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W najnowszym wydaniu omawiamy wita-
miny z grupy B. Jest to szereg niezwykle 
ważnych, rozpuszczalnych w wodzie wita-
min, które wpływają na bardzo wiele funk-
cji życiowych – od krwi po układ nerwowy. 
Niedobory wiążą się z zaburzeniami neuro-
logicznymi, hormonalnymi oraz anemią. 
W skład tej grupy wchodzą witaminy: B1, 
B2, B3, B5, B6, B9 oraz B12.

Witamina B1 nazywana jest też tiaminą. 
Występuje w ziemniakach, wieprzowinie, wą-
trobie, nerkach, orzechach brazylijskich, na-
sionach dyni, słoneczniku, sezamie, fasoli 
i brunatnym ryżu. Bierze udział w przemianie 
węglowodanowej. Jej niedobór w organizmie 
człowieka jest przyczyną porażenia nerwów 
obwodowych, niedowładów, a  także zabu-
rzeń w przemianie węglowodanowej. Znany 
jest również jej wpływ na układ nerwowy.

Witamina B2 nazywana jest również rybo-
flawiną. Jest ona niezwykle istotna w regula-
cji i kontroli metabolizmu. Przetwarza energię 
chemiczną, dostarczoną w  formie pożywie-
nia, w energię, którą nasz organizm będzie 
w stanie spożytkować. Dodatkowo witami-
na B2 wpływa na wchłanianie i prawidłową 
funkcję witamin B5 oraz A (współtworzy z nią 
błony śluzowe). Jej źródła to przede wszyst-
kim produkty mleczne, jaja oraz drób.

Kolejną witaminą jest witamina B3 (PP). 
Witamina ta chroni przed zmęczeniem, osła-
bieniem, migrenami i chorobami skórnymi. 
Znajdziemy ją w  wątróbce, przetworach 
mlecznych oraz zbożach.

Witamina B5, czyli kwas pantotentowy, 
to kolejny ważny przedstawiciel tej grupy 
witamin. Jej funkcję możemy podsumować 
następująco: zapobieganie drętwieniu pal-
ców u stóp i rąk, a także zaburzeniom funkcji 
neurologicznych. Witaminę tę znajdziemy 

w  zbożach, wątróbce i  produktach mlecz-
nych, takich jak mleko, kefiry czy jogurty 
oraz w suszonych owocach.

Przejdźmy teraz do kolejnej witaminy, 
która wraz z  jej witaminowymi „siostrami” 
ochrania nas przed chorobami neurologicz-
nymi, a mianowicie – powiedzmy sobie tro-
chę o witaminie B6 (pirydoksyna). Dostarczy-
my ją do organizmu, jedząc łososia czy wzbo-
gacone płatki zbożowe.

Witamina  B6 przeciwdziała niedokrwi-
stości, zmianom chorobowym skóry, zabu-
rzeniom przedmiesiączkowym, zmianom 
nastroju, wzdęciom. Ten rodzaj witaminy 
z grupy B przepisywany jest kobietom, u któ-
rych antykoncepcja hormonalna wywołuje 
skutki uboczne.

Witamina B7 wpływa na wygląd włosów, 
skóry oraz paznokci (witamina urody swoje 
właściwości zawdzięcza zawartości siarki 
w cząsteczce), zapobiega łojotokowi, a także 
wzmożonej aktywności gruczołów łojowych, 
uczestniczy w  syntezie i  rozkładzie tłusz-
czów, aminokwasów oraz węglowodanów, 
ma duże znaczenie w  przemianie glukozy 
i reguluje jej poziom we krwi, bierze udział 
w tworzeniu hemoglobiny oraz poprawia sa-
mopoczucie i wpływa na witalność.

Źródłem witaminy B7 jest mleko, wątro-
ba, nerki, żółtko jaj, sery, otręby, ryby, droż-
dże, ciemny ryż, kukurydza i mąka ze zbóż. 
Znajduje się także w owocach: arbuzy, bana-
ny, melony, grejpfruty, brzoskwinie, wino-
grona, oraz w warzywach: kalafior, buraki, 
groch, pomidory, szpinak, marchew.

Jako ostatnie witaminy, o których warto 
wspomnieć, przedstawiamy Państwu wita-
minę B9 (kwas foliowy) oraz B12 (cyjanokoba-
laminę).

Witamina B9 jest jedną z najpopularniej-
szych witamin z  tej grupy. Jest niezbędna 

w okresie rozwoju płodu, jej brak powoduje 
wady układu nerwowego u dzieci. Kwas fo-
liowy zwiększa również ilość czerwonych 
krwinek, a jego niedobór powoduje zmęcze-
nie, przedwczesne siwienie, ospałość, drę-
twienie nóg i rąk oraz problemy skórne. Wi-
taminę tę znajdziemy w zbożach, zielonych 
roślinach oraz produktach mlecznych.

Jako ostatnią opiszemy witaminę  B12. 
Jest ona niezwykle ważna dla naszego ustro-
ju, gdyż bezpośrednio wpływa i bierze udział 
w syntezie czerwonych krwinek, zapobiega 
zaburzeniom neurologicznym oraz proble-
mom z pamięcią czy brakiem energii.

Witamina  B12 odgrywa istotną rolę we 
właściwym funkcjonowaniu organizmu. Ko-
balamina jest odpowiedzialna za prawidłowy 
rozwój komórek nerwowych, gdyż uczestni-
czy w  syntezie choliny, która jest składni-
kiem fosfolipidów otoczki mielinowej włó-
kien nerwowych. Ponadto warunkuje po-
działy komórkowe oraz syntezę kwasów nu-
kleinowych DNA i RNA oraz białek uczestni-
czących w ich budowaniu.

Niedobór witaminy B12 może mieć wiele 
konsekwencji zdrowotnych. Objawia się 
przede wszystkim zmęczeniem, osłabieniem 
organizmu i  spadkiem apetytu. Wystąpić 
mogą również problemy ze strony układu 
nerwowego, takie jak drętwienie i mrowie-
nie stóp i dłoni oraz inne dolegliwości, np. 
kłopoty z pamięcią i koncentracją oraz zabu-
rzenia równowagi.

Witaminy z grupy B najczęściej pojawiają 
się wszystkie razem, jako kompleks. Zazwy-
czaj występują w tych samych grupach pro-
duktów spożywczych, takich jak: kasza jęcz-
mienna i gryczana, podroby, mięso, prawdzi-
wy ciemny chleb, migdały, orzechy, jaja, ka-
lafior, kapusta, cebula, czosnek, brukselka, 
brokuły, szpinak, fasola, groch.

Pamiętaj, że Twoje zapotrzebowanie na 
witaminę B12 wzrasta, gdy palisz papierosy, 
pijesz duże ilości kawy, czy nie stronisz od 
słodyczy!

WitaminaWitamina



www.MarkowaApteka.com 3

Drodzy Państwo, dziękujemy za zaufanie, 
którym nas obdarzyliście.

W związku z tym, że pierwsze wydanie 
gazety „Markowa Apteka”, spotkało się 
z bardzo ciepłym przyjęciem i dużym zainte-
resowaniem, postanowiliśmy zabrać się na-
tychmiast do pracy i stworzyć kolejne (luto-
we) wydanie naszego czasopisma. Jest nam 
niezmiernie miło, że nasz magazyn został 
entuzjastycznie przyjęty przez czy telników! 
Dodatkowo cieszy nas, że wielu z Was posta-
nowiło zasięgnąć informacji bezpośrednio 
na naszej stronie internetowej www.marko-
waapteka.com.

W poprzednim wydaniu magazynu „Mar-
kowa Apteka” umieściliśmy artykuł „Serce 
i Rozum”, który wyjątkowo Państwa zainte-
resował. Wielu z Was wyraziło chęć posze-
rzenia wiedzy na temat chorób serca.

Luty to miesiąc dedykowany właśnie ser-
cu, zarówno dosłownie, jak i  w  przenośni… 
Z tej racji na łamach naszego magazynu zago-
ści specjalista kardiologii, doktor Qadir, któ-
ry opowie nam o diagnostyce chorób serca. 
Współczesna kardiologia posiada bardzo sze-
rokie zaplecze metod diagnostycznych układu 
krwionośnego. Dzięki temu medycy są w sta-
nie wykryć chorobę odpowiednio wcześnie.

Dodatkowo dowiecie się Państwo nieco 
na temat fizjologii i anatomii układu sercowo-
-naczyniowego oraz o lekach, które są stoso-
wane w profilaktyce chorób serca (aspiryna).

Wielu z nas zastanawia się, jak możemy 
opóźnić proces starzenia się, oraz jaki wpływ 
na jakość i długość naszego życia mają gene-
tyka i dieta. Te oraz inne nurtujące nas pyta-
nia bardzo często pozostają bez odpowiedzi. 
Postanowiliśmy to zmienić, dlatego też zapro-

siliśmy doktor Grochowski do udzielenia nam 
wywiadu i podzielenia się z nami przydatny-
mi wskazówkami na temat stylu życia.

Zima już zawitała w nasze progi, śnieg 
prószy, mróz zerka zza rogu… Już atakują 
nas przeziębienia oraz grypa.

Szczególnie my, mieszkańcy Nowego Jor-
ku, jesteśmy narażeni na przenikliwe zimno.

Wirusy przeziębienia atakują tylko dro-
gi oddechowe, wirusy grypy cały organizm.

Jeżeli chcemy przeżyć jesień i zimę bez 
kataru, kaszlu, gorączki i bólu gardła, posta-
rajmy się zwiększyć odporność naszych or-
ganizmów. Jej sojusznikiem są witamina C, 
jeżówka purpurowa oraz bez czarny.

Związki te są niezbędnym elementem 
profilaktyki przeziębień. Dzięki niezwykłej 
mocy chronią nasz organizm przed wirusami.

Kluczem do zdrowia jest wysoka dawka 
witaminy C w preparatach typu Rutinoscorbin.

Kolejnym produktem, który powinien 
być obecny w każdym gospodarstwie domo-
wym, jest Sambuguard.

Ta formuła jest najbardziej skuteczna, 
gdy dostarczana jest organizmowi podczas 
jesieni oraz zimy, czyli pór roku, kiedy każdy 
z nas jest bardziej narażony na infekcje.

