


*średnia zawartość składników pochodzenia naturalnego w gamie Very Rose.

Produkty z linii VERY ROSE charakteryzują się krót-
kim i prostym składem. Zawierają starannie wyselek-
cjonowane składniki i są w ponad 95% pochodzenia 
naturalnego. Głównym z nich jest woda różana z róży 
damasceńskiej, która wykazuje działanie łagodzące  

OCZYSZCZAJĄCA 
PIANKA MICELARNA
Wszystkie rodzaje skóry, 
również wrażliwa
2x 150 ml

ŁAGODZĄCA WODA 
MICELARNA 3 W 1
Wszystkie rodzaje skóry, 
również wrażliwa
2x 400 ml

ŁAGODZĄCA WODA 
MICELARNA 3 W 1
Wszystkie rodzaje skóry, 
również wrażliwa
400 ml

Linia VERY ROSE to wegańskie formuły, które łączą kojące właściwości wody różanej  
z kompleksem Skin-Respect, zawierającym cukry nawilżające w 100% pochodzenia roślinnego. 

WYBIERZ 
PRODUKT IDEALNY 
DLA TWOJEJ SKÓRY

WYJĄTKOWA SKUTECZNOŚĆ 
BEZ NARUSZENIA BARIERY 

OCHRONNEJ SKÓRY

95%
składników
pochodzenia 
naturalnego*

i zmiękczające, zatrzymuje wodę głęboko w skórze oraz 
wzmacnia jej barierę ochronną. Formuły produktów 
Very Rose mają pH zbliżone do naturalnego pH skóry. 
Gama Very Rose jest przeznaczona dla każdego rodzaju 
skóry z uwzględnieniem skóry wrażliwej.

Very rose
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Przekazujemy w Wasze ręce drugie wydanie magazynu edukacyjnego Zdrowi Na MAXa. W tym numerze przygotowa-
liśmy dla Was 5 sprawdzonych sposobów - jak nie zapomnieć o lekach. Przekonacie się, że warto postawić na przy-
pomnienia, aplikacje mobilne czy organizery na leki. W okresie wiosennym zwracamy szczególną uwagę na alergię 
i jej nietypowe objawy. Przypominamy, że bardzo ważne jest badanie znamion przynajmniej raz w roku pod kątem 
profilaktyki czerniaka i zachęcamy, aby badanie dermatoskopowe wykonać jeszcze przed latem. W tym numerze znaj-
dziecie także kluczowe informacje o kleszczach. 

Bądźcie #ZdrowiNaMAXa, nie zapominajcie o systematycznej aktywności fizycznej, dobrze zbilansowanej diecie oraz 
dbajcie o swoje zdrowie psychiczne. 

Zespół Stowarzyszenia Dr.Max Zdrowie 

DRODZY 
CZYTELNICY! 

Strona
Jak nie zapomnieć o lekach? 
5 sprawdzonych porad

8
Strona

Jak zabezpieczyć dziecko przed 
kleszczami i nie zepsuć mu zabawy na łące?5

Strona
Dermatoskopia − 
badanie znamion i pieprzyków

10 11
Strona

Alergie płatają figle, czyli najdziwniejsze, 
niespecyficzne objawy alergii
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• Przekazaliśmy termometry bezdotykowe dla SOS Wiosek 
Dziecięcych oraz środki higieny osobistej – żele, przyłbice 
oraz maseczki dla Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. 

• Wolontariusze przygotowali 24 Pudełka Ochronne dla 
DPS-ów, w których zalazło się 130 000 ml płynów do de-
zynfekcji i przekazali je do zaprzyjaźnionych Domów Po-
mocy Społecznej. 

• Nawiązaliśmy współpracę z Twórcami popularnego kanału 
na YouTube – Matura To Bzdura.  Efektem współpracy 
była sonda uliczna, która edukuje widzów. Przechodniom 
zadano pytania z zakresu anatomii, farmacji oraz wie-
dzy o zdrowiu.

• Prozdrowotne paczki świąteczne od Stowarzyszenia Dr.Max 
Zdrowie trafiły do wyjątkowych rodzin – uczestników programu 
telewizyjnego Nasz Nowy Dom. 

• Przygotowaliśmy 30 prozdrowotnych boxów dla influen-
cerów w ramach promocji zdrowego stylu życia i kształtowania 
postawy prozdrowotnej.  

 • Zorganizowaliśmy wyjątkową akcję #PomagajmyNaMAXa, 
która wciąż trwa! Przeprowadziliśmy licytację obrazków pod-
opiecznych SOS Wiosek Dziecięcych oraz prowadzimy zbiórkę 
środków na opiekę zdrowotną dzieci porzuconych, osieroconych 
oraz z rodzin zagrożonych rozpadem. Skarbonki są dostęp-
ne w aptekach w całej Polsce. Trwa także zbiórka online na 
Zrzutce. Do tej pory uzbieraliśmy łącznie 20 tys. zł, ale potrzeby 
są znacznie większe, dlatego wspólnie #PomagajmyNaMAXa! 

Stowarzyszenie Dr.Max Zdrowie powstało po to, by wspierać budowę zdrowego społeczeństwa. Prowadzimy projekty z zakresu promocji zdrowia 
i profilaktyki chorób. Kładziemy duży nacisk na rozwój ochrony zdrowia. Dbamy o zrównoważony rozwój, przyłączamy się do akcji mających na celu 
ochronę środowiska i wspieramy tych, którzy najbardziej potrzebują naszej pomocy.

Kilka słów 
o Stowarzyszeniu 
Dr.Max Zdrowie 

ŚLEDŹ NAS NA:

Kontakt: stowarzyszenie@drmax.com.pl 

Więcej informacji znajdziecie na 
naszej stronie internetowej:

WWW.STOWARZYSZENIE.DRMAX.PL 

RAZEM możemy zawalczyć o lepsze jutro!

MAMY POWODY DO DUMY
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https://www.instagram.com/stowarzyszeniedrmaxzdrowie/
https://www.facebook.com/StowarzyszenieDr.MaxZdrowie


DERMATOSKOPIA − CO TO?

Badanie dermatoskopowe skóry polega na zbadaniu całej powierzchni 
skóry przede wszystkim, żeby wykryć ewentualne zmiany nowotwo-
rowe. Do  badania dermatoskopowego służy specjalne urządzenie, 

czyli dermatoskop. Jest to rodzajem specjalnej lupy powiększającej, przez 
które dokładnie obejrzeć można każde znamię. Dzięki odpowiedniemu po-
większeniu i  wbudowanemu oświetleniu lekarz za  pomocą dermatoskopu 
może stwierdzić, czy badane znamię posiada jakiekolwiek niepokojące cechy. 
Najprościej mówiąc: dermatoskopia umożliwia odróżnienie zmian złośli-
wych od tych łagodnych.

JAK PRZEBIEGA DERMATOSKOPIA?

Badanie znamion to całkowicie bezbolesna i nieinwazyjna procedura. 
W  zależności od  ilości znamion na  skórze pacjenta dermatoskopia może 
trwać od  15 minut do  nawet godziny. Przeciętnie badanie to  trwa około 
20 minut. Przed przystąpieniem do badania lekarz zbiera z pacjentem krótki 
wywiad.

O CO MOŻE ZAPYTAĆ CIĘ LEKARZ?

• czy u Ciebie lub któregoś z członków Twojej rodziny wystąpiły w przeszło-
ści jakiekolwiek nowotwory skóry?
• czy lubisz się opalać i czy dużo opalałeś się w przeszłości?
• czy w dzieciństwie zdarzyło Ci się poparzenie słoneczne?
• czy zawsze przed ekspozycją na słońce stosujesz wysokie filtry przeciwsło-
neczne?
• czy któreś ze znamion Cię niepokoi?
• czy któreś ze znamion w ostatnim czasie urosło, zmieniło kształt, krwawi 
a może swędzi?

Po zebraniu wywiadu, lekarz przystępuje do badania całej powierzchni jego 
skóry. Robi to  przykładając dermatoskop do  każdego znamienia po  kolei. 
Ma  wtedy możliwość przyjrzenia się dokładnie każdej ze  zmian i  porów-
nania jej z pozostałymi. Dermatoskop umożliwia oglądanie znamion w 10 
− 12-krotnym powiększeniu, a to pozwala dostrzec cechy niewidoczne go-
łym okiem.

BADANIE DERMATOSKOPOWE SKÓRY  − WYNIKI

Wynik badania dermatoskopowego skóry otrzymuje się bezpośrednio 
po badaniu. Specjalista po zakończeniu badania powie Ci, czy którakolwiek 
ze  zmian budzi jego niepokój. Za  pomocą badania dermatoskopowego le-
karz może wykryć nie tylko czerniaka, ale też inne nowotwory skóry, jak 
na  przykład raka podstawnokomórkowego (łac. Carcinoma basocellulare) 
czy raka kolczystokomórkowego (łac. Carcinoma spinocellulare). 
W przypadku podejrzenia nowotworu lekarz zleca pilne chirurgiczne usu-
nięcie podejrzanej zmiany i badanie histopatologiczne. Tylko taka proce-
dura pozwala potwierdzić lub wykluczyć złośliwy charakter zmiany skórnej.

