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Nasza przygoda z  aminokwasami nadal trwa. Wakacyjny numer 
„Markowej Apteki” przybliży nam najważniejsze właściwości proliny. 
Po przeczytaniu niniejszego artykułu będzie ona już zawsze kojarzo-
na z kolagenem!

Prolina to kolejny naturalny alfa-aminokwas o charakterze endo-
gennym, co oznacza, że nasz organizm potrafi samodzielnie go wy-
tworzyć. Zaliczany jest do substancji glukogennych, więc pełni funk-
cję substratu dostarczającego glukozę – cukru będącego podstawo-
wym źródłem energii dla każdego z nas.

WSZECHOBECNY KOLAGEN
Jednym z najważniejszych białek ludzkiego organizmu jest kolagen. 
Jego budowa obejmuje cztery aminokwasy: omawianą prolinę, jej 
pochodną hydroksyprolinę oraz glicynę i hydroksyglicynę. Z całego 
zestawu aminokwasów to właśnie prolina stanowi 20% całkowitej 
ilości kolagenu. Niestety proces jego syntezy w zdrowym organizmie 
zachodzi w niezakłócony sposób tylko do 25. roku życia. W miarę 
upływu lat produkcja kolagenu stopniowo spada. Dochodzi wówczas 
do osłabienia włókien elastynowych oraz zmniejszenia sprawności 
gruczołów potowych. W konsekwencji nasza skóra traci elastycz-
ność. W spowalnianiu powyższych procesów ważną rolę odgrywa 
właśnie prolina, wzmagająca syntezę kolagenu.

PIĘKNA I MŁODA SKÓRA
Prolina pozwala również usuwać uszkodzone struktury białkowe 
w naszej skórze (posiada właściwości degradacyjne) i zastępować je 
nową „porcją białek”. Bardzo często sami przyczyniamy się do po-
gorszenia stanu naszej cery, np. przez częstą ekspozycję słoneczną 
(bez zastosowania kremów z filtrem) oraz niewłaściwą dietę, skła-
dającą się z niewielkiej ilości warzyw i owoców. Niesatysfakcjonują-
cy wygląd naszej skóry często związany jest z nieodpowiednim na-
wilżeniem, co dodatkowo pozbawia jej ochrony przed starzeniem. 
Prolina posiada zdolność wiązania cząsteczek wody –  utrzymuje 
skórę odpowiednio nawilżoną. Szczególnie zalecana jest osobom 
o skórze suchej. W celu jeszcze głębszego nawilżenia często łączy się 
ją z kwasem hialuronowym.

MOCNE STAWY
Oczywiście to nie koniec pozytywnych właściwości proliny powiąza-
nych z samym kolagenem. Poza poprawą kondycji skóry, włosów 
i paznokci, białka kolagenowe to budulec naszych stawów, a głównie 
torebek stawowych. Ich odpowiednia budowa zapewnia odporność 
na obciążenia związane z pracą fizyczną i chroni je przed urazami. 
Szczególnie ważna jest wytrzymałość stawów dla osób uprawiają-
cych sport, ponieważ z racji wzmożonego wysiłku ich stawy są nara-
żone na większe i częstsze obciążenia, co zwiększa ryzyko wystąpie-
nia kontuzji.

PROLINA W PROFILAKTYCE MIAŻDŻYCY
Proces rozwoju choroby miażdżycowej wiąże się ściśle ze zmianami 
w  ścianie tętnic układu krążenia –  dochodzi do ich twardnienia 
i zgrubienia. Na tworzenie się blaszek miażdżycowych, a w konse-
kwencji zmian w tętnicach, wpływa szereg czynników, w tym rów-
nież dieta. Badania dowodzą, iż to właśnie prolina (wraz z witami-
ną C) oddziałuje na proces produkcji kolagenu w ścianach naczyń, 
a mocne naczynia to spowolniony rozwój miażdżycy.

NIEDOBÓR PROLINY
Mimo tego, iż prolinę nasz organizm produkuje samodzielnie, to jednak 
badania wskazują, że w okresach o większym zapotrzebowaniu na ten 
aminokwas zalecane jest dostarczenie go z  zewnętrznych źródeł. 
O właściwy poziom proliny należy zadbać podczas kontuzji, rehabilitacji, 
przy wzmożonych treningach siłowych, w trakcie gojenia się ran (np. po-
oparzeniowych), a także by zachować piękną skórę, włosy, paznokcie, 
szczególnie w starszym wieku. Niedobór proliny zmniejsza produkcję 
kolagenu, co doprowadzić może do problemów ze stawami, ponadto 
wpływa niekorzystnie na budowę ścian tętnic oraz obniża odporność.

ŹRÓDŁA PROLINY W DIECIE ORAZ SUPLEMENTACJA
Sytuacją idealną byłaby produkcja odpowiedniej ilości proliny przez 
nasz organizm. Jeśli jednak stan Twojego zdrowia wskazuje na 
wzmożone zapotrzebowanie na prolinę, zwróć uwagę na następują-
ce produkty w swojej diecie:
  mleko oraz przetwory mleczne (np. sery),
  jaja,
  mięso i podroby,
  rośliny strączkowe,
  żelatyna,
  produkty zbożowe (mąka pszenna i żytnia, kasze),
  korzeń pietruszki,
  orzechy.

Dla zwolenników stosowania suplementów diety znajdą się rów-
nież odpowiednie preparaty zawierające prolinę. Zwykle nie wystę-
puje ona w samodzielnie, lecz w formie preparatów złożonych. Naj-
częściej produktami zawierającymi prolinę są suplementy mające za 
zadanie wspierać stawy czy poprawić kondycję skóry, włosów oraz 
paznokci. Zalecaną i skuteczną dawką proliny jest 500 mg na kilo-
gram masy ciała. Pamiętajmy, że nie każdy z nas musi z zewnątrz 
dostarczyć organizmowi większej dawki tego aminokwasu.

AMINOKWASY: 

Prolina
Osłabienie 
oraz zmniejszona 
produkcja włókien 
kolagenowych przyczynia 
się do powstawania 
zmarszczek.

Optymalna synteza  
włókien kolagenowych  

jest niezbędna do 
utrzymania zdrowego  

i młodego wyglądu  
skóry.
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Słonecznie zapraszamy do lektury wakacyjne-
go wydania magazynu „Markowej Apteki”!

Nadchodzi lato – radosny okres przyjem-
nych zajęć i rzeczy, idealny czas na aktyw-
ność fizyczną! Aby cieszyć się dobrym zdro-
wiem podczas lata, nie zapomnij o 5 środ-
kach ostrożności, które zabezpieczą Cię 
przed możliwymi do uniknięcia komplikacja-
mi zdrowotnymi.

!   Nie zapomnij o ochronie 
przeciwsłonecznej!
Długie letnie dni często spędzamy na pla-

ży, nad morzem lub jeziorem. W tym pięknym, 
słonecznym okresie nie możemy zapomnieć 
o ochronie przeciwsłonecznej. Jeśli zaniedba-
my tę kwestię, nasza skóra dozna uszkodzeń 
i szybciej pojawią się na niej oznaki starzenia. 
Światło słoneczne poprawia samopoczucie 
i  stymuluje syntezę witaminy D, a  jego wi-
doczny efekt, czyli złota opalenizna, kojarzona 
jest ze zdrowiem i aktywnością. Z promieni 
słońca należy korzystać rozsądnie – promie-
niowanie UV jest przyczyną wielu negatyw-
nych konsekwencji dla naszej skóry. Najsku-
teczniejszą bronią w  walce z  zagrożeniami 
związanymi z opalaniem jest wiedza – w tym 
wydaniu naszego magazynu znajdziecie naj-
ważniejsze informacje, które sprawią, że ko-
rzystanie ze słońca będzie tylko przyjemnoś-
cią, a  nie ryzykiem. Jak wynika z  ostatnich 
badań przeprowadzonych przez Centers for 
Disease Control and Prevention pomimo cią-
głych ostrzeżeń, zaledwie 1/3 Amerykanów 
regularnie korzysta z ochrony przeciwsłonecz-
nej. National Cancer Institute podaje, że wśród 
białych Amerykanów zachorowalność na czer-
niaka, najbardziej śmiercionośną postać raka 
skóry, wzrasta z 8,7 (1975 r.) do 27,6 (2008 r.) 
na 100.000 osób. Aby zabezpieczyć się przed 
szkodliwym działaniem słońca, należy używać 
kremu przeciwsłonecznego o SPF 30 lub wyż-
szym w celu ograniczenia promieni UVA i UVB. 
Ochrona przeciwsłoneczna jest niezwykle 
ważna! Dzięki lekturze wakacyjnego wydania 
„Markowej Apteki” dowiecie się, jakich zasad 
należy przestrzegać –  niezbędnych porad 
udzielił nam specjalista dermatologii dr Marek 
Paliwoda.

!   Podstawowe zasady bezpieczeństwa 
wodnego
Zgodnie z  danymi CDC każdego dnia 

około 10 osób w USA umiera z powodu nie-
zamierzonego utonięcia. Niedawno przed-
stawiony raport organizacji wskazuje ekstre-
malne ćwiczenia podwodne jako częste 
przyczyny utonięcia nawet silnych i  do-
świadczonych pływaków.

!   Chroń swoją rodzinę przed Lyme disease
Lyme disease (borelioza) to najczęstsza 

choroba zakaźna przenoszona przez klesz-
cze w Stanach Zjednoczonych. Jej symptomy 
to: gorączka, bóle głowy, ciała i zmęczenie. 
Nieleczona może powodować poważne prob-
lemy zdrowotne, a w niektórych wypadkach 
prowadzić do śmierci. W  2013 r. stanowe 
służby zdrowia zgłosiły 27.203 potwierdzo-
nych i 9.104 prawdopodobnych przypadków 
tej choroby. Najlepszym sposobem na za-
bezpieczenie się przed kleszczami jest uni-
kanie obszarów leśnych i krzaczastych oraz 
zakładanie ubrania ochronnego (buty, dłu-
gie spodnie, koszule i skarpetki), kiedy wy-
bieramy się do miejsca potencjalnego wy-
stępowania kleszczy. Nie zapomnijmy rów-
nież o środkach odstraszających owady.

!   Nie nadużywaj alkoholu
Aby uniknąć odwodnienia oraz złego sa-

mopoczucia „dzień po” (a także zmniejszyć 
ryzyko upadków związanych ze spożywa-
niem alkoholu), naprzemiennie wypij szklan-
kę wody z każdym napojem alkoholowym. 
Pamiętaj o tym, żeby nie prowadzić samo-
chodu pod wpływem alkoholu!

Alkohol nie jest jedyną przyczyną od-
wodnienia w okresie letnim. Długie, gorące 
dni oraz niewielkie ilości przyjmowanych 
płynów bardzo często skutkują niedosta-
teczną zawartością wody w organizmie. Stan 
ten może stanowić zagrożenie dla życia. Jak 
skutecznie zapobiegać odwodnieniu dowie-
dzą się Państwo z  artykułu poświęconego 
zagrożeniom lata (s. 13). Warto pamiętać, że 
odwodnienie to również zaburzenie gospo-
darki elektrolitowej. To niezwykle ważna dla 
zdrowia kwestia, dlatego redakcja „Marko-
wej Apteki” postanowiła wyjaśnić, czym jest 

równowaga elektrolitowa oraz jak przedsta-
wiają się konsekwencje jej zaniedbania.

Na łamach letniego wydania naszego 
magazynu znajdą Państwo porady na temat 
skóry, ciekawostki dotyczące kolagenu oraz 
kosmetyków produkowanych na jego bazie, 
właściwości aloesu oraz wiele, wiele innych 
niezwykle ważnych informacji!

Nie zapomnieliśmy również o tym, że za-
dbanie o zdrowe serce jest szczególnie istotne 
w okresie letnim. Starsze osoby są bardziej na-
rażone na niebezpieczne konsekwencje wyso-
kich temperatur. Na s. 11 i 12 przeczytają Pań-
stwo wywiad ze specjalistą kardiologii i elektro-
fizjologii dr. Adamem Budzikowskim, który 
udzielił nam cennych informacji na temat rytmu 
serca, objawów i przyczyn arytmii oraz sposo-
bów leczenia tych jednostek chorobowych.