Produkt ten zwiększa odporność naszego 
organizmu, gdy jesteśmy pod wpływem stre-
su, oraz gdy jesteśmy osłabieni, przemęczeni.

Pamiętajmy również o  prawidłowym 
ubiorze. Gdy za oknem zima w pełni, zadbaj-
my o  ciepłe buty, czapkę oraz rękawiczki. 
Ubranie tzw. „na cebulkę” jest również jed-
nym ze sposobów na uniknięcie przykrych 
skutków przeziębienia w okresie zimowym.

Dlatego dla naszych ukochanych WA-
LENTYNEK  zamiast bukietu róż proponuje-

my bukiet jeżówki, czarnego bzu oraz wita-
miny C, które nie tylko rozkosznie pachną, 
ale również chronią nasz organizm przed 
infekcjami.

Mamy nadzieję, że lutowe wydanie po-
radnika „Markowej Apteki” da Państwu nie 
tylko możliwość rozwoju, poszerzenia wie-
dzy medycznej i zasięgnięcia informacji do-
tyczących leków oraz chorób, ale będzie tak-
że źródłem radości i uśmiechu.

Dodatkowo życzymy Państwu wiele mi-
łości, ciepła bliskich osób, zrozumienia, lecz 
nie tylko! Życzymy werwy i energii, by nadal 
poznawać świat i wszystkie jego kolorowe 
strony z mocnym postanowieniem spełnie-
nia marzeń. Życzymy zdrowia, nadziei i wielu 
pozytywnych emocji!

Zapraszamy do lektury i jeszcze raz dzię-
kujemy za okazane zaufanie!

Apteka Apteka 
    z misją    z misją
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► Jakie testy diagnostyczne zazwyczaj 
Pan zleca, gdy przychodzi do Pana pacjent 
z już rozwiniętym schorzeniem układu ser-
cowo-naczyniowego?

Cóż, w naszej przychodni dysponujemy 
szeroką gamą badań, dzięki którym możemy 
pacjentów trafnie i skutecznie diagnozować. 
Pośród tych, które stosowane są najczęściej, 
możemy wyróżnić takie badania jak: ECHO 
serca, EKG, test wysiłkowy oraz tzw. scynty-
grafia wysiłkowa. Badania te umożliwiają 
uzyskanie trafnej diagnozy w bardzo krót-
kim czasie.

► Czy może nam Pan przybliżyć temat 
regularnego testu wysiłkowego? Kiedy się 
to badanie stosuje?

Test stresowy, nazywany również testem 
wysiłkowym, jest stosowany w celu zobrazo-
wania, jak nasze serce pracuje podczas wy-
siłku fizycznego. Ponieważ wysiłek fizyczny 
sprawia, że Twoje serce pracuje dużo szyb-
ciej i  intensywniej, pompując większą ilość 
krwi ze znacznie większą siłą w porównaniu 
do jego aktywności w spoczynku, test wysił-
kowy może ujawnić zaburzenia pracy serca, 
które normalnie nie byłyby zauważalne. Test 
wysiłkowy obejmuje zazwyczaj chodzenie 
po bieżni w gabinecie diagnostycznym lub 
jazdę na rowerze stacjonarnym, podczas 
których monitorowane są: rytm serca, ciśnie-

nie krwi oraz ilość oddechów na minutę 
(tzw. częstość oddychania).

► Czym jest scyntygrafia wysiłkowa, 
która jest często nazywana nuklearnym te-
stem wysiłkowym?

Wysiłkowy test nuklearny mierzy i moni-
toruje przepływ krwi przez serce, zarówno 
podczas ruchu, jak i w spoczynku, oraz pod-
czas sytuacji, które „stresują” serce. Istota 
badania przebiega bardzo podobnie do stan-
dardowego testu stresowego, jednak dodat-
kową zaletą testu nuklearnego jest niewąt-
pliwie fakt, że pokazuje nam te partie mięś-
nia sercowego, gdzie przepływ krwi jest 
słaby, oraz te, które są uszkodzone.

► Na jakiej podstawie podejmuje Pan 
decyzję, który z testów powinien być wyko-
nany w konkretnym przypadku?

W praktyce używamy obu testów pod-
czas procesu diagnozowania choroby niedo-
krwiennej serca. Zazwyczaj jednak pierwszym 
krokiem w diagnozie jest wykonanie zwykłe-
go testu wysiłkowego. Dlaczego? Otóż bada-
nie to jest nieco mniej skomplikowane oraz 
w wielu przypadkach wystarczające do uzy-
skania diagnozy oraz satysfakcjonującego 
planu leczenia. Gdy wyniki testu nie są jedno-
znaczne, nie uzyskaliśmy dokładnej odpowie-
dzi, lub gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, 
decydujemy się na nuklearny test wysiłkowy.

► Jakie ryzyko niesie za sobą przepro-
wadzenie testu nuklearnego? Czy zauwa-
żył Pan, że pacjenci mają wiele wątpliwości 
związanych z  samym testem? Spójrzmy 
prawdzie w  oczy, słowo „nuklearny” dla 
wielu z nas brzmi nieco dziwnie, a czasami 
nawet strasznie.

Och, zdecydowanie tak! Pacjenci zadają 
mi takie pytania właściwie cały czas. Każdy 
chce wiedzieć, czy badanie jest bezpieczne. 
Moja odpowiedź zawsze brzmi: Tak, proszę 
się nie obawiać.

Zawsze staram się rozwiać wątpliwości, 
używając przykładów. Jednym z  najciekaw-
szych jest ten, który jasno i wyraźnie podkre-
śla, że ilość promieniowania, jaka jest używana 
do przeprowadzenia testu, jest mniejsza ani-
żeli ta, którą absorbujemy podczas opalania.

Musimy pamiętać, że współcześnie sło-
wa „promieniowanie” czy „nuklearny” budzą 
strach i odbierane są niezwykle negatywnie.

Prawdą jest, że tak naprawdę nie ma żad-
nego ryzyka związanego z tak niewielką ilością 
promieniowania. Chciałbym również wspo-
mnieć, że tzw. okres półtrwania izotopów uży-
wanych do przeprowadzenia badania wynosi 
6 godzin. Oznacza to nic innego, jak fakt, że 
po około 6 godzinach stężenie radiofarma-
ceutyku w naszej krwi zmniejsza się o poło-
wę. Natomiast po upływie 12 godzin jest on 
już całkowicie wydalony (wraz z moczem).

Nie spotkałem się również w swojej ka-
rierze z żadnymi reakcjami alergicznymi na 
podawane leki.

Inne komplikacje? Cóż, ryzyko jest do-
kładnie takie samo, jak w przypadku zwy-
kłego testu wysiłkowego. Czasami podczas 
chodzenia po bieżni niektórzy pacjenci od-
czuwają ból w klatce piersiowej, zmęczenie 
oraz epizodycznie występujący brak tchu.

Uczucie to jest czasami spowodowane 
lekami, które podajemy w iniekcji dożylnej 
w trakcie badania. Jednym z tych leków jest 
adenozyna, która powoduje poszerzenie 
światła naczyń krwionośnych, czego efek-
tem jest uczucie braku tchu czy spadek ciś-
nienia. Jest to jednak efekt, który utrzymuje 
się maksymalnie przez 2–3 minuty. Oczywi-
ście nie stosujemy tego leku u  pacjentów 
cierpiących na astmę lub ciężką rozedmę.

W  tych przypadkach skłaniamy się ku 
lekowi, który nazywa się „dobutamina” (ten 
z kolei może przyczynić się do wystąpienia 
bólu głowy lub odczucia, że nasze serce bije 
bardzo silnie i gwałtownie). Jednakże chciał-
bym podkreślić po raz kolejny, że owe efekty 
utrzymują się bardzo krótko i zanikają spon-
tanicznie.

C I E K A W E  R O Z M O W Y

Egzamin Egzamin 
    dla serca    dla serca

Rozmowa z dr. Qadir Shujai, specjalistą chorób 
układu krążenia i kardiologii nuklearnej
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► Czy jest coś, co powinniśmy wie-
dzieć jako potencjalni pacjenci, przed ba-
daniem? Czy powinniśmy unikać jakichś 
produktów spożywczych, potraw, napojów?

Właściwie jedyne, o czym powinniśmy 
pamiętać przed badaniem, to że należy na 
nie przyjść na czczo. Wyjaśnienie tej sy-
tuacji jest bardzo proste. Dzieje się tak 
przede wszystkim dlatego, że aby otrzy-
mać miarodajne wyniki testu, potrzebuje-
my dużej ilości krwi, która przepływa przez 
serce. Po zjedzeniu posiłku fizjologiczną 
reakcją organizmu jest przekierowanie 
znacznej ilości krwi do żołądka i spożytko-
wanie jej na trawienie oraz dystrybucję 
składników odżywczych. W takiej sytuacji 
otrzymany wynik może być fałszywie po-
zytywny lub zwyczajnie niemiarodajny 
i nieadekwatny.

► Jakie jest prawdopodobieństwo, że 
pacjent, który już przechodził nuklearny 
test wysiłkowy, będzie musiał poddać się 
temu samemu badaniu po raz kolejny?

Wszystko zależy tak naprawdę od kondy-
cji pacjenta. Jeśli pacjent był już diagnozo-

wany kilka miesięcy wcześniej (oraz wyniki 
testu były pozytywne), istnieje prawdopodo-
bieństwo, że ten pacjent rozwinie objawy 
niewydolności krążeniowej kilka miesięcy 
lub lat później. W takiej sytuacji, być może, 
będziemy musieli powtórzyć test w  celu 
sprawdzenia, czy choroba postępuje lub czy 
pojawiły się inne komplikacje.

► Czy wiek pacjenta może być prze-
ciwwskazaniem do badania?

Generalnie nie. Jeśli pacjent jest w ogól-
nie dobrej kondycji, nie ma znaczenia, w ja-
kim jest wieku. Badanie może być przepro-
wadzone zarówno o  osoby 25-letniej, jak 
i u 80-letniego pacjenta.

► Na koniec chciałabym zadać jedno 
podsumowujące pytanie…

Czy uważa Pan, że liczba pacjentów 
zmagających się z chorobami serca znacz-
nie zwiększyła się w porównaniu z liczbą 
sprzed 20–30 lat?

