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WITAMINA

Witamina K jest bowiem związkiem rozpuszczalnym w  tłusz
czach, którego wchłanianie odbywa się właśnie tą drogą. 

Na witaminę K składają się cztery związki. Dwa z nich są natu
ralne, dwa – syntetyczne. Składniki naturalne to filochinon oraz me
nachinon. Pierwszy z nich, tzw. witamina K1, znajduje się przede 
wszystkim w zielonych warzywach: kapuście, sałacie, lucernie, jar
mużu, brokułach, brukselce i  szpinaku oraz w niektórych olejach 
i owocach. Menachinon, czyli witamina K2, dostarczana jest głów
nie przez bakterie flory jelitowej.

Związki syntetyczne to witamina K3 i witamina K4. Są one sto
sowane w celu uzupełniania niedoborów witaminy K 
u ludzi i zwierząt. Obecnie odchodzi się od tych 
substancji z powodu ich potencjalnej tok
syczności.

Forma K2 jest witaminą produ
kowaną przez bakterie znajdujące 
się w jelicie człowieka i jest gene
ralnie nieaktywną formą wita
miny K. Dzięki enzymom obec
nym w wątrobie, jest ona prze
kształcana w postać aktywną, 
czyli wspomnianą już wcześ
niej witaminę K1. 

Warto zauważyć, że obie 
postacie witaminy K pełnią inne 
funkcje. Witamina K1, w imponu
jących ilościach występująca w zie
lonych warzywach, takich jak szpi
nak czy brokuły, jest niezbędna do pra
widłowego przebiegu procesu krzepnięcia 
krwi.

Mechanizm działania witaminy K2 jest podobny 
do witaminy K1. Tradycyjnie witaminę K uznaje się za czynnik 
wymagany do krzepnięcia krwi, ale najnowsze badania poka
zują, że witamina K2 działa na szereg innych ważnych funkcji 
organizmu. 

Jedną z bardzo ważnych ról wydaje się być aktywacja i wzmac
nianie białek GLA. Białka te mają wpływ na:

– krzepnięcie krwi – za wpływ na czynniki: II (protrombina), 
VII (prokonwertyna), IX (zwany czynnikiem Christmasa), X (czynnik 
StuartaProwera), jak również na białka krzepliwości krwi (C, S, Z) 
odpowiadają białka GLA syntezowane w wątrobie;

– mineralizację kości, czyli wzmacnianie ich struktury – to rola 
osteokalcyny, czyli białka GLA wytwarzanego przez osteoblasty (ko
mórki tworzące kości, występujące w miejscach, gdzie odbywa się 

wzrost lub przebudowa tkanki kostnej, wytwarzają część organiczną 
macierzy kostnej, w której następnie odkładają się kryształy fosfo
ranów wapnia);

– zapobieganie odkładaniu się wapnia – białko MGP występu
je w wielu tkankach organizmu, ale jego rola najbardziej jest widocz
na w chrząstkach i ścianach naczyń krwionośnych; przenosi wapń 
do tkanki kostnej, a tym samym zapobiega sztywnieniu i pękaniu 
naczyń krwionośnych;

– gojenie się ran – białko GAS6, które jest wydzielane przez 
komórki śródbłonka i leukocyty w odpowiedzi na uszkodzenie tka

nek, pomaga w przeżyciu, rozmnażaniu, przenosze
niu i przyleganiu komórek. 

Niskie stężenie witaminy K2 wiąże się 
ze zwiększonym ryzykiem chorób serca 

i  miażdżycy naczyń krwionośnych. 
Niektórzy lekarze już od dawna 

zdają sobie sprawę ze związku 
pomiędzy chorobami kości i tęt
nic. Okazuje się, że niedobór 
wapnia w  kościach zwiększa 
prawdopodobieństwo osa
dzania się go w tętnicach i na 
odwrót. Jego deficyt w  koś
ciach prowadzi do osteoporozy, 

a gromadzenie na ścianach tęt
nic do choroby wieńcowej serca 

i  innych schorzeń sercowonaczy
niowych, nerkowych czy neurodege

neracyjnych.
Drugim po kościach rezerwuarem wita

miny K2 jest trzustka. Jak wiemy, trzustka pro
dukuje insulinę i zarządza poziomem cukru we krwi. 

Badania na zwierzętach wykazały, że doprowadzając do niedoborów 
witaminy K2, można wywołać u nich cukrzycę. Podobne efekty za
uważa się u ludzi. W jednym z badań wystarczył zaledwie tydzień 
podawania witaminy K2, by zredukować poziom insuliny po posiłku 
aż o połowę! Oznacza to, że ta witamina pomaga insulinie w wyko
nywaniu jej pracy. Im szybciej obniży się poziom insuliny, tym lepiej, 
gdyż organizm broni się przed nadmiarem tego hormonu. Nadmiar 
insuliny przyczynia się nie tylko do cukrzycy, ale również do wystą
pienia nowotworów czy otyłości.

Podsumowując, witamina K2 zabezpiecza przed wieloma choro
bami i nie wykazuje właściwości toksycznych. Najlepsza jej forma to 
K2MK7. Wystarczająca ilość witaminy K2 to 100 mikrogramów 
dziennie.

Witamina K została odkryta przez duńskiego badacza Henrika Dama w 1930 roku w trak-

cie badań nad kurczętami, które były karmione zmodyfikowaną karmą niezawierającą 

tłuszczu. Naukowiec zauważył, że ich skórę pokrywają krwawe wybroczyny, których 

powodem był jadłospis ubogi w tłuszcze, a co za tym idzie niedobór witaminy niezbędnej 

w procesie koagulacji (krzepnięcia krwi), zwanej w skrócie witaminą K. 
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Drodzy Przyjaciele Markowej Apteki… nad-
chodzi wspaniały okres, pełen rodzinnych 
spotkań, wystawnych kolacji i  przyjaciel-
skich uścisków. 

Przy miłych rozmowach, z długo nie wi
dzianymi gośćmi, chcemy po prostu cieszyć 
się swoim towarzystwem. Nie zapominajmy 
jednak, w natłoku obowiązków, ze najważ
niejsza wartością w życiu każdego człowieka 
jest zdrowie. Receptą na zdrowe święta jest 
zachowanie umiaru zarówno w jedzeniu, jak 
i piciu alkoholu. Unikniemy wówczas proble
mów z żołądkiem wynikających z przejedze
nia, wyrzutów sumienia, a co najważniejsze 
– tych kilku kilogramów więcej.

W bożonarodzeniowym wydaniu Marko
wego Tygodnika znajdziecie Państwo wiele 
dietetycznych wskazówek. Powiemy jak dbać 
o układ pokarmowy oraz o jakie suplementy 
warto sięgnąć w tym szczególnym okresie. 

Grudzień, to nie tylko czas przedświą-
tecznej gorączki, ale również czas… infekcji. 
Sezon na przeziębienia w pełni. Poczekalnie 
u lekarzy zapełniają się pacjentami. Zimowa 
pogoda, zmienne temperatury sprzyjają roz
wojowi infekcji. Od rozpoznania, czy mamy 
do czynienia z  wirusem, czy też z  bakterią 
zależy dalsze leczenie. Zdecydowana więk
szość infekcji w tym okresie jest wywoływana 
przez wirusy. Oznacza to, że nie ma koniecz
ności leczenia tych chorób antybiotykami. 
Warto dowiedzieć się, czym różnią się infek
cje wirusowe od bakteryjnych, by nie stoso
wać niepotrzebnie antybiotykoterapii i  nie 
obniżać odporności naszej i naszych rodzin. 
Na pytania czym są antybiotyki i czym grozi 
ich nadużywanie odpowie nam Dr. Grabow
ski, z którym wywiad umieściliśmy w dalszej 
części magazynu. 

W grudniowym wydaniu poradnika chcie
libyśmy zwrócić szczególna uwagę na zioło-
lecznictwo. Dzięki lekom pochodzenia natu
ralnego możemy wspomóc nasz organizm, 
w  szybki i  bezpieczny sposób. Dlatego też, 
mamy przyjemność przedstawić Państwu 
„ziołowy kącik”, z którego dowiecie się jakie 
znaczenie maja poszczególne zioła i  kiedy 
można je stosować. 

Nie zapominajmy również o tym, że duże 
ilości jedzenia, mogą wpłynąć na poziom cu-
kru we krwi. Wysoki poziom cukru we krwi 
wpływa negatywnie na oczy, nerki, mózg, ser
ce, jak i  przyspieszenie procesu starzenia. 
Cukier wytwarza w organizmie stany zapalne. 
Nie tylko cukrzyca budzi wiec nasze obawy 
związane z  poziomem cukru we krwi. Jego 
nadmiar we krwi może powodować, ze czuje
my się zmęczeni i  wyczerpani. Zazwyczaj 
wzrasta poziom masy ciała czy złogi tłuszczu 
w okolicy brzucha. 

Cukrzyca jest chorobą cywilizacyjną, która 
dotyczy znacznej liczby osób w wieku śred
nim i dojrzałym. Jest to również choroba ta
jemnicza, której przyczyny oraz przebieg mo
gą być nieprzewidywalne. Współcześnie cuk
rzyca jest jednym z najbardziej rozpowszech
nionych przewlekłych schorzeń, z  którym 
zmagają się pacjenci na całym świecie. Cuk
rzyca jest poważną chorobą, której nie nale
ży lekceważyć, gdyż może mieć poważne 
konsekwencje. Uznaliśmy więc, że niezwykle 
przydatną będzie rozmowa ze specjalistą 
medycyny, który przybliży nam tematykę tej 
niebezpiecznej choroby. Dowiemy się wszyst
kiego na temat przebiegu cukrzycy oraz jej 
objawów. Warto również wspomnieć, że pra
widłowa dieta oraz aktywność fizyczna są 
niezwykle ważnymi elementami terapii cho
roby cukrzycowej. 

Jednym z  najbardziej rozpowszechnio
nych suplementów diety, który obniża po-
ziom cukru we krwi, jest wyciąg z morwy 
białej. Morwę białą stosowano jako środek 
przeciwgorączkowy, przy chorobach żołądka, 
biegunkach, jako środek regenerujący siły. Do 
Europy dotarła w czasach średniowiecznych, 
w XI wieku, kiedy to odkryto tajniki hodowli 
jedwabników. Drzewo to uprawiane jest rów
nież w Polsce. Jednak największe walory lecz
nicze poznano dopiero w XX wieku. Badania 
amerykańskiego naukowca i laureata Nagro
dy Nobla Lelanda H. Hartwella potwierdziły 
pozytywny wpływ morwy przy leczeniu cuk
rzycy i w walce z otyłością… Jak ciekawą i po
żyteczną rośliną jest morwa biała przeczyta
cie Państwo na lamach tego wydania.

