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rodzinazdrowa

Wy�star�to�wa�ła�III�edy�cja�ogól�no�pol�skiej�kam�pa�nii�spo�łecz�nej�„Po�licz�my�się”.�Ak�cja�ma�na�ce�lu�zbu�-
do�wa�nie�spo�łecz�no�ści�wspie�ra�ją�cej�oso�by�cho�ru�ją�ce�na�ra�ka,�a�tak�że�ich�ro�dzi�ny�i�bli�skich.�Po�przez
sil�ną,�so�li�da�ry�zu�ją�cą�się�ze�so�bą�wspól�no�tę,�po�zy�tyw�nie�za�grze�wa�do�wal�ki�z�no�wo�two�rem�i�do�da�je
od�wa�gi.
Kam�pa�nia�nie�po�sia�da�spon�so�rów�ani�mar�ke�tin�go�wych�ce�lów.�Za�ak�cją�sto�ją�lu�dzie,�któ�rzy�ma�ją
tyl�ko�je�den�cel:�pod�jąć�wy�zwa�nie�po�li�cze�nia�się�z�ra�kiem�i�za�chę�cić�do�te�go�jak�naj�więk�sze�gro�no
osób.�Wła�śnie�na�tym�po�le�ga�si�ła�li�cze�nia�się.
W�I�edy�cji�„Po�licz�my�się”�w�ro�ku�2010�po�li�czy�ło�się�po�nad�10�tys.�osób,�w�II�by�ło�to�20�ty�s.�lu�dzi,
któ�rzy�stwo�rzy�li�praw�dzi�wą�i�sil�ną�spo�łecz�ność.
Na�stro�nie�ser�wi�su�po�licz�my�sie.pl�dzia�ła�wir�tu�al�ny�licz�nik.�Każ�da�osoba,�która�w�swo�im�ży�ciu�ze�-
tknęła�się�z�no�wo�two�rem�–�oso�bi�ście,�w�ro�dzi�nie,�wśród�zna�jo�mych,�przy�ja�ciół�lub�po�pro�stu�zga�dza
się�z�prze�sła�niem�kam�pa�nii,�że�rak�to�cho�ro�ba,�z�któ�rą�na�le�ży�wal�czyć�i�z�którą�moż�na�wy�grać.

Wię�cej:�policzmysie.pl/info/

Policz się z rakiem
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Rozpoczyna�się�upragnione�lato.�Z�mniejszym�bólem�przychodzi�nam�poranne�wstawanie�do
pracy.�A�jasne�i�ciepłe�popołudnia�zachęcają�nas�do�spędzania�ich�poza�domem.�Z�pewnością
pojawi�się�niejedna�okazja�ciekawego�wyjazdu.�Nie�marnujmy�zatem�urlopów�na�nadrabianie
zaległości�w�domowych�obowiązkach.�Koniecznie�wybierzmy�się�gdzieś�dalej�niż�tylko�na�spacer
do�parku.�Zmiana�miejsca�dostarcza�naszemu�mózgowi�dużo�bodźców.�Działa�to�na�niego�nie
tylko�stymulująco,�ale�i�sprawia,�że�rejestruje�on�znacznie�więcej�rzeczy,�które�interpretuje�jako
nowe.�To�własnie�dlatego�dni�spędzone�z�dala�od�rutyny�wydają�nam�się�dłuższe.�Jeśli�uważasz,
że�wyjazd�na�weekend�jest�za�krótki�i�nie�ma�sensu�–�mylisz�się.�Taki�weekend�odczujesz�jak
tydzień!�Nie�wahaj�się�więc�i�pozwól�sobie�nawet�na�spontaniczne�decyzje�o�tym,�gdzie�spędzisz
jutrzejszą� sobotę.� Dzięki� temu� nie� tylko� odpoczniesz,� ale� i� poczujesz� przypływ� energii.
Udowodnisz�też�sobie,�że�z�dnia�na�dzień�możesz�zmienić�życie.�Wystarczy�tylko,�że�będzisz�tego
chciała!

Redakcja

Zdrowy relaks 
wam się należy

W numerze...

Ze spół: Patrycja Przybyłowicz, Sabina

Bauman, Dagmara Moszyńska,

Katarzyna Sikora
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(dy rek tor), Agnieszka Gołębiewska,

Agnieszka Gołaszewska, 

Wioleta Kowalczyk

Wyda wca: Ja ro sław Śle szyń ski, 

Eu ro sys tem, 

ul. Wawelska 78 ap. 30 

02-034 War sza wa, 

tel.: (22) 822 20 16, 

fax: (22) 823 78 83

zdrowo@eurosys.pl

Okładka: Fotolia

Skład: Studio4you, Aneta Kobylińska

Dystrybucja: Aktualny numer

magazynu z pętelką trafia 

do prestiżowych salonów fitness, 

klinik medycznych, 

klinik odnowy biologicznej 

i hoteli z zapleczem SPA

Sprzedaż egzemplarzowa: Saloniki

EMPiK, Salony Prasowe RUCH
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tel. 801 443 122
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w czerwcu: zdrowie intymne

6 zachowaj intymną rów no wa gę. Na sza
flo ra bak te ryj na to uni kal ny eko sys tem,
więc dbaj my o je go rów no wa gę.

8 Ko sme tyk do za dań spe cjal nych. Żel,
pian ka, a mo że chu s tecz ki? Bez wzglę du
na to, co wy bie rzesz, sprawdź, co ta ki
kosme tyk po wi nien za wie rać.

9 wsty dli wy pro blem. Wa ka cyj ne ro man se,
jaz da na ro we rze, ką pie le w mo rzu czy w
je zio rze i wie le in nych let nich przy jem no ści
– wszystko to mo że skoń czyć się do kucz -
li wą in fek cją in tym ną. 

10 Uwa ga: mię śniak. Bo le sne, nie re gu lar -
ne lub bar dzo ob fi te mie siącz ki mo gą
ozna czać, że pod ślu zów ką ma ci cy roz -
wi ja się mię śniak.

zdro wie

12 Krę go słup bez bólu. Z punk tu wi dze -
nia bu do wy, krę go słup jest cu dem in -
ży nie rii. Jed nak z bie giem cza su je go
wy trzy ma łość spa da. Przy czy nia ją się
do te go głów nie sie dzą cy tryb ży cia
i nad wa ga. 

14 Kie dy mę czy cię zga ga. Zga ga to jed -
na z naj pow szech niej szych do le gli wo -
ści ukła du po kar mo we go. Jed na na
dzie sięć osób cier pi na nią co dzien nie.
Co zro bić, by pie cze nie w prze ły ku
minę ło?

16 za dbaj o właściwe krą że nie. Opuch -
nię te kost ki, cięż kie łyd ki i nie po ko ją ce
pa jącz ki na udach? To pierw sze ob ja -
wy ży la ków. Pod po wia da my, jak za -
trzy mać roz wój cho ro by i wzmoc nić
krą że nie w no gach. 

die te ty ka

20 pa rowanie to więcej witamin. Masz
już dość pie cze nia, sma że nia i du sze -
nia? Za cznij pa ro wać, czy li przy go to -
wy wać żyw ność z wy ko rzy sta niem
pa ry wod nej.

roz mo wa

28 an dże li ka 
pie cho wiak: 
W ży ciu nie lu bię
mar no wać 
ani minu ty
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pięć cen nych za sad

Sin giel ko, jedź nad mo rze!
na ukow cy z eu ro pe an Cen tre for envi ron ment udo -

wod ni li, że oto cze niem, w któ rym naj le piej się od -

po czy wa, jest mor ska pla ża. Bry tyj scy ba da cze

w cią gu dwóch lat prze py ta li po nad 2700 osób

spę dza ją cych wa ka cje na wsi, nad mo rzem, w gó -

rach i w miej skich par kach. wszyst kie te

miej sca speł ni ły swo je za da nie (urlo po wi cze wró ci li z wa ka cji

wy po czę ci i od świe że ni), jed nak re lak so wi naj le piej sprzy jał nad -

mor ski kra jo braz. Co cie ka we, naj bar dziej za do wo lo ne z wa ka -

cji nad brze giem mo rza by ły sa mot ne ko bie ty w wie ku 30-40

lat, któ re uda ły się tam w po je dyn kę. 

jedz truskawki
na odporność
tru skaw ki w czerw cu – już na sa mą myśl

o tym czu je my się jak w nie bie. tru skaw ki,

któ re już wkrót ce za le ją stra ga ny i skle py, są praw dzi wą skarb -

ni cą wi ta min. za wie ra ją mię dzy in ny mi wi ta mi nę pp, a, B1, B2

oraz ogrom ne ilo ści wi ta mi ny C. Są tak że bo ga te w so le mi ne -

ral ne i pek ty ny, któ re po pra wia ją pe ry stal ty kę je lit i sprzy ja ją

za cho wa niu smu kłej syl wet ki. Dzia ła ją od kwa sza ją co, krwio -

twór czo i wzmac nia ją co, a dzię ki za war to ści kwa su elegono -

we go, po ma ga ją chro nić or ga nizm przed no wo two ra mi. Jak by

te go by ło ma ło, sok z tru ska wek ma wła ści wo ści bak te rio bój -

cze takie jak chrzan, czo snek czy ce bu la. 

1

Sałatka z nasturcji 
dobra na bakterie
na stur cja, któ rej ozdo bą są pięk ne, po ma rań czo we

kwia ty, jest po pierw sze ja dal na (i to w ca ło ści),

a po dru gie – zdro wa. Dzia ła bak te rio bój czo i przy no si

ulgę w scho rze niach ukła du mo czo we go. Li ście i kwia -

ty na stur cji ma ją in ten syw ny za pach i ostry, pi kant ny

smak. Moż na ro bić z nich sa łat ki lub

sto so wać ja ko do da tek do in nych po -

traw. De li kat nie pie przo wa nu ta li ści

na stur cji do skona le kom po nu je się ze

sma kiem se ra, ja jek i drobiu. 3

Przygotuj skórę do lata
wy jeż dżasz na urlop? Już te raz przy go tuj swo ją

skó rę na kon takt ze słoń cem i sło ną wo dą. pierw -

szy krok w tym kie run ku to kil ka krót kich wi zyt

w so la rium – opa le ni zna to nasz na tu ral ny filtr

prze ciw ko opa rze niom sło necz nym. Ko lej ny za -

bieg, któ ry war to wy ko nać przed wa ka cja mi, to

pe eling ka wi ta cyj ny w pro fe sjo nal nym ga bi ne cie ko sme tycz nym. Dzię ki

nie mu let nia opa le ni zna utrzy ma się dłu żej i bę dzie bar dziej rów no mier -

na. pa nie o skłon no ściach do pę ka ją cych na czy nek po win ny pod dać się

przed wa ka cja mi za bie gom wzmac nia ją cym ich ścian ki i za opa trzyć się

w ru ti no scor bin. 

2

5

nie daj szan sy
mesz kom 
Czer wiec to ulu bio ny mie siąc me szek,

owa dów z ro dzi ny Si mu li dae. w pol sce ma my ich oko -

ło 50 ga tun ków, z któ rych kil ka na ście to ma li krwio pij -

cy. aby za bez pie czyć się przed ich uką sze nia mi, war to

za sa dzić w ogro dzie lub do nicz ce he lio trop. Je go kwia -

ty wy dzie la ją pięk ny, wa ni lio wy za pach, któ re go mesz -

ki nie zno szą. war to rów nież przyj mo wać pre pa ra ty

z wi ta mi ną B12 i uni kać zie lo nych ubrań, po nie waż ten

ko lor sil nie przy cią ga mesz ki. 

4
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W dzie�ciń�stwie�ni�gdy�nie�mia�-

łam�ob�ja�wów�cho�ro�by�lo�ko�mo�cyj�-

nej,�ale�od ja�kie�goś�cza�su�go�rzej

zno�szę� dłu�gie� po�dró�że.� Czy� to

moż�li�we,� że�by� po�ja�wi�ła� się� ona

u mnie�do�pie�ro�te�raz?

Tak.�Choć�cho�ro�ba�lo�ko�mo�cyj�na,
tzw.�ki�ne�to�za,�do�ty�czy�naj�czę�ściej
dzie�ci,�zda�rza�się�rów�nież,�że�po�ja�-
wia�się�na�gle�u zdro�wych,�doj�rza�-
łych�   pa�cjen�tów,� któ�rzy� ni�gdy
wcze�śniej�nie�mie�li�po�dob�nych�do�-
le�gli�wo�ści.�Cza�sa�mi�wy�star�czy,�że
oso�ba�wraż�li�wa�pa�trzy�na po�ru�sza�-
ją�cy�się�przed�miot,� jest�w stre�sie
lub�prze�by�wa�w źle�wie�trzo�nym�po�-
miesz�cze�niu.�Ki�ne�to�zę�ob�ser�wu�je
się�rów�nież�u cho�rych�z po�draż�nie�-
niem�ucha�we�wnętrz�ne�go,�a tak�że
u cię�żar�nych.� W skraj�nych� przy�-
pad�kach�nud�no�ści�i za�wro�ty�gło�wy
to�wa�rzy�szą�dy�na�micz�nej�ak�cji�(np.
przy me�czu�te�ni�so�wym)�lub�prze�-
glą�da�niu� pó�łek� skle�po�wych.� Po�-
cząt�ko�we� ob�ja�wy� są� bar�dzo
nie�spe�cy�ficz�ne,� po�le�ga�ją� na od�-
czu�ciach�go�rą�ca,�nie�wy�go�dy,�lę�ku,
nie�po�ko�ju,� na�stęp�nie� dusz�no�-
ściach,�uci�sku�w klat�ce�pier�sio�wej,
znu�że�niu,�zie�wa�niu.�Póź�niej�do�łą�-
cza�ją�się�za�wro�ty�i bó�le�gło�wy,�nud�-

no�ści,�wy�mio�ty� i ob�ja�wy�we�ge�ta�-
tyw�ne,�jak�śli�no�tok,�su�chość�w ja�-
mie� ust�nej,� nad�mier�ne� po�ce�nie,
bla�dość�skó�ry.

Ale�skąd�wła�ści�wie�bio�rą�się�te

wszyst�kie� nie�przy�jem�ne� do�le�gli�-

wo�ści?

Bez�po�śred�ni�mi� przy�czy�na�mi� są
nie�doj�rza�łość�lub�roz�chwia�nie�szla�-
ków�ner�wo�wych.�Do�cho�dzi�do kon�-
flik�tu� do�cie�ra�ją�cych� do mó�zgu
bodź�ców:� na�rząd� rów�no�wa�gi
(błęd�nik�w uchu)�wy�ka�zu�je�brak�ru�-
chu�we�wnątrz�po�jaz�du,�a na�rząd
wzro�ku� prze�ka�zu�je� in�for�ma�cje
o ru�chu� na ze�wnątrz� po�jaz�du
i odwrot�nie.�Do�cho�dzi�do „po�mie�-
sza�nia�zmy�słów”:�kom�pu�ter�po�kła�-
do�wy�nie� jest�w sta�nie�po�wią�zać
sprzecz�nych�in�for�ma�cji�z róż�nych
zmy�słów�i po pro�stu�sza�le�je,�da�jąc
ob�ja�wy�ki�ne�to�zy.�Wpływ�na na�si�le�-
nie� ob�ja�wów�ma� stres� i czyn�ni�ki
psy�chicz�ne,� a więc� tak�że� oba�wy
przed ich�wy�stą�pie�niem.�Za�ob�ser�-
wo�wa�no,�że�na�si�le�nie�do�le�gli�wo�ści
wy�stę�pu�je�pod�czas�po�dró�żo�wa�nia
po�jaz�da�mi�o mięk�kim�za�wie�sze�niu,
w wy�so�kiej� tem�pe�ra�tu�rze�oto�cze�-
nia,�ze�złą�wen�ty�la�cją�i na�ra�że�niem

na sil�ne,� nie�przy�jem�ne� za�pa�chy
(ben�zy�ny,� żyw�no�ści,� per�fum).
W więk�szo�ści�przy�pad�ków�po upły�-
wie� dłuż�sze�go� cza�su� or�ga�nizm
ada�ptu�je�się�do sy�tu�acji�i ob�ja�wy
sa�mo�ist�nie� ustę�pu�ją� w trak�cie
trwa�nia�po�dró�ży.

W więk�szo�ści�przy�pad�ków,�czy�li

nie�za�wsze.�Mu�szą�być�za�tem�ja�-

kieś�spo�so�by,�do�stęp�ne�le�ki,�któ�re

zmniej�sza�ją�ob�ja�wy�cho�ro�by�lo�ko�-

mo�cyj�nej.

Rze�czy�wi�ście,� na ryn�ku� są� do�-
stęp�ne�le�ki�bez�re�cep�ty,�naj�czę�ściej
bar�dzo� sku�tecz�ne,� któ�re� moż�-
na ku�pić�w ap�te�kach�oraz�na sta�-
cjach� ben�zy�no�wych:� pre�pa�ra�ty
za�wie�ra�ją�ce�im�bir,�mig�da�ły,�men�-
tol,�her�ba�ta�im�bi�ro�wa�lub�ko�per�-
ko�wa,� pre�pa�ra�ty� ma�gne�zu,
wi�ta�mi�na B6�czy� le�ki�prze�ciw�wy�-
miot�ne.�W trud�niej�szych�przy�pad�-
kach�ko�niecz�ne�jest�za�sto�so�wa�nie
sil�niej�szych�le�ków,�któ�re�mo�gą�wy�-
wo�ły�wać� ob�ja�wy� ubocz�ne,� przez
co�za�ży�wa�się�je�pod opie�ką�le�ka�-
rza.�Naj�więk�szą�ostroż�ność�na�le�ży
za�cho�wać� u osób� z cho�ro�ba�mi
prze�wle�kły�mi,� ko�biet� cię�żar�nych
i kar�mią�cych� pier�sią,� a tak�że
u osób�nad�wraż�li�wych.�

A jak� zor�ga�ni�zo�wać� sa�mą� po�-

dróż,�aby�ob�ja�wy�ki�ne�to�zy�by�ły�jak

naj�mniej�do�kucz�li�we?

Po pierw�sze:� wy�bie�rać� jak� naj�-
mniej� ko�ły�szą�ce� środ�ki� lo�ko�mo�cji
(naj�le�piej�jaz�dę�po�cią�giem),�sia�dać
za�wsze�przo�dem�do kie�run�ku�jaz�dy
i pa�trzeć�na sta�bil�ny�punkt�w kra�-
jo�bra�zie,�np.�na ho�ry�zon�cie.�W au�-
to�bu�sie�war�to�zna�leźć�miej�sce�jak
naj�da�lej�od osi� kół,�w sa�mo�lo�cie

tuż� po�nad skrzy�dła�mi,� naj�le�piej
przy oknie.�Naj�lep�szym�wyj�ściem
bę�dzie� jaz�da� no�cą,� kie�dy� pra�wie
cał�ko�wi�cie� wy�łą�czo�ne� są� bodź�ce
wzro�ko�we.  Przed po�dró�żą� na�le�ży
zjeść�lek�ko�straw�ny�po�si�łek,�uni�kać
uci�sku� brzu�cha,� ubie�ra�jąc� się� w
swo�bod�ny�strój,�nie�pić�du�żych�ilo�-
ści�pły�nów,�(zwłasz�cza�ga�zo�wa�nych
i al�ko�ho�lu),�wy�brać�dro�gę�z jak�naj�-
mniej�szą�ilo�ścią�za�krę�tów�i wznie�-
sień,�przy�jąć�po�zy�cję�pół�sie�dzą�cą,
z pod�par�ciem�gło�wy.�Je�że�li�czu�je�-
my,�że�sta�nie�się�coś�nie�do�bre�go,
na�le�ży� za�mknąć� oczy,� od�dy�chać
głę�bo�ko�i my�śleć�po�zy�tyw�nie.� Po�-
moc�na mo�że� być� mię�to�wa� lub
moc�no� kwa�śna� gu�ma� do żu�cia,
a tak�że�wie�trze�nie�i prze�rwy�w po�-
dró�ży�na świe�żym�po�wie�trzu,�któ�re
jest� jed�nym� z naj�lep�szych� le�ków
prze�ciw�dzia�ła�ją�cych�ki�ne�to�zie.�Nie
na�le�ży�sku�piać�wzro�ku�na czy�ta�niu
oraz�mi�ja�nych�obiek�tach.�(dm)

porozmawiajmy o zdrowiu

EkspErt ➜ ZdrowIe 
Dr�n.�med.�Ka�ta�rzy�na�No�wak, spe�cja�li�-
sta��oto�la�ryn�go�log,�Szpi�tal�Kli�nicz�ny�im.
He�lio�do�ra� Świę�cic�kie�go� Uni�wer�sy�te�tu
Me�dycz�ne�go�im.�Ka�ro�la�Mar�cin�kow�skie�-
go�w�Po�zna�niu

pro blem  cho ro by lo ko mo cyj nej zwią za ny jest z nad wraż li wo ścią
zmy słu wzro ku. w trud nych przy pad kach trwa łą po pra wę mo -
że przy nieść pro wa dzo na przez opto me trów (tech ni ków opty -
ków) dy na micz na te ra pia ada pta cyj na pro ce su wi dze nia, któ ra
po le ga na wy ucze niu ste ro wa nia gał ka mi oczny mi. jest po dob -
na do pro ce su na uki jaz dy na ro we rze, któ rej się nie za po mi na,
a więc u więk szo ści cho rych po dob ne ob ja wy nie po wra ca ją
już ni gdy lub przy naj mniej przez dłu gi czas.

 warto wiedzieć

Świe że po wie trze jest 
naj lep szym le kiem
O chorobie lokomocyjnej rozmawiamy z dr n. med. Katarzyną Nowak.
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Na sza flo ra bak te ryj na zmie nia się wraz z wie kiem. Wpły wa ją na to rów nież ta kie czyn ni ki,
jak zmia ny hor mo nal ne w cy klu mie siącz ko wym, stres, die ta, te ra pia an ty bio ty ka mi czy ak -
tyw ność sek su al na. Nie bez zna cze nia są co dzien nie na wy ki – ką pie le w wan nie, ro dzaj no -
szo nej bie li zny, wi zy ty na ba se nie, a na wet de pi la cja bi ki ni. Kie dy rów no wa ga w in tym nym

eko sys te mie zo sta nie za chwia na, za czy na ją się kło po ty. 

Zachowaj intymną 
równowagę

››Zachowaj intymną
równowagę str. 6

››Kosmetyk do zadań
specjalnych str. 8

››Wstydliwy problem str. 9

››Uwaga: mięśniak str. 10

w czerwcu: zdrowie intymne
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w czerwcu: zdrowie intymne

z
dro�wa�ko�bie�ta�nie�po�win�na�od�-
czu�wać�w�oko�li�cach� in�tym�nych
żad�ne�go� swę�dze�nia,� pie�cze�nia
ani�in�ne�go�ro�dza�ju�dys�kom�for�tu.
Sto�sun�ki�sek�su�al�ne�rów�nież�nie

po�win�ny�być�bo�le�sne.�Na�tu�ral�na�wy�dzie�li�na�z
po�chwy�zmie�nia�w�cią�gu�cy�klu�mie�siącz�ko�we�-
go�swo�ją�kon�sy�sten�cję�(od�prze�zro�czy�stej�do
gę�ściej�szej,�mlecz�no�bia�łej),�ale�przez�ca�ły�czas
po�zo�sta�je�bez�won�na.�Kil�ka�dni�przed�owu�la�cją
i�po�niej�mo�że�być�bar�dziej�ob�fi�ta,�ale�ni�gdy
do�te�go�stop�nia,�by�ko�niecz�ne�by�ło�np.�no�sze�-
nie�pod�pa�sek.�Na�stra�ży�in�tym�ne�go�kom�for�tu
stoi�ar�mia�bak�te�rii,�two�rzą�cych�zło�żo�ny�eko�sys�-
tem,� któ�re�go� za�da�niem� jest� ochro�na� przed
szko�dli�wy�mi�drob�no�ustro�ja�mi.

in tym ny eko sys tem
Jeden�gram�pra�wi�dło�wej�mi�kro�flo�ry�po�chwy
za�wie�ra�oko�ło�100�ga�tun�ków�bak�te�rii,�wśród
któ�rych�naj�waż�niej�szą�ro�lę�od�gry�wa�ją�Lac�to�-
ba�cil�lus�Aci�do�phi�lus,�czy�li�pa�łecz�ki�kwa�su�mle�-
ko�we�go.�Mi�kro�or�ga�ni�zmy�te,�zwa�ne�rów�nież
pa�łecz�ka�mi�Döder�le�ina,�za�mie�nia�ją�od�kła�da�-
ją�cy�się�w�na�błon�ku�po�chwy�gli�ko�gen�w�kwas
mle�ko�wy�–�ten�sam,�któ�ry�gro�ma�dzi�się�w�mię�-
śniach�po�wy�sił�ku�fi�zycz�nym�i�któ�ry�znaj�du�je�się
w�kwa�śnym�mle�ku.�Kwas�mle�ko�wy�od�po�wia�-
da�za�ni�skie�pH�po�chwy,�czy�li�wy�bit�nie�kwa�śne
śro�do�wi�sko,� któ�re� sta�no�wi� na�szą� na�tu�ral�ną
ochro�nę�przed�szko�dli�wy�mi�bak�te�ria�mi�i�grzy�-
ba�mi.�Więk�szość�cho�ro�bo�twór�czych�drob�no�-
ustro�jów�nie�jest�w�sta�nie�roz�mna�żać�się�w�tak
nie�przy�ja�znym�oto�cze�niu,�pod�czas�gdy�po�ży�-
tecz�ne�bak�te�rie�czu�ją�się�w�nim�do�sko�na�le.�

zmia ny w cy klu ży cia
Mi�kro�flo�ra�po�chwy�zmie�nia�się�w�cią�gu�ży�cia�ko�-
bie�ty.�No�wo�rod�ki�płci�żeń�skiej,�dzię�ki�es�tro�ge�nom
po�cho�dzą�cym�z�ło�ży�ska�mat�ki,�po�sia�da�ją�przez�kil�-
ka�ty�go�dni�nie�mal�iden�tycz�ną�flo�rę�bak�te�ryj�ną�po�-
chwy� jak� do�ro�słe� ko�bie�ty,� u� któ�rych� do�mi�nu�ją
pa�łecz�ki�kwa�su�mle�ko�we�go.�Mi�kro�flo�ra�dziew�czy�-
nek�przed�pierw�szą�mie�siącz�ką�przy�po�mi�na�z�ko�-
lei� eko�sys�tem� cha�rak�te�ry�stycz�ny� dla� ko�biet� po
me�no�pau�zie.�Śro�do�wi�sko�po�chwy�zmie�nia�się�też
w�cza�sie�cy�klu�mie�siącz�ko�we�go.�Pod�czas�men�stru�-
acji�pH�wzra�sta,�co,�w�po�łą�cze�niu�z�ni�skim�po�zio�-
mem�na�wil�że�nia,�sprzy�ja�in�fek�cji�bak�te�ryj�nej�lub
grzy�bi�czej.�War�to�pa�mię�tać,�że�na�tu�ral�nym�skład�-
ni�kiem�eko�sys�te�mu�po�chwy�są�nie�tyl�ko�po�ży�tecz�-
ne�bak�te�rie,�ale� i�droż�dża�ki�Can�di�da�Al�bi�cans,
gron�ko�wiec�zło�ci�sty,�pa�cior�kow�ce,�Esche�ri�chia�Co�-
li,�nie�któ�re�szcze�py�grzy�bów.�Do�pó�ki�bak�te�riom
kwa�su�mle�ko�we�go�uda�je�się�utrzy�mać�je�w�ry�zach
–�wszyst�ko�jest�w�po�rząd�ku.�Nie�ste�ty,�rów�no�wa�gę
w�eko�sys�te�mie�po�chwy�bar�dzo�ła�two�na�ru�szyć,�a
to�pierw�szy�krok�do�in�fek�cji.