Mamy nadzieję, że lektura wakacyjnego wy-
dania „Markowej Apteki” będzie źródłem roz-
rywki oraz ciekawych i przydatnych informacji.

Korzystając z  okazji, pragniemy życzyć 
wszystkim Państwu wspaniałych wakacji, 
pełnych wypoczynku i ciepłych, słonecznych 
dni. Dbajcie o zdrowie swoje oraz swoich ro-
dzin, mając w pamięci, że dobra kondycja to 
nie tylko piękna sylwetka, ale przede wszyst-
kim zdrowy duch. Relaks jest niezwykle waż-
ny dla każdego z nas, dlatego niech letnia 
aura nam sprzyja!

Pozdrawiamy serdecznie!
Markowa Apteka

Apteka  
       z misją
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► Jak częste są zachorowania na raka skóry?
Ponad 5,4 miliona przypadków nieczerniakowego raka skóry zdiag-

nozowanych w USA w 2012 r. Jeden na pięciu Amerykanów zachoruje 
na raka skóry w wieku 70 lat. Rogowacenie słoneczne jest najczęstszym 
prekursorem; dotyczy ponad 58 milionów Amerykanów. Roczne koszty 
leczenia raka skóry w Stanach Zjednoczonych szacuje się na 8,1 miliarda 
dolarów: około 4,8 miliarda dolarów za nieczerniakowe raki skóry i 3,3 
miliarda za czerniaka.

Wzrost zachorowalności został również zaobserwowany w przy-
padku czerniaka (melanoma). Od 2004 r. Do 2013 r. zachorowalność 
wzrosła o 2% do 3% rocznie wśród mężczyzn i kobiet w wieku 50 lat 
i starszych. W tym samym okresie nastąpił znaczący wzrost ogólnego 

5-letniego przeżycia u pacjentów z czerniakiem. Może to być spowo-
dowane wcześniejszą diagnozą, gdy guzy są jeszcze na mniejszej głę-
bokości, a także ulepszonymi technikami i zabiegami chirurgicznymi.

►  Jak skuteczny jest filtr przeciwsłoneczny w  ochronie skóry 
przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych?

Filtry przeciwsłoneczne są bardzo skuteczne w ochronie skóry przed 
szkodliwym działaniem promieni słonecznych, pod warunkiem że stoso-
wany środek ma wysoki SPF (szerokie spektrum działania – ochrona 
przed promieniowaniem UVA i UVB) i jest prawidłowo stosowany.

► Badania wykazały, że wiele osób nie stosuje wystarczającej 
ochrony przeciwsłonecznej. Ile kremu przeciwsłonecznego należy za-
stosować?

Wielu Amerykanów stosuje zbyt małą ilość kremu przeciwsłonecz-
nego i zapomina o ponownym stosowaniu go co dwie godziny. Zwykle 
oznacza to, że otrzymują mniej niż połowę podanej ochrony SPF. W la-
boratorium wartości SPF są określane na podstawie zastosowania 2 mg 
kremu przeciwsłonecznego na cm2. Odpowiada to ok. 35 ml kremu prze-
ciwsłonecznego (lub średniej wielkości kieliszkowi) dla przeciętnego 
dorosłego.

► Kiedy należy stosować krem   przeciwsłoneczny: przed lub po 
nawilżeniu i makijażu?

Krem do opalania należy stosować po nawilżeniu. Makijaż można 
następnie zastosować po kilku minutach.

► Czy konieczne jest nałożenie kremu przeciwsłonecznego na 
obszary pokryte odzieżą lub czy odzież zapewnia wystarczającą 
ochronę przed promieniowaniem UV?

Ubrania zapewniają odpowiednią ochronę tylko wtedy, gdy są nie-
przezroczyste i nie przepuszczają promieni słonecznych. Taka odzież 
powinna pokrywać jak najwięcej skóry, a  ogólnie ciemniejsze, luźne 
ubranie zapewnia lepszą ochronę niż lżejsza, obcisła odzież.

Niektóre ubrania ochronne będą miały wskaźnik UPF (współczynnik 
ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym), który dostarcza in-
formacji o tym, ile promieniowania UV przejdzie przez nierozciągnięty, 
suchy materiał.

► Jak często należy ponownie stosować filtry przeciwsłoneczne?
Filtr przeciwsłoneczny należy nakładać co 2–3 godziny, a także po 

pływaniu, ćwiczeniach itp.

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

Uważajmy  
na pokusy 

wakacyjnego słońca
Rozmowa ze specjalistą z Markiem Paliwodą, PA

Bezpośrednim niebezpieczeństwem zbyt dużego nasłonecznienia jest oparzenie słoneczne. Jeśli spojrzysz na spaloną słońcem 
skórę pod silnym mikroskopem, zobaczysz, że komórki i naczynia krwionośne zostały uszkodzone. W wyniku wielokrotnych 
uszkodzeń słonecznych skóra staje się sucha, pomarszczona i odbarwiona. Chociaż skóra wydaje się być grubsza, w rzeczy-
wistości jest osłabiona i bardziej podatna na uszkodzenia. Najpoważniejszym zagrożeniem związanym z ekspozycją na słoń-
ce jest oczywiście ryzyko wystąpienia nowotworu skóry. Większości nowotworów skóry można uniknąć poprzez zapobiega-
nie oparzeniom słonecznym oraz prawidłową higienę skóry. W związku ze zbliżającym się latem, zaprosiliśmy do rozmowy 
dermatologa, Marka Paliwodę, który udzieli nam cennych informacji na ten temat.

naskórek

skóra właściwa

OCHRONA  
PRZED SŁOŃCEM

tkanka podskórna
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► Co właściwie oznacza SPF i jak wybrać odpowiedni czynnik?
SPF (Sun Protection Factor) jest współczynnikiem, który określa, o ile 

czasu dłużej możemy przebywać na słońcu – po zastosowaniu danego 
preparatu – do momentu wystąpienia rumienia skóry, w porównaniu do 
analogicznego czasu pobytu na słońcu – bez ochrony skóry.

W praktyce oznacza to, że np. bez zastosowania filtra rumień u danej 
osoby pojawi się po 20 minutach, zaś po użyciu kremu z filtrem SPF 15 
czas ten wydłuży się do 15×20 minut (5 godzin).

SPF określa stopień ochrony skóry przed promieniowaniem UVB, co 
oznacza, że nawet wysoki faktor chroniący przed UVB (np. SPF 30) może 
wcale nie osłaniać przed promieniami UVA, które wnikają głęboko 
w skórę i odpowiadają za jej fotostarzenie. Dlatego wybierać należy te 
kremy, które na opakowaniu mają oznaczenie ochrony zarówno przed 
UVA, jak i UVB.

Obecne standardy ochrony przed słońcem wymagają, aby współ-
czynnik ochrony UVA w filtrach przeciwsłonecznych o szerokim spek-
trum działania wynosił co najmniej 1/3 znakowanego SPF, więc wybór 
filtru przeciwsłonecznego o wyższym SPF będzie również oznaczać wyż-
szą ochronę przed promieniowaniem UVA.

► W jaki sposób ultrafiolet A (UVA) różni się od ultrafio letu B 
(UVB) i czy trzeba wybrać filtr przeciwsłoneczny, który chroni przed 
obydwoma?

UVA ma dłuższą długość fali (320–400 nm) w porównaniu do UVB 
(290–320 nm) i odpowiada za około 95% promieniowania UV dociera-
jącego do ziemi.

Promieniowanie UVA występuje we względnie równej intensywności 
przez cały rok, podczas gdy UVB zmienia się w zależności od sezonu, loka-
lizacji i pory dnia. UVA może również przenikać przez chmury i szkło. UVB 
jest główną przyczyną oparzeń słonecznych i wpływa na górne warstwy 
skóry. UVA wnika głębiej i jest główną przyczyną przedwczesnego starzenia 
się. Oba rodzaje promieniowania tłumią funkcje odpornościowe, jak i od-
grywają rolę w rozwoju raka skóry. Jest zatem bardzo ważne, aby środek 
przeciwsłoneczny chronił przed obydwoma, tj. był „szerokim spektrum”.

► Czy jest jakaś różnica między filtrami słonecznymi fizycznymi 
a filtrami słonecznymi chemicznymi?

Fizyczne filtry słoneczne, takie jak tlenek cynku i dwutlenek tytanu, 
są blokerami – fizycznie (podobnie jak cegła) blokują zarówno promienie 
UVA, jak i UVB. Oprócz tych dwóch, wszystkie inne filtry słoneczne są 
filtrami chemicznymi na bazie wody. Chemiczne filtry słoneczne, takie 
jak oksybenzon, avobenzon, PABA itp. są zasadniczo bezbarwne i zawie-
rają specjalne składniki, które filtrują i  redukują promienie UV. Nie 
wszystkie filtry słoneczne skutecznie blokują promieniowanie UVA 
i UVB. Chemiczne filtry przeciwsłoneczne załamują się pod wpływem 
słońca i mogą wymagać częstszego stosowania.

► A co z wrażliwą skórą? Wybieram prawie wszystkie rodzaje 
kremów – z czego mogę korzystać?

Blokery słoneczne z czystym cynkiem lub tytanem to najlepszy 
wybór dla wrażliwej skóry. (Należy pamiętać, że tlenek cynku jest 
rzeczywiście bezpiecznie stosowany na skórze dziecka w przypadku 
pieluszek). Należy jednak zmyć filtr przeciwsłoneczny zaraz po po-
wrocie do domu. Chciałbym również wspomnieć, że nie polecam kre-
mów z filtrami 50 oraz wyższymi w związku z tym, że zawierają duża 
ilość związków chemicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na 
wrażliwą skore. Swoim pacjentom polecam markę La Roche-Posay 
(zdjęcie produktu mogą zobaczyć Państwo na tej stronie).

► W jakim wieku dzieci mogą zacząć stosować filtry przeciwsło-
neczne?

Eksperci są zgodni co do tego, że dzieci poniżej 6. miesiąca życia 
powinny być po prostu trzymane poza bezpośrednim słońcem. Filtry 
przeciwsłoneczne na bazie cynku lub tytanu z filtrem SPF 30 lub wyż-
szym są idealne dla starszych dzieci.

► Blokery na bazie cynku są niezwykle gęste i zostawiają białe 
ślady na skórze. Czy muszę stosować dużą ilość, aby być chronionym?

Niekoniecznie. Nowsze preparaty oferują formułę z mikrokapsułka-
mi cynku lub tytanu, które mieszają się znacznie lepiej, bez pozostawia-
nia dużej ilości kremu na skórze.

► Używałam balsamu SPF 65 co 2–3 godziny podczas wakacji 
w tropikach. Jednak nie uchroniło mnie to przed oparzeniami słonecz-
nymi i pojawieniem się opalenizny. Co poszło nie tak?

Jak już wspomniałem wcześniej, nie wszystkie poziomy SPF oznacza-
ją to samo. Wiele filtrów przeciwsłonecznych dostępnych na rynku nie 
blokuje promieniowania UVA, w związku z tym jedyną ochroną, którą 
otrzymujemy, jest ta przeciwko promieniowaniu UVB. Jednak promienio-
wanie UVA nadal jest bardzo szkodliwe i może powodować oparzenia 
skórne, raka skóry oraz przedwczesne wystąpienie zmarszczek i starze-
nie się. Dlatego też pamiętajmy o doborze kremu, który chroni nas przed 
promieniowaniem UVA i UVB.

► Czy istnieje alternatywa dla kremów przeciwsłonecznych, za-
kładając, że ktoś nie lubi uczucia tłustości po aplikacji produktu prze-
ciwsłonecznego?

Wielu mężczyzn nie lubi balsamów i kremów, szczególnie w miesią-
cach letnich, kiedy mają tendencję do większego pocenia się. W takich 
sytuacjach proponowałbym filtry przeciwsłoneczne na bazie żelu typu 
Clinique Gel lub Coppertone Sport SPF30. Żele mogą mieć niewielką 
wadę polegającą na tym, że przy pierwszym użyciu mogą powodować 
uczucie pieczenia, ale szybko się wchłaniają i nie pozostawiają nieprzy-
jemnego uczucia na skórze. Na rynku dostępne są również aerozole, 
takie jak Neutrogena, których aplikacja jest bardzo prosta.

