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Redakcja zastrzega prawo skracania  
i adiustacji językowo-stylistycznej  
nadsyłanych materiałów.
Nie zwracamy tekstów, które  
nie były zamówione

NNadeszło długo oczekiwane lato. Dla  

większości z nas to sezon urlopowy, pełen  

podróży, wypoczynku i relaksu. Lato w tym roku 

powitało nas afrykańskimi upałami. Wszyscy cho-

wamy się przed skwarem, spragnieni doceniamy 

zalety wody, a przecież to eliksir życia!

To także czas kiedy warto skorzystać z chwili  

odpoczynku i skoncentrować się na swoim życiu, 

zdrowiu. Ważnym tematem, chociaż może trochę 

tabu, jest niedrożność jelita. W tym wydaniu kilka 

słów na ten temat. Również wiele porad o tym jak 

się odżywiać latem, a także jak ważne są elektro-

lity dla naszego organizmu.

Temat wydania to “OPTYMIZM jako recepta na 

zdrowie!”, zatem śmiejmy się, jak najwięcej :)

Zapraszamy do zwiedzania wałbrzyskiego 

Zamku Książ, do wspaniałych wędrówek!

Redakcja
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Dlaczego warto pić wodę? 
Orzeźwia – spożywanie schłodzo-
nej wody skutecznie gasi pragnienie. 
Najlepsze działanie orzeźwiające wy-
kazuje woda gazowana, gdyż bąbel-
ki dwutlenku węgla łaskoczą gardło 
oraz przełyk. Jednakże woda gazowa-
na nie jest polecana małym dzieciom 
oraz osobom chorym na wrzody żo-
łądka i dwunastnicy, a także osobom 
mającym tendencje do wzdęć.

Dodaje energii  
oraz chęci do pracy.
Odchudza – spożywanie wody tuż 
przed zjedzeniem posiłku sporawi, że 
mniej zjemy. Żołądek zwiększy swoją 
objętość i szybciej zostanie pobudzo-
ny w mózgu ośrodek sytości, który bę-
dzie hamował spożycie większej ilości 
posiłku. Podobne działanie wykazu-
je picie wody pomiędzy posiłkami. 
Woda nie zawiera kalorii!
Utrzymuje równowagę pH ustroju – 
picie wystarczającej ilości wody w cią-
gu dnia jest niezbędne w utrzymaniu 

CIAŁO CZŁOWIEKA SKŁADA SIĘ W 70% Z WODY. UTRATA TYLKO 20% WODY Z OR-
GANIZMU PROWADZI DO CIĘŻKIEGO ODWODNIENIA, A NASTĘPNIE DO ŚMIERCI. ZA-
WARTOŚĆ WODY W ORGANIZMIE ULEGA WAHANIOM ZE WZGLĘDU NA WIEK, JAK I 
JAKOŚĆ SPOŻYWANYCH POKARMÓW (ZAWARTOŚĆ SOLI KUCHENNEJ). W ORGA-
NIZMIE WODA JEST NIEZBĘDNA DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA WSZYST-
KICH KOMÓREK. STWARZA ŚRODOWISKO DLA WIELU REAKCJI BIOCHEMICZNYCH, 
TRANSPORTUJE SUBSTANCJE ODŻYWCZE, HORMONY, ENZYMY, A PRZEDE WSZYST-
KIM REGULUJE TEMPERATURĘ CIAŁA.

WODA = ZDROWIE
eliksir życia



pH komórek na poziomie oko-
ło 7.
Zapobiega chorobom serca 
– badania przeprowadzone 
na Uniwersytecie w Kalifornii 
z udziałem kobiet i mężczyzn 
wykazały, że osoby, które 
w ciągu dnia spożywają około 
2 litrów wody, rzadziej chorują 
na serce.
Zdrowa skóra – spożywa-
nie odpowiedniej ilości wody 
w ciągu dnia nadaje skórze 
zdrowy wygląd. Skóra staje 
się odpowiednio nawilżona, 
jędrna, spłycają się zmarszczki. 
Nie trzeba więc wydawać do-
datkowych pieniędzy na kos-
metyki i zabiegi w salonach 
kosmetycznych. Wystarczy 
przez całe życie pić dużo wody.
Poprawia metabolizm – po-
maga utrzymać odpowiednie 
uwodnienie komórek, dzięki 
temu zwiększa się metabo-
lizm organizmu, gdyż reakcje 
biochemiczne przebiegają 

sprawnie i szybko. Niewielkie 
odwodnienie sprawia, że me-
tabolizm zwalnia o 3%.
Uśmierza ból – picie wody nie 
tylko łagodzi ból głowy, któ-
ry najczęściej spowodowany 
jest nieodpowiednim uwod-
nieniem tkanki mózgowej, ale 
także zapobiega bólom sta-
wów i mięśni, gdyż stają się 
bardziej elastyczne. Zmniejsza 
się ich napięcie, a co za tym 
idzie, ból.
Usuwa toksyny – woda 
oczyszcza organizm z toksyn 
i zapobiega rozwojowi nowo-
tworów.
Zapobiega chorobom nerek 
– nerki do prawidłowej pracy 
wymagają odpowiedniej ilości 
wody, aby mogły skutecznie 
filtrować produkty przemiany 
materii. Zbyt mała ilość wody 
w organizmie prowadzi do za-
gęszczenia moczu, który może 
powodować schorzenia dróg 
moczowych oraz pęcherza.

Chroni przed nowotworami 
– spożywanie odpowiedniej 
ilości wody zapobiega wystę-
powaniu raka pęcherza oraz 
jelit, gdyż jej obecność zmniej-
sza stężenie substancji kance-
rogennych, a tym samym ich 
toksyczność.
Zapobiega zaparciom – 
woda zawarta w pożywieniu w 
układzie pokarmowym zwięk-
sza objętość błonnika oraz 
mas kałowych. Dzięki temu 
poprawia pracę jelit, a masy 
kałowe nie zalegają w jelitach. 
Tym samym zapobiega roz-
wojowi nowotworów, a także 
przeciwdziała występowaniu 
hemoroidów.
Reguluje temperaturę ciała 
– jest to szczególnie ważne dla 
sportowców oraz osób pracu-
jących fizycznie. Woda wydzie-
lana wraz z potem schładza or-
ganizm.
Pomaga utrzymać ciążę 
– wody płodowe stanowią 
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środowisko życia dla płodu. 
Ponadto niedobór wody w or-
ganizmie kobiety prowadzi do 
zaburzeń krążenia krwi, które 
najczęściej objawiają się obrzę-
kami stóp i dłoni.
Poprawia koncentrację i zdol- 
ności umysłowe – niedobór 
2% wody powoduje problemy 
z koncentracją oraz spowalnia 
proces uczenia.

Na co zwracać uwagę  
wybierając wodę do picia?
Nie wolno przesadzać przede 
wszystkim z wodą wysokozmi-
neralizowaną. Można po nią 
sięgać tylko od czasu do cza-
su, najlepiej w uzasadnionych 
przypadkach, w celu uzupeł-
nienia ubytków pierwiastków. 
Nie powinno się jej podawać 
dzieciom, ani gotować. Wytrą-
ca się z niej dużo kamienia.
Wody wysokozmineralizowane 
zalecane są dla sportowców  
i osób aktywnych fizycznie. 
Osoba dorosła powinna wy-

bierać wodę mineralną. Na co 
dzień warto wybierać wody ni-
sko lub średniozmineralizowa-
ne, o zrównoważonym składzie 
mineralnym.

Woda mineralna 
Wody mineralne pochodzą 
z zasobów podziemnych, są 
chronione przed zanieczysz-
czeniami zewnętrznymi, a ich 
skład oceniony jako bezpiecz-
ny i korzystny dla zdrowia.
Woda źródlana jest znacznie 
mniej mineralizowana. Zawar-
tość składników mineralnych 
wynosi ok. 200-500 mg/dm3. 
Wodę źródlaną można poda-
wać dzieciom i przygotowywać 
z niej posiłki dla najmłodszych.
Unikajmy natomiast picia 
wody stołowej. Ta pod wzglę-
dem smakowym i odżywczym 
jest daleka od ideału. Jest to 
woda źródlana lub niskozmi-
neralizowana woda mineralna, 
do której w procesie produkcji 
dodawana jest woda mineral-

na wysokozmineralizowana, 
by uzyskać odpowiedni skład 
pierwiastków.
Po wodę stołową powinni się-
gać sportowcy i osoby pracują-
ce w trudnych warunkach ter-
micznych.

Woda gazowana  
czy woda niegazowana
Od naszych preferencji smako-
wych zależy, czy wybierzemy 
wodę gazowaną, czy nie. Są 
jednak pewne grupy osób, któ-
re nie powinny sięgać po wodę 
z bąbelkami. Nie poleca się jej:
•  dzieciom,
•  osobom, które mają proble-

my gastryczne,
•  kobietom w ciąży i karmiące 

piersią.

Woda gazowana nie nadaje się 
także do picia w przypadku:
- stanów pooperacyjnych,
- problemów żołądkowych,
- problemów z przewodem po-
karmowym.
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Wody smakowe
Co w przypadku wód sma-
kowych? Nie są co prawda 
szkodliwe, ale za to kalorycz-
ne. Sięgając po nie, dokładnie 
sprawdźmy etykiety. Większość 
wód smakowych to napoje za-
wierające konserwanty, sztucz-
ne barwniki i cukier. Dostarcza-
ją masę kalorii.
Testy konsumenckie wykazały, 
że 1,5-litrowa butelka napoju 
smakowego może dostarczyć 
tyle kalorii, ile pączek lub droż-
dżówka.
Wody smakowe można trakto-
wać jako przejście od napojów 
słodkich do wody mineralnej. 
Pozwoli zrobić łatwiejszy krok 
w stronę zdrowego stylu życia. 
Ale nawet i w tym przypadku 
należy dokładnie czytać ety-
kiety i szukać takiej wody, któ-
ra słodzona jest naturalnymi 
sokami z owoców, bez dodatku 
konserwantów. Wodę smako-
wą możemy zrobić samodziel-
nie. Wystarczy do dzbanka z 
wodą dorzucić ulubionych 

owoców. To dobry pomysł dla 
osób, które są na diecie i pró-
bują odstawić słodkie napoje. 
Dla nich producenci przygoto-
wali także wodę fit, ale nie war-
to po nią sięgać.

Przepis na wodę smakową
Wodę smakową możesz zrobić 
samodzielnie. Wystarczy do 
dzbanka z wodą wkroić ulubio-
ne owoce i odczekać 10 minut. 
Do wody można dodać maliny, 
cytrynę, limonkę lub nadać jej 
smak płatkami róży lub mięty. 
Będzie smaczniej, a do tego 
zdrowiej, bo bez konserwan-
tów.
Zdaniem naukowców, nawet 
2-procentowy ubytek wody za-
burza zdolność rozwiązywania 
zadań, które wymagają natych-
miastowego zapamiętywania. 
Ubytek do 20% prowadzi do 
śmierci.