Zapraszamy do lektury! 

Wszystkim czytelnikom Markowej Gazety 
życzymy ciepłych, spokojnych oraz rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia. Pragniemy serdecz-
nie podziękować za wspólny, mijający rok. 
Byliście państwo świadkami narodzin naszej 
gazety i tak ważnych dla nas pierwszych sześ-
ciu wydań. Jesteśmy niebywale wdzięczni na-
szym czytelnikom oraz klientom Markowej 
Apteki za wszelkie wyrazy wsparcia i aprobaty 
dla naszych działań. Mamy nadzieję, że nad-
chodzący Nowy Rok przyniesie mnóstwo kolej-
nych, nowych wydań poruszających tematy 
Państwa najbardziej interesujące oraz istotne 
z punktu widzenia zdrowia.

Polakom w Nowym Jorku jak również całej 
Ameryce życzymy wspaniałego roku pełnego 
sukcesów osobistych i zawodowych. Życzy-
my przede wszystkim zdrowia i wytrwałości 
w problemach życia codziennego. Wspierajmy 
naszą polską społeczność na obczyźnie. Poma-
gajmy sobie nawzajem, bądźmy serdeczni, 
uczciwi i dumni z naszej polskości. Tak, aby 
nadchodzący rok był lepszy dla nas jako jed-
nostek oraz wszystkich Polaków w  Stanach 
Zjednoczonych Ameryki.

Do zobaczenia w Nowym Roku. 
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Liść senesu (Sennea folium) oraz kora kru
szyny (Frangulae cortex) to dwa najskutecz
niejsze w zwalczaniu zaparć surowce. Często 
omawiane są razem z  uwagi na podobny 
mechanizm działania, wynikający z obecno
ści składników aktywnych z  grupy antra
związków.  

DOKUCZLIWE ZAPARCIA
Uczucie wzdęcia, pełności, rozpierania, nie
możność wypróżnienia, niejednokrotnie bó
le w podbrzuszu, gorączka czy nudności to 
typowe objawy zaparć (łac. obstipatio, czyli 
zaleganie treści jelitowej w przewodzie po
karmowym, głównie jelicie grubym, lub 
utrudnione wydalanie mas kałowych). Wy
stępować mogą jako pojedyncze epizody 
(kilkudniowe) lub utrzymujące się w czasie 
problemy z defekacją. Osoby zdrowe powin
ny oddawać stolec raz dziennie, lecz za nor
mę uważa się również wypróżnianie co naj
mniej 3 razy w tygodniu. Zadaniem układu 
pokarmowego jest dostarczanie do organi
zmu składników odżywczych niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania, ale rów
nież usuwanie resztek pokarmowych, pro
duktów przemiany materii, toksyn i bakterii. 
Masy kałowe, które zalegają w  okrężnicy, 
mogą prowadzić do jej odwodnienia, na sku
tek czego wraz z wodą jelita pochłaniają róż
ne trucizny, które dostają się do ustroju. 
Proces ten powoduje bóle głowy, wzmożoną 
męczliwość, dyskomfort w jamie brzusznej, 
a  ostatecznie zatrucie organizmu. Należy 
również zauważyć, że w wypadku zalegania 
treści jelitowej nasilają się procesy gnilne, 
w  wyniku których powstają nitrozoaminy 
(związki rakotwórcze!). 

PRZYCZYNY 
Spożywanie dużych ilości tłuszczów zwierzę
cych, cukrów prostych, białego pieczywa, 
makaronów, a zbyt małej ilości owoców, wa
rzyw oraz produktów pełnoziarnistych, to 
tzw. dieta ubogoresztkowa. Konsekwencją 
takiego odżywiania się jest nieodpowiednia 

ilość błonnika (według zaleceń powinniśmy 
dostarczać go 20–40 g/h), substancji pocho
dzenia roślinnego, która nie ulega strawie
niu, ale przyspiesza pasaż pokarmów w jeli
cie (rozciąga jego ściany), a ponadto zmniej
sza wchłanianie cholesterolu i  trójglicery
dów. Istotny jest również fakt, iż błonnik 
znalazł zastosowanie w prewencji nowotwo
rów jelita grubego. Poza niewłaściwą dietą, 
wrogiem prawidłowego funkcjonowania 
układu pokarmowego okazał się siedzący 
tryb życia, który prowadzi do wiotczenia 
mięśni, zakłócenia pracy całego układu 
mięśniowoszkieletowego, co w konsekwen
cji osłabia perystaltykę i utrudnia wypróż
nianie. 

DIETA A LECZENIE ZAPARĆ
Osoby cierpiące na zaparcia, zanim podejmą 
leczenie środkami pochodzenia naturalnego, 
powinny zadbać o odpowiednią dietę (szcze
gólnie pacjenci, u których dolegliwości wy
stępują często). 

● Produkty wspomagające leczenie za-
parć: jabłka, banany, truskawki, pomidory, 
brokuły, suszone śliwki i morele, otręby, pro
dukty pełnoziarniste, jogurt, kefir, woda (pić 
w małych porcjach).

● Produkty, które należy ograniczyć: 
tłuste mięsa (smażone), słodycze, kawa, na
poje wysokosłodzone, chipsy, fast foody, 
białe pieczywo.

SENES I KRUSZYNA  
– SKUTECZNA FITOTERAPIA
Senes, jako surowiec roślinny, zawiera 
związki antrapochodne, takie jak: antrony, 
antrachinony, diantrony. Głównymi skład
nikami są sennozydy (A, B, C, D). Ponadto 
zawiera również flawonoidy i śluzy. Liście 
senesu wyróżnia szybkie działanie, już po 
6–8 godzinach. Podawany jest w postaci 
naparów, proszków lub syropów prze
czyszczających. Kruszyna również zawiera 
składniki z grupy antrazwiązków, szczegól
nie biozydy, franguloemodyny oraz w mniej
szych ilościach flawonoidy. Obie omawia
ne rośliny wykazują ten sam mechanizm 
działania, polegający na podrażnianiu 
ścian jelita grubego. Dochodzi do pobu
dzenia perystaltyki jelit oraz hamowania 
resorpcji wody i  elektrolitów. Dzięki tym 
procesom zwiększa się ilość płynów w świet
le jelita, skraca się czas pasażu treści po
karmowych, a więc ułatwiona zostaje de
fekacja. Należy pamiętać, że oba surowce 
roślinne przyjmować powinniśmy wieczo
rem, ponieważ efekt działania pojawia się 
nazajutrz rano. 

SENES I KRUSZYNA NIE DLA KAŻDEGO 
Obecne wśród pacjentów przekonanie, że 
wszystkie środki pochodzenia naturalnego 
nie są szkodliwe, jest błędne! Zarówno kru
szyna, jak i  senes wykazują dużą skutecz
ność u  osób starszych, dorosłych, jednak 
przeciwwskazane są u kobiet w ciąży (prze
chodzą przez łożysko) oraz w okresie kar
mienia. Niewskazane jest również podawa
nie ich dzieciom do 12. roku życia, cierpią
cych na chorobę LeśniowskiegoCrohna, 
nowotwory i guzy jamy brzusznej. 

Pamiętajmy, aby w pierwszej kolejności 
zadbać o  zdrową dietę i  wysiłek fizyczny. 
Dopiero wtedy sięgajmy po wykazujące du
żą skuteczność środki pochodzenia natu
ralnego, jak senes i kruszyna, rozpoczynając 
od najmniejszej dawki, stopniowo ją zwięk
szając. 

SENES  
i KRUSZYNALeki Bożej A

pte
ki
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Święta Bożego Narodzenia już za pasem. 
W domach trwają przygotowania do wie-
czerzy, w  zakładach pracy odbywają się 
przeróżne imprezy świąteczne, a całe mia-
sto Nowy Jork jawi się nam niczym baśnio-
wy ogród pełen migających, kolorowych 
świątecznych lampek. 

Polskie Święta Bożego Narodzenia są 
szczególnie piękne i  ujmujące. Opatrzone 
wieloletnią tradycją, opierającą się na miłości, 
przyjaźni i zdrowiu, dni świąteczne są nieza
pomnianym przeżyciem dla każdego z nas. 

Wigilii towarzyszy wiele zwyczajów 
i symboli. Najważniejszym polskim zwycza
jem wigilijnym jest łamanie się białym opłat
kiem. Dzieląc się nim, składamy sobie życze
nia, przepraszamy za wyrządzone sobie wza
jemnie od ubiegłego roku zło – w małżeń
stwie, w rodzinie, w sąsiedztwie. Składamy 
też szczerą obietnicę poprawy.

Jedną z najważniejszych polskich warto
ści jest dbanie o zdrowie własne i naszych 
rodzin. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
dbanie o dobrą kondycję fizyczną i duchową 
jest niezmiernie ważne podczas Świąt Boże
go Narodzenia. 

Symbolem, który łączy wszystkie wyżej 
wymienione wartości: zdrowie, miłość oraz 
rodzinę – jest jemioła. 

Zwyczaj podwieszania pod sufitem je
mioły na dobre zagościł w  wielu domach. 
Jednak niewiele osób wie, co kryje się za tą 
symboliką. Kojarzymy ją wyłącznie z magią 
i  pocałunkami, co po trosze ma źródło 
w  wierzeniach dawnych ludów celtyckich. 
Jemioła jednak to nie tylko ciekawe obyczaje 
z nią związane. Jest ona rośliną, która zawie
ra ogromną ilość drogocennych związków. 

Jemioła ma wiele właściwości. Jest ona 
jedną z najbardziej urodziwych i bogatych 
w związki odżywcze roślin. 

W skrócie funkcje jemioły możemy pod
sumować jako:

►  rozszerzające naczynia krwionośne, 
uspokajające, poprawiające ukrwienie, obni

żające ciśnienie tętnicze krwi, obniżające 
cholesterol, wzmacniające odporność, „uspo
kajające” serce, zapobiegające krwotokom, 
cytotoksyczne i nekrotyczne (zabijają komór
ki nowotworowe) w przypadku nowotworów.

Któż by się spodziewał, że taka mała 
roślinka ma ogromny wpływ na nasze 
zdrowie i samopoczucie? Jemioła pospolita 
zawdzięcza swoje właściwości wielu sub
stancjom, które wpływają korzystnie na nasz 
organizm. 