Cóż… Prawdą jest, że wielu ludzi cierpi na 
chorobę wieńcową lub nadciśnienie. Myślę, 
że jest to szczególnie związane z naszym sty-
lem życia. Musimy pamiętać, że należy uni-

kać mięsa, smażonego/przetworzonego po-
żywienia, czy… deserów.

Idealnie by było, gdyby posiłki były za-
wsze świeżo przygotowane, zawierały dużą 
porcję świeżych warzyw, zbóż oraz orze-
chów.

Należy pamiętać również o ćwiczeniach 
fizycznych, rzuceniu palenia, rutynowych ba-
daniach kontrolnych u lekarza (mniej więcej 
co roku), kontroli cholesterolu (szczególnie 
u osób powyżej 50. roku życia).

Dziękujemy za rozmowę. Z pewnością 
Pana wiedza niezwykle przyda się i pomoże 
pacjentom.

W razie dodatkowych pytań
zapraszamy do naszego specjalisty:

Qadir Shujai, MD, FACC 
Specjalista chorób układu krążenia 

i kardiologii nuklearnej 
934 Manhattan Ave 
Brooklyn, NY 11222
tel. 718+389+8585

SERCE 
anatomia i fizjologia
Serce jest niesamowitym narządem. 
Dzięki jego nieustannej pracy cały orga-
nizm jest w stanie prawidłowo funkcjo-
nować. O sercu bardzo często się mówi, 
że jest to „życiowa pompa”, gdyż z każ-
dym skurczem mięśnia sercowego wszyst-
kie komórki naszego ciała są zaopatry-
wane w tlen i składniki odżywcze.

Serce rozmiarem dorównuje średniej 
wielkości pięści, jednak jego moc jest znacz-
nie większa. Kurczy się ponad 100.000 razy 
na dzień i pompuje prawie 2000 litrów krwi.

Z  każdym skurczem serce pompuje 
krew do naczyń krwionośnych, które ra-
zem tworzą system nazywany układem 
krążenia. Dzięki niezwykle intensywnej 
pracy serca naczynia krwionośne są w sta-
nie zaopatrzyć całe ciało w  niezbędne 
składniki odżywcze. Dodatkowo krew, któ-
ra powraca do serca, pomaga usunąć zbęd-
ne substancje z krążenia, dwutlenek węgla 
oraz produkty przemiany materii.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, 
w  układzie krążenia centralną rolę pełni 
serce, które zlokalizowane jest w  klatce 
piersiowej, pomiędzy płucami, po  lewej 
stronie mostka.

Serce składa się z czterech jam: dwóch 
przedsionków (prawy i  lewy) oraz dwóch 
komór (prawa i  lewa). Lewa strona serca 
jest oddzielona od prawej za pośredni-
ctwem przegrody serca. Poszczególne jamy 
serca połączone są zastawkami.

Zastawka trójdzielna i mitralna (dwu-
dzielna) oddzielają odpowiednio prawy 
przedsionek od prawej komory i  lewy 
przedsionek od lewej komory. Dzięki obec-
ności zastawek serca krew nie cofa się, 
mimo dużych zmian ciśnień. Każda za-
stawka składa się z  tzw. płatków, które 
gwarantują ich elastyczność.

Krew niosąca składniki odżywcze i tlen 
do wszystkich części ciała, a  zabierająca 
stamtąd niepotrzebne produkty przemiany 
materii, przetaczana jest przez ciało za spra-
wą serca. Najpierw przez płuca, gdzie po-
bierany jest tlen, a  usuwany dwutlenek 
węgla. Stamtąd krew ponownie wraca do 
serca, przechodzi przez lewy przedsionek 
i  lewą komorę do aorty i dalej do mózgu 
oraz wszystkich pozostałych narządów. Od 
serca krew przepływa tętnicami, natomiast 
wraca do niego żyłami. Powracająca do ser-
ca krew przechodzi najpierw przez prawy 
przedsionek, mija zastawkę trójdzielną 
i wpływa do prawej komory, skąd tłoczona 
jest do płuc po świeży tlen.

Krew jest pompowana dzięki impulsom 
elektrycznym, przechodzącym przez serce 
i  pobudzającym je do skurczu. Komory 
i przedsionki współpracują ze sobą, dzięki 
czemu rytmicznie się uzupełniają. Serce 
posiada odpowiednie centra elektryczne, 
które pobudzają impulsy.

Serce człowieka w  spoczynku bije 
mniej więcej 59 do 99 razy na minutę. Wy-
siłek fizyczny, emocje, stres oraz niektóre 
leki mogą przyspieszyć rytm serca, który 
przekracza bardzo często 100 uderzeń na 
minutę.

Serce jest jednym z  najważniejszych 
organów. Dzięki tej niewielkiej pompie 
mięśniowej jesteśmy w  stanie oddychać 
oraz produkować energię.
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ASPIRYNA – jej właściwości i znaczenie
Nazwa aspiryna pochodzi od złożenia trzech 
elementów:
• a – od acetylosalicylowy (kwas),
•  spir – od dawnej nazwy rośliny (Spirea ul-

maria – wiązówka błotna), z której począt-
kowo uzyskiwano lek przeciwbólowy,

•  in – dawniej stosowana końcówka nazw 
leków przeciwbólowych.

Kwas acetylosalicylowy (ASPIRYNA) od lat 
jest stosowany w leczeniu objawów infek-
cji (takich jak gorączka czy bóle głowy) 
oraz w prewencji chorób układu krążenia.

Lek ten ma działanie przeciwbólowe, prze-
ciwgorączkowe oraz przeciwzapalne. Stoso-
wany regularnie zmniejsza ryzyko zakrzepów.

Bez wątpienia najbardziej znane jest 
przeciwgorączkowe i przeciwzapalne działa-
nie leku. Wiele osób sięga więc po ten śro-
dek przy przeziębieniu i grypie.

Warto jednak pamiętać, że aspiryna po-
siada znacznie więcej właściwości.

Poza tym, że jest lekiem przeciwbólowym, 
przeciwgorączkowym, przynosi także ulgę 
w schorzeniach reumatycznych, ponieważ nie 
tylko łagodzi ból, ale i hamuje stan zapalny. 
Zaleca się jej przyjmowanie osobom, które 
przeszły udar lub zawał, a także profilaktycz-
nie przy chorobie wieńcowej serca, miażdży-
cy. Rozrzedza krew, dlatego osobom ze scho-
rzeniami żył głębokich w nogach zaleca się 
przyjmowanie aspiryny np. na kilka dni przed 
wielogodzinną podróżą samolotem.

Naukowcy sugerują, że zażywanie aspi-
ryny hamuje powstawanie komórek nowo-
tworowych. Regularne przyjmowanie nie-
wielkich dawek aspiryny może też zmniej-
szyć ryzyko wystąpienia nowotworów jamy 
ustnej, krtani.

Kolejni badacze (tym razem z Uniwersy-
tetu w Minnesocie) stwierdzili natomiast, że 
regularne zażywanie aspiryny może chronić 
dorosłych pacjentów przed białaczką.

Kwas acetylosalicylowy badano na wielu 
uczelniach i w wielu renomowanych labora-
toriach. Poza wspomnianymi wynikami ba-
dań udowodniono także, że ta niewielka 
tabletka może chronić przed rakiem trzustki, 
rakiem płuc, gronkowcem złocistym, choro-
bą Alzheimera czy zaćmą.

Najnowsze badania potwierdziły również 
pozytywne skutki profilaktycznego stosowa-
nia aspiryny w przypadku raka prostaty. To 
jeden z  najczęstszych nowotworów złośli-
wych u mężczyzn. Zwykle atakuje panów, któ-
rzy ukończyli 45. rok życia. Z badań wynika, że 
pacjenci z rakiem prostaty, którzy codziennie 
zażywali aspirynę lub inne leki przeciwzakrze-
powe, żyli dłużej oraz mieli większą szansę na 
całkowite wyleczenie niż mężczyźni, którzy 
nie przyjmowali tych medykamentów. Co wię-
cej, w pierwszej grupie pacjentów zanotowa-
no mniej przerzutów do innych narządów.

W małych dawkach aspiryna jest poda-
wana pacjentom, którzy obawiają się ataku 
serca. Lek zapobiega powstawaniu skrze-

pów, które wędrując z krwią powodują zato-
ry w  naczyniach wieńcowych. U  chorych 
z wykrytymi schorzeniami układu krwionoś-
nego aspiryna obniża ryzyko ataku serca 
nawet o jedną trzecią.

Ten popularny lek regularnie przyjmują 
nie tylko ludzie chorzy, ale także osoby zdro-
we, które boją się ataku serca. Zdaniem wie-
lu naukowców oraz lekarzy pacjenci, którzy 
nie zmagają się z  dolegliwościami układu 
sercowo-naczyniowego, powinni jak naj-
szybciej zaprzestać profilaktyki aspirynowej, 
gdyż w tym wypadku negatywne konsekwen-
cje codziennego brania aspiryny zdecydo-
wanie przewyższają korzyści.

Zdrowi ludzie, przyjmując ten lek profilak-
tycznie, narażają się bowiem na wystąpienie 
innej bardzo poważnej choroby. Kwas acety-
losalicylowy może wywołać krwawienia z jelit 
i mózgu, a  także przyczynić się do rozwoju 
choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Kto zatem nie powinien zażywać leków 
zawierających kwas acetylosalicylowy?

Przede wszystkim dzieci poniżej 12. roku 
życia, ze względu na możliwość rzadko wy-
stępującego, ale bardzo ciężkiego powikła-
nia – zespołu Reye’a (ostre stłuszczenie wą-
troby oraz zaburzenia neurologiczne), które 
może prowadzić do trwałego kalectwa a na-
wet śmierci.

Kobiety w ciąży, a w szczególności w trze-
cim trymestrze, ze względu na ryzyko wystą-
pienia poważnych wad rozwojowych u pło-
du. Zaobserwowano też zwiększoną skłon-
ność do krwawień u  matki i  dziecka oraz 
przedłużenie czasu trwania ciąży.