► Wiadomym jest, że promieniowanie słoneczne może powodo-
wać raka skóry. W ostatnich latach pojawiła się jednak kolejna teoria. 
Niektórzy twierdzą, że samo używanie kremów przeciwsłonecznych 
może powodować nowotwory skóry. Czy jest to prawda?

Nie istnieją żadne wiarygodne dane naukowe, które mogłyby po-
twierdzić te teorie. Wręcz przeciwnie, wszystko, co widzieliśmy, wskazu-
je na nadmierne słońce jako przyczynę przedwczesnego starzenia się 
skóry, zmarszczek i nowotworów skóry. Inne czyn-
niki, takie jak czynniki genetyczne, również odgry-
wają rolę w rozwoju raka skóry, nie mamy jednak 
żadnej kontroli nad tym czynnikiem ryzyka.

► Czy to prawda, że blokery przeciwsłonecz-
ne powodują niedobór witaminy D?

Coraz częściej słyszy się o zależności pomiędzy 
stosowaniem filtrów przeciwsłonecznych i niedo-
borem witaminy D. W dalszym ciągu jednak nie 
dysponujemy odpowiednimi badaniami naukowy-
mi, które potwierdzałyby te teorie. Prawdą jednak 
jest, że w dzisiejszych czasach wiele osób cierpi na 
niedobory witaminy D, z różnych powodów. Dlate-
go też, niezależnie od tego, czy kremy przeciwsło-
neczne przyczyniają się do tego stanu, zaleca się 
codzienną suplementację wapnia i witaminy D.

Dziękujemy za rozmowę!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym ekspertem:

Marek Paliwoda, PA Vanguard Dermatology, polski dermatolog 
715 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222, tel. (718) 609–0310

INDEKS UV
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Aloes – roślina imponująca zdecydowanie 
nie tylko wielkością (jej okazy osiągają na-
wet do 4 m) była znana już w starożytnym 
Egipcie. Mięsiste liście aloesu obfitują 
w składniki odżywcze, których badacze do-
liczyli się ok. 200. 

Ta roślina pełna jest cennych dla zdrowia 
substancji, wykazuje właściwości bakterio-
bójcze, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Po-
zyskany z aloesu sok wspomaga leczenie aler-
gii i trudno gojących się ran, skutecznie obniża 
poziom cukru, a  także poprawia odporność. 
Aloes zwyczajny znajduje również zastosowa-
nie w kosmetyce – doceniono jego korzystny 
wpływ na wygląd skóry. Maści, kremy i żele na 
bazie aloesu nadają się do leczenia różnorod-
nych zmian skórnych, w tym owrzodzeń i ran.

Aloes wykazuje szerokie spektrum dzia-
łania, m.in.:
•  działa przeciwzapalnie,
•  charakteryzuje się właściwościami zmięk-

czającymi,
•  działa przeciwbólowo i przeciwobrzękowo,
•  łagodzi swędzenie,
•  rozszerza naczynia włosowate, dzięki cze-

mu zraniona tkanka jest lepiej ukrwiona 
(przyspieszony proces gojenia),

•  niszczy wiele bakterii, wirusów i grzybów 
lub przynajmniej spowalnia ich rozwój,

•  miąższ aloesu działa szczególnie skutecz-
nie na zranioną skórę,

•  pomaga w  gojeniu niewielkich oparzeń 
i poparzeń słonecznych,

•  łagodzi ból i świąd towarzyszący półpaścowi,
•  jest skutecznym i higienicznym środkiem 

nawilżającym,
•  zapobiega wysychaniu rany,
•  poprzez rozszerzenie naczyń włosowatych 

poprawia ukrwienie skóry,
•  przynosi ulgę przy łagodniejszych odmro-

żeniach,
•  łagodzi ukąszenia i użądlenia owadów,
•  przez właściwości przeciwwirusowe jest 

stosowany jako środek wspomagający le-
czenie brodawek,

•  z miąższu aloesu otrzymuje się sok, który 
podawany doustnie pomaga zwalczyć sta-
ny zapalne układu trawiennego, w  tym 
również wrzody i niestrawność,

•  sproszkowany aloes zmniejsza wydzielanie 
i zmiany chorobowe w żołądku,

•  łagodzi objawy choroby wrzodowej.

Aloes stanowi źródło witamin z grupy B, 
witaminy  A, C i  kwasu foliowego, a  także 
składników mineralnych takich jak: wapń, 
potas, magnez, sód, cynk, żelazo, fosfor, 
chrom, miedź czy mangan. Wymienione 
pierwiastki są niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu. Wzorcowo po-
winno się je dostarczać wraz z pożywieniem, 
lecz niestety nasze posiłki są często zbyt 
ubogie w witaminy i minerały. Dlatego też 
warto poszukiwać wyciągów naturalnych, 
które kompleksowo zadbają o  nasz orga-
nizm. Idealną esencją roślinną o  zdolnoś-
ciach uzupełniania braków witaminowych 
jest właśnie sok z aloesu.

ALOES – JAKI MA WPŁYW  
NA NASZ ORGANIZM?
Duża zawartość witamin i mikroelementów 
to niejedyne odżywcze atuty soku z aloesu. 
Zawiera on również aminokwasy, które bę-
dąc związkami budulcowymi dla białek, en-
zymów i hormonów, są niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania organizmu. Rola 
odgrywana przez aminokwasy jest nie do 
przecenienia w zakresie wzrostu i regenera-
cji organizmu, przemiany materii, zachowa-
nia właściwych reakcji odpornościowych, 
utrzymania równowagi kwasowo-zasado-
wej, dobrego widzenia oraz w  zakresie 
transportu wewnętrznego ważnych życiowo 
elementów (w tym m.in. żelaza).

Ponadto aloes wzmacniania reakcje 
obronne organizmu przed infekcjami oraz 
ogranicza rozprzestrzenianie się powstałych 

stanów zapalnych. Wykazuje bowiem dzia-
łanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, prze-
ciwbakteryjne i przeciwwirusowe.

Rozpatrując właściwości soku z aloesu, 
należy wspomnieć o działaniu pobudzają-
cym perystaltykę jelit, które przyczynia się 
do łatwiejszego wypróżniania. Łagodzenie 
dolegliwości związanych z zaparciami wy-
nika z obecności antrazwiązków. Mecha-
nizm działania antrazwiązków polega na 
ograniczeniu odpływu wody i  jonów so-
dowych z  jelit do krwioobiegu. W efekcie 
dochodzi do upłynnienia i  ułatwionego 
przemieszczania się mas kałowych w kie-
runku odbytu. Równocześnie obserwuje 
się wpływ antrazwiązków na zakończenia 
nerwowe znajdujące się w obrębie jelit, co 
powoduje wzmożenie ich skurczów (przy-
spieszona perystaltyka). Dzięki temu zja-
wisku aktywność motoryczna się zwiększa 
i masy kałowe przesuwają się zdecydowa-
nie szybciej.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA  
WYCIĄGU Z ALOESU
Właściwości substancji leczniczych zawar-
tych w esencji z aloesu sprawiają, że wyka-
zuje on szeroki zakres wskazań do stosowa-
nia. Poczynając od uzupełnienia diety w mi-
nerały i witaminy, poprzez doraźne niwelo-
wanie uciążliwych zaparć, aż do wzmacniania 
odporności i zwalczania infekcji. W zależno-
ści od zaleceń stosuje się jedną z  dwóch 
form terapeutycznych – sok lub tabletki. Sok 
z aloesu przyjmuje się w celu wzmocnienia 
organizmu i uzupełnienia niedoborów wita-
minowych. Natomiast suchy wyciąg z aloesu 
(w formie tabletek), bogaty w antrazwiązki 
(preparat leczniczy Alax), znajduje zastoso-
wanie w terapii zaparć.

Właściwości aloesu są także wykorzysty-
wane w kosmetyce, głównie z uwagi na dzia-
łanie nawilżające, kojące, opóźniające proce-
sy starzenia się skóry i przyspieszające jej 
regenerację. Skuteczność przeciwbakteryj-
na, przeciwgrzybicza i przeciwzapalna umoż-
liwia zastosowanie esencji z aloesu w terapii 
zmian skórnych (np. trądzik, czyrakowatość, 
łuszczyca, grzybica) oraz w leczeniu owrzo-
dzeń, odmrożeń, odleżyn i opuchlizny. Właś-
ciwości przeciwwirusowe wyciągu z  liści 
aloesu są zalecane w  wypadku leczenia 
opryszczki.

 A l o e s 
jego właściwości oraz zastosowanieLeki Bożej A

pte
ki
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Siła piękna w kolagenie
Marzeniem wielu kobiet jest posiadanie pięk-
nej i nieskazitelnej cery. Co należy zrobić, aby 
je spełnić? Jednym z najważniejszych czynni-
ków odpowiadających za prawidłową pielęg-
nację jest indywidualne podejście. Stanow-
czo innych kosmetyków wymaga skóra sucha 
i odwodniona, innych skłonna do zmian trą-
dzikowych, a jeszcze innych cera naczyniowa. 
Czy zatem istnieje wspólny mianownik pięk-
na? A  jednak, zdecydowanie tak! Jest nim 
główny budulec naszej skóry, czyli kolagen. 
Odpowiednio dobrany i stosowany w asyście 
innych składników, może przynieść rewela-
cyjne efekty! Postaramy się przybliżyć trzy 
przykładowe kosmetyki firmy COLWAY za-
wierające tę cenną substację. Jeśli szukasz 
profesjonalnego, dobrego i skutecznego kos-
metyku, koniecznie przeczytaj!

ATELOKOLAGEN
Atelokolagen swoją skuteczność zawdzięcza 
połączeniu trzech rodzajów kolagenu zamknię-
tych w  jednym unikalnym kosmetyku, który 
zwiększa gęstość oraz sprężystość skóry. Pre-
parat został wzbogacony proteinami jedwabiu 
i złotem koloidalnym, więc nadaje cerze gład-
kość i zapewnia odpowiednie nawilżenie.

Do głównych składników Atelokolagenu 
należą:
  tropokolagen – zachowuje budowę po-

trójnej helisy, odpowiada za sprężystość 
skóry;

  etelokolagen – kolagen tzw. trójspiralny, 
poddany działaniu pepsyny zmienia się 
w najczystszą jego formę;

  prokolagen – to łańcuchy peptydowe, któ-
re dopiero przekształcą się w kolagen;

  serycyna – to nazwa płynnego jedwabiu, 
ma zdolność tworzenia na powierzchni 
skóry delikatnego filmu, pozwala zapo-
biegać nadmiernej utracie wody, zmniej-
sza także nieregularności na skórze;

  złoto koloidalne – pozwala na intensyw-
niejsze migrowanie składników aktyw-
nych, znane jest ze swojego odmładzają-
cego działania.

Idealne połączenie powyższych składni-
ków zapewnia szybką wchłanialność kosme-
tyku oraz skuteczne uzupełnianie niedoboru 
kolagenu w skórze. Jak należy stosować Ate-
lokolagen? Najlepiej rozpocząć od delikatne-

go zwilżenia skóry wodą, następnie nałożyć 
Atelokolagen i wmasowywać (do całkowite-
go wchłonięcia). Dla zapewnienia lepszego 
efektu następnie można nałożyć krem z in-
nowacyjnej linii „Atelo” – Atelokrem MC2.

COLWAY ATELOKREM MC2
Atelokrem MC2 to produkt przeznaczony do 
każdego typu skóry. Idealny do pielęgnacji 
twarzy, szyi oraz dekoltu z pierwszymi zmarsz-
czkami oraz oznakami starzenia, ale również 
z nierównomiernym kolorytem. Nadaje się ja-
ko baza pod makijaż. Atelokrem łączy w sobie 
fundament ciekłokrystaliczny, składniki biomi-
metyczne oraz aż trzy typy kolagenu: ateloko-
lagen, tropokolagen i prokolagen. Podstawa 
ciekłokrystaliczna kremu powstała na podo-
bieństwo budowy naszej skóry, ponadto za-
wieszone w niej kryształy lipidowe-oleosomo-
we (czynnik MC2) są stopniowo uwalniane, 
dzięki czemu baza ta odbudowuje oraz 
uszczelnia skórę o utracone wcześniej lipidy.

