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Nasz
mózg w 85% składa
się z wody. Skutki jej
najmniejszego niedoboru
odczuwalne są przez cały
organizm i wpływają
na komfort i jakość
funkcjonowania.

Królowa
woda

Najlepiej
pić wodę mało lub
średnio zmineralizowaną.
Regularne picie wody wysoko
zmineralizowanej nie jest polecane
osobom ze skłonnościami do
kamicy nerkowej. Woda z dużą
ilością minerałów lepsza jest do
picia w trakcie treningu
niż na co dzień.

dla
dzieci
od 3.r.ż.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

dla
dorosłych

Gazowaną
wodę poleca się osobom
w trakcie odchudzania
i po wysiłku fizycznym
(np. po treningu). W pierwszym
przypadku dodatek dwutlenku
węgla pobudza nerw błędny
i zmniejsza apetyt, a w drugim
powoduje szybsze
nawodnienie.

Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego

Rodzina Zdrowia

Aqualit i Aqualit Junior

Polecany dla dorosłych i dzieci od 3. roku życia, do postępowania
dietetycznego w stanach zwiększonej utraty wody, jak na przykład:
biegunka;
wymioty.

Częste
i regularne
picie wody wzmaga
koncentrację,
zmniejsza senność,
bóle głowy
i zmęczenie.

Zwiększona
ilość wypijania
wody przez dzieci
zmniejsza przyrost
masy tłuszczowej,
a u dorosłych
sprzyja jej
redukcji.

Więcej informacji o produktach na www.silesianpharma.pl
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Wsparcie
prawidłowego
nawodnienia
osób starszych
Radosław Urban

Odpowiednie nawadnianie organizmu jest
niezwykle ważne – niezależnie od wieku.
Niedobór wody i/lub elektrolitów może prowadzić do odwodnienia, które jest bardzo
niebezpieczne. Wraz z wiekiem przyjmujemy
zazwyczaj coraz mniejszą ilość wody, dlatego odwodnienie występuje u osób starszych
znacznie częściej niż w młodszych grupach
wiekowych.
Dlaczego osoby starsze są bardziej podatne
na odwodnienie i jakie są sposoby na to, aby
się właściwie nawodnić?
Zapotrzebowanie na wodę u osób starszych
Średnie zapotrzebowanie na wodę u osoby
dorosłej wynosi 30–35 ml na kilogram masy
ciała. Zaleca się, aby osoby dorosłe spożywały
w ciągu doby co najmniej 1,5 litra wody. Zapotrzebowanie na wodę u osób starszych uzależnione jest od kilku czynników: płci, masy
ciała (zawartości tkanki tłuszczowej), ilości
aktywności fizycznej, chorób przewlekłych
(np. cukrzycy, chorób nerek, chorób układu
krążenia etc.), temperatury ciała, temperatury
otoczenia, wilgotności powietrza, a także od
ilości i rodzaju stosowanych leków (np. środków przeczyszczających, leków moczopędnych i innych).
W przypadku seniorów dzienne zapotrzebowanie na wodę powinno być obliczane według wzoru:
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• 100 ml wody/kg masy ciała
na pierwsze 10 kg masy ciała,
• 50 ml wody/kg masy ciała
na następne 10 kg masy ciała,
• 15 ml wody na każdy kolejny kilogram masy
ciała.
Dla przykładu: dzienne zapotrzebowanie na
wodę dla osoby ważącej 70 kg będzie wynosiło:
10 x 100 ml + 10 x 50 ml + 50 x 15 ml = 2250 ml
Ryzyko odwodnienia u osób starszych
Zwiększone ryzyko odwodnienia u osób
w starszym wieku wynika z wielu czynników,
wśród których znajdują się:
• czynniki fizjologiczne, związane z procesem
starzenia się (m.in. zmniejszone pragnienie),
a także zaburzone procesy termoregulacji,
• występowanie chorób przewlekłych, takich
jak: cukrzyca, choroby nerek, choroby układu
krążenia,
• mniejsza ilość ruchu/aktywności fizycznej,
związana np. z ograniczeniem sprawności ruchowej lub unieruchomieniem,
• problemy z połykaniem,
• przyjmowane leki (np. moczopędne, przeczyszczające),
• zaburzenia funkcji poznawczych i problemy
z sygnalizowaniem własnych potrzeb (np.
w chorobie Alzheimera).

Jak się nawadniać?
W procesie nawadniania organizmu warto stosować się do kilku prostych rad:
• spożywaj co najmniej 1,5 litra wody dziennie,
• ogranicz spożycie kawy i mocnej herbaty lub
wyeliminuj te napoje z codziennej diety, gdyż
działają one odwadniająco i moczopędnie,
• nawadniaj organizm w sposób stopniowy (zbyt
gwałtowne nawadnianie może wpłynąć
niekorzystnie na stan zdrowia osoby starszej),
• spożywaj świeże owoce i warzywa (o ile nie
występują przeciwwskazania zdrowotne do ich
spożywania – np. cukrzyca),
• jeśli odwodnienie nastąpiło wskutek utraty
elektrolitów, stosuj odpowiednie suplementy (np. elektrolity w saszetkach zawierających
proszek do sporządzenia roztworu do picia lub
w formie tabletek musujących do rozpuszczenia
w wodzie).
Właściwe nawadnianie organizmu jest kluczowe
dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia.
Stosowanie się do kilku prostych zasad zmniejszy ryzyko wystąpienia odwodnienia i wpłynie
pozytywnie na kondycję osoby starszej. Warto
także mieć w swojej domowej apteczce suplementy zawierające elektrolity, gdyż pomogą one
szybko nawodnić organizm i uzupełnić niedobór
najważniejszych składników mineralnych. ■