Nie jesteśmy również zaskoczeni, że ko-
biety karmiące piersią też znajdują się w tej 
grupie. Zdecydowanie nie powinny one za-
żywać aspiryny, gdyż ten lek przenika do 
mleka i może poważnie zaszkodzić dziecku.

Jak już ustaliliśmy wcześniej, aspiryna 
mimo wielu zalet może być również niebez-
pieczna. Działa ona przeciwzapalnie, zmniej-
szając produkcję substancji, które przenoszą 
informacje o stanie zapalnym w obrębie or-
ganizmu. Niestety, jeśli decydujemy się na 

Błyskotliwa kariera Błyskotliwa kariera 
wszechstronnej Aspirynywszechstronnej Aspiryny
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redukcję produkcji tych substancji, zmniej-
szamy również efektywność enzymów od-
powiedzialnych za produkcję prostaglan-
dyn, które zmniejszają wytwarzanie kwasu 
żołądkowego i chronią błonę wyściełającą 
żołądek. Negatywnym skutkiem przeciwza-
palnych właściwości aspiryny jest utrata 
PROSTAGLANDYN (są to hormony, które 
biorą udział w wielu procesach fizjologicz-
nych. To m.in. one są odpowiedzialne za ob-
jawy stanu zapalnego: obrzęk, zaczerwienie-
nie i ból, hamują również wydzielanie soku 
żołądkowego stymulowane np. pokarmem 
i równocześnie zwiększają wydzielanie śluzu 
żołądkowego – działają tym samym ochron-
nie na śluzówkę przewodu pokarmowego).

Dlatego też, osoby cierpiące na nadkwa-
sotę żołądka, chorobę wrzodową żołądka 
i  dwunastnicy są wyjątkowo narażone na 
pogorszenie choroby w związku z przyjmo-
waniem aspiryny (lek ten również bezpo-
średnio drażni błonę śluzową żołądka).

W grupie osób, które powinny ograniczyć 
stosowanie aspiryny, są również osoby cho-
rujące na astmę, w związku z tym, że może 
się ona przyczynić się do wystąpienia dusz-
ności (tzw. astmy aspirynowej).

Nie należy zapominać o osobach stosu-
jących leki przeciwcukrzycowe – aspiryna 
nasila działanie tych leków, co może prowa-
dzić do drastycznego spadku cukru we krwi 
i  omdlenia; pacjentach stosujących leki 
przeciwzakrzepowe, gdyż aspiryna dodatko-
wo rozrzedza krew; czy osobach, które 
przyjmują leki na nadciśnienie, gdyż aspiry-
na osłabia działanie tych leków.

Pamiętajmy również, że aspiryna zmniej-
sza krzepliwość krwi i  może powodować 
wydłużenie czasu krwawienia i  krwotoki, 
dlatego nie należy jej stosować przed zabie-
giem chirurgicznym (co najmniej 5–7 dni, 
nawet w przypadku niewielkich zabiegów, 
np. ekstrakcja zęba), w bólach miesiączko-
wych oraz przez osoby cierpiące na skazy 
krwotoczne (skłonne do samoistnych krwa-
wień np. hemofilia).

Kilka dodatkowych faktów, o których każ-
dy pacjent powinien wiedzieć zanim sięgnie 
po tę niepozorną, białą tabletkę, w celu zwal-
czenia bólu głowy, czy pierwszych objawów 
przeziębienia, to fakt, ze omawianego kwasu 
acetylosalicylowego nie należy łączyć z ibu-
profenem (aspiryna zmniejsza działanie prze-
ciwzapalne ibuprofenu, a ibuprofen zmniej-

sza skuteczność przeciwzakrzepowego dzia-
łania aspiryny). Jeśli Państwo przyjmujecie 
przepisaną przez lekarza ASPIRYNĘ, w czasie 
przeziębienia nie należy zażywać preparatów 
z ibuprofenem (ADVIL).

Dodatkowa informacja dla tych z nas, któ-
rzy lubią sobie od czasu do czasu wypić kieli-
szek wina, szampana lub piwo. Aspiryny 
(zresztą jak większości leków) nie należy łą-
czyć z alkoholem, gdyż zwiększa to ryzyko 
wystąpienia wspomnianej już choroby wrzo-
dowej i krwawień z przewodu pokarmowego.

ASPIRYNA jest niezwykle ważnym i sku-
tecznym lekiem. Jest bardzo ważnym ele-
mentem wielu schematów leczenia, zapo-
biega niebezpiecznym incydentom zakrze-
powym, wzmacnia pracę układu krążenia, 
chroni przed nowotworami (a przynajmniej 
wpływa na zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
chorób nowotworowych).

Jak wiadomo, nawet najlepsza rzecz sto-
sowana w  zbyt dużych ilościach może za-
szkodzić. Tym bardziej że nie ma leków bez 
skutków ubocznych oraz powikłań.

Ostrożności nigdy dość, więc dbajmy 
o to, aby świadomie wybierać leki, nawet tak 
powszechnie stosowane jak aspiryna!

To nie tylko TANI, WYGODNY, INTERNETOWY sklep, ale także prawdziwie POLSKI.

Od Polaków dla Polaków! Jeśli potrzebujesz produktów, które dostępne 
są jedynie w Polsce – MarkoVITA służy pomocą w ich zdobyciu!

Jeśli posiadanie polskich ziół, kosmetyków oraz innych preparatów pomoże Ci 
się poczuć w USA jak w rodzinnym kraju – MarkoVITA z chęcią dostarczy 
wszystko to, czego potrzebujesz pod drzwi Twojego domu!

Zajrzyj na naszą stronę i przekonaj się sam!

Kupuj w 

Twoje ulubione polskie: 

ZIOŁA • KOSMETYKI

Polecana przez Markową Aptekę Pharmacyw 
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Wiemy doskonale, jakie są efekty przemi-
jających miesięcy oraz lat, jednak w dal-
szym ciągu nie znaleźliśmy sposobu na 
utrzymanie naszej skóry i ciała w doskona-
łej kondycji mimo mijających dni…

A może jednak nie jesteśmy już całkowi-
cie bezradni w starciu z naturą i bezlitośnie 
upływającym czasem?

Otóż, bardzo wiele sie zmieniło. Dzięki 
najnowocześniejszym technologiom odkry-
wamy nowe, rewolucyjne metody na utrzy-
manie zdrowia i urody przez długi czas.

Co ciekawe, coraz częściej skłaniamy się 
również ku naturalnym metodom pielęgna-
cji skóry, włosów i paznokci.

Któż z nas nie jest przerażony wizją sta-
rzenia się?

Skóra traci jędrność, pierwsze zmarsz-
czki oraz zmieniające się rysy twarzy „spę-
dzają” nam sen z powiek.

Dzięki produktom z  serii „Sunergetic” 
wiemy już, że istnieją metody na walkę z cza-
sem i jego przykrymi konsekwencjami.

Misją tej firmy jest wykorzystanie najbar-
dziej aktualnych prac naukowo-badawczych 
oraz dostępnych informacji w celu znalezie-
nia skutecznych metod na walkę z procesem 
starzenia się.

Naukowcy wspołpracujący z  twórcami 
„Sunergetic” dowiedli, że dzięki zawartości 
sześciu utleniaczy o niezwykłym potencjale, 
produkt ten może nie tylko opóźnić proces 

starzenia się komórek naszego ciała, ale 
również odwrócić już istniejące, negatywne 
zmiany.

Wolne rodniki są niezwykle niebezpiecz-
ne dla naszego organizmu. Doprawdzają do 
zmian degeneracyjnych już na poziomie ko-
mórkowym. Bardzo często zmiany te są nie-
odwracalne i wiążą się z niezwykle poważny-
mi konsekwencjami dla naszego ciała.

Stosowanie produktów „Sunergetic” 
przynosi dowiedzione klinicznie efekty:

•  zwiększenie nawilżenia skóry i jej ela-
styczności o 54% po 8 tygodniach;

•  redukcja zmarszczek i ochrona młodej 
skóry;

•  poprawa jakości snu oraz zwiększenie 
poziomu energii;

• wsparcie antyoksydacyjne.
Badania kliniczne nad luteiną (FloraGLO®), 

przeciwutleniaczem w produktach „Suner-
getic”, wykazały bardzo wysoką efektyw-
ność tego związku w niwelowaniu objawów 
starzenia się, wspieraniu młodej skóry i re-
dukcji zmarszczek.

Formuła „Sunergetic” zawiera tylko 6 na-
turalnych składników w  dawkach klinicz-
nych, których skuteczność i bezpieczeństwo 
zostały dowiedzione w wielu badaniach kli-
nicznych przeprowadzonych na ludziach.

Ekstrakt z francuskiego melona
Wyciąg z owocu melona, który uprawia-

ny jest wyłącznie w regionie Luberon w po-
łudniowej Francji.

Ten tajny składnik zawiera koktajl prze-
ciwutleniaczy, który wydobywa wewnętrzny 
blask Twojej skóry, chroniąc organizm przed 
wolnymi rodnikami.

Ekstrakt z pestek winogron (Enovita)
Uzyskiwany z kwiatu nagietka, zawiera 

liczne właściwości przeciwutleniające.
Skład tego specyfiku został pieczołowi-

cie opracowany, dzięki czemu bardzo szybko 
uzyskał miano najbardziej zbadanej i cenio-
nej marki produktów na świecie, które kli-
nicznie wykazały zwiększenie nawilżenia 
skóry, elastyczności, spłycenie zmarszczek 
oraz zapewnienie potężnego wsparcia anty-
oksydacyjnego.

Witamina C (jako ekstrakt z jagód Camu-
-Camu).

Camu-Camu nazywana jest amazońską 
superjagodą. Roślina ta wykazuje działanie 
ściągające, przeciwzapalne, przeciwbólowe, 
immunostatyczne, przeciwwirusowe, jest an-
tyoksydantem oraz doskonałym środkiem od-
żywczym. Zawiera potężną dawkę witaminy C.

Nie zwlekaj ani dnia dłużej. Produkty 
z serii „Sunergetic” zrewolucjonizowały ry-
nek farmaceutyczny. Nie musisz już wyda-
wać majątku na drogie kremy, które działają 
tylko od zewnątrz i są nieefektywne.

Żeby wygrać walkę z upływającym czasem, 
należy zacząć od wnętrza naszego organizmu.

