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Włosy jak 
od fryzjera

zero  
cukru

czym go zastąpić 

by nie poczuć 
żadnej różnicy

Odkąd piję  
świeże soki  
mam więcej  
energii

dieta

➤➤ sposoby na podkrążone oczy ➤➤ kiełki lepsze od nowalijek

cena 6,99 zł 
(w tym 8% VAT)

jedyny 
MAGAZyn

#bezpresji
#bezwyrzeczen

#bezretuszu 

zdjĘcie   
bez retuszu!

Katarzyna  
Glinka

detoks    
   na wiosnę
● usuniesz toksyny  
● dodasz sobie sił  
● zyskasz ładną skórę

Nowe i odmienione!

➤ dobrze 
ułożone 

➤ bardziej  
gęste

➤ lśniące
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Jak siedzieć 
zeby plecy  
nie bolały
Proste ćwiczenia  
do zrobienia  
przy biurku

to jest Wazne 
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ZDROWY

NOWOŚĆ!
PRAKTYCZNA

POMPKA

USUWA 99% MAKIJAŻU

POZNAJMY SIĘ! WEJDŹ NA MICELOMANIA.PL, 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ I OTRZYMAJ 
KOD RABATOWY NA ZAKUPY

POMÓŻ NAM TWORZYĆ
INNOWACJE I WEŹ UDZIAŁ 
W BADANIU

SKÓRY

ODDECH

NOWY PRODUKT SENSIBIO H2O 500 ML Z POMPKĄ DOSTĘPNY W NAJLEPSZYCH APTEKACH ORAZ W DROGERIACH 

* Badanie na 12 ochotnikach, CIREC Francja 2017  i badanie na 20 ochotnikach, Chiny 2018. 

DLA

ŁAGODZI I PIELĘGNUJE SKÓRĘ

Aby skóra mogła oddychać i chłonąć 
składniki odżywcze potrzebuje
odpowiedniego oczyszczenia. Sensibio 
H2O to najlepsza odpowiedź na 
zanieczyszczenia różnego pochodzenia 
- usuwa z powierzchni skóry aż 99% 
makijażu, 98% pyłów zawieszonych             
PM 2,5 – PM 1 oraz 78% metali ciężkich.* 
Jego działanie opiera się na ekobiologii 
skóry, co sprawia że jest bezpieczny 
nawet dla tej najbardziej wrażliwej.               
Koi i pielęgnuje ją, dzięki czemu 
uwielbiają go dermatolodzy.
Efekt? Promienna i oczyszczona skóra 
bez śladu zanieczyszczeń.

USUWA 78% METALI CIĘŻKICH

NEXTO : OrderID: 2848096
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  nasI eksperCI   

➤➤  Na wiosnę robimy   
 nowe otwarcie 
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Katarzyna Bigos 

instruktorka itness  
i pole dance,  
blogerka

Od wielu lat propaguje zdrowy tryb życia.  
Przekonuje, że dzięki odpowiednim ćwicze-

niom można zapobiec bólowi kręgosłupa. 
(„Jak siedzieć, by nie bolały plecy”, str. 82)

Katarzyna 

Błażejewska-Stuhr 

dietetyczka, prowadzi bloga 
„Mama w wielkim mieście” 

Jak każda z nas codziennie jest narażona 
na stres. Ale jako specjalistka od żywienia wie, 
jak sobie z nim radzić. Poleca pyszne sposoby 
na rozładowanie napięcia i wzmocnienie ner-
wów. („Czy jedzenie pomaga na stres?”, str. 78)

dr n. farm.  

anna Makowska 
farmaceutka, pedagog,  
www.doktorania.pl

Na swoim blogu Doktor Ania prześwietla rynek 
spożywczy i farmaceutyczny. Poleca dobre pro-

dukty i przestrzega przed kiepskimi. U nas pi-
sze, jak wybrać dobre jajka (str. 40)

Specjalizuje się w nowych metodach leczenia 
cukrzycy i w tym numerze właśnie o nich dla 
nas pisze. Jednak swoim pacjentom powta-

rza, że zawsze najważniejsza jest proilaktyka. 
(„Tak się dzisiaj leczy cukrzycę”, str. 20)

Doskonale rozumie kobiety. Doradza im 
w sprawach prywatnych i zawodowych. U nas 
podpowiada, jak się nie męczyć pracą. („Moż-

na pracować z większą lekkością”, str. 96)

lek. med. Jacek Bogdał  
diabetolog,  
NZOZ „Twój Lekarz”,  
www.twojlekarz.net 

Celestyna  
Osiak 

mentor biznesowy i soul 
coach, www.celestyna.pl

16

22

Z
wykle o tej porze wy-

ciągamy z szaf lżejsze 
ubrania i dochodzimy 
do wniosku, że „jak co roku 
się skurczyły”. Wczesną 

wiosną czujemy spadek energii i ciągle się 
przeziębiamy. Mamy na to sposób – detoks 
(str. 28). W tym numerze przekonujemy, 
że może być przyjemny, a efekty widać 
błyskawicznie. Wypróbujcie z nami zdrową 
strategię oczyszczania. To się sprawdza! 

➤ My w redakcji unikamy postanowień no-

worocznych, bo zimą trudno je zrealizować. 
Wolimy zmiany na wiosnę. Wtedy piękna 
pogoda i słońce dopingują nas do działania. 
Nie jest to rewolucja. Każda z nas robi tylko 
jedną rzecz dla poprawy zdrowia (str. 36). 
Już po miesiącu widać różnicę: w nastroju, 
w badaniach, na wadze. Też spróbujecie?
 

➤ Życie bez cukru może być słodkie. Kto nie 
wierzy, niech zajrzy na str. 64 i 76. Znajdzie-

cie tam plan, jak rozstać się z cukrem, oraz 
przepisy na zdrowe ciasta świąteczne.

➤ Czekamy na Was także na Facebooku: 
facebook.com/magazynsamozdrowie  

i Instagramie: @samozdrowie_magazyn

Agnieszka Wierzbicka
redaktor naczelna

Samo Z drowie to sposób 
na lepsze samopoczucie i  nastrój.   

74
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żyj naturalnie jesteś PiĘKnabądź zdrowa

06  na dobry start  
Nowe odkrycia i cenne wskazówki.

10  praca w ogrodzie i spacery 
to najlepszy relaks  

Wywiad z Katarzyną Glinką.
 

16  Wiosna – czas na zmiany  

Zrób porządki i zadbaj o siebie. 

20  tak się teraz leczy cukrzycę  

Nowoczesne metody terapii.

22  Gładkie usta bez infekcji  
Koniec z zajadami i opryszczką.

24  Dlaczego nie możesz schudnąć?  

Co robić, gdy dieta i trening nie działają.

26  słabe punkty kobiety  

Na co chorujemy częściej od mężczyzn.

28  TemaT numeru Zrób sobie 
zdrowy detoks  Mądre nawyki, dieta 
i kosmetyki, dzięki którym uwolnisz ciało 
od toksyn. 

36  jedna rzecz, którą robię dla 
zdrowia Patenty naszych redaktorek.

38  poradnia samego Zdrowia  

Eksperci odpowiadają na wasze pytania.

40  jak wybrać dobre jajka  

Podpowiada Doktor Ania.

 

42  Nowości  
Sposoby na ból i lepsze trawienie. 

44  porządki w stylu eko  

Jak idealnie posprzątać dom i pozbyć 
się bakterii bez użycia szkodliwych 
detergentów.

48  ajurweda 

Masaże, dieta, medytacja i joga 
pomagają zapobiegać chorobom. 

 

50  Dodaj skórze energii  
Sprawdzone sposoby i kosmetyki, 
które dodają cerze blasku.

54  Trzy patenty na...  
włosy jak od fryzjera  

Lepsza objętość, zdrowy połysk 
i piękny kolor na dłużej.

56  trendy prosto z natury  

Kwiatowe perfumy, roślinne olejki, 
lekkie kremy w sam raz na wiosnę. 

 

58  Dlaczego mam  
podkrążone oczy?  

Patenty na cienie i obrzęki. 

60  Hit kosmetyczny 2018 

Wybierz najlepszy kosmetyk z apteki 
i wygraj atrakcyjne nagrody. 

 

62  Nowości  
Jaka pomadka jest dobra dla ciebie? 
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Magazyn o dobryM życiu
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ćwicz z radością zaopiekuj się sobą

64  Nowe życie bez cukru  

Dieta bez słodyczy to same korzyści. 
Zyskasz smukłą igurę i energię. 

70  superfood bez rujnowania 
portfela 

Dietetyczne hity z polskiego 
warzywniaka. Tanie i równie dobre!

72  trzy przepisy na kiwi  
Witaminowy zastrzyk dla organizmu. 
Zjedz w sałatce, koktajlu i cieście.

74  fokus na kiełki  
Młode pędy lepsze niż suplementy.

76  Zdrowa Wielkanoc dla łasuchów  

Mazurek bez cukru i pascha bez 
mleka. W święta też może być zdrowo.

78  czy jedzenie pomaga na stres? 

Felieton dietetyczki  
Katarzyny Błażejewskiej-Stuhr.

80  Nowości  
Przepis na sałatkę z jarmużem. 

82  jak siedzieć, by nie  
bolały plecy  
Instruktorka itness Katarzyna Bigos 
pokazuje ćwiczenia, które odciążają 
kręgosłup i wzmacniają mięśnie. 

 
86  tak się teraz trenuje!  

Oryginalne odmiany jogi, innowacyjny 
trening interwałowy i aplikacje, które 
pomagają rzeźbić ciało. 

 
88   cztery kroki do aktywności  

Sposoby, które poprawiają wydajność 
treningów i chronią przed kontuzją. 

90  Uwaga, to jest zaraźliwe!  
Jak nie przejąć niezdrowych 
nawyków i złego zachowania  
od najbliższego otoczenia. 

94  trening szczęścia  
Nie poddawaj się na starcie i naucz 
się optymizmu. 

 
96  Można pracować  

z większą lekkością 

Coach radzi, jak efektywnie 
wykonywać zlecone zadania, 
by zyskać więcej czasu dla siebie.

jedz mądrze

2019marzec-kwiecień
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sałatki

  sok Z CyTryny   

  WZmaCnIa naCZynka  

  CZosnek   

  OBNiŻa chOlesterOl   

na dobry start

Dodaj do swojej

  osTra papryCZka   

  prZyspIesZa TraWIenIe   

  kOlOrOWY pieprZ   

  pOMaGa schUDNąć   
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  sUsZONe pOMiDOrY   

  ODMŁaDZają skórę   

  listki BaZYlii   

  UspOkajają NerWY   

➤  Każdemu to się może 
zdarzyć: zwichnięcie sta-

wu skokowego na prostej 
drodze, złamanie kości 

podczas uprawiania 
sportu, uraz w czasie 

wypadku. W trakcie kura-

cji lub już po wyleczeniu 
często jest potrzebna 

rehabilitacja. 

➤  Do tej pory skierowa-

nie na tego typu zabiegi 
izjoterapeutyczne  

mógł wypisać wyłącznie 
ortopeda. 

➤  Dziś po skierowanie 
na zabiegi rehabilitacyj-
ne nie musisz już zama-

wiać wizyty u lekarza. 
Może ci je wystawić izjo-

terapeuta. Razem ustali-
cie, czego potrzebujesz 

i w jakim zakresie. 
To duże ułatwienie 
i większy komfort. 

  Na rehaBilitację  
  skierUje  

  fiZjOterapeUta   

  DietetYcZki UcZą,   
  jak MąDrZe jeść  

Coraz więcej Polaków cierpi na nad-

wagę i otyłość. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) uznała otyłość za naj-
groźniejszą chorobę przewlekłą, a jej 
skutki za jedno z największych zagro-

żeń zdrowotnych w 2019 roku. Dlatego 
dietetyczki i psychodietetyczki  

Katarzyna Błażejewska-Stuhr, Daria 
Gradziuk, Marta Kielak, elżbieta  

Lange, Aneta Łańcuchowska, Hanna 
Stolińska-Fiedorowicz i Agata Ziem-

nicka chcą edukować Polaków,  
jak zdrowo jeść. Szukaj  

na instagramie  
#Kobietybezdiety 
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➤➤ BeZseNNOść 
Źle WpŁYWa  
Na OrGaNiZM 
➤ Zwiększa odczuwanie bólu. 
➤ Pogarsza pracę układu od-

pornościowego, co sprawia, 
że ciągle się przeziębiamy. 
➤ Podnosi ryzyko depresji. 
➤ Zwiększa prawdopodo-

bieństwo rozwoju cukrzycy. 
➤ Prowadzi do nadciśnienia, 
podnosi poziom cholesterolu 
LDL, a także naraża organizm 
na pojawianie się stanów za-

palnych w organizmie.
➤ Utrudnia zajście w ciążę.

jeśli wstałaś o tej
 porze, powinnaś 

wieczorem pójść spać o:

21.46
23.16
00.46 

Według specjalistów jest to 
zgodne z 90-minutowymi cy-

klami sennymi. W tym czasie 
powinnaś zasnąć bez proble-

mu w ciągu 14 minut.

➤ skulona 

jak embrion

dobra,  

gdy cierpisz 

na bezdech 

senny

➤ na  

brzuchu 

świetna, jeśli  
zdarza  

ci się   
chrapać

➤ na prawym 

boku  

idealna 

przy  

problemach  

z krążeniem

➤ z głową 
uniesioną 
wybierz ją, 

gdy  

cierpisz 

na reluks

➤ prosto,  
na plecach

pomaga 

przy  

ciężkich  
nogach 

30% Polaków ma kłopoty  

ze snem. Jeśli trwa to dłużej niż 

miesiąc, warto pójść do lekarza. 

Tak może objawiać się bezsenność. 

SEN
Gdy nie uda ci się 
usnąć w 15 minut, 
nie przewracaj się 
w pościeli. Napij się 
wody, poczytaj. 
Potem wróć do łóżka 
i spróbuj zasnąć.  

  cZas Na WiOseNNY  

Z powodu zmiany czasu na letni  
niekiedy pojawiają się kłopoty  
z nocnym odpoczynkiem. Lepiej  
do tego nie dopuszczać.

➤➤ jaką pOZYcję WYBierasZ? 

7:00
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8  Samo Zdrowie marzec/kwiecień 2019 marzec/kwiecień 2019  

na dobry start

➤➤ DeMakijaŻ  
beZ kosmeTykóW

Kiedy idziesz na basen, itness lub siłow-

nię, nie musisz już zabierać z sobą płat-
ków i płynów micelarnych. Teraz zmyjesz 

make-up specjalną rękawiczką. Wystar-
czy zmoczyć ją zwykłą wodą i przetrzeć 

twarz. Jest wykonana ze specjalnych 
włókien, które jak magnes przyciągają 

wszelkie zanieczyszczenia. Łatwo  
pozbędziesz się więc resztek podkładu 
i tuszu czy oczyścisz twarz z nadmiaru 

sebum i usuniesz martwy naskórek. Póź-

niej wystarczy przepłukać rękawiczkę 
w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła i wy-

suszyć. Możesz jej używać nawet trzy 
miesiące. Lubimy takie rozwiązania!

Na dolegliwości związane z pogodą skarży się prawie 70 proc. kobiet. A aura przed-

wiośnia nie sprzyja samopoczuciu. Raz jest ciepło, za chwilę temperatura spada, 
wieją silne wiatry i obniża się ciśnienie, bo zanosi się na deszcz. W takich warun-

kach meteopaci czują się źle. Boli ich głowa, brak im energii, czują strzykanie  
w stawach. Jeśli należysz do tej grupy, pomóż sobie. 

➤  Na ból głowy pomaga masaż skroni. Użyj do tego olejku aromatycznego,  
np. miętowego lub lawendowego. 

➤  Gdy dokuczają kolana, zrób ciepły okład z borowiny. 
➤  Jeśli jesteś zmęczona, idź na spacer. Ruch pobudza krążenie i dodaje energii. 

  ciężKie przedwiośnie  
  dla meteopatów  

➤  Od 1 lipca 2018 roku osoby, 
które idą na zabieg usunięcia 

zaćmy, a cierpią też na astygma-

tyzm, mogą w ramach NFZ usu-

nąć oba problemy. i wreszcie 
widzieć wyraźnie bez okularów 

z tzw. cylindrami.   
➤  Wcześniej za taki zabieg trze-

ba było zapłacić w prywatnej 
klinice okulistycznej. Aby sko-

rzystać z darmowego leczenia, 
podczas wizyty kwaliikacyjnej 
do zabiegu zaćmy trzeba poroz-

mawiać o bezpłatnym wszczepie-

niu soczewki torycznej. 
➤  Są pewne ograniczenia: so-

czewki toryczne mogą dostać 
tylko osoby z zaćmą i astygma-

tyzmem równym lub przewyż-

szającym dwie dioptrie. Warto, 
bo astygmatyzm jest niebez-

pieczny, zwłaszcza dla osób 
starszych. Mogą mieć problem 

na przejściu dla pieszych lub źle 
oszacować odległość dzielącą 

ich od nadjeżdżającego  
samochodu czy roweru. 

  raZem   
  Z ZaćMą   
  usunIesZ   

  asTygmaTyZm.   
  Za Darmo   

Z jedz 
codziennie 

10 
migda łów  
ze skórką. 

Odżywiają 
przyjazne 
bakterie  

w jeli tach. 

➤ 1) Rękawiczka Soft Demaquillage, Calypso, 11 zł 
2) Rękawiczka Dry Skin, Glov, 50 zł, glov.co

1
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oczyszcza
pory

 

regeneruje 

absorbuje
toksyny

łagodzi
podrażnienia

ekran
anti-pollution

redukuje 
poziom sebum

detoks 
dla skóry

CUKIER TRZCINOWY 
posiada silne właściwości oczyszczające i antybakteryjne. 
Zawiera liczne minerały i pierwiastki. Delikatnie złuszcza 
martwy naskórek, odblokowuje i oczyszcza pory. 

AKTYWNY WĘGiEL   
posiada zdolność głębokiego oczyszczania skóry.             
Działa jak magnes: przyciąga i wchłania toksyny, martwy 
naskórek, nadmiar sebum oraz inne zanieczyszczenia              
z powierzchni oraz głębszych warstw skóry. 

