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SIARKA
Siarka – piąta w hierarchii makroelementów ludzkiego orga-
nizmu. Minerał obecny we wszystkich tkankach. Wpływa na 
prawidłowe funkcjonowanie mózgu, układu pokarmowego, 
stawów, a nawet kondycję skóry i paznokci.

DOCENIANA  
OD STAROŻYTNOŚCI
Nazywana niegdyś „pierwiastkiem piekiel
nym”. Doceniona została już przez kobiety 
starożytnej Grecji oraz Rzymu, które wyko
rzystywały ten minerał do pielęgnacji swojej 
urody, gdyż to właśnie siarka ma swój udział 
w regeneracji naskórka oraz opóźnianiu pro
cesu starzenia się skóry.

WAŻNY SKŁADNIK  
NIE TYLKO AMINOKWASÓW
Podstawowym budulcem organizmu czło
wieka są białka zbudowane z amino kwasów 
(egzogennych – dostarczanych z zewnątrz, 
oraz endogennych – produkowanych w or
ganizmie). To właśnie siarka jest składni
kiem dwóch aminokwasów: cysteiny oraz 
metioniny. Ponadto stanowi element wielu 
składników pełniących kluczowe rolę: wi
taminy B1, biotyny, insuliny, glutationu, he
paryny, kwasu linolowego oraz keratyny 
i kolagenu. 

MIĘŚNIE  
I STAWY
Siarka bierze udział w powstawaniu chon
droitynosiarczanów, które stanowią pod
stawowy składnik tzw. mazi stawowej, 
dzięki czemu przyczynia się do sprawniej
szego funkcjonowania mięśni oraz stawów. 
Ponadto ułatwia proces regeneracji mazi 
i jest niezbędna do rozwoju chrząstek sta
wowych i ścięgien. Pacjenci z reumatoidal
nym zapaleniem stawów, chorobą zwyrod
nieniową stawów, zesztywniającym zapale
niem stawów kręgosłupa czy dyskopatią 
korzystają z  tzw. kąpieli siarkowych, co 
korzystnie działania na stawy i cały proces 
leczenia. 

PIERWIASTEK  
PIĘKNOŚCI
Podstawą stosowania siarki, w celu poprawy 
urody, jest jej obecność w kolagenie i kera

tynie – składnikach budulcowych włosów, 
skóry oraz paznokci. Siarka aktywnie rege
neruje naskórek zarówno stosowana we
wnętrznie, jak i  zewnętrznie. Używana ze
wnętrznie powoduje rozmiękczenie i złusz
czenie zrogowaciałego naskórka. Nadaje mu 
miękkość, gładkość i elastyczność. Ponadto 
posiada działanie antyseptyczne oraz bakte
riobójcze. Korzystne także jest stosowanie 
jej przy przebarwieniach, gdyż wyrównuje 
koloryt skóry i poprawia jej ogólny wygląd. 
Wpływ siarki na proces odnowy naskórka 
wykorzystywany jest w  chorobach takich 
jak: łuszczyca, nadmierne rogowacenie na
skórka, łojotokowe oraz atopowe zapalenie 
skóry. Szczególną ostrożność powinny za
chować osoby o cerze suchej oraz skłonnej 
do podrażnień, w ich przypadku należy ra
czej unikać siarki. Odwrotnie z  osobami 
zmagającymi się z trądzikiem i tłustą cerą, 
dla nich siarka może okazać się niezastąpio
na. Mając zdolność regulacji pracy gruczo
łów łojowych, ogranicza wydzielanie sebum, 
głównego winowajcy niedoskonałości i złe
go wyglądu skóry twarzy. Warto wspomnieć 
również o jej właściwościach antybakteryj
nych oraz łagodzących stany zapalne skóry, 
które dodatkowo wspomagają leczenie trą
dziku. W drogeriach oraz aptekach możemy 
spotkać mydła, żele oraz kremy (na dzień 
i na noc) siarkowe, ich stosowanie pozwoli 
oczyścić i  zwęzić pory, co uzupełnić może 
leczenie farmakologiczne. 

WSPARCIE  
WĄTROBY
Odpowiednia ilość siarki w organizmie przy
czynia się również do prawidłowej pracy wą
troby. Wiąże ona metale ciężkie czy nikoty
nę, ułatwiając tym samym ich wydalenie 
z  organizmu. Sprzyja odtruwaniu wątroby 
oraz stymuluje wątrobę do wydzielania kwa
sów żółciowych. Wspiera wątrobę w walce 
z toksynami, które wydzielane są przez grzy
by Candida.

NIEDOBÓR  
SIARKI
Część z nas może zmagać się z symptomami, 
które wskazują na niedobór siarki, należą do 
nich m.in.:
l  obniżenie nastroju, stany niepokoju oraz 

przygnębienia,
l  blada/poszarzała cera, łamliwe paznok

cie i włosy,
l  problemy ze wzrokiem (zaćma), 
l   dolegliwości wątrobowe,
l   zaburzenia procesów ukrwienia,
l  dolegliwości stawów (utrata elastyczności).

Gdy wystąpią powyższe objawy, należy 
rozważyć zastosowanie odpowiedniej diety 
lub suplementacją. 

DIETA BOGATA  
W SIARKĘ
W aptece bez recepty dostępnych jest wiele 
suplementów, które mogą uzupełnić nie
dobór siarki w naszej diecie. Jednak zanim 
po nie sięgniemy, postarajmy się, aby w na
szych posiłkach znalazły się: mięso i  jego 
przetworów, jaja, żółty ser, ryby, mleko, płat
ki owsiane, papryka, cykoria, kapusta, bruk
selka, truskawki i  awokado. Spożywając  
w odpowiednich ilościach powyższe produk
ty, każdy pacjent dostarczy organizmowi 
potrzebnej siarki. Niedobory, jeśli występu
ją, są związane z  przebiegiem konkretnej 
choroby, np. nowotworu, zatrucia czy scho
rzenia wątroby.

Na koniec podsumujmy funkcję naszego 
makroelementu, jakim jest siarka:
l  poprawia wygląd włosów, skóry i pa

znokci,
l  wpływa na dobrą kondycję stawów,
l  wspomaga detoksykację wątroby,
l  opóźnia proces starzenia się (niszczy 

wolne rodniki),
l  zwiększa produkcję przeciwciał (lepsze 

funkcjonowanie układu odpornościowego),
l  poprawia ukrwienie narządów. 
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Drodzy Czytelnicy 
magazynu Markowa Apteka!

Przygotowaliśmy dla Państwa kolejny nu
mer magazynu Markowa Apteka. Cieszymy 
się bardzo z  dużego zainteresowania na
szym pismem, czego dowodem są telefony 
z pytaniami do naszej redakcji i lekarzy spe
cjalistów, którzy w przystępny sposób oma
wiają i wyjaśniają różne tematy dotyczące 
zdrowia. Cieszy nas również to, że wielu 
z Was sięga po informacje bezpośrednio na 
naszej stronie internetowej: www.markowa
apteka.com

Naszym celem było stworzenie poradni
ka medycznego, który stanowiłby drogo
wskaz w tym zawikłanym i trudnym do zro
zumienia świecie medycznym. W  dzisiej
szych czasach wielu z nas korzysta z porad 
koleżanek, znajomych, czy nawet przypad
kowych osób spotkanych w  sklepie czy 
w banku. Nie należy jednak zapominać, że 
korzystanie z porad osób niewykwalifikowa
nych może mieć bardzo negatywne skutki 
i odbić się na Państwa zdrowiu.

Mamy nadzieję, że listopadowe wydanie 
poradnika Markowa Apteka da Państwu nie 
tylko możliwość poszerzenia wiedzy me
dycznej i  zdobycia informacji dotyczących 
leków i chorób, ale będzie rownież źródłem 
radości i uśmiechu. 

W obecnym numerze powiemy Państwu, 
jak uchronić się przed infekcjami, jak wzmoc-
nić układ odpornościowy oraz co zrobić, aby 
przetrwać okres jesienno-zimowy w  do-
skonałej formie! 

Pora jesiennozimowa to okres, kiedy 
większość z nas bywa choć raz przeziębiona. 
Można nawet powiedzieć, że co roku mamy do 
czynienia z sezonową epidemią przeziębień. 

Przypominają nam o tym reklamy w tele
wizji, kolejki w  przychodniach i  aptekach. 
Jak uniknąć choroby? Co robić, aby zacho-
wać zdrowie nawet wtedy, gdy na dworze 
plucha i zawieja? Na te oraz wiele innych 
pytań odpowie nam doktor Ślaski, specja-
lista chorób wewnętrznych. 

Odporność organizmu na infekcje to bar
dzo indywidualna cecha, która wynika z na
szych predyspozycji genetycznych, stylu ży
cia, a nawet charakteru. Istnieje jednak kilka 
ważnych zasad, których warto przestrzegać, 
by wzmocnić siły obronne organizmu przed 
wirusami i bakteriami. Należy pamiętać o od
powiedniej diecie, aktywności fizycznej oraz 
skutecznej walce ze stresem. 

Dodatkowo warto zaopatrzyć się w pro
dukty, które nie tylko wzmocnią nasz układ 
odpornościowy, ale również wspomogą wal
kę z  infekcjami już szalejącymi w  naszym 
organizmie! 

W  listopadowym wydaniu magazynu 
znajdziecie Państwo informacje na temat 
IgG Protect, rewelacyjnego produktu na 
bazie siary pochodzenia krowiego, która 
dostarcza przeciwciał niezbędnych do wal-
ki z infekcjami. 

Nie zabraknie również informacji na te-
mat kwiatu lipy, czarnego bzu oraz innych 
suplementów diety, które wzmocnią układ 
odpornościowy i  przygotują na największe 
chłody!

Zima to również ciężki okres dla naszej 
skóry, dlatego też należy o nią szczególnie 
zadbać.

Aby ułatwić Państwu to zadanie, za-
daliśmy kilka pytań lekarzowi interniście 
i specjaliście medycyny estetycznej Ceza-
remu Borawskiemu. Przybliżył on nam te
mat zabiegów medycyny kosmetycznej oraz 
udzielił cennych porad na temat pielęgnacji 
skóry. 