Co szko dzi, 
a co po ma ga
W�wie�lu�przy�pad�kach
od�po�wie�dzial�ność� za
utra�tę�rów�no�wa�gi�bak�-
te�ryj�nej�w�po�chwie�le�ży
po�stro�nie�hor�mo�nów,
któ�re�ma�ją�wpływ�na
skład�mi�kro�flo�ry�w�ko�-
lej�nych� fa�zach� cy�klu
mie�siącz�ko�we�go.�Naj�-
mniej�do�brych�bak�te�-
rii� ma�my� pod�czas
okre�su.� Wte�dy� po�-
ziom�pH�w�po�chwie
pod�no�si�się,�co�sta�-
no�wi� za�pro�sze�nie
dla� cho�ro�bo�twór�-
czych� drob�no�ustro�jów,� któ�re� ma�ją
zwy�czaj�ata�ko�wać�wła�śnie�w�tym�mo�-
men�cie.�Ogrom�ny�wpływ�na�in�tym�ną
mi�kro�flo�rę�ma�rów�nież�bu�rza�hor�mo�-
nal�na�zwią�za�na�z�cią�żą.�Zwięk�sze�nie
po�zio�mu�pro�ge�ste�ro�nu� spra�wia,� że
od�czyn�we�wnątrz�po�chwy�z�kwa�śne�-
go�za�mie�nia�się�w�bar�dziej�za�sa�do�wy,
po�dob�nie� jak� w� cza�sie� mie�siącz�ki.
Na�wra�ca�ją�ce� grzy�bi�ce� i� za�pa�le�nia
po�chwy�są�po�wszech�ną�zmo�rą�ko�biet
sto�su�ją�cych� an�ty�kon�cep�cję� hor�mo�-
nal�ną,�a�tak�że�tych,�któ�re�prze�cho�dzą
kli�mak�te�rium.� Bo�le�sna� w� skut�kach
by�wa�też�te�ra�pia�an�ty�bio�ty�ka�mi,�któ�-
re�za�bi�ja�ją�wszyst�kie�bak�te�rie�–�za�-
rów�no�te�szko�dli�we,�jak�i�po�ży�tecz�ne.
Za�nim�flo�ra�bak�te�ryj�na�się�zre�ge�ne�-
ru�je,�droż�dża�ki,�sta�le�obec�ne�w�po�-
chwie,�zdą�żą�zro�bić�swo�je.���

za ka że nie 
na ży cze nie
Nie�ste�ty,�czę�sto�zda�rza�się,�że�za�-
bu�rze�nia�in�tym�nej�mi�kro�flo�ry�fun�du�-
je�my� so�bie� sa�me.� Sprzy�ja� im
(nie�ste�ty)�bo�ga�te�ży�cie�sek�su�al�ne�–
a�szcze�gól�nie�czę�ste�zmia�ny�part�ne�-
rów.�Seks�mo�że�przy�czy�nić�się�rów�-
nież� do� po�wsta�wa�nia� mi�krootarć
i ra�nek�w�po�chwie,�a�co�za�tym�idzie
–�roz�wi�nię�cia�się�sta�nu�za�pal�ne�go.
Wie�le�szko�dy�mo�że�wy�rzą�dzić�nam
też�zbyt�gor�li�wa�hi�gie�na,�sto�so�wa�nie
per�fu�mo�wa�nych�wkła�dek�hi�gie�nicz�-
nych�czy�pa�pie�ru�to�a�le�to�we�go.�Głę�-
bo�kie�iry�ga�cje�wy�my�wa�ją�z�po�chwy
do�bre�bak�te�rie,�a�sto�so�wa�nie�zbyt
sil�nych�de�ter�gen�tów�do�my�cia�oko�lic
in�tym�nych�sku�tecz�nie�po�zba�wia�nas

na�tu�ral�nej� ba�rie�ry
ochron�nej.�Grzy�bi�cę
po�chwy� mo�że�my
rów�nież�„przy�nieść”�z
ba�se�nu�al�bo�ką�pie�li�-
ska� lub� wy�ho�do�wać
pod�zbyt�cia�sną�bie�li�-
zną�(ach�te�strin�gi).�Do
roz�wo�ju� in�fek�cji� po�-
chwy�przy�czy�nia�się�na�-
wet� się
nie�od�po�wied�nia,�bo�ga�-
ta�w�wy�so�koprze�two�rzo�-
ne�cu�kry,�die�ta.�Nie�któ�re
ko�bie�ty�re�agu�ją�in�tym�ny�-
mi� do�le�gli�wo�ścia�mi� na
stres,�któ�ry�osła�bia�ogól�-
ną�od�por�ność�or�ga�ni�zmu.��
Po�mi�mo�szcze�rych�chę�ci

nie�da�się�wy�eli�mi�no�wać�wszyst�-
kich� czyn�ni�ków� szko�dli�wych� dla
mi�kro�flo�ry�po�chwy.�Dla�te�go,�aby
zmi�ni�ma�li�zo�wać� ry�zy�ko� in�fek�cji,
war�to� sto�so�wać� pro�bio�ty�ki,� czy�li
pre�pa�ra�ty� za�wie�ra�ją�ce� ży�we
szcze�py� po�ży�tecz�nych� bak�te�rii,
wła�ści�wą� hi�gie�nę,� a� przede
wszyst�kim� –� za�cho�wać� zdro�wy
roz�są�dek.�(sb)

war to pa mię tać, że
na tu ral nym skład ni -
kiem eko sys te mu po -
chwy są nie tyl ko
po ży tecz ne bak te rie,
ale i droż dża ki, gron -
ko wiec zło ci sty, pa -
ciorkow ce i nie któ re
szcze py grzy bów.

wa run kiem za cho wa nia zdro wia
in tym ne go jest rów no wa ga bak te -
ryj na w po chwie, co w prak ty ce
prze kła da się na obec ność w tym
miej scu wy star cza ją cej licz by bak te -
rii kwa su mle ko we go. Bak te rie te

two rzą kwa śne śro do wi sko (ph w po chwie po win no wy no -
sa ić ok 3,8 – 4,2), co unie moż li wia roz wój cho ro bo twór czych
za raz ków i grzy bów. aby wzmoc nić tę na tu ral ną ba rie rę
ochron ną, a tym sa mym ustrzec się przed in fek cją, war to re -
gu lar nie przyj mo wać pro bio ty ki gi ne ko lo gicz ne za wie ra ją ce
bak te rie lac to ba cil lus. obec nie ma my do dys po zy cji nie tyl -
ko pro bio ty ki w po sta ci glo bu lek do po chwo wych, ale i pre -
pa ra ty do ust ne, uwa ża ne za wy god niej sze. in tym na flo ra
bak te ryj na miesz ka nek pol ski róż ni się od ko biet z ame ry ki
czy z azji. naj od po wied niej sze dla po lek są pro bio ty ki za -
wie ra ją ce do kład nie te szcze py bak te rii, któ re na tu ral nie wy -
stę pu ją w ich po chwach (lac to ba cil lus: rham no sus, gas se ri,
fer men tum, plan ta rum).

EkspErt gINekologIA

czy war to sto so wać pro -
bio ty ki gi ne ko lo gicz ne?

ginekolog dr n. med. ewa Kuś, Centrum
Medyczne LiM warszawa
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kosmetyk do zadań specjalnych

Pod�sta�wą�zdro�-
wia� in�tym�ne�go
jest� za�cho�wa�nie
wła�ści�wej�(ale�nie
na�zbyt� gor�li�wej!)
hi�gie�ny.�Oko�li�ce�in�-
tym�ne�po�win�ny�śmy
myć�ra�no�i wie�czo�-
rem,�a w ra�zie�po�-
trze�by�(np.�pod�czas
okre�su�czy�upa�łów)
– czę�ściej.�Do pie�lę�-
gna�cji� in�tym�nej�naj�-
le�piej� na�da�ją� się
pre�pa�ra�ty�o pH�neu�-
tral�nym� (5,5)� al�bo
kwaśnym�– czy�li�ta�kim,
ja�kie�po�win�no�pa�no�wać
w po�chwie.�My�dło� nie� jest� naj�lep�-
szym� roz�wią�za�niem,� po�nie�waż�ma
od�czyn�al�ka�licz�ny,�a to�za�bu�rza�an�ty�-
bak�te�ryj�ne� wła�ści�wo�ści� kwa�śne�go
śro�do�wi�ska�po�chwy�i�to�ru�je�dro�gę�za�-
raz�kom�i grzy�bom.�

naj waż niej szy
kwas mle ko wy
Do�bry�płyn�do hi�gie�ny�in�tym�nej�po�-
wi�nien�być�przede�wszyst�kim�bez�za�pa�-
cho�wy.� Nie� po�wi�nien� za�wie�rać
barw�ni�ków,�któ�re�mo�gą�po�draż�niać
de�li�kat�ną�ślu�zów�kę�po�chwy�i przy�czy�-
niać�się�do po�wsta�wa�nia�aler�gii.�Naj�-

waż�niej�szym� skład�-
ni�kiem�ta�kie�go�pre�-
pa�ra�tu� jest� kwas
mle�ko�wy.� Dzię�ki
nie�mu� śro�do�wi�sko
po�chwy� sta�je� się
bar�dziej� kwa�śne,
co� ha�mu�je�mno�-
że�nie�się�grzy�bów
i bak�te�rii.� Kwas
mle�ko�wy� sprzy�ja
tak�że�złusz�cza�niu
się� na�błon�ka,
dzię�ki� cze�mu

pro�ce�sy�od�no�wy�ślu�-
zów�ki�po�chwy�prze�-
bie�ga�ją�szyb�ciej.�

po ży tecz ne
do dat ki
Pa�nie,� któ�re� ma�ją� pro�ble�my
z nie�do�stat�kiem�wil�go�ci�w po�chwie
(co�by�wa�efek�tem�ubocz�nym�sto�-
so�wa�nia�an�ty�kon�cep�cji�hor�mo�nal�-
nej),�po�win�ny�sto�so�wać�pre�pa�ra�ty,
któ�re�za�wie�ra�ją�w swo�im�skła�dzie
środ�ki�na�wil�ża�ją�ce.�Naj�sku�tecz�niej�-
sze�są�D�-pan�te�nol�i�alan�to�ina�– li�-
kwi�du�ją�one�do�le�gli�wo�ści�ta�kie�jak
swę�dze�nie�czy�pie�cze�nie�i re�ge�ne�-
ru�ją�uszko�dzo�ny�na�skó�rek.�Więk�-
szość� ko�sme�ty�ków� do hi�gie�ny
in�tym�nej� za�wie�ra� tak�że� eks�trak�ty

z ro�ślin�ta�kich�jak:�alo�es,�ko�ra�dę�-
bu,� zie�lo�na her�ba�ta,� ru�mia�nek,
szał�wia,�na�gie�tek�czy�tar�czy�ca�baj�-
kal�ska.�W za�leż�no�ści� od da�ne�go
eks�trak�tu�pre�pa�rat�mo�że�mieć�do�-
dat�ko�we� wła�ści�wo�ści� ła�go�dzą�ce,
prze�ciw�za�pal�ne� czy� ochron�ne.
Przy�kła�do�wo�ru�mia�nek�dzia�ła�an�-
ty�sep�tycz�nie�i ła�go�dzi�wszel�kie�sta�-
ny� za�pal�ne� w ob�rę�bie� na�skór�ka,
na�gie�tek,� po�dob�nie� jak� tar�czy�ca
baj�kal�ska,�jest�z ko�lei�ro�śli�ną�sil�nie
an�ty�bak�te�ryj�ną.�

na szcze gól ne oka zje
Oprócz�ko�sme�ty�ków�do co�dzien�-
ne�go� my�cia� oko�lic� in�tym�nych
powin�ny�śmy�za�opa�trzyć�się�w pre�-
pa�ra�ty,�któ�re�zwal�czą�pierw�sze�ob�-
ja�wy� in�fek�cji.� Sku�tecz�ne� są
szcze�gól�nie� pły�ny� gi�ne�ko�lo�gicz�ne
za�wie�ra�ją�ce�du�że�ilo�ści�kwa�su�mle�-

ko�we�go�i po�sia�da�ją�ce�ni�ski�od�czyn
pH� (na�wet� do 3,5).�W ap�te�kach
moż�na do�stać� rów�nież� pre�pa�ra�ty
do przy�go�to�wa�nie�płu�kan�ki,�któ�re
za�wie�ra�ją� sub�stan�cje� działa�ją�ce
prze�ciw�bak�te�ryj�nie� i prze�ciw�grzy�-
bicz�nie�(np.�Tan�tum�Ro�sa).�Szyb�ko
li�kwi�du�ją�one�do�le�gli�wo�ści�spo�wo�-
do�wa�ne�drob�ny�mi�otar�cia�mi�i ha�-
mu�ją� roz�wi�ja�ją�cą� się� in�fek�cję.
W to�reb�ce�czy�ple�ca�ku�war�to�mieć
rów�nież�chu�s�tecz�ki�do hi�gie�ny�in�-
tym�nej�z kwa�sem�mle�ko�wym.�Przy�-
da�dzą� się� pod�czas� po�dró�ży,
w cza�sie�okre�su�czy�w in�nych�sy�tu�-
acjach�awa�ryj�nych.�Na�le�ży�pa�mię�-
tać,� że� je�śli� nie�ma�my� pod rę�ką
od�po�wied�nie�go� pre�pa�ra�tu,� le�piej
prze�myć� oko�li�ce� in�tym�ne� zwy�kłą
wo�dą� niż� ry�zy�ko�wać� za�bu�rze�nie
na�tu�ral�nej�rów�no�wa�gi�bak�te�ryj�nej
w po�chwie,�uży�wa�jąc�my�dła.�(sb)

Żel, pian ka, a mo że chu s tecz ki? Bez wzglę du na to, co wy bie rzesz, sprawdź, co ta ki 
ko sme tyk po wi nien za wie rać.

Do pie lę gna cji in -
tym nej naj lep sze są
pre pa ra ty o neu tral -
nym pH.

 okolice intymne zawsze myj od przodu do tyłu. Dzięki temu
unikniesz przenoszenia zarazków i bakterii z odbytu do pochwy. 

 Do higieny intymnej nie używaj gąbek ani myjek. Mogą stanowić
siedlisko bakterii. 

 wycierając się, używaj zawsze czystego ręcznika. Dobrze, by był on
przeznaczony wyłącznie do tej partii ciała.

 Do mycia okolic intymnych używaj zawsze bieżącej wody
z prysznica lub bidetu. Jeśli masz skłonności do infekcji pochwy,
unikaj kąpieli w wannie.

aBc higiEny intymnEj

polEcamy

dlA ZdrowIA I urody
z trą dzi kiem da się wal czyć
afro nis to sku tecz ny pre pa rat sto so wa ny w le -
cze niu trą dzi ku po spo li te go. za wie ra czte ry
ak tyw ne skład ni ki, któ re nisz czą bak te rie, znie -
czu la ją, dzia ła ją prze ciw za pal nie i ścią ga ją co.
lek do stęp ny w ap te ce bez re cep ty. ce na: ok. 12 zł 
za bu tel kę 100 g

si ła pro po li su
pro po lis dzia ła an ty bak te -
ryj nie, re ge ne ru ją co i znie czu la ją co. api żel za wie ra ją cy pro po lis,
nie tyl ko zła go dzi ob ja wy swę dze nia po uką sze niu owa da, ale
też po mo że na opa rze nia. Żel skra ca czas go je nia po pa rzeń i ła -
go dzi wszel kie sta ny za pal ne skó ry. zde cy do wa nie nie zbęd ny 
na la to. ce na oko ło 12 zł za op. 20 g.

szyb ka ulga dla nóg
dio smi nex żel ła go dzi ob ja wy wy stę pu ją ce w prze bie gu prze wle kłej nie -
wy dol no ści żyl nej: zmniej sza uczu cie cięż ko ści nóg, za po bie ga po wsta wa -
niu tzw. pa jącz ków, re ge ne ru je i pie lę gnu je skó rę z ozna ka mi cel lu li tu oraz
za pew nia uczu cie chło dze nia, świe żo ści i od prę że nia. pro dukt prze ba da ny
der ma to lo gicz nie. ce na: ok. 28 zł za tu bę 100 ml

do bry dla aler gi czek
Q10 skin care to prze ciw zmarszcz ko wy krem pod oczy. za wie ra
ko en zym Q10 i su kral fat, któ ry od po wie dzial ny jest za two rze nie
się no wych ko mó rek skó ry. krem do dat ko wo wzbo ga co ny jest

olej ka mi z wie sioł ka i ro kit ni ka ła go dzą cy mi po draż nie -
nia. nie za wie ra sub stan cji za pa cho wych, ma lek ką
kon sy sten cję, szyb ko się wchła nia. mo że być sto so wa -
ny do każ de go ro dza ju ce ry, tak że tej ze skłon no ścia mi
do aler gii. ce na: ok. 22 zł za op.15 ml

oliw ko wa de pi la cja
oli ve de pi la tor nor mal to
de li kat ny krem do de pi la cji
fir my Ve ro na. usu wa zbęd ne
owło sie nie już po 3 mi nu -
tach. for mu ła wzbo ga co na
jest wy cią giem z oliw ki, któ -
ry re ge ne ru je na skó rek, ła go dzi po draż -
nie nia i po zo sta wia gład ką skó rę.
ce na: 8,00 zł za op.100 ml
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Dys�kom�fort�w oko�li�cach�in�tym�nych
może�ze�psuć�naj�le�piej�za�po�wia�da�ją�cy
się�urlop.�Choć�z więk�szo�ścią�te�go�ty�-
pu�przy�pa�dło�ści�ła�two�so�bie�po�ra�dzić,
nie�wol�no�ich�lek�ce�wa�żyć.�Nie�le�czo�ne
lub� le�czo�ne� w nie�wła�ści�wy� spo�sób
mo�gą� mieć� groź�ne� kon�se�kwen�cje,
z za�pa�le�niem�ma�ci�cy� i przy�dat�ków,
a na�wet�bez�płod�no�ścią�włącz�nie.�

Bak te rie, grzy by, 
rzę sist ki
Do za�chwia�nia�rów�no�wa�gi�bak�te�-
ryj�nej�w po�chwie�do�cho�dzi�za�zwy�-
czaj�na tle�za�bu�rzeń�hor�mo�nal�nych.
Ob�ja�wy�bak�te�ryj�nej�in�fek�cji�trud�no
prze�oczyć�– to�ob�fi�te�upła�wy�o nie�-
przy�jem�nej�wo�ni.�Nie�co�ina�czej�wy�-
glą�da�ją� symp�to�my� za�ka�że�nia
wy�wo�ła�ne�go�przez�grzy�by�(za�zwy�-
czaj�droż�dża�ki�z ga�tun�ku�Can�di�da).
Na�le�żą�do nich�przede�wszyst�kim:
swę�dze�nie,� za�czer�wie�nie�nie� oraz
pie�cze�nie�w oko�li�cach�in�tym�nych.
Z ko�lei� in�fek�cja� spo�wo�do�wa�-
na przez� rzę�sist�ka� po�chwo�we�go
(naj�po�pu�lar�niej�sze�go�z pier�wot�nia�-
ków)�cha�rak�te�ry�zu�je�się�ob�fi�tą�wy�-
dzie�li�ną,�swę�dze�niem�i bó�lem,�któ�ry
mo�że�na�wet�unie�moż�li�wiać�współ�-
ży�cie.�

pierw sza po moc
W lżej�szych�przy�pad�kach�in�fek�cji�wy�-
star�cza�sto�so�wa�nie�do�stęp�nych�w ap�-
te�ce�bez�re�cep�ty�środ�ków,�ta�kich�jak

np.�Tan�tum�Ro�sa�(nie�za�stą�pio�ny�we
wszel�kich�sta�nach�za�pal�nych�po�chwy)
czy�kre�mu�Clo�tri�ma�zol�(w przy�pad�ku
in�fek�cji�grzy�bi�czych).�Je�śli�in�fek�cja�nie
ustę�pu�je� w cią�gu� kil�ku� dni,� trze�ba
udać�się�do le�ka�rza.�War�to�przy tym
pa�mię�tać,�że�rów�nie�waż�ne,�co�od�po�-
wied�nie� le�cze�nie,� jest� za�po�bie�ga�nie
in�fek�cjom.� Spro�wa�dza� się� ono
do prze�strze�ga�nia� kil�ku� zdro�wo�roz�-
sąd�ko�wych�za�sad,�z któ�rych�pierw�szą
jest...�wier�ność.

Mo no ga mia
Czę�ste�zmia�ny�part�ne�rów�wią�żą�się
z ry�zy�kiem�in�fek�cji,�po�nie�waż�nasz�or�-
ga�nizm�po�trze�bu�je�tro�chę�cza�su,�by
przy�zwy�cza�ić�się�do nowej�flo�ry�bak�te�-
ryj�nej.�Je�śli�już�mu�si�my�zmie�niać�fa�-
ce�tów� jak� rę�ka�wicz�ki,� pa�mię�taj�my
o pre�zer�wa�ty�wie,�któ�ra�chro�ni�nie�tyl�-
ko� przed AIDS,� ale� i przed mniej
groź�ny�mi,�choć�bar�dzo�do�kucz�li�wy�mi
scho�rze�nia�mi.�
Nie�mniej�waż�na odmo�no�ga�mii�jest
od�po�wied�nia� hi�gie�na miejsc� in�tym�-
nych.�Po�chwa�nie�jest�ste�ryl�nie�czy�sta
i nie�po�win�ny�śmy�dą�żyć�do te�go,�by�ta�-
ka�się�sta�ła.�Zbyt�gor�li�we�dba�nie�o hi�-
gie�nę�mo�że�przy�nieść�po�dob�ne�skut�ki
jak�jej�za�nie�dby�wa�nie.�

Ba weł na za miast 
ny lo nu
Hi�gie�na to�jed�nak�nie�wszyst�ko.
Istot�ny�w dba�niu�o zdro�wie�in�tym�-

ne�jest�tak�że�wy�bór�bie�li�zny.�Ko�-
ron�ko�we� strin�gi� ze� sztucz�ne�go
ma�te�ria�łu�są�być�mo�że�sek�sow�ne,
ale� ce�na,� ja�ką�mo�żesz� za�pła�cić
za no�sze�nie�ich�przez�sie�dem�dni
w ty�go�dniu�od świ�tu�do no�cy,�jest
zbyt�wy�so�ka.�
Strin�gi�uła�twia�ją�bak�te�riom�fe�kal�-
nym� wę�drów�kę� z od�by�tu� do po�-
chwy,� a to� koń�czy� się� zwy�kle
do�kucz�li�wą�in�fek�cją.�Za�miast�ob�ci�-
słych�maj�tek�ze�sztucz�ne�go�włók�-
na wy�bierz� rów�nie� ład�ne
ba�weł�nia�ne�fi�gi�lub�bok�ser�ki.�
Uwa�żaj�tak�że�na zbyt�cia�sne�dżin�-
sy�– one�rów�nież�mo�gą�przy�czy�nić
się�do in�fek�cji.�

nie zbęd ne pro bio ty ki
Aby�po�pra�wić�ja�kość�flo�ry�bak�te�ryj�-
nej�od któ�rej�za�le�ży�od�por�ność�na in�-
fek�cje,� war�to� rów�nież� przyj�mo�wać
pre�pa�ra�ty�pro�bio�tycz�ne�wspo�ma�ga�ją�-
ce�in�tym�ną�mi�kro�flo�rę.�Za�miast�ma�ło
kom�for�to�wych� środ�ków� do�po�chwo�-
wych,�mo�żesz�zde�cy�do�wać�się�na pro�-
bio�tyk� do�ust�ny� (np.� do�stęp�ny
w ap�te�kach� bez� re�cep�ty� Tri�va�gin).
O do�dat�ko�wej� daw�ce� po�ży�tecz�nych
bak�te�rii�war�to�pa�mię�tać�szcze�gól�nie
pod�czas�ku�ra�cji�an�ty�bio�ty�ka�mi,�w cza�-
sie�okre�su�i pod�czas�cią�ży,�kie�dy�spa�da
na�tu�ral�na od�por�ność�or�ga�ni�zmu.�Nie
za�szko�dzi�wzmoc�nić�na�szą�flo�rę�bak�te�-
ryj�ną�rów�nież�przed wa�ka�cja�mi.�(sb)

Wstydliwy problem
Wa ka cyj ne ro man se, jaz da na ro we rze, ką pie le w mo rzu czy w je zio rze i wie le in nych
let nich przy jem no ści – wszystko to mo że skoń czyć się do kucz li wą in fek cją in tym ną.

aby zapobiec infekcji:
 Dbaj o od po wied nią hi gie nę miejsc in tym nych. prze -

my waj je cie płą wo dą dwa ra zy dzien nie z do dat kiem
środ ka do hi gie ny in tym nej.

 noś bie li znę z na tu ral nych ma te ria łów i uni kaj strin gów. Uła -
twia ją one bak te riom fe kal nym dro gę z od by tu do po chwy.

 Uni kaj przy god ne go sek su, a je śli już chcesz się na nie go sku -
sić, pa mię taj o pre zer wa ty wie, któ ra chro ni cię rów nież przed
kon tak tem z ob cą flo rą bak te ryj ną.

 pa mię taj o pro bio ty kach szcze gól nie pod czas wy jaz dów.
zwięk szą one two ją od por ność na po ten cjal ne in fek cje.

Ważne

polEcamy

dlA ZdrowIA I urody

naturalna
pielęgnacja
krem der mo lin fir -
my pph an na zo stał przy go to wa ny na
ba zie na tu ral nych skład ni ków po cho -
dze nia ro ślin ne go, ta kich jak: eks trakt
z la wen dy, wy ciąg z kwia tu na giet ka
oraz eks trakt z ka ka ow ca. wzbo ga co no
go wi ta mi ną e, któ ra wspo ma ga utrzy -
ma nie ela stycz no ści skó ry i za po bie ga
jej sta rze niu. pre pa rat re ge ne ru je su chą
i znisz czo ną skó rę stóp oraz dło ni, nie -
zwy kle dłu go utrzy mu je jej pra wi dło we
na wil że nie i na tłusz cze nie. ła go dzi
uczu cie pie cze nia, su cho ści, za czer wie -
nie nia i ścią gnię cia skó ry. ce na: 9,90 zł
za op. 50 g

spa w do mu
re lak su ją cy pe -
eling wy gła dza -
ją cy do cia ła z
se rii dr ire na eris
spa re sort to -

sca na za wie ra esen cję z czer wo -
nych li ści wi no ro śli oraz wosk
z zie lo nej oliw ki. po łą cze nie dro bi -
nek pe elin gu ją cych z wy cią giem
z li ści wi no gron, wy gła dza cia ło
i przy go to wu je na przy ję cie skład -
ni ków pie lę gna cyj nych. wosk z
oli wek na wil ża skó rę po zo sta wia -
jąc ją mięk ką i gład ką. ce na: 100
zł za op. 200 ml 

Po moc ny przy kon tu zjach
ar th ron com plex po ma ga w re ge ne ra -
cji uszko dzo nej po wierzch ni sta wów,
zwięk sza jąc jed no cze śnie ich ru cho -
mość. za wie ra aż trzy ak tyw ne skład ni -
ki: glu ko za mi nę, chon dro ity nę,
l -cy ste inę. za le ca ny pro fi lak tycz nie w
okre sach wzmo żo nej ak tyw no ści fi zycz -
nej. ce na:
oko ło 40 zł.
za op. 30 ta -
ble tek

na wil ża ją ca moc brzo zy
hy po aler gicz ny, lek ki krem
brzo zo wy sylveco prze zna -
czo ny do pie lę gna cji skó ry
od wod nio nej, prze su szo -
nej, zmę czo nej, na ra żo nej
na dzia ła nie czyn ni ków

szko dli wych. chro ni skó rę wy ma -
ga ją cą od no wy, przy wra ca wła ści -
wy po ziom na wil że nia, zwięk sza
ela stycz ność. ide al ny do sto so wa -
nia na dzień, pod ma ki jaż. do każ -
de go ty pu ce ry. ce na: ok. 25 zł za
op. 50 ml
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Uwaga: mięśniak
Mię�śnia�ki�ma�ci�cy� to� jed�na z naj�-
częst�szych�cho�rób�na�rzą�du�rod�ne�go
ko�bie�ty.� Po�wsta�ją,� kie�dy� ko�mór�ki
mię�śnio�we,�z któ�rych�zbu�do�wa�na jest
ma�ci�ca,� roz�ra�sta�ją� się� nad�mier�nie
w da�nym� ob�sza�rze,� two�rząc� gu�zy.
Choć�ma�ją�one�cha�rak�ter�cał�ko�wi�cie
ła�god�ny�i za�le�d�wie 1�proc.�przy�pad�-
ków�koń�czy�się�ze�zło�śli�wie�niem,�mo�-
gą� utrud�niać� co�dzien�ne� ży�cie
i stwa�rzać�ry�zy�ko�podczas�cią�ży.

