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Któż nie słyszał Któż nie słyszał 
o słonecznej o słonecznej 
  WITAMINIEWITAMINIE
Witamina D jest syntetyzowana w skórze 
pod wpływem słońca. Już podczas kilkuna-
stu minut opalania się nasze ciało produku-
je wystarczającą ilość witaminy D, aby mieć 
zapasy na cały dzień. Jednak na naszej sze-
rokości geograficznej promienie słoneczne 
są w stanie stymulować produkcję witami-
ny  D tylko kilka miesięcy w roku.

Witamina D jest unikatowa, ponieważ 
obie postacie tej witaminy, czyli cholekal-
cyferol (syntetyzowany w skórze lub pozy-
skiwany z pożywienia) oraz ergokalcyferol 
(powstający z  ergosterolu występującego 
w  drożdżach i  grzybach kapeluszowych), 
podlegają dalszym przemianom do związ-
ków wykazujących działanie podobne do 
hormonów.

Dlaczego witamina D jest tak istotna?
Zabrakłoby miejsca w naszej gazetce że-

by opisać wszystkie funkcje tej życiodajnej 
witaminy. 

Zacznijmy więc od najbardziej znanej 
roli witaminy D, jaką jest regulacja gospo-
darki wapniowej. Witamina D jest odpowie-
dzialna za zwiększenie wchłaniania wapnia 
w przewodzie pokarmowym oraz jego mniej-
szego usuwania przez nerki. Dzięki tym 
właściwościom wpływa na prawidłowy stan 
kośćca, jej odpowiedni poziom pomaga za-
pobiegać krzywicy u dzieci oraz osteoporo-
zie u dorosłych. 

Witamina D odgrywa również niebo-
tyczną rolę w regulacji pracy układu od-
pornościowego. Nie tylko zmniejsza ryzyko 
infekcji, ale również pomaga w terapii wie-
lu chorób autoimmunologicznych (chorób, 
w których układ odpornościowy atakuje na-

sze organy). Do tych chorób zaliczymy mię-
dzy innymi chorobę Hashimoto (zapalenie 
tarczycy) oraz stwardnienie rozsiane. 

Od lat zaleca się pacjentom, którzy cho-
rują na choroby autoimmunologiczne, suple-
mentację witaminą D.

Niedobór witaminy D może wyjaśniać 
wzrost liczby zachorowań na choroby auto-
immunologiczne. Znaczenie tej witaminy dla 
całego organizmu wykracza daleko poza tra-
dycyjnie przypisywane jej zadanie, czyli re-
gulację gospodarki wapniowej. Niedobór 
witaminy D ogranicza odporność komórko-
wą, odgrywającą główną rolę w powstawa-
niu i  rozwoju chorób autoimmunologicz-
nych. Witamina ta wpływa na wzrost tole-
rancji immunologicznej.

Witamina D podnosi odporność organi-
zmu, ponieważ oddziałuje na szpik kostny. 
Ponadto zapobiega skurczom mięśni, a tak-
że przyczynia się do profilaktyki przeciwno-
wotworowej. Znane jest też działanie łago-
dzące stany zapalne skóry. 

Witamina D wpływa na słuch i reguluje 
wydzielanie insuliny. W związku z tym leka-
rze informują, że niedobór witaminy D przy-
czynia się do rozwoju cukrzycy.

Składnik ten ma również wpływ na pra-
cę układu nerwowego.

Witaminę D znajdziemy przede wszyst-
kim w nabiale. Warto więc do diety wprowa-
dzić mleko, sery i masło. W ten sposób orga-
nizm otrzymuje również odpowiednie ilości 
wapnia.

Źródła i produkty bogate w witaminę D. 
Wartościowym produktem są tłuste ryby 
morskie. Dużo witaminy D znajdziemy w śle-

dziach, szprotach czy makrelach. Warto też 
wiedzieć, że bogatym źródłem witaminy D 
jest tran. Jej wchłanianie wspomagają wita-
miny A, C i  E, a  także nienasycone kwasy 
tłuszczowe.  

Nieklasyczne działanie witaminy D zosta-
ło po raz pierwszy udokumentowane już 30 lat 
temu, gdy naukowcom udało się zaobserwo-
wać obecność receptorów dla kalcytriolu na 
różnych liniach komórek nowotworowych. 
Dodatkowe badania ujawniły, że wiązanie 
witaminy D do receptora promowało anty-
proliferację i różnicowanie się komórek rako-
wych. Wyniki te uzmysłowiły naukowcom, że 
można poszukiwać dobroczynnej roli tej wi-
taminy także w innych procesach. 

Tak więc immunolodzy rozpoczęli poszu-
kiwanie receptorów dla witaminy D także na 
komórkach układu odpornościowego, z po-
zytywnym wynikiem. 

Witamina D jest witaminą rozpuszczal-
ną w tłuszczach, dlatego też należy zacho-
wać rozwagę w jej suplementacji. 

Nie bójmy się jednak wysokich dawek. 
Dawki od 1000 nawet do 10000 dziennie tej 
witaminy w znacznym stopniu przyczyniają 
się do poprawy zdrowia zarówno fizycznego, 
jak i psychicznego. 

Wiele badań dowodzi, że niedobór wita-
miny D jest powszechny i według niektórych 
doniesień może dotyczyć ok. 80% populacji. 
Warto więc wykonać badanie krwi, które 
oszacuje czy cierpimy na deficyt, wówczas 
będziemy mogli zastosować odpowiednią 
suplementację, dzięki której uchronimy się 
przed chorobami lub znacząco zmniejszymy 
ryzyko ich wystąpienia.
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Drodzy Czytelnicy poradnika Markowej 
Apteki… Nadszedł wreszcie upragniony czas, 
dni ciepłe i pełne słońca, błękitne niebo i cie-
pły deszcz… Lato wreszcie zagościło w na-
szych miastach, domach oraz sercach. 

Po miesiącach wypełnionych zimnem 
i  wiatrem, możemy wreszcie odetchnąć 
z ulgą i  zaczerpnąć świeżego, ciepłego po-
wietrza. 

Warto jednak pamiętać, że nasze zdrowie 
wymaga uwagi niezależnie od pogody. Wraz 
z  latem pojawiają się nowe problemy oraz 
sytuacje, w których powinniśmy być szcze-
gólnie uważni. 

Planując wakacyjne wyprawy oraz urlo-
py, nie zapominajmy o kontroli ciśnienia 
tętniczego. W  natłoku spraw organizacyj-
nych łatwo jest przeoczyć pewne alarmujące 
sygnały, na które zwraca nam uwagę nasz 
organizm. 

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą, która 
rozwija się potajemnie, bardzo często nie da-
je o sobie znać nawet przez lata. Dlatego też, 
każdy z nas powinien posiadać w domowej 
apteczce dobrej jakości ciśnieniomierz. Po-
miar ciśnienia zajmuje kilkadziesiąt sekund, 
a jego kontrola gwarantuje nam bezpieczne 
i zdrowe wakacje. 

Nadciśnienie tętnicze jest bardzo często 
nazywane „cichym zabójcą”. Pojawia się bez 
ostrzeżenia i czyni spustoszenie w organizmie. 

Zależy nam na Państwa zdrowiu oraz 
bezstresowych wakacjach, dlatego też spot-
kaliśmy się z doktorem Ślaskim, który udzie-
lił nam odpowiedzi na wiele pytań dotyczą-
cych objawów oraz leczenia nadciśnienia 
tętniczego. 

Letnie miesiące to przede wszystkim czas 
urlopów, ciekawych podróży oraz wolnego 
czasu spędzanego z przyjaciółmi i rodziną. 

Markowa Apteka troszczy się o Państwa 
zdrowie, zarówno duchowe, jaki fizyczne. 

Żeby zadbać o  Państwa dobry humor 
oraz odpoczynek, postanowiliśmy porozma-
wiać z  właścicielką biura turystycznego 
„Anna Pol Travel”, która udzieliła nam cen-
nych wskazówek dotyczących wszelkiego 
rodzaju wycieczek, wakacyjnych podróży 

oraz niezbędnych środków bezpieczeństwa, 
które każdy z nas powinien mieć na uwadze, 
szczególnie podczas wyjazdów do krajów eg-
zotycznych. 

Wakacje, dzięki niepowtarzalnej słonecz-
nej aurze, stają się niejako lekiem na wszel-
kiego rodzaju rozterki. Dzięki słońcu i wita-
minie D, nawet największe przeszkody wyda-
ją się być niewielkim wyzwaniem. 

Słońce i plaża to również powód, dla któ-
rego chcemy pięknie wyglądać i czuć się do-
brze we własnym ciele. Wielu z nas pragnie 
zadbać o sylwetkę i zrzucić zbędne kilogra-
my, których przybyło w okresie jesienno-zi-
mowym. 

W naszym poradniku znajdą Państwo 
wiele ciekawych wskazówek dietetycznych 
oraz produktów, które umożliwią osiągnięcie 
smukłej sylwetki oraz lepszego samopo-
czucia w sposób skuteczny, szybki i przede 
wszystkim zdrowy. 

Wakacje to również spotkania z przyja-
ciółmi, wieczory przy grillu, z dobrą muzyką 
i… smacznym piwem. 

Wielu z nas nie wyobraża sobie wakacyj-
nej aury bez tych elementów… Nie ma nic 
przyjemniejszego aniżeli spokojny, ciepły, 
niedzielny wieczór z dobrą potrawą z grilla 
w towarzystwie najbliższych. 

Grillowane potrawy oraz alkohol mogą 
jednak przyczynić się do wystąpienia nie-
przyjemnych komplikacji zdrowotnych, któ-
rych objawy są dobrze znane każdemu 
z nas…

W okresie wakacyjnym wielu pacjentów 
skarży się na refluks przełyku.

Refluks przełyku, a dokładnie refluks żo-
łądkowo-przełykowy, to cofanie się treści po-
karmowej i soków żołądkowych do przełyku. 
Objawy refluksu to m.in. palenie w przełyku.

Refluks jest uciążliwą i dość często przy-
darzającą się dziś przypadłością. Ryzyko po-
jawienia się choroby refluksowej  wzrasta 
wraz z wiekiem.

W związku z tym, że dolegliwość ta jest 
właściwie wszechobecna, postanowiliśmy 
przybliżyć Państwu ten temat oraz zaprezen-
tować produkty, które w skuteczny i szybki 
sposób zniwelują uporczywe objawy. 

Żylaki i  pajączki naczyniowe… Któż 
z nas o nich nie słyszał? Osoby, które zma-
gają się z  tego typu zmianami na nogach, 
latem powinny poświęcić im więcej uwagi. 
Przede wszystkim dlatego, że żyły nie lubią 
wysokiej temperatury. Okres letni jest szcze-
gólnie uciążliwy dla osób zmagających się 
z problemami układu żylnego. Dlatego też, 
postanowiliśmy porozmawiać ze specjalistą 
chirurgiem naczyniowym. Dr Manikyam Mu-
tyala udzielił nam wielu cennych porad. 

Mamy nadzieję, że lektura wakacyjnego 
wydania magazynu Markowej Apteki będzie 
źródłem rozrywki oraz ciekawych, przydat-
nych informacji. 

