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kobietazdrowa

W Polsce każdego roku raka piersi diagnozuje się u około 11 tysięcy kobiet, połowa z nich umiera z po-
wodu zbyt późnej diagnozy. Profilaktyka tego nowotworu nie musi sprowadzać się tylko do comiesięcz-
nych wizyt kontrolnych u ginekologa. Same powinnyśmy regularnie oglądać i badać własne piersi.
Wszelkie zmiany występujące w obrębie piersi, zaobserwowane przez nas w krótkim czasie, mogą po-
móc w leczeniu czy postawieniu właściwej diagnozy.
O obowiązku profilaktyki przypomina kampania społeczna „Zdrowy Nawyk – Zdrowe Piersi” organizo-
wana przez Federację Stowarzyszeń „Amazonki”. Celem akcji jest zachęcanie kobiet do badań profilak-
tycznych, samobadania piersi i propagowanie zdrowego stylu życia.
Akcja będzie obecna wszędzie tam, gdzie mamy kontakt z pielęgnacją zdrowia i urody. Zdarza się, że
niechętnie chodzimy na badania kontrolne do ginekologa. Dlatego organizatorzy kampanii wybrali na
miejsca jej salony urody, by w przestrzeni związanej w naturalny sposób z dbałością o zdrowie
przypominać kobietom o samobadaniu piersi.
Osobą reprezentującą i wspierającą akcję jest Małgorzata Ostrowska, która sama zwycięsko stoczyła
walkę z rakiem.

Więcej: amazonki.org.pl

Zdrowy Nawyk – Zdrowe Piersi
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Sezon urlopowy w pełni. Obojętnie, jak i gdzie go spędzamy, środek lata jest wyzwaniem
dla naszego umysłu i ciała. Chcemy odpocząć, ale aktywnie, by wykorzystać piękną
pogodę w celach sportowych i rekreacyjnych. Nie ukrywajmy jednak, że zawsze chce
nam się działać.
W tym numerze polecamy Wam wywiad z dziennikarką i prezenterką Beatą Sadowską.
Opowiada nam o zdobytym niedawno szczycie Mont Blanc, na który weszła mimo lęku
wysokości, towarzyszącego jej od dziecka. To nie jedyne wyzwanie, jakiego się podjęła –
ma za sobą inne wyprawy wysokogórskie, a także liczne maratony i rajdy samochodowe.
Jej energia do działania jest godna podziwu.
Skąd czerpać taką właśnie energię, która pozwoli sięgać po więcej, dbać o zdrowie i
spędzać czas aktywnie, mimo że słoneczna pogoda nie zawsze zachęca nas do działania,
a czasami wręcz przeciwnie? Wydaje nam się, że to właśnie pokonanie własnych
ograniczeń jest kluczem do sukcesu. Zmotywujmy się więc, by czerpać z lata garściami.
Tego życzymy wszystkim naszym czytelniczkom w nadchodzącym miesiącu.

Redakcja

Środek lata
to dla nas wyzwanie

W numerze...

Zespół: Agata Herbich, Sabina
Bauman, Dagmara Moszyńska,
Katarzyna Sikora, Agata Stańczak
Reklama: Jagoda Walczak
(dyrektor), Agnieszka Gołębiewska,
Agnieszka Gołaszewska,
Wioleta Kowalczyk

Wydawca: Jarosław Śleszyński,
Eurosystem,
ul. Wawelska 78 ap. 30
02-034 Warszawa,
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
Zamówienia prenumeraty: RUCH
prenumerata@ruch.com.pl
tel. 801 443 122

Nasi partnerzy:
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W sierpniu: Zdrowe zęby

6 Zęby – co wiesz o ich
pielęgnacji? Kształt i
kolor zębów, a także ich
podatność na choroby
dziedziczymy po przod-
kach.

8 Ortodoncja jest
modna... i zdrowa
Dobrze dobrany aparat pozwoli
wyprostować zgryz nawet po
trzydziestce. Jakie rodzaje aparatów
mamy do wyboru?

9 Jeśli marzysz o idealnej bieli Chcesz
wyglądać olśniewająco? Zamiast
kupować nową szminkę, zainwestuj
w profesjonalne wybielanie zębów.

10 Wrażliwe zęby potrzebują delikatności
Masz nadwrażliwe zęby? To problem, z
którym boryka się ponad połowa Polek.

Zdrowie

13 Piekący problem Opryszczkę trudno
przeoczyć. Podpowiadamy, jak radzić
sobie z tą dolegliwością.

14 Chroń stawy przed zużyciem
W przypadku stawów dużo łatwiej
zapobiegać chorobom, niż je leczyć.

Uroda

17 Algi w domu i w SPA Redukują
zmarszczki, łagodzą podrażnienia
i zmniejszają objawy cellulitu.

Dietetyka

18 Na ratunek wątrobie Lato to czas
ostrych potraw z grilla, zimnego piwa i
frytek z budki przy plaży. Dla wątroby
taka kombinacja oznacza kłopoty.
Pomóż wątrobie się zregenerować.

19Woda – jaką wybrać? Latem powinnaś
wypijać przynajmniej 2 litry wody dzien-
nie. Na co zwrócić uwagę, by spośród
dostępnych na rynku wód butelkowa-
nych wybrać najodpowiedniejszą?

Rozmowa

28 Beata Sadowska:
Wciąż nie lubię
wysokości
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pięć cennych zasad

Jabłko
grzechu
warte

Sierpień to początek sezonu na polskie jabłka.

Łatwo dostępne późnym latem papierówki to nie-

zastąpione źródło potasu, biopierwiastka odpowiadającego za wiele pro-

cesów metabolicznych w organizmie. Niezwykle cennym składnikiem

jabłek jest także błonnik pokarmowy, występujący w postaci pektyn.

Związki te usprawniają perystaltykę jelit i regulują florę bakteryjną w jeli-

cie grubym, przeciwdziałając zaparciom. Jabłka wpływają przy tym pozy-

tywnie na pracę wątroby i zmniejszają wchłanianie cholesterolu, a w

rezultacie skutecznie zapobiegają miażdżycy i chronią przed zawałem.

Nawilżaj oczy
nawet na wakacjach
Czy na urlopie twoje oczy na pewno odpo-

czywają? Wiele osób ze zdziwieniem odkry-

wa, że chociaż nie wpatrują się w ekran

komputera czy telewizora, wciąż cierpią na dolegliwości po-

dobne do objawów tzw. syndromu suchego oka. To uczucie

piasku pod powiekami, ogólne zmęczenie oczu oraz utrata

ostrości widzenia. Dlatego niezbędnym elementem wyposa-

żenia wakacyjnej kosmetyczki powinien być preparat typu

sztuczne łzy. Krople do oczu tego rodzaju szybko zniwelują

dokuczliwe objawy przesuszonych spojówek. Sztuczne łzy

można bez recepty kupić w każdej aptece.

1
Pij sok z brzozy
O tym, że w upalne dni powinniśmy pić jak naj-

więcej, nie trzeba nikomu przypominać. Jeśli nie mo-

żesz już patrzeć na wodę, zamień ją na sok

z brzozy. Jest nie tylko pyszny i orzeźwiający,

ale też bardzo zdrowy. Sok brzozowy ma

właściwości delikatnie moczopędne i oczysz-

czające. Jest niezastąpiony w profilaktyce

chorób nerek, poprawia stan cery i przeciw-

działa zaparciom. Tradycyjna medycyna chińska przy-

pisuje mu również właściwości podnoszące witalność.

3
Zatrzymaj opaleniznę
marchewką
Wróciłaś z urlopu opalona jak bogini? Gratuluje-

my. Aby utrzymać piękną karnację na dłużej, pod

koniec lata warto przestawić się na marchewkową dietę. Marchew jest

skarbnicą beta-karotenu – substancji, która nie tylko nadaje skórze zło-

cisty kolor, lecz także chroni przed promieniowaniem UV. Dodatkowe

atuty diety marchewkowej to jej przeciwzmarszczkowa moc i bardzo

atrakcyjna cena. W sezonie warzywnym za kilka złotych można zapew-

nić sobie zapas karotenu, wystarczający do utrzymania ciemniejszego

koloru skóry. Uwaga – marchew warto jeść z odrobiną masła lub inne-

go tłuszczu, tylko wtedy zawarta w niej witamina K jest przyswajana

przez organizm.

2

5
Zaszalałaś?
Zrób test

Lato sprzyja romansom. Jeśli podczas wakacji stra-

ciłaś głowę i pozwoliłaś sobie na niezobowiązującą

przygodę miłosną, po powrocie do domu koniecz-

nie zrób test na WZW C.

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (zwane po-

tocznie żółtaczką typu C) może przez wiele lat

przebiegać bez żadnych objawów, prowadząc

do poważnego uszkodzenia funkcji wątroby (z

marskością włącznie). Tymczasem wczesne wykry-

cie zakażenia umożliwia nawet całkowite pozbycie

się wirusa z organizmu i wyleczenie.

4
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Czy ryzyko biegunki podróż-
nych jest takie samo w różnych
regionach świata?

Biegunka podróżnych najczęściej
zdarza się osobom wyjeżdżającym
do Ameryki Południowej, państw
afrykańskich, na Bliski i Daleki
Wschód, do Rosji czy Chin. Nawet
połowie wyjeżdżających turystów
biegunka może popsuć uroki zwie-
dzania. Głównym objawem jest
ostry stan biegunkowy, który może
pojawić się w trakcie podróży, ale
również do 10 dni po jej zakończe-
niu. Biegunce towarzyszy czasem
ból brzucha, gorączka i wymioty,
co na pewno może zepsuć waka-
cyjną aurę. Nie musimy się jednak
zamartwiać przed wyjazdem, że
dopadnie nas biegunka. Jej obja-
wy mijają często samoistnie, cza-
sem po kilku godzinach.
Naprawdę niewielka część tury-
stów z powodu nasilenia dolegli-
wości musi pozostać w łóżku.

Jak to się dzieje, że na co dzień
nie mamy problemów z biegun-

ką, a pojawiają się one właśnie
w czasie podróży?

Przez wiele lat przyczyny bie-
gunki podróżnych były niezna-
ne. Przyjmuje się, że głównym
jej czynnikiem są bakterie, które
odpowiadają za 80% przypad-
ków biegunki – najczęściej z
grupy E. coli, a w mniejszym
stopniu inne tzw. bakterie kało-
we. Przyczyną biegunki są
bakterie, ale jedzenie, które
spożywamy podczas wyjazdu,
również może być skażone
bakteriami i ich toksynami.

Strefy klimatyczne w których
przebywamy, wymagają od nas
intensywnego nawadniania or-
ganizmu, a właśnie źródło i nie-
właściwy sposób przechowy-
wania wody mogą być główną
przyczyną biegunki.

Nie zapominajmy też o emo-
cjach towarzyszących samemu wy-
jazdowi. Ekscytacja związana z
podróżą również może obniżyć ba-
riery ochronne. Zakażeniu sprzyja
stres związany ze zmianą stref cza-
sowych oraz odmienny rytm i ro-
dzaj spożywanych pokarmów.

Potencjalnych przyczyn jest więcej.
Obniżona odporność lub okres re-
konwalescencji, alergie pokarmo-
we, przewlekłe choroby przewodu
pokarmowego, brak szczepień
ochronnych wymaganych w danej
strefie geograficznej – to wszystko
może narazić turystę na wystąpienie
przykrych dolegliwości.

O co zatem należy dbać, aby
wymarzony wyjazd nie zakończył
się biegunką?

Przede wszystkim należy rygo-
rystycznie przestrzegać zasad
higieny osobistej i higieny żyw-
ności. Wskazane jest spożywa-
nie bezpiecznych produktów,
pochodzących z pewnych źródeł
i – co bardzo istotne – nigdy su-
rowych.

W gorących strefach klima-
tycznych trzeba pamiętać o na-
wadnianiu organizmu, ale pić
należy wodę tylko z butelek
otwieranych, najlepiej gazowa-
ną. Unikajmy dań podawanych
w temperaturze pokojowej,
świeżych warzyw liściastych
i owoców oraz napojów schła-
dzanych kostkami lodu.

Możemy rozważyć zapobie-
gawcze stosowanie leków
przeciwdrobnoustrojowych pod
kontrolą lekarza, ale dotyczy to
tylko pewnej grupy osób, np.
chorych na cukrzycę.

A jeśli mimo wszystko przytrafi
nam się biegunka podróżnych?
Co robić, aby jej objawy były jak
najmniej dokuczliwe i szybko
ustąpiły?

Najważniejsze jest wtedy na-
wadnianie przy pomocy zwykłej
wody, ale sprawdzonej jakości.
Prawdopodobnie przy biegunce
będziemy mieli zaburzenia elek-
trolitowe, które wymagają sto-
sowania specjalnych prepa-
ratów nawadniających, najczę-
ściej dostępnych w postaci na-
pojów. Uzupełnią one braki
elektrolitów w organizmie i po-
prawią ogólne samopoczucie.
Warto wprowadzić ograniczenia

dietetyczne, czyli przede wszyst-
kim wyeliminować z diety dania
regionalne, zwłaszcza egzotycz-
ne. Zazwyczaj takie kroki wy-
starczą, by objawy szybko
minęły. Dopiero jeśli okaże się
inaczej, warto zasięgnąć porady
lekarza.

Aby bezpośrednio zwalczać ob-
jawy, stosuje się również prepa-
raty dostępne powszechnie bez
recepty. Takie leki skuteczne
zmniejszają natężenie biegunki,
ale zawsze należy uwzględniać
przeciwwskazania do ich stoso-
wania.

Oczywiście nie dajmy się zwa-
riować i nie skupiajmy wakacyj-
nej energii na pilnowaniu swo-
jego organizmu. Rozsądek i sto-
sowanie się do zasad higieny w
czasie wyjazdu z pewnością wy-
starczą, by spędzić wakacje
zdrowo, aktywnie i bez ryzyka
biegunki podróżnych. (dm)

POROZMAWIAJMY O ZDROWIU

EKSPERT � ZDROWIE
dr n. med. Waldemar Malewski jest
gastroenterologiem i pediatrą. Pracuje
w Poradni Gastrologicznej i Pracowni
Endoskopii Przewodu Pokarmowego
w Niepublicznym Zespole Poradni Spe-
cjalistycznych „Termedica” w Poznaniu.

�W czasie wyjazdu do ciepłych
krajów pij wodę tylko z własno-
ręcznie odkręconych butelek.

�Unikaj lokalnych potraw,
zwłaszcza surowych oraz
podawanych w temperaturze
pokojowej.

�W razie wystąpienia biegunki
nawadniaj organizm wodą
i specjalnymi wieloelektrolito-
wymi preparatami.

� MUSISZ
WIEDZIEĆ

Biegunka – co zrobić, żeby
nie zepsuła nam urlopu?
O tym, jak uniknąć żołądkowych dolegliwości w czasie wyjazdu,
rozmawiamy z gastroenterologiem, dr. n. med. Waldemarem Malewskim.
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Kształt i kolor zębów, a także ich podatność na choroby w dużym stopniu

dziedziczymy po przodkach. Podstawą pięknego uśmiechu jest jednak odpowiednia

pielęgnacja zębów na co dzień. Wydaje ci się, że wiesz o niej wszystko? Upewnij się!

Zęby – co wiesz
o ich pielęgnacji?

��Ortodoncja jest modna...
i zdrowa str. 8

�� Jeśli marzysz
o idealnej bieli str. 9

��Wrażliwe zęby
potrzebują delikatności str. 10

w sierpniu: zdrowe zęby
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w sierpniu: zdrowe zęby

C
horoby zębów są powodowane
przez bakterie, które w jamie
ustnej czują się jak w raju. Jest
tu ciepło, wilgotno, a i o poży-
wienie łatwo. Tam, gdzie nie do-

ciera szczoteczka, powstaje tzw. płytka
nazębna – efekt działania bakterii, które, ży-
wiąc się resztkami z naszych posiłków, produ-
kują kwasy niszczące szkliwo. Stopniowo, na
skutek procesów fermentacyjnych powstaje
ubytek, czyli mówiąc potocznie – dziura. Jeśli
w porę się jej nie wypełni, ząb ulega martwicy.
Aby nie dopuścić do tego czarnego scenariu-
sza, należy o zęby dbać – i to zanim jeszcze
zaczną nas boleć.

Najważniejsze
szczotkowanie

Punktem wyjścia do pielęgnacji jamy ustnej
jest dokładne szczotkowanie zębów przynaj-
mniej 2 razy dziennie – zawsze rano i przed
snem. Używamy do tego celu szczoteczki o
średnim lub miękkim włosiu i pasty, która
najlepiej odpowiada naszym potrzebom.
Warto zadbać o to, by włókna szczoteczki by-
ły zaokrąglone, a jej główka miała około
2,5–3 cm długości i około 1,2 cm szerokości.
Szczoteczka o takich parametrach lepiej do-
trze we wszystkie przestrzenie międzyzębowe.
Szczoteczkę należy koniecznie wymienić na
nową po upływie 3 miesięcy. Doskonałą al-
ternatywą dla tradycyjnych szczoteczek są
urządzenia elektryczne. Usuwają one więcej
płytki bakteryjnej niż szczoteczki manualne,
ale ze względu na wykonywanie bardzo dużej
ilości obrotów mogą powodować silniejsze
ścieranie się szkliwa. Warto zaopatrzyć się
również w specjalną szczoteczkę do czyszcze-
nia języka, na którym gromadzi się około
40% flory bakteryjnej. Język powinniśmy czy-
ścić równie często jak zęby – przynajmniej 2
razy dziennie. Uwaga! Jeśli po 3 miesiącach
mycia zębów, włosy szczoteczki odkształcają
się bardzo mocno, oznacza to, że szczotkuje-
my zęby zbyt intensywnie, co może negatyw-
nie odbić się na stanie dziąseł. Jeśli zaś
zużyta szczoteczka wciąż wygląda jak nowa,
powinniśmy wkładać w mycie zębów nieco
więcej energii.