Woda: rodzaje wody  
w naturze
Woda, która występuje w natu-

rze, nie ma postaci czystej, ale 
jest mieszaniną gazów i soli mi-
neralnych. Najwięcej tych soli 
zawierają: woda morska i woda 
mineralna pozyskiwana ze źró-
deł naturalnych, która jest jed-
nym z najzdrowszych napojów 
dla człowieka.
Warto też wiedzieć, że to właś-
nie zawartość soli mineralnych 
sprawia, że dana woda jest 
miękka (ma ich niewiele) lub 
twarda – ta charakteryzuje się 
wysoką zawartością soli wap-
nia i magnezu.
Zarówno woda miękka, jak  
i twarda, a także destylowana, 
czyli pozbawiona w proce-
sie destylacji substancji, które 
mogą szkodzić zdrowiu, nale-
żą do grupy wód tzw. użytko-
wych. Zalicza się do niej także 
najważniejszą dla człowieka 
wodę, czyli pitną, którą pozy-
skuje się ze studni, wodocią-
gów, a także złóż mineralnych.
Wody źródlane, są najbardziej 
optymalnym napojem do picia 
na co dzień, także dla kobiet  

Cztery Cztery pory roku
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w ciąży i karmiących piersią.
Krystalicznie czysta, górska 
woda źródlana zawiera opty-
malną kompozycję składników 
mineralnych, którymi nasyciła 
ją przyroda. 

Woda: ile potrzebujemy, 
aby żyć?
Każdego dnia wydalamy z or-
ganizmu ok. 2 litrów wody. Tra-
cimy ją z:

- moczem - 53,6 proc.,
- potem - 21,4 proc., zależnie 

od warunków atmosferycz-
nych i aktywności fizycznej,

- wydychanym powietrzem - 
19,6 proc.,

- kałem- 5,4 proc.
Intensywny wysiłek fizyczny  
w wysokiej temperaturze może 
przyczynić się do straty nawet 
5 litrów wody. Objawy odwod-
nienia to senność lub pobu-
dzenie, niepokój.
Niedobór wody rzędu 10 proc. 
masy ciała wywołuje już osła-
bienie, kłopoty z oddycha-
niem i wydzielaniem śliny oraz 

ciśnieniem. A odwodnienie 
20-procentowe może prowa-
dzić do utraty przytomności, 
obrzęku języka, a nawet do 
śmierci, zwłaszcza u osób sta-
rych i niemowląt.

Przyczyną odwodnienia bywa 
nie tylko niepicie wody, ale 
również:
- drakońska dieta,
- alkoholizm,
- cukrzyca,
- gwałtowna biegunka,
- krwotok,
- wymioty,
- oparzenia,
- długotrwała gorączka.

Przy długotrwałym odwodnie-
niu grozi nam zatrucie na sku-
tek nagromadzenia toksycz-
nych produktów przemiany 
materii.

Małe łyki to klucz sukcesu?
Dzięki takiemu sposobowi pi-
cia wchłaniamy wodę stopnio-
wo i dostarczamy sukcesywnie 

do poszczególnych komórek. 
To z kolei sprzyja, by prawid-
łowo nawodnić organizm. Jeśli 
wypijamy zalecaną ilość wody 
na raz, w rezultacie przepłynie 
przez nasz organizm i nie od-
żywi wystarczająco komórek, 
dodatkowo wypłucze cenne 
substancje i szybko zostanie 
wydalona.

Podsumowując woda jest cen-
na i niezbędna do życia, szcze-
gólnie w okresie letnich upa-
łów kiedy nasz organizm jest 
wystawiony na trudne warunki 
atmosferyczne. W tym okresie 
powinniśmy szczególnie zwró-
cić uwagę na sygnały które 
daje nam nasz organizm żeby 
przypadkiem się nie odwodnić. 
Wybierając wodę do picia war-
to podejść do tematu jej spo-
żywania świadomie i zgodnie  
z powyższymi zasadami.
.

oprac. W. Jakubek
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Niedrożność jelit 
– objawy, przyczyny, 
leczenie 

CO TO JEST TZW. NIEDROŻNOŚĆ JELIT? NIEDROŻNOŚĆ JELIT TO ZABURZENIE 
PODSTAWOWEJ FUNKCJI JELIT, KTÓRE PROWADZI DO ZATRZYMANIA POKARMU  
W PRZEWODZIE POKARMOWYM. W WYNIKU TEGO DOCHODZI DO POWSTAWA-
NIA GAZÓW, ROZDĘCIA, A NAWET ZATRUCIA ORGANIZMU I ŚMIERCI. NIEDROŻ-
NOŚĆ MOGĄ POWODOWAĆ GUZY, NOWOTWORY, ZROSTY, PRZEPUKLINA. 
W JAKI SPOSÓB LECZY SIĘ NIEDROŻNOŚĆ JELIT? CO ROBIĆ, BY POPRAWIĆ PRACĘ 
PRZEWODU POKARMOWEGO?

Niedrożność jelit to stan, w któ-

rym dochodzi do zatrzymania 

przemieszczania się treści jelito-

wej. Rozwija się ona najczęściej 

w jednym z trzech mechaniz-

mów, tj.: porażenia perystaltyki, 

przeszkody mechanicznej lub za-

burzeń ukrwienia. Ostra niedroż-

ność często wymaga leczenia 

chirurgicznego. Nieleczona pro-

wadzi do rozwoju tzw. ostrego 

brzucha i może zagrażać życiu. 
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Na czym polega  
niedrożność jelit? 
Niedrożność jelit polega na za- 
trzymaniu ciągu treści jelitowej. 
W częściach jelit znajdujących się 
przed przeszkodą gromadzą się 
wówczas resztki treści pokarmo-
wej i woda. To warunki sprzyjające 
bardzo szybkiemu namnażaniu 
się bakterii. Te z kolei wytwarzają 
w procesie fermentacji dużą ilość 
gazów, co prowadzi do jeszcze 
większego wzrostu ciśnienia  
w jelicie i rozdęcie jego ściany.  
Rozciągnięcie ściany jelita powo-
duje zaburzenia w przepływie 
krwi. Skutkuje to zjawiskiem trans-
lokacji, czyli przemieszczenia ba-
kterii ze światła jelita do jamy otr-
zewnej i do krwi. Często rozwijają 
się też zaburzenia elektrolitowe. 
Wspomniane zaburzenia odpo-
wiadają za przyczyny niedrożności 
jelit, spośród których najbardziej 
typowe są bóle brzucha, nudności 
i wymioty, zatrzymanie oddawa-
nia stolca i gazów. 

Jakie są przyczyny  
niedrożności jelit?
Niedrożność jelit może być 
spowodowana przez trzy róż-
ne mechanizmy. Najczęściej 
spotykanym jest zadzierzgnięcie 
fragmentu jelita. Fragment je-
lita zostaje wówczas zaciśnięty  
przez otaczające tkanki, co utrud-
nia ukrwienie jelita. Niedrożność 
tego typu często zdarza się oso-
bom, które przeszły wszelkiego 
rodzaju operacje lub mają po-
zapalne zrosty wewnątrz jamy 
brzusznej. Rzadziej zdarza się 
w przebiegu przepukliny pa-
chwinowej, czy też skrętu jelita.  
Niedrożność z zadzierzgnięcia 
może być także spowodowana w 
wyniku wgłobienia jelita. Problem 
ten występuje głównie u małych 
dzieci.  
Kolejny rodzaj to niedrożność 
mechaniczna. Oznacza ona za-
tkanie światła przewodu pokar-
mowego. Najczęściej przeszkodą 
powodującą niedrożność jelit jest 

guz samego jelita lub narządów 
sąsiadujących z nim. Rzadziej za-
tor w jelicie może spowodować 
kamień żółciowy lub kamień kało-
wy. W podobnym mechanizmie  
u noworodków może rozwinąć się 
z kolei niedrożność smółkowa. Do 
niedrożności z zatkania prowadzą 
także choroby zapalne jelit takie 
jak choroba Leśniowskiego-Croh-
na i wrzodziejące zapalenie jelita 
grubego. 
Jeszcze innym rodzajem jest 
niedrożność porażenna, która 
polega na porażeniu motory-
ki jelit. Rozwija się ona głównie  
w przebiegu zapalenia otrzewnej. 
Przyczyną może być inny stan za-
palny w obrębie jamy brzusznej, 
może to być kolka nerkowa, skręt 
jądra, zapalenie trzustki i inne. 
Niedrożność porażenna jest także 
skutkiem zaburzeń metabolicz- 
nych np. w czasie przebiegu  
cukrzycy, albo przewlekłej cho-
roby nerek lub tez zaburzeń elek-
trolitowych. Zdarza się, że taki 
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rodzaj niedrożności jelit może 
wystąpić po operacji w obrębie 
jamy brzusznej, np. cesarce. Zabieg 
chirurgiczny zawsze jest ogrom-
nym obciążeniem dla organizmu,  
a w sytuacji gdy otwierana jest 
jama brzuszna przewód pokarmo-
wy potrzebuje przynajmniej kilku 
dni na powrót do prawidłowego  
funkcjonowania. 

Diagnostyka  
niedrożności jelit 
Podczas badania należy poinfor-
mować lekarza o wszystkich ob-
jawach. Dla niedrożności jelit cha-
rakterystyczny jest ból brzucha, 
nudności i wymioty, zatrzyma-
nie stolca i gazów. Wymioty są  
szczególnie nasilone przy nie-
drożności jelita cienkiego.  
Następnym krokiem jest bada-
nie. W tym przypadku objawy 
kliniczne zależą od mechanizmu 
i lokalizacji niedrożności. Wy- 
stępują zaburzenia perystalty-

ki jelitowej oraz bolesność 
uciskowa w obrębie brzucha.  
W przypadku niedrożności me-
chanicznej perystaltyka jest 
zwykle wzmożona i ma charak-
terystyczny, metaliczny dźwięk. 
Natomiast niedrożność porażen-
na lub spowodowana niedo- 
krwieniem powoduje nawet całko-
wite zatrzymanie perystaltyki. 

W rozpoznawaniu niedrożnoś-
ci jelit bardzo duże znaczenie 
mają badania obrazowe. Najszyb- 
szym i najłatwiej dostępnym ba-
daniem jest zwykłe zdjęcie RTG 
jamy brzusznej w pozycji stoją-
cej. Pozwala ono uwidocznić ro-
zdęte pętle jelitowe wraz z grani-
cą pomiędzy poziomami płynu,  
a gazem. W celu określenia miejsca 
niedrożności wykonuje się także 
zdjęcie RTG z podaniem kontra- 
stu przez zgłębnik żołądkowy lub 
doodbytniczo.

Zastosowanie w tym przypadku 
ma także badanie USG, gdyż jest 

ono utrudnione ze względu na 
dużą ilość gazów, ale może być 
przydatne przy diagnozowaniu 
zmian naczyniowych oraz rozpo-
znaniu różnicowym innych przy- 
czyn dolegliwości. Tomografia 
komputerowa z kolei jest wykor-
zystywana przy podejrzeniu nie-
drożności z zadzierzgnięcia lub 
wywołanej guzem w obrębie jamy 
brzusznej. 
W diagnostyce niedrożności jelit 
należy uwzględnić inne przyczyny 
mogące dawać podobne dolegli-
wości. Należy m.in. wykluczyć ka-
micę nerkową, kamicę żółciową, 
chorobę wrzodową.  

Niedrożność jelit – leczenie
Sposób leczenia niedrożności je-
lit jest zależny od przyczyny. Jeśli 
pacjent nie jest w stanie ciężkim  
i nie wymaga pilnej operacji, moż-
na podjąć próbę wykonania wle-
wki doodbytniczej (lewatywy) 
lub ręcznego wydobycia stolca.  

Sollievo PhysioLax to najlepsza odpowiedź w leczeniu zaparć, ponieważ 
łączy w sobie wskazania terapeutyczne leku z naturalnością suplementu, 
zapewniając optymalny stosunek korzyści do ryzyka.