Suplement diety

WODA
I ELEKTROLITY

Jakie są objawy odwodnienia?
Objawy odwodnienia u osób starszych bywają
niejednorodne i często są trudne do zauważenia,
gdyż utożsamiane mogą być z typowymi cechami starości lub objawami chorób przewlekłych.
Jest jednak kilka elementów, które powinny
wzbudzić niepokój, gdyż mogą świadczyć o odwodnieniu organizmu. Objawem odwodnienia
u osoby starszej mogą być:
• suche, spierzchnięte wargi,
• uczucie suchości w ustach,
• przyspieszone bicie serca,
• niskie ciśnienie tętnicze krwi,
• bóle i zawroty głowy,
• ogólne osłabienie,
• zaparcia,
• zapadnięte oczy,
• mniejsza elastyczność skóry,
• niewielkie ilości oddawanego moczu,
• nawracające infekcje układu moczowego.
W przypadku zaobserwowania u osoby starszej
co najmniej jednego z powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem pierwszego
kontaktu.

Rodzina Zdrowia

Aqualit Senior
Uzupełnia straty płynów
Gasi pragnienie
Uzupełnia straty minerałów
Niska
zawartość
cukrów i sodu

dla osób

65+

Orzeźwiający
cytrynowy
smak

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

Więcej informacji o produkcie na
www.silesianpharma.pl

Ile litrów wody powinniśmy wypijać dziennie?
Normy na wodę w Polsce zostały ustalone na poziomie wystarczającego spożycia i wynoszą: dla
mężczyzn - 2500 ml, a dla kobiet – 2000 ml,
przy zwiększeniu tej dawki w okresie ciąży (2300
ml) i laktacji (2700 ml). Z kolei dla dzieci od 1. do
9. roku życia jest to 1250-1750 ml, natomiast
wśród młodzieży preferuje się spożycie 21002500 ml wody w przypadku chłopców oraz nieco mniej u dziewczynek (1900-2000 ml). Według
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) spożycie
wody powinno wynosić 30 ml/kg masy ciała dla
osób zdrowych. Biorąc pod uwagę to zalecenie,
osoba o wadze 50 kg powinna dostarczyć swojemu organizmowi 1500 ml wody dziennie.

DLACZEGO ODPOWIEDNIE
NAWODNIENIE ORGANIZMU
JEST TAKIE WAŻNE?
Małgorzata Cyran

Woda jest zaliczana do niezbędnych
składników pożywienia, ze względu na to, iż zapotrzebowanie na nią
jest zdecydowanie większe od możliwości wytworzenia jej w ustroju. Szacuje się, że zawartość wody
w organizmie noworodka zajmuje
75% masy ciała, następnie z wiekiem
ulega zmniejszeniu i wynosi 60%
u osób dorosłych oraz 50% u osób
starszych.
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Znaczenie wody dla organizmu człowieka
Woda stanowi materiał budulcowy wszystkich tkanek i narządów. Jest doskonałym
rozpuszczalnikiem wielu składników odżywczych, umożliwiając przy tym ich transport
po całym organizmie człowieka. Zapewnia
prawidłowy przebieg procesu trawienia, gdzie
bierze udział w formowaniu kęsów, przesuwaniu treści pokarmowej, czy też oddziaływaniu enzymów układu pokarmowego. Ponadto,
w organizmie pełni funkcję termoregulacyjną
oraz ochronną, gdyż bierze udział w produkcji
śluzu, który ochrania wszystkie narządy wewnętrzne.

Skąd przymus wypicia aż 8 szklanek dziennie?
Wielokrotnie zadajemy sobie pytanie czy spożywamy odpowiednią ilość wody dziennie? Dla
wielu z nas już szósta szklanka czystej wody
byłaby przymusowo konsumowana. Jak się okazuje, podaż 2000 ml wody dziennie nie oznacza
spożycia równoznacznej ilości płynów, gdyż
składnik ten jest obecny także w produktach
spożywczych. Głównym źródłem wody w diecie są przede wszystkim warzywa, posiadające
ok. 95% tego składnika, owoce ok. 87%, a także
mleko i napoje mleczne, gdzie zawartość wody
mieści się w granicach 87-89%.