Do tego grona możemy zaliczyć: 
► Kwas GABA – bardzo ważny neuro

przekaźnik występujący w mózgu. GABA re
guluje procesy pamięci, wzmacnia i popra
wia kurczliwość mięśni, pomaga walczyć ze 
stanami depresyjnymi, działa przeciwlęko
wo, obniża stan napięcia psychicznego 
oraz... poprawia nastrój!

► Serotonina – kolejny neuroprzekaź
nik, który nazywany jest hormonem szczęś
cia. Reguluje ciśnienie, pobudza organizm, 
łagodzi stany depresyjne i poprawia nastrój 
oraz motywację. 

► Związki flawonoidowe –  jako prze
ciwutleniacze naturalnego pochodzenia 
–  chronią organizm przed uszkodzeniami 
oksydacyjnymi komórek i  wpływem sub
stancji rakotwórczych, wzmacniają pracę 
układu immunologicznego, obniżają ryzyko 
zawału serca, mają korzystne oddziaływanie 
biologiczne. 

Poza tym jemioła działa moczopędnie, 
wykazuje właściwości uspokajające i może 
być stosowana w celu złagodzenia dolegli
wości związanych z menopauzą. 

Jemioła jest składnikiem wielu leków, ale 
możemy również sami w domowym zaciszu 
przygotować lekarstwa z tej rośliny. Jemiołę 
stosujemy w postaci naparu, kąpieli, eliksiru, 
a także herbatek ziołowych. 

Jemioła towarzyszy nam tylko podczas 
świąt i wciąż pozostaje niedocenianą rośli
ną. A warto wiedzieć, że ma ona wiele właś
ciwości leczniczych. 

W  Markowej znajdziecie Państwo je
miołę w postaci eliksiru na obniżenie ciśnie
nia oraz olejku pod amerykańską nazwą 
MISTELTOE. 

Korzystając z okazji Markowa Apteka 
Pharmacy pragnie życzyć wszystkim swoim 
pacjentom, przyjaciołom i klientom wspania-
łych, zdrowych, ciepłych i spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia. 

Mamy nadzieję, że spędzicie ten czas 
w kochającym gronie rodziny i przyjaciół. 

Wesołych Świąt! 

Jemioła  
– symbol zdrowia, miłości  
oraz Świąt Bożego Narodzenia

na nutę „W żłobie leży”

W łożu leży któż pobieży
kolędować choremu?
biedakowi, bronchitowi
dziś całkiem poddanemu

kolędnicy przybywajcie
jemu wdzięcznie przygrywajcie
jako bratu naszemu

my zaś sami z lekarstwami
za wami pospieszymy
i tak tego niezdrowego
na nogi postawimy

witaminki i syropy
coś na kaszel i na poty
tym go dziś ucieszymy

naprzód tedy niechaj wszędy
zabrzmi świat w wesołości
bo z Markowej płyną dary
ku naszej zdrowotności

maści, kremy, suplementy
potrzebne medykamenty
by świętować w radości

zdrowia szczęścia, pomyślności
dzisiaj wszystkim życzymy
upominków, ryb bez ości
świętowania z bliskimi

żeby pokój był na świecie
gdy się rodzi Boże dziecię
miłość, dobro sławimy!
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► Czy mogłaby Pani w paru zdaniach 
podać czytelnikom informacje podstawowe 
na temat tej choroby?

– Oczywiście.
Cukrzyca, jest wbrew pozorom niezwykle 

skomplikowaną jednostką chorobową. Nie 
jest ona jednakże zupełną tajemnicą. Właś
ciwie każdy pacjent, który zostaje zdiagno
zowany, jest w stanie powiedzieć mniej wię
cej na czym ta choroba polega.

Przede wszystkim warto zacząć od tego, 
że cukrzyca jest chorobą metaboliczną. 
Oznacza to, że dotyczy ona naszego metabo
lizmu. Czym jest metabolizm? Są to wszyst
kie przemiany, które zachodzą w  naszych 
komórkach, bedące źródłem energii, takie 
jak przemiany cukrów, czy białek.

W przypadku cukrzycy nieprawidłowości 
dotyczą głównie metabolizmu cukrów, 
a spowodowane są brakiem, bądź niedosta
teczną ilością insuliny. Insulina jest hormo
nem, produkowanym przez trzustkę, który 
umożliwia efektywne wykorzystywanie glu
kozy pochodzącej z pożywienia do prawidło
wego odżywiania organizmu.

► Jakie rodzaje cukrzycy można wyod-
rębnić?

– Rozróżniamy dwa typy cukrzycy, typ 
pierwszy (cukrzyca insulinozależna), nazy
wana niekiedy cukrzycą młodzieńczą. Ten 
typ cukrzycy występuje wtedy, gdy własny 
układ odpornościowy organizmu niszczy ko

mórki produkujące insulinę w trzustce (tzw. 
komórki beta). Normalnie układ odpornoś
ciowy zwalcza obce organizmy, takie jak wi
rusy lub bakterie. Ale z nieznanych przyczyn, 
u osób z cukrzycą typu 1, układ odpornoś
ciowy atakuje różne komórki w organizmie 
człowieka, między innymi właśnie, komórki 
trzustkowe. Prowadzi to do całkowitego nie
doboru hormonu insuliny.

Cukrzyca typu I  nazywana jest mło
dzieńczą, przede wszystkim dlatego, że jest 
ona diagnozowana u  osób młodych (naj
częściej dotyczy dzieci, młodzieży i  osób 
przed 30. rokiem życia (w 85–90%), chociaż 
w 10–15% może wystąpić u osób powyżej 
30. roku życia). W przeciwieństwie do typu 
2, opisywanego poniżej, nie ma ona prak
tycznie związku z dietą, czy otyłością (oczy
wiście mają one wpływ na przebieg samej 
choroby, jednak nie są to bezpośrednie 
przyczyny).

Typ 2 cukrzycy natomiast (tzw. cukrzyca 
insulinoniezależna), jest charakterystyczny 
jest dla osób starszych. Chociaż nie każdy 
z cukrzycą typu 2 ma nadwagę, to otyłość 
i brak aktywności fizycznej są dwoma naj
częstszymi powodami rozwinięcia się tej po
staci cukrzycy. U  zdrowej osoby trzustka 
(organ ulokowany za żołądkiem) uwalnia 
insulinę, aby pomóc organizmowi magazy
nować oraz wykorzystywać cukier ze spoży
wanych pokarmów. Do cukrzycy dochodzi 
w takich sytuacjach jak: brak produkcji insu

liny lub jej niedostateczne wydzielanie przez 
trzustkę oraz, niejednokrotnie, nieprawidło
wa reakcja organizmu na ten hormon.

W przeciwieństwie do pacjentów zmaga
jących się z cukrzycą typu 1, trzustka osób 
z cukrzycą typu 2 wytwarza insulinę. Nieste
ty ilość produkowanego hormonu nie jest 
wystarczająca, dlatego też, nasz organizm 
ma problemy z  regulacją metabolizmu cu
kru. Zjawisko to nazywa się insulinoopor
nością.

Cukrzyca (typ 1 i 2) jest chorobą przewle
kłą, nieuleczalną, co oznacza, że dotychczas 
nie znaleziono lekarstwa, ktore umożliwiło
by całkowity powrót do zdrowia. Możną tę 
chorobę jednak leczyć, zapobiegać powikła
niom oraz łagodzić jej objawy.

► Pani Doktor, jakie są pierwsze obja-
wy cukrzycy, co powinno nas zaniepokoić?

Możemy wyróżnić kilka podstawowych 
objawów cukrzycy.

Typowo występują poliuria (częste odda
wanie moczu), polidypsja (bardzo silne prag
nienie, picie dużych ilości płynów) oraz poli-
fagia (wzmożony apetyt).

Należy jednak pamiętać, że powyższe 
objawy występują głównie w cukrzycy typu 
1. Nie oznacza to oczywiście, że nie można 
ich zaobserwować u osób, cierpiących na 
drugi typ cukrzycy. W przypadku cukrzycy 
typu 1 objawy rozwijają się nagle, bez 
ostrzeżenia.

Cukrzyca – choroba cywilizacyjna, z którą zmaga się wielu z nas. Jest to choroba, która rozwija się podstępnie, na 
przestrzeni kilku lat. Jest wiele czynników ryzyka wystąpienia cukrzycy, jej objawy są bardzo różnorodne, a metody 
leczenia mogą się niekiedy wydawać niezwykle skomplikowane.

W związku z tym, że tematyka chorób endokrynologicznych, a w szczególności cukrzycy, jest niezwykle ważna, posta-
nowiliśmy zadać kilka pytań Doktor Agnieszce Gliwie, specjaliście chorób endokrynologicznych, która udzieliła nam 
wyczerpujących i bardzo satysfakcjonujących odpowiedzi.

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

 
Życie z cukrzycą 
może być łatwiejsze 

Rozmowa z dr Agnieszką Gliwą
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Dodatkowo, u  osób z  cukrzycą typu 1 
możemy zauważyć: zmęczenie, senność, 
apatię, zaburzenia widzenia, utratę wagi, 
nudności, wymioty, obecność glukozy w mo
czu. Bardzo ważnym objawem jest również 
nieprzyjemny zapach acetonu (kwaśny, 
drażniący) z  ust chorego, który wiaże się 
z wystąpieniem tzw. kwasicy ketonowej, nie
zwykle częstym i  ciężkim powikłaniem 
u osób chorych na cukrzycę typu 1.

Różnicę między typem pierwszym, a dru
gim cukrzycy, stanowi również fakt, że obja
wy cukrzycy typu 2 rozwijają się stopniowo. 
Należą do nich: nadmierne pragnienie, od
dawanie dużej ilości moczu, ogólne osłabie
nie i  infekcje układu moczowopłciowego. 
Gdy mierzone poziomy cukru są już duże, 
może nastąpić samoistne zmniejszenie 
masy ciała. Jest to wynikiem braku insuli
ny, co powoduje, że glukoza nie jest wpro
wadzana do komórek organizmu i nie jest 
wykorzystywana jako materiał energetycz
ny. Należy pamiętać, że początkowo, gdy 
poziom cukru we krwi nie jest jeszcze bar
dzo wysoki, objawów cukrzycy zwykle się 
nie stwierdza. Dlatego należy okresowo 
oznaczać stężenie glukozy na czczo lub za
wartość cukru w  hemoglobinie (tzw. 
HbA1c), zwłaszcza jeśli u chorego występu
ją: otyłość, nadciśnienie tętnicze i choroby 
serca, a  w  rodzinie notowano przypadki 
cukrzycy.