Hor mo ny,
ale nie tyl ko
W za�sa�dzie�nie�ma�jed�no�znacz�nej
od�po�wie�dzi�na py�ta�nie�o przy�czy�nę
po�wsta�wa�nia�mię�śnia�ków.�Wia�do�-
mo,�że�ra�czej�nie�zda�rza�ją�się�u mło�-
dych�dziew�cząt� i ko�biet�w okre�sie
po me�no�pau�zie,�naj�czę�ściej�wy�stę�-
pu�ją�u ko�biet�mię�dzy 35.�a 50.�ro�-
kiem�ży�cia.�Wraz�z wie�kiem�ro�śnie
czę�stość�ich�po�wsta�wa�nia,�aż�do po�-
kwi�ta�nia,�kie�dy�to�stop�nio�wo�zmniej�-
sza�się�ich�liczba�i roz�miar.�Wy�ni�ka
to�z te�go,�że�pro�du�ko�wa�ne�w okre�sie
roz�rod�czym�es�tro�gen�i pro�ge�ste�ron
sty�mu�lu�ją�wzrost�mię�śnia�ków.�
Hor�mo�ny�nie�są�je�dy�ny�mi�od�po�wie�-
dzial�ny�mi�za roz�wój�mię�śnia�ków�ma�-
ci�cy.�Spe�cja�li�ści�do�pa�tru�ją�się�tu�du�żej
ro�li�czyn�ni�ków�ge�ne�tycz�nych�– je�śli
u krew�nej�w pierwszej li�nii�po�ja�wił�się
pro�blem�mię�śnia�ków,�ry�zy�ko�za�cho�-
ro�wa�nia�wzra�sta�trzy�krot�nie.�Rów�nie
waż�ny�czyn�nik�sta�no�wi�od�po�wied�nia
fi�gu�ra.�Ry�zy�ko�cho�ro�by�u ko�biet�po�-

wy�żej 70 kg�jest�znacz�nie�więk�sze�niż
u tych,� któ�rych�wa�ga� nie� prze�kra�-
cza 50 kg.�Z ko�lei�licz�ba�prze�by�tych
ciąż�zmniej�sza�ry�zy�ko�za�cho�ro�wa�nia,
bez�wzglę�du�na wiek,�w któ�rym�ko�-
bie�ta�ro�dzi.�

nie jed no znacz ne 
ob ja wy
Nie�ste�ty,�aż 75�proc.�mię�śnia�ków
nie�da�je�żad�nych�ob�ja�wów,�przez�co
za�zwy�czaj�wy�kry�wa�się�je�przy�pad�-
ko�wo�podczas USG�ja�my�brzusz�nej.
Je�śli�są�one�nie�wiel�kie,�mo�gą�po�zo�-
stać� nie�zau�wa�żo�ne� aż� do okre�su

me�no�pau�zy,�kie�dy�znik�ną.�Do�pie�ro
przy więk�szych�gu�zach�po�ja�wia�ją�się
do�le�gli�wo�ści�utrud�nia�ją�ce�co�dzien�-
ne�ży�cie.�Je�śli�mię�śniak�za�gnieź�dził
się�pod ślu�zów�ką�ma�ci�cy,�ha�mu�je
od�pływ�krwi� i kurcz�li�wość�ma�ci�cy,
przez�co�pro�wa�dzi�do roz�re�gu�lo�wa�-
nia� krwa�wień� men�stru�acyj�nych.
W efek�cie�mie�siącz�ki�są�dłu�gie�i bo�-
le�sne,�bar�dzo�ob�fi�te,�al�bo�po�ja�wia�-
ją� się� nie�re�gu�lar�nie.� O ile
nor�mal�na utra�ta�krwi�jest�mniej�sza
niż 80�ml,�o ty�le�w przy�pad�ku�wy�stą�-
pie�nia�mię�śnia�ków�mo�że� wy�nieść
od 200�do na�wet 350�ml.�Wpły�wa
na to� rów�nież�dłuż�sze�go�je�nie� się
miejsc�po złusz�czo�nej�bło�nie�ślu�zo�-
wej.�Efek�tem�ta�kiej�du�żej�utra�ty�krwi
jest�osła�bie�nie�or�ga�ni�zmu,�dusz�no�-
ści,�szyb�sze�tętno oraz�bó�le�gło�wy
w cza�sie�mie�siącz�ki.
In�ne�ob�ja�wy�to�wa�rzy�szą�mię�śnia�-
kom,�któ�re�roz�wi�ja�ją�się�do wnę�trza
ja�my� brzusz�nej,� przez� co� draż�nią
i uci�ska�ją�są�sied�nie�na�rzą�dy,�m.�in.
pę�cherz�mo�czo�wy.�Po�wo�du�ją�przez

to�za�par�cia,�czę�ste�par�cie�na mocz
lub� za�stój� mo�czu� i na�wra�ca�ją�ce
zaka�że�nia� ukła�du� mo�czo�we�go.
Objawom�tym�to�wa�rzy�szy�ból�przy�-
po�mi�na�ją�cy�rwę�kul�szo�wą�czy�czę�-
ste�po�czu�cie�na�pię�cia�w oko�li�cach
brzu�cha.�

Kło po ty 
w przy pad ku cią ży
Mię�śnia�ki�mo�gą�pro�wa�dzić�do po�-
waż�nych�pro�ble�mów�zdro�wot�nych.
Sta�ły�na�cisk�na na�rzą�dy�rod�ne�(pę�-
cherz,�mo�czo�wo�dy)�nie�tyl�ko�wzma�-
ga� in�fek�cje,� ale� rów�nież� za�bu�rza
czyn�no�ści� ne�rek.� Nie�le�czo�ne�mię�-
śnia�ki�ule�ga�ją�zwy�rod�nie�niu,�mar�twi�-
cy� lub� roz�mię�ka�niu,� co� po�wo�du�je
wy�so�ką�go�rącz�kę,�sil�ne�ob�ja�wy�bó�-
lo�we�oraz�skur�cze�po�dob�ne�do po�-
ro�do�wych,� któ�rym� to�wa�rzy�szą
krwa�wie�nia.�Sprzy�ja�ją�też�ży�la�kom
i obrzę�kom.� Sta�łe� nie�do�krwie�nie
w skraj�nych�przy�pad�kach�gro�zi�ane�-
mią.�Naj�bar�dziej�ne�ga�tyw�nie�wpły�-
wa�ją� jed�nak�na płod�ność�ko�bie�ty.
Ich�umiesz�cze�nie�w oko�li�cach�uj�ścia
ja�jo�wo�dów�do ja�my�ma�ci�cy�mo�że
po�wo�do�wać� nie�droż�ność� ja�jo�wo�-
dów.�Mię�śnia�ki�utrud�nia�ją�rów�nież
za�gnież�dże�nie�się�za�rod�ka�w bło�nie
ślu�zo�wej�ma�ci�cy.� Dla�te�go� u wie�lu
ko�biet� dia�gno�zu�je� się� je� do�pie�ro
w ra�zie�pro�ble�mów�z zaj�ściem�w cią�-
żę�czy�do�no�sze�niem�jej.
Brak� cha�rak�te�ry�stycz�nych� ob�ja�-
wów� nie� ozna�cza� wca�le,� że�mię�-
śnia�ków� nie� da� się� wy�kryć.
W dia�gno�sty�ce� sto�su�je� się�m.� in.
ba�da�nie�USG�i la�pa�ro�sko�pię,�a sa�-
mo� le�cze�nie� uza�leż�nio�ne� jest
od wie�lu�czyn�ni�ków:�wie�ku�pa�cjent�-
ki,�umiej�sco�wie�nia,�wiel�ko�ści�i liczby
gu�zów�czy�ewen�tu�al�nej�cią�ży.�Naj�-
waż�niej�sze,�aby�re�gu�lar�nie�od�wie�-
dzać� gi�ne�ko�lo�ga,� gdyż� du�że,
nie�le�czo�ne�mię�śnia�ki�to�naj�więk�sze
ry�zy�ko�po�wi�kłań.�(dm)

Bo le sne, nie re gu lar ne lub bar dzo ob fi te mie siącz ki mo gą ozna czać, że pod ślu zów ką
ma ci cy roz wi ja się mię śniak.

Brak cha rak te ry stycz nych ob ja wów nie
ozna cza wca le, że mię śnia ków nie da się
wy kryć. w dia gno sty ce sto su je się m. in.
ba da nie USg i la pa ro sko pię. pa mię taj
za tem, by re gu lar nie od wie dzać gi ne ko -
lo ga i ro bić ba da nia okre so we.

 nie re gu lar ne, ob fi te i bo le sne mie siącz ki
 Bó le gło wy, dusz no ści, szyb sze tęt no oraz ogól ne osła bie nie pod czas

okre su
 na wra ca ją ce za ka że nia ukła du mo czo we go oraz czę ste par cie na pę -

cherz
 nor mal na utra ta krwi pod czas men stu acji to 80 ml. Utra ta po wy żej

200 ml po win na sta now czo Cię za nie po ko ić! 
Jeśli możesz podpisać się choć pod jednym z powyżych punktów,
koniecznie udaj się do ginekologa i przebadaj w kierunku mięśniaka.

typowE oBjawy mięśniaka
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Uwaga, PMS!
Przed�mie�siącz�ką�masz�ocho�tę�za�bić�każ�de�go,�kto�wej�-
dzie�ci�w�dro�gę?�Dla�do�bra�oto�cze�nia�mo�żesz�za�opa�trzyć
się�w�bran�so�let�kę,�któ�ra�ostrze�ga�przed�two�im�PMS.�Bran�-
so�let�ka,�wy�na�le�zio�na�przez�Bry�tyj�czy�ka�Kar�la�Do�rna�zmie�-
nia� ko�lor,� gdy� ko�bie�ta,� któ�ra� ją� no�si,� wpa�da� w
nie�bez�piecz�ną�fa�zę�cy�klu.�Me�cha�nizm�wy�na�laz�ku�wy�ko�-
rzy�stu�je� na�tu�ral�ne� zmia�ny� tem�pe�ra�tu�ry� na�sze�go� cia�ła
zwią�za�ne�z�prze�mia�na�mi�hor�mo�nal�ny�mi.�Nie�ste�ty,�pro�to�-
typ�opra�co�wa�ny�przez�Do�rna�nie�tra�fił�jesz�cze�do�ma�so�-
wej�pro�duk�cji.�A�szko�da.�

Kochaj się 
na zdrowie
Oka�zu�je�się,�że�oprócz�czosn�ku,�ro�soł�ku�ba�bu�ni�i�wi�ta�mi�ny�C
ma�my�do�dys�po�zy�cji�jesz�cze�je�den�śro�dek�na�prze�zię�bie�nie.
Uwa�ga,�uwa�ga�˗˗ to�seks.�Oka�zu�je�się,�że�czę�ste�or�ga�zmy
zna�czą�co�wzmac�nia�ją�od�por�ność�po�przez�zwięk�sze�nie�ilo�ści
prze�ciw�ciał�(im�mu�no�glo�bu�lin�A)�w�or�ga�ni�zmie.�Im�mu�no�glo�-
bu�li�ny�A�peł�nią�istot�ną�ro�lę�szcze�gól�nie�w�obro�nie�ślu�zów�ki
no�sa,�dzię�ki�cze�mu�chro�nią�przed�prze�zię�bie�nia�mi�i�gry�pą.�

Każ�da� z� nas� przy�cho�dzi� na� świat
„wy�po�sa�żo�na”� w� śred�nio� 300
tys.� ko�mó�rek� ja�jo�wych.�Nie�-
ste�ty,� ja�jecz�ka� sta�rze�ją� się
szyb�ciej�niż�do�tych�czas�są�-
dzo�no.� 95� proc.� pań� w
wie�ku�30�lat�ma�do�dys�-
po�zy�cji�już�tyl�ko�12�proc.
te�go�ar�se�na�łu,�a�w�wie�ku
40� lat� – 3� proc.� Pro�ces
utra�ty�ko�mó�rek�ja�jo�wych�ma

zwią�zek� ze� zmniej�sze�niem
płod�no�ści�ko�biet�po�35.�ro�ku�ży�-

cia�i�ze�wzro�stem�ry�zy�ka�uro�dze�nia
dziec�ka�z�wa�da�mi�wro�dzo�ny�mi.�

kobiecy potencjał

otyłość szkodzi jajnikom
Au�stra�lij�scy�na�ukow�cy�udo�wod�ni�li,�że�nad�miar�tkan�ki�tłusz�czo�wej�mo�że
pro�wa�dzić�do�kło�po�tów�z�zaj�ściem�w�cią�żę�na�wet�u�ko�biet�o�pra�wi�dło�-
wych,�re�gu�lar�nych�cy�klach�mie�sięcz�nych.�Le�ka�rze�prze�ba�da�li�96�pa�cjen�-
tek�kli�ni�ki�zaj�mu�ją�cej�się� le�cze�niem�bez�płod�no�ści.�Dla�każ�dej�ko�bie�ty
ob�li�czo�no�prawidłową�masę�ciała�i�na�jej�pod�sta�wie�przy�pi�sa�no�ją�do�jed�-
nej�z�trzech�grup:�o�pra�wi�dło�wej�ma�sie�cia�ła,�z�nad�wa�gą�lub�oty�ło�ścią.
Na�stęp�nie�ba�da�cze�zmie�rzy�li�po�ziom�hor�mo�nów�oraz�pro�duk�tów�prze�-
mia�ny�ma�te�rii�w�pły�nie,�któ�ry�wy�peł�nia�pę�che�rzy�ki�za�wie�ra�ją�ce�ko�mór�kę
ja�jo�wą.�Oka�za�ło�się,� że�u�pań�z
du�żą� nad�wa�gą� do� pły�nu� te�go
prze�nik�nę�ły�sub�stan�cje�dzia�ła�ją�ce
nie�ko�rzyst�nie�na�ko�mór�ki�ja�jo�we�,
ta�kie�jak:�tłusz�cze�z�gru�py�trój�gli�-
ce�ry�dów,�in�su�li�na�oraz�mę�skie�hor�-
mo�ny�˗˗ an�dro�ge�ny.�To,�zda�niem
na�ukow�ców,� tłu�ma�czy,� dla�cze�go
oty�łe�ko�bie�ty�są�bar�dziej�na�ra�żo�ne
na�bez�płod�ność.

Moda� na ekologiczny� styl� życia� sięgnęła� podpasek.
Na świecie�podpaski�wielorazowego�użytku�są�już�dostępne
od ponad 20�lat,�w Polsce�pojawiły�się�dopiero 2�lata�temu.
Szyte� z bawełny,� flaneli� i frotté,� nie� powodują� otarć
i odparzeń.�Są�estetycznie�wykonane,�miękkie�i przyjemne
dla� skóry.� Dobrze� przepuszczają� powietrze,� a dzięki
zapinanym�na zatrzask�skrzydełkom�świetnie�chronią�bieliznę.
Niestety,� są� również� drogie� (jedno� opakowanie� kosztuje
kilkadziesiąt�zł).�Producenci�zapewniają�jednak,�że�wydatek
ten�zwraca�się�już�po półtora�roku�używania�podpasek.�Mimo
to� ekologiczne� podpaski� nie� cieszą� się�wielkim�wzięciem
wśród�pań,�które�traktują�je�jako�ciekawostkę.�

Ciekawostka: 
podpaski eko
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Krę�go�słup�skła�da�się�z kil�ku�dzie�-
się�ciu� sy�me�trycz�nie� zbu�do�wa�nych
krę�gów,� po�ukła�da�nych� je�den
na dru�gim.�Każ�dy�z nich�skła�da�się
z grub�sze�go�trzo�nu�(to�na nie�go�wy�-
wie�ra�ny�jest�naj�więk�szy�na�cisk)�i łu�-
ku,�któ�ry�chro�ni�rdzeń�krę�go�wy.�

w gor se cie z mię śni
Mię�dzy�krę�ga�mi�znaj�du�ją�się�pła�-
skie,� ela�stycz�ne� chrząst�ki� – są� to
tarcze�mię�dzy�krę�go�we,�zwa�ne�po�-
tocz�nie� dys�ka�mi.� Pod�czas� ru�chu
chro�nią�krę�gi�przed zde�rza�niem�się.
Ru�cho�mość�krę�go�słu�pa�za�pew�nia�ją
tak�że�uło�żo�ne�sy�me�trycz�nie�po obu
je�go�stro�nach�mię�śnie�ple�ców�(tzw.
grzbie�to�we)�oraz�mię�śnie�brzu�cha,
two�rzą�ce�ra�zem�na�tu�ral�ny�gor�set�dla
krę�go�słu�pa.�Im�mię�śnie�te�bę�dą�sil�-
niej�sze,�tym�krę�go�słup�bę�dzie�mniej

na�ra�żo�ny� na skrzy�wie�nia� i ura�zy.
Dla�te�go� wła�śnie� w pro�fi�lak�ty�ce
scho�rzeń�krę�go�słu�pa�ruch� jest� tak
istot�ny.�Naj�wię�cej�ko�rzy�ści�przy�no�szą
spor�ty�ogól�no�ro�zwo�jo�we,�po�ru�sza�ją�-
ce� za�rów�no� brzuch,� jak� i mię�śnie
grzbie�tu.

pły wa nie to pod sta wa
Jed�nym�z naj�bar�dziej�po�ży�tecz�nych
dla�krę�go�słu�pa�spor�tów�jest�pły�wa�nie.
Dzię�ki�si�le�wy�por�no�ści�wo�dy�od�czu�wa�-
ny�cię�żar�na�sze�go�cia�ła�spa�da�do za�-
le�d�wie 10� pro�c.� rze�czy�wi�stej� wa�gi.
Krąż�ki�mię�dzy�krę�go�we�są�od�cią�żo�ne,
a ra�mio�na,�bar�ki�i no�gi�mo�gą�swo�-
bod�nie�pra�co�wać.�Nie�ste�ty,�sport�ten
ma�też�pew�ne�wa�dy.�Pły�wa�jąc�żab�ką,
ła�two�nad�we�rę�żyć�lę�dź�wio�wy�od�ci�nek
krę�go�słu�pa�i do�pro�wa�dzić�do po�głę�-
bie�nia�się�lor�do�zy�lę�dź�wio�wej.�Znacz�-
nie� lep�sze� dla� krę�go�słu�pa� jest
pły�wa�nie�krau�lem.�Do�sko�na�łe�są�rów�-
nież� wszyst�kie� sty�le� grzbie�to�we,
przy któ�rych�moc�no�pra�cu�ją�za�rów�no
gór�ne,�jak�i dol�ne�par�tie�ple�ców.�

ro wer, ale nie 
szo so wy

Ro�wer�słu�ży�krę�go�słu�po�wi�tyl�ko
wte�dy,�gdy�kie�row�ni�ca�jest�usta�-
wio�na tak,�by�ple�cy�po�zo�sta�-
wa�ły�wy�pro�sto�wa�ne.�Najle�piej
więc�jeź�dzić�na ro�we�rze�miej�-
skim�al�bo�kla�sycz�nym�skła�da�-

ku.� Kie�dy� gar�bi�my� się� na ro�we�rze,

krąż�ki�mię�dzy�krę�go�we�nie�amor�ty�zu�ją
nie�rów�no�ści�pod�ło�ża�osio�wo,�ale�po�-
przecz�nie,�przez�co�mię�śnie�gór�nych
par�tii�cia�ła�nie�pra�cu�ją�tak,�jak�po�win�-
ny.�Je�śli�ko�rzy�sta�my�z ro�we�ru�sta�cjo�-
nar�ne�go�w klu�bie�fit�ness,�po�pro�śmy
in�struk�to�ra�o od�po�wied�nie�ure�gu�lo�-
wa�nie�wy�so�ko�ści�sio�deł�ka�i uchwy�tu
kie�row�ni�cy.�

pa mię taj o do brych 
na wy kach 
Sport�to�jed�nak�nie�wszyst�ko.�Rów�-
nie�waż�ne,�a�mo�że�na�wet�waż�niej�sze,
jest� to,� w� ja�kiej� po�zy�cji� spę�dza�my
więk�szość�dnia�i�jak�śpi�my.�Sta�raj�się
sia�dać�tak,�by�jak�naj�więk�szy�cię�żar
spo�czy�wał� na� po�ślad�kach� i� udach.
Nie�za�kła�daj�no�gi�na�no�gę.�Zre�zy�gnuj
z�mięk�kich�fo�te�li�na�rzecz�so�lid�nych,
nie�zbyt�ni�skich�krze�seł.�Pro�wa�dząc�sa�-
mo�chód,�pod�kła�daj�pod� lę�dź�wio�wą
część�krę�go�słu�pa�po�dusz�kę�al�bo�spe�-
cjal�ną�pod�kład�kę.�
Nie�bez�zna�cze�nia�dla�krę�go�słu�pa
jest�tak�że�wy�bór�ma�te�ra�ca,�na�któ�rym
śpi�my.�Zbyt�mięk�ki�spra�wia,�że�krę�go�-
słup�nie�ma�opar�cia�i�wy�gi�na�się.�Naj�-
lep�szy�jest�ma�te�rac�o�śred�nim�stop�niu
twar�do�ści,�któ�ry�ugi�na�się�pod�na�szym
cię�ża�rem�2-3�cm�i�ela�stycz�nie�do�sto�-
so�wu�je�do�kształ�tu�cia�ła.�Opty�mal�nym
roz�wią�za�niem�są�ma�te�ra�ce�pian�ko�we
i�sprę�ży�no�we.�Nie�bez�zna�cze�nia�jest
rów�nież�kształt�po�dusz�ki�–�naj�lep�sze
są�spe�cjal�ne�po�dusz�ki�or�to�pe�dycz�ne,
któ�re�pew�nie�pod�pie�ra�ją�szyj�ny�od�ci�-
nek�krę�go�słu�pa.�

Spo sób na kło po ty
No�do�brze,�a co�zro�bić,�gdy�mi�mo
upra�wia�nia�spor�tów,�utrzy�my�wa�nia
od�po�wied�niej�wa�gi�cia�ła�i pra�wi�dło�-
wej�po�sta�wy,�krę�go�słup�za�czy�na bo�-
leć?�Pierw�sza�po�moc�to�po�pu�lar�ne
środ�ki�prze�ciw�bó�lo�we.�Sku�tecz�ne�są
rów�nież�ma�ści,�dzia�ła�ją�ce�znie�czu�-
la�ją�co�i roz�grze�wa�ją�co�na wy�bra�ne

par�tie�mię�śni.�Je�śli�do�le�gli�wo�ści�ze
stro�ny�krę�go�słu�pa�po�ja�wia�ją�się�czę�-
sto,�po�moc�ny�mo�że�oka�zać�się�pro�-
fe�sjo�nal�ny�ma�saż�wy�ko�na�ny�przez
wy�kwa�li�fi�ko�wa�ne�go�fi�zjo�te�ra�peu�tę.
Ta�ki� za�bieg� po�pra�wia� ukrwie�nie
mię�śni,� któ�re� otrzy�mu�ją� więk�szą
daw�kę� tle�nu� i sub�stan�cji� od�żyw�-
czych.�Dzię�ki�te�mu�zni�ka�ją�mio�ge�-
lo�zy�– twar�de,�bo�le�sne�zgru�bie�nia
bę�dą�ce�efek�tem�gro�ma�dze�nia� się
w tkan�ce� pod�skór�nej� nie�po�trzeb�-
nych�pro�duk�tów�prze�mia�ny�ma�te�rii.
Do�dat�ko�wo�ma�saż�wzmac�nia�mię�-
śnie, a przy oka�zji�po�pra�wia�rów�nież
kon�dy�cję�skó�ry.�Pro�fe�sjo�nal�ny�ma�-
saż�po�wi�nien�trwać�oko�ło 40�mi�nut.
Aby� pod�trzy�mać� efek�ty� za�bie�gu,
war�to�pod�da�wać�mu�się�raz�w ty�go�-
dniu.� Po�pra�wę� przy�no�szą� rów�nież
za�bie�gi�pro�po�no�wa�ne�przez�cen�tra
od�no�wy�bio�lo�gicz�nej�(na�świe�tla�nia,
róż�ne� for�my�elek�tro�te�ra�pii� czy�hy�-
dro�te�ra�pii).�

Kie dy do spe cja li sty?
Do�brym� roz�wią�za�niem� dla� osób,
któ�rym�do�ku�cza�krę�go�słup,�jest�wi�zy�-
ta�u chi�ro�pa�ty,�czy�li�krę�ga�rza.�Spe�cja�-
li�sta,� sto�su�jąc� te�ra�pię� ma�nu�al�ną
przy�po�mi�na�ją�cą�nie�co�ma�saż,�po�mo�-
że� zli�kwi�do�wać� drob�ne� wy�su�nię�cia
krę�gów,�któ�re�mo�gą�po�wo�do�wać�ból
ple�ców.�Przed pój�ściem�do krę�ga�rza
war�to�wy�ko�nać�zdję�cie�rent�ge�now�skie
krę�go�słu�pa,�aby�do�kład�nie�okre�ślić
przy�czy�nę�bó�lu.�Pa�mię�taj�my�rów�nież,
że� je�śli� po�wyż�sze� for�my� te�ra�pii� nie
przy�no�szą� re�zul�ta�tu,� a ple�cy� na�dal
bo�lą,�war�to�udać�się�do or�to�pe�dy.�Być
mo�że�do�le�gli�wo�ści�ma�ją�po�waż�niej�-
szą�przy�czy�nę.�Bó�le�krę�go�słu�pa�mo�-
gą�być� jed�nym� z symp�to�mów� je�go
zwy�rod�nie�nia,�któ�re�z ko�lei�by�wa�na�-
stęp�stwem�za�daw�nio�nych�i nie�do�le�-
czo�nych� kon�tu�zji.� Mo�gą� rów�nież
świad�czyć� o za�awan�so�wa�nej� oste�-
opo�ro�zie.�(sb)

kręgosłup bez bólu
Z punk tu wi dze nia bu do wy, krę go słup jest cu dem in ży nie rii. Jednak z bie giem cza su je go 
wy trzy ma łość spa da. Przy czy nia ją się do te go głów nie sie dzą cy tryb ży cia i nad wa ga. 

chcesz mieć zdrowy kręgosłup?
pamiętaj o dobrych nawykach:

 noś cięż kie rze czy (np. siat ki z za ku pa mi) w dwóch 
rę kach, dzię ki te mu cię żar rów no mier nie się roz ło ży. 

 za stąp to reb kę ple ca kiem. Je śli to nie wcho dzi w grę, noś tor bę
raz na jed nym ra mie niu, raz na dru gim. 

 pod no sząc z zie mi coś cięż kie go, nie schy laj się, ale ukuc nij. 
Dzię ki te mu na cisk wy wie ra ny na krę go słup bę dzie mniej szy.