Dzięki „Sunergetic” stało się to możliwe.
Zapraszamy!

SunergeticSunergetic
wyglądaj pięknie i czuj się młodo!wyglądaj pięknie i czuj się młodo!

Na tym musi właśnie polegać cały twój marketing: na wytłumaczeniu potencjalnym nabywcom, w jaki sposób 
możesz uczynić lepszym ich właśne życie. Do tego się wszystko sprowadza. Zawsze!

Agnus McLeod

W życiu jest wiele form aktywności dla osób pragnących istnienia nie tylko w środowisku znajomych i bliskich, jedną z nich jest mądra 
reklama. Każdy z nas w jakimś stopniu chce być lubianym i cenionym człowiekiem. Części udaje się to naturalnie ciężką pracą i wytrwałością, 
część podpiera to również mądrą reklamą w niezłych mediach. Dzięki tym mediom jesteśmy z pokolenia na pokolenie mądrzejsi i zdobywa-
my większą wiedzę. Dlatego jeżeli czujesz potrzebę zaistnienia w naszym środowisku, zapraszamy Cię do reklamy. Wszystkim, którym bliskie 
sercu są sprawy zdrowia, bo z myślą o nim zaczęliśmy publikować nasz magazyn, oferujemy pomoc, bo im więcej będzie wiedzy, tym łat-
wiejsze będzie zrozumienie, że życie nie trwa wiecznie, ale warto żyć długo.

Jeżeli masz pytania do nas, to czekamy zawsze z radością, bo wierzymy, że mądrość i wiedza są wykładnikami nie tylko rozwoju cywili-
zacyjnego, ale i kulturowego. Dlatego zapraszamy do reklamy: 

nasz numer telefonu to  718-389-0389  lub e-mail:  markowaapteka@gmail.com
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W medycynie naturalnej brzoza wykorzy-
stywana jest od stuleci, jednak wzrost po-
pularności tego drzewa i zastosowanie na 
szeroką skalę możemy obserwować dopie-
ro od paru lat.

Zainteresowanie brzozą pozwoliło odkryć 
szerokie właściwości lecznicze pasożytujące-
go na niej grzyba, popularnie nazywanego 
hubą. Naprawdę jest to błyskoporek podko-
rowy (Inonotus obliquus) w Polsce znany pod 
wieloma nazwami: włóknouszek ukośny, bły-
skoporek ukośny brzozy, czarna huba brzozo-
wa, czarny guz brzozy, czaga lub chaga.

Znajdziemy go też na lipie, modrzewiu, 
olsze, klonie czy dębie. Stwierdzono jednak, 
że najsilniejsze działanie lecznicze ma właś-
nie huba brzozowa – zwłaszcza ta pochodzą-
ca od drzew rosnących na torfowiskach.

W medycynie ludowej wyciągi z grzyba 
Chaga były stosowane do leczenia chorób 
żołądka, nerek, wątroby, śledziony, pęcherza 
moczowego, złośliwych guzów i obrzęków.

Jej stosowanie pobudza wytwarzanie in-
terferonu –  substancji przeciwwirusowej 
obecnej u ludzi i zwierząt.

Chaga to grzyb, którego działanie jest ko-
rzystne z punktu widzenia medycyny naturalnej 
oraz coraz częściej również konwencjonalnej.

U chorych z nowotworami leczonych wy-
ciągami z Chagi stwierdzono poprawę ogól-
nego stanu zdrowia, obrazu morfologiczne-
go krwi, łaknienia i stopniowe przybieranie 
na wadze. Równie korzystne rezultaty osiąga 
się w leczeniu wyciągami z Chagi chorych na 
białaczkę.

Badania wykazały, że huba brzozowa ma 
bardzo cenne właściwości terapeutyczne 
i są to ogólnie ujmując:

– oczyszczające;
– wzmacniające układ odpornościowy;
– przeciwbakteryjne;
– przeciwzapalne;
–  przeciwnowotworowe (związki o dzia-

łaniu przeciwnowotworowym to: ino-
todiol i lanosterol);

–  przeciwwirusowe (związki terpenowe 
i laktonowe);

–  obniżające ciśnienie krwi, zwiększają-
ce liczbę erytrocytów (czerwone krwin-
ki) i  limfocytów (rodzaj białych krwi-
nek, odpowiedzialnych za walkę z in-
fekcjami);

– regulujące poziom cukru we krwi;
–  osłaniające i wspomagające odtruwa-

nie wątroby;
– przeciwutleniające;
– zmniejszające nadmierną potliwość;
– przeciwgorączkowe.

Chaga zatrzymuje liczne witaminy z gru-
py B, fenole, minerały i enzymy.

Chaga jest jednym z najbogatszych źró-
deł kwasu pantotenowego (witamina  B5), 
a ta witamina potrzebna jest do normalnego 
działania nadnercza i organów trawiennych. 
Zawiera również znaczne ilości ryboflawiny 
i niacyny (kwasu nikotynowego).

Grzyb ten jest również bardzo bogaty 
w  specjalne fenole –  związki barwnikopo-
dobne. Te związki fenolowe znane są pod 
nazwą kompleksów chromogennych (two-
rzących barwy).

Chaga może zawierać do 30% ww. kom-
pleksów barwnych. Te znajdujące się tylko 
w grzybie Chaga chronią wszystkie tkanki. 
Jeśli znajdują się w  kremie, to odżywiają 
i upiększają skórę.

Chaga jest źródłem naturalnych minera-
łów i jest szczególnie bogaty w miedź, wapń, 
potas, mangan, cynk i żelazo. Zawiera rów-
nież beta glukan, który dba o układ odpor-
nościowy, broniąc go przed bakteriami i wi-
rusami. Grzyb ten uznaje się również za je-
den ze skutecznych adaptogenow działają-
cych na stres.

Grzyby Chaga rosną dziko w lasach da-
lekiej północy. Zawierają dużo środków od-
żywczych z drzewa, co sprawia, że zawarte 
w nich substancje są trwalsze od tych znaj-
dujących się w ziołach.

Grzyby posiadają ogromną moc. Nie na-
leży o nich zapominać. Daj sobie szansę na 
zdrowe, długie i komfortowe życie.

Wstąp do Markowej Apteki Pharmacy 
i dowiedz się wiecej.

Zapraszamy!

GrzybGrzyb
nie tylko na stres...nie tylko na stres...
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► Pani Doktor, proszę nam opowiedzieć, 
na czym polega medycyna prewencyjna?

– Medycyna prewencyjna wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom społeczeństwa XXI 
wieku. Jej celem jest działanie na rzecz po-
prawy stanu zdrowia młodych ludzi, którzy 
gromadzą już w życiu płodowym i w dzieciń-
stwie kapitał, jakim organizm rozporządza 
w  wieku późniejszym. Prewencja nie jest 
leczeniem. To raczej potrzeba wyeliminowa-
nia niedoborów minerałów i witamin. Ja nie 
leczę chorób, ja leczę pacjentów. Przychodzą 
do mnie ludzie, którzy byli już u wielu innych 
lekarzy i wciąż nie wiedzą, dlaczego źle się 
czują. Wczoraj była tu pani, która jedząc bar-
dzo niewiele, wciąż tyje. Wyniki badań są 
przecież dobre. W nawiązaniu do pani pyta-
nia, leczenie, które uprawiam, jest rozmową 
i  czynnym słuchaniem pacjenta. Wszyscy 
mamy na przykład alergie. Cywilizacyjnym 
problemem stają się kłopoty z  tarczycą 
i stresem. Wiele młodych osób wspomaga 
się psychotropami. Ludzie nie wiedzą, jak 
jeść i  co pić. Co druga osoba miewa pro-
blemy z  wypróżnianiem. Co pani powie 
o 16-letnim chłopaku z nowotworem prosta-
ty z  przerzutami do kości, albo 31-letniej 
dziewczynie, która przechodzi menopauzę? 
Ale cóż się dziwić, wystarczy włączyć telewi-
zor, posłuchać reklam, aby odczuć na włas-
nej skórze, na czym polega pranie mózgu. 
Poza tym, jak wiadomo, prawidłowa waga 
urodzeniowa i  przeciwdziałanie otyłości 
w  dzieciństwie zmniejszają prawdopodo-
bieństwo wystąpienia cukrzycy, otyłości lub 
miażdżycy tętnic wieńcowych w wieku doj-

rzałym. Z kolei odpowiedni sposób odżywia-
nia, ograniczanie kalorii, spożywanie dużych 
ilości jarzyn i owoców, sport oraz aktywność 
intelektualna sprzyjają zachowaniu zdrowia 
i dobrego samopoczucia na długie lata. Ale 
o tym się nie mówi, bo po co komu zdrowe 
społeczeństwo? 

► Czy uważa Pani, że suplementy i pro-
biotyki są potrzebne każdemu organi-
zmowi?

– Wierzę w minerały i probiotyki, jed-
nak lubię też utrzymywać równowagę we 
wszystkim. Mam pacjenta, który przyniósł 
mi w zeszłym tygodniu prawie 60 buteleczek 
specyfików. W moim odczuciu takie zacho-
wanie graniczy z absurdem. Każdy człowiek 
ma inne potrzeby, dlatego leczenie powinno 
się ustalać dla każdej osoby indywidualnie. 
Przykładowo, jeśli ktoś zażywa suplementy, 
a  ma problem z  wchłanianiem i  z  trawie-
niem, to jest to bezsensowne, prawda? Za-
czynam od podstaw, robię badanie stolca, 
moczu, badanie na obecność metali ciężkich, 
testy na obecność kwasów organicznych 
i wiele innych, a potem, w oparciu o wyniki, 
wybieram stosowne leczenie.

► Jak stres wpływa na nasze zdrowie?

– Najczęściej odczuwanymi na co dzień 
dolegliwościami związanymi ze stresem 
i  napięciem są: ból szyi, bóle głowy, ból 
w dolnej części pleców, uczucie dławienia 
w  gardle, drżenie kończyn, przyspieszone 
trzepotanie powiek oraz inne tiki nerwowe. 

Organizm, który poddany jest długotrwałe-
mu rozdrażnieniu, szybciej zużywa niektóre 
składniki odżywcze.