BLACK SUGAR 

DETOX
dla cery mieszanej i tłustej

   Sugar
    Babe

  #be my 
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wszystkie  

zdjĘcia   
bez retuszu!

 kaTarZyna glInka 

PrAcA  

w oGrodZie  

i sPAcery  

to nAjlePsZy

relaks

wywiad
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C
zy czujesz już  
w powietrzu wiosnę?
katarzyna glinka 
O tak, czuję ją chy-

ba od lutego! Bardzo 
na nią czekałam, bo ją 
uwielbiam. Nie będę 

oryginalna, jeśli powiem, że to naprawdę 
cudowna pora, bo każdego dnia jest o kil-
ka minut słońca więcej. A słońce działa 
na mnie energetycznie. Ludzie zwykle robią 
podsumowania i plany w Nowy Rok. Ja wte-

dy w ogóle nie mam takich pomysłów. Za to 
wiosenna energia często pcha mnie do pla-

nowania czegoś nowego i do robienia mniej 
lub bardziej rewolucyjnych zmian. Wiosna 
to też dla mnie pora prac w ogrodzie.  
Z moim siedmioletnim synkiem zasta- 
nawiamy się, gdzie posadzimy lilie, dalie,  
mieczyki... Kupujemy cebulki i nasionka. 
Filip niezwykle to przeżywa i starannie wy-

biera kolory kwiatów.
Lubisz pracować w ogródku?
k.g. Bardzo. Nie jestem może typem 
ogrodniczki, grzebiącej w ziemi od rana 
do nocy i uprawiającej 10 odmian pomido-

rów, przede wszystkim z braku czasu. Ale 
nawet kilka chwil spędzonych na wyrywaniu 
chwastów szalenie mnie relaksuje. Kocham 
też siedzenie z książką wieczorem na leżaku 
i słuchanie ciszy.
Mieszkasz w pięknej okolicy, blisko lasu 
i rzeki. Zwiedzasz ją rowerem?
k.g. Uwielbiam to, ale niestety Filip nie jest 
fanem jazdy na rowerze. Nie chcę go zmu-

szać, więc jeżdżę głównie rano, kiedy akurat 
nie pracuję, a on jest w zerówce. Za to z syn-

kiem chodzę na długie spacery. On chy-

ba będzie archeologiem, bo uwielbia kopać 
w ziemi, wygrzebywać kamienie. Wracamy 

O dobrą kondycję dba przez cały czas. Jeździ na rowerze, 
gra w tenisa, pływa, a ostatnio startuje w trudnych biegach 
z przeszkodami. Relaksuje ją praca w ogródku. Z siedmio- 
letnim synem Filipem sadzi kwiaty i wyrywa chwasty. 
A czasami wsiadają do auta i jadą na spontaniczną 
wycieczkę w Polskę. Rozmawia Liliana Fabisińska

Podczas biegu 
w górach 
Kaukazu 
mia łam 

kryzys. C ieszę 
się,  że go 

pokona łam 
i dotar łam 

do mety.
Katarzyna Glinka

z tych spacerów z całymi garściami nazbie-

ranych przez niego skarbów! 
Jaki sport jeszcze uprawiasz?
k.g. W zeszłym roku wróciłam do biegania. 
Najczęściej robiłam to w lesie w pobliżu do-

mu. Trenowałam do runmageddonu.
Co to takiego runmageddon?
k.g. Najprościej można zdeiniować go jako 
bieg z przeszkodami. Startując po raz pierw-

szy, wiedziałam o nim tylko tyle. Zostałam 
zaproszona do biegu jako ambasadorka 
Renault. Wspieraliśmy w ten sposób fun-

dację Jurka Owsiaka. Można było wybrać 
dystans. Zdecydowałam się na sześć kilo-

metrów. Wiele razy tyle przebiegałam, więc 
byłam przekonana, że dam radę. Nie do koń-

ca zdawałam sobie sprawę, na co się decy-

duję. Myślałam, że przeszkodami do pokona-

nia będzie jakiś płotek czy mały rów z wodą. 
Może dobrze, że nie wiedziałam, co mnie 
czeka. Na trasie przeżywałam ciągłe zasko-

czenia. Pionowa ściana, zasieki, kontener 
wypełniony lodowatą wodą…
Wystraszyłaś się, kiedy zobaczyłaś, 
w czym tak naprawdę bierzesz udział?
k.g. Wprost przeciwnie, byłam zachwyco-

na. Naprawdę. Bieganie nigdy nie było moją 
ulubioną dyscypliną, dlatego że jest takie ma-

ło angażujące. Biegniesz i rozmyślasz o pra-

cy, co ugotujesz na obiad, ilmach... Głowa 
nie odpoczywa. A tutaj nie można się zdekon-

centrować ani na moment, bo ciągle coś się 
dzieje. Nagle wpadasz w ułożone gęsto sta-

re opony albo traiasz na pochylnię, na którą 
trzeba się wdrapać. A najwspanialsze jest to, 
że ludzie podają ci rękę, pomagają.
Naprawdę nie ma rywalizacji?
k.g. Jak w każdym sporcie i tu jest grup-

ka skupiona na wyniku, walcząca o wygra-

ną. Ale ideą tego biegu jest współdziałanie. 
I dzięki temu atmosfera na trasie jest niespo-

tykana. Ludzie przychodzą, żeby się bawić, 
startują grupki przyjaciół, pary, matki z cór-
kami studentkami, całe rodziny. Zresztą kie-

dy można się wytaplać w błocie jak dzieciak, 
trudno zachować powagę. Biegłam z szero-

kim uśmiechem mimo zmęczenia.
Twój pierwszy start w runmageddonie  
nie był końcem przygody z tą imprezą?
k.g. To był dopiero początek. Podjęłam wy-

zwanie i pojechałam do Gruzji na 50-kilome-

trowy bieg po górach.
Tego nie da się zrobić bez przygotowania? 
k.g. Oczywiście, że nie. Przed wyjazdem 
solidnie trenowałam. Z początku było cięż-

ko, walczyłam samą z sobą. Myślałam, 
że nie potraię pokonać 15 kilometrów. 
Dzieliłam tę trasę na odcinki: do sadu, w któ-

rym zjem jabłko z drzewa, stamtąd do skle-

pu itd. I zrobiło się łatwiej, a bieganie zaczęło 
sprawiać mi jeszcze większą frajdę.
Co było najtrudniejsze w gruzińskim biegu 
po Kaukazie?
k.g. Paradoksalnie wcale nie sam bieg, po-

dzielony na kilka dni, ale noce. Jestem po-

twornym zmarzluchem i jak się okazało ka-

napowcem miejskim. Kiedy musiałam spać 
w zimnie, w namiocie, na nierównej podło-

dze strasznie się męczyłam. Po pierwszej 
niemal nieprzespanej nocy miałam kryzys. 
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wywiad

Z abieram 
synka  

w dalekie 
podróże. 

Z wiedzamy  
też Polsk ę. 
Chodzimy 
po górach, 
pływamy. 

Katarzyna Glinka

Oświadczyłam wszystkim, że nie pobie-

gnę, poddaję się. Dziewczyny z naszej eki-
py niemal na siłę wyciągnęły mnie z namiotu. 
Powiedziały: „Przestań, wyśpisz się w Polsce. 
Tu masz szansę na takie przeżycia może  
jedyny raz”. No i przebiegłam 16-kilometrowy 
odcinek dzięki nim. A widoki były tego dnia 
bajeczne, pogoda przecudna.
Udało Ci się zwiedzić Gruzję?
k.g. Nie mieliśmy na to czasu. Widziałam 
tylko góry i drogę, którą jechaliśmy. Nagle 
zatrzymaliśmy się w gigantycznym korku, 
bo szło stado kóz. Wszyscy spokojnie cze-

kali. Tam żyje się w innym rytmie. Muszę ko-

niecznie wrócić do Gruzji. Cisza i natura są 
tam urzekające. Poszliśmy na kilkugodzinny 
spacer i nie spotkaliśmy nikogo. U nas ciężko 
o takie miejsca. Poza tym w Gruzji są sympa-

tyczni ludzie i pyszne jedzenie.
Podróże to Twoja kolejna wielka pasja?
k.g. Tak, one napędzają mnie do działa-

nia, dają energię. Właściwie żyję od podró-

ży do podróży. Jesienią przedłużam lato, 
wyjeżdżając na południe, gdzie jest jeszcze 
ciepło. Potem sezon narciarski i przynaj-
mniej dwa wyjazdy w góry, a od marca zno-

wu ciągnie mnie tam, gdzie już świeci słońce. 
Zastanawiam się, czy nie powinnam miesz-

kać we Włoszech. Mój partner śmieje się, 
że bym tam pasowała, bo mam włoski tem-

perament, włoską urodę i serwuję głównie 
śródziemnomorskie dania.
Makaron i pizzę?
k.g. Raczej ryby, warzywa. Nie jestem wiel-
ką fanką makaronu i chyba to ratuje moją ta-

lię (śmiech). Ale mój synek bardzo lubi maka-

rony, więc często je gotuję. Choć oczywiście 
staram się uczyć Filipa, żeby próbował no-

wych rzeczy. Na nasz stół traiają więc różne 
dania, często nietypowe.
Nie masz problemu z przekonaniem  
synka, by sięgał po warzywa czy owoce?
k.g. Na szczęście nie. Zawsze jadłam du-

żo warzyw i Filip idzie w moje ślady. Do ko-

lacji zawsze jest papryka, ogórki czy inne 
warzywa, które lubi. Pijemy soki. Razem je 
wyciskamy, co jest dla dziecka świetną zaba-

wą i sposobem na włączenie się w przygoto-

wywanie posiłków. Choć zdarzają się nagłe 
zmiany. W tym wieku tak bywa. Do niedaw-

na Filip uwielbiał jabłka, a tu nagle słyszę: 
„Jabłka są ble, szczypią mnie”. Nie nalegam, 
zamieniam jabłka na inny owoc i czekam, 
aż wrócą do łask za miesiąc czy dwa.
A jak jest z nowymi daniami za granicą?
k.g. W tej sprawie to ja muszę się przełamy-

wać bardziej niż Filip (śmiech). Nie lubię ry-

zykować i raczej nie kupuję niczego w budce 
na ulicy. Często mam ochotę pójść do spraw-

dzonej restauracji, w której byliśmy już kilka 
razy podczas wyjazdu, i sięgnąć po to sa-

mo. Ale mówię sobie: „Chcesz, żeby Filip był 
otwarty, więc zacznij od siebie”. I zamawiam 
coś innego, bardziej egzotycznego.
Korzystasz z biur podróży?
k.g. Zdaję się tu na siebie, bo wiem, że tym 
sposobem zobaczę dokładnie to, co intere-

suje mnie, a nie statystycznego uczestnika 
wycieczki. Najciekawsze w podróżowaniu 
jest właśnie to, że sama wszystko organizuję. 
Mogę zgubić się na chwilę w jakimś mieście 
i odkryć cudowny zaułek. A przede wszyst-
kim mogę dotknąć zwykłego życia, poznać 
ludzi, którzy tam mieszkają. 
A jeśli wyjeżdżasz z Filipem?
k.g. Wtedy planuję wszystko pod niego. 
Wiem, że musi być woda, żeby był szczę-

śliwy. On świetnie pływa, nauczyłam go te-

go. Nurkował już w wieku trzech lat. W ostat-
nie wakacje pływaliśmy jachtem po Morzu 
Śródziemnym. Filip najbardziej cieszył się, 
kiedy cumowaliśmy daleko od brzegu i mógł 
pływać z maską. Kiedy dobiliśmy do zatopio-

nego wraku statku, był pierwszy, który wsko-

czył do wody, żeby go oglądać. Cieszę się, 
że jest taki odważny.
Zabierasz synka na inne kontynenty?
k.g. Pod koniec zeszłego roku wyjechali-
śmy we dwoje do Singapuru. Starannie się 
przygotowałam, poczytałam, co zobaczyć, 
na co uważać. Wielką atrakcją dla siedmiolat-
ka była wizyta w Universal Studio. Mam wra-

żenie, że dzięki temu, że dużo podróżujemy, 

Filip bardzo się otworzył, przełamał blokadę 
w kontaktach z nowymi ludźmi. 
Podchodzi do obcych dzieci i się bawi?
k.g. Tak, i to jest cudowne. Właśnie 
w Singapurze po dwóch dniach zaczął ma-

rudzić, że nie ma tu żadnych kolegów. Obok 
bawiły się dzieci: amerykańskie i azjatyckie. 
Mówię: „Podejdź, zagadaj”. Z dumą patrzy-

łam nie tylko na to, jak świetnie radzi sobie 
po angielsku, ale też na to, że kolor skóry czy 
inna odmienność nie ma dla niego znacze-

nia. Tak samo było w Kenii i Tanzanii, gdzie 
bawił się z miejscowymi dzieciakami. 
Pokazujesz Filipowi też Polskę?
k.g. Kiedy tylko mogę! On uwielbia Pieniny, 
mamy tam swoje miejsca, w które kiedyś wy-

jeżdżałam z rodzicami: Niedzica, Czorsztyn. 
To dla mnie wspaniałe powroty sentymen-

talne. Cieszę się, że Filip także pokochał te 
zakątki. Jeździmy również na Dolny Śląsk, 
w moje rodzinne strony, pełne pałaców 
i zamków. Są tam sztolnie, których zwiedza-

nie daje mnóstwo radości dzieciom i do-

rosłym. No i wspaniałe góry. Nasz kraj jest 
naprawdę piękny. Wart pokazania, a ostat-
nio nawet pogodę mamy jak na południu 
Europy. Chciałabym, żeby w tym roku lato 
rozpieszczało nas tak jak w zeszłym. 
Masz już jakieś plany na kolejne wyjazdy?  
k.g. Wreszcie spełnię swoje marzenie i tej 
wiosny zwiedzę Amerykę Południową. Już 
nie mogę się doczekać.
Na pewno ruch i sporty, które uprawiasz, 
pomagają Ci zachować świetną sylwetkę. 
A masz jakieś sekrety, jeśli chodzi o dietę?
k.g. Nie mam. Staram się jeść pięć po-

siłków dziennie, w tym także śniadania, 
które kiedyś pomijałam (śmiech). Nie łą-

czę węglowodanów z tłuszczem. Taka die-

ta mi służy, więc jej nie zmieniam, choć to 
nie znaczy, że jestem bardzo restrykcyjna. 
Czasami trudno odmówić sobie świeżej ba-

gietki we Francji czy pizzy we Włoszech. 
Twoja dieta zmienia się wiosną?
k.g. Zawsze czekam na pyszne nowa-

lijki. I gdy się pojawiają, od razu przerzu-

cam się na rzodkiewki, sałatę, młodą kapu-

stę. Uwielbiam zupkę z młodych warzyw, 
ze słodziutką marcheweczką i chlebek 
z prawdziwym twarogiem, z rzodkiewką 
i ze szczypiorkiem. Niczego więcej mi nie 
trzeba o tej porze roku.
A w czym będziemy mogli Cię oglądać tej 
wiosny?
k.g. Występuję w „Barwach szczęścia”, 
gdzie moja bohaterka wróciła już na dobre 
po dramatycznych przeżyciach w Dubaju.  
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Nie stosuję 
specjalnej 
d ie ty. Jem 

pię ć małych 
posi ł ków 
dziennie. 

Nie ł ączę 
węglowodanów 
z t łuszczami.

Katarzyna Glinka
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wywiad

jaK
ona  

to robi
  kaTarZyna glInka   

wywiad

Lubię proste dania 
z oliwą w roli 
głównej. Dodaję ją 
do różnych sałat. 
Uwielbiam też ser 
parmezan i grana padano. Te 
przysmaki przywożę z Włoch.

 Ostatnio 
obejrzałam 
„Green Book”. 
Zrobił na mnie 
ogromne 

wrażenie. Choć ma lekką formę, 
opowiada o ważnych sprawach: 
o czasach, kiedy czarnoskórzy 
Amerykanie byli dyskryminowani 
na każdym kroku.

Zawsze mam suszone pomidory. 
Dodaję je niemal do wszystkiego. 
Do chleba robię z nich pasty 
z oliwkami albo cieciorką, 
dorzucam do sałat, sosów  
albo zup. Takie pomidory  
pachną latem i słońcem.

Uwielbiam prowadzić samochód. 
Często w weekendy robię 
spontaniczne wyjazdy z synem. 
Ruszamy w Polskę. W bagażniku 
zawsze mam rakietę do tenisa, 
buty do biegania, a latem piankę 
do pływania, bo chcę być gotowa 
na spotkanie z przygodą.

jaK
ona  

to robiKiedy mam 
dużą rzecz  

do zrobienia, 
dzielę ją 
na etapy, 
wtedy jest 
mi łatwiej.

Katarzyna Glinka

Jestem wdzięczna scenarzystom, że roz-

winęli moją postać w tym kierunku. Kasia 
Górka musiała podjąć trudną decyzję, do-

świadczyła molestowania. Bardzo ciekawe 
aktorskie zadanie! Przy okazji ta rola to mały 
przyczynek do dyskusji o tym, żeby nie oce-

niać pochopnie innych, bo często nie wie-

my, co naprawdę przeszli. Mamy skłonność 
do ferowania wyroków, podczas gdy nie 
zdajemy sobie sprawy, co kimś kierowało, 
jakie były okoliczności.
Grasz też w teatrze Kwadrat. Czy szykuje 
się teraz jakaś premiera?
k.g. Tej wiosny zaskoczę widzów ro-

lą w thrillerze. Bardzo się z niej cieszę, 
bo od 10 lat gram w teatrze w komediach. 
Rozśmieszanie widzów jest cudowne, daje 
ogromną energię, ale dobrze jest spróbo-

wać czegoś innego. Zapraszam do teatru 
Kwadrat na spektakl „Wrócę przed półno-

cą”. Gram w nim Laurę, femme fatale zaplą-

taną w niezdrową relację ze swoim bratem.
Jakie masz plany na Wielkanoc? Spędzisz 
ją w Polsce czy gdzieś wyjedziesz?
k.g. Święta spędzę w Polsce. Pojedziemy 
jak zwykle na Dolny Śląsk, gdzie mieszkają 

moja mama i brat z rodziną. Uwielbiam czas 
spędzony z nimi. Chociaż, przyznam szcze-

rze, ze wstaniem rano na świąteczne śniada-

nie bywa u mnie trudno. Mam tak od dziec-

ka. Pamiętam, że mama złościła się na mnie 
i na brata, że nie wstajemy, a przecież trzeba 
szykować uroczyste śniadanie, podgrzewać 
kiełbasy, żurek. Jestem nocnym markiem, 
przesiaduję do późna, więc w wolne dni wo-

lę dłużej pospać. Zwykle jem wtedy małe 
śniadanko i powoli się rozkręcam. Głodna ro-

bię się dopiero w okolicach 12.30 czy 13.00. 
Bardzo dobrze wspominam z dzieciństwa  
lany poniedziałek.
Biegałaś z wiadrami pełnymi wody?
k.g. Może nie aż z wiadrami, ale zawsze 
się z bratem polewaliśmy i było przy tym 
mnóstwo śmiechu. Filip także bardzo to 
lubi. Tuż przed świętami malujemy razem 
z moją mamą pisanki. Synek jest bardzo 
zaangażowany i zawsze zostawia jedną 
pisankę na pamiątkę. Najwspanialszy jest 
dla mnie długi, wiosenny, wielkanocny 
spacer z całą rodziną. O to przecież cho-

dzi w tych świętach, prawda? Żeby po pro-

stu być z bliskimi. Fo
t.
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  W mojej kuCHnI  

  relaksuje mnIe  

  ulubIony fIlm  

  sZYBka prZekąska  
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ROYAL snail  30+ 40+ 50+ 60+ 70+ EXCLUSIVE snake  50+ 60+ 70+

PRODUKTY DOSTĘPNE W KATEGORIACH WIEKOWYCH:

TERAPIA
KOREAŃSKIMI
SKŁADNIKAMI
AKTYWNYMI

O POTWIERDZONEJ
SKUTECZNOŚCI

SPEKTAKULARNE REZULTATY
POPRAWY KONDYCJI SKÓRY W CIĄGU 7 DNI:

  intensywne działanie przeciwzmarszczkowe

  odczuwalne zwiększenie gęstości i jędrności skóry

  rozjaśnienie przebarwień

  głęboka regeneracja 

HEPTAPEPTYD PEP-7REPAIRTM • MATRIXYL MORPHOMICS®

UNIKALNA FORMUŁA
INSPIROWANA ZABIEGAMI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ:

  modelowanie konturu twarzy

  intensywny lifting

  efekt toksyny botulinowej

  uzupełnienie niedoborów nawilżenia skóry

5 BIO-CZYNNIKÓW WZROSTU • PYŁ DIAMENTOWY

ODMŁADZAJĄCA SIŁA 
FILTROWANEGO ŚLUZU ŚLIMAKA

BEZINWAZYJNY NEUROLIFTING 
 ZE SKUTECZNOŚCIĄ JADU ŻMII
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Wiosna
czas na 
zmiany!