DERMATOSKOPIA − ROLA W DIAGNOSTYCE

Choć badanie to najczęściej kojarzy się z profilaktyką czerniaka, dermosko-
pia ma dużo szersze zastosowanie. Badanie skóry za pomocą dermatoskopu 
umożliwia też wytypowanie znamion do obserwacji, czyli takich, które wy-
magają częstszej niż pozostałe kontroli. Za  pomocą dermatoskopii derma-
tolog może też zdiagnozować inne choroby skóry, jak na przykład świerzb.

Badanie znamion lub potocznie mówiąc „badanie pieprzyków” wykonuje 
najczęściej specjalista dermatolog lub onkolog specjalizujący się w badaniu 
skóry. Od  niedawna również lekarze rodzinni, po  ukończeniu specjalnych 
kursów, potrafią wstępnie ocenić niepokojące pacjenta znamię i zalecić od-
powiednie postępowanie.

Badanie dermatoskopowe znamion powinno wykonywać się przynaj-
mniej raz w roku. Specjaliści twierdzą, że coroczne badanie skóry pozwala 
na  wykrycie ewentualnych zmian nowotworowych we  wczesnym stadium 
i  ich skuteczne usunięcie bez dalszych konsekwencji dla pacjenta. Częstsze 
niż raz w roku badanie znamion powinny wykonywać osoby obciążone do-
datnim wywiadem nowotworów skóry i  pacjenci z  tak zwanym zespołem 
znamion atypowych.

Jak widzisz badanie znamion jest prostą i  bezbolesną procedurą, dlatego 
nawet jeśli żadne z Twoich znamion Cię nie niepokoi, udaj się na profilak-
tyczną kontrolę. Pamiętaj, że krótka wizyta u dermatologa może uratować 
Ci życie

DERMATOSKOPIA 
BADANIE ZNAMION I PIEPRZYKÓW

Dermatoskopia to badanie, 
które może uchronić Cię przed 
rozwojem jednego z najbardziej 
niebezpiecznych nowotworów 
skóry − czerniakiem. Zobacz, 
jak przeprowadza się to bada-
nie w  gabinecie dermatologa. 
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ZIOŁA NA MENOPAUZĘ A UDERZENIA 
GORĄCA I INNE DOLEGLIWOŚCI

M enopauza to  przykra dolegliwość, która 
objawia się m.in. bezsennością, obniżo-
nym libido, zmęczeniem, bólem stawów, 

wahaniami nastroju i  uderzeniami gorąca. W  orga-
nizmie spada poziom estrogenu, co  m.in. osłabia 
strukturę kości (powodując nierzadko osteoporozę). 
Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) pomimo sku-
teczności nie zawsze jest pożądana przez ryzyko wy-
stąpienia skutków ubocznych. Dlatego wiele kobiet 
rozgląda się za  alternatywnymi rozwiązaniami, np. 
medycyną naturalną.

Skuteczne zioła pomagające w  menopauzie charakte-
ryzują się wysoką zawartością fitoestrogenów. U  ro-
ślin pełnią funkcje grzybobójcze, przeciwutleniające 
i budulcowe. Biorą udział w rozwoju roślin. Strukturą 
są  zbliżone do  hormonów człowieka. Wiążą 
się z  receptorami estrogenowymi neuronów 
podwzgórza, wpływając tym samym na pracę 
jajników. Łagodzą stan menopauzy i opóźnia-
ją procesy starzenia. Mogą być wykorzysty-
wane zastępczo dla terapii hormonalnej przy 
niwelowaniu objawów przekwitania.

ZIOŁA NA MENOPAUZĘ Z SOJĄ – 
SYNERGICZNY EFEKT?

Jedną z  najcenniejszych roślin łagodzących 
menopauzę jest soja (Glycine). To  dobre 
źródło izoflawonoidów (najwięcej genisteiny 
i  daidzeiny, mniejsze ilości glicyteiny). Fi-
toestrogenne właściwości soi pomagają nie 
tylko w  menopauzie, ale zarazem obniżają 
ryzyko wystąpienia nowotworów, m.in. raka 
sutka. Soja stanowi podstawowy składnik 
diety w  krajach azjatyckich, gdzie rak sutka 
u  kobiet jest znacznie rzadszy niż na  Zacho-
dzie. Ziarna soi można dodać do  codziennej 
diety lub przyjmować suplementy oparte na jej bazie. 
Soję można stosować niezależnie od przyjmowania in-
nych suplementów, by wzmocnić skuteczność kuracji 
ziołowej.

SKUTECZNE ZIOŁA NA MENOPAUZĘ

Grupa roślin wykorzystywana do zwalczania sympto-
mów menopauzy jest szeroka, obejmuje gatunki kra-
jowe i egzotyczne. Duże znaczenie mają chińskie zioła 
na menopauzę, tj. żeń-szeń (Panax ginseng) i arcydzię-
giel chiński (Angelica sinensis). W  obu przypadkach 
surowcem leczniczym jest korzeń. Żeń-szeń to jedno-
cześnie znane zioło adaptogenne, które wspiera orga-
nizm na wielu innych obszarach. Jakie zioła pić na me-
nopauzę dodatkowo?

1. Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) 
–  do celów leczniczych zaleca się wykorzystywać zie-
le (nadziemną, niezdrewniałą część obejmującą liście, 
pędy i kwiaty). Zawiera hiperycynę i hiperforynę. Picie 
naparów z  dziurawca poza łagodzeniem menopauzy 
pomaga przy depresji.

2. Serdecznik pospolity (Leonorus cardiaca) – poma-
ga przy menopauzie, a ponadto wzmacnia pracę serca. 
To  silny przeciwutleniacz, jest przydatny przy nad-
czynności tarczycy. Ziele zawiera alkaloid leonurynę, 
który stymuluje aktywność macicy.

3. Koniczyna łąkowa, czerwona (Trifolium pratense) 
– kwiat jest dobrym źródłem flawonów i izoflawonów. 
Pozwala zachować równowagę hormonalną, ogranicza 
napady gorąca i osłabia objawy klimakterium. Wyciąg 
z koniczyny łąkowej znajdziesz w suplementach.

4. Pluskwica groniasta (Cimicifuga racemosa) –  kłą-
cze zawiera szereg związków (m.in. glikozydy triperpe-
nowe), które pomagają przy menopauzie. Spożywanie 
suplementów zmniejsza objawy naczynioruchowe, za-
burzenia psychiki, zmiany zanikowe pochwy i hamuje 
resorpcję kości.

5. Wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis) – stosuje 
się go w formie oleju. Jest bogatym źródłem nienasy-
conych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu gamma-
-linolenowego, a  także witaminy F. Poprawia równo-
wagę hormonalną, ogranicza stany lękowe, pozwala 
utrzymać prawidłową wagę ciała, łagodzi bóle stawów 
i zmniejsza uderzenia gorąca. Olej z wiesiołka również 
dostępny jest w postaci suplementu.

6. Łopian większy (Arctium lappa) – w celach leczni-
czych stosuje się owoce i korzeń łopianu. Łagodzi ob-
jawy menopauzy i poprawia metabolizm.

7. Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) – korzenie za-
wierają m.in. izoflawony i kwas glicyretynowy. Ma sil-
ne działanie. Zmniejsza ryzyko wystąpienia osteopo-
rozy.

Suplementy na  menopauzę czasami zawierają szyszki 
chmielu (Humulus lupulus).To dodatek wspoma-
gający ich działanie. Ma  właściwości uspokajające. 
Przywraca równowagę duchową. Działa rozkurczowo. 
Oprócz niego można stosować inne gatunki działające 
rozkurczowo na mięśnie narządów rodnych, np. dym-
nicę pospolitą (Fumaria officinalis).

STOSOWANIE I PRZECIWWSKAZANIA 
ZIÓŁ NA MENOPAUZĘ

Aby efekt stosowania ziół był zadowalający, 
należy je  stosować regularnie. Najczęściej 
korzysta się z nich w formie naparów (liście, 
ziele, kwiaty) i  odwarów (korzenie, kłącza, 
nasiona). Napar zaparza się wrzątkiem jak 
herbatę, odwar polega na gotowaniu surow-
ca (zwykle 15-20 minut). Surowiec zawsze 
powinno się rozdrobnić przed użyciem. War-
to pić szklankę dziennie na 2-3 razy. Można 
korzystać z  kilku ziół jednocześnie. Jeszcze 
wygodniejszym sposobem jest stosowanie 
suplementów opartych na  bazie powyżej 
opisywanych ziół. W  tym wypadku wystar-
czy kierować się zaleceniami producenta.

Przy stosowaniu ziół należy zwrócić uwagę 
na przeciwwskazania.

• Z pluskwicy lepiej zrezygnować przy przyj-
mowaniu leków na nadciśnienie.
• Przy stosowaniu dziurawca może pojawić 

się nadwrażliwość na  światło (trzeba uważać na  to 
w okresie upałów).
• Koniczyny nie wolno łączyć ze stosowaniem hormo-
nów, łopianu z lekami przeciwcukrzycowymi.
• Serdecznik może wchodzić w interakcje z lekami na-
sercowymi i przeciw nadciśnieniu.