Potrzebuje wówczas więcej witamin 
z  grupy B, aby prawidłowo funkcjonował 
centralny układ nerwowy, i więcej witami-
ny C oraz cynku, w celu zwiększenia odpor-
ności na infekcje. W walce ze zmęczeniem 
wywołanym stresem bardzo pomaga zbilan-
sowana dieta. A jak wpływa stres na nasze 
zdrowie? Nowotwory to nie są genetyczne 
uwarunkowania, a  właśnie stres. Choroba 
wieńcowa to nie jest choroba wieńcowa, to 
właśnie stres. 

Pasjonuję się testosteronem. Moi 20-let-
ni pacjenci cierpią na odwapnienie kości 
spowodowane niskim poziomem testostero-
nu. Mam chłopaka 28-letniego z osteoporo-
zą. To są zagadnienia, które nie istnieją dla 
tradycyjnej medycyny, bo nie mieszczą się 
w schemacie. 

► Geny a zdrowie?

– Geny to 30%, pozostałe 70% to środo-
wisko. Dla naszego zdrowia znacznie waż-
niejszy niż geny jest tryb życia. To od niego 
zależy, czy poszczególne geny się uaktywnią, 
czy też nie. Los jest tak naprawdę w naszych 
rękach, a dbanie o siebie przynosi nie tylko 
doraźne korzyści, ale też zmienia sposób 
manifestowania się genów. Co więcej, nasze 
wybory wpływają na los kolejnych pokoleń 
na poziomie genetycznym, a to, jak zajmuje-
my się dziećmi, odbija się nie tylko na ich 
psychice, ale również na ich aktywności ge-
nowej. 

Eliksir Eliksir 
młodościmłodości

„Moim celem jest zapewnić każdemu pacjentowi optymalny stan jego zdrowia”
– dr Sabina Grochowska

C I E K A W E  R O Z M O W Y
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 Na przykład ruch ogranicza ekspresję 
genów zwiększających ryzyko m.in. oty-
łości i  zapadnięcia na cukrzycę typu 2. 
Podobnie przeciwrakowo działa regular-
ne spożywanie m.in. brokułów, czosnku 
i cebuli. Negatywne skłonności genetycz-
ne możemy zneutralizować właściwym 
trybem życia – na przykład rzucając pa-
lenie, dezaktywujemy geny zwiększające 
podatność na choroby płuc, w  tym no-
wotwór.

► Co w  Pani odczuciu jest eliksirem 
młodości?

– Na skutek wielu nieszczęśliwych zda-
rzeń często popadamy w różnego rodzaju 
depresje i stany nostalgiczne. Nasze emocje 
są bardzo zróżnicowane i  nie można ich 
jednoznacznie zdefiniować. Uczucia ludzkie 
są niesamowicie skomplikowane, a ich pod-
łoże bardzo różne. Musimy jednak pamię-
tać, że większość życiowych doświadczeń 
pozostawia trwały ślad w naszej psychice. 

Uważam, że najważniejsze i  najzdrowsze 
jest pozytywne nastawienie. O  dobry na-
strój trzeba zadbać, dlatego też po godzi-
nach spędzonych w pracy, musimy pozwo-
lić sobie na mały relaks. Widzi pani, w mo-
jej praktyce ja nie mam starych pacjentów. 
Przychodzą do mnie młodzi, cierpiący lu-
dzie. Często opowiadają mi o ojcu, który ma 
chorobę wieńcową i nadciśnienie, mamie, 
która jest na pięciu lekach przeciwdepresyj-
nych. Ich problemem i troską jest przyszłość 
– własna przyszłość. Pytają mnie, jak żyć, 
żeby nie zamienić się w  kopię rodzica. 
W moim odczuciu nie ma magicznej tablet-
ki na wszystko, jednakże przeprogramowa-
nie schematu myślenia diametralnie od-
mieni nasze życie. Czasami należy zapo-
mnieć, co czujemy i przypomnieć sobie, na 
co zasługujemy. A prawdą jest, że zasługu-
jemy na to, na co sobie pozwalamy. Nasz 
mózg od najwcześniejszych lat jest bom-
bardowany przekonaniami otoczenia – ro-
dziny, nauczycieli, znajomych i całej reszty 

społeczeństwa – o tym jacy (nie) powinni-
śmy być, co (nie) powinniśmy robić, na co 
nas (nie) stać i kiedy (nie) jesteśmy atrak-
cyjni. Niestety większość z nas jest zapro-
gramowana negatywnie, oczekując od sie-
bie i od życia mniej niż na to naprawdę za-
sługują. Dobrze jest zdać sobie sprawę, że 
to my sami w znacznej mierze decydujemy 
o tym, jak szybko starzeją się nasze dusza, 
ciało i umysł.

Dziękujemy za rozmowę.

W razie dodatkowych pytań 
zapraszamy do gabinetu pani:

dr Sabiny Grochowski
850 7th Avenue 

New York, NY 10019
Tel.: 212 586 2605 
Fax: 212 586 2049

e-mail: 
appointments@SabinaGrochowskiMD.info 

ImmuCore 
na zdrowie 
codziennie

 
„ImmuCore”, produkt firmy Metage-
nic to innowacyjna, doskonała forma 
wspierania naturalnej odporności na-
szego organizmu. 

Tempo naszego życia, dni pełne 
obowiązków, stresujących sytuacji, 
mogą nadwyrężyć nasz organizm oraz 
przyczynić się do wystąpienia przewlekłego osłabienia i zmęczenia, 
skutkującego zwiększoną podatnością na niektóre choroby, infek-
cje wirusowe i bakteryjne, etc. 

„ImmuCore” zawiera wiele cennych składników, pomagają-
cych nam utrzymać dobrą kondycję psychiczną i  fizyczną. Są to 
między innymi wyciągi z grzybów, znanych szerzej jako doskonałe 
remedia na wiele schorzeń. Ekstrakt z grzybów Reishi jest starożyt-
nym chińskim środkiem, który nazywany jest „eliksirem życia”. 
Bierze on udział w obniżaniu ciśnienia krwi, ograniczaniu występo-
wania alergii oraz w  regulacji pracy układu odpornościowego. 
Grzyby Fu-Ling poprawiają funkcje nerek, obniżają cholesterol 
w surowicy krwi, redukują stany zapalne oraz mogą mieć również 
antyrakowe i przeciwwymiotne działanie. Grzyby Turkey Tail, Oy-
ster, Cordyceps i Maitake są jednymi z najbardziej docenianych 
„grzybów medycznych”, gdyż bogate są w działające antyrakowo 
polisacharydy. „ImmuCore” dodatkowo zawiera szeroki wachlarz 
witamin i mikroelementów, takich jak: 

Witamina C – jeden z najpowszechniejszych antyoksydantów. 
Wpływa na wytwarzanie kolagenu, z którego jest produkowana 
tkanka łączna. Obecność kolagenu, a więc pośrednio witaminy C, 
ułatwia gojenie się ran, złamań, hamuje tworzenie się sińców, po-
wstawanie krwotoków i krwawień dziąseł. Dzięki niej zdrowe ko-
mórki stają się odporne na zakażenia i uszkodzenia.

Witamina D – podstawową funkcją tej witaminy w organizmie 
jest utrzymanie równowagi wapniowo-fosforanowej. Wpływa ona 
również korzystnie na obniżenie ciśnienia tętniczego i zmniejsze-
nie ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, na układ 
immunologiczny, pracę gruczołów wydzielania wewnętrznego czy 
funkcje śródbłonka (w naczyniach krwionośnych).

Niacyna – odgrywa ważną rolę w procesach fizjologicznych 
mięśni, obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz skó-
ry. Pobudza wydzielanie soku żołądkowego, wzmaga perystaltykę 
jelit. Jednak najbardziej nas interesującą własnością leczniczą tej 
witaminy jest wpływ na zmniejszenie cholesterolu i tłuszczów 
w organizmie.

Cynk – bierze udział między innymi w mineralizacji kości, goje-
niu się ran, wpływa na pracę układu odpornościowego, prawidło-
we wydzielanie insuliny przez trzustkę oraz na stężenie witami-
ny A i cholesterolu.

Selen oraz kwas oleanolowy – selen uznaje się za czynnik an-
tykancerogenny, zapobiegający procesom proliferacji i wzrostowi 
nowotworów. Inna ważna jego funkcja polega na zapobieganiu cho-
robom naczyniowym serca i zawałom. Poza tym stymuluje on układ 
odpornościowy oraz posiada właściwości przeciwzapalne i antywi-
rusowe, pośrednio chroni również przed zatruciem metalami ciężki-
mi. Kwas oleanolowy to kolejny czynnik zwiększający odporność. 

Metage-
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ości na-

 pełne 
ytuacji, 
m oraz 
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Amino Care cream Amino Care cream 
– kremuj, młodości blask wyczaruj!– kremuj, młodości blask wyczaruj!
W  pewnym wieku zaczynamy myśleć 
o tym, jak zatrzymać czas, a przynajmniej, 
jak nie dopuścić do starzenia się skóry. Je-
śli jeszcze nie chcemy zdecydować się na 
zabiegi medycyny estetycznej, to wybiera-
my kremy, najlepiej te, które wygładzą 
istniejące zmarszczki i  nie dopuszczą do 
powstania nowych. Dlatego też postano-
wiliśmy przedstawić markę AMINOCARE 
– nowość i rewolucję na rynku kosmetycz-
nym w zakresie pielęgnacji skóry twarzy.

Może być stosowany przez alergików, 
gdyż jego delikatna formuła nie powoduje 
podrażnień ani uczuleń. Formuła kremu zo-
stała opracowana przez lekarza i naukowca 
polskiego pochodzenia Stanisława Burzyń-
skiego. Liczne badania nad skutecznością 
kremu pokazały, że efekty procesu starzenia 
można odwrócić. AMINOCARE jest to seria 
produktów kosmetycznych, które skutecznie 
opóźniają procesy starzenia oraz likwidują 
już istniejące efekty i oznaki upływającego 
czasu. AMINOCARE jest to unikalna mie-
szanka aminokwasów, które są kluczowymi 
prekursorami białek, w tym enzymów, które 
regulują szlaki komórkowe w organizmie.