Jeśli martwi Cię upływający czas, chcesz 
poprawić swój wygląd i samopoczucie, zwięk
szyć komfort życia, zapoznaj się z możliwoś
ciami, jakie niesie nowoczesna medycyna 
estetyczna i przeciwstarzeniowa. Nie zwle
kaj, nie krępuj się, tylko przeczytaj wywiad 
z doktorem Borawskim i postaw na młody 
wygląd oraz dobre samopoczucie! 

Mamy nadzieję, że lektura listopadowe
go wydania magazynu Markowa Apteka bę
dzie źródłem rozrywki oraz ciekawych i przy
datnych informacji. 

Dbajcie o zdrowie swoje oraz swoich ro
dzin, nie zapominając o tym, że dobra kon
dycja to nie tylko piękna sylwetka, ale rów
nież zdrowy duch. 

Relaks jest niezwykle ważny dla każdego 
z nas, dlatego korzystajcie ze świątecznych 
dni i zbierajcie siły na zimę! 

Pozdrawiamy serdecznie! 
Zespół Markowej Apteki
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Apteka 
      z misją

Korzystając z okazji, pragniemy życzyć Państwu 
wspaniałych Świąt Dziękczynienia, 

pełnych relaksu, spędzonych 
w gronie rodziny i przyjaciół 

3www.MarkowaApteka.com MARKOWA APTEKA • 831 Manhattan Avenue Brooklyn, NY 11222  • Tel. 718–389–0389 • fax 718–389–0475 33www.MarkowaApteka.com MARKOWA APTEKA • 831 Manhattan Avenue, Brooklyn, NY 11222  • Tel. 718–389–0389 • fax 718–389–0475 3



► Panie doktorze, czy mógłby nam pan przybliżyć temat prze-
ziębień? 

Większości z nas wydaje się, że wiemy właściwie wszystko na 
temat przeziębień. Prawda jest jednak taka, że nasza wiedza na ten 
temat jest niezwykle powierzchowna. 

Przeziębienia są jedną z najczęstszych dolegliwości ludzkości. 
Każdy z nas kiedyś się zmagał z przeziębieniem i jak powszechnie 
wiadomo, choroba ta nie trwa długo. Objawy przeziębienia rozwija
ją się stopniowo i choroba przemija po około 8–10 dniach. 

Z przeziębieniem można się uporać szybko i skutecznie, ale naj
pierw trzeba dogłębnie poznać przeciwnika. 

Przeziębienie jest najczęściej wywołane przez wirusy z rodziny 
rinowirus, które wciągnięte z powietrzem do przewodów nosowych, 
trafiają na idealne warunki umożliwiające rozwój i rozprzestrzenia
nie się wirusa. W normalnej sytuacji, kiedy organizm jest silny i zdro
wy, szanse na zadomowienie się wirusa są niewielkie, ale przechło
dzenie organizmu osłabia funkcje obronne błony śluzowej nosa 
i gardła. Wywołany chłodem skurcz naczyń krwionośnych powoduje, 
że krew nie dochodzi naczyniami włosowatymi do błony śluzowej, 
która staje się przepuszczalna dla wirusa i traci zdolności do usuwa
nia cząsteczek patogenu na zewnątrz. Dodatkowo obkurczone na
czynia krwionośne stanowią barierę dla komórek układu odpornoś
ciowego, które nie mogą dotrzeć do miejsca rozwijającej się infekcji… 
Ta chwila osłabienia organizmu i systemu odpornościowego skutku
je rozwinięciem się przeziębienia. 

► Jak rozprzestrzenia się ten wirus? 
Wirusy przeziębienia rozprzestrzeniają się drogą kropelkową, to 

znaczy, że z każdym kichnięciem lub kaszlnięciem osoby chorej istnie

je ryzyko zarażenia się. Dodatkowo wirus przeziębienia utrzymuje się 
na powierzchniach użytku codziennego, takich jak klamki, ławki 
w metrze czy okna. Jeśli dotkniemy takiej powierzchni, a następnie 
przetrzemy oczy lub wargi, wirus będzie w stanie się dostać do nasze
go organizmu. Właściwie każdy kontakt wirusa z błonami śluzowymi 
może skutkować rozwinięciem się choroby przeziębieniowej. 

Co ciekawe, cząsteczki wirusa utrzymują się nawet do 18 godzin 
na płaskich powierzchniach. 

► Kto najczęściej choruje na przeziębienie? Dlaczego niektó-
rzy przeziębiają się częściej niż inni? 

Przeziębienie najczęściej dotyka dzieci, które mogą chorować 
nawet do 8 razy w roku. Osoby dorosłe natomiast są zdecydowanie 
mniej podatne na infekcje, w związku z silniejszym i lepiej wykształ
conym układem odpornościowym. Warto jednak pamiętać, że prze
ziębienie w dalszym ciągu pozostaje jedną z najczęstszych dolegli
wości o podłożu infekcyjnym. 

Istnieje również wiele czynników ryzyka przeziębień. 
Możemy do nich zaliczyć okres jesiennozimowy. Niskie tempe

ratury pośrednio przyczyniają się do rozwinięcia się przeziębienia. 
Zimą, gdy temperatura naszego ciała znacznie się obniża, nasza od
porność ulega osłabieniu, co czyni nas podatnymi na infekcje. Do
datkowo stres i przemęczenie uniemożliwiają naszemu organizmowi 
skuteczną walką z chorobami. Podatniejsi na przeziębienia są pala
cze, u których dym papierosowy zniszczył nabłonek rzęskowy (peł
niący funkcje ochronna, usuwający wirusy z jamy nosowej). Osoby, 
które niedawno przeszły infekcję górnych dróg oddechowych, rów
nież mają uszkodzoną śluzówkę nosa, co czyni je podatnymi na prze
ziębienia. 

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

Przeziębienia oraz  
choroby górnego  
układu oddechowego

Rozmowa z dr. Piotrem Ślaskim, specjalistą chorób wewnętrznych

Dorośli zapadają na przeziębienie średnio 2 do 4 razy w roku, podczas gdy dzieci, których układ odpornościowy uczy 
się, jak zwalczać wirus przeziębienia, mogą chorować nawet do 10 razy w roku. Wielu z nas zastanawia się, jak to jest 
możliwe, że do tej pory nie udało się naukowcom odnaleźć leku, który by raz na zawsze rozprawił się z tą chorobą… 
Wydaje się, że wiemy już właściwie wszystko na temat przeziębień, jednak w dalszym ciągu choroby przeziębieniowe 
dotykają tysięcy pacjentów. Istnieje wiele teorii na temat przeziębień, grypy oraz metod walki z tymi infekcjami, jednak 
pamiętajmy, że wiedzę należy czerpać ze sprawdzonego źródła. 

W związku z tym, że okres jesienno-zimowy jest w pełni, postanowiliśmy zgłębić temat przeziębień i zasięgnąć 
porady specjalisty medycyny ogólnej, doktora Ślaskiego.
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► Jakie są objawy przeziębienia? 
Wirusy powodujące przeziębienie atakują górne drogi oddechowe, 

ale czasami mogą zainfekować np. dolne drogi oddechowe. Objawy 
przeziębienia nie są wywoływane przez wirusy, lecz przez reakcję 
obronną układu odpornościowego. System ten wysyła komórki ukła
du immunologicznego i przeciwciała do zwalczania wirusa. Początek 
przeziębienia zwykle jest łagodny, z różną kolejnością objawów. Do 
pierwszych odczuwalnych oznak przeziębienia dochodzi około 1–2 dni 
po zakażeniu, najczęściej pojawia się złe samopoczucie, a także uczu
cie wysychania, pieczenia lub drapania w gardle. Następnie dochodzi 
ból gardła, chrypka, katar i kichanie. Z biegiem czasu wodnisty katar 
staje się gęstszy, może dodatkowo wystąpić zarówno suchy, jak i mo
kry kaszel. Ponadto objawom może towarzyszyć niewielka gorączka. 
Największe nasilenie objawów ma miejsce około 2.–3. dnia, zaś po 
około 7–10 dniach dochodzi do samoistnego ustąpienia choroby. Ob
jawem, który utrzymuje się najdłużej, jest kaszel. Pacjenci mogą się 
zmagać z uporczywym kaszlem nawet do 3 tygodni.

Mimo że przeziębienie wywołane jest infekcją wirusową, czasami 
możemy zaobserwować wystąpienie współistniejącej infekcji bakteryj
nej. Jeśli zauważymy nasilenie się objawów, znaczne podwyższenie 
temperatury czy zmianę barwy flegmy z przezroczystej/białej na żółtą 
lub zieloną, warto udać się do lekarza. Organizm, który jest osłabiony 
przeziębieniem, jest bardziej podatny na inne infekcje, dlatego też, na
leży zachować ostrożność. Ogólnie można powiedzieć, że jeżeli zwykłe 
przeziębienie trwa zbyt długo lub jego objawy znacznie się nasilają, 
możemy podejrzewać nałożenie się infekcji bakteryjnej. 

► Jak leczy się przeziębienia? 
Jeśli dopadło nas przeziębienie, przede wszystkim postarajmy się 

wypoczywać. Sprawdzajmy temperaturę ciała i zadbajmy o to, aby 
nasz organizm się nie wychłodził. Jeśli pojawi się gorączka, stosujmy 
zimne kompresy na czoło, nie zapominajmy o dużej ilości płynów do 
picia. Na przeziębienie nie ma leku. W razie wystąpienia przeziębie
nia jedyne, co możemy zrobić, to złagodzić jego objawy lub ewentu
alnie skrócić czas trwania choroby. Ból głowy lub niewielka gorączka 
mogą być zwalczone paracetamolem lub ibuprofenem, na kaszel 
stosuje się różne syropy, które są dostępne w aptekach bez recepty, 
ból gardła natomiast może być zwalczony tabletkami do ssania lub 
sprayem. 

BARDZO PROSZĘ PAMIĘTAĆ, 
ŻE NA PRZEZIEBIENIE NIE STOSUJE SIĘ ANTYBIOTYKÓW. 