Innowacyjny produkt, który niesie ze sobą siłę legendarnej marki, jednej z 
czołowych na rynku i będącej liderem wśród produktów naturalnych, 
z 1,5 miliardem dawek sprzedanych w ciągu 20 lat w Europie.

Ulga w zaparciach.
Dostępny w dwóch rozmiarach: 

27 i 45 tabletek

Dla dorosłych i młodzieży  
od 12. roku życia

Z BADAŃ ABOCA:
PIERWSZY WYRÓB MEDYCZNY O DZIAŁANIU FIZJOLOGICZNYM 
DO DOUWSTNEJ TERAPII ZAPARĆ.

Od dziś nie musisz już dokonywać wyboru  
między wskazaniami terapeutycznymi a naturalnością. 

MATERIAŁY ZWIĘKSZAJĄCE ROZPOZNAWALNOŚĆ I PROFESJONALNE SZKOLENIE DLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY

WSPARCIE SPRZEDAŻY W 2021 ROKU.

WYRÓB MEDYCZNY    0477
Należy uważnie zapoznać się z ostrzeżeniami i instrukcją używania.

CELEM UZYSKANIA INFORMACJI, PROSIMY O KONTAKT Z DZIAŁEM  
HANDLOWYM NASZEJ FIRMY info@aboca.pl - TEL. 32 352 45 85 

Producent: Aboca S.p.A. Società Agricola - Loc. Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR) - Italia 
Dystrybutor: Aboca Polska Sp. z o.o., 40-403 Katowice, ul. Oswobodzenia 1- Polska 
www.aboca.com 

MATERIAŁ WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

free
gluten

NATURALNA 
BIODEGRADOWALNA FORMUŁA

W 100%
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Najczęściej występująca niedroż-
ność z zadzierzgnięcia z powodu 
obecności zrostów wymaga lecze-
nia chirurgicznego. Zabieg polega 
na przecięciu zrostów i uwolnie-
niu pętli jelitowych. Zrosty mają 
jednak tendencję do nawracania  
i niejednokrotnie powodują one 
konieczność ponownej operacji.  
Leczenie wygląda podobnie  
w przypadku obecności przepukliny. 
W celu zapobiegania nawrotom  
przepukliny zabezpiecza się powło-
ki, używając specjalnych siatek.
Jeśli niedrożność jest wywołana gu-
zem nowotworowym, podejmuje 
się próbę usunięcia go. Najczęściej 
guzem tym jest rak jelita grubego. 
W takim przypadku wykonuje się 
wycięcie zajętego fragmentu jelita 
w granicach zdrowych tkanek. Za-
bieg taki nosi nazwę operacji Hart-

manna. Operacja taka trwa do kilku 
godzin. Po pewnym czasie możliwe 
jest odtworzenie ciągłości przewo-
du pokarmowego poprzez odpo-
wiednie zespolenie. 
Ponieważ niedrożność porażenna 
najczęściej jest wywołana zapa-
leniem otrzewnej, często również 
wymaga ona interwencji chirurgi- 
cznej. Źródłem problemu może być 
np. przedziurawienie uchyłka jelita 
grubego lub zapalenie wyrostka ro-
baczkowego. Leczenie zachowaw- 
cze może być wdrożone dopiero 
wtedy, gdy wykluczy się wskazania 
do pilnej interwencji chirurgicz-
nej. Jeśli podejrzewa się przyczyny 
metaboliczne niedrożności, np. 
zdekompensowaną cukrzycę lub 
niewydolność nerek, konieczne jest 
wyrównanie zaburzeń elektrolito-
wych. 

Jak powinno wyglądać  
żywienie po operacji  
niedrożności jelit 
Skutkiem operacji z powodu nie-
drożności jelit, jeszcze w szpitalu, 
lekarze wdrażają odpowiednią, 
specjalną dietę. Nowe produkty 
wprowadza się stopniowo, od diety 
„zero”, przez dietę płynną, klei-
kową, aż do diety lekkostrawnej. 
Jadłospis osoby po operacji z po-
wodu niedrożności jelit powinien 
zawierać produkty delikatne, łatwe 
do strawienia i wydalenia. Zwykle 
jej utrzymywanie jest wskazane 
przez 4–6 tygodni po operacji.  
W tym czasie należy unikać tłuste-
go, smażonego mięsa oraz przet-
worów mięsnych. Zamiast tego za-
lecane jest chude mięso, najlepiej 
gotowane w wodzie lub na parze.
Bardzo ograniczony jest także wy-
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bór owoców. Powinno się unikać 
surowych i suszonych owoców, 
soków z miąższem oraz owoców 
kandyzowanych. Dobrze spraw- 
dzą się natomiast dojrzałe ba-
nany. Nie należy także spożywać 
surowych lub smażonych warzyw, 
grzybów, kiszonej kapusty, ogór- 
ków oraz roślin strączkowych. 
Wskazane jest jasne, pszenne 
pieczywo, bez ziaren i innych do-
datków. 
Powinno się także odpowied-
nio przeżuwać pokarmy tak, aby 
uzyskały konsystencję papki. 
Wskazane jest częste przyjmowa-
nie małych posiłków. 
Pacjenci, u których zaszła ko-
nieczność wyłonienia stomii, po-
winni zostać przeszkoleni przez 
personel z zakresu pielęgnacji 
i odżywiania ze stomią. Po wy-
jściu ze szpitala istnieje możli-
wość zgłoszenia się do lokalnej 
poradni stomijnej lub dietetyka 
specjalizującego się w tym tema-
cie. Po pewnym czasie od wyło-
nienia stomii można wrócić do 
właściwiej normalnej aktywności 
życiowej. Wskazana jest urozmai-
cona dieta lekkostrawna. Należy 
uważać głównie na produkty mo-
gące zatkać ujście stomii, takie jak 
surowa kapusta, kukurydza, sus-
zone owoce czy nasiona. 

Jak zapobiegać  
niedrożności jelit? 
Najczęstsze przyczyny niedroż-
ności jelit takie jak obecność zros-
tów wewnątrz jamy brzusznej 
nie są zależne od chorego, przez 
co raczej nie ma on możliwości 
zapobiegania niedrożności. Pro-
filaktyka pooperacyjnej niedroż-

ności jelit leży w gestii personelu 
medycznego, który powinien za-
pewnić pacjentowi prawidłową 
opiekę pooperacyjną.
Osoby cierpiące na cukrzycę lub 
przewlekłą chorobę nerek po-
winny pozostawać pod opieką 
lekarza oraz stosować się do zale-
ceń lekarskich. Pozwoli to zmnie-
jszyć ryzyko powikłań takich jak 
niedrożność porażenna jelit.
Możliwe jest także zmniejszenie 
ryzyka rozwoju guza jelita grube-
go powodującego niedrożność 
mechaniczną. Poza zdrowym 
trybem życia i stosowaniem diety 
bogatej w błonnik można poddać 
się przesiewowej diagnostyce en-
doskopowej. O to, gdzie w danym 
mieście organizowane są takie 
badania, można pytaj swojego 
lekarza rodzinnego.  

Jakie preparaty dobierać na 
poprawę pracy jelit 
Niedrożność jelit jest stanem 
wymagającym interwencji lekar-
skiej i nie ma możliwości leczenia 
domowego. Jest natomiast wiele 
sposobów na poprawę pracy jelit, 
które z powodzeniem można sto-
sować samemu.  
Podstawowe znaczenie ma dieta 
bogata w błonnik i przyjmowa-
nie odpowiedniej ilości płynów. 
Zaleca się spożywanie ok. 30 g 
błonnika i 2 litrów wody na dobę. 
Prawidłową pracę jelit wspomaga 
także aktywność fizyczna. Oso-
by, u których zaparcia występują 
mimo stosowania się do powyżs-
zych zasad lub z jakiegoś powodu 
nie mogą się do nich stosować, 
mogą sięgnąć po suplementy 
diety. W aptekach dostępny jest 

szeroki wybór środków poprawia-
jących pracę jelit, które stosuje się 
także przy zaparciach. Mają one 
różne sposoby działania. Są też 
dostępne w różnych formach, np. 
czopki z gliceryną, syrop z laktulo-
zą lub tabletki z bisakodylem.

Niezaprzeczalnie warto korzys-
tać z probiotyków, gdyż to one 
zapobiegają zakażeniom jelito-
wym. Wytwarzają w organizmie 
kwasy organiczne, nadtlenek wo-
doru oraz bakteriocyny, które ha-
mują wzrost patogenów. Dzięki 
produkcji kwasów organicznych 
wyrównują poziom pH w żołądku. 
Probiotyki pomagają również  
w syntezie przeciwciał, dzięki 
czemu organizm jest w stanie 
szybciej zwalczyć drobnoustroje.
Ich właściwości prozdrowotne 
sprawdzają się podczas leczenia 
biegunek, zakażeń wirusowych,  
w tym rotawirusom, wywołujący-
mi biegunki u dzieci czy niemo-
wląt. 
Jednym z produktów jest m.in. 
Enterol 250, który wpływa na 
florę jelitową, zwany „substytutem 
naturalnej flory”. Umożliwia m.in. 
zrównoważenie przejściowego 
zaburzenia. Drożdżaki Saccha-
romyces boulardii zaliczane są do 
probiotyków, czyli żywych orga-
nizmów, które przynoszą korzyści 
zdrowotne dla organizmu gospo-
darza, zatem polecamy!

oprac. M. Grzeczyńska
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OPTYMIZM 
jako recepta na zdrowie
SAME DOBRE WIEŚCI! OPTYMISTYCZNE NASTAWIENIE TO SZANSA NA DŁUŻSZE ŻYCIE. 
OPTYMIŚCI MNIEJ CHORUJĄ, LEPIEJ RADZĄ SOBIE Z EMOCJAMI, SĄ SKUTECZNIEJSI 
W DZIAŁANIU. NAUKOWCY SĄ PEWNI SWOICH WNIOSKÓW. PONADTO PODKRE-
ŚLAJĄ, ŻE OPTYMIZMU MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ. POZYTYWNE MYŚLENIE, CZYLI POZY-
TYWNE.

Nastawianie do życia i ludzi 
- pomaga w osiąganiu wyzna- 
czonych celów, wydłuża życie 
i daje poczucie szczęścia. Jak 
się nauczyć pozytywnego my-
ślenia? Dziś fizycy kwantowi 
potwierdzają to, czego nau- 
czyciele z dalekiego wschodu 
nauczają od tysięcy lat: myśl 
jest falą energii i jak każda ener-
gia może niszczyć i budować. 
Każda myśl wibruje z określoną 
częstotliwością, która przycią-
ga do siebie podobną częstotli-
wość. Myśl wywołuje emocje, 
które również wytwarzają wi-
bracje. Zatem myśli  i emocje to 
fale energii, które wysyłamy na 
zewnątrz. 

Co to są elektrolity?
Elektrolity w naszym ciele to wod-
ne roztwory jonów: sodu, potasu, 
magnezu, wapnia, chlorku i fos-
foranu. Impulsy nerwowe, które 
stale zachodzą na powierzchni 
każdej komórki nerwowej – bę-
dące mikrowyładowaniami elek-
trycznymi – pełnią podstawową 

funkcję w przekazywaniu infor-
macji. Ponieważ elektrolity mają 
zdolność przewodzenia prądu 
elektrycznego, odgrywają bardzo 
ważną rolę w przewodzeniu im-
pulsów nerwowych.
Innymi słowy: brak równowagi 
elektrolitowej zaburza przepływ 
impulsów nerwowych, przez  
co organizm nie jest w stanie 
funkcjonować prawidłowo.

