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Calcium
O wapniu wiemy tyle, że jego obecność w diecie jest konieczna, aby nasze kości były 
twarde i odporne na złamania. Pierwiastek ten ma jednak więcej funkcji w naszym 
organizmie. Warto o nich wiedzieć, aby świadomie dostarczać go codziennej z poży-
wieniem. Pierwiastek ten jest niezbędny do funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Wapń stanowi ponad 0,1% naszej masy cia-
ła. Z punktu widzenia fizjologii jest to nie-
zwykle istotny składnik mineralny. 

Około 99% zasobów wapnia znajduje się 
w naszych kościach, pozostała część wystę-
puje w komórkach organizmu oraz we krwi.

Zanim skupimy się na roli wapnia oraz 
jego źródłach, powiedzmy sobie kilka cieka-
wostek na temat formy, jaką wapń przyjmu-
je we krwi. 

W surowicy krwi wapń występuje w dwóch 
formach: 
 wapń zjonizowany,
  oraz w połączeniu z białkami – głównie 

albuminą. 

ROLA WAPNIA 
Wraz z wiekiem pojawia się wiele schorzeń 
układu ruchu. Nasze stawy, kości oraz mięś-
nie nie są już tak sprawne i wytrzymałe, tra-
cą na twardości, elastyczności oraz rucho-
mości. 

Wielu z nas cierpi na choroby zwyrodnie-
niowe stawów czy osteoporozę. 

Po 50. roku życia znacznie wzrasta ryzy-
ko osteoporozy. Kobiety są bardziej nara-
żone na wystąpienie tego schorzenia, ponie-
waż menopauza przyczynia się do obniżone-
go poziomu estrogenu, który stanowi nieja-
ko ochronę układu kostnego. Mimo że 
menopauza panów nie dotyczy, osteoporoza 
pojawia się również u  pacjentów 
płci męskiej. 

Niezwykle ważne jest zadbanie 
o  stan układu kostnego zarówno 
przed wystąpieniem choroby, jak 
i w jej trakcie, w celu zmniejszenia 
ryzyka patologicznych złamań i ich 
komplikacji. 

Jednym ze sposobów na walkę 
ze zmianami zwyrodnieniowymi 
jest odpowiednia dieta. Pamiętaj-
my, że zbilansowana dieta, odpo-
wiednia ilość składników mineral-
nych oraz witamin są niezwykle 
ważne. 

Dodatkowo ruch oraz wszelkiego rodza-
ju aktywność fizyczna w znacznym stopniu 
zmniejszają ryzyko osteoporozy. 

Kondycja naszych kości zależy od wapnia. 
Jego niedobór powoduje ubytek substancji bu-
dulcowej – hydroksyapatytu, co zmniejsza wy-
trzymałość kości. Aby temu zapobiec, należy 
stosować odpowiednią dietę bogatą w wapń 
i witaminę D3, która ułatwia jego przyswajanie. 

Odpowiednia podaż wapnia zapewnia 
nam mocne kości oraz sprawne funkcjono-
wanie mózgu, układu nerwowego, mięśni 
i układu hormonalnego.

Pozostałe funkcje wapnia: 
 regulowanie krzepliwości krwi, 
  zmniejszanie kruchości naczyń krwio-

nośnych,
  zwiększanie przepuszczalności naczyń 

krwionośnych,
 zmniejszanie reakcji alergicznych, 
  jest niezbędny do prawidłowej pracy 

mięśnia sercowego, 
  kontrolowanie i  regulowanie zdolności 

kurczliwej mięśni szkieletowych, 
  regulowanie funkcji układu nerwowego 

(wapń uczestniczy w przekazywaniu in-
formacji pomiędzy neuronami),

 wzmaganie płodności, 
 wzmacnianie paznokci i włosów,
 regulowanie ciśnienia krwi; 
 obniżanie poziomu stresu. 

OBJAWY NIEDOBORU WAPNIA
Wapń jest pierwiastkiem ważnym na każ-
dym etapie życia. Skutki niedoboru wapnia 
w  okresie dzieciństwa to  niedostateczny 
wzrost i krzywica. Dorośli także muszą za-
dbać o jego wystarczającą podaż. 

Objawy niedoborów wapnia obejmują 
zniekształcenie i kruchość kości, uszkodze-
nia zębów, zaburzenia w pracy serca, mięśni 
i układu nerwowego. Stan odwapnienia pro-
wadzi także do choroby o nazwie tężyczka, 
która objawia się mrowieniem i bolesnymi 
skurczami mięśni. 

Niski poziom wapnia to częsta bolączka 
osób w starszym wieku. Przyczyną może być 
zbyt niskie spożycie produktów bogatych 
w  wapń oraz  niedobór witaminy D, któ-
ra ułatwia jego absorpcję.

Czasami też ma miejsce zaburzone 
wchłanianie pierwiastka w układzie pokar-
mowym. Brak wapnia przyczynia się zaś 
do rozwoju osteoporozy, polegającej na stop-
niowym ubytku masy kostnej i podatnością 
na złamania.

Jakie są źródła wapnia? 
  1. Przetwory mleczne
  2. Ziarna sezamu
  3. Ziarna maku
  4. Seler
  5. Migdały

  6. Fasola biała 
  7. Soja gotowana 
  8. Tofu
  9. Rabarbar 
10. Szczypior 
11. Cykoria
12. Kapusta 
13. Boćwina 
14. Rukiew
15. Szpinak 
16. Natka pietruszki 
17. Jarmuż 
18. Rukola
19. Liście rzepy 
20. Koperek oraz pokrzywa. 
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Drodzy Czytelnicy 
Magazynu Markowej Apteki! 

W  związku ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkiej Nocy, chcielibyśmy życzyć Państwu 
wspaniałych, ciepłych i wesołych Świąt. 

Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy czas 
spędzicie w gronie najbliższych, pełni ra-
dości i uśmiechu. 

Święta to zwykle okazja do rodzinnych 
spotkań, odpoczynku i… folgowania sobie 
przy stole. Powiedzmy sobie szczerze, że 
wtedy właśnie najbardziej się objadamy. 
I dodatkowo łatwo znajdujemy na to uspra-
wiedliwienie: przecież tak rzadko jemy tra-
dycyjne dania, a poza tym to nie jest nasza 
wina, że są kaloryczne. 

Wielu z nas zastanawia się, czy jest spo-
sób na rozkoszowanie się pysznymi potra-
wami bez przybrania na wadze…

Na wielkanocnym stole mamy w  czym 
wybierać. Duży wybór potraw pomaga łat-
wiej kontrolować ilość zjadanych kalorii. 

Zacznijmy od tego, że dobrym pomysłem 
jest nałożenie na talerz wszystkiego, co pla-
nujemy zjeść – pozwoli to oszacować ilość 
pokarmu na dany posiłek. 

Smakołyki, na które mamy ochotę, na-
kładamy w niewielkich porcjach – to spo-
sób na uchronienie się przed niekontrolowa-
ną ilością spożytego jedzenia. 

Jedzmy powoli. Skoro nie musimy się 
spieszyć, to delektujmy się smakiem. Ko-
nieczne jest też robienie odstępów między 
posiłkami. Przed jedzeniem warto napić się 
ziołowej herbaty lub wody z cytryną – płyn 
wypełni żołądek i zmniejszy apetyt.

Kiedy kończy się zima, większość z nas ma 
nadzieję, że wszystkie dolegliwości zdrowotne 
miną. Idzie wiosna, więc będzie nam coraz le-
piej… A tu niemiła niespodzianka. Co zrobić, 
gdy wczesną wiosną zamiast zastrzyku ener-
gii przychodzi do nas zmęczenie?

Przesilenie wiosenne, jako efekt długo-
trwałego przemęczenia, zaczyna się bardzo 
niepozornie. Do osłabienia organizmu bar-
dzo często prowadzą: stres, negatywne 
emocje, brak niezbędnych substancji od-
żywczych. 

Regeneracja organizmu, a także dostar-
czenie mu odpowiednich substancji od-
żywczych, to podstawa dobrej kondycji fi-
zycznej i psychicznej!

Przesilenie wiosenne daje się we znaki 
każdemu z nas. Problemem, z którym mię-
dzy innymi się borykamy, są sucha i zmęczo-
na skóra oraz wypadające włosy. 

Każdy z nas chce wyglądać pięknie, rześ-
ko i młodo, szczególnie w obliczu zbliżają-
cych się ciepłych pór roku. Dlatego też po-
stanowiliśmy zaprezentować Państwu 
produkty, których niezwykłe właściwości 
będą źródłem składników odżywczych, 
niezbędnych do utrzymania doskonałej 
kondycji włosów, skóry i paznokci. 

Podczas lektury wielkanocnego wydania 
Markowego Magazynu dowiecie się Pań-
stwo, czym jest kolagen, jakie pełni funkcje 
oraz w jakiej formie należy go przyjmować. 
Dodatkowo przekażemy Państwu wiedzę na 
temat witamin i minerałów, które stanowią 
integralną część programu odnawiającego 
po długim okresie zimowym. 

Problemy skórne bardzo często nasilają 
się wraz z pierwszymi wiosennymi promie-
niami słonecznymi. 

Warto zauważyć, że każda zmiana skór-
na wymaga odpowiedniej kontroli i uwagi. 
Podczas gdy w większości przypadków są to 
zmiany łagodne i całkowicie wyleczalne, nie 
należy bagatelizować żadnej z nich i udać się 
do lekarza specjalisty lub farmaceuty w razie 
jakichkolwiek wątpliwości. 

Aby przybliżyć Państwu temat derma-
tologii, poprosiliśmy o rozmowę specjalistę 
z tej dziedziny – Marka Paliwodę. Udzielił 
on nam niezwykle interesującego wywiadu, 
dzięki któremu otrzymacie Państwo wiele 
przydatnych informacji. 

Zapraszamy serdecznie do lektury! 
Nie zapomnieliśmy również o osobach 

zmagających się z trądzikiem. Jest to dole-
gliwość, która może wpływać zarówno na 
nasze samopoczucie, jak i  jakość życia. Na 
łamach naszego magazynu znajdziecie Pań-
stwo informacje na temat jednego z najlep-
szych suplementów, który w znacznym stop-
niu poprawia efektywność terapii przeciw-
trądzikowej. 

W związku z zakończeniem zimy oraz 
nadchodzącym latem uznaliśmy, że warto 
jest poruszyć temat osteoporozy oraz in-
nych dolegliwości układu kostnego. 

Gdy za oknem słonecznie i ciepło, wielu 
z nas korzysta z przyjemnej aury i planuje 
różnego rodzaju aktywność fizyczną. 