My w redakcji uważamy, że od postanowień 
noworocznych lepsze są te wiosenne. Teraz łatwiej ich 
dotrzymać, bo wraz z piękną pogodą wstępują w nas 
nowe siły i mamy więcej motywacji do pozytywnych 
korekt w swoim życiu. Do dzieła! Tekst Renata Ciemięga 

bądź zdrowa
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➤ spójrz 
na nową 
piramidę 
Specjaliści ostatnio poszli krok dalej i do naj-
nowszej piramidy żywieniowej włączyli ogra-

niczenie korzystania z tabletów, komputerów, 
smartfonów. To zalecenia przede wszystkim 
dla najmłodszych, bo dzieciaki zamiast biegać 
z rówieśnikami, grają w gry, ale w wirtualnej 
rzeczywistości. Efekty są katastrofalne, bo pol-
skie dzieci i młodzież zajmują w Europie drugie 
miejsce pod względem nadwagi i otyłości. 
Jednak dziś każdy z nas powinien sobie zrobić 
detoks od komputera. Warto te chwile zamie-

nić na odrobinę ruchu. Mniej czasu spędzone-

go przed komputerem to także ograniczona 
dawka niebieskiego światła, które powoduje 
bezsenność i szybsze starzenie się skóry. 

➤ Zrób 
podstawowe 
badania
Poproś lekarza o wypisanie skierowa-

nia na proste analizy krwi. Morfologia, 
oznaczenie poziomu cukru i chole-

sterolu we krwi pozwalają wcześnie 
wykryć nieprawidłowości i uchronić 
przed chorobami serca czy rakiem. 
Trzeba też oddawać mocz do analizy 
i raz w miesiącu mierzyć ciśnienie. 

➤ Uporządkuj  
leki w apteczce
I sprawdź, czy nie ma w niej przeterminowanych pre-  
paratów, resztek antybiotyków, uszkodzonych maści.  
To trzeba wyrzucić do odpowiedniego pojemnika  
w aptece (oczywiście bez opakowań). Następnie zo-

bacz, czego w domowej apteczce brakuje. A powinny 
tam się znaleźć środki opatrunkowe, preparaty do odka-

żania ran, środki przeciwbólowe, na gorączkę i kaszel. 

➤ Chroń 
oczy przed 
słońcem
Okulary przeciwsłoneczne noś za-

wsze w torebce. Mają być pod ręką, 
gdy słońce zacznie razić. Promienie 
szkodzą oczom, zwiększają ryzyko 
zaćmy i jaskry. Jeśli chcesz kupić 
nowe okulary, wybierz szkła z iltrami 
i odpowiednim na nie atestem. 

➤ Zastanów się, dlaczego 
chcesz schudnąć
To podstawowe pytanie, jakie należy sobie zadać przed przejściem na dietę – uważają psy-

chologowie. I klucz do sukcesu, czyli zrzucenia nadmiaru kilogramów. Jeśli powodem są 
słabsze wyniki, wieczne zmęczenie czy gorsze poczucie własnej wartości, zacznij działać. 
I pamiętaj, że decyzja o schudnięciu musi zależeć od ciebie, nie od kogokolwiek innego. 

Z mierz sobie szyję.  Gdy jej obwód przekracza 36 cm, 
zwięk sza się ryzyko chorób serca czy cukrzycy. 

W TWoIm 
zdrowiu

➤ Idź na 
badanie 
pieprzyków
Warto się tym zająć przed wakacjami i robić 
raz w roku. Jeśli zaś znamion jest dużo, do-

brze je badać co trzy-cztery miesiące. Gdy 
coś nas zaniepokoi, konieczna jest kontrola 
u dermatologa. Lekarz za pomocą derma-

toskopii zdecyduje, czy należy je usunąć 
i przebadać w laboratorium. Dopiero wtedy 
wiadomo, czy usunięte znamię mogło prze-

rodzić się w nowotwór. Jest też dostępna 
metoda skanowania pieprzyków na całym 
ciele. Robi się to dermatoskopem cyfro-

wym z możliwością zapisu obrazu i analizy 
cyfrowej. Lekarz zapisuje rezultat i po roku 
można porównać, czy nic się nie zmieniło.
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Bądź zdrowa 

➤ Układaj 
ubrania  
w szuladzie 
pionowo 
Tak radzi Marie Kondo, dziś bezapela-

cyjnie guru od porządkowania życia. Jej 
książka „Magia sprzątania” to światowy 
hit. I coś w tym jest, bo jej rady doty-

czące organizowania domu naprawdę 
się sprawdzają. Nasza ulubiona to inny 
sposób układania np. T-shirtów w szu-

ladach. Po złożeniu nie kładź ich jeden 
na drugim, ale obok siebie. Wtedy moż-

na zobaczyć, co obecnie masz w gar-
derobie, i łatwiej wyciągnąć konkretną 
rzecz. Dodatkowy bonus: o 30 proc. 
więcej miejsca do przechowywania. 

➤ Kup 
kolorowe 
ciuchy
Zamiast kolejnej szarej bluzki czy 
czarnych butów, wybierz coś różo-

wego. Kolory odmładzają, dodają 
pewności siebie, poprawiają humor. 

Wprowadź 
barwy do domu. 

Nie trzeba 
wcale malować 

ścian. Kup 
kolorowe 
poduszki  

i  narzutę  
na kanapę. 

➤ zrób  
remanent 
w lodówce
Zwykle traktujemy ją po macoszemu 
i traktujemy jak spiżarnię bez dna. Wiele 
osób nawet nie wie, co ma na głębszych 
półkach, widzą tylko pierwsze szeregi. 
Głębiej mogą znaleźć się niespodzianki, 
np. przeterminowane pojemniki z napoczę-

tą zawartością, które mogą stać się bombą 
biologiczną. Warto raz na tydzień-dwa robić 
totalne przemeblowanie lodówki. Nie tylko 
trzeba ją regularnie czyścić (np. przecierać 
jej ścianki specjalnym preparatem do tego 
celu), ale kontrolować to, co się w niej 
gromadzi. Z przodu ustawiamy najbardziej 
podstawowe i odżywcze produkty  
(np. sery, mięso, jajka w odpowiednich opa-

kowaniach), z tyłu umieszczamy otwarte 
dżemy czy przetwory. Wszystko ma być do-

kładnie opisane – z datą ważności i otwar-
cia. Regularnie wyrzucaj wszystko, co nie 
spełnia twoich wysokich standardów. 

➤ Posiej zioła na balkonie 
To już najwyższy czas. Przygotuj skrzynki, odpowiednią ilość ziemi i zabaw się 
w ogrodniczkę. Bazylia, oregano, kolendra czy swojskie szczypiorek, natka i lub-

czyk to niezastąpieni partnerzy w kuchni. Gdy dodajesz je do potraw, poprawiasz 
smak, a także możesz nimi zastąpić sól. To ważne nie tylko dla osób z nadci-
śnieniem. Zmniejsz ilość soli, gdy masz skłonności do obrzęków, np. łydek. 

Bądź zdrowa

W TWoIm 
domu

➤ ogarnij 
dom, będziesz 
zdrowsza 
W bałaganie zwykle gorzej funkcjonujemy. 
To dotyczy także tych, którzy twierdzą, 
że muszą mieć wokół siebie artystyczny 
nieład. Do czasu. Gdy przez długi czas 
w domu panuje chaos, mózg się rozprasza, 
nie możemy się zrelaksować i wyciszyć. 
Jeżeli chcemy szybko ogarnąć problem, 
zwykle pakujemy wszystko do szafy. Żeby 
zawsze dobrze się orientować w tym, 
co w niej mamy, warto posegregować 
rzeczy do konkretnych pudeł z etykietami.  
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➤ Łataj dziury w pamięci
Jeśli nie możesz sobie przypomnieć PIN-u do bankomatu albo nie potraisz dopaso-
wać twarzy do nazwiska, to wcale nie znaczy, że masz alzheimera, tylko problemy 
z koncentracją. To można ćwiczyć. Spróbuj sobie przypomnieć, czy twój zegarek 
ma cyfry rzymskie, czy arabskie, która godzina była na wyświetlaczu telefonu, gdy 
na niego ostatnio patrzyłaś. Wymyślaj sobie takie ćwiczenia i rób je każdego dnia. 

➤ Dla 
dobra
mózgu 
żuj gumę
„Gdy nie możesz pozbyć się 
natrętnej myśli albo ciągle śpie-
wasz jedną piosenkę, warto 
sięgnąć po gumę balonową” 
– twierdzi dr Saldmann. Żucie 
zakłóca pamięć werbalną, 
dlatego może uwolnić nas 
od prześladującego utworu. 

➤ Unikaj 
toksycznych 
ludzi
Kiedyś, żeby się z kimś spotkać, trzeba 
było zadzwonić z telefonu stacjonarnego 
albo napisać list. Dziś komunikacja dzia-
ła w ekspresowym tempie, co jeszcze 
potęguje nasze uczucie rozedrgania 
i nerwowości. Mamy milion przyjaciół 
na Facebooku, w pracy spotykamy nie 
zawsze miłych współpracowników. Dla-
tego prywatny czas poświęcaj osobom, 
które lubisz i którym ufasz. Unikaj zaś 
tych zazdrosnych czy złośliwych. Takie 
toksyczne zachowania mogą pogorszyć 
samopoczucie i obniżyć samoocenę. Tak 
więc jeśli nie masz ochoty na spotkanie 
w dużym gronie, nie rób tego. Nic na siłę. 

T renuj swoje 
szare komórki. 
Najlepiej robić 

to w ruchu.

➤ Rozmawiaj z... sobą
„Amerykańscy uczeni niedawno ustalili, że mówienie do siebie na głos to oznaka dobrej 
kondycji intelektualnej i sprawnego mózgu” – przekonuje dr Frédéric Saldmann, autor książki 
„Recepta na dobre zdrowie”. W ten sposób porządkujesz myśli i ustalasz priorytety do dzia-
łania. Zawsze też możesz sobie powiedzieć, że dobrze jest porozmawiać z mądrą osobą. 

W TWoIm 
życiu

➤ Stres  
pokonuj   
z aplikacją 
Nie da się go uniknąć, ale można nad nim 
zapanować. Przede wszystkim go sobie 
nie dokładać. Ciągłe sprawdzanie poczty 
czy SMS-ów w telefonie może wpędzać 
nas w informacyjny stres. By się wyciszyć, 
wykorzystaj komórkę do uspokojenia. 
Warto zainstalować specjalne aplikacje, 
które pomagają w opanowaniu napięcia.
➤ Anti-stress Chromotherapy Gdy 
jest włączona, ekran telefonu świe-
ci różnymi kolorami. To poprawia 
nastrój i pozwala się wyciszyć.
➤ Stress Reduction Audio Emi-
tuje dźwięki natury, które poma-
gają się zrelaksować i zasnąć. 
➤ MyCalmBeat Monitoruje bicie serca, 
gdy przyłożymy słuchawkę do ucha. 
Na tej podstawie opracowuje optymalne 
tempo oddychania i instruuje, co zro-
bić, by się uspokoić. Twórcy zalecają 
korzystanie z aplikacji przez 10 minut 
dziennie, trzy razy w tygodniu. 
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Bądź zdrowa

Liczba osób cierpiących na tę cho-

robę na całym świecie rośnie lawi-
nowo. Mówi się już o epidemii.  
W laboratoriach trwają nieprzerwa-

ne prace nad stworzeniem terapii, która po-

zwoli wreszcie zatrzymać tę chorobę.  
To wyścig z czasem, bo atakuje ona nerki, 
serce, oczy, nerwy obwodowe. A z powodu 
powikłań cukrzycy na świecie umiera prawie 
pięć milionów osób rocznie. Dziś walka  
z chorobą to nie tylko podawanie insuliny. 
Powstają ciągle nowe leki, a coraz częściej 
pomaga też chirurgia. 

➤ leki XXI wieku  
U osób z podwyższonym poziomem cukru 
we krwi można stosować preparaty, które 
zmniejszają ryzyko rozwoju cukrzycy i cho-

rób serca. Dziś, po wielu badaniach i anali-
zach, wróciła metformina, czyli środek wyco-

fany w latach 70., ale zrehabilitowany przez 
towarzystwa diabetologiczne. W kontrolowa-

niu cukrzycy typu 2 są też skuteczne spe-

cjalne leki, inkretyny, które wpływają na od-

powiednie hormony jelitowe. One nie tylko 
ułatwiają dobrą kontrolę nad wahaniami cu-

kru we krwi, ale część z nich także wspoma-

ga redukcję wagi. A walka z otyłością jest 
bardzo ważna w leczeniu osób z cukrzycą 
typu 2. Nadwaga pogarsza rokowania 
i utrudnia terapię. Istnieją także preparaty 
zwiększające wydalanie glukozy z moczem. 
To glilozyny, które obniżają stężenie glukozy 
we krwi i ułatwiają spadek wagi.

➤ Insulina  
wspomaga trzustkę 
Podawanie tego hormonu to podstawa lecze-

nia cukrzycy typu 1. Insulinoterapia jest też 
konieczna w zaawansowanym stadium cu-

krzycy typu 2. Zazwyczaj wprowadza się ją, 
gdy nie pomogły zmiana diety i trybu życia, 
a leki przestały być skuteczne. Dziś mamy 
do dyspozycji insulinę wytworzoną w labora-

torium, czyli insulinę ludzką lub jej analogi. 
Działają one szybko i długo, co zapewnia 
stabilizację poziomu cukru we krwi. Naukow-

cy pracują nad stworzeniem cząstek o jesz-

cze lepszym działaniu. To analogi insuliny 
o działaniu bardzo szybkim i przedłużonym. 
Ultraszybkie analogi to preparaty insulin, któ-

re wchłaniają się do organizmu natychmiast. 
Z kolei insulina długo działająca (m.in. insuli-
na degludec) wystarcza nawet na 40 godzin. 
Dziś nawet wstrzykiwanie insuliny nie jest już 
takie straszne, bo są specjalne peny z cienki-
mi i krótkimi igłami. Ich stosowanie nie boli ani 
nie jest kłopotliwe. Ciągle trwają prace nad 
nowymi sposobami podawania insuliny. Poja-

tak się 
dzisiaj 
leczy

To choroba podstępna, bo długo nie daje o sobie znać. A skrycie 
szkodzi organizmowi. Na szczęście dziś lekarze coraz lepiej sobie 
z nią radzą. Nowe metody leczenia to nadzieja dla milionów osób 
na całym świecie. Dostępne także w Polsce. Tekst Renata Ciemięga, 

konsultacja lek. med. Jacek Bogdał, diabetolog NZOZ „Twój Lekarz” 

  noWoCZesne TerapIe  

cUKrzycĘ

Przed cukrzycą 
najlepiej chroni 

aktywny tryb 
życia i d ie ta 

pe łna warzyw, 
chudego mięsa  
i  pe ł nych zbóż.    
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wiają się doniesienia o możliwości przyjmo-

wania jej w postaci spreju czy inhalatora. Nie-

stety, nie każdy będzie mógł z niej skorzystać, 
bo nie gwarantuje pełnej skuteczności. 

Od niedawna można też kontrolować poziom 
glukozy bez każdorazowego ukłucia. Zostały 
wyprodukowane urządzenia składające się  
z dwóch części: sensora z cieniutką igłą, któ-

ry na dwa tygodnie przykleja się do skóry,  
i czytnika, który skanuje dane o poziomie 
cukru z sensora. Następnie wyniki są przeno-

szone do aplikacji w komputerze, która po-

zwala na monitorowanie glikemii. Wszystko to 
odbywa się bez nawet jednej kropli krwi. Inną 
metodą jest też założenie (przez lekarza) pod 
skórę sensora na trzy-sześć miesięcy. 

➤ Zabieg chirurgiczny  
kontra cukrzyca  
U osób z dużą nadwagą i cierpiących na cu-

krzycę przełomem w leczeniu są operacyjne 
metody leczenia otyłości. Bariatria jest uzna-

wana za przełom w leczeniu cukrzycy typu 2 
porównywalny z wprowadzeniem insulinote-

rapii w cukrzycy typu 1. To nie tylko odchu-

dzanie, specjaliści od lat nazywają takie  
zabiegi operacyjnym leczeniem cukrzycy 
typu 2. Z kolei w cukrzycy typu 1 można do-

pompa
daje wolność
➤➤  Pompa insulinowa pozwala uniknąć codziennego 

wstrzykiwania insuliny. Jej działanie przypomina 
pracę trzustki. Jednak pompa jest jedynie urządze-

niem, które współpracuje z człowiekiem. By działało 
jak trzeba, potrzebuje wprowadzenia danych, które 
pozwolą ustalić odpowiednią dawkę insuliny. 

 ➤➤  Nowością jest pompa z tzw. hipoblokadą. Jest 
ona wyposażona w specjalną funkcję, która polega 
na samoczynnym zatrzymaniu podawania insuliny, 
gdy w organizmie będzie za mało glukozy (tzw. nie-

docukrzenie, czyli hipoglikemia). Naukowcy mają 
nadzieję, że stąd już tylko krok do skonstruowania 
całkiem automatycznego odpowiednika naturalnej 
trzustki. Prace nad „sztuczną trzustką” trwają. 

konać przeszczepu trzustki. Takie transplan-

tacje wykonuje się już od lat 60. ubiegłego 
wieku. Jednak tutaj istnieją zagrożenia, bo na-

wet jeśli zabieg się uda, chory musi stosować 
obciążającą organizm terapię immunosupre-

syjną, by nie dopuścić do odrzucenia prze-

szczepionego narządu. To zagrożenie jest 
mniejsze w innej metodzie chirurgicznej,  
czyli przeszczepieniu samych wysp trzustko-

wych, które potraią produkować odpowied-

nią ilość insuliny. Ponieważ i w tym przypadku 
istnieje ryzyko, że przeszczep się nie przyj-
mie, a i dawców nie ma zbyt dużo, naukowcy 
postanowili sprawdzić możliwości wykorzy-

stania ludzkich komórek macierzystych. Są 
one bardzo plastyczne i potraią stać się każ-

dą komórką lub tkanką organizmu. Postano-

wiono więc zaprogramować je do przekształ-
cenia w komórki produkujące insulinę. 
Kolejnym obszarem poszukiwań jest pozyski-
wanie wysp trzustkowych od zwierząt. Ideal-
nym ich źródłem dla człowieka mogą być 
świnie, gdyż ich wyspy trzustkowe są najbar-
dziej zbliżone do ludzkich.

 można  
wyprzedzić  

chorobę 
Cukrzyca typu 1 jest coraz częściej 

rozpoznawana u dzieci. W wielu ośrod-

kach badawczych trwają badania na-

ukowe nad tym, jak jej uniknąć. Właśnie 
powstał projekt badawczy GPPAD,  

czyli Globalnej Platformy  
ds. Zapobiegania Cukrzycy Autoimmu-

nizacyjnej (POInT). Jego celem jest 
przebadanie 300-400 tys. noworodków, 
by znaleźć dzieci z genem, który zwięk-

sza ryzyko zachorowania na cukrzycę. 
Jeśli okaże się, że dziecko jest ich nosi-
cielem, można podać mu doustną insu-

linę, która zadziała jak szczepionka i nie 
dopuści do cukrzycy. To badanie jest 
prowadzone bezpłatnie w Warszawie 

przez Instytut Matki i Dziecka.
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rusZaj 
się jak 

NajWięcej   
Ruch szybko wzmac-

nia odporność. Gdy nic 

ci się nie chce i najchęt-
niej spędzałabyś każdą 
wolną chwilę na kanapie 
przed telewizorem, twoje 
komórki są słabe, niedo-

żywione i niedotlenione. 
Trudno wtedy o skutecz-

ną walkę z mikrobami 
chorobotwórczymi wy-

wołującymi zajady.  
Polegną z nimi już  
w pierwszej rundzie.

