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Czy wiesz, że…?
Magnez, pierwiastek życia

Mg

To pierwiastek, który ma istotny wpływ
na wszystkie procesy fizyczne oraz psychiczne, które zachodzą w ludzkim organizmie. Dlatego właśnie nazywany jest
pierwiastkiem życia.

Witamina C może wpływać na poziom cukru
we krwi, dlatego diabetycy lub osoby przyjmujące leki
hipoglikemizujące powinni uważnie obserwować stężenie glukozy, jeśli przyjmują dodatkową dawkę tej
witaminy. Witamina C pomaga również w utrzymaniu
elastyczności naczyń krwionośnych.

MÓZG NIE ODCZUWA BÓLU

Komórki glejowe
to przyszłość
autoregeneracji
Na całym świecie trwają badania nad komórkami glejowymi, które znajdują się w błonie śluzowej nosa
i w mózgu. Odpowiadają za regenerację organu, w którym się znajdują, dlatego po uszkodzeniach nasz mózg i węch potrafią wrócić do
stanu sprzed urazu.
Jakiś czas temu wszczepiono takie komórki do
przerwanego rdzenia kręgowego, który zaczął
się zrastać. Pacjent odzyskał częściowe czucie
w nogach, przed nim jednak bardzo długa rehabilitacja. Daje to jednak obiecujące rezultaty.
Odpowiednia terapia z zastosowaniem komórek
glejowych może sprawić, że w przyszłości ludzki
organizm będzie zdolny do całkowitej autoregeneracji.
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Mimo, iż mózg jest ośrodkiem bólu, sam go nie odczuwa. Do niego docierają
jedynie informacje o tym,
że poszczególna część ciała została np. skaleczona
lub poparzona. Jest to spowodowane tym, że w przeciwieństwie do reszty ciała
mózg nie posiada receptorów bólu.
Pojemność pęcherza człowieka
wynosi aż 600 do 800 ml,
jednak odczuwamy potrzebę pójścia do toalety już wtedy, gdy pęcherz jest wypełniony 100-200 ml płynów. Po przekroczeniu
tej ilości wypełnienia pęcherza jego ścianki
zaczynają się rozciągać.

Kichaj na alergię!
Łzy lecą po policzkach, nos swędzi, oczy puchną... Jeśli te objawy nasilają się
wiosną, kiedy więcej czasu spędzamy na świeżym powietrzu, być może mamy do
czynienia z alergią na pyłki roślin. W takiej sytuacji trzeba odwiedzić specjalistę,
aby objawy nie zmieniły naszego życia w piekło. Z alergią nie ma żartów nieleczona może doprowadzić do astmy.

Agata Skolimowska
Słowo „alergia” w ostatnich latach jest bardzo popularne, ale często go nadużywamy,
myląc alergię ze zwykłym uczuleniem. A alergia to – w dużym skrócie – nieprawidłowa
reakcja układu immunologicznego na czynnik, który nie powinien wywoływać objawów
choroby. Nazywamy go alergenem. Gdy nasz
organizm go zwalcza, uruchamia system odpornościowy, dając wiele nieprzyjemnych objawów. Te najczęściej spotykane to katar, kaszel czy łzawienie.
Uwzględniając drogę, którą dany alergen
oddziałuje na nasz organizm, możemy wyróżnić alergie wziewne, kontaktowe i pokarmowe. Te pierwsze, zwłaszcza na pyłki roślin,
bywają bardzo uciążliwe.

Najbardziej uciążliwe dla Polaków
Dlaczego rośliny uczulają? Pyłki są niezbędne roślinom do rozmnażania się. Aby zwiększyć swoje szanse na przetrwanie, rośliny
wiatropylne wytwarzają ogromne ilości pyłków. Te natomiast krążą w powietrzu i dostają
się do ludzkiego układu oddechowego, wywołując reakcję alergiczną.
- Wiosną Polacy najbardziej są uczuleni na
pyłki brzozy i traw – podkreśla lekarz alergolog Monika Kaczmarek z Wrześni. O ile pylenie traw rozpoczyna się dopiero w kwietniu,
a swoje apogeum ma w maju, to brzoza atakuje już w marcu. Brzoza jest jednym z najpopularniejszych drzew w naszym kraju, dziko
rośnie aż siedem gatunków (m.in.: brzoza brodawkowata, czarna i omszona).
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– Najczęściej występujące objawy
to łzawienie oczu, swędzący nos,
wodnisty katar i kichanie. Ale
alergię wziewną mogą wywołać
też roztocza kurzu domowego
i zwierząt – dodaje Kaczmarek.
Zanieczyszczenia krążące
w powietrzu dodatkowo
wzmagają reakcję alergiczną.
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Jeśli alergia mocno ci
dokucza, na spacery
najlepiej wybierz się po
deszczu, który oczyszcza
powietrze z pyłków.

Reklama

Roztwory wody morskiej

Izotoniczne

Wyroby medyczne

Wyroby medyczne

Leczenie pod kontrolą specjalisty
Pacjent, który podejrzewa u siebie objawy alergii, powinien wybrać się do lekarza
rodzinnego. Jeśli diagnoza się potwierdzi,
kolejnym etapem będzie skierowanie do
lekarza alergologa. Okres oczekiwania na
wizytę u specjalisty jest zazwyczaj bardzo
długi. Dlatego doraźnie można pomóc sobie,
kupując bez recepty leki przeciwalergiczne.
Na krótką metę na pewno pomogą. Wizyta
u alergologa nie jest bolesna i nie powinna
budzić lęku. Podstawowe badania to testy
skórne i spirometria, jeśli lekarz chce ocenić, jak wyglądają płuca pacjenta i jaką mają
pojemność. W leczeniu wykorzystuje się leki
przeciwhistaminowe, sterydy donosowe,
a jeśli spirometria wykaże nieprawidłowości – także leki wziewne. Jeśli tradycyjne
metody nie pomogą, pacjent może zostać
poddany odczulaniu.
– Wówczas proponujemy leczenie przyczynowe, próbujemy zwiększyć w organizmie tolerancję na dany alergen. Odczulanie może być przeprowadzone w formie
podskórnej lub podjęzykowej – wyjaśnia
Kaczmarek. Zdarza się, że pacjenci zmagający się z alergią na pyłki roślin zaczynają
odcinać się od świata, na świeżym powietrzu spędzają jak najmniej czasu. – Leczenie
alergiczne ma zwiększyć komfort pacjenta
przebywającego w towarzystwie pyłków.
Naszym celem jest takie przystosowanie
pacjenta do tolerancji danego alergenu, aby
chory nie musiał z niczego rezygnować –
podsumowuje doktor Kaczmarek. ■

Trzeba ograniczyć pyłkom
dostęp do naszego domu.
Nie da się tego zrobić
całkowicie, ale możemy
wspomóc się kilkoma
metodami, jak np.
powieszeniem moskitier
albo ciężkich zasłon i
Gęstych firanek.