OSTEOPOROZA to niejako cichy złodziej 
kości. Skrada się latami, nie dając początko-
wo żadnych objawów, stopniowo zabiera 
nam wapń z kości, które stają się kruche i po-
rowate. Niestety, o chorobie tej dowiadujemy 
się często po wystąpieniu pierwszego złama-
nia. Szacuje się, że osteoporoza dotyka około 
40% kobiet i 13% mężczyzn mających ponad 
50 lat. U kobiet zasadniczą przyczyną wystę-
powania osteoporozy jest menopauza, ale 
choroba ta powstawać może również w prze-
biegu innych schorzeń, takich jak: cukrzyca, 
nadczynność przytarczyc, tarczycy, zażywania 
leków immunosupresyjnych, przeciwpadacz-
kowych, zmniejszających krzepliwość krwi.

Osteoporoza jest tematem niezwykle po-
wszechnym oraz wymagającym szczególnej 
uwagi. Każdy z nas chce zachować spraw-
ność fizyczną jak najdłużej. Dlatego też wie-
dza na ten temat jest niezbędna. 

W tym numerze mogą Państwo poczytać 
o roli oraz występowaniu wapnia. Wytłuma-
czymy, jakie suplementy należy brać oraz jaka 
jest odpowiednia dawka dla każdego z Was. 

Nie zabraknie również bardzo ciekawej 
rozmowy ze specjalistą medycyny ogólnej, 
doktor Ewą Wierzbą, która wytłumaczy 
nam istotę osteoporozy. 

Kolejne wydanie Markowego Magazynu 
jest pełne ciekawych informacji, które przy-
dadzą się każdemu z Was. 

Na zakończenie, załoga Markowej Apteki 
chciałaby Państwu podziękować za zaangażo-
wanie oraz zaufanie, jakim nas obdarzyliście. 

Zapraszamy do lektury! 

Apteka  
      z misją
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► Pani doktor, czym jest osteoporoza?
Osteoporoza to postępująca metaboliczna choroba całego szkie-

letu człowieka. Dochodzi w niej do zmniejszenia gęstości kości, na-
stępuje też zmiana jej wewnętrznej struktury, przez co szkielet staje 
się bardziej kruchy i podatny na złamania. Wynikiem procesu choro-
bowego jest zmiana struktury kostnej, która staje się porowata 
i w zaawansowanych przypadkach przypomina żółty ser z dziurami.

Dzieje się tak dlatego, że procesy niszczenia i odbudowy kości, 
które u zdrowego człowieka pozostają w równowadze, u chorych na 
osteoporozę przesunięte są w stronę degradacji (człowiek traci wię-
cej tkanki kostnej, niż jest w stanie odbudować).

Choroba ta dotyczy bardzo wielu osób, dlatego też jest zaliczana 
do chorób cywilizacyjnych. 

► Jakie są rodzaje osteoporozy?
Najczęstszą formą osteoporozy jest tak zwana osteoporoza pierwot-

na, która dotyczy osób powyżej 60. roku życia. Ten typ osteoporozy wy-
stępuje zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Ryzyko osteoporozy w tej grupie 
wiekowej jest większe w populacji żeńskiej w związku ze zmianami hor-
monalnymi będącymi wynikiem menopauzy (obniżona ilość estrogenu, 
żeńskiego hormonu płciowego, który działa ochronnie na kości). 

Drugim rodzajem osteoporozy jest osteoporoza wtórna, będąca 
rezultatem różnych chorób, takich jak nadczynność tarczycy, przytar-
czyc, zaburzenia pracy nerek czy nowotwory krwi (białaczka). 

Osteoporoza może też być następstwem długotrwałego leczenia 
sterydami, lekami hamującymi produkcję kwasów żołądkowych (po-
pularne leki na zgagę), lekami przeciwkrzepliwymi oraz lekami hor-
monalnymi będącymi częścią terapii raka piersi. 

► Jak często występuje ta choroba?
Osteoporoza zajmuje trzecie miejsce wśród przyczyn zgonów 

osób dorosłych – po chorobach układu krążenia i nowotworach. 
Wśród ludzi rasy białej osteoporoza dotyczy co trzeciej kobiety 

oraz jej częstotliwość wzrasta wraz z  wiekiem. Ponad 70% osób 
w wieku około 70 lat zmaga się z tą chorobą. 

Niestety wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy z tego, jak po-
ważne mogą być skutki nieleczenia tej choroby. 

Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie są niezbędne do sku-
tecznej walki z tą przypadłością. Profilaktyka stanowi nieodłączny 

element terapii. Od najmłodszych lat warto stosować odpowiednią 
dietę bogatą w wapń, białko i witaminę D. Nie zapominajmy również 
o aktywności fizycznej. 

► Jakie są najczęstsze objawy oraz czynniki ryzyka osteoporozy?
Osteoporozę nazywamy cichym złodziejem kości. Określenie to ma 

związek z kliniczną prezentacją choroby. Osteoporoza bowiem stopnio-
wo i dyskretnie osłabia strukturę kostną i bardzo długo nie daje obja-
wów. Niejednokrotnie pierwszym jej objawem jest dopiero złamanie. 

W wielu przypadkach zaawansowanej choroby pacjenci zmagają 
się z ostrym lub przewlekłym bólem, prowadzącym do upośledzone-
go trybu życia, niezdolności do pracy, a nawet przedwczesnej śmier-
ci z powodu powikłań takich jak choroba zakrzepowa żył głębokich, 
zator płucny lub zapalenie płuc. 

Szczególnie podatne na złamania są odcinek lędźwiowy kręgo-
słupa, kości szyjki udowej biodra oraz nadgarstki. W wyniku złama-
nia kompresyjnego kręgów dochodzi to utraty wzrostu, zgarbionej 
postawy i chronicznego bólu. Złamania biodra powodują utrudnione 
poruszanie się oraz narażają pacjenta na operacje.

Profilaktyka osteoporozy skierowana jest między innymi na prob-
lem złamań kości. Aby podjąć jakiekolwiek kroki w zapobieganiu im, 
ważne jest uświadomienie sobie, jakie czynniki wpływają na wystą-
pienie osteoporozy. Wczesna eliminacja tych czynników zmniejsza 
ryzyko wystąpienia skutków osteoporozy.

Do najważniejszych czynników ryzyka możemy zaliczyć miedzy innymi:
  zaawansowany wiek (przekroczenie 65. roku życia jest u obu płci 

momentem, w którym zmiany w tkance kostnej mogą doprowa-
dzić do wystąpienia osteoporozy); 

  płeć żeńska (zachorowalność na osteoporozę jest częstsza u kobiet, 
u których funkcję ochronną pełni hormon płciowy estrogen; w okre-
sie pomenopauzalnym poziom estrogenu drastycznie spada, czy-
niąc panie szczególnie podatnymi na rozwiniecie się choroby);

  istotną rolę odgrywają czynniki genetyczne; drobna budowa cia-
ła, niska masa kostna oraz niedowaga wzmagają ryzyko. Jeśli 
ktoś w rodzinie choruje na osteoporozę, mamy większe szanse 
zmagania się z tą chorobą w przyszłości;

  dieta uboga w wapń, nadmiar sodu (soli) w diecie przyczyniają 
się do wystąpienia osteoporozy;

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

 
Osteoporoza
Osteoporoza to choroba cywilizacyjna.  Jest jedną z najczęściej występujących chorób przewlekłych. Osteoporoza 
występuje głównie u pań, które przeszły już menopauzę, oraz u osób starszych, w wyniku zmian zachodzących w ich 
organizmie. Może doprowadzić do niej również długotrwałe unieruchomienie kończyny (np. za pomocą gipsu) lub 
nieprawidłowe odżywianie. W związku z tym, że osteoporoza jest chorobą, która może dotknąć każdego z nas, 
postanowiliśmy zadać kilka pytań specjalistce chorób wewnętrznych  dr Ewie Wierzbie.
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  siedzący tryb życia oraz brak wzmacniającej kości aktywności 
fizycznej, zbyt mały kontakt ze światłem słonecznym oraz niedo-
bór witaminy D, palenie papierosów, nadmierne spożywanie al-
koholu również podwyższają ryzyko choroby.
► Na czym polega diagnostyka osteoporozy?
W celu postawienia diagnozy osteoporozy wskazane jest wyko-

nanie badania nazwanego densytometrią. Jest to badanie, które oce-
nia gęstość mineralną kości i  porównuje wynik do standardowej 
gęstości kości u osób w wieku około 30 lat, kiedy to gęstość kości 
jest największa (wskaźnik T score). Gęstość mineralna kości może 
być również porównana do gęstości kości u osób w tym samym wie-
ku (wskaźnik Z score). Pomiary najczęściej dotyczą miejsc najbardziej 
narażonych na złamania, jak kręgi odcinka lędźwiowego i biodro. 
Normalna gęstość kości to T score powyżej -1. Osteoporozę diagno-
zuje się, gdy T score wynosi poniżej -2.5. Jeśli wynik znajduje się 
pomiędzy -1 i -2.5, rozpoznajemy osteopenię, która daje nam sygnał, 
że w przyszłości może rozwinąć się osteoporoza. 

Zdjęcie rentgenowskie może wykazać tylko bardzo zaawansowa-
ne zmiany, dlatego ta metoda nie jest stosowana jako podstawa 
diagnostyki. Dodatkowo możemy przeprowadzić badania krwi, 
w których mamy możliwość ocenienia poziomu markerów osteoge-
nezy (tworzenia kości) i osteolizy (rozpadu kości).

► Jak leczymy osteoporozę?
Jednymi z podstawowych leków, które stosuje się w terapii os-

teoporozy, są bisfosfoniany. Są to leki, które można zażywać raz 
w tygodniu, raz w miesiącu lub raz na 3 miesiące (w zależności od 
typu leku) – doustnie lub w postaci zastrzyków. Bisfosfoniany poda-
ne doustnie (najbardziej popularna droga podania) w niskim stopniu 
wchłaniają się z przewodu pokarmowego i mogą podrażnić przełyk, 
dlatego należy je przyjmować w specyficzny sposób. Najlepiej zaży-
wać lek regularnie, tego samego dnia, o tej samej porze (rano), po-
pijając szklanką wody (nie kawy, herbaty lub mleka). Po zażyciu leku 
przez 30 minut należy pozostać w pozycji siedzącej lub stojącej (uni-
kać leżenia oraz spożywania posiłków). Leki te zwykle stosujemy nie 
dłużej niż 5 lat, aby uniknąć patologicznych złamań.

Jednym z najnowocześniejszych leków jest tzw. denozumab (Prolia), 
który stosuje się w przypadkach opornych na leczenie innymi środkami 
lub gdy inne leki nie są tolerowane przez organizm pacjenta. Denozu-
mab może być tez stosowany przez panów cierpiących na osteoporozę. 

W przypadku złamań kompresyjnych kręgów (spłaszczenie krę-
gów) i nasilonego bólu stosowana jest mało inwazyjna, nowoczesna 
metoda leczenia – wertebroplastyka. W znieczuleniu miejscowym 
wprowadza się igłę do trzonu kręgu i wypełnia cementem. Po zabie-
gu bóle znacznie się zmniejszają lub całkowicie ustępują.