Korzystając z  okazji pragniemy życzyć 
wszystkim Państwu wspaniałych wakacji, 
pełnych relaksu i ciepłych, słonecznych dni. 
Dbajcie o zdrowie swoje oraz swoich rodzin, 
nie zapominając o tym, że dobra kondycja to 
nie tylko piękna sylwetka, ale również zdro-
wy duch. Relaks jest niezwykle ważny dla 
każdego z nas, dlatego korzystajcie z ciepła 
i letniej aury i zbierajcie siły na zimę!

Nie zapomnijcie sięgnąć po kolejny nu-
mer magazynu Markowej Apteki już we 
wrześniu! 

Pozdrawiamy serdecznie! 

Markowa Apteka 

Apteka Apteka 
 z misją z misją
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► Panie doktorze, czy może nam Pan 
powiedzieć, czym właściwie są żylaki? 

Żylaki, czyli nieprawidłowe poszerzenia 
żył, to jedna z  najczęstszych dolegliwości, 
z którą zmagają się moi pacjenci. Jeżeli ma-
my słabe mięśnie, mało się ruszamy i  za-
stawki żylne są uszkodzone (możemy się 
urodzić ze zniszczonymi zastawkami lub 
mogą się one zepsuć na skutek zakrzepowe-
go zapalenia żył), krew zaczyna się cofać. 
Wzrasta ciśnienie krwi, która z coraz większą 
siłą naciska na ściany żył w nogach. Żyły roz-
szerzają się i – jak rozciągnięta sprężyna – nie 
wracają do swego pierwotnego kształtu.

► Jakie są przyczyny żylaków?
Jedną z  najważniejszych przyczyn są 

skłonności genetyczne. Jeśli Twoi rodzice, 
dziadkowie czy nawet pradziadkowie zma-
gali się z  żylakami, istnieje bardzo duże 
prawdopodobieństwo, że również Ty bę-
dziesz cierpiał na tę dolegliwość. 

Dodatkowo żylaki możemy zaobserwo-
wać u  wieloródek oraz osób z  zaburzoną 
krzepliwością krwi. 

Należy jednak pamiętać, że w większości 
przypadków żylaki są skutkiem pewnych 
predyspozycji genetycznych. 

► Czym są pajączki naczyniowe i czym 
się różnią od żylaków?

Pajączki naczyniowe są właściwie wczes-
nym stadium żylaków i  dotyczą żył, które 

znajdują się tuż pod skórą. Dodatkowo pa-
jączki naczyniowe są znacznie mniejsze ani-
żeli żylaki, ich wielkość to około 1–2 mm. 

Układ żylny nóg możemy podzielić na po-
wierzchniowy oraz głęboki. Żylaki oraz pającz-
ki naczyniowe dotyczą żył powierzchniowych.

Pajączki naczyniowe powstają w wyni-
ku zwiększonego ciśnienia w układzie żyl-
nym nóg. Nietrudno jest się więc domyślić, 
że przyczyny obu dolegliwości będą takie 
same. Krew, która jest pompowana przez 
serce, trafia do tętnic, dzięki którym jest 
rozprowadzana po organizmie, a następnie 
wraca do serca za pomocą żył. Najtrudniej-
szą drogę do pokonania ma krew wracająca 
z kończyn dolnych, gdyż dzieje się to wbrew 
siłom grawitacji. Nasz organizm jest jednak 
odpowiednio „zabezpieczony”. Żyły nóg po-
siadają specjalne zastawki, zapobiegające 
cofaniu się krwi. Siła i skurcz mięśni z kolei 
wypychają krew w kierunku serca. 

► Jakie są objawy żylaków?
Żylaki objawiają się tym, że nogi są cięż-

kie, zmęczone, a  pod koniec dnia puchną 
w okolicy kostek. Obrzęki powiększają się, 
np. po gorącej kąpieli, nasilają się podczas 
miesiączki (pod wpływem hormonów). Po 
większym wysiłku statycznym, tzn. gdy dłu-
go się stoi lub siedzi w jednej pozycji, odczu-
wa się dotkliwy ból w nogach. 

Dodatkowo może pojawić się uporczywe 
swędzenie, suchość skóry i przebarwienia. 

W pojedynczych przypadkach żylaki mogą 
być źródłem groźnych zakrzepów. 

Często jednak żylaki mogą rozwijać się 
na tyle wolno, że nie jesteśmy w stanie za-
obserwować żadnych objawów. 

► Czy problem żylaków dotyczy kobiet 
i mężczyzn w tym samym stopniu?

Zdecydowanie tak. Żylaki są problemem 
zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Biorąc pod 
uwagę całą populację oraz czynniki ryzyka, 
nie obserwuje się częstszego występowania 
tej dolegliwości u żadnej z płci. Czasami jed-
nak kobiety mogą być w większym stopniu 
narażone, ze względu na ciążę i okres popo-
rodowy (szczególnie dotyczy to pań, które 
rodziły więcej niż jeden raz). 

► Czy może nam Pan podsumować me-
chanizm powstawania żylaków?

Żylaki są to patologicznie poszerzone żyły. 
W związku z tym, że krew żylna, która wraca 
do serca, ma znacznie dłuższą i trudniejszą 
drogę do pokonania aniżeli krew tętnicza, 
proces ten może zostać zaburzony. W ukła-
dzie żylnym nóg znajdziemy zastawki, które 
mają za zadanie zapobieganie cofaniu się 
krwi. Są to zastawki jednokierunkowe, które 
otwierają się tylko dla krwi płynącej w kierun-
ku serca. Dodatkowo kurczące się mięśnie 
tworzą „mechaniczną pompę”, wypychającą 
krew do góry. Jeśli którykolwiek z tych ele-
mentów zostanie uszkodzony (wadliwe za-

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

Żylaki, pajączki naczyniowe, drobne owrzodzenia i zmiany skórne to tylko część dolegliwości, 
które szczególnie dają o sobie znać w okresie letnim. Wysokie temperatury i wilgoć powodują 
nasilenie się ich objawów. 

Lato już za pasem, a wraz z nim narastający problem żylaków. Żeby ułatwić Państwu letnie 
podróże i  przygody, postanowiliśmy zadać kilka pytań specjaliście chirurgii naczyniowej 
dr. Manikyamowi Mutyali. 

Mamy nadzieję, że poniższe informacje będą dla Państwa przydatne i interesujące.

Żylne przypadłości Żylne przypadłości 
– od małych pajączków do poteżnych żylaków...– od małych pajączków do poteżnych żylaków...

Rozmowa z dr. Manikyamem Mutyalą, specjalistą chirurgii naczyniowej
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stawki, brak ruchu), część krwi nie dociera do 
serca, tylko zatrzymuje się i gromadzi w koń-
czynach dolnych. Wraz ze zwiększoną ilością 
gromadzącej się krwi, rośnie ciśnienie, które 
jest przyczyną obrzęków, owrzodzeń oraz 
komplikacji z nimi związanych. 

► Czy należy leczyć żylaki?
Żylaki nie są problemem, który wymaga 

natychmiastowej ingerencji. Choroba roz-
wija się przez długie miesiące, a  czasem 
lata. Oznacza to, że możemy poczekać 
z wszelkiego rodzaju próbami leczenia tego 
schorzenia, jednak nie powinniśmy czekać 
zbyt długo. Jestem zwolennikiem podjęcia 
terapii zaraz po zdiagnozowaniu żylaków. 
Istnieją bowiem komplikacje, których za 
wszelką cenę staramy się uniknąć. 

► Czy są konsekwencje niepodjęcia le-
czenia?

Cóż, poza tym, że zaawansowane żylaki 
wyglądają nieestetycznie i może to wpłynąć 
na samopoczucie oraz samoocenę wielu pa-
cjentów, odkładanie leczenia na później grozi 
powstaniem owrzodzeń, które mogą perforo-
wać zarówno skórę, jak i głębsze tkanki koń-
czyn. Obawiamy się przede wszystkim prze-
niesienia procesu z żył powierzchniowych do 
żył głębokich, które pozostają w bezpośred-
nim kontakcie z sercem. W najgorszym wy-
padku może to skutkować zatorem płucnym.

► Jak diagnozujemy żylaki?
Podstawową metodą diagnostyczną jest 

badanie fizykalne. Słuchamy pacjentów 
uważnie i staramy się zidentyfikować czyn-
niki ryzyka (takie jak rodzinne występowa-
nie żylaków czy wykonywanie zawodu wią-
żącego się z  długimi godzinami w  pozycji 
stojącej: ochroniarze, wojskowi, farmaceuci, 
fryzjerzy etc.) oraz objawy, takie jak obrzęki 
czy świąd. Następnie przeprowadzamy ba-
danie, które w  większości wypadków po-
twierdza diagnozę. Pomocniczo stosujemy 
również badanie ultrasonograficzne, które 
umożliwia nam ocenę przepływów krwi 
w nogach oraz pracy zastawek. 

► Panie doktorze, jakie są metody le-
czenia żylaków? Czy dostępne są leki bez 
recepty, które mogą pomóc nam w pokona-
niu uporczywych objawów?

Metody leczenia możemy podzielić na za-
biegowe oraz zachowawcze. Jedną z najlep-
szych metod leczenia żylaków, która nie wy-
maga skomplikowanych operacji czy zabie-
gów, jest noszenie pończoch uciskowych. 

Większość pacjentów preferuje te ze średnim 
uciskiem – pomiędzy 20 a 30 mm Hg. Biorąc 
pod uwagę to, że naturalne ciśnienie w no-
gach sięga nawet 70 mm Hg, naszym celem 
jest uzyskanie ciśnienia odpowiednio wyso-
kiego, żeby umożliwić przepływ krwi bez 
przekraczania ciśnienia występującego natu-
ralnie. Zdarza się jednak, że choroba jest bar-
dzo zaawansowana i rozległa. Wtedy staramy 
się zacząć od pończoch z  uciskiem nieco 
większym – około 50-60 mm Hg. Najrzadziej 
przepisujemy pacjentom opaski o ucisku oko-
ło 15 mm Hg. Dzieje się tak głównie dlatego, 
że dla 90% osób zmagających się z żylakami 
nie będą one wystarczające. Są jednak osoby 
bardzo wrażliwe, z łagodnym procesem cho-
robowym, którym taki produkt wystarcza. 

Metody zabiegowe to:
 • obliteracja (skleroterapia) – wstrzyki-

wanie do żylaków za pomocą cienkiej igły 
jednego ze specjalnych preparatów wywołu-
jących stan zapalny ścian żyły. Po wstrzyk-
nięciu żylak twardnieje i jest bolesny – obja-
wy te ustępują po kilku dniach. Żyła zarasta, 
krew przestaje płynąć i żylak stopniowo za-
nika – krew nim płynącą przechwytują oko-
liczne żyły powierzchniowe; 

 • operacja – jest najskuteczniejszym 
sposobem leczenia żylaków. Wykonuje się 
ją, gdy żylaki są bardzo rozległe, powiększa-
ją się mimo stosowania innych metod lecze-
nia, bardzo szpecą, krwawią, powodują 
owrzodzenia, są wypełnione zakrzepami 
i zmienione zapalnie; 

 • stripping żyły odpiszczelowej – to me-
toda najczęściej stosowana. Chirurg doko-
nuje dwóch nacięć, jednego w  pachwinie, 

drugiego w okolicy kostki, i wprowadza do 
żyły w pachwinie sondę w postaci cienkiego 
przewodu. Dzięki temu umożliwiony jest do-
stęp do żyły zmienionej chorobowo oraz jej 
usunięcie. 