 Do sto suj wy so kość me bli i spo sób usta wie nia mo ni to ra do swe -
go wzro stu, aby unik nąć ko niecz no ści po chy la nia się lub wy cią -
ga nia szyi pod czas prac do mo wych i pra cy przy kom pu te rze.

Radzimy

zdrowie 



GDY KRĘGOSŁUP WYMAGA, ABY SIĘ NAD NIM POCHYLIĆ
BÓLE KRĘGOSŁUPA 
A PROFILAKTYKA
Niewłaściwa postawa ciała wynikająca ze złych

nawyków i siedzącego trybu życia to najczęstszy

powód bólu kręgosłupa. Zdecydowanie nie służy mu

długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej,

szczególnie jeśli warunki naszej pracy sprzyjają

przyjmowaniu niewłaściwej postawy. Znaczenie mają:

źle dopasowane siedzisko, za niskie biurko

z za wąskim blatem oraz ułożenie rąk podczas pracy

na klawiaturze. 

Po 8 godzinach spędzonych w biurze liczymy, że podczas

snu pozbędziemy się uczucia dyskomfortu w plecach.

Jednak i tu czekają na nas pułapki w postaci źle

dobranego materaca i poduszki. Szkodzi nam również

zbyt mała ilość ruchu i zaniedbywanie właściwej postawy

podczas wykonywania prac fizycznych. Wszystko to

prowadzi do osłabienia organizmu oraz do przeciążenia

mięśni i kręgosłupa. W efekcie pojawia się silny zespół

bólowy związany z uciskiem i niedokrwieniem korzeni

nerwowych (tzw. rwa kulszowa), który może zaburzać

prawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych

i mięśni. Nasza sylwetka ulega przygarbieniu – mięśnie

przykurczają się, a plecy zaokrąglają. Z czasem dochodzi

do dużo poważniejszych zmian degeneracyjnych jak

dyskopatia, rwa kulszowa, rwa ramienna i różne inne

zespoły bólowe.

Brak profilaktyki w przypadku kręgosłupa może

prowadzić nie tylko do bólu pleców czy zwyrodnień

samego kręgosłupa, ale także do dysfunkcji innych

narządów, np. serca, nerek czy wątroby. Wystarczy

jednak poznać odpowiednie zasady, by zamienić złe

nawyki na dobre i pozbyć się nie tylko bólu, ale też

zyskać większą sprawność fizyczną. Korzystając z porad

specjalistów, zyskasz fachową wiedzę uwzględniającą

twój tryb życia i potrzeby. Otrzymasz wskazania, które

z łatwością będziesz mógł zaaplikować w życiu

codziennym, gdyż będą one przygotowane specjalnie

dla ciebie. Jeśli ból staje się coraz częstszy i bardziej

dokuczliwy, nie zwlekaj dłużej, ponieważ mogło już

dojść do pierwszych zmian degeneracyjnych. Zgłoś się

do neurologa lub fizjoterapeuty, by jak najszybciej

rozpocząć właściwe leczenie i nie doprowadzić

do powstania dalszych, nieodwracalnych zmian.

NARZĄDY RUCHU 
W DOBREJ FORMIE
MEDICAL PARK – RIVERSIDE SPA to ośrodek

medyczny nowego typu. Utworzono go z myślą

o osobach, dla których zarówno kręgosłup, jak

i narządy ruchu bywają, czy też nieustannie są,

źródłem wielu bolesnych problemów. To właśnie tu,

osoby oczekujące poprawy swojej sprawności, znajdą

nie tylko szybką pomoc, ale także długofalowe

wsparcie profesjonalistów. Nabyte w ośrodku

umiejętności pozwolą utrzymać kręgosłup i narządy

ruchu w dobrej kondycji. 

TAK BLISKO DO ZDROWIA
MEDICAL PARK – RIVERSIDE SPA znajduje się

w atrakcyjnej przyrodniczo lokalizacji – na skraju Puszczy

Białej nad dziką rzeką Orzyc. Dojazd samochodem

z centrum Warszawy zajmuje zaledwie godzinę. Pobyt

zdrowotny może przebiegać w towarzystwie bliskich osób,

czeka tu bowiem na nie szeroka oferta z zakresu wellness,

SPA i fitness oraz dużo innych atrakcji (i aktywności)

turystycznych. Zindywidualizowane podejście umożliwia

przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu w towarzystwie

rodziny, bez konieczności dłuższej rozłąki i kompromisu

z ich strony. Osobom zainteresowanym wypoczynkiem

i relaksem proponujemy kompletną ofertę, w skład której

wchodzą: zajęcia fitness z zastosowaniem nowoczesnych

technik, spinning, siłownia dla osób z różnym poziomem

sprawności fizycznej, nordic walking, 5 saun, komora

lodowa, grota solna, jacuzzi, basen do aqua-aerobiku,

nowoczesne gabinety kosmetyczne, hydroterapia i wiele

innych.

PROFILAKTYKA I REHABILITACJA 
Wewnętrzne procedury MEDICAL PARK

– RIVERSIDE SPA pozwalają na precyzyjne określenie

potrzeb każdego gościa. Pobyt osób zainteresowanych

profilaktyką zdrowotną i terapią kręgosłupa rozpoczyna

się od indywidualnego badania lekarskiego oraz

fizjoterapeutycznego. To na ich podstawie tworzony jest

indywidualny program pobytu. W jego ramach dokonuje

się doboru odpowiednich zabiegów, a także koordynuje

się je z osobistym kalendarzem każdego gościa.

Personel medyczny MEDICAL PARK – RIVERSIDE

SPA to wysokiej klasy specjaliści dysponujący

znakomitym warsztatem zawodowym. W swojej pracy

wykorzystują najnowocześniejsze techniki i terapie

ukierunkowane przede wszystkim na leczenie schorzeń

kręgosłupa, dolegliwości ortopedycznych narządów

ruchu oraz rehabilitację neurologiczną. 

Zabiegi i badania wykonują wykwalifikowani lekarze

i fizjoterapeuci, będący autorytetami w swoich

dziedzinach: neurolog, neurochirurg i ortopeda.

Dzięki temu oferują najlepsze współczesne metody

leczenia i techniki fizjoterapii, uznawane na świecie

za najbardziej efektywne formy rehabilitacji

i profilaktyki. 

ZABIEGI NA NAJWYŻSZYM 
POZIOMIE
Oferta zawiera profesjonalne zabiegi w komfortowych

i funkcjonalnych gabinetach z zakresu:

• kinezyterapii, w tym: indywidualną pracę z fizjoterapeutą

(PNF, terapia manualna, metoda MC-KENZIE,

kinezjotaping), THERAPY MASTER wg metody S-E-T

(SLING EXERCISE THERAPY), terapię FITVIBE

opartą na profesjonalnej platformie wibracyjnej,

• fizykoterapii, w tym: magnetoterapię, laseroterapię,

światłolecznictwo, ultradźwięki, elektroterapię,

terapuls, thermopress, krioterapię, 

• masażu leczniczego, relaksacyjnego, sportowego oraz

refleksoterapii.

PEŁEN KOMFORT
Ośrodek oferuje swoim gościom 35 eleganckich

i komfortowych pokoi oraz apartamentów, kawiarnię

i restaurację. Wszystkie pokoje hotelowe zaprojektowano

tak, aby za oknem roztaczał się widok na rzekę Orzyc

i park. Hotel otacza nietknięta cywilizacją przyroda, jednak

w każdym miejscu zapewniony jest dostęp do Internetu.

Ośrodek objęty jest całodobową ochroną.

OTWARCIE – JESIEŃ 2012

tel. +48 (29) 771 20 10

www.medicalpark.com.pl

„Jak sobie radzić z bólami kręgosłupa? 
Dokąd udać się po profesjonalną pomoc? Z jakiego rodzaju

rehabilitacji warto skorzystać, aby polepszyć swoje zdrowie?”

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu

państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.



Zga�ga,�czy�li�cho�ro�ba�re�fluk�so�wa�żo�łąd�ka,�ob�ja�-
wia�się�sil�nym,�do�kucz�li�wym�pie�cze�niem�zlo�ka�li�zo�-
wa�nym� zwy�kle� w oko�li�cy� prze�ły�ku,� do któ�re�go
czę�sto�do�łą�cza�się�od�bi�ja�nie.�Ob�ja�wy�te�są�spo�wo�-
do�wa�ne�nad�kwa�śno�ścią�so�ków�żo�łąd�ko�wych�i za�-
wra�ca�niem� tre�ści� po�kar�mo�wej� w kie�run�ku
prze�ły�ku.� Je�śli� zga�ga� po�ja�wia� się� spo�ra�dycz�nie
– po im�pre�zach�z du�żą�ilo�ścią�je�dze�nia�i al�ko�ho�lu,
nie�ma�się�czym�przej�mo�wać.�Je�śli�jed�nak�re�fluks
mę�czy�nas�czę�ściej�niż�dwa�ra�zy�w ty�go�dniu,�war�-
to�udać�się�do�ga�stro�lo�ga.�

Skąd to się bie rze?
Prze�wód�po�kar�mo�wy�to�bar�dzo�skom�pli�ko�wa�ny
sys�te�m.�Aby�tra�wie�nie�po�kar�mów�by�ło�moż�li�we,
do żo�łąd�ka�wy�dzie�la�ne� są� tzw.� so�ki� żo�łąd�ko�we.
W ich�skład�wcho�dzi�mię�dzy�in�ny�mi�kwas�sol�ny,
któ�re�go�żrą�ce�dzia�ła�nie�wzmac�nia�ne�jest�róż�ny�mi
en�zy�ma�mi�tra�wien�ny�mi,�ta�ki�mi�jak�pep�sy�na,�od�po�-
wie�dzial�na za roz�kła�da�nie�bia�łek�czy�li�pa�za,�któ�ra
tra�wi� tłusz�cze.� Ślu�zów�ka� żo�łąd�ka� jest� od�por�-
na na dzia�ła�nie�tej�pio�ru�nu�ją�cej�mie�sza�ni�ny,�ale
tkan�ka,�z któ�rej�zbu�do�wa�ny�jest�nasz�prze�łyk�– nie.
Aby�so�ki�żo�łąd�ko�we�nie�draż�ni�ły�prze�ły�ku,�po�mię�-
dzy�żo�łąd�kiem�a wyż�szy�mi�par�tia�mi�ukła�du�po�kar�-
mo�we�go� znaj�du�je� się� tzw.� mię�sień� okręż�ny.
Od�po�wia�da�on�za to,�by�je�dze�nie�bez�pro�ble�mu
prze�do�sta�wa�ło�się�do żo�łąd�ka�i aby�treść�po�kar�-
mo�wa,�wraz�z so�kiem�żo�łąd�ko�wym,�nie�co�fa�ła�się

w stro�nę�prze�ły�ku.�Je�że�li�mię�sień�okręż�ny�nie�dzia�-
ła�tak,�jak�po�wi�nien,�treść�po�kar�mo�wa�za�wra�ca.
W efek�cie�prze�łyk�ule�ga�po�draż�nie�niu,�któ�re�na�zy�-
wa�my�zga�gą.�

za du żo, za tłu sto, za szyb ko
Mie�sień�okręż�ny�mo�że�szwan�ko�wać�z�wie�lu�po�-
wo�dów.�Naj�czę�ściej�dzie�je�się�tak�w�przy�pad�ku
prze�je�dze�nia,�gdy�żo�łą�dek�jest�tak�wy�pcha�ny,�że
pra�wa� fi�zy�ki� oka�zu�ją� się� sil�niej�sze� niż� mię�sień
okręż�ny.�Nie�któ�re�pro�duk�ty�spo�żyw�cze,�ta�kie�jak
cze�ko�la�da�czy�ce�bu�la,�mo�gą�po�nad�to�po�wo�do�-
wać�je�go�chwi�lo�we�roz�luź�nie�nie.�Przy�czy�ną�za�wra�-
ca�nia� tre�ści� po�kar�mo�wej�by�wa� zbyt�du�ża� ilość
wę�glo�wo�da�nów�i�tłusz�czu�w�po�ży�wie�niu.�Ry�zy�kow�-
ne�są�więc�sma�żo�ne�po�tra�wy,�zbyt�ostre�przy�pra�-
wy,�al�ko�hol,�na�po�je�ga�zo�wa�ne�i�ka�wa.�Szko�dzi
rów�nież�nad�miar�owo�ców�cy�tru�so�wych�i�so�ków
owo�co�wych,�któ�re�po�bu�dza�ją�wy�dzie�la�nie�kwa�su
sol�ne�go.�Nie�bez�wi�ny�są�też�tak�zdro�we�pro�duk�-
ty�jak�chleb�ra�zo�wy�czy�sok�po�mi�do�ro�wy.�Re�fluk�-
so�wi� sprzy�ja� pa�le�nie� pa�pie�ro�sów,� któ�rych� dym
do�dat�ko�wo�draż�ni�prze�łyk,�zbyt�szyb�kie�je�dze�nie,
nad�wa�ga,�a�na�wet�za�cia�sne�ubra�nie.�Zga�ga�bar�-
dzo�czę�sto�po�ja�wia�się�tak�że�w�okre�sie�cią�ży.�Do�-
le�gli�wo�ści�mo�gą� się� na�si�lać� po�du�żym�wy�sił�ku
fi�zycz�nym,�a�tak�że�wte�dy,�gdy�dłu�go�po�zo�sta�je�my
w�nie�na�tu�ral�nie�po�chy�lo�nej�po�zy�cji�–�na�przy�kład
pod�czas�my�cia�pod�ło�gi�czy�pra�nia.

Kie dy do le ka rza? 
Do spe�cja�li�sty�war�to�udać�się,�je�że�li�zga�ga�do�ku�-
cza�nam�czę�ściej�niż�dwa�ra�zy�w ty�go�dniu�lub�po�ja�-
wia� się� bez� kon�kret�nej� przy�czy�ny.� Za�nie�po�ko�ić
po�win�ny�nas�kło�po�ty�z prze�ły�ka�niem�lub�krew�obec�-
na w wy�mio�tach�i cią�głe�uczu�cie�cięż�ko�ści�w żo�łąd�-
ku.� Ta�kie� ob�ja�wy� mo�gą� wią�zać� się� z wrzo�da�mi
żo�łąd�ka�lub�dwu�nast�ni�cy.�Upo�rczy�wa�zga�ga�mo�że
być�rów�nież�symp�to�mem�tzw.�prze�pu�kli�ny�roz�wo�ru
prze�ły�ko�we�go� prze�po�ny,� cho�ro�by� po�le�ga�ją�cej
na nie�wła�ści�wym�po�ło�że�niu� żo�łąd�ka.�Zda�rza� się
tak�że,�że�ból�w oko�li�cy�za�most�ko�wej,�któ�ry�przy�po�-
mi�na zga�gę,�jest�zwią�za�ny�z do�le�gli�wo�ścia�mi�ukła�-
du�krą�że�nia,�w tym�– z cho�ro�bą�ser�ca.�(sb)

Kiedy męczy cię zgaga
Pieczenie w przełyku to jed na z naj pow szech niej szych do le gli wo ści ukła du 
po kar mo we go. Dowiedz się, czym jest i jak jej uniknąć.
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 Się�gnij�po bu�ra�ki – te wa rzy wa
od kwa sza ją or ga nizm i de li kat nie
zo bo jęt nia ją so ki żo łąd ko we, a oprócz te -
go wspo ma ga ją pe ry stal ty kę je lit. naj lep -
sze są bu ra ki bez żad nych do dat ków,
chrzan czy ocet mo gą po tę go wać pie cze -
nie w prze ły ku. 

Mie�szan�ka przy go to wa na z ½ ły żecz ki so dy
oczysz czo nej roz pusz czo nej w 125 ml let niej
wo dy zo bo jęt nia kwas żo łąd ko wy.

 Zjedz�kil�ka�mig�da�łów – dzię ki du żej za -
war to ści wap nia neu tra li zu ją kwas żo łąd -
ko wy, a oprócz te go wzmac nia ją ko ści. 

Radzimy
Babcine sposoby
na zgagę

zdrowie 
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Nad�mor�skie�ku�ror�ty�nie�bez�ko�ze�ry�są�let�nią
mek�ką� tu�ry�stów.� Lu�bi�my� słoń�ce,� a�wa�ka�cje
nad�brze�giem�mo�rza�ko�ja�rzą�nam�się�(bar�dzo
zresz�tą�słusz�nie)�z�pięk�ną�opa�le�ni�zną.�Słoń�ce
nie�jest�jed�nak�je�dy�ną�za�le�tą�wy�po�czyn�ku�nad
Bał�ty�kiem.�Waż�niej�szy�wy�da�je�się�zdro�wy�mi�-
kro�kli�mat,�któ�re�go�nie�znaj�dzie�my�w�żad�nym
in�nym�za�kąt�ku�Pol�ski.�Nad�mor�skie�po�wie�trze
prze�sy�co�ne�jest�nie�zbęd�nym�dla�na�sze�go�or�-
ga�ni�zmu�jo�dem.�Ten�pier�wia�stek,�od�po�wia�da�-
ją�cy�mię�dzy�in�ny�mi�za�pra�wi�dło�we�dzia�ła�nie
tar�czy�cy,�wchła�nia�my�nie�tyl�ko�„od�we�wnątrz”,
wraz�z�po�ży�wie�niem,�ale�i�przez�skó�rę.�Ką�pie�-
le�w�za�wie�ra�ją�cej�jod�sło�nej,�mor�skiej�wo�dzie
przy�czy�nia�ją�się�do�wy�rów�na�nia�je�go�ewen�tu�-
al�nych�nie�do�bo�rów.

Cu dow ny mi kro kli mat
Obec�ność�jo�du�w�wo�dzie�i�w�mor�skim�po�wie�-
trzu�to�nie�je�dy�ny�ar�gu�ment�za�tym,�by�spę�dzić
wa�ka�cje�nad�Bał�ty�kiem.�Dzia�ła�nie�mor�skie�go
kli�ma�tu�sa�mo�w�so�bie�jest�ko�rzyst�ne�dla�zdro�-
wia,�po�nie�waż�wzmac�nia�od�por�ność�or�ga�ni�-
zmu.� W� ze�tknię�ciu� z� cha�rak�te�ry�stycz�nym
mor�skim�kli�ma�tem�nasz�or�ga�nizm�uru�cha�mia
sze�reg�re�ak�cji,�zwa�nych�ada�pta�cyj�ny�mi�i�kom�-
pen�sa�cyj�ny�mi.�Wa�ha�nia�tem�pe�ra�tu�ry�oraz�ci�-
śnie�nia� at�mos�fe�rycz�ne�go,� du�ża� pręd�kość
wia�tru,�na�prze�mien�ne�dzia�ła�nie�cie�pła�i�zim�-

na,�kon�takt�z�no�wym�śro�do�wi�skiem�mi�kro�bio�-
lo�gicz�nym�to�sil�ne�bodź�ce,�na�któ�re�cia�ło�re�-
agu�je�oży�wie�niem�ukła�du�od�por�no�ścio�we�go.
To�z�ko�lei�sprzy�ja�pro�ce�som�re�ge�ne�ra�cji�tka�nek
i�uspraw�nia�go�spo�dar�kę�ter�mo�re�gu�la�cyj�ną�cia�-
ła.�Mor�ska�bry�za�to�tak�że�bło�go�sła�wień�stwo
dla�aler�gi�ków,�któ�rzy�po�win�ni�spę�dzać�nad�mo�-
rzem�okres�naj�sil�niej�sze�go�py�le�nia�traw�i�ro�ślin.
Dzię�ki�te�mu�za�ży�wa�nie�le�ków�an�ty�hi�sta�mi�no�-
wych�moż�na�ogra�ni�czyć�do�mi�ni�mum.�

odetchnij pełną piersią
U�każ�de�go�z�nas,�już�po�kil�ku�dniach�spę�dzo�-
nych�nad�mo�rzem,�po�więk�sza�się�tzw.�ży�cio�wa
część� płuc,� wy�ko�rzy�sty�wa�na� przez� or�ga�nizm
pod�czas�od�dy�cha�nia.�Wraz�z�tle�nem�do�ukła�du
od�de�cho�we�go�prze�do�sta�ją�się�tak�że�mi�kro�czą�-
stecz�ki�so�lan�ki.�Po�wsta�ją�cy�przy�ude�rze�niu�fa�li�o
brzeg� ae�ro�zol� so�lan�ko�wy� od�ży�wia� ślu�zów�kę
dróg�od�de�cho�wych�i�sty�mu�lu�je�jej�re�ge�ne�ra�cję.�

Dzia�ła�też�oczysz�cza�ją�co,�po�nie�waż�na�wil�ża
dro�gi�od�de�cho�we�i�po�bu�dza�je�do�pro�duk�cji
ślu�zu,�któ�ry�po�ma�ga�w�usu�wa�niu�za�nie�czysz�-
czeń.�Dla�te�go�wła�śnie�urlop�nad�mo�rzem�war�-
to� po�le�cić� szcze�gól�nie� oso�bom� z� wiel�kich
miast,�któ�re�na�co�dzień�zmu�szo�ne�są�do�od�-
dy�cha�nia�po�wie�trzem�o�wąt�pli�wej�czy�sto�ści.�

Co za du żo, to nie zdro wo
Dzie�ci�i�oso�by�star�sze�nie�po�win�ny�ni�gdy�wcho�-
dzić�do�wo�dy�sa�me,�a�ką�piel�w�mo�rzu�nie�po�win�-
na� trwać� dłu�żej� niż� pół� go�dzi�ny.� Nie� wol�no
za�po�mi�nać� rów�nież�o�do�brych�oku�la�rach�sło�-
necz�nych,�któ�re�naj�le�piej�ku�pić�u�opty�ka.�Istot�-
ną�spra�wą�jest�tak�że�ochro�na�skó�ry�pre�pa�ra�tem
z�wy�so�kim�fil�trem�UV.�War�to�sto�so�wać�go�kil�ka
ra�zy�dzien�nie,�a�szcze�gól�nie�po�ką�pie�li.�Le�żąc�na
pla�ży�al�bo�prze�mie�rza�jąc�z�ple�ca�kiem�nad�mor�-
skie�la�sy�trze�ba�tak�że�pa�mię�tać�o�pi�ciu�przy�naj�-
mniej�2,�a�w�upal�ne�dni�na�wet�3�li�trów�wo�dy.

po zdrowie nad morze
Wa ka cje nad mo rzem nie mu szą wca le ozna czać le że nia plac kiem na pla ży. Zdro wy 
mi kro kli mat, nad mor skie la sy i czy ste po wie trze sprzy ja ją ak tyw ne mu wy po czyn ko wi.

zdrowie

Spa cer bo so po pla ży
to na tu ral ne ćwi cze nie,
które wzmac nia mię śnie
śród sto pia i pal ców stóp,
a przy oka zji – po pra wia
krą że nie
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Zadbaj o właściwe
krążenie
Let�nie�upa�ły�da�ją�w kość�nie�tyl�ko�oso�bom
star�szym�i�cho�rym�na ser�ce.�Te�z nas,�któ�re
ma�ją� ten�den�cję� do ży�la�ków,� skar�żą� się
na opuch�nię�te�kost�ki�i uczu�cie�cięż�ko�ści�w no�-
gach,�któ�re�lu�bi�po�ja�wiać�się�szcze�gól�nie�wie�-
czo�rem.�Pod ko�niec�dnia�sto�py�nie�miesz�czą
się�w bu�tach,�a je�dy�ne,�o czym�ma�rzy�my,�to
zrzu�cić�szpil�ki�i po�ło�żyć�się�z no�ga�mi�w gó�rze.
Je�śli�ta�kie�sy�tu�acje�zda�rza�ją�się�nam�rzad�ko,
np.�po wy�jąt�ko�wo�cięż�kim�dniu�czy�pod�czas
du�żych�upa�łów,�nie�ma�po�wo�du�do nie�po�ko�ju.
Je�śli�jed�nak�uczu�cie�cięż�ko�ści�nóg�i opu�chli�zna
wo�kół�ko�stek�utrzy�mu�je�się�sta�le,�cze�mu�mo�że
rów�nież�to�wa�rzy�szyć�uczu�cie�drę�twie�nia,�pie�-
cze�nie�i świąd�skó�ry,�po�win�ni�śmy�się�za�nie�po�-
ko�ić� i jak� naj�szyb�ciej� za�dbać� o krą�że�nie
w no�gach.�Je�śli�te�go�nie�zro�bi�my,�na łyd�kach
i udach�po�ja�wi�się�sia�tecz�ka�po�sze�rzo�nych�na�-
czyń�wło�so�wa�tych�(pa�jącz�ków),�obrzę�ki�bę�dą
co�raz�bar�dziej�do�kucz�li�we,�a wresz�cie�utwo�rzą
się��ży�la�ki.�

Skąd one się bio rą? 
Ży�la�ki�to�cho�ro�ba�cy�wi�li�za�cyj�na,�któ�ra�do�ty�ka
dwa�ra�zy�czę�ściej�ko�bie�ty�niż�męż�czyzn.�Za po�-
wsta�nie� tej� do�le�gli�wo�ści� od�po�wia�da� przede
wszyst�kim�tem�po ży�cia,�stres,�pra�ca�wy�ma�ga�-
ją�ca�spę�dza�nia�wie�lu�go�dzin�w po�zy�cji�sie�dzą�-
cej� lub� sto�ją�cej.� Do po�wsta�nia� ży�la�ków
przy�czy�nia�się�rów�nież�oty�łość,�pa�le�nie�pa�pie�-
ro�sów,�no�sze�nie�bu�tów�na wy�so�kich�ob�ca�sach,
a na�wet�za�kła�da�nie�no�gi�na no�gę,�zbyt�go�rą�-
ce�ką�pie�le�czy�czę�ste�ko�rzy�sta�nie�z sau�ny.�Ży�-
la�ki�mo�gą� roz�wi�nąć� się� tak�że�w związ�ku� ze
zmia�na�mi� hor�mo�nal�ny�mi� – po�ja�wia�ją� się
w cią�ży,�mo�gą�być�ubocz�nym�skut�kiem�hor�mo�-
nal�nej�te�ra�pii�za�stęp�czej�lub�przyj�mo�wa�nia�pi�-
guł�ki�an�ty�kon�cep�cyj�nej.�Nie�bez�zna�cze�nia�są
też�pre�dys�po�zy�cje�ge�ne�tycz�ne�– je�śli�two�ja�ma�-
ma�skar�ży�się�na ży�la�ki,�masz 70�proc.�szan�sy
iść�w jej�śla�dy.�Je�śli�cho�ro�ba�do�ty�ka�oboj�ga�ro�-
dzi�ców,�praw�do�po�do�bień�stwo,�że�i ty�do�ro�bisz
się�ży�la�ków,�wzra�sta�do 90�proc.�

