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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. 

D ieta – to bardzo pojemne słowo. Od niej 
zależy wszystko – zdrowie, samopoczu-
cie, wygląd. W końcu od dawna wiado-
mo, że jesteś tym, co jesz.

Dobrze skomponowana zapewni prawi-
dłową podaż składników odżywczych, 
co bezpośrednio wpłynie na jakość na-
szego codziennego życia.
 

W dietach roślinnych, np. wegetariańskiej czy we-
gańskiej, częściej niż w innych może brakować wi-
taminy B12, ponieważ jej występowanie ogranicza 
się do produktów pochodzenia zwierzęcego. Bardzo 
małe ilości występujące w strączkach czy w pieczar-
kach nie wystarczają na pokrycie zapotrzebowania 
ludzkiego organizmu. Magdalena Krzemińska sze-
roko opisuje ten temat w artykule „Za co odpowiada 
witamina B12?”. Oprócz treści wynikającej z samego 
tytułu, dowiedzą się Państwo, jakie są objawy niedo-
boru i nadmiaru witaminy B12, a także, jak je leczyć.
 
Zbyt restrykcyjne podejście do żywienia może być 
jedną z przyczyn nadmiernego wypadania włosów. 
Co jeszcze się do tego przyczynia i najważniejsze – co 
możemy zrobić w przypadku takiego problemu? O tym 
w artykule naszej kosmetolog „Wypadanie włosów. Jak 
je zatrzymać?”.
 
Już starożytni wiedzieli, że dieta może być meto-
dą na niefarmakologiczne leczenie. 100 lat temu 
dr Wilder odkrył, że odpowiedni dobór proporcji 
składników pokarmowych w pożywieniu powoduje 
ograniczenie napadów padaczki u chorych z leko-
oporną epilepsją. Tak powstała dieta ketogeniczna. 
Jak działa, co należy jeść stosując ją, a czego unikać 
i dlaczego konieczne jest prowadzenie tej diety pod 
ścisłą kontrolą specjalisty, tego dowiedzą się Pań-
stwo z artykułu dietetyk Izabeli Hortyńskiej.
 
Filozofia życia, zdrowie, piękno – tym wszystkim 
może być nasza dieta, nasz sposób żywienia. Dobrze 
prowadzić go świadomie.

Monika Korecka
Redaktor naczelna
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KLORANE LINIA Z ORGANICZNYM 
MASŁEM CUPUACU 
Francuskie Laboratoria Klorane od wielu lat zapewniają wyjątkową 
botaniczną pielęgnację do każdego rodzaju włosów. Teraz na rynku 
pojawiła się nowa formuła do włosów bardzo suchych i zniszczonych, 
zawierająca organiczne masło Cupuacu. Wyrabiane jest ono z nasi-
on drzewa Cupuacu, które należy do rodziny kakaowców, rosnącego  
w tropikalnych lasach Amazonii. Masło zawiera dużą ilość flawonoidów, 
czyli roślinnych antyoksydantów. Głęboko odżywia i regeneruje uszkodzoną 
strukturę włosa. Włos staje się bardziej wytrzymały, miękki i podatny 
na układanie. W skład linii tradycyjnie już wchodzi szampon, maska i 
balsam do włosów. Posiadaczki włosów kręconych, farbowanych oraz 
puszących się znajdą w tej linii remedium na wszystkie utrudniające 
osiągnięcie pięknego wyglądu włosów dolegliwości. Biodegradowalna 
formuła, 83% składników naturalnych, to dodatkowe walory tej wyjąt-
kowej linii. Dzięki jej stosowaniu czapki z głów mogą być zdejmowane 
bez żadnych obaw!

PHARMACERIS HYDRO-ŻELOWE 
MASKI DERMO–ZABIEG DLA SKÓRY 
PROBLEMOWEJ (A, W, T, N)
Trzeba to głośno powiedzieć – Polki pokochały maski! To wygodne  
i szybkie rozwiązanie na zastrzyk dobrej energii dla skóry twarzy. Na rynku 
obecnie wybór jest wręcz ogromy, jednak chciałabym zwrócić uwagę na 
nowość, jaka zawitała do asortymentu Pharmaceris. Laboratorium, wyko-
rzystując swoją wieloletnią wiedzę, przygotowało 4 rodzaje dermo-zabiegu 
w postaci wyjątkowej hydro-żelowej maski na twarz. Linia W – wyrównuje 
koloryt skóry, linia T – to normalizujący zabieg przeciwtrądzikowy, linia A – to 
dermo-zabieg kojąco–nawilżający dla wrażliwej skóry oraz linia N – zabieg 
wyciszający rumień. Każda z linii w swoim składzie zawiera antyoksydacyjną 
tremellę, która koi, nawilża, regeneruje i wzmacnia skórę. Maski zapakowane 
są w nawiązujące do kolorystyki pozostałych produktów z linii opakowania, 
zawierają jedną hydro-żelową maskę, zabezpieczoną dodatkowo wewnątrz 
folią, która ułatwia nałożenie jej na twarz. Aby zapewnić skuteczność kuracji, 
maski należy nakładać kilka razy w miesiącu. 20 minut relaksu to czas, który 
warto uwzględnić w swoim kalendarzu pielęgnacyjnym.

PHARMACERIS REGENOVUM 
LIPIDOWY ŻEL MYJĄCY 400 ML, 
REGENOVUM BALSAM 
NAWILŻAJCO-ODŻYWCZY 400 ML
Z wiekiem, nasza skóra traci możliwość szybkiej regeneracji. Suche, ogrzewane 
powietrze, towarzyszące często choroby, wpływają na jej stan. Gdy jest 
sucha, szukamy ukojenia, możliwości stosowania takiej pielęgnacji, która 
będzie skuteczna i pozwoli nam cieszyć się komfortem i atrakcyjnym 
wyglądem jak najdłużej to możliwe. Abyśmy mogli zadbać o nasze ciało, 
marka Pharmaceris stworzyła zupełnie nową, innowacyjną linię pielęgna-
cyjną Regenovum. Witamina B, srebro, probiotyk, mocznik o stężeniu 5%, 
masło Shea, olej arganowy, olej konopny, alantoina oraz D-pantenol to 
aktywne składniki, które można znaleźć w balsamie oraz żelu myjącym. 
Ten wspaniale pachnący duet jest kompleksową pielęgnacją umożliwia-
jącą przywrócenie skórze równowagi, jak również doświadczenie dużej 
przyjemności podczas stosowania. Producent dedykuje preparaty skórze 
dojrzałej, jednak polecałabym je każdemu, kto chce zimą zabezpieczyć się 
przed utratą nawilżenia i odżywienia skóry.

BIO YOGI TEA NATURAL BALANCE
Już od 40 lat firma YOGI TEA® w oparciu o unikalne ajurwedyjskie receptu-
ry tworzy wyjątkowe mieszanki ziół i przypraw, których mnogość pozwala 
znaleźć każdemu coś dla siebie. Celem producenta jest obdarowanie ludzi 
inspiracją i chwilą spokoju, uważności i witalności. Szczególnie jesienno-zi-
mową porą chętniej sięgamy po tego rodzaju mieszanki pozwalające na 
rozgrzanie organizmu, zwiększenie poziomu energii, czy wręcz przeciwnie 
uspokojenie i ukojenie po ciężkim dniu. Można powiedzieć, że na każdą 
potrzebę znajdziemy tu odpowiedź – od relaksu, przez wzmocnienie odpor-
ności czy detoks. Mieszanek jest dostatecznie dużo, aby codzienność nie 
była monotonna. Ostatnimi nowościami wśród Bio Yogi Tea jest mieszanka  
Natural Balance, zawierająca w składzie trawę cytrynową (40%), lukrecję (14%), 
shitake (10%), kozieradkę (10%), kwiat bzu czarnego, kwiat lipy, bazylię, mo-
ringę, suszony napój z kombuchy. YOGI TEA® Natural Balance to naprawdę 
wyjątkowa herbata – o bardzo oryginalnym aromacie, który jednak wydaje  
się znany i swojski. Lekko pikantny, aromatyczny, a jednocześnie łagodny  
smak, zapewnia wyjątkowe doznania.
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MGR FARMACJI ALEKSANDRA PRICHACZ

ENDOMETRIOZA CZĘSTO OZNACZA BÓL. CHOROBA 
TA WYSTĘPUJE NAJCZĘŚCIEJ U KOBIET W OKRESIE  
ROZRODCZYM, ALE MOŻE POJAWIĆ SIĘ JUŻ W BARDZO 
MŁODYM WIEKU – TUŻ PO POKWITANIU ORAZ ZNACZNIE 
PÓŹNIEJ – PO MENOPAUZIE. ZDARZAJĄ SIĘ RÓWNIEŻ 
POJEDYNCZE PRZYPADKI JATROGENNEJ ENDOMETRIOZY 
U MĘŻCZYZN, WYWOŁANEJ LECZENIEM RAKA GRUCZOŁU 
KROKOWEGO. 
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ENDOMETRIOZA
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Endometrioza to przewlekła choroba, w której komórki endome-
trium, czyli błony śluzowej wyściełającej ścianę macicy, pojawiają 
się w innych lokalizacjach. W efekcie, pod wpływem okresowych 
zmian poziomu hormonów, komórki te ulegają przekrwieniu 
i złuszczeniu, prowadząc do krwawienia i tworzenia się ognisk oraz 
torbieli endometrialnych (tzw. torbieli czekoladowych). Pacjentki 
zwykle latami czekają na diagnozę i w wielu wypadkach jej po-
stawienie przynosi ulgę, bo ktoś wreszcie ten ból nazwał. Wtedy 
pojawia się nadzieja, że w końcu uda się go wyleczyć.

RODZAJE ENDOMETRIOZY

Klasyfikacja endometriozy opiera się na stopniu jej zaawansowania 
oraz lokalizacji ognisk endometrialnych.

Wyróżniamy endometriozę: 

•  jajnikową,
•  otrzewnową,
•  głęboko naciekającą.

Najczęściej komórki endometrium zagnieżdżają się w okolicy jaj-
ników, w zatoce Douglasa, pęcherzu moczowym i jelitach. Jednak 
mogą występować również w jajowodach, pochwie, pępku, bli-
znach, a nawet w płucach, mózgu czy oku! Czasem komórki błony 
śluzowej macicy wykrywa się w mięśniówce ściany macicy, czyli 
w myometrium. Ten specyficzny rodzaj endometriozy to adenomio-
za, która jest obecnie uważana za odrębną jednostkę chorobową.

ZDROWIE

ENDOMETRIOZA

55
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Ze względu na wielkość, głębokość, obecność torbieli 
lub zrostów endometriozę dzielimy na 4 stopnie:

I stopień – endometrioza minimalna, 
II stopień – endometrioza lekka, 
III stopień – endometrioza średnia, 
IV stopień – endometrioza ciężka.

OBJAWY ENDOMETRIOZY

Najczęstsze objawy endometriozy to ból brzucha, 
podbrzusza, jajnika czy ból w okolicy krzyżowej. 
Może on występować również podczas: 

• menstruacji (dysmenorrhea),
•  stosunku płciowego (dyspareunia),
•  oddawania stolca (dyschezia),
•  oddawania moczu (dysuria).

Ból może także występować przewlekle, niezależnie 
od fazy cyklu miesiączkowego. Pacjentki skarżą się 
wtedy na permanentny ból brzucha, podbrzusza, czy 
okolicy krzyżowej. Dodatkowo towarzyszący endome-
triozie przewlekły stan zapalny związany jest ze stale 
podniesionym stężeniem mediatorów stanu zapalnego 
(prostaglandyny E2) i czynników wzrostu (NGF – czyn-
nika wzrostu nerwów), które zwiększają odczuwanie 
bodźców bólowych.

Podczas badania ginekologicznego u pacjentek z en-
dometriozą lekarze stwierdzają często:
• pogrubienie więzadeł krzyżowo-macicznych (>60%),
•  utrwalone tyłozgięcie macicy (40–60%),
•  guzy jajników (30%).

Kobiety chorujące na endometriozę często skarżą się 
również na:
•  obfite i wydłużone krwawienia menstruacyjne,
•  krótkie cykle miesiączkowe (<27 dni),
•  plamienia pomiędzy miesiączkami,
•  wzdęcia,
•  nudności,
•  wymioty,
•  biegunki,
•  zaparcia,
•  naprzemienne biegunki i zaparcia występujące tuż 

przed lub w trakcie menstruacji.

Objawy endometriozy występujące rzadziej:
•  ból o charakterze rwy kulszowej,
•  naglące parcie na mocz,
•  częstomocz,
•  krwawienie z odbytnicy,
•  krwawienie z dróg moczowych,
•  krwioplucie.

Czasem jednak jedynym objawem tej choroby jest 

obniżona płodność. Wtedy pacjentki zupełnie nie-
świadome choroby, zgłaszają się do klinik leczenia 
niepłodności z powodu niepowodzeń w zajściu w ciążę.

ENDOMETRIOZA A NIEPŁODNOŚĆ

Obniżenie płodności w endometriozie może być zwią-
zane z:
•  niewłaściwym rozwojem pęcherzyków,
•  zaburzoną produkcją hormonów w jajnikach,
•  hiperprolaktynemią,
•  zespołem zluteinizowanego niepękniętego 

pęcherzyka,
•  gorszą jakością oocytów,
•  uszkodzeniami cytoszkieletu komórek jajowych,
•  zaburzeniami fazy lutealnej,
•  zwężeniem jajowodów,
• niedrożnością jajowodów,
• autoimmunizacją (przeciwciała przeciwśluzówko-

we i antyfosfolipidowe),
•  nieprawidłową funkcją śluzówki jajowodów,
•  nieprawidłową implantacją zarodka,
•  zaburzoną ruchliwością plemników przez cytokiny 

płynu otrzewnowego,
•  nieprawidłową folikulogenezą,
•  nieprawidłową interakcją między komórką jajową 

a plemnikiem,
•  nieprawidłowym rozwojem zarodków.

ENDOMETRIOZA A CIĄŻA

Endometrioza w ciąży niestety zwiększa niebezpie-
czeństwo poronienia. Właśnie dlatego u kobiet choru-
jących na endometriozę częściej dochodzi do poronień 
(40%) niż w całej populacji ciężarnych (15–20%). Bardzo 
często występują poronienia subkliniczne w postaci 
opóźnionego krwawienia miesięcznego z następowym 
silniejszym krwawieniem.