Nitka do zadań specjalnych
Niestety nawet najbardziej precyzyjna

szczoteczka nie jest w stanie dotrzeć wszę-
dzie. Dlatego nieodzownym elementem hi-
gieny jamy ustnej jest nić dentystyczna, która
skutecznie oczyści przestrzenie międzyzębo-
we z płytki bakteryjnej i resztek jedzenia. Zę-
by czyścimy nicią przed szczotkowaniem –

zawsze 2 razy dziennie. Uży-
wanie nici jest szczególnie
ważne u osób, które mają
tzw. ciasny zgryz (zęby usta-
wione bardzo blisko siebie),
a także u tych, które noszą
stałe aparaty ortodontycz-
ne. Posiadacze aparatów
powinni używać specjalnie
dla nich opracowanych ni-
ci z końcówką, która po-
zwala na precyzyjne
umieszczenie nici również
pod aparatem. Oprócz
nici warto sięgnąć także
po specjalne, małe
szczoteczki składające
się z kilku (albo jednej)
kępek włosia. Można je kupić w
dobrych drogeriach lub aptekach.

Płyny i płukanki
Tam, gdzie nie może dotrzeć

szczoteczka ani nawet nić denty-
styczna, z pewnością trafi płyn do
płukania ust. Płyny i płukanki mają
właściwości antybakteryjne i odka-
żające, pomagają zneutralizować pH w
ustach i pozbyć się resztek pokarmów. Można
stosować je zarówno przed szczotkowaniem,
jak i po nim. Aby płukanka na pewno dotarła
tam, gdzie powinna, warto zastosować tzw.
irygator stomatologiczny. Urządzenia tego ty-
pu pomogą szczególnie osobom noszącym
aparaty czy protezy dentystyczne. Silny i precy-
zyjnie skierowany strumień wody albo płukan-

ki z poręcznego iry-
gatora pomoże za-
dbać także o dziąsła,
w których lubią two-
rzyć się bolesne kie-
szonki.

Marsz
do dentysty
Ostatnim, ale wcale

nie najmniej ważnym
elementem pielęgnacji
jamy ustnej są wizyty u
dentysty, na które nale-
ży znaleźć czas przynaj-
mniej dwa razy do roku.
Częściej, raz na 3 mie-
siące, do stomatologa
powinny zgłaszać się oso-

by, które mają słabsze zę-
by, cierpią na
nadwrażliwość albo z racji
niedoborów dietetycznych
czy przebytych chorób, ma-
ją większą skłonność do
próchnicy. Jeśli lekarz nie
stwierdzi żadnych ubytków

ani innych problemów, należy usunąć ka-
mień i zabezpieczyć zęby za pomocą spe-
cjalnego lakieru, który wzmacnia szkliwo.
Warto przy tym pamiętać, że pielęgnacja
zębów to nie tylko kwestia estetyki czy do-
brego samopoczucia. Bakterie, które na-
mnożyły się w chorym zębie, są w stanie
poprzez krew przenieść stan zapalny do da-
lej położonych tkanek i organów. (sab)

Oferta gabinetów stoma-
tologicznych jest obecnie
bardzo bogata. Możemy
wybielić zęby szare czy
przyżółcone, wyprosto-
wać krzywe, a zniszczo-
ne pokryć licówkami. W

stomatologii estetycznej niezwykle ważny jest jed-
nak umiar. Wiele osób, które postanawia wybie-
lić zęby, pada ofiarą Photoshopa. Pamiętajmy, że
zdjęcia gwiazd, które oglądamy w reklamach i
w gazetach, zostały poddane obróbce technicz-
nej. Nie warto dążyć do tego, by nasze zęby by-

ły białe jak ściana, bo wygląda to nienaturalnie.
Nadmierne wybielanie może prowadzić do
uszkodzeń miazgi zęba, nie mówiąc już o nad-
wrażliwości szkliwa, która utrudnia normalne
funkcjonowanie.
Mimo że stomatologia estetyczna oferuje tak
wiele, warto skoncentrować się przede wszyst-
kim na zdrowiu, regularnie zdejmować kamień
nazębny, leczyć wady zgryzu i dbać o zęby co-
dziennie, we własnym domu. Nie ma nic pięk-
niejszego niż zdrowe, mocne zęby, które
wyglądają naturalnie właśnie dlatego, że nie są
białe jak śnieg.

EKSPERT STOMATOLOG

Chcesz poprawić swój uśmiech? Pamiętaj o umiarze

Agata Pawelec, lekarz stomatologii estetycznej
Centrum Stomatologii Estetycznej Dental Progress w Warszawie

Duże znaczenie dla
zdrowia jamy ustnej
mają nasze codzienne
nawyki – zęby nie lubią
papierosów, słodyczy
ani diet odchudzają-
cych, kwaśnych pokar-
mów czy napojów w
rodzaju coca-coli.
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Ortodoncja jest
modna... i zdrowa

Choć przyzwyczailiśmy
się uważać, że głównym
zadaniem ortodoncji jest
poprawa naszego wy-
glądu czy pewności sie-
bie, stomatolodzy
podkreślają przede
wszystkim zdrowotne
aspekty leczenia. Pro-
blemy z próchnicą,
chorobami przyzębia i
nieświeżym odde-
chem bardzo często
mają bowiem swą przy-
czynę nie w zaniedbaniach higieny, ale w wadach
zgryzu, z których istnienia pacjent może nawet
nie zdawać sobie sprawy.

Próchnica, paradontoza
Nieprawidłowe ułożenie zębów, a szczególnie

ich nadmierne stłoczenie, może bardzo utrudniać
walkę z próchnicą. Ciasno ułożone zęby siłą rze-
czy znacznie trudniej czyścić, nawet za pomocą
cienkich nici dentystycznych czy specjalnych wy-
kałaczek. Poza tym nieprawidłowości zgryzu niosą
ze sobą ryzyko szybszego ścierania się zębów,
może się to również wiązać z nadwrażliwością
szkliwa na gorące lub zimne pokarmy. U pacjen-
tów z wadami zgryzu znacznie częściej występują
problemy ze stawami żuchwowo-skroniowymi.
Kłopoty te nie tylko utrudniają normalne funkcjo-
nowanie, powodując dyskomfort podczas mówie-
nia i jedzenia, ale prowadzą do kolejnych
dolegliwości, takich jak bóle głowy, karku i ple-
ców. Jakby tego było mało, nieprawidłowe ułoże-
nie zębów w szczęce może się wiązać z koniecz-
nością częstszego leczenia kanałowego i z uciążli-
wymi chorobami dziąseł. Zdarza się, że u pacjen-
tów cierpiących na paradontozę jedyną terapią
jest właśnie korekta zgryzu za pomocą aparatu.
Wyliczając konsekwencje wynikające z nieprawi-
dłowości w ustawieniu zębów, nie wolno pominąć
wad wymowy. W wielu przypadkach ich leczenie
zaczyna się nie w gabinecie logopedy, ale właśnie
ortodonty. Jak widać, argumentów za założeniem

aparatu ortodontyczne-
go jest całkiem sporo.

Dla każdego
coś dobrego
W leczeniu wad zgry-

zu u osób dorosłych,
których szczęki już nie
rosną, zastosowanie
znajdują przede wszyst-
kim aparaty stałe, zakła-
dane przynajmniej na
kilkanaście miesięcy. Apa-
rat stały jest zbudowany z
zamków, które nakleja się

na zęby przy użyciu specjalnego kleju, łuku
(drut przymocowany do zamków) i tzw. ligatur
(gumek) – elementów, które utrzymują łuk w
zamkach. Do dyspozycji mamy aparaty metalo-
we, tytanowe – przeznaczone dla alergików i
aparaty estetyczne. Te ostatnie są niemal niewi-
doczne na zębach. Alternatywą dla klasycznych
aparatów noszonych na przedniej powierzchni
zębów pozostają tzw. aparaty lingwalne, czyli ta-
kie, które zakłada się od strony języka. To jed-
nak nie wszystko. Nowością w gabinetach
ortodontycznych są tzw. mikroimplanty ortodon-
tyczne – rodzaj miniaturowych śrub, które wspo-
magają proces
przesuwania zębów,
skracają czas no-
szenia aparatu, a
nawet pozwalają na
wykonywanie kosme-
tycznych „poprawek”
zgryzu bez konieczno-
ści stosowania apara-
tu. Wybór odpowied-
niego „sprzętu” jest
sprawą indywidualną.
Ortodonta bierze pod
uwagę nasze anato-
miczne uwarunkowa-
nia, potrzeby, a także
stan portfela.

Zanim założysz aparat
Aby terapia zakończyła się sukcesem, aparat

musi być idealnie dobrany, a pacjent – dobrze
przygotowany do jego noszenia. Zanim jeszcze
ortodonta założy aparat, czeka nas kilka zabie-
gów. Pierwszy z nich to usunięcie kamienia na-
zębnego i poddziąsłowego. Czyszczenie jest
konieczne, ponieważ po założeniu aparatu
dziąsła są znacznie bardziej narażone na roz-
wój bakterii powodujących choroby. Z tego sa-
mego powodu po oczyszczeniu zębów należy
uzupełnić w nich wszelkie ubytki, a stare plom-
by w razie konieczności zmienić na nowe. Przed
dopasowaniem i założeniem aparatu, oprócz
tradycyjnego badania i RTG szczęki, należy wy-
konać pantomogram (panoramiczne prześwie-
tlenie wszystkich zębów) i boczne zdjęcie czasz-
ki (cefalometria). Po wstępnych zabiegach orto-
donta wykonuje gipsowe wyciski wszystkich zę-
bów, czyli tzw. modele diagnostyczne.
Pozwalają one ustalić idealne ustawienie zębów
u danej osoby, a co za tym idzie – dobrać apa-
rat. Ortodonta decyduje się na określoną meto-
dę leczenia dopiero po zapoznaniu się ze
wszystkimi zdjęciami i badaniami. Niestety zda-
rza się, że przed przystąpieniem do właściwego
leczenia konieczne okazuje się usunięcie kilku
zębów. (sab)

Zanim założysz aparat
Decydując się na sta-

ły aparat, powinniśmy
być świadomi związa-

nych z tym niedogodności.
Przez kilka dni po założeniu apa-
ratu zęby mogą boleć, ale to
normalne.
Amatorzy gumy do żucia muszą
pożegnać się ze swoim nałogiem
na czas kuracji, a ci, którzy noszą
aparaty z tzw. zamkami estetycz-
nymi, powinni zrezygnować z
potraw i napojów o intensyw-
nych kolorach (mocna kawa,
czerwone wino, buraki, jagody

itp.). Największą wadą leczenia
zgryzu wydaje się jednak ko-
nieczność podtrzymywania efek-
tów kuracji przez całe życie za
pomocą zakładanego okresowo
(najczęściej na noc, ale również
przyczepianego na stałe do we-
wnętrznej strony zębów) apara-
tu retencyjnego.
Nieprawidłowo ustawione zę-
by mają bowiem tendencję do
stopniowego powracania na
swoje „naturalne” miejsce. Nie
jest to jednak duża cena za
piękny, równy uśmiech.

Radzimy

W dzieciństwie nie chciałaś nosić aparatu ortodontycznego? Nic straconego. Dobrze
dobrany aparat pozwoli wyprostować zgryz nawet po trzydziestce. Jakie rodzaje apara-
tów mamy do wyboru? Dlaczego warto?
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Wybielanie zębów to jeden z naj-
popularniejszych zabiegów popra-
wiających wygląd, wykonywanych
przez lekarzy. Nic w tym dziwnego.
Zabieg nie kosztuje fortuny, a po-
zwala odzyskać pewność siebie i po-
czucie atrakcyjności. Niestety,
wybielanie zębów nie zawsze jest tak
bezbolesne i skuteczne, jak zapew-
niają foldery reklamowe.

Mechanizm działania
Wybielanie zębów w gabinecie

dentysty nie ma nic wspólnego z
mechanicznym ścieraniem osadu,
które jest istotą działania past wy-
bielających. Proces wybielania pole-
ga na utlenianiu barwników, które
nadają zębom szary lub żółtawy od-
cień aż do uzyskania bezbarwnych
związków chemicznych.

Najłatwiej utleniają się przebar-
wienia powstałe w wyniku palenia
papierosów i picia kawy.

Najmniej podatne na wybielanie
są przebarwienia chemiczne, na
przykład te spowodowane zażywa-
niem leków z grupy tetracyklin. W
preparatach wybielających wykorzy-
stuje się przede wszystkim nadtlenek
wodoru (wodę utlenioną), nadboran
sodu i nadtlenek karbamidu.

Czy to na pewno
bezpieczne?

Wybielanie zębów pod kontrolą
stomatologa jest bezpieczne pod
warunkiem, że ściśle stosujemy się
do zaleceń lekarza, nie przedłuża-
my zalecanego czasu zabiegów i
korzystamy wyłącznie z preparatów
pochodzących z apteki albo z gabi-
netu lekarskiego. Podczas prawidło-
wo wykonanego zabiegu wybielania

tkanki zęba nie ulegają trwałym
uszkodzeniom. W zależności od sta-
nu zębów u niektórych osób mogą
pojawić się minimalne zmiany, ta-
kie jak porowatość czy bruzdy, któ-
re są dostrzegalne jedynie pod
mikroskopem. Spokojnie! Znacznie
większe spustoszenia na powierzch-
ni zębów powoduje wypicie coca-
-coli czy zjedzenie grejpfruta.

Uwaga na
nadwrażliwość

Osoby, które zdecydowały się na
wybielanie zębów, najczęściej skar-
żą się na ich późniejszą nadwrażli-
wość. Stopień nasilenia dolegliwości
zależy od indywidualnych predyspo-
zycji organizmu. Niestety, na takie
doznania trzeba się przygotować.
Podczas utleniania przebarwień roz-
padowi ulegają cząsteczki wody, w
związku z czym zęby stają się od-
wodnione, co ma wpływ na przewo-
dzenie nieprzyjemnych dla nas

bodźców. Kolejny problem to uszko-
dzenia dziąseł, na których mogą
występować nadżerki czy ranki.
Te drobne urazy ustępują jednak
bardzo szybko.

O czym warto
pamiętać?

Zanim zdecydujemy się na wybie-
lanie zębów, powinniśmy wyleczyć
wszelkie ubytki i choroby dziąseł,
a także usunąć kamień nazębny.
Przez kilka dni po zabiegu musimy

także uważać na to, co jemy. Od-
wodnione zęby mają tendencję do
wchłaniania barwników z pożywie-
nia. Aby uniknąć przebarwień, na-
leży wykluczyć z menu wszelkie
produkty o intensywnym kolorze.
Wybielone zęby wymagają również
więcej troski. Przez kilka tygodni po
zabiegu stosujemy pasty z większą
zawartością fluoru, aby zreminerali-
zować szkliwo. W razie potrzeby
warto sięgnąć również po preparaty
dla wrażliwych zębów. (sab)

Jeśli marzysz
o idealnej bieli
Chcesz wyglądać olśniewająco? Zamiast kupować nową szminkę, torebkę albo
sukienkę, możesz zainwestować w profesjonalne wybielanie zębów.

�Jeśli bez kawy nie wyobra-
żasz sobie życia, pij ją przez
słomkę.

�Nie pal papierosów, szcze-
gólnie podczas kuracji wy-
bielającej zęby. Dym może
wejść w reakcję z prepara-
tami stomatologicznymi, co

powoduje niebezpieczne
konsekwencje.

�Unikaj spożywania
produktów o intensyw-
nych kolorach: czarnej her-
baty, kawy, coca-coli,
buraków, jagód, czerwo-
nego wina itp.

JAK ZACHOWAĆ LŚNIĄCĄ BIEL ZĘBÓW?

Osoby, które
zdecydowały się
na wybielanie
zębów, najczęściej
skarżą się na
ich późniejszą
nadwrażliwość.
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Wrażliwe zęby
potrzebują delikatności

Intensywny ból, który towarzyszy zetknięciu
zęba z gorącą lub zimną, słodką albo kwaśną
potrawą, to oznaka nadwrażliwości szkliwa. Ta
dolegliwość pojawia się najczęściej pomiędzy
25. a 30. rokiem życia i częściej dotyczy ko-
biet niż mężczyzn. To zwykle panie stosują
preparaty wybielające, pasty ścierające i inne
tego typu specyfiki, które osłabiają szkliwo i
zębinę, powodując ich demineralizację.

W rezultacie odsłaniają się mikroskopijne
kanaliki zębinowe, które w przypadku zdrowe-
go, niezniszczonego zęba zabezpiecza szkliwo.
Gdy w odsłonięte kanaliki wnikają cząsteczki
pokarmu, pojawia się ból.

Staranna higiena
Nadwrażliwe zęby trzeba często, delikatnie

szczotkować albo przynajmniej płukać po każ-
dym posiłku. Jeśli nie ma takiej możliwości,
warto żuć gumę bez cukru i używać nici den-
tystycznej. Po zjedzeniu grejpfruta czy wypiciu
coli należy jedynie wypłukać zęby. Kwas orto-
fosforowy zawarty w tych produktach niszczy
czasowo cienką warstwę uszczelniającą szkli-
wo, a mycie zębów szczoteczką może
je dodatkowo nadwyrężyć.

Odpowiednia szczoteczka
Dla nadwrażliwych zębów najlepsza jest

szczoteczka z miękkim włosiem i profilowaną,
elastyczną rączką. Delikatnie usuwa ona osad
z zębów i dziąseł, a nacisk na zęby jest mini-
malny. Jeżeli już po dwóch tygodniach używa-
nia włosie jest odkształcone, to znaczy, że
szczoteczkę naciskamy za mocno. Lepsza bę-
dzie wtedy szczoteczka elektryczna, która czyści
szkliwo dokładnie bez konieczności mocnego
dociskania. Podczas mycia zębów należy też

unikać ruchów poziomych na rzecz „wymiata-
jących”.