Od czego zależy zapotrzebowanie organizmu na wodę?
Prawidłowe spożycie wody wykazuje dużą
jednostkową zmienność, zależną od składu stosowanej diety, klimatu panującego w
otoczeniu, temperatury powietrza, czy też
prowadzonej na co dzień aktywności fizycznej. Biorąc pod uwagę skład diety przyjmuje
się, że im większa zawartość białka, błonnika, soli, kofeiny i napojów alkoholowych,
tym spożycie wody powinno być większe.
W podobny sposób zapotrzebowanie na nią
wzrasta, przy podwyższonej temperaturze
oraz obniżonej wilgotności powietrza, a także podczas przebywania na dużych wysokościach i przy wzmożonej aktywności fizycznej.
Bilans wodny organizmu człowieka
Na prawidłowy bilans wody ma wpływ spożycie i wydalanie wody w ciągu dnia. Warto
wiedzieć, że do wartości spożycia zalicza się
także wodę metaboliczną, która powstaje
w czasie spalania składników odżywczych tj.
białko, tłuszcz i węglowodany. Z badań wynika, że z przemiany 1 g tłuszczu powstanie 1,07
g wody, nieco mniej w przypadku takiej samej
ilości węglowodanów (0,6 g wody) oraz białka (0,4 g wody). Szacuje się, że w ciągu dnia
nasz organizm syntetyzuje 200-300 ml wody
metabolicznej. Przykładowy bilans wodny
mężczyzny o diecie 2110 kcal i siedzącym trybie życia przedstawia się następująco: woda
spożyta w postaci płynów zajmuje ok. 1200
ml, żywności ok. 1100 ml, a woda metaboliczna ok. 280 ml. Z kolei wydalanie wody w ciągu dnia odbywa się głównie z moczem ok.
1300 ml, poprzez parowanie ok. 1200 ml oraz
z kałem ok. 60 ml. Jak widzimy, przy dobrze
zbilansowanej diecie, w której obecne są warzywa i owoce, można dostarczyć aż połowę
potrzebnej dziennej dawki wody.
W jaki sposób pić wodę?
Oprócz wody do bilansu płynów zaliczają
się także inne płyny, w tym kawa, herbata,
soki i napoje. Mimo to, powinno się je spożywać w umiarkowanych ilościach, co oznacza
w przypadku kawy 2-3 filiżanki i herbaty 5-8
filiżanek. Konsumowanie ich w większej ilo-
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Konsekwencje niedoboru i nadmiaru wody
Zarówno nadmiar, jak i niedobór wody może
doprowadzić do negatywnych konsekwencji
zdrowotnych. Nieodpowiednia podaż płynów
wiąże się z odwodnieniem całego organizmu,
a co za tym idzie z występowaniem zaburzeń:
elektrolitowych, mowy oraz funkcji poznawczych, wydalania moczu, a także niewydolności nerek i zmiany ciśnienia krwi. Z kolei nadmiar wody o niskiej zawartości elektrolitów
może spowodować osłabienie, wymioty, nudności, drgawki, zmniejszenie ciśnienia krwi,
czy też spadek poziomu hematokrytu. Natomiast nadmiar wody o wysokiej zawartości
elektrolitów, może także wywołać odwodnienie organizmu, gdyż spowoduje odpływ wody
z układu krwionośnego do pokarmowego.

ści, powinno skutkować wypiciem dodatkowej porcji wody, gdyż napoje, takie jak kawa
i czarna herbata posiadają dużo puryn, które
muszą być rozcieńczone w dużej ilości wody,
aby mogły być usunięte z organizmu człowieka. Oczywiście taki efekt byłyby w stanie
wywołać jedynie ogromne ilości tego typu napojów. Z kolei picie ich w umiarkowanych ilościach ma pozytywny wpływ na nawodnienie
organizmu. Pomimo wszystko warto zadbać,
aby to właśnie czysta woda stanowiła 2/3 podaży płynów, gdyż doskonale nawadnia organizm. Niezwykle ważnym zaleceniem jest, aby
spożywać ją często, lecz w małych porcjach,
gdyż nasz organizm nie potrafi magazynować
większych ilości wody. Wówczas będziemy
mieć pewność, że trafi do każdej komórki ciała
oraz nie zostanie z niego nadmiernie wydalana.
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Czy spożycie wody ma wpływ na odchudzanie?
W trakcie stosowania diety odchudzającej,
niezwykle ważne jest dostarczenie odpowiedniej ilości płynów, ze względu na to, iż to
głównie woda wspomaga metabolizm tłuszczy w wątrobie. Ponadto, w naturalny sposób
jest w stanie powstrzymać nadmiernie występujący apetyt, a wypita przed posiłkiem
sprawia, że szybciej osiągniemy uczucie sytości. Pijąc odpowiednią ilość wody w trakcie odchudzania przyspieszamy własną przemianę
materii, a tym samym zmniejszymy zasób
tłuszczu.
Jaką wodę wybierać?
Na rynku istnieje wiele wód butelkowanych,
o różnym stopniu zmineralizowania. Dla
większości z nas odpowiednie będą wody nisko oraz średnio zmineralizowane, o stopniu
mineralizacji na poziomie 50-500 mg/l, lub
500-1500 mg/l. Z kolei spożywanie wody wysoko zmineralizowanej (1500 mg/l) powinno
być uzasadnione fizjologicznie, np. w czasie wzmożonego wysiłku fizycznego czy też
okresowego niedoboru określonych składników mineralnych.
Podczas przygotowywania własnej racji pokarmowej, warto uwzględnić w niej odpowiednią dawkę wody, gdyż wpływa na prawidłowe funkcjonowanie praktycznie każdego
narządu ciała. ■

GORĄCY
PROBLEM

Jak się nie pocić?
Edyta Wara-Wąsowska
Pocenie się jest naturalną, fizjologiczną
reakcją organizmu. Co więcej – chociaż
niektórym ciężko w to uwierzyć, to pocimy
się cały czas. Przez większość doby jest
to jednak tzw. pot niewidoczny, wydzielany w niewielkiej ilości. Wiele osób zmaga się jednak ze wzmożoną potliwością,
która utrudnia normalne funkcjonowanie.
Zwykłe dezodoranty nie zdają w tym przypadku egzaminu. Co można zrobić w takiej
sytuacji? Czy nadmierne pocenie się może
być objawem choroby?
Pocimy się zwłaszcza w momencie, gdy nasze ciało nadmiernie się nagrzewa, czyli np.
w upalne dni lub podczas aktywności fizycznej. W ten sposób organizm chroni się przed
przegrzaniem. Należy jednocześnie pamiętać,
że minimalna ilość potu jest wydzielana nawet wtedy, gdy pozornie wszystko jest w porządku – wiąże się to z procesami przemiany
materii, podczas których wydziela się ciepło.
Pot: jak to działa?
W pierwszej fazie organizm usiłuje zapobiec
przegrzaniu poprzez rozszerzenie naczyń