Równowaga elektrolitowa 
Równowaga płynów i elektro-
litów jest jedną z kluczowych 
kwestii w utrzymaniu homeosta-
zy w ciele. Odgrywa ona ważną 
rolę w ochronie funkcji komór-
kowych, przepływie krwi i wody 
przez tkanki, równoważy ciśnie-
nie krwi, reguluje pracę nerwów 
i mięśni oraz korzystnie wpływa 
na odbudowę uszkodzonych tka-
nek.

Najważniejsze funkcje  
elektrolitów
Funkcje elektrolitów najlepiej zo-
brazować przykładem zaburzeń 

pracy mięśni, z którymi chyba nie-
mal każdy miał do czynienia. Otóż 
brak równowagi jonów wapnia, 
sodu i potasu powoduje nagłe, 
niekontrolowane skurcze mięśni 
– np. łydki lub powieki. Nie bez 
powodu sięgamy wówczas po sok 
pomidorowy, który jest bogatym 
źródłem zarówno sodu, jak i po-
tasu.
Wapń jest niezbędnym mine-
rałem, którego organizm używa 
do stabilizacji ciśnienia krwi i kon-
trolowania skurczu mięśni szkiele-
towych. Jest również używany do 
budowy mocnych kości i zębów.
Chlorek jest niezbędny do utrzy- 
mania właściwej równowagi pły-
nów ustrojowych. Magnez jest 
kluczowym minerałem, który re-
guluje wiele ważnych funkcji, ta-
kich jak skurcze mięśni, rytm serca  
i funkcje nerwowe.
Potas jest szczególnie ważny 
dla regulacji czynności serca.  
Wspomaga również prawidłowe 
funkcjonowanie nerwów i mięśni.
Sód jest potrzebny w organizmie, 
aby utrzymać równowagę płynów 
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ustrojowych. Pomaga również re-
gulować pracę nerwów i utrzymać 
prawidłową kurczliwość mięśni.
Nerki, kości i jelita biorą udział  
w utrzymaniu prawidłowego po-
ziomu fosforanów w organizmie. 
Fosforany są niezbędne do wielu 
różnych funkcji i ściśle współdziała-
ją z wapniem.

Zaburzenia równowagi  
elektrolitowej 
Zaburzenia równowagi stężenia 
magnezu, sodu i potasu są naj- 
częściej występującym niezrówno-
ważeniem elektrolitowym. Może 
ono objawiać się nieregularnym 
biciem serca, wahaniami ciśnienia 
krwi, drżeniem ciała, drętwieniem, 
skurczami mięśni, nadmiernym 
zmęczeniem i uczuciem osłabienia, 
zaburzeniami ze strony układu ner-
wowego.
Niedobór elektrolitów można 
zdiagnozować przez badanie krwi. 
Ponieważ nerki są odpowiedzialne 
za zatrzymywanie i wydalanie elek-
trolitów i płynów, to w badaniu krwi 
można również przeprowadzić test 
określający czynność nerek. Lekarz 
może również zlecić badanie EKG 

oraz przeprowadzić proste testy – 
test uszczypnięcia (sprawdzający 
wiotkość skóry, a więc stan odwod-
nienia) czy testy na refleks.

Niedobór elektrolitów  
– główne przyczyny
Niedobór elektrolitów jest dość 
powszechnym zjawiskiem. Do za-
burzeń równowagi elektrolitowej 
może dojść podczas intensywnego 
wysiłku fizycznego – nie tylko tre-
ningu sportowego, ale nawet pracy 
fizycznej. Wówczas z potem wyda-
lamy duże ilości elektrolitów. Dla-
tego tak ważne jest stałe ich uzu-
pełnianie. Niedobór elektrolitów 
może również być następstwem 
niedostatecznego spożycia wody 
czy nieodpowiedniego żywienia.
Odwodnienie oraz wynikające 
z niego zaburzenie gospodarki 
wodno-elektrolitowej jest też cha-
rakterystyczne dla osób w podes-
złym wieku, u których w wyniku 
procesów starzenia zmniejsza się 
ilość wody w organizmie i pogarsza 
funkcjonowanie poszczególnych 
narządów (w tym nerek odpowied-
zialnych m.in. za „politykę” elektroli-
tową).

Poza tym na niedobór elektroli-
tów narażone są również osoby ze 
schorzeniami nerek, stosujące leki 
moczopędne lub przeczyszczające, 
osoby z niewydolnością serca, ze 
zdiagnozowaną chorobą nowot-
worową.

Przywracanie równowagi
W przypadku niewielkich niedobo-
rów elektrolitowych wystarczająca 
może się okazać suplementacja, 
odpowiednie nawodnienie orga-
nizmu i modyfikacja diety. W soli 
kuchennej i gotowych sokach po-
midorowych znajdziemy m.in. sód. 
Chlorek jest w oliwkach i sałacie. 
Banany, ziemniaki i pomidory są 
dobrym źródłem potasu. Magnez 
znajdziemy np. w nasionach dyni 
i słonecznika, szpinaku, jarmużu, 
gotowanym bobie, otrębach ow-
sianych. Wapń jest obecny w prze- 
tworach mlecznych, ale też w sar-
dynkach, suszonych figach, jar-
mużu czy brokułach.
Poważniejsze niedobory mogą być 
uzupełnione specjalistycznymi su-
plementami lub dożylnie za pomo-
cą kroplówki.

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

Podmiot odpowiedzialny:  S-LAB Podmiot odpowiedzialny: Worwag Pharma 

Producent: BIOCODEXPodmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO

LIPIEC / SIERPIEŃ
Zadbaj Zadbaj o zdrowie!    

Producent: Biocodex

ENTEROL 250   10 saszetek
Skład: kapsułka zawiera 250 mg liofilizowanych drożdżaków Saccharomyces boulardi.

Wskazania: leczenie ostrych biegunek infekcyjnych, zapobieganie biegunkom poantybiotykowym, nawra-
cającym biegunkom spowodowanym zakażeniom C. difficile, jako dodatek do leczenia wankomycyną lub 
metronidazolem, zapobieganie biegunkom z żywieniem dojelitowym, zapobieganie biegunkom podróżnych.

Podmiot odpowiedzialny: PHARMASWISS

SACHOL
żel stomatologiczny, 10 g
Skład: 1 g żelu zawiera: 87,1 mg salicylanu choliny i 0,1 mg chlorku cetalkonium.
Działanie: przeciwzapalne, przeciwbólowe i miejscowo odkażające.
Wskazania: do stosowania miejscowego na śluzówki jamy ustnej jako lek wspomagający w lecze-
niu chorób przyzębia, opryszczkowym zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej i innych chorób błon 
śluzowych.

100 P 
aerozol ochronny, 

75 ml
Zawiera naturalne  

składniki eteryczne
Skutecznie odstrasza:  

komary, kleszcze,  
meszki.

ORINOKO 
Junior 
aerozol, 90 ml
Spray ochronny przeciw 
komarom, meszkom  
oraz kleszczom. 
Może być stosowany  
od 1 miesiąca życia.

LAGOSA
 25 tabletek drażownych
1 tabletka zawiera 240 mg suchego ekstraktu z ostropestu plamistego, odpowiadającego 150 mg sylimaryny.
Działanie: chroniący wątrobę przed działaniem związków toksycznych, pobudza jej zdolność regeneracyjną, 
utrudnia przenikanie czynników hepatotoksycznych do wnętrz komórek wątroby, stabilizuje i normalizuje 
funkcje komórek wątroby.
Wskazania: stany po uszkodzeniach wątroby spowodowanych działaniem związków toksycznych, jako lecze-
nie wspomagające w przewlekłych stanach wątroby.

STERIMAR 
50 ml, 150 aplikacji, 
spray do nosa
Fizjologiczny roztwór wody morskiej, do 
nawilżania, oczyszczania śluzówek nosa. 
Ułatwia oddychanie, zapobiega przezię-
bieniom. 

BRODACID  
płyn na skórę, 8 g
Skład: 1 g płynu zawiera: 50,4 mg kwasu mleko-
wego (w postaci roztworu 90%), 100 mg kwasu 
salicylowego.
Działanie: keratolityczne (zmiękcza i rozpulchnia 
zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie).
Wskazania: leczenie brodawek zwykłych, około 
paznokciowych, brodawek stóp i brodawek mozai-
kowych.

ABE 

płyn na skórę, 8 g
 
Skład: 1g płynu na skórę zawiera 89 mg 
kwasu mlekowego (w postaci roztworu 
90%) oraz 89 mg kwasu salicylowego.
Działanie: keratolityczne.
Wskazania: usuwanie odcisków, na-
gniotków i zgrubiałej skóry.

STERIMAR BABY
 50 ml, 150 aplikacji, spray do nosa
Fizjologiczny roztwór wody morskiej, do nawilżania 
i oczyszczania śluzówek nosa.
Delikatnie oczyszcza i zapobiega przeziębieniom. 
Produkt przeznaczony dla niemowląt i małych 
dzieci.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania 
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zd rowiu.

Producent: Orkla Care

Producent: BOIRON

Podmiot odpowiedzialny:  Orkla Care Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care

Producent: RECKITT BENCKIZER POLAND S.A. 

ETIAXIL Original
Roll-on pod pachy
Zwalcza nadmierną potliwość i nie-
przyjemny zapach. Aktywny system 
pielęgnacji skóry. Antyperspirant 
eliminujący problem potu i jego za-
pachu, zawierający zaawansowany 
regulator pocenia. 

Skuteczność działania 3-5 dni.

Plastry 
SALVEQUICK MUMINKI, MINIONS, ANIMAL PLANET
20 sztuk
Elastyczny i wytrzymały plaster, idealny dla aktywnych dzieci, odporny na wodę i brud, delikatnie  
przylega do skóry. Opakowanie zawiera plastry w trzech rozmiarach. 

ETIAXIL Comfort
Roll-on pod pachy, 
15 ml
Antyperspirant eliminujący 
problem potu i jego zapachu, 
zawierający zaawansowany 
regulator pocenia. Skuteczna 
ochrona przed poceniem i nie-
przyjemnym zapachem.

Czas działania 3-5 dni.

ETIAXIL Strong
Roll-on pod pachy, 
15 ml
Przed intensywnym 
poceniem
Antyperspirant eliminujący 
problem potu i jego zapachu, 
zawierający zaawansowany 
regulator pocenia.

Skuteczność działania 5 dni.

DAPIS  żel, 40 g
Ukąszenia komarów 
Dla dorosłych i dzieci po ukończeniu 1 roku życia. 
Żel szybko koi swędzące zmiany po ukąszeniach komarów oraz pomaga ograniczyć dyskomfort  
przy swędzących podrażnieniach skóry o niewielkim nasileniu. 

Bodymax VITAL 50+
60 tabletek, suplement diety
Wspiera siły witalne i naturalne,  
funkcje obronne organizmu.  
Suplement polecany w stanach zmęczenia, w okre-
sie rekonwalescencji, w okresie obniżonej odporności. 
Informacje o produkcie : https://orklacare.com.pl/
portfolio/bodymax/

Nurofen  
dla dzieci Forte 

40 mg/ml, zawiesina 
doustna, 100 ml, 

o smaku truskawkowych
Dla dzieci od 5 kg (3 miesiące) 

do 40 kg (12 lat).

Skład: 5 ml zawiesiny  
zawiera 200 mg ibuprofenu.

Działanie: przeciwbólowe, prze-
ciwgorączkowe, przeciwzapalne.
Wskazania: gorączka oraz bóle 

różnego pochodzenia.
Lek można stosować od trzeciego 

miesiąca życia.