Lekka oleosomowa struktura kremu jest 
zgodna z fizjologią skóry, a jej biomimetycz-
ne aktywne składniki, dzięki połączeniu emul-
gatorów/emolientów składników bazowych, 
działają skuteczniej niż w zwykłych kremach. 
Poza kilkoma typami kolagenu w kremie za-
warty jest płynny jedwab, tzw. sercyna, ela-
styna, złoto koloidalne oraz naturalny olejek 
z płatków róży damasceńskiej.

Kiedy i w jaki sposób stosować Atelokrem 
MC2? Zaleca się nakładać krem rano na 
twarz, szyję oraz dekolt (po wcześniejszym 
oczyszczeniu twarzy), delikatnie wmasowu-

jąc. Na skórę szczególnie zmęczoną i słabo 
odżywioną doradza się dodatkowo nanosić 
krem wieczorem.

ATELOKREM MULTIKORYGUJĄCY
Atelokrem multikorygujący doskonale uzu-
pełnia działanie pozostałych prezentowanych 
kosmetyków Colway. To kompleksowy pro-
dukt korygująco-odbudowujący łączący ce-
chy kremów typu BB, CC i DD. Atelokrem bo-
gaty jest w składniki poprawiające kondycję 
skóry oraz wyrównujące koloryt cery. Krem 
ten jest przeznaczony dla pań w praktycznie 
każdym wieku. Usatysfakcjonowane efekta-
mi będą zarówno kobiety oczekujące popra-
wy stanu skóry oraz chcące odmłodzenia, jak 
i panie, które borykają się z problemem prze-
barwień lub innych niedoskonałości.

Krem ma liczne zalety: daje efekt roz-
świetlenia, regeneruje, odżywia, nawilża, 
łagodzi podrażnienia i dotlenia. Cechują go 
również właściwości antyoksydacyjne oraz 
przeciwstarzeniowe. Pozwala ujędrnić skórę, 
zapobiega utracie elastyczności i chroni ją 
przed promieniowaniem UV. Tak szerokie 
spektrum działania zapewnia kwas glicery-
nowy, kwas hialuronowy oraz wymienione 
wcześniej trzy rodzaje kolagenu, ponadto 
saponiny żeń-szenia oraz polifenole jagód 
acai. Warto zwrócić uwagę, że krem wystę-
puje w  dwóch wersjach kolorystycznych 
– do karnacji jasnej i śniadej (dla właściwego 
doboru koloru można je ze sobą mieszać!). 
Po ten multikorygujący krem mogą z powo-
dzeniem sięgnąć również nastolatkowie!
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AmiColina  
firmy Colway  
to 2 superważne oleje w jednym!
Amicolina, czyli połączenie oleju konopnego z olejem z pestek 
moreli zamknięte w wygodnej do połknięcia kapsułce, to suple-
ment, na który warto zwrócić uwagę. Stanowi źródło wielu cen-
nych witamin, minerałów, aminokwasów oraz kwasów tłusz-
czowych.

Bogactwo NNKT
Najcenniejszym wśród składników znajdujących się w konopiach 

siewnych są nienasycone kwasy tłuszczowe. Już sama ich obecność 
niezwykle podnosi właściwości odżywcze tych roślin, a należy pod-
kreślić, że kwasy te występują w konopiach w proporcji idealnej dla 
naszego zdrowia (stosunek omega-3 do omega-6 wynosi 3:1). Kwa-
sy omega-3 są niezawodne w hamowaniu namnażania się tkanki 
nowotworowej, łagodzeniu bólów reumatycznych, utrzymaniu odpo-
wiedniego poziomu cukru we krwi czy dla poprawy pracy serca i na-
czyń krwionośnych. Wykazują także korzystny wpływ na kondycję 
włosów, skóry oraz paznokci. Natomiast kwasy omega-6 usprawnia-
ją pracę wątroby i nerek oraz przyczyniają się do efektywniejszego 
gojenia się ran. Jednak zbyt duża ilość kwasów omega-6 sprzyja roz-
wojowi miażdżycy, nadciśnienia, a nawet nowotworów. Ważne jest, 
aby przyjmować je w odpowiednich proporcjach, ponieważ omega-6 
mają zdolność niwelowania dobrego działania omega-3!

Witaminy i minerały
Amicolina zawiera także szereg innych, ważnych dla zdrowia wi-

tamin i minerałów:
Witamina E – wspomaga aktywność kwasów omega-3, zwana 

jest witaminą młodości – opóźnia procesy starzenia się skóry oraz 
usprawnia krążenie krwi, poprawiając elastyczność naczyń. Jako sil-

ny utleniacz, chroni komórki organizmu przed działaniem wolnych 
rodników.

Witamina A – podobnie do witaminy E poprawia stan skóry, jest 
niezbędna do prawidłowej pracy narządu wzroku. Korzystnie wpły-
wa na odporność.

Witaminy z grupy B – są potrzebne do właściwego funkcjono-
wania układu nerwowego, przyczyniają się poprawy nastroju i lep-
szej sprawności intelektualnej.

Witamina K – niezbędna do prawidłowego krzepnięcia krwi.
Wapń – wzmacnia kości oraz zęby, bierze udział w przewodzeniu 

impulsów bioelektrycznych oraz krzepnięciu krwi.
Cynk – poprawia kondycję włosów, skóry i paznokci, wzmacnia 

odporność organizmu.
Magnez – działa uspokajająco, usprawnia pamięć i  poprawia 

koncentrację.

Dużo zdrowia
Olej konopny korzystnie wpływa na następujące układy:

• sercowo-naczyniowy – zmniejsza ilość tłuszczów we krwi, za-
pobiegając miażdżycy. Ponadto wzmacnia naczynia oraz usprawnia 
przepływ krwi. Zmniejsza ryzyko powstawania zakrzepów.

• odpornościowy – zwiększa odporność, dzięki wysokiej zawar-
tości kwasów omega. Korzystnie działa na mikroflorę jelitową.

• hormonalny – obecny w oleju kwas gamma-linolenowy prze-
kształca się w hormon prostaglandyny PGE1 (łagodzi on objawy na-
pięcia przedmiesiączkowego).

Warto podkreślić, że olej konopny z uwagi na wysoką zawartość 
przeciwutleniaczy w aktywny sposób przeciwdziała rozwojowi róż-
nego typu nowotworów. Znane jest również działanie przeciwbólo-
we oleju konopnego –  łagodzi dolegliwości związane ze stawami 
i obrzęk mięśni.

Olej konopny w dermatologii
Olej konopny poza tradycyjnym, doustnym zastosowaniem zaczęto 

wykorzystywać w kosmetykach pielęgnacyjnych (do twarzy, ciała, wło-
sów) oraz maściach, których zadaniem jest leczenie chorób dermatolo-
gicznych. W składzie oleju konopnego znajdują się substancje o działa-
niu regenerującym, nawilżającym, a nawet przeciwzapalnym. Dlatego 
też stosuje się go w preparatach ochronno-kojących, u pacjentów ze 
zmianami skórnymi na tle egzemy, łuszczycy oraz atopowego zapalenia 
skóry. Często po kremy na bazie oleju konopnego sięgają alergicy, któ-
rym przynosi ulgę przy odczuwanym swędzeniu skóry. Panie korzystają 
również z oleju konopnego podczas zabiegów pielęgnacyjnych, gdyż 
zmniejsza on ilość przebarwień i poprawia koloryt skóry.
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Colvita  
– rewelacyjna 
kapsułka młodości!
COLVITA to sensacyjny wynalazek polskiej 
biotechnologii – czysty i naturalny kolagen 
uzyskany ze skóry ryb. Jest suplementem 
diety i tzw. „nutricosmetic” w kapsułkach, 
zawierającym unikalny kompleks zamrożo-
nego i utrwalonego kolagenu, ekstraktów 
z alg i witaminy E. 

Łańcuchy ludzkiego kolagenu zbudowa-
ne są z 20 aminokwasów. Tylko część z nich 
jest wytwarzana przez ludzki organizm. 
Resztę trzeba dostarczyć z  jedzeniem. Jed-
nak nie występują one zbyt często w naszej 
diecie, a nawet jeśli specyficzny rodzaj po-
karmu je zawiera, aminokwasy te tracą wie-
le ze swojej wartości w wyniku przetwarza-
nia termicznego. Suplementacja COLVITA 
to stały dopływ aminokwasów do komórek 
produkujących i obsługujących kolagen, któ-
re dostarczane są w  formie niezmienionej 
i całkowicie naturalnej. Kolagen, stanowiący 
30% całkowitej masy białka ludzkiego, jest 
odpowiedzialny za ciągłą odnowę komórek 
ciała. Decyduje o  sprężystości, jędrności 
i właściwym nawilżeniu skóry. Dla uzyskania 
jeszcze lepszego wyglądu skóry i maksymal-
nego poprawienia jej gęstości firma Colway 
stworzyła COLVITĘ, kapsułkę młodości.

Colvita jest suplementem diety o unikal-
nym składzie. Uzyskany drogą liofilizacji 
(sublimacyjnego wymrażania wody) suchy, 
wysoko przyswajalny kolagen to podstawo-
wy składnik przedstawionego suplementu.

Komponenty Colvita występują w  po-
staci wysoko przyswajalnych połączeń or-
ganicznych, dzięki czemu preparat stanowi 
synergiczne źródło składników odżywczych, 
w tym kolagenu, witaminy E oraz jodu. Dba-
jąc o Twoją młodość, skład COLVITY został 
uzupełniony algami (Fucus vesiculosus) o wy-
sokiej zawartości jodu organicznego, po-
trzebnego do utrzymania właściwej struktu-
ry skóry.

Dodana również została witamina E po-
zyskiwana z ziaren, chroniącą najważniejszy 
bastion młodości i witalności –  kod gene-
tyczny komórek skóry (DNA).

COLVITA dostarcza organizmowi wszyst-
kie składniki budulcowe kolagenu, a  za-
tem także całej tkanki łącznej.

Kolagen jest głównym białkiem struktu-
ralnym przestrzeni pozakomórkowej w róż-
nych tkankach łącznych, w  tym w  skórze 
właściwej oraz środkowej warstwie skóry, 
znajdującej się poniżej naskórka. Tkanka 
łączna skóry właściwej zapewnia wytrzy-
małość i elastyczność skóry poprzez formo-
wanie matrycy złożonej z włókien kolagenu 
i elastyny, które są osadzone w kwasie hia-
luronowym i proteoglikanach. W rzeczywi-
stości kolagen jest najbardziej obfitym biał-
kiem w ludzkim ciele, stanowiąc od 25% do 
35% zawartości białka całego ciała. Do dnia 
dzisiejszego opisano 29 rodzajów kolagenu, 
jednak ponad 90% kolagenu w organizmie 
ma od 1 do 5 typów, przy czym typ 1 jest 
najbardziej obfity.

Wraz z wiekiem zmniejsza się produkcja 
kolagenu w naszym ciele, co może skutkować 
pojawieniem się zmarszczek oraz zmniejsze-
niem gładkości i jędrności skóry. Dobrą wia-
domością jest to, że oznaki starzenia się 
można spowolnić, jeśli zwiększy się całkowi-
tą produkcję kolagenu w organizmie. Ponie-
waż kolagen nie może zostać wchłonięty 
przez skórę, firmy farmaceutyczne i kosme-
tyczne zaczęły badania nad suplementami 
diety, które umożliwiają przyjmowanie kola-
genu od wewnątrz, doustnie.

COLVITA to całkowicie nowe podejście 
do problemu dbałości o tkanki zbudowane 
z kolagenu. Użytkownicy będą mogli przeko-
nać się „na własnej skórze”, co zdziałać mo-
że suplementowanie jej „od wewnątrz”.