2
 
ZiOŁOWe 
kOMpresY  

Nagietek, szałwia, aloes i me- 
lisa mają wielką moc. Te rośliny 
działają przeciwbakteryjnie i prze-

ciwwirusowo. Swędzący pęche-

rzyk dobrze jest posmarować  
olejkiem melisowym. Można też 
przyłożyć do niego wacik z prze-

studzonym nagietkowym czy szał-
wiowym naparem (15 g suszonych 
liści zalej 500 ml wrzątku i parz 
przez 10 minut). Taki kompres za-

pobiega powtórnemu zakażeniu. 
Podobne właściwości ma kojący  
i regenerujący skórę sok z liści alo-

esu. Ulgę podrażnionym zajadami 
kącikom ust przynoszą zaś plaster-
ki świeżego ogórka. 

3
 
 Wsparcie Na talerZU  
 Aby „zimno” się nie pojawiało, zadbaj 

o swoją dietę. Należy jeść jak najwięcej pro- 
duktów z witaminą C i cynkiem oraz witaminami  
z grupy B. Dużo witaminy C mają np. truskawki, 
papryka i brokuły. Cynk znajdziesz w pestkach 
dyni i jajach. Z kolei banany i rośliny strączkowe  
to skarbnica witaminy B. Gdy już niestety masz 
opryszczkę, postaw na produkty z probiotykami, 
zwłaszcza zsiadłe mleko, jogurty i keiry. Odbu- 
dują one lorę bakteryjną przewodu pokarmo- 
wego i tym samym zwiększą odporność.

Często nawilżaj usta. Przesuszone 
wargi częściej oblizujesz.  

To przyspiesza rozwój infekcji. 

GŁaDkie USTa  
bez infekcji 
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NasZ ekspert
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OstrOŻNie  
Z pOcaŁUNkaMi  

Opryszczką zarażasz się najczęściej  
w dzieciństwie. Łapiesz go od osoby, która właśnie 
ma tzw. zimno, czyli wyraźny znak, że wirus jest ak-

tywny. W takiej sytuacji wystarczy pocałunek, a nawet 
dotyk czy użycie tego samego ręcznika albo sztuć-

ców, z których ona korzystała. I infekcja murowana. 
Na jej czas zrezygnuj z całowania, pożyczania szmi-
nek, ręczników oraz kubków i butelek z napojami.

Opryszczka i zajady. Pieką i swędzą. Sprawiają, że usta bolą. Nie 
pozwalają jeść. Wiemy, jak się z nimi rozprawić. Tekst Dorota Dobrzyńska

1
 
 ZakOleGUj się  
 Z MiODeM 

Działa on zabójczo na wirusy. Aby 
skutecznie ograniczyć rozwój opryszcz-

ki, posmaruj nim zmianę na wargach. 
Miód ułatwia też gojenie się zajadów. 
Ich przyczyną są grzyby i bakterie,  
które atakują, gdy organizm jest mocno 
osłabiony. Wystarczy połączyć łyżecz-

kę miodu z kilkoma kroplami tranu,  
który zawiera wzmacniające odporność 
kwasy omega-3. Taki preparat nałóż 
na kąciki ust przed pójściem spać. 
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sanproBI  w  samym  ZdrowIU    

dlaczego  
nie możesz 

sChUdnąć?

Wiosna za pasem, 
przerzuciłaś się na zdrową 
dietę, ćwiczysz jak szalona, 
w stronę czekolady nawet 
nie spojrzysz. I co? I nic. 
Twoja waga ani drgnie. 
Okazuje się, że winę mogą 
ponosić bakterie jelitowe.

J esteś na diecie i nie chudniesz? – Przyczyną mogą być nieprawi-
dłowe proporcje bakterii jelitowych – wyjaśnia prof. dr hab. 
n. med. Ewa Stachowska, biochemik z Pomorskiego Uniwersyte-

tu Medycznego w Szczecinie. Przewód pokarmowy u osób oty-

łych zawiera mniej pożytecznych bakterii z gatunków Bacteroides i Biido-

bacterium, więcej zaś z gatunków Firmicutes i Mollicutes. Te drugie odzyskują 
więcej energii z pożywienia. Jak dobre gosposie starają się odłożyć coś 
na zapas. Kłopot w tym, że czerpiąc z naszej diety energię na zapas, nie  
zostawiają jej dla siebie, tylko przekazują ją nam. – Wszystko to powoduje 
znaczny przyrost tkanki tłuszczowej, wyjątkowo opornej na spalanie – dodaje 
prof. Stachowska. – Przy nadwadze i otyłości istnieje znacznie wyższe ryzy-

ko wystąpienia wielu groźnych chorób, m.in. nadciśnienia tętniczego, cukrzy-

cy, zapalenia przełyku, marskości wątroby. Szczególne zagrożenie stanowią 
nowotwory – stwierdza dr n. med. Karolina Skonieczna-Żydecka, biotechno-

log z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

DlaCZego Tyjemy?
➤ Jemy za dużo w stosunku do zapotrzebowa-

nia energetycznego organizmu.
➤ W naszej diecie znajduje się zbyt dużo prze-

tworzonej, wysokokalorycznej żywności, boga-

tej w cukry proste i tłuszcze nasycone.
➤ Prowadzimy siedzący tryb życia. Co naj-
mniej osiem godzin za biurkiem, do tego do-

chodzą kolejne na kanapie przed telewizorem. 
➤ Za mało się ruszamy. Wszędzie podjeżdża-

my samochodem. Nawet gdy z domu do pracy 
mamy dwa, góra trzy przystanki autobusowe.
➤ Często winę zrzucamy na geny. Ale czynniki 
genetyczne są odpowiedzialne tylko za niewiel-
ki procent przypadków otyłości.
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aby raZ na ZaWsZe  
pOŻeGNać OpONkę
➤ Warto przyjmować probiotyki o potwierdzonej sku-

teczności, m.in. Lactobacillus plantarum 299v, Biido-

bacterium biidum W23, Biidobacterium lactis W51, 
Lactobacillus acidophilus W22. Dzięki temu minimali-
zujemy powstanie reakcji zapalnych organizmu wy-

wołanych m.in. nieprawidłową mikrolorą jelitową.
➤ Należy zadbać o odpowiednią dietę. Powinna  
być dostosowana indywidualnie do potrzeb konkret-
nej osoby przez lekarza albo dietetyka. Trzeba ograni-
czyć słodycze i tłuszcze nasycone oraz wyeliminować  
z jadłospisu wysokoprzetworzoną żywność. 
➤ Konieczna jest regularna aktywność izyczna.  
Nie trzeba od razu przebiegać maratonu. Może to  
być jazda na rowerze, szybki spacer, umiarkowana 
przebieżka, joga czy ćwiczenia na siłowni. 

W prOBiOtYkach  
jest Wielka MOc
Wiele najnowszych badań nauko-

wych potwierdza skuteczność 
lory bakteryjnej, nie tylko jeśli 
chodzi o zrzucanie zbędnych  
kilogramów. Warto o nią dbać, 
bo daje nam sporo korzyści.
➤ Obecność bakterii probiotycz-

nych jest podstawą naszego do-

brego zdrowia i samopoczucia. 
➤ Probiotyki ułatwiają prawidłowe 
trawienie i przyswajanie składni-
ków odżywczych z jedzenia.
➤ Eliminują szkodliwe drobno-

ustroje z organizmu przez wytwa-

rzanie kwasu mlekowego i sub-

stancji obronnych.
➤ Uszczelniają barierę jelitową.
➤ Wspomagają układ odporno-

ściowy w walce z infekcjami.
➤ Zmniejszają przykre dolegliwo-

ści ze strony przewodu pokarmo-

wego: wzdęcia, biegunki, zapar-
cia, bóle brzucha.

Otyłość brzuszna grozi nawet osobom 
szczupłym, które mają prawidłową masę ciała. 

tajeMNicZa  
MikrOflOra  
➤ U każdego z nas skład 
lory bakteryjnej jest inny. 
➤ Waży ok. 1,5 kg, często 
jest określana mianem  
„narządu bakteryjnego”. 
➤ Zawiera nawet 100 razy 
więcej genów niż materiał 
genetyczny człowieka.
➤ Zaopatruje komórki na-

błonkowe jelit w energię.
➤ Wpływa na prawidłowe 
funkcjonowanie układu  
odpornościowego, hormo-

nalnego i nerwowego.
➤ Uczestniczy w unieszko-

dliwianiu wielu toksyn 
i związków rakotwórczych.
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Bądź zdrowa    

Cierpimy na schorzenia, które rzadziej dotykają 
mężczyzn. Jesteśmy od nich niższe, mamy bardziej 
wyostrzony zmysł węchu i słuchu. Naukowcy 
zaobserwowali też, że częściej mamy problem 
z alergią, depresją, ze stawami i z tarczycą. Jak sobie 
radzić z chorobami uznawanymi za „damską 
specjalność”? Tekst Renata Ciemięga, konsultacja lek. med.  

Alina Ou, internista, Centrum Medyczne Damiana

kobiety problemy Z jelITamI 
➤ Zaparcia częściej dopadają żeńską część 
ludzkości Przyczyniają się do tego kobiece 
hormony, a także fałszywy wstyd i powstrzymy-

wanie odruchu. Gdy nie wypróżniasz się 
od razu, hamujesz naturalną potrzebę organi-
zmu, która z czasem zanika, gdyż jelito grube 
spowalnia pracę i przestaje wysyłać sygnały. 

➤ Dobre nawyki Najlepiej odwiedzać toaletę 
codziennie o stałej porze dnia, rano. Naturalna 
dla wypróżnień jest pozycja kuczna. Dlatego 
pod nogi warto podstawić podnóżek, pochylić 
plecy do przodu, ale się nie garbić. Trzeba też 
jeść więcej błonnika: z kasz, warzyw i owoców. 
Unikać za to słodyczy i białej mąki. Pomagają 
też ruch, picie wody i bakterie probiotyczne. 

DecYDUją 
Hormony

 estrogeny długo chronią 
nas przed chorobami serca, 

osteoporozą, cukrzycą.  
A jednocześnie zwiększają 

ryzyko pojawienia się 
innych schorzeń. 

SŁABE PUNKTY 
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uDar móZgu
➤ Skłonności do niego 
można odziedziczyć Jeśli 
w rodzinie ktoś miał udar, jej 
członkowie są bardziej nara-

żeni na jego wystąpienie. Po-

winni regularnie kontrolować 
ciśnienie, a gdy wzrośnie, 
zgłosić się do lekarza,  
by rozpocząć terapię. Ko-

niecznie trzeba też rzucić pa-

lenie i ograniczyć picie alko-

holu, bo zwiększają ryzyko 
udaru. U osób z kilkoma czyn-

nikami ryzyka czasami jest 
wskazane badanie USG Dop-

plera tętnic domózgowych. 
Pozwala ono sprawdzić, czy 

tętnice prowadzące krew 
do mózgu są drożne. 

➤ Ryzyko udaru rośnie, 
kiedy kobieta stosuje piguł-
ki antykoncepcyjne i pali 
papierosy Hormony w połą-

czeniu z nikotyną sprzyjają 
powstawaniu zakrzepów. To 
może prowadzić do udaru 
niedokrwiennego. Większe 
ryzyko jest też po menopau-

zie. Dlatego kobiety z rodzin-

nymi skłonnościami nie po-

winny stosować hormonalnej 
terapii zastępczej.

 
MiGreNOWe Bóle GŁOWY
➤ Kobiety są narażone na migrenę trzy razy bardziej niż mężczyźni Wpły-

wają na to hormony, estrogeny i progesteron. Migreny wywoływane przez hor-
mony pojawiają się zwykle trzy dni przed menstruacją i trwają przez dwa-trzy 
początkowe dni. Bóle głowy może nasilać stosowanie doustnej antykoncepcji 
i hormonalnej terapii zastępczej. Dolegliwości wywołane hormonami wyciszają 
się podczas ciąży i karmienia piersią. Niekiedy słabną też po menopauzie.

➤ By przetrwać atak Najlepszy jest sen w cichym i ciemnym pomieszczeniu. 
Warto też zrobić sobie okład na głowę, zjeść lekką przekąskę, wypić ciepłą her-
batę lub kawę i wziąć tabletkę od bólu głowy. Najczęściej pomagają środki 
przeciwbólowe, które przyjmuje się w wysokiej dawce, doustnie albo w czop-

kach. Dziś są też dostępne nowoczesne leki, tryptany. To środki, które przery-

wają lub znacznie łagodzą napady bólu. W Polsce nie są refundowane. 

 
OBrZęki, pającZki i ŻYlaki 
➤ Z matki na córkę Żylaki występują rodzinnie, sprzyja im otyłość i siedzący tryb 
życia. Niekorzystne są też chodzenie przez cały dzień na wysokich obcasach, zakłada-

nie nogi na nogę, słabość do gorących kąpieli i sauny czy noszenie obcisłych dżinsów.

➤ Minitrening na co dzień Siedząc na krześle, zmieniaj pozycję, przesuwaj się raz da-

lej, raz bliżej. Należy pamiętać o podnóżku pod nogami. Trzeba wykonywać ruchy stopa-

mi, palce ku górze i w dół. To wymusza krążenie ku górze. Pomaga też marsz w miejscu: 
zdejmij buty i spaceruj, nie odrywając palców od podłogi i unosząc wysoko pięty.

➤ Konieczne USG Dopplera Gdy nogi puchną, to znak, że z krążeniem dzieje się coś 
złego. Dlatego warto zrobić USG, które ocenia stan żył i sprawdza krążenie krwi. 

ChoroBa  
alZheImera  

➤  Po 65. roku życia  
kobiety cierpią na nią 
częściej niż mężczyźni 
To ciężka choroba,  
której nie można wyle-

czyć: naukowcy ciągle 
pracują nad skuteczny-

mi terapiami. Jednak da 
się opóźnić wystąpienie 
jej objawów. 

➤  Dieta Mind Osoby,  
które ją stosują, o ponad 
połowę zmniejszają ry-

zyko zachorowania 
na alzheimera. Ważne 
są tu produkty, które 
wspierają mózg. Trzeba 
jeść dużo zielonych wa-

rzyw liściastych, migda-

ły, orzechy, jagody, tru-

skawki, fasolę, ryby  
i pieczywo pełnoziarni-
ste. Raz w tygodniu nie 
zaszkodzi lampka czer-
wonego wina.

➤  Trening dla neuronów 

Ruch poprawia dotle-

nienie tkanek i przyspie-

sza transport składni-
ków odżywczych 
do mózgu. Podczas 
ćwiczeń zwiększa się  
przepływ krwi.

chOrOBY reUMatYcZNe 
➤ Kobiece hormony mają wpływ na układ immunolo-

giczny To może prowadzić do rozwoju chorób z autoagre-

sji, m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia.  
Wtedy układ odpornościowy przestaje działać prawidłowo 
i organizm zaczyna atakować własne komórki i tkanki, wy-

wołując w nich stan zapalny. 

 ➤ idź do lekarza Gdy pojawia się silny ból stawów, ich 
obrzęk, sztywność poranna czy ból podczas wypoczynku. 
Powodem do niepokoju są też osłabienie, nagłe chudnię-

cie i stany podgorączkowe. 

➤ Oszczędzaj stawy Nie lubią nadwagi, przeciążeń ani 
powtarzalnych ruchów. Potrzebują aktywności, która po-

maga wzmocnić mięśnie i uelastycznić ścięgna.

➤ Konieczne badania Należy zrobić morfologię, badanie 
CRP i stężenie czynnika reumatoidalnego. Bywa, że trzeba 
też sprawdzić hormony tarczycy, poziom kreatyniny, prote-

inogram i zrobić próby wątrobowe. 
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Więcej  owoców  
i  warzyw,  

a mniej  mię sa  
to  przepis 

na de tok s  idealny.  
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Proponujemy ci prosty plan, który pomaga obudzić organizm  
z zimowego snu, poprawia samopoczucie i dodaje blasku skórze. 

Wystarczy zadbać o wątrobę i nerki, wprowadzić kilka małych zmian 
w kuchni, a w łazience urządzić sobie domowe sPA. 

Tekst Renata Ciemięga, Ewa Basińska, Magdalena Mikołajczyk

➤ miej serce  
dla wątroby
Aby dodać sobie energii, trzeba pomóc 
w pracy specjalistce od neutralizowania tok-

syn, czyli wątrobie. Kiedy już po kieliszku wi-
na zaczyna nam szumieć w głowie, to sygnał, 
że organ ten jest przeciążony i zwalnia tem-

po. Wątroba bowiem jest odpowiedzialna  
za unieszkodliwianie trucizny, jaką jest alko-

hol. Objaw buntu to również dokuczliwy PMS 
w duecie z wypryskami na twarzy. Kiedy or-
gan ten działa tak, jak trzeba, usuwa nadmiar 
hormonów z organizmu. Jeśli jest ich zbyt 
dużo, trudniej nam przetrwać trudne dni po-

przedzające miesiączkę. W wątrobie dokonu-

je się zamiana węglowodanów z jedzenia  

ZróB soBIe 
Zdrowy 

w glukozę, czyli paliwo organizmu. Dlate- 
go kiedy toksyn jest sporo i organ ciężko  
pracuje, aby się ich pozbyć, poziom cukru  
we krwi się waha. Taka huśtawka ozna-

cza mniej energii i większy apetyt, głównie 
na słodycze. Wątroba codziennie jest obcią-

żana przez nadmiar tłuszczów pochodzenia 
zwierzęcego, substancji toksycznych, alko-

holu, a także leków. Trzeba jej wreszcie ulżyć.