Jeźdź na ro we rze, 
ma sze ruj, pły waj
Gdy�za�uwa�ży�my�pierw�sze�ob�ja�wy�za�po�wia�da�ją�-
ce�ży�la�ki,�po�win�ny�śmy�na�tych�miast�zmie�nić�tryb
ży�cia.�Naj�waż�niej�szym�czyn�ni�kiem�wspo�ma�ga�ją�-
cym�krą�że�nie�krwi�w no�gach�jest�ruch.�Ry�zy�ko�roz�-
wo�ju�cho�ro�by�ogra�ni�czysz,� jeż�dżąc�na ro�we�rze
przy�naj�mniej trzy�ra�zy�w ty�go�dniu,�ma�sze�ru�jąc,
pły�wa�jąc,�bie�ga�jąc�czy�na�wet�wy�ko�nu�jąc�pro�ste
ćwi�cze�nia�w do�mu.�Nie�cho�dzi�o to,�by�raz�w mie�-
sią�cu�dać�z sie�bie�wszyst�ko�na si�łow�ni.�Zbyt�in�ten�-
syw�ne�ćwi�cze�nia,�ta�kie�jak�pod�no�sze�nie�cię�ża�rów,
te�nis,�squ�ash�czy�wie�lo�go�dzin�ne�pie�sze�wę�drów�ki,
wbrew�po�zo�rom�wca�le�nie�słu�żą�na�szym�ży�łom.
Naj�lep�sze�efek�ty�przy�nio�są�nie�zbyt� in�ten�syw�ne,
ale�re�gu�lar�ne�ćwi�cze�nia�ae�ro�bo�we,�ta�kie�jak�co�-
dzien�ny�go�dzin�ny�marsz�w szyb�kim�tem�pie.

rusz się w pra cy
O ru�chu� nie� moż�na za�po�mi�nać� rów�nież
w pra�cy.�Je�śli�masz�ta�ką�moż�li�wość,�nie�siedź

Opuchnięte nogi, ciężkie łydki i niepokojące pajączki na udach? To pierwsze objawy
żylaków. Podpowiadamy, jak zatrzymać rozwój choroby i wzmocnić krążenie w nogach.

zdrowie 
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lub�nie�stój�przez�bi�te�osiem�go�-
dzin.�Rób�so�bie�prze�rwy,�po�ru�szaj
pal�ca�mi�stóp,�przejdź�się�po scho�-
dach�(to�du�żo�zdrow�sze�niż�jeż�dże�-
nie� win�dą).� Uni�kaj� za�kła�da�nia
no�gi�na no�gę�i no�sze�nia�wy�so�kich
(czy�li�wyż�szych�niż 5�cm)�ob�ca�sów.
Szpil�ki,�choć�wy�glą�da�ją�sek�sow�nie,
sta�no�wią�tor�tu�rę�nie�tyl�ko�dla�krę�go�-
słu�pa,�ale�i dla�żył�w no�gach.�Cho�-
dze�nie� na wy�so�kich� ob�ca�sach
spra�wia,�że�mię�śnie�sto�py�nie�pra�cu�-
ją,�co�prze�kła�da�się�na sła�be�krą�że�-
nie�krwi�w ca�łej�no�dze.�Pod�ko�la�nów�ki
i skar�pe�ty�ze�zbyt�ści�słym�ścią�ga�czem
war�to�za�stą�pić�spe�cjal�ny�mi�raj�sto�pa�-
mi�prze�ciw�ży�la�ko�wy�mi,�któ�re�re�du�ku�ją
ból�i prze�ciw�dzia�ła�ją�obrzę�kom.�

Strzeż się wy so kich 
tem pe ra tur
Dla�do�bra�żył�trze�ba�rów�nież�po�że�gnać�się
z dłu�gi�mi�go�rą�cy�mi�ką�pie�la�mi,�sau�ną,�de�pi�la�cją
go�rą�cym� wo�skiem,� a tak�że� wie�lo�go�dzin�nym
opa�la�niem�się�na słoń�cu�czy�zbyt�dłu�gi�mi�se�-
an�sa�mi�w so�la�rium.�Wy�so�ka�tem�pe�ra�tu�ra�spra�-
wia,� że� ży�ły� roz�sze�rza�ją� się,� co� sprzy�ja

za�le�ga�niu�krwi�w dol�nych�par�tiach�cia�ła.�Aby
ulżyć�no�gom,�war�to�rów�nież�za�dbać�o pra�wi�-
dło�wą�wa�gę�cia�ła.�W die�cie�nie�mo�że�za�brak�-
nąć�wi�ta�min�i błon�ni�ka.
Wszyst�kie�te�dzia�ła�nia�war�to�wes�przeć�ku�ra�cją
do�stęp�ny�mi�bez�re�cep�ty�pre�pa�ra�ta�mi�prze�ciw�za�-

krze�po�wy�mi�i�prze�ciw�za�pal�ny�mi.�Waż�-
nym� skład�ni�kiem� ta�kich� pre�pa�ra�tów
jest� he�spe�ry�dy�na,� któ�ra� wzmac�nia,
uszczel�nia�i�uela�stycz�nia�na�czy�nia�wło�-
so�wa�te.�War�to,�by�w�skłą�dzie�pre�pa�ra�-
tu� znaj�do�wa�ły� się� też� sub�stan�cje
na�tu�ral�ne,�ta�kie�jak�wy�ciąg�z�kasz�ta�-
now�ca,�ar�ni�ki�gór�skiej�i�na�giet�ka�le�-
kar�skie�go.

Sto suj pre pa ra ty 
z dio smi ną
Szcze�gól�nie�sku�tecz�ne�są�le�ki�za�-
wie�ra�ją�ce�dio�smi�nę�w for�mie� zmi�-
kro�ni�zo�wa�nej.� Sub�stan�cja� w tej
for�mie� jest� ła�twiej� przy�swa�ja�-

na przez�or�ga�nizm�(aż�w 70�pro�c.),�a co�za tym
idzie�– dzia�ła�szyb�ciej�i bar�dziej�efek�tyw�nie.�Po�-
nad�to�osią�ga�mak�sy�mal�ne�stę�że�nie�we�krwi�już
po nie�ca�łych�dwóch�go�dzi�nach,�a utrzy�mu�je�się
przez�oko�ło�pół�do�by.�Z te�go�wzglę�du�przy le�cze�-
niu�po�waż�nych�pro�ble�mów�z krą�że�niem�dio�smi�-
nę�zmi�kro�ni�zo�wa�ną�naj�le�piej�przyj�mo�wać�dwa
ra�zy�na do�bę�w daw�ce 500�mg.�Choć�le�ki�te�są
sku�tecz�ne,�nie�spo�wo�du�ją�cu�du.�Dla�te�go�po�win�-
ny�być�ele�men�tem�zdro�we�go�sty�lu�ży�cia,�a nie
je�go�za�mien�ni�kiem.�(sb)

w ap te kach znaj dziesz wie le
pre pa ra tów w po sta ci kre mu
lub do ust nej, któ re po mo gą ci
w wal ce z „pa jącz ka mi”.

zdrowie
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Choć�two�je�ser�ce�ma�do�kład�nie�ty�le�lat,�co�ty,
mo�żesz�spra�wić,�że�po�czu�je�się 15�lat�mło�dziej.�Te�-
go�rocz�ny�urlop�mo�że�sta�no�wić�do te�go�do�brą�oka�-
zję.�Bli�skość�przy�ro�dy,�brak�stre�sów�i co�dzien�nych
obo�wiąz�ków�sprzy�ja�wpro�wa�dza�niu�w ży�cie�no�-
wych,�zdro�wych�po�sta�no�wień.�

Upra wiaj sport
Świet�nym�po�my�słem�na roz�po�czę�cie�ak�tyw�no�ści
fi�zycz�nej� w cza�sie� urlo�pu� jest� Nor�dic� Wal�king.
Upra�wia�jąc�ten�ro�dzaj�spor�tu,�an�ga�żu�je�my�do wy�-
sił�ku�pra�wie�wszyst�kie�mię�śnie�cia�ła,�po�nie�waż �ru�-
chy� wy�ko�ny�wa�ne� kij�ka�mi� zmu�sza�ją� do pra�cy
rów�nież�wyż�sze�par�tie�cia�ła�– ra�mio�na i bar�ki. Jed�-
nym�z naj�ko�rzyst�niej�szych�dla�ser�ca�ro�dza�jów�ak�-
tyw�no�ści�jest�tak�że�jaz�da�na ro�we�rze.�To�ty�po�wy
wy�si�łek�ae�ro�bo�wy,�czy�li�ta�ki,�pod�czas�któ�re�go�mię�-
śnie� są�przez�krew�za�opa�try�wa�ne�w opty�mal�ną

ilość�tle�nu.�Ro�wer�zmu�sza�do wy�daj�niej�szej�pra�cy
układ�krą�że�nia,�chro�niąc�go�przed nad�ci�śnie�niem,
a ser�ce�przed cho�ro�ba�mi.�Pod�czas�ryt�micz�ne�go
pe�da�ło�wa�nia� ser�ce� uspo�ka�ja� się,� a każ�dy� je�go
skurcz�jest�peł�niej�szy�i po�wo�du�je�lep�sze�do�tle�nie�-
nie�na�rzą�dów�we�wnętrz�nych.�Rów�nie�ko�rzyst�nie
na ser�ce�dzia�ła�pły�wa�nie,�któ�re�le�piej�niż�ro�wer�słu�-
ży�krę�go�słu�po�wi�i bar�dziej�wzmac�nia�mię�śnie�ra�-
mion�i bar�ków.�

pa mię taj o od dy cha niu
Wy�da�wa�ło�by�się,�że�nie�ma�nic�prost�sze�go�niż
od�dy�cha�nie.�A jed�nak�pod�czas�in�ten�syw�ne�go�wy�-
sił�ku�fi�zycz�ne�go�po pro�stu�o nim�za�po�mi�na�my.�Aby
sport�był�dla�nas�przy�jem�no�ścią,�a nie�udrę�ką,�po�-
win�ni�śmy�zwró�cić�uwa�gę�na to,�w ja�ki�spo�sób�od�-
dy�cha�my.�Tre�ne�rzy�za�le�ca�ją,�by�pod�czas�wy�sił�ku
ae�ro�bo�we�go�nie�za�leż�nie�od tem�pe�ra�tu�ry�na ze�-

wnątrz,�od�dy�chać�usta�mi,�a nie�no�sem,�któ�re�go
prze�pu�sto�wość�jest�mniej�sza.�War�to�pa�mię�tać,�że
pod�czas�ćwi�czeń�wdech�po�wi�nien�za�wsze�to�wa�rzy�-
szyć�na�pi�na�niu�mię�śni,�a wy�dech�– ich�roz�luź�nia�-
niu.�W cza�sie� bie�ga�nia,� jaz�dy�na ro�we�rze�al�bo
pły�wa�nia�war�to�dbać�o to,�by�od�dech�był�głę�bo�ki
i spo�koj�ny,�na�wet�kosz�tem�wol�niej�sze�go�tem�pa.�

Bądź dla sie bie do bra
Masz�czas�dla�wszyst�kich,�po�za sa�mą�so�bą?�Stop!
Pod�czas�urlo�pu�nie�po�ry�waj�się�na re�mont�miesz�-
ka�nia�ani�na nad�ra�bia�nie�za�le�gło�ści�w sprzą�ta�niu.
Za�miast�te�go�po�da�ruj�so�bie�kil�ka�chwil�czy�stej�przy�-
jem�no�ści.�Za�szyj�się�gdzieś�da�le�ko�od cy�wi�li�za�cji.
A naj�le�piej�wy�bierz�się�do SPA�i za�fun�duj�so�bie�ma�-
saż�re�lak�sa�cyj�ny�lub�in�ny�za�bieg.�Dla�zdro�we�go�du�-
cha�i cia�ła�przy�naj�mniej�je�den�week�end�w mie�sią�cu
po�win�ny�śmy�po�świę�cić�tyl�ko�dla�sie�bie.�(sb)

Podaruj sercu młodość
Ni gdy nie jest za póź no na roz po czę cie ak tyw ne go ży cia. Upra wia jąc sport po pięć dzie -
siąt ce, zy skasz sa tys fak cję i pew ność sie bie, a do te go – zdro we ser ce. 

zdrowie 

oferta
grupowa 50+

jeden 7-dnio wy po byt (moż li wość skró ce nia lub wy dłu że -
nia po by tu) 

za wie ra:
• noc leg (50 pln/do ba w se zo nie*, 40 pln/do ba po za se -

zo nem) (6 dób)
• wy ży wie nie
• po byt za czy na się obia dem, koń czy śnia da niem
• za bie gi spa 
• ma saż czę ścio wy re lak sa cyj ny x2
• ką piel pe reł ko wa ca łe go cia ła z po wie trzem ozo no wym x2
• moż li wość ko rzy sta nia z sau ny su chej

• moż li wość ko rzy sta nia z ja cuz zi
• za ję cia ru cho we z in struk to rem
• 2 wyj ścia z in struk to rem nw oraz nie ogra ni czo na moż -

li wość sa mo dziel ne go ko rzy sta nia ze sprzę tu do nw.

atrak cje: 
• wie czor ki ta necz ne
• miej sce za aran żo wa ne do gry w sza chy, war ca by, scrabble
• ka wiar nia z re stau ra cją czyn na od 12 do 22, moż li wość

gry w bi lar da
• la bi rynt me dy ta cyj ny
• ogni sko

ofer ta 50+ skie ro wa na jest do osób po 50-tym ro ku ży cia pra -
gnących spę dzić swój urlop w prze pięk nym re gio nie na sze go kra -
ju. aby umi lić po byt na szych klien tów za pla no wa li śmy wie le
atrak cji, za rów no w ośrod ku, jak i po za nim. do dat ko wo w ce -
nie po by tu wli czo ne są okre ślo ne za bie gi z od no wy bio lo gicz nej
oraz moż li wość ko rzy sta nia z sau ny su chej, ja cuz zi oraz sprzę tu
do nor dic wal king. me nu rów nież zo sta ło przy go to wa ne spe -
cjal nie z my ślą o zdro wiu na szych klien tów.

kontakt:
ośrodek rehabilitacji i wypoczynku 
„PerŁa BorÓw” w tleniu
ul. dębowa 11, 86-150 osie
tel. 52 333 999 8
recepcja@perlaborow.pl
www.perlaborow.pl
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zafunduj sobie
piękne paznokcie
Paznokciom warto poświęcić nieco więcej uwagi.
Zdrowe, mocne i zadbane będą zdobić dłonie lepiej 
niż najdroższa biżuteria. 

Choć� pa�znok�cie,� po�dob�nie� jak� wło�sy,� są
mar�twym�wy�two�rem�na�skór�ka,�na pod�sta�wie
ich�sta�nu�moż�na stwier�dzić,�w ja�kiej�kon�dy�cji
jest�ca�ły�or�ga�nizm.�Od�bi�ja�ją�się�na nich�nie�-
do�bo�ry�wi�ta�min,�prze�by�te�cho�ro�by,�nie�zdro�we
na�wy�ki,�za�bu�rze�nia�prze�mia�ny�ma�te�rii,�a na�-
wet�po�ziom�stre�su�(tak,� tak,�ob�gry�za�nie�nie
jest�do�me�ną�dzie�ci� i na�sto�lat�ków!).�Aby�pa�-
znok�cie�by�ły�wio�sną�pięk�ne�i moc�ne,�war�to�po�-
świę�cić� im�nie�co�uwa�gi� i prze�strze�gać�kil�ku
pro�stych�za�sad.�

pa mię taj o rę ka wicz kach
Pa�znok�cie�nie�zno�szą�kon�tak�tu�z de�ter�gen�ta�-
mi�uży�wa�ny�mi�w pra�cach�do�mo�wych.�Dla�te�go
pra�ce� ta�kie� jak� pra�nie,� sprzą�ta�nie� czy
zmywanie� po�win�ny�śmy� za�wsze� wy�ko�ny�wać
w rękawicz�kach.� Aby� od�ży�wić� pa�znok�cie,
przed za�ło�że�niem�gu�mo�wych�rę�ka�wic�war�to
po�sma�ro�wać�dło�nie�ole�jem�ry�cy�no�wym,�oliw�-
ką�al�bo�tłu�stym�kre�mem�do rąk.�Dzię�ki�te�mu
„brud�na ro�bo�ta”�oka�że�się�dla�pa�znok�ci�bło�-
go�sła�wień�stwem.�

Uwa żaj przy ma ni cu re
Nie�do�kład�nie�zro�bio�ny�ma�ni�cu�re�mo�że�przy�-
spo�rzyć�nam�wię�cej�szko�dy�niż�po�żyt�ku.�Raz
na za�wsze�war�to�po�zbyć�się�me�ta�lo�wych�pil�ni�-
ków�do pa�znok�ci,�któ�re�uszka�dza�ją�brzeg�płyt�-
ki� pa�znok�cio�wej.� Du�żo� lep�sze� są� pil�ni�ki
pa�pie�ro�we�al�bo�szkla�ne.�Uży�wa�jąc�ich,�na�le�ży
wy�ko�ny�wać�krót�kie�ru�chy�w jed�ną�stro�nę�– pi�-
ło�wa�nie�pa�znok�ci�tam�i z po�wro�tem�spo�wo�du�-

je,�że�bę�dą�się�roz�dwa�jać.�War�to�też�uni�kać
wy�ci�na�nia�skó�rek�wo�kół�pa�znok�ci�(od�ra�sta�ją
znacz�nie�grub�sze),�a już�na pew�no�nie�ro�bić
te�go�na su�cho.�Ła�two�w ten�spo�sób�uszko�dzić
płyt�kę�pa�znok�cia.�

Sto suj ba zę i utrwa lacz
Ma�lu�jąc�pa�znok�cie�ciem�nym�la�kie�rem,�war�-
to�ja�ko�pierw�szą�war�stwę�za�sto�so�wać�od�żyw�kę
lub� spe�cjal�ną� ba�zę� pod la�kier.� Dzię�ki� te�mu
barw�nik�nie�bę�dzie�wni�kał�w płyt�kę�pa�znok�cia,
co�mo�że�skoń�czyć�się�trud�ny�mi�do usu�nię�cia
prze�bar�wie�nia�mi.�Ostat�nim�ak�cen�tem�ma�ni�-
cu�re’u za�wsze�po�win�no�być�po�kry�cie�la�kie�ru
pre�pa�ra�tem�utrwa�la�ją�cym.�Dzię�ki�te�mu�mo�-
żesz�rza�dziej�uży�wać�wy�su�sza�ją�ce�go�pa�znok�-
cie�zmy�wa�cza.

nie ob gry zaj, 
nie skub, nie za dzie raj
Ob�gry�za�nie�pa�znok�ci,�sku�ba�nie�i za�dzie�ra�nie
skó�rek�to�na�wy�ki,�któ�re�ma�ją�zwy�kle�ko�rze�nie
we� wcze�snym� dzie�ciń�stwie.� War�to� zro�bić
wszyst�ko,�aby�się�ich�po�zbyć.�Ob�gry�zio�ne�pa�-
znok�cie�i po�za�dzie�ra�ne�skór�ki�wy�glą�da�ją�nie�-
este�tycz�nie,�a co�gor�sza�drob�ne�ran�ki�mo�gą
być�przy�czy�ną�do�kucz�li�wych�za�ka�żeń�i cho�rób
pa�znok�ci�(np.�za�nok�ci�cy).�Do�bre�efek�ty�da�je
sto�so�wa�nie�pre�pa�ra�tów�o gorz�kim�sma�ku�do�-
stęp�nych�w ap�te�kach�i dro�ge�riach.�Je�śli�to�nie
po�ma�ga,�war�to�po�szu�kać�głęb�szej�przy�czy�ny
pro�ble�mu�i na�uczyć�się�ina�czej�ra�dzić�so�bie�ze
stre�sem. (sb)

uroda 

Ostat nim ak cen tem
ma ni cu re’u za wsze 
po win no być po kry cie 
la kie ru pre pa ra tem
utrwa la ją cym. Dzię ki te -
mu mo żesz rza dziej uży -
wać wy su sza ją ce go
pa znok cie zmy wa cza

polEcamy

dlA ZdrowIA I urody

chrup na zdrowie
mi ni wa fel ki fir my ku piec to no wy pro dukt
dla dzie ci i nie tyl ko. do wy bo ru ma my wa fel -
ki 3 ziar na (jęcz mień, psze ni ca, ryż) oraz  z
zia ren psze ni cy. są zdro we, smacz ne i za wie -
ra ją du żo błon ni ka. po nad to nie
za wie ra ją so li, cu kru i kon ser -
wan tów. to do sko na ła al ter na ty -
wa dla nie zdro wych, tłu stych i
ka lo rycz nych prze ką sek.

ser wat ka: na biał w wer sji li ght
na ryn ku po ja wił się no wy pro dukt
z se rii ro bi co smu kła li nia: po ma rań -
czo wo -mar chwio wy kok tajl z fer men -
to wa nej ser wat ki. kok tajl nie za wie ra
cu krów o wy so kim iG (za wie ra sub -
stan cje sło dzą ce) i jest po zba wio ny
nie mal cał ko wi cie lak to zy i tłusz czu

mlecz ne go, za wie ra jed nak wapń i kwas fo lio wy
oraz błon nik. ce na: 4-4,5 zł za op. 500 g

opun cja po ma ga 
za cho wać szczu płą 
syl wet kę
pre pa rat neo slim za wie ra
neo pun tia, czy li eks trakt
z li ści opun cji fi go wej. eks trakt zmniej sza wchła -
nia nie spo ży wa ne go tłusz czu i tym sa mym za po -
bie ga od kła da niu się go w po sta ci tkan ki
tłusz czo wej. do na by cia w skle pach zie lar sko -me -
dycz nych, ap te kach i w sprze da ży wy sył ko wej:
www.neo slim.com.pl ce na: 60 zł za op. 60 kaps.

śnia da nie peł ne ener gii
sonatina płat ki peł no ziar ni ste
z otrę ba mi, z do dat kiem aro ma -
tycz nych tru ska wek i ko ko su oraz
z płat ka mi ob la ny mi cze ko la dą.
to źró dło cen ne go błon ni ka, wi ta -
min i wę glo wo da nów, któ re za pew nia ją ener gię
na ca ły dzień! ce na: ok. 6 zł za op. 225 g

zdro we trio
na tu ral ny sok z brzo zy z do dat kiem so -
ku z żu ra wi ny i czar ne go bzu za wie ra
wszyst kie po zy tyw ne wła ści wo ści swo -
ich skład ni ków. znaj dziesz w nim
przede wszyst kim mnó stwo wi ta mi ny

c, któ ra wzmac nia od por ność or ga ni zmu, po -
pra wia pra cę ne rek i oczysz cza dro gi mo czo we.
ce na: 4-6zł za op. 300 ml, 8-9zł za op. 750 ml

na stłu cze nia i otar cia
skinar – żel ży wo ko sto wy to pre pa rat ła go dzą cy
po draż nie nia i otar cia. re ge ne ru je skó rę po ura -
zach i stłu cze niach. ła go dzi ból i przy no si ulgę.
lek ka kon sy sten cja spra wia, że do sko na le się
wchła nia nie po zo sta wia jąc na skó rze tłu stej
po świa ty i nie przy jem ne go uczu cia lep ko ści. za -

wie ra wy ciąg z ży wo ko stu,
związ ki ślu zo we, na tu ral ną
alan to inę oraz men tol. ce -
na: ok. 19 zł za 60 g



dietetyka

parowanie to więcej witamin
Masz już dość pie cze nia, sma że nia i du sze nia? Za cznij pa ro wać, czy li przy go to wy wać 
żyw ność z wy ko rzy sta niem pa ry wod nej.

Go�to�wa�nie�na pa�rze�to�mo�da�ostat�-
nich�lat,�a da�nia�przy�go�to�wa�ne�w ten
spo�sób�są�nie�tyl�ko�zdrow�e�i smacz�ne,
ale�przede�wszyst�kim�pro�ste�w przy�-
rzą�dze�niu�i sto�sun�ko�wo�ta�nie.�

pa ro wa nie 
kontra sma że nie
Go�to�wa�nie�na pa�rze�mo�że�do�-
star�czyć�nam�nie�tyl�ko�no�wych�do�-
znań� sma�ko�wych,� ale� też� wie�lu
cen�nych�skład�ni�ków�od�żyw�czych.
Przede�wszyst�kim�jed�nak�pa�ro�wa�-
nie�po�zwa�la�oszczę�dzić�na ka�lo�-
riach.� Naj�ko�rzyst�niej� wy�glą�da
ze�sta�wie�nie�pa�ro�wa�nia�ze�sma�że�-
niem,�pod�czas�któ�re�go�por�cja�da�-
nia�chło�nie�bar�dzo�du�żo�tłusz�czu.
Go�to�wa�nie�na pa�rze�od�by�wa�się
zu�peł�nie� bez� do�dat�ku� tłusz�czu,
dzię�ki�cze�mu�po�trawa�jest�ni�sko�-
ka�lo�rycz�na,� lek�ko�straw�na i de�li�-
kat�na.�Z uwa�gi�na to,�me�to�da�ta
jest�po�le�ca�na oso�bom�od�chu�dza�-
ją�cym�się,�a tak�że�tym�cier�pią�cym
na do�le�gli�wo�ści�ze�stro�ny�prze�wo�-
du�po�kar�mo�we�go.�

pa ro wa nie
kontra go to wa nie
W trak�cie�tra�dy�cyj�ne�go�go�to�wa�-
nia�pro�dukt�spo�żyw�czy�jest�w ca�ło�-
ści�zanu�rzo�ny�w wo�dzie.�W sku�tek
tego żyw�ność� tra�ci� spo�rą� część
skład�ni�ków�od�żyw�czych�roz�pusz�-

czal�nych� w wo�dzie.� Tym
sa�mym�por�cja�wa�rzyw,�lub
mię�sa�zo�sta�je�o te�skład�ni�ki
zu�bo�żo�na.�Je�śli�wy�war�wy�le�-
wa�my,�tra�ci�my�te�wszyst�kie
skład�ni�ki.�Pa�ro�wa�nie�ży�wo�-
ści�nie�po�wo�du�je�strat�z ty�tu�-
ły�wy�płu�ka�nia,�bo�wiem�pa�ra
wod�na nie�wy�cią�ga�z pro�duk�-
tów�skład�ni�ków�od�żyw�czych,
jak� to� czy�ni� wo�da.� Po�tra�wa
jest� za�tem� bar�dziej� so�czy�sta
i za�wie�ra�więk�sze�ilo�ści�wi�ta�min
oraz�cen�nych�pier�wiast�ków.

oszczędź czas 
W przy�pad�ku�pa�ro�wa�nia�żyw�no�ści
jed�no�cze�sne�wy�ko�rzy�sta�nie�pod�wyż�-
szo�ne�go�ci�śnie�nia�i bar�dzo�wy�so�kiej
tem�pe�ra�tu�ry,� po�zwa�la� na znacz�ne
skró�ce�nie�cza�su�ob�rób�ki�ku�li�nar�nej.
Skró�co�ny�czas�to�czyn�nik�po�wo�du�ją�-
cy� zmniej�sze�nie� strat� skład�ni�ków
odżyw�czych�w fi�nal�nym�da�niu.�Pro�-
duk�ty�przy�go�to�wy�wa�ne�za po�mo�cą
pa�ro�wa�nia�nie�mięk�ną�i nie�roz�pa�-
da�ją�się,�tak,�jak�to�ma�miej�sce�pod�-
czas� go�to�wa�nia� w garn�ku.
Pod me�to�dą� pa�ro�wa�nia� żyw�no�ści
jed�no�gło�śnie�pod�pi�su�ją�się�die�te�ty�cy
i le�ka�rze.�

Jak go to wać?
W skle�pach� go�spo�dar�stwa� do�-
mo�we�go� moż�na na�być� wkład�ki

wy�ko�na�ne�z me�ta�lu�lub�bam�bu�sa,
któ�re� umiesz�cza� się� w garn�ku
i szczel�nie�przy�kry�wa.�To�me�to�da
dość�kło�po�tli�wa�i ma�ło�wy�god�na.
Znacz�nie� ła�twiej� pa�ro�wać� żyw�-
ność� przy uży�ciu� elek�trycz�ne�go
pa�ro�wa�ra.� Naj�now�sze� pa�ro�wa�ry
zbu�do�wa�ne�są�z kil�ku�po�zio�mów,
na któ�rych�moż�na do�wol�nie�ukła�-
dać�su�row�ce�i w ten�spo�sób�go�to�-
wać�kil�ka�dań�jed�no�cze�śnie.�Ten
sys�tem�po�zwa�la� oszczę�dzić� czas
i ener�gię.�

Co parujemy?
Pa�ro�war�to�urzą�dze�nie�uni�wer�sal�-
ne�po�zwa�la�ją�ce�na przy�go�to�wa�nie
wie�lu�pro�duk�tów�spo�żyw�czych.�Do�-
sko�na�le� sma�ku�ją� przy�rzą�dzo�ne

w ten�spo�sób�wa�rzy�wa,�ta�kie�jak:
ziem�nia�ki,�mar�chew,�bro�ku�ły,�ka�la�-
fio�ry,� pie�trusz�ka,� szpa�ra�gi,� czo�-
snek,� ce�bu�la.� Bar�dzo� do�brze
pa�ru�ją�się�tak�że�por�cje�mię�sa�dro�-
bio�we�go,�wie�przo�we�go,�wo�ło�we�-
go,�cie�lę�ce�go,�a tak�że�tusz�ki�i fi�le�ty
ryb�ne.�Nie�kie�dy�pa�ro�wa�ry�po�sia�-
da�ją�spe�cjal�ne�wkład�ki�po�zwa�la�-
ją�ce� na ugo�to�wa�nie� ja�jek� oraz
ko�szycz�ki�do pa�ro�wa�nia�pro�duk�-
tów� syp�kich,� np.� ka�szy,� ry�żu.� Te
w wo�recz�kach�moż�na kłaść�śmia�ło
na pię�tra� pa�ro�wa�ra.� Go�to�wać
na pa�rze�moż�na rów�nież�mię�si�ste
owo�ce,�ta�kie�jak:�grusz�ki,�jabł�ka,
śliw�ki.�Nie�na�le�ży�pa�ro�wać�wa�rzyw
wod�ni�stych� i li�ścia�stych,� a tak�że
owo�ców� bar�dzo� so�czy�stych.� Nie
na�da�ją�się�więc�do te�go:�szpi�nak,
po�mi�dor,�ar�buz.�Za po�mo�cą�pa�ry
moż�na też�od�grze�wać�po�tra�wy�wy�-
ję�te�pro�sto�z lo�dów�ki,�np.�pie�ro�gi,
klu�ski,�py�zy.

ostrożnie z solą
Przy�go�to�wu�jąc�da�nia�na�pa�rze�war�to
pa�mię�tać�o�tym,�aby�po�tra�wę�so�lić�do�-
pie�ro�po�przy�go�to�wa�niu.�Wcze�śniej�sze
po�so�le�nie�na�si�li�utra�tę�so�ku�ko�mór�ko�-
we�go�i�por�cja�bę�dzie�bar�dziej�wy�su�szo�-
na.�Wo�dę�prze�zna�czo�ną�do�go�to�wa�nia
moż�na� lek�ko� do�pra�wić� zio�ła�mi� lub
przy�pra�wą�mag�gi�–�wów�czas�aro�mat
po�tra�wy�bę�dzie�bar�dziej�in�ten�syw�ny.