Strepsils   
miód z cytryną 
24 pastylki twarde 

Skład: 1 pastylka zawiera 1,2 mg alkoholu 
2,4-dichlorobenzylowego oraz  0,6 mg 
amylokrezolu.
Działanie: przeciwwirusowe, przeciwbak-
teryjne.
Wskazania: objawowe leczenie stanów 
zapalnych jamy ustnej i gardła.

Bodymax PLUS
60 tabletek, suplement diety 
Przywraca energię i poprawia samopoczucie  
Suplement polecany dla osób przemęczonych, prowa-
dzących intensywny tryb życia, narażonych na stres.
Informacje o produkcie : https://orklacare.com.pl/
portfolio/bodymax/
Dystrybutor: Orkla Health  Sp. z o.o.

Producent: Bausch Health

DIOSMINEX  MAX 

60 tabletek powlekanych 
Skład: 1 tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.
Działanie: zwiększa napięcie naczyń żylnych , drenaż limfatyczny, nasila perystaltykę naczyń chłonnych i prze-
pływ limfy, zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych i ich podatność na pękanie.
Wskazania: leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego: uczucie cięż-
kości nóg, ból nóg, nocne kurcze łydek, leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych  
z żylakami odbytu.
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Producent: POLSKI LEK  S.A.

Podmiot odpowiedzialny: MAGNAPHARM Podmiot odpowiedzialny: Baush Health Poland

Podmiot odpowiedzialny: ABOCA POLSKA PPodmiot odpowiedzialny: ICB PHARMA

Pipi nitolic z grzebieniem  

30 ml
Wyrób przeznaczony do stosowania w leczeniu wszawicy wywołanej przez wesz głowową, likwiduje zarówno 
aktywne stadia rozwojowe oraz  jaja wszy(gnidy) ponadto  ułatwia usunięcie martwych wszy i gnid.

4 FLEX 
30 saszetek, suplement diety
Kolagen Fortigel + witamina C
Białko przyczynia  się  do wzrostu i pomaga w utrzymaniu masy mieśniowej.
Wtamina C pomaga w prawidłowej produkcji kolagenu w clue zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania chrząstki.

Podmiot odpowiedzialny: PERRIGO

emolium  
SUNCARE 50+ 
mineralny krem ochronny, 
50 ml
Krem dla całej rodziny 

Mineralny krem ochronny do ochrony 
skóry od pierwszego dnia życia, a także 
suchej, wrażliwej, z alergią na filtry che-
miczne i atopowej.

na Opryszczkę  DYSKRETNY    

15 sztuk
Niewidoczny plaster na opryszczkę wargową, za-
wierający aktywny żel działający jak druga skóra, 
zabezpiecza zmiany chorobowe przed nadkażeniem 
oraz  przyspiesza proces gojenia .

na  zrogowacenia  

 6 plastrów
Nawilżające hydrokoloidowe plastry natychmiast 
uśmierzają ból spowodowany uciskiem, pomaga 
usunąć zrogowacenia.

na  pęcherze  ŚREDNI  
5 plastrów
Natychmiastowo uśmierza ból. Przyspiesza gojenie. 
Dyskretny plaster na piętę dla aktywnych zapew-
niający natychmiastową ulgę w bólu, pozostaje na 
miejscu. 

na odciski (między palcami)   
6 plastrów
Nawilżające hydrokoloidowe plastry zawierające 
zmiękczający żel, który pomaga w usunięciu odcisków.

SOLLIEVO Physiolax  
27 tabletek
SUPLEMENT DIETY 
Fizjologiczne leczenie zaparć, wyrób me-
dyczny oparty na substancjach o działaniu 
niefarmakologicznym.

SOLLIEVO Physiolax
45 tabletek
SUPLEMENT DIETY 
Fizjologiczne leczenie zaparć, wyrób me-
dyczny oparty na substancjach o działaniu 
niefarmakologicznym.

Informacja o produkcie: https://www.aboca.com/pl/znajdz-produkty/

Panthenol PROTECT 
150 ml
Produkt wspomaga ochronę oraz 
pielęgnację podrażnionej skóry, narażonej 
na promieniowanie słoneczne lub podraż-
nienia termiczne. 

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

Compeed Plastry
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Podmiot odpowiedzialny: ORKLA HEALTH

Informacja o produkcie:  http://orklacare.com.pl/portfolio/mollers/

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

Podmiot odpowiedzialny: Orkla Care

Producent: Salus InternationalProducent: Salus International

Podmiot odpowiedzialny: SEW-MED

Plusssz Elektrolity + 100% Multiwitamina 
PEŁNY ZESTAW, 24 tabletki musujące, suplement diety
100% electro complex – specjalny zestaw i stężenie wszystkich najważniejszych elektrolitów (sód, potas, 
magnez, wapń i chlor), glukozy oraz kompleksu 10 najważniejszych witamin w ilościach zapewniających 
100% dziennych Referencyjnych Wartości Spożycia dla osób dorosłych. Polecany w upały, podróży, aktywności 
sportowej, wysiłku umysłowego, pracy fizycznej, po nadmiernym spożyciu alkoholu, przy zmęczeniu  
i znużeniu. 

Plusssz Elektrolity SENIOR
24 tabletki musujące, suplement diety
Stworzony z myślą o seniorach. Zawiera pełny zestaw elektrolitów (sód, potas, magnez, wapń, chlor), ekstrakt 
z ruszczyka kolczastego, który przyczynia się do prawidłowego krążenia w kończynach dolnych, a także wita-
miny B6 i B12, które pomagają w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Dodatkowo preparat 
jest BEZ dodatku CUKRU, a zawarty w nim potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi.

Plusssz Elektrolity SPORT
24 tabletki musujące, suplement diety
Profesjonalny preparat stworzony dla osób aktywnych fizycznie. Oparty jest na wolno uwalniającym się węglo-
wodanie PALATINOSE™, który prowadzi do mniejszego i zrównoważonego wzrostu poziomu glukozy we krwi.

MAŚĆ ALPEJSKA
100 ml, produkt ziołowy 
o działaniu chłodzącym 
Maść alpejska chodząca Linia Natury stworzona  
na bazie alpejskich składników ziołowych.

Kosmetyk do stosowania w celu schłodzenia okolic 
stawów, mięśni i pleców po wysiłku fizycznym.

Podmiot odpowiedzialny: VIRDEPOL

Kasztanowy żel  z rutyną
350 ml
Żel do pielęgnacji i masażu nóg, niweluje uczucie „ciężkich nóg”.

AKUTOL 
spray, 60 ml
Plastyczny bandaż ochronny na bazie kopolimeru 
akrylanowego służący do szybkiego opatrzenia 
drobnych ran i otarć. 
Po aplikacji zasycha do 3 minut i jest wodo-
szczelny. 
Bandaż samoistnie usuwa się po 3 - 4 dniach. 

AKUTOL 
spray do usuwania plastrów

Do łatwego, bezbólowego  usuwania plastrów 
kryjących i transdermalnych, opatrunków 
przylepnych i innych wyrobów medycznych 
przyklejanych do powierzchni ciała (plastry 
nikotynowe, elektrody EKG). Jest bezpieczny  
i przyjazny dla skóry.



Lato to dla wielu osób ulubio-
na pora roku. Warto pamiętać, 
że podczas upałów powinniśmy 
zmienić nie tylko garderobę, ale 
także zmodyfikować nasze menu. 
Dobrze skomponowany harmo-
nogram naszych posiłków jest 
kluczem do promiennego wyglą-
du i świetnego samopoczucia.

Co jeść, co pić i czego unikać?
Najważniejsza zasada to jedzenie 
świeżych produktów i picie dużej 
ilości wody. Porzucamy w ciepłe 
dni ciężkostrawne dania. Sięga-
my po lekkie, ale jednocześnie 
sycące potrawy. Warto spożywać 
minimum 4 posiłki dziennie, roz-
łożone w regularnych odstępach 

czasowych. 
Lato to idealny czas na jedzenie 
warzyw i owoców nie tylko ze 
względu na cenę, ale również ze 
względu na walory zdrowotne. 
Częściej przebywamy na świe-
żym powietrzu i wszyscy są ja-
koś bardziej weseli i uśmiechnię-
ci. Latem najłatwiej jest zadbać  

Lato, lato...Lato, lato...
Co najlepiej jeść latem?

Porady i Porady i wskazówki
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JEDZENIE TOWARZYSZY WAŻNYM CHWILOM W NASZYM ŻYCIU. ZARĘCZYNY, ROMANTYCZ-
NE KOLACJE, SPOTKANIA PRZYJACIÓŁ, PIKNIKI, PRZYJĘCIA URODZINOWE, WESELA …… 
ŚMIAŁO MOŻEMY POWIEDZIEĆ, ŻE JEDZENIE JEDNOCZY LUDZI. ALE JEDZENIE WYMAGA 
SPOKOJU, A W DZISIEJSZYCH CZASACH SPOKÓJ JEST TOWAREM DEFICYTOWYM. CZĘSTO 
JEMY BYLE CO, BYLE JAK I BYLE GDZIE. NASZE ZABIEGANIE WYKORZYSTUJĄ PRODUCENCI 
ŻYWNOŚCI, KTÓRZY OFERUJĄ PRODUKTY NAFASZEROWANE CHEMIĄ NP. ZUPY W PROSZKU, 
WĘDLINY PAKOWANE W FOLIĘ, WYROBY PIEKARNICZE ZACHOWUJĄCE ŚWIEŻOŚĆ PRZEZ 
WIELE MIESIĘCY, PIĘKNIE BŁYSZCZĄCE OWOCE I  WARZYWA, KTÓRE SIĘ NIE PSUJĄ, FAST 
FOODY…. TYMCZASEM DOBRE I ZDROWE POTRAWY MOŻNA PRZYGOTOWAĆ W KRÓTKIM 
CZASIE WE WŁASNEJ KUCHNI. KUCHNIA TO WSPANIAŁE POLE DO POPISU DLA KREATYW-
NOŚCI, FANTAZJI I WYCZUCIA SMAKU. 
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o naszą sylwetkę i jeść zdrowo. 
Również odchudzanie latem 
jest prostsze, bo organizm sam 
broni się przed zbędnymi kalo-
riami. Dieta nie wymaga wielu 
poświęceń – mniej chce się jeść, 
a jak już dopada nas głód, częś-
ciej sięgamy po owoce i warzy-
wa. Do tego na pewno więcej 
się ruszamy. Lato jest świetną 
porą do działania i przestawie-
nia się na zdrowy tryb życia.
Według najnowszych badań 
podstawą zbilansowanej diety 
są warzywa i owoce. W nowej 
piramidzie żywieniowej jed-
ną z najważniejszych zmian 
jest miejsce warzyw i owoców  
w codziennej diecie. Produkty te 
znajdują się obecnie u podsta-
wy Piramidy Żywienia. Warzywa 
i owoce należy spożywać w jak 
największej ilości i jak najczęś-
ciej. Latem warzywa i owoce  
kuszą aromatem, smakiem i ko- 
lorami. Smakują wspaniale i kry-
ją w sobie niezwykłą moc, a bez 
wątpienia jest to MOC ZDRO-
WIA.