➤ Zadbaj o nerki 
Kiedy wiosną nic się nie chce, a w do-

datku wokół talii i na nogach pojawiły się 
obrzęki, to może być znak, że nerki są 
obciążone. Pilnują, aby płyny, które krążą 
po całym ciele, miały odczyn obojętny.  
W tym celu neutralizują kwasy powstające 

podczas trawienia białka z mięsa czy na-

biału. Kiedy jemy ich zbyt dużo, a do tego 
popijamy kawą i zagryzamy słodyczami, 
nerki nie nadążają z oczyszczaniem, 
 a wtedy w tkankach gromadzi się coraz 
więcej płynów. Kofeina, czerwone mięso 
i cukier sprzyjają bowiem powstawaniu 
kwasów w organizmie. Aby z nimi walczyć, 
ściąga on posiłki w postaci magnezu  
i wapnia, bo minerały te mają zdolności 
alkalizujące. Jednak wtedy ich niedobór 
w innych tkankach, np. w układzie nerwo-

wym i mózgu, pogarsza humor i utrudnia 
koncentrację. 

➤ Czas zmian
By poprawić kondycję wątroby i nerek, trze-

ba odstawić kawę i mocną, czarną herbatę. 
Moc neutralizowania toksyn w układzie po-

karmowym ma błonnik nierozpuszczalny. To 
ten, który znajduje się w pełnoziarnistym pie-

czywie i makaronie oraz kaszach. W jelitach 
łączy się ze szkodliwymi substancjami, a po-

nieważ sam nie jest trawiony, jest wraz z nimi 
usuwany z organizmu. Kasze jaglana, gry-

czana i jęczmienna zawierają go najwięcej, 
a przy tym sporo wapnia i magnezu, które 
pomagają w pracy nerkom. 

o
rganizm wysyła alarmujące sygnały, np. ból głowy czy ciągłe zmęcze-

nie, gdy atakują go toksyny. Substancje te powstają przy okazji przerabia-

nia na energię białek czy tłuszczów z jedzenia i ich nadmiar zazwyczaj jest 
szybko usuwany. Jednak często po zimie toksyn w organizmie jest więcej 
i system naturalnego oczyszczania nie daje rady. Ich neutralizowaniu sprzy-

ja ruch, ale podczas chłodnych miesięcy nie mamy na to ochoty. Doskwiera nam stres, głów-

ny oskarżony o powstawanie szkodliwych substancji. Jeśli do tego na ból bierzemy tabletki, 
wprowadzamy do ustroju kolejne chemiczne toksyny. Pora na wielkie oczyszczanie.
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temat 
numeru

Kurkuma 
pomaga 
walczyć  
z wolnymi 
rodnikami, 
które są 
niekorzystne 
nie tylko  
d la wątroby.

akCja regeneraCja
OCZYSZCZAJąC ORGANiZM, ZYSKASZ 

SPORO WYMieRNYCH KORZYŚCi. 
➤ eNeRGeTYCZNe 

TURBODOŁADOWANie 

➤ ROZŚWieTLONA SKóRA 

➤ SŁABSZe OBJAWY PMS 

➤ MNieJ BóLU GŁOWY 

➤ WZMOCNieNie ODPORNOŚCi  
= RZADSZe PRZeZięBieNiA 

➤ LePSZe TRAWieNie 

➤ KONieC KŁOPOTóW Z ZATOKAMi

  Nie DZiel się Z iNNYMi  

Wystarczy tak niewiele, żeby ochronić wątrobę przed zagrożeniami i pomóc 
nerkom w funkcjonowaniu bez zakłóceń. Niewielkie zmiany w codziennych 
przyzwyczajeniach, a korzyść ogromna.  

 prOstYch spOsOBóW 
BY UlŻYć WątrOBie

9

  DOMU  

  nIe prZesaDZaj  

  Z lekaMi    

Świetna 
do oczyszczania 
wątroby i nerek.  

Pij rano przed 
śniadaniem, popijaj 

w ciągu dnia.  

Dania gotowe, 
jedzenie  

w puszkach, chipsy, 
zupki w proszku  

i ciastka to źródła 
toksyn. 

  pIj  

  UNikaj  

  WODę Z cYtrYNą  

  sŁODYcZY  

  Nie stresUj się  

  pOWieDZ „nIe”  

  prZetWOrZONeMU jeDZeNiU  
Do malowania 

ścian wybie- 
raj farby 

ekologiczne. 
Często wietrz 

mieszkanie 

i chroń się przed 
smogiem. 

  ŻYj W ZDrOWYM  

W nadmiarze 
obciążają wątrobę, 

wpływają też 
niekorzystnie  

na nerki. 

Palacze są bardziej narażeni  
na problemy z wątrobą  

i zwiększają ryzyko nowotworu 
układu moczowego. 

Trudno to osiągnąć, trzeba więc 
nauczyć się rozładowywać 

negatywne emocje. Ważny jest 
relaks, prawidłowe oddychanie. 

  nIe pal  

  cąŻkaMi i GOlarką  

Nie pożyczaj swoich osobistych 
przyborów. Tak możesz się zarazić 
wirusem zapalenia wątroby. 

Cukier w nadmiarze zamula 
organizm, prowadzi 
do przewlekłego zmęczenia. 

W ruchu najszybciej się 
uspokoisz i najłatwiej usuniesz 
z organizmu toksyny. 

  ćWicZ Więcej  
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BrUdna  
dwUnastka
NaUkOWcY OBlicZYli, Że W tYch 
OWOcach i WarZYWach jest 
NajWięcej pestYcYDóW, które 
GrOMaDZą się M.iN. W WątrOBie  
i ją OBciąŻają.
Szkoda byłoby z nich rezygnować, dlatego myj je jesz-

cze dokładniej niż zazwyczaj. Postaraj się też kupować 
takie z upraw ekologicznych.

  trUskaWki, sZpiNak, NektarYNki,   
  jaBŁka, BrZOskWiNie, GrUsZki,   
  WiśNie, WiNOGrONa, seler, Ostra   
  paprYka, pOMiDOrY, ZieMNiaki  

sprzymierzeńcy 
wiosennego 
oczyszczania

Wypij szklankę zielonej herbaty albo sok z aloesu. Do sałatki 
dodaj rukiew lub ostropest. Jeden zdrowy nawyk uruchamia 

lawinę korzyści. Poprawi ci się trawienie i samopoczucie. 

➤ MAtChA To zielona herbata w wersji sproszkowanej. Jeden 
kubek ma tyle przeciwutleniaczy co 10 iliżanek zwykłej zielonej 

herbaty. Zawarty w niej chloroil działa przeciwmiażdżycowo i od-

mładzająco na cały organizm. Jest jednym z najbardziej zasado-

wych pokarmów, co sprawia, że czyści wątrobę i jelita, ma też 
działanie przeciwbakteryjne. Oprócz tego zawiera katechiny, sub-

stancje odpowiedzialne za spalanie tłuszczów i przyspieszające 
metabolizm, co pomaga w walce z nadmiarem kilogramów.  

Ma również pięć razy więcej L-teaniny niż zwykłe zielone herbaty. 
Ten aminokwas o właściwościach uspokajających przydaje się  

w nerwowych sytuacjach i pomaga obniżyć ciśnienie krwi.

➤ RUKieW WODNA W medycynie ludowej była stosowana  
w leczeniu zaparć i zaburzeń pracy wątroby. Można dodawać ją 

do sałat, wyciskać z niej sok czy miksować w koktajlach i zupach.  
Ma dużo wzmacniających i poprawiających kondycję witamin,  

m.in. A, C, E i K, oraz minerałów, np. wapń, żelazo, magnez, cynk.  

➤ AlOeS Pomaga w oczyszczaniu wątroby i jelit, a przy tym 
poprawia trawienie. Sprawia, że organizm lepiej radzi sobie 
ze stresem. Aloes zawiera witaminy A, C i E oraz z grupy B, 

a także wapń, magnez i wzmacniający cynk. Sok z aloesu warto 
popijać codziennie, można go rozcieńczać wodą, dodawać 

do soków owocowych lub koktajli.  

➤ OLeJ Z OSTROPeSTU Sylimaryna w nim zawarta wzmac-

nia wątrobę i zapobiega kumulowaniu w niej tłuszczu. Olejem 
z ostropestu warto polewać sałatki czy zupy. 
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  W kuCHnI   

 

jestem fanką 
oczyszczania

Czy wiosną je Pani inaczej? 

Tak, zmieniam sposób jedzenia, bo to najlepszy 

czas na detoks. W naturalny sposób jemy mniej, 

więc to łatwiejsze. Pojawiają się nowalijki, które 
warto jeść. Ale nie te z supermarketu, pędzone 
na nie wiadomo czym, tylko z dobrego źródła, 
które rosły w ziemi i nie kipią nawozami. Warto 

kupować je u sprawdzonego dostawcy. 

Jakie produkty poleca Pani wiosną? 

Wszystkie rośliny zielone, bo wspomagają trawie-

nie. Warto jeść kalarepkę, rzodkiewkę, młode 
ziemniaki, szpinak, sałatę itp. Z tego dobrodziej-
stwa warzyw należy korzystać po tym, jak zimą 

opychaliśmy się mięsem czy bigosem. 

Czy stosuje Pani diety oczyszczające? 

Jestem fanką wszelkiego rodzaju postów. Jednak 
aby miały sens, muszą być dopasowane do czło-

wieka. Trzeba znać swój organizm, wiedzieć, jak 
znosimy różne diety, na co mamy nietolerancję. 
Jednym służy post całkowity, a innym zbożowy, 
ziołowy lub złożony z soków. Jednak dla wielu 

osób soki są zbyt ciężkostrawne, a zboża wywo-

łują kłopoty z trawieniem. Taki post trzeba dopa-

sować też do pracy, którą wykonujemy. Nie da się 
pościć i pracować na pełnych obrotach.

Jak rozpoznać, czy dany rodzaj  
oczyszczania nam służy? 

Można zrobić testy pokarmowe, ale i bez nich 
wiemy, czy coś jest dla nas dobre, czy nie. Po zje-

dzeniu tego źle się czujemy. Post to jest dobry 
czas, żeby poznać swój organizm. Podczas postu 

nie musi on toczyć mikrobitew ze składnikami, 
które nas uczulają. Post warto robić tylko raz-dwa 

razy w roku. Tylko wtedy ma sens. 

nasZ eksperT
daria ładocha 

dziennikarka, coach zdrowia, 

prezenterka kulinarna  

w „Dzień dobry TVN”, autorka 
naszych przepisów

krem  
Z marChewkI
➤  12 pORCjI  ➤   CZas 1 gOdZ.

➤  SKładniKi:
2 białe części pora pokrojone 
w talarki, 3 rzepy pokrojone 
w kostkę i obrane ze skórki, 
3 marchewki pokrojone w cienkie 
plasterki, 10 suszonych moreli, 
2 ziemniaki pokrojone w kostkę 
i obrane ze skórki, 1 l wywaru 
z jarzyn, 1 łyżka oleju, szczypta 
gałki muszkatołowej, szczypta 
cynamonu, świeżo mielony pieprz, 
1 łyżeczka kminu rzymskiego, 
1 łyżeczka słodkiej papryki, 
sól do smaku, 1 łyżka przecieru 
pomidorowego, 1 puszka mleka 
kokosowego 
DO DEKORACJI kwiaty jadalne

1. W garnku podsmaż pora 
na oleju. Dodaj resztę składników 
oprócz przecieru, mleka 
kokosowego i cynamonu.  
Gotuj składniki 20 minut. 
2. Dodaj do zupy mleko kokosowe 
i przecier, dopraw szczyptą 
cynamonu. Doprowadź do wrzenia. 
3. Zmiksuj zupę na krem. Wlej 
porcje zupy na talerz. Każdy 
udekoruj kleksem mleka 
kokosowego i kwiatami jadalnymi. 
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saŁaTka  
Ze SZPiNakieM  

i Z ZieMNiakaMi
➤  4 pORCjE  ➤   CZas 40 MINUT

➤  SKładniKi:
500 g ziemniaków, 8 kolb minikukurydzy, 

1 czerwona cebula, 2 garście groszku 
cukrowego, małe opakowanie szpinaku 
baby, kilka liści bazylii tajskiej lub mięty, 

1 łyżka oliwy, 1 gałązka świeżego rozmarynu, 
po szczypcie soli czosnkowej 

 i oregano, pieprz 
SOS: 2 łyżki oliwy, 1 łyżka soku 

z cytryny, 1 łyżka musztardy, 1 łyżeczka 
syropu klonowego 

1. piekarnik nagrzej do 180 st. C.  

Do garnka wlej zimną wodę i wsyp sól.  
Włóż do niej ziemniaki. Gotuj 5 minut  

od momentu zagotowania. 
2. odcedź je na sitku. Przełóż na blachę 

wyłożoną pergaminem. skrop oliwą.  
Dodaj rozmaryn, sól, pieprz i oregano.  

Piecz 20 minut bez przykrycia. 
3. Zrób sos. oliwę, sok z cytryny, musztardę 

i syrop wymieszaj w słoiku. Na półmisek 
wyłóż szpinak i liście bazylii. Dodaj cebulę 

pokrojoną w piórka. Groszek cukrowy możesz 
zblanszować lub podać na surowo. 

4. Dołóż ugotowane ziemniaki i kukurydzę 
pokrojoną na kawałki. Całość skrop sosem.

PaSTa Z aWOkaDO 
 i WaRZYWa

➤  12 pORCjI  ➤   CZAs 1 GoDZ.
➤  SKładniKi:

garść orzechów ziemnych podprażonych 
na suchej patelni, kilka minimarchewek 

oskrobanych ze skórki, parę rzodkiewek 
przekrojonych na połówki, minigrzanki 

(podpieczone pieczywo na patelni 
z dodatkiem przypraw i oliwy) 

PASTA: 2 miękkie awokado, 2 garście 
świeżych liści bazylii, 1 garść świeżej 

kolendry, liście rzodkiewki, 1 garść liści 
zielonej pietruszki, 2 szalotki obrane z łupiny, 

2 zielone papryczki chili, 1 ząbek czosnku 
obrany z łupiny, 1 łyżka pasty tahina, sok 
z 1 limonki, 1 łyżeczka octu winnego, sól 

i pieprz do smaku, ewentualnie trochę wody 
do uzyskania odpowiedniej konsystencji

1. Wszystkie składniki na pastę dokładnie 
zmiksuj za pomocą blendera. jeśli pasta  

jest zbyt gęsta, dodaj trochę wody  
do uzyskania aksamitnej konsystencji. 

2. Na dużym talerzu ułóż warzywa, orzechy 
w miseczce i grzanki. podawaj  

z pastą z awokado. 
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➤ Maski: 1) Z białą glin-

ką Beauty Shot, Marion, 
2,50 zł/10 g  2) Z zieloną glin-

ką, Dermomask, 4 zł/10 ml 
3) Z czerwoną glinką, Ziaja, 
1,60 zł/7 ml  4) Z czarną ko-

mosą i glinką ghassoul Herbal 
Care, Farmona, 16 zł/50 ml

Maseczki z glinką to hit w każdym SPA. Są prawdziwą kopalnią soli mi-
neralnych, mikroelementów i pierwiastków śladowych. W zależności 

od koloru mają zupełnie inne właściwości. Odcień glinki najlepiej więc 
dopasować do rodzaju cery. Wtedy zabieg podziała najskuteczniej. 

➤ ZIELONA Uwielbiana przez kosmetologów. Ta glinka działa najsilniej 
i jest idealna zwłaszcza dla skóry tłustej, mieszanej i trądzikowej. Zawiera 
m.in. krzem, który łagodzi stany zapalne skóry, i magnez, zapobiegający 

wypryskom. Dezynfekuje, oczyszcza i działa bakteriobójczo.

➤ BIAŁA Nazywa się ją też glinką porcelanową lub chińską. Świetna dla 
suchej i wrażliwej cery. Jest tak łagodna, że dodaje się ją też do pudrów 
dla niemowląt. Biała glinka dzięki zawartości krzemianu glinu ma właści-

wości ściągające, a sole mineralne odżywiają i regenerują skórę. 

➤ CZERWONA Działa podobnie do zielonej, bo absorbuje sebum i usu-

wa zanieczyszczenia, więc też nadaje się do skóry tłustej i mieszanej. 
Mogą ją jednak stosować także osoby o cerze z widocznymi pajączka-

mi. Działa bowiem łagodniej, a na dodatek uszczelnia i obkurcza  
naczynia krwionośne. Poprawia też koloryt skóry. 

➤ GLINKA GHASSOUL Prawdziwy skarb prosto z Maroka. Ma brązowo-

-czerwony odcień i można jej używać od stóp do głów. Słynie z właści-
wości absorpcyjnych, więc można jej używać do skóry z trądzikiem, 

bo reguluje wydzielanie sebum i matuje cerę. Nadaje się też do mycia 
ciała, a nałożona na włosy hamuje ich przetłuszczanie. 

  reWoluCja    glInkoWa  

po ZImIe skóra poTrZebuje oCZysZCZenIa. ukryTa poD 
GrUBYMi sWetraMi staje się sZOrstka i sZara. DlateGO 
trZeBa ZŁUsZcZYć MartWY Naskórek i pOZBYć się 
tOksYN. ZaBieGi Na ciaŁO i tWarZ, tak skUtecZNe  
jak W prOfesjONalNYM salONie, MOŻNa ZrOBić W DOMU.

2

4

1

3

  Dla ciaŁa  
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CZarna 
magIa
aBY UjęDrNić ciaŁO i pOpraWić  
kOlOrYt skórY, WYpróBUj ZaBieGi 
Z BOrOWiNą, BŁOteM i WęGleM.  
Dla efektóW WartO się pOBrUDZić!

➤ W sanatoriach i dobrych ośrodkach SPA od lat stosuje się 
kuracje z borowiną. To odmiana torfu, która pomaga leczyć 
stany zapalne mięśni i stawów. Ma też świetny wpływ 
na skórę. Pomaga pozbyć się toksyn, napina ją, modeluje, 
zmniejsza cellulit, a nawet odchudza. Kąpiel torfowa musi 
być ciepła, czyli woda powinna mieć 38-40 st. C. Do wanny 
nalej trochę borowinowej esencji lub dosyp soli z tym 
składnikiem i zanurz się na 15 minut. Najlepsze efekty  
daje zabieg powtarzany dwa razy w tygodniu. 
➤ By zafundować skórze jeszcze lepszy detoks, podczas 
kąpieli zrób piling, najlepiej z węglem. Ten składnik 
chłonie 1000 razy więcej zanieczyszczeń, niż sam waży! 
Działa antybakteryjnie i odblokowuje pory. Na dodatek 
masaż poprawia krążenie i wygładza skórę. 
➤ Po wyjściu z wanny zrób błotną maskę. Wygląda jak 
mokra glinka i zawiera mnóstwo minerałów. Błoto pomaga 
na rozstępy, cellulit i przyspiesza spalanie tłuszczu. 
Po nałożeniu maski najlepiej owinąć ciało folią spożywczą. 
Wyższa temperatura sprawia, że składniki wnikają głębiej. 

oczyszczanie 
na gorąco

Sauna to dobry sposób 

na detoks dla skóry. Przeciw-

wskazaniem są jednak żylaki, 
kłopoty z krążeniem i ciąża. 