PRZYCZYNY ENDOMETRIOZY

Niestety nadal nie znamy dokładnych przyczyn endo-
metriozy, przez co nie możemy skutecznie zapobiegać 
tej chorobie. Z tego powodu na przestrzeni lat pojawiło 
się wiele teorii tłumaczących powstanie endometriozy. 
Spośród nich wyróżniamy 4 główne: wstecznej menstru-
acji, metaplazji, indukcji oraz jatrogenną.

Teoria wstecznej menstruacji

Teoria wstecznej menstruacji, czyli krwawienia w cza-
sie miesiączki przez jajowody do jamy otrzewnej, znana 
jest już od około stu lat. Dzięki niej możemy wytłu-
maczyć, w jaki sposób komórki błony śluzowej jamy 
macicy dostają się do jamy otrzewnej. Nie wyjaśnia ona 
jednak, dlaczego do zagnieżdżenia komórek endome-
trium poza błoną śluzową jamy macicy dochodzi tylko 
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u niektórych pacjentek, mimo że wsteczna menstruacja 
występuje powszechnie u kobiet w wieku rozrodczym.

Teoria metaplazji i indukcji

Jeszcze starsze teorie metaplazji i indukcji sugerują, 
że dojrzałe komórki innego typu przekształcają się 
(metaplazja) w komórki endometrium pod wpływem 
hormonów i czynników zapalnych (indukcja).

Teoria jatrogenna

Zakłada, że choroba jest wynikiem interwencji medycz-
nej. Tłumaczy ona częste występowanie endometriozy 
na przykład w bliźnie po cesarskim cięciu.

NAJNOWSZE TEORIE PRZYCZYN 
ENDOMETRIOZY

Teoria autoimmunologiczna 

Bazuje na zwiększonym poziomie komórek układu od-
pornościowego i autoprzeciwciał w organizmie. Są one 
bardzo prawdopodobną przyczyną niepłodności i po-
ronień u pacjentek z endometriozą. Nie rozstrzygnięto 
jednak na razie, czy ich wysokie miano jest przyczyną, 
czy może wynikiem tej choroby.

Teoria genetyczna

Polimorfizm kilku genów (m.in. związanych z syntezą 
i działaniem estrogenów) występujący u większości ko-
biet chorujących na endometriozę jest podstawą teorii 
genetycznej rozwoju tej choroby. Wydaje się jednak, że 
nie jest to decydująca przyczyna, gdyż duży odsetek 
osób niepłodnych wśród chorych powinien być czyn-
nikiem samoograniczającym i nie koreluje z częstotli-
wością występowania endometriozy.

Teoria apoptozy

Apoptoza to zaprogramowana i kontrolowana (między 
innymi przez hormony jajnikowe) śmierć komórkowa. 
Dzięki niej z organizmu usuwane są nieprawidłowe, 
uszkodzone czy zużyte komórki. U kobiet z endome-
triozą zauważono zmniejszoną apoptozę komórek en-
dometrium i makrofagów otrzewnowych. Przyczynia 
się to do nadmiernego rozrostu tkanki endometrialnej 
w niewłaściwych miejscach.

Teoria środowiskowa 

Wskazuje, że zanieczyszczenie środowiska dioksynami 
– szczególnie TCDD (2,3,7,8-tetrachlorodibenzeno-p-
-dioksyną) – oraz nadmierna ekspozycja na promie-
niowanie jonizujące mają istotny wpływ na rozwój 
i stopień zaawansowania endometriozy.

Teoria komórek macierzystych

Teoria komórek macierzystych z kolei mówi, że mezen-
chymalne komórki macierzyste wędrujące do miejsca 
uszkodzenia tkanek (po urazach czy zabiegach chirur-
gicznych), gdzie toczy się stan zapalny, biorą udział 
w tworzeniu się komórek endometrialnych i zrostów.

Na przestrzeni lat pojawiło się wiele i nie sposób jak 
na razie jednoznacznie określić, co jest przyczyną 
endometriozy.

DIAGNOSTYKA 

Do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia en-
dometriozy zaliczamy:
•  wiek rozrodczy,
•  dobre warunki socjoekonomiczne,
•  wczesna menarche (pierwsza miesiączka przed  

12. rokiem życia),
•  krótki cykl miesiączkowy (<27 dni),
• długie krwawienia (>7 dni),
•  niskie BMI (indeks masy ciała),
•  spożywanie alkoholu,
•  piegi i znamiona,
•  występowanie choroby w rodzinie.

Aby rozpoznać i dobrze sklasyfikować endometriozę, 
lekarz w pierwszej kolejności musi zebrać dokładny 
wywiad, w którym pyta nie tylko o rodzaj objawów, ale 
i o częstość ich występowania, nasilenie, datę pierw-
szego pojawienia się oraz datę pierwszej miesiączki. 

Następnie przeprowadza szereg badań, na przykład:
• badanie ginekologiczne (co ciekawe, przeprowa-

dzone podczas krwawienia miesięcznego zwiększa 
szanse na znalezienie ognisk endometriozy głębo-
ko naciekającej);

•  badanie ultrasonograficzne (USG):

 – przezpochwowe, 
 – przez powłoki brzuszne, 
 – przezodbytnicze; 

•  badanie rezonansem magnetycznym (MR) 
o wysokiej swoistości w rozpoznawaniu torbieli 
endometrialnych;

•  tomografię komputerową (TK);
•  badanie cystoskopowe lub urograficzne (przy 

podejrzeniu ognisk endometriozy w pęcherzu 
moczowym);

•  badanie rektoskopowe lub rentgenowskie jelita 
grubego z kontrastem (w przypadku podejrzenia 
ognisk endometriozy w jelitach);

•  laparoskopię zwiadowczą (pozwala na pobranie 
wycinków tkanek, stanowi złoty standard w dia-
gnostyce endometriozy i nie powinna być pomijana 
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za wyjątkiem wcześniejszego zlokalizowania 
torbieli);

•  badanie histopatologiczne pobranych tkanek;
•  badanie immunologiczne poziomów markerów 

nowotworowych Ca-125 i Ca 19-9 w surowicy krwi 
(antygeny te nie są swoiste dla endometriozy, ale 
czasem mogą być oznaczane pomocniczo);

Ostateczna diagnoza może być postawiona dopiero po 
potwierdzeniu wyniku badania histopatologicznego.

LECZENIE

Aby dobrać właściwy schemat leczenia endometriozy 
lekarz ginekolog bierze pod uwagę typ i stopień nasile-
nia choroby oraz plany macierzyńskie i wiek pacjentki. 
Celem leczenia jest usunięcie ognisk endometriozy, 
wyeliminowanie bólu i poprawa płodności. Zwykle 
stosuje się farmakoterapię i leczenie chirurgiczne. 
W przypadku niewielkich zmian o małym nasileniu 
farmakoterapia bywa wystarczająca.

Do leków pierwszego rzutu zaliczamy:
•  niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ);
•  preparaty estrogenowo-progestagenowe;
•  preparaty progestagenowe.

NLPZ zmniejszają stan zapalny i działają przeciwbó-
lowo. Leczenie hormonalne hamuje rozwój choroby, 
a niekiedy może doprowadzić do zmniejszenia ognisk 
endometrialnych. 

W niektórych przypadkach stosuje się również:
•  analogi gonadoliberyny;
•  inhibitory aromatazy;
•  danazol.

Najlepsze efekty daje jednak skojarzenie leczenia 
farmakologicznego z chirurgicznym.

Wskazaniami do leczenia operacyjnego endometriozy 
są:
•  dolegliwości bólowe w obrębie miednicy 

mniejszej, gdy ból nie ustępuje po leczeniu 
farmakologicznym;

•  niepłodność w przebiegu endometriozy;
•  endometrioza głęboko naciekająca;
•  torbiele endometrialne jajników (o średnicy po-

wyżej 3 cm).

Leczenie chirurgiczne pozwala na:
•  uwolnienie zrostów;
•  wycięcie torbieli endometrialnych;
•  usunięcie ognisk endometriozy.

W przypadku endometriozy głęboko naciekającej 
bardzo ważne jest całkowite usunięcie wszystkich 

zmian endometrialnych, stąd niekiedy niezbędne jest 
usunięcie części ściany pęcherza moczowego czy jelita.

Torbiele endometrialne jajników często towarzyszą 
zaawansowanej postaci choroby. Całkowite ich usu-
nięcie  statystycznie zwiększa płodność i zmniejsza 
dolegliwości bólowe.

Ważną rolę dla poprawy stanu pacjentki odgrywa rów-
nież leczenie uzupełniające, obejmujące dietę prze-
ciwzapalną i aktywny tryb życia.

DIETA W ENDOMETRIOZIE  –  
5 NAJWAŻNIEJSZYCH ZASAD

Obecnie nie ma jednoznacznych rekomendacji die-
tetycznych w zapobieganiu i leczeniu endometriozy. 
Jednak pojedyncze badania naukowe sugerują zasad-
ność stosowania diety przeciwzapalnej. Na czym ona 
polega? Oto 5 podstawowych zasad:

1. Jedz więcej warzyw! Uważaj jednak na warzywa 
kapustne – spożywanie ich częściej niż raz w tygodniu 
wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwoju endometriozy.

2. Zadbaj o prawidłową podaż kwasów omega-3. 
Dobrze zbilansowana dieta jest bogata w te kwasy 
tłuszczowe, jednak w kontekście endometriozy brak 
mocnych danych potwierdzających ich korzystne 
działanie.

3. Ogranicz spożycie czerwonego mięsa. Udowodniono, 
że codzienne spożywanie czerwonego mięsa znacznie 
zwiększa rozwój endometriozy w porównaniu do zja-
dania go nie częściej niż raz w tygodniu.

4. Wyeliminuj z diety żywność wysoko przetworzoną. 
Dieta oparta na przetworzonej żywności zwiększa ry-
zyko rozwoju tej choroby.

5. Wzbogać swoją dietę o naturalne przeciwutlenia-
cze. Najlepiej udokumentowano korzystne działanie 
karotenu–β–kryptoksantyny u chorych na endometrio-
zę oraz zmniejszenie ryzyka rozwoju tej choroby przy 
jedzeniu co najmniej 1 porcji owoców cytrusowych 
dziennie.

Odpowiednio dobrana dieta może poprawić jakość 
życia u niektórych pacjentek z endometriozą, jednak 
nie zastąpi właściwego leczenia. W celu dostosowania 
odpowiedniego planu odżywiania i wyeliminowania 
nieprawidłowych nawyków żywieniowych warto sko-
rzystać z porady dietetyka klinicznego.

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl
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MOLLER'S FORTE
Kapsułki te zawierają skoncentrowane najważniejsze składniki tra-
nu – kwasy omega-3 EPA i DHA oraz witaminę D. Kwasy te wpływa-
ją na opóźnienie procesu starzenia organizmu, mają dobroczynny 
wpływ na układ krążenia, hamują rozwój miażdżycy, obniżają 
ciśnienie krwi oraz poziom trójglicerydów, a także podnoszą od-
porność. Niestety nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć tych 
kwasów i musimy dostarczać je z dietą lub suplementować wysokiej 
jakości preparatem dla osób dorosłych – takim jak MOLLER’S FORTE.

Cena w Drogerii Medicover – od 45,99 PLN

BODYMAX BODYMISIE
Uwaga nowość! BODYMAX Bodymisie to preparat witaminowy, 
który spełni oczekiwania zarówno dorosłych, jak i dzieci powyżej 
3. roku życia. Przyjazna forma żelkowych misiów z pewnością-
przypadnie do gustu każdemu maluchowi. Preparat zawiera kom-
pleks witamin wykazujących działanie wspomagające odporność, 
koncentrację i pamięć oraz prawidłowy rozwój układu kostnego. 
Dodatkowo ma działanie ochronne przed stresem oksydacyjnym. 
Zalecana dawka dzienna jest uzależniona od wieku. Opakowanie 
zawiera 60 żelkowych misiów. Do wyboru w dwóch wersjach: 
o owocowych smakach oraz o smaku coli.

Cena w Drogerii Medicover – od 28,99 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.

ABOCA GRINTUSS SYROP
Jesteś przeziębiony, męczy Cię kaszel, ale nie masz pewności, czy 
jest on suchy, czy mokry… Potrzebujesz syropu, który przyniesie 
szybką ulgę, a nie wiesz, który wybrać. Wypróbuj Grintuss! Ten 
niezawodny syrop działa na oba rodzaje kaszlu. Zawiera wyciągi 
roślinne i miód, a jego formuła jest w 100% naturalna.  Zastosowano 
w nim składniki pochodzące z upraw ekologicznych, charakteryzu-
jące się wysoką jakością i skutecznością. Ma przyjemny ziołowo-
-miodowy smak, który przypadnie do gustu nawet maluchom. Dla 
nich właśnie syrop Grintuss występuje w wersji Pediatric, zalecanej 
powyżej pierwszego roku życia.

MGR FARMACJI  AGNIESZKA DĘBOWSKA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY BARBARA ŻMIJEWSKA

NOWOŚĆ

9



1110

Jeżeli chcesz się przekonać, czy 
dokuczające Ci objawy związane są 
z rwą kulszową, położ się plecami
na twardej powierzchni i spróbuj unieść 
wyprostowaną nogę. Jeżeli wykonanie 
tego ćwiczenia uniemożliwia Ci nagły  
ból – potwierdza to występowanie rwy kulszowej.
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MGR FARMACJI JAKUB ZUBLEWICZ

Rwa kulszowa to zespół objawów bólowych wynikający z ucisku nerwu kulszowego. Potocznie nazywana jest również ata-
kiem korzonków nerwowych. Nerw kulszowy jest największym nerwem obwodowym, rozpościera się od tylnej części uda aż 
po stopę. Dla schorzenia tego charakterystyczny jest nagły, ostry i rwący ból kręgosłupa w okolicach lędźwi. W zależności 
od tego, która część nerwu jest uciśnięta, ból może promieniować przez pośladek w kierunku uda, podudzia lub stopy.

ILE CZASU TRWA RWA KULSZOWA?

Rwa kulszowa w każdym przypadku może przebiegać inaczej i trwać przez różny czas. Zależy to od stopnia zwyrodnienia, 
metody leczenia oraz specyfiki samego schorzenia. W większości przypadków objawy zanikają samoistnie w ciągu 4–6 
tygodni. Właśnie tyle czasu trwa proces regeneracji. Maksymalnie w ciągu dwóch miesięcy u około 70% pacjentów z rwą 
kulszową dochodzi do znaczącej poprawy. W międzyczasie chory jednak cierpi – dlatego konieczne jest leczenie. Niestety 
zdarzają się zaawansowane przypadki, w których objawy choroby przedłużają się do kilku miesięcy, a nawet lat. Dzieje się 
tak, gdy naczynia krwionośne zaopatrujące korzeń nerwu kulszowego są uciśnięte przez dużą zmianę zwyrodnieniową 
kręgosłupa. Gorsze ukrwienie oznacza gorsze działanie podawanych pacjentowi leków i trudniejszą regenerację.