► Czy możliwe są nawroty żylaków? 
Niestety tak. Nawet po zabiegowym usu-

nięciu żylaków istnieje możliwość nawrotu 
choroby. Warto jednak zauważyć, że choro-
ba powraca po długim czasie, w większości 
przypadków po 10–15 latach. Jest to więc 
niesamowicie dobry wynik, biorąc pod uwa-
gę fakt, że żylaki nieleczone mogą być źród-
łem groźnych powikłań już po kilkunastu 
miesiącach czy dwóch latach. 

► Czy istnieją przeciwwskazania do 
operacyjnego leczenia żylaków?

Generalnie takich przeciwwskazań nie 
ma. Jedynym warunkiem, jaki musi być speł-
niony przed podjęciem leczenia, jest mobil-
ność pacjenta. Osoba zmagająca się z żylaka-
mi musi być w stanie w miarę swobodnie się 
poruszać, gdyż brak aktywności fizycznej jest 
jedną z przyczyn gromadzenia się krwi w no-
gach i pogłębiania się procesu chorobowego.

W razie dodatkowych pytań
prosimy o kontakt z naszym ekspertem:

Dr Manikyam Mutyala, MD
specjalista chirurgii naczniowej

934 Manhattan Ave, Brooklyn, NY 11222
tel. 718 389 8585

45-00 Parson Blvd Flushing, NY 11355
tel. 718 670 5476
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Ulga dla Twoich zmęczonych nóg Ulga dla Twoich zmęczonych nóg 
– wszystko minie po– wszystko minie po  DIOSMINIEDIOSMINIE
Lato zbliża się wielkimi krokami. Póki co, 
możemy czerpać radość z wiosennego słoń-
ca, ciepła oraz przyjemnej aury.

Jednakże nadchodzące upały mogą być 
bezpośrednią przyczyną wystąpienia pew-
nych dolegliwości, które potrafią znacznie 
utrudnić nasze życie codzienne.

Objawy, o których jest mowa w tym przy-
padku, to spuchnięte, obolałe, zaczerwienio-
ne nogi oraz niemiłe uczucie „ciężkości”, 
które pojawia się szczególnie po długim dniu 
spędzonym w pracy.

Jak możemy temu zaradzić? Jakie są spo-
soby na poprawienie krążenia w kończynach 
dolnych i pozbycie się tego problemu raz na 
zawsze?

Jedną z doskonałych opcji, jakie mamy, 
jest produkt firmy FUTUREBIOTICS „Vein-
Factors”. 

Jak to się dzieje, że tak wiele osób ma 
problemy z nogami? Jaki jest mechanizm ca-
łego procesu? Są to tylko niektóre z pytań 
pojawiających się w głowie pacjenta, który 
nagle zaczyna zauważać, że coś niedobrego 
dzieje się z jego organizmem. 

W miarę upływu czasu obniża się wydol-
ność układu żylnego, który jest odpowie-
dzialny za prawidłowy, niezakłócony prze-
pływ krwi w obrębie nóg. 

Zdolność żył do rozprowadzania krwi po 
organizmie znacznie się zmniejsza, czego 
skutkiem jest poszerzenie się światła żył 
oraz zmniejszenie elastyczności ich ścian. 
W zdrowym organizmie żyły posiadają za-
stawki, które zapobiegają cofaniu się krwi 
(gdy jest ona niejako „wypychana” z dolnych 
partii ciała w stronę serca). 

Niestety, w przypadku niewydolności żył 
kończyn dolnych postępujący proces choro-
bowy przyczynia się do znacznego osłabie-
nia zastawek, które nie są w stanie zahamo-
wać i  zapobiec cofaniu się krwi. Zamiast 
trafić do serca, krew kumuluje się w żyłach 
nóg, powodując obrzęk i tkliwość. 

Dodatkowymi czynnikami, które mogą 
sprzyjać pojawieniu się podobnych proble-
mów, są:

•  występowanie tego schorzenia w ro-
dzinie,

•  otyłość, 
•  przyjmowane leki,
•  hormony, 
•  przedłużone unieruchomienie oraz róż-

nego rodzaju urazy.
Żeby zapobiegać oraz leczyć choroby żyl-

ne kończyn dolnych, należy zadbać o pra-
widłową dietę, regularne ćwiczenia oraz do-
datkowe środki, takie jak leki i suplementy.

Dlatego też tak ważne jest zapoznanie 
się z produktem „VeinFactors”. 

Jest to doskonale opracowana formuła, 
która ma za zadanie wspierać i poprawiać 
wydolność żył. Środek ten zawiera 4 podsta-
wowe składniki, które razem tworzą mie-
szankę o niezwykle wysokim potencjale oraz 
dużej skuteczności. 

Są to:
1) DIOSMINA oraz HESPERYDYNA – na-

turalnie występujące flawonoidy, które moż-
na znaleźć w skórkach owoców cytrusowych. 
Są szeroko stosowane w Europie, gdzie ich 
działanie było już wielokrotnie testowane, 
a skuteczność została potwierdzona klinicz-
nie. Diosmina poprawia przepływ krwi w ży-
łach oraz zwiększa napięcie i elastycznośc 
ich ścian. Cząsteczki diosminy w tym kon-
kretnym produkcie zostały dodatkowo 
zmniejszone, dzięki czemu jest ona łatwo 
przyswajalna.

2) VENOCYNA – ekstrakt z nasion kasz-
tanowca, który zmniejsza obrzęk nóg, przy-
czyniając się do ich lepszej sprawności oraz 
zmniejszenia dolegliwości bólowych. 

3) ROZPUSZCZALNY W  WODZIE EKS-
TRAKT OWOCÓW CYTRUSOWYCH – zawiera 
9 różnych bioflawonoidów, które są bardzo 
bogatym źródłem antyoksydantów. Popra-
wia to przepływ krwi żylnej, elastyczność 
oraz napięcie ścian żył, dodatkowo działając 
ochronnie.

4) CZYNNIK ŻYLNY – czwarty składnik te-
go produktu, który jest jedyny i niepowta-
rzalny, ponieważ został opracowany przez 
naukowców pracujących w kompanii FUTU-
RE BIOTICS. Jego źródłem są ekstrakty roślin-
ne, które połączone bardzo dokładnie, sta-
nowią integralną część „VeinFactors”. Pod-
stawową rolą tego czynnika jest zwiększenie 
biodostępności oraz wchłanialności wszyst-
kich składników. Jest on całkowicie UNIKAL-
NY i  nie występuje w  produktach innych 
firm.

„VeinFactors” czerpie inspirację z natu-
ry. Jest to doskonałe źródło skutecznych 
składników. Stosowanie tego produktu za-
pewni nam sprawność, o  jakiej wcześniej 
mogliśmy tylko pomarzyć. 

Koniec z opuchniętymi, zaczerwieniony-
mi oraz bolesnymi nogami. Dzięki trzem ka-
spułkom dziennie możemy całkowicie od-
wrócić szkodliwe skutki upływającego czasu 
poprzez wzmocnienie żył oraz zwiększenie 
ich wydajności i elastyczności. 
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W związku z tym, że lato zbliża się wielkimi krokami, postanowiliśmy zadbać o Państwa zdrowie również w trakcie 
wakacji. Nie zapominajmy, że nawet podczas rodzinnych wycieczek za granicę czy w trakcie grilla ze znajomymi 
należy zachować czujność i rozwagę. 
Któż z nas nie lubi ciepłych, letnich wieczorów wypełnionych śmiechem, radością oraz… zimnym napojem i potrawą z grilla? 

Niestety, to właśnie wtedy odzywa się Niestety, to właśnie wtedy odzywa się 
nasz wróg numer jeden… nasz wróg numer jeden… 

  REFLUKSREFLUKS  
Refluks żołądkowo-przełykowy to czasowe, 
bardzo silne i często nawracające zwraca-
nie zawartości żołądka i  jej powrót do 
przełyku. Proces ten powoduje stany za-
palne błony śluzowej przełyku.

Choroba może wystąpić u każdego czło-
wieka, bez względu na wiek, chociaż scho-
rzenie najczęściej diagnozuje się u osób po 
40. roku życia oraz u kobiet w ciąży.

Do powstania refluksu przyczyniają się: 
otyłość, palenie papierosów, alkohol, spo-
żywanie potraw słodkich, tłustych, pikan-
tnych oraz owoców cytrusowych. Znane są 
przypadki refluksu po urazach klatki pier-
siowej oraz przy przepuklinie rozworu prze-
łykowego. Refluks może też towarzyszyć nie-
którym chorobom: cukrzycy, zaburzeniom 
hormonalnym oraz twardzinie. Choroba mo-
że być także powiązana z przyjmowanymi 
lekami: środkami antykoncepcyjnymi, leka-
mi stosowanymi w chorobie niedokrwien-
nej serca, nadciśnieniu tętniczym i choro-
bach płuc.

Podstawowym objawem refluksu jest 
zgaga, czyli nieprzyjemne pieczenie w prze-
łyku, pojawiające się po jedzeniu, najmoc-
niej w pozycji leżącej. Innymi symptomami 
są: zwracanie, które powoduje uczucie go-
ryczy lub kwasu w jamie ustnej, trudności 
w  przełykaniu – dysfagia, ból w  klatce 
piersiowej lub za mostkiem w trakcie prze-
łykania, czasem krwawienia z przełyku.

Jednymi z  najczęściej stosowanych le-
ków w przypadku wystąpienia refluksu są 
środki zmniejszające wydzielanie kwasu żo-
łądkowego (inhibitory pompy protonowej), 
leki zwiększające napięcie dolnego zwiera-
cza przełyku (leki prokinetyczne) oraz ła-
godzące objawy refluksu poprzez zobojęt-

nianie treści kwasowej w przełyku (leki alka-
lizujące).

W naszej aptece dostępny jest również 
niezwykle skuteczny środek, który zwal-
cza objawy okazyjnie występującego re-
fluksu. Wystarczy już jedna pastylka zaży-
ta zaraz po wystąpieniu objawów, żeby 
poczuć się lepiej. Ten produkt to „GAIA” 
– REFLUX RELIEF.

Aktywne składniki Reflux Relief firmy 
„GAIA” to:

1) wodorowęglan sodu oraz węglan 
wapnia, które działają niezwykle skutecznie 
poprzez zobojętnienie kwaśnej treści żołąd-
kowej, która „nawraca” do przełyku, szcze-
gólnie po obfitym posiłku;

2) aloes: stosowany w leczeniu chorób 
przewodu pokarmowego takich jak: stany 
zapalne, wrzody żołądka, dwunastnicy i jeli-
ta grubego. Ponadto wspomagająco przy 
zaburzeniach funkcji wątroby jako środek 
żółciotwórczy i żółciopędny;

3) prawoślaz lekarski: stosowany po-
mocniczo w schorzeniach przewodu pokar-
mowego (podrażnienia, choroba wrzodowa, 
nadkwaśność, zaparcia);

4) lukrecja: wyciągi z lukrecji przyśpie-
szają gojenie wrzodów żołądka. Składniki 
lukrecji chronią wątrobę przed marskością 
i stłuszczeniem, a także toksycznym wpły-
wem węglowodorów i metali ciężkich, ob-
niżają stężenie glicerydów, zapobiegają 
powstawaniu nadtlenków i wolnych rodni-
ków, przyśpieszają usuwanie wolnych rod-
ników z ustroju;

5) rumianek pospolity: wykazuje naj-
szersze właściwości lecznicze. Od wieków 
stosuje się go ze względu na właściwości 
przeciwzapalne, bakteriostatyczne, przeciw-

bakteryjne. Ze względu na działanie wiatro-
pędne oraz rozkurczające, jest pomocny 
przy dolegliwościach ze strony układu po-
karmowego, takich jak wzdęcia, bóle brzu-
cha, zaparcia, biegunki;

6) mięta: u osób cierpiących na doleg-
liwości układu pokarmowego wpływa na 
poprawę trawienia, stymuluje wydzielanie 
soku żołądkowego, wytwarzanie żółci, re-
gulowanie pracy jelit, działa także wiatro-
pędnie.