Późniejsze objawy to zaburzenia czucia, 
sucha, łuszcząca się skóra, trudne gojenie 
się ran oraz również zaburzenie widzenia 
i  przewlekłe zmęczenie, często mylone 
z przesileniem wiosennym.

► Kto jest najbardziej narażony na wy-
stąpienie cukrzycy?

Myślę, że na wystąpienie choroby naj
bardziej narażone są osoby z tzw. czynnika
mi ryzyka, którymi w przypadku cukrzycy 
typu 2 są: wiek powyżej 45 roku życia, 
w  sytuacji, kiedy cukrzyca występowała 
u rodziców lub rodzeństwa, ze stwierdzony
mi w przeszłości zaburzeniami gospodarki 
węglowodanowej. Osoby zmagające się 
z nadwagą i otyłością (wskaźnik masy ciała 
BMI ≥ 25 kg/m2), z wysokim poziomem cho
lesterolu i trójglicerydów, mało aktywne fi
zycznie, chorujące na nadciśnienie tętnicze 
lub inne choroby serca. Dodatkowo, kobiety, 
które urodziły dziecko o masie ciała powyżej 
4 kg lub te pacjentki, które cierpiały na tzw. 
cukrzycę ciążową (cukrzycę, która pojawia 
się w ciąży i zazwyczaj znika po urodzeniu 
dziecka).

Jak wspomniałam powyżej, bardzo cięż
ko jest określić czynniki ryzyka cukrzycy ty
pu  1, gdyż jest ona uwarunkowana gene
tycznie (czyli należy dokładnie wypytać pa
cjenta, czy były przypadki tej choroby w ro
dzinie).

► Czy jest jakikolwiek sposób na zmniej-
szenie ryzyka wystapienia tej choroby?

Zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 2 
to dbanie o utrzymanie odpowiedniej masy 
ciała przez właściwą dietę i regularną aktyw
ność fizyczną. Regularny wysiłek fizyczny 
zmniejsza insulinooporność. Odpowiednia 
dieta i ruch są o wiele skuteczniejsze w za
pobieganiu rozwoju cukrzycy typu 2 niż ja
kiekolwiek leki. Jednym słowem, należy dbać 
o  zbilansowaną i  różnorodną dietę, jeść 
zdrowo, ograniczać „puste kalorie”, jedzenie 
typu fast food, spożycie alkoholu itd.

Niezwykle istotne w prewencji cukrzycy 
jest zaprzestanie palenia tytoniu, które jest 
czynnikiem ryzyka występowania chorób 
sercowo – naczyniowych.

Zasadniczą rolę w poprawie stanu nasze
go zdrowia odgrywa też sen. Osoby żyjące 
w stałym stresie, niedosypiające i przepraco
wujące się łatwiej i szybciej zapadają na cuk
rzycę.

Dotychczas nie znaleziono sposobu na 
zapobieganie cukrzycy typu 1. Dlatego też 
nie ma możliwości prowadzenia działań pro
filaktycznych. U osób z cukrzycą typu 1 bar
dzo ważne jest jednak prowadzenie profilak
tyki wtórnej (już po rozpoznaniu choroby) 
mającej na celu zapobieganie powikłaniom 
cukrzycy.

Niezwykle ważne jest prowadzenie zdro
wego trybu życia czyli odpowiednia dieta, 
aktywność fizyczna, a  także wykonywanie 
regularnych pomiarów cukru we krwi i do
stosowywanie dawek insuliny do aktualnych 
potrzeb organizmu. A także reguralny kon
takt z  lekarzem diabetologiem lub pielęg
niarką diabetologiczną.

► Jak należy przygotować się do bada-
nia na cukrzycę?

– Kontrola poziomu glukozy we krwi po
winna zostać wykonana przed przyjęciem 
insuliny i przed spożyciem posiłku! Jest to 
bardzo ważne,żeby uzyskany wynik był wia
rygodny. Stężenie glukozy w warunkach do
mowych bada się z krwi pobranej z opuszka 
palca. Krew przenosi się z palca na test pa
skowy.

Najpierw należy nakłuć palec. Do tego 
celu stosuje się sterylną igłę lub urządzenie 

ze sprężynką. Można stosować również spe
cjalne nakłuwacze. Są one polecane dla 
młodszych pacjentów i  osób wrażliwych. 
Dłonie powinny być czyste, przemyte wodą 
z mydłem oraz środkiem odkażającym.

► Pani Doktor, czy jest jeszcze coś, co 
chciałaby Pani dodać?

Chciałabym nadmienić, że każdy pacjent 
może wspomagać się suplementami, takimi 
jak: chrom, morwa biała czy cynamon. Nie 
powinny być one jednak stosowane w przy
padku cukrzycy typu 1, oraz co ważne, zde
cydowanie nie powinny zastępować leków 
doustnych, czy insuliny. Jednak w wielu przy
padkach mogą znacznie poprawić metabo
lizm cukrów oraz poprawić stan zdrowia.

Pokrótce, okazało się, że ekstrakt cyna-
monowy może być wykorzystywany do ob
niżenia poziomu glukozy we krwi poprzez 
polepszenie wrażliwości insulinowej i spo
wolnienie wchłaniania węglowodanów w je
licie cienkim.

Chrom, z kolei, jest bardzo często stoso
wany w  profilaktyce cukrzycy. Znaczenie 
uzupełniania poziomu chromu u pacjentów 
z  cukrzycą typu 2. potwierdzono w  wielu 
publikacjach. Na podstawie wyników badań 
oraz danych z piśmiennictwa z  całą pew
nością można stwierdzić, że suplementacja 
chromu jest korzystna u pacjentów z cukrzy
cą oraz zaburzoną tolerancją glukozy.

Na koniec, wspomnę również o morwie 
białej, która uzpełnia codzienną dietę w sub
stancje stabilizujące poziom glukozy we krwi 
oraz wpływające na poposiłkowe przyswa
janie cukru. Morwa wspomaga też proces 
odchudzania.

Najwazniejszy jest rozsądek oraz zainte
resowanie własnym zdrowiem. Nie ignoruj
my żadnych niepokojących objawów i roz
sądnie planujmy leczenie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania 
lub wątpliwości dotyczące zdrowia,  

czy też zauważyli Państwo niepokojące 
objawy, proszę pamiętać, że zawsze służę 

poradą i pomocą. Można mnie spotkać 
w przychodni Manhattan Medical. 

934 Manhattan Ave,
Brooklyn, NY 11222

lub zadzwoń pod: (718) 389-8585  
i umów się na spotkanie.

Bo „szlachetne zdrowie, nikt się nie do
wie, jako smakujesz, aż się zepsujesz”.

– Bardzo dziękuję za rozmowę.
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Morwa biała jest jednym z  gatunków 
drzew liściastych, które wpisują się w sze-
roką rodzinę morwowatych. Ojczystym 
miejscem tej rośliny są Chiny, w których ze 
względu na swój prozdrowotny charakter 
jest uprawiana od wieków.

Wyciąg z  liści morwy białej sprzyja za
hamowaniu aktywności enzymów warun
kujących rozkład cukrów oraz ograniczeniu 
ich przemiany w glukozę. Efektem tego jest 
obniżenie poziomu cukru we krwi ze wzglę
du na fakt, iż znaczna część węglowodanów 
nie ulega strawieniu. Każdy cukrzyk wie za
pewne jak niezwykle ciężko jest uregulo
wać poziom cukru we krwi, co staje się naj
ważniejszym celem terapii choroby cukrzy
cowej.

Ze względu na ograniczenie stężenia glu
kozy morwa nie tylko zmniejsza, ale również 
zapobiega odkładaniu tkanki tłuszczowej. 
Aktywne elementy wchodzące w skład liści 
morwy białej obniżają również stężenie cho
lesterolu i  trójglicerydów, co stanowi ele
ment profilaktyki chorób układu krążenia.

Zacznijmy jednak od krótkiego podsu
mowania czym jest cukrzyca. Otóż, cukrzyca 
typu 2 (najczęstszy typ cukrzycy u osób po 
40 roku życia), nazywana jest również cuk
rzycą insulinoniezależną.

Według danych Światowej Organizacji 
Zdrowia – WHO, choruje na nią ponad 80% 
cukrzyków. Na rozwój tej choroby znacząco 
wpływa otyłość.

 W cukrzycy typy 2 występuje zarówno 
niewystarczająca produkcja insuliny przez 
trzustkę, jak i brak jej działania.

Doprowadza to do wzrostu poziomu cu
kru we krwi. Jeżeli podwyższony poziom cu
kru utrzymuje się długo, może uszkodzić 
naczynia krwionośne w oku, mózgu, sercu, 
nerwach i w nerkach.

W terapii cukrzycy typu drugiego stosuje 
się leki doustne, insulinę, odpowiednia dietę 
oraz suplementy.

Wyciąg z  morwy białej jest jednym 
z najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych 
produktów, który może być stosowany jako 
terapia wspomagająca.

 
Liście morwy białej zawierają spore ilo-

ści cukrów prostych – glukozę, fruktozę 
oraz maltozę i sacharozę.

Są również bogactwem flawonoidów 
– związków usuwających z organizmu wol-
ne rodniki o  działaniu przeciwnowotwo-
rowym.

Ich najważniejszą rolą w  organizmie 
człowieka jest ochrona komórek przed 
uszkodzeniami spowodowanymi przez 
wolne rodniki (uszkadzanie białek, lipidów 
czy kwasów nukleinowych DNA). „W sytu
acji prawidłowej w organizmie wolne rod
niki  nie stanowią zagrożenia, są na bie
żąco unieczynnione. Jednak gdy w  orga
nizmie brak jest równowagi pomiędzy 
ilością antyoksydantów i  wolnych rodni
ków, może dojść do powstania stresu ok
sydacyjnego i w konsekwencji do niepra
widłowości w funkcjonowaniu (uszkodze
niu) komórek.”

Dzięki dużej ilości pektyn wpływają na 
prawidłowe funkcjonowanie jelit, regulują 
proces wypróżniania.

Zawarte garbniki działają ściągająco na 
błonę śluzową przewodu pokarmowego. 
Szczególnie zalecane są świeże owoce przy 
chorobach wrzodowych żołądka i  dwu-
nastnicy.