krwionośnych, dzięki czemu więcej krwi dociera pod powierzchnię skóry i tym samym
ulega schłodzeniu. Jeśli to okaże się niewystarczające, uruchamiane są gruczoły potowe
umiejscowione w skórze właściwej. Do powierzchni skóry docierają jako małe kanaliki,
dzięki czemu pot jest odprowadzany na zewnątrz. Człowiek ma ok. 2 mln gruczołów potowych, dzielących się na dwa rodzaje – gruczoły endokrynowe i apokrynowe. Najwięcej
gruczołów jest ulokowanych w takich miejscach jak pachy, dłonie i stopy (po wewnętrznej stronie), ale także na twarzy (zwłaszcza
na czole) i na piersiach. Głównym zadaniem
gruczołów potowych jest termoregulacja,
jednak wspomagają one także wydzielanie
wielu substancji, takich jak mocznik, sód, potas, chlorki wapnia czy aminokwasy. Dodatkowo pot i wydzielina łojotokowa stanowią
warstwę ochronną skóry, zabezpieczając ją
głównie przed drobnoustrojami i niektórymi
czynnikami zewnętrznymi.
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Pot gwarantuje prawidłową termoregulację ciała – to swoisty mechanizm ochładzania organizmu.

GRUCZOŁ ŁOJOWY
PORY

MIESZEK
WŁOSOWY
Rodzaje gruczołów
EKRYNOWY
Podstawowymi gruczołami w organizmie APOKRYNNY
GRUCZOŁ
GRUCZOŁ
człowieka są gruczoły endokrynowe. To one
POTOWY
POTOWY
biorą udział w procesie termoregulacji i wydalaniu produktów przemiany materii. Uaktywniają się, gdy temperatura na zewnątrz
przekracza 30°C lub w momencie przegrzania
się organizmu. Gruczoły endokrynowe są uruBUDOWA SKÓRY
chamiane także pod wpływem ośrodkowego
lub wczesnej młodości. Charakterystycznymi
układu nerwowego, czyli np. na skutek streobjawami jest nadmierna potliwość głowy
su czy silnych reakcji emocjonalnych. Z kolei
i twarzy. Specjaliści nie potrafią jednoznaczgruczoły apokrynowe znajdują się głównie
nie wskazać przyczyn potliwości pierwotnej
pod pachami, pachwinami, brodawkami sutogniskowej, ale przypuszczają, że jest ona
kowymi czy organami płciowymi, a także na
powiązana z dysfunkcją układu nerwowego.
owłosionej skórze głowy. W przeciwieństwie
Drugim rodzajem potliwości jest potliwość
do gruczołów endokrynowych nie są zaangauogólniona wtórna, a jej przyczyny należy
żowane w proces termoregulacji, a samą wyszukać na ogół w stanach chorobowych orgadzielinę wydalają okresowo (pod wpływem
nizmu lub upatrywać w czynnikach zewnętrzhormonów płciowych lub emocji). Pot aponych (np. takich jak palenie papierosów czy
krynowy ma zupełnie inną konsystencję – jest
nadużywanie napojów bogatych w kofeinę).
gęsty i lepki, o kolorze biało-żółtym. Zawiera
Potliwość uogólniona wtórna może być także
głównie białko i tłuszcze, a także – co ciekawe
konsekwencją klimakterium, silnego stresu
– feromony.
emocjonalnego czy infekcji ogólnoustrojowej
(na skutek wysokiej temperatury organizmu).
UWAGA!
Pot wydzielany przez gruczoły endokryNadpotliwość efektem niezdrowego trybu
nowe zawiera m.in. mocznik, kwas mleżycia
kowy, węglowodany czy niektóre związki
Nadmierna potliwość bardzo często jest efekmineralne (sód, potas, wapń, magnez).
tem niezdrowego trybu życia, na który składają się palenie papierosów, spożywanie zbyt
Nadmierna potliwość: przyczyny i objawy
dużej liczby napojów z zawartością kofeiny
czy zła dieta (prowadząca nierzadko do nadBezpośrednią przyczyną nadmiernej potliwagi). Nadpotliwość występuje także u osób
wości są zaburzenia pracy gruczołów potonadużywających alkoholu. Eliminacja tych
wych. Ilość wydzielanego potu jest znacznie
czynników powinna zminimalizować prowiększa, niż wynikałoby to z zapotrzebowablem związany z nadmiernym wydzielaniem
nia organizmu. Zmienia się również zapach
potu, a dodatkowo przyczyni się do poprawy
wydzieliny – staje się intensywny, trudny do
ogólnej kondycji organizmu. Warto pamięzniesienia. W normalnych warunkach, przy
tać o tym, że nadmierna potliwość ma często
odpowiedniej diecie i właściwym trybie życia,
podłoże psychiczne – zwiększone wydzielapot jest bezwonny. Można mówić o dwóch
nie potu ma charakter napadowy i objawia się
rodzajach nadpotliwości. Pierwsza z nich,
na skutek silnych bodźców emocjonalnych.
potliwość pierwotna ogniskowa, występuNa ogół objawy nadmiernej potliwości o takim
je zaledwie u 1-3% populacji. Jej pierwsze
podłożu słabną po ukończeniu 25. roku życia.
oznaki można zauważyć już w dzieciństwie
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Choroby: najpoważniejsza przyczyna nadpotliwości
Jeśli przyczyna nadmiernej potliwości wtórnej nie jest związana z niewłaściwym trybem
życia, najprawdopodobniej nadpotliwość jest
efektem ubocznym innej choroby. Najczęściej
nadmierna potliwość występuje przy schorzeniach tarczycy (nadczynność), towarzyszy
także cukrzycy, reumatoidalnemu zapaleniu
stawów, niewydolności serca. To z tego względu tak ważne jest, by szybko ustalić prawdziwą
przyczynę nadmiernej potliwości. Być może
problem leży gdzieś indziej, a konsekwencje
nieleczonej choroby mogą być znacznie poważniejsze niż dyskomfort wynikający z nadpotliwości.
Jak leczyć nadmierną potliwość?
W innych przypadkach (potliwość pierwotna
lub o niewykrytym podłożu) można jedynie
walczyć z samymi skutkami nadmiernego wydzielania potu, np. z nieprzyjemnym zapachem.
Higiena i preparaty kosmetyczne W przypadku
nadmiernej potliwości niezbędna jest szczególna dbałość o higienę. Ważne jest także
zakładanie ubrań uszytych z przewiewnych,
oddychających i naturalnych materiałów (np.
z bawełny). W aptekach i drogeriach dostępne
są preparaty i kosmetyki minimalizujące skutki
nadmiernej potliwości. Konieczne jest dobranie
odpowiedniego dezodorantu lub antyperspirantu – pierwszy redukuje nieprzyjemny zapach, drugi natomiast blokuje wydzielanie potu
w danym miejscu. W sprzedaży znajdują się
również preparaty o podwyższonym stężeniu
chlorku glinu (10%), które używa się odmiejscowo (np. na stopy, dłonie czy pachy) – ograniczają one aktywność gruczołów potowych. W ekstremalnych przypadkach konieczny może być
zabieg z wykorzystaniem toksyny botulinowej
– efektem jest porażenie zakończeń nerwowych, które dochodzą do gruczołów potowych.
Pierwszą czynnością w procesie leczenia potliwości powinno być ustalenie jej dokładnych
przyczyn. W przypadku, gdy okaże się, że nadmierna potliwość jest skutkiem niewłaściwego
trybu życia lub efektem ubocznym choroby,
kuracja będzie polegać na eliminacji czynników
lub leczeniu samej choroby. ■