Antybiotyki stosowane są do leczenia infekcji bakteryjnych, 
nie działają na wirusy. Nadmierne i bezpodstawne stosowanie 
antybiotyków prowadzi do tzw. antybiotykoodporności (bakte
rie przestają być wrażliwe na antybiotyk i rozprzestrzeniają się 
mimo obecności leku). Nieprawdą jest, że stosowanie antybioty
ku spowoduje szybszy powrót do zdrowia osoby zmagającej się 
z przeziębieniem. Antybiotyki powinny być stosowane, gdy stwierdzo
na zostanie choroba wywołana czynnikiem bakteryjnym. 

Dodatkowo możemy wzmocnić nasz układ odpornościowy wy
soką dawką witaminy C oraz cynku. 

► Panie doktorze, jak odróżnić przeziębienie od grypy? 
Ważne jest, by nauczyć się rozróżniać mniej groźne przeziębienie 

od grypy, która nieleczona, może być bardzo niebezpieczna dla or
ganizmu. Objawy tych infekcji są jednak bardzo często mylone.

Grypa rozwija się błyskawicznie oraz objawia się bardzo wysoką 
gorączką (powyżej 39 stopni Celsjusza). W przypadku grypy nie za
wsze występuje katar, a większość pacjentów obserwuje bóle mięś
ni i stawów, które pojawiają się na samym początku choroby. Wy
stąpienie grypy nie ma związku z pogodą. W tym przypadku częste 
są też powikłania. 

Przeziębienie natomiast przebiega łagodniej, nie grożą nam po
wikłania, ma ścisły związek z porami roku (zwiększona ilość zacho
rowań jest obserwowana wczesną wiosną, pod koniec lata i na po
czątku jesieni).

► Przeziębienie a alergia? Jakie są różnice? 
Wiosną wielu dorosłych i dzieci jest zakatarzonych – pyłki męczą 

alergików, powodując katar sienny, ale wiosną część osób ma katar 
infekcyjny. Dla osób, które wcześniej nie miały do czynienia z alergią, 
odróżnienie infekcji od alergii może być dość trudne. 

Najlepiej oczywiście udać się do lekarza, ale w odróżnieniu aler
gii od przeziębienia mogą być pomocne takie objawy jak: podwyż
szona temperatura ciała i ból gardła, uczucie rozbicia, senność i osła
bienie, które wskazują na przeziębienie, natomiast katar współist
niejący z zaczerwienieniem i świądem spojówek, który zmniejsza się 
po zażyciu leków przeciwhistaminowych oraz po prysznicu i zmianie 
ubrań najczęściej oznacza wystąpienie reakcji alergicznej. Dodatko
wo katar w przypadku alergii jest wodnisty i przezroczysty. 

► Dziękujemy bardzo za rozmowę! 

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr Piotr Ślaski, MD, specjalista chorób wewnętrznych

146 Norman Ave, Brooklyn NY 11222, tel. 718 349 1221 
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Piękne i ciepłe lato nie trwa wiecznie, niestety wielkimi krokami 
nadchodzi do nas chłodniejsza pora, a razem z nią liczne choroby 
wirusowe – przeziębienia, a nawet grypa. Zanim sięgniemy po syn-
tetyczne leki przyjrzyjmy się co ma dla nas świat roślin.

LIPA – Docenił ją Kochanowski
„Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan 

tak kładzie/Jako szczep najpłodniejszy 
w hesperyjskim sadzie…” Jan Kocha
nowski w swojej fraszce nie bez po
wodu docenił lipę. Posiada szereg 
istotnych właściwości leczniczych, 
o których warto pamiętać. Należy do 

rodziny Tiliaceae, czyli lipowatych, 
występujących na pólkuli północnej 

w strefie klimatu umiarkowanego. Naj
popularniejsze są dwa gatunki Tilia cordata 

–  drobnolistna oraz Tilia platyphyllos –  szerokolistna. Surowcem 
leczniczym są kwiatostany obu gatunków, które zbierane są podczas 
kwitnienia i suszone w temperaturze nieprzewyższającej 40°C.

Lipa kontra przeziębienie
Kwiatostany lipy są bogate we flawonoidy, szczególnie pochodne 
kwercetyny, kemferolu oraz akacetyny. Nasz surowiec zawiera także 
związki śluzowe, olejek eteryczny, garbniki, kwasy organiczne oraz 
sole mineralne. Podstawową zaletą lipy wykorzystywaną w leczeniu 
przeziębienia jest działanie napotne (diaphoricum). Spożywanie pre
paratów z lipy (picie naparów, kąpiel) powoduje wzrost wydzielania 
potu, ale także lepsze parowanie oraz oddychanie przez skórę. Poza 
podwyższoną temperaturą osoby przeziębione skarżą się na bóle 
gardła oraz kaszel. Obecny w lipie tilirozyd i śluzy mogą przyczynić 
się do złagodzenia tych objawów, gdyż wykazują działanie osłania
jące, powlekające i zmiękczające. Należy jednak pamiętać, aby przyj
mowanie lipy łączyć ze spożyciem dużej ilości płynów, najlepiej her
bat owocowych lub wody mineralnej, ponieważ poza działaniem 
napotnym lipa jest również moczopędna.

Ukoi nerwy i poprawi trawienie
Poza wspomaganiem leczenia objawów grypy, przeziębień, lipa sto
sowana jest u dzieci, młodzieży oraz osob starszych w stanach na
pięcia nerwowego, z którymi związane mogą być: nadmierny wysi
łek umysłowy oraz problemy z zasypianiem. Za uspokajające właś
ciwości kwiatostanów tilii odpowiada jeden ze składników olejku 
eterycznego o nazwie farnezol. Warto zaznaczyć, że picie naparów 
z  lipy przyczynia się również do poprawy pracy naszego układu 
pokarmowego. Lipa ułatwia trawienie pokarmu poprzez zmniejsza

nie napięcia mięśni gładkich, wzrost wydzielania soku żołądkowe
go oraz lepszy przepływ żółci do dwunastnicy.

Podsumowujac, kwiatostan lipy stosowany jest jako środek:
• �wzmagający�pocenie�w stanach�gorączkowych�(głównie�przy�

grypie i przeziębieniu),
• �działający�osłaniająco�w nieżytach�górnych�dróg�oddechowych,
• �łagodzący�stany�napięcia�nerwowego,
• �wspomagający�leczenie�bezsenności.

SAMBUCUS NIGRA – BEZ CZARNY
Bez czarny, czyli Sambucus nigra (łac.), to 
surowiec roślinny o zbliżonych właści
wościach do lipy, dlatego też często 
obie rośliny łączone są ze sobą w pre
paratach łagodzących objawy grypy 
lub przeziębienia. Wystepuje w na
turze w postaci krzewu, który może 
osiągnąć od 3 do 10  m wysokości. 
Inne jego nazwy to bez apteczny, bez 
lekarski i  hyczka. Jako surowce lecznicze 
wykorzystywane są zarówno owoce, jak i kwiaty bzu. Sambucus 
zawiera m.in. flawonoidy, glikozydy kwercetyny i  kemferolu, 
kwasy fenolowe oraz rutynę. Owoce zawierają dodatkowo anto
cyjany, karotenoidy, witaminę C oraz witaminy z grupy B. Należ 
jednak pamiętać, aby nie spożywać surowych owoców i kwia
tów, ponieważ zawierają trujący związek o nazwie sambunigry
na, której inaktywacja następuje dopiero po gotowaniu lub su
szeniu rośliny.

Obniża temperaturę
Bez wykazuję działanie napotne poprzez pobudzenie ośrodka od
powiedzialnego za obniżenie temperatury oraz wydzielanie potu. 
Zaletą surowca jest wysoka zawartość witamin i minerałów, któ
rych przyjmowanie w okresie choroby jest szczególnie ważne. Naj
popularniejszym zastosowaniem bzu czarnego jest leczenie, a na
wet profilaktyka grypy i przeziębienia. Posiada on udowodnione 
działanie przeciwwirusowe (hamuje namnażanie wirusów) oraz 
przeciwbakteryjne, szczególnie cenne w zakażeniach górnych dróg 
oddechowych wywołanych paciorkowcami. Kwiaty działają prze
ciwgorączkowo, wykrztuśnie i przeciwzapalnie. Natomiast owoce 
mają dodatkowo właściwości przeciwbólowe wykorzystywane 
w migrenach, rwie kulszowej oraz nerwobólach.

Obecność rutyny powoduje uszczelnienie naczyń włosowatych 
i poprawę ich elastyczności.

Surwiec stosowany jest także zewnętrzniew kosmetyce (w pre
paratach przeciwzmarszczkowych i wybielających) oraz stanach za
palnych oczu i gardła (płukanki).

Kwiatostan LIPY 
i CZARNY BEZ

Leki Bożej A
pte

ki

LIPA – Docenił ją Kochanowski
„Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan 

tak kładzie/Jako szczep najpłodniejszy 
w hesperyjskim sadzie…”
nowski w swojej fraszce nie bez po
wodu docenił lipę. Posiada szereg 
istotnych właściwości leczniczych, 
o których warto pamiętać. Należy do 

rodziny 
występujących na pólkuli północnej 

w strefie klimatu umiarkowanego. Naj
popularniejsze są dwa gatunki 

–  drobnolistna oraz Tilia platyphyllos

 (łac.), to 
surowiec roślinny o zbliżonych właści

osiągnąć od 3 do 10  m wysokości. 
Inne jego nazwy to bez apteczny, bez 
lekarski i  hyczka. Jako surowce lecznicze 
wykorzystywane są zarówno owoce, jak i kwiaty bzu. Sambucus 
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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 odpowiedź immunologiczną.

W okresie zimowym znacząco spada odporność naszego organi
zmu. To efekt nie tylko nagłych zmian pogodowych i spadków tem
peratury, lecz także naszego trybu życia.

Stres, przemęczenie, używki, brak snu, zła dieta nie pomagają 
nam w zdrowiu i z dobrym samopoczuciem przetrwać tego chorobo
wego 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 też możemy przygotować 
nasz organizm na ten zimowy maraton pełen bakterii i wirusów.

Spadek odporności jest zazwyczaj przejściowy i dotyka każdego 
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 naszą odporność.

