaru żelaza w organizmie. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

NASIVIN CLASSIC

Skład i postać farmaceutyczna: aerozol do nosa, roztwór. 1 ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku. 
1 dawka aerozolu o objętości 45 μl zawiera 22,5 μg oksymetazoliny chlorowodorku. Wskazania do stosowania: obrzęk 
błon śluzowych występujący w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej 
nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych, zapaleniu trąbki słuchowej, zapale-
niu ucha środkowego. Przeciwwskazania: Suche zapalenie błony śluzowej nosa (Rhinitis sicca). Nadwrażliwość na któ-
rykolwiek ze składników preparatu. W poniższych przypadkach preparat można zastosować wyłącznie po uprzednim 
dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka: leczenie inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) i in-
nymi lekami, które mogą zwiększać ciśnienie krwi; zwiększone ciśnienie śródgałkowe, szczególnie w przypadku jaskry  
z zamkniętym kątem przesączania; ciężkie choroby serca i naczyń krwionośnych (np. choroba niedokrwienna serca, nadci-
śnienie tętnicze); guz chromochłonny nadnerczy; zaburzenia metaboliczne (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca). Podmiot 
odpowiedzialny: Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. Kategoria dostępności: 
Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie pod-
miotu odpowiedzialnego: Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, tel. (+48 22) 53 59 700, faks (+48 22) 53 59 703,  
www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL z dn. 27.12.2016 r. (POL-NAS-1707-0135).

XYLOGEL 0,1% ŻEL DO NOSA
 
Xylogel 0,1% (Xylometazolini hydrochloridum). Skład i postać: 1 g żelu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodor-
ku; substancja pomocnicza benzalkoniowy chlorek, roztwór; żel do nosa. Wskazania do stosowania: Leczenie pomoc-
nicze: ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego, ostrego lub przewlekłego 
zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, ostrego zapalenia 
ucha środkowego w celu udrożnienia trąbki słuchowej. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek składnik 
produktu; nie stosować u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających 
z odsłonięciem opony twardej; zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowiedzialny: Warszawskie  
Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

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

REKLAMA

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj  
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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