Fi let z kur cza ka z mo re la mi 
Skład�ni�ki:
1 fi let z pier si kur cza ka, łyż ka mio du, 4 śliw ki i 2 mo re le su szo ne.
Wy�ko�na�nie:
Fi le t z pier si kur cza ka lek ko zbić, po sma ro wać mio dem i od sta wić
na go dzi nę. na stęp nie uło żyć na si cie, a na wierzch po ło żyć su szo ne śliw -
ki i mo re le. Ugo to wać do mięk ko ści.

Ło soś z wa rzy wa mi
Skład�ni�ki:
Fi let z ło so sia 200 g, pół0 cy try ny, 5 ró ży czek bro ku ła, 1 mar chew, 1 ce -
bu la, 1 ziem niak, 3 łyż ki mag gi.
Wy�ko�na�nie:
Ło so sia skro pić cy try ną i od sta wić na 30 mi nut. wa rzy wa umyć i obrać ze
skó ry. po kro ić w ta lar ki. Do na czy nia z wo dą do dać 3 łyż ki mag gi. Ło so sia
i wa rzy wa uło żyć na si cie lub pię trze pa ro wa ra i ugo to wać do mięk ko ści.

Ugotuj
sama

go to wa ne na pa rze wa rzy -
wa ma ją znacz nie wię cej
wi ta min, niż te go to wa ne
tra dy cyj nie.

Żyj�Zdrowo�i�Aktywnie���czerwiec�201220



21czerwiec�2012���Żyj�Zdrowo�i�Aktywnie

ćwicz przez cały rok

To�wa�rzy�ska�za�ba�wa�z�uży�ciem�lot�-
ki�zna�na�by�ła�prze�szło�3�ty�s.�lat�te�mu
w�sta�ro�żyt�nych�Chi�nach.�Do�Eu�ro�py
bad�min�ton�przy�wę�dro�wał�z�Azji�we
wcze�snym� śre�dnio�wie�czu,� a� już� w
XVI�wie�ku�ro�bił�ka�rie�rę�na�pol�skich
dwo�rach�szla�chec�kich.�Na�zwa�spor�tu
po�cho�dzi�od�an�giel�skiej�po�sia�dło�ści
Bad�min�ton.�To�tam�w�po�ło�wie�XIX
wie�ku�s�pi�sa�no�re�gu�ły�gry.�

pro ste za sa dy
Ca�ła� za�ba�wa� po�le�ga� na� tym,� by
prze�bić�wy�ko�na�ną�z�14-16�gę�sich�piór
lot�kę�przez�umiesz�czo�ną�na�wy�so�ko�ści
155�cm�siat�kę.�Pa�let�ka,�ja�kiej�się�do
te�go�uży�wa,�wa�ży�nie�co�po�nad�100�g
i�ma�dłu�gość�680�mm.�Wy�mia�ry�jej
ob�rę�czy�to�230�x�280�mm.�Pro�fe�sjo�-

nal�ne�bo�isko�do�gry�w�bad�min�to�na�li�-
czy�5,18�m�sze�ro�ko�ści�i�13,4�m�dłu�go�-
ści.� Choć� bad�min�ton� ko�ja�rzy� się� ze
spor�tem�ty�po�wo�re�kre�acyj�nym�to�war�-
to�pa�mię�tać,�że�dys�cy�pli�na�ta,�upra�-
wia�na�za�wo�do�wo,�wy�ma�ga�więk�szej
spraw�no�ści�fi�zycz�nej�niż�te�nis.�

Do bry 
dla wszyst kich
Sport�ten�roz�wi�ja�spo�strze�gaw�czość,
po�pra�wia�re�fleks,�a�przede�wszyst�kim
pod�no�si� ogól�ną,� wszech�stron�ną
spraw�ność�fi�zycz�ną�(stąd�je�go�po�pu�-
lar�ność� w� szko�łach).� Oprócz� te�go

popra�wia� wy�dol�ność� or�ga�ni�zmu
i wzmac�nia�układ�krwio�no�śny,�w�tym
ser�ce.�Dzię�ki�te�mu,�że�sprzęt�uży�wa�ny
do�gry�jest�sto�sun�ko�wo�lek�ki,�ry�zy�ko
kon�tu�zji,�ura�zów�i�prze�cią�żeń�sta�wów
jest�mniej�sze�niż�w�przy�pad�ku�po�dob�-
nych�spor�tów�(ta�kich�jak�te�nis�czy�squ�-
ash).�Nie�bez�zna�cze�nia�jest�rów�nież
fakt,�że�gra�jąc�w�bad�min�to�na,�wy�ko�-
nu�je�my�przede�wszyst�kim�ru�chy�skie�-
ro�wa�ne�ku�gó�rze.�Od�cią�ża�my�w�ten
spo�sób�układ�kost�ny�i�pro�stu�je�my�krę�-
go�słup,�któ�ry�na�co�dzień�znaj�du�je�się
pod�sil�nym�wpły�wem�gra�wi�ta�cji.�Je�dy�-
ne�ry�zy�ko,�ja�kie�wią�że�się�z�tym�spor�-
tem,� to� prze�cią�że�nia� nad�garst�ka.
Moż�na�je�wy�eli�mi�no�wać,�wy�bie�ra�jąc
naj�lżej�szy� mo�del� ra�kie�ty� i� sto�su�jąc
ochra�nia�cze�na�prze�gub�dło�ni.�(st)

Powrót kometki
Czy bad min ton to w ogó le sport? Ow szem. Upra wia ny pro fe sjo nal nie wy ma ga więk szej
spraw no ści ni ż te nis!

 zwróć uwagę na oznaczenia ciężaru i grubości uchwytu rakiety. 1u
(najcięższa) do 4u (najlżejsza). G2 (uchwyt najgrubszy) – G5
(najcieńszy). Grubsza rączka to mocniejszy chwyt, cieńsza – większa
zwrotność. 

 wybierz rakietę z naciągiem z naturalnych włókien. są mniej
trwałe niż sztuczne, ale pozwalają za to lepiej kontrolować lotkę.
pamiętaj, by trzymać rakiety zawsze z dala od źródeł ciepła, które
może uszkodzić naciąg. 

 jak doBrze wyBrać rakietę
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bądź aktywna

abt – na dobry początek 

ABT�to�skrót�od słów�ab�-
do�men,� but�tocks,� thi�ghs,
czy�li�brzuch,�po�ślad�ki�i uda.
Nie�trud�no� zgad�nąć,� że� te
wła�śnie�par�tie�cia�ła�mo�de�-
lu�je�my� pod�czas� tre�nin�gu.
ABT� po�zwa�la� po�zbyć� się
nad�mia�ru� tkan�ki� tłusz�czo�-
wej�i cel�lu�li�tu�ze�wspo�mnia�-
nych� miejsc.� Wzmac�nia
i kształ�tu�je� mię�śnie,
a oprócz� te�go� – znacz�nie
po�pra�wia� ogól�ną� spraw�-
ność�or�ga�ni�zmu.�Dzię�ki�te�-
mu,� że� część� tre�nin�gu
prze�bie�ga�w po�zy�cji�le�żą�cej
lub�sie�dzą�cej,�na�sze�sta�wy�i krę�go�słup�nie�są�na�ra�żo�ne�na du�że�ob�cią�że�nia.
Tre�ne�rzy�za�pew�nia�ją�rów�nież,�że�ABT�nie�po�wo�du�je�przy�ro�stu�ma�sy�mię�śnio�-
wej,�a co�za tym�idzie�– zwięk�sze�nia�ob�wo�du�bio�der�czy�ud.�

Do bre na start
Cho�ciaż�ABT�jest�tre�nin�giem�o śred�nim�stop�niu�in�ten�syw�no�ści,�oso�by,�któ�re�za�-
czy�na�ją�do�pie�ro�swą�przy�go�dę�z fit�ne�sem�z po�wo�dze�niem�mo�gą�za�pi�sać�się
wła�śnie�na ten�typ�za�jęć.�Je�dy�ne�prze�ciw�wska�za�nia,�o ja�kich�war�to�pa�mię�tać,

to�cięż�kie�scho�rze�nia�sta�wów,�du�ża�nad�-
wa�ga� i pro�ble�my� z ser�cem.� Ko�bie�ty
w cią�ży�po�win�ny�przed roz�po�czę�ciem�tre�-
nin�gów� skon�sul�to�wać� się� z le�ka�rzem,
nawet�je�śli�przed cią�żą�ak�tyw�nie�upra�-
wia�ły�sport.

Jak to wy glą da? 
Choć�plan�każ�dych�za�jęć�za�le�ży�w du�-
żej�mie�rze�od pro�wa�dzą�ce�go,�w więk�szo�-
ści� klu�bów� fit�ness� za�ję�cia� wy�glą�da�ją
po�dob�nie.�Za�czy�na�ją�się�zwy�kle�od krót�-
kiej,� kil�ku�na�sto�mi�nu�to�wej� roz�grzew�ki,
pod�czas� któ�rej� uczest�ni�cy� po�wta�rza�ją
pro�stą�cho�re�ogra�fię�z uży�ciem�ste�pa�lub
se�rię�nie�skom�pli�ko�wa�nych�ćwi�czeń�ae�-

ro�bo�wych.�Wła�ści�wa�część�tre�nin�gu�trwa�oko�ło�pół�go�dzi�ny�i obej�mu�je�ćwi�-
cze�nia�sta�tycz�ne�o śred�nim�za�kre�sie�ru�chu.�Dzię�ki�du�żej�liczbie�po�wtó�rzeń
i dłu�gim�se�riom�ćwi�cze�nia�sto�sun�ko�wo�szyb�ko�(już�po mie�sią�cu�tre�no�wa�nia
3-4�ra�zy�w ty�go�dniu)�przy�no�szą�wi�docz�ną�po�pra�wę�syl�wet�ki.�Nie�zmier�nie�waż�-
ne�jest,�by�po�szcze�gól�ne�ćwi�cze�nia�wy�ko�ny�wać�pre�cy�zyj�nie,�zwra�ca�jąc�uwa�gę
na wska�zów�ki�pro�wa�dzą�ce�go.�(sb)

Ro�we�rek�sta�cjo�nar�ny�to�je�den�z naj�po�pu�lar�-
niej�szych�sprzę�tów�tre�nin�go�wych,�ja�kie�ma�my
w do�mach.�Ko�rzy�sta�nie�z te�go�urzą�dze�nia�przy�-
no�si�ta�kie�sa�me�efek�ty,�jak�jaz�da
na dwóch�kół�kach�w ple�ne�rze.
Po�zwa�la� wzmoc�nić� przede
wszyst�kim�mię�śnie� nóg� – pod�-
czas� ćwi�czeń� naj�sil�niej� pra�cu�ją
łyd�ki�i uda,�ale�w pe�da�ło�wa�niu
bie�rze�udział�rów�nież�dół�ple�ców
i tri�cep�sy,� któ�re� od�po�wia�da�ją
za utrzy�ma�nie�rów�no�wa�gi.�Tre�-
ning�na ro�we�rze�nie�ob�cią�ża�sta�-
wów� ani� krę�go�słu�pa,� po�zwa�la

wzmoc�nić�ser�ce,�do�tle�nić�or�ga�nizm�i spa�lić�oko�-
ło 250-300�kcal�w cią�gu�go�dzi�ny.�Naj�więk�szą
je�go�wa�dą�jest�nie�ste�ty�nu�da.�Dla�te�go�ćwi�cząc

w do�mu,�war�to�słu�chać�mu�zy�ki�czy�książ�ki�au�-
dio�al�bo�oglą�dać�te�le�wi�zję.�
Ku�pu�jąc�ro�wer�z my�ślą�o tre�nin�gu�czy�sto�re�-

kre�acyj�nym,� war�to� wy�brać� kla�-
sycz�ny� mo�del� wy�po�sa�żo�ny
w me�cha�nicz�ny�sys�tem�opo�ro�wy
(na ryn�ku� są� rów�nież� mo�de�le
ma�gne�tycz�ne� i elek�tro�ma�gne�-
tycz�ne).�Oso�by�z du�żą�nad�wa�gą
po�win�ny�zwró�cić�uwa�gę�na mak�-
sy�mal�ne�ob�cią�że�nie�urzą�dze�nia.
Więk�szość� tań�szych� ro�wer�ków
mo�że�udźwi�gnąć�naj�wy�żej�oso�bę
o wa�dze�do 100 kg.�(sb)

Ćwicz w domu

pedałuj przez cały rok
Całoroczny trening, który nie obciąża stawów i poprawia kondycję fizyczną.

Do ssiEr: ro wE rEk sta cjo nar ny
1. każ dy tre ning po wi nien roz po czy nać się krót ką roz grzew ką.

a za nim zsią dziesz z ro we ru, jeźdź przez 10-15 mi nut
w wolnym tem pie, by uspokoić oddech i wyrównać tętno.

2. nie ćwicz in ten syw nie na czczo ani po ob fi tym po sił ku.
w pierw szym przy pad ku ła two o omdle nie. w dru gim
– o nie straw ność, a na wet wy mio ty. 

3. jeźdź w specjalnych spodenkach rowerowych
„z pieluchą”. unikniesz dokuczliwego bólu pośladków
następnego dnia. 

To zestaw ćwiczeń aerobowych, który pozwala ukształtować mięśnie tych partii ciała, 
które sprawiają kobietom najwięcej problemów. 

pozycję zaprezentowała zosia Budkiewicz, rehabilitantka i instruktorka fitness,  zosia.budkiewicz@op.pl 
zdjęcie wykonano w calypso fitness club w centrum europlex w warszawie, www.calypso.com.pl
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Skuteczna
ochrona 
Zbli ża się la to, a tym sa mym wo kół nas po ja wia się
coraz wię cej owa dów. Nie któ re z nich po tra fią sku tecz -
nie uprzy krzyć nam ży cie. O ile brzę cze nie ko ma ra
może być przy czy ną bez sen nej no cy, a śla dy po nich są
bo le sne i bar dzo swę dzą ce, o ty le uką sze nia klesz czy
mo gą oka zać się bar dzo nie bez piecz ne.

wybieramy dla ciebie: środki
przeciwko komarom i kleszczom

c
zy�mo�że�my�ja�koś�wal�czyć�z uprzy�-
krza�ją�cy�mi� ży�cie� owa�da�mi?� Czy
środ�ki�prze�ciw�ko�ko�ma�rom�i klesz�-
czom� dzia�ła�ją?� Czy� gwa�ran�tu�ją
nam�ochro�nę?

Krwa we ło wy ko ma rów
Ko�ma�ry�po�tra�fią�sku�tecz�nie�po�psuć�wy�ciecz�kę
do la�su,�wy�pad�nad je�zio�ro,�bi�wak.�
Przed ni�mi� nie� ma� moż�li�wo�ści� uciecz�ki� ani
w dzień,�ani�w no�cy,�bo�wiem�róż�ne�ro�dza�je�ko�ma�-
rów�są�ak�tyw�ne�w róż�nych�po�rach�do�by.�Ko�ma�ry
z ro�dza�ju�Aedes�by�tu�ją�na te�re�nach�pod�mo�kłych,
dla�te�go�ata�ku�ją�w la�sach�i nad je�zio�ra�mi.�Ro�dzaj
Cu�lex�jest�nie�co�mniej�agre�syw�ny�i że�ru�je�o zmro�ku
i no�cą.�Po�wszech�nie�uwa�ża�się,�że�ko�ma�ry�przy�cią�-
ga�źró�dło�świa�tła,�dla�te�go�na�sze�bab�cie�po�le�ca�ły
za�my�ka�nie�okien�o zmro�ku.�To�nie�ste�ty�myl�na opi�-
nia,�gdyż�ko�ma�ry�lgną�nie�do świa�tła�sztucz�ne�go,
ale�do wy�dy�cha�ne�go�przez�nas�dwu�tlen�ku�wę�gla
oraz�za�pa�chu�po�tu.�Praw�dą�jest�na�to�miast,�że�gry�-
zą�je�dy�nie�sa�mi�ce.�Krew�nie�jest�dla�nich�po�kar�-
mem.�Biał�ka,�któ�re�wy�sy�sa�ją�wraz�z na�szą�krwią,
po�trzeb�ne�im�są�do skła�da�nia�ja�je�czek.�

nie bez piecz ne klesz cze
O�ile�uką�sze�nia�ko�ma�rów�nie�są�nie�bez�piecz�ne,
o� ty�le� uką�sze�nie� klesz�cza� mo�że� być� groź�ne.
Klesz�cze�nie�są�owa�da�mi,�na�le�żą�do pa�ję�cza�ków.
Momentu� przekucia� skóry� nie� czuć,� bo�wiem
wraz�ze�śli�ną�pa�ję�czak�wpro�wa�dza�ją�pod na�szą
skó�rę�sub�stan�cje�uśmie�rza�ją�ce�ból�i za�po�bie�ga�-
ją�ce�krzep�nię�ciu�krwi,�aby�mógł�się�po�rząd�nie
na�pić.� Kleszcz� po�tra�fi� trwać� przy�twier�dzo�ny
do cia�ła�wie�le�go�dzin,�a na�wet�kil�ka�dni.�Z cza�-
sem�je�go�obec�ność�mo�że�po�wo�do�wać�swę�dze�-
nie.�Im�dłu�żej�kleszcz�po�zo�sta�je�na skó�rze,�tym
bar�dziej�sta�je�się�nie�bez�piecz�ny�dla�czło�wie�ka.
Pod�czas� uką�sze�nia�mo�że� dojść� do za�ka�że�nia
cho�ro�ba�mi�za�kaź�ny�mi�prze�no�szo�ny�mi�przez�pa�-
ję�cza�ka.�Są�to�bo�re�lio�za oraz�klesz�czo�we�za�pa�le�-
nie�opon�mó�zgo�wych�i mó�zgu,�któ�re�mo�gą�być
przy�czy�ną�po�wi�kłań�groź�nych�dla�zdro�wia,�a na�-
wet�ży�cia�czło�wie�ka.�Dla�te�go�też�po każ�do�ra�zo�-
wym�po�by�cie�w le�sie,�par�ku,�czy�ogro�dzie�war�to
do�kład�nie�obej�rzeć�skó�rę,�aby�mieć�pew�ność,�że
nie�pro�szo�ny�kleszcz�ni�gdzie�się�nie�za�ko�twi�czył.�

Co nas ochro ni?
Że�le,�pian�ki,�spraye,�kul�ki…�Ist�nie�je�spo�ra�gru�pa
pre�pa�ra�tów,�któ�re�za�wie�ra�ją�sub�stan�cje�od�stra�sza�-
ją�ce�ko�ma�ry�i klesz�cze.�Znaj�dzie�my�wśród�nich�kre�-
my,� pian�ki,� bal�sa�my,� spraye,� kul�ki,� ato�mi�ze�ry.
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wybieramy dla ciebie: preparaty na komary i kleszcze
Prze�zna�czo�ne� są� do na�kła�da�nia
na od�sło�nię�te�czę�ści�cia�ła.�Pre�pa�ra�ty
te� za�wie�ra�ją�w skła�dzie� syn�te�tycz�ne
związ�ki,�któ�re�mo�gą�być�szko�dli�we�dla
zdro�wia.�Na�wet�do�ro�śli�nie�po�win�ni
uży�wać�ich�zbyt�czę�sto.�War�to�pa�mię�-
tać,�ze�sku�tecz�ność�pre�pa�ra�tu�znacz�-
nie�ob�ni�ża�na�ło�że�nie�na nie�go�in�ne�go
ko�sme�ty�ku,�np.�kre�mu�do opa�la�nia.
Po�wierzch�nia� po�kry�wa�na środ�kiem
od�stra�sza�ją�cym�po�win�na być�jak�naj�-
mniej�sza,�bo�wiem�za�wsze�ist�nie�je�ry�-
zy�ko�wy�stą�pie�nia�aler�gii�na skład�nik
za�sto�so�wa�ny�w pre�pa�ra�cie.�Pre�pa�ra�-
ta�mi�dla�do�ro�słych�le�piej�nie�spry�ski�-
wać� dzie�ci� – dla� nich� fir�my
przy�go�to�wa�ły�ła�god�niej�sze�środ�ki.�Pa�-
mię�taj�my�jed�nak,�że�spray,�czy�pian�-
ka� nie� gwa�ran�tu�je� nam 100� proc.
ochro�ny,�a po po�by�cie�w le�sie�cia�ło
na�le�ży�do�kład�nie�obej�rzeć.

naj czę ściej 
sto so wa ne re pe len ty

DE�ET�(N,�N�-die�ty�lo�-m�-to�lu�amid) to
zna�na od po�nad 50�lat�i naj�czę�ściej�sto�-
so�wa�na sub�stan�cja� w pre�pa�ra�tach

prze�ciw�ko�ma�rom�i klesz�czom.�Ba�da�-
nia�wy�ka�za�ły,�że�DE�ET�od�dzia�łu�je�na re�-
cep�to�ry� wę�chu� owa�dów,� za�bu�rza�jąc
funk�cjo�no�wa�nie�ko�mó�rek�ner�wo�wych
w czuł�kach�in�sek�tów.�Na sku�tek�te�go
za�bu�rze�nia�owa�dy�otrzy�mu�ją�znie�kształ�-
co�ne�in�for�ma�cje�na te�mat�za�pa�chów,
ja�kie�je�ota�cza�ją,�a więc�są�mniej�sku�-
tecz�nie�nę�co�ne�przez�swo�je�po�ten�cjal�-
ne� ofia�ry.� Ko�ma�ry� zo�sta�ją� bar�dziej
zdez�o�rien�to�wa�ne,� a nie� od�stra�szo�ne
– jak�do tej�po�ry�są�dzo�no.�Po�nad�to�DE�-
ET� od�dzia�łu�je� na mózg� nie� tyl�ko
owa�dów,�ale�też�ssa�ków.�Nie�ste�ty�ba�da�-
nia�do�wio�dły,�że�czę�ste�sto�so�wa�nie�DE�-
ET�mo�że�po�draż�niać� skó�rę,� a na�wet
po�wo�do�wać�za�kłó�ce�nia�sys�te�mu�ner�-
wo�we�go�i roz�rod�cze�go�czło�wie�ka.�Pre�-
pa�ra�tów� z tą� sub�stan�cją� nie� na�le�ży
na�no�sić�na skó�rę�z in�ny�mi�sub�stan�cja�mi
far�ma�ko�lo�gicz�nie� czyn�ny�mi,� bo�wiem
mo�że�się�to�przy�czy�nić�do zwięk�sze�nia
ich�wchła�nia�nia.�Wciąż�trwa�ją�ba�da�nia
nad wy�na�le�zie�niem�sub�stan�cji�bez�piecz�-
niej�szej�i jesz�cze�bar�dziej�sku�tecz�nej.�

Bay�re�pel�(ika�ry�dy�na) jest�sub�stan�-
cją� bez�piecz�niej�szą,� w naj�gor�szym

przy�pad�ku�jest�spraw�cą�po�draż�nień
skó�ry.�

In�sekt�Re�pel�lent 3535�(ethyl�bu�ty�-

la�ce�to�ami�no�pro�pio�na�te) to�sub�stan�-
cja�za�twier�dzo�na przez�WHO�w 2001
ro�ku.� Po�wszech�nie� uzna�je� się� go
za re�pe�lent�o naj�mniej�szej�szko�dli�wo�-
ści�tok�sy�ko�lo�gicz�nej.�

olej ki ete rycz ne
Al�ter�na�ty�wą�dla�che�micz�nych�sub�-
stan�cji� syn�te�tycz�nych� są� pre�pa�ra�ty
z na�tu�ral�ny�mi�olej�ka�mi�ete�rycz�ny�mi.
Od�stra�sza�ją�ce�dzia�ła�nie�po�sia�da�ole�-
jek�any�żo�wy,�ber�ga�mot�ki,�kam�fo�ro�wy,
cy�na�mo�no�wy,�goź�dzi�ko�wym,�ko�ko�so�-
wy,� eu�ka�lip�tu�so�wy,� la�wen�do�wy� oraz
cy�try�no�wy.�Aby�by�ły�sku�tecz�ne�mu�szą
wy�stę�po�wać�w du�żej�kon�cen�tra�cji,�a to
z ko�lei� mo�że� po�wo�do�wać� re�ak�cje
uczu�le�nio�we� i po�draż�nie�nia� skó�ry.
Dzia�ła�nie�olej�ków�jest�znacz�nie�krót�-
sze,�a tym�sa�mym�mniej�sku�tecz�ne.�

