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Nawracające infekcje intymne

Określenie „infekcje intymne” to
grupa chorób obejmujących zarówno zakażenia dróg rodnych,
głównie pochwy, jak i infekcje
dolnego odcinka układu moczowego. Niestety wiele kobiet boryka się z problemem tzw. nawracających infekcji intymnych.
Bardzo ważną rolę w zapobieganiu im ma higiena intymna. Jak
właściwie o nią zadbać?

Infekcje pochwy są natomiast najczęściej
spowodowane grzybami z rodzaju Candida,
stąd też mówimy o grzybicy lub kandydozie
pochwy.

Nawracające infekcje układu moczowego to
problem wielu kobiet. Ich przyczyną są najczęściej zakażenia bakterią Escherichia coli,
która naturalnie kolonizuje jelito grube. Ze
względu na bliską odległość odbytu i cewki
moczowej, a także w związku z tym, że cewka
moczowa kobiet ma tylko ok. 4 cm długości,
drobnoustroje łatwo przedostają się do cewki
moczowej, a stamtąd do pęcherza, wywołując
objawowe zakażenie.

Więcej informacji o produktach na www.silesianpharma.pl
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Higiena intymna
na co dzień

Higiena intymna
po menopauzie

W błonach śluzowych wyścielających drogi
rodne, a także układ moczowy znajdują się
komórki produkujące śluz. Przy braku odpowiedniej higieny, może on stać się pożywką
dla drobnoustrojów. Oczywista jest np. codzienna zmiana bielizny, ale nie wszystkie kobiety wiedzą, że powinny sięgać wyłącznie po
tę bawełnianą – warunkuje ona przepływ powietrza, co zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji.
Bielizna i ręczniki powinny być prane w temperaturze co najmniej 60 stopni – w niższych
temperaturach niektóre patogeny nie giną.

Zwiększone ryzyko zachorowania na infekcje
intymne u pacjentek w wieku pomenopauzalnym jest związane przede wszystkim z niedoborem hormonów płciowych – estrogenów,
których stężenie w tym okresie gwałtownie
spada. Wpływają one między innymi na wydzielanie śluzu, stąd starsze pacjentki skarżą
się często na suchość pochwy. Śluzówka jest
wówczas bardziej podatna na uszkodzenia,
a co za tym idzie, narażona na rozwój infekcji.

Do mycia stref intymnych należy wybierać
jak najbardziej łagodne i naturalne środki.
Świetnie sprawdzi się, np.: szare mydło, a jeśli chcemy już sięgnąć po płyn lub żel, należy
stosować preparaty specjalnie dostosowane
do takich okolic - hipoalergiczne, najlepiej niezawierające substancji zapachowych, które
mogą stać się przyczyną reakcji alergicznych.
Ta sama zasada dotyczy wyboru np. wkładek
higienicznych.

Higiena intymna
podczas miesiączki
Szczególnym okresem dbania o higieną intymną u kobiety jest czas krwawienia miesiączkowego. Wówczas oprócz śluzu także
krew stanowi pożywkę dla bakterii. Dodatkowo proces rozkładu wydzieliny przez drobnoustroje może skutkować nieprzyjemnym
zapachem, więc regularna wymiana środków
higienicznych podpasek czy tamponów co 3-4
godziny jest niezbędna. Wybierając tampony
czy podpaski również należy stawiać na środki hipoalergiczne i naturalne, niezawierające
substancji zapachowych o potencjale alergizującym.

Inne formy profilaktyki
infekcji intymnych
Higiena okolic intymnych jest szczególnie
ważna. Głównym składnikiem płynów do higieny powinien być kwas mlekowy odpowiadający za właściwe pH pochwy. Ponadto wyciągi ziołowe, np.: rumianek, aloes czy szałwia,
mające właściwości łagodzące i przeciwzapalne. Warto pamiętać, aby płyn był hipoalergiczny, czyli o mniejszym ryzyku wywołania
reakcji alergicznej. Unikajmy produktów, które
w składzie mają silne środki myjące m.in.: SLS
i SLES, parabeny oraz barwniki. Substancje te
powodują przesuszenie oraz działają na skórę podrażniająco. Niektóre z nich mają nawet
działanie kancerogenne. Preparaty do higieny
intymnej powinny być też wolne od mydła,
które swoim odczynem zasadowym narusza
barierę ochronną przed bakteriami.
Aby zmniejszyć ryzyko infekcji intymnych,
oprócz zasad higieny, należy wdrożyć również
inne formy profilaktyki. Najważniejsze jest
odpowiednie nawadnianie organizmu. Wypijanie co najmniej 2 litrów płynów na dobę, regularnie małymi dawkami, warunkuje częste
oddawanie moczu, co powoduje wypłukiwanie patogenów i zmniejsza ryzyko infekcji.
Pacjentki cierpiące na nawracające infekcje
mogą również zastosować inne metody profilaktyki, np. przy nawracających infekcjach
pochwy można zastosować probiotyki ginekologiczne, dostępne np. w postaci globulek
dopochwowych. ■
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Najlepsza
pielęgnacja dla
Twoich stóp