Latem jedzmy więc warzywa
Świeże warzywa mają w so-
bie dużo  witamin i minerałów 
i nie są drogie. Latem warzywa 
powinny być nie tyle dodat-
kiem, ile podstawą wszystkich 
posiłków. Zamiast gęstych zup 
wybierajmy lekkie buliony wa-
rzywne albo pyszne chłodniki. 
Tradycyjne drugie danie z kot-
letem schabowym i ziemniaka-
mi, zastąpmy jajkiem sadzonym  
z  gotowanym na parze kalafio-
rem albo brokułami polanymi oli-
wą. Jedzmy dużo surowych wa-
rzyw, dzięki czemu zachowamy 
w nich wszystko, co dobre. Odpo-
wiednio skomponowane sałatki 
czy surówki staną się sycącymi 
posiłkami. Warto okrasić je ole-
jem np. lnianym lub oliwą, ponie-
waż niektóre witaminy rozpusz-
czają się w tłuszczach. Warzywa, 
które będą nam najlepiej służyły 
podczas upałów to: fasolka szpa-
ragowa, pomidory, seler naciowy, 
natka pietruszki, brokuły, kalafior, 
szpinak, wszystkie rodzaje sałat, 
ogórki, botwina i bób. 

Latem jedzmy też owoce
Przy takiej pogodzie, możemy 
jeść więcej owoców, bo wspa-
niale ochładzają nasz organizm. 
Można jeść je same lub łączyć  
w sałatki. Ale nie należy doda-
wać do nich cukru. Kwaśne owo-
ce można połączyć z odrobiną 
jogurtu naturalnego, kefiru lub 
maślanki. Pamiętajmy jednak, 
aby nie jeść owoców jako dodat-
ku do dań głównych. Jedzmy je 
raczej jako osobne posiłki i sta-
rajmy się je spożywać do połu-
dnia.  Potem organizm potrzebu-
je białek, a nie węglowodanów.  
Po które owoce sięgać? Latem 
najlepsze będą: truskawki, cze-
reśnie, borówki i jagody, po-
rzeczki, maliny, morele i brzos-
kwinie, agrest i arbuzy.
Pamiętajmy również, że od kolo-
rów warzyw i owoców zależy ja-
kich dostarczą nam one wartości 
odżywczych. 

Czerwone i fioletowe - owoce 
i warzywa o tych kolorach cha-
rakteryzuje wysoka zawartość 
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flawonoidów i polifeoli, które 
są doskonałym „zmiataczem” 
wolnych rodników tlenowych, 
wywierają korzystny wpływ na 
stężenie cholesterolu i popra-
wiają wrażliwość komórek na 
działanie insuliny. Szczególnie 
bogate we flawonoidy są owo-
ce borówki, jeżyny oraz aronii, 
natomiast polifenole występują 
w malinach, jeżynach, poziom-
kach, truskawkach i ciemnych 
winogronach. Silnymi antyok-
sydantami są również karote-
noidy, np. likopen, obecny w 
przetworzonych pomidorach, 
arbuzach i czerwonych grejp-
frutach.

Zielone i białe - zielone warzy-
wa i owoce są dobrym źródłem 
chlorofilu, który chroni orga-
nizm przed wolnymi rodnikami 
i uszkodzeniami DNA komórek, 
ułatwia usuwanie toksyn z or-
ganizmu. „Zielone” są również 
dobrym źródłem kwasu folio-
wego, niezbędnego do two-
rzenia czerwonych krwinek, 

prawidłowego funkcjonowania 
mózgu i układu nerwowego,  
a także żołądka, wątroby, 
trzustki i jelit. Wpływają na 
prawidłowe widzenie, dobry 
stan naskórka, chronią przed 
chorobami nowotworowymi  
i sercowo – naczyniowymi. Na-
tomiast „białe” owoce zawierają 
znaczne ilości potasu i magne-
zu, a „białe” warzywa, głównie 
czosnek i cebula wykazują silne 
działanie bakteriobójcze.  

Żółte i pomarańczowe - wa-
rzywa i owoce o tym kolorze 
zawierają przede wszystkim 
karotenoidy, które są silnym 
przeciwutleniaczami, działają 
przeciw nowotworowo, obniża-
ją ogólne stężenia cholesterolu 
i zmniejszają ryzyko choroby 
wieńcowej. Do tej grupy zali-
cza się dynię, marchew, more-
le, melon, mango, brzoskwinię, 
papaję – są one bogate w wita-
minę C, magnez i cynk. 
Aby dostarczyć organizmowi 
wszystkich wartości odżyw-

czych należy spożywać  warzy-
wa i owoce we wszystkich ko-
lorach, powinny one stanowić 
połowę tego co jemy, należy 
przy tym pamiętać o właści-
wych proporcjach: ¾ warzyw 
i ¼ owoców. Warzywa i owoce 
najkorzystniej spożywać na su-
rowo lub minimalnie przetwo-
rzone, aby zachowały jak naj-
większą wartość odżywczą, ale 
można też je spożywać pieczo-
ne, grillowane, w postaci zup 
lub kiszonek. 

Latem dbajmy również  
o prawidłowe nawodnienie 
organizmu 
Woda jest niezbędna do wszyst-
kich przemian metabolicznych, 
rozpuszcza sole mineralne i wi-
taminy, oczyszcza organizm 
z toksyn, reguluje temperatu-
rę. Mimo że odgrywa tak ważną 
rolę, organizm nie jest w stanie 
magazynować wody. Dlatego 
powinniśmy wypijać co naj-
mniej 2,5 litra płynów na dobę. 
Suche powietrze, morski wiatr, 
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wysoka temperatura, przebywa-
nie na słońcu, różne aktywności 
na świeżym powietrzu powo-
dują, że organizm traci więcej 
wody, niż w normalnych warun-
kach. Zaburzenie gospodarki 
wodnej organizmu jest bardzo 
niebezpieczne. Nie możemy bo-
wiem zapomnieć, że w 60-70% 
składamy się z wody i wszystkie 
procesy, jakie zachodzą w na-
szym ustroju przebiegają w jej 
obecności. Zatem latem pijmy jej 
jak najwięcej wody, małą butelkę 
mineralnej bez trudu zmieścimy 
w torebce lub plecaku. Pijmy 
również świeżo wyciskane soki 
oraz smoothie.

Zdrowa dieta na lato powinna 
składać się z białka, węglowo-
danów i tłuszczów w odpo-
wiednich proporcjach, a także 
witamin i minerałów. Dieta la-
tem nie wymaga wielu poświę-
ceń – kiedy jest gorąco nie chce 
się jeść, a gdy dopada nas głód 
częściej sięgamy po owoce i wa-
rzywa. Świeże owoce i warzywa 
są na wyciągnięcie ręki, a panu-
jące upały sprawiają, że łatwiej 
jest zapanować nad apetytem. 
Latem na „zdrowym talerzu” po-

winny znajdować się głównie 
warzywa i owoce, niewielka ilość 
białek (jajka, nabiał, mięso), wę-
glowodany złożone pochodzące 
ze zbóż (razowe makarony, peł-
noziarniste kasze i pełnoziarniste 
pieczywo) oraz odrobina dobrej 
jakości tłuszczu np. oliwy z oli-
wek.

Latem jedzmy białko w mniej-
szych ilościach
Białko stanowi jedynie zapasowe 
źródło energii, na wypadek gdy-
by skończyły się węglowodany. 
Źródłem białka w diecie są pro-
dukty pochodzenia zwierzęcego 
i roślinnego. Latem lepsze będzie 
białko roślinne, nie zawiera tłusz-
czu, a ma dużo błonnika (zajadaj-
my się m.in. fasolką szparagową, 
bobem i zielonym groszkiem). 
Z nabiału wybierajmy fermen-
towane produkty mleczne (na-
turalne jogurty, kefir i maślan-
kę). Mięso jest nam potrzebne, 
jednak w niewielkich ilościach, 
dostarcza białka, ale też dużo na-
syconych kwasów tłuszczowych 
i kalorii. Najmniej kalorii jest w 
cielęcinie i mięsie drobiowym. 
Wołowina, choć bogata w wi-
taminę B12 i witaminę A, cynk 

i żelazo, ma wiele nasyconych 
kwasów tłuszczowych i chole-
sterolu. Wieprzowina dostarcza 
dużo białka i najlepiej przyswa-
jalne żelazo, ale jest kaloryczna 
i ciężkostrawna. Dlatego mięso 
wołowe lub wieprzowe powin-
niśmy jeść raz w tygodniu. W po-
zostałe dni zastąpmy je białym 
mięsem albo rybami.

Jedzmy węglowodany złożone 
- zawierają błonnik
Głównym źródłem energii po-
winny być węglowodany złożo-
ne, które wolno się wchłaniają  
i długo zapewniają uczucie sy-
tości. Ich zaletą jest również 
to, że zawierają dużo błon-
nika, wartościowe białko ro-
ślinne, witaminy z grupy B, 
witaminę E i prowitaminę A, 
mają mało kalorii i tłuszczu. 
Błonnik roślinny poprawia tra-
wienie, zapobiega rakowi je-
lita grubego, chorobom serca  
i cukrzycy typu 2, wiąże metale 
ciężkie, oczyszczając organizm 
z toksyn. Węglowodany zło-
żone znajdziemy w pieczywie  
z grubego przemiału, grubo-
ziarnistych kaszach i makaro-
nach, ziarnach, ziemniakach, 



LIPIEC / SIERPIEŃ 2021

Porady i Porady i wskazówki

25

warzywach. Są zdrowe i nie po-
wodują przyrostu masy ciała, 
pod warunkiem, że się je spoży-
wa w rozsądnych ilościach. 

Jedzmy zdrowe tłuszcze, najle-
piej nienasycone
Tłuszcze umożliwiają trans-
port witaminy A, witaminy D, 
witaminy E i witaminy K. Prob-
lem w tym, że powinny to 
być tłuszcze nienasycone. Za-
pobiegają miażdżycy, choro-
bom serca i układu krążenia, 
a dzięki zawartości witaminy 
E nadają skórze młody wy-
gląd. Ich źródłem jest oliwa  
i inne oleje, zwłaszcza rzepako-
wy, a także ryby morskie – ich 
tłuszcz (tran) składa się z niena-
syconych kwasów tłuszczowych, 
głównie omega-3, które wyka-
zują działanie przeciwkrzepliwe, 
ułatwiają wchłanianie wapnia 
i zapewniają prawidłowe funk-
cjonowanie mózgu. Kwasy tłusz-
czowe nasycone, które znajdują 
się w mięsie, wędlinach, nabia-
le, również są nam potrzebne, 
ale nie możemy spożywać ich 
za dużo, ponieważ powodują 
wzrost stężenia cholesterolu  
i sprzyjają miażdżycy.

Czego unikać latem?
Na pewno powinniśmy ograni-
czyć alkohol i kofeinę. Wpraw-
dzie mówi się, że w upał nie ma 
nic lepszego niż zimne piwko. 
Otóż nic bardziej mylnego, kiedy 
temperatury powietrza są wyso-
kie, nie powinno się pić alkoholu. 
W gorące dni szybciej się upija-
my, łatwiej o zasłabnięcie czy za-
wroty głowy. Alkohol odwadnia 
organizm, podobnie jak kawa, 
która działa moczopędnie. Nale-
ży unikać kawy zwłaszcza, gdy 
temperatura przekracza 28 stop-
ni C. Świetną alternatywą jest 
yerba, która stopniowo uwalnia 
energię i wspaniale nawilża nasz 
organizm. A jeżeli już mamy się-
gać po napoje alkoholowe, to 
warto pić je w ograniczonych 
ilościach, równocześnie  spo-
żywając dużą ilość neutralnych 
płynów, które wyrównają niedo-
bory wody. 