NAJLEPSZE ZIOŁA NA OBJAWY 
KLIMAKTERIUM – PODSUMOWANIE

Stosowanie ziół na menopauzę pozwoli pozbyć się wie-
lu nieprzyjemnych dolegliwości lub osłabić je na tyle, 
by były mniej odczuwalne i uciążliwe. W dodatku ro-
śliny lecznicze odżywiają organizm i usprawniają jego 
funkcjonowanie na  wielu innych obszarach. Warto 
także zastanowić się nad sięgnięciem po  suplementy 
diety na  menopauzę jako dodatkową formę uzupeł-
nienia terapii naturalnymi ziołami.

Zioła na menopauzę są traktowane jako alternatywa dla kuracji hormonalnych. Pomagają złagodzić lub zniwelować niekorzystne dolegliwości wynika-
jące ze zmian fizjologicznych, hormonalnych i psychicznych. Jakie zioła na menopauzę stosować? Jakie mają właściwości?

NAJLEPSZE ZIOŁA 
NA MENOPAUZĘ
SPRAWDŹ, JAK W NATURALNY SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ OBJAWY KLIMAKTERIUM

6



P
T
M
A

7



POZNAJ WROGA – CZYLI CO WIEMY O KLESZCZACH

Kleszcze to niewielkie pajęczaki, które potrzebują krwi, żeby się rozwijać. Ich 
aktywność rozpoczyna się w marcu i trwa do listopada. Potencjalną ofiarę 
mogą wyczuć nawet z odległości 20 metrów. Ugryzienia kleszcza nie bolą, 

bo produkują one specjalną znieczulająca wydzielinę. Dlatego tak łatwo go prze-
oczyć!

Kleszcze są nosicielami wielu groźnych chorób, w tym przede wszystkie boreliozy. 
Szacuje się, że w Polsce nawet 30 proc. kleszczy może być nią zarażona.

Kleszcze wspinają się maksymalnie na  wysokość 1,5 metra. Nie spadają z  drzew. 
Najczęściej można je spotkać w trawie, krzewach, chwastach oraz na spodniej stro-
nie liści. Są nie tylko w lesie, ale też na łące czy w przydomowym ogródku. Kleszcze 
najczęściej atakują rano i po południu. Dlatego na spacer najlepiej wybieraj się koło 
południa.

DWIE NAJCZĘSTSZE I NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY PRZENOSZONE 
PRZEZ KLESZCZE TO:

1. Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) 

To wirusowa choroba układu nerwowego. W  niektórych przypadkach może pro-
wadzić do poważnych konsekwencji neurologicznych. Choroba ma 2  fazy. Po 7 − 
14 dni pojawiają się objawy grypopodobne, nudności, wymioty czy biegunka. U po-
łowy chorych dochodzi na tym etapie do samoistnego wyzdrowienia, druga połowa 
natomiast wchodzi w 2. fazę choroby. Do 4 tygodni po zakażeniu możesz zaobserwo-
wać u dziecka zaburzenia neurologiczne: bóle głowy, zawroty głowy, nudności, czy 
zaburzenia świadomości.  KZM nie można wyleczyć, jedynie złagodzić jego objawy.

2. Borelioza

To groźna choroba, która atakuje wiele narządów. Borelioza może powodować para-
liż ciała, a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Podobnie jak w KZM, borelioza 
najpierw objawia się jak grypa. Do tego często (ale nie zawsze!) występuje charaktery-
styczny rumień (przypominający tarczę).

Borelioza jest trudna do zdiagnozowania. Dlatego tak ważne jest, żeby wiedzieć, jak 
zabezpieczyć dziecko przed kleszczami.

JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED KLESZCZAMI?

1. Ubieraj dziecko w jasne ubrania z długimi rękawami i nogawkami. Na nich łatwiej 
dostrzeżesz kleszcza. Ubierz maluchowi czapeczkę.
2. Zamontuj w wózku moskitierę.
3. Unikaj siadania i leżenia bezpośrednio w trawie i pod krzewami.
4. Po spacerze lub zabawie na świeżym powietrzu dokładnie obejrzyj dziecko 
(zwłaszcza w okolicach pachwin i na zgięciach rąk i nóg) i wypierz wszystkie ubrania!
5. Chroń przed kleszczami także zwierzęta domowe!

CO NA KLESZCZE DLA DZIECI?

Kleszcze lubią zapach potu. Nie lubią zaś zapachu czosnku oraz olejków eterycznych 
(m.in. goździkowego, różanego, eukaliptusowego, tymiankowego lub trawy cytryno-
wej). Nie przepadają także za olejem ze słodkich migdałów. Dobrym odstraszaczem 
jest też ziele czystka. Możesz posmarować dziecko wcześniej przygotowanym napa-
rem lub daj mu go wcześniej do picia. Są to naturalne specyfiki, które będą bezpiecz-
ne dla Twojego dziecka.

Możesz zastosować również specjalny preparat przeciw kleszczom dla dzieci. Przed 
użyciem sprawdź, jak długo trwa ochrona tego środka przed insektami.

JAK USUNĄĆ KLESZCZA U DZIECKA?

Kleszcza możesz wyciągnąć samodzielnie. Trzeba to zrobić jak najszybciej, najlepiej 
do 12 godzin po ugryzieniu. Możesz go wyjąć specjalnie do tego przeznaczonym ze-
stawem lub zwykłą pesetą.

USUWANIE KLESZCZA KROK PO KROKU:

1. Chwyć kleszcza pęsetą jak najbliżej skóry i ciągnij go ruchem jednostajnym do 
góry. Nie wykręcaj kleszcza, ani go nie rozdrapuj!
2. Jeżeli używasz specjalnych kleszczyków z apteki, postępuj zgodnie z instrukcją.
3. Zobacz, czy kleszcz został wyciągnięty w całości. Jeżeli nie, nie staraj się na siłę 
wyciągać pozostałych fragmentów kleszcza. Nie zwiększa to ryzyka zakażenia.
4. Miejsce, z którego kleszcz został wyciągnięty zdezynfekuj wodą utlenioną lub spi-
rytusem. Nigdy nie dezynfekuj tego miejsca przed usunięciem kleszcza!
5. Jeśli w okolicy ugryzionego miejsca pojawi się rumień, obrzęk albo dziecko ma 
objawy grypopodobne, może to świadczyć o nadkażeniu skóry – niezwłocznie udaj 
się do lekarza!
6. Jeśli boisz się samodzielnie wyciągnąć kleszcza lub nie masz pewności, czy dobrze 
to robisz, to udaj się do lekarza lub na izbę przyjęć.
7. Nie wyciągaj kleszcza rękami! Ryzykujesz, że nie usuniesz go w całości.
8. Nie łap za brzuch kleszcza. Grozi to pęknięciem i rozprzestrzenieniem się zaka-
żenia
9. Nigdy nie smaruj miejsca ukąszenia kleszcza żadnym tłuszczem, ani alkoholem! 
Kleszcz zacznie wymiotować i rozniesie groźne bakterie i wirusy!

Szczepionka na kleszczowe zapalenie opon mózgowych. Czy warto szczepić?

Na rynku dostępne są odpłatne szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu opon 
mózgowych. Kompletne szczepienie składa się z 3 dawek. Co 3 − 5 lat należy przyjąć 
dawkę przypominającą. Szczepionka zapewnia ochronę przed chorobą w ponad 95 
proc. przypadków.

Szczepionkę można podać dziecku od 1. roku życia. Koszt takiego szczepienia to ok. 
100 zł za jedną dawkę. KZM to groźna choroba, ale jedynie 0,1 – 3 proc. kleszczy ją 
przenosi. Decyzję o podaniu szczepionki najlepiej skonsultuj z lekarzem.

Strach przed kleszczami może zepsuć najlepszą wycieczkę. Dla mnie ucieczka od 
natury jest jednak zbyt dużym wyrzeczeniem. W końcu, czym byłoby dzieciństwo 
bez zabaw na świeżym powietrzu? Jeżeli zachowasz odpowiednie środki ostrożności, 
możesz mieć pewność, że zdrowiu Twojemu i Twojego dziecka nic nie zagraża.

Piknik, piesze wędrówki, wycieczki do lasu – sezon na zabawy na świeżym powietrzu trwa! Ale niestety, trwa też sezon na kleszcze. Naukowcy alarmują, że jest ich coraz więcej 
i są coraz groźniejsze. Rodzice stają przed wyzwaniem, jak uchronić dziecko przed kleszczami. Czy jest to w ogóle możliwe?