Z pomocą przychodzi nam firma New Chapter, która stworzyła 
niezwykle skuteczny produkt, zawierający niezbędne dla układu od
pornościowego składniki. Produkt ten to ELDERBERRY FORCE. 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 koncentrat z czarnej po-
rzeczki oraz wyciąg z czarnego bzu.

l CZARNY BEZ
Do najważniejszych właściwości zdrowotnych możemy zaliczyć:
1.  Neutralizowanie wolnych rodników: owoce czarnego bzu za

wierają silny przeciwutleniacz – antocyjan. To właśnie on spra
wia, że w naszym organizmie zimniejsza się ilość wolnych rod
ników, a tym samym spowalnia proces starzenia.

2.  Działa oczyszczająco: zażywanie produktów z czarnego bzu ma 
działanie moczopędne, dlatego też zaleca się ich stosowanie 
w przypadku problemów z układem moczowym.

3.  Wspiera proces leczenia przeziębienia: duża zawartość wita
miny C sprawia, że produkty zwierające czarny bez znakomicie 
wzmacniają naturalne systemy odpornościowe. Dzięki temu 
nie tylko szybciej wyleczymy się z istniejącego przeziębienia, 
ale również zabezpieczymy się przed nową infekcją.

4.  Czarny bez jest niezwykle bogaty we flawonoidy –  cenne 
związki pochodzenia roślinnego, które wzmacniają nasz układ 
odpornościowy. Organizmy spożywających czarny bez zaczy
nają produkować dużą ilość cytokiny – białka pobudzającego 
komórki odpowiedzi odpornościowej. Dzięki temu białe krwin
ki są w stanie zahamować replikację wirusa lub proces nam
nażania bakterii, a następnie samodzielnie rozprawić się z pa
togenami atakującymi organizm.

l CZARNA PORZECZKA to znakomite źródło witaminy C. Dzięki 
obfitości antocyjanów wyciąg z tych owoców łagodzi dolegliwości 
żołądkowe, zapobiega infekcjom dróg moczowych, szczególnie tych 
popularnych, wywoływanych przez bakterię E. coli. Łagodzi ból gard
ła o podłożu bakteryjnym. Zawiera fitoncydy, które wyśmienicie ra
dzą sobie także z infekcjami wirusowymi i grzybiczymi.

W okresie jesiennozimowym jesteśmy szczególnie narażeni na 
infekcje, dlatego też koniecznie wstąp do Markowej i sięgnij po pro
dukty, które wzmocnią Twój układ odpornościowy!

Zapraszamy!

Kiedy szwankuje 
układ odpornościowy, 
to ELDERBERRY FORCE go odbuduje...
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Ślimak, ślimak pokaż... 
swoje właściwości 
dobroczynne dla urody!
Firmy kosmetyczne od wieków zajmują się 
poszukiwaniem substancji, której działanie 
poprawi stan skóry, pomoże w  leczeniu 
trądziku, a nawet wygładzi zmarszczki. Kos-
metyki swą skuteczność wykazują prze-
ważnie tylko w jednym schorzeniu, a każ-
da z Nas – kobiet – chciałaby posiadać jeden 
słoiczek z kremem, działający na wszystkie 
skórne problemy.

Seria kosmetyków Dr Organic – SNAIL 
GEL to produkty zawierające wyciąg ze śluzu 
ślimaka, którego dobroczynny wpływ na 
skórę jest imponujący. Jeśli szukasz idealne
go kremu dla siebie – dowiedz się więcej na 
temat Snail Gel!

NIEPOZORNY ŚLIMAK
Kosmetyki firmy Dr Organic – SNAIL GEL za
wierają w sobie śluz ślimaka pozyskiwany 
z  gatunku Helix Aspersa Muller, jeszcze 
mniejszego od znanego wszystkim winnicz
ka. Charakterystyczne dla tego gatunku jest 
wydzielanie dwóch rodzajów śluzu: limozy
ny i kryptozyny. Pierwszy z nich nie ma typo
wego leczniczego działania, natomiast drugi 
pomaga ślimakom w regeneracji i odbudo
wie delikatnych tkanek, które ulegają uszko
dzeniom podczas poruszania się po nierów
nej nawierzchni. Kosmetolodzy postanowili 
zaczerpnąć inspirację z  fizjologii ślimaków 
i wykorzystali właściwości kryptozyny w kos
metykach, ponieważ regeneruje ona tkanki 
ślimaka, ale jak udowodniono w badaniach 
– również ludzką skórę.

SKŁADNIKI SNAIL GEL
Śluz ślimaka Helix Aspera Muller posiada 
przyjemną żelową konsystencje, stanowi 
źródło cennych i  naturalnych składników 
aktywnych (w innych kosmetykach wytwa

rzanych syntetycznie). W SNAIL GEL obec
na jest:
   Alantoina – intensywnie nawilża, działa 

kojąco i przeciwzapalnie. Ponadto przy
spiesza proces regeneracji skóry oraz 
łagodzi podrażnienia. Stosowana w  le
czeniu zmian trądzikowych, usuwaniu 
blizn i rozstępów. Ma zdolność usuwania 
zgrubień i spękań na skórze.

  Kwas glikolowy –  wykazuje działanie 
spowalniające proces starzenia się skóry. 
Wygładza i regeneruje skórę, dodatkowo 
usuwa martwe komórki naskórka. Ma 
właściwości oczyszczające. W zmianach 
trądzikowych wykorzystywana jest jego 
zdolność do regulacji procesu wydziela
nia sebum czy zwężania porów (ujść gru
czołów łojowych).

   Mukopolisacharydy –  łagodzą podraż
nienia i uczulenia skórne, wpływają na 
prawidłowe krążenie krwi oraz limfy. 

Wspólnie z  kolagenem i  elastyną po
prawiają elastyczność oraz sprężystość 
skóry.

  Kolagen i Elastyna – wpływają na wygła
dzenie zmarszczek. Odpowiadają za jęd
rność i sprężystość skóry.

   Naturalne Antybiotyki – działają bakte
rio i grzybobójczo, niwelując stany za
palne skóry.

  Witaminy A, C i E – pełnią funkcję od
żywczą i regeneracyjną.

ZADBAJ O SKÓRĘ POD OCZAMI
Pielęgnacja skóry pod oczami wymaga 
szczególnej uwagi, ponieważ jest ona wraż
liwa i cienka, przez co łatwo traci wodę. Jed
nym z produktów serii SNAIL GEL jest Eye 
Serum. Poza śluzem ze ślimaka zawiera 
kompleks składników bioaktywnych, które 
nawilżają i ujędrniają skórę. Według badań 
delikatne wklepywanie serum rano i wieczo
rem przez okres 4 tygodni odmładza skórę 
wokół oczu o nawet 6 lat.

ZASTOSOWANIE SNAIL GEL
SNAIL GEL obecny w kosmetykach posiada 
szereg zastosowań:
  zmniejsza skłonność do alergii;
  wspiera leczenie typowego trądziku mło

dzieńczego oraz różowatego;
   zwiększa stopień nawilżenia i ujędrnie

nia skóry;
  przyspiesza proces gojenia ran;
  wzmaga regenerację tkanki skórnej;
  spowalnia starzenie się skóry –  spłyca 

zmarszczki oraz zapobiega tworzeniu się 
nowych;

  działa wygładzająco na blizny (również 
potrądzikowe);

  znacząco zmniejsza widoczność rozstę
pów;

   wspomaga proces leczenia żylaków.
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Układ odpornościowy jest skomplikowa-
nym, ciekawym i  niesamowitym syste-
mem, który jest niezbędny do utrzymania 
dobrej kondycji organizmu. Dzięki skom-
plikowanym procesom zachodzącym w ob-
rębie układu immunologicznego jesteśmy 
w stanie obronić się przed różnego rodza-
ju infekcjami, zarówno wirusowymi, jak 
i bakteryjnymi.

Jednak zdarzają się sytuacje, w których 
nasza odporność zostaje wystawiona na 
próbę. Dzieje się tak na skutek przewlekłego 
stresu, nieodpowiedniej diety czy stylu życia. 
Dodatkowo ilość i jakość leków, które zaży
wamy, może w  znacznym stopniu osłabić 
układ odpornościowy.

Odporność to zespół różnych barier i me
chanizmów działających w organizmie czło
wieka, dzięki którym możliwa jest obrona 
przed przynoszącymi choroby wirusami, 
bakteriami, grzybami. Obronę zapewniają 
naturalne bariery, takie jak skóra czy ślu
zówki, które niejako mechanicznie bronią 
organizmu przed wtargnięciem zarazków, 
ale także takie odruchy jak kichanie, kaszel, 
łzawienie, biegunka.

Jak poprawić wydajność naszego organi
zmu i zwiększyć odporność?

Jednym z produktów, który w całkowicie 
naturalny i bezpieczny sposób podnosi od
porność organizmu jest QUICK DEFENSE 
firmy GAIA.

Swoją skuteczność zawdzięcza następu
jącym składnikom:

  Andrographis – jest ziołem, którego sku
teczność została wykazana podczas wie
lu badań klinicznych na całym świcie. 
Jest to niezwykle skuteczny środek, który 
wzmacnia układ odpornościowy, zapo
biega wystąpieniu chorób infekcyjnych 
oraz reguluje ilość komórek odpornoś
ciowych we krwi. Dzięki tym wielokierun
kowym działaniom, Andrographis regu
luje temperaturę ciała i uaktywnia natu
ralne mechanizmy obronne organizmu 
podczas infekcji.

  Czarny bez – dzięki zawartości flawono
idów wpływa dobroczynnie na komórki 
organizmu, pomagając im utrzymać ich 
jedność i prawidłową strukturę. Czarny 
bez jest antyoksydantem, który chroni 
nas przed szkodliwym wpływem wol
nych rodników. Składnik ten ma również 
działanie detoksykacyjne i oczyszczają
ce. W  owocach i  kwiatach tej rośliny 
znajduje się szereg ważnych dla kondycji 
zdrowotnej substancji. Stanowią one 
źródło witaminy C, a więc związku naj
bardziej skutecznego w walce z przezię
bieniem. Znajdziemy tu ponadto prowi
taminę  A, witaminy z  grupy B, rutynę, 
flawonoidy, kwasy organiczne, garbniki 
czy sole mineralne.