Beata Kubiś
Podczas zimy skóra naszych stóp często staje
się sucha i popękana. Jeśli chcemy przywrócić
jej miękkość i sprężystość, musimy zadziałać
przed nadejściem ciepłych dni. Możemy udać
się do kosmetyczki i poddać zabiegowi pedicure. Z pomocą odpowiednich kosmetyków
poradzimy sobie jednak ze zrogowaciałym naskórkiem również w zaciszu własnej łazienki.
Wiosna to czas, gdy przyroda, ale także my
budzimy się do życia. Spędzamy coraz więcej
czasu na świeżym powietrzu, a także zrzucamy z siebie kolejne warstwy ubrań. Czasami
odświeżenia wymaga również nasza szafa. Jeśli na półce czekają już nowe sandałki,
oznacza to, że nadszedł czas, aby odpowiednio przygotować stopy.

Krem z mocznikiem

– najlepszy dla naszych stóp?
Przeglądając ofertę kremów do stóp, można
zauważyć, że większość specyfików w swoim
składzie ma właśnie mocznik, różni się tylko
jego stężenie w poszczególnych preparatach.
Choć sama nazwa może nie brzmieć zachęcająco, to właśnie mocznik jest tajną bronią,
która zadba o wygląd naszych stóp. Mocznik
to element wchodzący w skład MNF, czyli naturalnego czynnika nawilżającego skórę. Jego
właściwa ilość dba o to, aby skóra była odpowiednio nawodniona i gładka.
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Mocznik
sprawia, że cząsteczki wody zatrzymują
się w naszej skórze,
ma działanie przeciwbakteryjnie
i przeciwzapalnie,
niweluje świąd i uczucie napięcia skóry,
pomaga pozbyć się zrogowaceń,
łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia,
zmniejsza widoczność blizn,
pomaga zregenerować naskórek,
wzmacnia elastyczność i jędrność
naskórka,
pomaga w odbudowie warstwy
ochronnej skóry,
sprawia, że nasza skóra staje się miękka,
umożliwia wnikanie w głąb skóry innych
składników aktywnych.

Domowy pedicure
Aby wykonać samodzielnie pedicure w zaciszu
własnego domu, na początek musimy odpowiednio przygotować nasze stopy. W tym celu
przygotujmy miskę z ciepłą wodą z dodatkiem
mydła, oliwki i soli morskiej. Zanurzmy stopy
w tak przygotowanej miksturze na ok. 15 minut. Po tym czasie osuszmy je ręcznikiem i pozbądźmy się zrogowaciałej skóry, która zmiękła pod wpływem ciepłej wody. Możemy użyć
do tego pumeksu lub tarki do stóp.
Następnie wygładźmy skórę za pomocą drugiej strony tarki, która zwykle jest delikatniejsza.
Na koniec możemy użyć peelingu, który usunie resztki zrogowaciałego naskórka, a dodatkowo nawilży skórę. Teraz możemy przejść
do usuwania skórek za pomocą odpowiedniej
szpatułki i cążek. Kiedy przytniemy już paznokcie i pozbędziemy się niechcianych skórek, posmarujmy skórę palców u stóp oliwką,
która nawilży, ale również złagodzi podrażnienia. Na całą powierzchnię stóp nałóżmy
głęboko nawilżający krem z mocznikiem, gliceryną, a także witaminami E i A. Następnie
możemy założyć na stopy specjalne skarpetki,
które pozwolą naszym stopom lepiej wchłonąć składniki odżywcze kremu. Po ich zdjęciu
skóra będzie gładka, nawilżona, a także napięta. Dzięki takiemu zabiegowi bez obaw założymy odkryte sandałki, gdy tylko na dworze
zrobi się cieplej. ■

Produkt kosmetyczny

Producenci często informują na przodzie opakowania o stężeniu mocznika w kremie. W zależności od niego wykazuje różne właściwości.

Oprócz mocznika w dobrym kremie do stóp nie
może zabraknąć gliceryny, a także witamin:
A i E. Witaminy A i E nawilżają skórę, a także
pomagają jej się odbudować. W towarzystwie
d-panthenolu i alantoiny dodatkowo ją zregenerują i pozwolą jej odpocząć. Gliceryna z kolei doskonale wiąże wodę między komórkami,
dzięki czemu skóra stóp pozostaje nawilżona,
a także gładka na dłużej.

Produkt kosmetyczny

Niestety z biegiem lat jego zawartość maleje,
dlatego powinniśmy wspomagać naszą skórę
za pomocą odpowiedniej pielęgnacji. Odpowiedzią na zapotrzebowanie naszej skóry jest
właśnie krem z mocznikiem. W składzie kosmetyków znajdziemy pozycję o nazwie UREA
– to właśnie on. Im wyżej na liście składników,
tym większe powinno być jego stężenie.