Nie trzeba się długo zastanawiać, żeby 
wiedzieć, że dzięki takim składnikom pro-
dukt firmy „GAIA” – REFLUX RELIEF – szyb-
ko, skutecznie i bezpiecznie pomoże nam się 
uporać ze wszystkimi nieprzyjemnymi obja-
wami towarzyszącymi refluksowi żołądko-
wo-przełykowemu. 
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► Panie doktorze, czy mógłby nam Pan 
przybliżyć nieco chorobę nadciśnieniową? 
Czym jest nadciśnienie tętnicze, jak się tę 
jednostkę definiuje?

Nadciśnienie tętnicze jest chorobą nie-
zwykle powszechną, która dotyczy ponad 
20  procent populacji. Zanim jednak przej-
dziemy do istoty samej choroby, chciałbym 
powiedzieć kilka słów na temat ciśnienia 
tętniczego. 

Otóż ciśnienie tętnicze jest to siła lub na-
cisk wywierany na ściany tętnic przez płyną-
cą krew, która prowadzi tlen i  substancje 
odżywcze do tkanek. Siłą napędową tego 
procesu jest serce, pompujące krew do całe-
go systemu tętniczego. 

Nadciśnienie to oczywiście zwiększone 
parcie na ściany tętnic, prowadzące do róż-
nego rodzaju zaburzeń w  całym układzie 
sercowo-naczyniowym. 

► Jaka jest różnica między ciśnieniem 
skurczowym a rozkurczowym?

Ciśnienie skurczowe jest odzwierciedle-
niem skurczu serca. Skurcz serca natomiast 
jest to siła, z  jaką krew jest „wyrzucana” 
z komór serca na obwód. Fala, która powsta-
je w wyniku skurczu serca, jest transmitowa-
na do naczyń krwionośnych w postaci ciśnie-
nia tętniczego. Następnie jest faza rozkur-
czu, w trakcie której krew napływa do serca. 
Ciśnienie w naczyniach w trakcie rozkurczu 
nazywa się ciśnieniem rozkurczowym. 

3. Jakie są normy ciśnienia tętniczego?
Ciśnienie tętnicze mierzy się w ilości mi-

limetrów słupa rtęci, tak więc normy są na-
stępujące: ciśnienie skurczowe nie powinno 
być wyższe aniżeli 140, natomiast rozkur-
czowe powinno zamykać się w granicy 90. 
Aczkolwiek, warto pamiętać, że im niższe 
ciśnienie, tym lepiej. 

Także w trakcie leczenia choroby nadciś-
nieniowej naszym celem jest uzyskanie war-
tości ciśnienia około 120/75. Mimo że 140/90 
jest górną granicą normy, powinniśmy dążyć 

do ciśnienia niższego. Dlaczego? Im wyższe 
ciśnienie, tym cięższa i bardziej intensywna 
praca dla serca. 

► Kiedy powinniśmy mierzyć ciśnienie? 
Cóż, najlepiej jest mierzyć ciśnienie rano, 

zaraz po przebudzeniu. Pomiar jest najbar-
dziej miarodajny, gdy wykona się go przed 
rozpoczęciem wszelkiej aktywności fizycznej 
i psychicznej. Warto zmierzyć ciśnienie przed 
wzięciem leków na chorobę nadciśnieniową, 
można również porównać wynik przed zasto-
sowaniem farmaceutyku z wynikiem otrzyma-
nym po wzięciu tabletki. Oczywiście warto 
odczekać przynajmniej 2–3 godziny, zanim lek 
zacznie działać. Chciałbym również zauważyć, 
że nie należy popadać w paranoję oraz prze-
sadną ostrożność. Nie musimy mierzyć ciśnie-
nia co 10 minut oraz za każdym razem, gdy 
poczujemy się nieswojo. Kontrola jest bardzo 
ważna, jednak pomiar ciśnienia wykonany 
2 razy dziennie jest zupełnie wystarczający. 

► Mierzę regularnie ciśnienie, ale by-
wa, że pomiary wykonywane w  krótkich 
odstępach czasu różnią się między sobą. 
Czy tak powinno być?

Nie to, że tak powinno być, ale po prostu 
taka jest nasza natura i  tak jest. Dlaczego? 
Cóż, każda chwila jest inna, każdy z nas jest 
inny. Warto zauważyć, że nawet najmniejszy 
dźwięk za oknem może wpłynąć na pomiar 
ciśnienia. Naczynia krwionośne to bardzo ela-
styczne struktury, które są podatne na wszel-
kie zmiany pozycji naszego ciała, poziomu 
stresu czy jakiejkolwiek aktywności. Jeśli mie-
rzymy ciśnienie w  odstępach kilkuminuto-
wych, powinniśmy się spodziewać niewiel-
kich różnic pomiędzy pomiarami. W związku 
z tym, że nasze naczynia są w dalszym ciągu 
niejako pod wpływem ostatniego pomiaru 
ciśnienia, podjęcie decyzji o dokonaniu kolej-
nego badania niekoniecznie jest najlepszym 
wyjściem. Jak już wspomniałem wcześniej, 
warto odczekać 5–15 minut, żeby mieć pew-
ność, że dokonany pomiar jest miarodajny. 

► Czy możemy sobie sami mierzyć ciśnie-
nie, czy powinien to robić wyłącznie lekarz?

Oczywiście, że możemy! Bardzo się cie-
szę, jeśli moi pacjenci kontrolują własne ciś-
nienie, mierzą je regularnie i podczas wizyty 
informują mnie, jak się czują i  jakie są po-
szczególne wartości. Nie jest niczym zaska-
kującym, że lekarz w wielu przypadkach mo-
że zmierzyć ciśnienie dokładniej i bardziej 
precyzyjnie (w związku z tym, że ma więcej 
doświadczenia), jednak jak już wcześniej 
wspomniałem, każdy pacjent może mierzyć 
ciśnienie w domu, przy użyciu łatwych w ob-
słudze przyrządów. 

► Czy mógłby nam Pan doktor udzielić 
wskazówek, jak najlepiej jest mierzyć ciś-
nienie, żeby uzyskać wiarygodny wynik?

Oczywiście. Starajmy się mierzyć ciśnie-
nie zaraz po przebudzeniu, przed zastoso-
waniem leków. Pamiętajmy, żeby dokony-
wać pomiaru w pozycji siedzącej, z  ramie-
niem ułożonym na twardym podłożu. Na-
szym celem jest takie ułożenie ręki, żeby 
łokieć znajdował się na poziomie serca. Ciś-
nienie można mierzyć dwa razy dziennie, 
pamiętając o zasadzie niedokonywania wie-
lu pomiarów w tym samym czasie. 

W  gabinecie lekarskim wynik pomiaru 
może się nieznacznie różnić od tego z domu 
w związku z wystąpieniem tzw. efektu białe-
go fartucha. Pacjentom również radzę kon-
trolę ciśnieniomierzy. Zawsze warto wie-
dzieć, czy nieprawidłowości pomiarowe 
wynikają z  metody pomiaru, czy z  wad 
urządzenia. Żeby mieć pewność, że pacjent 
posługuje się prawidłowym ciśnieniomie-
rzem, mierzę ciśnienie swoim urządzeniem 
i następnie porównuję z wynikiem pacjenta. 
Dopuszczalna różnica to około kilkunastu 
milimetrów. 

► Czym powinniśmy się kierować 
w trakcie zakupu ciśnieniomierza?

W aptece u Pana Marka można dostać 
różne, wysokiej klasy ciśnieniomierze. Ja 

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

W związku z tym, że nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęściej występujących jednostek 
chorobowych, postanowiliśmy zgłębić ten temat i zadać kilka pytań specjaliście chorób we-
wnętrznych, doktorowi Piotrowi Ślaskiemu. Dr. Ślaski przyjmuje w gabinecie lekarskim w dziel-
nicy Greenpoint, gdzie od lat dba o zdrowie swoich brooklyńskich (i nie tylko) pacjentów. 

CiśnienieCiśnienie  – cichy zabójca– cichy zabójca
Rozmowa z dr. Piotrem Ślaskim, specjalistą chorób wewnętrznych
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osobiście lubię te, które mają mankiet za-
kładany na ramię. Ciśnieniomierze, które 
zakłada sią na nadgarstek; nie są aż tak 
dokładne. Ma to związek z pozycją; w  ja-
kiej znajduje się nasz nadgarstek oraz wie-
loma czynnikami, które mogą ten wynik 
zmienić. Ciśnieniomierze naramienne są 
dokładniejsze. 

► Czy mógłby nam Pan wyjaśnić, dla-
czego czasami obserwujemy niejednakowe 
pomiary ciśnienia na obu rękach? Dlaczego 
tak się dzieje i jak tego uniknąć?

Zdarza się to bardzo często i jest to zwią-
zane z budową anatomiczną naczyń. Na ra-
mieniu prawym ciśnienie może być wyższe, 
na lewym niższe lub odwrotnie. Dopóki róż-
nice te nie przekraczają 15 milimetrów słupa 
rtęci, nie mamy powodów do niepokoju. Je-
żeli różnica ta jest większa, należy się temu 
bliżej przyjrzeć i wykluczyć wszelkie anoma-
lie, np. w budowie tętnicy. 

► Jakie są objawy wysokiego ciśnienia?
Bardzo różne. Są pacjenci, którzy mają 

bardzo wysokie ciśnienie i w ogóle tego nie 
odczuwają, zazwyczaj jednak obserwujemy 
pewnie symptomy. Najczęściej są to bóle 
i  zawroty głowy, uczucie zmęczenia oraz 
osłabienia. Głównie są to jednak właśnie 
bóle głowy.

► Kiedy powinniśmy się zgłosić do le-
karza?

Powinniśmy się zgłosić do lekarza jak 
tylko zaobserwujemy niepokojące objawy 
lub nasze ciśnienie jest wyższe niż 140/90. 
Uważam również, że osoby w wieku dojrza-
łym powinny raz na jakiś czas mierzyć ciś-
nienie. W związku z tym, że ryzyko choroby 
nadciśnieniowej zwiększa się u  osób po 
przekroczeniu 50. roku życia, zalecałbym 
kontrolę ciśnienia. Proszę na to spojrzeć jak 
na badania krwi wykonywane raz na jakiś 
czas, na kolonoskopię po 50. roku życia czy 
mammografię u  pań, które skończyły 40. 
rok życia. Niektóre badania powinno się 
wykonywać, ponieważ mogą one wykryć 
chorobę we wczesnym stadium. Nadciśnie-
nie tętnicze jest chorobą występującą bar-
dzo często, prawie 20% osób po 50. roku 
życia zmaga się z  tą dolegliwością. Skoro 
prawie 1/5 populacji w pewnym wieku jest 
narażona na wystąpienie choroby nadciś-
nieniowej, uważam, że powinno być ono 
kontrolowane. 