Hipertoniczne

Leszczyna pyli już w styczniu!
Zimą trudno skojarzyć zatkany nos, czy
kaszel z alergią. Kiedy mamy takie objawy,
myślimy raczej o przeziębieniu. Tymczasem
w trzeciej dekadzie stycznia zaczyna pylić
leszczyna, która rośnie głównie w ogrodach,
sadach, na działkach i w lasach. Początek jej
kwitnienia jest uznawany za początek botanicznego przedwiośnia. W lutym dołączają do
niej olsza (najczęściej spotykana poza miastem) i cis. W marcu zaczynają pylić topole
i wierzby. W kwietniu dominuje wspomniana już brzoza. Pylą też dęby, wierzby i topole.
W maju alergicy powinni się obawiać buków,
wierzb, drzew iglastych – świerków i sosen
oraz roślin zielnych – szczawiu, babki lancetowatej, pokrzywy. Jednak największą zmorą
Polaków są trawy. Pyłki trawy psują majówkę
wielu alergikom, zwłaszcza tym, którzy wypoczywają poza miastem. Latem najczęściej atakują nas pyłki bylicy. Nierzadko zdarza się, że
alergia ujawnia się dopiero u osób dorosłych.
Zanieczyszczenie środowiska oraz nadmiernie higieniczny tryb życia zwiększają naszą
wrażliwość na pyłki roślin. Sterylne warunki
często wyjaławiają organizm.
– Zwykle pacjenci mówią, że nic się nie działo, aż nagle zaczynają mieć objawy – zauważa
nasz ekspert. Zmorą pacjentów są też reakcje krzyżowe. Co to oznacza? Przykładowo
pacjent ma alergię na leszczynę, a z czasem
rozwija się u niego także zespół alergii jamy
ustnej, wywołany pokarmem, który wchodzi
w reakcję krzyżową z pyłkiem rośliny.

Wybawieniem dla alergików
są domowe oczyszczacze
powietrza. Niektóre działają
kompleksowo i potrafią
wyeliminować wszystkie
zapachy, jak np. dym tytoniowy,
inne wychwytują z powietrza
konkretne alergeny. Podstawą
ich działania są specjalne
filtry, które sprawiają, że do
wnętrza urządzenia zasysane
jest zanieczyszczone powietrze,
które wraca do pomieszczenia
po oczyszczeniu.

Stosowane w czasie kataru,
przeziębienia, grypy

Codzienna higiena nosa,
wypłukuje kurz i alergeny

Więcej informacji na www.silesianpharma.pl
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REGULARNE SPOŻYWANIE POSIŁKÓW
Zbyt długie odstępy czasu między posiłkami, czyli takie trwające ponad 4 godziny, mogą
przyczynić się do obniżenia poziomu cukru we
krwi, przez co możemy odczuwać napady głodu. Dlatego zaleca się spożywanie posiłków co
3-4 godziny. Dzięki takim praktykom nasz metabolizm przyspiesza, co wspomaga również
efekty odchudzania.

5

zdrowych
nawyków

OGRANICZENIE SPOŻYWANIA SOLI
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby dzienne spożycie soli nie przekraczało
6 g (mała łyżeczka). Tymczasem okazuje się,
że wielu z nas spożywa znacznie więcej soli,
ponieważ jest ona naturalnym składnikiem
występującym w rozmaitych produktach spożywczych, a ponadto dodaje się ją podczas
przemysłowego przetwarzania. Jeśli przestaniemy solić żywność, szybko przyzwyczaimy
się do nowych smaków i przestaniemy zauważać jej brak. Dodatek odpowiednich kompozycji przypraw ziołowych może całkowicie
odmienić dotychczas przygotowywane, mocno słone potrawy.

żywieniowych

Beata Kubiś
Podstawową zasadą zdrowej diety jest regularność i odpowiednie zbilansowanie posiłków. Mówiąc
o zbilansowaniu, musimy pamiętać, że owoce i warzywa to nieodłączna część zdrowej, dobrze skomponowanej diety. Okres letni to idealny moment na przeprowadzenie detoksu, a także wprowadzenie
zdrowych nawyków żywieniowych, które na stałe powinny znaleźć swoje miejsce w naszej diecie.

1

DETOKS CUKROWY
Słodycze, cukierki i czekolada to produkty,
z którymi najtrudniej jest nam się rozstać. Niestety, są one źródłem pustych kalorii, które nie
dostarczają naszemu organizmowi wartości
odżywczych. Wyzwalają jedynie dużą ilość
energii, której nadwyżka zostaje zmagazynowana w postaci tkanki tłuszczowej. Oparcie się
pokusie zjedzenia czegoś słodkiego jest bardzo trudne, dlatego można wówczas sięgnąć
po zdrowsze przekąski. Mogą to być orzechy,
suszone owoce lub własnoręcznie upieczone
ciastka zbożowe o niskiej zawartości kalorii.
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JEDZENIE SEZONOWYCH PRODUKTÓW
Badania dowodzą, że owoce lub warzywa
uprawiane we właściwej dla nich porze roku,
a także w optymalnych warunkach, mają
o wiele więcej składników odżywczych niż te
uprawiane w szklarniach lub transportowane
z dalekich krajów. Dodatkowo są łatwo dostępne, a dzięki temu tańsze, możemy zatem
pozwolić sobie na ich zakup tak często, jak to
tylko możliwe. Nie muszą być również sztucznie konserwowane, aby przetrwać daleką
podróż, więc są zdrowsze. Wiosną warto postawić na nowalijki, czyli wczesne, wiosenne
warzywa, takie jak rzodkiewki, pomidory, sałata czy ogórki.