Serum regenerujące
do rąk

Ukojenie i nawilżenie
dla bardzo suchej i zniszczonej
skóry dłoni

Krem regenerujący
do stóp

Intensywne nawilżenie
i zmiękczenie skóry,
eliminacja zrogowacenia

Więcej informacji o produktach na www.silesianpharma.pl
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sposobów
na wiosenną
odnowę
skóry

1

Dokładne oczyszczenie

Podstawą jest czysta skóra. To znaczy, że tak
samo starannie jak do codziennego makijażu
powinnyśmy przykładać się również do demakijażu. Oczyszczanie cery z potu, resztek
kosmetyków, tłuszczu i nadmiaru sebum po
całym dniu jest absolutną koniecznością. W tej
roli idealnie sprawdzą się toniki, pianki, kremy
oraz płyny micelarne. Wiele kobiet, zwłaszcza
Azjatek (szczególnie przodują w tym Koreanki
i Japonki, dla których stanowi to prawdziwy
rytuał), do codziennego oczyszczania skóry
twarzy stosuje rozmaite olejki – m.in. rycynowy, z czarnuszki, lniany, arganowy, jojoba,
z pestek winogron. Mają one doskonałe właściwości nawilżające, a także czyszczące, pozwalające w nieinwazyjny sposób rozpuścić
wszystkie nagromadzone pozostałości na
skórze. Po takim rytuale pozostaje już tylko
wmasować krem na noc.

Marta Akuszewska

Wiosna tuż-tuż. Ponieważ czekamy
na nią z utęsknieniem, warto pomyśleć o tym, jak na jej nadejście przygotować również naszą cerę. Jak zregenerować zmęczoną po zimie skórę
i przywrócić jej blask? Podpowiadamy!
Dlaczego odpowiednie przygotowanie cery do
bezpośredniego kontaktu z wiosennym słońcem jest tak ważne? Aby uniknąć przebarwień,
zmarszczek, zwiotczenia czy poparzeń skóry,
właśnie teraz, kiedy zaczyna się wiosna, warto pomyśleć o właściwym przygotowaniu się
na pierwsze promienie słoneczne. Żar z nieba,
gorące i „ciężkie” powietrze – i nic nie będzie
dla nas później problemem, jeśli odpowiednio
przygotujemy się już teraz.
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Dieta i ruch

Nic tak dobrze nie wpłynie na kondycję naszej
skóry po zimie jak odpowiednia dieta i sport.
Nie musi być on wyczynowy, ale idealnie, jeśli
będzie regularny i będzie wiązał się z przyjemnością, a nie koniecznością. Dzięki wytwarzanym podczas aktywności fizycznej hormonom szczęścia czujemy przypływ energii,
co ma przełożenie również bardzo często na
nasz sposób odżywiania – znacznie bardziej
świadomie myślimy o tym, co i jak jemy, sięgamy po więcej zdrowszych produktów, niskoprzetworzonych i dających uczucie sytości na
dłużej (kasze, ryż, warzywa, owoce, orzechy,
rośliny strączkowe, chude mięso, nabiał).

3

Peeling

Usunięcie martwych komórek skóry jest
pierwszym krokiem do tego, by w dobrym
stylu przygotować ją na pierwsze mocniejsze promienie słoneczne. Uzyskanie efektu
idealnie gładkiej skóry możliwe będzie dzięki
peelingowi – zabieg ten możemy wykonać na
kilka sposobów.
Jednym z nich jest peeling na bazie kwasów
owocowych, bardzo skuteczny, ale dość silny,
dlatego pamiętajmy, żeby po jego zastosowaniu nie opalać się przez ok. 3-4 tygodnie,
ponieważ skóra w tym czasie musi się zregenerować (kwasy powodują, że staje się ona
cienka i delikatna).
Inną metodą jest peeling kawitacyjny, czyli
oczyszczanie skóry specjalnym urządzeniem
przy pomocy ultradźwięków. Zabieg tego typu
wykonuje się zawsze w salonie kosmetycznym. Nie jest on bolesny, a wręcz może wiązać się z przyjemnymi dla skóry doznaniami,
a także nadaje się do różnych rodzajów cery.
Martwy naskórek można również usunąć mechanicznie podczas mikrodermabrazji, masażu ultrasonicznego czy zabiegów z wykorzystaniem lasera bądź ciekłego azotu.

4

Dogłębne nawilżenie

Sucha skóra to nie tylko defekt estetyczny, ale
także przyczyna wielu problemów i oznaka
braku wielu witamin i mikroelementów.
Na szczęście początek wiosny to okazja do zaprzestania używania ogrzewania w pomieszczeniach, więc nasza skóra z pewnością się
nam za to odwdzięczy. Niemniej warto wspomóc proces jej nawilżenia za pomocą odpowiednich kosmetyków zawierających olejki
jojoba, aloes, kompleks witamin A, E czy z grupy B, cynk, mangan czy kwas hialuronowy,
a także – od czasu do czasu – wybrać się na
zabieg regenerujący, np. mezoterapię igłową.