Pasta dla wrażliwców
Nadwrażliwe zęby potrzebują specjalnej pa-

sty. W jej składzie powinny znaleźć się substan-
cje takie jak azotan potasu lub fluorek cynawy.
Skutecznie osłaniają one kanaliki zębinowe, re-
dukując ból. Uzupełnieniem pasty powinna być
płukanka do wrażliwych zębów, zawierająca
środki, które minimalizują wrażliwość zakoń-
czeń nerwowych, znajdujących się w kanali-
kach zębinowych. (sab)

Na myśl o gorącej kawie, zimnej wodzie albo kwaśnym soku ciarki przechodzą ci po
plecach? Masz nadwrażliwe zęby. To problem, z którym boryka się ponad połowa Polek.

Oto lista nawyków, które przyczyniają się
do nadwyrężenia szkliwa:
�Obgryzanie paznokci, gryzienie ołówków,

długopisów, odrywanie zębami nitki do
szycia.

�Mycie zębów bezpośrednio po jedzeniu
owoców cytrusowych czy piciu coli.

�Ssanie witaminy C czy plasterka cytryny.
�Zbyt intensywne szczotkowanie zębów.
�Kontakt zębów z chlorowaną wodą (picie

czy płukanie jamy ustnej miejską wodą
z kranu, przypadkowe połknięcie wody na
basenie).

� MUSISZ WIEDZIEĆ
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Niech cię
zęby nie bolą
Ból zęba potrafi skutecznie zepsuć humor. Zanim udasz
się do dentysty, spróbuj złagodzić ból domowymi
sposobami. Przyłóż do zęba wacik nasączony olejkiem
goździkowym albo starannie rozgryź pęczek goździka.
Możesz również za pomocą kostki lodu energicznie
przecierać miejsce pomiędzy kciukiem a palcem
wskazującym. Jeśli boli cię ząb po prawej stronie,
pocieraj lodem prawą dłoń, a jeśli po lewej – lewą.

O tym, że należy pić zieloną herbatę,
wiemy wszyscy. Okazuje się, że jeszcze

lepsze działanie ma herbata biała,
która powstaje z nierozwiniętych liści
i pąków zbieranych ręcznie wczesną
wiosną i niepoddanych żadnej
obróbce poza naturalnym
suszeniem. Biała herbata to

najbogatsze źródło polifenoli i
antyoksydantów ze wszystkich herbat

– ma 3 razy więcej dobroczynnych
substancji niż herbata zielona. Wyniki ostatnich

badań wskazują również na fakt, że biała herbata
zapobiega rozwojowi płytki nazębnej, a co za tym idzie, także
próchnicy. Herbata chroni zęby dzięki niewielkiej ilości naturalnych
fluorków i substancji antybakteryjnych. Wkrótce zapewne wyciąg z
białej herbaty znajdzie zastosowanie w pastach do zębów.

Biała herbata
chroni zęby

Masz problem z nieświeżym oddechem?
Najprostszy sposób na tę przypadłość to żucie
natki pietruszki, nasion kardamonu, kminku
lub kawy. Sprzymierzeńcem w walce
z nieświeżym oddechem jest również jogurt
naturalny, który warto jeść codziennie. Jamę
ustną można również płukać naparami z ziół –
szałwii albo mięty.

Japońscy naukowcy stworzyli robota, na którym adepci
stomatologii mogą do woli ćwiczyć leczenie zębów.
Hanako, bo tak ma na imię urządzenie, wygląda jak
człowiek (a konkretnie – atrakcyjna dziewczyna), a co
ważniejsze – zachowuje się jak człowiek. Potrafi kichać,
mrugać oczami, otwierać i zamykać usta, a przede
wszystkim – reagować na ból, gdy przyszły dentysta zrobi
coś nie tak. Ciekawe, czy polskie szkoły medyczne kupią
choć jeden egzemplarz Hanako?

Królik doświadczalny
z Japonii

Bakterie, które wywołują infekcje dziąseł, mają
tendencję do zstępowania w dół naszego układu
oddechowego. Gdy dotrą do płuc, mogą wywołać
między innymi zapalenie płuc lub przewlekłą
obturacyjną chorobę płuc. Proces ten zachodzi również
w drugą stronę – stan przyzębia osób cierpiących na
schorzenia układu oddechowego jest gorszy aniżeli u
osób zdrowych.

Zadbane dziąsła
zdrowsze płuca

Inteligentnie
przeciw próchnicy
Naukowcy z USA opracowali już inteligentny lek
przeciwko próchnicy. Bakterie wywołujące
próchnicę i choroby dziąseł to Streptococus mu-
tans. Dotychczas nie można było walczyć z nimi
za pomocą antybiotyków, ponieważ taka terapia
prowadziła do zabicia całej flory bakteryjnej ja-
my ustnej wraz z pożytecznymi bakteriami, któ-
rych obecność jest dla zdrowia zębów istotna.
Nowy lek opracowano na bazie antybiotyku
zwanego Nowispiryną G10, niszczącą błony ko-
mórek bakteryjnych. Testy kliniczne dowiodły, że
zabija on wyłącznie szkodliwe mikroby odpowie-
dzialne za powstawanie próchnicy. Niestety, na
wprowadzenie cudownego medykamentu na
polski rynek musimy jeszcze długo poczekać.

Jedzenie dla
świeżego oddechu
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prawdy i mity

Bezsenność
Bezsenność częściej dotyka kobiet
niż mężczyzn

Naukowcy uważają, że przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w kobiecych
hormonach. Jakość snu zmienia się w zależności od fazy cyklu miesięcznego.
Pierwsza faza (estrogenowa) jest pobudzająca, a sen płytszy, druga
(progesteronowa) ma działanie uspakajające, a sen jest wyraźnie głębszy.
Progesteron bowiem uspokaja. Pod koniec cyklu gwałtownie spada jego
poziom, co odpowiada nie tylko za zaburzenia snu, ale i za powstawanie PMS
(Zespołu Napięcia Przedmiesiączkowego).

Lampka wina to najlepszy środek
nasenny

Choć po piwie czy winie rzeczywiście szybciej się zasypia, alkohol znacznie
pogarsza jakość snu. Nawet mała ilość tej używki spłyca i skraca sen,
powoduje częste budzenie się nad ranem, a nawet koszmary senne.
Dodatkowo należy być świadomym tej zależności – im więcej człowiek spożyje
alkoholu, tym bardziej zmęczony obudzi się następnego dnia. Alkohol zaburza
naturalny rytm snu – naprzemienne pojawianie się faz REM i non-REM.

Intensywne ćwiczenia fizyczne
ułatwiają zaśnięcie

Trening aerobowy (bieganie, jazda na rowerze, pływanie, maszerowanie)
faktycznie ułatwiają zaśnięcie pod warunkiem, że zakończymy ćwiczenia
przynajmniej 4 godziny przed położeniem się do łóżka. Ćwiczenia
podwyższają temperaturę ciała i poziom adrenaliny we krwi, co nie sprzyja
szybkiemu zasypianiu. Organizm potrzebuje nawet do 6 godzin, by się
ochłodzić. Jeśli mamy kłopoty z zasypianiem, znacznie lepiej ćwiczyć rano
niż wieczorem.

Każdy dorosły człowiek potrzebuje
przynajmniej 8 godzin snu

To, ile snu potrzebujemy, aby wypocząć, jest w dużej mierze uwarunkowane
genetycznie. Niektórzy ludzie świetnie funkcjonują, śpiąc po 5–6 godzin, a
inni muszą spędzić w łóżku przynajmniej 10 godzin. Długość snu zależy
również od trybu życia. Stres, uboga dieta, nadużywanie alkoholu i
nieodpowiednie warunki snu sprawiają, że trudniej rozstać nam się z
poduszką, a zmęczenie odczuwamy nawet po wielogodzinnym odpoczynku.

Stosowanie leków nasennych
nie leczy bezsenności

Tabletki nasenne pomagają zasnąć, ale nie leczą przyczyn bezsenności.
Dlatego nie powinny być stosowane jako ostateczne i doraźne rozwiązanie
problemu. Warto sięgnąć po nie, gdy znamy przyczyny bezsenności (silny
stres, niemożność zaśnięcia w nowym miejscu, itd.). W innym przypadku
przyjmowanie leków nasennych (także ziołowych, dostępnych bez recepty)
konsultujmy z lekarzem. Substancje ziołowe, np. waleriana, mogą stać się
przyczyną zawrotów głowy czy nawet zaburzeń świadomości.

Bezsenność zawsze objawia się
brakiem snu

Bezsenność, wbrew popularnej opinii, nie jest równoznaczna z brakiem snu.
Specjaliści wyróżniają kilka rodzajów bezsenności. Niektórzy skarżą się na
trudności w zasypianiu, inni na częste budzenie się w nocy, a jeszcze inni –
zbyt wczesne rano. Bezsenność może się też pojawić pod postacią tzw. snu
nieregenerującego. Mimo że śpimy przepisowe 8 czy 9 godzin, budzimy się
niewyspani i zmęczeni. Taki typ bezsenności ma zwykle związek z
zaburzeniami w określonych fazach snu (najczęściej REM).

Problemy ze snem dotykają 40% dorosłych Polaków. Które ze sposobów na bezsenność
naprawdę działają? Jakie informacje na temat bezsenności rozmijają się z prawdą?

prawda

prawda

prawda
fałsz

fałsz

fałsz
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Pierwszym symptomem opryszcz-
ki jest niemiłe kłucie, a także pie-
czenie i swędzenie w okolicy ust.
Kolejny etap to pojawienie się kilku
(w trudniejszych przypadkach kilku-
nastu) pęcherzyków wypełnionych
lekko różowym, klarownym płynem
surowiczym. Pęcherzyki pękają po
upływie kilku dni, a ich miejsce zaj-
mują strupki. Nie należy ich doty-
kać, a już na pewno – zdrapywać.

Winny jest wirus
Za pojawianie się tych objawów

odpowiadają wirusy Herpes sim-
plex, występujące w dwóch odmia-
nach – HSV-1 i HSV-2. Pierwszy
typ wirusa wywołuje często spoty-
kaną opryszczkę wargową, zwaną
również „skwarką” czy „zimnem”.
Może powodować również zmiany
w jamie ustnej. Drugi rodzaj wiru-
sa, HSV-2 odpowiada z kolei za

nie mniej dokuczliwą opryszczkę
narządów płciowych. Wbrew pozo-
rom, rozprzestrzenia się nie tylko
poprzez kontakty seksualne, ale i
przez wspólne ręczniki czy bieliznę.

Atak z zaskoczenia
Nosicielami pierwszego typu wi-

rusa jest większość z nas (szacuje
się, że zakażonych jest aż
80–90% Polaków). Wirus, wnik-

nąwszy do organizmu, po-
zostaje w nim do końca
życia. Zagnieżdża się w
układzie nerwowym, gdzie
może przebywać uśpiony
nawet przez wiele lat. Gdy
nadejdą sprzyjające dla

niego okoliczności (to znaczy,
gdy spadnie nasza odporność),
atakuje. Wykwity opryszczki często
towarzyszą więc przeziębieniom i
innym chorobom przebiegającym
z podwyższoną temperaturą, a
także przyjmowaniu leków obniża-
jących odporność. Pojawiają się
podczas miesiączki i w okresach
silnego stresu. Uwaga – opryszcz-
ce szczególnie sprzyja silne opala-
nie, które powoduje przegrzanie

organizmu! Podstawą utrzymywa-
nia wirusa HSV-1 w ryzach jest
więc unikanie wszystkiego, co mo-
głoby naszą odporność osłabić –
od drastycznych diet odchudzają-
cych czy niedoborów snu po chro-
niczny stres.

Pierwsza pomoc
Skoro uniknięcie zakażenia wi-

rusem opryszczki jest w zasadzie
niemożliwe, warto wiedzieć, co
zrobić, gdy dokuczliwe symptomy
już wystąpią. Objawy opryszczki
wargowej łagodzą preparaty za-
wierające acyklowir lub pencyklo-
wir oraz maści odkażające z
dodatkiem m.in. cynku. Choroba
ustępuje po kilku dniach, w trud-

niejszych przypadkach może się
przeciągnąć do dwóch tygodni.
Choć opryszczka jest dolegliwo-
ścią występującą powszechnie,
nie wolno jej lekceważyć. Z pęka-
jących pęcherzyków zakażenie
może w skrajnych przypadkach
przenieść się do oczu, a oba
szczepy wirusa opryszczki mogą
spowodować nawet zapalenie
opon mózgowych. Dlatego, gdy
tylko istnieje podejrzenie infekcji,
która przeniosła się z warg w kie-
runku rogówki, należy natych-
miast skonsultować się z
lekarzem. Niestety prawdopodo-
bieństwo, że w ciągu całego ży-
cia zarazimy się opryszczką, gra-
niczy z pewnością. (sab)

Mały, piekący problem
Opryszczkę trudno przeoczyć. Pojawia się niespodziewanie i skutecznie uprzykrza życie.
Podpowiadamy, jak szybko poradzić sobie z tą dolegliwością.

zdrowie

Wirus przenosi się przez kontakt z osobą,
która ma objawy choroby (np. przez
pocałunki), a także przez przedmioty
codziennego użytku – przybory higienicz-
ne, ręczniki, sztućce, naczynia.
A jeśli „złapiemy” wirusa HSV, prędzej czy
później doczekamy się opryszczki.

PAMIĘTAJ
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Chroń
stawy przed

zużyciem

Choć każdy staw to prawdziwy
cud inżynierii, dość łatwo go
uszkodzić – wystarczy zbyt gwał-
towny skręt poza normalny za-
kres ruchu, wykonywanie
ćwiczeń bez rozgrzewki albo zbyt
ambitny trening i gotowe. Stawy
może nadwyrężyć również czas –
ponad połowa Polaków po
sześćdziesiątce skarży się na bo-
lesne zmiany zwyrodnieniowe w
obrębie stawów, spowodowane
ich stopniowym zużywaniem się.
Aby stawy służyły nam bez za-
rzutu przez całe życie, powinni-
śmy dbać o nie na co dzień.
Najlepsza profilaktyka chorób
narządu ruchu to sport w połą-
czeniu ze zdrową dietą i utrzy-
maniem odpowiedniej masy
ciała.

Ruch przede
wszystkim

Aby zrozumieć, dlaczego ruch
jest dla zdrowia stawów tak istot-
ny, warto dowiedzieć się co nieco
o nich samych. W każdym naszym
stawie – od kolanowego, poprzez
stawy kręgosłupa aż po palce u
nóg – występuje szczególny typ
tkanki: chrzęstna szklista, która
tworzy tak zwaną chrząstkę stawo-
wą. Tkanka ta nie jest ukrwiona, a
mimo to żyje. Dzieje się tak dzięki
tzw. dyfuzji, czyli przenikaniu do
chrząstki substancji odżywczych,
które znajdują się w tkance kost-

nej. Pod wpływem ruchu po-
wierzchnie stawowe zbliżają się do
siebie, dzięki czemu wewnątrz sta-
wu wytwarza się ciśnienie, a w
wyniku tego substancje odżywcze
z kości przenikają do środowiska
tkanki chrzęstnej. Pod wpływem
ruchu chrząstka jest także nawil-
żana za pomocą tzw. mazi stawo-
wej, co chroni ją przed urazami.

Kolejny pożytek płynący z
uprawiania sportu to wzmocnie-
nie mięśni, które stanowią pod-
porę dla stawów i znacznie
redukują obciążenia, na jakie
narażamy swój szkielet podczas
wykonywania codziennych czyn-
ności. Najlepsze dla stawów dys-
cypliny to pływanie, jazda na
rowerze i szybkie marsze. Warto
pamiętać, że sport uprawiany
wyczynowo (a także nadmierny
wysiłek fizyczny związany z cięż-
ką pracą) może przyczynić się
do przedwczesnego zużycia się
stawów i ich zwyrodnienia.

Zdrowie na talerzu
Oprócz ruchu istotna dla zdro-

wia stawów jest odpowiednia die-
ta. Nie może w niej zabraknąć
przede wszystkim białka, z które-
go zbudowana jest chrząstka sta-
wowa, oraz wapnia, który łącznie
z fosforem buduje kości. Na na-
szym stole codziennie powinno
pojawiać się pełnoziarniste pieczy-
wo razowe, makaron razowy, nie-

Dopóki działają bez zarzutu, nie pamięta-
my o ich istnieniu. O stawy najlepiej jednak
dbać, póki są sprawne, by służyły nam jak
najdłużej. Zacznij już dziś.

zdrowie
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łuskany ryż i kasze. Te produkty są
źródłem nie tylko błonnika, lecz
także witaminy B, która korzystnie
wpływa na maź stawową. Ulgę w
stanach zapalnych stawów przy-
niosą ryby, oliwa i czosnek. Ma-
krela, halibut, flądra, tuńczyk,
śledzie i sardynki, spożywane co
najmniej dwa razy w tygodniu do-
starczają nienasyconych kwasów
omega-3, poprawiających rucho-
mość stawów. Nasilają one wy-
twarzanie hormonów tkankowych,
łagodzących procesy zapalne.
Szczególnie pożyteczne dla sta-
wów są produkty zawierające żela-
tynę, czyli wszelkiego rodzaju
galaretki mięsne czy owocowe.

Ważne jest również spożycie od-
powiedniej ilości witaminy C –
substancji niezbędnej w przemia-
nach aminokwasów lizyny i proli-
ny w związki tworzące strukturę
kolagenu. Co ciekawe, dobro-
dziejstwem dla stawów jest także
napar z pokrzywy. Substancje za-
warte w tej roślinie działają prze-
ciwbólowo u osób cierpiących na
chorobę zwyrodnieniową stawów.
Mają również właściwości prze-
ciwzapalne i oczyszczające orga-
nizm. Dobrze dobrana dieta
powinna być również niskokalo-
ryczna. Utrzymywanie prawidło-
wej masy ciała sprzyja zdrowiu
stawów – im mniej obciążone są
na co dzień, tym wolniej się zuży-
wają.

Niepokojące objawy
Nawet jeśli uprawiamy sport

i odżywiamy się zdrowo, powin-
niśmy pilnie obserwować nasz
organizm pod kątem ewentual-
nych zmian zwyrodnieniowych
w stawach. Niestety, zdarza się,
że pierwsze symptomy choroby
zwyrodnieniowej pojawiają się
u osób młodych, 30- czy nawet
20-latków (dotyczy to szczegól-
nie osób uprawiających sport wy-
czynowo). Podstawowym
objawem rozpoczynającej się de-
generacji stawu jest jego obrzęk
i ograniczenie zakresu ruchu.