4

ELIMINACJA WYSOKOPRZETWORZONYCH
PRODUKTÓW
Z naszego menu powinniśmy na stałe wyeliminować wszelkie fast foody oraz gotowe
dania – są to wysokoprzetworzone produkty,
w których składzie znajdziemy głównie konserwanty i wzmacniacze smaku, a także zapachu. Co więcej, cechują się one wysoką zawartością tłuszczu i soli, które w nadmiarze mogą
zaszkodzić naszemu zdrowiu.

6

PICIE WIĘKSZEJ ILOŚCI WODY
W ciągu dnia powinniśmy wypijać od 1,5 do
2 litrów wody. Woda znajduje się również
w spożywanej przez nas żywności, zatem
dzienne spożycie kształtuje się na poziomie
ok. 3 litrów. Taka ilość wody jest wymagana,
ponieważ musimy ją na bieżąco uzupełniać.
Każdego dnia w procesie oddychania, a także
wydalania tracimy ok. 2,6 litra wody. Pamiętajmy, że woda jest bardzo ważna dla naszego
organizmu, ponieważ bierze udział w większości procesów życiowych.

7

WYBÓR PRODUKTÓW ZBOŻOWYCH
Z PEŁNEGO ZIARNA
W naszym menu powinny znaleźć się obowiązkowo pieczywo razowe, makarony z pełnego ziarna, kasze, ryż brązowy, a także płatki
zbożowe. Są to produkty, które dostarczają
nam witamin z grupy B, a także żelaza, magnezu, wapnia, cynku oraz błonnika pokarmowego. Wszystkie te pełnoziarniste produkty
są źródłem węglowodanów złożonych, które
uwalniają się stopniowo i zapewniają nam
uczucie sytości na dłużej.
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Posiłek dla niejadka

8

SAMODZIELNE PRZYGOTOWYWANIE
POSIŁKÓW
Przygotowując samodzielnie posiłki, mamy
możliwość kontrolowania zawartości szkodliwych dodatków, takich jak np. cukier, sól czy
tłuszcze. Dodatkowo mamy pewność, że do
przyrządzenia potrawy wykorzystaliśmy tylko
zdrowe i świeże produkty najlepszej jakości.

10

PRZYGOTOWYWANIE POŻYWNEGO
ŚNIADANIA
Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu
całego dnia. Dzięki niemu jesteśmy pełni energii i możemy dobrze rozpocząć dzień. Pominięcie śniadania może skutkować spowolnieniem
metabolizmu, co z kolei może prowadzić do
nadwagi. W naszym menu śniadaniowym nie
może zabraknąć razowego pieczywa, kaszy,
płatków zbożowych, nabiału, jaj, ryb, warzyw
i owoców, a także zdrowych tłuszczów, które
znajdziemy w olejach roślinnych, orzechach,
nasionach i pestkach.

Rada na niejadka?
Przygotujcie wspólnie wesołe potrawy,
które zachęcą Twoje dziecko do jedzenia.

9

WPROWADZENIE DO JADŁOSPISU
WIĘKSZEJ ILOŚCI RYB
Ryby są bogatym źródłem tłuszczów nienasyconych, a także kwasów omega-3. W naszym menu nie może zabraknąć łososia,
tuńczyka, śledzia, a także makreli. Zawarte
w rybach składniki mają pozytywny wpływ na
pracę naszego serca, dzięki czemu zapobiegają chorobom układu krążenia, a także obniżają
ciśnienie.

Czy wiesz, że...
• Spożywanie dużej ilości cukru może
znacząco
przyspieszać
rozwój
zmarszczek oraz pogarszać elastyczność skóry.
• Statystyczny Polak spożywa każdego dnia ok. 110 g cukru, co stanowi
ponad czterokrotnie wyższą dawkę
od tej rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia.
• Badania przeprowadzone w Stanach
Zjednoczonych dowodzą, że jednym
z największych źródeł cukru w diecie
Amerykanów są słodkie napoje gazowane, energetyczne, a także napoje... dla sportowców!
• Pół litra coca-coli stanowi równowartość 16 kostek cukru!

Fenomen bento
Bento to trend rodem z Japonii, który
zyskał ogromną popularność na całym
świecie. Jest to rodzaj starannie przygotowanego w domu
posiłku do pracy
lub szkoły (czasem
również kupowanego na wynos), który stanowi
niewielką, ale odpowiednio zbilansowaną porcję
w specjalnym pudełku z przegródkami. Tradycyjnie bento komponuje się z takich składników
jak ryż, mięso, ryba lub tofu, warzywa, pikle, dodając kiełki i różne nasiona. Pokrojone składniki
mogą swoim fantazyjnym ułożeniem przybierać
postać małego dzieła sztuki. Bento to doskonały
pomysł na zdrowy lunch, który pomoże usystematyzować nasz plan żywieniowy.

Niezawodna owsianka
Owsianka to jedno z najczęściej
wybieranych
zdrowych śniadań, które
spożywać można zarówno na ciepło, jak i na zimno, uzupełniając o bardzo
różnorodne dodatki. Najlepszym wyborem są najmniej przetworzone płatki
owsiane – tzw. górskie. Stanowią one cenne
źródło błonnika pokarmowego, a zawarte
w nich węglowodany złożone sprawiają, że
energia uwolniona zostaje stopniowo, dając
dłuższe uczucie sytości. Regularne spożywanie owsianki pomaga w utrzymaniu prawidłowej pracy jelit. Świetnym wyborem – nie tylko
dla wegan – jest także mleko owsiane, które
można kupić w sklepie lub też samodzielnie
przygotować w domu. ■
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Pomysły na letni
weekend z rodziną

Nagrywamy i pstrykamy
Rodzinny film lub teledysk? Sesja zdjęciowa
w otoczeniu przyrody? Brzmi fantastycznie
i wcale nie potrzeba do tego profesjonalnej
ekipy – w każdym smartfonie jest przecież
aparat z kamerą. Taki klip lub fotografie będą
świetną pamiątką na długie lata i zapewnią
wszystkim dobre wspomnienia. Można stworzyć film według własnego scenariusza lub
teledysk do ulubionej piosenki dziecka – najważniejsze, by było radośnie, spontanicznie
i z poczuciem humoru. Sesja zdjęciowa także
nie musi być poważna i na serio, a fotografem
mogą być kolejno wszyscy członkowie rodziny – liczy się to, by ich tworzeniu towarzyszyła dobra zabawa.