5

Oddech dla skóry

Oprócz codziennego demakijażu warto od
czasu do czasu zafundować sobie coś wyjątkowego. Dzięki terapiom dotleniającym skóra
będzie prezentować się doskonale – ubędzie
jej przynajmniej kilka lat! Świeża, promienna
i wypoczęta – która z nas nie marzy o takiej
cerze? W tym celu warto pomyśleć o specjalnie stworzonym do uzyskania takiego celu
zabiegu w salonie kosmetycznym. Zabieg taki
polega przede wszystkim na stymulacji mikrokrążenia skóry.
Wszystko to odbywa się w trzech krokach –
pierwszy polega na aktywacji, tj. rozprawieniu się z czynnikami zewnętrznymi (takimi jak
wolne rodniki), które mają negatywny wpływ
na strukturę skóry i przyśpieszają proces jej
starzenia, drugi – na usunięciu bakterii i toksyn (dzięki flawonoidom i antyoksydantom)
i dotarciu do głębszych warstw, a trzeci – na
silnym nawilżeniu, odżywieniu oraz dotlenieniu cery. Dzieje się to przy pomocy odbudowy
płaszcza hydrolipidowego naskórka.
Efekt zabiegu?
Nowy, zdrowszy koloryt skóry (zwłaszcza
w przypadku palaczek oraz po zimie, kiedy
cera jest ziemista i matowa), świeży wygląd,
rozprawienie się z zapaleniami, łojotokiem,
rumieniem, zaskórnikami, trądzikiem, nadmiarem sebum czy uszkodzeniami naskórka.
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Katarzyna Chromińska

Zarówno latem, jak i w okresie zimowym włosy są narażone na szkodliwe
działanie czynników zewnętrznych.
Stres, niewłaściwa dieta oraz ogólne
osłabienie organizmu również niekorzystnie wpływają na ich wygląd. Jakimi witaminami można je wzmocnić?
Dlaczego warto sięgnąć po biotynę,
krzem, cynk i selen?
Oprócz kosmetyków, które stosujemy na co
dzień, równie ważne jest dbanie o włosy od
wewnątrz. Ich kondycję znacznie poprawią
preparaty ze skrzypem polnym i pokrzywą
zwyczajną. Dlaczego? Skrzyp polny i pokrzywa wzmacniają włosy i paznokcie, dodatkowo
skrzyp poprawia stan cery. Jeśli nie przepadamy za trawiastym smakiem ziołowych naparów, możemy zdecydować się na suplementy
bogate w te składniki. Ważne, żeby stosować
je regularnie – wówczas kuracja odniesie
oczekiwany efekt. Na rynku jest wiele preparatów, które w swoim składzie zawierają
ekstrakty ze skrzypu i pokrzywy wzbogacone
o cenne witaminy – w szczególności biotynę
i pierwiastki, takie jak np. cynk.

Niezastąpiona biotyna
Biotyna, czyli witamina B7, nie tylko pomaga
zachować zdrowe włosy oraz zdrową skórę,
ale także bierze udział w procesie powstawania keratyny. Wiązania chemiczne występujące w tej substancji nadają włosom blask
i miękkość.
Niedostateczne spożycie biotyny łatwo zauważyć. Objawia się przede wszystkim pogorszeniem stanu skóry – staje się ona szarawa,
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przesuszona i skłonna do podrażnień. Oprócz
tego paznokcie są łamliwe, a utrata włosów
widoczna.
Substancję tę znajdziemy m.in. w podrobach
– wątrobie i nerkach, żółtkach jaj, orzechach
ziemnych i włoskich oraz soi. W sytuacji, gdy
nasza dieta nie jest bogata w te produkty,
a nasz organizm sygnalizuje brak biotyny,
warto zacząć ją suplementować.

Niezbędne cynk i selen
Osłabione włosy, łamliwe paznokcie oraz
problemy ze skórą mogą również świadczyć
o niewystarczającej podaży cynku. Pierwiastek ten – podobnie jak witamina B7 – bierze
udział w procesie powstawania keratyny,
która stanowi podstawowy składnik budujący włosy. Warto również mieć na uwadze, że
cynk niweluje działanie wolnych rodników,
korzystnie wpływa na utrzymanie prawidłowego widzenia oraz wzmacnia odporność,
dlatego nie może go zabraknąć w naszej codziennej diecie.
Przeciętne zapotrzebowanie na cynk wynosi
dla kobiet 8–9 mg, a dla mężczyzn 8–11 mg.
Najwięcej znajdziemy go w świeżych ostrygach (45–75 mg w 100 g), cielęcej wątrobie

Moc witamin
Na kondycję włosów przekłada się stan skóry,
o który można zadbać odpowiednim spożyciem ryboflawiny (witaminy B2).
Witamina E, określana też witaminą młodości,
chroni komórki przed stresem oksydacyjnym,
wywierając korzystny wpływ na włosy – nadaje im połysk i gładkość.
Równie ważne są witamina C i A. Pierwsza bierze udział w procesie powstawania kolagenu
– jednego z budulców włosów, druga wpływa
na dobrą kondycję skóry.