Powinniśmy również unikać 
ciężkostrawnych potraw i ka-
lorycznych przekąsek, mówiąc  
w skrócie, latem należy ograni-
czyć spożycie cukru oraz tłuszczu. 
Podczas upałów, mięso, kremo-
we ciasta czy słodkie drinki dość 

szybko tracą swoją świeżość, 
stwarzając idealne warunki dla 
rozwoju bakterii. Ciężkostrawne  
i przetworzone produkty spra-
wiają, że czujemy się ociężali  
i przemęczeni, a latem powinni-
śmy żyć pełną piersią!

Oto kilka pomysłów  
na napoje, które ugaszą  
pragnienie latem:

- woda, plasterki świeżego 
ogórka, listki mięty

- woda, podzielone świeże 
owoce, listki mięty

- woda zmiksowana z zielonym 
ogórkiem oraz natką pietrusz-
ki (redukuje obrzęki)

- woda zmiksowana z arbuzem
- lemoniada malinowa na wo-

dzie gazowanej z odrobiną 
miodu

- kefir zmiksowany z listkami 
świeżej mięty, bazylii oraz 
odrobiną soli

- kompot z rabarbaru i truska-
wek posłodzony miodem

- zielone smoothie z natki pie-
truszki i szpinaku z odrobiną 
miodu i cytryny.

oprac. J. Kurkowski
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Elektrolity są pierwiastkami naturalnie wy-
stępującymi w organizmie. Kontrolują ważne 
funkcje życiowe. Dlatego niedobór elektroli-
tów wiąże się z poważnymi konsekwencjami. 
Wyjaśniamy, jak rozpoznać niedobór elektro-
litów i uzupełniać ich poziom.

Co to są elektrolity?
Elektrolity w naszym ciele to wodne roztwory 
jonów: sodu, potasu, magnezu, wapnia, chlorku  
i fosforanu. Impulsy nerwowe, które stale zacho-
dzą na powierzchni każdej komórki nerwowej 
– będące mikrowyładowaniami elektrycznymi 
– pełnią podstawową funkcję w przekazywaniu 
informacji. Ponieważ elektrolity mają zdolność 
przewodzenia prądu elektrycznego, odgrywają 
bardzo ważną rolę w przewodzeniu impulsów 
nerwowych.
Innymi słowy: brak równowagi elektrolitowej za-
burza przepływ impulsów nerwowych, przez co 
organizm nie jest w stanie funkcjonować prawid-
łowo.

Jaką rolę w organizmie  
pełnią elektrolity?
Wśród najważniejszych elektrolitów wymienia się 
m.in. sód, wapń, magnez i potas. Wszystkie pełnią 
określone role, od których zależy właściwe funk-

cjonowanie naszego organizmu. 

Elektrolity
Funkcja  

w organizmie

Sód Najbardziej aktywny osmotycznie 
składnik płynu międzykomórkowego. 
Sód jest głównym kationem, który 
uczestniczy w utrzymaniu odpowied-
niego nawodnienia organizmu.

Wapń Bierze udział w procesie przewodzenia 
impulsów elektrycznych w neuronach i 
odpowiada za jego regulację.

Magnez Jest kluczowy dla zapewnienia pra-
widłowej pracy układu nerwowego i 
mięśniowego oraz właściwego przebie-
gu procesów metabolicznych.

Potas Wspomaga utrzymanie ciśnienia krwi 
na odpowiednim poziomie oraz wspie-
ra pracę serca i mięśni.

Do grupy najważniejszych elektrolitów często 
zaliczane są również chlorki. Są to aniony licznie 
występujące w organizmie, które są istotne dla 
zachowania równowagi kwasowo-zasadowej oraz 
wspomagają produkcję kwasu solnego w żołądku. 

Niedobór elektrolitów  
– objawy i skutki
Nieprawidłowy poziom elektrolitów może prowa-
dzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu. Ich 

ELEKTROLITY 
latem
ELEKTROLITY TO JONY SOLI ROZPUSZCZALNEJ W WODZIE, KTÓRE PRZEWODZĄ  
W NASZYM ORGANIZMIE PRĄD ELEKTRYCZNY, NIEZBĘDNY DO REGULOWANIA 
CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH. ZNAJDUJĄ SIĘ ONE W PŁYNACH NASZEGO CIAŁA  
– W KRWI, W OSOCZU I PŁYNACH TKANKOWYCH. SĄ TO PRZEDE WSZYSTKIM JONY 
SOLI SODU, POTASU, WAPNIA I MAGNEZU.
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utraty trudno jednak uniknąć. 
Dochodzi do niej m.in. przy wy-
sokiej temperaturze – podczas 
upałów ciało się poci, a wraz  
z nim w organizmie ubywa elek-
trolitów. Ten sam mechanizm 
działa w przypadku wysiłku  
fizycznego – ciężkiej pracy czy 
intensywnego treningu.

Elektrolity tracimy też w prze-
biegu infekcji wirusowych oraz 
innych chorób, którym towa-
rzyszy gorączka. Ich niedobór 
może być także spowodowa-
ny wymiotami i biegunką. Ob-
niżenie stężenia elektrolitów  
w organizmie jest również kon-
sekwencją biegunki po alkoho-
lu. Wśród pozostałych przyczyn 
niedoboru elektrolitów wymie-
nia się rygorystyczną dietę, picie 
zbyt małej ilości płynów oraz za-
żywanie leków moczopędnych  
i przeczyszczających.
W jaki natomiast sposób  
organizm manifestuje niedobór 

elektrolitów? Wśród najczęściej 
występujących objawów niepra-
widłowego poziomu elektroli-
tów wymienia się:

• drżenie i skurcze mięśni,
• obrzęki,
• biegunki lub zaparcia,
• nudności, bóle głowy,
• senność, osłabienie i zmę-

czenie,
• pogorszenie samopoczucia, 

• podenerwowanie.

Niedobór elektrolitów w organi-
zmie może prowadzić do zabu-
rzeń pracy układu nerwowego  
i wzrostu ciśnienia krwi. W po-
ważniejszych przypadkach 
może on zaś skutkować omdle-
niami, konwulsjami, zaburzenia-
mi funkcjonowania serca, łam-
liwością kości oraz paraliżem. 
Bardzo niebezpieczną dla zdro-
wia konsekwencją niedoboru 
elektrolitów jest też odwodnie-
nie.

Równowaga elektrolitowa 
Równowaga płynów i elektro-
litów jest jedną z kluczowych 
kwestii w utrzymaniu homeo-
stazy w ciele. Odgrywa ona 
ważną rolę w ochronie funkcji 
komórkowych, przepływie krwi 
i wody przez tkanki, równowa-
ży ciśnienie krwi, reguluje pracę 
nerwów i mięśni oraz korzystnie 
wpływa na odbudowę uszko-
dzonych tkanek.

Najważniejsze  
funkcje elektrolitów
Funkcje elektrolitów najlepiej 
zobrazować przykładem zabu-
rzeń pracy mięśni, z którymi chy-
ba niemal każdy miał do czynie-
nia. Otóż brak równowagi jonów 
wapnia, sodu i potasu powoduje 
nagłe, niekontrolowane skurcze 
mięśni – np. łydki lub powieki. Nie 
bez powodu sięgamy wówczas 
po sok pomidorowy, który jest 
bogatym źródłem zarówno sodu, 
jak i potasu.
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Opaski akupresurowe

KOMPLEKSOWO PRZEBADANY I SPRAWDZONY 
WYRÓB MEDYCZNY NA PORANNE MDŁOŚCI

U blisko

pacjentek zmniejszenie 
nudności i wymiotów (1) 

87%
O PROMOCJE PYTAJ
W SWOJEJ HURTOWNI
FARMACEUTYCZNEJ

KONTAKT 
Z PRZEDSTAWICIELEM:
tel. 32 788 55 41
seaband@salusint.com.pl

Angielskie opaski akupresurowe Sea-Band 
to sprawdzone rozwiązanie dla kobiet w ciąży, 
nie powodujące skutków ubocznych. 
Można je również stosować w  niwelowaniu nudności i wymiotów związanych z chorobą lokomocyjną (2), 
chemioterapią (3) oraz mdłościami migrenowymi (4). Dostępne są w wersjach dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.

 Testowane klinicznie
 Brak skutków ubocznych
 Wielokrotnego użytku
 Wyrób medyczny kl. I

1) Wpływ opasek akupresurowych SEA-BAND w niwelowaniu mdłości u ciężarnych. II Klinika położnictwa i Ginekologii. Szpital Bielański K.Matusiak. R. Dębski 2014 r.
2) Ocena skuteczności SEA-BAND w niwelowaniu skutków choroby lokomocyjnej. Szpital San Carlo Borromeo Włochy. Prof. G. Canova 1990 r.
3) Badanie skuteczności akupresury w niwelowaniu mdłości spowodowanych chemioterapią Oddział Radioterapii i Onkologii Szpital San Gerardo, Mediolan Włochy. G. Gardani, R. Cerrone 2006 r.
4) Skuteczność opasek akupresurowych w niwelowaniu nudności migrenowych Centrum Leczenia Bólu Głowy u Kobiet. Turyn G.Allais, S. Rolando 2012 r.
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Wapń jest niezbędnym mine-
rałem, którego organizm uży-
wa do stabilizacji ciśnienia krwi  
i kontrolowania skurczu mięśni 
szkieletowych. Jest również uży-
wany do budowy mocnych kości 
i zębów.
Chlorek jest niezbędny do utrzy-
mania właściwej równowagi pły-
nów ustrojowych.
Magnez jest kluczowym mine-
rałem, który reguluje wiele waż-
nych funkcji, takich jak skurcze 
mięśni, rytm serca i funkcje ner-
wowe.
Potas jest szczególnie ważny dla 
regulacji czynności serca. Wspo-
maga również prawidłowe funk-
cjonowanie nerwów i mięśni.
Sód jest potrzebny w organizmie, 
aby utrzymać równowagę pły-
nów ustrojowych. Pomaga rów-
nież regulować pracę nerwów 
i utrzymać prawidłową kurczli-
wość mięśni.
Nerki, kości i jelita biorą udział w 
utrzymaniu prawidłowego po-
ziomu fosforanów w organizmie. 
Fosforany są niezbędne do wielu 
różnych funkcji i ściśle współdzia-
łają z wapniem.

Zaburzenia równowagi  
elektrolitowej 
Zaburzenia równowagi stęże-
nia magnezu, sodu i potasu są 
najczęściej występującym nie-
zrównoważeniem elektrolito-
wym. Może ono objawiać się 
nieregularnym biciem serca, wa-
haniami ciśnienia krwi, drżeniem 
ciała, drętwieniem, skurczami 
mięśni, nadmiernym zmęczeniem  
i uczuciem osłabienia, zaburzenia-
mi ze strony układu nerwowego.
Niedobór elektrolitów można 
zdiagnozować przez badanie 
krwi. Ponieważ nerki są odpo-
wiedzialne za zatrzymywanie  

i wydalanie elektrolitów i pły-
nów, to w badaniu krwi moż-
na również przeprowadzić test 
określający czynność nerek. 
Lekarz może również zlecić ba-
danie EKG oraz przeprowadzić 
proste testy – test uszczypnięcia 
(sprawdzający wiotkość skóry,  
a więc stan odwodnienia) czy te-
sty na refleks.