Eksperymenty i doświadczenia

Agnieszka Dyniakowska

Jak ciekawie spędzić
rodzinny weekend?
W okresie letnim odczuwamy przypływ nowej energii i większą chęć do
działania. To doskonały moment na
zorganizowanie weekendowej rodzinnej wycieczki i relaks w otoczeniu
natury. W parku, lesie, ogrodzie lub na
łące można doskonale się bawić i aktywnie spędzić razem czas - oto kilka
inspiracji.
Od poniedziałku do piątku często
uciekamy myślami do wolnych dni,
a kiedy już nadchodzą... wtedy brakuje
nam pomysłu na to, jak zorganizować
czas dla całej rodziny. Najmłodsi potrzebują sporej dawki ruchu i nowych
przygód, dlatego warto zaplanować
aktywności na świeżym powietrzu, nie
tylko te sportowe – tym bardziej, że
siedzenie latem w czterech ścianach
byłoby wielką szkodą.

Rodzinny zielnik
W okresie letnim kwitnące dookoła kwiaty i zielone drzewa zachwycają każdego,
warto więc stworzyć z dziećmi zielnik,
w którym umieścimy rośliny z najbliższej
okolicy lub z miejsca wyjazdu weekendowego. To doskonały sposób na bezpośredni kontakt najmłodszych z naturą,
uwrażliwienie ich na jej piękno i pokazanie biologicznej różnorodności. Tworzeniu zielnika powinny towarzyszyć rozmowy na temat zależności świata przyrody
i świata ludzi oraz przestrzegania zasad
dotyczących ochrony roślin i dbania o nie.
Jeśli jesteśmy w miejscu wypełnionym gatunkami chronionymi, poprośmy dziecko,
by wypełniło zielnik rysunkami lub posłużmy się aparatem fotograficznym – z pewnością maluch chętnie zabierze się za wykonywanie zdjęć.

Eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze są świetnym sposobem na ciekawe
spędzenie czasu, również w plenerze.
W przydomowym ogrodzie warto
zaplanować zabawy z wodą –
przelewanie do różnych pojemników, sprawdzanie,
co pływa, a co tonie, czy
mieszanie z cieczą rozmaitych substancji to
niezwykle proste, ale
bardzo lubiane przez
dzieci doświadczenia.
W dodatku zabawa
na dworze oznacza
dla dorosłych mniej
stresu przed potencjalnym
bałaganem
w domu – obie strony
będą więc z tego pomysłu
bardzo zadowolone.

Smakołyki pod chmurką
Na piknik warto zabrać dzieci do parku, na
łąkę lub na działkę do babci i odpocząć przy
suto zastawionym... kocu. Przygotujcie z najmłodszymi ulubione smakołyki, a potem
usiądźcie w ciepłych promieniach słońca, spacerujcie, oddychajcie świeżym powietrzem
i korzystajcie z wolnego czasu pod chmurką.
Warto zaopatrzyć się w specjalne maty, które
uchronią przed zimnym podłożem lub znaleźć

miejsce ze stołami piknikowymi. Przyjęcie na
świeżym powietrzu to dobra okazja na spotkania towarzyskie z rodziną i znajomymi –
w większym gronie będzie jeszcze weselej.

Plener artystyczny
Co powiecie na letni plener malarski? To idealny pomysł dla małego artysty lub artystki.
Jeśli mamy możliwość skorzystania z prawdziwych sztalug, będzie to dla dzieci dodatkowym
atutem, ale wystarczy blok lub szkicownik,
twardsza podkładka i przybory do malowania lub rysowania. Twórzcie z wyobraźni lub
zainspirujcie się otoczeniem natury, a prace
oprawcie w ramki i powieście w domu – będą
przez długi czas przypominać o mile spędzonych chwilach.

Zawody sportowe
Rozegrajcie rodzinny mecz piłkarski, zorganizujcie wyścigi po
łące lub zawody sportowe
w parku, najlepiej w większym gronie. Pokażecie
najmłodszym, że rywalizacja może być sympatyczna, przyjazna
i z zasadami fair play,
a od zwycięstwa
ważniejsza jest dobra zabawa i wspólnie spędzony czas.
Ponadto dzięki tak
spędzonym chwilom
wdrożycie dzieci do aktywnego trybu życia i relaksu na sportowo. Nie od
dziś wiadomo, że ruch to zdrowie i powinien nam towarzyszyć
każdego dnia.
Bez względu na wybór aktywności, najważniejsze, by wolny czas był wypełniony radością, rozmowami i zaangażowaniem. Spędźcie
go razem tak, jak najbardziej lubicie, a niezapomniane wspomnienia i dużo pozytywnej energii będą gwarantowane. ■
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Zalety codziennego czytania
Zacznijmy od korzyści obopólnych. Czytając codziennie swojemu dziecku, budujesz z nim głęboką więź – to w końcu czas, który poświęcasz mu
w całości i jesteś tylko dla niego. Twoje dziecko
poczuje się dzięki temu ważne i kochane. Ponadto codzienna lektura znakomicie wspiera rozwój
malucha – rozwija jego inteligencję i wyobraźnię,
wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć i uczy koncentracji. Dostarcza też wiedzy na temat otaczającego świata. Czytanie jest także rozrywką i sposobem na przyjemne wspólne spędzanie czasu.
Ile czytać dziecku
Najlepiej czytaj tak często, jak domaga się tego
dziecko. Niezbędne minimum to codzienne dwadzieścia minut spędzone na lekturze. Stwórz
zatem jak najwcześniej rytuał wieczornego czytania – zarówno Ty, jak i dziecko będziecie mieli
z niego wiele radości i satysfakcji. ■

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ
Z CODZIENNEGO
CZYTANIA DZIECIOM?
Zuzanna Kurzela
Wiele mówi się o pozytywnych efektach kształtowania postaw czytelniczych u dzieci. Tymczasem często z lenistwa lub zmęczenia czas
wieczornej lektury zamieniamy na bajkę w telewizorze czy grę na smartfonie. Nie rezygnujmy
jednak z regularnego czytania najmłodszym –
niesie to za sobą bardzo wiele korzyści.