Nie zapominajmy
o pielęgnacji
Jeżeli stan włosów pogorszył się, należy ograniczyć w miarę możliwości ich suszenie, prostowanie czy kręcenie. Podczas tych zabiegów stosujmy kosmetyki termoochronne.
Na co dzień używajmy preparatów dostosowanych zarówno do potrzeb skóry głowy, jak
i włosów. W trakcie mycia letnią wodą, wykonujmy delikatny masaż opuszkami palców. Intensywne tarcie czy szarpanie nie jest wskazane.
Pamiętajmy też o podcinaniu końcówek. Fryzury, które napinają skórę głowy, np. koński
ogon, osłabiają mieszki włosowe, co przyczynia się do nadmiernego wypadania włosów.
W sytuacji, gdy odpowiednia pielęgnacja i dieta nie przynoszą spodziewanych efektów –
wybierzmy się do lekarza.
Wypadanie i osłabienie włosów może być
objawem zaburzeń hormonalnych, takich jak
choroby tarczycy bądź schorzeń skóry – np.
grzybicy. ■

Reklama

System wsparcia
Skóry, włosów i paznokci
Rodzina Zdrowia

Vitabella

Zawiera aż 13 składników:
krzemionkę z pędów bambusa,
aminokwasy, ekstrakty
roślinne, drożdże, witaminy
i składniki mineralne, w tym
cynk, który pomaga zachować
zdrową skórę, włosy
i paznokcie.

Suplement diety

Wzmocnij
swoje włosy
od środka

(8,40 mg w 100 g) oraz pestkach dyni (7,50 mg
w 100 g). Decyzję o suplementacji koniecznie
skonsultujmy z lekarzem, ponieważ nadmiar
tego składnika zaburza pracę nerek i wątroby,
a także zmniejsza przyswajalność wapnia, żelaza czy fosforu.
Często przyczyną łamliwości włosów i zmniejszenia ich elastyczności jest niedobór selenu.
Do produktów bogatych w ten pierwiastek
zalicza się orzechy brazylijskie, łososia – również wędzonego, tuńczyka, a także wołowinę
i drób – filety z kurczaka i indyka.

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
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1

Paznokcie

Jak zadbać o ich zdrowie
i piękny wygląd?
Beata Kubiś
Dla większości kobiet pielęgnacja paznokci
stanowi istotny element codziennej dbałości
o urodę i higienę osobistą. Często chcą one, by
paznokcie wyglądały zdrowo, ale i efektownie.
Dlatego nie tylko same malują paznokcie, ale
też profesjonalnie je stylizują w salonach kosmetycznych, nakładając tipsy czy też, obecnie bardzo popularny, manicure hybrydowy.
Regularne wystawianie paznokci na działanie lakierów, które są przecież środkami chemicznymi, oraz lamp UV, którymi utwardza się
manicure hybrydowy, a także stała ekspozycja dłoni na używane w domu detergenty – to
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wszystko może znacznie osłabiać strukturę
płytki paznokcia. Osłabione, niezdrowo wyglądające paznokcie to sygnał do niepokoju,
ponieważ nie tylko czynniki zewnętrzne mogą
pogarszać ich stan. Kondycja paznokci psuje
się także, kiedy w organizmie brakuje ważnych elementów, takich jak witaminy i składniki mineralne.
Aby nie nadwyrężać paznokci i nie doprowadzić do ich zniszczenia, warto zapamiętać
kilka zasad pomocnych w utrzymaniu nie tylko ich pięknego wyglądu, ale i dobrego stanu
ogólnego.

Dobrze zbilansowana dieta
to podstawa

Przebarwienia, rozwarstwiona płytka, kruchość i łamliwość paznokci – takie objawy
świadczą o niewłaściwej ilości witamin oraz
mikro- i makroelementów w organizmie.
Paznokieć to wytwór naskórka zbudowany
głównie z keratyny. Pełni funkcję ochronną przed szkodliwym działaniem czynników mechanicznych. Dla jego prawidłowego
funkcjonowania potrzebna jest odpowiednia
ilość witamin z grup A i B. Nie bez wpływu
na stan płytki paznokci i skóry pozostaje też
dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości składników mineralnych, takich jak: cynk,
wapń, magnez, krzem i żelazo. Zapas tych
składników zapewnimy sobie dobrze zbilansowaną i przemyślaną codzienną dietą. Witaminy z grupy B znajdziemy w produktach zbożowych (kaszach, ryżu, otrębach), nasionach
roślin strączkowych (fasoli, grochu), a także w nabiale (jogurcie, kefirze, twarogu) czy
w dobrej jakości wędlinach i mięsie ryb. Witamina A (w czynnej postaci retinol) – mająca
bardzo duży wpływ na ogólne zdrowie skóry
– występuje w zabarwionych na pomarańczowo warzywach, jak marchew i dynia. Można
ją sobie dostarczyć także przez spożywanie
wątróbki, żółtek jaj czy suszonych moreli. Jeśli
chodzi o składniki mineralne, wapń znajdziemy głównie w mleku i serach, żelazo w czerwonym mięsie, duże ilości magnezu w kakao, orzechach i bananach, krzem w czosnku
i w szczypiorku, a cynk w ciemnym pieczywie
i nasionach warzyw strączkowych.

2

Suplementacja

Cynk, krzem i wapń to składniki mineralne
szczególnie sprzyjające skórze, paznokciom
i włosom. Większość dostępnych na rynku suplementów diety, które mają pomóc w utrzymaniu zdrowych i mocnych paznokci zawiera
te minerały, zwłaszcza cynk. Choroby skóry,
wypadanie włosów i łamliwość paznokci to
jedne z podstawowych symptomów niedobo-

ru cynku w organizmie. W takiej sytuacji warto
jest zadbać o jego uzupełnienie nie tylko dietą, Należy jednak pamiętać, że cynk trudno się
wchłania, kiedy nadużywamy alkoholu i słodyczy.