► Czy dieta ma wpływ na opóźnienie wystąpienia osteoporo-
zy? Czy możemy zapobiec tej chorobie? 

Optymalna i zbilansowana dieta powinna dostarczyć wszystkich 
niezbędnych składników odżywczych i mineralnych. Zapotrzebowanie 
na składniki pokarmowe jest uzależnione od płci , wieku i trybu życia.

Osteoporoza jest jedną z chorób, której profilaktyka opiera się 
głownie na diecie i zdrowym stylu życia. 

Szczególny nacisk kładzie się na spożywanie pokarmów boga-
tych w wapń, witaminę D, białek mleka sojowego, kiełków oraz zie-
lonych warzyw liściastych. 

Prawidłowa dieta oraz styl życia mogą opóźnić wystąpienie cho-
roby o wiele lat. Niezwykle ważną częścią dnia powinny być ćwicze-
nia fizyczne. Należy kontrolować wagę, pamiętając jednak, że zbyt 
szybkie chudniecie może osłabić kościec.

Zaleca się ograniczanie spożycia tych produktów, które nie służą 
naszym kościom, np. napojów gazowanych.

Wielu pacjentów pyta, co właściwie można jeść, a czego należy 
unikać. Pokarmy, które powinny znaleźć się w diecie to produkty 
mleczne o obniżonej zawartości tłuszczu (ze względu na niższą za-
wartość nasyconych kwasów tłuszczowych).

Nie zaleca się nadmiernego spożycia serów żółtych i śmietany, 
które mogą mieć wpływ na poziom cholesterolu we krwi. Należy 
ograniczyć mleczne napoje fermentowane, np. jogurty oraz kefiry. 
Dodatkowo należy spożywać rośliny strączkowe (nasiona soi i faso-
li) oraz ryby, które są bogatym źródłem witaminy D.

Pamiętajmy, żeby unikać produktów zwiększających wydalanie 
wapnia z moczem, m.in. soli, mocnej kawy, herbaty i coca-coli, nad-
miernego spożycia białka zwierzęcego (nadmiar białka w diecie rów-
nież powoduje wzmożone wydalanie wapnia z moczem) oraz spoży-
wania produktów zawierających duże ilości fosforanów (żywność 
typu fast food). 

► Jaką rolę odgrywają witaminy D i K i jakie jest na nie dzien-
ne zapotrzebowanie?

Witamina D i wapń w duecie mają pozytywny wpływ na zdrowie 
kości i zapobiegają rozwojowi osteoporozy. Jedną z niezaprzeczal-
nych zalet witaminy D jest to, że wspomaga ona absorpcję wapnia. 
Istnieją podstawy, by twierdzić, że witamina K jest kolejnym kluczo-
wym elementem, który może odgrywać równie ważną rolę w zapo-
bieganiu uszkodzeniom kości. Bogatym źródłem witaminy K1 są 
zielone warzywa, takie jak szpinak, zielona fasolka czy brokuły.

Witamina K2 jest pozyskiwana z natto, japońskiego produktu ze 
sfermentowanej soi, który jest niedrogi i dostępny w większości skle-
pów ze zdrową żywnością lub naturalnymi suplementami (dostępny 
również w Markowej). 
Dzienne zapotrzebowanie na witaminę K to: 

  dla kobiet 90 µg, 
  dla mężczyzn 120 µg

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę D to: 
  dzieci i młodzież: 600-1000 jednostek/dobę (15–25 µg/dobę)
  dorośli: 800-2000 jednostek/dobę (20–50 µg/dobę ); suple-

mentacja zalecana głównie w miesiącach jesienno-zimowych 
(wrzesień-kwiecień) lub przez cały rok u osób cierpiących na 
niedobór witaminy, choroby nerek czy przewodu pokarmo-
wego (osoby w wieku powyżej 65 lat powinny przyjmować 
witaminę D przez cały rok). 

Dzienne zapotrzebowanie na wapń to:
  500–1000 mg dziennie, 
  kobiety w okresie menopauzy 1200 mg dziennie, najlepiej po-

dzielone w dwóch dawkach, przyjmowane z jedzeniem (lepsza 
wchłanialność).

Na dzień dzisiejszy żaden z wymienionych powyżej sposobów lecze-
nia nie jest w stanie całkowicie wyleczyć osteoporozy. Większość 
leków spowalnia postęp i w niektórych przypadkach poprawia gę-
stość kości. 

Dlatego też tak ważna jest profilaktyka. Pamiętajmy, że lepiej 
i łatwiej jest zapobiegać, aniżeli leczyć.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym ekspertem:
dr Ewa Wierzba P MD, lekarz Internista

934 Manhattan Ave, Brooklyn NY11222, tel. 718-389-8585
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Jodełka, jedliszka polna, koński ogon, 
czy krzemiuszka to potoczne nazwy 
znanego wszystkim skrzypu polnego. To 
roślina kojarzona z suplementami diety, 
które poprawiają stan włosów, skóry 
i paznokci. Jednak właściwości lecznicze 
skrzypu sięgają znacznie dalej. 

ROŚLINA O DWÓCH OBLICZACH  
Eqvisteum arvense (łac.) posiada liczne rozłogi 
i kłącza, co spowodowało, że zaliczany jest do 
chwastów, a usunięcie go to nie najłatwiejsze 
zadanie. Nasz chwast okazał się jednak leczni-
czy, co ciekawe, posiada dwa oblicza związane 
z porą roku. Wiosną wyrastają bezlistne pędy 
o zabarwieniu brunatnopiaskowym, z owal-
nym kłosem na końcu, które nie mają lecz-
niczego zastosowania. Natomiast latem ich 
miejsce zastępują pędy zielone, o charaktery-
stycznym rozgałęzieniu i wysokości osiągają-
cej nawet 40 cm i to właśnie z nich otrzymu-
jemy szereg preparatów leczniczych.

 SKRZYP KONTRA SKÓRA,  
WŁOSY I PAZNOKCIE  
Grube, lśniące, niełamiące się włosy czy sil-
ne paznokcie i  piękna cera to marzenie 

większości kobiet. Dbanie o  swoją urodę, 
w  dobie stresującej pracy, nieregularnej 
i słabo zbilansowanej diety, okazuje się czę-
sto wręcz niemożliwe. Z pomocą przychodzi 
skrzyp polny obecny w licznych preparatach 
dla pań. Zawiera on bardzo duże ilości krze-
mu, pierwiastka śladowego, którego w na-
szym organizmie wraz z  wiekiem ubywa. 
Ziele skrzypu poprawia elastyczność kolage-
nu, a w konsekwencji wygląd skóry, zapo-
biega wypadaniu włosów oraz rozdwajaniu 
się paznokci. Należy również wspomnieć 
o właściwościach przeciwzapalnych i prze-
ciwtrądzikowych występujących w roślinie 
związków krzemu. 

W TROSCE O DROGI MOCZOWE 
Jedliszka polna w swoim składzie zawiera 
również związki z grupy flawonoidów oraz 
fenolokwasów, co niesie ze sobą kolejne 
medyczne zastosowania. Powyższe substan-
cje wykazują działanie przede wszystkim 
moczopędne, ale również przeciwzapalne 
i  przeciwbakteryjne. Łagodnie wzmożona 
produkcja moczu pozwala na usuwanie z or-
ganizmu szkodliwych produktów przemiany 
materii, przy czym nie dochodzi do zaburzeń 
poziomu elektrolitów. Odwary stosowane są 
u  pacjentów, u  których proces wydalania 
moczu jest zmniejszony. Stosowany jest tek-
że przy leczeniu oraz zapobieganiu kamicy 
nerek i pęcherza, ale również w zakażeniach 

dróg moczowych. Większa ilość wydalane-
go moczu i działanie przeciwbakte-
ryjne pozwala na szybsze usunięcie 

przyczyny infekcji.  

UKŁAD KRĄŻENIA 
Do listy zastosowań skrzypu 

należy działanie przeciwkrwo-
toczne, za które odpowiada 

krzem, wpływając w  umiarkowa-
nym stopniu na wzrost krzepliwości 

krwi. Ważne jest również, że gdy mamy do 
czynienia z  krwotokiem powiązanym 
z uszkodzeniem tkanki, dodatkowym atu-

tem jest pozytywny wpływ skrzypu na rege-
nerację tkanki łącznej, co pozwala na sku-
teczniejsze i szybsze gojenie się ran. Skrzyp, 
dzięki powyższym właściwościom, wspo-
maga leczenie takich chorób jak żylaki od-
bytu, krwawienia z owrzodzeń żołądka, czy 
krwawe wymioty. Stosowany jest czasem 
przy krwotokach z  nosa oraz u  kobiet, 
u których występują silne krwawienia mie-
siączkowe lub maciczne. 

Palenie i choroby układu oddechowego 
Okazuje się, że po skrzyp powinny sięgać 

także osoby nałogowo palące papierosy 
i  borykające się przez to z uciążliwym su-
chym kaszlem, który wyciągi z rośliny znacz-
nie łagodzą. Popularne jest  również wspo-
maganie leczenia infekcji górnych dróg od-
dechowych, a nawet gruźlicy.

 SUPLEMENTACJA  
U OSÓB STARSZYCH
Zastosowanie skrzypu u pacjenta geriatrycz-
nego jest szczególnie zalecane, z uwagi na 
postępujące procesy demineralizacji kości, 
zwiększoną tendencję do złamań i  często 
osteoporozę. Skrzyp, a  właściwie obecny 
w nim krzem, uzupełnia niedobór tego pier-
wiastka w kościach, przez co spowalniane są 
procesy demineralizacji, a  kości stają się 
mocniejsze. Dodatkowymi korzyściami sto-
sowania suplementów skrzypu u osób star-
szych jest działanie przeciwmiażdżycowe, 
polegające na zwiększeniu elastyczności 
naczyń oraz zmniejszeniu ich przepuszczal-
ności. 

 JEDNA ROŚLINA  
WIELE MOŻLIWOŚCI
Skrzyp polny to roślina, która może zarówno 
poprawić kondycję włosów, skóry i paznok-
ci, przyspieszyć gojenie ran, zwiększyć krze-
pliwości, czy pomóc w  leczeniu schorzeń 
układu moczowego. Przyjmowanie prepara-
tu, z  tym surowcem roślinnym powinny 
szczególnie rozważyć osoby starsze, u któ-
rych niedobory krzemu są częste.

        SKRZYP  
     POLNYLeki Bożej A

pte
ki
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Mocne  
i zdrowe kości
Pacjenci dbają o  wykonywanie po-
miarów ciśnienia tętniczego, poziomu 
cukru, cholesterolu we krwi, ale częs-
to zapominają, że należy zadbać rów-
nież o swój układ kostny. 