► Jakie badania przeprowadzi lekarz 
w  celu jednoznacznego zdiagnozowania 
choroby?

Oczywiście sam pomiar ciśnienia, który 
najlepiej zrobić kilkakrotnie, żeby uniknąć 
sytuacji, w których ciśnienie jest podwyższo-
ne przypadkowo i  powoduje wyciągnięcie 

błędnych wniosków. Jeśli już po kilku pomia-
rach, a wynik wskazuje, że to ciśnienie jest 
wysokie, staramy się znaleźć tego przyczynę. 
Wykonujemy wtedy głównie badania krwi 
i moczu, które mogą nam dużo powiedzieć. 
Zazwyczaj mamy do czynienia z tzw. ciśnie-
niem samoistnym (bez zidentyfikowanej 
przyczyny), więc wyniki badań są w normie. 
Kolejnym etapem jest wykonanie elektro-
kardiogramu w celu stwierdzenia, czy wyso-
kie ciśnienie nie odbiło się na kondycji serca. 
Szukamy przede wszystkim oznak powięk-
szenia się serca (lewej komory), które może 
niestety nastąpić w wyniku długotrwałego, 
nieleczonego nadciśnienia. 

► Czy są różne postacie nadciśnienia 
tętniczego i w zależności od tego inaczej 
się je leczy?

Tak, są różne postacie. Mamy nadciśnie-
nie samoistne (95% pacjentów znajduje się 
w  tej kategorii) oraz nadciśnienie wtórne, 
czyli takie, którego przyczyny można wyjaś-
nić i odpowiednio leczyć. Ten typ nadciśnie-
nia jest spowodowany głównie zaburzenia-
mi endokrynologicznymi, czyli zaburzeniami 
pracy kory nadnercza czy tarczycy. Przyczyną 
może być również zwężenie tętnic nerko-
wych. Bardzo rzadko występującą przyczyną 
jest tzw. koarktacja aorty (zwężenie aorty 
w odcinku górnym), która skutkuje wysokim 
ciśnieniem tętniczym powyżej serca (w koń-
czynach górnych) oraz niskim ciśnieniem 
w  nogach (mniej krwi dochodzi do dolnej 
części ciała ze względu na zwężenie). 

► Czy konieczne jest przyjmowanie le-
ków na nadciśnienie tętnicze?

Niestety nie ma innego leczenia. Nadciś-
nienia tętniczego nie można zoperować czy 
wyleczyć zastrzykami. Jedyną metodą lecze-
nia są tabletki. Warto zauważyć, że jeśli nad-
ciśnienie tętnicze jest niezwykle łagodne, 
zmiana stylu życia i prawidłowa dieta mogą 
zastąpić leczenie farmakologiczne. Dzieje się 
tak jednak tylko w nielicznych przypadkach. 
Większość pacjentów musi przyjmować leki 
ORAZ prowadzić zdrowy styl życia. Odpo-
wiednia dieta polega głównie na unikaniu 
soli, ciężkostrawnych potraw, spożywaniu 
dużej ilości warzyw i… straceniu na wadze. 
Wiele osób zmagających się z nadciśnieniem 
tętniczym ma problem z  nadwagą, która 
bezpośrednio przyczynia się zarówno do wy-
stąpienia choroby, jak i jej powikłań. 

► Kiedy należy przyjmować te leki?
Zazwyczaj są to godzinny ranne, chyba 

że ktoś ma zwyżki ciśnienia tzw. nocne, wte-
dy bierze się leki dwa razy dziennie lub wie-
czorami. 

► Czy możemy przerwać leczenie bez 
wiedzy lekarza? 

Cóż, lepiej tego nie robić. ☺ Nie należy 
rezygnować leczenia, szczególnie bez konsul-
tacji z lekarzem prowadzącym. Bardzo często 
mówię pacjentom, że nadciśnienie nie jest 
chorobą, ale pewnym stanem, który trzeba 
korygować. Im jesteśmy starsi, tym większe 
ryzyko wystąpienia problemów z nadciśnie-
niem. Bardzo często radzę pacjentom, żeby 
traktować leki na nadciśnienie tętnicze jak 
witaminy. Jest to coś, czego nas organizm po-
trzebuje, żeby prawidłowo funkcjonować. 
Lepiej pogodzić się z tym, uznać, że tak jest, 
i wziąć „witaminy na nadciśnienie”, aniżeli 
cierpieć z powodu powikłań. Pamiętajmy, że 
nadciśnienie nieleczone przez rok, skraca ży-
cie o rok! 

► Do czego może doprowadzić nadciś-
nienie tętnicze?

Nadciśnienie tętnicze (nieleczone) z cza-
sem przyczynia się do wielu powikłań. Oprócz 
tego, że serce musi pracować przeciwko wy-
sokiemu nadciśnieniu, zużywać więcej ener-
gii i tlenu, dochodzi do zmian w samym mięś-
niu sercowym. Obserwujemy powiększenie 
lewej komory serca, a z czasem nawet niewy-
dolność. Dodatkowo dochodzi do uszkodze-
nia naczyń krwionośnych, które skutkuje nie-
dotlenieniem wielu narządów, takich jak ner-
ki, czy siatkówka. Nadciśnienie może dopro-
wadzić do osłabienia wzroku, zwałów serca, 
udarów, tętniaków oraz wielu innych. 

► Jaki styl życia jest najlepszy dla oso-
by, która cierpi na tę chorobę?

Higieniczny styl życia pomaga. Tak jak już 
wcześniej wspomniałem, należy unikać soli. 
Kawę można pić, jednak w rozsądnych iloś-
ciach. Nie ma przeciwwskazań, jednak zarów-
no kawa, jak i  alkohol podnoszą ciśnienie, 
dlatego też należy spożywać je rozsądnie. 
Mała ilość alkoholu jest czasami potrzebna. 
☺ Niewielka porcja alkoholu działa nawet 
wspomagająco w  związku z  rozszerzeniem 
naczyń. Jednak alkohol w nadmiarze nie jest 
niestety dobrą decyzją. Papierosy – jak naj-
bardziej niewskazane. Zarówno ze względu 
na ich wpływ na ciśnienie, jak i na zwiększone 
ryzyko chorób płuc i miażdżycy, które dodat-
kowo mogą pogorszyć stan zdrowia.

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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Letnie miesiące to najlepszy czas na spotkania ze znajomymi na świeżym powietrzu. Jedną z największych atrakcji 

podczas takich spotkań jest wspólne grillowanie. Pyszne kiełbaski, steki, kotlety, a także ryby lub warzywa. Smaku 

grillowanych potraw nie sposób porównać z żadnym innym przysmakiem. Coraz większej liczbie Polaków ten smak 

i aromat nieodłącznie kojarzy się z wakacjami. 

Stosowanie „frywolnej”, letniej diety wiąże się niestety z pewnymi komplikacjami zdrowotnymi, szczególnie w przy-

padku osób w wieku dojrzałym. 

PODAGRAPODAGRA  – choroba królów…– choroba królów…
Dna moczanowa jest to choroba, o której 
praktycznie każdy z  nas kiedyś słyszał, 
a wielu się z nią zmaga. 

Bezpośrednią przyczyną dny moczano-
wej jest podwyższony poziom kwasu moczo-
wego we krwi, który następnie odkłada się 
w różnych miejscach w naszym organizmie: 
stawach (jeśli zajęte są stawy dużych palców 
u stóp, przypadłość ta nazywana jest poda-
grą), układzie moczowym (kamienie nerko-
we) oraz ścięgnach i innych tkankach. 

Kryształki zwane moczanami odkładają 
się i rosną w stawach i tkance okołostawo-
wej. Białe ciałka krwi próbują je wchłonąć 
i  zneutralizować, ale zazwyczaj się to nie 
udaje. Moczany ranią tkankę i  wywołują 
w niej stan zapalny.

Kwas moczowy jest substancją, która 
powstaje w  wyniku metabolizmu puryn. 
W normalnych sytuacjach kwas moczowy 
jest wydalany przez nerki. W  momencie, 
gdy proces usuwania kwasu moczowego 

z nerek jest zaburzony, nasz organizm nie 
może poradzić sobie z  jego nadmiarem 
i „odkłada” go w różnych tkankach, powo-
dując objawy. 

W  zależności od miejsca występowania, 
objawy mogą być różne, jednak zawsze są one 
bardzo uporczywe. Od bólu i obrzęku stawów, 
po ból związany z kamieniami nerkowymi. 

Możemy wyróżnić dwa rodzaje dny mo-
czanowej:

1. Pierwotna dna moczanowa jest odzie-
dziczonym zaburzeniem metabolizmu - or-
ganizm z niewiadomych przyczyn produkuje 
duże ilości kwasu moczowego i ma kłopot 
z jego wydalaniem;

2. Wtórna dna moczanowa pojawia się 
w  następstwie białaczki, napromieniowa-
nia, przewlekłej choroby nerek, nadmierne-
go objadania się lub źle przeprowadzonej 
kuracji odchudzającej czy głodówki, nad-
używania alkoholu oraz niektórych leków 
odwadniających. Może także towarzyszyć 

cukrzycy typu II, podwyższonemu stężeniu 
tłuszczów we krwi, nadciśnieniu tętnicze-
mu i nadwadze.

Dzięki kompleksowemu składowi, śro-
dek „Gouch” firmy REDD Remedies wspo-
maga utrzymywanie prawidłowego pozio-
mu kwasu moczowego, kontroluje układ 
immunologiczny, zapobiega jego nadak-
tywności oraz wspomaga prawidłową funk-
cję nerek.

Działanie to zawdzięcza m.in.:
• wyciągowi z owoców wiśni, który jest 

źródłem antyoksydantów oraz chroni przed 
odkładaniem się nadmiaru kwasu moczowe-
go w  tkankach; zawiera flawonoidy, które 
mogą obniżyć poziom kwasu moczowego 
oraz zmniejszyć stan zapalny;

• kwercetynie, która również obniża po-
ziom kwasu moczowego we krwi;

• korzeniowi imbiru, który dzięki właści-
wościom przeciwzapalnym, znacznie zmniej-
sza objawy dny moczanowej;

•  bogatej ziołowej mieszance, która 
wzmacnia nerki oraz zapewnia ich prawid-
łowe funkcjonowanie. 

Objawy dny moczanowej nasilają się po 
spożyciu konkretnych produktów, dlatego 
też ważne jest ograniczanie m.in. spożywa-
nej ilości białka, mięsa czy kawy.

Wraz z wprowadzeniem diety oraz pro-
duktu „Gouch” mamy dużą szansę na znacz-
ne poprawienie funkcji nerek, zmniejszenie 
poziomu kwasu moczowego oraz przede 
wszystkim dolegliwości bólowych związa-
nych z chorobą.