COLVITA jest ukoronowaniem prac bio-
technologicznych nad grupą produktów po-
zyskanych z rybiego kolagenu, który zatrzy-
muje nasz dobry czas… Już dwie tabletki 
dziennie sprawiają, że skóra staje się gład-
sza i bardziej miękka. By promieniała bla-
skiem, była świetnie nawilżona, a pielęgno-
wana jednocześnie żelem kolagenowym 
i  jego pochodnymi od zewnątrz – stała się 
także znacznie młodsza. Suplementacja 

ustroju preparatem COLVITA jest nieustają-
cym odbudowywaniem swoistego magazy-
nu aminokwasowego dla komórek wytwa-
rzających i serwisujących kolagen.

Zastosowany w COLVICIE 1 mg alfa-to-
koferolu odpowiada aktywnością biologicz-
ną mniej więcej 1 j.m. witaminy E zawartej 
w naturalnych pokarmach. Witamina E była 
pierwszym specyfikiem, jakiemu w  XX  w. 
przydano określenie „eliksir młodości”. Do-
daje żywotności, witalności, energii, chęci 
do życia. Stymuluje syntezę kolagenu, po-
prawia wygląd skóry i  chroni przed bez-
płodnością. Najważniejszą funkcją biolo-
giczną witaminy E jest ochrona organizmu 
przed niszczącym wpływem wolnych rodni-
ków. Wolne rodniki to reaktywne cząsteczki 
tlenu, które atakują prawie wszystkie skład-
niki żywych tkanek. Cząsteczka witaminy E 
reaguje z wolnymi rodnikami i przekształca 
je w obojętne, niegroźne substancje, które 
następnie zostają wydalone z  organizmu 
wraz z moczem. Podczas tego procesu sama 
witamina E traci swą aktywność i dopiero 
dzięki reakcji z kwasem askorbinowym, czy-
li witaminą C, którą również zawiera nasz 
suplement COLVITA zostaje odtworzona 
aktywna postać tokoferolu. Ze względu na 
swoje właściwości przeciwutleniające wita-
mina ta nazywana jest głównym „ochronia-
rzem” organizmu. Witamina E pomaga rów-
nież w leczeniu dolegliwości skórnych. Jest 
pomocna w przypadku tzw. „plam starczych 
„, czyli przebarwień skóry pojawiających się 
u starszych osób głównie na dłoniach.

Tokoferol nie tylko zapobiega powstawa-
niu tych plam, lecz również w pewnym stop-
niu pomaga je usunąć. Poza tym witamina E 
przyspiesza powstawanie nowej tkanki po 
oparzeniach czy innych zranieniach, a także 
chroni przed działaniem promieniowania 
UVB. Pomaga też zwalczać grzybicę.

Czas upływa nieubłaganie. Zaawansowa-
ny wiek nie jest obojętny dla naszego orga-
nizmu. Jeśli chcesz zatrzymać młodość oraz 
wzmocnić swoje ciało, sięgnij po preparaty 
firmy Colway! 
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► Panie doktorze, kiedy arytmie mogą 
być groźne?

Rozmowę na temat zaburzeń rytmu serca 
należy zacząć od tego, że arytmia to objaw, 
a nie choroba. Tak jak żółtaczka jest sympto-
mem, który można wiązać z obecnością ka-
mieni w  przewodzie żółciowym lub ciężką 
marskością wątroby, tak samo arytmia jest 
objawem jakiejś dolegliwości. Wszystkie cho-
roby serca mogą spowodować wystąpienie 
arytmii, dlatego też proces diagnostyczny jest 
bardzo często skomplikowany. Dodatkowo 
istnieje wiele rodzajów arytmii.

► Jak przedstawia się podział arytmii?
Arytmie można podzielić na nadkomorowe 

i komorowe. Zanim jednak skupię się na tym 
podziale, chciałbym powiedzieć kilka słów na 
temat budowy serca. Serce jest pompą wpra-
wiająca krew w ruch i umożliwiającą trans-
port tlenu oraz substancji odżywczych do 
wszystkich narządów oraz usuwanie z nich 
produktów szkodliwych. Serce składa się 
z dwóch przedsionków (górna część serca) 
oraz dwóch komór (dolna część serca) od-
dzielonych od siebie szczelnymi przegrodami.

Arytmie nadkomorowe to arytmie zwią-
zane z tworzeniem się dodatkowych impul-
sów elektrycznych w przedsionku serca. Za-
zwyczaj są to arytmie łagodne. Objaw ten 
może występować u każdego i niekoniecz-
nie świadczy o patologii.

Najczęstszą arytmią nadkomorową jest 
migotanie przedsionków. Migotanie może być 
napadowe, przetrwałe, utrwalone itd. Czas de-
cyduje o tym, w jaki sposób je określamy – czy 
ono zawsze i na zawsze towarzyszy człowieko-
wi, czy jest napadem, który można opanować 
i przywrócić normalny rytm serca.

Arytmia komorowa to kolejny rodzaj aryt-
mii, z którymi zmagamy się w kardiologii. 
W klasyfikacji komorowych zaburzeń rytmu 
serca wyróżnia się m.in. częstoskurcze ko-
morowe, trzepotanie i migotanie komór oraz 
przyspieszony rytm komorowy. Występowa-
nie arytmii komorowych wiąże się z zaawan-
sowanym wiekiem pacjenta. Niestety, im je-
steśmy starsi, tym stajemy się bardziej nara-
żeni na wystąpienie tego rodzaju arytmii. 
Mechanizm arytmii komorowej nie jest skom-
plikowany. Zaburzenie to powstaje z pobu-
dzeń generowanych przez mięsień komory 
serca. Pobudzenia te są nieregularne. Objawy 
arytmii komorowej zależą od jej rodzaju. 
W przypadku łagodnych postaci pacjenci mo-
gą nie odczuwać arytmii albo krótkie epizody 
nierównego rytmu serca. Uczuciu kołatania 
serca może towarzyszyć dyskomfort w klatce 
piersiowej i niepokój. W przypadku zaawan-
sowanej arytmii pacjent może odczuwać 
duszność, która nasila się przy wysiłku fizycz-
nym. Może również dojść do utraty przytom-
ności i nagłego zatrzymania krążenia. Arytmię 
komorową diagnozuje się za pomocą EKG 
oraz aparatu Holtera.

► Co to jest rytm zatokowy?
Rytm serca to jeden z podstawowych pa-

rametrów pracy serca, który może być oce-
niany podczas prostego badania pulsu lub 
badaniem elektrokardiograficznym –  tzw. 
EKG serca. Jego celem jest ocena pracy serca. 
Miarowy rytm zatokowy oznacza, że rytm 
serca narzucany jest przez węzeł zatokowo-
-przedsionkowy. Średnio w  trakcie minuty 
serce u zdrowego, spokojnego człowieka bije 
z częstotliwością około 60–80 uderzeń na mi-
nutę. Zarówno w sercu zdrowym, jak i do-

tkniętym chorobą zdarza się niemiarowy 
rytm zatokowy. Ponadto może dojść do spo-
wolnienia akcji serca lub jej przyspieszenia. 
Zaburzenia rytmu serca mogą się objawiać 
skurczami dodatkowymi, blokami przedsion-
kowo-komorowymi serca, migotaniem przed-
sionków itp. Każdy inny rytm serca niż rytm 
zatokowy, wymaga diagnostyki i wizyty u le-
karza specjalisty – kardiologa.

► Czym jest migotanie przedsionków 
i jakie są konsekwencje tego schorzenia?

Migotanie przedsionków to rodzaj naj-
częściej diagnozowanej arytmii. Istota zabu-
rzenia polega na tym, że przedsionki serca nie 
wykonują skoordynowanych skurczów, jak 
ma to miejsce przy prawidłowej pracy serca. 
W migotaniu przedsionków brak prawidło-
wych skurczów powoduje, że mniej krwi prze-
pływa do komór serca (proszę sobie wyobra-
zić, że górna część serca nie kurczy się pra-
widłowo, czego wynikiem jest mniejsza ilość 
krwi pompowana do dolnej części tego narzą-
du). W efekcie rytm serca staje się niemiaro-
wy. Schorzenie to statystycznie częściej diag-
nozowane jest u mężczyzn niż u kobiet.

Jedną z  przyczyn migotania przedsion-
ków może być nadużywanie alkoholu, stres 
lub odwodnienie organizmu. Są to przyczyny 
odwracalne i  najmniej groźne. Mogą one 
wywołać napad migotania, nazywający się 
„holiday heart syndrome” – zespołem serca 
świątecznego. Niestety migotanie przed-
sionków może też powodować poważne 
schorzenia takie jak: wady serca, miażdżycę 
tętnic wieńcowych, nadciśnienie tętnicze, 
niewydolność serca.

Przyczyny migotania przedsionków moż-
na podsumować następująco:

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

ARYTMIA SERCA 
– trzeba ją kontrolować…

Rozmowa z dr. Adamem Budzikowskim, specjalistą kardiologiem

Uczucie kołatania serca jest niezwykle częste i niejednokrotnie stanowi podłoże silnego stresu dla pacjenta. Istnieje 
wiele przyczyn występowania tej dolegliwości i nie wszystkie z nich są związane z funkcją układu krążenia. Bezsprzecz-
nie warto więc poszerzyć swoją wiedzę na ten temat. Zdrowie jest najważniejsze! Dlatego redakcja magazynu „Mar-
kowa Apteka” zaprosiła dr. Adama Budzikowskiego do rozmowy na temat arytmii oraz jej odmian.
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•	 	przyczyny	sercowe:	nadciśnienie	tętnicze;	
wady zastawki dwudzielnej (mitralnej); 
choroba wieńcowa; niewydolność serca; 
zapalenie mięśnia serca; zapalenie osier-
dzia; przebyte operacje kardiochirurgiczne,

•	 	przyczyny	 pozasercowe:	 nadczynność	
tarczycy; ostra infekcja (np.  zapalenie 
płuc); otyłość; cukrzyca; przewlekła cho-
roba nerek; nadużywanie substancji ty-
pu: alkohol, kawa (kofeina); przedawko-
wanie leków np. stosowanych w leczeniu 
astmy czy POChP.
Z racji tego, że przyczyn tego symptomu 

jest wiele, każdy niepokojący objaw powi-
nien być zgłaszany lekarzowi.

►  Jaki jest mechanizm migotania 
przedsionków? Jak zachowuje się mięsień 
sercowy w wypadku wystąpienia tego za-
burzenia?

Nieprawidłowa kurczliwość przedsionka 
powoduje zaburzony przepływ krwi w obrę-
bie tego przedsionka, czego efektem mogą 
być zakrzepy (krew nie jest „wyrzucana” na 
obwód, tylko gromadzi się w przedsionku). 
W określonych warunkach przedsionek mo-
że otrzymać nagle dodatkowe pobudzenie, 
które spowoduje, że kawałek skrzepliny się 
oderwie. W  zależności od tego, z  którego 
przedsionka zostanie odłączony, może do-
stać się do krążenia tętniczego dużego 
i np. dalej trafić do mózgu, wywołując udar. 
Zakrzep może też powędrować do płuc 
i spowodować zatorowość płucną.

► Oprócz tworzenia się skrzepów, ja-
kie jeszcze mogą wystąpić skutki migota-
nia przedsionków?

Brak ruchliwości przedsionka powoduje, że 
przepływ krwi w narządach obniża się o 30%.

Konsekwencje migotania przedsionków 
są różnorodne – od zmniejszenia tolerancji 
wysiłku do wzrostu śmiertelności z powodu 
chorób układu krążenia. Najczęstszym powi-
kłaniem migotania przedsionków jest jednak 
niewydolność serca. Szczególnie niebez-
pieczne zaś jest powstawanie w przedsion-
kach serca zakrzepów krwi, ponieważ grożą 
one wtórnymi zatorami w naczyniach mózgu, 
płuc, nerek czy przewodzie pokarmowym.