Świeży sok wskazany jest przy anemii, 
obfitych krwawieniach, a  także dolegli-
wościach sercowo-naczyniowych.

Liście morwy białej zawierają witaminy 
z  grupy B: tiaminę (B1), która poprawia 
nastrój oraz wspiera metabolizm, rybofla-
winę (B2), która ma zbawienny wpływ na 
wzrok, pirydoksynę (B6) niezbędna w pro-
dukcji czerwonych krwinek, zapobiega 
anemii, witaminę PP usprawniającą funk-
cjonowanie mózgu.

Dlaczego wyciąg z  morwy białej jest 
tak skuteczny w leczeniu cukrzycy?

Alkaloidy zawarte w liściach morwy wy
kazują działanie podobne do syntetycznych 
leków przeciwcukrzycowych. Zarówno jed
ne, jak i drugie wpływają na enzymy  glu
kozydazy, które odpowiadają za trawienie 
cukrów złożonych do glukozy. Absorbcja 
glukozy zostaje ograniczona, przez co auto
matyczne zmniejsza jej poziom we krwi. 
Przyjmowanie naturalnych preparatów z li
ści morwy białej jest korzystne w pomocni
czym leczeniu cukrzycy. Związki przeciwu
tleniające występujące w  morwie mogą 
zapobiegać powikłaniom cukrzycy, a  po
nadto nie powodują skutków ubocznych 
(biegunki, senność czy wzdęcia), które czę
sto towarzyszą przy przyjmowaniu leków 
syntetycznych.

Morwa  
      Biała 
– naturalne wsparcie  
w leczeniu cukrzycy!
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Digest Gold 
Enzymy ,,Enzymedica” na lepsze trawienie 
– to pamiętaj dobrego zdrowia wspomożenie

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to 
wspaniały okres, który obfituje w rodzinne 
spotkania i przyjacielskie pogawędki. Nie 
zapominajmy również, że jest to czas kosz-
towania różnorodnych potraw, bardzo czę-
sto w dużych ilościach.

W okresie świątecznym nie brakuje słod
kich wypieków, sałatek, dań głównych, róż
nego rodzaju koktajli i napojów. Jest to zde
cydowanie czas radości i wspólnoty. Jednak 
nie zapominajmy, że duże ilości spożywane
go jedzenia oraz alkoholu wiążą się z pew
nymi dolegliwościami, których nie powinni
śmy ignorować. 

Bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia, bie
gunki i  zaparcia – to tylko niektóre z przy
krych objawów towarzyszących nieprawidło
wej diecie w okolicach świąt. 

Najczęstszą przyczyną zaburzeń tra
wienia i  związanych z  tym objawów nie
strawności jest przejadanie się tłuszczami 
zwierzęcymi, białkiem zwierzęcym, cebulą, 
czekoladą, pikantnymi tłustymi daniami 
kuchni meksykańskiej czy włoskiej itp. 
Największym problemem jest to, że nie 
potrafimy odłożyć łyżki w  odpowiednim 
momencie i dalej dogadzamy swemu pod
niebieniu.

Każdy z nas zdaje sobie sprawę, że nie
zależnie od tego, jaki styl życia prowadzimy 
na co dzień, duża ilość jedzenia, alkoholu 
oraz… stresu nie wpływa korzystnie na układ 
pokarmowy. 

Dlatego też należy się „uzbroić” w pro
dukty, które uwolnią nas od przykrych dole
gliwości i  pozwolą cieszyć się rodzinnymi 
świętami. 

Warto zapoznać się z produktami „Digest” 
firmy ENZYMEDICA. Firma dysponuje szero
ką gamą specyfików, wśród których znaj
dziecie Państwo „Digest Spectrum” oraz 
„Digest Gold”. 

DIGEST SPECTRUM 
Niezastąpiona pomoc dla wszystkich tych, 
którzy zmagają się z nietolerancją pokarmo
wą lub składników takich jak: laktoza, glu
ten, kazeina czy fenol. Objawy tej dolegliwo
ści mogą dotyczyć układu pokarmowego, 
oddechowego oraz skóry. Najczęściej wystę
pują mdłości, zaparcia, wzdęcia, biegunka, 
wysypka oraz kaszel, nadprodukcja śluzu 
i utrudnione oddychanie. 

Żeby zapobiec tym dolegliwościom, nasz 
organizm produkuje enzymy, które mają za 
zadanie „strawić” dany składnik pokarmowy 
i przemienić go w energię. U niektórych osób 
system enzymatyczny nie jest sprawny w stu 
procentach, tym samym organizm nie pro
dukuje odpowiedniej ilości enzymów trawią
cych pokarm. 

Produkt „Digest Spectrum” dostarcza 
nam komplet NIEZBĘDNYCH enzymów. Za
żywając ten środek, możemy wreszcie swo
bodnie jeść to, na co mamy ochotę. Enzymy 
zawarte w „Digest Spectrum” to: trawiąca 
cukry amylaza, rozkładająca tłuszcze lipa
za, proteaza odpowiedzialna za proteiny 
(białka) oraz celulaza trawiąca włókna ro
ślinne. 

Jeśli zmagasz się z nietolerancją pokar
mową i pragniesz wreszcie jeść normalnie 
i cieszyć się życiem, sięgnij po ten właśnie 
środek. Jest niczym cement wypełniający 
szczeliny w jezdni. Uzupełnia to, czego nam 
brakuje, czego nie produkuje nasz organizm, 
umożliwiając tym samym zjedzenie posiłku 
bez nieprzyjemnych dolegliwości. 

DIGEST GOLD + PROBIOTICS  
oraz DIGEST GOLD
Oba produkty zawierają kombinację enzy
mów ułatwiających trawienie cząstek po
karmowych, szczególnie tych, z  którymi 
nasz organizm sobie nie radzi, dodatkowo 
wspierając nas działaniem probiotyków.  
Czym są probiotyki? To nic innego jak „do
broczynne” bakterie, które naturalnie wy
stępują w naszym organizmie (m.in. prze
wodzie pokarmowym), ochraniając go 
i  wspomagając jego działanie dzień po 
dniu. W  pewnych sytuacjach potrzebne 
nam kultury bakterii są wypłukiwane lub 
niszczone (długotrwała terapia antybioty
kowa, stany zapalne czy ogólne osłabienie 
organizmu). Dlatego bardzo ważne jest, 
żeby znaleźć dodatkowe źródło tych pro
biotyków i jak najszybciej przywrócić har
monię. Produkt DIGEST GOLD z probioty-
kami zawiera Bacillus, L.Casei, Acidophilus, 
L.Plantarum oraz wiele innych. Codzienna 
pula enzymów oraz probiotyków zapewni 
nam sprawne trawienie oraz funkcjonowa
nie organizmu, a także pomoże w pełni cie
szyć się życiem.
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► Panie Doktorze, czym właściwie są 
antybiotyki i kiedy powinno się je stosować?

Era stosowania antybiotyków zaczęła się 
od odkrycia penicyliny przez Aleksandra Fle
minga w 1928 roku. Od tamtej pory antybio
tyki zupełnie zrewolucjonizowały nowoczes
ną medycynę i  uratowały życie milionom 
ludzi.

W latach 40tych XX wieku antybiotyki 
były przyjmowane tylko, żeby leczyć poważ
ne zakażenia. Penicylina uratowała życie 
wielu żołnierzom w czasie II Wojny Świato
wej. Wkrótce potem odporność na penicyli
nę stała się problemem.

Warto zauważyć, ze kilka lat po odkryciu 
penicyliny, wynaleziono wiele innych rodza
jów antybiotyków, ale niestety nadużywanie 
ich spowodowało wytworzenie się opornych 
na nie bakterii.

Aby dokładnie zrozumieć, jaki jest me
chanizm działania antybiotyków, warto so
bie powiedzieć kilka słów na temat drobno
ustrojów.

Patogenami, które najczęściej powodują 
choroby u ludzi są wirusy i bakterie.

Objawy chorób, wywołanych przez obie 
grupy zarazków mogą być bardzo podobne, 
jednak mechanizm ich powstawania jest zu
pełnie inny.

Człowiek jest skolonizowany przez ok. 
2  tys. gatunków bakterii. Choć trudno to 
sobie wyobrazić, liczba drobnoustrojów, 
które zamieszkują nasze ciało, jest aż dzie
sięciokrotnie większa niż liczba własnych 
komórek.

To dowodzi, że muszą mieć one ogromny 
wpływ na nasz organizm. I tak jest w istocie. 
Przez lata ewolucji organizm człowieka 
wszedł z różnymi rodzajami bakterii w tak 
ścisłą komitywę, że bez nich nie mogłoby 
zachodzić wiele procesów życiowych. 
W  ogromnej większości bowiem drobno
ustroje, które bytują w nas, są dla nas dobre.

Istnieją również bakterie, które w pew
nych sytuacjach, mogą stać się dla nas niebez
pieczne, wywołując różne stany chorobowe.

Antybiotyki, dzięki swojej unikalnej 
strukturze są w  stanie nie tylko znacznie 
ograniczyć liczbę chorobotwórczych bakterii, 
ale również skrócić czas trwania choroby 
i zwalczyć jej objawy.

Wirusy z kolei, prowadzą byt pasożytni
czy. Są w stanie przetrwać poza wnętrzem 
komórki żywiciela, ale nie potrafią się bez 
niej rozmnażać, co wydaje się być jedynym 
celem ich istnienia. Do dzisiaj nie wiadomo 
jednak skąd wirusy właściwie się wzięły. Jed
na z teorii mówi, że mogły to być najprostsze 
formy życia, które pojawiły się na Ziemi jesz
cze przed bakteriami. Żadna z hipotez jed
nak nie została jak dotąd udowodniona. 

Ludzki układ immunologiczny jest w sta
nie zwalczyć część wirusów zanim spowodu
ją chorobę, jednak w pewnych sytuacjach, 
wirusy omijają „strażników” układu immu
nologicznego i proces chorobowy się roz
wija.

W związku z tym, ze struktura wirusów 
jest zupełnie inna, aniżeli bakterii, antybio
tyki, nie powinny być stosowane w leczeniu 

chorób wirusowych. Są one nie tylko niesku
teczne w zwalczaniu wirusów, ale również 
mogą wiązać się z wystąpieniem skutków 
ubocznych.

Infekcje wirusowe leczy się zupełnie in
nymi lekami, a niejednokrotnie, choroby te 
nie wymagają żadnego leczenia przyczyno
wego, ponieważ nasz organizm jest w stanie 
się z tymi patogenami uporać w miarę upły
wu czasu.