  Imbir – może nam pomóc w wielu prob
lemach zdrowotnych, ponieważ wykazu
je niezwykle różnorodne działania:
• �przeciwbólowe,� przeciwgorączkowe,�

przeciwzapalne – redukuje stan zapal

ny, łagodzi ból i  obniża temperaturę. 
Wszystko to sprawia, że jest doskonały 
przy przeziębieniu, jak również zapale
niu stawów i kości.

• �przeciwwymiotne�– dzięki�tej�właściwo
ści znalazł zastosowanie w  przeciw
działaniu chorobie lokomocyjnej. Do
stępny jest pod różnymi postaciami, od 
kapsułek po cukierki imbirowe, które 
są szczególnie polecane dzieciom 
z  chorobą lokomocyjną. W  tym przy
padku warto zastąpić tradycyjne leki 
naturalnym imbirem.

  Echinacea (jeżówka) –  jest odpowie
dzialna za wzmożenie aktywności komó
rek układu odpornościowego, co skutku
je działaniem przeciwbakteryjnym, prze
ciwwirusowym oraz przeciwgrzybicznym 
i chroni organizm przed nawrotem cho
roby (szczególnie wrażliwe są gronkowce 
i paciorkowce); przyśpieszenie przemia
ny materii; działanie przeciwbólowe oraz 
rozkurczowe; działanie napotne, prze
ciwgorączkowe, przeciwzapalne i  prze
ciw wysiękowe; pobudzanie wydzielania 
soku żołądkowego, trzustkowego i jelito
wego; stymulowanie produkcji żółci i jej 
uwalnianie oraz stymulowanie procesów 
regeneracyjnych

Zapraszamy serdecznie!

Oczekując zimy nie wyczekuj choroby, lepiej w naturalny i skuteczny sposób 
wzmocnij swój organizm… bo to się opłaca:

„Quick defense’’  
firmy GAIA  
to skuteczna  
i szybka obrona...
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►  Panie doktorze, proszę nam powie-
dzieć coś o sobie. Skąd pomysł zajęcia się 
medycyną estetyczną? Co jest pana inspi-
racją?

Witam serdecznie i dziękuję za zaprosze
nie! Po studiach w Polsce ukończyłem specja
lizacje z chorób wewnętrznych, następnie, już 
w USA, ponownie specjalizacje z chorób we
wnętrznych i nadspecjalizacje z nefrologii. 

Medycyną estetyczną zafascynowałem 
się już kilka lat temu… Skąd taki pomysł? 

Otóż w pewnym momencie zdałem sobie 
sprawę z upływającego czasu. Nigdy przed
tem nie zastanawiałem się nad tym, nie 
zwracałem uwagi na to, że każdego dnia je
steśmy starsi, nasze ciało przechodzi zmia
ny, które nie zawsze witamy z radością. 

Właśnie wtedy zainteresowałem się te
matem „wellness”. 

W  wolnym tłumaczeniu na język polski, 
wellness to stan dobrego samopoczucia i zdro
wy styl życia. Jest to pojęcie niezwykle obszer
ne i dla wielu z nas może znaczyć coś innego. 
Pozostaje jednak jeden wspólny mianownik, 
a mianowicie dbanie o nasze ciało i ducha. 

Jednym z  podstawowych elementów 
wellness jest aktywność fizyczna. Najlepiej 
znaleźć taką dyscyplinę sportu, aby w miły 
i przyjemny sposób wprowadzić aktywność 
do życia. 

Równie ważne są zbilansowana dieta i wo
da. Jak mówi przysłowie: „Powiedz mi, co jesz, 
a powiem Ci, kim jesteś”, przede wszystkim 
zaś, w jaki, stanie jest twój organizm.

Dodatkowo, częścią pojęcia „wellness” 
jest medycyna estetyczna. 

Medycyna estetyczna to dziedzina zaj
mująca się eliminowaniem wszelkiego ro
dzaju niedoskonałości związanych z ludzkim 
ciałem. Mieści się pomiędzy chirurgią pla
styczną a kosmetologią, z tym że w odróż
nieniu od chirurgii plastycznej opiera się na 
nieinwazyjnych zabiegach. Pojęcie „well
ness” zafascynowało mnie do tego stopnia, 
że w roku 2013 rozpocząłem kursy medycy
ny estetycznej. 

►  Dziękujemy bardzo! Panie doktorze, 
doszły nas słuchy, że niedawno został otwar-
ty pana pierwszy gabinet medycyny este-
tycznej na Greenpoincie. Czy mógłby nam 
pan powiedzieć coś więcej na ten temat? 

Oczywiście. W związku z tym, że medy
cyna estetyczna stała się moją pasją, posta
nowiłem otworzyć nowy gabinet. Dlaczego 
Greenpoint? Myślę, że jest to oczywiste: 
chce pracować z Polonia i  chciałbym żeby 
Polki i Polacy wyglądali jeszcze lepiej.

Chciałbym stworzyć gabinet, do którego 
przychodzą pacjenci, którzy darzą mnie za
ufaniem. Uważam, że medycyna estetyczna 

to nie tylko zabiegi upiększające, ale również 
szczera rozmowa z pacjentem, chęć pomocy 
i porady. Bez zaufania i odpowiednich relacji 
z pacjentami, żaden zabieg nie poprawi sa
mopoczucia lub poczucia własnej wartości. 

►  Brzmi imponująco! Panie doktorze, 
jakie zabiegi oferuje nowy gabinet w dziel-
nicy Greenpoint? 

Podstawowe zabiegi, jakie oferuje, to bo
toks, wypełnianie kwasem hialuronowym, 
mezoterapia, osocze bogatopłytkowe oraz 
nici „liftingujące”

Mezoterapia igłowa jest nieinwazyjną 
metodą stosowana do rewitalizacji i głębo
kiej regeneracji skóry, a także w terapiach 
profilaktycznych w celu opóźnienia procesu 
starzenia się skóry. 

Technika niewielkich mikronakłuć wyko
rzystuje powstały uraz jako naturalną odpo
wiedź skóry do stymulacji komórek naskór
ka i skóry właściwej. W konsekwencji popra
wia się mikrokrążenie w tkance podskórnej 
oraz zwiększa metabolizm komórek tłusz
czowych. Mezoterapia igłowa daje długo
trwałe efekty w postaci odżywienia, dotle
nienia komórek głębiej położonych, spłyce
nia drobnych zmarszczek mimicznych oraz 
poprawienia gęstości i spoistości skóry.

Zanim przejdziemy do botoksu, chciał
bym powiedzieć kilka słów na temat zmar

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

Srebro i złoto to nic, 
chodzi o to, by zdrowym 
i ciągle młodym być…

Rozmowa z dr. Cezarym Borawskim

W dzisiejszych czasach wygląd zewnętrzny jest niezwykle ważny dla wielu z nas. Mimo upływającego czasu, pragnie-
my zachować zdrowy i atrakcyjny wygląd. Nie jest to niestety łatwym zadaniem. Istnieją metody na podkreślenie 
urody oraz usunięcie niedoskonałości, które nie tylko mogą się przyczynić do lepszego samopoczucia, ale również sa-
mooceny. Niezwykle ważne są prawidłowa dieta, aktywność fizyczna, stosowanie się do zaleceń lekarza (oraz regular-
na kontrola). Jedną z metod na poprawę niedoskonałości jest medycyna estetyczna, czyli grupa zabiegów upiększają-
cych i odmładzających, bez użycia skalpela. Jeśli martwi Cię upływający czas, chcesz poprawić swój wygląd i samopo-
czucie, zwiększyć komfort życia, to zapoznaj się z możliwościami, jakie niesie nowoczesna medycyna estetyczna o któ-
rej opowie nam doktor Cezary Borawski. 

Witamy serdecznie, panie doktorze! Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i zgodzenie się na wpro-
wadzenie nas i naszych czytelników w świat medycyny estetycznej…
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szczek. Wyróżnia się ich dwa rodzaje: zmarsz
czki dynamiczne i zmarszczki statyczne. 

Dynamiczne to te, które powstają w wy
niku mimiki twarzy. Są one odwracalne i po
jawiają się już u osób bardzo młodych. 

Zmarszczki statyczna natomiast to ro
dzaj zmarszczek, które pojawiają się u osób 
starszych i są trwałymi zmianami skórnymi. 

Popularny botoks o substancja wytwa
rzana przez beztlenową bakterię Clostridium 
botulinum. Obecnie jest to najpopularniej
sza metoda wygładzania zmarszczek mi
micznych, która pozwala uzyskać zrelakso
wany, odświeżony wygląd twarzy.

Wstrzyknięty za pomocą cieniutkiej igły 
w określony mięsień, botoks blokuje przesy
łanie bodźców z zakończeń nerwowych do 
mięśni. Dzięki temu stają się one rozluźnio
ne, a skóra wygładzona, co w efekcie powo
duje spłycenie zmarszczek. 

Zabiegowi mogą poddawać się dorośli 
ludzie w dowolnym wieku. Wygładza on op
tycznie zmarszczki mimiczne a  najlepsze 
efekty przynosi stosowany profilaktycznie. 

Botoks jest najczęściej wykonywanym 
zabiegiem w medycynie estetycznej. 

Kolejnym zabiegiem jest wypełnianie 
kwasem hialuronowym. 

Kwas hialuronowy jest polisacharydem 
utrzymującym nawilżenie skóry i zapewnia
jącym jej elastyczność. Obecny jest w całym 
ludzkim ciele, ale aż 50% zlokalizowane jest 
w skórze. Występuje w głębszych warstwach 
skóry właściwej, gdzie odpowiada za utrzy
manie gładkości i jędrności skóry. 

Kwas hialuronowy wspiera także tworze
nie się i utrzymanie włókien kolagenowych, 
niezbędnych dla prawidłowego funkcjono
wania tkanki łącznej. Utrata kolagenu powo
duje utratę elastyczności i  koloru skóry. 
W okresie młodości poziom kwasu hialuro
nowego w skórze jest bardzo wysoki, jednak 
z  czasem stopniowo się zmniejsza. Kwas 
hialuronowy stosowany w zabiegach odmła

dzających ma postać żelu i jest zmodyfiko
waną postacią tego samego kwasu, wystę
pującego naturalnie w ludzkim ciele. 