Ochrania przed potem
i nieprzyjemnym zapachem

Więcej informacji o produkcie na
www.silesianpharma.pl

otarcia, wpływ promieniowania UV), błędów
dietetycznych i stopniowego zmniejszania
produkcji ceramidów dochodzi do spadku ilości spoiwa międzykomórkowego, komórki naskórka zaczynają od siebie odstawać. Przez te
właśnie szczeliny woda ucieka z organizmu.

SUCHA SKÓRA
U SENIORÓW

Skąd się bierze utrata jędrności skóry?
Za jędrność skóry odpowiedzialne są włókna
kolagenowe. Wespół z elastynowymi tworzą
rusztowanie, w którym wolne przestrzenie
wypełnione są m.in. zatrzymaną przez kwas
hialuronowy wodą. Starzenie się organizmu
i związane z tym zmiany hormonalne, głównie
zmniejszenie ilości estrogenów (niezbędnych
do wytwarzania kolagenu formującego włókna), powodują, że maleje ilość białek i spada
jakość rusztowania skóry. Ponadto proces ten
silnie przyspiesza z każdym wypalonym papierosem.

Co warto
wiedzieć
o problemach
dermatologicznych
w starszym
wieku?

Katarzyna Kieś-Kokocińska
Problemy dermatologiczne w starszym
wieku są częste. Dotykają również tych seniorów, którzy przez całe swoje życie bardzo o skórę dbali. Suchość skóry to jeden
z poważniejszych problemów, któremu na
szczęście można, a przede wszystkim należy
zaradzić.
Skóra jest tkanką, a jednocześnie największym ludzkim narządem. I tak jak inne narządy
podlega procesom starzenia się. Postępujące
wraz z wiekiem zmiany w skórze prowadzą
do zaniku naskórka, zmniejszenia liczby gruczołów łojowych i potowych, nieregularnego
rozmieszczenia barwnika (stąd rozmaite plamy i przebarwienia rozmieszczone na skórze)
oraz do zmniejszenia ilości naczyń włosowatych.
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Spadek odpowiedniego nawilżenia skóry spowodowany jest też częstym u seniorów zjawiskiem picia zbyt małej ilości wartościowych
dla organizmu płynów, szczególnie wody i soków owocowych oraz warzywnych. Dodatkowo pogłębia go picie napojów, które sprzyjają
odwodnieniu od wewnątrz, m.in. mocnej herbaty i czarnej kawy.
Przyczyny suchej skóry u osób starszych
Ostatnie zjawisko z wymienionych ma duży
wpływ na nawilżenie skóry, gdyż pogorszenie
ukrwienia oznacza również spadek witalności
fibroblastów odpowiedzialnych za produkcję
kolagenu, elastyny i – najważniejszego dla
utrzymania odpowiedniej wilgotności – kwasu hialuronowego. Kwas ten ma znakomite właściwości wiązania wody – jedna jego
cząsteczka potrafi związać aż 250 molekuł
tej cieczy. Jednak nawet wysoka wydajność
wiązania wody, jaką ma kwas hialuronowy,
nie jest w stanie zrekompensować strat wilgotności spowodowanych ucieczką wody
przez nieszczelny naskórek. Nieszczelności
te wynikają ze spadku ilości i jakości cementu, który łączy komórki naskórka ze sobą na
tyle dokładnie, że tworzą one warstwę skutecznie zapobiegającą ucieczce wody z ciała.
Kiedy wskutek uszkodzeń fizycznych (m.in.