JAK ZABEZPIECZYĆ DZIECKO 
PRZED KLESZCZAMI I NIE 
ZEPSUĆ MU ZABAWY NA ŁĄCE?
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DO CHORÓB O PODŁOŻU 
ALERGICZNYM NALEŻĄ:

    • alergiczny nieżyt nosa
    • astma oskrzelowa
    • atopowe zapalenie skóry
    • wyprysk kontaktowy alergiczny
    • niektóre podtypy pokrzywki
    • IgE – zależna alergia pokarmowa
    • atopowe zapalenie spojówek
    • wstrząs anafilaktyczny
    • alergie na jady owadów 

TYPOWE I NIETYPOWE OBJAWY ALERGICZNE

Alergia może dawać bardzo różne objawy. Niektóre są  bar-
dzo typowe, a inne z kolei bardzo trudno w ogóle z nią sko-
jarzyć. Symptomy najczęściej pojawiają się nagle, w krótkim 
odstępie lub z niewielkim opóźnieniem po kontakcie z aler-
genem np. pyłkami drzew w przypadku alergii wziewnej. i.

ALERGICZNY NIEŻYT NOSA – 
TYPOWE I NIETYPOWE OBJAWY

Być może objawy alergii kojarzą Ci się z kichaniem, katarem, 
świądem czy uczuciem zatkania nosa. Są  to najczęstsze ob-
jawy alergicznego nieżytu nosa. Częstymi przyczynami tej 
choroby są  alergeny wziewne (pyłki roślin, roztocze kurzu 
domowego, pleśnie), rzadziej alergeny zawodowe (np. lateks) 
czy pokarmowe.

NIEKIEDY ALERGICZNY NIEŻYT NOSA MOŻE 
DAWAĆ MNIEJ TYPOWE OBJAWY:

 • swędzenie uszu, podniebienia i gardła
 • upośledzenie węchu
 • objawy ogólne, np. wzrost temperatury ciała, ból głowy, 
światłowstręt czy suchość błony śluzowej jamy ustnej

Świszczący oddech a  alergia? Zdarza się! Uczulenie w  rzad-
kich przypadkach może także przyczynić się do zaburzeń snu 
(często objawy nasilają się w nocy), upośledzenia koncentra-
cji i uczenia się lub zaburzeń nastroju.

Jeśli alergicznemu nieżytowi nosa współtowarzyszy alergicz-
ne zapalenie spojówek, często pojawiają się objawy, takie jak 
łzawienie i pieczenie oczu czy zaczerwienione spojówki.

U osób cierpiących na alergiczny nieżyt nosa i zapalenie spo-
jówek często można zaobserwować zmiany na skórze twarzy 
– zaczerwienie nosa, przeczosy na koniuszku nosa (powstają 
poprzez nieustanne pocieranie nosa przez alergików), tzw. 
„cienie alergiczne”, czyli ciemniejsze zabarwienie skóry i opu-
chlizna pod oczami, czy pojedyncze lub podwójne poziome 
linie na skórze dolnej powieki.

Czasami pojawia się również obrzęk powiek. Alergia może 
dawać bardzo nietypowe objawy. Te opisane powyżej można 
również spotykać u dzieci.

ALERGIA NA POKARMY – TYPOWE I NIETYPO-
WE OBJAWY ALERGICZNE

W przypadku alergii na pokarmy do typowych objawów na-
leży ból brzucha, biegunka, nudności czy wymioty. Czasami 
mogą wystąpić również manifestacje skórne alergii pokarmo-
wych. W ciężkich przypadkach może dochodzić do silnych 
reakcji alergicznych, w tym do wstrząsu anafilaktycznego. 

U niektórych, oprócz objawów ze  strony przewodu pokar-
mowego, może występować rozdrażnienie, ból głowy czy 
problemy ze  snem. W  zależności od  postaci alergii pokar-
mowej możesz obserwować u siebie także objawy ze strony 
błony śluzowej jamy ustnej (grudki, świąd w  jamie ustnej) 
czy objawy refluksu. Niektórzy chorzy odczuwają przewle-
kłe zmęczenie.

ALERGICZNE CHOROBY SKÓRY – TYPOWE 
I NIETYPOWE OBJAWY ALERGICZNE

Alergiczną chorobą skóry są np. pokrzywka atopowa, atopo-
we zapalenie skóry czy wyprysk alergiczny.

Jakie objawy daje pokrzywka?

Do objawów pokrzywki należy charakterystyczny wy-
kwit skórny –  swędzący, dobrze odgraniczony, oto-
czony przez rumień bąbel pokrzywkowy (uniesiona 
ponad powierzchnię zwykle różowa zmiana skórna, 
która przypomina „oparzenie pokrzywy”). Taka 
zmiana szybko ustępuje, zwykle w czasie krótszym 
od doby. Pokrzywka może przebiegać z obrzękiem 
naczynioruchowym, czyli np. obrzękiem warg.

Jakie objawy daje atopowe zapalenie skóry?

AZS objawia się silnym świądem, zmianami 
skórnymi o charakterze rumieniowo-złusz-
czającym o  charakterystycznej, zależnej 
od  wieku lokalizacji. Skóra dodatkowo 
jest bardzo sucha. Do reakcji alergicz-
nych na skórze należy także alergicz-
ne kontaktowe zapalenie skóry.

Do rozpoznania alergii zawsze 
potrzebna jest konsultacja z  le-
karzem alergologiem, który 
po  przeprowadzeniu wywiadu 
i wykonaniu badań dodatkowych 
postawi odpowiednią diagnozę.

A lergia, czyli inaczej mówiąc nadwrażliwość czy uczulenie, to nadmierna, patologiczna odpowiedź układu odpornościowego organizmu na działanie czynni-
ków zewnętrznych nazywanych alergenami. W zależności od nasilenia, alergia może dawać różnorodne objawy – od kataru, zapalenia spojówek do silnych 

reakcji, takich jak obrzęk Quinckego czy wstrząs anafilaktyczny. 

ALERGIE PŁATAJĄ FIGLE, 
CZYLI NAJDZIWNIEJSZE, 
NIESPECYFICZNE OBJAWY ALERGII
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Czy wiesz, że...
Najcięższym objawem alergii jest wstrząs anafilaktycz-
ny. Jest to stan wymagający pilnej interwencji lekarza, 
w którym może dochodzić do spadku ciśnienia, duszno-
ści czy utraty przytomności. Bardzo ważne jest szybkie 
wdrożenie odpowiedniego leczenia.



PORADA 1. PRZYPOMNIENIA - 
TRADYCYJNE I ELEKTRONICZNE

Pierwsza metoda wspomagająca pamięć polega na sto-
sowaniu różnego rodzaju przypomnień. Możesz ko-
rzystać zarówno z form tradycyjnych, jak i ze zdobyczy 
techniki w zależności od tego, co wolisz i do czego je-
steś przyzwyczajony.

Jak się do  tego zabrać? Gdy tylko wrócisz do  domu 
po  wizycie u  lekarza, zanotuj na  kartce wszystkie 
jego wytyczne -  listę przepisanych leków wraz 
z dawkami oraz porami zażywania. Potem trzymaj 
ją w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, na przy-
kład na  lodówce. Nie zwlekaj ze  zrobieniem notatki 
do  następnego dnia czy nawet do  wieczora. Dobrze 
by było, żebyś rozmowę z lekarzem miał świeżo w pa-
mięci, ponieważ wtedy nic Ci nie umknie.

Oprócz jednego, całościowego zestawienia, możesz 
sporządzić krótkie notatki na  samoprzylepnych 
karteczkach, najlepiej w  intensywnym kolorze. Na-
stępnie umieść je  w  miejscach, na  które najczęściej 
spoglądasz - na lustrze, monitorze komputera, a nawet 
na drzwiach.

Jeżeli korzystasz z  kalendarza albo list rzeczy 
do  zrobienia, nie zapomnij zapisać odpowiedniego 
przypomnienia również tam. Tego rodzaju funkcjo-
nalności na  pewno znajdziesz w  swoim telefonie. 
Możesz nawet pobrać i  zainstalować na  smartfonie 
jedną z  darmowych aplikacji, które powstały spe-
cjalnie do  monitorowania przebiegu leczenia. Elek-
troniczne przypominajki mają dodatkową zaletę - gdy 
przyjdzie pora na  wzięcie tabletki, poinformuje Cię 
o tym alarm. Dbając o to, by przypomnienia Ci towa-
rzyszyły na każdym kroku (przynajmniej na początku), 
na pewno nie zapomnisz wziąć leku.

PORADA 2. SIŁA NAWYKU

Najprawdopodobniej masz konkretne nawyki zwią-

zane z Twoim codziennym funkcjonowaniem. Dodaj 
więc do  nich zażywanie leków. Zadbaj o  to, by mieć 
pod ręką odpowiednie opakowanie, gdy zbliża się 
pora na wzięcie tabletki. Leki, które przyjmujesz rano, 
trzymaj na stole, a te na noc - przy łóżku (oczywiście 
jeśli nie musisz przechowywać ich w  specjalnych wa-
runkach, na  przykład w  lodówce). Możesz przecież 
łykać pigułkę zawsze przed śniadaniem (chyba że nie 
wolno jej brać na  czczo), podczas oglądania wiado-
mości albo po umyciu zębów. Wkrótce branie leków 
stanie się po prostu kolejnym punktem w Twoim roz-
kładzie dnia.