Nie zwlekaj więc, tylko wstąp 
do Markowej Apteki i zapytaj 
o środek na dnę moczanową!

Zapraszamy
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Zdrowy jak ryba!Zdrowy jak ryba!
Znaczenie kwasów Znaczenie kwasów OMEGAOMEGA-3 -3 
z oleju rybiego dla Twojego zdrowiaz oleju rybiego dla Twojego zdrowia
Kwasy tłuszczowe OMEGA-3 to tłuszcz pochodzący głównie z ryb 
– od zawsze uważany za skarbnicę zdrowia. Dlaczego warto do swo-
jej diety wprowadzać kwasy OMEGA-3, czym grozi niedobór tych 
substancji i w jakiej postaci najlepiej je dostarczać do organizmu?

Kwasy OMEGA-3 przede wszystkim obniżają poziom trójglicery-
dów (TG) w surowicy krwi, poziom cholesterolu frakcji LDL (tzw. 
złego cholesterolu) oraz wpływają na wzrost poziomu HDL (tzw. 
dobrego cholesterolu). Jest to bardzo korzystne zjawisko, gdyż wy-
soki poziom TG uznawany jest za niezależny czynnik ryzyka miaż-
dżycy, podobnie jak wysoki poziom cholesterolu całkowitego i jego 
frakcji LDL.

Cholesterol HDL jest niezwykle skuteczny w transporcie choleste-
rolu z krwi do wątroby. Dzięki temu zdecydowanie mniejsza frakcja 
cholesterolu odkłada się w ścianach naczyń krwionośnych, doprowa-
dzając do ich uszkodzenia, miażdżycy oraz wielu komplikacji z nią 
związanych. 

Kwasy tłuszczowe hamują rozwój guzów, namnażanie się tkanki 
nowotworowej, w tym również jej rozprzestrzenianie. Szczególnie 
dotyczy to raka gruczołu krokowego (prostaty), piersi i jelita grubego.

Najważniejszymi kwasami, wchodzącymi w skład OMEGA-3, są 
EPA i DHA. Ich spożywanie zapobiega zapaleniom stawów oraz wie-
lu innym chorobom układu ruchu. Dodatkowo OMEGA-3 łagodzą 
bóle reumatoidalne, wspomagają leczenie stanów zapalnych, choro-
by Leśniowskiego-Crohna, astmy i zapalenia dziąseł. 

Warto pamiętać, że DHA zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy 
i otyłości. Działanie to jest uwarunkowane takimi właściwościami 
jak łagodzenie uczucia łaknienia oraz zapobieganie wahaniom po-
ziomu cukru we krwi. Poza tym kwas DHA uwrażliwia tkanki na 
działanie insuliny, dzięki czemu jest ona transportowana do mięś-
ni i tkanki tłuszczowej, przyczyniając się do aktywnej utylizacji nad-
miaru cukru. 

DHA wchodzi w skład tkanki nerwowej. Zmniejsza ryzyko wystą-
pienia choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego oraz wielu in-
nych chorób neurodegeneracyjnych (chorób, które w znacznym stop-
niu uszkadzają układ nerwowy). 

Niedobór kwasów OMEGA-3 w diecie prowadzi do powstania 
związków prozapalnych, prozakrzepowych (związków zwiększają-
cych krzepliwość krwi, które mogą doprowadzić do formowania za-
krzepów, będących przyczyną udarów, zatorów płucnych czy zawału 
serca) oraz wywołujących alergię. 

Aby do tego nie dopuścić, idealnie byłoby utrzymać stosunek 
kwasów OMEGA-3 do OMEGA-6 na poziomie 1:1. Jest to jednak 
praktycznie nierealne. Obecnie spożywamy około 20 razy więcej 
kwasów OMEGA-6 niż OMEGA-3.

W związku z tym, że suplementacja kwasów OMEGA-3 jest nie-
zwykle ważna, warto się rozejrzeć za suplementem, który będzie 
odznaczał się nie tylko wysoką jakością, ale również korzystną przy-
swajalnością. Na rynku farmaceutycznym dostępnych jest wiele pro-
duktów, których jakość zazwyczaj nie jest wystarczająca. 

Dlatego też chcielibyśmy przedstawić Państwu doskonały pro-
dukt firmy Ocean Blue – OMEGA-3 2100. 

Jest to produkt, który zawiera bardzo wysokie stężenie kwasów 
OMEGA-3 naturalnego pochodzenia, którego formuła jest dostoso-
wana do potrzeb organizmu człowieka.

Produkt OMEGA-3 firmy Ocean Blue to skoncentrowany olej 
rybi, w którym zawartość kwasów EPA i DHA jest 3 razy wyższa 
aniżeli w  jakimkolwiek innym suplemencie diety dostępnym bez 
recepty. 

Liczne badania naukowe dowiodły, że kwasy OMEGA-3 odgrywa-
ją znaczącą rolę w zmniejszeniu stanu zapalnego, który stanowi bez-
pośrednią przyczynę dyskomfortu i bólu – jednych z podstawowych 
objawów chorób stawów. 

Zdrowie naszego serca jest dla nas priorytetem. Jego dobra kon-
dycja zależy od naszego trybu życia, diety, aktywności fizycznej oraz 
równowagi pomiędzy kwasami OMEGA-3 i OMEGA-9. 

Obecnie wielu z nas ma trudności z utrzymaniem prawidłowej 
diety, dlatego też suplementacja kwasów OMEGA-3 jest niezbędna. 

Firma Ocean Blue jest jedną z najlepszych na rynku. Gwarantuje 
produkt o wysokiej jakości, z zawartością naturalnych, oczyszczo-
nych i starannie wyizolowanych kwasów OMEGA-3. 
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► Jest Pani jedną z najbardziej znanych 
podróżniczek. Przemierzyła Pani świat 
wzdłuż i wszerz... Proszę nam powiedzieć, 
od czego ta przygoda sie zaczęła? Co było 
Pani inspiracją?

Motywacją było poznanie świata. Zaczę-
ło się od Podlasia, gdzie się urodziłam. Od 
zawsze lubiłam chodzić po tamtejszych la-
sach, wioskach, jeździć rowerem. Wtedy na-
wet nie można było marzyć o jeżdżeniu po 
świecie. To były całkiem inne czasy. Dopiero 
kilka lat później, gdy byłam na czwartym ro-
ku studiów, odbyłam swoją pierwszą daleką 
podróż. Uniwersytet Warszawski, na którym 
studiowałam język chiński, wysłał mnie na 
6 tygodni do Pekinu. Może nie każdy o tym 
wie, ale jestem magistrem języka chińskiego 
– sinologiem. Dotarcie na miejsce zajęło 
2 dni, z noclegiem w Nowosybirsku. Tak źle 
się czułam, że marzyłam o tym, by już nigdy 
więcej nie wsiąść do samolotu... Ale tak się 
nie stało. Później razem z moim mężem To-
nym Halikiem, dzięki programowi „Pieprz 
i  Wanilia”, otwieraliśmy to okno na świat 
także naszym widzom. I tak się zaczęło po-
znawanie świata. Od Podlasia i od Chin.

► W związku z tym, że podróżuje Pani 
od tak wielu lat, jak Pani dba o kondycję, 
o stan zdrowia? 

Nie mam problemów zdrowotnych, 
aczkolwiek cierpię na bezsenność i myślę, 
że jest to związane z tym, że wielokrotnie 
zmieniałam strefy czasowe, wysokości, 
diety. To jest jedyny negatywny efekt mo-
ich podróży. 

► Czy stosuje Pani jakieś diety, suple-
menty, odżywki, witaminy?

Staram się jeść to, co zdrowe, i to, co mi 
smakuje. A jeżeli mi to smakuje, to znaczy, 
że organizm się tego dopomina. Nie jem rze-
czy tłustych, mącznych, unikam też tzw. pu-

stych kalorii. Staram się jeść dużo warzyw 
i  owoców, gdyż są one źródłem zdrowia. 
Lubię także czerwone wino i  myślę, 
że nie przeszkadza ono w mojej diecie, bo-
wiem mam dobry cholesterol. Podpieram się 
witaminami w  postaci papryki czerwonej, 
czarnych porzeczek, żurawiny, migdałów. 
Lubię też imbir, czosnek. 

► Jak Pani dba o swoje zdrowie w trak-
cie podróży?

W trakcie podróży oczywiście trudniej 
jest mi dbać o swoje zdrowie. W domu ra-
no, tuż po przebudzeniu, trochę się gimna-
stykuję, gdyż mam kłopoty z kręgosłupem. 
Dzień zaczynam zatem od 10-minutowego 
ruchu. Natomiast w podróży nie zawsze są 
ku temu warunki. Ponadto w podróży sta-
ram się unikać posiłków z bazarów, a jeże-
li jest to konieczne, to zawsze mam ze sobą 
jakieś wspomaganie typu nalewka bądź 
whisky. Kieliszeczkiem takiego trunku sku-
tecznie się dezynfekuję. Podczas moich 
podróży tylko raz zachorowałam na niebez-
pieczną dalekowschodnią chorobę, wywo-
łaną przez amebę. Zdarzyło się to w Mek-
syku. 

► Mówiła Pani, że ma Pani problem 
z kręgosłupem. Czy próbowała Pani stoso-
wać kiedykolwiek kolagen?

Obecnie nie stosuję. Natomiast kiedyś, 
gdy jeszcze żył, mój wujek (może Państwo 
znają Feliksa Bruksa – działacza Polonii 
Amerykańskiej, wiceprezesa Kongresu Polo-
nii Amerykańskiej) kupował mi kolagen, kie-
dy przyjeżdziałam do niego w odwiedziny. 
Przyjmuję za to zastrzyki z kwasem hialuro-
nowym, gdyż mam problem z  kolanami. 
Uważam, że dzięki postępowi medycyny 
oraz farmacji jesteśmy w  stanie utrzymać 
dobrą kondycję, mimo że ciało czasami od-
mawia nam posłuszeństwa. 

► Czy kiedykolwiek tęskniła Pani za 
domem, za spokojnym trybem życia?

Nigdy! Za domem tak, ale za spokojem 
nigdy. Moim hymnem była przez wiele lat 
piosenka Marka Bernesa „kak jest czas…” 

► A gdzie teraz jest Pani dom?
Mój dom jest zawsze w Polsce, w Warsza-

wie, w Międzylesiu. Aczkolwiek kiedyś Prezy-
dent Meksyku proponował mi (były to lata 
70.), żebym tam została, proponował mi oby-
watelstwo, pracę. Odmówiłam, powiedzia-
łam: „Panie Prezydencie, ja mam swoją pracę, 
swój kraj i ja wracam do mojej Ojczyzny”. 

► Sposób na odpoczynek?
Odpoczynek? W ruchu! Uwielbiam Man-

hattan, bo tu człowiek zmuszony jest do roz-
woju. Tu trzeba biegać, a nie chodzić. Uwiel-
biam również naturę. Staram się wykorzy-
stać naturę, żeby polepszała moje zdrowie, 
o ile jest oczywiście taka potrzeba. Oby jak 
najrzadziej. 

► Bo uśmiech to najkrótsza droga do 
serca!