3

Umiar w zabiegach
kosmetycznych

4

Ochrona przed
szkodliwymi czynnikami

Tipsy, kolorowe lakiery, manicure hybrydowy
– od czasu do czasu dobrze dać paznokciom
odpocząć od tych zabiegów. Warto również
paznokcie nieco skrócić i zastosować odpowiednie odżywki. Może to być olejek rycynowy czy oliwa z oliwek. Pamiętajmy też
o regularnym nawilżaniu swoich dłoni wraz
z paznokciami kremem do rąk oraz o peelingu,
który pomoże pozbyć się martwego naskórka.
Można zakupić gotowy peeling w drogerii lub
przygotować go samodzielnie w domu z  naturalnych składników, jak np. miód i płatki
owsiane.

Starajmy się także unikać stałego narażania rąk na kontakt ze środkami chemicznymi,
używając podczas sprzątania i mycia naczyń
specjalnych rękawic. Należy pamiętać też, że
skórze rąk i paznokciom szkodzi jej nadmierne wysuszanie, dlatego lepiej zrezygnować
z suszenia rąk automatycznymi suszarkami.
Racjonalne, umiarkowane podejście do zabiegów kosmetycznych, zdrowa – bogata w witaminy i składniki mineralne dieta, unikanie
szkodliwych czynników zewnętrznych, a także regularna pielęgnacja – to wszystko sprawi, że będziemy cieszyć się mocnymi, zdrowymi i lśniącymi paznokciami. ■
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Agnieszka Dyniakowska
Stany zapalne w kącikach ust i pękająca w tym
miejscu skóra to bolesny problem wielu osób.
Dolegliwości te dają się im we znaki szczególnie w okresie przedwiosennym, kiedy organizm wciąż odczuwa skutki zimy i odbudowuje swoją odporność.
Jak radzić sobie z zajadami i w jaki sposób im
przeciwdziałać?
Dla niektórych zajady są cyklicznie pojawiającym się problemem, inni znają je jedynie
z opowieści. Częstym błędem jest stosowanie pojęcia „zajady” zamiennie z „opryszczką”. Tymczasem to dwie różne dolegliwości –
opryszczkę wargową wywołuje wirus Herpes
labialis, natomiast zajady (nazywane też zapaleniem kątów ust lub kątowym zapaleniem
warg) są skutkiem działania grzybów i bakterii. To jednak nie jedyny powód ich powstawania – przyczyn należy szukać także w naszej
diecie, higienie i stanie zdrowia.
Przyczyny zajadów
Choć zajady mogą pojawić się u każdego, bardziej narażone są na nie osoby żyjące w ciągłym stresie, o obniżonej odporności organi-

zmu, często zapadające na choroby, osłabione
i będące na diecie odchudzającej. Zajady mogą
być także pierwszym objawem innych chorób,
niedoborów w organizmie, nieodpowiedniej
higieny czy alergii.
Rady na zajady
Choć zajady nie są groźne, z pewnością potrafią być dokuczliwe i mało estetyczne.
Warto zacząć od przyjrzenia się swojej diecie
i wzbogacenia codziennego jadłospisu w artykuły bogate w witaminy z grupy B – kasze,
produkty zbożowe z pełnych ziaren, mleko,
sery, jaja, rośliny strączkowe. Wzmacniajmy
też odporność organizmu poprzez spożywanie odpowiedniej ilości warzyw i owoców oraz
regularną aktywność fizyczną, a także kontrolujmy ilość spożywanej kawy, bowiem pita
w nadmiarze może utrudniać wchłanianie witamin i mikroelementów z pożywienia.
Zapamiętaj!
Jeśli walczysz z zajadami, ogranicz spożywanie cukru – jest on pożywką dla drożdżaków. Zmniejsz także ilość spożywanych
pikantnych potraw – ostre przyprawy mogą
dodatkowo podrażniać pęknięte kąciki ust.

Kiedy do lekarza?
Jeśli pomimo naszych działań i domowych
kuracji objawy nie ustępują i zajady powracają, warto zgłosić się do lekarza rodzinnego,
który pomoże w ustaleniu przyczyn problemu lub skieruje do poradni dermatologicznej.
Może okazać się, że zmiany w kącikach ust
są wywołane np. anemią, niezbędne będą
wykonanie badań krwi, kuracja wzmacniająca odporność lub zastosowanie preparatów
przeciwgrzybiczych. Warto powalczyć z zajadami, choćby po to, by móc uśmiechać się bez
żadnego problemu.