► Jak leczy się migotanie przedsionków?
Leczenie migotania przedsionków w każ-

dym przypadku powinno być rozpatrywane 
indywidualnie. Przebieg leczenia zależy nie 
tylko od objawów, ale przede wszystkim 
od skutków i zagrożenia, jakie stwarza ta 
choroba u konkretnego pacjenta. Migotanie 
przedsionków wymaga leczenia przede 
wszystkim przyczyny, następnie należy wy-
brać strategię dla samej arytmii. U  części 
chorych należy przywrócić prawidłowy 
rytm serca, a następnie starać się go utrzy-
mać. Można to osiągnąć lekami antyaryt-

micznymi, kardiowersją, a  w  wybranych 
wypadkach ablacją.

Kardiowersja (odwrócenie rytmu) może 
być farmakologiczna, gdy podajemy leki, któ-
re powodują przywrócenie rytmu, albo elek-
tryczna, kiedy przez elektrody przywraca się 
właściwą sekwencję pobudzeń. Wyładowanie 
elektryczne na klatce piersiowej pacjenta po-
woduje, że likwidujemy nieregularny rytm.

U wszystkich chorych należy ocenić ry-
zyko zakrzepowo-zatorowe (udar mózgu, 
zatorowość płucną), jakie stwarza migota-
nie przedsionków i zastosować odpowied-
nie leczenie przeciwzakrzepowe. W sytuacji 
znacznego ryzyka wystąpienia zakrzepu 
stosuje się doustne leki przeciwkrzepliwe, 
w umiarkowanego kwas acetylosalicylowy, 
a w wypadku niewielkiego można nie stoso-
wać żadnej profilaktyki przeciwzakrzepowej.

► Czym jest ablacja?
To jest nowoczesna metoda leczenia 

arytmii za pomocą „przypiekania”. Prąd po-
dawany jest za pomocą specjalnego sprzętu. 
Typuje się miejsce w  sercu za pośredni-
ctwem specjalistycznych badań elektrofizjo-
logicznych, w  którym pojawia się impuls 
powodujący zaburzenie rytmu przedsion-
ków, niszczy się to miejsce lub przecina, 
dzięki czemu rytm się wyrównuje.

►  Jak bada się pacjenta z podejrze-
niem arytmii?

Pierwszym elementem badania fizykal-
nego i procesu diagnostycznego jest… posłu-
chanie serca przy użyciu słuchawki lekar-
skiej (stetoskopu). Lekarz musi osobiście 
usłyszeć jego rytm, ponieważ niektórzy pa-
cjenci mają uczucie kołatania, które nie jest 
związane z arytmią. Ten sam objaw, a mia-
nowicie uczucie kołatania może oznaczać 
arytmię (niemiarowy, nieregularny rytm ser-
ca) lub przyspieszony rytm serca – to są dwie 
różne jednostki.

Przed badaniem słuchawką lekarz prze-
prowadza wywiad – pyta, w jakich okolicz-
nościach pojawia się uczucie arytmii. Potem 
wykonujemy EKG, a  jeśli ono niczego nie 
wykaże, to zakładany jest holter (do ciała 
pacjenta przykleja się elektrody, które pod-
łączone są do urządzenia zapisującego ak-
tywność elektryczną serca). Różnica między 
holterem a EKG polega na tym, że urządze-
nie jest zminiaturyzowane i pacjent nosi je 
przy sobie przez całą dobę.

Następnie przyczyny arytmii wyjaśniają 
badania: echo serca i biochemiczne. Czasa-
mi u kogoś rozpoznaje się niedokrwistość, 
która może spowodować niedokrwienie 
i arytmię. Zleca się też badania hormonalne 
lub dodatkowe, ale to już zależy od zdiagno-
zowania powodu arytmii. Bardzo ważnym 
czynnikiem jest stres –  szczególnie ciągły 
(u zmęczonego pacjenta). Ocena arytmii, jak 
już wspominałem, powinna odbywać się na 
wielu płaszczyznach równocześnie.

Dziękujemy za rozmowę!

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Adam S. Budzikowski MD, PhD, FHRS
kardiolog, elektrofizjolog

Przychodnia Polska – Adam S Budzikowski PC
5968 Grand Ave, Maspeth, NY 11 378
P: 929–252–9330, F: 877–751–9342

SUNY Downstate Boro Park
671 813 th Ave, Brooklyn, NY 11 219
P: 718–256–5656, F: 718–256–5566

SUNY Downstate Greenpoint
115 Nassau Ave, Brooklyn, NY 11 222
P: 718–389–2121, F: 718–389–2111

SUNY DOWNSTATE- University Hospital of Brooklyn
450 Clarkson Ave, Box 1199

Room A2–391, Brooklyn, NY 11 203
P: 718–270–4147

ARYTMIA SERCA

NORMALNIE FUNKCJONUJACE SERCE MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

Węzeł 
zatokowy

Węzeł 
przedsionkowo- 

-komorowy

Normalne 
przewodzenie  

i scieżki 
elektryczne

Impulsy 
migotania 
przedsionków

Przyspieszone 
impulsy 
komorowe

Chaotyczne 
sygnały
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Gospodarka elektrolitowa
Intensywny wysiłek fizyczny, wymioty, biegunka, rygorystyczna die-
ta lub długotrwałe przyjmowanie zbyt małej ilości płynów stanowią 
główne przyczyny zakłócenia gospodarki wodno-elektrolitowej. 
Utrata wody i elektrolitów znacząco i niekorzystnie wpływa na reak-
cje zachodzące w organizmie.

CZYM SĄ ELEKTROLITY?
Elektrolity to jony soli rozpuszczone w naszych płynach ustrojowych, 
należą do nich m.in. sód, potas, wapń czy magnez. Umożliwiają utrzy-
manie równowagi kwasowo-zasadowej, są również potrzebne do 
przewodzenia impulsów w układzie nerwowym oraz prawidłowej pra-
cy mięśni oraz serca. Niedobór elektrolitów wiąże się z ogólnym osła-
bieniem organizmu, brakiem energii i sennością. Objawami niewystar-
czającej ilości elektrolitów mogą być także bóle, drżenie mięśni oraz 
zaburzenia ze strony układu pokarmowego.

Każdy z elektrolitów pełni inne funkcje:

•  SÓD – kluczowy kation osocza; odpowiada za zachowanie odpo-
wiedniej objętości płynów oraz odpowiedniego ciśnienia krwi; regu-
luje wymianę wody między komórkami a przestrzenią zewnątrzko-
mórkową.

•  POTAS – kation biorący udział w przewodzeniu impulsów nerwo-
wo-mięśniowych; stanowi ważną składową w skurczu mięśnia 
sercowego.

•  WAPŃ – składnik kości (budulec); konieczny do prawidłowego 
krzepnięcia krwi; podobnie jak potas uczestniczy w przewodnictwie 
mięśniowo-nerwowym.

•  MAGNEZ – razem z wapniem stanowi budulec kości; wpływa na 
proces krzepnięcia.

W JAKI SPOSÓB UZUPEŁNIĆ UTRACONE PŁYNY?
Bardzo ważny jest rodzaj płynu, jaki zamierzamy wypić – szczególnie, 
gdy utrata wody oraz elektrolitów była duża (np. podczas intensyw-
nego wysiłku fizycznego trwającego ponad godzinę). Stopień, w ja-
kim dany płyn się wchłonie, czyli tzw. efektywność wchłaniania za-
leży od osmalalności. Ciśnienie osmotyczne osocza krwi w organi-
zmie ludzkim powinno wynosić między 275 a 295 mOsm/kg wody. 
Oznacza to liczbę moli substancji osmotycznie czynnych, które roz-
puszczone są w 1 litrze osocza. W momencie utraty wody, na począt-
ku zmniejszona zostaje objętość płynów zewnątrzkomórkowych, 
następnie płynów ustrojowych, a to z kolei jest przyczyną wzrostu 
ciśnienia osmotycznego. Różnica stężeń po obu stronach błony ko-
mórkowej powoduje przenikanie wody, tak aby ciśnienie zostało 
wyrównane (utrzymanie tzw. izotonii). Powyższe zjawiska są przy-
czyną wyodrębnienia kilku rodzajów napojów, które zawierają różne 
ilości elektrolitów w stosunku do krwi:

 napoje hipotoniczne
Należą do nich woda, mocno rozcieńczone soki owocowe oraz warzyw-
ne, w których zawartość węglowodanów (cukrów) wynosi od 5% do 7%. 
Istotny jest fakt, iż zawierają one mniej minerałów niż płyny ustrojowe. 
Płyny hipotoniczne dość dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowe-
go, lecz przyczyniają się do rozcieńczenia osocza (obniżają ciśnienie 

osmotyczne krwi). Dlatego też płyny hipotoniczne mogą przedwcześnie 
ugasić pragnienie, lecz jednocześnie utrudnić proces prawidłowego na-
wodnienia. Ponadto nie uzupełniają one utraconego sodu. Tego rodza-
ju płyny wskazane są w bardzo gorące dni, a przeciwwskazane po cięż-
kim wysiłku fizycznym.

 napoje hipertoniczne
Przykładami napojów hipertonicznych są soki warzywne, owocowe oraz 
mocno słodzone napoje. Zawartość węglowodanów w tych płynach to 
>10%. Natomiast osmolalność przewyższa tę występującą w płynach 
ustrojowych. W porównaniu do płynów hipotonicznych dobrze uzupeł-
niają elektrolity, jednak zwalniają proces absorpcji samej wody w jeli-
tach. Ich spożywanie w nadmiernej ilości podczas wysiłku fizycznego 
może prowadzić do problemów żołądkowo-jelitowych.

 napoje izotoniczne
Ostatni rodzaj płynów to napoje izotoniczne, których osmolalność 
zbliżona jest do ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych. Izoto-
niki dostarczają wodę, ale również sód z potasem oraz węglowodany 
we właściwym stężeniu. Po dłuższym wysiłku fizycznym należy 
wspomóc organizm właśnie napojem izotonicznym.

Jeśli podejrzewamy, że w naszym organizmie brakuje elektroli-
tów, możemy wykonać podstawowe badanie krwi, które wskaże 
dokładny poziom poszczególnych jonów. Uzupełnienie elektrolitów 
nie musi wiązać się zakupem drogich preparatów. Wystarczy nie-
wielka modyfikacja diety. Aby dostarczyć odpowiedniej ilości potasu, 
zaleca się spożywać np.  suszone morele/figi, banany, ziemniaki, 
awokado i pomidory. Wapń znajdziemy w przetworach mlecznych, 
ale również w dobrych wodach mineralnych. Produktami bogatymi 
w magnez są natomiast kakao, czekolada i kasza gryczana. Pier-
wiastkiem, którego niedobór jest raczej rzadkością to sód – więk-
szość spożywanych przez nas potraw zawiera duże ilości soli NaCl, 
która dostarcza nam właśnie sodu.
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Piękna pogoda zachęca do różnych aktywno-
ści –  rodzinnych pikników, emocjonujących 
rozgrywek na polu golfowym czy odpoczyn-
ku w hamaku na podwórku. Słońce nie tylko 
dodaje nam energii i chęci do działania, ale 
również funduje nam opaleniznę. Trzeba jed-
nak rozsądnie korzystać z uroków lata – zbyt 
długi czas spędzony w promieniach słońca 
może być niebezpieczny. Nadmierne przeby-
wanie w wysokiej temperaturze może powo-
dować odwodnienie, które z kolei bywa przy-
czyną groźnych dla zdrowia schorzeń, takich 
jak skurcze i  wyczerpanie cieplne, a  także 
udar słoneczny. Otwarcie basenów, parków 
i plaż, a także weekendowe spotkania z przy-
jaciółmi i rodziną przy grillu sprzyjają zapo-
minaniu o podstawowych środkach ostrożno-
ści w okresie letnim. Poniżej przedstawiamy 
cztery najczęściej występujące komplikacje 
oraz cenne porady dotyczące zapobiegania 
ich konsekwencjom.