Gandi powiedział, że uśmiechając się, 
dajesz tak wiele, a nie tracisz nic. W związ-
ku z  tym ja promuję uśmiech. Zwłaszcza 
wśród moich rodaków, którzy częściej na-
rzekają anliżeli się uśmiechają. A w  tych 
biednych krajach południowo-wschodniej 
Azji, naprawdę o  wiele biedniejszych niż 
moja Ojczyzna, ludzie są bardziej uśmiech-
nięci, otwarci, i  to naprawdę nas zbliża. 
Zorganizowałam wystawę „Uśmiech świa-
ta”, wydałam książkę „Uśmiech świata” 
i bezustannie ten uśmiech promuję. I  jak 
podpisuję książki, to moim logo też jest 
uśmiech. I Państwu ten uśmiech również 
przesyłam!

Dziękujemy bardzo za rozmowę! 

Moją Apteką Moją Apteką 
jest naturajest natura  

Wywiad z Elżbietą Dzikowską
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Moją Apteką 
jest natura 

Podróże po świeciePodróże po świecie
– to najlepszy sposób na poznawanie obcych kultur– to najlepszy sposób na poznawanie obcych kultur

Podróże kształcą, bo pokazują nam realne 
życie innych ludzi, często z bardzo odle-
głych krajów. Oglądanie filmów dokumen-
talnych, czytanie książek i  przeglądanie 
fotografii, nigdy nie da takiego efektu, jak 
zobaczenie tego wszystkiego na własne 
oczy. Czasem dopiero gdy znajdziemy się 
w  danym kraju i  poznamy osobiście za-
mieszkujących go ludzi, udaje nam się po-
jąć sens ich zwyczajów i tradycji. 

Podróże to również skuteczny sposób na 
poprawę stanu naszego zdrowia. Dzięki wszel-
kiego rodzaju wyjazdom możemy się nie tylko 
zrelaksować, ale również wzmocnić. Nie od 
dziś wiadomo, że rozmaite wyprawy są źród-
łem przyjemności i pozytywnych przeżyć. 

Pamiętajmy o tym, że każdy z nas po-
trzebuje odpoczynku. Podróże są niezwykle 
skuteczną metodą na poprawienie zarówno 
stanu ducha, jak i ciała. 

Dzięki niezmiernie wysokiej dawce rado-
ści, której źródłem są podróże, poziom endor-
fin wzrasta w trybie natychmiastowym, a, jak 
wiadomo, związki te nazywane są „hormona-
mi szczęścia”. Wprowadzają one nasz orga-
nizm w stan euforii, radości i odprężenia. 

Endorfiny w  ludzkim organizmie pełnią 
funkcje neuroprzekaźników, mających klu-
czową rolę w funkcjonowaniu ośrodkowego 
układu nerwowego. Te naturalne substancje 
chemiczne są wytwarzane pod wpływem nie-
których silnych bodźców, takich jak ból, lęk, 
wysiłek fizyczny, stres oraz różnego rodzaju 
przygody. 

Endorfiny wytwarzane są w wielu częś-
ciach ciała – przysadka mózgowa, rdzeń krę-
gowy, a  także w  innych obszarach mózgu 
i układu nerwowego. 

Podróże są również niepowtarzalną oka-
zją do aktywności fizycznej, która zapewni 
nam dobrą formę na długie tygodnie po po-
wrocie z wyprawy. 

Nie zapominajmy również o słonecznej wi-
taminie D, o której mogli Państwo przeczytać 
w naszym magazynie oraz jej ogromnym zna-
czeniu dla naszego organizmu, układu odpor-
nościowego, kośćca, skóry oraz wielu innych.

Podróż to doskonała metoda na walkę 
z depresją, przygnębieniem, czy chwilowym 
osłabieniem. Dzięki przeżyciom w  trakcie 
wyjazdów jesteśmy w stanie spojrzeć na na-
sze życie codzienne z innej, lepszej perspek-
tywy. Podróże dają nam możliwość zadbania 
o stan naszego ducha. 

Podróże to nie tylko doskonałe źródło 
wiedzy, przyjemności oraz nowych wrażeń. 
To również naturalny lek, który wzmacnia 
nas fizycznie i emocjonalnie. 

Planowanie podróży może niestety wią-
zać się z wieloma męczącymi komplikacjami, 
dlatego warto wybrać pośrednika, który nie 
tylko zadba o wspaniałą wycieczkę, nasze 
bezpieczeństwo i  satysfakcję, ale przede 
wszystkim zrobi to w naszym imieniu… 

Jeśli jechać na wakacje, to tylko z „Anna 
Pol Travel”. Biuro turystyczne zlokalizowane 
w jednej z dzielnic Nowego Jorku, Greenpo-
incie, od lat służy pomocą wszystkim tym, 
którzy potrzebują chwili wytchnienia i ode-
rwania się od rzeczywistości. 

W ofercie biura podróży, którego właści-
cielką jest Anna Larocca, znajduje się wiele 
ofert mogących zadowolić nawet najbardziej 
wybrednego klienta. 

„Anna Pol Travel” oferuje zarówno wy-
cieczki w  obrębie Stanów Zjednoczonych 
USA, jak i niezapomniane wyprawy do egzo-
tycznych krajów. 

Jeśli marzą Ci się wakacje pełne słońca 
i wypoczynku, „Anna Pol Travel” jest miejscem 
gdzie powinieneś zacząć swoją przygodę.

Wielkie luksusowe hotele w  pięknych 
tropikalnych miejscach, takich jak Cancun, 
Punta Cana i Aruby zapewnią wszystko, cze-
go potrzeba, aby uczynić Twój urlop podróżą 
życia.  Istnieje możliwość zarezerwowania 
pokoju hotelowego na trzy, cztery, siedem 
lub więcej nocy w ośrodkach all inclusive. Do 
wyboru są ośrodki tylko dla dorosłych oraz 
przyjazne dla całej rodziny. 

W pakiecie dostępne są również posiłki 
w renomowanych lokalnych restauracjach, 
które sprawią, że poczujesz się wyjątkowo. 
Przecież nie ma nic przyjemniejszego, aniże-
li dni pełne słońca spędzone na plaży z ludź-

mi, których kochasz. Luksusowe hotele ofe-
rują wszelkie udogodnienia – od ośrodków 
treningowych, po jacuzzi i spa. 

„Anna Pol Travel” znajdzie też coś dla 
miłośników bardziej aktywnego wypoczyn-
ku… Nie zapominajmy, że większość resor-
tów oferuje wiele atrakcji. Jeśli pragniesz 
doświadczyć czegoś, co podniesie poziom 
adrenaliny, nie zapomnij uwzględnić lotów 
paralotnią, kursów nurkowania, windsurfingu, 
czy przejażdżki skuterem wodnym w swoim 
wakacyjnym grafiku.

Każdy hotel gwarantuje nam wiele nieza-
pomnianych przeżyć w ciągu dnia, które mo-
żemy ukoronować wieczornymi lekcjami jogi 
czy relaksującym masażem. 

„Anna Pol Travel” to synonim nie tyl-
ko znakomitej jakości i  współpracy. To 
również zespół osób, które szczerze pragną 
zagwarantować Ci wspaniałą podróż, bez 
problemów i komplikacji. Taką, którą zapa-
miętasz do końca życia. Podczas planowa-
nia wycieczki nie musisz martwić się o żad-
ne formalności. Nie krępuj się i zadawaj 
pytania  na temat samej podróży, potrzeb-
nych dokumentów, szczepień, badań lekar-
skich oraz wielu innych kwestii, które mogą 
wpłynąć na jakość Twoich wakacji. 

Każdy z nas potrzebuje wytchnienia, odro-
biny odpoczynku. Pamiętajmy o tym, to tak 
samo ważne jak sama praca

Nie zwlekaj, skontaktuj się z  biurem 
podróży „Anna Pol Travel”, które zorgani-
zuje Ci wspaniałe wakacje już teraz…

Pamiętajmy, że w zdrowym ciele 
zdrowy duch!

821A Manhattan Ave, 821A Manhattan Ave, 
Brooklyn, NY 11222Brooklyn, NY 11222

tel. 718 349 2423tel. 718 349 2423
annapoltravel@msn.comannapoltravel@msn.com

www.annapoltravel.com  www.annapoltravel.com  
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Męski wigor Męski wigor TESTOSTERONTESTOSTERON
Produkowany głównie w  jądrach testosteron 
odgrywa ważną rolę w rozwoju i podtrzymywa-
niu wielu męskich cech fizycznych, takich jak:

• produkcja nasienia;
• popęd seksualny;
•  utrzymanie właściwej masy mięśnio-

wej i siły mięśni;
•  rozkład tkanki tłuszczowej i masy kostnej.
Z wiekiem poziom testosteronu u męż-

czyzn stopniowo się obniża i jest to zjawi-
sko naturalne. 

Niedobór testosteronu u mężczyzn może 
oznaczać zaburzenie funkcji seksualnych, 
spadek libido, trudności z produkcją nasie-
nia. Niski poziom testosteronu to także 
zwiększone ryzyko wystąpienia objawów 
podobnych do menopauzy – uderzeń gorą-
ca, zmęczenia, rozdrażnienia. 

Pojawia się większe ryzyko rozwoju 
osteo porozy. Leczenie niskiego poziomu te-
stosteronu polega na podawaniu tego hor-
monu w postaci plastrów lub żelu.

Niestety, niedobór testosteronu w dal-
szym ciągu pozostaje wstydliwym tematem. 
Wielu panów nie chce rozmawiać o swoim 
problemie, niezależnie od tego, czy z  leka-
rzem, czy z członkiem rodziny.

Problem narasta, panowie nie wiedzą, 
jak sobie z tym poradzić. Na szczęście istnie-
ją sposoby podwyższenia poziomu testoste-
ronu bez konieczności sięgania po leki na 
receptę, przynajmniej na wczesnym etapie 
występowania dolegliwości. 

Należy jednak pamiętać, że jeśli objawy 
się utrzymują, konieczna jest konsultacja 
z lekarzem.

Jednym z  produktów, który okazał się 
niezwykle pomocny dla wielu osób zmagają-
cych się z niskim poziomem testosteronu, 
jest „Testosterone Wellness” produkowany 
przez firmę Bio Nutrition. 

Jest to produkt naturalny, na bazie ziół 
oraz aminokwasów. 

W składzie znajdziemy: 

1. Ekstrakt z kozieradki
Podstawowe działanie kozieradki to: 

przeciwdziałanie łysieniu, korzystny wpływ 
na układ trawienny, poprawa libido, a nawet 
zwiększenie poziomu testosteronu. 

Ponadto obniża poziom glukozy we krwi, 
zwiększając jej przenikanie do komórek 
tkanki kostnej i łącznej właściwej. 

2. Tribulus Terrestris
Jest afrodyzjakiem stosowanym od wie-

ków w medycynie ludowej. Preparat stanowi 
wyciąg z rośliny Puncturevine, znanej także 
jako Tribulus Terrestris. Stymuluje bezpo-
średnio przysadkę mózgową do większej 
produkcji hormonu luteinizującego, który 
działa na jądra, pobudzając je do syntezy 
własnego testosteronu.

3. Arginina 
Jest aminokwasem, który naturalnie wy-

stępuje w pokarmach oraz naszym organi-
zmie. Jest szczególnie istotna dla mężczyzn 
zmagających się z zaburzeniami erekcji oraz 
niskim poziomem testosteronu. Arginina to 
substancja poprawiająca ilość krwi dostar-
czanej do członka po zadziałaniu bodźca 
erogennego. Sprzyja to znacznie uzyskaniu 
wzwodu (powoduje erekcję).