UWAGA!
Twoje usta są spierzchnięte, więc zwilżasz
je poprzez oblizywanie? To błąd! Nawyk
ten może sprzyjać rozwojowi drożdżaków
i drobnoustrojów. Lepiej użyj nawilżającego
balsamu lub pomadki.
Skąd te zajady?
• Niedobory składników odżywczych –
szczególnie witaminy B2, czyli ryboflawiny
(odpowiadającej za prawidłowe funkcjonowanie błon śluzowych), oraz witaminy C i żelaza.
• Antybiotyki – ich przyjmowanie może powodować zmniejszenie ilości dobrych bakterii w przewodzie pokarmowym, dlatego przy
antybiotykoterapii zaleca się przyjmowanie
probiotyków.
• Infekcje grzybicze lub bakteryjne – wilgotne kąciki ust to doskonałe miejsce dla grzybów (np. drożdżaków) i bakterii (np. paciorkowców i gronkowców).
• Zła higiena jamy ustnej – nieregularne mycie zębów, zbyt długie używanie szczoteczki
i brak dbałości o jej czystość mogą przyczynić się do rozwoju drożdżaków powodujących zajady.
• Alergia – szczególnie na nikiel stosowany
m.in. przy wyrobie sztućców.
• Choroby – zajady mogą być objawem m.in.
anemii czy cukrzycy.
Ważna szczoteczka do zębów
Pamiętaj o higienie szczoteczki – czyść ją dokładnie po każdym umyciu zębów, a co najmniej raz na trzy miesiące wymień na nową.
Dzięki temu masz pewność, że w jej włosiu
nie rozwiną się grzyby i bakterie, które mogą
przyczynić się do powstania zajadów. ■
Reklama

ZajadOff! maść
Regeneruje, łagodzi, pomaga zachować
zdrową skórę ust
Cynk + Witamina B2 + Ekstrakt z szałwii lekarskiej
Więcej informacji na www.silesianpharma.pl
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Produkt
kosmetyczny

Problem: Z A J A D Y

Nic nie zastąpi specjalistycznych preparatów
z apteki, takich jak maści lub kremy, ale warto
wypróbować również domowe sposoby, które
pomogą w zlikwidowaniu zajadów:
• czysta witamina B – rozkruszamy tabletkę
z witaminą B i mieszamy proszek z tłustym
kremem. Następnie smarujemy nim chorobowo zmienione miejsce,
• drożdże – bogate w witaminę B drożdże
rozrabiamy z odrobiną wody i smarujemy
powstałą masą zajady,
• miód – jego właściwości przeciwzapalne
i przeciwgrzybicze mogą pomóc także przy
zajadach. Mieszamy miód z odrobiną tranu
i nakładamy na usta na noc,
• czosnek – nazywany naturalnym antybiotykiem, jest dobrze znany ze swoich właściwości leczniczych. Ząbek czosnku należy rozetrzeć i wsmarować miejscowo na zmiany,
• aloes – przetrzyjmy usta przeciętym liściem
aloesu – sok tej rośliny ukoi zmienione miejsce, zregeneruje je i odkazi,
• ogórek – okłady na usta z plasterków ogórka
przyniosą ukojenie i złagodzą nieco objawy,
• masło lub oliwa z oliwek – wsmarowane
w usta doskonale nawilżają i pomagają w regeneracji.

Patent nr 1
Odżywcza maseczka z awokado

Twarz
pełna
wiosny

Żeby odżywić skórę, warto zrobić maseczkę
z awokado i żółtka. Awokado doskonale regeneruje skórę i opóźnia procesy starzenia. Delikatnie
natłuszcza i chroni przed utratą wody. Ma działanie przeciwzapalne i łagodzi podrażnienia. Jest
doskonałym składnikiem odżywczym dla skóry
suchej, zmęczonej, pozbawionej blasku, wrażliwej i dojrzałej. Żółtko natomiast to bomba witaminowa dla skóry.
WYKONANIE
Jedno dojrzałe awokado rozgnieć widelcem lub
zblenduj i zmieszaj z jednym żółtkiem kurzego
jaja. Nałóż na twarz, szyję i dekolt i pozostaw na
15–20 minut. Zmyj letnią, najlepiej przegotowaną
wodą.
RADA!
Twardy i niedojrzały owoc awokado szybko
zmięknie, jeśli potrzymasz go kilka dni w pojemniku z jabłkami.

Anna Gnioska

Zimą gwałtowne zmiany temperatury, silny wiatr i mróz, a także długotrwałe przebywanie w ogrzewanych
pomieszczeniach sprawiają, że cera
jest przesuszona, szara i zmęczona.
Wiosna to idealny czas, by przywrócić blask naszej skórze.
Na dobry początek
Zmęczona skóra potrzebuje przede wszystkim silnej regeneracji i nawilżenia. Idealnie
sprawdzą się w tej roli maseczki – zawierają
silnie skoncentrowane składniki odżywcze
i nawilżające. Maseczkę wystarczy stosować
raz w tygodniu. Przed jej nałożeniem warto
wykonać peeling twarzy, który usunie martwy
naskórek, dogłębnie ją oczyści i przygotuje
skórę na przyjęcie cennych składników maseczki. Trzeba jednak pamiętać, by peeling był
dostosowany do rodzaju cery. Gruboziarnisty
może być za ostry i wywołać więcej szkody niż
pożytku. Lepiej wybierać te łagodniejsze, tym
bardziej że skóra zimą i tak już wiele wycierpiała.
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Wszystkie maseczki najlepiej przygotowywać
bezpośrednio przed użyciem. Wtedy mają najlepsze działanie. Domowe maseczki w przeciwieństwie do drogeryjnych nie zawierają
konserwantów, więc mogą się szybko zepsuć,
a wtedy na pewno nie pomogą skórze.