PORADA 3. ORGANIZER NA LEKI

Organizer na leki to przydatny gadżet, który pomo-
że Ci w uporządkowaniu wszystkich Twoich tabletek. 
Wybierz produkt najlepiej dostosowany do  Twoich 
potrzeb. Jakie masz opcje?
    • Jeśli bierzesz tabletki tylko raz na  dobę, wystar-
czająca może się okazać dzienna kasetka na leki po-
dzielona na siedem części, opisanych kolejnymi dniami 
tygodnia.

    • Gdy musisz zażywać dużo pigułek, a na dodatek 
przyjmujesz je  w  różnych godzinach, zdecydowanie 
lepszą opcją będzie pudełko na leki z większą liczbą 
przegródek. Etykiety określające pory dnia pomogą 
Ci nie pominąć żadnej dawki.
    • Możesz również zaopatrzyć się w organizer ta-
bletek, którego nie trzeba codziennie uzupełniać. Są 
kasetki, które składają się z siedmiu dziennych pojem-
ników, dodatkowo podzielonych na porę dnia. Zaletą 
takiego rozwiązania jest konieczność uzupełnienia 
do  kasetki lekarstw jedynie raz w  tygodniu, na  przy-
kład w niedzielę wieczorem.

    • Zwykły, plastikowy pojemnik na leki nie pasu-
je do Twojego stylu? Jeśli lubisz przedmioty nie tylko 
praktyczne, ale również ładne, na pewno znajdziesz 
również kasetkę w  eleganckim, skórzanym etui. Jej 

dodatkowym atutem jest to, że  możesz ją  spokojnie 
wrzucić do  torby, a  poza tym chronisz pigułki przed 
działaniem światła.

PORADA 4. PRZEKŁADANIE OPAKOWAŃ

Ten sposób nie wymaga zbyt wielu zabiegów. Wystar-
czy, że zaopatrzysz się w dwa koszyki albo pudełka, 
w których zmieszczą się opakowania wszystkich Two-
ich medykamentów. Pierwsze oznacz etykietą “Do 
wzięcia”, a  drugie “Wzięte”. Gdy zażyjesz tabletkę, 
od razu przełóż opakowanie leku z jednego do drugie-
go pudełka. Jeden rzut oka wystarczy, aby się upewnić, 
czy nie zapomniałeś o jakiejś pigułce. Wieczorem po-
nownie przełóż opakowania albo zamień opisy na ko-
szykach, żeby wszystkie Twoje lekarstwa były gotowe 
na rano.

PORADA 5. POMOC NAJBLIŻSZYCH

Jeżeli wszystkie poprzednie metody zawiodą, poproś 
o  pomoc bliską osobę. To  żaden wstyd! Takim 
wsparciem może być Twój współmałżonek, dziecko 
lub odpowiedzialny wnuczek, a nawet zaufany sąsiad. 
Najważniejsze, żeby Twój pomocnik dobrze wiedział, 
jakie leki musisz zażywać i kiedy. Dzięki telefonowi lub 
krótkiej wizycie szybko sprawdzi, czy nie zapomniałeś 
o dawce lekarstwa.

JESTEŚ W STANIE PAMIĘTAĆ O LEKACH!

Pamiętaj, że stosowanie się do zaleceń lekarza decyduje 
o  skuteczności leczenia. Jednym z  nich jest regularne 
przyjmowanie leków. To  naprawdę leży w  zasięgu 
Twoich możliwości! Chociaż pamięć czasami szwan-
kuje, możesz ją  wspomóc jedną z  pięciu opisanych 
wyżej metod albo ich kombinacją. Dzięki temu na 
pewno nie zapomnisz o wzięciu leku.

W miarę upływu czasu przybywa nam nie tylko lat, ale również dolegliwości. A wraz z nimi pojawiają się kolejne tabletki, kapsułki i pigułki… Niestety, według WHO najczęstszym 
błędem podczas korzystania z leków jest nieprzestrzeganie wytycznych lekarza, na przykład pomijanie dawek. Co więc zrobić, żeby się w tym nie pogubić? Jak nie zapomnieć 

o lekach? Poznaj 5 sprawdzonych sposobów.

JAK NIE ZAPOMNIEĆ O LEKACH?
5 SPRAWDZONYCH PORAD
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CZYM JEST ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO?

• postać biegunkową,
• postać zaparciową,
• postać mieszaną - cechującą się zarówno 
biegunkami, jak i zaparciami.

Postać biegunkowa objawia się szybką perystalty-
ką, zwłaszcza po  przebudzeniu, w  stanach stresu oraz 
krótko po  posiłku. Podczas napadów biegunki na  po-
wierzchni stolca może być widoczny śluz.

W przypadku postaci zaparciowej często wystę-
puje uczucie niepełnego wypróżnienia. Należy mieć 
na względzie to, że obecność krwi w stolcu nie jest ty-
powa dla tej choroby, dlatego jeśli się pojawi, to należy 
bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO – CO MOŻE 
BYĆ PRZYCZYNĄ DOLEGLIWOŚCI?

Wiedz, że przyczyna zespołu jelita drażliwego nie zosta-
ła do  końca wyjaśniona. Chociaż organy wewnętrzne 
są prawidłowo zbudowane, to okazuje się, że jednak nie 
funkcjonują prawidłowo.

NIEPRZYJEMNE DOLEGLIWOŚCI ZE  STRO-
NY JELIT MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE:

• zaburzeniami motoryki jelit,
• problemami psychologicznymi, jak niepokój, 
stres lub depresja,
• zaburzeniami na osi mózg-jelita,
• przebytymi w przeszłości zakażeniami 
układu pokarmowego,

 • osłabieniem mikroflory jelitowej, np. po 
długotrwałym leczeniu antybiotykami,
 • nietolerancją niektórych produktów żywnościowych.

Nie da się ukryć, że na chorobę ma również wpływ płeć. 
Badania wykazały, że  na zespół jelita drażliwego dwu-
krotnie częściej chorują kobiety. Nasilenie dolegliwo-
ści występuje u nich zmiennie w różnych fazach cyklu 
miesiączkowego, co  świadczy o  wpływie hormonów 
płciowych, w szczególności estrogenów.

Zauważono również, że  zespół jelita drażliwego może 
występować rodzinnie. Jeśli Twoi rodzice lub dziad-
kowie również borykają się z bolesnymi skurczami jelit 
oraz biegunkami i zaparciami, to wiedz, że mogłeś je po 
nich odziedziczyć.

ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO – NIE ZWLE-
KAJ Z WIZYTĄ U LEKARZA

Obecnie leczenie zespołu jelita drażliwego ogranicza 
się jedynie do  łagodzenia objawów. Trwają badania, 
jednak dotychczas nie znaleziono sposobu na całkowite 
wyleczenie.  Z tego powodu niektórzy pacjenci cierpią 
przez wiele lat.

Wizyta u  lekarza jest wręcz konieczna, gdy objawy 
utrzymują się dłużej niż 3-6 miesięcy. Zanim dyskom-
fort ze strony brzucha lekarz określi mianem zespołu je-
lita drażliwego, musi zebrać szczegółowy wywiad i zlecić 
badania gastrologiczne. Objawy zespołu jelita drażliwe-
go są bardzo podobne do szeregu innych chorób układu 
trawiennego, dlatego konieczne jest wcześniejsze wyklu-
czenie chorób pasożytniczych, bakteryjnych, zespołów 
złego wchłaniania czy nowotworów.

ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO – 
STYL ŻYCIA, LEKI I DIETA

Przed podjęciem leczenia farmakologicznego zastanów 
się, czy stres nie jest główną przyczyną Twoich proble-
mów. Negatywne stany emocjonalne nasilają objawy 
zespołu jelita drażliwego, dlatego dla swojego dobra 
zadbaj o  komfort psychiczny, wypracuj techniki relak-
sacyjne lub zasięgnij pomocy psychologa.

Potrzebna Ci  będzie również zmiana nawyków ży-
wieniowych i  stylu życia. Bardzo ważny jest wysiłek 
fizyczny, ponieważ ruch nie tylko poprawi Twoje sa-
mopoczucie i  zredukuje napięcie, ale także zapewni 
właściwą motorykę jelit. W swoim jadłospisie zrezygnuj 
z  warzyw wzdymających, jak kalafior, kapusta i  fasola. 
W postaci biegunkowej ogranicz jedzenie surowych wa-
rzyw i owoców, będących źródłem błonnika. Cierpliwie 
„testuj” produkty, aby stwierdzić, które z nich wyelimi-
nować ze swojej diety.

Gdy powyższe próby łagodzenia dolegliwości nie po-
mogą, lekarz przepisze leki na receptę lub poleci stoso-
wać preparaty dostępne bez recepty.

Statystyki wskazują, że  zespół jelita drażliwego 
dotyka 10-20% całej ludzkości. Co więcej, jest on po 
przeziębieniu, najczęstszą przyczyną nieobecności 
w pracy! Czy można z nim żyć? Będzie ciężko, ale moż-
na. Należy wypracować w sobie zdrowe nawyki, zadbać 
o spokój ducha i zażywać odpowiednie leki.