➤ INFRASAUNA To inaczej 
kabina na podczerwień. Jest 

w niej 40-65 st. C i nie ma pary. 
Ciepło emitują tu lampy, tzw. 

promienniki podczerwieni. Nie 
jest to promieniowanie UV, 

więc nie opala ani nie szkodzi 
skórze. Szybko ogrzewa, co 
zwiększa przepływ krwi i po-

prawia ukrwienie tkanek. 
W trakcie seansu organizm 

pozbywa się wody, tłuszczów 
i związków toksycznych. Regu-
larne wizyty, najlepiej dwa razy 

w tygodniu, ujędrniają ciało 
i zmniejszają cellulit. Takie sau-

ny są w itness clubach. 

➤ ŁAŹNiA RZYMSKA Panuje 
w niej niemal tropikalny klimat. 
Powietrze jest nagrzane do 40- 
-50 st. C, a wilgotność docho-

dzi do 100 proc. To idealne 
miejsce na kuracje złuszczają-
ce i nawilżające naskórek. Wil-
gotne ciepło w saunie parowej 
rozszerza pory i zmiękcza skó-

rę, więc po wyjściu z sauny 
warto zrobić piling myjką z luffy 
lub szorstką rękawicą. Możesz 

też położyć na twarz masecz-
kę, a jej składniki lepiej wnikną 

w skórę. Seans w ciepłych opa-
rach świetnie wpływa na zdro-
wie. Przynosi ulgę w bólu ple-
ców. Takie seanse zaleca się 

nawet co drugi dzień.

➤ SAUNA FiŃSKA Wilgot-
ność powietrza waha się tu 

od 25 do 40 proc., a temperatu-
ra jest inna na każdym pozio-
mie (od 40 st. C na najniższej 
ławce do 120 pod suitem). 

Podczas seansu otwierają się 
pory i usuwane są zanieczysz-
czenia. Naczynka rozszerzają 
się, a komórki skóry dostają 

większą porcję krwi i szybciej 
się regenerują. Chłodny prysz-
nic po seansie domyka pory 
i obkurcza naczynia. Pobyt 

w saunie odtruwa skórę, usuwa 
toksyny i zmniejsza napięcie 

mięśni. Choć przemiana materii 
zwiększa się o 30-40 proc., 

seans nie odchudza. Spadek 
wagi jest chwilowy i wraca 

do normy, gdy wypijesz wodę 
lub herbatę. Po saunie i prysz-
nicu wmasuj w ciało balsam. 

Zrezygnuj z pilingu, bo rozgrza-
na skóra jest wrażliwa i łatwo 

o podrażnienia. Do sauny mo-
żesz chodzić raz w tygodniu.

➤ 1) Kąpiel borowinowa Anti Stress, Tołpa, 9 zł/75 ml   
2) Sól do kąpieli Borowinowa Kuracja, Fresh & Natural,  
30 zł/500 g 2) Piling węglowy, Efektima, 20 zł/250 ml  
4) Czarne błoto z Morza Martwego, L’Orient, 39 zł/500 g

➤ 1) Balsam do ciała Encanto Fascinating, Avon, 30 zł/250 ml  
2) Rękawica do masażu, Glov, 25 zł, glov.co/pl  3) Szampańska ma-

ska nawilżająca, Coscodi, 7 zł  4) Żel antycellulitowy Slim Extreme 4D, 
Eveline, 17 zł/250 ml  5) Detoksykujący piling cukrowy, Barwa, 30 zł/250 g 
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Na własnej skórze przekonałyśmy się, że to naprawdę działa. Nie trzeba wcale 
wielkiego wysiłku, by schudnąć, usprawnić stawy, poprawić humor i wyniki badań.

Bądź zdrowa

zdrowia
jedna 
rzecz, 
którą 
robię 
dla

AgnieszkA MuchA  
szefowa działu psychologii

magdalena mikołajCZyk   
szefowa działu urody

sylwia monostoRi   
dziennikarka i coach

➤ cZęstO MeDYtUję
➤➤ Uważam, że trzeba 
sobie poukładać emo-

cje, by zachować zdro-

wie. Kilka lat temu wyjechałam 
na medytacje. Są różne rodza-

je, ja wybrałam chrześcijańskie. 
Od tamtej pory regularnie me-

dytuję w domu. Raz w tygodniu 
robię to przez godzinę, a co-

dziennie przez kwadrans. To 
pozwala mi zauważać, co do-

brego dzieje się w moim życiu, 
co chcę zmienić, poprawić.  
➤➤ Nie stresuję się zbytnio 
codziennością. Medytacje 
pomagają mi zachować rów-

nowagę, jestem spokojna. Ła-

twiej mi pokonywać wyzwania, 
nie przejmuję się drobiazgami. 

➤ raNO WOlę jOGę 
OD kaWY
➤➤ Znalazłam  
świetny sposób, aby 
szybko się rozbudzić  

i zyskać energię. Jest nim ze-

staw pięciu ćwiczeń zwanych 
Tsa Lung. Pochodzą one z Ty-

betu, a ich wykonanie zajmuje 
mi około siedmiu minut. 
➤➤ Skupiam się na  
oddechu. Długi, głęboki 
wdech i powolny wydech od-

prężają i dotleniają ciało. Do-

chodzi do tego dynamiczny 
ruch, więc podnosi się poziom 
energii. Każde z pięciu ćwiczeń 
otwiera po kolei czakry (czyli 
centra energetyczne). Dlatego 
odczuwam duży przypływ sił. 

➤ pOlUBiŁaM 
pŁYWaNie
➤➤ Zaczęłam chodzić na basen 
po kontuzji kolana. Chciałam 
szybko wrócić do formy, by znów 
jeździć na nartach i rowerze. Trak-

towałam pływanie jako rehabilita-

cję, z czasem stało się przyjemno-

ścią i nawykiem.
➤➤ Pływam co najmniej dwa 
razy w tygodniu. Trening zajmuje 
mi maksymalnie pół godziny, ale 
w tym czasie daję z siebie wszyst-
ko. Pływam głównie „żabką”, wte-

dy najbardziej angażuję do pracy 
nogi. Po basenie mam mnóstwo 
energii, a dodatkowym atutem jest 
gładsza skóra na udach. 
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, 
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych 
i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu 
leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż 
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

ROZGRZEWA MIEJSCE BÓLU

ZWALCZA BÓL MIĘŚNI I STAWÓW

PRZYSPIESZA LECZENIE

DZIAŁA PRZECIWZAPALNIE

W PoSTACI KREMU –  

GŁĘBoKo WNIKA  
W TKANKI

GŁĘBOKA ULGA 
W BÓLU 
PRZEWLEKŁYM

Zobacz, jak radzić sobie z bólem: diphot.pl

D
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/1
9/

01
/0

02

Dip HOT rozgrzewający. Skład, postać i dawka substancji czynnej: produkt złożony – krem, 1 
gram kremu zawiera: 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg olejku eukaliptusowego, 
14,7 mg olejku terpentynowego. Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje 
się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej: pomocniczo w gośćcu, 
bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia. Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum 
Company Limited. Lek wydawany bez recepty. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska 
Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292. 
www.egis.pl [10.2018]
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Renata Ciemięga   
zastępca redaktor 
naczelnej

ewa basińska   
szefowa działu diety

➤ chODZę pO schODach i WYsiaDaM 
kilka prZYstaNkóW WcZeśNiej
➤➤ Nie przepa-

dam za siłownią. 
Zawsze za to lubi-

łam chodzić. Ale 
po pracy trudno się zmobi-
lizować do wyjścia z domu. 
Wpadłam więc na pomysł 
genialny w swojej prosto-

cie: część drogi do pracy 
pokonam na piechotę. 
I zapomnę o windzie.
➤➤ Cel: 10 tysięcy  
kroków. Liczy mi je aplika-

cja w telefonie. Myślałam,  
że to będzie trudne. Ale 
udało się już po paru 
dniach. Teraz regularnie 
wydłużam dystans. 

➤➤ Błyskawiczne efekty. 
Po porannym marszu  
łatwiej radzę sobie ze  
stresem. Zapomniałam  
o problemach z plecami, 
a ostatnio kupiłam dżinsy 
o rozmiar mniejsze. I to już 
po miesiącu spacerów!
➤➤ Dla odmiany nordic 
walking. Gdy muszę poje-

chać do pracy autem, zo-

stawiam je parę kilometrów 
wcześniej. To czysty zysk: 
dawka ruchu i mniej kłopo-

tów z miejscem do parko-

wania. Wyciągam tylko 
z bagażnika kijki i jestem 
gotowa do treningu.

➤ piję kOktajle
➤➤ Codziennie 
robię smoothie. 
Najczęściej przy-

gotowuję je z zie-

lonych liści i warzyw. Jest 
w nich mnóstwo błonnika, 
poprawiającego trawienie, 
i kwasu foliowego. Dba 
on, by naczynia krwiono-

śne były w dobrej formie, 
a do tego poprawia na-

strój. Dzięki takiemu kok-

tajlowi początek wiosny 
witam w dobrym humorze.  
➤➤ Do blendera wrzu-

cam jarmuż, szpinak  
i natkę pietruszki. Miksuję 
je z kawałkami jabłka, 
gruszki, buraka albo z so-

kiem owocowym. Dopra-

wiam koktajl szczyptą cy-

namonu lub chili. Czasem 
wrzucam listki świeżej ko-

lendry, mięty lub melisy. 
➤➤ To dobra przekąska 
do pracy. Syci, a dzięki 
zastrzykowi witamin,  
m.in. C, w środku dnia 
pobudza dobrze jak kawa, 
choć trochę wolniej. 
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dolegliwości  
przed miesiączką

?
Mam 42 lata, od pewnego czasu 

już w połowie cyklu czuję się jak 
tuż przed miesiączką. Boli mnie 

brzuch i czuję się ociężała. Pani gine-

kolog zaleciła rezygnację ze słonych 
i tłustych przekąsek. Ale nie zawsze 
to pomaga. Co robić? Kasia, e-mail

Dolegliwości, o których Pani wspomi-
na, wiążą się z nadmiernym zatrzy-

mywaniem wody w organizmie. 
Jest to dość typowe dla dru-

giej fazy cyklu miesiączko-

wego kobiety. Objawy 
mogą pojawiać się w róż-

nym czasie przed men-

struacją, nawet tuż 
po owulacji. Nie jest to 
groźne, ale nieprzyjem-

ne. Może bowiem spo-

wodować nawet okreso-

wy wzrost masy ciała 
do czterech kilogramów. 

➤ tO ci pOMOŻe
➤➤ Ogranicz stosowanie soli. 

Przyprawa nasila bowiem zatrzy-

mywanie wody w organizmie.
➤➤ Jak najwięcej się ruszaj. Wysiłek 
izyczny ułatwia usuwanie nadmiaru 
zgromadzonej wody. 
➤➤ Gdy naturalne metody zawiodą, 
możesz zastosować delikatne środki 
odwadniające, np. zawierające wy-

ciąg z pokrzywy. Jednak zawsze  
w porozumieniu z lekarzem. 

dr n. med. kingA 
Ziółkowska,
klinika inviMed  
w warszawie

ginekolog

 

Poradnia
Samego 
Zdrowia

Jak zmniejszyć  
objawy alergii?

?
Moja córka ma uczulenie na brzo-

zę. Czy podcięcie gałęzi drzewa 
obok domu spowoduje, że objawy 

alergii będą mniejsze? Ewa, Radom

Ziarna pyłku brzozy rozprzestrzeniają się 
na odległość ok. 100 km od drzewa. Reak-

cje alergiczne występują więc nawet wtedy, 
kiedy alergik znajduje się daleko od niego. 
Podcięcie gałęzi wprawdzie zmniejszy na-

rażenie na alergeny, ale ich nie wyeliminuje. 
Najlepszą metodą leczenia jest immunote-

rapia alergenowa, tzw. odczulanie. Polega 
ona na podawaniu przez pewien czas co-

raz wyższych dawek alergenu, aby orga-

nizm zaczął go tolerować. 

dr n. med. BeAtA 
AdAMczyk  
z warszawy

bąDź zDrowa

➤ tak ZŁaGODZisZ 
DOleGliWOści
➤➤ Brzoza zaczyna kwitnąć w marcu, 
ale najintensywniej pyli w kwietniu. 
W tym czasie pyłek brzozy osiąga naj-
większe stężenie w powietrzu (4 tys. zia-

ren/m3). Najmocniej pyli po południu. 
Warto więc, aby osoby uczulone pozo-

stały wtedy w domu i nie otwierały okien. 
 ➤➤ Mieszkanie dobrze jest wietrzyć 
bezpośrednio po deszczu, który 
oczyszcza powietrze z alergenów. 
Lepiej też nie suszyć prania na zewnątrz.
 ➤➤ Ulgę przynosi przepłukiwanie 
nosa i oczu solą izjologiczną. I przyj-
mowanie leków przeciwhistaminowych. 
Po powrocie do domu należy jak naj-
szybciej przemyć twarz i wziąć prysznic. 

alergolog
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mgr seBAstiAn podorski,  
klinika rosaMed w Warszawie, 
rosamedclinic.pl

dietetyk

blokada podczas wypowiedzi 

?
Mam 35 lat, od pewnego czasu nie potraię 
się wysłowić. Pojawia się to wtedy, gdy chcę 
coś powiedzieć w grupie, w której wiele osób 

chce dojść do głosu. Nie mogę wtedy wydobyć  
z siebie słowa. Co robić? Zastanawiam się nad  
wizytą u logopedy. Gosia, Katowice

Przed wizytą u logopedy będzie konieczne określe-

nie przyczyny problemu, który Pani opisała. Być 
może jest on związany ze stresem i z nadmierną 
emocjonalnością. Proponuję konsultację z psycholo-

giem, który wskaże sposoby radzenia sobie w sytu-

acjach stresowych, zaleci odpowiednią formę terapii, 
np. grupową czy relaksację. Jeżeli jednak blokada 
występuje nie tylko wtedy, gdy wypowiada się Pani 
w towarzystwie, i nie ma ona podłoża lękowego, na-

leży wykluczyć ewentualne problemy zdrowotne, 
np. udar mózgu albo uszkodzenia mięśni czy ner-
wów odpowiedzialnych za powstawanie mowy.  
Tutaj zalecałabym wizytę u neurologa.

➤ aBY NaBrać peWNOści sieBie
➤➤ Postaw na spontaniczność. Nie zastanawiaj 
się wcześniej, że możesz powiedzieć coś nie tak. 
Jeśli nawet popełnisz gafę, spróbuj obrócić wszyst-
ko w żart. Dzięki temu wyjdziesz na osobę dowcipną 
i z dystansem do siebie.
➤➤ Bądź sobą. Czasem udajemy kogoś innego, niż 
jesteśmy. Chcemy wypaść na mądrzejsze, dowcip-

niejsze. Nie tędy droga. Lepiej zachowywać się natu-

ralnie i mówić to, co naprawdę myślimy.
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trujące amalgamaty

?
Mam kilka czarnych plomb, które założono mi 
jeszcze w dzieciństwie. Czy powinnam się ich 
pozbyć? Są trwalsze niż białe. Monika, Ustka

Czarne plomby należy wymienić. Amalgamat to stop  
metali: miedzi, cynku, srebra i cyny, a także rtęci, która  
w momencie uwalniania może powodować: osłabienie, 
bóle głowy, problemy żołądkowo-jelitowe. Większe dawki 
rtęci prowadzą nawet do uszkodzenia układu nerwowego. 

➤ ZaletY jasNYch plOMB
➤➤ Białe, kompozytowe wypełnienia wzmacniają struk-

turę zęba, a czarne ją niszczą. 
➤➤ Czarne plomby zwyczajnie nas szpecą. Zdecydowa-

nie lepiej wyglądają uniwersalne białe.

lek. stom. JoAnnA WitWickA, 
klinika stomatologiczna 
den-Med w Warszawie

stomatolog

Błonnik odmładza i wyszczupla

?
Prowadzę zdrowy tryb życia. Uprawiam sport, 
unikam używek. Co jeszcze mogę zrobić, aby  
jak najdłużej być w formie? Agata, Mielno

Nie ma jednego złotego środka, ale z pewnością warto 
zaprzyjaźnić się z błonnikiem. Tym bardziej że amerykań-

scy naukowcy udowodnili, że im więcej go jemy, tym nasz 
wiek biologiczny na poziomie komórkowym jest niższy. 
Mamy więcej sił, lepiej się czujemy i lepiej wyglądamy. 
Zalecam, aby wziąć sobie do serca wskazówki Światowej 
Organizacja Zdrowia. Otóż zaleca ona, aby zjadać 
od 20 do 40 g błonnika dziennie. Głównym jego źród- 
łem są produkty zbożowe, warzywa i owoce. Poza tym  
wpływa on na nasze samopoczucie, odporność i igurę. 
Warto więc, nie tylko na wiosnę, zaaplikować sobie solid-

ną dawkę tego eliksiru młodości.

mgr MAgdALenA  
FALkieWicz  
z radomia

logopeda
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Jak wybrać  
doBre JaJka?

➤ Od określeń 
na opakowaniach jaj można 
dostać zawrotu głowy. 
Na półkach sklepowych jajkom są nadawane 
bajkowe nazwy, które mają zachęcić nas 
– konsumentów – do zakupu właśnie tego 
(bajkowego) produktu. Pomijam już takie 
oczywistości jak „luksusowe”, „premium” czy 
„prawdziwe wiejskie”, jajka zaczynają być 
„wielozbożowe”, „świeże”, „ekskluzywne”...
Czekam, aż ktoś napisze coś w stylu 
„zawierają żółtko” czy „wyselekcjonowane”. 
Rzecz jasna pozostają jeszcze: „wersja 
sportowa”, „it”, „itness”. Wszystko przed 
wami, drodzy hodowcy.

➤ Warto kupować jaja 
o zwiększonej zawartości 
omega-3. To nie jest chwyt 
marketingowy. Są to tzw. jaja projektowane, 
które należą do grupy żywności 
funkcjonalnej, czyli nutraceutyków. Działają 
ochronnie na układ krążenia, wspierają 
pracę mózgu. 

➤ Z etycznego punktu 
widzenia warto wybierać 
jajka „zerówki”, ewentualnie 
„jedynki”. W ten sposób dbamy  
o dobrostan kur, które je znoszą.  
Bo różnice w składzie między 
poszczególnymi rodzajami nie są duże.

➤ trzeba uważać z jajkami 
bez oznaczeń na skorupce.  
Nie dajmy się więc namówić miłej starszej 
pani na straganie, która zachwala: „Proszę 
pani, superwiejskie, w 100 proc. ekologiczne”. 
Taki zakup to loteria. Produkt może być 
przeterminowany, a zdarza się też, że to 
zwykła, najtańsza „trójka”, z uprzednio 
usuniętym ze skorupki numerem. 

➤ cała prawda  
o cholesterolu. Wreszcie został 
obalony mit o tym, że jajka są zakazane, bo... 
cholesterol. Wcześniej lekarze nakazywali 
ograniczać ich ilość w diecie. Dziś wiadomo, 
że nawet zjadanie dwóch sztuk dziennie 
nie spowoduje zwiększenia poziomu 
cholesterolu. Pod warunkiem, że stosujemy 
zbilansowaną dietę. W razie wątpliwości 
skonsultujmy się z lekarzem.