DIETA I RUCH WAŻNE JUŻ  
W MŁODYM WIEKU!
Dbać o  kości powinno się już od najmłod-
szych lat, dlatego że wtedy właśnie „walczy-
my” o jak najwyższą szczytową masę kostną 
(jest to maksymalna masa kostna jaką uzy-
skuje człowiek w czasie swojego życia). Bada-
nia pokazują, iż nasz kościec osiąga swoją 
najlepszą formę w wieku ok. 25 lat. Niestety 
z biegiem lat stan kości pogarsza się. Do pra-
widłowego funkcjonowania układu kostnego 
potrzebujemy szeregu minerałów i witamin, 
z których największą rolę mają wapń oraz wi-
tamina D. Należy również wspomnieć o ru-
chu, który wpływa m.in. na wzmocnienie 
i wzrost masy mięśniowej, które z kolei stają 
się dobrą podporą dla kości. 

RYZYKO OSTEOPOROZY 
Osoby starsze są grupą pacjentów szczegól-
nie narażonych na niedobory wapnia oraz 
wystąpienie osteoporozy. Wpływ na ten stan 
ma także zmiana gospodarki hormonalnej, 
zwłaszcza u kobiet w okresie menopauzy. 
Na niekorzyść pacjenta działają również 
używki, takie jak papierosy, kawa czy alko-
hol, ograniczające wchłanianie wapnia. Sła-
be kości i problemy z poruszaniem się do-
prowadzić mogą u  osób starszych do zła-
mań, które, z  uwagi na wydłużony proces 
zrastania się kości oraz dłuższy okres powro-
tu do pełnej sprawności ruchowej, są bar-
dziej niebezpieczne niż u młodych. 

PORCJA WITAMIN I MINERAŁÓW 
DLA TWOICH KOŚCI
Suplement NOW Bone Strength, wychodzi 
naprzeciw osobom, które chcą zadbać o swo-
je kości i dostarczyć swojemu organizmowi 
potrzebnych składników. Kapsułka preparatu 

zawiera 1 g mikrokrystalicznego hydroksyapa-
tytu – źródło dobrze przyswajalnego wapnia 
i fosforu, podstawowych naturalnych budul-
ców kości. Dzięki nim są one sztywniejsze 
i  bardziej odporne na załamania. Ponadto 
wpływają pozytywnie na proces remineraliza-
cji szkliwa zębów. Źródłem wapnia w diecie 
są warzywa liściaste, ryby oraz przetwory 
mleczne, a jego niedobór prowadzić może do 
osteoporozy, zwiększonego ryzyka złamań 
oraz zaburzenia krzepnięcia krwi. 

Kolejnym składnikiem preparatu jest wi-
tamina D3, która w sposób naturalny wytwa-
rzana jest w skórze pod wpływem promieni 
słonecznych. Współdziałając z parathormo-
nem, prowadzi do zwiększonej resorpcji 
zwrotnej wapnia w  kanalikach nerkowych 
i  przez to zwiększonego wchłania wapnia 
w przewodzie pokarmowym (tzw. korzystny 
wpływ na gospodarkę wapniową). Żywność 
zawierająca witaminę D to ryby (łosoś, tuń-
czyk), tran, wątroba zwierzęca. Jej niedobory 

mogą być spowodowane zarówno nieodpo-
wiednią dietą, jak i niewystarczającą ekspo-
zycją na słońce. Jej zbyt niski poziom w orga-
nizmie może stać się przyczyną krzywicy 
u dzieci lub osteomalacji u dorosłych.  

Witamina K2 dzięki mechanizmowi działa-
nia wykazuje korzystny wpływ na układ kostny 
oraz krwionośny. Białka MPG (Matrix GLA Pro-
tein) są odpowiedzialne za transport wapnia 
do kości z tętnic, ale dochodzi do tego dopiero 
po aktywacji białek przez witaminę K2.  Aktyw-
ne MPG łączą się z osteokalcyną a ona wbudo-
wuje wapń do hydroksyapatyty kości. Dzięki 
temu kości mają dostarczony potrzebny im 
wapń, a układ krążenia chroniony jest przed 
zwapnieniem tętnic. Udowodniono w jednym 
z badań mniejsze ryzyko zgonów z powodu 
chorób sercowo-naczyniowych u osób przyj-
mujących witaminę K2 regularnie. 

W skład NOW Bone Strenght wchodzi 
również mangan, odpowiadający za właści-
we funkcjonowanie tkanki łącznej, w tym nie 
tylko kości, ale i więzadeł i stawów. Na wy-
soką gęstość kostną ma wpływ również 
cynk obecny w kapsułce produktu. Wśród 
składników odnajdziemy także bor, istotny 
u  kobiet podczas menopauzy, ponieważ 
zwiększa on aktywność estrogenów, przez 
co pozytywnie oddziałuje na gospodarkę 
wapniową (podczas menopauzy poziom 
tych hormonów spada).

Prawidłowa budowa i praca układu kost-
nego to także magnez, regulujący poziom 
wapnia oraz potrzebny do wiązania go 
w szkliwie zębów. Jego odpowiedni poziom 
w organizmie jest prawie tak samo ważny 
jak wapnia. 

Wszystkie opisane składniki wspierane 
są również przez miedź, witamnę C oraz 
skrzyp polny. 

Kompleks wszystkich składników obec-
nych w NOW Bone Stenght stanowi dosko-
nałe uzupełnienie diety, pomoże zatroszczyć 
się o nasze kości, aby były mocne i zdrowe!
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Trądzik to wróg  
nie tylko nastolatków...

Wielu z nas jest zdania, że trądzik jest tylko i wyłącznie prob-
lemem wieku młodzieńczego i nie dotyczy osób dorosłych. 
Nic bardziej mylnego. Trądzik ma wiele odmian oraz może 
pojawić się w każdym wieku. U podłoża tej dolegliwości leżą 
zaburzenia hormonalne, nieprawidłowa dieta oraz styl życia. 

Najbardziej znane odmiany trądziku to trądzik pospolity oraz 
młodzieńczy. Pozornie identycznie wyglądające zmiany skórne mogą 
być powodowane przez wiele różnych czynników. 

Prawie 80% nastolatków ma problemy z trądzikiem. Najczęściej 
zmiany trądzikowe znikają samoistnie. Jednak w niektórych przypad-
kach mogą utrzymywać się przez długi czas lub mieć tendencję do 
nawrotów. 

Trądzik pospolity jest jedną z  najczęstszych chorób skóry. 
W okresie pokwitania każdy człowiek ma mniej lub bardziej nasilone 
zmiany trądzikowe, które u większości osób w życiu dorosłym samo-
istnie ustępują. Istnieje twierdzenie, że im wcześniej pojawia się 
trądzik tym większe jest prawdopodobieństwo cięższego i długo-
trwałego przebiegu choroby. Wprawdzie kobiety i  mężczyźni do-
tknięci są nim w porównywalny sposób, to jednak mężczyźni częściej 
narażeni są na cięższe postacie trądziku pospolitego.

Trądzik, którego objawy rozpoczynają się po osiągnięciu dojrza-
łości, musi być zawsze różnicowany z innymi chorobami skórnymi 
o podobnym przebiegu oraz zaburzeniami endokrynologicznymi. 

W związku z tym, że opieka dermatologiczna staje się coraz bar-
dziej zaawansowana, rozwijają się również metody leczenia tej do-
legliwości. 

Niestety, bez zmian w diecie oraz bardzo często bez suplemen-
tów w postaci pigułek lub kremów, terapia nie będzie efektywna. 

Pamiętajmy również, że toksyny w pożywieniu, zanieczyszczenia 
powietrza oraz zła dieta, mogą spowodować wystąpienie trądziku 
nawet u osób z pozornie najzdrowszą i najmniej podatną na tę do-
legliwość skórą. 

Dlatego proszę się zapoznać z rewelacyjnym produktem firmy 
TERRY NATURALLY, który w sposób całkowicie naturalny i bez skut-
ków ubocznych pomaga zwalczyć trądzik oraz wszelkie objawy z nim 
związane. 

Swoją skuteczność produkt ten zawdzięcza bogatemu i różno-
rodnemu składowi. 

W skład ACNE ESSENTIALS wchodzą:
•  Witamina A w postaci retinolu, czyli najaktywniejszej formy. 
•  Witamina C, która jest antyoksydantem, skutecznie chronią-

cym naszą skórę przed toksynami, zniszczeniem oraz starze-
niem się.

•  Witamina B6 
•  Cynk – popularny suplement diety stosowany w  kuracjach 

przeciwtrądzikowych. Bardzo często lekarze przepisują go oso-
bom, które mają problem z częstym występowaniem stanów 
ropnych i zapalnych skóry. 

•  Chrom – suplementacja chromem może łagodzić trądzik u nie-
których pacjentów, przypuszczalnie dzięki pomocy w normali-
zacji metabolizmu w komórkach skóry.

•  Potas 
oraz 
•  Siarka – minerał, który działa antybakteryjnie, więc może opa-

nować stan zapalny, ale także zapobiega nadmiernemu świe-
ceniu się skóry, bo reguluje pracę gruczołów łojowych. Dzięki 
czemu pory się zwężają, a skóra jest czysta i matowa.

•  Łopian – ma działanie antybakteryjne oraz właściwości 
wzmacniające strukturę skóry, odżywiające ją, przez co jest 
stosowany w przypadku nadmiernej łamliwości włosów oraz 
ich wypadania. 

•  Boswelia 

Jeśli zmagasz się z trądzikiem, a jak wiemy, jest to walka żmudna 
i męcząca, koniecznie zapoznaj się z produktem firmy TERRY NATU-
RALLY „ACNE ESSENCTAILS” i odczuj różnicę w terapii trądziku już 
po kilku dniach. 

Zapraszamy do Markowej! 
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Stront... i bądź 
spokojny o swoje kości
Wiele mówi się o mocnych kościach i du-
żym zapotrzebowaniu na wapń i wita-
minę D, aby przeciwdziałać osteopo-
rozie w przyszłości. 

Niejednokrotnie jednak pomija się 
szczególną rolę strontu w funkcjono-
waniu i tworzeniu tkanki łącznej. 

Pierwiastek ten poprawia minerali-
zację i gęstość kości oraz bierze udział 
w tworzeniu kolagenu.

Osteoporoza jest zmorą naszych czasów. 
Z wiekiem kości stają się coraz słabsze, a ryzy-
ko osteoporozy wzrasta. Dotyka przeważnie 
kobiet po menopauzie, niemniej jednak każdy 
z nas powinien zadbać o zdrową dietę. Wszy-
scy wiemy, że zdrowe kości potrzebują dużej 
ilości wapnia, w związku z tym zaleca się spo-
żywanie nabiału. Co jeszcze powinniśmy jeść, 
aby mieć zdrowe kości?

Przede wszystkim powinniśmy unikać kil-
ku produktów. Sól warto ograniczyć do mini-
mum, ponieważ uniemożliwia ona wchłania-
nie wapnia. Zrezygnujmy z fast foodów. 