Niedobór elektrolitów – głów-
ne przyczyny
Niedobór elektrolitów jest dość 
powszechnym zjawiskiem. Do 
zaburzeń równowagi elektroli-
towej może dojść podczas in-
tensywnego wysiłku fizycznego 
– nie tylko treningu sportowego, 
ale nawet pracy fizycznej. Wów-
czas z potem wydalamy duże 
ilości elektrolitów. Dlatego tak 
ważne jest stałe ich uzupełnia-
nie. Niedobór elektrolitów może 
również być następstwem nie-
dostatecznego spożycia wody 
czy nieodpowiedniego żywienia.
Odwodnienie oraz wynikające 
z niego zaburzenie gospodar-
ki wodno-elektrolitowej jest 
też charakterystyczne dla osób 
w podeszłym wieku, u których 
w wyniku procesów starzenia 
zmniejsza się ilość wody w orga-
nizmie i pogarsza funkcjonowa-
nie poszczególnych narządów 
(w tym nerek odpowiedzialnych 
m.in. za „politykę” elektrolitową).
Poza tym na niedobór elektroli-
tów narażone są również osoby 
ze schorzeniami nerek, stosujące 
leki moczopędne lub przeczysz-
czające, osoby z niewydolnością 
serca, ze zdiagnozowaną choro-
bą nowotworową.

Przywracanie równowagi
W przypadku niewielkich nie-
doborów elektrolitowych wy-

starczająca może się okazać 
suplementacja, odpowiednie 
nawodnienie organizmu i mo-
dyfikacja diety. W soli kuchen-
nej i gotowych sokach pomido-
rowych znajdziemy m.in. sód. 
Chlorek jest w oliwkach i sałacie. 
Banany, ziemniaki i pomidory są 
dobrym źródłem potasu. Mag-
nez znajdziemy np. w nasionach 
dyni i słonecznika, szpinaku, 
jarmużu, gotowanym bobie, 
otrębach owsianych. Wapń jest 
obecny w przetworach mlecz-
nych, ale też w sardynkach, su-
szonych figach, jarmużu czy 
brokułach.
Poważniejsze niedobory mogą 
być uzupełnione specjalistycz-
nymi suplementami lub dożyl-
nie za pomocą kroplówki.

Jak uniknąć niedoboru  
elektrolitów?
Warto jednak nie tylko wiedzieć, 
jak uzupełniać elektrolity, ale 
też jak uniknąć ich niedoboru. 
Trzeba pamiętać przede wszyst-
kim dostarczaniu organizmo-
wi odpowiedniej ilości płynów 
– zwłaszcza w trakcie upałów, 
choroby, biegunki czy podczas 
wysiłku. Przy bardzo wysokich 
temperaturach, w miarę możli-
wości, należy ograniczyć wysiłek 
fizyczny i treningi. Nie zaleca się 
także drastycznych zmian diety.

Elektrolity to jony soli niezbęd-
ne do zachowania dobrego sta-
nu zdrowia. Od ich właściwego 
poziomu zależy gospodarka 
wodno-elektrolitowa oraz praca 
układu nerwowego, mięśnio-
wego i krążenia, a tym samym 
– prawidłowe funkcjonowanie 
całego organizmu.

oprac. M. Grzeczyńska
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bliskie i dalekie
WĘDRÓWKI 

Zamek Książ
Piękna, imponującej wielkości budowla 
umiejscowiona w malowniczym parku kra-
jobrazowym - tak można opisać wałbrzy-
ską perełkę, Zamek Książ. Obiekt warowny  
o nazwie Fürstenstein powstał w tym miejscu 
przeszło siedemset lat temu i był bardzo waż-
nym punktem na mapie łańcucha obronnego 
Śląska. Z czasem pełnił coraz to inne funkcje, 

by dziś, po burzliwym, okresie wojny, stano-
wić centrum kulturalne całej okolicy, przy-
ciągające mnóstwo turystów. Jak zaczęła się 
historia tego tajemniczego zamku i co warto 
zobaczyć?

Budowniczym zamku był książę świdnicko-
-jaworski – Bolek I Surowy. Warownia powstała  
w miejsce zniszczonego przez Przemysła Otto-
kara II drewnianego grodu. Zamek stał się nową 

Niektóre miejsca potrafią zachwycić i wprawić w zdumienie.  
Miejsc, które można odwiedzić w Polsce, nie brakuje.  

Dzisiaj jedno miejsce, ale które niezmiennie mnie zachwyca,  
które w mojej opinii są szczególnie warte uwagi  

– mam nadzieję, że podzielicie moje zdanie.
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siedzibą Bolka I, który przeniósł ją tutaj  
z Lwówka. Jego wnuk dokonał pierwszej 
rozbudowy warowni, która bardzo szyb-
ko się rozwijała i jednocześnie przecho-
dziła z rąk do rąk. Należała swego czasu 
do króla czeskiego oraz węgierskiego.  
Na początku XVII wieku warownia trafiła 
w ręce rodu Hochbergów, którzy w póź-
niejszym czasie byli właścicielami zarów-
no samego Wałbrzycha, jak i ziem mu 
podlegających. To właśnie rodzinie Ho-
chbergów zawdzięczamy barokowy wy-
gląd zamku, którzy przebudowali obiekt 
po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, 
w której warownia uległa dość znacznym 
zniszczeniom.
W wieku XVIII, gdy zamek Książ należał 
już dziedzicznie do rodu von Hochberg, 
zlecono wielką przebudowę - obiekt zy-
skał wtedy okazałe skrzydło barokowe, 
budynki przedzamcza, a także piękny 
Dziedziniec Honorowy.
Kolejnym interesującym etapem w hi-
storii zamku jest wiek XIX, kiedy to Jan 
Henryk XV z rodziny Hochbergów żeni się 
z księżną Daisy - postacią kluczową dla 
ostatniego stulecia historii zamku, postę-
pową kobietą wyprzedzającą zdecydo-
wanie jej czasy. Zamek został ponownie 
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przebudowany, powstała palmiarnia, dziś udo-
stępniona zwiedzającym.
Druga przebudowa została wykonana w latach 
1909-1923. Plany rozbudowy były imponujące 
i miały one na celu przekształcenie Książa w re-
zydencję magnacką. Niestety wybuch pierwszej 
wojny światowej i kryzys gospodarczy z tym 
związany, wpędził w kłopoty finansowe Hoch-
bergów, co nie pozwoliło budowy dokończyć.
Hochbergowie musieli opuścić Książ, a ich dobra 
przeszły pod zarząd komisaryczny i ostatecznie 
uległy konfiskacie na rzecz Trzeciej Rzeszy.
Ciekawostką związaną z pracami budowlany-
mi jest wybudowanie „ruin” zamku tzw. Starego 
Książa w roku 1797. Wybudowanie ich miało tyl-
ko i wyłącznie jeden cel, w tamtych czasach nie 
godziło się , żeby w parku należącym do tak wy-
soko usytuowanej szlachty  nie było romantycz-
nych ruin. No bo kto bogatemu zabroni. 
W roku 1941 zamek skonfiskowali naziści i tutaj 
właśnie rozpoczął się etap jego historii, który po-
zostawił za sobą najwięcej zagadek. W okresie 
wojny powstało wiele tuneli pod zamkiem, który 
był przygotowywany na jedną z głównych kwa-
ter Hitlera. Reżim nazistowski pozostawił za sobą 

Po Po godzinach...
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wiele zniszczeń, powstałych podczas przebu-
dowy pałacu na nowoczesną modłę. Po wojnie 
obiekt spotkał jeszcze gorszy los - stacjonująca 
w nim armia radziecka spustoszyła i zdewasto-
wała wnętrza. Aż do lat 70. XX wieku zamek był 
plądrowany i szabrowany. Dopiero wtedy roz-
poczęły się kompleksowe prace nad renowacją 
zabytku, a w roku 1991 właścicielem obiektu 
została Gmina Wałbrzych, która doprowadziła 
go do obecnego stanu.

Od końca II Wojny Światowej Zamek Książ tra-
fił w ręce Polski. Został niestety dość znacznie 
zdewastowany przez maszerujące wojska ra-
dzieckie. Na szczęście bardzo szybko rozpoczęły 
się prace nad jego renowacją. Niestety nie był to 
koniec zniszczeń, jakich doznała średniowiecz-
na warownia – w 2014 roku nastąpił poważny 
pożar pokrycia dachowego, który na szczęście 
udało się ugasić. Ostateczna naprawa zakoń-
czyła się w kwietniu 2015 roku i kosztowała po-
nad pół miliona złotych. Niestety część komnat 
została zalana w trakcie akcji gaśniczej – brało  
w niej udział 37 zastępów straży pożarnej..

Trudno przejść obojętnie obok takiej budowli, 
jaką jest zamek Książ - zwiedzenie go jest nie-
mal obowiązkowe! W zamku wyodrębniono kil-
ka intrygujących tras dla zwiedzających. Można 
go zwiedzać przez cały rok, kupując wcześniej 
bilet na wybraną trasę. Możliwe jest zarówno 
poznanie obiektu z przewodnikiem, jak i indy-
widualne. Bez przewodnika można zwiedzać 
jedynie trasę „Od Piastów do tajemnic II wojny 
światowej“, natomiast w grupie możliwe jest 
także poznanie tras „Szlakiem Daisy“ oraz „Książ 
Barokowy“. Oprócz tego zwiedzający mogą zo-
baczyć piękne, zamkowe tarasy oraz palmiar-
nię. Szczegółowy cennik oraz godziny i terminy 
udostępniania poszczególnych części zabytku 
opisane są na jego stronie internetowej.
Oprócz dziennego zwiedzania, zamek Książ ofe-
ruje także coś dla amatorów wycieczek z dresz-
czykiem - zwiedzanie nocne w wybranych ter-
minach. Wielbiciele koni mogą zaś odwiedzić 
leżącą na terenach przyległych zabytkową stad-
ninę Stado ogierów Książ.

Przyjemnych wędrówek!
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PIONOWO
• 1-61: tkanina, przędza, kokon
• 3-63: gra, trójzęby, bosaki
• 5-65: nos, wąchanie, zmysł
• 6-42: praca, posada, stanowisko
• 8-56: chwast, zioło, świńska trawa
• 10-58: szycie, sznureczek, kłębek
• 12-60: Toruń, włókno, poliester
• 55-103: cyrk, plac, koło
• 57-105: koryto, źródło, nurt
• 59-107: roślina, płoty, wicie się
• 62-110: słodycz, patyk, policjant
• 64-112: stan skupienia, płyn, woda
• 66-114: łąka, zieleń, sianokosy
• 104-164: wypadek, kolizja, stłuczka
• 106-166: palenie, tytoń, zeppelin
• 108-168: książka, błędy, spis
• 109-157: sztuczne, zimne, świętego Elma
• 111-159: firma, kontrola, ocena

• 113-161: kura, znoszenie, pisklak
• 127-163: owoc, ptak, nielot

POZIOMO
• 5-12: zgromadzenie, wywiadówka, narada
• 13-18: kraje arabskie, księstwo, ustrój
• 29-36: sąd, środowisko, adwokatura
• 37-42: szaleniec, pomyleniec, narwaniec
• 55-60: wystawa, imitacja, osłona chłodnicy
• 61-67: gra pozorów, efektowność, pozłota
• 78-84: piłka nożna, ławka, zastępstwo
• 85-91: uczelnia, wydział, pracownik naukowy
• 102-108: lato, czas wolny, wyjazdy
• 109-114: szansa, sposobność, gratka
• 127-132: Australia, skakanie, torba
• 133-140: antena, fale, emisja
• 151-156: niechęć, odraza, obrzydzenie
• 157-164: chaos, bezład, termodynamika

KRZYŻÓWKA 
PANORAMICZNA
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