➤ Warto jeść jajka, bo mają 
masę substancji odżywczych. 
Białko jest lekkostrawne, a w żółtku są 
prawie wszystkie witaminy, zwłaszcza A, E  
i z grupy B. Nie ma tylko witaminy C.  
W żółtku są też składniki mineralne, takie jak 
siarka, selen czy jod, oraz fosfolipidy i luteina 
potrzebna oczom. Wszystkie te składniki 
organizm bardzo dobrze przyswaja. Jajka 
sprawdzają się też na diecie, bo mają mało 
kalorii i sycą na długo.

 O jeDZeNiU, lekaCH 

 I ZDroWym trYBie ŻYcia  

  praWDy I mITy  

nasZ eksperT
Doktor Ania, czyli dr n. farm.  

Anna Makowska Farmaceutka, pedagog, 

studiuje dietetykę. Na swoim Instagramie, 
Facebooku, a także blogu www.doktorania.pl 
tłumaczy, co warto jeść, a czego lepiej unikać.

Nie myj jaj przed włożeniem do lodówki,  ale przed użyciem. 

bądź zdrowa
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Kolor skorupki  
nie ma znaczenia.   
Niektórzy myślą, 
że pod brązową 
będzie ciemne 

żółtko. Nie! Za to 
odpowiada pasza, 
jaką zjadają kury.   
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Pragniemy 
słońca

Na razie jest ono kapryśne, raz się 
pojawia, częściej go nie ma. Zanim 
zacznie świecić pełnym blaskiem, 

warto sięgnąć po słoneczną witami-
nę w kapsułkach. Witamina D w po-

łączeniu z K to duet idealny na po-

prawę nastroju, wzmocnienie pracy 
układu odpornościowego i kości. 

➤ Naturalna witamina K2 i D3,  
59 zł/50 szt.

Gdy skóra się 
czerwieni

Podrażnienia, wysypka i swędzenie 
to nie tylko problem osób z atopo-

wym zapaleniem skóry. Każdy chyba 
zna to uczucie. Dlatego w domowej 
apteczce nie powinno zabraknąć 
preparatu z pantenolem, najlepiej 

w piance. Ta substancja ma działanie 
gojące, skutecznie łagodzi podraż-

nienia i przynosi ulgę. A do tego 
zmniejsza uczucie swędzenia i przy-

spiesza regenerację naskórka. 
➤ 10% D-panthenolu, Ziaja,  

14,80 zł/150 ml

Ekspres 
na ból  
głowy

Gdy ucisk w skroniach jest tak silny, 
że aż paraliżuje, warto chwilę odpo-

cząć. Jednak często jest to niereal-
ne, bo czeka na nas pilna praca 
do wykonania na wczoraj. Wtedy 

warto mieć pod ręką preparat z ibu-

profenem, który działa szybko 
i na długo. Pomaga też przy pierw-

szych objawach infekcji. 
➤ Ibum Supermax, 8 zł/12 szt.

Kwadrans spaceru każdego dnia to recepta na dobry humor. 

sPosoby 
Na 

szybszE 
trawiENiE
Uczucie ciężkości w brzuchu, 
wzdęcia, a także częste bóle 
głowy i uczucie przewlekłego 
zmęczenia mogą towarzyszyć 
zaparciom. Najczęściej pro-

blemy ze zbyt leniwym trawie-

niem można rozwiązać domo-

wymi sposobami. Lekarze 
zalecają więcej aktywności 

w ciągu dnia, wypijanie około 
dwóch litrów płynów (najlepiej 

wody) oraz dietę pełną wa-

rzyw i owoców. Bo błonnik 
w nich zawarty przyspiesza 

trawienie i pomaga rozwiązać 
problem. Do torebki warto  

zaś wrzucić błonnik w formie 
owocowych tofi. To idealna 
przekąska, która zaspokaja 

apetyt na słodycze i poprawia 
pracę jelit.

➤ Owoce i Błonnik, Gastrolax, 
25 zł/18 szt.
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nowościbądź zdrowa

stawy 
potrzebują 

siarki
Ten pierwiastek bardzo pomaga 
w utrzymaniu chrząstki stawowej 

w dobrej formie. Siarkę można zna-

leźć w żywności, jest w produktach 
o charakterystycznym, intensywnym 
zapachu. Warto więc jeść jajka, czo-

snek, chrzan częściej niż na wielka-

nocne śniadanie. Można też sięgnąć 
po preparaty z apteki.
➤ Sufrin, 35 zł/60 szt.
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reklama

Cukierki z ekstraktem z aronii to bo-

gactwo witaminy C i przeciwutlenia-

czy. Razem wspomagają osłabioną 
o tej porze roku odporność.
➤ Cukierki aroniowe, Reutter, 8 zł 
(dostępne w aptekach)

Za pomocą ketokonazolu można 
z nim wreszcie wygrać walkę. Tej 
substancji przeciwłupieżowej warto 
szukać w szamponach, które powin-

ny być nie tylko skuteczne, lecz także 
delikatne dla skóry głowy.
➤ Szampon przeciwłupieżowy,  
Zoxin-med, 20 zł/60 ml

  prZY UciąŻliWYM ŁUpieŻU  
Zaparz sobie herbatkę ziołową. Zawarte 
w niej wyciągi z roślin wspomagają usu-

wanie toksycznych substancji z organi-
zmu. Napar ułatwia wypróżnianie i deli-
katnie reguluje pracę jelit.
➤ Naturalna herbatka oczyszczająca, 
Mitra, 25 zł/30 szt. (w aptekach, 
herbatkaoczyszczajaca.pl)

Osoby, które już wypróbowały szczotecz-

kę soniczną, mówią, że czyści dokładnie, 
ale jest przy tym delikatna. Potrai dużo, 
bo jej specjalnie wyproilowane włoski 
docierają poniżej linii dziąseł.
➤ ActiVital Sonic, Gum, 89,99 zł

  GDY chcesZ pOMóc jelitOM  

MUsisZ 
tO Mieć

  BY DOBrZe OcZYścić ZęBY   

  Na WZMOcNieNie   
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pOrZąDki  
W stYlU

żyj naturalnie

Sprawdziliśmy, czy da się wysprzątać dom 
bez agresywnej chemii. Okazuje się, 

że ekologiczne środki domowej roboty 
kosztują grosze, a skutecznie usuwają brud  

i bakterie. Zrobienie ich jest prostsze,  
niż myślisz. Tekst Renata Ciemięga

EKO
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Nie przesadzaj 
z chemią!

Zabijanie zarazków za pomocą chemikaliów nie 
najlepiej wpływa na zdrowie. Podczas produkcji, 

a także stosowania detergentów uwalniają się szko-

dliwe substancje, które traiają do środowiska natu-

ralnego, skąd wraz z wodą i żywnością przenikają 
do organizmu człowieka. Naukowcy przypuszczają, 
że znajduje się w nim ponad 300 szkodliwych związ-

ków syntetycznych. Gromadzą się one w tkance 
tłuszczowej, wątrobie i mięśniach. Mogą wywoływać 

alergie, zaburzać pracę układu hormonalnego. 

Do sprzątania użyj olejków eterycznych. Walczą z bakteriami 
i wypełniają dom zapachem. Wypróbuj ciekawe połączenia,  

takie jak cytryna z miętą czy wanilia z lawendą. 

EKO p
rzed świętami każdy czu-

je potrzebę wysprząta-

nia mieszkania. Chcemy 
wyczyścić każdy zaka-

marek domu, usunąć 
wszystkie zabrudzenia. Dziś mamy  
do dyspozycji praw-

dziwy arsenał środków 
do walki z brudem i za-

razkami. Oddzielny pre-

parat do glazury, inny do 
zlewu czy czyszczenia 
wanny. Cała ta chemicz-

na artyleria jest wymie-

rzona we wszędobylskie 
bakterie, ale rykoszetem 
możemy zostać traie-

ni także my. Cierpi na-

sze zdrowie. Dostaje 
się również środowisku. 
Dlatego warto powstrzy-

mać ten chemiczny atak. 

➤ Z certyfikatem. 

Ekologiczne środ-

ki do czyszczenia mają 
oznaczenie EU Ecolabel. 
Ich opakowania powinny 
być wykonane w całości 
z plastiku z odzysku  
(np. Frosch, Klar).
➤ Biopłyn do mycia  
naczyń. Oznacza to, 
że ulega on biodegradacji 
i nie zawiera szkodliwej 

chemii. To ważne, bo mnóstwo z nich traia 
do organizmu z talerza, na którym podajesz 
obiad. Gdybyś chciała usunąć wszystkie,  
musiałabyś wypłukać talerz aż 20 razy! Myjąc 
naczynia w zmywarce, korzystaj z programu 
ekologicznego. Zużyjesz mniej wody i energii. 
➤ Nigdy nie łącz kilku silnych środków 
czyszczących. Istnieje ryzyko, że stworzysz 
mieszankę, która może wywołać niebez-

pieczną reakcję chemiczną. 

➤ sposoby  
na bIomIesZkanIe

Świadome zagrożeń Niemki i Francuzki re-

zygnują ze stosowania gotowych płynów 
i mleczek do czyszczenia. Pojawia się co-

raz więcej doniesień na temat szkodliwości 
nadmiernego używania ostrych chemicz-

nych detergentów. Ich nagromadzenie mo-

że powodować duszności, obrzęk twarzy, 
katar, stany zapalne gardła. Skóra po kon-

takcie ze środkiem syntetycznym staje się 
wysuszona i popękana. Dlatego namawia-

my cię na ekologiczne sprzątanie. Warto 
wypróbować sposoby przyjazne dla skóry 
i środowiska, a silnych detergentów uży-

wać wyłącznie tam, gdzie naprawdę tego 
potrzeba. Nie musisz całkowicie rezygnować 
z chemicznych środków czystości, ale mo-

żesz znacznie ograniczyć ich użycie. Z co-

dziennymi porządkami doskonale poradzisz 
sobie naturalnymi sposobami. 

➤ postaw  
na naturę 
Wypróbuj domowe, naturalne sposoby na robie-

nie porządków. Są przyjazne i dla środowiska, 
i dla ciebie. Radzą sobie z brudem i zarazkami. 
OtO NASI FAwORyCI:

➤ Soda Możesz jej użyć do czyszczenia naczyń kuchennych, np. przypa-

lonych garnków. Świetny środek zmiękczający wodę i wybielający tkaniny. 
➤ Szare mydło Usuwa oporne tłuste plamy z ubrań. Jego niewielką ilość 
rozpuść w wodzie i umyj podłogi, srebra oraz garnki.
➤ Ściereczki z mikroibry Podczas ich stosowania nie trzeba używać 
detergentów. Wystarczy tylko zwilżyć je wodą, by usunąć tłuszcz, umyć 
meble, podłogi i szyby. Z kolei sucha ściereczka z mikroibry (np. Paclan) 
ma właściwości antystatyczne.
➤ Ocet Tani i skuteczny. Jeśli połączysz go z sodą, zdezynfekujesz pod-

łogę w kuchni i łazience. Dodany do prania ręcznego zmiękczy tkaniny. 
Połączony z wodą jest świetnym środkiem do mycia okien i luster. Mo-

żesz go użyć zamiast nabłyszczacza do mycia naczyń w zmywarce.
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żyj naturalnie

Testujemy pomysły na ekoporządki z książki Fern Green 
„Naturalne środki czyszczące” (Buchmann, 37,99 zł).  

Warto do niej zajrzeć po jeszcze więcej inspiracji. 

  ODśWieŻacZ   

  pOWietrZa  

Maskuje 

nieprzyjemne 
zapachy, usuwa 

zarazki, dezynfekuje. 
 

 ➤ Przygotowanie  

10 minut  
 

 ➤ Przechowywanie 

do 2 miesięcy  
w suchym, ciemnym 

miejscu  

 

➤ Pojemnik 

spryskiwacz szklany 
lub plastikowy  

 

➤ Składniki  
125 ml wody 

destylowanej, 

po 6 kropli olejku 

eukaliptusowego, 

lawendowego  

i pomarańczowego, 
2 krople olejku 

z drzewa 
herbacianego  

Do spryskiwacza  
wlej wodę i olejki 

eteryczne. Wymieszaj 
składniki.

Uwalnia jony ujemne 
do atmosfery, 
oczyszczając 

powietrze 

i pochłaniając wilgoć. 
 

➤ Przechowywanie  

środek 
jednorazowego 

użytku  
 

➤ Składniki  
1-2 pałeczki węgla 

aktywnego  

(np. Binchotan) umieść 
w szafce lub szuladzie, 

aby całkowicie  
usunąć wilgoć. 

Rozpuszcza plamy. 
 

➤ Przygotowanie  

15 minut  
  

➤ Przechowywanie  

 do 6 miesięcy  
 

➤ Pojemnik  

 miska, opakowanie 
po dezodorancie  

w sztyfcie  
 

➤ Składniki  
75 g startego mydła 

marsylskiego,  

4 krople olejku 

z drzewa herbacianego 
Wymieszaj mydło 
i 3 łyżeczki wody. 

Ogrzewaj w mikro-
falówce przez 

1 minutę, przerywając 
co 20 sekund 

i mieszając. Gdy 
ostygnie, dodaj olejek. 
Przelej do opakowania 

po dezodorancie 
i pozostaw do stężenia. 

Nakładaj na plamy, 
potem upierz ubranie. 

5

  pOchŁaNiacZ     WilGOci  
  ODplaMiacZ     W sZtYfcie   

Odstrasza owady. 
 

➤ Przygotowanie  

 5 minut  
 

➤ Przechowywanie  

do 2 tygodni  
w szuladzie  

lub bieliźniarce 

 

➤ Składniki  
skórka z 1 cytryny 

sznurek i kawałek 
gazy o boku 10 cm 

Ułóż skórkę z cytryny 
na gazie i zawiąż rogi, 

 aby utworzyć małą 
sakiewkę.  

Zwiąż ją sznurkiem 
i zawieś na wieszaku 
lub włóż do szulady.  
Możesz wymieniać 

skórki z cytryny 
i ponownie 

wykorzystywać  
gazę.

  śrODek   

  ODstrasZającY   

  MOle  

Usuwa plamy i płucze.  
 

➤ Przygotowanie  

5 minut 
 

➤ Przechowywanie  

 do 6 miesięcy 

 

➤ Pojemnik  

słoik szklany  
lub plastikowy 

 

➤ Składniki  
250 ml mydła 
marsylskiego 

w płynie, 
5 łyżeczek soku  

z cytryny i 250 ml 

wody wymieszaj  

w słoiku. 1-2 łyżeczki 
mieszanki wlewaj 
podczas każdego 

mycia do pojemnika 
na środek 

do czyszczenia. 
Do drugiego wlej 

trochę octu 
spirytusowego 

jako środka 
do nabłyszczania. 

  pŁYN  

  DO ZMYWarki   

spOsOBóW Na sprZątaNie BeZ cheMii
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to dziwne, 
ale skuteczne 

Filtry do kawy Można wykorzystać do mycia 
okien. Są grubsze, więc świetnie chłoną 
wodę. Do tego zużywasz mniej papieru. 
Czarna herbata Doskonała do mycia 

lakierowanych podłóg. Szklankę mocnego 
naparu dodaj do wiadra z ciepłą wodą.

Olej jadalny Czyści i nabłyszcza meble, 
a do tego sprawia, że kurz na nich 

wolniej osiada. Połącz go z odrobiną 
soli. Nalej mieszankę na zabrudzoną 

powierzchnię mebli i wypoleruj szmatką. 

W oknach wieszaj firany i zasł ony lekko wilgotne. Nawilżą 
pokój,  odświeżą go i nie będzie trzeba ich prasować.

➤ żyCie  
z baKteriami
➤ Nasze mieszkania to również dom dla drobno-

ustrojów: bakterii, grzybów, pleśni i wirusów. Ich 
ulubionymi miejscami są: łazienka, ubikacja i kuch-

nia. Uwielbiają blaty, ścierki i deski do krojenia, skąd wraz z jedzeniem  
traiają do naszego organizmu. Trzeba je usuwać, ale bez przesady.  
➤ Nadmierna higiena też może mieć negatywny wpływ na zdrowie.  
To prosta droga do rozwoju alergii, zwłaszcza u dzieci. Szacuje się, że za parę 
lat będzie więcej alergików niż osób niedotkniętych tą chorobą. A to dlatego, 
że staramy się wyeliminować z naszego otoczenia wszystkie bakterie. 
➤ W zbyt sterylnym środowisku system immunologiczny staje się  
nadwrażliwy i mniej odporny na zarazki. Po jakimś czasie nawet kurz czy 
sierść kota zaczyna traktować jak wroga. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, 
potrzebny jest nam stały kontakt z drobnoustrojami. To ważne zwłaszcza 
w dzieciństwie, gdy układ immunologiczny dopiero się uczy. Dzięki temu 
komórki układu odpornościowego mogą prawidłowo pracować. 

Używaj proszków, w których szkodliwe 
fosforany zastąpiono zeolitami. Nie powo-

dują zatrucia środowiska, ulegają biode-

gradacji i są łagodne dla skóry. Kupując 
proszek, sprawdzaj, czy został on wypro-

dukowany z formułą EuroCompact. Taki 
środek jest o 1/3 bardziej skoncentrowany 
niż zwykły produkt, dlatego do pralki wsy-

puje się go mniej. Staraj się też nie przepeł-
niać pralki. Gdy ubrań jest zbyt dużo, wy-

płukiwanie chemikaliów jest utrudnione.  
Po takim praniu susz bieliznę na powietrzu. 
To bardziej eko niż używanie suszarek. 
➤ ekotabletki do pralki Na bazie mydła 
marsylskiego, sody i pachnącego olejku. 
Zastąpią kapsułki z detergentem.
➤ Proszek z sody oczyszczonej Pierze 
ubrania, a dodatkowo je wybiela.
➤ Naturalny płyn do płukania Składa  
się np. z octu i ulubionego olejku  
(np. cytrynowego czy lawendowego). 
Zmiękcza tkaniny, nadaje piękny zapach  
i nie podrażni skóry.

➤ środeK do 
Prania zrób sama
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żyj  naturalnie 

Jest nazywana matką 
medycyny. W dosłownym 

tłumaczeniu oznacza wiedzę 
o życiu. Ajurwedyjscy lekarze 

nie tylko leczą, ale przede 
wszystkim zapobiegają 

chorobom. 
Tekst Dorota Dobrzyńska, konsultacja 

Wanda Kruszyńska, terapeutka 
masaży ajurwedyjskich, Centrum 

Ajurwedy w Warszawie

trik cZy terAPiA?      

aJurweda
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DOkŁaDNY WYWiaD,  
cZYli kaŻDY jest iNNY
➤ Ajurwedyjski lekarz nie jest uzdrowicielem, lecz 

przewodnikiem w drodze do zdrowia. Pomaga nam 

zrozumieć siebie, swój organizm, jego psychikę 
i ciało. Podczas leczenia kategorycznie zabronione 
jest jedzenie żywności przetworzonej.
➤ Nie ma jednej recepty dla wszystkich. To, co jest 
dobre dla jednej osoby, drugiej może tylko szko-

dzić. Leczenie zawsze jest indywidualne. Zaczyna 
się od bardzo wnikliwego wywiadu. Lekarz pyta nie 
tylko o dolegliwości, lecz także o tryb życia, zawód, 
przyzwyczajenia, sposób odżywiania. Pytania do-

tyczą również dzieciństwa i najbliższych osób. Spe-

cjalista zwraca uwagę na nasze zachowanie, eks-

presję. W ten sposób odkrywa przyczyny zaburzeń 
wewnętrznej równowagi, czyli tego, co tak napraw-

dę doprowadziło do powstania choroby. 
➤ Lekarz bada kolor skóry i języka, oczy, wargi, 
paznokcie. Według ajurwedy bowiem o naszej 
wewnętrznej kondycji świadczy wiele zewnętrz-

nych oznak. Najważniejsze informacje o naszym 
stanie zdrowia można odczytać przede wszyst-
kim z pulsu i języka. Ważna jest przyjazna atmos-

fera w gabinecie, żeby pacjent lekarzowi zaufał, 
uspokoił się i rozluźnił. 

ajUrWeDYjskie terapie
➤ Masaż abhyanga Wzmacnia odporność. Dzięki nie-

mu pozbywamy się toksyn, udrażniane są kanały ener-
getyczne zwane nadis, harmonizują się czakry, czyli 
centra energetyczne.