Innym zabiegiem, który często wykonu
jemy, jest tzw. osocze bogatopłytkowe, ro
dzaj mezoterapii. 

Zabiegi z użyciem osocza bogatopłytko
wego stosuje się w celu naturalnego odmło
dzenia i regeneracji skóry.

Osocze bogatopłytkowe zawiera liczne 
czynniki wzrostu, które stymulują powsta
wanie nowego kolagenu i naczyń krwionoś
nych, a  także przyśpieszają powstawanie 
nowych komórek naskórka.

W efekcie skóra się regeneruje, następuje 
poprawa jej elastyczności, gęstości i napięcia, 
natomiast fałdy i zmarszczki ulegają wygładze
niu. Skóra staje się lepiej ukrwiona i nawilżo
na, wyraźnie młodsza, a twarz nabiera blasku.

Nie zapominajmy również o niciach lif
tingujących! 

Nici liftingujące podnoszą, wzmacniają skó
rę oraz korygują rysy twarzy. Mikronici są wyko
nywane z samowchłanialnych materiałów.

►  Panie doktorze, jak często należy 
takie zabiegi powtarzać i  jakie są skutki 
uboczne poszczególnych terapii? 

Efekt botoksu utrzymuje się przez kilka mie
sięcy. Wszystko zależy od osoby, zaawansowa
nia zmarszczek oraz miejsca, gdzie substancja 
jest wstrzykiwana. Jeśli nasza mimika jest boga
ta i  używamy konkretnych mięśni często 
(uśmiech, płacz), zabieg powtórzymy szybciej. 

Kwas hialuronowy powtarza się co 8–12 
miesięcy, terapia osoczem bogatopłytko
wym składa się z 3 zabiegów w przeciągu 
6–12 miesięcy, a  efekt nici liftingujących 
utrzymuje się do połtora roku. 

Skutki uboczne? Cóż, medycyna este
tyczna jest lepszym rozwiązaniem aniżeli 
chirurgia plastyczna, ponieważ wszystkie 
zabiegi są całkowicie odwracalne. W więk
szości przypadków jedynym skutkiem ubocz
nym jest powrót do stanu wyjściowego. 

Bezpośrednio po zabiegach może poja
wić się zaczerwienienie i niewielki obrzęk. 
Sporadycznie pojawia się zasinienie lub 
krwiak, co jest spowodowane uszkodzeniem 
drobnego naczynia w trakcie wprowadzania 
igły lub mikrokaniuli w tkankę. Wszystkie te 
objawy mają charakter nietrwały, przemija
jący i ustępują w ciągu kilku dni od zabiegu.

►  Komu odradzałby pan powyższe 
zabiegi? 

Paniom w ciąży doradziłbym poczekanie 
z zabiegiem do rozwiązania. 

Osoby zmagające się z aktywną infekcją po
winny najpierw opanować infekcję, ponieważ 

zabiegi medycyny estetycznej mogą chorobę 
rozsiać lub znacznie pogorszyć stan zdrowia. 

Dodatkowo osoby, które korzystają z usług 
medycyny estetycznej zbyt często, powinny 
spotkać się ze sprzeciwem lekarza… 

►  À propos osób korzystających z za-
biegów zbyt często… Czy kiedykolwiek od-
mówił pan takiemu pacjentowi usługi? 

Cóż… Takie sytuacje nie są zbyt częste 
(szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że efek
ty terapii są odwracalne), jednak jeśli za
uważę, że pacjent korzysta z  takich usług 
zbyt często, zawsze staram się z taką osobą 
porozmawiać, dowiedzieć się, jakie są tego 
przyczyny i zwyczajnie wesprzeć.

Bardzo często problemem nie jest wygląd 
fizyczny, a  stan ducha, depresja, problemy 
w życiu osobistym… Dlatego też zawsze je
stem wyczulony na znaki ostrzegawcze. 

Moim celem jest terapia ogólna, nie tylko 
dbanie o wygląd zewnętrzny. 

Dziękujemy bardzo za rozmowę!

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Dr Cezary Borawski

Gabinet adres: 
146 Diamond St, Brooklyn, NY11222  

tel. 3474804567
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MODERE – dawka 
młodości dla Twojej skóry
Lata młodości i pięknej, pełnej blasku cery nie trwają wiecznie. 
Pierwsze objawy starzenia się skóry pojawiają się już po 25. roku 
życia! Dodatkowo przyspieszają je czynniki, takie jak stres, papie-
rosy, zbyt mała ilość przyjmowanych płynów, szczególnie wody 
oraz dieta uboga w witaminy. 

ZMARSZCZKI  
– RODZAJE I POWSTAWANIE
Pierwsze zmarszczki, które dostrzegamy na naszej twarzy, to te spo
wodowane uśmiechaniem się czy marszczeniem brwi – zmarszczki 
mimiczne. Później dostrzegalne są zmarszczki wokół szyi, policzków 
oraz powiek. Co jest powodem ich powstawania? Wraz z wiekiem 
włókna kolagenu i elastyny ulegają stopniowemu osłabieniu, a  to 
właśnie one są „rusztowaniem” dla naszej skóry i zapewniają jej właś
ciwe napięcie. Proces ten jest dodatkowo pogłębiany zmniejszającym 
się poziomem witamin A, E i C, które pobudzają produkcję kolagenu. 
Ostatecznie skóra wiotczeje, traci swą elastyczność i dochodzi do po
wstania zmarszczek. Kolejnym czynnikiem, który bezpośrednio powo
duje ich powstanie, jest mniejsza aktywność gruczołów łojowych i po
towych w  starszym wieku, co powoduje spadek poziomu lipidów 
w skórze, a w konsekwencji mniejszą jej wilgotność, czyli suchą skórę. 
Warto również podkreślić, że to skóra wrażliwa oraz sucha szybciej 
podlega procesom starzenia się niż skóra tłusta i mieszana. 

Możemy wymienić następujące zmiany związane z procesem sta
rzenia się skóry:
l  od ok. 30. r.ż – stopniowe opadanie powiek górnych, powstawa

nie tzw. „kurzych łapek” w kącikach oczu;
l  ok. 40. r.ż – powstawanie bruzd od skrzydełek nosa do ust, cha

rakterystyczne zmarszczki między brwiami i na czole;

l  ok. 50. r.ż – opadanie końcówki nosa, zmarszczki na szyi, opada
nie bocznych części policzków;

l  60. do 80. r.ż – zanikanie tkanki podskórnej, zwiększona wiot
kość skóry.

DAWKA MŁODOŚCI  
DLA SKÓRY Z MODERE 
Nie jesteśmy w stanie zatrzymać upływającego czasu, ale możemy 
dbać o naszą skórę odpowiednimi kosmetykami, co pozwoli zacho
wać piękny wygląd na dłużej. Firma Modere proponuje bogatoskład
nikowe produkty Infusion Revive oraz Defense Protect. Pielęgnacje 
rozpoczyna się od zastosowania żelu Infusion Revive, jego kluczo
wym elementem jest kompleks Ox3TM, który wnika w skórę, pobudza 
ją i  przygotowuje do procesu wnikania substancji odżywczych. 
Pierwszym składnikiem żelu jest wielokrotnie nagradzany wyciąg 
Snow Algae (śnieżne algi). Wpływa on na utrzymanie odpowiedniego 
poziomu wilgotności skóry. Kolejnym składnikiem jest wyciąg z Sum
mer Snowflake, który zapobiega powstawaniu drobnych zmarszczek, 
wydobywa odcień skóry oraz dostarcza dawki przeciwutleniaczy. 
Drugi produkt serii, czyli wspomniany Defense Protect stanowi mie
szankę aż 15 ekstraktów roślinnych, w tym wyciąg z mniszka lekar
skiego, lawendy, skórki pomarańczy, czy korzenia imbiru. Wspiera 
naturalną obronę przed wolnymi rodnikami oraz zanieczyszczeniami. 
Ponadto obecny w Defense Protect EcoSkinTM dostarcza korzyst
nych bakterii pre i probiotycznych na powierzchnię skóry, wspiera
jąc jej fizjologiczne funkcje obronne. 

PIELĘGNACJA W DWÓCH KROKACH 
Dla uzyskania satysfakcjonujących efektów należy stosować dwa 
preparaty zgodnie z instrukcją. Pierwszym krokiem jest użycie Infu-
sion Revive w  liczbie 6 aplikacji (za pomocą pompki) i nałożenie 
okrężnymi ruchami na suchą skórę (bez intensywnego pocierania). 
Następnie należy zostawić żel na skórze na ok. 5 minut, kolejno spłu
kać ciepłą wodą i osuszyć. Po oczyszczeniu twarzy nałożyć Defense 
Protect, delikatnie wmasowując w skórę. Stosowanie obu produk
tów należy powtarzać każdego wieczoru, a po upływie 4 dni co dru
gi wieczór. Dla lepszych efektów Infusion Revive stosować można 
codziennie. 

WIDOCZNE EFEKTY 
Modere pozwoli przywrócić witalność i właściwe nawilżenie Twojej 
skóry. Klinicznie udowodniono, że u 95% użytkowników zmarszczki 
są widocznie spłycone, a pory zwężone. 

Jeśli chcesz odmłodzić swoją skórę za pomocą bezpiecznych i na
turalnych składników, zastosuj kosmetyki Modere, które oferuje 
Markowa Apteka. 
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Immunoglobuliny IgG 
– czy warto skorzystać dla 

zdrowia z zewnetrznej pomocy?

IgG Protect jest formułą, która opiera się 
na wysokim stężeniu (zawartości) immu-
noglobulin, które są najważniejszym ty-
pem przeciwciał w naszym organizmie.

Immunoglobuliny to przeciwciała wy
twarzane i wydzielane przez komórki pla
zmatyczne. Powstają one wskutek pobu
dzenia limfocytów B (rodzaj białych krwi
nek) i jako jedyne mają zdolność produkcji 
przeciwciał. Zadaniem immunoglobulin 
jest ochrona organizmu przed zagrożeniem 
zewnątrzkomórkowym. Dzięki zdolności 
do rozpoznawania oraz unieszkodliwiania 
drobnoustrojów oraz innych patogenów 
immunoglobuliny odgrywają jedną z  naj
ważniejszych funkcji w układzie odpornoś
ciowym.