Za utratę jędrności i nawilżenia skóry odpowiedzialne są zatem dwa zjawiska związane
bezpośrednio z gospodarką wodną w organizmie: niedostatek płynów powodujących
nawilżenie skóry od wewnątrz oraz ucieczka
wody przez ubytki w cementowym spoiwie
międzykomórkowym spowodowana przez
stosowanie leków moczopędnych.
Sucha skóra a problemy dermatologiczne
w starszym wieku
Problemy skórne seniorów są liczne. Większość z nich wynika z niedostatku wilgoci w tkance okrywającej ciało, ale też wiele
z nich związanych jest z nadmiernym rogowaceniem naskórka oraz słabszą produkcją
białek skóry i ceramidów. W przypadku tych
ostatnich warto wiedzieć, że już po 40. roku
życia produkcja ceramidów drastycznie się
zmniejsza.

W suchej skórze zawartość wody spada nawet poniżej 10%. Za mało jest też NMF – naturalnego czynnika nawilżającego, w skład
którego wchodzą m.in. aminokwasy, alfa-hydroksykwasy, jony metali, sole organiczne
i mocznik. Sucha skóra staje się bardzo podatna na czynniki zewnętrzne, w tym otarcia,
działanie wiatru, mrozu, promieniowanie UV.
Powoduje to wzrost ryzyka rozwoju stanów
zapalnych skóry, w tym atopowego zapalenia
skóry, łuszczycy czy częstsze alergie. Sucha
skóra pęka, a przez mikrouszkodzenia wnikać
mogą patogenne drobnoustroje i pasożyty.
Odwodnienie organizmu osoby starszej
i sucha skóra – jak sobie z tym radzić?
Z odwodnieniem u seniorów i suchą skórą
można radzić sobie na kilka sposobów – od
wewnątrz i z zewnątrz. Między innymi poprzez:
• zwiększenie ilości przyjmowanych wartościowych płynów, takich jak woda niegazowana i niskosodowa, soki warzywne, owocowe, herbaty owocowe i ziołowe
(poza moczopędnymi),
• większa ilość soczystych warzyw i owoców w diecie, np. ogórki zielone, pomidory, arbuzy, pomarańcze,
• wprowadzenie do menu zdrowych olejów, np. lnianego, z pestek winogron, oliwy z oliwek,
• nakładanie odpowiednich kosmetyków:
1. nawilżających i zatrzymujących wodę,
w tym zawierających NNKT (naturalny
czynnik nawilżający), kwas hialuronowy, oraz składniki wchodzące w skład
NMF,
2. zmiękczających, ujędrniających i uelastyczniających skórę, m.in. mocznik,
kolagen, alantoina,
3. uzupełniających ilość cementu międzykomórkowego – bogatych w ceramidy
i fosfolipidy. ■
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Dress code a upał w pracy
Nie bez znaczenia jest właściwy ubiór, dzięki
któremu praca w upały staje się łatwiejsza.
Ubrania wykonane z lekkich i przewiewnych materiałów, takich jak bawełna czy
len, będą najlepsze na letnią porę roku,
ponieważ zapewniają naszej skórze odpowiednią cyrkulację powietrza. Jeśli pozwala na to przyjęty w firmie dress code,
wybierzmy buty z odkrytymi palcami lub
takie, które pozwolą naszym stopom oddychać (np. espadryle w stonowanych
kolorach). Kobiety w czasie upałów powinny zrezygnować z ciężkiego makijażu i postawić na kosmetyki, które
nie spłyną z twarzy, gdy zrobi się gorąco. Warto również wyposażyć się w
wodę termalną, którą wcześniej możemy
włożyć do lodówki, a następnie spryskać nią
twarz i dekolt. Taki zabieg z pewnością przyniesie naszej skórze ukojenie.

GORĄCO, A TY W BIURZE?

Sprawdź, jak ułatwić sobie pracę podczas upałów
Beata Kubiś

Lato to pora roku, która kojarzy nam się ze
słoneczną pogodą i wypoczynkiem. Niestety urlop trwa zaledwie kilka tygodni, a pozostałe gorące dni musimy spędzić w biurze.
Wraz z nadejściem fali upałów, przebywanie w nagrzanym pomieszczeniu staje się
mało przyjemne, a dodatkowo może być
niekorzystne dla naszego samopoczucia
i zdrowia. Warto poznać kilka sposobów na
to, aby podczas upałów poczuć się bardziej
komfortowo w miejscu pracy.

Reklama

Twoje witaminy musssujące!
Substancja słodząca: sukraloza
(nie stosujemy aspartamu i acesulfamu K)

Temperatura w pomieszczeniu pracy podczas upałów
Zgodnie z zasadami BHP, temperatura w pomieszczeniu, w którym wykonywana jest
praca biurowa, nie powinna być niższa niż 18
stopni. Jednak przepisy nie odnoszą się wprost
do górnej granicy. Za optymalną temperaturę
w biurze uważa się taką, która nie przekracza
20-25°C. W upalne dni może ona być wyższa,
dlatego pracodawca powinien zadbać o to,
aby pomieszczenie było wyposażone w klimatyzację lub inny system wentylacyjny,
który pomoże nam przetrwać upał w biurze.
Pamiętajmy jednak, że różnica między temperaturą w firmie a tą na zewnątrz nie powinna
przekraczać 6 °C, ponieważ w innym przypadku możemy nabawić się przeziębienia.