W zasadzie nigdy nie czujesz się dobrze. Odkąd sięgasz pamięcią, zmagasz się z bólem brzucha, wzdęciami, nieprawidłowym wypróżnianiem, zgagą 
i nudnościami. Podczas gdy inni są w dobrych humorach, Twoje myśli krążą wokół toalety. Dwoisz się i troisz, odwiedzasz lekarzy, aż w końcu 
słyszysz diagnozę – zespół jelita drażliwego. Zastanawiasz się, czy da się go leczyć, aby mieć szansę na normalne życie?

ŻYCIE Z ZESPOŁEM 
JELITA DRAŻLIWEGO

Dolegliwość Preparaty bez recepty Zalecenia dotyczące diety i stylu życia

Biegunka Leki z loperamidem, które hamują motorykę jelit
Przestaw się na dietę lekkostrawną i niskotłuszczową. 

Ogranicz produkty z błonnikiem (owoce ze skórką, 
zboża), aby nie działać drażniąco na jelita

Zaparcia Laktuloza lub preparaty z makrogolami. Poza tym 
nasiona babki jajowatej, pektyna jabłkowa

Zadbaj o odpowiednią ilość błonnika w dicie, który 
będzie stymulować ruchy robaczkowe jelit, sprzyjając 

przemieszczaniu się pokarmów

Wzdęcia

Preparaty z symetykonem, które ułatwią wydalanie 
gazów w postacji małych pęcherzyków. Dodatkowo, 
możesz stosować środki zapobiegające fermentacji 
i wspomagające trawienie: olejek anyżowy i kopro-

wy, napar z mięty i nasiona kminku

Ogranicz spożywanie warzyw wzdymających

Bóle 
kolkowe

Leki z drotaweryną lub butyloskopolaminą, działają-
ce rozkurczowo

Włącz łagodne masaże brzucha, cepłe okłady lub 
termofor
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A lergia, inaczej uczulenie jest nad-
mierną i niewłaściwą reakcją ukła-
du immunologicznego wywołaną 

ekspozycją na występujące w środowisku 
substancje (alergeny). U osób zdrowych 
nie powodują one żadnych dolegliwości, 
natomiast u osób uczulonych są przyczyną 
szeregu nieprzyjemnych, a nawet groźnych 
dla zdrowia reakcji1.

Według badania ECAP (Epidemiologia 
Chorób Alergicznych a Polsce) ponad 40% 
badanych ma dodatnie testy na powszech-
nie występujące alergeny, a u prawie poło-
wy występuje jedna lub więcej cech alergii. 
Okazuje się, że na alergiczny nieżyt nosa 
cierpi blisko jedna czwarta Polaków2.

CO ROBIĆ, KIEDY ZBLIŻA SIĘ SE-
ZON ALERGICZNY? 

1. Śledź kalendarz pyleń

Pozwoli Ci to uzyskać informacje o prze-
widywanej ekspozycji na pyłek roślin i za-
rodniki grzybów i umożliwi ograniczenie 
ekspozycji na alergeny. W Polsce pierwsze 
pylenie roślin rozpoczyna się już w trzeciej 
dekadzie stycznia lub pierwszej dekadzie lu-
tego jednak okres ten zależny jest od krainy 
geograficznej i warunków klimatycznych 
w danym roku3.  

2. Unikaj ekspozycji na alerge-
ny w dni o wysokim stężeniu 
pyłków

• Pozostań w zamkniętych pomieszczeniach
• Unikaj jazdy komunikacją miejską lub sa-
mochodem przy otwartych oknach 
• Wychodź na zewnątrz po obfitym desz-
czu, który oczyszcza powietrze z pyłku ro-
ślin
• Obmyj ciało i zmień odzież po powrocie 
do pomieszczenia
• Stosuj okulary i maski na twarz
• Przemieszczaj się w obszary pozbawione 
ziaren pyłku (lub o mniejszym stężeniu)
Pamiętaj, że część leków powinna być za-
stosowana na 10-14 dni przed wystąpie-
niem objawów chorobowych. Komunikaty 
o wzrastającym stężeniu konkretnego pył-
ku są sygnałem do rozpoczęcia terapii3.

3. Eliminuj czynniki drażniące 
w domu

Pozostając przez dłuższy czas w pomiesz-
czeniach zamkniętych postaraj się stwo-
rzyć w swoim otoczeniu strefę wolną od 
alergenów i czynników drażniących błonę 
śluzową dróg oddechowych. Pamiętaj, że 
naturalnym filtrem powietrza wdychanego 
jest nos, który jest narażony na liczne zanie-
czyszczenia. Uszkodzona lub podrażniona 
błona śluzowa nosa reaguje w nasilony 
sposób na uczulające nas alergeny i może 
przyczynić się do powstawania nowych 
uczuleń.

Wskazówki na ograniczenie narażenia na 
czynniki drażniące:

• Korzystaj rozsądnie ze środków chemii 
domowej 
• Planując remont wybierz okres wiosenno-
-letni, gdy możliwe jest intensywne wietrze-
nie pomieszczeń
• Ogranicz korzystanie z substancji o inten-
sywnych zapachach
• Zrezygnuj z korzystania z kominka
• Planuj wietrzenie pomieszczeń – spraw-
dzaj stopień zanieczyszczenia powietrza na 
zewnątrz
• Rozważ stosowanie oczyszczaczy powie-
trza z filtrami HEPA

Pamiętaj, że żadna pojedyncza metoda pro-
filaktyczna nie jest wystarczająco skuteczna. 
Zastosowanie profilaktyki powinno być 
stosowane równolegle z leczeniem farma-
kologicznym. Jeśli masz wątpliwości skon-
taktuj się z lekarzem.

1. Mejza F., Co to jest alergia?, https://
www.mp.pl/pacjent/astma/wszystkooast-
mie/kacikalergika/49668,co-to-jest-alergia, 
10.02.2021

2. Samoliński B., et al., Epidemiologia 
Chorób Alergicznych w Polsce (ECAP), 
Alergologia Polska - Polish Journal of Aller-
gology. Vol. 1, 2014, Pages 10-18

3. Rapiejko P.: Monitoring pyłkowy 
w praktyce AD 2017. Alergia, 2017,2; 17-
19
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OCHRONA
PRZECIWSŁONECZNA

NA SZCZYCIE LISTY PRODUKTÓW REKOMENDOWANYCH
PRZEZ DERMATOLOGÓW JEST GAMA PRODUKTÓW
ANTHELIOS MARKI LA ROCHE-POSAY. 

Jedną z nowości jest Anthelios Age Correct - Codzienna Fotopro-
tekcja Przeciwstarzeniowa SPF 50 w lekkim kremie. W produkcie 
znajdziemy nową, opatentowaną technologię Cellox-B3, która 
dzięki systemowi filtrów Mexoryl XLTM, witaminie B3 i witaminie E, 
chroni przed promieniowaniem UVA i UVB, zanieczyszczeniami 
powietrza oraz zapobiega stresowi oksydacyjnemu.
Z kolei działanie przeciwstarzeniowe zapewnia szereg skład-
ników aktywnych: Sfragmentaryzowany Kwas Hialuronowy, 
Phe-Rezorcynol, Niacynamid czy Kwas LHA.

SKUTECZNOŚĆ PRODUKTU
POTWIERDZIŁY
BADANIA KLINICZNE:

SKŁADNIKI AKTYWNE:

JEST NIEZWYKLE ISTOTNA DLA ZDROWIA NASZEJ SKÓRY.  NALEŻY O TYM PAMIĘTAĆ NIE TYLKO LATEM! SŁOŃCE 
PRZEBIJAJĄCE SIĘ PRZEZ CHMURY LUB ODBIJAJĄCE SIĘ OD ŚNIEGU BYWA RÓWNIE NIEBEZPIECZNE JAK PODCZAS 
WAKACJI. PROMIENIOWANIE DZIELIMY NA DWA RODZAJE. UVA (A-AGING) - PRZYSPIESZA STARZENIE SIĘ SKÓRY 
USZKADZAJĄC WŁÓKNA KOLAGENOWE. CO GORSZA… PRZENIKA NAWET PRZEZ SZYBY. JEST WIĘC SZKODLIWE 
NAWET W DOMU CZY W SAMOCHODZIE. DRUGI RODZAJ PROMIENIOWANIA UVB (B-BURNED) - MA WPŁYW NA BRĄZO-
WIENIE SKÓRY, PRZEBARWIENIA I OPARZENIA. DZIĘKI NIEMU W SKÓRZE DOCHODZI DO SYNTEZY BARDZO POTRZEBNEJ 
NAM WITAMINY D. JAK CHRONIĆ SIĘ PRZED SZKODLIWYMI SKUTKAMI PROMIENIOWANIA I OPÓŹNIĆ SPOWODOWANY 
NIM PROCES STARZENIA SIĘ SKÓRY? NIEZAWODNE OKAZUJĄ SIĘ KREMY Z FILTRAMI.