ODWODNIENIE
Odwodnienie to stan oznaczający nie tylko 
znaczny ubytek wody w organizmie, ale także 
glukozy i ważnych dla prawidłowego funkcjo-
nowania elektrolitów. Biorą one czynny udział 
w rozprowadzaniu i wchłanianiu cieczy, a tak-
że odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu rów-
nowagi procesów życiowych. Zbyt duży i gwał-
towny spadek poziomu wody i  elektrolitów 
prowadzi do osłabienia organizmu, a w końcu 
do stanu wycieńczenia. Jesteśmy zmęczeni, 
zmniejsza się nasza zdolność koncentracji 
i uwagi, pogarsza nastrój oraz występują bóle 
głowy. Można zaobserwować też wydłużony 
nawrót kapilarny: po naciśnięciu paznokcia 
palca u ręki i zwolnieniu uścisku, powrót kolo-
rów powinien nastąpić w czasie krótszym niż 
dwie sekundy. Jeśli trwa to dłużej – możemy 
uznać, że wystąpiły zaburzenia krążenia obwo-
dowego. Stan ten najbardziej zagraża najmłod-
szym oraz seniorom.

Można się odwodnić w każdej porze roku, 
ale to zjawisko bardziej powszechne w miesią-
cach letnich, kiedy przebywamy godzinami 
w pełnym słońcu. Udar cieplny jest najbardziej 
zagrażającą zdrowiu formą odwodnienia. Tem-
peratura naszego organizmu wzrasta do nie-
bezpiecznie wysokiego poziomu. Skóra staje 
się gorąca, a my paradoksalnie przestajemy się 
pocić. Mogą wystąpić omdlenia, halucynacje 
lub drgawki. Zapobieganie tym stanom jest 
bardzo proste: należy pić dużo płynów, szcze-
gólnie wody, i  pamiętać o  regularnych prze-

rwach od słońca, a aktywności fizyczne zapla-
nować wcześnie rano lub wieczorem.

W przypadku poważnych objawów udaru 
cieplnego należy natychmiast udać się do 
chłodnego pomieszczenia. Jeśli symptomy 
utrzymują się lub stan pacjenta się pogarsza, 
należy udać się do ER.

OPARZENIA SŁONECZNE
Jeśli nasza skóra uległa mocnemu oparzeniu, 
najlepiej sięgnąć po dobry i sprawdzony środek 
– Pantenol. Najważniejsze jest, aby na skórę 
jak najszybciej nałożyć preparat kojący i łago-
dzący. Oprócz Pantenolu może to być to także 
balsam, maseczka lub krem chłodzący po opa-
laniu. A  jeśli nie mamy ich pod ręką, można 
położyć po prostu maślankę. Na pewno trzeba 
unikać słońca i słonej wody!

Jak jeszcze nie powinno się postępować 
z taką czerwoną, podrażnioną skórą?

Skóry nie należy moczyć i złuszczać – nie 
wolno używać peelingów, kosmetyków do ma-
kijażu lub perfumowanych, a także produktów 
na bazie alkoholu. Ponadto nie powinniśmy się 
już opalać, ani korzystać z solarium czy też sau-
ny – by nie nagrzewać dodatkowo skóry.

Kiedy powinniśmy się zgłosić do lekarza? 
Jak wygląda skóra poparzona słońcem?

Każda skóra inaczej reaguje, więc sam ko-
lor nie ma aż takiego znaczenia. Czerwona lub 
mocno zaczerwieniona, boląca, pokryta mniej-
szymi lub większymi pęcherzykami skóra, to 
sygnał, aby od razu zgłosić się do lekarza.

ZATRUCIE POKARMOWE
Zatrucie pokarmowe jest przyczyną corocznej 
hospitalizacji około 300.000 osób, osiągając 
szczyt w miesiącach letnich. Wszystkie potra-
wy, które zawierają majonez, nabiał, jajka 
i produkty mięsne mogą być źródłem chorobo-
twórczych bakterii już po kilku godzinach prze-
bywania na słońcu (gdy jedzenie nie jest odpo-
wiednio chłodzone).

Aby zapobiec zatruciu pokarmowemu, po-
stępuj zgodnie z  zaleceniami Departamentu 
Rolnictwa Stanów Zjednoczonych:
•  Zadbaj o czystość – umyj ręce tak samo do-

brze, jak powierzchnie, na których będziesz 
przygotowywać potrawy.

•  Prawidłowe pakowanie żywności – zapakuj 
surowe mięso w bezpieczny sposób i prze-
chowuj je z dala od innych produktów spo-
żywczych.

•  Temperatura – korzystaj z termometru do 
mięsa. Grillowane bardzo szybko zarumieni 

się na zewnątrz, ale może nie być całkowi-
cie upieczone w środku.

•  Prawidłowe chłodzenie żywności –  prze-
chowuj wszystko w lodówce tak długo, jak 
to możliwe. Nietrwałe produkty piknikowe 
trzymaj w izolowanej lodówce zawierającej 
lód i postępuj zgodnie z zasadą: pokarmy, 
które zamierzasz zjeść w pierwszej kolejno-
ści, powinny znajdować się w górnej części 
lodówki.

Łagodne wypadki zatruć można wyleczyć 
w  domu. Należy unikać pokarmów stałych 
i przyjmować w niewielkich ilościach, lecz częs-
to, napoje z przezroczystą cieczą , aby odpo-
wiednio nawodnić organizm. Po złagodzeniu 
nudności i wymiotów można spróbować powo-
li i w małych porcjach skonsumować posiłek. 
Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż kilka dni 
(lub więcej niż 24 godziny u małych dzieci), na-
leży skontaktować się z lekarzem.

UKĄSZENIA
Zgodnie z informacjami Journal of Allergy and 
Clinical Immunology 3 na 100 dorosłych w Sta-
nach Zjednoczonych –  lub prawie 7 milionów 
ludzi – jest śmiertelnie uczulonych na użądlenia 
owadów. Aby zminimalizować ryzyko ukąsze-
nia, należy unikać ciężkich perfum i zapachów 
(zwłaszcza kwiatowych), nosić jasne ubrania 
bez florystycznych wzorów (owady przyciągają 
ciemne kolory i kwiaty) oraz nie eksponować 
jedzenia i słodkich napojów gazowanych. Więk-
szość ukąszonych osób będzie odczuwać ból, 
pieczenie oraz zaczerwienienie. Objawy te jed-
nak znikają po kilku/kilkunastu godzinach.

Skontaktuj się z  lekarzem jak najszybciej, 
jeśli:
•  zauważysz pokrzywkę, poczujesz swędzenie 

i obrzęk na dużych obszarach ciała,
•  doznasz ucisku w klatce piersiowej lub bę-

dziesz mieć problemy z oddychaniem,
•  doświadczysz obrzęku języka lub twarzy, 

zawrotów głowy lub utraty przytomności.

Jeśli jesteś uczulony na jad pszczeli (lub in-
nych owadów) zaleca się stosowanie automa-
tycznego wstrzykiwacza epinefryny – leku na 
receptę przeznaczony do leczenia ciężkich re-
akcji alergicznych (poprzez zaciśnięcie naczyń 
krwionośnych i rozluźnienie mięśni dróg odde-
chowych). Aby leczyć łagodniejsze przypadki 
uczuleń, zażywaj acetaminofen w celu ukoje-
nia bólu oraz leki z grupy przeciwhistamino-
wych (na pokrzywkę i obrzęk).

Pamiętajmy  
o zdrowiu  
w gorące letnie dni!
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► Czym jest wiek metaboliczny?
Wiek metaboliczny dostarcza nam infor-

macji na temat rzeczywistej kondycji organi-
zmu i często różni się od tak zwanego wieku 
biologicznego. Co ciekawe, jeśli wiek meta-
boliczny jest niższy od wieku metrykalnego, 
oznacza to, że nasz organizm jest w dosko-
nałej formie. Jeśli natomiast jest on wyższy 
– powinniśmy zastanowić się nad naszymi 
codziennymi nawykami i wprowadzić zmia-
ny, które przyniosą wiele korzyści dla nasze-
go zdrowia. Kondycja naszego ciała często 
nie przystaje do wieku, który widnieje w do-
wodzie osobistym. Aby stwierdzić, jaki jest 
nasz wiek metaboliczny, trzeba dokonać po-
miaru, wykorzystując specjalną wagę z elek-
trowstrząsami. To urządzenie jest w stanie 
obliczyć wiek metaboliczny organizmu w za-
ledwie kilka minut –  należy podać swój 
wzrost, wagę, wiek oraz ogólny poziom ak-
tywności fizycznej. To badanie wykonywane 
przez analizator składu ciała można przepro-
wadzić u dietetyka, w ośrodkach szkolenio-
wych zdrowego odżywiania lub w… Marko-
wej Aptece! Wyniki pomiarów dostarczą 
nam również informacji dotyczących ilości 
tkanki tłuszczowej oraz poziomu wody w or-
ganizmie, a także masy kości.

Markowa Apteka oferuje Państwu niepo-
wtarzalną okazję sprawdzenia wieku meta-
bolicznego nieodpłatnie! Dzięki współpracy 
z panią Ewą Szybą, reprezentantką niemie-
ckiej firmy produkującej suplementy, mogą 
Państwo wstąpić do Markowej Apteki, za-
sięgnąć porady na temat stylu życia, odpo-
wiedniej diety, zalecanych suplementów 
oraz sprawdzić swój wiek metaboliczny! 

W naszej Aptece mogą Państwo także zaku-
pić wagę metaboliczną! Ten najnowocześ-
niejszy monitor i skala składu ciała Omron 
(HBF-514C) zapewnia bardziej wszechstron-
ny obraz stanu zdrowia i  skuteczności co-
dziennej rutyny. Mierzy 7 różnych wskaźni-
ków sprawności: procent tkanki tłuszczowej, 
BMI, mięśnie szkieletowe, metabolizm spo-
czynkowy, tłuszcz trzewny, wiek i wagę ciała, 
a  dane przechowuje do 90 dni w  pamięci 
procesora. Impedancja bioelektryczna (meto-
da pomiaru składu ciała, która wykorzysty-
wana jest przede wszystkim w profilaktyce 
i leczeniu otyłości) jest potwierdzona klinicz-
nie. Działa przez przesyłanie niewyczuwalne-
go sygnału elektrycznego przez całe ciało 
– od ręki do stopy – w celu obliczenia pozio-
mu całkowitej wody w  organizmie. Biorąc 
pod uwagę, że proporcje wody w górnej i dol-
nej części ciała zmieniają się w  ciągu dnia 
(ponieważ grawitacja przyciąga więcej wody 
do dolnych kończyn), modyfikuje się również 
impedancja elektryczna ciała. W związku ze 
zwiększoną ilością wody w nogach, inne mo-
nitory mogą pokazywać nieprawidłowe od-
czyty tłuszczu w ciele. Detekcja całego orga-
nizmu za pomocą aparatury firmy Omron 
dokonuje pomiarów z obu dłoni i stóp – co 

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

Czy wiesz, ile naprawdę 
lat ma Twoje ciało?

Rozmowa z Ewą Szybą, Holistic Coach

„Nieważne, ile masz lat, ważne, na ile wyglądasz lub się czujesz” – ta powszechna prawda nabiera szczególnego znaczenia 
w sytuacji, kiedy nasz wiek biologiczny (metrykalny) stanowi opozycję dla młodego wyglądu i dobrego samopoczucia. Czas 
wcale nie musi być naszym wrogiem – kiedy dbamy o zdrowie i potrafimy dostrzegać radości życia, możemy cieszyć się do-
brą kondycją fizyczną i psychiczną w każdym wieku. Niektórzy jednak podejmują radykalne działania, aby spowolnić lub 
odwrócić skutki procesu starzenia. Korzystają z rozmaitych inwazyjnych technik lub decydują się na operacje plastyczne. 
Te zabiegi mają wpływ jedynie na wygląd zewnętrzny, a ich efekty często są krótkotrwałe. Zdrowy wygląd zapewni nam 
zdrowy styl życia.

Starzenie się to naturalny i nieuchronny proces. Czy w każdym wypadku oznacza to, że w miarę upływu lat nasza spraw-
ność będzie się obniżać, zaczną doskwierać nam różne dolegliwości i utracimy chęci do życia? Oczywiście nie! Nierzadko 
zdarza się przecież, że 50-latek jest bardziej energiczny i żywiołowy niż nastolatek… Dlaczego tak się dzieje? Tajemnica tkwi 
w tym, że różnią się oni nie tylko wiekiem metrykalnym, ale też… metabolicznym!