Nie zapominajmy również o innych skład-
nikach odżywczych, takich jak magnez, żelazo, 
czy… stront. 

Od XIX wieku wiedziano, że stront zacho-
wuje się w  organizmie jak wapń. Hamuje 
stany zapalne, zmniejsza wysięki, zmniejsza 
odczyny alergiczne, łagodzi kaszel (stąd za-
stosowanie w krztuścu w I połowie XIX w.), 
zwiększa krzepliwość krwi, łagodzi stany za-
palne stawów, przyśpiesza regenerację ko-
ści. Stront był stosowany w XIX i na początku 
XX wieku w leczeniu chorób pasożytniczych 
przewodu pokarmowego, głównie w zwal-
czaniu glist i tasiemców, jako środek prze-
ciwbakteryjny.

Obecnie stront również nie stracił swojego 
zastosowania. Współczesne badania potwier-
dziły, że organiczne związki strontu wzmacnia-
ją strukturę kości, zwiększają stopień minera-
lizacji tkanki kostnej, zapobiegają rozmiękcza-
niu kości. 

Stront jest stosowany w leczeniu osteopo-
rozy, osteomalacji, złamań i  pęknięć kości 
w wieku podeszłym, w profilaktyce złamania 
kręgów i szyjki kości udowej. Równocześnie 
zaleca się podawanie preparatów wapnia, któ-
ry jest sprawniej wbudowywany w  tkankę 
kostną w obecności strontu. Sam stront rów-
nież wchłania się do kości.

Do wskazań stosowania strontu należą 
również: 
   leczenie ciężkiej osteoporozy u kobiet po 

menopauzie z  dużym ryzykiem złamań 
w celu zmniejszenia ryzyka złamań kręgów 
i szyjki kości udowej;

   leczenie ciężkiej osteoporozy u  doro-
słych mężczyzn ze zwiększonym ryzy-
kiem złamań. 

Jakie interakcje strontu z innymi lekami 
oraz pokarmami zasługują na szczególną 
uwagę? 

Pokarm, mleko i produkty mleczne oraz 
preparaty zawierające wapń mogą zmniej-
szać dostępność biologiczną strontu; zaleca 
się zachowanie co najmniej 2 h odstępu. Le-
ki zobojętniające sok żołądkowy podane 
przed przyjęciem strontu mogą ograniczać 
jego wchłanianie; najlepiej podać je 2 h po 
przyjęciu produktu, niemniej jednak ze 
względów praktycznych dopuszcza się ich 
równoczesne podanie. 

Terry Naturally jest jedną z firm, które 
niezwykle cenią sobie wysoką jakość i natu-
ralność. 

Produkt STRONTIUM – Healthy Bone 
Strength and Bone Density został stworzony 
dla wszystkich pacjentów zmagających się ze 
słabymi kośćmi, włosami czy problemami 
z  uzębieniem. Dzięki swoim właściwościom 
i skrupulatnie dobranej formule, produkt ten 
dostarcza naturalny i czysty stront w wysoko 
wchłanianej formie. 

STRONTIUM – Healthy Bone Strength 
and Bone Density firmy Terry Naturally, to: 

   Całkowicie naturalne, roślinne źródło 
strontu, który nie jest syntetyzowany che-
micznie lub ekstrahowany z kamieni. 

   Łagodny proces wyodrębniania strontu 
z roślin zachowuje jego naturalne właści-
wości oraz dodatkowo, wzbogaca produkt 
o bioflawonoidy. 

   W skład produktu wchodzą również in-
ne pierwiastki śladowe, które pochodzą 
z alg morskich i zwiększają wchłanial-
ność strontu. 

Drodzy Państwo, jeśli borykacie się z prob-
lemami kostnymi, takimi jak osteoporoza, 
krzywica (dzieci) czy osteopenia, oraz jeśli nie-
obce są Wam problemy z kruchymi, łamiącymi 
się włosami, suchą skórą, łamliwymi paznok-
ciami i słabymi zębami, koniecznie zajrzyjcie 
do Markowej Apteki Pharmacy i  zapytajcie 
o STRONTIUM – Healthy Bone Strength and 
Bone Density firmy Terry Naturally.

Sr
Strontium

38
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► Panie doktorze, proszę nam powie-
dzieć, jakie są najczęstsze objawy choroby, 
z którymi pacjenci się do pana zgłaszają? 

Śmiało można powiedzieć, że jest kilka 
chorób, które występują najczęściej, są to 
między innymi: wypadanie włosów, trądzik 
różowaty, egzema, różnego rodzaju skórne 
reakcje alergiczne oraz oczywiście łupież (ło-
jotokowe zapalenie skóry). 

► Czy mógłby pan powiedzieć czytelni-
kom, jakie są objawy łojotokowego zapale-
nia skóry, czyli łupieżu? 

Pacjenci uskarżają się zazwyczaj na bar-
dzo suchą, podrażnioną i łuszczącą się skó-
rę oraz towarzyszący temu świąd. Najczęś-
ciej zmiany występują na głowie, twarzy, 
pomiędzy brwiami, w okolicach nosa oraz 
za uszami. Zdarza się, że mamy do czynie-
nia z obszerną, zaawansowaną postacią tej 
choroby, która może objąć skórę policzków, 
klatki piersiowej i pleców. Jeśli choroba wy-
stępuje u dzieci, dotyka najczęściej osoby 
w wieku poniżej 3 miesięcy oraz objawia 
się nadmiernym wydzielaniem i gromadze-
niem się łoju w skórze, wysychaniem na-
skórka i  jego łuszczeniem (tak zwana cie-
mieniucha). 

Najważniejszym jednak objawem pozo-
staje w dalszym ciągu swędząca, łuszcząca 
się skóra. Pacjenci często mówią, że łupież 
gromadzi się na ciemnych ubraniach, przy-
pominając niejako płatki śniegu. 

► Jakie są przyczyny łupieżu? 
Niestety, przyczyny nie zostały jeszcze 

dokładnie sprecyzowane. Jest to jedna z tzw. 
chorób idiopatycznych, czyli takich, których 
przyczyn nie znamy, wiemy tylko, jakie czyn-
niki mogą wpływać na pojawienie się obja-
wów, ich zaostrzenie czy długość leczenia. 
Jedną z przyczyn może być infekcja grzybi-
cza, jednak, jak już wspomniałem wcześniej, 
w dalszym ciągu nie mamy pewności, co jest 
bezpośrednią przyczyną łojotokowego zapa-
lenia skóry. 

► Czy jest możliwe, że łupież jest tylko 
objawem innej, poważniejszej choroby, 
która nie została zdiagnozowana? 

Śmiało można powiedzieć, że występo-
wanie innych, często poważniejszych cho-
rób, może być przyczyną zwiększonej podat-
ności tych pacjentów na równoczesne poja-
wienie się łojotokowego zapalenia skóry. 
Przykładowo osoby cierpiące na trądzik ró-

żowaty, egzemę, chorobę Parkinsona czy 
będące pod wpływem stresu odznaczają się 
znacznie większym ryzykiem zachorowania 
aniżeli osoby, które są całkowicie zdrowe. 
Dodatkowo objawy mają tendencję do nasi-
lania się w okresie zimowym, gdyż mroźny 
wiatr i niskie temperatury pogarszają stan 
skóry pacjenta. 

► Czy istnieją sposoby na walkę z łu-
pieżem jeszcze przed zasięgnięciem porady 
u dermatologa? Czy istnieją leki, dostępne 
bez recepty, które mogą okazać się sku-
teczne?

Większość pacjentów pojawia się u mnie 
już po jakimś czasie od wystąpienia obja-
wów. Próbują oni samodzielnie leczyć tę 
chorobę przy użyciu szamponów z kwasem 
salicylowym, szamponów opartych na bazie 
tzw. smoły węglowej („Coal Tar”), które no-
tabene są u Państwa dostępne, oraz produk-
tów zawierających siarczek selenu. 

► Jakie jest Pana zdanie na temat le-
ków bez recepty? Czy są one skuteczne?

Ujmę to tak, wszystko zależy od tego, 
w jakim stadium zaawansowania jest cho-
roba. Jeśli pacjent zmaga się z łagodną for-

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

Niby małe, ale jakże krępujące  
białe płatki na kołnierzu, 

czyli jak poradzić  
sobie z łupieżem...
Łupież jest niezwykle powszechnym i wstydliwym problemem. Cierpi na niego spora część populacji w różnym wieku. 
Nieskutecznie leczony może prowadzić do przedwczesnego łojotokowego łysienia oraz innych chorób skóry głowy.

Ci, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z łupieżem, wiedzą, jak uciążliwa jest ta dolegliwość. Sypiące się małe białe płat-
ki ze skóry głowy to raczej znikoma przyjemność, zwłaszcza estetyczna – zarówno dla osoby borykającej się z łupieżem, 
jaki i dla ludzi z jej najbliższego otoczenia.
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mą łupieżu, myślę, że sięgnięcie po leki 
dostępne w aptekach bez recepty jest roz-
sądną decyzją. W wielu przypadkach są one 
bardzo pomocne. Nie zapominajmy jednak, 
że łupież jest chorobą, która przychodzi 
i odchodzi. Oznacza to, że czasami wydaje 
nam się, że została ona wyleczona, jednak 
objawy nawracają po kilku tygodniach lub 
miesiącach. Większość moich pacjentów 
zgłasza się do mnie wtedy, gdy specyfiki 
bez recepty zwiodły. Podsumowując… My-
ślę, że OTC są skuteczne, ale jeśli objawy 
nie ustępują, należy udać się do dermatolo-
ga i zastosować silniejsze, które są dostęp-
ne tylko na receptę. 

►  Czy może nam pan doktor powie-
dzieć coś więcej na temat leków na recep-
tę, które stosuje się w leczeniu łupieżu?

Standardowo terapię łojotokowego za-
palenia skóry zaczynamy od prednizonu 
w postaci balsamu. Jest to łagodny steryd, 
który okazuje się być niezwykle skuteczny. 
Dodatkowo stosujemy również różnego ro-
dzaju szampony. 

►  Proszę powiedzieć, czy, ogólnie 
rzecz ujmując, polecałby pan zgłoszenie 
się do lekarza natychmiast po wystąpieniu 
objawów, czy udanie się do apteki po lek 
bez recepty najpierw, a następnie zasięg-
nięcie porady lekarza? 

Powiedziałbym: leki bez recepty naj-
pierw, jeśli nie ma poprawy w przeciągu 
dwóch tygodni – wtedy udanie się do le-
karza specjalisty. Należy pamiętać, że łu-
pież może być również pomylony z innymi 
chorobami. Jeśli chorobie towarzyszy za-
czerwienienie, podrażnienie skóry, świąd 
i  łuszczenie się naskórka, może to być 
równie dobrze infekcja grzybicza. Także 
miejmy to na uwadze. Wielokrotnie spot-
kałem się z sytuacją, gdzie pacjent był le-
czony na łojotokowe zapalnie skóry, a oka-
zało się, że cierpiał na infekcję grzybiczą, 
i odwrotnie. 