Głównym składnikiem IgG Protect jest 
siara pochodzenia krowiego, która zawiera 
imponująca ilość przeciwciał, wzmacniając 
tym samym nasz układ odpornościowy oraz 
barierę immunologiczną w przewodzie po
karmowym.

Przeciwciała są najważniejszym elemen
tem układu odpornościowego, który odpo
wiada za ochronę organizmu przed wszelki
mi atakującymi go patogenami.

Siara w produkcie IgG Protect zawiera 
duże stężenie naturalnych dla organizmu 
przeciwciał IgG, IgA, IgM, IgE i enzymów.

Immunoglobuliny są uważane za natu
ralną istotną reakcję immunologiczną i wy
kazują właściwości antyoksydacyjne. Immu
noglobulina G wiąże się z wirusami, bakte
riami i innymi antygenami. Jest w stanie je 
deaktywować i likwidować.

Laktoferyna, która występuje w  IgG 
Protect, jest wiążącą żelazo glikoproteiną, 
która ułatwia wchłanianie żelaza i  chroni 

przed szkodliwymi mikroorganizmami. Lak
toferyna moduluje uwalnianie cytokin (sub
stancji odpowiedzialnych za stan zapalny), 
a jej receptory zostały znalezione na wielu 
komórkach odpornościowych, w tym limfo
cytach, monocytach, makrofagach i  płyt
kach krwi, co oznacza, że laktoferyna regu
luje ich funkcje.

PRP (peptydy bogate w proline) są pep
tydami sygnałowymi wytwarzanymi przez 
aktywację komórek układu odpornościowe
go (makrofagów i limfocytów), które kontro
lują produkcję wszystkich cytokin. PRP mają 
wyjątkową zdolność do modulowania ukła
du odpornościowego poprzez zwiększenie 
poziomu aktywności w  przypadku infekcji 
(gdy chorujemy, peptydy te biorą udział 
w odpowiedzi immunologicznej).

Czynniki wzrostu, które znajdują się 
w ekstrakcie z siary, takie jak insulinopodob

ny czynnik wzrostu 1 i 2 (IGF1 i IGF2) sty
mulują budowę białek w organizmie.

Skoro przeciwciała są również białkami, 
czynniki wzrostu wspomagają ich produkcję 
w trakcie walki z drobnoustrojami. Dodatko
wo czynniki wzrostu biorą udział w odmła
dzaniu komórek.

Sezon zimowy charakteryzuje się kilko
ma czynnikami niesprzyjającymi zdrowiu, 
dlatego wzmacnianie układu immunologicz
nego w tym czasie jest szczególnie istotne. 
Do owych czynników należą mniejsza ekspo
zycja na światło słoneczne, ograniczona do
stępność świeżych owoców i warzyw, wa
runki pogodowe niezachęcające do aktyw
ności na świeżym powietrzu oraz niskie 
temperatury.

W takim otoczeniu dochodzi do obniże
nia mocy odpowiedzi odpornościowej orga
nizmu, stąd popularne stwierdzenie choroby 
sezonowe.

Zima sprzyja infekcjom. Dlatego nie daj 
się niskim temperaturom, sięgnij po IgG 
Protect i ciesz się zdrowiem niezależnie od 
pogody!

IgG

IgA

IgM

IMMUNOGLOBULINY
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KWAS HIALURONOWY

Kwas hialuronowy obecny jest w medycy-
nie od dłuższego czasu, podawany pacjen-
tom zwykle w zastrzykach. Jego podsta-
wowe zastosowania to wygładzanie zmar-
szczek oraz łagodzenie stanów zapalnych 
stawów. Badania ostatnich lat wykazały 
jednak, że kwas hialuronowy skuteczny jest 
nie tylko w formie zastrzyków, ale również 
doustnych suplementów, do których należy 
np. seria Hyaluronic Acid firmy Hyalogic.

CZYM JEST KWAS HIALURONOWY?
To związek naturalny, który w stosunkowo 
dużych ilościach występuje w ludzkim orga
nizmie. Z chemicznego punktu widzenia jest 
glikozoaminoglikanem, jego cząsteczki funk
cjonują jak „cement” w tkance łącznej. Kwas 
hialuronowy znajduje się zarówno w tkance 
łącznej luźnej (odpowiedzialnej za utrzyma
nie skóry i  organów), jak i  włóknistej 
(np. chrząstki, ścięgna).

KWAS HIALURONOWY A ZMARSZCZKI
W skórze kwas hialuronowy odgrywa szcze
gólną rolę, wzmacnia jej komórki oraz 
wzmaga naprawę. Ponadto pomaga utrzy
mać odpowiedni poziom nawilżenia oraz 
elastyczności. Z kwasem hialuronowym łą
czy się walka ze zmarszczkami, bolączką 
każdej z pań. Powstają one m.in. w wyniku 
szkodliwego działania wolnych rodników, 

które przyczyniają się do powstania stanu 
zapalnego, a w konsekwencji do zmniejsze
nia produkcji kwasu hialuronowego. Właś
nie z uwagi na mniejsze stężenie KH osłabio
ne zostaje wsparcie komórek skóry właści
wej oraz naskórka. Należy również pamiętać, 
że gwałtowny spadek poziomu KH następu
je w wieku ok. 45 lat.

SPRAWNE STAWY
Kolejna funkcja KA jest związana z aparatem 
ruchu, a właściwie z mazią stawową. Dzięki 
zdolności do wiązania wody zapewnia m.in. 
lepkosprężystość tkanki chrzęstnej w stawie. 
Kwas hialuronowy przyczynia się również do 
poprawy właściwości sprężystych płynu sta
wowego oraz ruchomości całego stawu. Moż
na przypisać mu rolę amortyzatora, ponieważ 
zmniejsza tarcie między powierzchniami 
w stawach, a nawet chroni przed uszkodze
niami. Niestety w stanach zapalnych, choro
bie zwyrodnieniowej, u osób starszych, u pa
cjentów z nadwagą poziom kwasu hialurono
wego spada. Przywrócenie prawidłowej funk
cji stawów nie jest proste, ale pomóc może 
dostarczenie kwasu hialuronowego w posta
ci suplementu. Jednym z preparatów, który 
zawiera w swoim składzie kwas hialuronowy, 
jest HYALURONIC ACID for JOINTS firmy Hy-
alogic. Regularne przyjmowanie suplementu 
wspomaga farmakologiczne leczenie stanów 

zwyrodnieniowych, zwiększa odporność na 
urazy oraz wzmocnia aparat ruchu.

W TROSCE O TWOJE OCZY
Medycyna stosuje kwas hialuronowy rów
nież w okulistyce. Słabsza kondycja narządu 
wzroku związana jest z procesem starzenia, 
zwiększoną ekspozycją na czynniki środowi
skowe oraz brakiem odpowiednich składni
ków odżywczych w codziennej diecie. Prepa
rat HYALURONIC ACID for EYES firmy Hy-
alogic to kolejna propozycja zawierająca 
kwas hialuronowy. W suplemencie obecne 
są także składniki wspierające jego działanie 
takie jak: luteina, zeaksantyna, borówka, 
witaminy A, C, E i cynk. Luteina i zeaksan
tyna odpowiadają za filtrowanie szkodli
wych promieni świetlnych, wyciąg z borówki 
to silny przeciwutleniacz, który wspomaga 
również przepływ krwi do oka.

PROBLEM SUCHOŚCI JAMY USTNEJ
W związku z silnym powinowactwem kwasu 
hialuronowego do wody, został on składni
kiem preparatu HIALURONIC ACID for DRY 
MOUTH HylaMints. Stosowany jest w celu 
zachowania prawidłowego bilansu wilgot
ności jamy ustnej. Poza KA zawiera również 
wyciąg z żurawiny, wiązu angielskiego oraz 
miętę pieprzową, które wspomagają działa
nie kwasu. Ponadto HylaMints wspomaga 
właściwą produkcję śliny dodatkiem cukru 
– ksylitolu. Preparat zalecany jest pacjentom 
z uczuciem suchości jamy ustnej.

HYALOGIC
Problemy ze stawami, słaba kondycja Two
ich oczu lub dokuczliwa suchość w  jamie 
ustnej to główne dolegliwości, w  których 
pomóc może kwas hialuronowy. Seria pro
duktów firmy Hyalogic z kwasem hialurono
wym dostępna jest w  Markowej Aptece. 
Jeśli masz jakieś pytania, przyjdź, a załoga 
MA z pewnością Ci pomoże.

KWAS HIALURONOWY
poprawia kondycję 

Twojego ciała oraz skóry...
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^ Panie Januszu, jest pan jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych postaci Polonii na Green-
poincie i nie tylko… Jak zaczęła się pana przy-
goda? Proszę nam powiedzieć kilka słów 
o sobie. 
Urodziłem się w  Kolbuszowej, studiowałem 
w Lublinie (UMCS, dyplom z grafiki, 1983), a po 
studiach osiadłem na 8 lat w Starachowicach. 
Od 1989 mieszkam i pracuję w Nowym Jorku. 
Moja żona ma na imię Ania. Mamy dwóch sy
nów. Jako artysta brałem udział w ponad trzy
stu wystawach indywidualnych i  zborowych, 
m.in. we Francji, Niemczech, Danii, na Ukrainie, 
Węgrzech, w Chinach, Korei Południowej, Sta
nach Zjednoczonych i w Polsce. Od wielu lat 
promuję w  Nowym Jorku sztukę artystów 
z Polski i nie tylko. Uprawiam malarstwo, gra
fikę, rysunek i fotografię. Od 1999 wystawiam 
swoje prace z Grupą Emocjonalistów.