Choroba rozpoczyna się zwykle
od chrząstki stawowej, obejmu-
jąc wszystkie elementy tworzące
połączenie kostne. Zwyrodnienie
może dotknąć każdego stawu
naszego ciała i jest w pewnej
mierze uwarunkowane genetycz-
nie. Choroba najczęściej rozwija
się w stawach uprzednio uszko-
dzonych w wyniku, np. procesu
zapalnego, złamania czy wady
wrodzonej. Niektóre stawy (staw
biodrowy, kolanowy, stawy pal-
ców) są szczególnie predyspono-
wane do zmian związanych ze
zużyciem.

Jeśli zauważymy pierwsze nie-
pokojące objawy, powinniśmy
zgłosić się do lekarza ortopedy
albo reumatologa. Wbrew obie-
gowym opiniom, pojawienie się
choroby zwyrodnieniowej stawów

nie jest bynajmniej sygnałem do
ograniczenia aktywności rucho-
wej. Wręcz przeciwnie. Odpo-
wiednio dobrany sport uprawiany

w rozsądny sposób pozwoli przez
długie lata trzymać chorobę w
ryzach.

Sabina Bauman

zdrowie

Skuteczność naszego preparatu gwarantuje doskonale
zbilansowana kompozycja trzech składników: imbiru,
dzikiej róży oraz glukozaminy.
Składniki preparatu „odżywiają” powierzchnie stawowe,
zmniejszając tym samym ryzyko powstawania stanów
zapalnych ograniczających komfort życia.
Glukozamina to naturalna substancja odpowiedzialna
za prawidłowe funkcjonowanie stawów.
Owoc dzikiej róży zawiera duże ilości witaminy C, a z kolei
imbir ma działanie przeciwbólowe oraz przeciwzapalne.

Wybierz suplement diety
poprawiający kondycję stawów!

Produkt dostępny w aptekach lub na www.humavit.pl

Radzimy:
�Codziennie energicznie space-

ruj, jeździj na rowerze albo
pływaj. Ten typ ruchu nie ob-
ciąża stawów, a poprawia
ukrwienie chrząstki stawowej.

�Pij dużo wody, soków owo-
cowych i warzywnych, a tak-
że herbatek ziołowych (np. z
pokrzywy). Im lepiej nawod-
niony jest organizm, tym
skuteczniej działa maź chro-
niąca powierzchnię stawów.

�Jedz galaretki na bazie bulio-
nów warzywnych i mięsnych,
a także zwyczajne galaretki
owocowe. Zawarta w nich że-
latyna wspomaga tworzenie
się kolagenu – białka budują-
cego powierzchnię stawów.

�Unikaj kontuzji i nie pozosta-
wiaj urazów „samym sobie”.
Źle wyleczone, odezwą się w
przyszłości, przyczyniając się
do rozwoju choroby zwyrod-
nieniowej stawów.

CHCESZ MIEĆ ZDROWE STAWY?

Makrela, halibut, flądra, tuńczyk,
śledzie i sardynki, spożywane co
najmniej dwa razy w tygodniu
dostarczają nienasyconych kwasów
omega-3, poprawiających
ruchomość stawów.
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uroda

Zapalenie mieszków włosowych to przypa-
dłość, za którą winę ponoszą bakterie –
przede wszystkim gronkowiec złocisty, który
bytuje na skórze nawet zdrowych osób. Bak-
terie mogą wniknąć w głąb mieszka włoso-
wego przy urazach mechanicznych, o które
łatwo podczas depilacji. Niekiedy wystarczy
nawet mikrootarcie naskórka, spowodowane
szorstkim ubraniem, i kłopot gotowy.

Nogi, kark i plecy
Najbardziej narażone na zapalenie około-

mieszkowe rejony skóry to kończyny – ze
względu na wspomnianą wcześniej depilację,
a także kark i plecy, narażone na otarcia od
ubrań. W niektórych przypadkach stan za-
palny może rozszerzyć się poza mieszek wło-
sowy, przekraczając wielkość wiśni. Powstaje
wtedy bolesny czyrak. Zazwyczaj jednak za-
palenie mieszka włosowego ma postać nie-
wielkiej krostki położonej na powierzchni
naskórka lub zapalnego guzka otaczającego
włos. Zakażone włoski można bez trudu usu-
nąć, ale istnieje skłonność do nawrotów do-
legliwości i powstawania nowych zmian. U
osób szczególnie wrażliwych zapalenie około-
mieszkowe może przybrać charakter nawet
chroniczny. Problem ten dotyka szczególnie
panów i sztywnych włosów na ich brodzie.

Podstawowe zasady
Aby nie dopuścić do powstania stanu za-

palnego po depilacji, warto przez zabiegiem
przetrzeć skórę spirytusem lub innym prepa-

ratem odkażającym, który wyeliminuje
obecne na powierzchni naskórka bakterie.
Bardzo ważna jest także higiena używanych
do depilacji akcesoriów. Jeśli golimy włosy,
używajmy wyłącznie jednorazowej maszynki.
Jeśli posługujemy się depilatorem, za każ-
dym razem przed i po zabiegu starannie
przetrzyjmy spirytusem jego końcówkę. De-
pilatora ani maszynki do golenia nie wolno
nikomu pożyczać. Każdy człowiek ma na
skórze nieco inną florę bakteryjną. Twój or-
ganizm, który nauczył się trzymać w ryzach
twoje własne bakterie, może mieć problem
z drobnoustrojami twojego partnera czy
przyjaciółki. Warto przestrzegać zasad higie-
ny również po depilacji. Skończywszy za-
bieg, nakładamy na skórę mleczko

nawilżająco-dezynfe-
kujące. Jeśli nie ma-
my pod ręką
odpowiedniego pre-
paratu dla pań, mo-
żemy użyć zwykłego
mleczka po goleniu
dla mężczyzn (najle-
piej sprawdzi się ko-
smetyk do skóry
wrażliwej). Jeśli rop-
ne krostki już się po-
jawiły, pod żadnym
pozorem nie wolno
ich wyciskać. Może

to spowodować wniknięcie bakterii w głęb-
sze warstwy skóry lub przeniesienie ich na
palcach w inne rejony ciała. Z tych samych
względów nie wolno także stosować na po-
drażnioną skórę peelingów mechanicznych
ani myć krostek szorstkimi szczotkami czy
rękawicami.

Kiedy problem powraca
Jeśli zapalenie mieszków włosowych doku-

cza nam, mimo starannego dbania o higie-
nę, warto udać się do lekarza. Dermatolog
pobierze ze zmian skórnych wymaz pozwala-
jący określić rodzaj odpowiedzialnych za do-
legliwość bakterii i zaleci odpowiednią
terapię antybiotykami w postaci maści lub
płynów. W terapii zapalenia mieszków włoso-
wych dobrze sprawdzają się środki antysep-
tyczne o działaniu lekko złuszczającym, np.
nadtlenek benzoilu.

Dobre wyniki przynosi również kuracja ma-
ściami z dodatkiem mupirocyny (działające-
go miejscowo antybiotyku). Jeśli po kilku lub
kilkunastu dniach stosowania maści nie na-
stąpi poprawa lub zmiany będą miały ten-
dencję do rozprzestrzeniania się, dermatolog
może przepisać antybiotyk działający ogól-
nie. Kłopotów z uporczywym zapaleniem
okołomieszkowym nie wolno lekceważyć.
Mogą one świadczyć o znacznym spadku od-
porności albo o obecności poważnej choro-
by. (sab)

Naskórek pod ochroną
Małe, ale bardzo bolesne ropne krostki, które powstają po depilacji czy goleniu to objawy
tzw. zapalenia okołomieszkowego skóry. Co zrobić, by poradzić sobie z tym problemem?

Pasta cukrowa do depilacji
Składniki:

Sok z połowy cytryny,
pół szklanki wody i

szklanka cukru.

Przygotowanie:
Wszystkie składniki lączymy ze
sobą w garnuszku i gotujemy
na niewielkim ogniu, od czasu
do czasu mieszając. Naczynie
zestaw po ok. 30 minutach, gdy
na powierzchni masy zaczną
pojawiać się bąbelki, a substan-

cja przybierze kolor ciemnego
miodu. Pastę przelej do słoika i
pozwól jej wystygnąć.

Sposób użycia:
Niewielką ilość pasty rozmięk-
czaj w dłociach aż zmatowieje.
Nałóż ją na suchą skórę, rób to
zawsze pod włos wygładzając
jej powierzchnię. Odczekaj
chwilę i zgodnie z kierunkiem
wzrostu włosa energicznym ru-
chem ściągnij pastę.

Radzimy

Jeśli używasz tra-
dycyjnej maszynki
do golenia, po każ-
dym zabiegu wy-
mieniaj ostrza. Nie
pożyczaj nikomu
akcesoriów do go-
lenia. Przed każdą
depilacją czy gole-
niem włosów sta-
rannie zdezynfekuj
skórę.
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uroda

Lecznicze i upiększające właści-
wości alg były znane naszym
przodkom. Te glony pozyskiwane
z dna morza lub hodowane w
specjalnych basenach, zawierają
bogactwo substancji odżywczych:
proteiny, polisacharydy, polifeno-
le, lipidy, witaminy oraz mikro- i
makroelementy. Są źródłem chlo-
rofilu, fitosteroli i poliaminy. Za-
warte w algach składniki z
łatwością przenikają przez skórę,
wzmacniając ją i regulując pracę
gruczołów. W preparatach ko-
smetycznych można znaleźć różne
składniki wyizolowane z alg, np.
aosainę (białko), karagen (poliwę-
glowodan), alginiany (sole kwasu
alginowego), agar (stosowany

jako środek zagęszczający i baza
dla innych substancji kosmetycz-
nych), alkohole cukrowe (manni-
tol i sorbitol). Algi są stosowane w
kosmetyce w postaci sproszkowa-
nej (suszone) i jako ekstrakty do-
stępne w formie żelu lub cieczy.

Dla każdego
coś miłego

Działanie alg na skórę jest
wszechstronne. Maseczki z alga-
mi (profesjonalne i robione w
domu) regenerują naskórek
zniszczony nadmiernym opala-
niem i chronią skórę przed dzia-
łaniem wolnych rodników.
Oprócz tego nawilżają i wzmac-
niają ściany naczyń krwionoś-

nych, przeciwdziałając powstawa-
niu czerwonych „pajączków”.
Maseczki z alg rozjaśniają i napi-
nają cerę, działają bakteriobójczo
i powstrzymują nadmierne wy-
dzielanie sebum, a z drugiej stro-
ny – zapobiegają przedwczes-
nemu powstawaniu zmarszczek.
Zabiegi z algami stosowane na
całe ciało pozwalają ujędrnić skó-
rę i, dzięki drenującym substan-
cjom zawartym w tych roślinach,
zredukować nawet bardzo za-
awansowany cellulit. Zabiegi z
użyciem alg ma w swej ofercie
każde centrum SPA. Ich ceny są
bardzo zróżnicowane – wahają
się od kilkudziesięciu do kilkuset
złotych.

Nie tylko w salonie
Dobroczynnym działaniem

alg można cieszyć się nie tylko
w SPA, ale i we własnej łazience.
Algi w postaci proszku można
kupić w sklepie ze zdrową
żywnością albo zamówić przez
internet.

Sproszkowane algi (takie są
najlepiej wchłaniane przez na-
skórek) wystarczy rozetrzeć za
pomocą tłuczka, wetrzeć w skórę
twarzy i pozostawić do wyschnię-
cia. Można je również mieszać z
innymi dodatkami, takimi jak
drożdże (do cery tłustej), siemię
lniane (do cery naczynkowej) czy
jajko, mleko i miód (do cery su-
chej). (sab)

Algi w domu i w SPA
Glony morskie, zwane algami, mają wszechstronne właściwości upiększające.
Redukują zmarszczki, łagodzą podrażnienia i zmniejszają objawy cellulitu.

POLECAMY

DLA ZDROWIA I URODY

Na mdłości – opaska akupresurowa
Sea Band to opaski akupresurowe,
przeznaczone dla osób cierpiących na
dolegliwości związane z chorobą loko-
mocyjną, porannymi mdłościami w okre-

sie ciąży oraz
skutkami ubocznymi
chemioterapii i innych
zabiegów medycz-
nych. Działanie opa-
ski Sea Band jest
oparte na metodzie

akupresury, co gwarantuje bezpieczeństwo, brak efektów
ubocznych, bezterminowe zastosowanie, a co najważniej-
sze skuteczność potwierdzoną badaniami empirycznymi
i klinicznymi. Można je kupić w wersji dla dorosłych i dla
dzieci. Cena: ok. 40 zł.

Pasta, która chroni dziąsła
i nadwrażliwe zęby
Pasta Blend-a-med Pro-Expert
Clinic Line Ochrona Dziąseł
zapewnia skuteczną ochronę
przed bakteriami płytki nazębnej

– głównej przyczyny stanów zapalnych dziąseł – i pomaga zredukować
problemy z dziąsłami już w 4 tygodnie. Na rynku dostępne są pasty
dedykowane nadwrażliwym zębom oraz chroniące dziąsła, jak również
szkliwo zębów przed kwasami. Cena: 15,99 zł.

Ratunek dla ukruszonego zęba
Plomb – R to jedyny na polskim rynku
preparat do samodzielnego, tymczasowego
wypełniania ubytków. Natychmiastowe
działanie środka rozwiązuje problem i
skutecznie zabezpiecza ząb aż do czasu
wizyty u stomatologa. To idealne rozwiązanie
w sytuacjach awaryjnych, kiedy wypadnie plomba, uszkodzi lub złamie się
ząb, a nie można szybko skorzystać z pomocy dentysty – na przykład na
wakacjach. Zabezpiecza także ząb przed nadwrażliwością i bolesną reakcją
na słodkie, kwaśne, ciepłe i zimne czynniki. Cena: 33 zł.

Naturalny sok z brzozy
z dodatkiem cytryny
Naturalny sok z brzozy z
cytryną nie jest rozcieńczony
wodą, zawiera sok z owoców
cytryny i syrop glukozowo-
fruktozowy. Dostarcza
organizmowi witaminy
A, B, C oraz pektyny. Pobudza
przemianę materii i pomaga
w pozbyciu się związków

toksycznych. Dodaje energii i chroni
przed infekcjami górnych dróg
oddechowych. Cytryna jest
sprawdzonym naturalnym lekiem
na szkorbut, kruchość naczyń
krwionośnych i nadciśnienie.
Cena: ok. 5 zł / 300 ml, ok. 8 zł / 750 ml.

Złoty krem przeciw-
zmarszczkowy do

dojrzałej cery
Krem przeciw-
zmarszczkowy na
dzień i na noc Per-

fecta Exclusive to
oferta dla osób po 45.

roku życia, do skóry z ob-
jawami starzenia, szczególnie do cery miesza-
nej. Działa wygładzająco i liftingująco nawet
na widoczne zmarszczki. Mikroperły matujące
nadają cerze długotrwały matowy wygląd
i zmniejszają pory, a filtry UVA/UVB opóźniają
fotostarzenie. Po 4–8 tygodniach regularnego
stosowania powierzchnia głębokich zmarsz-
czek zmniejszyła się nawet o 98%, a średnich o
86%. Cena: ok. 25 zł / 50 ml.
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Wątroba to największy narząd naszego orga-
nizmu. Składa się z setek tysięcy hepatocytów –
komórek odpowiedzialnych między innymi za
rozkład białek, tłuszczów i węglowodanów, a
także za produkcję żółci. Organ ten pełni w or-
ganizmie rolę filtra, oczyszczającego krew z tok-
sycznych produktów przemiany materii. Stanowi
także magazyn żelaza i witamin, które w razie
konieczności uwalnia do krwi. Hepatocyty po-
siadają niezwykłą zdolność samoregeneracji,
nie oznacza to jednak, że możemy bezkarnie
wystawiać wątrobę na ciężkie próby. Jeśli
chcesz zachować ten organ w dobrej kondycji
przez lata, przestrzegaj kilku prostych zasad.

Delikatne traktowanie
Jeśli twoja wątroba została przeciążona, pora

wcielić tę znaną zasadę w życie. Jedząc 5 nie-
wielkich posiłków zamiast 3 ogromnych, unik-
niesz obciążania wątroby niespodziewaną
„dostawą” dużej ilości składników odżywczych,
które będzie musiała przetworzyć w ekspreso-
wym tempie. Równie istotne, jak ilość posiłków
w ciągu dnia, jest tempo ich spożywania. Im
wolniej – tym lepiej. Dobrze rozdrobniony po-
karm jest dla wątroby znacznie łatwiejszy „w
obróbce”.

Wątroba nie znosi tłuszczów zwierzęcych, a
szczególnie takich przysmaków jak smalec i sło-

nina. Te produkty po-
trafią z każdej potra-
wy uczynić nie tylko
bombę kaloryczną,
ale i cichego zabójcę
hepatocytów. Aby po-
radzić sobie z tłusz-
czem, wątroba musi
wyprodukować ogrom-
ne ilości żółci, która roz-

bija tłuszcz na mniejsze, łatwiej przyswajalne
cząsteczki. Zamiast stosować tłuste dodatki do
smażenia, warto jak najczęściej gotować potra-

wy na parze, dusić je albo
piec w piekarniku bez dodat-
ku tłuszczu. Grill w plenerze
też byłby zdrowy, gdyby po-
trawy nie przypiekały się tak
bardzo (spalenizna jest tok-
syczna) i gdyby grillowaniu
nie towarzyszyło piwo...

Gdyby wątroba mogła
decydować o naszym
jadłospisie, na zawsze
zniknąłby z niego alkohol.
I to w każdej ilości i każ-
dego rodzaju. Na liście

napojów, które warto ograniczyć,
znajdują się także mocna kawa (szczególnie ta
z fusami) i herbata.