Reklama
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Rodzina Zdrowia
Suplement diety

Fikaminki Junior
10 witamin i magnez w formie proszku
do rozpuszczania w dwóch smakach

Sprawdź resztę produktów z grupy Fikaminki na www.silesianpharma.pl
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Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Dokąd najlepiej udać się na długi weekend, by móc nacieszyć się pięknem przyrody i aktywnością
na świeżym powietrzu? Oczywiście na Mazury! Kraina Tysiąca Jezior to miejsce, gdzie na dzieci czeka
mnóstwo atrakcji, a na dorosłych – okazja do błogiego wypoczynku.

Anna Hofman
Kierunek: Mazury
Dlaczego z rodziną warto wybrać się właśnie
na Mazury? Powodów jest przynajmniej kilka...
Po pierwsze, jest to jeden z najpopularniejszych
regionów turystycznych w Polsce, dzięki czemu
dysponuje bogatą i zróżnicowaną ofertą na każdą kieszeń. Po drugie, w okresie letnim polska
przyroda zachwyca kolorami, a nie ma lepszego miejsca na podziwianie rodzimej natury niż
Zielone Płuca Polski. Spacery po lesie, wycieczki
rowerowe, grille na świeżym powietrzu... Możliwości na relaks wśród mazurskich jezior jest całe
mnóstwo. A po trzecie, można uprawiać sporty
wodne, wobec czego wśród rodzinnych atrakcji
podczas długiego weekendu może znaleźć się
spływ kajakowy, rowery wodne lub żeglarstwo.
Aktywny czas z Rodziną Zdrowia / 13

Komfort to podstawa
Zanim jednak zacznie się planować dodatkowe
atrakcje, trzeba zadbać o bazę noclegową. Na
Mazurach znajduje się wiele ośrodków, które posiadają zaplecze przystosowane do pobytu dzieci
– od luksusowych SPA, aż po wiejską agroturystykę. Wybierając nocleg, warto zwrócić uwagę na to,
czy w hotelu lub pensjonacie panują warunki bezpieczne dla dzieci i czy ośrodek oferuje dla nich
dodatkowe atrakcje, takie jak plac zabaw, opieka
animatorki czy pokój zabaw. Wówczas każdy rodzic będzie miał pewność, że podczas długiego
weekendu znajdzie kilka chwil tylko dla siebie.
Jeśli do rodziny należą również czworonogi, koniecznie należy sprawdzić, czy w danym miejscu
akceptowane są zwierzęta. Warto też zapoznać
się z menu hotelowej restauracji – w wielu ośrodkach można bowiem liczyć na potrawy regionalnej kuchni przygotowane z lokalnych, ekologicznych produktów, co zapewne będzie dodatkową
atrakcją zarówno dla dzieci, jak i rodziców.

Jak u babci na wsi
Ci, którym marzą się
sielskie wakacje na łonie natury, z dala od turystycznego zgiełku, na
pewno odpoczną w agroturystyce. Dzika przyroda, lokalna kuchnia, urokliwe, wiejskie
chaty – weekend w takich okolicznościach oczaruje dzieci i... zrelaksuje każdego mieszczucha.
W agroturystyce można poczuć się „jak u babci
na wsi” i to ze wszystkimi wygodami XXI wieku.
Dziś ośrodki agroturystyczne na Mazurach oferują bowiem komfortowy wypoczynek, a ich wystrój zdecydowanie nie przypomina starej, kurnej
chaty. Taki wypoczynek na wsi na pewno będzie
ogromną frajdą dla dzieci, a rodzicom z kolei
weekend blisko natury przyniesie wytchnienie
od codziennego pośpiechu. Lokalne, zdrowe jedzenie, tropienie dzikich zwierząt z leśnym przewodnikiem, jazda konna, wędkarstwo, warsztaty z tradycyjnych rzemiosł, a nawet... spływy
tratwą! To tylko niektóre z atrakcji oferowane
przez tutejsze ośrodki agroturystyczne, które sprawią, że z rodzinnej
wycieczki na Mazurach wróci
się z mnóstwem niesamowitych wspomnień. ■

Reklama

Pomysły na weekend z dzieckiem

Na Mazurach znajduje się największe jezioro w Polsce, to oczywiście Śniardwy,
o powierzchni aż 113,8 km2! W Krainie
Wielkich Jezior leży również najdłuższe
jezioro w Polsce, czyli Jeziorak, którego
długość to ok. 27,45 km.

Na bezpieczną podróż
zabierz Lokovitki
Pastylki do ssania
o smaku truskawkowym
Od 6. roku życia
Zmniejszają złe samopoczucie
podczas podróży (Imbir lekarski)

Suplement diety

Mazurska wycieczka

W czasie deszczu dzieci się (nie) nudzą
Dzika przyroda, piękne zabytki, rekreacja na
świeżym powietrzu, sporty wodne... Na Mazurach możliwości do ciekawego spędzania czasu
jest całe mnóstwo. A jeśli akurat pogoda nie dopisze i trzeba będzie zrezygnować z rowerowych
wycieczek lub rodzinnych spacerów?
Mazurskie hotele, pensjonaty i SPA są przygotowane na taką okoliczność. Niektóre z nich posiadają bogate zaplecze oraz wykwalifikowaną
kadrę, która zadba o to, by dzieci nie nudziły się
również w czasie deszczu. W specjalnych salach
zabaw najmłodsi mogą spędzić cały dzień pod
okiem animatorki, biorąc udział w przygotowanych dla nich zajęciach i warsztatach. Pociechy
oglądają spektakl teatru kukiełkowego lub tańczą
na mini dyskotece, a rodzice w tym czasie mają
„chwilę tylko dla siebie”, którą mogą przeznaczyć na relaks na basenie, zabiegi SPA czy wizytę
w strefie fitness.
A kiedy dzieci znów zatęsknią za mamą i tatą?
Najlepsze mazurskie ośrodki mają w ofercie również wiele rozrywek dla całej rodziny – wspólne
warsztaty gotowania, grillowanie czy rodzinne
olimpiady sportowe i atrakcje, na których świetnie będą się bawić zarówno dzieci, jak i dorośli.