Wielokrotnie słyszę słowa: „Działacz Polonii”, 
który jest rozpoznawalny przez Polaków w No
wym Jorku. Szczerze mówiąc, nigdy nie zabiega
łem o taki tytuł, nigdy nie skupiałem się na tym, 
żeby osiągnąć rozpoznawalność… Jest to niezwy
kle miłe, jestem oczywiście wdzięczny za każde 
przychylne słowo, jednak muszę przyznać, że 
stało się to całkowicie w naturalny sposób… Lu
bię to, co robię. Zawsze byłem niezwykle aktyw
ny, pracowałem ciężko, chciałem ukształtować 
świat w pozytywny i kreatywny sposób. Dzięki 
współpracy z wspaniałymi działaczami na Green
poincie, udało mi się zrealizować wiele marzeń. 
^ Słyszeliśmy, że otrzymał pan wiele hono-
rowych odznaczeń, medali… Czy podzieli się 
Pan z nami ich historią? 
Otrzymałem pewne odznaczenia, medale za mo
ją działalność, jednak przyznam się szczerze, że 
nie lubię się nimi chwalić. Wszystko to, co robię, 
robię bezinteresownie. Głęboko wierzę w to, że 
wszyscy powinniśmy się wspierać i wzajemnie 
sobie pomagać. Od lat biorę udział w akcjach 
charytatywnych dla dzieci, osób chorych lub do
tkniętych równymi tragediami życiowymi… 

Otrzymałem kilka medali, z których jestem 
niezwykle dumny, jednak nie są one moją mo
tywacją. 

Jednymi z najważniejszych nagród były Art 
and Music Award imienia Jana Pendereckiego, 
Krzyż Legionowy za pomoc w organizowaniu 
galerii sztuki oraz Krzyż Kawalerski… Każda 
z  tych nagród niesamowicie mnie ucieszyła 
i zaskoczyła. 
^ Jest pan również bardzo znanym artysta… 
Kiedy zaczął się pan pasjonować sztuką, co 
było pana największą inspiracją? 
Sztuka towarzyszy mi od wielu lat. Odkąd pa
miętam, fascynuję się rysowaniem, malowa

niem oraz fotografią. Myślę, że największy 
wpływ na moją artystyczną przyszłość miał mój 
głuchoniemy dziadek, Jan Król, który „zaraził” 
mnie pasją do rysowania. Pamiętam dokładnie, 
kiedy to z zapartym tchem, niecierpliwie ocze
kiwałem kolejnych rysunków, stworzonych 
przez mojego dziadka. Spędziliśmy razem dłu
gie wieczory na interpretacji jego obrazów, 
które najczęściej przedstawiały walkę między 
dobrem a złem, aniołami i diabłami. Godzinami 
rozprawialiśmy na temat scenek rodzajowych, 
które mój dziadek umieszczał na swoich rysun
kach. W związku z tym, że byłem strachliwym 
dzieckiem, sztuka mojego dziadka obudziła 
moje zmysły. Mimo że czasami bałem się za
snąć (wyobrażając sobie straszliwe sceny), te
matyka diabłów i aniołów na tyle mnie zafascy
nowała, że postanowiłem zacząć tworzyć włas
ną sztukę. 

Bardzo szybko podjąłem decyzję o apliko
waniu do liceum plastycznego w Lublinie, jed
nak moi rodzicie nie byli do końca przekonani 
do tego pomysłu. Nie mogli się pogodzić z wi
zją ich syna nieustannie malującego obrazy, 
rozkojarzonego, zabrudzonego farbami i oleja
mi… Myślę, że wizja artysty zawsze była okra
szona stereotypami, które nie pozwalały rozwi
nąć w pełni skrzydeł. 

W  liceum zainteresowałem się również 
geografią. Moje serce było niejako rozdarte po
między tym kierunkiem a sztuką. Szybko jed
nak zdałem sobie sprawę, że tworzenie sztuki 
jest moim powołaniem. Zacząłem malować 
portrety, martwą naturę oraz krajobrazy prak
tycznie w każdej wolnej chwili. Postawiłem na 
swoim i kilka lat później zacząłem studia w In
stytucie Wychowania Artystycznego w Lubli
nie, gdzie odbywały się zajęcia ze wspaniałymi 
artystami, takimi jak Ryszard Winiarski (ma
larz), Marian Bogusz z  Krakowa oraz Witold 
Urbanowicz. Uzbrojony w dyplom z  litografii 
rozpocząłem wieloletnią przygodę ze sztuką, 
tym razem już jako profesjonalista. 

Główną tematyką mojej sztuki są ludzie. 
Fascynują mnie obrazy uwieczniające ludzką 
naturę oraz transcendentalne elementy, takie 
jak duchy czy anioły. 

Nie ukrywam, że jako młody artysta czer
pałem również inspirację z natury, wspaniałych 
widoków, które towarzyszyły mi przez lata na 
Podkarpaciu, jednak większość uwagi skupiam 
na portretach. 
^ Jak zaczęła się przygoda z klubem Amber? 
Zanim historia klubu Amber się rozpoczęła, 
zdążyłem przepracować 8 lat ze wspaniałymi 
seniorami z klubu Krakus. Mam wiele cudow
nych wspomnień z tego okresu… Gdy zlikwido

wano mój etat, byłem załamany. Wkrótce na
wiązali ze mną kontakt dwaj polscy lekarze, 
którzy przedstawili mi projekt zorganizowania 
nowego miejsca dla polskiej grupy etnicznej. 
Wzbudził on moje zainteresowanie i  zaczęli
śmy współpracować. 

Jestem osobą, która bardzo lub pracować 
z ludźmi, daje mi to wiele satysfakcji, więc gdy 
pojawił się pomysł stworzenia miejsca, które 
by pomogło Polakom, ochoczo wziąłem udział 
w jego realizacji. 
^ Co pana najbardziej fascynuje w tej pracy?
Ludzie i miejsce. Poznawanie nowych osób, bu
dowanie pozytywnych więzi międzyludzkich, 
podnoszenie komfortu naszych usług oraz za
pewnienie przyjaznej i ciepłej atmosfery... Klub 
Amber zajmuje piękny, jasny, obszerny lokal, 
który jest obiektem podziwu zarówno dla na
szych klubowiczów, jak i  często odwiedzają
cych nas gości. Dodatkowym walorem jest bo
gactwo ciekawych zajęć, spotkań, smacznych 
posiłków i klimat panujący w Amber!
^ Jakie wyzwania niesie ze sobą kierowanie 
klubem Amber?
Prowadzenie klubu Amber wymaga profesjo
nalizmu, pełnego zaangażowania i doskonałej 
współpracy wszystkich zatrudnionych. Z jednej 
strony musimy przestrzegać standardów na
rzucanych przez agencje, którym podlegamy 
a z drugiej musimy wykazać się dużą kreatyw
nością i otwarciem na potrzeby naszych pod
opiecznych.
^ Jakich atrakcji mogą się spodziewać człon-
kowie klubu w przyszłych miesiącach?
Każdy miesiąc ma swój program. Pewne zaję
cia są cykliczne, np. joga, lekcje angielskiego, 
usługi fryzjerskie, gimnastyka czy wykłady 
Akademii Zdrowia Markowej Apteki (uważam, 
że wykłady te są jednym z  najciekawszych 
elementów. Dzięki nim otrzymujemy wiele 
cennych porad medycznych, wykłady te uczą 
nas, jak być zdrowszym). Zawsze odbywają 
się spotkania z różnymi ciekawymi osobami. 
W najbliższym czasie mamy uroczyste Święto 
Dziękczynienia z losowaniem indyka, mikołaj
ki, ubieranie klubowej choinki, świąteczne ko
lędowanie, występy jasełkowe, uroczystą wigi
lię, wycieczkę do Rockefeller Center i przygoto
wania do pięciolecia istnienia klubu. 
^ Jakie są pana prywatne plany na przy-
szłość, marzenia?
Chciałbym nadal zajmować się sztuką, organi
zować wystawy, pisać wraz z  żoną kolejne 
książki, razem podróżować, filmować i fotogra
fować, pielęgnować ulubione rośliny i… wciąż 
spełniać się w swojej pracy w Amber.

Dziękujemy bardzo za rozmowę! 

Sztuka dla ludzi  
Janusz Skowron – wielki człowiek, 
który swoje życie poświęcił ludziom
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Markowa Poliklinika Śmiechu
Drodzy Czytelnicy Markowej Apteki, jak powszechnie wiadomo, apetyt wzrasta 

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.
Nie tylko diabeł kąpie się 

w siarce
lecz każda ładna 

dziewczyna
znajdź dobry produkt, 

zaufaj marce
by cerę mieć jak malina

na gęste włosy, 
paznokcie zdrowe

i kiedy wyskoczy dysk
działają cuda kąpiele 

siarkowe
zaufaj nam – czysty 

zysk!

Gdy stawy skrzypią, 
kłuje wątroba

i swędzi na głowie skóra
siarka jak rycerz na 

odsiecz gotowa
zażyj i w życie daj nura

by mózg Twój ostry był 
jak brzytwa

a łydka często nie 
drżała

zastosuj siarkę, 
ze skurczem bitwę

wygrasz dla twego ciała

w siarce Atena pławiła 
się boska

i wszyscy królowie 
i święci

czy miasto to wielkie czy 
wioska

niech szał siarkowy się 
kręci!

– Mamo, muszę mieć nową szczoteczkę 
do zębów, bo ze starej wypadł już włosek!

– Chyba przesadzasz, przecież to tylko 
jeden włosek.

– Ale ostatni!

  

– Panie doktorze, mam dopiero czter-
dzieści lat i już jestem zupełnie łysy.

– Proszę się nie martwić. Wypadanie 
włosów to jedyna choroba, która nie ma na-
wrotów.

  

Siedzi gość u dentysty: borowanie, plom-
bowanie, borowanie… Cała ta historia trochę 
trwa, więc gość zagaduje do dentysty:

– Panie doktorze, może zrobilibyśmy 
przerwę na papierosa?

Na to dentysta, niewiele myśląc, łapie za 
kleszcze i wyrywa mu jedynkę na przedzie.

  

– Dzień dobry, panie doktorze, jestem 
Napoleon Bonaparte.

– I uważa pan, że coś jest z panem nie 
w porządku?

– Ależ ze mną jest wszystko w porządku, 
gorzej z moją żoną. Ona twierdzi, że nazywa 
się Kowalska…

  

Przychodzi baba do lekarza z córką.
– Panie doktorze, moja córka ma zawsze 

takie wytrzeszczone oczy…
Lekarz bada dziecko i mówi:
– Proszę jej poluzować warkoczyk.
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