Antybiotyki powinno stosować się tylko 
i wyłącznie w schorzeniach zakaźnych spo
wodowanych bakteriami.

Niektóre choroby, na przykład ostre za
palenie oskrzeli (u  młodego, stosunkowo 
zdrowego człowieka), czy łagodnie przebie
gające zatrucia pokarmowe, nie wymagają 
leczenia antybiotykami. Lekarz, jest w stanie 
ocenić, jaki rodzaj terapii będzie najskutecz
niejszy.

► Czy mógłby nam Pan Doktor przybli-
żyć pojęcie antybiotykooporności? Jak przy-
czyniliśmy się do jej rozwoju i co najważ-
niejsze, jak można jej przeciwdziałać?

Badania epidemiologiczne wykazały, że 
zwiększające się użycie antybiotyków jest 
przyczyną bakterii odpornych na ich dzia
łanie.

Antybiotykoodporność można w skrócie 
określić jako zupełny brak efektu działania 
antybiotyku na bakterie.

O  zjawisku oporności możemy mówić, 
jeśli dany szczep bakterii, przestaje być 
wrażliwy na antybiotyki, które dotychczas 

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

Antybiotyki 
to cudowne leki,  
ale nie zawsze i nie na wszystko 

Rozmowa z Dariuszem Grabowskim, specjalistą chorób zakaźnych

Stany Zjednoczone są w czołówce krajów nadużywających antybiotyków. Lekarze przepisują je często przy infekcji 
wirusowej, chociaż antybiotyki niszczą tylko bakterie. Niestety, wielokrotnie winni są też sami pacjenci, którzy nie 
kończą terapii lub łykają leki na własną rękę. Antybiotykooporność to problem, z którym coraz częściej się spotykamy, 
nie tylko słysząc o nim w telewizji, czy też czytając o takich przypadkach w gazetach, coraz częściej zaczyna on nas 
dotykać osobiście.
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były stosowane w celu zwalczenia danej in
fekcji.

Dzieje się tak, ponieważ bakterie są 
w  stanie wytworzyć pewne mechanizmy 
obronne, jeśli zostają one poddane działa
niom tych samych antybiotyków wiele razy.

Każda bakteria, która przeżyje leczenie 
antybiotykami może się potem rozmnażać 
i przekazywać swoje odpornościowe właści
wości innym bakteriom. 

W związku z tym, ze w dzisiejszych cza
sach antybiotyki są nadużywane, zjawisko 
oporności staje się realnym zagrożeniem.

Jeżeli weźmiemy antybiotyk w  sytuacji 
kiedy choroba jest spowodowana wirusa
mi, a nie bakterią, zabijamy często bakterie 
w  naszym organizmie, które są nam po
trzebne.

Jeżeli rozwój bakterii odpornych na anty
biotyki będzie postępował dalej, możemy się 
znaleźć w  sytuacji, w  której nie będziemy 
mieć żadnego sposobu na walkę z infekcja
mi bakteryjnymi, a ogólnodostępne antybio
tyki staną się bezużyteczne.

 Dlatego też, zanim poprosisz o antybio
tyk, upewnij się, że jest on potrzebny. Każ
dy lekarz bardzo chętnie odpowie na 
wszystkie pytania i wyjaśni dlaczego zasto
sowanie antybiotyku jest niewskazane lub 
odwrotnie.

Pomimo rosnącego zrozumienia zjawi
ska odporności na antybiotyki, nadużywanie 
antybiotyków jest w dalszym ciągu proble
mem w świecie medycyny.

Dlaczego nadużywamy antybiotyków?
●   Pacjenci oczekują szybkiej poprawy, nie 

zdając sobie sprawy, ze infekcja, z która 
się zmagają, nie wymaga terapii antybio
tykowej. W wielu przypadkach [pacjenci 
domagają się przepisania antybiotyku.

●   Wielu pacjentów decyduje się na samo
dzielne leczenie, bez konsultacji z  leka
rzem. Stosują antybiotyki od „koleżanki” 
lub kupione za granica.

●   Bardzo często, pacjenci sięgają po anty
biotyki, które im zostały z poprzedniego 
leczenia, mając nadzieje, ze będą one 
odpowiednie i tym razem.

► Na jakiej podstawie lekarz stwierdza, 
że potrzebny jest antybiotyk? Czy lekarz 
może wstępnie ocenić czy infekcja jest wy-
wołana przez wirus lub bakterię?

Każdy lekarz powinien znać wskazania 
do użycia antybiotyków. Jak wspomniałem 
wcześniej nawet niektóre zakażenia bak
teryjne nie powinny być leczone antybioty
kami.

Przykłady zakażeń wirusowych, na któ
rych antybiotyki nie będą miały żadnego 
wpływu to:
●   przeziębienie,
●   grypa,
●   zapalenie oskrzeli,
●   większość przypadków kaszlu,
●   większość bólów gardła,
●   niektóre zakażenia uszu,
●   niektóre stany zapalne zatok,
●   grypa żołądkowe i niektóre zatrucia po

karmowe.

W większości przypadków każdy lekarz 
jest w stanie ocenić czy infekcja jest wywo
łana przez wirusa czy bakterię.

Jeśli lekarz stwierdzi, ze antybiotykotera
pia nie jest potrzebna, warto jest się zasto
sować do tych zaleceń.

Pamiętajmy, ze nadużywanie antybioty
ków przyczynia się do rozwoju antybiotyko
odporności, czego skutkiem może być brak 
możliwości leczenia infekcji bakteryjnych 
w przyszłości.

Warto również wspomnieć, ze częste sto
sowanie antybiotyków redukuje ilość tzw. 
dobrych bakterie, które bytują w  naszych 
jelitach i wpływają na odporność całego or
ganizmu.

Zrównoważone bakteryjne środowisko 
w naszym organizmie zapobiega stanom za
palnym, a poprzez to prawdopodobnie wielu 
chorobom chronicznym czy grzybicom.

► Jakie preparaty najlepiej zastosować 
podczas i po kuracji antybiotykowej w celu 
odbudowy naturalnej flory bakteryjnej ?

Preparatami tymi są probiotyki . Probio
tykiem nazywamy produkt zawierający od
powiednio dużą ilość ściśle określonych 
drobnoustrojów, zwłaszcza tak zwane bak
terie kwasu mlekowego i Bifidobakterie, któ
re pozytywnie wpływają na ludzkie zdrowie.

W tym niezmiernie istotne jest, by okre
ślone szczepy bakterii probiotycznych wyka
zywały właściwości prozdrowotne udowod
nione badaniami klinicznymi.

Oto niektóre z  „dobrych bakterii”, któ
rych należy szukać w składzie probiotyku:
●   L. acidophilus – to najważniejsza bakteria 

z  grupy Lactobacillus, która sprzyja 
wchłanianiu substancji odżywczych i po
maga w  trawieniu produktów ubocz
nych;

●   B. Longum, które pomaga w utrzymaniu 
ścianek jelita w dobrej kondycji;

●   B. bifidum – szczep, który jest szczególnie 
pomocny w przypadku ludzi w wieku po
deszłym, którzy mają problemy z trawie
niem produktów mlecznych. Pomaga 
także w trawieniu skrobi, tłuszczów i bia
łek, są one również najlepiej wchłaniane.
Probiotyki, to produkty, które zawierają 

żywe organizmy. Dlatego tez, zawsze powin
niśmy sprawdzać datę przydatności produk
tu oraz czy są one odpowiednio zabezpie
czone przed nadmiernym światłem, tempe
raturą i wilgotnością.

Proszę pamiętać, że ogólnie dostępne 
naturalne jogurty mleczne, kiszona kapusta, 
kefir i  kwaśne mleka są również dobrym 
źródłem „dobrych bakterii “ i można je za
stosować jako tak zwaną „osłonę” podczas 
terapii antybiotykowej w celu odbudowy 
naturalnej flory bakteryjnej.

Dziękujemy za rozmowę!

W razie dodatkowych pytań
zapraszamy do naszego specjalisty:

Dariusz Grabowski, MD
Specjalista chorób zakaźnych
934 Manhattan Ave, Suite A

Brooklyn, NY 11222
Tel. 718–389–8585
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Healthy Immune Support 
– z nim zima nam nie zaszkodzi
Skuteczne funkcjonowanie układu odpornościowego jest niezbęd-
ne dla naszego zdrowia. Nasz system obronny jest złożony z róż-
nych komórek odpornościowych, które chronią nas przed szkodli-
wym wpływem mikroorganizmów.

Optymalna, dzienna dawka określonych witamin, minerałów 
i wielu innych składników odżywczych ma zasadnicze znaczenie dla 
tworzenia się zdrowych komórek krwi i do wspierania funkcji orga
nów regulujących naszą odpowiedz immunologiczna.

Jesienią i zimą znacząco spada odporność naszego organizmu. 
To efekt nie tylko nagłych zmian pogodowych i spadków tempera
tury, lecz także naszego trybu życia.

Stres, przemęczenie, używki, brak snu, zła dieta nie pomaga nam 
w zdrowiu i z dobrym samopoczuciem przetrwać tego chorobowego 
sezonu.

Dlatego dobrze jest, zwłaszcza w tym okresie, szczególnie zadbać 
o swoją odporność, by potem ona mogła zadbać o nas i skutecznie 
obronić nas przed chorobowymi wirusami i bakteriami.

Mamy ogromny wpływ na nasze zdrowie oraz na stan naszego 
układu odpornościowego i niczym sportowcy trenujący do wyścigu, 
którzy przygotowują się do wysiłku, my tez możemy przygotować 
nasz organizm na ten zimowy maraton pełen bakterii i wirusów.

Spadek odporności jest zazwyczaj przejściowy i dotyka każde
go z nas.

Osłabienie odporności przyczynia się do wzrostu częstości zacho
rowań. Dodatkowo infekcje mogą przebiegać ciężej niż powinny.

Jeśli czujemy się osłabieni i szybko się męczymy, jesteśmy bar
dziej podatni na różnego rodzaju infekcje i zakażenia, a także zma
gamy się z długotrwałymi infekcjami górnych dróg oddechowych to 
znak, że musimy zadbać o nasza odporność.

Z pomocą przychodzi nam firma „Dr. Rath”, która stworzyła nie
zwykle skuteczny produkt, zawierający niezbędne dla układu 
odpornościowego mikroelementy. Produkt ten to Healthy Immu-
ne Support. Jego skład został niezwykle pieczołowicie dobrany, 
dzięki czemu, już po kilku dniach stosowania możemy zauważyć 
pozytywne zmiany w pracy układu odpornościowego.