Nie jedz produktów
wysoko przetworzonych

Każda substancja, jaką wprowadzimy do orga-
nizmu, trafia do wątroby, która jest naszą pry-
watną „oczyszczalnią”. Jeśli w pożywieniu sporo
jest barwników, aromatów, konserwantów, po-
lepszaczy spożywczych, wątroba ma dużo więcej
pracy do wykonania. Unikaj zatem gotowych
dań z torebki, dokładnie czytaj etykiety na opa-
kowaniach i wystrzegaj się produktów o podej-
rzanie długim terminie przydatności do spożycia.

Na ratunek wątrobie

Zadbaj o białko w diecie
� Białko pobudza proces regeneracji ko-

mórek wątroby, czyli hepatocy-
tów. Optymalna dawka białka na co
dzień to 1 g na 1 kg masy ciała.

� Najlepsze źródła białka to chude mię-
so, ryby, jajka, nabiał i warzywa
strączkowe. Z tymi ostatnimi nie war-
to jednak przesadzać, bo są ciężko-
strawne.

� Pracę wątroby wspomogą także wa-
rzywa i owoce bogate w błonnik –
gotowana marchewka, pieczone jabł-
ka, suszone śliwki.

PAMIĘTAJ

dietetyka

Lato to czas ostrych potraw z grilla, zimnego piwa i frytek z budki przy plaży. Dla wątroby
taka kombinacja oznacza kłopoty. Przesadziłaś? Pomóż wątrobie się zregenerować.
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Nawet w najmniejszym sklepie
spożywczym dostaniemy co naj-
mniej kilka rodzajów wody mine-
ralnej. Z założenia każda z nich
jest bez zarzutu pod względem
chemicznym i mikrobiologicznym.
Jak zatem wybrać wodę dla sie-
bie? Kupując wodę, powinniśmy
przede wszystkim zwrócić uwagę
na jej skład.

Wody z różnych
źródeł

Spotykane na opakowaniach wód
określenia takie jak woda lecznicza,
mineralna, źródlana i stołowa nie
są synonimami. Każda z tych wód
charakteryzuje się innymi właściwo-
ściami. Wody mineralne pozyskuje
się ze znajdujących się głęboko pod
ziemią złóż, które pozostają wolne
od wszelkich zanieczyszczeń i butel-
kuje na miejscu. Tego typu woda
dostarcza organizmowi ważnych
składników mineralnych, takich jak
magnez, jod, żelazo, wapń, sód,
fluor. Z podziemnych złóż, ale nie-
co płytszych, czerpie się również
wodę źródlaną. W przeciwieństwie
do mineralnej, nie ma ona stałego
składu – zawartość mikroelemen-
tów w różnych partiach produkcyj-
nych może być różna. Kolejny typ
wód to tzw. wody stołowe. Produ-
kuje się je, mieszając wody źródla-
ne, mineralne i pitne z głęboko
położonych zbiorników. Wody stoło-

we mogą być również mineralizo-
wane sztucznie. Na rynku są do-
stępne także wody lecznicze,
firmowane przez znane sanatoria i
uzdrowiska. Wody te są skuteczne
w łagodzeniu albo leczeniu kon-
kretnych dolegliwości, a ich właści-
wości muszą zostać potwierdzone
klinicznie.

Woda najlepsza
na co dzień

Choć wydaje się, że nie ma nic
lepszego niż woda mineralna wy-
soko zmineralizowana, na co
dzień (szczególnie podczas upa-

łów) warto wybierać te o średnim
stopniu mineralizacji.

Czytając etykietę, warto zwrócić
uwagę na zawartość w wodzie ma-
gnezu (łagodzi objawy stresu), wap-
nia (wzmacnia kości) i potasu, który
jest dobrodziejstwem dla serca. Wo-
dy stołowe i nisko zmineralizowane
są doskonałą bazą do przyrządza-
nia herbaty, kawy, zup i innych po-
siłków. Warto pamiętać, że nadmiar
mikroelementów w wodzie o wyso-
kiej zawartości substancji mineral-

nych czy leczniczej może przynieść
nam więcej szkody aniżeli pożytku.
Dlatego spożywanie tego typu wód
należy zawsze skonsultować z leka-
rzem. Fakt, że można je kupować
bez ograniczeń, nie znaczy, że każ-
dy może je pić.

Na wody o wysokim stopniu mi-
neralizacji powinny uważać szcze-
gólnie osoby, które skarżą się na
kłopoty z nerkami, mają podwyż-
szony poziom cholesterolu, ludzie
starsi i małe dzieci. (sab)

Woda – jaką wybrać?
Latem powinnaś wypijać przynajmniej 2 litry wody dziennie. Na co zwrócić uwagę,
by spośród dostępnych na rynku wód butelkowanych wybrać najodpowiedniejszą?

Wybierając wodę dla siebie, pamiętaj, że:
�Na co dzień warto pić wodę o średnim stopniu mineralizacji (do ok. 700-

800 mg składników mineralnych na litr)
�Wybieraj wodę z dużą zawartością wapnia (przynajmniej 150 mg na litr),

w ten sposób wzmocnisz kości.
�Jeśli lubisz kawę, postaw na wodę z dużą zawartością magnezu (kawa

wypłukuje go z organizmu). Najwięcej tego pierwiastka (100–200 mg na
litr) zawierają wody z rejonu Muszyny i Piwnicznej, z Doliny Kłodzkiej
oraz z Kujaw.

�Po intensywnym wysiłku fizycznym sięgnij po wodę gazowaną – stymu-
luje wytwarzanie moczu i usuwa toksyny z organizmu.

� RADZIMY

dietetyka
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dietetyka

Letnie, lekkie śniadanie
W upalne dni zdrowe śniadanie jest szczególnie ważne. Podpowiadamy,
jak skomponować pierwszy poranny posiłek, by mieć energię na cały dzień.

Powiadają, że śniadanie to naj-
ważniejszy posiłek dnia. W praktyce
kalorie „oszczędzamy” najczęściej
na śniadaniu, spożywając w biegu
byle co. Niestety już po godzinie
czy dwóch pojawia się głód – co
dezorganizuje pracę, obniża na-
strój, a co gorsza sprawia, że sięga-
my po niezdrowe i kaloryczne
przekąski.

To, co musisz
zjeść rano

Lato to doskonały czas na zmia-
nę. Aby śniadanie było sycące, a
jednocześnie lekkie, powinnyśmy
skomponować je na bazie 4 pod-
stawowych składników.

Każdego ranka na naszym tale-

rzu powinno znaleźć się pieczywo
lub płatki śniadaniowe – im mniej
przetworzone są te produkty, tym
lepiej. Pieczywo i płatki dostarczają
organizmowi węglowodanów zło-
żonych, błonnika i witamin z grupy
B, które poprawiają pracę układu
nerwowego. Latem warto zamienić
tradycyjny chleb razowy na wafle
kukurydziane lub ryżowe. Techno-
logia ich wyrobu zapewnia zacho-
wanie wszelkich substancji
odżywczych pełnego ziarna, a do-
datkową zaletą wafli jest niskokalo-
rycznosć. Jedna kromka pieczywa
tego typu ma aż o połowę mniej
kalorii niż kromka tradycyjnego
chleba. Białko zawarte w chudym
mięsie i nabiale jest podstawowym

budulcem komórek. Produkty takie
jak mleko, odtłuszczone jogurty,
maślanka, kefir czy żółty ser dostar-
czają ponadto wapnia, który jest
niezbędnym składnikiem dla zdro-
wia kości.

Postaw
na naturalność

Zamiast wędliny, kiełbasek czy
parówek ze sklepu warto jeść mię-
so przyrządzone w domu. Jeśli po-
przedniego wieczoru upieczemy w
piekarniku pierś kurczaka czy chu-
dy schab z dodatkiem ziół i przy-
praw, rano będziemy mogli
delektować się pyszną wędliną do-
mowej roboty – bez konserwantów
ani sztucznych dodatków. Sezono-

we owoce i warzywa to obowiązko-
wy element zdrowego śniadania.
Warto wybierać to, co akurat jest
dostępne na rynku. W sierpniu mo-
żemy delektować się na przykład
pysznymi borówkami, pierwszymi
jabłkami (papierówki zawierają du-
żo witaminy C), wszelkiego rodzaju
śliwkami czy młodą marchewką.
Owoce i warzywa są doskonałym
źródłem błonnika nierozpuszczal-
nego, który obniża poziom chole-
sterolu i reguluje pracę jelit. Można
spożywać je nie tylko w tradycyjnej
postaci, ale i w formie soku. Świeżo
wyciśnięty i lekko schłodzony sok z
marchwi w letni poranek z powo-
dzeniem zastąpi nam herbatę.
(sab)
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ćwicz przez cały rok

Podstawową zaletą tenisa ziemnego
jest fakt, że może go uprawiać prak-
tycznie każdy bez względu na wiek czy
warunki fizyczne. Jedyne przeciw-
wskazania do gry to poważne scho-
rzenia narządu ruchu, przebyte
kontuzje kolan i choroba zwyrodnie-
niowa kręgosłupa. Największą „wa-
dą” tego sportu jest fakt, że do gry
potrzeba dwóch osób. Tenis nie jest
więc sportem dla samotników.

Refleks i strategia
Gra w tenisa rozwija nie tylko

mięśnie, ale także spostrzegaw-
czość, refleks oraz umiejętność
taktycznego myślenia, a przy oka-
zji pozwala spalić aż do 700 kcal
na godzinę. Dzięki elementowi
współzawodnictwa tenis jest spor-
tem przynoszącym dużą satysfakcję.
Po całym dniu pracy pozwala ode-
rwać się od rzeczywistości i zrelakso-
wać. Choć na pierwszy rzut oka
mogłoby się wydawać, że gra w tenisa
wpływa przede wszystkim na mięśnie
nóg, w rzeczywistości sport ten angażuje całe
ciało. Prawidłowe trzymanie rakiety uaktywnia
mięśnie ramienia, przedramienia i dłoni, a pozy-
cja ciała podczas gry wymusza napięcie mięśni
brzucha. Przez cały czas intensywnie pracują
również pośladki, barki i mięśnie piersi. Gra w te-
nisa wzmacnia serce i układ krążenia, a także
dotlenia organizm i sprawia, że płuca powiększa-
ją swą „użytkową” powierzchnię. Poprawia się
kondycja, spostrzegawczość i koordynacja ru-
chowa.

Sprzęt to
podstawa
Podstawowym

problemem począt-
kującego tenisisty jest
wybór odpowiednie-
go sprzętu. Już od
pierwszych godzin na
korcie warto mieć do
dyspozycji dobrej jako-
ści rakietę, ponieważ
tylko taka daje możli-
wość wykształcenia od-
powiednich nawyków.
Uniwersalna rakieta
przyzwoitej jakości to wy-
datek rzędu 300–500 zł.
Pamiętajmy jednak, że
zakup starczy nam co
najmniej na kilka lat, a
większość sklepów sporto-
wych oferuje możliwość
przetestowania sprzętu
przed zakupem. Równie
ważne jak rakieta są od-

powiednie buty i odpowiednie
skarpety ze wzmocnieniami w okolicy pięt i pal-
ców (przy dynamicznej grze łatwo o kontuzję kost-
ki albo bolesne otarcia stóp). Wybierając obuwie,
warto wziąć pod uwagę przede wszystkim na-
wierzchnię, na jakiej zamierzamy grać. Profesjo-
nalne obuwie tenisowe posiada zwykle
odpowiednie oznaczenia. Ceny takich butów wa-
hają się w granicach 150–300 zł. Jeśli zamierza-
my grać na odkrytym terenie, powinniśmy
zaopatrzyć się również w daszek chroniący przed
słońcem i okulary słoneczne.

Tenis – sport
nie tylko dla elit
Pora zerwać z tym przekonaniem, wyjść na kort i na
własnej skórze przekonać się o zaletach tej formy rekreacji.

Tenis to propozycja re-
laksu, niepozbawionego
elementów współza-
wodnictwa i działania
prozdrowotnego.

Niestety, gry w tenisa nie da się nauczyć
na podstawie relacji telewizyjnych.
Każdy początkujący tenisista powinien
zainwestować w minimum 10 lekcji z
trenerem, który nauczy podstaw gry i
zachowania na korcie. Przygody z teni-
sem nie warto także rozpoczynać

wprost sprzed komputera. Co najmniej
przez kilka tygodni przed pierwszymi lek-
cjami z trenerem warto zacząć biegać,
jeździć na rowerze, a przynajmniej ener-
gicznie spacerować. W przeciwnym razie
prosto z kortu można trafić na ostry dy-
żur ortopedyczny.

Pierwsze kroki z instruktorem

POLECAMY

DLA ZDROWIA I URODY

Kojąca mgiełka
na zmęczone nogi
Uczucie ciężkości nóg zna każda
kobieta. To stan, kiedy po całym
dniu stania, siedzenia i chodzenia
nogi wydają się ciężkie, obolałe i
przemęczone. Sposobem na tę
dolegliwość jest innowacyjny
spray My Ven Extra Strong,
stworzony z myślą o kobietach i…. ich nogach.
Spray można stosować nawet na rajstopy.
Kojąca mgiełka skutecznie koi i szybko przynosi
ulgę, dając relaksujące uczucie chłodu. Zawiera
m. in. ekstrakt z kasztanowca, arniki górskiej i
nagietka lekarskiego. Cena: ok. 27 zł / 180 ml.

Delikatne, kremowe
emulsje do higieny
Łagodząca kremowa emulsja do
higieny intymnej Farmona zawiera
ekstrakt z rumianku, który działa
przeciwzapalnie, intensywnie
nawilża i regeneruje delikatną
skórę. Naturalny prebiotyk inutec
wspomaga odbudowę mikroflory
i zwiększa odporność na infekcje.

Emulsja zawiera również specjalnie opracowany
biokompleks łagodzący, który działa ochronnie
na skórę, skutecznie łagodzi podrażnienia i
zapobiega ich powstawaniu, a dzięki zawartości
kwasu mlekowego pomaga utrzymać właściwy
odczyn pH. Cena: ok. 7 zł / 300 ml.

Rozświetlający
krem pod oczy
do cery dojrzałej
Krem Perfecta Exclusive jest
przeznaczony dla osób ze
skórą dojrzałą i bardzo
dojrzałą, z problemem
głębokich zmarszczek, w
tym „kurzych łapek” oraz
wyraźną utratą jędrności
skóry. Mikrokryształy diamentu zwiększają w
skórze ilość białek zwanych sirtuinami, które
przedłużają życie komórek i opóźniają starzenie.
Peptydy ryżowe redukują opuchliznę, worki oraz
sine kręgi pod oczami. Cena: 19,20 zł / 15 ml.

Rokitnikowy
zastrzyk witamin
Skóra zmęczona, szara i zie-
mista, pozbawiona blasku
lub przesuszona, z pierwszy-
mi oznakami starzenia, wy-
maga wzmocnienia i
rewitalizacji. Hypoalergiczny
lekki krem rokitnikowy z bo-
gatym w substancje odżyw-

cze olejem z owoców rokitnika, zapewni skórze
prawdziwy zastrzyk witamin, wyrówna koloryt i
przywróci blask. Cena: 24,92 zł / 50 ml.
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bądź aktywna

ćwicz w domu

Aerobiking – więcej niż rower

Aerobiking, inaczej spinning, szybko zdobył serca
miłośników fitnessu. Zajęcia ze spinningu są wyjąt-
kowo proste, a jednocześnie – bardzo efektywne.
W ciągu godziny treningu, w zależności od jego in-
tensywności, możemy spalić nawet do 1000 kcal.

Jak to działa? Spinning to rytmiczna jazda na ro-
werku stacjonarnym w takt muzyki klubowej i wska-
zówek instruktora. Nuda? Nic podobnego. Różne
programy i poziomy ćwiczeń, które dobiera instruk-
tor sprawiają, że ta forma fitnessu należy do naj-
bardziej intensywnych. Standardowy trening
powinien zawsze składać się z porządnej rozgrzew-
ki, ćwiczeń właściwych i relaksującego stretchingu
na zakończenie. Rower spinningowy oparty jest na
mocnym i stabilnym stelażu. Większość klubów fit-
ness wykorzystuje sprzęt, który umożliwia na bieżą-
co śledzenie ilości spalanych kalorii, tętna czy
przebytych kilometrów.

Bezpieczny i efektywny. Taka forma ćwiczeń jest
jednocześnie bardzo bezpieczna (trudno tu o kontu-
zję, przeciążenia stawów albo inne urazy) i niezwykle
efektywna. Spinning, podobnie jak inne dyscypliny
aerobowe, poprawia wydolność serca i płuc, popra-
wia krążenie, przeciwdziała żylakom i osteoporozie, a
przede wszystkim – pozwala skutecznie spalić tkankę

tłuszczową. Inne zalety tego typu treningu to poprawa
napięcia skóry i jędrności tych partii ciała, które sprawiają
najwięcej problemu – brzucha, ud i pośladków. Nie bez
znaczenia jest również wpływ spinningu na psychikę –
trening pozwala się pozytywnie zmęczyć, a przez to zre-
laksować, poprawia nastrój i, w dłuższej perspektywie,
przeciwdziała depresji.

Sport dla każdego. Jazda na rowerze spinningowym
to sport odpowiedni dla każdego. Instruktorzy polecają
go szczególnie paniom w okresie menopauzy (ze
względu na profilaktykę osteoporozy i depresji). Treno-
wać mogą nawet osoby starsze i cierpiące z powodu
znacznej otyłości, rekonwalescenci po przebytym zawa-
le albo pacjenci z chorobą wieńcową. (sab)

Hantle, czyli ciężarki, to podstawowy sprzęt sportowy, który warto mieć
w domu – są niedrogie, a umożliwiają ćwiczenie wielu różnych grup
mięśniowych. Dla kobiet najodpowiedniejsze są hantle o wadze od 1 do
3 kg. Zamiast klasycznych „odważników” możemy zaopatrzyć się w
ciężarki wypełnione piaskiem i zapinane na rzepy. Posłużą nam nie tylko
jako obciążniki na ręce, ale zapięte w kostkach – także na nogi.