CIĘŻKIE PRZYPADKI

W bardzo ciężkich przypadkach zdarza się, że pełnia siły oraz czucia w zajętych przez chorobę obszarach nie wraca nigdy. 
Niestety warto również wiedzieć, że rwa kulszowa ma tendencję do nawrotów. U około 60% pacjentów nawrót dolegliwości 

WEDŁUG WIELU RÓŻNYCH STATYSTYK, RWA KULSZOWA, KLASY-
FIKOWANA JAKO CHOROBA CYWILIZACYJNA, MOŻE DOTYKAĆ 
JUŻ NAWET DO 40% SPOŁECZEŃSTWA. KAŻDEGO ROKU ROZ-
POZNAWANA JEST U 2% NOWYCH PACJENTÓW.

RWA KULSZOWA
PRZYCZYNY, OBJAWY
I LECZENIE

ZDROWIE

11
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występuje w ciągu roku. Natomiast u około 30% pacjen-
tów przewlekłe dolegliwości bólowe mogą utrzymywać 
się z różnym stopniem nasilenia nawet ponad rok.

RWA KULSZOWA – OBJAWY

Schorzenie opisywane jest jako rwący, ostry, kłujący 
lub piekący ból promieniujący na lędźwie, udo a nawet 
stopę. Oczywiście obszar występowania bólu zależy od 
tego, która część nerwu kulszowego została uciśnięta. 
Chorzy na rwę kulszową często opisują objawy dotknię-
tej bólem części ciała jako podobne do paraliżu. Podczas 
ataku rwy chory może mieć zaburzenia czucia w kończy-
nach dolnych, a także osłabienie mięśni i odrętwienie. 

Dodatkowo pojawia się również uczucie wędrującego 
po nodze pieczenia czy mrowienia. Znaczne zmiany 
w obrębie dysków kręgosłupa mogą objawiać się pro-
blemami z wypróżnianiem, niedowładem mięśniowym. 
Objawy bólowe mogą nasilać się podczas kaszlu, kicha-
nia oraz śmiechu. Dzieje się tak w efekcie zwiększenia 
ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, co dodatkowo 
uciska korzenie nerwu kulszowego.

RWA KULSZOWA – PRZYCZYNY
Nasz kręgosłup jest zbudowany z kręgów, pomiędzy 
którymi obecne są elementy chrzęstne – potocznie 
zwane dyskami. Moment, w którym dyski zaczynają się 
przesuwać oraz naciskać na okoliczny nerw kulszowy, to 
chwila, kiedy odczuwamy ból. Przyczyny tego schorze-
nia mogą być różne i mogą wynikać z choroby zwyrod-
nieniowej kręgosłupa lub wypadnięcia dysku. Czasem 
wystarczy zbyt intensywny wysiłek, gwałtowny ruch, ale 
także nagłe wyziębienie organizmu.

INNE CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE ZACHOROWANIU 
NA RWĘ KULSZOWĄ: 

•  cukrzyca,
•  otyłość,
•  guzy nowotworowe uciskające na nerw,
•  dieta uboga w wapń i sole mineralne,
•  stres,
•  palenie papierosów.

RWA KULSZOWA W OKRESIE CIĄŻY

Grupą bardziej narażoną na wystąpienie tego schorzenia 
są kobiety ciężarne. Dzieje się tak dlatego, że zmiany hor-
monalne zachodzące w organizmie kobiety powodują 
zmniejszenie napięcia więzadeł kręgosłupa. Dodatkowo 
ryzyko wystąpienie rwy kulszowej w okresie ciąży jest 
tym większe, im więcej przybiera na wadze przyszła 
mama. Nie bez znaczenia jest też rosnące dziecko oraz 
powiększająca się macica, które mogą dodatkowo uci-
skać nerw kulszowy. 

JAKIE AKTYWNOŚCI WYBRAĆ 
PRZY RWIE KULSZOWEJ?

Ćwiczenia są ważnym elementem w postępowaniu ła-
godzącym objawy rwy kulszowej. Szczególnie pomocne 
będą one u osób z mało zaawansowanymi zmianami 
w kręgosłupie. Najlepsze rezultaty osiągniemy trenując 
regularnie – należy zapomnieć o tym, że jednorazowa 
gimnastyka cokolwiek pomoże. Ważne również oprócz 
systematycznych ćwiczeń jest powolne i dokładne ich 
wykonywanie. 

Przeciwwskazaniem do ćwiczeń jest atak rwy kulszowej 
lub rehabilitacja po ataku silnego bólu. Wtedy potrzebny 
jest relaks i odciążenie kręgosłupa. W pozostałych przy-
padkach najważniejsze jest połączenie dwóch typów 
ćwiczeń – rozciągających i wzmacniających. Możemy je 
wykonywać w domu, mając do dyspozycji jedynie matę.

RWA KULSZOWA – ĆWICZENIA ROZCIĄGAJĄCE

Aby zapobiegać powstawaniu rwy kulszowej, warto wy-
konywać: koci grzbiet, koszyczek czy kołyskę. Ćwiczenia 
wzmacniające mięśnie brzucha z kolei służą ustabilizo-
waniu newralgicznego dla rwy kulszowej lędźwiowego 
odcinka kręgosłupa.

PŁYWANIE I GIMNASTYKA

Pływanie łagodzi objawy rwy kulszowej. Nasilenie obja-
wów choroby może zmniejszyć również gimnastyka na 
basenie. Szczególnie korzystne jest pływanie w pozycji 
grzbietowej, natomiast odradzane jest mocno obciąża-
jące kręgosłup pływanie „żabką”.

MASAŻ POMOCNY PRZY NAPIĘCIU MIĘŚNI

Skuteczny przy rwie kulszowej jest masaż – nawet pro-
sty, redukujący napięcie mięśni. Taki, który możemy 
wykonać w domowych warunkach. W przypadku bar-
dziej skomplikowanych masaży wykonywanych przez 
specjalistów, powinny być one dobierane indywidualnie 
i dostosowane do stanu pacjenta. Masaż w rwie kulszo-
wej nie działa na przyczynę bólu, ale może blokować 
jego odczuwanie oraz rozluźniając mięśnie – redukować 
powstawanie w nich bolesnych zgrubień.

U około 60% pacjentów nawrót rwy 
kulszowej występuje w ciągu roku. 
Natomiast u około 30% pacjentów 

przewlekłe dolegliwości bólowe 
mogą utrzymywać się ponad rok.
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CZY JOGA I JAZDA NA ROWERZE MOGĄ POMÓC?

Z innych aktywności, które mogą przynieść ulgę, warto 
wymienić odpowiednio dobrane ćwiczenia jogi. Nie jest 
niestety zalecana jazda na rowerze.

RWA KULSZOWA – LECZENIE

Strategia leczenia rwy kulszowej zależy od nasilenia 
objawów oraz od przyczyny schorzenia. Podstawą le-
czenia jest odciążenie kręgosłupa. Leki na rwę kulszową 
to m.in. doustne leki przeciwbólowe i przeciwzapalne. 
Dodatkowo miejscowo stosuje się maści i żele o tym 
samym działaniu. 

Pomocne są również leki rozkurczowe zmniejszające 
napięcie mięśni, przynoszące ulgę w bólu oraz ułatwia-
jące rehabilitację. W wybranych przypadkach stosuje 
się leki przeciwdepresyjne i przeciwpadaczkowe, wy-
korzystując ich przeciwbólowe oraz wyciszające układ 
nerwowy właściwości.

ZASTRZYKI PRZECIWBÓLOWE 

Jeżeli wyżej wymienione metody nie przynoszą wystar-
czających efektów, należy rozważyć iniekcje. Zastrzyki 
w rwie kulszowej to najczęściej domięśniowo stosowane 
leki przeciwbólowe i przeciwzapalne, sterydy. 

Zabieg nie jest skomplikowany, ale ciężko osiągnąć 
działanie leku w miejscu, w którym jest ono najbardziej 
potrzebne. Inaczej wygląda sytuacja, gdy ze względu na 
nasilenie objawów oraz brak działania poprzednio sto-
sowanych leków – koniecznie jest podanie sterydowych 
zastrzyków zewnątrzoponowych w postaci precyzyjnych 
blokad. Wykonywane są one w szpitalu przez lekarza, 
pod kontrolą USG. 

Bywają sytuację, że dzięki temu udaje się nie tylko 
zmniejszyć objawy, ale również wyeliminować przy-
czynę rwy kulszowej w postaci np. przepukliny kręgów.

LECZENIE OPERACYJNE

W wybranych przypadkach stosuje się leczenie opera-
cyjne, oczywiście pod warunkiem, że korzyści wykonania 
zabiegu przewyższają ryzyko. Jednym ze wskazań do 
zabiegu są objawy neurologiczne rwy kulszowej, takie 
jak: zaburzenia czucia, nietrzymanie moczu czy brak 
poprawy po kilkutygodniowym wcześniejszym leczeniu 
farmakologicznym. 

Po opanowaniu ostrego stanu bólowego w rwie kulszo-
wej pomocna jest rehabilitacja oraz zmiana stylu życia. 
Najczęściej stosowane są zabiegi cieplne, pole magne-
tyczne, ultradźwięki, opisane wcześniej ćwiczenia oraz 
terapia manualna w postaci np. masaży

LECZENIE RWY KULSZOWEJ 
W CIĄŻY

Osobnym zagadnieniem jest leczenie rwy kulszowej 
w ciąży. Z uwagi na wyjątkowy stan, unika się wtedy 
silnych leków przeciwbólowych i niektórych zabiegów. 
W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest podję-
cie decyzji o rehabilitacji kręgosłupa. Dodatkowo warto 
wybrać specjalistę, który wykona odpowiedni masaż.

JAK ZAPOBIEGAĆ RWIE 
KULSZOWEJ?

Ponieważ leczenie rwy kulszowej to długotrwały i kosz-
towny proces, wybitnie sprawdza się w przypadku tego 
schorzenia fragment przysięgi Hipokratesa – „Lepiej 
zapobiegać niż leczyć”.  Dlatego tak ważne jest odpo-
wiednie dbanie o zdrowie kręgosłupa.

PRAWIDŁOWE PODNOSZENIE CIĘŻKICH 
PRZEDMIOTÓW

Dobrze jest unikać gwałtownych skłonów czy nieprawi-
dłowego podnoszenia ciężkich przedmiotów (lepiej kuc-
nąć, zamiast pochylać się z wyprostowanymi nogami).

WZMOCNIENIE MIĘŚNI BRZUCHA I KRĘGOSŁUPA

Przydatne będą odpowiednie ćwiczenia wzmacniające 
mięśnie brzucha i mięśnie przykręgosłupowe oraz po-
magające kontrolować postawę naszego ciała.

ĆWICZENIA ROZPOCZNIJ POD OKIEM 
FIZJOTERAPEUTY

Warto pamiętać, aby na początku ćwiczyć pod okiem 
fizjoterapeuty, dopiero później samemu w domu.

JAKI MATERAC I PODUSZKĘ 
WYBRAĆ?

Duże znaczenie ma również odpowiednia higiena 
snu. Materac do spania nie powinien być zbyt miękki, 
poduszka pod głową niewielka a pozycja do spania 
wyprostowana.

Odpowiednia dieta, regularne ćwiczenia i idąca za tym 
utrata zbędnych kilogramów to mniejsze obciążenie dla 
kręgosłupa. Podczas długotrwałego siedzenia przy kom-
puterze lub jazdy samochodem powinniśmy siadać tak, 
aby całe uda przylegały do siedzenia. Warto pamiętać 
przy tym o częstej zmianie pozycji oraz wyprostowanych 
plecach. Istotne jest również, aby równomiernie rozkła-
dać ciężar, np. podczas noszenia zakupów.

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl

ZDROWIE
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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

TERRANOVA LIVING 
MULTINUTRIENT KOMPLEKS
Jest prawdziwą bombą odżywczą, jej skład budzi podziw i robi 
ogromne wrażenie. Wydaje się być niemożliwe, aby w jednej małej 
kapsułce zamknąć tak wiele dobroczynnych składników roślinnych, 
a jednak. Marka Terranova podołała wyzwaniu i stworzyła suple-
ment, który można polecić każdemu. Living multinutrient kompleks 
jest unikatowy i jakże niestandardowy. Oparty na MagniFood, który 
jest kompleksem wzmagającym działanie, biodostępność i stabil-
ność składników. Terranova to zupełnie nowe spojrzenie na suple-
menty. Musisz spróbować!

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 Cena w Drogerii Medicover – od 163,00 PLN
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SOLGAR OLEJ Z DZIKIEGO 
OREGANO 
Oregano znane jest nam głównie jako aromatyczna przyprawa 
używana do wielu dań. Mało kto wie, że roślina ta ma wyjątkową 
moc leczniczą, którą ceniono już w starożytności. Olej z oregano 
stosuje się w celu poprawy trawienia. Jego właściwości nie kończą 
się jednak na układzie pokarmowym. Olej ten wykazuje silne dzia-
łanie przeciwgrzybicze, przeciwbakteryjne oraz przeciwpasożyt-
nicze. Jest bardzo pomocny przy przewlekłym kaszlu i infekcjach 
zatok. Warto zatem wzbogacić o niego domową apteczkę, najlepiej 
wybierając kapsułki z olejem z dzikiego oregano firmy Solgar, bo 
Solgar to producent, który stawia na jakość.

Cena w Drogerii Medicover – od 94,00 PLN

SOLGAR KANGUWITY
WITAMINY I MINERAŁY
Wszystko, co najlepsze dla dziecka, to dewiza każdego rodzica. 
Dbamy, by dieta naszych pociech była bogata i zbilansowana. 
Niestety, maluchy bardzo często odrzucają to, co wartościowe, na 
rzecz słodkich i niezdrowych przekąsek. W sytuacji, gdy dziecko 
nie chce się przekonać do warzyw i owoców, szukamy pomocy 
w suplementach. Kanguwity to wspaniałe rozwiązanie! Kompletny 
zestaw witamin i składników mineralnych, dostosowany do potrzeb 
dzieci od trzeciego roku życia, zawiera dodatkowo sproszkowane 
owoce, warzywa i dziką różę.