► Czy jest pan w stanie zdiagnozować 
łupież, bazując tylko i wyłącznie na obra-
zie klinicznym?

Zdecydowanie tak. W większości przy-
padków obraz kliniczny jest wystarczający 
i  nie potrzebujemy dodatkowych badań. 
W nielicznych przypadkach, kiedy diagnoza 
jest niejasna, przeprowadzamy biopsję skó-
ry, która jest badaniem nieinwazyjnym i po-
lega na pobraniu fragmentów skóry głowy 
poprzez zdrapywanie. Najczęściej jednak 

obraz kliniczny oraz objawy są wystarczają-
ce do postawienia właściwej diagnozy. 

►  Jak długo możemy pozwolić sobie 
na leczenie łupieżu lekami bez recepty? 
Kiedy zdecydowanie powinniśmy się udać 
do lekarza? 

Jak już wcześniej wspomniałem, 2 tygo-
dnie jest to czas, po którym powinniśmy 
skonsultować się z  lekarzem. Jeśli w  dal-
szym ciągu mamy objawy choroby, należy 
zaprzestać używania leków bez recepty 
i  sięgnąć po coś silniejszego. Pamiętajmy 
również, że w łagodnych przypadkach sa-
moleczenie może okazać się wystarczające, 
jednak w ciężkich przypadkach łupieżu cho-
roba może się rozprzestrzenić na inne par-
tie ciała, dlatego też nie należy zwlekać 
z wizytą u dermatologa.

► Czy istnieją czynniki, które mogą na-
silić objawy łupieżu? Niektóre składniki 
pokarmowe, kosmetyki?

Powiem tak: wszelkiego rodzaju alergie 
pokarmowe czy środowiskowe (takie jak 
alergie na farby do włosów czy kosmetyki) 
mogą mieć wpływ na pojawienie się choro-
by lub na nasilenie się jej objawów. Dodat-
kowo przewlekłe łojotokowe zapalenie skó-
ry może być również przyczyną wypadania 
włosów. W  takich sytuacjach przeprowa-
dzamy różne testy, włączając w to morfolo-
gię, żeby wykluczyć różne przyczyny, takie 
jak zaburzenia hormonalne czy niedobory 
witamin. 

► Czy istnieje związek między wystę-
powaniem łupieżu w  rodzinie pacjenta, 
jego wiekiem a  intensywnością objawów 
czy zwiększonym ryzykiem zapadalności 
na tę chorobę?

Zdecydowanie tak. Jeśli w rodzinie pa-
cjenta są osoby cierpiące na łojotokowe 
zapalnie skóry, możemy uznać za bardzo 
prawdopodobne, że na pewnym etapie ży-
cia również ten pacjent będzie się z choro-
bą zmagał.

Jeśli chodzi o przedział wiekowy… Pod-
ręcznikowo przedział wiekowy to dzieci 
poniżej 3. miesiąca życia oraz dorośli po-
między 30. a 60. rokiem życia. W praktyce 
jednak bardzo często spotykam się z oso-
bami, w wieku około 20 lat czy osobami 
w wieku nastoletnim, które mają objawy 
łupieżu. 

► Jak długo trwa leczenie łupieżu? 
Większość pacjentów zauważa znaczną 

poprawę w  przeciągu pierwszych dwóch 
tygodni terapii. 

Warto zauważyć, że wielu z nich jest lub 
było leczonych przez długi czas różnego ro-
dzaju specyfikami, które nie odniosły żad-
nego skutku. Może to być związane z nie-
właściwą diagnozą lub nietrafionym sche-
matem leczenia. Jest to zawsze sytuacja 
przykra, szczególnie z mojego punktu wi-
dzenia, gdyż zdaję sobie sprawę z tego, że 
w gruncie rzeczy łupież jest chorobą dość 
łatwą do opanowania. Naprawdę, właściwa 
i  szybka diagnoza może zaoszczędzić pa-
cjentowi trudności w życiu osobistym i za-
wodowym. 

Dlatego też jako lekarz zawsze sobie po-
wtarzam, żeby nie dać się ”nudzie”, jaka 
może wiązać się z tym, że po latach prakty-
ki coś tak pozornie trywialnego jak łupież 
przestaje być interesujące z  medycznego 
punktu widzenia. 

Zawsze myślę o pacjentach, więc świa-
domość, że ta choroba może naprawdę 
uprzykrzyć życie, pomaga mi w byciu lep-
szym specjalistą. 

Uczucie, które się pojawia po prawid-
łowym zdiagnozowaniu choroby i poroz-
mawianie z  pacjentem, który wreszcie 
czuje się swobodnie, jest naprawdę nie-
zastąpione. 

Dziękujemy za rozmowę! 

W razie dodatkowych pytań prosimy 
o kontakt z naszym ekspertem:

Marek Paliwoda, PA 
Vanguard Dermatology, polski dermatolog 

115 Nassau Avenue
Brooklyn, NY 11222
tel. 718-609-0310
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Biologicznie aktywny kolagen  
firmy Colway uderza w przyczynę, nie w skutek
Czas płynie nieubłaganie. Nie ma sku-
tecznej recepty na zatrzymanie pędzą-
cych wskazówek zegara. Każdy z nas 
był kiedyś dzieckiem. Paradoksalnie, 
większość dzieci pragnie dorosnąć jak 
najszybciej, by zasmakować wolności 
i samodzielności, które wiążą się z by-
ciem dorosłym. 

Jednak w późniejszych latach zaczynamy 
marzyć o tym, by cofnąć czas i powrócić do 
lat młodzieńczych, kiedy życie było proste, 
a skóra, choć modelowana przez całe dnie 
małymi rączkami, wracała szybko do niena-
gannej gładkości. 

Kto wie? Może pewnego dnia będziemy 
w stanie wrócić do przeszłości? Póki co jed-
nak musimy skupić się na pielęgnacji nasze-
go ciała i opóźnieniu efektów starzenia. Istnie-
ją bowiem produkty, które pomagają oso-
bom z dłuższym stażem na tej planecie po-
czuć, że ich skóra może do pewnego stopnia 
znowu wyglądać jak skóra niemowlaka. Jed-
nym z tych „cud-preparatów” jest Kolagen 
naturalny PLATINUM.

Kolagen PLATINUM jest hipoalergicznym 
białym żelem z unikalną formułą Q5-26.

W jego składzie znajdziemy następujące 
składniki: woda, kolagen, elastyna, kwas mle-
kowy oraz glikol propylenowy. Ten prosty, ale 
skuteczny skład powoduje, że produkt jest 
wolny od jakichkolwiek barwników i aroma-
tów chemicznych. Dla osób uczulonych na 
setki alergenów, np. parabenów, barwników, 
udoskonalaczy używanych w kremach, żelach 
i odżywkach – ten środek jest idealny. 

Stosowanie tego produkty zaleca się 
wszystkim osobom, które pragną zachować 
młodzieńczy wygląd skóry na dłużej. 

Kolagen PLATINUM Jest najczystszą po-
stacią kolagenu, która polecana jest szczegól-
nie do delikatnych części ciała, takich jak twarz 
czy dekolt (usuwanie blizn i zmarszczek, a tak-
że trądziku, przebarwień i pajączków). Produkt 
ten może być również stosowany do pielęgna-
cji innych delikatnych części ciała.

Kolagen naturalny PLATINUM jest nie-
zwykle skuteczny przy zabiegach odmładza-
jących skórę dojrzałą, a także przy niechirur-
gicznym liftingu twarzy. Świetnie sprawdza 
się po operacjach plastycznych. 

Żel sprzyja procesowi odbudowy włókien 
kolagenowych, poprzez stymulację komórek 
odpowiedzialnych za jego wytwarzanie (fi-
broblastów). 

Niedobór kolagenu naturalnego może 
powodować starcze zmiany na naszym ciele. 
Mogą pojawić się zmarszczki, cellulitis, prze-
barwienia, matowienie włosów oraz paznok-
ci, suchość skóry, a sylwetka może się przy-
kurczyć. Z  uwagi na to, że kolagen pełni 
niezwykle ważną funkcje obronną, jego brak 
może powodować groźne dla zdrowia i życia 
zmiany oraz zaburzenia w układzie odpor-
nościowym. Uzupełnienie kolagenu może 
ograniczyć wnikanie oraz rozszerzanie się 
ciał patogennych, takich jak drobnoustroje, 
toksyny, a także komórki nowotworowe.

Starzejąc się zmniejsza się zawartość kola-
genu w naszej skórze, dlatego Kolagen PLA-
TINUM jest niezbędny w procesie regeneracji. 

Elastyna również przyczynia się do tego 
efektu, gdyż jest siostrzanym białkiem kola-

genu. Kwas mlekowy natomiast zapewni 
nienaganną, świetlistą cerę oraz  równo-
mierny i promienny koloryt. 

Systematyczne stosowanie preparatu 
sprawia, że skóra staje się jędrniejsza, bar-
dziej elastyczna, zmarszczki oraz blizny zo-
stają wygładzone. 

Stosowanie Kolagenu naturalnego może 
zastąpić wiele kosmetyków, których używa-
my na co dzień. Zaoszczędzi nam to dodatko-
wego czasu spędzanego na pielęgnacji twa-
rzy, a opakowanie 50 ml przy prawidłowym 
stosowaniu wystarcza na od 2 do 3 miesięcy.

Sposób używania Kolagenu PLATINUM 
jest bardzo łatwy, ale warto pamiętać o pa-
ru wskazówkach: 
1)  stosujemy go na dokładnie umytą i wil-

gotną skórę, raz lub dwa razy dziennie, 
2)  rozprowadzamy cienką warstwę żelu po 

całej powierzchni skóry i wklepujemy go 
zgodnie z układem mięśni, 

3)  nie powinniśmy tego robić bezpośrednio 
po oczyszczeniu skóry produktami, które 
zawierają alkohol, kwasy owocowe, cynk, 
ceramidy czy retinol, gdyż substancje te 
powodują denaturalizację kolagenu i ela-
styny oraz zmniejszenie ich aktywności. 
Jeśli jednak postanowimy zastosować 
swój ulubiony krem, balsam czy olejek, 
który ma odczyn kwasowy lub zawiera 
substancje wymienione powyżej, pamię-
tajmy o odczekaniu minimum 30 minut, 
zanim użyjemy kolagenu naturalnego. 