Zwiększone 
ryzyko chorób 

sercowo- 
-naczyniowych

zaburzenia 
gospodarki lipidowej

cukrzyca typu 
drugiego

wysokie CRP 
(białko zapalne)

otyłość

zespół 
metaboliczny

wiek

współistniejąca  
choroba układu 
sercowo-
naczyniowego

brak ruchu

palenie papierosów

wysokie ciśnienie krwi
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zmniejsza wpływ ruchu wody na wyniki kom-
pozycji. Zazwyczaj powyższe badanie, posłu-
gując się specjalistycznym sprzętem, wyko-
nuje tylko lekarz lub trener. Dzięki fimie 
Omron możesz mieć taką aparaturę na wy-
łączność i korzystać z niej, kiedy chcesz!

► Jak interpretować wyniki?
Idealną sytuacją jest zbieżność wieku 

metrykalnego i metabolicznego. W praktyce 
nie zdarza się to zbyt często. Zazwyczaj wy-
stępują odchylenia o  2–3 lata w  górę lub 
w dół. Jeśli według obliczeń Twój wiek me-
taboliczny jest niższy, oznacza to, że cieszysz 
się bardzo dobrym zdrowiem. Analogicznie 
– wyższy wiek metaboliczny od biologiczne-
go oznacza, że możesz mieć problemy zdro-
wotne lub powinieneś zmienić swoje nie-
zdrowe nawyki, by poprawić kondycję ciała.

► Jak spowolnić proces starzenia się 
organizmu?

Przede wszystkim dostarczaj organizmo-
wi dużo płynów, głównie niegazowanej wo-
dy. Dziennie powinno się pić przynajmniej 
2 litry! Ponadto zwiększ ilość spożywanych 
warzyw i owoców tak, by zjadać co najmniej 
10 porcji tygodniowo. Nie rezygnuj z mięsa, 
lecz ogranicz jego spożywanie, podobnie jak 
tłustych potraw. Zamiast tego konsumuj do 
woli warzywa strączkowe i  ryby, bogate 
w kwasy omega-3 i białko! Pozwolą ci one 
dłużej cieszyć się młodością.

Dodatkowo korzystaj z witamin i suple-
mentów, zwłaszcza z preparatów uzupełnia-
jących dietę o wysokiej wartości odżywczej, 
zawierających unikalną koncepcję, która do-
starcza je w  bardzo inteligentny sposób 
– dokładnie wtedy, kiedy i gdzie są potrzeb-
ne na poziomie komórkowym (od wewnątrz 
i na zewnątrz).

Odpowiednie produkty pomagają nie tyl-
ko odzyskać smukłą sylwetkę, ale również 
wzmocnić nasz organizm. Brak czasu, niekie-
dy motywacji lub wiedzy, utrudniają nam 
utrzymanie zbilansowanej i  urozmaiconej 
diety. Dostarczamy organizmowi za dużo 
tłuszczów i węglowodanów, w pośpiechu od-
żywiamy się przekąskami typu fast food. Je-
dzenie w  dzisiejszych czasach nie zawiera 
odpowiedniej ilości składników odżywczych, 
dodatkowo przepełnione jest konserwantami 
i  związkami chemicznymi. Przez to brakuje 
nam energii, minerałów, witamin, jesteśmy 
senni, mamy problemy z koncentracją i pa-
mięcią, stajemy się drażliwi i zestresowani… 
to efekty nieprawidłowego odżywiania! Dzię-

ki serii suplementów organizm otrzymuje 
wszystkie niezbędne składniki, które są mu 
potrzebne dla utrzymania zdrowej diety: biał-
ka, witaminy, minerały wraz z pierwiastkami 
śladowymi i błonnikiem. Proteiny wspomaga-
ją utrzymanie organizmu w  dobrej formie, 
posiłek bogaty w białko syci na dłużej i poma-
ga kontrolować wagę, ważne witaminy z gru-
py B poprawiają koncentrację oraz spraw-
ność, a błonnik usprawnia trawienie.

Skuteczność preparatów tej niemieckiej 
firmy, które możemy zaproponować w Marko-
wej Aptece jest kilkunastokrotnie wyższa 
w porównaniu do większości dostępnych na 
rynku dodatków żywieniowych. To wszystko 
dzięki opatentowanej koncepcji. Składniki od-
żywcze występują w takiej ilości i proporcji, że 
działają lepiej, niż podane osobno. Obecne 
w tych produktach minerały przyjmują postać 
tzw. chelatów, co sprawia, że są bardzo łatwo 
przyswajalne. Z kolei witaminy rozpuszczalne 
w tłuszczach (A, D, E, K, Q10, beta-karoten etc.) 
występują w postaci nanomicelarnej, zgodnie 
z opatentowaną technologią nanomikcelizacji. 
Produkty z tej serii to pełnowartościowe poży-
wienie w formie koktajlu zawierające wszyst-
kie niezbędne substancje pokarmowe: węglo-
wodany, proteiny białka, tłuszcze nienasycone, 
witaminy, minerały i enzymy, które oczyszcza-
ją organizm, regulują procesy wydalnicze oraz 
przywracają równowagę zakłóconą spożywa-
niem przetworzonej żywności.

Stosowanie odpowiednich produktów 
umożliwia eliminację gromadzonych całymi 
latami toksycznych złogów będących wyni-
kiem wadliwej przemiany materii, usuwa 
pozostałości po lekach, pestycydach, kon-
serwantach, barwnikach i  innych szkodli-
wych substancjach, które utrudniają wchła-
nianie i  wydalanie. Produkty te są bardzo 
skuteczne, ponieważ działają na poziomie 
komórkowym. Właściwie i kompleksowo od-
żywiają nasz organizm i umożliwiają powrót 
do zdrowia, ponieważ regenerują poszcze-
gólne komórki. Nie zawierają żadnych pre-
paratów farmaceutycznych, hormonów 
i syntetycznych środków pomocniczych.

„Zresetowanie komórek naszego ciała” to 
inowacyjna dieta opracowana na podstawie 
diety NASA, przez profesora medycyny trady-
cyjnej, aby pomóc ludziom w zwalczeniu nad-
miernej wagi w sposób zdrowy i naturalny, 
tak aby poprawić samopoczucie emocjonalne 
i fizyczne, i przekonać się, że sami mogą do-
konać poprawy swojego zdrowia ucząc się 
prawidłowego odżywiania. „Dieta-projekt” 
to trwający 4 tygodnie proces „resetowania” 
wszystkich komórek w organizmie. Polega 

na odpowiednim zbilansowaniu metabolizmu 
w oparciu o specjalnie ułożony program żywie-
niowy oraz suplementację spełniającą rygory-
styczne wytyczne autorów. Dzięki zbilansowa-
nej 28-dniowej diecie, o której mogą Państwo 
porozmawiać w trakcie indywidualnych kon-
sultacji w Markowej Aptece, ciało otrzymuje 
wszystkie składniki, które są mu potrzebne do 
efektywnego funkcjonowania: białka, witami-
ny, minerały wraz z pierwiastkami śladowymi 
i błonnikiem. W ciągu 4 tygodni następuje cał-
kowity proces oczyszczenia oraz dożywienia 
wszystkich komórek organizmu, a „skutkiem 
ubocznym” tych działań jest znaczna utrata 
wagi oraz wymodelowanie sylwetki. Program 
znakomicie sprawdzi się również u osób, które 
nie mają problemu z nadmiarem tkanki tłusz-
czowej lub wręcz cierpią z powodu niskiej wa-
gi i chciałyby odżywić swój organizm.

Zapraszamy za pośrednictwem Marko-
wej Apteki do kontaktu z panią Ewą Szybą, 
która udziela informacji o programie reseto-
wania metabolizmu komórek. Dzięki jej wie-
dzy oraz doświadczeniu dowiedzą się Pań-
stwo, jak osiągnąć wymarzoną sylwetkę 
i wreszcie poczuć się lepiej! Jeśli pragniecie 
uzyskać więcej informacji na temat oferowa-
nych produktów oraz zadbać o swoje zdro-
wie, koniecznie odwiedźcie Markową Aptekę 
i umówcie się na indywidualne konsultacje 
z panią Ewą Szybą!

Zapraszamy!

W celu umówienia się  
na bezpłatne konsultacje  

prosimy o kontakt telefoniczny  
z naszym ekspertem:

Ewa Szyba 
Holistic Coach

Telefon 347–410–3666

FULL BODY SENSOR
Aparat mierzy 7 różnych wskaźników:  

procent tkanki tłuszczowej, BMI, mięśnie szkieletowe, 
metabolizm spoczynkowy, tłuszcz trzewny,  

wiek i wagę ciała
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Markowa Poliklinika Śmiechu
Drodzy Czytelnicy Markowej Apteki, jak powszechnie wiadomo, apetyt wzrasta w mia-

rę jedzenia. Podobnie jest z endorfinami: im wyższy ich poziom, tym większą mamy 

ochotę na powtórzenie bodźca, który pobudził ich wydzielanie. A więc im więcej en-

dorfin, tym większy na nie mamy apetyt. I tak jest w kółko.

☺ Im więcej uśmiechu, tym więcej szczęścia, zatem zapraszamy do wspólnego pobu-

dzania hormonu szczęścia.

Byłaś naprawdę fajną 
dziewczyną

I było nam razem na ogół miło
Młody i krzepki, ze skórą bladą
Pokonywałem przeszkody ze 

swadą

Gdy rękę trzymałem na twoim 
kolanie

To ani mi w głowie było 
stękanie

Proliny poziom miałem wysoki
Aż gotowały się we mnie soki

Lecz nagle skóra blask swój 
straciła

Przestałaś być dla mnie już 
taka miła

Zmarszczki wypełzły, włosy 
wypadły

Złapałem kontuzję, ambicje 
opadły

Pytałem, błagałem, ty nic nie 
mówiłaś

Patrzyłaś krzywo, pogardy nie 
kryłaś

Zżółknięte paznokcie gryzłem 
do skóry

Nie mogąc wytrzymać dalszej 
tortury

Lecz w końcu poszedłem po 
rozum do głowy

Kupiłem proliny suplement 
gotowy

Kolagenu włókna wzmocniłem 
jak trzeba

Zmysłowej rozkoszy otwarły się 
nieba

Bo aminokwasy to znaczy 
zdrowie

Czy pracujesz w biurze, czy też 
na budowie

Warto wyrównać ich poziom, 
gdy niski

Inaczej uważaj, spadek formy 
bliski!

Można śpiewać na nutę  
„O Ela” Chłopców z Placu Broni

Na egzaminie z anatomii na uniwersyte-
cie medycznym profesor zadaje studentce 
pytanie:

– Jaki narząd, proszę pani, jest u człowie-
ka symbolem miłości?

– U mężczyzny czy u kobiety? – usiłuje 
zyskać na czasie studentka.

– Mój Boże! – wzdycha profesor i w za-
dumie kiwa sędziwą głową. – Za moich cza-
sów było to po prostu serce

  

Zaciekawiony profesor pyta studentów 
dlaczego nazywają swoją koleżankę „grypa”?

Studenci nie kwapią się z odpowiedzią, 
profesor jednak nalega.

Odzywa się jeden ze studentów:
– No bo wie pan… grypę miał każdy.

  

Szczere zwierzenie szybko uzdrowionego 
pacjenta: Zachorowałem. Od lekarza dosta-
łem receptę. Poszedłem do apteki po leki. 

Dowiedziałem się o cenie. Opuściłem aptekę 
jako osoba zdrowa.

  

Wpada do apteki mężczyzna z pytaniem:
– Przepraszam, kobieca Viagra jest?
Aptekarz z uśmiechem …
– Biżuteria – po drugiej stronie ulicy.

  

Przychodzi pacjent do apteki i prosi o lek 
na robaki.

Aptekarz pyta:
– Dla dorosłych czy dzieci?
– Przepraszam, ale niestety naprawdę 

nie wiem, ile lat mają te robaki.

  

Przychodzi młoda dziewczyna do apteki:
– Są pigułki „dzień po”?
– Nie, będą jutro.
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