SOLGAR WITAMINY I MINERAŁY
PRENATALNE
Okres ciąży to wyjątkowy czas dla każdej kobiety. Od przyszłej 
matki wymaga zbilansowanej diety, która dostarczy dziecku wszyst-
kich niezbędnych w życiu płodowym składników odżywczych. Jeśli 
obawiasz się, że nie podołasz temu wyzwaniu, bo twój jadłospis 
jest za mało zróżnicowany, sięgnij po suplement diety firmy Solgar 
zawierający witaminy i minerały prenatalne. Posiada on optymalny 
skład, dokładnie wszystko, czego najbardziej potrzebuje organizm 
matki i dziecka. Pamiętaj, że sposób odżywania i odpowiednia su-
plementacja warunkują prawidłowy rozwój płodu.

Cena w Drogerii Medicover – od 51,00 PLNCena w Drogerii Medicover – od 53,00 PLN

RECENZJE REDAKTORA

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 28,99 PLN
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WITAMINA B12 JEST NIEZBĘDNA DO PRAWIDŁOWEGO 
FUNKCJONOWANIA LUDZKIEGO ORGANIZMU. NIESTETY WIELE 
OSÓB CIERPI NA JEJ NIEDOBÓR– NAWET O TYM NIE WIEDZĄC. 
ZA CO ODPOWIADA WITAMINA B12 I DLACZEGO JEST TAKA  
WAŻNA?

ZA CO ODPOWIADA
WITAMINA B12?

MGR FARMACJI MAGDALENA KRZEMIŃSKA
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ZA CO ODPOWIADA
WITAMINA B12?

wWitamina B12 występuje wyłącznie w produktach 
pochodzenia zwierzęcego: mięsie, mleku i jego prze-
tworach, jajach, rybach i skorupiakach. Niektóre źródła 
mówią o niewielkiej zawartości tej witaminy w pieczar-
kach oraz roślinach strączkowych, niestety nie są to 
ilości wystarczające do pokrycia dziennego zapotrze-
bowania osoby dorosłej.

ZAPOTRZEBOWANIE NA WITAMI-
NĘ B12

W krajach rozwiniętych, przeciętne spożycie witaminy 
B12 pokrywa niemal całkowicie dzienne zapotrzebowa-
nie. Niedobór dotyka tylko określone grupy. Ze względu 

na to, że witamina B12 właściwie nie występuje w poży-
wieniu pochodzenia roślinnego, na jej niedobór cierpią 
głównie osoby będące na diecie wegańskiej lub wege-
tariańskiej, które nie stosują dodatkowej suplementacji. 
Niedobór może dotknąć także dzieci karmione piersią 
przez matki wegetarianki/weganki.

Istnieje także grupa ludzi chorych na niedokrwistość 
złośliwą – jest to choroba autoimmunologiczna, w któ-
rej dochodzi do upośledzonego wchłaniania witami-
ny B12. Zwiększone zapotrzebowanie na ten składnik 
może także pojawić się u osób ze schorzeniami ukła-
du pokarmowego oraz przyjmujących niektóre grupy 
leków.

ZDROWIE
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WITAMINA B12 DLA WEGETARIAN 
I WEGAN

Niezwykle ważna jest suplementacja witaminy B12 
przez wegetarian i wegan, jest to dla nich bowiem wła-
ściwie jedyne jej źródło. O ile niektórzy wegetarianie 
jedzą mleko i jego przetwory, to dieta wegańska jest 
zupełnie pozbawiona witaminy B12. Dobrym wyborem 
może być dla nich mleko roślinne fortyfikowane – czyli 
zawierające dodatek niezbędnych witamin i minera-
łów. Innym składnikiem zawierającym witaminę B12  są 
płatki drożdżowe, które można dodawać jako doda-
tek do pożywienia. Niestety, nawet dokładając do tego 
wspomniane już wcześniej rośliny strączkowe, niezwy-
kle trudno jest takim pożywieniem pokryć dzienne za-
potrzebowanie. Z pomocą może przyjść suplementacja.

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów zawiera-
jących różne formy witaminy B12 (cyjanokobalamina 
i (hydroksy) metylokobalamina, z których lepiej przy-
swajana jest ta druga). Suplementy te mogą zawierać 
dodatkowo inne witaminy lub minerały. Warto poprosić 
o pomoc farmaceutę w aptece, aby preparat był dobra-
ny odpowiednio do potrzeb.

OBJAWY NIEDOBORU I NADMIARU 

Niedobór witaminy B12 może objawiać się przewlekłym 
zmęczeniem, drażliwością, osłabieniem, zaburzeniami 
pamięci. Dodatkowo może zwiększyć się podatność na 
infekcje, a co za tym idzie – podwyższyć temperatura 
ciała. Innym objawami niedoboru witaminy B12 mogą 
być dolegliwości ze strony układu pokarmowego (nud-
ności, brak apetytu, zaburzenia trawienia) oraz zabu-
rzenia w cyklu miesiączkowym.

Witamina B12 ma niebagatelny udział w regulacji 
poziomu homocysteiny, której wysoki poziom może 
spowodować w przyszłości zawał lub udar. Niedobór 
tej witaminy może powodować tym samym groźne 
powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Niedobór witaminy B12 może także powodować 
zmniejszenie poziomu kwasu foliowego. Dlatego tak 
ważne jest, aby suplementować oba składniki, będąc 
w ciąży – ich brak może powodować wady cewy ner-
wowej, być przyczyną niskiej masy urodzeniowej dziec-
ka, a nawet może, w skrajnych przypadkach, być jedną 
z przyczyn poronienia!

Nadmiar witaminy B12 jest praktycznie nieszkodliwy. 
Nawet przy wielokrotnym przekroczeniu dziennych 
norm zapotrzebowania, nie wykazano, aby pojawiły 
się jakiekolwiek działania niepożądane. U niektórych 
osób może wystąpić jedynie objaw uczuleniowy. Nie 
stwierdzono jednak nigdy działania kancerogennego 
ani teratogennego witaminy B12.

LECZENIE NIEDOBORU

Forma leczenia niedoboru witaminy B12 zależy w głów-
nej mierze od jego przyczyny. Jeśli przyczyną będzie 
niedobór spowodowany niedostateczną podażą tej 
witaminy wraz z pożywieniem (jak już wspomniano, 
w przypadku diety wegetariańskiej lub wegańskiej), 
odpowiednia suplementacja powinna wystarczyć.

Jeśli niedobory są duże, niezbędna będzie wizyta u le-
karza. Na wchłanianie witaminy B12 ma wpływ wiele 
czynników, a jednym z nich jest wiek – jej przyswa-
jalność zmniejsza się wraz ze starzeniem się organi-
zmu. Możliwe, że lekarz oceni, iż zwykłe suplementy 
nie będą wystarczające i przepisze tabletki dostępne 
tylko na receptę.

Inną formą podania witaminy B12 są zastrzyki. Lekarz 
może się na nią zdecydować, jeśli niedobory są na-
prawdę duże lub występują problemy z przyswajaniem 
formy doustnej. Dochodzi do tego zwykle u osób, któ-
re cierpią na brak lub niedobór czynnika wewnętrz-
nego (czynnika Castle’a), który wytwarzany jest przez 
komórki śluzówki żołądka i łączy się z witaminą B12, 
ułatwiając jej wchłanianie. Jego niedobory mogą być 
wynikiem reakcji autoimmunologicznej (anemia złośli-
wa), resekcji żołądka lub stosowania niektórych leków.

INTERAKCJE WITAMINY B12 
Z LEKAMI

Witamina C

Może zmniejszać przyswajalność witaminy B12 w or-
ganizmie. Należy zachować kilkugodzinny odstęp po-
między preparatami.

Inhibitory pompy protonowej (omeprazol, lanzoprazol)

Mogą zmniejszać przyswajalność witaminy B12 pośred-
nio, poprzez wpływ na zmniejszanie wydzielania soku 
żołądkowego.

Antagoniści receptora H2 (np. niezwykle popularna 
w Polsce ranitydyna)

Poprzez wpływ na receptory H2 mogą powodować nie-
dobór czynnika zewnętrznego i tym samym zmniejszać 
wchłanialność witaminy B12.

Metformina

Lek stosowany w cukrzycy do obniżania poziomu cukru. 
Może zmniejszać wchłanialność witaminy B12 z prze-
wodu pokarmowego.

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl
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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.

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

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

OLIMP ODPORMAX FORTE 
Czosnek, cynk, witamina D3, tran – sięgamy po nie gdy chcemy 
wzmocnić swoją odporność. Dzięki firmie Olimp nie musimy kupo-
wać aż czterech różnych produktów, wystarczy jeden – Odpormax 
Forte. Specjalna technologia produkcji płynnych kapsułek zapewnia 
szybkie wchłanianie i wysoką biodostępność wszystkich zawartych 
w niej składników, miedzy innymi  skwalenu i alkilogliceroli  z ole-
ju z wątroby rekina, aktywnych substancji zawartych w ekstrakcie 
z czosnku, witamin A i E oraz cynku. Przyjmując zalecaną porcję 
suplementu (2 kapsułki dziennie) zapewniamy sobie również opty-
malną dawkę witaminy D3 (2000 j. m). Produkt jest dedykowany 
osobom dorosłym i dzieciom powyżej 11. roku życia.

Cena w Drogerii Medicover – od 38,99 PLN

MGR FARMACJI  AGNIESZKA DĘBOWSKA, TECHNIK FARMACEUTYCZNY OLGA MYŚLIBORSKA
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PEELING
KAWITACYJNY
NA CZYM POLEGA?

 
W trakcie peelingu kawitacyjnego, 
pod wpływem podwyższonego 
ciśnienia oraz ciepła dochodzi do 
rozbijania martwych komórek 
warstwy rogowej naskórka.
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PEELING
KAWITACYJNY
NA CZYM POLEGA? PPeeling kawitacyjny, zwany też po prostu kawitacją, to 

jedna z podstawowych metod bezbolesnego oczyszcza-
nia skóry, jaką stosuje się w gabinetach kosmetycznych. 
Nie przyczynia się do powstawania podrażnień w przeci-
wieństwie do mechanicznego złuszczania naskórka czy 
manualnych metod oczyszczania. Peeling kawitacyjny 
polecany jest osobom, u których przeciwwskazane są 
inne metody oczyszczania. Jest niezawodny w walce 
z niedoskonałościami cery.

Dzięki zastosowaniu peelingu substancje aktywne za-
warte w kremach czy serum mogą głębiej wniknąć w skó-
rę i zadziałać skuteczniej. Warto zaznaczyć, że zabieg 
ten przynosi niemal natychmiastową poprawę kondycji 
skóry, a przy tym jest zupełnie bezpieczny i bezbolesny. 
To skuteczna metoda oczyszczania twarzy i złuszczania 
naskórka, którą można przeprowadzić samemu w domu 
pod warunkiem dysponowania odpowiednim sprzętem.

ZJAWISKO KAWITACJI

Urządzenie do wykonywania peelingu kawitacyjnego 
emituje ultradźwięki. Fala ultradźwiękowa w obecności 
płynu znajdującego się na skórze tworzy mikroskopij-
ne pęcherzyki wypełnione gazem, które następnie pod 
wpływem drgań powiększają się i gwałtownie pękają. 
Pod wpływem podwyższonego ciśnienia oraz ciepła do-
chodzi do rozbijania martwych komórek warstwy rogo-
wej naskórka. Zjawisko kawitacji to tak zwane zimne 
gotowanie wody. Cały ten proces skutecznie oczyszcza 
skórę, jednocześnie ją sterylizując.

EFEKTY

W trakcie kawitacji dochodzi do złuszczenia warstwy 
rogowej naskórka. W efekcie pomaga to oczyścić ujścia 
gruczołów łojowych z nadmiaru sebum, bakterii oraz 

URODA
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pozostałości kosmetyków stosowanych do codziennej 
pielęgnacji. Dodatkowo niwelowane są zaskórniki i inne 
niedoskonałości. Pory zwężają się, a stan cery trądziko-
wej ulega poprawie.

Ultradźwięki wpływają również na rozluźnienie mięśni, 
dlatego cera po zabiegu jest wypoczęta, jędrna i od-
świeżona. Drgania fal ultradźwiękowych działają jak 
specyficzny masaż, pobudzając mikrokrążenie, dotle-
niając komórki skóry, a także wygładzając zmarszczki. 
Technologia ta stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, 
a więc wpływa na regenerację cery i działa przeciwsta-
rzeniowo. Jest to doskonałe uzupełnienie codziennej 
pielęgnacji skóry.

PEELING KAWITACYJNY W DOMU

Wiele kobiet korzystających z usług gabinetów kosme-
tycznych zastanawia się jak wykonać peeling kawitacyj-
ny w domu i czy jest to w ogóle możliwe. W sprzedaży 
dostępne są urządzenia do domowego przeprowadza-
nia zabiegu kawitacji. Sprzęty te są najczęściej małymi, 
poręcznymi urządzeniami wyposażonymi w metalową 
szpatułkę. Natomiast dzięki wyświetlaczowi, ustalane 
są odpowiednie parametry dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb skóry. 

Przed zabiegiem należy upewnić się, czy nie mamy na 
sobie biżuterii ani żadnych metalowych elementów. 
Sam zabieg jest na tyle prosty, że jeśli dysponujemy 
odpowiednim sprzętem, poradzimy sobie z jego wyko-
naniem w domu. Urządzenie do peelingu kawitacyjnego 
umożliwia jego wykonanie nie tylko na skórze twarzy, 
ale także na dekolcie, plecach czy dłoniach. Ważne jest, 

aby po każdym zabiegu starannie oczyścić głowicę, sto-
sując preparaty odkażające. W efekcie zapobiegnie to 
rozwojowi szkodliwych patogenów, które mogłyby spo-
wodować stan chorobowy skóry przy kolejnym użyciu 
urządzenia.

PRZEBIEG ZABIEGU

Zabieg rozpoczyna się od dokładnego demakijażu 
i oczyszczenia skóry twarzy. Wykorzystuje się w tym celu 
wacik nasączony wodą, tonikiem lub płynem micelar-
nym. Następnie kolejno przesuwana jest po powierzchni 
skóry szpatułka nachylona pod kątem 45 stopni. Wilgoć 
na skórze warunkuje prawidłowe wykonanie zabiegu, 
dlatego też przed każdym ruchem szpatułki należy 
zwilżać cerę przygotowanym wcześniej, nasączonym 
wacikiem, omijając okolice oczu i ust. Aby nie dopuścić 
do poparzeń, nie należy zatrzymywać szpatułki w jed-
nym miejscu zbyt długo. Powstałe zanieczyszczenia oraz 
resztki złuszczonego naskórka należy usuwać przy po-
mocy drugiego suchego wacika. Cały zabieg trwa do 15 
minut oraz jest zupełnie bezbolesny i bezpieczny. Aby 
wzmocnić ostateczny efekt, na koniec zabiegu wskazana 
jest aplikacja serum lub kremu pielęgnacyjnego.