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej
diety. Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga
zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
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Orzeźwiające letnie napoje
dla dzieci i dorosłych

Katarzyna Chromińska

Smaczne i
zdrowe pro
pozycje

Pomarańcze i cytryny umyj
ciepłą wodą. Wyciśnij sok
z owoców. Do dzbanka
z wodą dodaj miód, imbir,
sok i listki mięty. Całość
zamieszaj, a następnie
wstaw lemoniadę do
lodówki. Cytrusy możesz
zastąpić arbuzem
– również ugasi
pragnienie.

Kolorowe napoje dla dzieci
Latem niezwykle ważne jest skuteczne nawadnianie. Przypominają o tym dzieci, które na placach
zabaw wołają „Mamo/tato, chce mi się pić!”. Najlepiej, jeśli ich pragnienie ugasimy niegazowaną wodą.
Kolorowe napoje dla dzieci, przede wszystkim owocowe nektary, soki z kartonika, gotowe mrożone
herbaty, wody smakowe, zawierają cukier lub syrop glukozowo-fruktozowy. Te dwie wszechobecne
w żywności substancje są jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, nadpobudliwości ruchowej czy chorób,
takich jak próchnica, grzybica, zespół jelita drażliwego czy dna moczanowa. Listę tę można poszerzyć
o znacznie więcej groźnych schorzeń. W składzie
słodkich napojów znajdziemy często także sztuczne
aromaty i barwniki oraz konserwanty, np. benzoesan sodu, który m.in. podrażnia śluzówkę przewodu pokarmowego.

Napoje dla dzieci bez cukru
Nie ma co ukrywać, że większość dzieci trudno skłonić do picia wody. Natomiast bardzo
łatwo przyzwyczaić je, a właściwie uzależnić od słodkiego smaku zamkniętego najczęściej
w kolorowych i przyciągających wzrok malucha opakowaniach. Na całe szczęście możemy
przygotować smaczne i szybkie napoje dla dzieci bez cukru. W upalne dni sprawdzą się
słaby napar z rumianku, rooibos (nie zawiera kofeiny), herbaty – miętowa i owocowa, a także delikatna kawa zbożowa z odrobiną mleka. W sytuacji, gdy maluchowi nie odpowiada
smak napoju, możemy dodać do niego łyżeczkę miodu lub innego zdrowego zamiennika
cukru, podać go w kolorowej butelce lub ulubionym kubeczku, bądź dorzucić owoce. Nie
poddawajmy się!
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Napoje energetyczne – szkodliwość dla dzieci
Popularne energetyki wywierają bardzo szkodliwy
wpływ na zdrowie dorosłych i przede wszystkim najmłodszych. W 250 ml tego napoju znajduje się blisko 6 łyżeczek
cukru oraz 80-90 mg kofeiny, czyli tyle, ile w filiżance mocnej kawy. Picie energy drinków pobudza na krótko, wywołując zwłaszcza u dzieci i młodzieży poczucie niepokoju,
nadpobudliwość, przyspieszone bicie serca. Może także
być przyczyną bólu w klatce piersiowej, problemów z koncentracją oraz drżenia kończyn. Pamiętajmy, że kofeina
– podobnie jak cukier – to substancja, która stosunkowo
szybko uzależnia. Napoje energetyczne nie są odpowiednie dla dzieci i nastolatków, a dorośli powinni po nie sięgać w wyjątkowych sytuacjach. Pamiętajmy też, że zdrowe
nawyki najlepiej kształtować poprzez dawanie przykładu,
dlatego sami wybierajmy wodę lub zdrowe napoje – wówczas staniemy się wiarygodni w oczach naszej pociechy. ■

Koktajl pomarańczowy
3 obrane pomarańcze
1 banan
garść liści szpinaku
¾ szklanki mleka migdałowego
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Lemoniada
z nutą orientu
3-4 cytryny
1-2 pomarańcze
3 łyżki miodu
kilkanaście listków mięty
1 litr schłodzonej wody
½ łyżeczki świeżo startego imbiru

Koktajl truskawkowo
-bananowy z burakiem
250 g truskawek
1 banan
4-5 plasterków surowego buraka
szklanka wody lub jogurtu naturalnego
1 łyżeczka zmielonego sezamu (opcjonalnie)
Do jogurtu wystarczy dorzucić
owoce i warzywo oraz sezam,
a następnie całość zblendować.
Burak jest m.in. źródłem witamin
C, A i B6, kwasu foliowego oraz
korzystnie wpływa na układ
krwionośny, ponieważ zawarta
w nim betaina zwiększa ilość
tlenu wchłanianego przez
komórki. Charakterystyczny
smak warzywa nie będzie
mocno wyczuwalny w koktajlu z truskawkami i bananami, więc maluch z pewnością chętnie wypije tę
witaminową bombę.
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Puszka napoju typu cola zawiera około 10 łyżeczek cukru, szklanka soku pomarańczowego z kartonika około 7, a puszka napoju energetycznego około 6. O szkodliwości białych kryształków wiemy
coraz więcej, dlatego warto najmłodszym podawać zdrowe napoje, które nawadniają organizm i są…
po prostu smaczne.
Woda usuwa z organizmu toksyczne substancje, korzystnie wpływa na samopoczucie, niweluje
zmęczenie i orzeźwia, ułatwia trawienie i przede wszystkim skutecznie gasi pragnienie. Coraz częściej
zastępujemy ją słodzonymi napojami, które niestety podajemy również dzieciom. Lato to idealny czas
na zmianę tego niezdrowego nawyku. Owoce są świeże, łatwo dostępne i tańsze. Można z nich przygotować odżywczy koktajl owocowy, orzeźwiające smoothie, a także tradycyjną lemoniadę.