W składzie znajdziemy między innymi:

●  Witamina C: Pomaga w produkcji krwinek układu odpornościowe
go i dezaktywuje wolne rodniki. Ponadto, witamina C umożliwia 
również produkcję przeciwciał i funkcji białych krwinek.

●  Cynk jest niezbędny dla normalnego funkcjonowania i rozwoju 
różnych komórek układu odpornościowego. Działanie przeciwrod
nikowo i pomaga w tworzeniu tkanek limfatycznych i grasicy.

●  Czynnik wewnętrzny: ma kluczowe znaczenie dla wchłaniania 
witaminy B12. Witamina B12 jest konieczna do prawidłowego roz
woju czerwonych i białych krwinek, a także działa odżywczo na 
tkanki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym.

●  Glutamina: Limfocyty są kluczowymi komórkami biorącymi udział 
w odpowiedzi immunologicznej. Aminokwas ten pomaga w two
rzeniu optymalnej liczby limfocytów we krwi.

●  Jod: Niezbędny dla optymalnego funkcjonowania tarczycy, która 
ma ogromny wpływ na mechanizmy obronne naszego organizmu.

●  Wyciąg z traganka wpływa na prawidłowy rozwój białych krwinek

●  Kwercetyna: Ten potężny przeciwutleniacz pomaga przedłużyć 
działanie antyoksydacyjne witaminy C i pomaga wspierać układ 
odpornościowy.

●  Kwas alfa-liponowy: Oprócz tego, że jest to skuteczny przeciwu
tleniacz, związek ten moduluje tez skuteczność układu immuno
logicznego poprzez regulowanie działania limfocytów T.

●  Selen: selen jest składnikiem wielu enzymów, z których niektóre 
są silnymi przeciwutleniaczami. Minerał ten jest wymagany do 
właściwego funkcjonowania białych krwinek.

W okresie jesiennozimowym jesteśmy szczególnie narażeni 
na infekcje, dlatego sięgnij po produkty, które wzmocnią Twój 
układ odpornościowy!
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W jelitach żyje wiele gatunków bakterii, 
które są niezbędne do prawidłowej pracy 
przewodu pokarmowego. 

Według definicji WHO „probiotyki to 
preparaty lub produkty żywnościowe za-
wierające pojedyncze lub mieszane ho-
dowle żywych drobnoustrojów, które wy-
wierają korzystny efekt na zdrowie, jeżeli 
zostały podane w odpowiedniej ilości.”

Probiotyki są to podawane doustnie wyse
lekcjonowane kultury bakterii bytujących 
głównie w jelitach. Zaliczamy do nich Lacto-
bacillus acidophilus, Lactobacillus delbruecki 
i Bifidobacterium lactis – szeroko znane pod 
nazwą pałeczek kwasu mlekowego. W jelicie 
bytują także inne drobnoustroje, które w sprzy
jających warunkach stają się chorobotwórcze, 
dlatego nie nazywamy ich probiotykami. 

Probiotyki pełnią wiele funkcji w orga
nizmie:

● obniżają poziom złego cholesterolu 
frakcji LDL we krwi;

● wpływają na utrzymanie odpowied
niej kwasowości jelita, co hamuje rozwój 
niekorzystnej mikroflory oraz powoduje lep
sze wchłanianie wapnia, żelaza i cynku;

● poprawiają perystaltykę jelit, a w kon
sekwencji polepszają przemianę materii; 

● uśmierzają ból podczas ataku grzybicy 
pochwowej spowodowanej stosowaniem 
serii antybiotyków;

● stymulują układ immunologiczny;
● łagodzą objawy nietolerancji laktozy;
● zapobiegają powstawaniu nowotworów.
Regularne spożywanie produktów pro

biotycznych staje się popularnym sposobem 
służącym utrzymaniu dobrego stanu zdro
wia i dobrego samopoczucia.

Dlatego też wstąpcie koniecznie do Mar
kowej i zapytajcie o rewelacyjne probiotyki 
firmy Renew Life „Ultimate Flora”. 

Probiotyki te zawierają od 15 do ponad 
200 bilionów korzystnych dla naszego orga
nizmu bakterii. Nie tylko poprawiają pracę 
całego układu pokarmowego, ale również 
wzmacniają odporność.

Jednym z najbardziej interesujących pro
biotyków, który od dłuższego czasu poddaje 
się wielu badaniom, jest Lactobacillus aci-
dophilus DDS-1. 

Ten szczep wydaje się być wręcz rewolu
cyjnym odkryciem badaczy. Nie tylko dla pa
cjentów, którzy od lat zmagają się z takimi 
chorobami jak: zespół jelita nad wrażliwego, 
choroba LeśniowskiegoCrohna czy wrzodzie
jące zapalenie jelita grubego. Szczep ten jest 
niezwykle pomocny dla wszystkich, którzy 
cierpią na incydentalne  zaparcia, biegunki, 

wzdęcia czy jakiekolwiek problemy związane 
z przewodem pokarmowym. Dodatkowo zo
stało udowodnione, że dzienne zażywanie 
niewielkiej dawki tego probiotyku pomaga 
leczyć choroby grzybicze.

Wśród wielu produktów firmy Renew 
Life znajdziemy:

1. ULTIMATE FLORA – Ultra Potent pro-
biotyki zawierające 100 miliardów bakterii 
probiotycznych. 

Dobry stan zdrowia każdego z nas zależy 
od właściwie zbilansowanej flory przewodu 
pokarmowego. Wiele czynników, takich jak 
wiek, dieta, stosowanie antybiotyków, stres 
i styl życia może zakłócić tę równowagę. Flo
ra Ultra Silne 100 mld jest niezwykle silnym 
probiotykiem do codziennego stosowania. 
Pomaga złagodzić zakłócenia trawienne 
i  przywraca równowagę pokarmową przy 
jednoczesnym wspieraniu układu odpornoś
ciowego. 

2. ULTIMATE FLORA – CRITICAL COLON 
zawiera 80 miliardów bakterii probio-
tycznych. 

Produkt opracowano dla osób z kłopota
mi przewodu pokarmowego, które doświad
czają sporadycznych zaparć, wzdęć, nadmia
ru gazów i dyskomfortu trawiennego. Jest 
przeznaczony do wspierania równowagi 
probiotycznej w jelitach cienkim i grubym.

3. ULTIMATE FLORA – SENIOR FORMU-
LA zawiera ponad 30 miliardów bakterii 
probiotycznych. 

Probiotyk do codziennego stosowania 
przygotowany specjalnie dla osób powyżej 
50. roku życia. Co sprawia, że Flora Senior 
Formula różni się od innych probiotyków? 
Podstawową różnicą jest zawartość dużej 
liczby bifidobakterii. Bifidobacteria są naj
bardziej rozpowszechnionymi dobrymi bak
teriami w jelicie grubym, a ich ilość zaczyna 
spadać po 50. roku życia.

Koniecznie zajrzyj do nas i zasięgnij po
rady na temat probiotyków. 

Probiotyk 
– to naprawdę dobre bakterie 
w służbie człowieka
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Dlaczego mamy pozwolić dolegliwościom żołądkowym, takim jak 
zaparcia czy wzdęcia, zdominować nasze życie codzienne? Przy-
czyną dolegliwości układu pokarmowego mogą być stres, niezdro-
wy tryb życia czy niewłaściwa dieta. 

Niezależnie od tego, z  jakimi objawami się zmagasz, warto się 
dowiedzieć więcej na temat prawidłowej higieny i stylu życia. 

Jedną z metod radzenia sobie z problemami żołądkowymi jest 
stosowanie „GI NATURAL” firmy Nature’s Plus. 

Jest to produkt zawierający enzymy trawienne, probiotyki, wita
miny oraz minerały.

Dzięki temu, że jest to środek całkowicie naturalny, uzyskujemy 
natychmiastową ulgę bez skutków ubocznych. 

„GI NATURAL” to coś znacznie więcej niż tylko zwykłe, popularne 
i  łatwo dostępne na rynku farmaceutycznym leki bez recepty. Tak 
naprawdę „GI NATURAL” jest jednym z niewielu produktów, które 
w bardzo szybkim tempie skutecznie leczą oraz wzmacniają barierę 
ochronną błony śluzowej przewodu pokarmowego, dzięki czemu 
przestajemy odczuwać nieprzyjemne objawy.

Jedną z najczęstszych przyczyn pojawienia się dolegliwości żo
łądkowych jest stres i przemęczenie. Współczesny styl życia, bardzo 

szybki i konsumpcyjny, sprawia, że wszelkiego rodzaju niepowodze
nia odbijają się nie tylko na stanie naszej psychiki, lecz również na 
stanie naszego zdrowia.

Ogólnie działanie „GI NATURAL” można opisać następująco:
► Ułatwia wchłanianie związków odżywczych z pokarmu. 
► Zapewnia komfort oraz walczy z uczuciem pełności po posiłku.
► Poprawia humor oraz redukuje stres.
►  Ułatwia zasypianie oraz gwarantuje głęboki sen, bez żadnych 

żołądkowych komplikacji w ciągu nocy.
► Wzmacnia układ odpornościowy.
► Ułatwia odchudzanie oraz przyspiesza przemianę materii.

W skład „GI NATURAL” wchodzą między innymi:
●  Kompleks witamin (w tym witaminy C oraz E, które zwiększają 

odporność organizmu oraz działają przeciwrodnikowo).
●  Minerały: wapń, cynk, selen, które wzmacniają barierę ochron

ną żołądka i jelit.
●  Aminokwas LGlutaminę, który stymuluje procesy syntezy bia

łek mięśniowych poprzez dodanie azotu sprzyjającego budo
wie nowych białek, zwiększa poziom hormonów mogących 
pozytywnie wpływać na twój nastrój i budowę ciała, zmniejsza 
czas regeneracji mięśni oraz zmniejsza ryzyko zachorowania 
przez wzmocnienie układu odpornościowego.

●  Mieszanka probiotyków, które ułatwiają trawienie oraz wy
równują i balansują naturalną florę bakteryjną w przewodzie 
pokarmowym: Lactobacillus, Lactospore, Bifidobacterium oraz 
fruktooligosacharydy.

●  Bogata w enzymy trawienne naturalna mieszanka, oparta na 
bazie owoców i warzyw, takich jak mango, papaja, ananas, 
wiśnia, malina, kapusta czy buraki.