JAK CZĘSTO WYKONYWAĆ?

Częstotliwość przeprowadzanych zabiegów nie powin-
na być większa niż jeden raz w tygodniu. W przypadku 
cer wrażliwych peeling powtarzamy co dwa tygodnie. 
Wszystko zależy jednak od stopnia zanieczyszczenia 
cery.

DLA KOGO PRZEZNACZONY?

Kawitacja przeznaczona jest przede wszystkim dla 
osób, których cera wymaga gruntownego oczyszczenia. 
Zabieg ten poprawi stan cery tłustej i trądzikowej, poma-
gając zmniejszyć niedoskonałości. Peeling kawitacyjny 
jest też odpowiedni dla cery dojrzałej, suchej, poszarza-
łej, która wymaga dotlenienia. Można zatem stwierdzić, 
że zabieg ten jest uniwersalną metodą na poprawę stanu 
skóry i jest odpowiedni niemal dla każdego.

PRZECIWWSKAZANIA

Choć peeling kawitacyjny to metoda nieinwazyjna 
i wyjątkowo delikatna, nie każdy może stosować ten 
rodzaj oczyszczania skóry. Przeciwwskazaniem są 
przede wszystkim choroby nowotworowe, nadciśnienie, 
wszczepiony rozrusznik serca czy obecność metalowych 
implantów, a także posiadanie aparatu na zębach. Z tej 
formy pielęgnacji cery nie mogą skorzystać również 
kobiety w ciąży ani osoby z aktywną opryszczką oraz 
stanami zapalnymi skóry objętej zabiegiem.

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl
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BIODERMA ZIMOWY NIEZBĘDNIK
To idealne dermokosmetyki do skóry suchej, bardzo suchej i atopowej, 
ale nie tylko. Osoby ze skórą normalną chętnie stosują tę linię w celu 
wzmocnienia warstwy hydrolipidowej i tym samym utrzymania prawi-
dłowej bariery ochronnej skóry. Atoderm to linia idealna na zimę, mróz 
i wiatr. W jej skład wchodzi krem do twarzy, do rąk oraz pomadka do 
ust. Krem wygładza, nawilża, odżywia, wzmacnia barierę skóry. Zawiera 
masło shea, glicerynę, wazelinę, olejek z awokado, czyli wszysko to, co 
przydaje się skórze w zimowe mroźne dni. Linia jest hipoalergiczna, nie 
zatyka porów i jest dobrą bazą pod maikjaż. Hu hu ha, zima nie taka zła!

Cena w Drogerii Medicover - od 19,90 PLN

CATEGORY MANAGER KATARZYNA RINAS, 

A-DERMA DERMA LIBOUR BARIERR
Podrażnienia skóry są ostatnio ogromnym problemem. Lista czyhają-
cych niebezpieczeństw dla osób z wrażliwą, nadreaktywną skórą jest 
bardzo długa, a dolegliwości są nieprzyjemne i irytujące. Na szczęście 
istnieje rozwiązanie! To A-Derma Dermalibour + Barrier krem. Ten pro-
dukt działa trójtorowo, dzięki bogatemu składowi, w którym znajduje 
się wosk pszczeli, trójglicerydy i gliceryna, izoluje i chroni naszą skórę 
przed drażniącymi czynnikami. Ekstrakt z młodych pędów owsa Rhealba 
idealnie łagodzi podrażnioną skórę, zaś siarczan miedzi, cynku i tlenek 
cynku działa antybakteryjnie, nie pozwalając na zaostrzanie stanu za-
palnego skóry.

RABAT20%

AVÈNE ZESTAWY ŚWIĄTECZNE
Linia kosmetyków Avène jest znana ze skutecznej pielęgnacji skóry wraż-
liwej. Znajdująca się w składzie woda Termalna  Avène, działa kojąco 
i łagodząco na  podrażnienia skórne. W linii Avene znajduje się wiele pre-
paratów odpowiadających na potrzeby każdego rodzaju skóry twarzy 
oraz ciała. Jak co roku na okres jesienno-zimowy, marka przygotowała 
kompleksowe zestawy zapakowane w eleganckie pudełka, idealnie na-
dające się na prezent. Poprawają gęstości skóry, mają również działanie 
przeciwzmarszczkowe, antyoksydacyjne, odżywcze i nawilżające. Takie 
efekty można uzyskać kupując zestawy przygotowane przez Avène. 

Cena w Drogerii Medicover - od 95,00 PLN

DUCRAY ZESTAWY
Laboratoria dermatologiczne Ducray opracowały szampony odpowia-
dające na każdy możliwy problem włosów i skóry głowy. Znajdziemy 
wśród nich między innymi preparaty myjące dla osób z zaburzeniami 
złuszczania naskórka, takimi jak łupież czy łuszczyca. W ofercie Ducray 
nie brakuje również bardzo delikatnego szamponu do codziennego 
użytku, który doskonale sprawdza się po wszelkich specjalistycznych 
kuracjach. Sposób na zdrowe włosy? Nawet jeśli nie dotyczy ich żaden 
problem, warto stosować preparat, który zapewnia równowagę proce-
sów  fizjologicznych skóry głowy.

GUM ORIGINAL WHITE
Śnieżno biały uśmiech jest marzeniem każdego z nas. Ten filmowy, olśniewający jest efektem pracy stomato-
logów, uzyskany często licówkami. Możesz jednak uzyskać naturalną biel zębów oraz jednocześnie zadbać 
o zdrowe dziąsła. Z linią Orginal White marki Gum szkliwo będzie wzmocnione i chronione (dzięki połączeniu 
Fluoru i Izomaltu), natomiast przebarwienia  zostaną delikatnie usunięte za sprawą specjalnej piany mikropę-
cherzykowej. Mikronizowana krzemionka zapewnia delikatne działanie mechaniczne. Linia zawiera również 
specjalny system antyprzebarwieniowy (StainClear System), który przenika głęboko do szkliwa, rozpuszcza 
przebarwienia oraz tworzy warstwę ochronną, utrudniającą ponowne osadzanie się przebarwień. 

RABAT15%

RABAT15%
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RABATY SĄ NALICZONE OD STANDARDOWYCH CEN BRUTTO. RABATY I PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ. 



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

GRIPEX HOT MAX
Paracetamolum 1000 mg + Acidum ascorbicum 100 mg + Phenylephrini hydrochloridum 
12,2 mg. Proszek do sporządzania roztworu doustnego. Wskazania: Krótkotrwałe łagodze-
nie objawów przeziębienia, grypy i zakażeń grypopodobnych, takich jak: gorączka, bóle 
głowy, gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe oraz objawów obrzęku błony śluzowej nosa 
występujących w przeziębieniu, grypie. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje 
czynne lub na aminy sympatykomimetyczne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą 
preparatu. Niestabilna choroba wieńcowa. Zaburzenia rytmu serca. Wysokie ciśnienie 
tętnicze. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy met-
hemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. 
Choroba alkoholowa. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Nie należy 
stosować leku podczas leczenia inhibitorami MAOi w okresie do 2 tygodni po zaprzesta-
niu ich stosowania. Nie należy stosować leku w skojarzeniu z trójpierścieniowymi lekami 
przeciwdepresyjnymi. Nie stosować w czasie leczenia zydowudyną. Jaskra z wąskim kątem 
przesączania. Nadczynność tarczycy. Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży.  
Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia Sp. z o.o., 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 40.

CHLORCHINALDIN VP
Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania. Chlorchinaldin o smaku 
czarnej porzeczki, 2 mg, tabletki do ssania. Skład: 1 tabletka do ssania 
zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja po-
mocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 364 mg sacha-
rozy. Wskazania: do stosowania miejscowego w zakażeniach baktery-
jnych jamy ustnej i dziąseł, w pleśniawkach, w zakażeniach grzybiczych 
jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami. Przeciwwskazania: Na-
dwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję po-
mocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká republika s.r.o., 
Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praga 7.  Data przygotowania: 08.2017.

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). Wska-
zania do stosowania: w stanach niedoboru kwasu askorbowegom, w stanach zwiększonego 
zapotrzebowania na kwas askorbowy (przeziębienia, zakażenia wirusowe w tym grypa), po-
mocniczo w nadmiernej przepuszczalności naczyń. Produkt Rutinoscorbin jest  wskazany do 
stosowania u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Przeciwwskazania: nadwrażli-
wość na rutozyd lub kwas askorbowey lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kamica 
szczawianowa i choroby związane z nadmiernym gromadzeniem żelaza (talasemia, hemo-
chromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna lub inne stany predysponujące do nadmiaru że-
laza w organizmie. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. 

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



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

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.

STREPSILS Z MIODEM I CYTRYNĄ
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, 
24 pastylki twarde. Claimy główne: Działa już po 1 minucie. Claimy wspie-
rające: Już po 1 minucie zwalcza przyczynę 95% przypadków bólu gardła, 
Szybka ulga w bólu gardła, Działanie przeciwwirusowe, przeciwbakte-
ryjne, przeciwgrzybiczne. Wskazówki do stosowania: Objawowe lecze-
nie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Strepsils z miodem i cytryną, 
Alcohol 2,4- dichlorobenzylicus + Amylometacresolum, 1,2 mg + 0,6 mg, 
pastylki twarde. Wskazania do stosowania: objawowe leczenie stanów 
zapalnych jamy ustnej i gardła. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na 
którykolwiek składnik preparatu. Dzieci w wieku poniżej 6 lat. Podmiot 
odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A. *Dotyczy działania prze-
ciwwirusowego. Na podstawie Worral G.J., Acute sore throat, CanadianFa-
mily Physician 2007, vol. 53 (1) i ChPl Strepsils z miodem i cytryną.

VOLTAREN MAX
Diklofenak dietyloamoniowy 23,2 mg/g. żel. Wskazania do stosowania: 
Voltaren MAX jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży  
w wieku powyżej 14 lat. Produkt działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie  
i przeciwobrzękowo. Stosowany jest w miejscowym leczeniu: Dorośli  
i młodzież powyżej 14 lat: pourazowych stanów zapalnych ścięgien, wię-
zadeł, mięśni i stawów (np. powstałych wskutek skróceń, nadwerężeń lub 
stłuczeń), bólu pleców, ograniczonych stanów zapalnych tkanek mięk-
kich takich, jak: zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki sta-
wowej, zapalenie okołostawowe. Dorośli (powyżej 18 lat) ograniczonych i 
łagodnych postaci choroby zwyrodnieniowej stawów. Przeciwwskazania: 
nadwrażliwość na diklofenak lub na którąkolwiek substancję pomocni-
czą produktu u pacjentów, u których napady astmy, pokrzywka, czy ostre 
nieżyty błony śluzowej nosa są wywoływane przez kwas acetylosalicylo-
wy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, ostatni trymestr ciąży, u   
dzieci i młodzieży poniżej 14 lat. Podmiot odpowiedzialny: GlaxoSmith-
Kline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

REKLAMA

26

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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Wzmożone wypadanie włosów 
to proces poprzedzający łysienie, 
powstający na skutek zachwiania 
równowagi pomiędzy odrastaniem 
włosów, a ich utratą. Z tej przyczyny 
nie należy ignorować tego problemu, 
wykorzystując wszelkie możliwe 
metody pielęgnacji.

29
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WYPADANIE
WŁOSÓW 

wW trakcie swojego kilkuletniego życia włos przechodzi 
przez następujące po sobie fazy: anagen (faza wzrostu), 
katagen (faza przejściowa) oraz telogen (faza spoczyn-
ku), w którym dochodzi do wypychania starego włosa 
przez nowy będący w fazie wzrostu.

PRZYCZYNY WYPADANIA 
WŁOSÓW

Wypadające włosy są objawem informującym o niepra-
widłowościach w organizmie. Na wzmożoną ich utra-
tę wpływa wiele czynników. Mogą to być zaburzenia 
hormonalne, takie jak nadczynność i niedoczynność 
tarczycy czy hiperandrogenizm, czyli nadmierna pro-
dukcja hormonów płciowych, takich jak testosteron. 
Przyczynami nadmiernego wypadania włosów są rów-
nież restrykcje kaloryczne, nieodpowiednia dieta uboga 

JAK JE POWSTRZYMAĆ?

w żelazo, witaminy z grupy B, A, D3, selen, cynk czy kwas 
foliowy. Znaczący wpływ mają także uwarunkowania 
genetyczne, stosowanie niektórych leków, nadmierny 
stres, narażenie na obecność toksycznych metali cięż-
kich oraz przebyte choroby, także te przebiegające 
z wysoką gorączką. Przyczynami wypadania włosów 
są również: leczenie onkologiczne, choroby owłosionej 
skóry głowy, takie jak łuszczyca, grzybica, łojotokowe 
zapalenie skóry, a także niewłaściwa, codzienna pie-
lęgnacja. Dodatkowo wzmożone wypadanie włosów 
obserwuje się jesienią i wiosną.

WYPADANIE WŁOSÓW U KOBIET 
I MĘŻCZYZN

U kobiet problemy z gęstością włosów bardzo czę-
sto są związane z zaburzeniami hormonalnymi, które 

KOSMETOLOG MAGDALENA WYLĘŻEK

URODA

WYPADANIE WŁOSÓW TO ZACHODZĄCY W ORGANIZMIE PRO-
CES FIZJOLOGICZNY, KTÓRY TOWARZYSZY NAM KAŻDEGO DNIA. 
ZARÓWNO WZROST, JAK I WYPADANIE WŁOSÓW JEST ZAPRO-
GRAMOWANE GENETYCZNIE I ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CYKLICZ- 
ZNY. CYKL TEN NIE JEST ZSYNCHRONIZOWANY, CO OZNACZA, ŻE 
KAŻDY WŁOS NA GŁOWIE JEST AKTUALNIE NA INNYM ETAPIE.  
W CZASIE GDY JEDEN WŁOS ROŚNIE, INNY JUŻ WYPADA.
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następują po porodzie, po zaprzestaniu stosowania 
środków antykoncepcyjnych oraz w okresie menopauzy. 
Występuje również zjawisko miniaturyzacji mieszków 
włosowych na skutek androgenów, co powoduje łysie-
nie typu męskiego. Zostało ono nazwane w ten sposób, 
gdyż jest powodem łysienia u ponad 80% mężczyzn po 
50. roku życia. Łysienie androgenowe przebiega zazwy-
czaj według dwóch wzorców – męskiego i kobiecego. 
Podczas gdy u mężczyzn pojawiają się zakola, utrata 
włosów na czole i szczycie głowy, u kobiet widoczne 
jest jedynie rozrzedzenie włosów na szczycie głowy bez 
ich całkowitej utraty.