1 Badanie instrumentalne, analiza obrazu widoczności zmarszczek i drobnych linii (24 kobiety, 4 tygodnie). 2 Badanie kliniczne (50 kobiet, 4 tygodnie). 3 Badanie instrumentalne (24 kobiety, 4 tygodnie).

Mniej widoczne zmarszczki
i drobne linie1

WITAMINA E
Naturalny antyutleniacz.
Działa przeciwstarzeniowo.

NIACYNAMID
Poprawia właściwości
ochronne skóry.
Zmniejsza zaczerwienienia.

PHE-REZORCYNOL
Ogranicza produkcję melaniny.
Wspomaga walkę
z przebarwieniami.

LHA
Odpowiada
za mikro-złuszczanie.
Oczyszcza pory.

GLICERYNA
Nawilża. Wzmacnia barierę 
ochronną skóry.

WODA TERMALNA
Z LA ROCHE-POSAY
Koi i łagodzi podrażnienia.

SFRAGMENTARYZOWANY 
KWAS HIALURONOWY
Wygładza zmarszczk.

-15%
Mniej widoczne
przebarwienia2-26%
Bardziej elastyczna skóra3+15%

TESTY SENSORYCZNE POTWIERDZAJĄ, że kosmetyk jest łatwy w aplikacji, szybko się wchłania i nie pozostawia na skórze tłustego filmu. 
Konsumentki w szczególności chwalą sobie natychmiastowe działanie nawilżające (98% ankietowanych), oraz to, że skóra stała się bardziej 
miękka i przyjemna w dotyku (99% ankietowanych). 
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CZYM SĄ ODCISKI I JAK POWSTAJĄ?

Odciski to gruba warstwa naskórka, która powstaje wskutek 
długotrwałego ucisku na dane miejsce. Na podrażnionej skórze 
tworzy się twarda i rogowaciejąca powierzchnia, która, w prze-
ciwieństwie do zdrowej warstwy skóry, nie złuszcza się. Odciski 
występują najczęściej na stopach lub palcach stóp, rzadziej na 
dłoniach czy innych miejscach ciała. Mimo, że mogą przydarzyć 
się każdemu, na ich występowanie najbardziej narażone są osoby 
chorujące na otyłość, nadciśnienie, cukrzycę, reumatyzm oraz 
zaburzenia funkcjonowania tarczycy. Odciski przydarzają się 
również osobom pracującym fizycznie, dźwigającym ciężary czy 
uprawiającym sport. 

JAKIE SĄ RODZAJE ODCISKÓW?

Wśród odcisków wyróżnia się trzy typy: modzele, nagniotki oraz 
odciski z korzeniem. Modzele występują przede wszystkim na 
stopach. Są żółte, płaskie, a skóra wokół nich jest zaczerwieniona. 
Nagniotki są zazwyczaj najmniejsze i praktycznie nieodczuwal-
ne, chyba, że ich podstawa jest bardzo twarda - wtedy mówi się 
o odcisku z korzeniem, który może powodować nieprzyjemne 
doznania lub nawet ból.

JAK ZAPOBIEGAĆ ODCISKOM STÓP?

W celu uniknięcia nieprzyjemnej dolegliwości, sięgaj po wygod-
ne, dopasowane obuwie dobrej jakości. Kiedy kupisz nowe buty 
(zwłaszcza czółenka i szpilki) postaraj się najpierw rozchodzić je 
w domu. Pamiętaj także o regularnej pielęgnacji stóp - pomocne 
będą preparaty do moczenia zmiękczające naskórek oraz kremy 
nawilżająca. Jeśli cierpisz na wadę postawy lub deformację stóp, 
skorzystaj z porady ortopedy, który pomoże dobrać Ci odpowied-
nie wkładki ortopedyczne, dzięki którym unikniesz nadmiernego 
nacisku na stopy.

CO ZROBIĆ GDY JUŻ POJAWIĄ SIĘ ODCISKI?

Kiedy jednak nie uda się zapobiec odciskom, warto sięgnąć po 
plastry na odciski na palcach stóp z kwasem salicylowym Comfort 
Corn marki Matopat. Masa aktywna zawiera kwas salicylowy, 
mlekowy i lanolinę, które nawilżają i zmiękczają odcisk. Plastry 
umożliwiają skuteczne usunięcie odcisków, a także niwelują ból 
spowodowany uszkodzeniem naskórka. Są mocne i wytrzymałe, 
dzięki czemu utrzymują się na stopie przez długi czas. Plastry 
zapakowane w wygodne, kieszonkowe saszetki, dzięki czemu 
możesz zawsze mieć je przy sobie. 

Odciski na stopach to powszechny problem. Ich najczęstszą przyczyną jest źle dobrane (zbyt ciasne lub zbyt luźne) obuwie. Wiele osób 
zastanawia jak zapobiegać odciskom, a gdy już się pojawią - jak skutecznie się ich pozbyć.

PLASTRY COMFORT CORN
Z A P O M N I J  O  O D C I S K A C H !

Z pomocą plastrów 
Comfort Corn 

zapomnisz o odciskach!
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DERMOPIELĘGNACJA SKÓRY NACZYNKOWEJ
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Czy obecność na półkach aptecznych duetów: pasta plus płyn 
do płukania, nie raz złączonych promocyjnym kartonikiem, 
to kolejny chwyt marketingowy producentów środków do 

higieny jamy ustnej? Czy to kolejny haczyk na portfel klienta? 

Nie tym razem! Pasta do zębów wraz z płynem do płukania to ide-
alny związek, którego owocem są zdrowe zęby i dziąsła!

Samo wyszczotkowanie zębów, nawet ekskluzywną cenowo pastą 
może okazać się nie wystarczające. Krótsze niż przepisowe dwie 
minuty, bo trwające zazwyczaj 40-60 sekund oczyszczanie zębów, 
pominięcie niektórych ich powierzchni i zakamarków (np. podczas 
noszenia stałego aparatu ortodontycznego), bagatelizowanie przy-
borów do oczyszczania przestrzeni międzyzębowych, problemy 
manualne, nie raz wywołane chorobami neurologicznymi (udarem 
mózgu, chorobą Parkinsona), czy wyłączenie z funkcjonowania 
kończyny spowodowane złamaniem i okresem rehabilitacji po 
urazie lub upośledzenie umysłowe, sprawiają, że płyn do płukania 
jamy ustnej okazuje się nie do zastąpienia. Dociera wszędzie tam, 
gdzie nie dotarła pasta do zębów i szczoteczka. Wzmacnia i utrwa-
la działanie pasty w sposób prosty i szybki w użyciu.

Producenci  dbają o to, by zarówno w paście, jak i uzupełniającym 
je płynie znalazły się te same składniki ak-
tywne. Fluor, jeśli duet ma mieć charakter 
przeciwpróchniczy. Chlorheksydyna, jeśli 
oba produkty mają dbać o zdrowe dziąsła. 
Chlorek cetylopirydyny dla ograniczenia 
rozwoju bakterii (nie tylko na powierzch-
ni zębów ale i w całej jamie ustnej).  Jony 

potasu, arginina, związki strontu, by zła-
godzić nadwrażliwość.

Gotowe do bezpośredniego uży-
cia, należy je stosować bezpo-

średnio po wyszczotkowaniu 
zębów.
Inaczej jest z płynami spe-
cjalistycznymi, dostępnymi 
zazwyczaj w postaci kon-
centratów. Tutaj czynnik ak-

tywny (np. chlorheksydyna, wskazana w przypadku zapalenia dzią-
seł, po usunięciu zęba czy każdym innym zabiegu chirurgicznym) 
występuje w dużo większym stężeniu niż w płukance profilaktycz-
nej, gotowej do codziennego użycia i konieczne jest rozcieńczenie 
porcji płynu wodą, przed przepłukaniem jamy ustnej oraz zastoso-
wanie się do wskazówek stomatologa, co do częstości i długości 
stosowania takiej płukanki.

Uzupełnienie codziennej higieny jamy ustnej płukankami nie jest 
wymysłem ostatnich lat. Ma ono swoją całkiem nie krótką historię. 
Pierwszą, znaną płukanką, stosowaną już w czasach starożytnych 
był mocz noworodków. Odkażał, neutralizował kwasy w jamie ust-
nej, wybielał zęby. Rzymskie elegantki chwaliły sobie szczególnie 
mocz hiszpański (!). Chińscy medycy polecali go już 2000 lat p.n.e. 
dla eliminacji nieświeżego oddechu, a Japończycy leczyli nim cho-
roby dziąseł.     
 
Medycy Babilonii i Asyrii zalecali mieszankę oliwy, nasion rzepy 
i cebuli na okoliczność zapalenia dziąseł czy owrzodzeń.  A Hipo-
krates polecał wino z dodatkiem nasion anyżu i mirry dla odświe-
żenia oddechu.