Jednym z produktów AMINOCARE jest 
nawilżający krem przeciwzmarszczkowy. 
Swoją skuteczność zawdzięcza przede 
wszystkim niezwykłej kombinacji składni-
ków. Stosowanie tego kremu stymuluje 
układ odpornościowy, zwiększa jędrność 
skóry oraz jej wytrzymałość na szkodliwy 
wpływ czynników środowiskowych oraz 
wpływ przemijającego czasu.

Kolejny produkt AMINOCARE to suple-
ment Aminocare A10.

Aminocare A10 zawiera zwiększoną ilość 
aktywnych przeciwutleniaczy ze względu na 
obecność wyciągu z zielonej herbaty i  liko-
penu. Ekstrakt z  zielonej herbaty pomaga 
wspierać metabolizm, a likopen, posiadający 
właściwości przeciwutleniające, zapewnia 
wsparcie dla układu krążenia. Aminocare A10 
swoją skuteczność zawdzięcza przede wszyst-
kim niezwykłej kombinacji składników. Są to 
między innymi:

GRANAT
Granat to czerwony owoc bogaty w prze-

ciwutleniacze, witaminy, kwas foliowy, że-
lazo. Granaty są doskonałym źródłem wita-
miny C. Owoc granatu chroni przed starze-
niem, wspiera regenerację komórek skóry 
i wspomaga gojenie. Ponadto granat poma-
ga zwalczać szkodliwe wolne rodniki i wspie-
ra układ odpornościowy oraz krążenie; ha-
muje rozwój nowotworu, nie dopuszczając 
do tworzenia się nowych komórek nowo-
tworowych.

WITAMINA B
Witaminy z  grupy B pełnią ważne role 

w organizmie, który sam ich nie wytwarza, 
dlatego należy pamiętać o ich systematycz-
nym dostarczaniu. Witamina B2, zwana też 
ryboflawiną, zapewnia prawidłowe funkcjo-
nowanie układu nerwowego, bierze czynny 
udział w produkcji krwinek czerwonych oraz 
wytwarzaniu hormonów. Niezwykle istotna 
rola witaminy  B2 polega ma aktywnym 
uczestnictwie w procesie metabolizmu. Do-
starcza energii, a także odpowiada za rów-
nowagę psychiczną. Zawarte w witaminie B2 
enzymy aktywnie chronią przed nowotwo-
rami.

MLECZKO PSZCZELE
Mleczko pszczele uważane jest przez 

wielu lekarzy i naukowców za jedną z naj-
bardziej złożonych substancji. Zawiera biał-
ka, aminokwasy , kwas deoksyrybonukleino-
wy, witaminy B1, B2, B5, B6, C, E, biotynę, 
niacynę i kwas foliowy, który dodaje energii 
i wspomaga układ odpornościowy. Mleczko 
pszczele w znacznej mierze zawiera gam-
ma-globulinę, która stymuluje system od-
pornościowy i podejmuje skuteczną walkę 
z infekcjami. Mleczko pszczele jest skutecz-
ne w powstrzymywaniu procesu starzenia 
–  redukuje zmarszczki i przebarwienia na 
twarzy.

ZIELONA HERBATA
Wysoka zawartość flawonoidów, czyli 

związków polifenolowych będących przeciw-

utleniaczami, sprawia, że zielona herbata ma 
działanie antyrodnikowe. Jeden z nich, galu-
san jest 20 razy silniejszy niż witamina C. 
Innym równie ważnym przeciwutleniaczem 
jest tanina działająca antybakteryjnie oraz 
antywirusowo. Wspomaga ona leczenie bak-
teryjnych schorzeń przewodu pokarmowe-
go. Regularne stosowanie zielonej herbaty 
obniża poziom trójglicerydów i cholesterolu, 
co zmniejsza zagrożenie miażdżycą. Obniża 
ciśnienie krwi poprawiając przy tym krąże-
nie, zmniejszając ryzyko wystąpienia chorób 
serca. Zielona herbata jest niezbędnym ele-
mentem terapii w walce z nowotworami.

AMINOKWASY
Aminokwasy to substancje, z których zbu-

dowane są białka – zarówno te, które spoży-
wamy, jak i te, które znajdują się w naszym 
organizmie. Gwarantują zdrowie (wpływają 
na produkcję hormonów, regenerują komór-
ki, biorą udział w przemianie cukrów i tłusz-
czów). Pomagają również w  regeneracji 
uszkodzonych komórek, mięśni, skóry oraz 
narządów wewnętrznych, a  także włosów 
i paznokci. Niektóre z nich wpływają nawet 
na nastrój, odgrywając istotną rolę w proce-
sach układu nerwowego, łagodzą też skutki 
palenia papierosów i picia alkoholu.

LIKOPEN
Likopen jest naturalnym składnikiem 

żywności. Ma działanie przeciwutleniające, 
dlatego spożywanie likopenu przyczynia się 
do zachowania dobrego stanu zdrowia. Za-
pobiega procesom starzenia i niweluje nega-
tywny wpływ promieniowania UV na skórę.
Likopen wpływa korzystnie na gęstość mine-
ralną kości, dzięki czemu zmniejsza ryzyko 
wystąpienia osteoporozy i zapewnia wspar-
cie dla układu krążenia. Likopen może mieć 
znaczący wpływ na zahamowanie rozwoju 
lub zapobieganie niektórym chorobom.

Koniecznie zajrzyj do Markowej Apteki 
i zapytaj o krem Aminocare! Będzie on sta-
nowił niezapomniany i rewelacyjny prezent 
na wszystkie 365 dni roku.
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Rozmowa Rozmowa 
z gwiazdąz gwiazdą

Z Małgorzatą Potocką, polską aktorką, reżyserką, producentką filmową, 
klientką Apteki Markowej rozmawiała Jagoda Sobczyńska-Pruszko

► Skąd zna Pani Marka? Dlaczego korzysta Pani z Apteki 
Markowej?

Marek jest, można śmiało powiedzieć, postacią kultową. W mo-
mencie, gdy się mówi: idę do apteki, w podtekście myśli się o Aptece 
Markowej, zupełnie tak jakby nie było na Greenpoincie innych punk-
tów. Poznałam Marka około 10 lat temu, dzięki mojej przyjaciółce 
Zosi Kłopotowskiej, naczelnej gazety Kurier Plus. Wszystkie swoje 
zamówienia witaminowe i  odmładzająco-regenerujące nabywam 
u Marka. Przewaga tego punktu nad innymi aptekami nie jest tylko 
związana z postacią Marka, ale przede wszystkim z profesjonalnym 
zespołem, który posiada bardzo wysokie kwalifikacje i faktycznie zna 
się na zdrowiu.

► Pani sposób na zdrowie?
Wyznaję zasadę zdrowego podejścia do życia i dbania o siebie. 

Miałam to szczęście, że urodziłam się w rodzinie, która miała zdrowe 
nawyki żywieniowe. Moja mama, w czasach kiedy nikt nie wiedział 
o medycynie wschodu czy o medytacji, uczyła mnie, że nie wolno jeść 
białego chleba, wieprzowiny czy glutenu. Wtedy może się z tego śmia-
łam, bo koleżanki przynosiły do szkoły pyszną kanapkę na bazie białej 
bułki, a ja musiałam jeść czarny kawałek chleba z kiełkami i pasztetem 
sojowym. Cóż, po cichu zamieniałam się z nimi kanapkami (śmiech). 
Mama preferowała kuchnię francuską –  lekką i bardzo jarzynową. 
Więc miałam zupełnie inne dzieciństwo niż te dzieci, które jadły na 
obiad kotlet schabowy z kapustą zasmażaną i  kartoflami. U mnie 
w domu nikt takiego dania nie gotował. Ta lekcja została mi na całe 
życie. Od chwili, gdy zostałam aktorką, zaczęłam pracować z psychiką, 
która najczęściej nie wytrzymuje w konfrontacji z ciągłym stresem, 
zajęłam się jogą i medytacją. Stare powiedzenie: „w zdrowym ciele 
zdrowy duch” jest jak najbardziej słuszne. To, w jakiej jesteśmy kon-
dycji fizycznej, ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie.

► Jaki sport Pani uprawia?
Przede wszystkim biegałam. Moim sąsiadem jest polityk i profe-

sor nauk ekonomicznych a także maratończyk, Grzegorz Kołodko. 
Właściwie to on, 20 lat temu, zmobilizował mnie do biegania. Zapa-
liłam się do tego niesamowicie. Bez względu na to, gdzie byłam 
– czy w Kijowie, czy w Moskwie, czy w Londynie – zawsze miałam 
w torbie tenisówki i codziennie biegałam. Obecnie korzystam z klubu 
fitness i codziennie po 1,5 godziny ćwiczę intensywnie na siłowni.

► Czy ma Pani jakieś problemy zdrowotne? Jakich suplemen-
tów używa Pani stale?

Mam alergię żywieniową. Nie mogę jeść rzeczy, które zawierają 
chemię, barwniki, wzmacniacze smaku czy glutaminian sodu. Są to 
produkty, które uczulają mnie w straszny sposób. Przeszłam też ope-
rację kręgosłupa. Zrezygnowałam z  biegania, jazdy konnej, nart 
i szermierki. Od wielu lat wierzę natomiast w suplementy. Jestem 
przekonana, że w żywności, nawet tej organicznej, nie ma dostatecz-
nej ilości witamin. Moje koleżanki śmieją się czasem, że u  mnie 
w domu na regałach leżą same suplementy i mogłabym już z powo-
dzeniem otworzyć swój punkt apteczny. Wszelkie tabletki kupuję 
właśnie u Marka, bo jego rada jest dla mnie najcenniejsza, a poza 
tym jest konkurencyjny, jeśli chodzi o ceny. W Polsce te same pro-
dukty są dużo droższe, a tu, każdy wie – u Marka najtaniej (śmiech). 
W mojej domowej apteczce są zawsze grzyby Reishi, czyli „boski 
grzyb nieśmiertelności”, probiotyki, witamina D, witamina C, omega 3, 
enzymy trawienne i Ginkgo Biloba.

► Jest Pani podobna do Feniksa, który odradza się z popiołu.
Faktycznie, patrząc na moje koleżanki, które wielokrotnie wpa-

dały w depresję, muszę przyznać, że całkiem dobrze sobie w życiu 
radzę. Mam też pewnie genetyczną naturę lwa, który wierzy, że 
wszystko będzie dobrze. Otacza mnie poza tym grupa sprawdzonych 
przyjaciół i córki – Matylda oraz Weronika – które nadają sens i pięk-
ną barwę mojemu życiu.