JAK ZMNIEJSZYĆ WYPADANIE 
WŁOSÓW?

Współczesna kosmetologia nie przestaje poszukiwać 
skutecznych metod rozwiązujących problem wypada-
nia włosów. Substancjami dotąd wykorzystywanymi są: 
amineksil, kofeina oraz ekstrakty roślinne (m.in. czar-
na rzepa, pokrzywa, skrzyp polny). Na rynku dostępne 
są zarówno szampony przeciw wypadaniu włosów, 
odżywki, maski, mgiełki, lotiony, jak i pełne kuracje 
przeznaczone do włosów osłabionych i nadmiernie 
wypadających. Należy pamiętać, że fundamentalnym 
czynnikiem wpływającym na zmniejszenie wypadania 
włosów jest odpowiednia pielęgnacja. Przede wszyst-
kim należy wyeliminować błędy pielęgnacyjne i zadbać 
o kondycję skóry głowy. Ważny jest odpowiedni poziom 
jej nawilżenia, właściwy mikrobiom oraz odpowiednia 
warstwa sebum niepowodująca zatkania ujść mieszków 
włosowych. O wszystkie te parametry możemy zadbać, 
stosując preparaty kosmetyczne dostępne na drogeryj-
nych i aptecznych półkach.

Bardzo istotnym elementem pielęgnacyjnym jest stoso-
wanie peelingów do skóry głowy. Poprawiają krążenie, 
aby dostarczyć większe ilości tlenu do cebulek włoso-
wych. Wskazane jest też zrezygnowanie z zabiegów, ta-
kich jak prostowanie, kręcenie czy tapirowanie włosów, 
a do suszenia należy wykorzystywać jedynie chłodny 
nawiew suszarki. 

Niewątpliwie leczenie nadmiernego wypadania włosów 
zależy od jego przyczyny. W łysieniu androgenowym wy-
korzystuje się najczęściej dostępny bez recepty minok-
sydyl (np. Loxon). Jednak w przypadku nasilających się 
problemów z wypadaniem włosów, należy skonsultować 
się z dermatologiem, który przed rozpoczęciem leczenia 
wykona szereg odpowiednich badań.

DIETA I SUPLEMENTY

Wzbogacenie codziennej diety, a także wprowadze-
nie suplementacji uzupełniającej niedobory, w postaci 
tabletki przeciw wypadaniu włosów, jest konieczne, 
aby zapoczątkować odrost włosów oraz jednocześnie 

zminimalizować proces nadmiernego ich wypadania.

Witaminy na włosy (z grupy B, wit. D3, A, E czy PP) są 
głównymi składowymi preparatów wieloskładnikowych 
przeznaczonych dla osób borykających się z tym proble-
mem. W suplementach tych znajduje się także biotyna, 
kwas foliowy, antyoksydanty, minerały takie jak: cynk, 
selen, żelazo. W ich składzie znajdziemy ponadto droż-
dże, pokrzywę, skrzyp polny czy pędy bambusa.

DOMOWE SPOSOBY NA WYPADA-
NIE WŁOSÓW

Domowe sposoby walki z nadmiernym wypadaniem 
włosów bazują na naturalnych substancjach, takich 
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Każdego dnia liczba wypadających 
włosów może wynosić nawet 100. 
Jeśli jednak ta ilość przez ostatnich 
kilka tygodni jest większa, a podczas 
każdego czesania obserwujemy więcej 
włosów na szczotce niż zazwyczaj, 
należy poszukać przyczyny.

jak: oliwa z oliwek, olej 
rycynowy, sok z cytryny, 
żółtka jaj, miód czy świe-
że drożdże rozpuszczone 
w wodzie. Nasze babcie 
radziły sobie z proble-
mem wypadających wło-
sów za pomocą maseczek 
sporządzanych z tych 
składników. I choć wybór 
gotowych produktów drogeryjnych jest ogromny, warto 
sięgnąć do korzeni, stosując zabiegi domowej roboty. 
Dobroczynne właściwości posiadają także zioła: skrzyp 
polny, pokrzywa, dziurawiec zwyczajny czy korzeń ło-
pianu. Napary można wykorzystać nie tylko do picia 

– stosowane zewnętrznie do płukania włosów i skóry 
głowy mają nieocenione właściwości wzmacniające.

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl

URODA
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RECENZJERECENZJE    
REDAKTORAREDAKTORA

MUSTELA COLD CREAM SZTYFT
Kiedy aura nie sprzyja spacerom, a na dworze jest wietrznie i mroź-
no, nie warto z rezygnować z przebywania na świeżym powietrzu. 
Ponieważ mądre przysłowie mówi, że nie ma złej pogody, tylko 
ludzie są nieodpowiednio ubrani, warto odpowiednio ubrać rów-
nież skórę, szczególnie delikatną skórę naszych maluchów. Dobrze 
mieć pod ręką wygodny sztyft Mustela Cold Cream. Ten odżyw-
czy i ochronny produkt nie zawiera wody i idealnie się sprawdzi 
w temperaturach poniżej zera. Jego bogata konsystencja idealnie 
ochroni twarz (usta, policzki), ale również i wierzch dłoni dziecka. 
Praktycznie skonstruowane opakowanie jest bardzo wygodne, nie-
wielkich rozmiarów i można je zawsze zabrać ze sobą. Co ważne, 
Mustela Cold Cream można stosować już od pierwszych dni życia!

Cena w Drogerii Medicover – od 18,95 PLN

JOWAE ZESTAWY PREZENTOWE
Prezent z przesłaniem? Tak! Jowae to jedna z nowszych francuskich 
marek kosmetycznych inspirowana koreańską pielęgnacją. W krótkim 
czasie od jej pojawienia się zasłużenie zyskała uznanie i rzeszę fanów. 
To dla nich i ich potrzeb powstały specjalnie zestawy składające się 
z produktu głównego, oraz uzupełniającego pielęgnację prezentu! 
„Be Pure” dla skóry mieszanej i tłustej, „POSITIVE Energy” dla każdego 
rodzaju skóry wymagającej zastrzyku energii, „CHOOSE THE Glow” 
dbający o skórę suchą oraz  przeciwzmarszczkowe „STAY Wonderful” 
dla skór normalnych i mieszanych. Kosmetyki pełne naturalnych i sku-
tecznych składników zapakowane w estetyczne i nowoczesne opa-
kowania z delikatnym motywem kwiatów sprawiają, że zestawy te są 
wspaniałym gotowym prezentem, który zachwyci każdego!

LIERAC ZESTAWY PREZENTOWE
Kiedy nasze życie i życie naszych bliskich jest pełne coraz to nowych 
ograniczeń, desperacko poszukujemy sposobów, aby znaleźć chwilę 
spokoju i ukojenia. Pielęgnacja skóry może być właśnie taką uciecz-
ką… z dodatkowym benefitem w postaci coraz lepszego jej wyglądu. 
Francuskie Laboratoria Lierac, przygotowały na okres świąteczny 
wspaniałe zestawy, w których znajdują się gotowe kuracje, skonstru-
owane w taki sposób, aby zadbać o potrzeby każdego rodzaju skóry. 
W ekskluzywnych kartonowych pudełkach kryją się minimum dwa 
rodzaje produktów w których jeden jest prezentem, lub ich większa 
ilość i dodatkowe piękne gadżety w postaci kosmetyczek, poręcz-
nych etui na kosmetyki lub dokumenty. Gotowe zestawy składające 
się z kultowych już linii, są wspaniałym pomysłem na prezent dla 
siebie lub Osoby, którą chcemy obdarować wspaniałą kosmetyczną 
podróżą pełną przyjemności i skutecznego działania. 

Cena w Drogerii Medicover – od 95,00 PLN

NUXE ZESTAWY PREZENTOWE
Marki Nuxe przedstawiać nie trzeba, jest z nami od wielu lat! 
Niestrudzenie i ciągle zaskakuje innowacjami w swoich znanych już 
na całym świecie produktach. Pełna naturalnych składników pielę-
gnacja, prócz skuteczności, zaskakuje wyjątkową przyjemnością sto-
sowania, uzbrojona w powalające, relaksujące zapachy odpowiednie 
na każdą porę roku. Zestawy prezentowe składają się z bestselero-
wych pozycji Nuxe , takich jak: żele, olejki, kremy, balsamy, dbających 
o potrzeby skóry zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Cudownie pachnące 
świece, a nawet perfumy! Kolejny raz mamy możliwość zapoznania 
się z wieloma produktami ukrytymi w kosmetycznym „kalendarzu ad-
wentowym”! Co może być lepszego od 24 pozytywnych, kosmetycz-
nych niespodzianek kryjących się w pięknym kartonowym pudełku… 
droga do świąt usłana kosmetycznymi perłami Nuxe! 

Cena w Drogerii Medicover – od 95,95 PLN

CATEGORY MANAGER KATARZYNA RINAS, KOSMETOLOG MAGDALENA KOWALCZYK,  
MGR FARMACJI JOANNA HOROSZ

Cena w Drogerii Medicover – od 75,00 PLN
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MUSTELA ZESTAWY EKO MALUCH
Francuskie Laboratoria Expanscience w ciągu wieloletniej dzia-
łalności nieustająco ulepszały formuły produktów Mustela dedy-
kowanych dla dzieci. Dzisiaj linie produktów Mustela składają się 
w większości z naturalnych składników, delikatnie, ale skutecznie 
pielęgnujących skórę naszych milusińskich. Składy produktów są 
bezpieczne dla wrażliwej i wymagającej pielęgnacji skóry malusz-
ków. Obecnie takie produkty jak delikatny Żel do mycia, Olejek my-
jący  oraz Stelatopia Olejek myjący można zakupić w specjalnych 
zestawach, w których do każdego produktu dołączony jest krem do 
pielęgnacji buzi, odpowiadający potrzebom skóry normalnej, suchej 
lub skłonnej do atopii. Zestawy są idealnym prezentem dla malusz-
ka… póki nie wkroczy w świat klocków i innych głośnych zabawek.

Cena w Drogerii Medicover – od 46,95 PLN

KLORANE ZESTAWY SZAMPON 
+ BALSAM
Czapki, kaptury, suche ciepłe powietrze w pomieszczeniach powo-
dują, że włosy, szczególnie te długie, wymagają więcej uwagi niż 
w okresie letnim. Kiedy włos staje się suchy, elektryzuje się, łamie,  
a skóra głowy zaczyna swędzieć, lub też odwrotnie, włosy szybko 
się przetłuszczają i nie są puszyste, łatwo można temu zaradzić 
zmieniając lub dobierając odpowiedni szampon i balsam do sku-
tecznej pielęgnacji. Teraz ponownie fani Klorane mogą zakupić 
w atrakcyjnych cenowo zestawach produkty z gam Klorane Mango, 
Piwonia, Len, Granat oraz nowość Capuacu. Szampon i balsam 
stanowiący uzupełnienie pielęgnacji spowodują, że skóra głowy 
szybko powróci do równowagi, a włosy będą piękne i błyszczące.

Cena w Drogerii Medicover – od 69,95 PLN

RABAT20%

URIAGE BARIEDERM I XEMOSE
Produkty Uriage to odpowiedź na potrzeby każdego typu skóry, nieza-
leżnie od wieku. Sprawdzają się świetnie nawet dla skóry wyjątkowo 
wrażliwej. Słynna, znana na całym świecie, wyjątkowo dobroczynna 
woda termalna Uriage, jest składnikiem wszystkich produktów z linii na-
wilżającej, przeciwzmarszczkowej i regenerującej. Wyjątkowe proporcje 
pierwiastków śladowych i minerałów sprawiają, że jest to woda o najbar-
dziej zbalansowanym składzie. Kosmetyki z linii Bariederm oraz Xemose 
naprawiają i koją uszkodzoną, podrażnioną oraz skłonną do atopii skórę. 
Działają antyseptycznie, zapobiega powstawaniu nieestetycznych śladów. 
Można je stosować na drobne urazy skóry, poparzenia, po zabiegach der-
matologicznych, na pieluszkowe zapalenie oraz egzemę.

SESDERMA ZESTAWY
Sesderma to innowacyjne hiszpańskie dermokosmetyki wykorzystujące 
odkrycia światowej dermatologii i genokosmetyki. Ich wysoka skuteczność 
wykorzystywana jest w gabinetach kosmetycznych. Od wielu lat można 
je znaleźć na półkach drogerii aptecznych. Przez cały rok poszczególne 
produkty są dostępne w atrakcyjnych zestawach, gdzie jeden z dwóch pro-
duktów jest gratisem. Obecnie kultowy już ratunek dla zmęczonej, mato-
wej i pozbawionej energii skóry to krem C–Vit, działający depigmentująco. 
Dla potrzeb skóry z wyraźnymi objawami starzenia się stworzono krem  
Reti–Age oraz zwiększający elastyczność i napięcie skóry krem  
Daeses – dający efekt liftingu. Kremy można zakupić w atrakcyjnych 
zestawach z dodatkowymi produktami zwiększającymi ich skuteczność.

Cena w Drogerii Medicover - od 169,99 PLN

HOLIKA HOLIKA SKIN RESCUER MASK SHEET 
Teraz maska równa się szybko, wygodnie i skutecznie. Holika Holika oferuje nam sheet masks 
– bawełniane płachty dopasowujące się do kształtu twarzy, z wyciętymi otworami na oczy, usta 
i nos. Są one nasączone substancjami aktywnymi, takimi jak rozświetlająca witamina C, prze-
ciwzapalny i przeciwbakteryjny ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej (madekasozyd), nawilżający kwas 
hialuronowy, przeciwzmarszczkowe peptydy czy wygładzający kolagen. Stosowanie masek na 
płachcie jest jednym z najważniejszych elementów pielęgnacji skóry, który praktykują Koreanki.

Cena w Drogerii Medicover – od 9,99 PLN
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MAGVIT B6
 
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ: Jedna tabletka 
zawiera: 48 mg jonów magnezu w postaci magnezu mleczanu dwuwod-
nego (Magnesii lactas) i 5 mg pirydoksyny chlorowodorku (Pyridoxini 
hydrochloridum). POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: tabletki dojelitowe. 
WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE: Wskazaniem do podawania preparatu 
Magvit B6 jest profilaktyka powikłań związanych z niedoborem ma-
gnezu i/lub witaminy B6 oraz uzupełnienie stwierdzonych niedoborów 
tych związków w organizmie. PRZECIWWSKAZANIA: Nadwrażliwość na 
którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność nerek, hiperma-
gnezemia, hiperwitaminoza B6, blok przedsionkowo-komorowy, my-
asthenia gravis, parkinsonizm leczony L-dopą bez stosowania inhibitora 
obwodowej dekarboksylazy lewodopy, znaczne niedociśnienie tętnicze, 
zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, 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 przepisu lekarza – OTC.