Pamiętajmy, że warto czasem zmienić swoje 
codzienne rytuały pielęgnacyjne twarzy 
i sięgnąć po produkt, który je uczyni łatwiej-
szymi oraz bardziej efektywnymi. 
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Wiosną każdy z nas jest 
pełen energii i chęci do życia...
W  okresie wiosenno-letnim wielu z  nas 
skarży się na przesuszenie skóry. Przy cerze 
suchej czy wrażliwej nadmiar słońca i brak 
odpowiedniej ochrony może wywołać do-
kuczliwe objawy – w skrajnych wypadkach 
zaczerwienienie, pieczenie, uczucie ściąga-
nia, a nawet łuszczenie. Dlatego jak naj-
szybciej warto przestawić się w codziennej 
pielęgnacji na kremy intensywnie nawilża-
jące. Powinny w swoim składzie zawierać 
antyoksydanty, witaminę E i prowitaminę 
B5. Emolienty odbudują warstwę lipidową 
naskórka, nawilżą skórę i będą ją chronić 
przed działaniem czynników zewnętrznych.

Dodatkowo, jeśli masz skłonność do za-
burzeń pigmentacji, a latem nie chroniłeś/aś 
się odpowiednio przed słońcem, posłonecz-
ną pamiątką mogą być nowe przebarwienia 
oraz zbrązowienie tych już istniejących. 

Każdy z nas obawia się procesu starzenia 
się skóry, który jest dodatkowo przyspieszo-
ny przez nieprawidłowe odżywianie, brak 
dogłębnego nawilżenia skóry oraz zbyt częs-
ty i intensywny kontakt ze słońcem. 

Dzięki unikatowej formule produktów 
firmy Terry Naturally, upływ czasu nie wyda-
je się już tak groźny. 

Dbałość o piękną skorę zaczyna się od 
wewnątrz! 

W badaniach klinicznych udowodniono, 
ze AGELESS RADIANCE™ zwiększa jędrność 
skóry o 55% oraz jej blask o pond 62%. 

Słońce, wiatr, stres oksydacyjny (wolne 
rodniki) oraz wiek mają negatywny wpływ 
na naturalne piękno naszej skóry. 

Stosowanie preparatu AGELESS RADIANCE 
przynosi następujące efekty (dowiedzione 
klinicznie): 

•  Zwiększenie nawilżenia skóry i  ela-
styczności nawet o  54% po 8 tygo-
dniach;

•  Redukcja zmarszczek i ochrona młodej 
skóry;

•  Poprawa jakości snu oraz zwiększenie 
poziomu energii;

•  Wsparcie antyoksydacyjne. 

AGELESS RADIANCE to unikatowa mie-
szanka, która stymuluje proces odnowy skó-
ry, który jest nie tylko skuteczny, ale przede 
wszystkim bezpieczny. W składzie tego pro-
duktu znajdziemy wyciąg z pestek francu-
skich winogron, dysmutazy ponadtlenkowej 
(SOD-B®), cytrynian cynku, witaminę C, wy-
ciąg z Boswellia oraz kurkuminę. 

EKSTRAKT Z PESTEK WINOGRON 
Ekstrakt z pestek winogron jest stosowany 
przede wszystkim w walce z wolnymi rodni-
kami oraz stresem oksydacyjnym. W nasio-
nach winogron są zawarte proantocyjanidy-
ny - cząsteczki, które posiadają dobroczynną 
właściwość: radykalnie przechwytują wolne 
rodniki, neutralizując je, sprawiając, że nie 
są już szkodliwe dla komórek naszego ciała.

Proantocyjanidyny obficie występujące 
w pestkach winogron wykazują się wysoką 
skutecznością w  działaniu antyoksydacyj-
nym, będącym w stanie przeciwdziałać proce-
som peroksydacji lipidów na korzyść błon 
komórkowych. 

Ponadto posiadają właściwości hamują-
ce enzymy odpowiedzialne za degradację 
włókien skórnych. 

Protoantycyjanidy posiadają działanie 
antyoksydacyjne 50 razy silniejsze niż wita-
miny C i E, beta-karoten i selen. 

Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) jest to 
enzym naturalnie występujący w naszym orga-
nizmie, którego zadaniem jest degradacja wol-
nych rodników oraz działanie przeciwzapalne. 

EKSTRAKT Z FRANCUSKIEGO MELONA 
Wyciąg z  owocu melona, który uprawiany 
jest wyłącznie w regionie Luberon, w połu-
dniowej Francji. 

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

WITAMINA C 
Dermatolodzy są zgodni, że kwas askorbino-
wy zawarty w witaminie C świetnie wpływa 

na cerę. Skutecznie walczy z wolnymi rodni-
kami, pozwala dłużej cieszyć się młodym 
wyglądem, lecz także pomaga w walce z ło-
jotokiem i trądzikiem.

Przyjmowana w odpowiednio wysokim 
stężeniu, ma świetny wpływ na kondycję 
skóry. Nie tylko ją odmładza, ale chroni też 
w pewnym stopniu przed wpływem promie-
niowania UV i dodaje jej blasku. Ma też dzia-
łanie nawilżające i przeciwzapalne. Nie jest 
jednak obojętne, w jakiej formie dostarczy-
my ją organizmowi.

WYCIĄG Z BOSWELII I KURKUMY
Regularne wewnętrzne stosowanie kurkumy, 
w postaci łyżeczki rozpuszczonej w gorącej 
wodzie lub mleku, pomaga zachować piękną 
i promienną skórę. Łagodzi również trądzik 
i wszelkie zmiany na skórze twarzy, oczysz-
cza bowiem krew i uwalnia szkodliwe toksy-
ny zalegające pod warstwą skóry.

Nie czekaj, aż będzie za późno! Twoja 
skóra zasługuje na królewskie traktowanie, 
które zapewnisz jej dzięki doskonałej serii 
produktów firmy Terry Naturally! 
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Wiosenna odnowa 
z formułą Hair, Skin & Nails
Wygląd odzwierciedla nasz stan zdro-
wia. Sposobem na zdrowy wygląd 
jest zdrowy tryb życia – kuracja pro-
sta, a zarazem bardzo skuteczna. 

Gdy w  tym, co jesz, jest za mało 
mikro-  i  makroelementów, od razu 
odbija się to na twoim wyglądzie. Ce-
ra staje się ziemista, włosy zaczynają 
wypadać, paznokcie łamią się. 

W tej sytuacji trzeba natychmiast 
zacząć działać! 

Co możemy zrobić?

Po pierwsze, skomponować odpowied-
nią dietę. Należy zadbać o to, żeby nie bra-
kowało nam witamin i minerałów. Mówiąc 
krótko, należy wziąć pod lupę swój sposób 
odżywiania. 

Jeśli problem z wypadającymi, słabymi, 
suchymi i łamiącymi się włosami utrzymuje 
się niezależnie od diety, jeśli, mimo zmian 
dietetycznych, borykamy się z problemami 
skórnymi i  łamiącymi się, słabymi paznok-
ciami, warto sięgnąć po suplementy, które 
wspomogą nasz organizm. 

Lśniące włosy, promienną i jędrną skórę 
oraz twarde paznokcie zawdzięczamy odpo-
wiedniej dawce witamin i minerałów. 

Jeśli w  organizmie brakuje któregoś 
z nich, włosy zaczynają wypadać, paznokcie 
łamać się, a cera szarzeje. 

Z pomocą idzie nam firma Futurebiotics 
oraz jej produkt Hair, Skin, Nails.

Jest to bogata mieszanka mikroelemen-
tów, makroelementów, witamin oraz wielu 
innych naturalnych substancji, które wzmoc-
nią i  poprawią kondycję naszych włosów, 
skóry i paznokci. 

Są to m.in.:
   Prowitamina A  (beta-karoten): sprzyja 

regeneracji komórek, utrzymuje odpo-
wiedni poziom nawilżenia skóry i zapo-
biega jej rogowaceniu. Witamina A jest 
wielofunkcyjna i pozwala pozbyć się wie-
lu niedoskonałości naszej skóry. Ponadto 

jest dobrze tolerowana, dlatego mogą jej 
używać osoby o praktycznie każdym ty-
pie skóry. Będzie pomocna w nawilżeniu 
i odżywieniu skóry suchej, ukoi cerę mie-
szaną oraz trądzikową. Witamina A ma 
działanie regulujące, dlatego będzie 
sprzyjała zmniejszeniu produkcji sebum 
i widoczności porów.

   Witamina E (tokoferol): chroni przed 
wpływem wolnych rodników, odnawia 
lipidy międzykomórkowe i wzmacnia na-
czynia krwionośne. 

  Witamina E wykorzystywana jest od bar-
dzo dawna w  medycynie, ale również 
w  kosmetyce. W  tej drugiej dziedzinie 
zyskała miano „witaminy młodości”, po-
nieważ opóźnia procesy starzenia się 
skóry. Także wiemy już na pewno, że wi-
tamina E potrzebna jest każdemu z nas, 
by jak najdłużej zachować młody, zdro-
wy wygląd.

   Witamina B6 (pirydoksyna): ma między 
innymi zastosowanie przy leczeniu łojoto-
kowego zapalenia skóry. To dolegliwość, 
która może skutkować wypadaniem wło-

sów. Często występują też wręcz „jedno-
czasowo”. Witamina B6 wspomaga lecze-
nie nadmiernej utraty włosów. 

   Witamina C stymuluje przepływ krwi, 
a tym samym zwiększa dopływ składni-
ków odżywczych do cebulek włosów. 
Dzięki temu włosy rosną zdrowe, mocne 
i lśniące.

   Witamina B12 organizm ludzki nie jest 
w  stanie poprawnie funkcjonować bez 
odpowiedniej dawki witaminy B12. W du-
żych ilościach występuje ona w produk-
tach takich jak mięso, ryby, nabiał oraz 
jaja. Jej niedobór jest między innymi od-
powiedzialny za problem nadmiernego 
wypadania włosów.

   Kwas foliowy sprawia, że włosy rosną 
mocne i zdrowe. 

   Do tego produkt zawiera magnez (niedo-
bór magnezu może doprowadzić do 
wzmożonego wypadania włosów. Co 
więcej, odpowiada to również za kru-
chość i  nadmierną suchość struktury 
włosa), wapń, żelazo, cynk oraz selen. 

Swoją unikalność produkt ten jednak zawdzię-
cza opatentowanemu kompleksowi, w które-
go skład wchodzą: 

– NAC
– ekstrakt z liści skrzypu polnego 
– ekstrakt z owsa 
– bioflawonoidy z cytrusów
–  rutyna (Rutyna jest flawonoidem po-

chodzenia roślinnego, który może być 
pozyskiwany z pąków perełkowca ja-
pońskiego, ziela gryki, ruty, berberysu 
pospolitego, dziurawca zwyczajnego, 
mięty pieprzowej czy czarnego bzu.)

– żeń-szeń 
Jeśli masz jakiekolwiek problemy z kondycją 
Twojej skóry, włosów czy paznokci, nie zwlekaj, 
tylko wstąp do Markowej i zapytaj o produkt 
HAIR, NAILS AND SKIN firmy Futurebiotics. 