Nie tylko dla pakerów. Warto raz na zawsze skończyć z przekonaniem, że
trening z hantlami to domena panów i to tych „napakowanych”. Ćwicząc w
domu, na pewno nie nabierzemy wyglądu kulturystki. Wręcz przeciwnie –

spalając tkankę tłuszczową w okolicy kończyn górnych, wysmuklimy i od-
młodzimy sylwetkę.

By zachować młodość. Ćwiczenia z hantlami służą szczególnie paniom zbli-
żającym się do okresu menopauzy – pozwalają poprawić gęstość kości, prze-
ciwdziałając osteoporozie, poprawiają krążenie, wydolność płuc, a nawet
nastrój. Dzięki ciężarkom możemy pięknie wyrzeźbić mięśnie ramion i klatki
piersiowej. W rezultacie biust podniesie się i będzie wydawał się bardziej kształt-
ny. Hantle pomogą wyćwiczyć także „najbardziej leniwy” mięsień naszego ciała
– mięsień trójgłowy ramienia, który trudno zmusić do pracy innym rodzajem
aktywności. Jeśli nie wzmocnimy go w porę, już w okolicach czterdziestki do-
czekamy się nieestetycznie wiszącej skóry na ramionach.

Pożyteczne
ciężarki
Ćwiczenia z hantlami wzmacniają ramiona
i klatkę piersiową, a przy okazji dają
dużo sportowej satysfakcji.

� Wszystkie ćwiczenia wykonuj powoli, stale
napinając mięśnie.

� Staraj się skoncentrować i czuć pracę mięśnia od początku do końca
każdego ćwiczenia.

� Jeżeli dopiero zaczynasz ćwiczyć, wykonuj po jednej serii każdego ćwiczenia
przez pierwsze 2 tygodnie. Potem zwiększ ilość do dwóch, następnie trzech
serii. W każdej serii ćwiczenie powtarzaj 10–12 razy.

Aerobiking to grupowy trening na rowerze stacjonarnym w rytm energetycznej muzyki.
Czy jazda na rowerze równa się intensywny fitness? Zdecydowanie tak...

� JAK ĆWICZYĆ

� Zanim wsiądziesz na rower spinningowy, zrób krótką
rozgrzewkę. Powinna obejmować wymachy ramion,
przysiady i ćwiczenia rozciągające.

� Najlepiej ćwiczyć w spodenkach z tzw. pieluchą –
częścią ciała, która najbardziej cierpi podczas treningu,
są pośladki.

� Jeśli masz dużą nadwagę, problemy z sercem albo
cierpisz na zwyrodnienie stawów, przed rozpoczęciem
treningu skonsultuj się z lekarzem.

� JAK ĆWICZYĆ
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Odkrywaj
nowe smaki
Polki wciąż piją głównie herbatę czarną,
a przecież mamy na rynku wiele herbat kolorowych,
które zasługują na uwagę nie tylko ze względu
na oryginalny smak i aromat, lecz także cenne
właściwości prozdrowotne.

wybieramy dla ciebie:
Herbaty kolorowe

K
ażdy rodzaj herbaty posiada unikalny
charakter naparu. Przyjrzyjmy się z
bliska herbacie zielonej, czerwonej,
białej i nie tylko. Warto wiedzieć, że
każdą herbatę inaczej się parzy i

każda ma trochę inne działanie. Zapraszamy w
podróż po krainie herbacianego suszu.

Zielona filiżanka
Herbata zielona to największy konkurent herba-

ty czarnej. Występuje pod wieloma postaciami i w
wielu wersjach smakowych. Japońscy naukowcy
są zdania, że zielona herbata zawiera substancje
przedłużające młodość. Posiada w swym składzie
polifenole i flawonoidy, wykazujące szerokie spek-
trum działania na organizm ludzki. Substancje te
obniżają ryzyko powstania miażdżycy tętnic, chro-
niąc przed zawałem serca. Ich działanie zostało
docenione w profilaktyce przeciwnowotworowej,
bo obecny w naparze galusan epigalokatechiny
zapobiega wzrostowi komórek nowotworowych.
Obecne w napoju garbniki mają działanie anty-
septyczne – skutecznie hamują mnożenie się cho-
robotwórczych bakterii i wirusów.

Listki herbaty zielonej nie powinny być zalewane
wrzątkiem, a zgodnie z chińskim rytuałem parze-
nia, należy je najpierw umyć, czyli wylać pierwszą
porcję uzyskanego naparu (tzw. „sicz ha”). Zda-
niem Chińczyków do picia nadaje się dopiero na-
pój po drugim, 2–3 minutowym parzeniu. Te
same listki można zalewać wodą w temperaturze
70–8 0C nawet trzykrotnie.

Sekrety Pu-erh
Po opublikowaniu badań prowadzonych na Uni-

wersytecie w Kunmingu otyli Amerykanie zaczęli
określać herbatę czerwoną Pu-erh mianem „mor-
dercy tłuszczu”. Efekt odchudzający związany ze
spożywaniem tego rodzaju herbaty najbardziej wi-
doczny był u pacjentów w wieku 40–60 lat. Pu-erh
jest skarbnicą związków flawonoidowych, które
uszczelniają i wzmacniają naczynia krwionośnych.
Ich działanie określa się jako przeciwzakrzepowe.
Ponadto obniżają ciśnienie krwi, wiążą metale i
toksyny. Działają też przeciwrodnikowo. Zawarte
w napoju związki aktywują enzymy do wydzielania
soków trawiennych oraz pobudzają perystaltykę je-
lit, dzięki czemu wspomagają walkę z nadwagą.

Listki Pu-erh należy zalewać wrzątkiem i pa-
rzyć 7–8 minut. Pamiętajmy, że dodany do her-
baty biały cukier neutralizuje większość jej
dobroczynnych właściwości. Herbatę najlepiej
pijać po posiłku.
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wybieramy dla ciebie: herbaty kolorowe
Herbata biała

Herbata biała inaczej nazywana
jest Pai Mu Tan. Jest ceniona w Azji,
w Europie nadal pozostaje mało
znana. Herbata biała powstaje z
młodych pączków krzewu herbacia-
nego, które są jedynie suszone. W
filiżance rozwija się cały piękny
kwiat. Daje bardzo delikatne i lekko
słodkie napary. Jest doskonała w
walce z wolnymi rodnikami i prze-
ciwdziała procesom starzenia ko-
mórek organizmu, pomaga więc
zachować młodość. Herbatę białą
zalewa się przestudzoną wodą i pa-
rzy ok. 7 minut.

Herbata niebieska
Herbata ulung – jest spotykana

pod różnymi nazwami: oolong, wu-
lung, bohea, herbata niebieska lub
szmaragdowa. To półfermentowa-
na herbata pochodząca z Chin i
Tajwanu. Ulung charakteryzuje się
dużą zawartością tanin, katechin,
przy stosunkowo niewielkiej ilości
kofeiny. Herbata niebieska norma-
lizuje ciśnienie krwi. Mogą ją bez-

piecznie spożywać kobiety w ciąży i
małe dzieci. Herbata błękitna na-
daje się do wielokrotnego zaparza-
nia. Przeważnie ulung parzony jest
od 3 do 5 razy.

Herbata wędzona
Lapsang Souchong to herbata wę-

dzona, inaczej nazywana rosyjską lub
karawanową. Swój specyficzny aro-
mat zawdzięcza tradycyjnemu chiń-
skiemu procesowi wędzenia w
kłębach sosnowego lub cedrowego

dymu. Daje bardzo mocne i wytrawne
napary, dlatego uważa się ją za her-
batę typowo męską. Jej smak bywa
porównywany do smaku cygar lub
whisky. Często pija się ją z mlekiem.

Co się kryje
w herbacianym
suszu?

Właściwości zdrowotne herbaty są
wypadkową wielu czynników: jakości
suszu, sposobu parzenia, ale przede
wszystkim częstotliwości jej spożycia.

Jakość suszu w pewnym stopniu
determinuje jakość naparu final-
nego. Herbaty dostępne są w for-
mie listków do zaparzania
(fusów), saszetek ekspresowych,

niekiedy ich dodatek stosuje się do
mieszanek owocowych. Przyjmuje
się, że im większe, mniej rozdrobnio-
ne listki, tym herbata jest wyższej ja-
kości. Liście herbaty zielonej zwykle
zwinięte są w pastorałki (malutkie
kuleczki). W suszu dobrych herbat
znajdują się jedynie listki i pąki, zaś w
tych gorszych można znaleźć gałązki,
patyczki i inne fragmenty, które się
nie zaparzają. Herbaty ekspresowe
posiadają natomiast swoje wymogi
standaryzacji – listki muszą być roz-
drobnione, aby napar pokonał barie-
rę torebeczki i stał się esencjonalny.

Naparowi nie służy dodatek aro-
matów czy esencji smakowych,
rzadko bowiem są to aromaty natu-
ralne, a zwykle syntetyczne albo
identyczne z naturalnymi. Na rynku
mamy w tej chwili tak szeroki wybór
herbat, że każdy bez problemu znaj-
dzie coś dla siebie.

Jakość herbaty można poznać po wyglą-
dzie suszu:
Herbata zielona – liście powinny mieć kolor od
srebrnoszarego do ciemnozielonego. Im jaśniejsza
barwa liści i większy połysk, tym herbata lepsza gatun-
kowo.
Herbata czarna – jej liście powinny być intensywnie czarne, błyszczą-
ce, z odcieniem pomarańczowym, granatowym lub czerwonym. Jeśli
liście są matowe, mamy do czynienia z surowcem kiepskiej jakości.
Herbata czerwona – najlepsze herbaty mają charakterystyczne czer-
wone zabarwienie na brzegach liści.
Herbata biała – jej liście powinny mieć jasną, srebrzystą barwę i deli-
katny puszek.

CZY WIESZ, ŻE...
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WYBIERAMY DLA CIEBIE: HERBATY KOLOROWE

Masa i cena: 
37,5 g, 4,50 zł

PPK Astra Sp. z o.o.

Rooibos Herbata 
z czerwonokrzewu

Skład: her ba ta Ro oibos,
aro mat 
War tość ener ge tycz na:
1 kcal, (5 kJ)
War tość od żyw cza 
100 ml pro duk tu: biał ko
<0,1 g, wę glo wo da ny 
<0,1 g, cu kry < 0,1 g
Spo sób pa rze nia:
za lać wrzą cą wo dą, za pa -
rzać od 8 do 10 minut. 

Na sza opi nia: bo ga te
źró dło prze ciw u tle nia czy,
któ re po ma ga ją chro nić or -
ga nizm przez wol ny mi rod -
ni ka mi. Obec ne w niej
fla wo no idy ła go dzą stres,
dzia ła ją re lak su ją co i od -
prę ża ją co. Her ba ta Ro -
oibos nie za wie ra ko fe iny,
dla te go moż na ją pić o do -
wol nej po rze dnia.

Masa i cena:
40 g, 6,99 zł

Malwa Tea

Malwa White Tea

Skład: her ba ta bia ła, aro -
mat
War tość ener ge tycz na:
1 kcal (5kJ)
War tość od żyw cza 
100 ml pro duk tu: biał ko
<0,3 g, wę glo wo dany 0,3 g,
cu kry ogó łem <0,2 g
Spo sób pa rze nia:
jed ną ły żecz kę her ba ty za lać
go rą cą wo dą, na stęp nie
przy kryć i za pa rzać 8–10

minut. Do za pa rze nia na le ży
uży wać świe żo za go to wa nej
wo dy.
Na sza opi nia: her ba ta bia ła
ma du żo wi ta mi ny C, po sia da
wła ści wo ści an ty ok sy da cyj ne
i an ty mu ta gen ne. Za wie ra po -
li fe no le, chro nią ce or ga nizm
przed ata kiem wol nych rod -
ni ków, któ re są od po wie dzial -
ne za pro ces sta rze nia się
or ga ni zmu.

Masa i cena:
70 g, 3,80 zł 

Bastek Coffee & Tea

Pu-erh herbata czerwona
liściasta z cytryną

Skład: her ba ta czer wo na
Pu -erh li ścia sta, aro mat,
skór ka cy try ny 
War tość ener ge tycz na:
1 kcal (5kJ)
War tość od żyw cza 
100 ml pro duk tu: biał ko
<0,3 g, wę glo wo da ny 
0,3 g, cu kry ogó łem <0,2 g
Spo sób pa rze nia:
od po wied nią ilość her ba ty

(ok. 1,5 g) za lać wrząt kiem,
za pa rzać 3–5 minut, na -
stęp nie li ście od dzie lić od
na pa ru.
Na sza opi nia: wspo ma ga
pra cę wą tro by, ob ni ża po -
ziom cho le ste ro lu, oczysz -
cza or ga nizm, po bu dza
pro ce sy tra wien ne. Dzia ła
ona je dy nie na zbęd ne po -
kła du tłusz czu.

Masa i cena:
100 g, 4,43 zł

Herbapol
Lublin S.A.

Herbata Zielona Herbapol
Skład: her ba ta zie lo na,
aro mat
War tość ener ge tycz na:
115 kJ (25 kcal)
War tość od żyw cza 
100 ml pro duk tu: biał ko 
5 g, wę glo wo da ny 7 g, 
cu kry <0,2 g, 
Spo sób pa rze nia:
ły żecz kę her ba ty li ścia stej
za lać go rą cą, lecz nie go tu -
ją cą się wo dą. Za pa rzać
pod przy kry ciem 3–5 mi -

nut. Jed na ły żecz ka her ba ty
prze zna czo na jest do przy -
go to wa nia jed nej szklan ki
na pa ru
Na sza opi nia: zie lo na
her ba ta uła twia spa la nie
tkan ki tłusz czo wej, dzię ki
cze mu wspo ma ga utrzy -
ma nie pra wi dło wej ma sy
cia ła. Za wie ra prze ciw u tle -
nia cze, któ re chro nią or ga -
nizm przed dzia ła niem
wol nych rod ni ków.

Masa i cena:
90 g, 24,77 zł

William's Nature
Product Sp z o.o.

Herbata biała Williams White

Skład: her ba ta bia ła, aro -
mat na tu ral ny, su szo na
grusz ka, ka wał ki jo gur tu.
War tość ener ge tycz na:
2 kcal, (8 kJ)
War tość od żyw cza 
100 ml pro duk tu: biał ko
<0,3 g, wę glo wo da ny 
0,3 g, cu kry ogó łem <0,2 g
Spo sób pa rze nia: do pod -
grza nej fi li żan ki lub czaj -
nicz ka wło żyć 
sa szet kę z her ba tą. Za lać

wo dą o tem pe ra tu rze
70–80˚C i pa rzyć pod 
przy kry ciem ok. 2–3 minut.
Na sza opi nia: ma bar dzo
du żą za war tość prze ciw u -
tle nia czy, so li mi ne ral nych i
wi ta min. Po sia da wła ści -
wo ści an ty ok sy da cyj ne
trzy krot nie wyż sze niż her -
ba ta zie lo na. Po sia da rów -
nież du żo wi ta mi ny C i
ko fe iny, po bu dza, a tak że
wzma ga kon cen tra cje.

Masa i cena:
100 g, 7 zł

Zas-Pol Sp. z o.o.

Jaf Tea Herbata zielona
o dużym liściu

Skład: her ba ta zie lo na,
aro mat
War tość ener ge tycz na:
1 kcal (5kJ)
War tość od żyw cza 
100 ml pro duk tu:
biał ko <0,3 g, wę glo wo da -
ny 0,3 g, cu kry ogó łem
<0,2 g
Spo sób pa rze nia:
za pa rzać za le wa jąc her ba -
tę świe żo za go to wa ną, lek -

ko prze stu dzo ną 
(ok. 80–90oC) wo dą.  
Na sza opi nia: ma ona
wła ści wo ści ha mu ją ce 
roz wój bak te rii w ukła dzie
po kar mo wym. Po bu dza 
go rów nież do wy dzie la nia
so ków tra wien nych. 
Po bu dza tak że dzia ła nie
pę che rza mo czo we go, 
co przy śpie sza wy da la nie
tok syn z or ga ni zmu.

Masa i cena:
100 g, 5,49 zł

Amber Spark SA

Herbata liściasta Irving
Zielona Green Superior

Skład: her ba ta zie lo na 
li ścia sta, aro mat
War tość ener ge tycz na:
0,4 kcal, (1,7 kJ)
War tość od żyw cza 
100 ml pro duk tu:
biał ka: 0 g, wę glo wo da ny
0,09 g, cu kry: 0,07 g,
tłuszcz: 0 g
Spo sób pa rze nia:
ły żecz kę na fi li żan kę, za lać
wo dą o tem pe ra tu rze 

80–90oC, pa rzyć 
2–3 mi nu ty.
Na sza opi nia: her ba ta
zie lo na ko rzyst nie wpły wa
na utrzy ma nie od po wied -
nie go po zio mu cho le ste ro -
lu oraz wspo ma ga
utrzy ma nie pra wi dło wych
pro por cji „do bre go” i „złe -
go” cho le ste ro lu. Jest tak że
na tu ral nym prze ciw u tle nia -
czem.

Masa i cena:
100 g, 6,99 zł

Bio-Active Sp. z o.o.

Herbata czerwona o smaku
cytrynowym, liściasta

Skład: her ba ta czer wo na,
aro mat.
War tość ener ge tycz na:
1 kcal (5kJ)
War tość od żyw cza 
100 ml pro duk tu: biał ko
<0,3 g, wę glo wo da ny 0,3 g,
cu kry ogó łem <0,2 g
Spo sób pa rze nia:
jed ną ły żecz kę her ba ty za lać
go rą cą wo dą, na stęp nie

przy kryć i za pa rzać
8–10 minut. 
Na sza opi nia: ko rzyst nie
wpły wa na utrzy ma nie od -
po wied nie go po zio mu cho -
le ste ro lu oraz wspo ma ga
utrzy ma nie pra wi dło wych
pro por cji „do bre go” i „złe -
go” cho le ste ro lu. Jest tak że
na tu ral nym prze ciw u tle nia -
czem.

Masa i cena:
100 g, 19 zł

Oskar International
Trading Sp. z o.o.