Bio cy dy
Są�to�sub�stan�cje�owa�do�bój�cze�uwal�-
nia�ne�dzię�ki�spe�cjal�nym�urzą�dze�niom

– fu�mi�ga�to�rom�(np.�spi�ral�lub�pły�tek)
oraz�elek�tro�fu�mi�ga�to�rom�dzia�ła�ją�cym
na ba�te�rie�lub�włą�cza�nym�do kon�tak�-
tu.�Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�sto�sun�ko�wo�du�-
żą�sku�tecz�no�ścią.�Jed�nak�uwal�nia�ne
z nich� sub�stan�cje� „za�nie�czysz�cza�ją”
po�wie�trze�w po�miesz�cze�niu�i mo�gą�być
przy�czy�ną� pro�ble�mów� zdro�wot�nych,
przede� wszyst�kim� u ma�łych� dzie�ci
i aler�gi�ków.�Dla�te�go�też�za�le�ca�się,�aby
fu�mi�ga�to�rów�uży�wać�w osta�tecz�no�ści.�

Świe ce, po chod nie, 
ul tra dź wię ki
W skle�pach�mo�że�my�zna�leźć�wie�le
in�nych�pro�duk�tów,�któ�rych�za�da�niem
jest�od�stra�sza�nie�ko�ma�rów.�Na pół�-
kach� znaj�du�ją� się� roz�ma�ite� świe�ce
i po�chod�nie�za�pa�cho�we,�uwal�nia�ją�ce
olej�ki�ete�rycz�ne�– wszyst�kie�wy�dzie�la�-
ją�ja�kieś�sub�stan�cje,�któ�re�na�wet�gdy
nie�pach�ną,�mo�gą�być�draż�nią�ce�dla
na�sze�go�ukła�du�od�de�cho�we�go.�Naj�-
bez�piecz�niej�szym�wy�da�ją�się�urzą�dze�-
nia�włą�cza�ne�do kon�tak�tu,�emi�tu�ją�ce
ul�tra�dź�wię�ki.�

Aleksandra Czarnewicz-Kamińska
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Wybieramy dla ciebie: preparaty na komary

antyBzzz…płyn przeciw insektom
producent: ziaja cena i masa: ok. 10 zł/100 ml

skład ni ki ak tyw ne: pro wi ta mi na b5
(d -pan the nol), ir 3535
Prze ciw wska za nia do sto so wa nia:
uni kać kon tak tu z ocza mi, usta mi i
nie sto so wać na ska le czo ną skó rę. w
przy pad ku do sta nia się do oczu,
prze myć du żą ilo ścią wo dy. nie na no -
sić nad mier nej ilo ści pre pa ra tu. nie

sto so wać bez po śred nio na tka ni ny
syn te tycz ne. pre pa rat chro nić przed
słoń cem i wy so ką tem pe ra tu rą
ro dzaj opa ko wa nia: Bu tel ka z ato -
mi ze rem
oce na: pre pa rat o lek ko che micz nym
za pa chu. nie po zo sta wia plam na
odzie ży

Antisol No.1 Farmasystem 
– emulsja odstraszająca owady

producent: przedsiębiorstwo
produkcji farmaceutycznej „Gemi”

cena i masa: ok. 9 zł/50 g

skład ni ki ak tyw ne: etyl Bu ty la ce ta -
mi no pro pio na te 10 proc. (in na na -
zwa in sect -re pel lent 3535)
Prze ciw wska za nia do sto so wa nia: brak
ro dzaj opa ko wa nia: tu ba 50 g

oce na: Śro dek pach nie de li kat ną
mę ską wo dą to a le to wą. moż na go
sto so wać tak że do sma ro wa nia dzie -
ci, bo wiem jest prze zna czo ny już dla
ma lu chów od 1. mie sią ca ży cia

Żel przeciw komarom i kleszczom
producent: dystrybutor: p.p.h.
„kosmed” zbigniew leżański

cena i masa: 9,90 zł/100 ml

skład ni ki ak tyw ne: pre pa rat za -
wie ra na tu ral ne olej ki ete rycz ne
od stra sza ją ce ko ma ry i klesz cze:
la ven der, la van du la hy bri da,
ext./la ven din oil – 0,3 g/100 g
Prze ciw wska za nia do sto so wa -
nia: uczu le nie na któ ry kol wiek

skład nik pre pa ra tu
ro dzaj opa ko wa nia: tu ba
oce na: pre pa rat bar dzo in ten -
syw nie pach nie la wen dą, co mo -
że draż nić. Żel trze ba ostroż nie
na no sić na skó rę

SIo® Activ
pro du cent: przed się bior stwo far -
ma ceu tycz ne „zio ło lek” sp. z o.o

cena i masa: 10 zł/100 ml

skład ni ki ak tyw ne: Bu ty lo ace ty -
lo ami no pro pio nian ety lu 
20 g/100 g
Prze ciw wska za nia do sto so wa -
nia: nie sto so wać na uszko dzo ną
skó rę
ro dzaj opa ko wa nia: Bu tel ka

pla sti ko wa z ato mi ze rem
oce na: pre pa rat o lek ko che micz -
nym za pa chu. wy god nie się apli -
ku je. nie bru dzi odzie ży

BroS - elektro + płyn na komary
sensitive 60 nocy

producent: Bros cena i masa: 23,99 zł/xx ml

skład ni ki ak tyw ne: pra le try na
Prze ciw wska za nia do sto so wa -
nia: przed uży ciem na le ży prze -
czy tać ety kie tę i ulot kę
in for ma cyj ną
ro dzaj opa ko wa nia: elek tro fu -
mi ga tor

oce na: to śro dek bar dzo wy god -
ny w uży ciu. nie wy ma ga na no -
sze nia na skó rę. po sia da
re ko men da cję kli ni ki uni wer sy te tu
me dycz ne go w ło dzi i moż na
go sto so wać tak że w po ko jach
u dzie ci

oFF! Active w aerozolu
producent: sc johnson sp. z o.o cena i masa: 17,30 zł/100 ml

skład ni ki ak tyw ne: n,n -die ty lo -m -
-to lu amid 30 g/100 g
Prze ciw wska za nia do sto so wa nia:
nie sto so wać czę ściej niż 2 ra zy na do -
bę oraz u dzie ci po ni żej 3 lat. dzia ła
szko dli wie na oczy oraz na or ga ni zmy
wod ne. nie na le ży spry ski wać pro -
duk tem ma te ria łów syn te tycz nych. nie

sto so wać na uszko dzo ną lub po draż -
nio ną skó rę (np. po sil nym na sło necz -
nie niu)
ro dzaj opa ko wa nia: pusz ka ae ro zo lu
oce na: pre pa rat bar dzo wy god nie się
apli ku je. de li kat ny stru mień ae ro zo lu
po zwa la po kryć du żą po wierzch nię
skó ry. po sia da lek ko che micz ny za pach

Autan Tropical Soft Spray
producent: sc johnson sp. z o.o cena i masa: 17,90 zł/100 ml

skład ni ki ak tyw ne: n,n -die ty lo -
-m -to lu amid 250 g/kg
Prze ciw wska za nia do sto so wa -
nia: nie sto so wać czę ściej niż 2 ra -
zy na do bę oraz u dzie ci po ni żej 2
lat. dzia ła szko dli wie na oczy oraz
na or ga ni zmy wod ne. nie na le ży
spry ski wać pro duk tem ma te ria łów

syn te tycz nych oraz skó rza nych, me -
bli, po wierzch ni pla sti ko wych, ma -
lo wa nych, la kie ro wa nych oraz
ze gar ków.
ro dzaj opa ko wa nia: spray
oce na: Śro dek o bar dzo przy jem -
nym lek ko cy tru so wym za pa chu.
wy god na aplikacja

Mugga Spray
producent: akni polska cena i masa: 31 zł/75 ml

skład ni ki ak tyw ne: de et
Prze ciw wska za nia do sto so -
wa nia: pro dukt bio bój czy – na -
le ży uży wać z za cho wa niem
środ ków ostroż no ści. dzie ci od 3
ro ku ży cia
ro dzaj opa ko wa nia: ato mi zer

pp Bu tel ka
oce na: Śro dek o ko sme tycz nym,
przy jem nym za pa chu – lek ko
kwia to wy. ato mi zer po zwa la cel -
nie na nieść pre pa rat na skó rę

ulTArTHoN TM
producent: 3m poland sp. z o.o cena i masa: 20 zł/117 ml

skład ni ki ak tyw ne: n,n -die ty lo -
-m -to lu amid (de et)
Prze ciw wska za nia do sto so wa -
nia: nie sto so wać na ska le cze nia,
ra ny ani na po draż nio ną skó rę.
nie sto so wać u dzie ci po ni żej 3 ro -
ku ży cia. uni kać roz py le nia na syn -
te ty ki, po wierzch nie pla sti ko we,

la kie ro wa ne, me ta lo we  i skó rza ne
ro dzaj opa ko wa nia: po jem nik
ae ro zo lo wy (pusz ka)
oce na: za pach środ ka jest lek ko
che micz ny. for ma are ozo lu po -
zwa la na wy god ne
uży cie

4family
producent: Best pest cena i masa: 12,90 zł/125 ml

skład ni ki ak tyw ne: de et 200 g/kg
Prze ciw wska za nia do sto so wa nia:
nie na le ży sma ro wać oko lic oczu, ust,
no sa oraz ran i otarć na skór ka. uni kać
kon tak tu z ocza mi oraz ma te ria ła mi
syn te tycz ny mi (la kie ro wa ne pa ski ze -
gar ków itp.). odzież opry ska ną pre -
pa ra tem na le ży wy prać. w ra zie

stwier dze nia po draż nień za prze stać
sto so wa nia pre pa ra tu
ro dzaj opa ko wa nia: pojemnik
aerozolowy (puszka)
oce na: preperat o zapachu lekko
cytrusowym. Bardzo łatwa i wygodna
aplikacja



Żyj�Zdrowo�i�Aktywnie���czerwiec��201226

zapytaj eksperta
Nasi eksperci odpowiadają na pytania 
czytelniczek z zakresu zdrowia, urody i dietetyki.
Piszcie do nas: zdrowo@eurosys.pl

Z ta ki mi pro ble -
ma mi bo ry ka ją się
oso by, któ re po sia -
da ją skó rę płyt ko
una czy nio ną i cha -

rak te ry zu ją się za zwy czaj ja sną kar na cją.
Głów nym pod ło żem pro ble mu jest su chość
skó ry po łą czo na z in ten syw ną pra cą gru -
czo łów ło jo wych. W efek cie two rzą się
miej sco we, szorst kie ogni ska lek ko złusz -
cza ją ce się. Wi zu al nie ko ja rzą się z otar ciem
skó ry, na co wska zu je sil ne za czer wie nie -
nie czy wy dat ny ru mień. Profilaktycznie do

co dzien nej hi gie ny skó ry po win ni śmy uży -
wać pły nów mi ce lar nych i bar dzo de li kat -
nych że li. Do te go war to do łą czyć róż ne go
ro dza ju der mo ko sme ty ki, któ re za ha mu ją
roz wój flo ry droż dża ków. 

Pa mię taj my tak że, aby pie lę gna cję do sto -
so wy wać do po ry ro ku. W okre sie let nim
na le ży wy po sa żyć się w kre my pie lę gna cyj -
ne na dzień z du żym fak to rem. Po nad to,
po opa la niu moż na do dat ko wo na ło żyć
emul sję (rów nież na wraż li we po wie ki),
któ ra do dat ko wo wy ci szysz skó rę i zmniej -
szy moż li wość po wsta nia po draż nień.

koSMeTologIA

dr n.med. ewa Kaniowska, Centrum Dermatologii
estetycznej i Laserowej Derma puls

mam bardzo wrażliwą cerę i często pojawiają się na niej
zaczerwienienia i otarcia. czy jest coś, co mogę zrobić, 
by nie mieć tego problemu?

Elek tro te ra pia to
dział lecz nic twa fi zy -
kal ne go, w któ rym
do ce lów te ra peu -

tycz nych sto su je się róż ne go ro dza ju prą dy. W
za leż no ści od kie run ku i na tę że nia wy róż nia -
my prąd sta ły i zmien ny. Lecz ni cze dzia ła nie
prą du za pew nia po pra wę funk cji od żyw czych
po szcze gól nych tka nek, efekt prze ciw bó lo wy,
zmniej sze nie lub zwięk sze nie na pię cia mię -
śnio we go. Za po śred nic twem prą du moż na
tak że wpro wa dzać le kar stwa.

Ro dzaj za sto so wa nych prą dów uza leż -

nio ny jest od scho rze nia, wska zań oraz
prze ciw wska zań do da ne go za bie gu.

Wy bór ten na le ży do le ka rza spe cja li sty
(re ha bi li tan ta, neu ro lo ga, or to pe dy), któ ry
na skie ro wa niu re ha bi li ta cyj nym okre śli ro -
dzaj prą du, pa ra me try, liczbę za le ca nych za -
bie gów.

Prze ciw wska za nia, któ re wy klu cza ją za sto -
so wa nie elek tro te ra pii to: im plan ty, zmia ny
der ma to lo gicz ne w oko li cy za bie go wej, roz -
rusz nik ser ca, ostre sta ny za pal ne, za bu rze -
nia czu cia, pa dacz ka, cho ro by za kaź ne,
no wo two ry, za gro że nia za to ra mi, za krze py.

FIZjoTerApIA

pa try cja Unia tow ska, Fi zjo te ra peu ta, in struk tor od no wy
Bio lo gicz nej w ośrod ku re ha bi li ta cji i wy po czyn ku „per ła
Bo rów” w tle niu

chcia ła bym pod dać się re ha bi li ta cji po przez elek tro lecz nic -
two. ja kie są prze ciw wska za nia tej te ra pii?

reHABIlITACjA

ostatnio moc no zbi łam od -
ci nek lę dź wio wy. pomimo
ku ra cji na dal od czu wam
ból. jakie za bie gi re ha bi li -
ta cyj ne mo gą mi po móc?
anna Cichowicz-Borowska, Hotel
Med.&Spa Villa park

Ze wzglę du na uciąż li wość z ja ką wią -
żą się bó le krę go słu pa w od cin ku lę dź -
wio wym, waż ne jest jak naj bar dziej
efek tyw ne le cze nie. W za leż no ści od
stop nia na si le nia bó lu, in ten syw no ści
pro ce sów za pal nych czy po wa gi ura -
zów, do pa so wa na po win na być wła ści -
wa te ra pia.

Pod sta wą jest pro fe sjo nal na kon sul ta -
cja le kar ska i ze staw za bie gów do sto so -
wa nych do scho rze nia. Moż na wy bie rać
z sze ro kiej ga my za bie gów z za kre su ki -
ne zy te ra pii, elek tro te ra pii, ma gne to te ra -
pii i la se ro te ra pii, wzbo ga co nych
od po wied nio do bra ny mi tech ni ka mi te -
ra pii ma nu al nej. Nie zwy kle po moc ne
mo gą być okła dy bo ro wi no we, ką pie le
so lan ko we, a tak że lecz ni cze ma sa że
cia ła. War to je uzu peł nić za ję cia mi ru -
cho wy mi w ba se nie, a tak że miej sco wą
krio te ra pią, któ ra na tych miast spo wo du -
je zmniej sze nie do le gli wo ści bó lo wych.
Za bie gi te ob ni ża ją na pię cie mię śni, roz -
luź ni ją skó rę i tkan ki pod skór ne, zwięk -
sza ją ukrwie nie, dzia ła ją ko ją co. 

War to w ta kim przy pad ku za pla no wać
dłuż szy po byt w re no mo wa nym SPA,
któ re po łą czy te ra pie me dycz ne z za bie -
ga mi re lak sa cyj ny mi, któ re do bra ne in -
dy wi du al nie dla każ de go pa cjen ta, da ją
gwa ran cję osią gnię cia dłu go trwa łych
efek tów lecz ni czych.
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Po�wszech�nie�wia�do�mo,�że�stres�jest
przy�czy�ną�nie�tyl�ko�złe�go�sa�mo�po�czu�-
cia,� ale� też� po�gor�sze�nia� się� na�szej
kon�dy�cji�fi�zycz�nej.�Ży�cie�po�ka�zu�je�jed�-
nak,�że�by�wa�rów�nież�od�wrot�nie�˗˗–
pa�cjen�ci�za�dzi�wia�ją�le�ka�rzy�i po�ko�nu�-
ją� po�waż�ne� cho�ro�by� lub� od�zy�sku�ją
peł�ną�spraw�ność�po cięż�kich�wy�pad�-
kach.�Za�wsze�wte�dy�sły�szy�my,�że�to
opty�mizm� i si�ła� wo�li� za�de�cy�do�wa�ły
o tym,�że�„im�się�uda�ło”.�
Ky�lie�Mi�no�gue�by�ła�wła�śnie�w trak�-
cie�swo�jej�wiel�kiej�tra�sy�kon�cer�to�wej,
kie�dy�jej�na�rze�czo�ny�wy�krył�u�niej�gu�-
zek.�Oka�za�ło�się,�że�ar�tyst�ka�ma�ra�-
ka� pier�si.� Na�tych�miast� zwo�ła�ła
kon�fe�ren�cję� pra�so�wą� i prze�pro�si�ła
swo�ich� fa�nów�za to,� że�nie�bę�dzie
mo�gła�kon�ty�nu�ować�tra�sy�kon�cer�to�-
wej,�po�nie�waż�cze�ka�ją�cięż�ka�che�-
mio�te�ra�pia.�Po�wie�dzia�ła�row�nież,�że
nie�w gło�wie�jej�po�raż�ka�z cho�ro�bą
i na pew�no�wró�ci�za�śpie�wać�po�now�-
nie.�Jak�się�oka�za�ło�Ky�lie�uda�ło�się
swo�ją�po�sta�wą�nie�tyl�ko�po�ko�nać�ra�-
ka,� ale� też� skło�nić� wie�le� ko�biet
do pod�da�nia�się�ba�da�niom�mam�mo�-
gra�ficz�nym.�

emo cjo nal ny 
kom pas fi zjo lo gicz ny
Emo�cje�tym�róż�nią�się�od na�szych
świa�do�mych�my�śli� i wnio�sków,� że
bar�dzo�cięż�ko�nad ni�mi�pa�no�wać.
Są�one�bo�wiem�tak�pier�wot�ne�i po�-
trzeb�ne�na�sze�mu�or�ga�ni�zmo�wi,�że
bez�nich�cięż�ko�jest�so�bie�wy�obra�zić
ludz�ką�eg�zy�sten�cję.�Strach�na przy�-
kład�wzma�ga�pro�duk�cję�ad�re�na�li�ny
w na�szym�or�ga�ni�zmie,�a ta�z ko�lei
zwięk�sza�na�sze�fi�zycz�ne�moż�li�wo�ści
w da�nej�chwi�li�– si�łę,�re�fleks,�zręcz�-
ność,� a tak�że� szyb�kość�my�śle�nia.
Uczu�cie�stra�chu�jest�bo�wiem�sy�gna�-
łem,� któ�ry�mózg� roz�po�zna�je� ja�ko�
za�wia�do�mie�nie�o za�gro�że�niu.�Mo�bi�-
li�zu�je� on� więc� ca�ły� or�ga�nizm� do
wal�ki� z ewen�tu�al�nym� nie�bez�pie�-
czeń�stwem.�W pła�tach�czo�ło�wych
znaj�du�je� się� „kom�pu�ter”,� któ�ry
umoż�li�wia�nam�po�dej�mo�wa�nie�de�-
cy�zji�na pod�sta�wie�emo�cjo�nal�nych
sy�gna�łów�pły�ną�cych�z na�sze�go�cia�-
ła.� Ten� sam� kom�pu�ter� in�for�mu�je
nas�tak�że�o sta�nie�na�sze�go�zdro�wia.
Mo�że�my� od�czu�wać� nie�wy�ja�śnio�ny
nie�po�kój,�że�dzie�je�się�coś�nie�do�bre�-

go�z na�mi,�za�nim�jesz�cze�co�kol�wiek
sami�świa�do�mie�za�uwa�ży�my� i po�-
czu�je�my.
Ta�kie� po�łą�cze�nie� mo�że� jed�nak
dzia�łać�w obie�stro�ny�i ma�nie�ba�ga�-
tel�ny�wpływ�na nasz�stan�zdro�wia.
Od daw�na nie�jest�ta�jem�ni�cą�fakt,
że�stres�przy�czy�nia�się�do po�wsta�-
wa�nia�wrzo�dów�żo�łąd�ka,�a zwięk�-
szo�ne� wy�dzie�la�nie� do�pa�mi�ny
i se�ro�to�ni�ny,� któ�re� jest� zwią�za�ne
z po�zy�tyw�nym�sta�nem�psy�chicz�nym,
zmniej�sza�od�czu�wa�nie�bó�lu. I rze�-
czy�wi�ście� – na�sze� emo�cje� mo�gą
przy�czy�nić�się�do in�ten�sy�fi�ka�cji�wy�-
sił�ków�or�ga�ni�zmu�na rzecz�zwal�cza�-
nia�cho�rób�w ta�kim�sa�mym�stop�niu
jak�do spad�ku�dzia�łań�ukła�du�im�-
mu�no�lo�gicz�ne�go�na rzecz�od�zy�ska�-
nia� zdro�wia.�Klu�czem�oka�zu�je� się
być�na�sta�wie�nie.�

zdro wy duch 
to zdro we cia ło 
Jak�już�usta�li�li�śmy�– nad emo�cja�-
mi�za�pa�no�wać�jest�nam�cięż�ko.�Jed�-
nak� emo�cje� czę�sto� wy�zwa�la�ne� są
zgod�nie� z na�szym� na�sta�wie�niem
do ota�cza�ją�cej�rze�czy�wi�sto�ści.�Je�że�li
po�strze�ga�my�świat�ja�ko�złe�miej�sce
i do�strze�ga�my�wy�łącz�nie�mi�nu�sy�sy�-
tu�acji,�w któ�rej� się� zna�leź�li�śmy,� to
na wła�sne�ży�cze�nie�po�głę�bia�my�ne�-
ga�tyw�ne�symp�to�my�te�go,�co�dzie�je
się�w na�szym�cie�le.�Or�ga�nizm�prze�-
sta�je�wy�sy�łać�do�pa�mi�nę�czy�se�ro�to�-
ni�nę,�któ�ra�ła�go�dzi�ból�i do�le�gli�wo�ści
oraz� zmniej�sza�pro�duk�cję�an�ty�ciał
czy�hor�mo�nów�oraz�związ�ków�or�ga�-
nicz�nych,�któ�re�ma�ją�po�móc�nam
zwal�czyć� cho�ro�bę.�Wszyst�ko� przez
to,� że� mózg� wy�wie�sił� bia�łą� fla�gę.
Prze�ka�zał� sy�gnał,� że� oto� nie� ma
po co�wal�czyć,�bo� to� i tak�się�nie
uda.�Z te�go�wła�śnie�po�wo�du�oso�-
bom� o po�zy�tyw�nym� na�sta�wie�niu
czę�sto�uda�je�się�po�ko�nać�cho�ro�bę

w bły�ska�wicz�nym�tem�pie�lub�wyjść
z cięż�kich�do�le�gli�wo�ści�obron�ną�rę�-
ką.�To�nie�żad�ne�cu�da�przy�czy�ni�ły�się
do ich�suk�ce�su,�a wła�śnie�po�zy�tyw�ne
na�sta�wie�nie,�któ�re�uru�cho�mi�ło�ca�ły
cykl� pro�gra�mów�or�ga�ni�zmu,� któ�ry
miał�za�pew�nić�mu�sku�tecz�ną�wal�kę
z cho�ro�bą.�
Być� mo�że� pe�sy�mizm� po�ma�ga
nam�trzeź�wiej�pa�trzeć�na świat,�uni�-
kać�ryzy�kow�nych�za�cho�wań�czy�po�-
dej�mować�bar�dziej�od�po�wie�dzial�ne
de�cy�zje.�Za to�jed�nak�jest�on�przy�-
czy�ną�częst�szych�stre�sów�i ne�ga�tyw�-
nych�emo�cji,�któ�re�rzu�tu�ją�na stan
ca�łe�go� na�sze�go� cia�ła.� Klu�czem
do zdro�we�go�try�bu�ży�cia�jest�opty�-
mizm�oraz�po�zy�tyw�ne�na�sta�wie�nie
do ży�cia�i świa�ta.�Sa�mo�już�tyl�ko�na�-
sta�wie�nie�au�to�ma�tycz�nie�kie�ru�je�nas
w stro�nę�zdrow�szych�zwy�cza�jów�dla
na�sze�go�cia�ła.�Daj�my�jed�nak�szan�-
sę�na�szym�emo�cjom�na po�pro�wa�-
dze�nie� nas� tam,� gdzie� pięk�ne
ru�mień�ce� wy�wo�łu�ją� w nas� na�sze
zdro�we�cia�ła!

psycholog radzi

Zdrowie kryje się w emocjach
Tak jak stres szkodzi zdrowiu, tak pozytywne nastawienie może nas uzdrowić. Czyż by
emo cje mia ły za tem wpływ na na sze zdro wie?

EkspErt ➜ pSyCHolog 
Ja�ro�sław�Świą�tek,�psy�cho�log�spo�łecz�-
ny,�wła�ści�ciel�fir�my�ba�daw�czej�Be�fo�re,
re�dak�tor�na�czel�ny�Pol�skie�go�Por�ta�lu�
Psy�cho�lo�gii�Spo�łecz�nej,�spe�cja�li�sta�
ds.�per�swa�zji�i�wpły�wu�spo�łecz�ne�go,�
emo�cji,�mo�ty�wa�cji�oraz�de�cep�cji.
www.psy�cho�lo�gia�-spo�łecz�na.pl

■ kon cen truj się na „+” nie na „–”
ne ga tyw ne rze czy przy cią ga ją na -
szą uwa gę in ten syw niej niż te po zy -
tyw ne i co za tym idzie, wy zwa la ją
w nas złe emo cje. na le ży spró bo -
wać sku pić się na tych po zy ty wach
i ich wła śnie się trzy mać.

■ Pod noś po czu cie wła snej war to -
ści – bu fo rem chro nią cym nas przed
złym sa mo po czu ciem i emo cja mi
jest pew ność sie bie i zdro we mi ni -
mum nar cy zmu. to ono sta no wi
opar cie w mo men cie, w któ rym coś
idzie nie tak. trzeba sku pić się na
swo ich umie jęt no ściach i po zy tyw -
nych ce chach. wów czas nie tyl ko
po czu je my się le piej, ale jest spo ra

szan sa, że znaj dzie my do bre roz -
wią za nie pro ble mu.

■ uśmie chaj się! – po la cy są na ro -
dem po nu ra ków. tym cza sem
uśmiech wy zwa la w nas po zy tyw ne
na sta wie nie do świa ta i zwięk sza
prze pływ do pa mi ny. uśmie chaj my
się za tem jak naj czę ściej cho ciaż by
do sa mych sie bie.