Obrane pomarańcze podziel na cząstki, banana
pokrój w plasterki, dosyp
szpinak, zalej mlekiem
migdałowym, a następnie
całość zblenduj.
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Trening ogólnorozwojowy
Jak ćwiczyć?
RADA TRENERA
W parku, lesie czy na plaży możĆwicz minimum trzy razy
na jednak wykonać kompleksowy
w tygodniu przez co najmniej
Jeśli twoim celem jest retrening ogólnorozwojowy, który
40-50 minut, pamiętając
dukcja masy ciała, każdopodniesie tętno, zwiększy wyo jednodniowej regeneracji,
razowo zaczynaj trening od
trzymałość i pobudzi wszystkie
a szybko zauważysz pożąprzynajmniej 20-minutomięśnie w obrębie jednej jednostdane efekty. Jeśli czujesz
wego biegu lub marszobieki treningowej. Weź zatem ręczsię skrępowany obecnością
gu (stopniowo wydłużając
nik, butelkę wody, wygodny strój
innych osób, pomyśl o celu
odcinki biegowe).
– dość wymówek, nie odkładaj
i korzyściach, jakie dadzą te
Jeśli
zależy
ci
na
budowazdrowia na później! Jeśli potrzećwiczenia albo... znajdź odniu masy mięśniowej, trebujesz dodatkowych sprzętów,
osobnione miejsce, w któning cardio wykonuj po trewystarczy odrobina chęci i krerym w skupieniu i pełnym
ningu siłowym.
atywności, by ogólnodostępne
komforcie wykonasz zaplaławeczki, płotki, schodki, a nawet
nowaną sesję treningową.
drzewa zamieniły się w przeNie
pomijaj
rozgrzewki
– zacznij od 15 minut
strzeń treningową. Taki trening z użyciem sprzęlekkiego biegu. Trening każdorazowo zakończ
tów użytku publicznego funkcjonuje pod nazwą
stretchingiem. Podczas pierwszych treningów
street workout („trening uliczny”). W ćwiczećwiczenia wykonaj w trzech seriach, zaczynaniach ogólnorozwojowych nie trzeba wielkich
jąc od 10-12 powtórzeń każdego z nich lub 45
obciążeń – dla wielu z nas już sam ciężar własekund w określonej pozycji. Z każdym kolejsnego ciała będzie wystarczający, by wzmocnym tygodniem treningowym możesz jednak
nić organizm, zwiększyć wydolność, zbudować
formę albo wymodelować ciało. Proponowane
dodawać serię, systematycznie zwiększać
przez nas ćwiczenia przygotują organizm do
liczbę powtórzeń lub wydłużać czas ćwiczeń. ■
bardziej wyspecjalizowanych form aktywności,
innymi słowy dadzą solidny fundament lub pomogą zachować obecną formę.

w plenerze

Konsultacja merytoryczna: Katarzyna Gumienna
fizjoterapeuta i osteopata

Wraz z nadejściem ciepłych dni w klubach
fitness robi się pusto. Wiele osób przenosi
swoją aktywność na zewnątrz – i słusznie,
bo ruch na świeżym powietrzu to nie tylko
szereg korzyści dla zdrowia, ale też ogromna przyjemność. Jest jeszcze jedna doskonała
wiadomość – na dworze nie musisz rezygnować z regularnych treningów ogólnorozwojowych.
Kto z nas nie lubi obcować z naturą? Żwawy marsz lub spacer, dynamiczny sprint
albo lekki trucht, nordic walking czy jazda
na rowerze – każda forma aktywności daje
nieskończenie wiele korzyści, ale to ruch na
świeżym powietrzu najlepiej koi skołatane
nerwy, dotlenia czy odpręża wzrok.
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Siłownie outdoor – czy warto?
Warto, bo ruch to zdrowie! Jak
grzyby po deszczu na osiedlach,
skwerach i w parkach wyrastają siłownie, w których można wykonać
trening z nieregulowanym, uniwersalnym obciążeniem. To doskonała
propozycja dla osób, które nie przepadają za duszną siłownią albo ćwiczenia na takich maszynach wplatają w większą jednostkę treningową,
nie stawiając sobie ambitnych celów
w postaci imponujących wyników
lub rozbudowanej muskulatury. Ćwiczenia te są świetną zabawą, bardzo
dobrym sposobem na podtrzymanie
kondycji, poprawę krążenia krwi i koordynacji ruchowej, jednak wykonywane nieświadomie i bez podstawowej wiedzy mogą przynieść więcej
szkody niż pożytku i z pewnością nie
zastąpią zajęć z trenerem czy w profesjonalnym klubie na specjalistycznym sprzęcie.

Reklama

Piękna sylwetka nie tylko latem
Młody jęczmień
Gorzka pomarańcza
Zielona herbata

Suplement diety

Trening

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety.
Utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego
odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.
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atopika

Pielęgnacja
skóry atopowej latem
Beata Kubiś
Latem musimy odpowiednio zadbać o skórę, niezależnie od jej typu. Konieczne jest
stosowanie kremów nawilżających, a także zawierających filtry UV, które chronią
nas przed szkodliwym działaniem słońca. Właściwa pielęgnacja pozwoli uniknąć
przesuszenia i poparzenia skóry oraz wielu groźnych dla naszego zdrowia chorób.
Każdy rodzaj skóry ma swoje specyficzne
potrzeby, jednak prawdziwym wyzwaniem
jest pielęgnacja skóry atopowej, zwłaszcza w okresie letnim.