Oskar Gold Yunnan White Tea
Skład: her ba ta bia ła, 
aro mat
War tość ener ge tycz na:
1 kcal (5kJ)
War tość od żyw cza 
100 ml pro duk tu: biał ko
<0,3 g, wę glo wo da ny 
0,3 g, cu kry ogó łem <0,2 g
Spo sób pa rze nia:
jed ną por cję her ba ty
(ok.1,5 g) za lać wo dą o
tem pe ra tu rze 90oC, na stęp -
nie pa rzyć pod przy kry -

ciem 2–3 mi nu ty
Na sza opi nia: po sia da
naj sil niej sze wła ści wo -
ści an ty ok sy da cyj ne 
i an ty mu ta gen ne (zmniej -
sza ry zy ko po wsta wa nia
zmian no wo two ro wych 
w ko mór kach). Dla te go 
po le ca się ją przede
wszyst kim tym oso bom,
któ re mo gą być ob cią żo ne
ge ne tycz nie cho ro bą no wo -
two ro wą. 

Masa i cena:
100 g, 4,99 zł

PPH Biofluid

Biofix Zielona herbata 
z opuncją figową

Skład: her ba ta zie lo na,
aro mat, opun cja fi go wa
War tość ener ge tycz na:
1 kcal (5kJ)
War tość od żyw cza 
100 ml pro duk tu: biał ko
<0,3 g, wę glo wo da ny 
0,3 g, cu kry ogó łem <0,2 g
Spo sób pa rze nia:
fi li żan kę za lać go rą cą, ale
nie wrzą cą wo dą, pa rzyć

pod przy kry ciem 2–5 minut,
je śli ma dzia łać od prę ża ją -
co pa rzyć do 8 mi nut.
Na sza opi nia: za wie ra ona
mię dzy in ny mi wi ta mi ny A,
B, C, PP, K, mi ne ra ły i mi kro -
ele men ty. Sprzy ja gro ma dze -
niu w or ga ni zmie wi ta mi ny
C, jej li ście za wie ra ją aż
czte ry ra zy wię cej tej wi ta mi -
ny niż np. sok z cy try ny.
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ZAPYTAJ EKSPERTA
Nasi eksperci odpowiadają na pytania 
czytelniczek z zakresu zdrowia, urody i dietetyki.
Piszcie do nas: zdrowo@eurosys.pl

Po le cam wy ko na -
nie ba da nia try cho -
lo gicz ne go. Po le ga
ono na zba da niu
skó ry gło wy spe -

cjal ną mi kro ka me rą. Ka me ra ta po więk sza
ob raz na wet 200-krot nie, a naj now sze
urzą dze nia na wet do 250 ra zy, co po zwa -
la na pre cy zyj ne obej rze nie wło sa i skó ry.
Za po mo cą ka me ry moż na tak że oce nić fa -
zę wzro stu wło sa i obej rzeć ce bul kę. Urzą -
dze nie jest pod łą czo ne do kom pu te ra, co
umoż li wia zro bie nie zdjęć za ata ko wa nej
cho ro bą skó ry i ro bie nie ta kich ska nów w
trak cie ca łe go le cze nia, by po rów nać, ja kie

zmia ny uzy ska no po za sto so wa niu ku ra cji.
Więk szość pro ble mów z na szy mi wło sa mi,
w tym ich nad mier ne wy pa da nie czy łu pież,
spo wo do wa na jest wła śnie złym sta nem
skó ry gło wy. Bez te go ba da nia trud no jest
okre ślić ro dzaj scho rze nia. Jest ono cał ko -
wi cie bez piecz ne i bez bo le sne, moż na je
wy ko ny wać do wol ną ilość ra zy. Wy nik ta -
kie go ba da nia po mo że do brać wła ści wą
te ra pię do sto so wa ną do na sze go pro ble -
mu. Prze waż nie po do bra niu od po wied -
nich pre pa ra tów, zde cy do wa ną po pra wę
le czo ne go ob sza ru pa cjen ci za uwa ża ją już
po 6 ty go dniach. Ce ny ba da nia wa ha ją się
od 50 do 150 zł.

TRYCHOLOG

Agnieszka Trepka, trycholog, 
właścicielka salonu Beauty Hair w Warszawie

Mo je wło sy są rzad kie i mi mo że sta ran nie je pie lę -
gnuję, wy glą da ją jak by by ły w fa tal nym sta nie. 
Co mogę zrobić?

So czew ki fa kij ne są
wsz cze pia ne pa cjen -
tom w wie ku 20–40
lat, któ rzy ma ją krót -

ko wzrocz ność więk szą niż -7,0 diop trii i mniej -
szą niż -17,0 diop trii i nie mo gą mieć la se ro wej
ko rek ty wa dy. Dla te go nie re ko men du ję te go
roz wią za nia osobom z wa dą wzro ku -3,25
diop trii. Przed ope ra cja mi (dla każ de go oka od -
dziel nie w od stę pie oko ło 2 ty go dni) wy ko ny -
wa ne są ba da nia dia gno stycz ne, okre śla ją ce

do kład ną wiel kość wa dy oraz po mia ry bio me -
trycz ne oczu. Wa run kiem wy ko na nia ope ra cji
jest po sia da nie od po wied niej bu do wy oczu,
umoż li wia ją cej bez piecz ne wsz cze pie nie so cze -
wek do oczu i umiesz cze nie ich w tzw. ko mo -
rze przed niej, po mię dzy ro gów ką a so czew ką
wła sną. Ope ra cja jest bez bo le sna – wy ko ny wa -
na w znie czu le niu miej sco wym. Po operacji
stosuje się kro ple prze ciw za pal ne przez oko ło 3
ty go dnie. Po pra wa wi dze nia jest na tych mia sto -
wa, prak tycz nie już na stęp ne go dnia.

OKULISTA

Wojciech Kołodziejczyk dr n. med., Klinika Okulistyki 
II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Warszawie

Mam 29 lat i wa dę wzro ku -3,25 diop trii. My śla łam o za bie gu
wsz cze pie nia so cze wek. Czy są ja kieś prze ciw wska za nia?

STOMATOLOG
Mam kil ka ko ron na zę bach,
na cho dzą one tro chę na
dzią sła. Co mo że być przy -
czy ną bó lu i krwa wie nia z
dzią seł pod ko ro na mi?
Tomasz Sypień, lekarz medycyny,
stomatolog z Kliniki Implantologii 
i Stomatologii Estetycznej
Stomatologia Bracia Sypień.

Krwa wie nie dzią seł to ozna ka ich sta nu
za pal ne go. To pierw szy ob jaw, któ ry po -
wi nien skło nić do wi zy ty u sto ma to lo ga.
Ko ro na pro te tycz na, któ rej wy ko na nie w
okre ślo nym przy pad ku jest ko niecz ne ze
wzglę du na po trze bę trwa łej od bu do wy
utra co nych tka nek zę ba, sa ma w so bie
mo że sta no wić źró dło pro ble mów. Przy -
czy ną krwa wie nia z dzią seł mo że być nie -
szczel ność ko ro ny, in ny mi sło wy jej złe
wy ko na nie. Je śli są to ko ro ny por ce la no -
we na me ta lo wej pod bu do wie, w grę
wcho dzi też od czyn aler gicz ny. W ta kim
przy pad ku roz wią za niem pro ble mu bę -
dzie wy mia na ko ro ny na in ną, wy ko na ną
z tlen ku cer ko nu. Jest to two rzy wo hy po -
ale gricz ne.

Zbyt sze ro kie ko ro ny są po wo dem gro -
ma dze nia się osa dów i ka mie nia pod na -
wi sa mi. Obrzęk dzią seł nie jed no krot nie
to wa rzy szy za ni ko wi ko ści utrzy mu ją cej
ząb. Je śli nie usu nie się przy czy ny za pa le -
nia, mo że to do pro wa dzić do roz chwia -
nia zę ba, a w kon se kwen cji na wet do
je go utra ty.

Le cze nie do mo wy mi spo so ba mi mo że być
wręcz szko dli we. Mam na my śli sto so wa -
nie na przy kład al ko ho lu do sma ro wa nia
krwa wią cych dzią seł. W sy tu acji krwa wie -
nia z dzią seł na le ży udać się do den ty sty.
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W se ria lu „Ho ży Dok to rzy” emi -
to wa nym w Co me dy Cen tral, John
Do rian (JD) za ko chu je się w pięk -
nej, mło dej dziew czy nie – Ju lie Qu -
inn. Nic w tym dziw ne go – fa ni
se ria lu do sko na le wie dzą, że ty tu ło -
wy bo ha ter czę sto się za ko chu je,
jed nak w tym przy pad ku chodzi nie
ty le o sam fakt za uro cze nia, ile o
spe cy ficz ność je go wy bran ki. Otóż
Ju lie ma no to rycz ne go pe cha. A to
wy wró ci się i spad nie na nią pół ka
z książ ka mi, a to wy trą ci ta cę kel -
ne ro wi, jesz cze in nym ra zem po -
tknie się i po obi ja. Ma ło co jej się
na praw dę uda je. Ju lie spra wia wra -
że nie oso by nie pew nej swo jej war -
to ści i prze ko na nej, że za wsze
bę dzie jej to wa rzy szył zły traf. 

To nie jest zła kar ma
Wie le osób ma po dob ne pro ble -

my. Uzna jąc, że ma w ży ciu nie -
odwo łal ne go pe cha, na wet nie
pró bu je wspi nać się na wy ży ny
swo ich moż li wo ści. Towarzyszy im
prze świadczenie, że nie są wy star -
cza ją co do bre, by osią gnąć wy zna -
czo ny cel. Tym cza sem prze ko na nia
na wła sny te mat nie dość, że wpły -
wa ją na na szą sa mo oce nę, to w
do dat ku ma ją wpływ na to, co fak -

tycz nie mo że my osią gnąć, a cze go
nie. „Twój suk ces ogra ni czo ny jest
tyl ko przez Two ją wy obraź nię” –
po wie dział swo je go cza su je den z
naj bo gat szych lu dzi na świe cie,
Mark Hu ghes, i miał ra cję. Za po -
mniał jedynie o tym, że obok ma -
rzeń nie zwy kle waż ne jest to, w ja ki
spo sób po strze ga my sie bie.

Co my ślisz o so bie?
Źró dłem nie wia ry we wła sne

moż li wo ści są ne ga tyw ne prze ko -
na nia na swój te mat. Je że li uwa ża -
my, że je ste śmy niewystarczająco
do brzy czy zdol ni, że by co kol wiek
osią gnąć, to tak wła śnie bę dzie.
Nasz umysł cał kiem ła two ule ga
bowiem au to per swa zji i przyj mu je
za fakt to, czym go kar mi my. W
do dat ku na sze cia ło wy sy ła wów -
czas ko mu ni ka ty do oto cze nia, któ -
re sy gna li zu ją nasz brak pew no ści
sie bie. W ten spo sób po wsta je
błęd ne ko ło, bo po twier dze nie z ze -
wnątrz umac nia nas w ne ga tyw -
nych prze ko na niach o so bie. Że by
prze rwać ten za klę ty krąg, mu si my
zro bić do kład nie to sa mo, co go
wy wo ła ło – stwo rzyć prze ko na nia
na wła sny te mat, ty le że no we, po -
zy tyw ne. Jak to zro bić?

W po szu ki wa niu 
au to ry te tu

Za cznij od po szu ki wa nia wzor -
ców. Peł no ich na każ dym kro ku –
w in ter ne cie, te le wi zji, książ kach...
Bar dzo wie le osób, któ re osią gnę ły
suk ces, dzie li się re cep ta mi, jak to
zro bić, z in ny mi ludź mi. Nie cho dzi
jed nak o sa me re cep ty, bo tych
jest spo ro – w za leż no ści od ce lów,
ja kie sta wia ją so bie in ni lu dzie, na -
to miast za każ dym ra zem ma my
do czy nie nia z po dob ną po sta wą i
prze ko na nia mi. Lu dzie suk ce su i
au to ry te ty to oso by pew ne sie bie,
spo koj ne, opty mi stycz ne i bar dzo
zmo ty wo wa ne. Wszyst kim tym, co
skła da się na ich suk ces – my -
ślami, któ re im to wa rzy szą, re flek -
sjami po osią gnię ciu suk ce su –
chęt nie się dzie lą. Przy swo je nie te -
go ty pu prze ko nań mo że być po -
moc ne w roz bi ciu na szych
do tych cza so wych sche ma tów nie -
po wo dze nia.

Szcze ra roz mo wa 
z sa mym so bą

Gdy na ła du je my już swo je aku -
mu la to ry po zy tyw ny mi hi sto ria mi
in nych lu dzi, po ra na krok w kie -
run ku bu do wa nia wła snych suk ce -
sów. W tym ce lu na le ży za dać
so bie kil ka py tań i szcze rze na nie
od po wie dzieć. Po pierw sze: dla cze -
go mo gę osią gnąć suk ces? Tak za -
da ne py ta nie ma nam po móc w
od na le zie niu ukry tych po kła dów
mo ty wa cji. Nie py ta my: „czy mo gę
to zro bić?” ani „jak mo gę to zro -
bić?”, ale wła śnie „dla cze go mo -
gę?”. Sło wo „dla cze go” otwie ra
znacz nie wię cej drzwi niż in ne py ta -
nia. Nie za leż nie od te go, na ja kim
eta pie je ste śmy i czy wie rzy my we
wła sne umiejętności, py ta nie „dla -
cze go” po mo że nam zna leźć po -

wo dy, któ rych mo gli śmy sobie
wcze śniej nie uświa da miać. 

Na stęp nie wy obraź my so bie po -
zy tyw ne skut ki te go, że je ste śmy
oso ba mi pew ny mi sie bie i wie rzą -
cy mi we wła sne moż li wo ści – to
mo że być wszyst ko, co chcie li by -
śmy osią gnąć. Kie dy to już zro bi my,
czas za py tać: dla cze go te po wo dy
są dla mnie tak waż ne? Ta ka re -
flek sja bar dzo czę sto da je sil ny im -
puls do wdro że nia ich w ży cie.
Po tem po zo sta je już tyl ko suk ce -
syw na re ali za cja swo ich pla nów i
sto so wa nie się do no wych, po zy -
tyw nych prze ko nań.

Sa mo oce na by wa nie sta bil na,
więc naj le piej ca łą my ślo wą ope ra -
cję po wta rzać cy klicz nie i do dat ko -
wo spi sać ją na kart ce. Po ja kimś
cza sie, gdy do ko na ją się trwa łe
zmia ny w struk tu rach po znaw czych
na szej sa mo oce ny, nie bę dzie trze -
ba jej powtarzać. Na sze prze ko na -
nia trwa le się zmie nią. W kie run ku
suk ce su rzecz jasna.

PSYCHOLOG RADZI

Sięgnij po sukces! Bo możesz
Jeśli uważasz, że nie stać Cię na więcej, a nowych wyzwań nie warto podejmować, bo
są skazane na niepowodzenie, najwyższy czas zrewidować poglądy na własny temat.

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

� Inspiruj się złotymi radami ludzi,
którzy osiągnęli w życiu sukces
lub spełniają się na co dzień 
i osiągają nieprzeciętne cele.
Spróbuj przyswoić sobie ich 
złote myśli.

� Zadaj sobie pytanie o to, dlaczego
możesz osiągnąć sukces i myśleć
pozytywnie o sobie. Unikaj
myślenia: jak i co możesz zrobić,
żeby tak się stało. Na te pytania
przyjdzie czas, kiedy już zmienisz

swoje nastawienie i przekonania
na własny temat. Zdziwisz się, 
jak łatwo znajdziesz wówczas 
na nie odpowiedź. 

� Wyobraź sobie pozytywne efekty
zmiany własnych przekonań 
i zastanów się, dlaczego są 
one dla ciebie ważne.

� Powtarzaj codziennie ten proces,
aż rozbijesz dotychczasowe
schematy i naładujesz się
pozytywną energią. 

JAK POPRAWIĆ SAMOOCENĘ?
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rozmowa numeru

Wciąż nie lubię
wysokości

Mu szę przy znać, że je -
stem pod wra że niem: dwa
ty go dnie te mu we szła Pa ni
na Mont Blanc. Skąd ta ki
po mysł?

Ma rzy łam o tym od daw -
na. Ko cham wy zwa nia,
zwłasz cza je śli wią żą się
z na tu rą i prze kra cza niem
wła snych ba rier w gło wie i
cie le. Kie dyś ma rzy łam o
tym, że by prze biec ma ra ton.
Dziś mam na swo im kon cie
dzie sięć met po po ko na niu
42 kilometrów i 195 metrów.
A to prze cież gi gan tycz ny
wy si łek dla ca łe go cia ła. I
dla gło wy, któ ra ku si: „Od -
pocz nij. Nie dasz ra dy. Daj
so bie spo kój“. Po dob nie by ło
z Mont Blanc. Wy jąt ko wa
gó ra, któ ra wy ma ga po ko ry,
przy go to wa nia fi zycz ne go i
wia ry, że szczyt jest w za się -
gu moż li wo ści. Uda ło się!

Wła śnie to mnie za sta na -
wia: wej ście na ta ki szczyt
to ogrom ny wy si łek. Jak
przy go to wy wa ła się Pa ni
do tej przy go dy? Kon dy cyj -
nie na pew no by ła wy zwa -
niem.

Na co dzień bie gam, bo
2-3 ra zy do ro ku mie rzę się
z dy stan sem ma ra toń skim,
więc w tre nin gach w za sa -
dzie nie mam prze rwy. O
kon dy cję się nie mar twi -
łam, bar dziej o to, jak mój
or ga nizm za cho wa się na
wy so ko ści. Na szczę ście to
oka za ło się naj mniej szym
pro ble mem: nie mia łam

za dysz ki, za wro tów gło wy,
nie mu sia łam się za trzy my -
wać co kil ka mi nut, że by zła -
pać od dech. Die ta? Po
pro stu zdro wa: wa rzy wa,
owo ce, ry by, ka sze. To, co
zwy kle. Do dat ko wo: pacz ka
orze chów przy pod cho dze niu
pod gó rę. Dla mnie to lep szy
za strzyk ener gii od ener ge -
tycz nych, słod kich ba to nów. 