► Czym jest dla Pani zdrowy styl życia?
Nie wierzę w leżenie u kosmetyczki i bycie tym sposobem atrak-

cyjną. Piękno i młodość nie pochodzi z zewnątrz tylko z wnętrza. 
Wyznaję buddyjskie motto: Jesteś tym, co jesz. Jeśli do pieca, czyli 
do ciała, nie dasz dobrego paliwa, to nie będzie dawało ci energii. 
Nie wolno traktować się powierzchownie i byle jak. Uważam, że tro-
chę za późno zaczęłam dbać o ducha, bowiem ciałem interesowałam 
się już w szkole filmowej. Ale świadomość przyszła do mnie około 
10 lat temu. Zdrowy styl życia to w moim wykonaniu regularne ba-
dania. Odwiedzam lekarza co pół roku i  robię dokładny przegląd 
techniczny (śmiech). W Polsce korzystam również z komory hiperba-
rycznej, która jest świetnym narzędziem długowieczności, ponieważ 
stymuluje wzrost multipotencjalnych komórek macierzystych, które 
„naprawiają” nasze ciała.
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► Co sądzi Pani o kosmetyce estetycznej?
Każda z nas chce być jak najdłużej młoda. To jest oczywiste i lo-

giczne. Moje sposoby na bycie estetycznie piękną (śmiech) to po 
kolei:

1. zdrowe jedzenie,
2. sport i suplementy,
3.  mezoterapia – odmładzanie skóry dzięki zastrzykom z kwa-

sem hialuronowym, krzemionką organiczną i kompleksami 
multiwitaminowymi, które stymulują metabolizm komórek, 
zwiększają produkcję kolagenu i elastyny, czyli poprawiają 
stan mojej skóry. Nie stosuję botoksu, bo jako aktorka muszę 
mieć twarz z pełną mimiką,

4.  zabieg wstrzykiwania osocza krwi w twarz, bowiem kremy, 
niestety, nie działają tak, jak sugerują producenci w rekla-
mach.

► A dieta? Ma Pani świetną figurę.
Dziękuję. Nie wierzę w diety i nie lubię nawet tego słowa. Zmia-

na sposobów odżywiania – znacznie lepiej i mniej stresująco brzmi 
od słowa „dieta”. Jem głównie warzywa, ryby, kaszę jaglaną. Wie-
rzę w „slow food”. Jedzenie ma być bowiem przyjemnością. Musi-
my być świadomi smaków, zapachów i w ogóle tego, co spożywa-
my. Zrezygnowałam całkowicie z produktów mlecznych, nie jem 
też pszenicy. Nie mam już kłopotów z nadwagą. Jem cztery razy 
dziennie. Co trzy godziny niewielką miseczkę, stosuję tzw. dietę 
garstkową. Staram się jeść produkty proste – niefaszerowane, nie-
zapiekane, bez sosów. Wszystko jest czyste i proste.

► Proszę powiedzieć na koniec, czy uważa Pani, że poradnik 
Apteka Markowa jest trafionym pomysłem?

Uważam, że ludzie potrzebują gazety o zdrowiu z mądrymi, 
wiarygodnymi informacjami. Wiadomo, że wierzymy w reklamy, 
ale potrzebna jest nam taka prasa, która ma w sobie pewien roz-
sądek. Na rynku jest sporo poradników mówiących o współczesnej 
medycynie, wynalazkach czy nowych badaniach. Uważam, że takie 
gazety są jak najbardziej potrzebne. Z pewnością więc sama bar-
dzo chętnie sięgnę do lektury Markowej Apteki (śmiech).

Dziękuję za rozmowę.

Łososiowy 
naturalny 
KOLAGEN 
na łuszczycę 
Kolagen z łososia jest jedynym w swoim rodzaju, unikalnym, 
opatentowanym produktem, który bezpośrednio eliminuje przy-
czyny łuszczycy i egzemy, przywracając jednocześnie prawidłowy 
stan skóry. Produkt, który nie tylko jest w 100% naturalny, jest 
również produktem przebadanym dermatologicznie.

Dzięki swojej unikalnej, żelowej formule, kolagen z łososia 
jest niezwykle łatwo przyswajalny, bowiem przenika przez barie-
rę skóry w przeciągu kilku sekund. Po wchłonięciu do wnętrza 
skóry kolagen tworzy unikalną sieć, która wspiera strukturę skó-
ry oraz mobilizuje fibroblasty do produkcji własnego kolagenu.

Nowo utworzona sieć kolagenowa wiąże wodę i substancje 
lipidowe, dzięki czemu następuje szybka i efektywna regeneracja 
skóry, która staje się odporna na przesuszenie.

Kolagen ze skóry łososia zawdzięcza swoją skuteczność oraz 
niezwykłą przyswajalność naturalnemu pochodzeniu. Struktura 
kolagenu ze skóry łososia jest identyczna ze strukturą kolagenu, 
wchodzącego w skład skóry człowieka.

W żelu kolagenowym ze skóry łososia zawarte również zosta-
ły olej jojoba oraz naturalne kwasy tłuszczowe, które intensyw-
nie regenerują strukturę skóry, mają właściwości nawilżające, 
zmiękczające oraz kojące. Bogata formuła tego specyfiku zosta-
ła dodatkowo wzbogacona fitosterolami oraz witaminami A i E, 
które znacznie zwiększają elastyczność skóry oraz zabezpieczają 
przed nadmierną utratą wody.

Dzięki zawartości naturalnej euceryny, skóra dodatkowo zy-
skuje na jędrności, elastyczności oraz odporności na niekorzyst-
ne warunki atmosferyczne, takie jak słońce, mróz czy wiatr.

Unikalne połączenie wyżej wymienionych składników stano-
wi niezwykle skuteczną metodę pielęgnacji skóry przesuszonej, 
ze skłonnością do pękania czy złuszczania się. Dzięki stosowaniu 
żelu z kolagenem ze skóry łososia skóra nie tylko odzyskuje daw-
ny blask i elastyczność, ale również zwiększają się jej zdolności 
regeneracyjne.

Pamiętajmy, kolagen ze skóry łososia to:
•  zwiększone nawilżenie skóry oraz ochrona przed utratą 

wody,
•  przyspieszenie procesu gojenia się skóry oraz wydłużenie 

okresu bezobjawowego takich dolegliwości jak egzema czy 
łuszczyca,

•  właściwości łagodzące,
•  ograniczenie łuszczenia się skóry,
•  zmniejszenie świądu,
•  zwiększenie elastyczności i wytrzymałości skóry.
Dodatkowo żel z kolagenem ze skóry łososia jest niezwykle 

skuteczny w pielęgnacji atopowego zapalenia skóry oraz alergii. 
Zmniejsza również ryzyko powstawania blizn oraz pajączków 
naczyniowych.
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Młody chłopak w aptece:
– Poproszę dwa testy ciążowe.
W tym momencie otrzymuje sms-a. Wy-

ciąga komórkę i czyta:
– Co za dzień... Jeszcze jeden proszę...

☺ ☺ ☺

Przychodzi babcia do apteki i mówi:
– Poproszę jakiś środek antykoncepcyjny.
– Babciu, ale po co babci środki antykon-

cepcyjne?
– Na ból głowy.
– Ale przecież to nie jest na ból głowy!
– Jak to nie? Dam wnuczce przed wyj-

ściem na imprezę i już mnie o nią głowa nie 
boli.

☺ ☺ ☺

Przychodzi mały Jasio do apteki i mówi do 
aptekarza:

– Proszę mi dać coś do zapobiegania ciąży!

Markowa Poliklinika Śmiechu
Drodzy Czytelnicy Markowej Apteki, jak powszechnie wiadomo, apetyt 
wzrasta w miarę jedzenia. Podobnie jest z endorfinami: im wyższy ich po-
ziom, tym większą mamy ochotę na powtórzenie bodźca, który pobudził ich 
wydzielanie. A więc im więcej endorfin, tym większy na nie mamy apetyt. 
I tak jest w kółko :) Im więcej uśmiechu, tym więcej szczęścia, zatem zapra-
szamy do wspólnego pobudzania hormonu szczęścia.

Aptekarz ściszonym głosem zwraca Jasio-
wi uwagę:

– Po pierwsze, to o takim czymś mówi się 
szeptem, a nie na cały głos. Po drugie – to nie 
jest dla dzieci. Po trzecie – niech ojciec sobie 
sam przyjdzie, a po czwarte – są tego różne 
rozmiary.

Na to Jasio:
– Po pierwsze – w przedszkolu uczyli 

mnie, żeby mówić głośno i wyraźnie. Po dru-
gie – to nie jest „nie dla dzieci”, tylko przeciw-
ko dzieciom. Po trzecie – to nie dla ojca, tylko 
dla mamy. A po czwarte – mama jedzie do 
sanatorium i potrzebuje wszystkie rozmiary.

☺ ☺ ☺

Przychodzi Jasio do apteki i pyta:
– Czy jest kwas acetylosalicylowy?
– Znaczy się aspiryna, tak?
– No właśnie! Wciąż nie mogę zapamię-

tać tej trudnej nazwy!

Na długą, srogą zimę
na mrozy i na deszcz
najlepsze witaminy
i dobrze o tym wiesz

Dla pięknej Walentynki
dla babci i teściowej
kup dzisiaj witaminki
by żyło im się zdrowiej

By świat miał znów kolory
i wzrok był na 102
najlepsza jest marchewka
i witamina A

Na skołatane nerwy
i życie w ciągłym pędzie
niech witamina B
ich wybawieniem będzie

Gdy przeziębienie złapie
i w kościach zacznie łamać
to z witaminą C
nie będzie żaden dramat

A kiedy serce słabe
z miłości lub jej braku
to witamina E
ustrzeże od ataku

Bo wiedzą o tym wszyscy
i chłopcy i dziewczynki
by zdrowo żyć i długo
potrzebne witaminki

Więc zamiast czekoladek
maskotek, rajstop, fig
podaruj suplementy
by serce podbić w mig