Suplementy diety.
Zawierają cukier i substancję słodzącą

Jak przetrwać upał w pracy? Co zrobić, gdy
temperatura w pomieszczeniu pracy jest
wysoka?

Praca w upały a właściwe nawodnienie organizmu
Pamiętajmy, że podczas upałów w biurze powinniśmy dostarczać naszemu organizmowi odpowiednią ilość płynów (jeśli
temperatura przekracza 28°C w pomieszczeniu, pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikom
odpowiednio zimnych napojów).
Napoje zawierające dużą ilość cukru nie ugaszą naszego pragnienia,
a nawet je wzmogą. Dlatego najlepiej jest pić dużo wody niegazowanej.
Możemy dodać do niej plasterki cytryny lub listki mięty, które wzbogacą
jej smak. Możemy również zabrać do
pracy mrożoną herbatę lub pitny jogurt, które po wyjęciu z lodówki na pewno
nas przyjemnie ochłodzą. ■

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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NATURALNE
NAWODNIENIE
Z OWOCÓW
96%
Woda jest
podstawowym składnikiem
wszystkich organizmów.
W przyrodzie znajdujemy
przykłady roślin i zwierząt, które
potrafią przetrwać długie okresy
suszy, gromadząc obfite zapasy wody
i doskonale bronią się przed jej utratą,
ale większość organizmów źle znosi
niedobór wody. Człowiek nie jest
wyjątkiem: woda odpowiada
za około 70% masy
naszych ciał.
Minerały
Wraz z wodą z organizmu wydalane są
inne substancje niezbędne do życia, przede
wszystkim elektrolity. Nadmierna utrata elektrolitów ma poważne konsekwencje, prowadzi między innymi do zaburzeń pracy serca
i układu nerwowego. Ponieważ powstrzymywanie utraty wody byłoby dla organizmu
zabójcze, trzeba stale uzupełniać jej zapas,
podobnie, jak zapas elektrolitów. Picie czystej
chemicznie wody (na przykład wody destylowanej) zabezpieczyłoby co prawda organizm
przed odwodnieniem, ale przyspieszyłoby
jednocześnie utratę ważnych dla życia związków chemicznych.
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95%
Owoce i warzywa
Przyroda zadbała o to, żebyśmy mieli pod ręką
uniwersalne źródło substancji niezbędnych
do życia: wody, minerałów, witamin i mikroelementów. Z tego źródła możemy czerpać
przede wszystkim latem, choć dzięki tradycyjnym i nowoczesnym technikom sporządzania
przetworów w różnej postaci są dostępne
cały rok. Niektóre owoce i warzywa zawierają wyjątkowo soczysty, a więc bogaty w wodę
miąższ. Do tej grupy należą: cytryna, grejpfrut, jabłko, arbuz, wiśnie, truskawki, brzoskwinie, winogrona, gruszki, ogórek, pomidor,
marchew, sałata, cukinia, papryka. Owoce i
warzywa są naturalnymi zasobnikami na nasiona. Mają je chronić i dostarczyć im wszystkich substancji niezbędnych w pierwszej fazie
wzrostu. Miąższ zawiera wszystko, czego potrzebujemy dla utrzymania równowagi wodno-elektrolitowej: wodę, elektrolity, minerały, cukier, witaminy. Jedząc owoce i warzywa,
dostarczamy te substancje w optymalnym
tempie, ułatwiającym przyswajanie ich przez
organizm. ■

93%

WARZYWA
I OWOCE
zawierające
duże ilości
wody

91%

92%

89%

90%
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W DOBREJ KONDYCJI…

pod chmurką
Aleksandra Zalewska-Stankiewicz

Siłownie na świeżym powietrzu lawinowo
zaczęły powstawać kilka lat temu – głównie w ramach budżetów obywatelskich
lub dzięki wsparciu z Unii Europejskiej.
Dziś nawet niewielkie miasteczka i wsie
mogą pochwalić się siłownią pod chmurką.
Aktywność na powietrzu i na profesjonalnych urządzeniach – świetna sprawa,
jednak bywa i tak że z urządzeń nikt nie
korzysta. A szkoda bo to źródło zdrowia
i endorfin.
W Warszawie jest ponad sto siłowni zewnętrznych. Po kilkadziesiąt np. we Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie. Najczęściej
powstają w parkach, na osiedlach, w pobliżu
szkół, placów zabaw i obiektów sportowych.
- Z pewnością dużym atutem siłowni na
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świeżym powietrzu jest to, że są ogólnodostępne i bezpłatne. Myślę, że jest to też dobre
miejsce do pielęgnowania rodzinnych relacji
i pretekst do zaszczepienia w dziecku wartości ważnych dla zdrowia – mówi Aleksandra
Zwolak, trener personalny z Koszalina. Dodaje,
że nie ma nic lepszego niż ruch na świeżym powietrzu. Odgłosy natury świetnie sprawdzają
się w ontekście walki ze stresem, który w dzisiejszych czasach jest wszechobecny. Trening
w słońcu świetnie też wpływa na syntezę witaminy D3, która u większości ludzi jest deficytowa.
Dla kogo siłownie pod chmurką?
Aby skorzystać z siłowni na świeżym powietrzu
wystarczą tylko dobre chęci i pogoda sprzyjająca treningowi. Nie trzeba kupować żadnych
karnetów i wejściówek. Strój sportowy mile widziany, ale w jeansach, też można poćwiczyć.
Siłownie plenerowe zlokalizowane są często
przy placach zabaw, więc idealna sytuacja jest
taka – Twoje dziecko szaleje na zjeżdżalniach,