●  Występujące w naszym organizmie enzymy, których niedobór 
może mieć związek z naszymi dolegliwościami: amylaza (trawi 
cukier), laktoza (trawi cukier mlekowy), lipaza, bromelaina, 
papaina, proteaza, oksydaza oraz wiele, wiele innych. 

„GI NATURAL” ułatwia trawienie wszystkich składników pokar
mowych: białek, tłuszczy oraz cukrów. Wspomaga wchłanianie wita
min i minerałów, intensyfikuje działanie błonnika, uzupełnia bakte
ryjną florę żołądka i jelit, odnawia i ochrania śluzówkę, łagodzi po
drażnienia, koi stan zapalny oraz zwiększa odporność na infekcje.

„GI NATURAL” to naturalny sposób na żołądkowe rewolucje!

GI Natural  
– tylko z nim poczujesz  
po jedzeniu komfort twojego GI
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Cleanse smart 
sylwetki smukłej wart
Bożonarodzeniowe święta już za pasem 
i wielu z nas zastanawia się, jak utrzymać 
zgrabną sylwetkę, mimo korzystania z kuli
narnych uroków tego wydarzenia.

Zarówno przed świąteczną kolacją, jak 
i po rodzinnych uroczystościach, pragniemy 
wyglądać atrakcyjnie i szczupło. 

Jak możemy osiągnąć nasz cel i w krót
kim czasie poczuć się zgrabnie, pewnie 
i  świeżo? Pierwsza myśl pojawiająca się 
w głowach większości z nas to zapewne die
ta, dieta i jeszcze raz dieta. 

Otóż nie tylko. Ograniczenie podaży 
pewnych pokarmów oraz zwiększenie ak
tywności fizycznej są jak najbardziej wska
zane do odzyskania lub utrzymania pięknej 
i  zgrabnej figury, jednak to nie wszystko. 
Z  powodu długich miesięcy niezdrowego 
odżywiania się oraz braku jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej, nasz organizm jest 
nie tylko mocno osłabiony, ale również nie
prawidłowo zaopatrzony w  składniki od
żywcze. 

Większość z  nas zmaga się z  brakiem 
czasu oraz stresem, które bezpośrednio 
przyczyniają się do osłabienia organizmu 
oraz zaniedbania diety. Spożywana przez 
nas żywność jest często zanieczyszczona 
i niepełnowartościowa. Dlatego też, zanim 
„weźmiemy się” porządnie za dietę i odchu
dzanie, należy pomyśleć o oczyszczeniu or
ganizmu. Możemy to szybko osiągnąć dzięki 
stosowaniu terapii opierającej się na pro
duktach firmy Renew Life.

W asortymencie firmy znajduje się wiele 
specjalistycznych produktów, które zapew
niają nam całkowite oczyszczanie organi
zmu (ułatwiają i przyspieszają proces detok
sykacji organizmu, czyli eliminacji toksyn 
z płuc, wątroby, układu limfatycznego, ne
rek, skóry, krwi oraz jelit). Dwa programy 
zasługują na szczególną uwagę: Total Body 
Rapid Cleanse oraz Total Body Cleanse. 

Tak jak praca w  brudnym gabinecie 
utrudnia i komplikuje życie, tak samo zakłó
cone jest funkcjonowanie organizmu zanie
czyszczonego toksynami. Nagromadzone 
toksyny to trucizny, które zaśmiecają nasz 

organizm i  mogą poważnie zaburzać jego 
pracę. Toksyny są poważnym zagrożeniem 
dla ludzkiego organizmu, występują najczęś
ciej w  bardzo małych dawkach o  różnym 
stężeniu i  oddziałują na ludzki organizm 
przez długi czas. Najczęściej spotykanymi 
toksynami są pestycydy, węglowodory lub 
dioksyny.

Dlatego też dla zdrowia, urody i lepszego 
samopoczucia powinniśmy pomyśleć o za
stosowaniu programu oczyszczającego. Ma
my do wyboru dwa, siedmio  i czternasto
dniowy. 

Oba przygotowują nasz organizm do dal
szej walki o doskonałą formę, a cel ten zo
staje osiągnięty dzięki bogatemu, różnorod
nemu i naturalnemu składowi. 

Jaki jest mechanizm działania produk
tów firmy Renew Life?

Program Total Rapid Cleanse Body skła
da się z 3 części: 

1. Całkowite oczyszczanie wątroby oraz 
innych organów wewnętrznych – efekt osią
gany dzięki wyciągom z ziół, aminokwasom 
(Lglicyna, Lglutamina, Lmetionina), wita
minie C, które stanowią doskonałe źródło 
antyoksydantów oraz takim składnikom jak: 
kurkuma, ekstrakt z  liści bambusa, korzeni 
czosnku, ostropestu, nasion kozieradki, sta
nowiących razem imponujące wsparcie głę
bokiego oczyszczania płuc, układu limfatycz
nego, nerek, krwi i skóry.

2. Etap drugi opiera się na rozpuszczal
nych w wodzie włóknach akacji, które wiążą 
cząsteczki toksyn w przewodzie pokarmo
wym, ułatwiając ich szybką eliminację.

3. Ostatni etap procesu to detoksykacja 
jelit, włączająca wodorotlenek magnezu, po
magający nawodnić jelito, a także aloes oraz 
rabarbar, jako kolejne czynniki ułatwiające 
oczyszczanie. 

Program ten jest delikatny i przynosi na
tychmiastowe efekty. Zawiera tylko związki 
naturalne i organiczne. Doskonały dla osób, 
które chcą osiągnąć szybki efekt, szykują
cych się do podjęcia diety lub zmiany żywie
nia w przeciągu kilku następnych dni, opraco
wany również z myślą o tych, którzy odczu

wają pewien dyskomfort związany z trawie
niem, zaparciami, wzdęciami i  potrzebują 
czegoś, co zniweluje dolegliwości najszyb
ciej, jak to tylko możliwe. 

Program Total Body Cleanse jest prze
znaczony dla osób chcących kompleksowo 
oczyścić organizm, ale wybierających drogę 
dłuższą, mniej agresywną, gdyż potrzebują 
więcej czasu na zmianę trybu życia, zwycza
jów żywieniowych, czy po prostu nie mają 
jeszcze bardzo dokuczliwych objawów, które 
zaburzają rytm dnia. 

W tym przypadku program również jest 
trzyetapowy, jednak niektóre składniki mo
gą się różnić od krótszej terapii. Produkt 
ten oprócz składników wymienionych po
wyżej, zawiera echinaceę, liście pietruszki, 
owies organiczny, pokrzywę oraz wodoro
sty morskie.

Produkty z serii Body Cleanse to najlep
sza, najskuteczniejsza oraz najbezpiecz
niejsza droga do osiągnięcia optymalnego 
i satysfakcjonującego nas efektu w bardzo 
krótkim czasie. To doskonały sposób na 
całkowite oczyszczenie organizmu, lepsze 
samopoczucie i doskonały start dla różnego 
rodzaju diet.

Czujesz się ociężały, senny lub nieatrak
cyjny? Masz wrażenie, że coś jest nie tak, że 
warto się wreszcie pozbyć uczucia dyskom
fortu? Jeśli odpowiedziałeś/aś „tak” na po
wyższe pytania, te produkty są właśnie dla 
Ciebie. 

W niecałe 2 tygodnie możemy sprawić, 
że nasz organizm nabierze sił i energii. 

Nie czekaj dłużej, nie licz na szczęście, 
tylko ZAINWESTUJ i poczuj się lepiej już po 
7 dniach. 
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Markowa Poliklinika Śmiechu
Drodzy Czytelnicy Markowej Apteki, jak powszechnie wiadomo, apetyt wzra-
sta w miarę jedzenia. Podobnie jest z endorfinami: im wyższy ich poziom, 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 zapraszamy do wspólnego 
pobudzania hormonu szczęścia.

Alpiniście z miasta 
Szamotuły

nie smakował szpinak, 
ni brokuły.

Cierpiał na brak witaminy K
i nie mógł się wspiąć na K2
na rady lekarzy nieczuły.

*
Profesor związany 

z Krakowem
leczył kamienie nerkowe.
Zamiast K- witaminy
biegał aż zrobił się siny,
choć nie było to zdrowe.

*
Starsza pani z rzeszowskiej 

wsi
ma problemy z krzepnięciem 

krwi.
Lecz bez niczyjej zachęty
zażywa suplementy
i z choroby swej kpi.

*
Była tancerka z miasta 

Poznania
miała tendencję do kości 

łamania.
Gdy kręciła piruety,
w kolanie strzeliło niestety
– od witaminy niebrania.

*
Pan Wiesiu spod Pudliszek
zaglądał za często 

w kieliszek.
Żona miała srogą minę,
mówiła: bierz K- witaminę
a unikniesz skrętu kiszek.

Przychodzi facet do apteki i pyta apteka-
karza:

– Nie piję, nie palę, nie używam, czy myśli 
Pan, że w związku z tym będę dłużej żył?

– Teoretycznie – tak, ale po co?

Apteka. Pytanie do aptekarza o higiene 
zębów:

– Ile nici do czyszcznia zębów ma stoma-
tolog?

– Oczywiście – STO MA TO LOG-iczne 

  

U okulisty:
– Proszę przeczytać najniższy rząd, który 

pan jest w stanie zobaczyć. 
– Made in China.

  

Chłopak w aptece kupuje prezerwatywy, 
przebiera, rozmiary dobiera i po kolei wymie-
nia różne smaki:

–  Poproszę truskawkową. – Po chwili – 
...bananową również. – Po dłuższej chwili – o, 
i malinową też poproszę…

Zdenerwowana już mocno aptekarka:   
– Chłopcze będziesz używał je dla przy-

jemności, czy kompot gotował?

  

U lekarza:
Pacjent nerwowo czeka na opinię w gabi-

necie słynnego lekarza.
– A u kogo pan wcześniej był, zanim trafił 

pan do mnie? – pyta lekarz.
– U aptekarza.
– U aptekarza?! – wyśmiał go lekarz. – To 

strata czasu! No i niech pan powie, jakiej bez-
użytecznej rady panu udzielił?

– Poradził, żebym przyszedł do pana.

  

Mężczyzna prosi aptekarkę o paczkę pre-
zerwatyw. Ogląda ją dokładnie i pyta, czy są 
elektronicznie testowane.

– Niech pan ich nie bierze – radzi mały 
chłopiec stojący tuż za nim – wie pan one czę-
sto spadywują!

  