Wszystkie składniki są skomponowane 
w  sposób unikalny, dzięki czemu produkt 
ten stanowi niesamowitą odżywkę dla na-
szej cery oraz włosów. 

Zapraszamy serdecznie!
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► Jak się zaczęła Pana przygoda ze Sta-
nami? Co spowodowało, że Pan tutaj przy-
jechał? 

Przyjechałem tutaj tyle lat temu, a wyda-
je się, jakby to było wczoraj. Mój Tatuś w trak-
cie kampanii antysemickej w 1967–1968 r., 
wywołanej przez Komunistów, stracił pracę. 
Nie było warunków do życia i moja rodzina 
zdecydowała się wyjechać. Ja osobiście nie 
chciałem nigdzie wyjeżdżać, ale nie chciałem 
też zostać sam w Polsce. Moja ówczesna na-
rzeczona również doradzała, żebym wyje-
chał, mam nadzieję, że nie dlatego, by się 
mnie pozbyć (śmiech).

►  Proszę opowiedzieć czytelnikom 
„Markowej Apteki” o swojej karierze. Jest 
Pan sławny przede wszystkim z piosenki 
„Konik na biegunach”...

Po przyjeździe do Stanów próbowałem 
swoich sił w różnych polonijnych ośrodkach, 
to był rok 1970. Niestety Polonia była głów-
nie emigracją wojenną i przedwojenną, a ja 
śpiewałem piosenki studenckie. Nie przemó-
wiły do nich moje piosenki, to była różnica po-
koleniowa. Śpiewałem na przykład „32 grud-
nia” i  ludzie mówili „przecież nie ma takiego 
dnia”, a to wszystko było literacką przenoś-
nią... Kulturowa różnica była mocno odczu-
walna. Wyżyć z tego się nie dało, musiałem 
więc skoncentrować się na czymś innym. 
Złożyłem aplikację do Philadelphia Universi-
ty na kierunek Ochrona Środowiska, dosta-
łem się i ukończyłem go.

► Z jakiego powodu wybrał Pan akurat 
kierunek ochrona środowiska, który nie 
jest powiązany z muzyką?

W  Polsce studiowałem geografię, cztery 
lata miałem zaliczone, a ochrona środowiska 
zaczynała być dopiero modna w  Stanach. 
W ówczesnym momencie powstało dużo de-
partamentów w  Nowym Jorku, New Jersey, 
między innymi Departament Ochrony Środo-
wiska. Wszystkie moje przedmioty zostały za-
liczone, więc po 2 latach nauki uzyskałem tytuł 
magistra. Jeszcze przed ukończeniem studiów 
zostałem zatrudniony w Crenton, co świadczy-
ło o tym, jak popularny i właściwy był ten kie-
runek. Ogółem przepracowałem dla stanu 
New Jersey 30 lat w Departamencie Ochrony 
Środowiska w Crenton.

► Gdybyśmy mieli wrócić do czasów 
przed przyjazdem do Stanów... Jak wyglą-
dała Pana kariera w czasach studenckich 
i skąd się wzięła inspiracja do „Konika na 
biegunach”?

Obracałem się przede wszystkim w śro-
dowisku studenckim, jeszcze nawet przed 
studiami, uczestniczyłem w konkursach mło-
dych talentów, więc mając już 16 lat wystę-
powałem w Lublinie, zostałem wyróżniony, co 
zaowocowało tym, że wysyłano mnie do wo-
jewódzkich i ogólnopolskich konkursów. I na-
wet mi się udało, bo na jednym z konkursów 
uzyskałem 2. miejsce, a śpiewałem piosenkę 
po angielsku. Co jest ciekawe, bo w Ameryce 
śpiewałem po polsku. Nie lubię śpiewania po 
angielsku z akcentem, a ja, niestety, mimo że 
mocno się starałem, ten akcent mi pozostał.

W 1962 r. powstał „Konik na biegunach”. 
Pojechałem na Obóz Piosenkarski do Koło-
brzegu. Był to studencki konkurs, na który 
przyjechał również Kabaret „Cyrulik” z Kra-
kowa. „Konik” był ich piosenką kabaretową, 
która bardzo mi się spodobała. Chciałem ją 
sam zaśpiewać. Moje marzenie się spełniło, 
uzyskałem od Kabaretu pozwolenie. W 1962 
r. nagraliśmy utwór dla Radia Lublin. Aż się 
czerwienię, słuchając go teraz, miałem wte-
dy fatalną dykcję. Pierwsze publiczne wystą-
pienie odbyło się dzięki ogólnopolskiej au-
dycji „Mikrofon dla Wszystkich”. Pozytywny 
odbiór sprawił, że po audycji dostawałem 
mnóstwo listów z prośbą o słowa piosenki. 
W 1965 r. nagraliśmy z warszawskim zespo-
łem Kawalerowie utwór dla III Programu. I ta 
wersja nagrania stała się najbardziej popu-
larna. Oczywiście najbardziej popularna 
w Pocztówkach Dźwiękowych. 

W 1988 r. wokalistka Urszula ze Stasiem 
Sadowskim wyjechali do Stanów. Spotkałem 
się z nimi i wtedy po raz pierwszy usłyszeli 
ten utwór. Urszula nawet się rozpłakała. Po-
stanowiliśmy więc, że razem nagramy tę 
piosenkę. Oni wrócili do Polski, ja zostałem 
w Stanach. Nagrali to sami i odnieśli wielki 
sukces. I tak zaistniała ta piosenka, stając się 
równocześnie najsłynniejszą piosenką Urszuli. 

► Czy rozważał Pan ostatnio powrót do 
muzyki?

Ja cały czas działam. W związku z tym, że 
jestem na emeryturze, mam więcej czasu dla 

siebie. Staram się częściej koncertować 
w Polsce. Ostatnio Polskie Radio wydało no-
wą płytę, na której znajduje się koncert 
z Lublina w Teatrze Starym z moją najnow-
szą piosenką pod tytułem: „Mój Lublin”. Jest 
to piosenka-kolęda, zimowa i zmysłowa.

► W jakim języku Pan teraz śpiewa?
Śpiewam po polsku, a od czasu śmierci 

mojej Mamy chciałem się tak jakby ziden-
tyfikować się z korzeniami mojej rodziny, 
więc zacząłem też śpiewać piosenki w ję-
zyku jidysz. Są to piosenki polsko-żydow-
skie, głównie przedwojenne, nostalgiczne, 
połączone z  wizualizacją, która została 
przygotowana przez moją partnerkę życio-
wą Larissę Baldovin. Śpiewałem już pio-
senki w tym języku w Kazimierzu, na Festi-
walu Singera, w  synagogach we Wrocła-
wiu, w  Piwnicy Pod Baranami, a  nawet 
w Szwecji. 

► Czy jest coś, co robi Pan dla swojego 
zdrowia? Ćwiczenia, przyjmowanie suple-
mentów? 

Oczywiście! Z  wiekiem muszę skupiać 
większą uwagę na moim zdrowiu. Moim 
głównym suplementem jest tran. Dodatko-
wo uwielbiam spacerować, zwłaszcza z mo-
im psem. Jest on już starszy, ale bardzo mnie 
relaksuje, wszędzie go zabieramy. Ma nawet 
europejski paszport. 

► Czy ma Pan radę, wskazówkę dla Po-
laków przyjeżdżających do Stanów, gdy 
zderzają się oni z tutejszą rzeczywistością? 

Jeśli zdecydowali się na emigrację, to 
muszą przezwyciężyć tę nostalgię, która to-
warzyszy tego typu przeżyciom. Mnie zajęło 
około 5 lat zanim stanąłem na nogi. Najważ-
niejsze, aby wejść w środowisko amerykań-
skie, to bardzo pomoże w opanowaniu języ-
ka angielskiego, rozszerzy horyzonty, posze-
rzy znajomości. Tu nie ma stagnacji, z dnia 
na dzień może się coś wydarzyć, kiedy spo-
tykamy różnych ludzi. Trzeba być też upar-
tym w tym, co się robi, i cierpliwym, bo to 
zajmuje czasami dużo czasu, ale jeśli ma się 
cel, chce się coś zdobyć, to się zdobędzie. 
Młodym jest łatwiej, ale nie można rezygno-
wać. Marzenia ma się w każdym wieku i te-
go trzeba się trzymać.

„KONIK NA BIEGUNACH” 
w trzech odsłonach, od kabaretu po Urszulę...
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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.
Wiosna się budzi, kwitną 

żonkile,
kot po ogrodzie gania
chcecie docenić w pełni 

te chwile?
strzeżcie się kości złamania! 

Przyjmujcie wapno,  
Panowie mili

i Panie dbające o zdrowie
byście w zalążku wszelkie 

zdusili
choroby zwyrodnieniowe

Choć dusza ciągle łaknie 
zabawy

a serce dzikiej miłości
trzeba uważać na sztywne 

stawy
i nieelastyczne kości 

Calcium pomaga na układ 
nerwowy

i nawet płodność wzmaga
gdybyś miał kiedyś problem 

łóżkowy
nikt cię nie nazwie 

„łamaga”

Na gęstość włosów,  
paznokci lśnienie

i żeby bez stresu żyć
wystarczy jedno 

postanowienie:
codziennie wapno pić!

Gdy pylą trawy i z nosa 
kapie

a oczy zalewa łza
niejeden się za głowę łapie
bo nie wie, że wapno ma

W proszku, w pigułce
jak tylko chcesz
stoi na półce 
więc WAPNO bierz! 

Młody chłopak przy okienku:

– Chciałbym kupić coś na przeziębienie.

– Dla Pana?

– Nie, dla dziewczyny.

– A gorączka jest?

– Tak.

– Wysoka?

– No… tak ze 160 cm…

  

Lekarze podjęli akcję strajkową. 

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poin-

formował, że Ministerstwo odpowie 

na ich postulaty natychmiast po zna-

lezieniu farmaceuty, który będzie 

w stanie je odczytać...

  

Trwają badania nad nowym le-

karstwem. Pacjenci zostali podzieleni 

na dwie grupy: ci co biorą je i ci co 

dostają placebo. Pełna dyskrecja 

– nikt nic nie wie.

Nagle do lekarza przychodzi je-

den z pacjentów:

–  Doktorze, zamieniliście mi le-

karstwo!

Doktor pyta bardzo ostrożnie:

–  A  co Pana skłania do takiego 

twierdzenia?

–  Prosta sprawa. Wcześniej jak 

wyrzucałem te pastylki do klopa 

to  pływały. A  teraz nagle zaczęły 

tonąć…

  

Hipochondryk u lekarza

– Doktorze. Żona mnie zdradza 

a rogi mi nie rosną.

– Wie Pan, z tymi rogami to taka 

przenośnia.

– Uff, co za ulga. Już myślałem że 

to niedobór wapnia...

  

Najpaskudniejsza choroba: hemo-

roidy. Ani samemu obejrzeć, ani zna-

jomym pokazać.
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