a Ty masz kwadrans dla siebie. Zamiast siedzieć na ławce, spróbuj się poruszać! Zdarza
się, że mamy np. za pośrednictwem forum na
Facebooku umawiają się na konkretną godzinę na wspólne ćwiczenia na siłowni plenerowej. W grupie ćwiczy się raźniej i łatwiej przetrwać zdziwione spojrzenia przechodniów.
Warto wiedzieć, że wystarczy 30 min. treningu, aby przyspieszyć metabolizm, co przełoży
się na spalanie tkanki tłuszczowej. Dzięki regularnym ćwiczeniom można szybciej zrzucić zbędne kilogramy zalegające po porodzie.
Niestety urządzenia do ćwiczeń na powietrzu nie dają możliwości regulacji obciążeń.
Dlatego trening na nich sprawdzi się bardziej
u osób ,,niesportowych” lub starszych. - Dla
nich szczególnie polecam jazdę na maszynie, która imituje rower i orbitrek, ponieważ
można na nich usprawnić układ krążeniowo
-oddechowy i spalić nadmierne kilogramy.
W wyniku regularnych ćwiczeń zniknie ból
kręgosłupa czy nóg. Dla bardziej wymagających są drążki do street workoutu, które mogą
być ciekawym urozmaiceniem od codziennej
rutyny w tradycyjnym klubie fitness, oczywiście pod warunkiem, że dopisze pogoda - do-

daje Aleksandra Zwolak.
Wyciskaj siódme poty – rozsądnie!
Największym minusem siłowni pod chmurką
jest to, że nie możemy zmienić obciążenia na
urządzeniu, na którym wykonujemy ćwiczenie. Dla osób bardziej zaawansowanych, te
przyrządy mogą być za mało wymagające.
Jednak przy dobrze skonstruowanym treningu, każdy może wycisnąć siódme poty. Podstawową kwestią podczas ćwiczeń jest oczywiście bezpieczeństwo. Większość siłowni
wyposażona jest w taki sposób, aby trening
był przyjemny, efektywny i nie stwarzał ryzyka urazów. Jeśli jednak mamy problemy np.
z kręgosłupem czy ze stawami, warto skonsultować się ze specjalistą w celu dobrania
ćwiczeń i intensywności treningu, ponieważ
to co jednej osobie pomoże, drugiej może zaszkodzić. Jeśli decydujemy się na ćwiczenia
bez konsultacji z lekarzem, warto poświęcić
kilka minut na przeczytanie opisów, umieszczonych na urządzeniach. Znajdują się tam
informacje, dla kogo są one przeznaczone
i w jaki sposób powinno się z nich korzystać.
Nie ma wprawdzie ostrzeżeń, by trening poprzedzić rozgrzewką, ale to akurat powinno
być oczywiste dla każdego amatora sportu. ■

NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE URZĄDZENIA DO ĆWICZEŃ NA SIŁOWNIACH:
Aktywuje stawy biodrowe,
wzmacnia mięśnie nóg, poprawia koordynację ruchową.

JAK ĆWICZYĆ? Stań stopami na podestach, złap
obiema rękami za uchwyty, balansując ciężarem
ciała przenoś go z jednej nogi na drugą.

ORBITREK

Aktywuje i wzmacnia stawy,
rozciąga mięśnie rąk i nóg,
poprawia koordynację
ruchową.

JAK ĆWICZYĆ? Postaw stopy na podestach, złap rękami
za oba uchwyty, poruszaj nogami na przemian w przód
i w tył, jednocześnie „pomagając sobie” rękami: na przemian ciągnąc i odpychając drążki.

WYCIĄG
GÓRNY

Wzmacnia mięśnie barków,
ramion i górnych partii
pleców.

JAK ĆWICZYĆ? Usiądź wygodnie na siedzisku, twarzą
lub plecami do przyrządu, chwyć drążek obiema rękami
i przyciągnij do siebie. Wytrzymaj chwilę, wróć do
pozycji wyjściowej. Zacznij od 10 powtórzeń, jeśli
ćwiczenie nie sprawia ci problemu, zwiększ je do 20.

TWISTER

Aktywuje działanie stawów
biodrowych, wzmacnia
mięśnie brzucha, poprawia
koordynację ruchową.

JAK ĆWICZYĆ? Stań na obrotowej platformie, chwyć
obiema rękami uchwyt, obracaj dolną częścią ciała raz
maksymalnie w lewo, raz maksymalnie w prawo, nie
odrywaj rąk od uchwytu.

STEPPER

Wzmacnia mięśnie nóg,

WIOŚLARZ ramion i górnej partii pleców.

JAK ĆWICZYĆ? Usiądź wygodnie na siedzisku, obie stopy
postaw na podestach, złap uchwyty, przyciągnij je do
siebie, jednocześnie prostując nogi, wróć do pozycji
wyjściowej. Zacznij od 10 powtórzeń, jeśli ćwiczenie nie
sprawia ci problemu, zwiększ je do 20.

Nawodnij się z Rodziną Zdrowia / 19

Strefa dzieci

Twój czas
Strefa
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dzieci

Pomóż
Hipciowi
dotrzeć do wody.
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Twój czas na relaks

Twój czas na relaks

SZYFRÓWKA
Należy uzupełnić diagram wiedząc, że każdej liczbie przypisana jest tylko jedna litera.
Litery z zaznaczonych czarną kropką pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
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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.

Więcej informacji o produkcie na www.silesianpharma.pl