Po kosmetyki do... warzywniaka
Wiele zabiegów regeneracyjnych można wykonać w gabinetach kosmetycznych. Można
też zaopatrzyć się w gamę preparatów z drogerii. Czasem jednak nie zdajemy sobie sprawy, ile wartościowych surowców kryją nasze
lodówki i domowe spiżarnie. Pielęgnacja ciała
domowymi sposobami jest coraz bardziej popularna. Właściwie nie ma się czemu dziwić,
bo natura wie, co jest dla nas dobre, a z dostępnych w domu składników można wyczarować cudowne kosmetyki, które dodatkowo
będą i ekonomiczne, i ekologiczne.

Patent nr 2
Hydrolat zamiast toniku
W codziennej pielęgnacji, a także w regeneracji
zmęczonej mrozami cery, doskonale sprawdzają
się hydrolaty. Hydrolat to woda kwiatowa, która
jest... efektem ubocznym produkcji olejków eterycznych. Z powodzeniem można nią zastąpić
drogeryjne toniki. Przywróci skórze właściwe pH,
ukoi i nawilży. Hydrolaty można też dodawać do
maseczek i kremów lub innych własnoręcznie
wykonanych kosmetyków. Profesjonalne uzyskanie hydrolatu to trudne i pracochłonne zadanie, wymagające często użycia specjalnych
urządzeń. Można jednak niedrogim i prostym
sposobem przygotować go w domu. Oczywiście
będzie się nieco różnił od oryginalnej wody kwiatowej, ale jego właściwości pozostaną zbliżone,
a skóra z pewnością doceni jego zbawienne działanie. Do przygotowania hydrolatu warto wykorzystać płatki róży damasceńskiej. Kwiat ten ma
działanie przeciwzmarszczkowe, przeciwzapalne, koi i wygładza. Niezaprzeczalnym atutem jest
piękny zapach, który ma działanie relaksacyjne
i wpływa na poprawę nastroju. Żeby zrobić hydrolat w domu potrzebna będzie woda, najlepiej
filtrowana lub źródlana, duża garść płatków róży

oraz metalowa kawiarka (można ją kupić w niemal każdym markecie. Jej koszt w zależności od
wielkości to 20–30 zł).
WYKONANIE
Odkręć dno kawiarki, napełnij wodą, do sitka nałóż płatki róży, zakręć i podgrzewaj na małym
ogniu do momentu aż woda z dołu wyparuje
i napełni się górny pojemniczek (potrwa to kilka
minut). Powstały płyn przelej do szklanej butelki
(najlepiej takiej z ciemnego szkła) i zużyj w ciągu
4–5 dni.
RADA!
Do wykonania hydrolatów najlepiej używać świeżych kwiatów. Jednak wiosną zdobycie świeżych
płatków róży damasceńskiej jest problematyczne, stąd można posiłkować się kwiatami suszonymi, dostępnymi w sklepach zielarskich.
Skorzystaj z dobroczynnych olejów
Doskonałym źródłem witamin i składników odżywczych dla skóry są oleje roślinne tłoczone na
zimno. Wiele z nich bez problemu można kupić
w sklepie spożywczym. Na szczególną uwagę
zasługuje olej ze słodkich migdałów. Jest delikatny i uniwersalny, bogaty w nienasycone kwasy
tłuszczowe oraz witaminy A i E. Nie podrażnia
i nie uczula, mogą go używać osoby z problematyczną cerą, kobiety w ciąży, a nawet noworodki.
Dobrze się wchłania, zmiękcza, regeneruje, nawilża i zapobiega odwadnianiu się komórek skóry.
Świetnie sprawdzi się jako preparat do demakijażu oraz z powodzeniem zastąpi krem do twarzy.

Patent nr 3
Olejek do demakijażu i zamiast kremu
Nałóż odrobinę oleju migdałowego na twarz
i chwilę masuj, aby olej rozpuścił makijaż. Uważaj,
by olej nie dostał się do oczu! Następnie zmyj go
z twarzy za pomocą wacików nasączonych ciepłą wodą. Olej możesz stosować także zamiast
kremu – na oczyszczoną skórę twarzy nałóż jego
odrobinę i masuj aż do całkowitego wchłonięcia.
RADA!
Przed użyciem oleju jako kremu możesz spryskać
lub przetrzeć twarz hydrolatem z róży damasceńskiej. Przy lekko wilgotnej cerze olej szybciej
się wchłania. ■
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Twój czas na relaks
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Twój czas na relaks
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Piękna skóra
przez cały rok

Shea

Bogactwo
naturalnych
olejów roślinnych
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Produkty kosmetyczne

oliwka

ko ko s

a rga n

Pielęgnacja każdego rodzaju skóry,
szczególnie suchej i wrażliwej
Więcej informacji o produktach na www.silesianpharma.pl