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

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 pomocniczą. Sto-
sowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH 
kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir jed-
nocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego 
ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol. Podmiot odpow-
iedzialny: Takeda GmbH. , Byk-Gulden-Str. 2, D-78467 Konstanz, Niemcy.

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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MGR FARMACJI MAGDALENA KRZEMIŃSKA

CHOCIAŻ NA HEMOROIDY, KTÓRE UZNANO ZA 
CHOROBĘ CYWILIZACYJNĄ, CIERPI TAK WIELE 
OSÓB, PACJENCI PRZYCHODZĄCY DO APTEKI, 
PYTAJĄC O LEKI NA TĘ DOLEGLIWOŚĆ, CZUJĄ 
SKRĘPOWANIE I WSTYD. WEDŁUG STATYSTYK, 
NA CHOROBĘ HEMOROIDALNĄ MOŻE CIERPIEĆ 
NAWET CO DRUGI POLAK. CZY NAPRAWDĘ JEST 
SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ?

JAK JE ROZPOZNAĆ
I LECZYĆ?

HEMOROIDY
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H
JAK JE ROZPOZNAĆ
I LECZYĆ?

Hemoroidy, czyli inaczej guzki krwawnicze, ma tak naprawdę każdy z nas. Są to naczy-
nia żylne umiejscowione w okolicy odbytu, które mają za zadanie wspomagać kontrolę 
wydalania poprzez uszczelnianie odbytnicy. U niektórych osób dochodzi jednak do 
powiększenia hemoroidów, co skutkuje bólem i problemami z wypróżnianiem.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY CHOROBY HEMOROIDALNEJ?

Niestety, postęp cywilizacyjny sprzyja rozwojowi choroby. Coraz więcej osób prowadzi 
siedzący tryb życia oraz jest mało aktywna fizycznie. Mówi się, że hemoroidy są chorobą 
pracowników biurowych i kierowców – w czym jest dużo prawdy. Nie bez znaczenia 
pozostaje prawidłowa dieta. Chorobie hemoroidalnej sprzyja spożywanie produktów 
ubogich w błonnik z jednoczesną niewielką podażą wody.

Grupą wyjątkowo narażoną na powstawanie hemoroidów są ciężarne kobiety. 
Dlaczego? Stan ciąży daje szczególne predyspozycje do rozwoju choroby hemoroidal-
nej. Rosnący w macicy płód uciska na żyły jamy brzusznej, powodując wzrost ciśnienia 
żylnego i utrudniając odpływ krwi z hemoroidów. Co więcej, podwyższony w czasie cią-
ży poziom progesteronu zwiększa podatność ścian żylnych na rozciąganie. Także często 
występujące w czasie ciąży zaparcia mogą być przyczyną powstawania hemoroidów.

JAKIE OBJAWY DAJĄ HEMOROIDY?

Rozpoznanie hemoroidów, szczególnie w zaawansowanym stanie, zazwyczaj nie spra-
wia dużo problemów. Początkowo hemoroidy pozostają w wewnętrznej części odbytu, 
pacjent nie widzi ich ani nie czuje, ale podczas problemów z wypróżnianiem mogą 
krwawić. Chociaż widok jasno czerwonej, świeżej krwi może działać alarmująco, nie 
ma powodów do obaw. 

ZDROWIE

HEMOROIDY
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Wraz z postępem choroby, guzki wydostają się na 
zewnątrz odbytu, zaczynają boleć, piec i swędzieć. 
Hemoroidy, których nie da się wprowadzić z powrotem 
do wnętrza odbytu, oznaczają mocno zaawansowaną 
chorobę. 

Chociaż na pierwszy rzut oka tak łatwo rozpoznać 
występowanie hemoroidów, nie powinno się zwlekać 
z wizytą u lekarza, który postawi odpowiednią diagno-
zę. Mimo że zazwyczaj nie są groźne, mogą być jedynie 
objawem jakiejś poważniejszej choroby.

JAK WYGLĄDA LECZENIE?

Składniki stosowane zazwyczaj w preparatach na 
hemoroidy to substancje przeciwbólowe, przeciwza-
palne lub ściągające. Czy hemoroidy swędzą, pieką, 
bolą, krwawią? To naprawdę istotne pytania. Lekarz 
lub farmaceuta na pewno zadadzą je, aby dobrać lek 
odpowiedni dla pacjenta. 

Najpopularniejszymi preparatami stosowanymi w le-
czeniu hemoroidów są czopki i maści. Maści na hemo-
roidy mają zazwyczaj specjalny aplikator, który można 
wprowadzić do środka odbytu, dzięki czemu lek działa 
nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie. Dobrym po-
mysłem przy uporczywych hemoroidach jest połącze-
nie dwóch postaci leków, które zawierają substancje 
uzupełniające się wzajemnie.

Oprócz maści i czopków, można wspomagać się także 
farmakoterapią doustną. W leczeniu hemoroidów po-
mocne będą preparaty stosowane w leczeniu żylaków 
nóg – zawierające substancje uelastyczniające ściany 
żył i poprawiające krążenie krwi. Warto zwrócić uwagę 
na substancje, takie jak: ruszczyk, kasztanowiec, czy 

diosmina. Wspomagająco działa także robienie nasia-
dówek z kory dębu, która ma działanie ściągające.

Przy uporczywych, bolesnych, opornych na leczenie 
hemoroidach, lekarz może zalecić zabiegi, takie jak: 
laseroterapia, skleroterapia czy klasyczny zabieg 
chirurgiczny.

JAK ZAPOBIEGAĆ POWSTAWA-
NIU HEMOROIDÓW?

Wiadomo – lepiej zapobiegać niż leczyć. Aby uniknąć 
problemu hemoroidów, należy prowadzić aktywny 
tryb życia i unikać długiego siedzenia. Jeśli jest to 
utrudnione, na przykład poprzez wykonywanie pracy 
biurowej, warto pamiętać, aby raz na godzinę wstać 
z krzesła, rozciągnąć się, a najlepiej przespacerować 
do kuchni po szklankę wody – gdyż odpowiednie na-
wodnienie jest bardzo istotne w kwestii zapobiegania 
hemoroidom. 

Podczas ćwiczeń na siłowni, warto pamiętać o pra-
widłowym podnoszeniu ciężarów. Dobrze jest także 
zadbać o odpowiednią dietę. Pożywienie powinno być 
bogate w błonnik, nie przetworzone, lekkostrawne. 
Wskazane jest pieczywo pełnoziarniste oraz duża ilość 
warzyw. Nieodpowiednia dieta sprzyja zaparciom, któ-
re także są jedną z przyczyn powstawania hemoroidów.

Kosmetyki używane do higieny intymnej nie powinny 
zawierać substancji drażniących, a noszona bielizna 
powinna być uszyta z naturalnych, przewiewnych 
materiałów.

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl

Chorobie hemoroidalnej sprzyja 
spożywanie produktów ubogich 
w błonnik z jednoczesną niewielką 
podażą wody.
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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

ISKIAL MAX + CZOSNEK
Zima nadchodzi wielkimi krokami. Niestety wraz z nią zauważa się 
wzrost infekcji wśród dzieci i dorosłych. W aptece bardzo często 
farmaceuta słyszy pytania o rekomendację produktu podnoszącego 
odporność. Według producenta, Iskial MAX + czosnek to maksy-
malne wsparcie odporności. Zawiera kilka kluczowych składników 
wspomagających układ odpornościowy: wyciąg z wątroby reki-
na, witaminę D3 oraz czosnek – tyle dobroci w jednej kapsułce. 
Zalecany dla dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Cena w Drogerii Medicover – od 45,99 PLN

ORSALIT DLA DOROSŁYCH
Infekcje żołądkowe to nic przyjemnego. Towarzyszące im biegun-
ki i wymioty potrafią być naprawdę bardzo męczące. Skutkują 
utratą cennych elektrolitów, a to pierwszy krok do odwodnienia. 
Czysta woda nie nawadnia, bo nie zawiera potrzebnych do tego 
elementów, takich jak: sód, potas, chlorki czy glukoza. Preparat 
Orsalit to właściwy wybór. Dostarcza wszystkiego, co niezbędne. 
Ma idealny skład, zgodny z zaleceniami WHO, a do tego przyjemny 
malinowo-cytrynowy smak. Wystarczy rozpuścić zawartość saszetki 
w odpowiedniej ilości wody i wypić, by poczuć moc prawdziwych 
elektrolitów.

Cena w Drogerii Medicover – od 18,99 PLN
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LICENCJONOWANY DIETETYK, TECHNIK FARMACEUTYCZNY IZABELA HORTYŃSKA

TERMINU „DIETA KETOGENNA” UŻYŁ PO RAZ PIERWSZY 
DR R.M. WILDER Z KLINIKI MAYO W 1921 ROKU. NATOMIAST  
O SAMEJ DIETOTERAPII JUŻ W STAROŻYTNEJ GRECJI PISAŁ 
ARYSTOTELES. HIPOKRATES – GRECKI LEKARZ, ŻYJĄCY 
W I WIEKU P.N.E. ORAZ PREKURSOR WSPÓŁCZESNEJ 
MEDYCYNY – RÓWNIEŻ WIEDZIAŁ O POZYTYWNYCH 
EFEKTACH ODPOWIEDNIEJ DIETY. ZAUWAŻYŁ WPŁYW 
GŁODÓWKI NA LECZENIE EPILEPSJI. DZIŚ WIEMY, ŻE 
ZASTOSOWANIE TEGO TYPU TERAPII PROWADZI DO 
KORZYSTNYCH ZMIAN BIOCHEMICZNYCH W ORGANIZMIE, 
GDYŻ KOMÓRKI CZŁOWIEKA PO WYKORZYSTANIU REZERW 
WĘGLOWODANÓW, ZACZYNAJĄ JAKO SUBSTRAT 
WYKORZYSTYWAĆ TŁUSZCZ.

CZYM JEST, 
ZASADY I EFEKTY

DIETA 
KETOGENICZNA
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KKlasyczna dieta ketogeniczna bazuje na tłuszczu stanowiącym 90% 
diety, pozostałe składniki pokarmowe to białka w ilości 8% oraz 
węglowodany (2%).

DIETA KETOGENICZNA – DLA KOGO?

Dieta ketogenna jest najbardziej znanym przykładem niefarmako-
logicznej metody leczenia padaczki lekoopornej u dzieci i doro-
słych. Najnowsze doniesienia sugerują, że może mieć pozytywne 
skutki również w leczeniu: choroby Alzheimera, schorzeń onko-
logicznych (np. guza mózgu), autyzmu, udaru mózgu oraz uszko-
dzenia rdzenia kręgowego. Brak jest jednak badań klinicznych 
potwierdzających tę tezę.

W standardowych warunkach, przy jednoczesnym zastosowaniu 
zrównoważonej ilości węglowodanów i tłuszczów, wyłącznym pali-
wem napędowym dla mózgu jest glukoza. Dlatego warto wiedzieć, 
że tkanka mózgowa człowieka zużywa jej około 120 g na dobę, 
co stanowi nawet 60% całkowitego zapotrzebowania. Niedobór 

ZDROWIE

DIETA 
KETOGENICZNA
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węglowodanów, przy jednoczesnym zwiększonym po-
borze tłuszczów, sprawia, że to właśnie tłuszcze stają 
się alternatywnym źródłem energii.

Długotrwała głodówka lub stosowanie wyłącznie diety 
lipidowej (tłuszczowej), doprowadza do wyniszczenia 
organizmu. Zatem tego typu dietoterapia, dla bezpie-
czeństwa, powinna być stosowana tylko krótkotrwale 
oraz pod kontrolą specjalisty.

DIETA KETOGENICZNA – JAK 
DZIAŁA?

Same kwasy tłuszczowe nie mogą przekroczyć barie-
ry krew-mózg, ponieważ związane są z albuminami. 
Ulegają jednak procesom spalania, a efektem ich 
utleniania jest wytworzenie ciał ketonowych (m.in. 
acetonu, acetooctanu, acetylokarnityny). Te natomiast 
wytwarzane głównie w wątrobie przedostają się do 
krwi, następnie do tkanek obwodowych, aby docelowo 
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przedostać się przez barierę krew-mózg.

Powolne ograniczanie poboru węglowodanów na 
rzecz tłuszczów może powodować adaptację mózgu 
do wykorzystywania ciał ketonowych jako materiału 
energetycznego. W efekcie wzrost zawartości ciał keto-
nowych we krwi i zwiększone ich wydalanie z moczem, 
prowadzą do kwasicy ketonowej, nazywanej ketozą.

DIETA KETOGENNA W LE-
CZENIU PADACZKI

Dokładny mechanizm działania ciał ke-
tonowych oraz diety ketogennej w lecze-
niu padaczki nie został jeszcze odkryty 
przez naukowców. Wiemy natomiast, że 
zjawisko diety ketogennej różni się me-
chanizmem działania od działania leków 
przeciwepileptycznych. 

Ciała ketonowe wpływają na układ neuro-
transmiterów w mózgu; aceton wykazuje 
działanie przeciwdrgawkowe. Wykazano, 
że dieta ketogenna przyczynia się do syn-
tezy GABA (kwas gamma-aminomasłowy) 
w mózgu oraz zwiększa hyperpolaryzację 
neuronów poprzez wpływ na kanały po-
tasowe, co powoduje zahamowanie nad-
miernej pobudliwości neuronów, powodu-
jąc zmniejszoną częstotliwość napadów 
padaczkowych w chorobie przewlekłej.

DIETA KETOGENNA – JAK 
SIĘ PRZYGOTOWAĆ?

Amerykański neurolog dziecięcy specja-
lizujący się w leczeniu epilepsji, John M. 
Freeman, jako jeden z pierwszych badaczy 
opracował protokół wejścia w stan keto-
zy. Zaleca, aby dietoterapię poprzedzić 
ograniczeniem poboru węglowodanów. 
Natomiast przed wdrożeniem diety ke-
togenicznej – zastosować dwudniową 
głodówkę. 