■ nie roz pa mię tuj błę dów – lu dzie
czę sto sku pia ją się na tym, co źle
zro bi li lub co złe go ich spo tka ło. za -
miast te go myśl o no wych, fa scy nu -
ją cych pla nach i ce lach. eks cy tuj się
chwi la mi spę dzo ny mi tu i te raz.
zmiana opty ki sprawi, że poczujesz
się lepiej.

By lepIej SIę CZuć



Żyj�Zdrowo�i�Aktywnie���czerwiec�201228

rozmowa numeru

W życiu nie lubię
marnować ani minuty
Jest�pa�ni�zna�na z wy�stę�pów

przed ka�me�rą�w po�pu�lar�nych

se�ria�lach�te�le�wi�zyj�nych.�Ale

ak�tor�stwo�to�nie�je�dy�ne�pa�ni

za�ję�cie?

Je�stem� ak�tor�ką,� ale� pro�-
wa�dzę�tak�że�fir�mę�zaj�mu�ją�-
cą� się� or�ga�ni�zo�wa�niem
i pro�duk�cją�spek�ta�kli�te�atral�-
nych.�Widz,�któ�ry�ko�cha�te�-
atr�jest�bar�dziej�wy�ma�ga�ją�cy
niż�ty�po�wy�widz�te�le�wi�zyj�ny
– w sto�li�cy�jest�wie�le�pro�po�-
zy�cji,� wśród� któ�rych
wi�dzo�wie� mo�gą� wy�bie�rać.
Pra�ca� w te�atrze� wy�ma�ga
od ak�to�ra�in�ne�go�warsz�ta�tu
– nie� ma� tu�taj� po�wtó�rek
i stop�kla�tek,�ma�my�kon�takt
z tzw.� ży�wym� czło�wie�kiem,
a to�zo�bo�wią�zu�je�do po�ka�-
za�nia� swo�je�go� ak�tor�skie�go
kunsz�tu�na naj�wyż�szym�po�-
zio�mie.�Na�to�miast�po�sta�cie
se�ria�lo�we�są�bar�dzo�bli�skie
współ�cze�sne�mu�czło�wie�ko�wi
w sen�sie�ru�chu,�ge�stów,�mi�-
mi�ki�– po�nad�to�w za�kre�sie
sce�na�riu�sza�mo�że�być�wie�le
nie�spo�dzia�nek�– nikt�z nas
nie� wie,� jak� ro�la� da�lej� się
roz�wi�nie�– tak� jak�w ży�ciu,
nie�wie�my�jak�da�lej�po�to�czą
się�na�sze�lo�sy.

Czy� gra�na przez� pa�nią

w se�ria�lu� „M� jak� mi�łość”

prze�bo�jo�wa� Mir�ka� jest

do pa�ni�po�dob�na?

W sen�sie� ze�wnętrz�nym
– spo�so�bu� po�ru�sza�nia� się,
mi�mi�ki,� ge�stów� i wy�glą�du
– ja�na�da�ję�jej�opra�wę,�na�-
to�miast�men�tal�nie�– ra�czej

nie.� Po�dob�nie� jak� ona
uważam,� że� trze�ba� żyć� od�-
waż�nie�i z du�żą�do�zą�ener�gii,
ale�mimo�te�go,�ona�jest�bar�-
dzo�deli�kat�na emo�cjo�nal�nie.
Zda�rza� się� jej� nie� zwra�cać
uwa�gi� na uczu�cia� in�nych,
jest�moc�no�sku�pio�na na so�-
bie� i nie�co� ego�cen�trycz�-
na i po�strze�lo�na.�Ale�nie�jest
złą�oso�bą,� cho�ciaż� zmie�rza
do ce�lu�pro�stą�dro�gą,�nie�raz
bez�oglą�da�nia�się�na in�nych.
Ja� sta�ram� się� sza�no�wać
emo�cje� in�nych� i oka�zy�wać
em�pa�tię.�

W ja�ki� spo�sób� dba� pa�ni

o swo�je�zdro�wie�i mo�że�za�chę�-

cić�do te�go�in�nych?

Ostat�nio� wie�le� mó�wi� się
o zdro�wym�try�bie�ży�cia,�choć
w prak�ty�ce�róż�nie�z tym�by�-
wa.�Nie�każ�dy�jest�tak�kon�-
se�kwent�ny� al�bo� nie� każ�dy
ma�wy�star�cza�ją�co�du�żo�cza�-
su,�aby�o tym�my�śleć�w na�-
tło�ku� spraw� co�dzien�nych.
Waż�ną� kwe�stią� są� ba�da�nia
pro�fi�lak�tycz�ne,�a naj�czę�ściej
mó�wi� się� o zdro�wej� die�cie
i ru�chu.�Tym�cza�sem�wcze�sne
wy�kry�cie� pro�ble�mów� zdro�-
wot�nych� po�win�no� być� dla
nas�priory�te�tem�i szan�są�na
wy�eli�mi�no�wa�nie�wie�lu�scho�-
rzeń.�Na�wet�jak�czu�je�my�się
świet�nie� i wy�glą�da�my� jak
okaz� zdro�wia,� nie�mo�że�my
za�po�mi�nać�o zro�bie�niu�so�bie
kom�plet�ne�go�prze�glą�du�na�-
szej�sy�tu�acji�zdro�wot�nej.�Wy�-
zna�wa�nie� fi�lo�zo�fii� w sty�lu
„wo�lę�nie�wie�dzieć”�jest�naj�-

an dże li ka Pie cho wiak
an dże li ka pie cho wiak uro dzi ła się 16. wrze śnia
1980 r. w Świ no uj ściu. jest ab sol went ką aka de -
mii te atral nej w war sza wie. ostat nie pro duk cje, 
w któ rych gra ła to m.in. „fa ce ci do wzie cia”,
„kop ciu szek” i „ple ba nia” oraz „m jak miłość”.

Z An dże li ką Pie cho wiak – ak tor ką fil mo wą i te atral ną, roz ma wia Ka ta rzy na Si ko ra.
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gor�szym,�co�mo�że�nas�spo�tkać.�Za�chę�cam
do ro�bie�nia�so�bie�ba�dań�kon�tro�l�nych�i od�po�-
wied�nio�wcze�snej�re�ak�cji�na ewen�tu�al�ne�za�-
gro�że�nia� zdro�wot�ne,� któ�re� mo�gą� na nas
czy�hać�w każ�dej�chwi�li,�bez�wzglę�du�na wiek.
Ja�przy�naj�mniej�raz�w ro�ku�pod�da�je�się�kom�-
plek�so�wym�ba�da�niom�i my�ślę,�że�czu�ję�się
dzię�ki�te�mu�bez�piecz�niej.�

Czy�pa�ni�skła�nia�się�bar�dziej�ku�na�tu�ral�nym

me�to�dom�pro�fi�lak�ty�ki�i le�cze�nia,�czy�ra�czej�wie�-

rzy�w kla�sycz�ną�me�dy�cy�nę?

Je�stem�prze�ko�na�na,�że�or�ga�nizm�sy�gna�li�zu�-
je�nam,�cze�go�mu�bra�ku�je,�je�śli�cho�dzi�o je�go
na�tu�ral�ne�po�trze�by.�Gdy�bra�ku�je�nam�ja�kie�-
goś�pier�wiast�ka�w die�cie,�to�su�ple�men�ty�mo�-
gą� po�móc� nam� go� uzu�peł�nić.� Nie� trze�ba
od ra�zu�fa�sze�ro�wać�się�wie�lo�ma�pre�pa�ra�ta�mi,
i na wszel�ki�wy�pa�dek�ku�pić�wszyst�kie�moż�li�we
su�ple�men�ty�die�ty.�Ni�gdy�nie�sta�ram�się�być
mą�drzej�sza�od le�ka�rzy.�Nie�twier�dzę,�że�naj�le�-
piej�wy�le�czę�się�sa�ma�sto�su�jąc�np.�ho�me�opa�-
tię� czy� in�ne� na�tu�ral�ne� me�to�dy� le�cze�nia.
Po�win�ni�śmy�za�ufać�spe�cja�li�stom,�to�oni�wie�-
dzą�le�piej�od nas�jak�po�win�no�wy�glą�dać�le�-
cze�nie�w przy�pad�ku,�gdy�pro�blem�sta�je�się
po�waż�ny.�A to�za�ufa�nie�do me�dy�cy�ny�wy�da�je
się�być�w spo�łe�czeń�stwie�co�raz�słab�sze.�Ja�im
zde�cy�do�wa�nie�da�ję�kre�dyt�za�ufa�nia,�je�śli�cho�-
dzi�o mo�je�zdro�wie.�

Dla�ak�tor�ki�wy�gląd�jest�ele�men�tem�warsz�ta�tu

za�wo�do�we�go.�Jak�pa�ni�pie�lę�gnu�ję�swo�ją�uro�dę?

Dbam�o uro�dę,�w za�sa�dzie�tak,�jak�każ�da
ko�bie�ta�– sto�su�ję�kre�my �pie�lę�gna�cyj�ne,�raz
na ja�kiś�czas�kła�dę�na twarz�ma�secz�kę.�Za�-
wód,�któ�ry �upra�wiam�wy�ma�ga�do�bre�go�wy�-
glą�du,�ale�zda�rza�się,�że�np.�śpię �kil�ka�go�dzin
na do�bę�i wte�dy�wiem,�że�nie�bę�dę�wy�glą�da�-
ła�świet�nie. Oczy�wi�ście�na ra�tu�nek�przy�cho�-
dzą�nam�no�wo�cze�sne�ko�sme�ty�ki�do ma�ki�ja�żu
oraz�te�pie�lę�gna�cyj�ne�i li�ftin�gu�ją�ce.�Jed�nak
chy�ba�naj�waż�niej�szy�jest hi�gie�nicz�ny�tryb�ży�-
cia,�bo�nie�wszyst�ko�da�się�za�tu�szo�wać.�W le�-
cie,� gdy  jest� słoń�ce� – je�stem� lek�ko
opa�lo�na i wte�dy�wiem,�że�do�brze�wy�glą�dam.
Go�rzej zi�mą�– brak�ener�gii�od�bi�ja�się�tak�że
na skó�rze.�Nie�od�wie�dzam�sa�lo�nów ko�sme�-
tycz�nych�re�gu�lar�nie,�choć�zda�rza�mi�się�ko�-
rzy�stać� z za�bie�gów,� gdyż� bar�dzo  mnie� to
re�lak�su�je.�Nie�je�stem�na eta�pie�po�pra�wia�nia
uro�dy,� du�żo� wy�żej� ce�nię  na�tu�ral�ność� niż
sztucz�ne�pięk�no.�Ko�rzy�stam�z aro�ma�te�ra�pii,
ma�sa�żu�twa�rzy,�oczysz�cza�nia�ce�ry. Ostat�nio
za�chwy�cił�mnie�za�bieg�pe�elin�gu�stóp�z wy�ko�-
rzy�sta�niem�ma�łych�ry�bek.�Świet�ny�re�laks!�Za�-
bie�gi�po�win�ny�nam�po�lep�szać�sa�mo�po�czu�cie,
a nie�tyl�ko�uro�dę. W dba�niu�o uro�dę�nie�po�-

win�no�się�prze�sa�dzać.�Li�czy�się�przede�wszyst�-
kim�we�wnętrz�na,�do�bra ener�gia,�któ�ra�wpły�-
wa� na na�szą� atrak�cyj�ność.� Bar�dzo� ce�nię
pro�fe�sjo�nal�ne za�bie�gi�i ko�sme�ty�ki�do wło�sów,
gdyż�za�bie�gi�na wło�sach,�któ�rym�się�pod�da�-
je na pla�nach�fil�mo�wych�bar�dzo�je�nisz�czą.�

Jest�pa�ni�oso�bą�bar�dzo�szczu�płą�– czy�to

efekt�ćwi�czeń�i re�stryk�cyj�nej�die�ty�czy�też�na�-

tu�ral�ny�brak�ten�den�cji�do ty�cia?

Mo�ja� szczu�pła� fi�gu�ra� to� za�słu�ga� na�tu�ry
– nie�mam�skłon�no�ści�do szyb�kie�go�przy�bie�-
ra�nia�na wa�dze,�a na�wet�na pla�nach�krą�żą
na mój�te�mat�le�gen�dy,�co�do ilo�ści�te�go,�co
po�tra�fię�zjeść.�Nie�ogra�ni�czam�spe�cjal�nie�je�-
dze�nia,�nie�spę�dzam�też�dłu�gich�go�dzin�w si�-
łow�ni.� Nie� wy�bie�ram� sa�mych� zdro�wych
skład�ni�ków� po�traw.�W tej� kwe�stii� słu�cham
swo�je�go�or�ga�ni�zmu�i re�agu�je�na je�go�po�trze�-
by.�Je�śli�mam�ocho�tę�na mię�so�lub�ma�ka�ron
– to�po pro�stu�zja�dam�ta�kie�po�tra�wy�i nie�li�czę
skru�pu�lat�nie�ka�lo�rii.�Mam�to�szczę�ście,�że�nie
mu�szę�się�pil�no�wać�w kwe�stii� je�dze�nia.�Ale
za to�je�stem�zmarź�lu�chem�i mam�ni�skie�ci�-
śnie�nie…

Ro�zu�miem,� że� ak�tyw�ność� spor�to�wa� jest

więc�w im�pa�sie…?

Ależ�nie�jest�aż�tak�źle...�La�tem�bar�dzo�lu�bię
bie�gać,�choć�z na�dej�ściem�chło�dów�prze�sta�-
ję�my�śleć�o jog�gin�gu.�Wy�ni�ka�to�z mo�jej�nie�-
chę�ci� do ni�skich� tem�pe�ra�tur.� Mi�mo� że
po�cho�dzę� z nad�mor�skiej� miej�sco�wo�ści� nie
umiem�pły�wać�– to�też�nie�by�wam�na ba�se�-
nie.�Ale�to�nie�zna�czy,�że�uni�kam�ru�chu.�Mam
go�w du�żej�ilo�ści�w mo�jej�pra�cy�pod�czas�spek�-
ta�kli.�Po�nad�to�jest�to�cza�sem�ta�ki�wy�si�łek,�że
z tym�na si�łow�ni�nie�da�się�po�rów�nać.�Kie�dy
po�trze�bu�ję�zwięk�sze�nia�daw�ki�ener�gii�i odro�-
bi�ny�wy�ci�sze�nia�– upra�wiam�jo�gę.�Po�pra�wia
mo�je�sa�mo�po�czu�cie�i po�zwa�la�na odro�bi�nę
re�lak�su.�W utrzy�ma�niu�do�brej�kon�dy�cji�po�ma�-
ga�mi�tak�że�ta�niec.�

Co�naj�le�piej�cha�rak�te�ry�zu�je�An�dze�li�kę�Pie�-

cho�wiak�ja�ko�oso�bę?

Je�stem�ak�tyw�na…�men�tal�nie�– nie� lu�bię
mar�no�wać� cza�su.� Sta�ram� się� żyć� na wy�-
sokich� ob�ro�tach,� sza�nu�jąc� każ�dą� mi�nu�tę.
Sta�ram�się�być�upo�rząd�ko�wa�na,�zor�ga�ni�zo�-
wa�na i pla�nu�je�swój�czas.�Lu�bię�fo�to�gra�fię,
po�dró�że,�go�to�wa�nie.�Chcia�ła�bym�za�chę�cić
wszyst�kich� nie�zde�cy�do�wa�nych,� aby� się�ga�li
po swo�je�ma�rze�nia.�Nie�wol�no�się�bać!�Na�-
le�ży�re�ali�zo�wać�się�mi�mo�prze�ciw�no�ści�lo�su.
Naj�waż�niej�szym�dla�mnie�osią�gnię�ciem�jest
to,�że�mo�gę�upra�wiać�swój�za�wód�i roz�wi�jać
się�ja�ko�ak�tor�ka.�

rozmowa numeru

sama o sobie
andżelika
piechowiak
Dbam o swo je zdro wie, 
ale cza sem...
Ubie ram się zbyt lek ko i nie do sto so wu je
za kła da nej gar de ro by do pa nu ją cej au ry.

Spo sób na do bry 
po czą tek dnia...

Moc na her ba ta,
nie pi jam ka wy,
za cho wa nie spo -
ko ju, uni ka nie
ner wo we go śpie -
sze nia się, wo lę
miau cze nie ko ta
za miast dźwię ku
bu dzi ka.

pa miąt ka z po dró ży
zbie ram mu szel ki
znad mórz i oce -
anów, ostat nio zro -
bi łam na wet
na szyj nik z mu sze -
lek, któ ry przy wio -
złam z taj lan dii,
ra czej uni kam ku -
po wa nia ty po wych
pa mią tek z po dró ży.

nie za po mnia ne wa ka cje...
Mój wy jazd do
taj lan dii w ubie -
głym mie sią cu.
Speł ni łam swo je
ma rze nie – po -
gła ska łam
oswo jo ne go ty -
gry sa. wy ma ga -
ło to jed nak nie
la da od wa gi.

Mo je da nie po pi so we...
Spa ghe tii z ba zy lią
i so sem po mi do ro -
wym z doj rza łych
po mi do rów z włoch
oraz kre wet ki ty gry -
sie po la ne so kiem z
cy try ny. pal ce li zać!
ge ne ral nie uwiel -
biam wło ską kuch -
nię! 
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z oka zji ob cho dów mię dzy na ro do we go dnia tań ca stu dio free art fu sion zor ga ni zo wa ło wer -
ni saż „ta niec w mo dzie, mo da w tań cu”. w dwa ma gicz ne wie czo ry przed sta wio no róż no -
rod ne kon cep cje wy ra zu dla tań ca, po cząw szy od fo to gra fii, a na świe cie mo dy oraz te atrze
koń cząc. 
po ru sze nie oraz ży we wy mia ny zdań przy eks po zy cji zdjęć au tor stwa ewy kra suc kiej oraz
mar ka urba now skie go moż na by ło za uwa żyć już od wej ścia. każ dy z ka drów przed sta wiał in -
ną dy na mi kę oraz in ne emo cje cha rak te ry stycz ne dla tech nik lub sty li ta necz nych bę dą cych
do me ną stu dia. za pre zen to wa no trzy naj now sze ko lek cje pro jek tant ki ka ta rzy ny Bar cik, twór -
czy ni mar ki kb. uni que de sign.
fi nal nym punk tem wie czo ru był za wie szo ny w po wie trzu te atr Gra vi ty. w spo sób uni kal ny,
za rów no ze stro ny tech nicz nej, jak i emo cjo nal nej, przed sta wił on spek takl „dzia dy. Gu sła i
mrok” w cho re ogra fii Be aty woj cie chow skiej oraz re ży se rii aga ty Życz kow skiej.

W�lip�cu:�Skó�ra�na�pla�ży
Słoń�ce�po�trzeb�ne�jest�nam�do
przy�swa�ja�nia�nie�któ�rych�wi�ta�-
min. po pra wia też na sze sa mo po -

czu cie. opa lo na skó ra wy da je się
zdrow sza, ład niej sza i mniej wi dać na

niej ce llu lit. Jed nak nie umie jęt ne opa la nie
za miast przy nieść po ży tek, mo że nam za szko dzić.

Skó ra, zbyt dłu go wy sta wia na na dzia ła nie pro mie -
ni sło necz nych du żo szyb ciej się sta rze je. z te go po -
wo du waż ne jest, by nie tyl ko za cho wać umiar, ale
też prze strze gać kil ku waż nych, pod sta wo wych za -
sad. opa lać też na le ży się zdro wo!

Zdro�wie
Pro�mie�nie�słoń�ca�od�dzia�ły�wu�ją�nie�tyl�ko�na�na�-
szą�skó�rę,�ale�rów�nież�na�wzrok. pa mię taj my o do -

brych oku la rach prze ciw sło necz nych – naj le piej
ku pio nych u opty ka lub po sia da ją cych spe cjal ny
atest gwa ran tu ją cy, że po sia da ją filtr UV. nie na -
le ży rów nież za po mi nać o na wil ża niu oka od po -
wied ni mi pły na mi czy kro pel ka mi. na su chość
oka wpły wa przede wszyst kim kli ma ty za cja, któ -
ra la tem chło dzi biu ra i po ko je ho te lo we w ku -
ror tach.

Die�te�ty�ka
Prze�ką�ski�li�ght. La tem, gdy nie chce nam się jeść
su tych, cie płych po sił ków, du żo chęt niej się ga my
po prze ką ski. war to jed nak za miast tych za wie ra -
ją cych pu ste ka lo rie i kon ser wan ty, się gnąć po ich
zdrow sze od po wied ni ki. w ta kich prze ką skach
masz szan sę nie tyl ko zna leźć błon nik, ale i wi ta -
mi ny!

maraton wśród jezior
je śli ma rzysz o bie ga niu w prze pięk nej kra inie ty sią ca je zior, wśród la -
sów i łąk, da le ko od miej skiej, be to no wej dżun gli to ma ra ton ma zu -
ry jest wła śnie dla cie bie. 23 – 24 czerw ca to wspa nia ły week end dla
ca łej ro dzi ny: w pią tek wie czo rem pa sta par ty i wspól ne oglą da nie
eu ro, w so bo tę ra no ma ra ton i bieg na 10 km szla kiem kru ty ni – jed -
nej z naj bar dziej ma low ni czych pol skich rzek. tra sa ma ra to nu wie -
dzie w po ło wie wy god ny mi dro ga mi le śny mi i w po ło wie uro kli wy mi
dro ga mi as fal to wy mi, bie gną cy mi przez pusz czę pi ską. w nie dzie lę
bieg na 1 km dla ro dzin z dzieć mi i dla wszyst kich, któ rzy do pie ro
chcą za cząć swo ją przy go dę z bie ga niem. ja ko je dy ny re gion eu ro py
ma zu ry zna la zły się w gro nie pół fi na li stów kon kur su na sie dem no -
wych cu dów Świa ta. te raz masz szan se zo ba czyć je ro biąc to, co ko -
chasz naj bar dziej – bie gnąc. 
wszy scy uczest ni cy ma ra to nu ma zu ry otrzy ma ją ko szul ki, me da le i pre -
zen ty od spon so rów. dla naj lep szych wspa nia łe na gro dy, dla dzie ci

i naj młod szych uczest ni -
ków wspa nia łe upo min ki
i mia stecz ko atrak cji z ani -
ma to ra mi. ro dzi ce bio rą cy
udział w ma ra to nie na czas
bie gu bę dą mo gli po zo sta -
wić dzie ci pod opie ką do -
świad czo nych opie ku nów.
wię cej na: http://www.ma -
ra ton ma zu ry.pl/

co, gdzie, kiedy
wydarzenia

górskimi szlakami 
z fajnymi babkami 
sto wa rzy sze nie ak tyw ne ko bie ty za pra sza
na trzy dnio we ko bie ce wę drów ki roz wo jo -
we po Be ski dzie za chod nim. Będą się one
odbywać od czerw ca do sierp nia. Gru pa
przej dzie szla ka mi wo kół su chej Be skidz -
kiej, zdo bę dzie Ba ra nią Gó rę, od wie dzi
szyn dziel nię i prze łęcz kar kosz czon kę. 
Gór skim trek kin gom to wa rzy szyć bę dą
warsz ta ty roz wo ju oso bi ste go – po szu -
ki wa nie źró deł we wnętrz nej ener gii,
moż li wo ści osią ga nia wła snych szczy -
tów, prze kra cza nie ha mu ją cych ogra ni -
czeń i  blo kad. ple ne ro we warsz ta ty
po pro wa dzi psy cho loż ka Gra ży na zę ba -
la, pra cu ją ca w nur cie Ge stalt. 

trek kin gi od bę dą się w ra mach pro jek tu
„we wnętrz ne dro go wska zy – ko bie ty
wę dru ją ce po gó rach”, współ fi nan so wa -
ne go przez Gmi nę so sno wiec.

roztańczona warszawa! 

przeczytaj

w następnym

numerze

zaprosili nas



Polskazdrowa

We�dług�sza�cun�ków�World�He�alth�Or�ga�ni�za�tion�i�Na�ro�do�we�go�In�sty�tu�tu�Zdro�wia�Pu�blicz�ne�go�– Pań�stwo�we�go
Za�kła�du�Hi�gie�ny,�w�2010�ro�ku�ży�ło�w�Pol�sce�oko�ło�8,2�–�8,5�tys.�ko�biet�z�HIV.�Za�ka�że�nie�zo�sta�ło�roz�po�zna�ne
za�le�d�wie�u�jed�nej�trze�ciej�z�nich.�W�ostat�nich�la�tach,�za�rów�no�wśród�męż�czyzn,�jak�i�wśród�ko�biet,�wzra�sta�od�-
se�tek�za�ka�żeń�HIV�roz�po�zna�nych�już�na�etapie�choroby�AIDS,�czy�li�śred�nio�po�10�la�tach�od�za�ka�że�nia.�Sza�cu�-
je�się,�że�rocz�nie�po�nad�400�ko�biet�za�ka�żo�nych�HIV�ro�dzi�dzie�ci.�Więk�szość�przy�szłych�ma�tek�nie�jest
świa�do�ma�za�ka�że�nia.
Roz�po�czę�ła�się�pol�ska�edy�cja�pro�gra�mu�SHE�–�pierw�sze�go�eu�ro�pej�skie�go�pro�jek�tu�edu�ka�cyj�ne�go�skie�ro�wa�ne�go
do�ko�biet�ży�ją�cych�z�HIV.�Pro�gram�zo�stał�opra�co�wa�ny�przez�mię�dzy�na�ro�do�wą�gru�pę�eks�per�tów�z�or�ga�ni�za�cji�po�-
za�rzą�do�wych�i�spe�cja�li�stów�w�le�cze�niu�za�ka�że�nia�HIV�oraz�ko�bie�ty�ży�ją�ce�z�HIV.�Ce�lem�pro�gra�mu�jest�za�pew�nie�-
nie�ko�bie�tom�ży�ją�cym�z�HIV�ko�niecz�ne�go�wspar�cia�psy�cho�lo�gicz�ne�go�oraz�prze�ka�za�nie�nie�zbęd�nej�wie�dzy�na
te�mat�opie�ki�me�dycz�nej.�W�du�żej�czę�ści�pro�gram�opie�ra�się�na�wza�jem�nej�po�mo�cy,�udzie�la�nej�so�bie�przez�ko�-
bie�ty�se�ro�po�zy�tyw�ne.�Am�ba�sa�dor�ką�pro�gra�mu�SHE�w�Pol�sce�jest�Mał�go�rza�ta�So�cha.�–�Chcia�ła�bym�uświa�do�mić
ko�bie�tom,�że�z�HIV�moż�na�nor�mal�nie�żyć�–�mó�wi�ak�tor�ka.�–�Przy�go�to�wu�jąc�się�do�ro�li�za�ka�żo�nej�dziew�czy�ny�w
se�ria�lu,�mia�łam�oka�zję�do�wie�dzieć�się,�jak�du�żym�ob�cią�że�niem�psy�chicz�nym�jest�cho�ro�ba�oraz�jak�bar�dzo�ko�bie�-
ty�bo�ją�się�ujaw�nie�nia�za�ka�że�nia�za�wzglę�du�na�nie�to�le�ran�cję�ze�stro�ny�oto�cze�nia.�To�do�świad�cze�nie�zbu�do�wa�ło
we�mnie�prze�ko�na�nie,�że�na�le�ży�wy�trwa�le�wal�czyć�ze�ste�reo�ty�pa�mi�zwią�za�ny�mi�z�za�ka�że�niem�HIV.

Więcej�na:�www.shetoshe.org

Kobiety kobietom