Atopowe zapalenie skóry, czyli w skrócie AZS,
ma podłoże autoimmunologiczne. Organizm
chorego, wytwarzając przeciwciała, walczy
z własnymi tkankami. Skóra atopowa nie spełnia
swojej podstawowej funkcji, którą jest ochrona
przed czynnikami zewnętrznymi. Dlatego, aby
zabezpieczyć ją przed uszkodzeniami i infekcjami, chory musi stosować odpowiednie emolienty, które pokryją ją warstwą ochronną. Kosmetyki, które znajdziemy na półkach w drogerii, często
zawierają w sobie emolienty, jednak nierzadko
w ich składzie występują dodatkowe substancje zapachowe, które mogą podrażnić wrażliwą
i delikatną skórę. Najlepiej sięgać więc po specyfiki z apteki. Dzięki nim osoby z atopowym zapaleniem skóry mogą złagodzić uporczywy świąd,
obrzęki oraz zaczerwienienia.
Wakacje z AZS
Latem większość osób cierpiących na atopowe zapalenie skóry odczuwa ulgę – zwiększa
się wilgotność powietrza, a także można nosić
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lekkie i przewiewne ubrania niepodrażniające
dodatkowo skóry. Nie zwalnia to jednak chorych
z dbania o jej odpowiednią pielęgnację. Wyjazd
nad morze, gdzie wilgotność powietrza jest wysoka, dobrze wpływa na samopoczucie osób dotkniętych AZS. Po każdej kąpieli atopik powinien
wziąć prysznic, a także posmarować się balsamem z filtrami UV. W upalne dni lepiej nie przesadzać z aktywnością fizyczną, należy pamiętać,
że pot wysusza skórę, a także może ją podrażnić.
Kąpiel w basenie również nie jest najlepszym
pomysłem, zwłaszcza jeśli woda znajdująca się
w nim jest chlorowana. Chlor wysusza skórę,
działa też na nią drażniąco. Przed wyjazdem na
wakacje do hotelu, w którym znajduje się basen,
warto sprawdzić, czy woda w nim jest chlorowana czy ozonowana. Osoby cierpiące na AZS powinny zdecydowanie wybierać tę drugą opcję. Po
kąpieli w basenie, podobnie jak w morzu, należy
intensywnie natłuścić skórę za pomocą odpowiedniego olejku z emolientem.

Letnia moda dla atopika
Dla osób cierpiących na atopowe zapalenie
skóry lato to czas, kiedy mogą odetchnąć i zakładać zwiewne i lekkie ubrania, które dodatkowo
nie podrażniają skóry. Warto wybierać materiały naturalne, które pozwalają skórze oddychać.
Jest to np. bawełna, a także len, który dodatko-

Dla osób cierpiących na
atopowe zapalenie skóry
lato to czas, kiedy mogą
odetchnąć i zakładać
zwiewne i lekkie ubrania,
które dodatkowo nie
podrażniają skóry.

wo chłodzi naszą skórę. Unikajmy materiałów
syntetycznych, które sprawiają, że skóra intensywniej się poci, przez co zwiększa się ryzyko
podrażnień. Wybierając ubrania, należy pamiętać, że powinny one być w jasnych kolorach, najlepiej białych – biel odbija promienie słoneczne.
Odpowiednie ubranie w przypadku osób cierpiących na AZS jest bardzo ważne. Ma ono nie
tylko wpływ na dobre samopoczucie chorego
oraz jego komfort, ale również na stan skóry. Zakładając ubrania z naturalnych tkanin, może on
uniknąć podrażnień, a także swędzącej i dokuczliwej wysypki. ■
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Pielęgnacja skóry suchej skłonnej
do zmian łuszczycowych
i atopowego zapalenia skóry
hipoalergiczne
przebadane dermatologicznie
bez dodatku barwników
i substancji zapachowych

Produkty kosmetyczne

Wakacje

Pozytywny wpływ promieni słonecznych
Okazuje się, że delikatna opalenizna u osób
chorych na AZS przyczynia się do poprawy kondycji skóry. Nie oznacza to jednak, że mogą one
bezkarnie wylegiwać się na słońcu godzinami.
Zbyt długi pobyt na słońcu może wysuszyć skórę,
a nawet ją poparzyć. Konieczne jest również stosowanie kremów z filtrami ochronnymi. Warto
wybierać kosmetyki hipoalergiczne, które dzięki
zawartym w nich filtrach mineralnych nie uczulają. Dodatkowo nie pochłaniają szkodliwych
promieni UV, tworzą na skórze barierę przeciwsłoneczną i odbijają je. Stosując je, intensywnie
nawilżymy skórę. Po powrocie z plaży najlepiej
wziąć prysznic i wetrzeć w skórę emolient, aby
zachować odpowiednie nawilżenie.
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Szkliwo zębów
Szkliwo jest najtwardszą tkanką w ludzkim organizmie. W skali twardości Mohsa szkliwo ma twardość 5, czyli tyle
samo co… granit (najwyższą twardością – 10 – charakteryzuje się diament).
A wszystko dzięki temu, że w 96-98%
składa się z krystalicznych minerałów –
hydroksyapatytów.
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Noworodek z zębami
Przyjęło się, że pierwsze zęby pojawiają się najczęściej ok. 6. miesiąca
życia dziecka. Okazuje się jednak, że
nie wszystkie noworodki rodzą się
bez zębów. W niezwykle rzadkich
przypadkach notuje się przyjście
na świat dzieci z jednym lub nawet
kilkoma zębami. Są to tzw. zęby płodowe lub prazęby – zwykle dolne
jedynki.
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siekacz przyśródkowy
siekacz boczny
kieł
pierwszy ząb przedtrzonowy
drugi ząb przedtrzonowy
pierwszy ząb trzonowy
drugi ząb trzonowy

Wyrzynanie

Szczęka
zęby górne

7 - 8 rok życia
8 - 9 rok życia
11 - 12 rok życia
10 - 11 rok życia
11 - 12 rok życia
6 - 7 rok życia
12 - 13 rok życia
17 - 21 rok życia

Zobacz
jakie masz ząbki

trzeci ząb trzonowy
trzeci ząb trzonowy
drugi ząb trzonowy
pierwszy ząb trzonowy

Żuchwa
zęby dolne

drugi ząb przedtrzonowy
pierwszy ząb przedtrzonowy
kieł
siekacz boczny
siekacz przyśródkowy

Metoda okrężna
Główkę szczoteczki ustawiamy
prostopadle do oczyszczanej
linii zębów i szczotkujemy je
kolistymi ruchami.
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Metoda wymiatająca
Główkę szczoteczki ustawiamy pod
kątem 45 stopni i wykonujemy nią
małe, okrężne ruchy przy dziąsłach,
a następnie wymiatające od dołu do
góry i na odwrót, od góry do dołu.

Wyrzynanie
17 - 21 rok życia
11 - 13 rok życia
6 - 7 rok życia
11 - 12 rok życia
10 - 12 rok życia
9 - 10 rok życia
7 - 8 rok życia
6 - 7 rok życia

Szorowanie
Szczoteczkę przesuwamy
poziomo, kolejno po wszystkich zębach, również przy linii granicznej z dziąsłami.

Prawidłowe
mycie zębów!

Higiena jamy ustnej
dla całej rodziny

www.silesianpharma.pl