Etap głodówki powinien być następnie 
przedłużony pod kontrolą lekarza lub die-
tetyka, pamiętając o regularnym pomiarze 
poziomu glukozy we krwi. Całkowite od-
stawienie pokarmu jest utrzymywane aż 
do osiągnięcia głębokiej kwasicy w moczu. 
Następnie, po osiągnięciu tego stanu, zo-
staje wprowadzona dieta ketogeniczna. 
W pierwszym dniu od wdrożenia powin-
na zaspokajać 30% zapotrzebowania ka-
lorycznego, natomiast 100% zapotrzebo-
wania dopiero w dniu trzecim.

 
NIEPOŻĄDANE EFEKTY WDROŻE-
NIA DIETY KETOGENICZNEJ

Efektem niepożądanym po wprowadzeniu klasycznej 
diety ketogennej mogą być zaburzenia ze strony prze-
wodu pokarmowego: mdłości oraz wymioty, biegunki 
oraz zaparcia, bóle brzucha. Jednak najczęściej z bie-
giem czasu organizm adaptuje się i objawy te ustępują. 

ZDROWIE
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Dodatkowo poważnym negatywnym objawem wpro-
wadzenia diety tłuszczowej, jest kamica układu mo-
czowego, która występuje u 7% pacjentów.

W moczu powinien utrzymywać się stały poziom ciał 
ketonowych, który świadczy o odpowiedniej proporcji 
składników żywieniowych. Jest on prosty do zbadania 
w warunkach domowych, więc nie ma potrzeby wysy-
łania próbek do laboratorium analitycznego.

CO JEŚĆ NA DIECIE 
KETOGENICZNEJ?

W diecie ketogennej najważniejsze są odpowiednie 
proporcje tłuszczu do węglowodanów i białek. Dlatego 
wykwalifikowany dietetyk kliniczny każdy jadłospis do-
biera indywidualnie. Dokładne proporcje uzależnione 
są od poziomu rozwoju i wieku pacjenta. Dla przykładu 
jadłospis dziecka wykazującego duże zapotrzebowanie 
na białko w okresie wzrostu i rozwoju będzie różnił się 
od diety zaproponowanej pacjentowi w pełni dojrzałe-
mu. Wszystkie składniki zostają wyliczone w gramach, 
a nie w kaloriach, jak w przypadku diety zrównoważo-
nej. Jest to robione w celu uniknięcia przyrostu masy 
ciała. Posiłki serwowane w diecie ketogenicznej należy 
przygotowywać z największą starannością, aby utrzy-
mać prawidłowy poziom węglowodanów i białek. 

Ze względu na ubogość witamin i minerałów w diecie 
tłuszczowej, dietetyk prowadzący musi pamiętać o od-
powiedniej suplementacji wapnia, żelaza oraz kwasu 
foliowego. Jednocześnie należy pamiętać o dużym ry-
zyku wystąpienia anemii oraz złamań kości.

KTÓRE PRODUKTY SPOŻYWCZE 
WYBRAĆ?

Podczas zakupu artykułów spożywczych składających 

Dieta ketogenna jest przeznaczona 
wyłącznie dla pacjentów zmagających 
się z chorobami neurologicznymi. 
Dlatego może być prowadzona tylko 
pod nadzorem wykwalifikowanego 
dietetyka klinicznego oraz na wyraźne 
zalecenie lekarza prowadzącego.

się na dietę ketogenną należy kierować się jakością 
produktów. Dlatego najlepiej wybierać produkty eko-
logiczne z uznanych i certyfikowanych upraw i hodowli. 

Bazę jadłospisu stanowi mięso, takie jak: wołowina, 
dziczyzna, jagnięcina oraz wieprzowina, ale nie może 
zabraknąć również ryb i owoców morza, nabiału (głów-
nie jaj i pełnotłustych produktów mlecznych) oraz orze-
chów. Dozwolone w odpowiedniej ilości są również  

warzywa, takie jak: awokado, pieczarki, kapusta, cuki-
nia, brukselka, brokuły czy szpinak. 

Dieta dopuszcza dodatek roślinnych tłuszczów, jednak 
ogranicza je wyłącznie do masła, oleju kokosowego 
oraz oliwy z oliwek.

CZEGO NIE JEŚĆ NA DIECIE 
KETOGENICZNEJ?

W jadłospisie, który ma na celu ograniczenie napadów 
padaczkowych, ważny jest każdy gram węglowodanów.

Należy zrezygnować z:
•  słodyczy i ciast,
•  większości owoców (przede wszystkich winogron, 

bananów),
•  kasz i makaronów,
•  płatków śniadaniowych,
•  ziemniaków i produktów bogatych w skrobię,
•  napojów słodzonych – zastępując je wodą.

Ważne, aby powiadomić lekarza i dietetyka prowa-
dzącego o wszystkich lekach oraz suplementach die-
ty przyjmowanych regularnie, ponieważ nawet w nich 
znajdziemy cukier, który przy bilansie diety ketogennej 
jest niezwykle istotny.
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DIETA KETOGENICZNA 
– PRZECIWWSKAZANIA

Dieta ketogeniczna jest kategorycznie zabroniona do 
wprowadzania w warunkach domowych bez konsulta-
cji z lekarzem i dietetykiem. Warto również zaznaczyć, 
że nie jest to sposób na piękną sylwetkę i zrzucenie 
zbędnych kilogramów. Dlatego należy pamiętać, że 

wszystkie diety oparte na wykluczaniu jakichkolwiek 
produktów odżywczych mogą nam jednocześnie 
bardzo zaszkodzić, zagrozić zdrowiu, a nawet życiu. 
Bardzo znanym przykładem jest również wysokobiał-
kowa dieta Dukana, która doprowadziła wiele osób do 
ciężkich schorzeń nerek, wymagających hospitalizacji.

 
Przykładowy posiłek w diecie 
ketogenicznej

Ten artykuł oraz wiele innych znajdziesz na etwojfarmaceuta.pl
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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. Umożliwia 
łatwe podanie leków do dróg oddechowych. Dodatkowo nawilża 
śluzówkę oraz ułatwia usunięcie zalegającej wydzieliny i udrożnie-
nie nosa. Inhalator jest niezwykle prosty w użyciu. Natomiast sama 
inhalacja polega na rozproszeniu płynu do aerozolu, dzięki czemu 
lecznicza mgiełka wnika do płuc. Polecany w astmie oskrzelowej, 
zapaleniu oskrzeli oraz katarze. Gwarancja w systemie door to door 
na okres 3 lat.  

Cena w Drogerii Medicover – od 149,99 PLN

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 ma-
jących zwiększone zapotrzebowanie na wapń. Dodatek kwercety-
ny ma wpływ na wychwytywanie wolnych rodników w organizmie 
człowieka. Blokuje również wydzielanie histaminy.  

Cena w Drogerii Medicover – od 9,99 PLN

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

Cena w Drogerii Medicover – od 58,00 PLN
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DEFLEGMIN
Deflegmin, 75 mg kapsułki o przedłużonym uwalnianiu: 1 kap-
sułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 75 mg ambroksolu 
chlorowodorku. Wskazania do stosowania: Ostre i przewlekłe 
choroby płuc oraz oskrzeli przebiegające z utrudnieniem odkrz-
tuszania lepkiej wydzieliny z dróg oddechowych. Przeciwskazania:  
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek sub-
stancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: PharmaSwiss Česká 
republika s.r.o.: Jankovcova 1569/2c: 170 00 Praha 7: Republika Cze-
ska. Data przygotowania: 11.07.2017 r.

NUROFEN DLA DZIECI FORTE 
TRUSKAWKOWY
Nurofen dla dzieci Forte, Ibuprofenum, 200 mg/5 ml, zawiesina doust-
na. Wskazania do stosowania: Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu 
o nasileniu małym do umiarkowanego. Objawowe, krótkotrwałe lec-
zenie gorączki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen lub 
inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, 
sodu chlorek, sacharyna sodowa, polisorbat 80, bromek domifenu, mal-
titol ciekły, glicerol, guma ksantan, aromat truskawkowy (zawierający 
glikol propylenowy, kwas askorbowy (E 300), naturalne i identyczne z 
naturalnym substancje aromatyczne), woda oczyszczona. Pacjenci, u 
których wcześniej wystąpił skurcz oskrzeli, astma, zapalenie błony ślu-
zowej nosa lub pokrzywka powiązane z przyjmowaniem kwasu acety-
losalicylowego lub innych niesterodidowych leków przeciwzalapnych. 
Pacjenci, u których wcześniej wystąpiło krwawienie lub perforacja 
przewodu pokarmowego powiązane z wcześniejszą terapią lekami 
z grupy NLPZ. Pacjenci z czynną lub nawracającą w wywiadzie cho-
robą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub z krwotokiem (dwa 
lub więcej niezależnych, potwierdzonych przypadków owrzodzenia 
lub krwawienia). Naczyniowo-mózgowe lub inne czynne krwawienie. 
Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością ner-
ek lub ciężką niewydolnością serca. Zaburzenia krzepnięcia (ibupro-
fen może wydłużać czas krwawienia). Zaburzenia wytwarzania krwi o 
nieustalonym pochodzeniu, takie jak małopłytkowość. Ostatni tryme-
str ciąży. Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

OTRIVIN
Aerozol do nosa, roztwór. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksy-
lometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). 
Wskazania do stosowania: nadmierne przekrwienie błony śluzowej 
nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, 
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok. Pro-
dukt leczniczy ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych 
zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony ślu-
zowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco  
w zapaleniu ucha środkowego. Otrivin ułatwia wziernikowanie nosa. 
Otrivin jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży 
w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na 
ksylometazolinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Podobnie jak w przypadku innych leków zwężających naczyn-
ia krwionośne, produktu Otrivin nie należy stosować u pacjentów 
po zabiegach chirurgicznych prowadzonych drogą przeznosową,  
np. przezklinowe usunięcie przysadki i po zabiegach chirurgicznych 
przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim 
kątem przesączania. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa 
lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa. Podmiot odpowied-
zialny: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

SANSOVIT CALCIUM
Podmiot odpowiedzialny: Takeda Pharma Sp. z o.o. Skład: 5 ml syro-
pu zawiera substancje czynne: Glukonolaktobionian wapnia 1442,5 
mg Laktobionian wapnia 313,6 mg Inne składniki leku to: sacharoza 
i sodu benzoesan. Wskazania: Profilaktyka i uzupełnianie niedobo-
ru wapnia w organizmie, np. w okresie ciąży lub laktacji, w leczeniu 
osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii. Przeciw-
wskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Hiperkalcemia (np. u chorych z nadczyn-
nością gruczołów przytarczycznych, hiperwitaminozą D, szpiczak-
iem mnogim i przerzutami nowotworów do kości). Cięzka hiper-
kalciuria. Nie należy podawać produktu chorym na galaktozemię 
i cukrzycę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związany-
mi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-gal-
aktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować 
produktu leczniczego. Opakowanie: syrop, flakon 150 ml.

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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CEBION
Postać: krople doustne, roztwór. Skład jakościowy i ilościowy: 1 ml 
(około 20 kropli) zawiera 100 mg kwasu askorbowego (Acidum 
ascorbicum). Wskazania do stosowania: Zapobieganie i leczenie 
stanów niedoboru witaminy C w przypadkach kiedy stosowanie 
odpowiedniej diety nie wystarcza. Dawkowanie i sposób podawania: 
U małych dzieci do 3. roku życia preparat należy podawać po uzgod-
nieniu z lekarzem. Jeśli nie występuje konieczność innego dawkow-
ania: niemowlętom i małym dzieciom (od 28. dnia życia do końca  
23. miesiąca życia) podaje się 5–8 kropli preparatu na dobę, najlepiej 
dodając krople do butelki lub na łyżkę mleka, herbaty lub soku owo-
cowego; dzieci (od 24. miesiąca życia do końca 11. roku życia) po-
winny przyjmować 10 kropli na dobę; młodzież (od 12. roku życia)  
i dorośli 15–20 kropli na dobę. W razie większego zapotrzebowania 
na witaminę podane dawki można przyjmować dwa razy na dobę. 
Przeciwwskazania: Produkt jest przeciwwskazany do stosowania: 
u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kwas askorbowy 
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u pacjentów z kamicą 
nerkową, u pacjentów ze zwiększonym stężeniem kwasu moczo-
wego w wywiadzie, u pacjentów z zaburzeniami spichrzania żelaza 
(talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość syderoblastyczna),  
u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka. Podmiot odpowiedzialny: 
Merck Selbstmedikation GmbH, Frankfurter Str. 250, Darmstadt, Niem-
cy. Numer pozwolenia URPL,WMiPB: R/2593. Informacji udziela pod-
miot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego:  
Merck Sp. z o. o, al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa,
tel: (+48)22 53 59 700, www.merck.pl, SIoL opracowano na podst. ChPL 
z dn. 26.09.2014 r.

APAP DLA DZIECI FORTE
Paracetamol 40 mg/ml, zawiesina doustna. Wskazania do stosowa-
nia: Lek stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia bólu 
o lekkim i umiarkowanym nasileniu (ból głowy, ból zęba, bole men-
struacyjne) i/lub gorączki (wysokiej temperatury). APAP dla dzieci 
FORTE to lek stosowany do leczenia bólu o lekkim i umiarkowanym 
nasileniu i/lub gorączki u dzieci (starszych niż 3 miesiące), dzieci  
i dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym). Przeciwwskazania: 
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia sp. z o.o.

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.

LEVOPRONT
Nazwa produktu leczniczego: Levopront 60 mg/10 ml, syrop.  
Skład jakościowy i ilościowy: 10 ml syropu zawiera: 60 mg le-
wodropropizyny (Levodropropizinum). Substancje pomocnicze  
o znanym działaniu: sacharoza 4 g/10 ml, parahydroksybenzoesan 
metylu 13 mg/10 ml, parahydroksybenzoesan propylu 2 mg/10 ml. 
Postać farmaceutyczna: Syrop. Wskazania do stosowania:  Ob-
jawowe leczenie nieproduktywnego kaszlu. Przeciwwskazania:  
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek sub-
stancję pomocniczą. Nie należy stosować produktu leczniczego 
u osób z obfitą wydzieliną oskrzelową i zaburzeniami czynności 
rzęsek nabłonka oskrzelowego (zespół Kartagenera, dyskine-
za rzęsek). Ciąża i laktacja. Podmiot odpowiedzialny posiadają-
cy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Dompé farmaceutici 
S.p.A.Via San Martino 12 20122 Mediolan, W. Przedstawiciel 
podmiotu odpowiedzialnego: Angelini Pharma  Polska Sp. z o.o.  
ul. Podleśna 83, 05-552 Łazy. Numer pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu: Pozwolenie nr 9108. Kategoria dostępności produktu: 
LEK WYDAWANY BEZ RECEPTY. 

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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