Mo że przed wę drów ką ta -
ka co dzien na die ta wy star -
czy ła, ale pew nie sa ma
wspi nacz ka wy ma ga ła szcze -
gól ne go od ży wia nia. Od czu -
wa ła Pa ni, że or ga ni zmo wi
cze goś bra ku je?

Pi łam izo to nik, czy li wo dę
z so lid ną daw ką wi ta min i mi -
ne ra łów, któ re są tak skom -
po no wa ne, że by bły ska -
wicz nie prze do sta wać się do
krwi i od ży wiać or ga nizm. Do
te go su szo ne owo ce i orze -
chy. Wy star czy ło. Nie mia łam
ka na pek, cze ko la dy, ba to nów.
By łam tak sku pio na na pod -
cho dze niu pod gó rę, że za po -
mnia łam o gło dzie.
Na to miast przed sa mą wę -
drów ką, przez dwa dni ku mu -

lo wa łam ener gię, czy li
ja dłam wę glo wo da ny:
ryż i ma ka ron. 

Po dob no cier pi Pa ni
na lęk wy so ko ści. Jak
ra dzi ła so bie z nim Pa -
ni na szla ku?

Tak, choć ja ko dziec -
ko mo głam wi sieć
z bal ko nu gło wą w dół

Beata Sadowska 
urodziła się w 1974 roku w Warszawie. Jest dziennikarką i prezenterką
telewizyjną. Pracę w mediach rozpoczęła od radia, a obecnie prowadzi
poranny program Pytanie na śniadanie w telewizyjnej Dwójce. Ma
również doświadczenie w prowadzeniu imprez, jak Róże Gali, Sopot
Hit Festiwal czy wakacyjne trasy koncertowe Hity na czasie.
Od kilku lat pasjonuje się wspinaczką wysokogórską. Zdobyła kilka
szczytów w masywie Mont Blanc, uczestniczyła w tygodniowym
wyjeździe do Alagni, a wiosną 2010 roku przeszła na nartach w 6 dni
Haute Route, czyli trasę od Chamonix do Zermatt. Ma za sobą również
rajdy Dakar i SilkWay Rally.

Z Beatą Sadowską o przekraczaniu własnych granic rozmawia Dagmara Moszyńska.



29sierpień 2012   Żyj Zdrowo i Aktywnie

i śmiać się wnie bo gło sy. Dziś nie lu bię wy so -
ko ści. Nie wy chy li ła bym się z ta ra su wie żow -
ca, a pod czas wspi na nia nie jest dla mnie
fraj dą pa trze nie w dół, że by na pa wać się wi -
do kiem, spraw dzać jak wy so ko już za szłam.
Na szla ku, o dzi wo, w ogó le mi to nie prze -
szka dza. Pew nie dla te go, że szczyt to nie jest
ma lut ki wierz cho łek, gdzie mie ści się jed na
oso ba. Kie dy wo kół mam ty le prze strze ni, do -
zna nia są ła god niej sze.

Wej ście na Mont Blanc to nie je dy ne Pa ni
eks tre mal ne osią gnię cie w ostat nim cza sie.
Uczest ni czy ła Pa ni w raj dzie sa mo cho do wym
w Ro sji. Co by ło naj trud niej sze dla or ga ni zmu
przy tym wy sił ku? 

Wła śnie wró ci łam z Sil kWay Ral ly, czy li dru -
gie go po Da ka rze naj trud niej sze go raj du te -
re no we go na świe cie. Je cha łam z NAC Ral ly
Te am w fo te lu sied mio to no wej cię ża rów ki! I
to pra wie 4 ty sią ce ki lo me trów Je dwab nym
Szla kiem przez Ro sję. 

Naj trud niej sza rzecz? Nie bać się, za ufać,
że – choć ten ko los tań czy na bło cie jak ba -
let ni ca – nie wy wró ci się. Jeść i pić tak, że by
przez 700 ki lo me trów nie trze ba by ło wy sia -
dać z ka bi ny. Prze cież to rajd, ści ga my się.
Przy zwy cza ić się do te go, że gło wa pod ska ku -
je na każ dym wer te pie.

Zde cy do wa nie nie brzmi to jak spo koj ny
wa ka cyj ny urlop. Od kie dy jest Pa ni zwo len -

nicz ką ta kich eks tre mal nych spor tów, wy -
ma ga ją cych prze cież du żej spraw no ści, ob -
cią ża ją cych or ga nizm? 

Już ja ko dziec ko ko cha łam się ru szać. Na
po dwór ku za wsze by ło mnie peł no: sko ki na
od le głość z roz bu ja nej do gra nic moż li wo ści
huś taw ki, gra w gu mę, zbi ja ka, wy ści gi po
ga łę ziach drzew... Po tem przez 6 lat tre no -
wa łam lek ko atle ty kę na Le gii. Gra łam w te -
ni sa, squ asha, jeź dzi łam kon no. Ja ko
dzien ni kar ka te le wi zyj nej Dwój ki po je cha -
łam na Rajd Da kar i po łknę łam bak cy la. Po
po wro cie zro bi łam pra wo jaz dy na mo to -
cykl, ostat nio – li cen cję raj do wą, czy li li cen -
cję za wod ni ka FIA. Tyl ko z tym pa pie rem
mo głam wy star to wać w Ro sji ja ko uczest -
nicz ka raj du. W dniu, kie dy zda wa łam eg za -
min, od by ła się też in au gu ra cja mar ki
mo do wej ZO UZA, któ rą stwo rzy ły śmy ra -
zem z przy ja ciół ką (www.zo uza bags.com).
Oj, du żo te go! A wra ca jąc do spor tu: ko -
cham nar ty, ale te po za tra sa mi, z prze wod -
ni ka mi PSPW (Pol skiego Sto wa rzy sze nia
Prze wod ni ków Wy so ko gór skich), któ rzy za -
bie ra ją mnie tam, gdzie nie ma lu dzi, a jest
pięk na na tu ra.

Jak to wszyst ko prze kła da się na Pa ni co -
dzien ny stan zdro wia? Prze cież or ga nizm
mu si być wy czer pa ny, wy ma gać spe cjal nej
die ty, dba nia o nie go.

Na co dzień sta ram się jeść zdro wo i z gło -
wą. Ro bię za ku py w ekoskle pach. Uni kam
barw ni ków, kon ser wan tów, prze two rzo nej
żyw no ści. Je śli ja ja, to tyl ko ze rów ki, z wol ne -
go wy bie gu, od kur, któ re wi dzą tra wę, a nie
tyl ko klat kę. Je śli mię so – to wy łącz nie ry by.
Uwiel biam wa rzy wa i ka sze. Zda ję so bie
spra wę, że przy tem pie, w ja kim ży ję i in ten -
syw no ści, w ja kiej funk cjo nu ję, mi mo ra cjo -
nal nej die ty, mo gą po ja wić się nie do bo ry.
Dla te go za ży wam su ple men ty die ty. To
skład ni ki ak tyw ne w mak sy mal nych daw -
kach. Wi ta mi ny, mi ne ra ły, nie na sy co ne kwa -
sy tłusz czo we. Nie tyl ko za pew nia ją to,
cze go mi bra ku je, ale też dba ją o mo ją skó -
rę, na wil ża ją. Ży ję ak tyw nie, ale też zdro wo.
Wie rzę, że je stem tym, co jem. I że or ga nizm
na co dzień od pła ca mi za to, jak go trak tu -
ję. Dla te go po raj dach, ma ra to nach i in nych
za wo do wych atrak cjach zwal niam. Idę na
ma saż. Wy łą czam ko mór kę, co nie któ rych
do pro wa dza do sza łu, ale tu nie bra ku je mi
aser tyw no ści. A w wa ka cje obo wiąz ko wo zni -
kam na ty dzień w Ośnie Lu bu skim, gdzie
pra wie nie wy cho dzę ze SPA Afro dy ta: ma -
saż taj ski, ajur we dyj ski i shiat su. I tak w kół -
ko. Ni gdy mi się nie znu dzą!

rozmowa numeru

sama o sobie
BEATA
SADOWSKA 
Dbam o swo je 
zdro wie, ale cza sem... 
Nie do sy piam. Pra cu ję za szyb ko i zbyt in -
ten syw nie i mo je uko cha ne 7–8 go dzin w
łóż ku to ma rze nie ścię tej gło wy. 
A sen to prze cież naj lep szy lek: re ge ne ra cja
or ga ni zmu, si ła na ca ły dzień, ener gia, en -
dor fi ny. Eh...

Spo sób na do bry 
po czą tek dnia 
Go dzin ny bieg z mo im psem
nad Wi słą. Or ga nizm bu dzi się
do ży cia, mózg do tle nia, en -
dor fi ny bu zu ją, gło wa od po czy -
wa. A po po wro cie do do mu: owsian ka na
wo dzie z glo na mi i ole jem ar ga no wym al bo
wer sja na słod ko: owsian ka na mle ku so jo -
wym z ba ka lia mi i mio dem. Py cha!

Nie za po mnia ne 
wa ka cje 
Każ de są nie za po mnia ne,
bo ma ją w so bie „to coś“:
spo tka ne go czło wie ka,
miej sce, któ re zo sta je w
ser cu, za pach, smak. Na

pew no Mon go lia, bo ko cham prze strzeń i
naj le piej od po czy wam w na tu rze. A tam, po
kil ku na stu go dzi nach jaz dy przez ste py, ho -
ry zont nie przy bli żał się na wet o cen ty metr...

Pa miąt ka z po dró ży 
Przy wo żę co raz mniej. To się u
mnie zmie ni ło: kie dyś by ły fi -
gur ki, ma ski, bęb ny. Dziś – je -
śli już – to przy pra wy, her ba ta,
ja kiś lo kal ny fry kas al bo sta ra,
wy szu ka na na tar gu bi żu te ria.

Mo je da nie 
po pi so we 
Ka wa we dług pię ciu
prze mian. Do go tu ją cej
się wo dy stop nio wo, w
od stę pach dwu mi nu to -
wych, do da je my dwie ły -
żecz ki świe żo zmie lo nej

ka wy, su szo ny im bir, kar da mon, goź dzi ki,
cy na mon, miód, szczyp tę so li i dwie kro pel -
ki cy try ny. Ta ka ka wa to so lid na daw ka
ener gii i zna ko mi ty bu dzik. Zi mą – ge nial nie
roz grze wa. Przy no si łam ją ze so bą w ter -
mo sie na dłu gie na gra nia, któ re za czy na ły
się bla dym świ tem. Usta wia ła się ko lej ka
z kub ka mi. ☺
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Mo da na zdję cia przed sta wia ją -
ce lu dzi „ode rwa nych” od zie mi
po cho dzi z in ter ne tu (a do kład niej
Fa ce bo oka). Le isu re di ving, bo ta -
ką na zwę otrzy ma ły spon ta nicz ne
sko ki do wo dy w ubra niu z uży -
ciem nie ty po wych re kwi zy tów ty pu
ka pe lusz czy ku bek do ka wy, re je -
stro wa ne na zdję ciu, do cze kał się

pierw szych na świe cie za wo dów w tej ka te go rii. W lip cu na te re nie Aqu apark
So pot wy star to wał Ci te am Le isu re Di ving CUP. Mi strzo wie sza lo nych sko ków
zo sta ną rów nież wy ło nie ni w Po zna niu, Gdań sku, Wro cła wiu, Zie lo nej Gó rze i
Ślą sku. Zdję cia ska czą cych w po zy cji „wy lu zo wa nej” są re je stro wa ne bez po -
śred nio na ekra nie LED, dzię ki cze mu uczest ni czy ma ją oka zję śle dzić swo je
po czy na nia na bie żą co. Oczy wi ście zdję cia moż na póź niej za mie ścić na Fa ce -
bo oku. Ga le ria mi strzów le isu re di ving, wy ło nio nych pod czas im pre zy, jest
dostępna na fan pa ge’u or ga ni za to ra – Ci te am.pl.

Nowe szlaki z małym podróżnikiem
Dla mam wakacje to wyzwanie, bo chciałybyśmy zapewnić

dzieciakom aktywny wypoczynek na miarę ich potrzeb i energii... a
przy okazji same marzymy o urlopie i odpoczynku. Dlaczego nie

połączyć jednego z
drugim? Portal Traseo.pl
zachęca do udziału w
konkursie „Wakacje z
dzieckiem” i
udowodnienia, że
rodzina z dzieckiem
może spędzić aktywne
wakacje na szlaku, na
wycieczce rowerowej czy
spływie kajakowym. Aby
wziąć udział w
konkursie, trzeba zgłosić

pomysł na ciekawą trasę z dzieckiem na portalu Traseo.pl. Konkurs
trwa od 22.06 do 31.08, więc propozycje rodzinnych szlaków można
zgłaszać przez całe wakacje. Nagrody to sprzęt turystyczny i książki
dla dzieci i rodziców.

CO, GDZIE, KIEDY
WYDARZENIA

Pierwsze na świecie mistrzostwa
w leisure diving – w Polsce!

zaprosili nas

We wrze śniu
Zdro we oczy
Nie za leż nie od po ry ro ku na -

sze oczy są na ra żo ne na zmę -
cze nie i po draż nie nia. Cho ro by

oczu roz wi ja ją się la ta mi, dla te go o
zdro wiu oczu na le ży my śleć już te raz. W

nad cho dzą cym nu me rze do wiesz się, jak dbać o
oczy pra cu jąc przy kom pu te rze, czy war to ko ry -
go wać wa dę wzro ku za po mo cą no wo cze snych
me tod oku li stycz nych i wie le wię cej.

Cel: uzdro wi sko
Chcesz być ku ra cjusz ką? Proz dro wot ne wła ści -
wo ści wód mi ne ral nych oraz pięk no przy ro dy
wo kół spra wia ją, że za miast do SPA wy bie ra -

my się co raz czę ściej do uzdro wisk. Dla cze go
war to je chać do uzdro wi ska i co tam na nas
cze ka? 

Pre zen ta cja: pre pa ra ty z błon ni kiem
Wy bie ra my dla cie bie pre pa ra ty z naj więk szą za -
war to ścią błon ni ka. Po łą cze nie błon ni ka z in ny mi
skład ni ka mi spra wia, że pre pa rat ma nie tyl ko
dzia ła nie wspo ma ga ją ce tra wie nie i prze ciw dzia -
ła ją ce za par ciom, lecz tak że wspo ma ga od chu -
dza nie.

Podnieś od por ność
Wy star czy je den zim niej szy po dmuch wrze śnio -
we go wia tru, by po wró ci ły prze dłu ża ją ce się
infek cje i prze zię bie nia. Mo żesz za po biec je sien -
ne mu spad ko wi for my, wzmac nia jąc od por ność
za wcza su przy po mo cy die ty.

PRZECZYTAJ

W NASTĘPNYM

NUMERZE

Mecz dla ser ca
W Za brzu od bę dzie się VI Tur niej

Pił ki Noż nej o Pu char Prze chod ni
Fun da cji Ślą skie go Cen trum Cho -
rób Ser ca. We zmą w nim udział
czte ry ze spo ły – jed nym z nich jest
dru ży na Ślą skie go Cen trum Cho rób
Ser ca. Ka dra me dycz na, świet nie przy go to wa na me ry to rycz nie do nie sie -
nia po mo cy po trze bu ją cym, jed no cze śnie swo im sty lem ży cia sa ma pro -
pa gu je proz dro wot ne tren dy po za go dzi na mi pra cy w szpi ta lu. Tur niej jest
czę ścią pro wa dzo ne go przez Fun da cję Ślą skie go Cen trum Cho rób Ser ca
ogólnopolskiego pro gra mu wspie ra ją ce go trans plan ta cję ser ca – „Tak dla
trans plan ta cji”. Licz ne ak cje spor to we, edu ka cyj ne, a tak że kul tu ral ne,
skła da ją ce się na pro gram, po pu la ry zu ją ideę trans plan ta cji, zdro wy tryb
ży cia, po moc oso bom nie peł no spraw nym. Za pra sza my Was na sta dion
Gwar ka w Za brzu -Bi sku pi cach w woj. Ślą skim. Kie dy? 11 wrze śnia
2012 ro ku o godz. 16.00.

Sprostowanie
W lip co wym nu me rze „Żyj zdro wo i ak tyw nie” (nr 7/162) 

w ar ty ku le „ABC bez piecz ne go opa la nia” przy wy po wie dzi 
eks per ta, dr n. med. Mo ni ki Sło nim skiej, der ma to lo ga -we ne ro lo -
ga z Kli ni ki Der ma to lo gii CSK MSWiA w War sza wie omył ko wo
opu bli ko wa li śmy zdję cie Mo ni ki Wal czak, ko sme to log „So lan ki”
Uzdro wi sko Ino wro cław, któ rej ar ty kuł znaj du je się na stro nach
16–17 pi sma. Za błąd w dru ku prze pra sza my.



Polskazdrowa

Czy w postnowoczesnym świecie jest miejsce na pielęgnowanie trwałych związków i relacji opartych na
wzajemnym oddaniu? Czy małżeństwo, jako związek na całe życie, ma szansę być dziś atrakcyjnym
projektem dla młodych ludzi?
Niestety badania, które przeprowadziła pracownia badawcza Grupa IQS, nie pozostawiają wątpliwości.
Młodzi Polacy mają z małżeństwem na całe życie więcej skojarzeń negatywnych niż pozytywnych. Obojętnie
czy nam się to podoba, czy nie, świat w którym żyjemy nie promuje trwałych relacji. Tymczasowość, ulotność,
zmienność to podstawowe wymiary funkcjonowania naszej rzeczywistości społecznej.
Jednak z drugiej strony inne wyniki badań pokazują, że 75% Polaków nadal tęskni za miłością na całe życie i
tyleż samo uważa, że trwały związek jest źródłem prawdziwego szczęścia. Kampania „Miłość. Lepiej na całe
życie” chce pokazać, że trwałe małżeństwo jest realną wartością, a także przypomnieć, że mimo trudności i
niesprzyjających czasów warto dbać o związek.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.mamaitata.org.pl

KAMPANIA „Miłość. Lepiej na całe życie”