Główne obszary działania l-argininy to:
• stymulacja produkcji hormonu wzrostu;
• zwiększenie masy mięśniowej;
•  zmniejszenie ryzyka wystąpienia za-

krzepów czy udarów;
•  skrócenie czasu rekonwalescencji po 

ataku serca.

4. Gamma Oryzanol
Oryzanol to ekstrakt roślinny o  silnym 

działaniu anabolicznym. Podnosi poziom te-
stosteronu i stymuluje wzrost komórek. 

Stymuluje również wytwarzanie endor-
fin. Zostało też udowodnione, iż sprawdza 
się bardzo dobrze jako antyoksydant. Gam-
ma Oryzanol zwiększa beztłuszczową masę 
ciała, siłę, przyspiesza regenerację po tre-
ningu oraz redukuje tkankę tłuszczową.

Gamma Oryzanol:
•  zwiększa wydzielanie testosteronu;
•  zwiększa wytwarzanie endorfin, tzw. 

hormonów szczęścia;
•  zwiększa masę mięśniową oraz wytrzy-

małość fizyczną;
•  obniża zawartość tkanki tłuszczowej 

i  zmniejsza poziom cholesterolu oraz 
trójglicerydów;

•  przyspiesza regenerację skóry i mięśni. 

5. Cytrulina
Cytrulina poprawia krążenie krwi, dzięki 

czemu podwyższa poziom energii oraz likwi-
duje uczucie zmęczenia. Aminokwas ten jest 

również stosowany w terapii wielu schorzeń 
– od zaburzenia erekcji, po chorobę Alzhei-
mera. Cytrulina reguluje również przepływ 
krwi do tkanek oraz przyśpiesza proces zdro-
wienia. Warunkuje to sprawność funkcjono-
wania ludzkiego metabolizmu, a także skra-
ca czas potrzebny na regenerację.

6. Dehydroepiandrosteron (DHEA)
Jest to hormon sterydowy produkowany 

z cholesterolu przez korę nadnerczy. Budo-
wa chemiczna DHEA jest podobna do testo-
steronu i  estradiolu i  może być on łatwo 
w  nie przekształcony. Dzięki DHEA orga-
nizm jest w stanie nadrobić niedobory te-
stosteronu oraz zmniejszyć objawy wszel-
kich deficytów. 

7. Różeniec górski
Jest znany głównie z pozytywnego wpły-

wu na układ nerwowy, koncentrację i mini-
malizację stresu. Niewielu jednak wie, że 
wyciąg z tego zioła jest niezwykle skutecz-
ny w podnoszeniu energii i wytrzymałości 
organizmu, zmniejszając tym samym czas 
niezbędny do regeneracji po wysiłku men-
talnym czy fizycznym. 

Produkt firmy Bio Nutrition jest nie tylko 
niezwykle bezpieczny, ale również skuteczny. 

Niski poziom testosteronu u mężczyzn, 
szczególnie w wieku średnim i starszym, mo-
że wiązać się z  wieloma niebezpiecznymi 
i przykrymi dolegliwościami. Warto pamię-
tać, że sytuacja ta nie jest obca wielu męż-
czyznom. Dlatego warto pokonać swój 
strach i wątpliwości i sięgnąć po porady far-
maceutów i lekarzy.
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„Skarb Inków”„Skarb Inków”
Macę, roślinę z  rodziny kapustowatych, 
uprawia się od ponad 2 tysięcy lat. Rośnie 
na stromych zboczach szczytów Andów 
w Peru, występuje też w Boliwii. Nazywa-
na jest „skarbem Inków”. Ma postać jadal-
nego korzenia.

Długowieczni Indianie Keczua z Peru sto-
sują macę jako środek wzmacniający – ko-
rzeń ten znalazł bowiem zastosowanie 
w stanach wycieńczenia, osłabienia, niedo-
żywienia oraz w okresie rekonwalescencji.

Jeżeli spojrzymy na skład korzenia macy, 
to w  większości zawiera on białko, cukier 
oraz błonnik. Ważne są jednak także posia-
dane składniki odżywcze, które sprawiają, że 
spożywanie macy jest takie zdrowe:

•  19 różnych rodzajów aminokwasów
•  kwasy tłuszczowe, w tym kwas linolo-

wy, kwasy oleinowe czy też kwas pal-
mitynowy

•  niezbędne witaminy
•  polisacharydy
•  selen, magnez, wapń, żelazo i inne mi-

nerały i składniki odżywcze
Maca jest potężnym adaptogenem, czyli 

potrafi dostosować się do całego organizmu 
i uodpornić go na różne trudne sytuacje i stres.

1. Maca wpływa pozytywnie na umysł. 
Jej spożywanie poprawia intelekt, ułatwia 

przyswajanie informacji oraz zapamiętywa-
nie, poprawia nastrój i ma działanie antyde-
presyjne, poprawia również funkcjonowanie 
neuroprzekaźników.

2. Naukowcy potwierdzili, że maca, dzię-
ki zapobieganiu ubytkom w tkance chrzęst-
nej i kostnej, zapobiega takim chorobom jak 
osteoporoza i zapalenie stawów.

3. Maca, poprzez regulację gospodarki 
hormonalnej, łagodzi przebieg menopauzy 
u kobiet, a u mężczyzn wspomaga leczenie 
niepłodności.

Maca dostarcza organizmowi dobrze 
przyswajalne białko, przez co zalecana jest 
osobom, które prowadzą aktywny tryb życia, 
a ich organizm jest zmuszany do intensywne-

go wysiłku umysłowego i fizycznego. Wykazu-
je działanie wzmacniające organizm, zwłasz-
cza w stanach osłabienia, wycieńczenia i nie-
dożywienia organizmu lub w czasie rekonwa-
lescencji oraz w okresie wzrostu. Maca jest 
uważana również za roślinę poprawiającą pa-
mięć i zdolność przyswajania wiedzy. Jest do-
starczycielem substancji wzmacniających bu-
dowę i  wytrzymałość mięśni szkieletowych. 
Maca stanowi cenne uzupełnienie diety.

Warto pamiętać, że niejednokrotnie naj-
większe znaczenie dla naszego zdrowia i naj-
prostsze rozwiązanie niesie ze sobą natura. 
Niezależnie od tego, z jakim problemem zdro-
wotnym się zmagamy, naturalne środki, takie 
jak zioła czy grzyby, mogą nam niezwykle 
pomóc w osiągnięciu pełnego zdrowia. 

Niezależnie od nasilenia objawów, stylu 
życia czy problemu, z  jakim się zmagamy, 
warto wstąpić do Markowej Apteki i zapytać 
się o wyciąg z rośliny MACA produkowany 
przez firmę BIO NUTRITION. 

Maca jest bogata w cały szereg składników 
odżywczych, takich jak aminokwasy (razem 
20, w tym 7 niezbędnych), witaminy – A, B1, 
B2, B6, C, E, kwasy tłuszczowe – kwas linolowy, 
kwas palmitynowy i kwas oleinowy oraz mine-
rały – żelazo, potas, miedź, cynk, wapno, sód 
i mangan. Zawiera cztery razy więcej błonnika 
i pięć razy więcej białka niż ziemniak.

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

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

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

Zajrzyj na naszą stronę i przekonaj się sam!

Kupuj w 

Twoje ulubione polskie: 

ZIOŁA • KOSMETYKI

Polecana przez Markową Aptekę Pharmacyw 
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Markowa Poliklinika Śmiechu
Drodzy Czytelnicy Markowej Apteki, jak powszechnie wiadomo, apetyt wzras-
ta 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.

Gdy słońce niemrawo świeci
To rodzą się blade dzieci
Dorośli zaś przygaszeni
Jak w środku słotnej jesieni
Snują się ulicami
Kiepsko sypiają nocami
 Bo biedni nie wiedzą że
 To brak witaminy D
 
Starszy pan nie dosłyszy
Nerwy ma jak u myszy
Bolą go mięśnie i stawy
Cały jakiś cherlawy
Łapie infekcje i doły
Stan jego dość niewesoły
 Bo nikt nie powiedział mu że
 To brak witaminy D
 
Pani fryzjerka Jadwiga
Biegała zawsze jak fryga
Dziś nogi w skurczach, boleści
Życie się z nią nie pieści
Badała tarczycę i co to?
Czyżby to Hashimoto?
 Martwi się bo nie wie że
 To brak witaminy D
 
Młody wilk z Wall Street 
się biedzi
Że przed komputerem wciąż 
siedzi
Że słońca nie widział od roku
Że kłuje go czasem w boku
Zmęczony i wiecznie zaspany
Nie ma też chęci na damy
 Nieswojo się czuje i źle
 Bo brak mu witaminy D
 
Bo nawet gdy latem na plaży
Półnagie ciało się smaży
To ciągle za mało na zimę
Snadź trzeba wziąć witaminę!
Na grypę, depresję i kości
By u lekarzy nie gościć
 To słońce w pigułce – się wie!
 Więc bierz witaminę D! 

Wszyscy wiemy, że dieta jest podstawą 
zdrowia. Markowa Apteka poleca szczególnie 
dietę polegającą na niemieszaniu: 

 Jeśli nie mieszasz się w cudze sprawy, to 
w zdrowiu dożyjesz pięknej i mądrej starości.

☺ ☺ ☺

– A jak pan zasypia?
– Bez problemu – liczę owce przed snem...
– Do której zdąży pan doliczyć, zanim pan 

zaśnie?
– Do trzeciej...
– Tak szybko?
– No, czasami do wpół do czwartej...

☺ ☺ ☺

W  aptece facet podchodzi do okienka 
i coś tam cicho mówi farmaceutce. Ta z obu-
rzeniem reaguje: 

– Panie! Jakie wyposażenie ochronne?! To 
jest apteka, a nie sklep z bronią!

☺ ☺ ☺

Doktor do swojej pacjentki:
 – Wygląda pani na przeraźliwie wychudzo-

ną i przemęczoną! Czy tak jak radziłem codzien-
nie spożywa pani minimum pięć posiłków? 

– O Boże! Ja zrozumiałam, że pan mi po-
wiedział: „używać minimum pięciu osiłków”.

☺ ☺ ☺

Zajęcia z antropologi: 
– Panie Profesorze, jak by pan wyjaśnił 

takie zjawisko, że trzydziestoletni mężczyz-
na wygląda młodziej niż  trzydziestoletnia 
kobieta. 

– To wynika z tego, że trzydziestoletnia 
kobieta ma przynajmniej czterdziestkę.

☺ ☺ ☺

Historia medycyny w pigułce:
„Boli mnie gardło”

2000 p.n.e.: Zjedz ten korzeń.
1200 n.e.: Ten korzeń to narzędzie diabła, 

zmów modlitwę!
1500 n.e.: Ta modlitwa to wymysł, wypij 

ten eliksir!
1800 n.e.: Ten eliksir to jad węża, weź tę 

tabletkę.
1900 n.e.: Ta tabletka nie działa, weź ten 

antybiotyk!
2016 n.e.: Ten antybiotyk to syntetyk, 

zjedz ten korzeń...
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