Dzisiaj jest prawie tyleż samo płynów do płukania jamy ustnej, ile 
rodzajów past.  A ich zintegrowane działanie daje szansę na holly-
woodzki uśmiech. Warto więc, by obok pasty do zębów, najlepiej 
Elgydium Anti-Plaque, która dzięki odpowiedniemu połączeniu 
składników chlorheksydyny i węglanu wapnia zapobiega tworze-
niu się płytki nazębnej oraz szczoteczki znalazło się na łazienko-
wej półce także miejsce dla stosownej płukanki, a taką może być 
EludrilCARE. Dzięki składnikom aktywnym EludrilCARE redukuje 
płytkę nazębną i działa przeciwpróchnicowo. Warto zadbać o pięk-
ny i zdrowy uśmiech, sięgając po odpowiednią pastę i płukankę.

Wszystkie wymienione w artykule produkty są dostępne w apte-
kach lub wybranych gabinetach stomatologicznych.

IDEALNA PARA
PASTA Z PŁYNEM  DO PŁUKANIA!
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EKSPLOZJA PIĘKNA

Skóra po zimie 
potrzebuje 
intensywnej dawki
błyskawicznego 
odżywienia. 
 Idealne rozwiązanie? Skoncentro-
wane ampułki z efektem click&wow. Dzięki 
wysokiemu stężeniu wolnych i liposomo-
wych składników aktywnych działają na 
skórę jak eksplozja piękna, dająca natych-
miastowe i długotrwałe efekty już od pierw-
szej aplikacji.

 Niezależnie od tego, czy chcesz 
uzyskać więcej blasku, skorygować niedo-
skonałości, poprawić nawilżenie czy zwal-
czyć zmarszczki i zwiotczenie, znajdziesz 
ampułki idealne dla siebie.

  NANOTECHNOLOGIA

DZIĘKI ZAMKNIĘCIU 
SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH 
W LIPOSOMACH MOŻLIWE 
JEST MAKSYMALNE 
ZWIĘKSZENIE 
SKUTECZNOŚCI 
I TOLERANCJI PRZEZ 
SKÓRĘ.

C-VIT / SKÓRA ZGASZONA, Z OBJAWAMI FOTOSTARZENIA 
Przywrócenie skórze blasku dzięki 12% witaminie C

FACTOR G RENEW / SKÓRA Z OBJAWAMI STARZENIA, POZBAWIONA ELASTYCZNOŚCI 
Efekt odmłodzenia i biostymulacji z czynnikami wzrostu

DAESES / SKÓRA WIOTKA, ZE ZMARSZCZKAMI 
Natychmiastowy i długotrwały efekt liftingu z DMAE

ACGLICOLIC /SKÓRA Z OZNAKAMI STARZENIA 
Odnowa i regeneracja skóry z kwasem glikolowym

BIOTYNA, CZYLI WITAMINA H – JAK DZIAŁA NA WŁOSY?

Biotyna nie bez powodu nazywana jest witaminą piękna. Ma ona duży wpływ na kondycję włosów, skóry 
i paznokci. Jej niedobór może skutkować wypadaniem kosmyków, zapaleniem skóry zlokalizowanym 

wokół oczu, uszu, ust i nosa, zaburzeniem wzrostu paznokci i ich nadmierną łamliwością. Dlatego też 
warto zadbać o to, aby znalazła się ona w codziennej diecie. 
Poznaj jej właściwości i zobacz, w jakich produktach możesz ją znaleźć.

Zaliczana do witamin z grupy B biotyna określana jest również jako witamina B7 lub H. Łatwo roz-
puszcza się w wodzie i jako jedyna ze swojej grupy wytwarzana jest przez nasz organizm. Biotyna 

jest niezbędna dla zachowania zdrowia włosów – wzmacnia je i pobudza wzrost. Braki witaminy 
H mogą z kolei powodować osłabienie i wypadanie włosów oraz inne problemy ze skórą głowy.

WZMACNIAJĄCE DZIAŁANIE BIOTYNY

Niski poziom biotyny wskazywany jest jako jedna z przyczyn wypadania włosów. Problem 
ten często spowodowany jest osłabieniem mieszków włosowych w wyniku powstania 

łojotokowego zapalenia skóry. Witamina H reguluje aktywność gruczołów łojowych, 
minimalizując ryzyko choroby i związanych z nią negatywnych skutków dla kondycji 
włosów. Normalizuje ona także metabolizm skóry głowy, co pozytywnie wpływa na 

cebulki i stymuluje wzrost włosów.

Biotyna jest niezbędna dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji włosów także ze 
względu na dużą zawartość cząsteczek siarki, które niezbędne są do wytwarzania 

keratyny. Keratyna jest podstawowym budulcem włosów i paznokci, a jej niedo-
bór przyczynia się do wypadania oraz łamania kosmyków.

BIOTYNA – GDZIE JĄ ZNAJDZIESZ?

Proces wytwarzania biotyny przez ludzkie ciało odbywa się w jelicie 
grubym, gdzie wchłaniana jest w niewielkim stopniu. Z tego powodu 

warto zadbać o dostarczenie jej do organizmu. Witaminę H przyjmować 
można zarówno jako suplement, jak i w odpowiednio skomponowanej 

diecie. Występuje ona także jako składnik kosmetyków do pielęgnacji, 
których zadaniem jest wzmocnienie włosów i walka z ich wypada-

niem – znaleźć ją możesz na przykład w produktach linii Biotynox.

Biotyna jest składnikiem wielu produktów spożywczych, jednak 
zazwyczaj występuje w nich w małych ilościach. Znajdziesz 

ją w większości rodzajów mięsa – szczególnie w wątróbce 
i innych podrobach. Jeśli stosujesz dietę bezmięsną, stawiaj 

na jaja, nasiona soi, soczewicę, orzechy włoskie, ciemny 
ryż, otręby zbożowe, olej słonecznikowy i rzepakowy oraz 

nabiał. Dobrym źródłem witaminy H są także warzywa 
i owoce, np. pomidory, kalafior, szpinak czy marchew 

oraz banany, brzoskwinie, arbuzy i winogrona. Włą-
czając produkty bogate w biotynę do swojej diety 

pamiętaj jednak, że w miarę możliwości najlepiej jest 
je spożywać na surowo, ponieważ wysokie tempe-
ratury powodują częściowy rozpad tej witaminy.
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NA GRZYBICĘ PAZNOKCI  
UNDOFEN AMOROLFINA!
Grzybica paznokci  jest problemem, który najczęściej dotyka osoby 
starsze, cukrzyków oraz osoby mające problemy z odpornością. Jak 
rozpoznać, czy zmiany pojawiające się na paznokciach to już grzybica? 
Jakie podjąć kroki, by pokonać infekcję? 

Grzybica paznokci wywoływana jest w 80% przez dermato�ty i 
stanowi aż połowę wszystkich zachorowań dotyczących paznokci. 
Ze względu na to, że grzyby najlepiej rozwijają się w środowisku 
wilgotnym i ciepłym, pozbawionym światła słonecznego, choroba 
ta częściej atakuje paznokcie stóp. Do infekcji może dojść w niemal 
każdym miejscu, zwłaszcza, jeśli zaniedbamy higienę osobistą. 

Undofen® Amorol�na  ma postać leczniczego lakieru do stosowania na płytkę paznokcia, dzięki czemu przenika 
do jej łożyska, precyzyjnie tra�a do źródła infekcji i skutecznie zwalcza wywołujące ją grzyby. Dodatkowo 
wspiera regenerację paznokcia i ma wygodną formę stosowania. W skład zestawu wchodzą wszystkie 
niezbędne akcesoria do przeprowadzenia kompleksowej kuracji. Wystarczy raz w tygodniu nałożyć preparat 
według instrukcji, by skutecznie zwalczyć grzybicę paznokci. Kuracja trwa do czasu zregenerowania paznokcia  
i wyleczenia zmian chorobowych. Co ważne, 

JAK ZWALCZYĆ GRZYBICĘ PAZNOKCI? 

Grzybica paznokci jest problemem dość uciążliwym, 
jednak można z nią wygrać! Aby właściwie ją leczyć, 
należy sięgnąć po specjalne środki do jej zwalczania. 
Undofen®  Amorol�na  to lek zawierający substancję 
czynną amorol�nę, wykazującą działanie przeciwgrzybicze 
poprzez hamowanie syntezy składników błony 
komórkowej grzybów pasożytniczych, a w konsekwencji  
prowadząc do ich niszczenia.

JAK ROZPOZNAĆ GRZYBICĘ PAZNOKCI? 

Objawy grzybicy są zauważalne gołym okiem.  Widoczne 
jest oddzielanie się paznokcia od łożyska oraz pogrubienie 
jego płytki. Dochodzi wówczas do powolnego wykruszania 
się paznokcia od strony wolnego brzegu oraz zmiany jego 
zabarwienia na żółtobrunatny, zielonkawy lub biały. Paznokieć 
ulega zniekształceniu oraz wygięciu i dochodzi do zapalenia 
wału paznokciowego, któremu towarzyszy zaczerwienienie, 
pieczenie, świąd oraz nieprzyjemny, specy�czny zapach .

, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy. Skład Wskazania do stosowania: Leczenie łagodnej, dalszej i bocznej podpłytkowej grzybicy paznokci 
Przeciwwskazania

Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland Sp. z o.o.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, 
dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, 
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.30
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