➤ Dieta Zaleca się jedzenie produktów świeżych, unikanie 
przetworzonych. Jedno z jej założeń głosi, że można jeść 
wszystko, ale jednych rzeczy mniej, innych więcej. Dokład-

ny dobór produktów do konkretnej osoby jest uzależniony 
przede wszystkim od jej typu energetycznego.

➤ Medytacja Pozwala się wyciszyć, oczyścić głowę  
z toksycznych, złych wiadomości oraz szkodliwych, pod-

świadomych nawyków i impulsów, które powodują ból. 
➤ Joga Specjaliści nazywają ją „siostrą ajurwedy”. Dzięki 
niej równocześnie uspokajamy umysł i ćwiczymy ciało. Naj-
lepiej, aby ludzie typu vata praktykowali ją w sposób mało 
męczący. Osoby pitta powinny nauczyć bawić się jogą, nie 
traktować każdej asany zbyt poważnie. A kapha – utrzymy-

wać podczas całej sesji dynamiczne tempo.

Ajurweda koncentruje się na usuwaniu źródeł choroby, a nie jej 
objawów. Jej istotą jest pełne wyzdrowienie, a nie tymczasowa ulga.

pOZNaj sWój tYp eNerGetYcZNY  
Ajurweda opiera się na założeniu, że wszechświat, a w nim 
także człowiek, jest energią. Zostaliśmy stworzeni z jej trzech 
podstawowych rodzajów: vata, pitta i kapha. Aby terapia była 
skuteczna, ajurwedyjski lekarz ustala nasz typ energetyczny. 

➤ Vata Odpowiada jej ruch, kreatywność, energiczność, ale 
też lęk i niepokój. Ludzie, u których dominuje ten typ energii, 
są niespokojni. Cechuje ich słaba odporność, nerwowość, 
lękliwość, a także entuzjazm i energia. Takie osoby powinny 
dużo się relaksować, jeść więcej dyni, marchwi, buraków, brą-

zowego ryżu i komosy. Odpowiednie są dla nich tai-chi, medy-

tacja podczas chodzenia i taniec.
➤ Pitta Charakteryzuje ją odwaga, gniew, duma, ambicja. 
Osoby, u których dominuje tego rodzaju energia, są sprawne 
izycznie, przedsiębiorcze, ale też impulsywne. Zaleca im się 
unikanie popadania w skrajności oraz jedzenie kalaiorów, cy-

korii, amarantusa. Najodpowiedniejsza jest dla nich medytacja 
z użyciem kolorów, wyobrażeń lub pięknych przedmiotów.
➤ Kapha Wiąże się z takimi emocjami jak miłość, poświęce-

nie, zazdrość, chciwość. Tacy ludzie są zrównoważeni. Powinni 
sporo się ruszać, jeść sałatę, warzywa liściaste, kalarepę, gra-

naty, borówki. Zaleca się im siedzieć w ciszy i kontemplować. 

ZachOWaj 
róWNOWaGę
Dotyczy ona wszystkich aspektów 
życia: ciała, ducha, umysłu. Nie 
ma szans na zdrowe ciało, jeśli 
choruje umysł. Podobnie nie jest 
możliwy spokój umysłu, gdy nie-

domagamy izycznie. Kondycja 
umysłu i ciała są z sobą ściśle po-

wiązane. Z jednej strony umysł 
jest odpowiedzialny za zaburzenia 
naturalnej równowagi. Jeśli żyjemy 
wbrew sobie i naturze, częściej 
chorujemy. Z drugiej strony to 
od umysłu i świadomości zależy 
powodzenie w leczeniu, czyli  

przywrócenie równowagi ciała.

skąD się  
WZięŁa?
Ajurweda, czyli hinduska 
medycyna naturalna, naro-

dziła się ponad 5 tys. lat 
temu w północnych czę-

ściach Indii i obecnego Paki-
stanu. Do dziś jest praktyko-

wana w Indiach i Sri Lance. 
Czerpały z niej medycyna 
chińska, tybetańska i grecka. 
Pomaga w leczeniu zarówno 
chorób psychicznych, jak 
i izycznych. Według ajurwe-

dy większość problemów 
zdrowotnych wynika z zabu-

rzeń trawienia.

jak tO DZiaŁa?
➤ Każdy z nas ma indywidualny typ energetyczny. Im jest on stabilniej-
szy i zharmonizowany, tym jesteśmy odporniejsi na choroby. Gdy się  
rodzimy, nasza energia znajduje się w idealnej, pierwotnej równowadze.  
Z czasem ją niszczymy, m.in. złym jedzeniem i stresem. 
➤ Podstawa udanej terapii to pozbycie się z organizmu toksyn. Służą 
temu m.in. masaże ze starannie dobranymi olejami ziołowymi z Indii, któ-

re są świetnie wchłaniane przez komórki ciała. Stosuje się również kąpie-

le parowe, podczas których się pocimy i pozbywamy trucizn.
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JEstEŚ PIęKNA

Gdy jesteś zmęczona, cera nabiera ziemistego koloru. Potrzeba jej 
energetycznego kopa jak tobie kawy o poranku. Wiemy, co zrobić, by szybko 

wybudzić skórę z zimowego snu. Działamy! Tekst Magdalena Mikołajczyk

DODAJ 
SKÓrZE 
ENErGII!

NEXTO : OrderID: 2848096



marzec/kwiecień 2019 Samo Zdrowie marzec/kwiecień 2019  51

F
o

t.
: 

a
d

o
b

e
 s

t
o

c
k

, 
m

a
t.

 p
r

a
s

o
w

e

N
awet najlepszy rozświetlacz nie oszuka natury. Zła 
pielęgnacja, stres i zanieczyszczone powietrze spra-

wiają, że skóra zamiast zdrowo lśnić, ma poszarzały 
odcień. Jej powierzchnia zaczyna matowieć, a wtedy 
gorzej odbija światło. W efekcie zmarszczki są bar-
dziej widoczne, a ty wyglądasz nawet 10 lat starzej. 
Potraktuj skórę jak najlepszą przyjaciółkę. Karm ją 

tym, co najlepsze, chroń przed tym, co szkodliwe, a wieczorem funduj re-

laksujący masaż i wklepuj kremy o przyjemnej konsystencji. Zaskoczy cię, 
jak po miesiącu takiej troski może wyglądać cera. Bez cienia zmęczenia  
i potrzeby nakładania wielu warstw makijażu!  

Jedz cytrusy i marchew. Mają witaminy, które rozświetlają cerę. 

➤ Skóra odnawia się w miesięcznym 
cyklu. Nowe komórki zastępują stare, ale 
ten proces jest niewidoczny dla oka. Bywa, 
że coś idzie nie tak i skóra wolniej się od-

budowuje. Właśnie wtedy jej powierzchnia 
staje się szorstka i matowa. Żaden makijaż 
nie jest w stanie tego ukryć, a nawet zaczy-

na wyglądać jak maska. Aby przyspieszyć 
proces odnowy, maksymalnie dwa razy 
w tygodniu rób piling. Zbyt częste ściera-

nie może powodować podrażnienia cery.    

➤ Masaż kosmetykiem z drobinkami 
skutecznie usuwa z powierzchni naskórka 
martwe komórki i zanieczyszczenia. 
W efekcie skóra staje się gładsza i szybciej 
się regeneruje. Przy wrażliwej cerze za-

miast silnie złuszczających kosmetyków 
wybierz enzymatyczny piling. Nakładasz 
go na twarz jak krem, a zawarte w nim m.in. 
kwasy owocowe delikatnie rozpuszczają 
martwy naskórek. Warto zadbać, by w skła-

dzie miał też kwas hialuronowy, który do-

datkowo nawilża podczas zabiegu i po nim. 

➤ Do oczyszczania twarzy na co dzień 
stosuj żele i płyny micelarne z witaminą C.  
Zapewnią zdrowy wygląd i blask. Możesz 
sięgnąć po kosmetyk do cery z przebar-
wieniami, bo zawiera wyższe stężenie tego 
składnika i działa wybielająco. 

PiErwszE 
starCiE

➤ 1) Piling enzymatyczny Hydrain3 Hialuro, 
Dermedic, 34 zł/50 ml  2) Wybielający żel do my-

cia, Novaclear, 69 zł/150 ml  3) Płyn micelarny 3 w 1 
Vitamin C, Stara Mydlarnia, 24 zł/200 ml  4) Żel myją-

co-energizujący C + D Pro, Lirene, 16 zł/200 ml

2

3 4

1

➤ To klucz do pięknej cery. 
Delikatne uciskanie, maso-

wanie, a nawet łagodne gła-

dzenie skóry działają relak-

sująco nie tylko na twarz, ale 
i układ nerwowy. W efekcie 
mija zły nastrój, który wy-

ostrza rysy twarzy i dodaje 
lat. Masaż na dodatek po-

prawia krążenie krwi i doda-

je skórze energii, przez co 
cera natychmiast nabiera 

ładniejszego kolorytu. Rób 
go zawsze podczas pilingu.

➤ Krok 1: Nabierz odrobinę 
pilingu na dłoń. Zacznij na-

kładanie kosmetyku od czo-

ła. Masuj je od środka twa-

rzy do skroni prostym 
ruchem. Lekko dociskaj 

opuszki do skóry, tak 
by drobinki pilingu delikatnie 

ścierały naskórek. 

➤ Krok 2: Okrężnymi rucha-

mi masuj policzki. Zacznij 
od okolic nosa i kieruj się 

w stronę uszu. Lekko uciskaj 
skórę opuszkami palców 

i omijaj obszar pod oczami. 
Na koniec okrężnymi rucha-

mi wymasuj także brodę.

  na pobuDZenIe  
  MasaŻ  
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JEstEŚ PIęKNA

➤ Stres, palenie, przetworzone jedze-

nie i smog skutkują powstawaniem wol-
nych rodników. Te zaś utleniają tłuszcze, 
także z naskórka, przez co naruszają ba-

rierę ochronną, a skóra traci zdrowy kolo-

ryt i szybciej się starzeje. W walce z wol-
nymi rodnikami najlepiej radzą sobie 
przeciwutleniacze, w tym witamina C.  

Zafunduj cerze kurację z tym składnikiem.  

➤ Kosmetyk z kwasem askorbinowym 
najlepiej stosować na noc. Wtedy skóra 
regeneruje się najszybciej i wchłania naj-
więcej substancji aktywnych. W aptekach 
są dostępne silnie skoncentrowane ko-

smetyki w ampułkach lub w postaci serum 
z pipetką. Najlepiej stosować je codziennie 
przez dwa tygodnie. Kuracja witaminą C 
skutecznie przywraca cerze blask. Możesz 
użyć mgiełki z tym składnikiem. Błyska-

wicznie dodaje energii skórze i rozświetla. 

➤ Witamina C hamuje nadaktywność 
tyronazy, czyli enzymu, który odpowiada 

za pigmentację w skórze. Preparat z tym 
składnikiem zmniejsza więc widoczność 
przebarwień i delikatnie rozjaśnia cerę.

SIłA 
WItAMIN

➤ Teraz hitem są tzw. boostery, 
czyli specjalne koncentraty, które 

dosłownie pobudzają skórę do życia. 
Mają postać żelu lub emulsji. Dzięki 
temu błyskawicznie się wchłaniają  
i przyjemnie odświeżają skórę. Warto 
je stosować codziennie, zwłaszcza 
rano, kiedy cera najbardziej potrze-

buje energii. W składzie mają mine-

rały, np. cynk, krzem lub magnez, 
które poprawiają mikrokrążenie  
i zmniejszają ilość wolnych rodników. 
W koncentratach znajdziesz też na-

wilżający kwas hialuronowy i roz-

świetlającą witaminę C. 

➤ Jeśli cera jest mocno zanie-

czyszczona i ziemista, na noc stosuj 

specjalny krem glikolowy. Najsku-

teczniej działa, gdy potraktujesz go 
jak maskę na sen i nałożysz nieco 
więcej. Zawiera kwas glikolowy i en-

zym z papai, które stopniowo złusz-

czają skórę. W efekcie odsłania jej 
nową, zdrowszą i bardziej rozświetlo-

ną warstwę. Wyrównuje koloryt 
i zmniejsza przebarwienia. Warto! 

KrEMOWy  
ZAStrZyK

➤ 1) Serum, Iossi, 89 zł/30ml, iossi.eu  2) Serum Syn- 
chrovit C, Synchroline, 33 zł/5 ml  3) Koncentrat C-Capi-
lix, Pharmaceris, 63 zł/30 ml  4) Koktajl C-Active Care, 
Bandi, 69 zł/30 ml  5) Mgiełka z wit. C, Nimue, 108 zł/60 ml

➤ 1) Booster GdanSkin, Ziaja, 11 zł/50 ml   
2) Koncentrat Crème Prodigieuse Boost, Nuxe, 
115 zł/100 ml  3) Booster, Indeed, 99 zł/30 ml  
4) Serum Genexc, IS Clinical, 380 zł/15 ml  5) Krem 
na noc Vinoperfect, Caudalie, 134 zł/50 ml   

1 2

3 4 5

1 2

3 4

5

➤ Patent na zmęczenie 

Zetrzyj na tarce mały seler 
i niewielką marchewkę. 

Zmieszaj z sobą po dwie 
łyżki każdego z warzyw. 

Dodaj łyżeczkę oliwy i do-

kładnie wymieszaj. Nałóż 
papkę na twarz i szyję 
na 20 minut. Spłucz ją 

ciepłą wodą, osusz twarz  
i nałóż krem.

➤ Koniec z plamkami 
Zmiksuj dwie garście świe-

żej rzeżuchy. Z powstałej 
papki odsącz sok. Następ-

nie dodaj do niego łyżkę 
miodu. Zmieszaj płyn i po-

smaruj nim twarz. Kiedy 

wyschnie, zmyj go  

ciepłą wodą.

➤ Sposób na blask 

 Posiekaj mały liść sałaty 
i kilka świeżej mięty. Prze-

łóż do miseczki, dodaj trzy 
łyżki śmietany i odrobinę 
mąki. Całość dokładnie 
wymieszaj. Nałóż papkę 

na 10 minut na twarz.

  rOZśWietleNie    NatUralNe  

NEXTO : OrderID: 2848096
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➤ Jeśli potrzebujesz natychmiasto-

wego rozświetlenia, stosuj maski. Możesz 
wybrać tę w płatku izelinowym, bo aż kipi 
od substancji dodających skórze energii 
i blasku. Taki efekt zapewniają m.in. kwas 
hialuronowy, ekstrakt z zielonej herbaty, 
białego lotosu lub rumianku. W maskach 
znajdują się też substancje łagodzące, 
np. alantoina. Dzięki temu zmniejszają 
podrażnienia i zaczerwienienia. Nakładasz 
maskę na twarz na mniej więcej 20 minut, 
a wtedy składniki aktywne wnikają w głąb 
skóry. W tym czasie czujesz przyjemny 
chłód i wilgoć. Po zdjęciu tkaniny wklepu-

jesz resztki maski w skórę.

➤ Świetne działanie ma też tzw. maska 
bąbelkująca. Nakładasz ją jak zwykły krem 
i nagle czujesz, jak zmienia się w pianę, 
która przyjemnie łaskocze skórę. W tym 
czasie uwalnia się orzeźwiający koktajl m.in. 
z ekstraktem mięty, limonki i witaminą C. 
Po zmyciu maski cera jest odświeżona 
i promienna jak po wakacjach.

➤ 1) Bąbelkująca maska rozświetlająca 
Mohito Despacito, Bielenda, 6 zł  2) Zabieg 
nawilżający, Eveline, 10 zł  3) Wybielająco- 
-odmładzająca maska-ampułka I.P.I, Medi- 
heal, 13 zł, medihealpolska.pl  4) Maska  
rozświetlająca, Pibu, 25 zł, pibubeauty.com

zaMasKUJ  
ZMĘCZENIE

➤ 1) 14-dniowa kuracja Hyaluron  
Cellular Filler, Nivea, 52 zł/2x5 ml  
2) 7-dniowa kuracja Revitalift Filler 
[HA], L’Oréal Paris, 60 zł/7x1,3 ml

1 2

1 2

3 4

➤ Warto zastosować specjalną kura-

cję nawilżającą. Zawiera wysokie stę-

żenie kwasu hialuronowego. Ten skład-

nik występuje w skórze, ale z wiekiem 
jest go mniej. W efekcie jest gorzej na-

wilżona i matowa. Tego typu preparaty 
chronią skórę przed utratą wody.  

➤ Ampułki stosuje się maksymalnie 
dwa tygodnie. Już po pierwszym uży-

ciu skóra jest lepiej nawilżona i lekko 
napięta. Po jej zakończeniu ma bardziej 

promienny wygląd. 

  skONceNtrUj się!  

NEXTO : OrderID: 2848096
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Gdy wychodzisz  

z salonu, czujesz się 
jak gwiazda. Włosy 
mają wymarzoną  
objętość, kolor 
i zdrowo błyszczą. 
Niestety, efekt „wow” 

mija szybko. Wiemy, 

jak go zatrzymać. 
Tekst Magdalena Mikołajczyk

WŁOSY jak OD fRYZjeRa

jeSTeś PiĘKna

Patenty na...3
NEXTO : OrderID: 2848096
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1

2

3
lEPsza   

objĘtość
Cienkie włosy mają nawet 25 proc. 
mniejszą średnicę niż normalne. 
Warto je dobrze ostrzyc. idealne  
fryzury to bob, lob lub lekkie fale, 

bo odbijają pasma od nasady. Waż-

na jest też delikatna pielęgnacja. 

wIElkIE   
wygładZaNIE

Problem z odstającymi pasmami mają 
głównie właścicielki loków i fal. Takie wło-

sy są suche i nie służą im zmiany tempe-

ratur. By były zdrowsze i lepiej się układa-

ły, poproś fryzjera o podcięcie ich 
do ramion lub w kształt litery V. 

kolor
NoN  stop  

Odcień dobrany w salonie jest ideal-
ny, więc spytaj o markę i numer farby. 
Taką samą kupisz w hurtowni fryzjer-
skiej i bez czekania na wizytę sama 
ufarbujesz odrosty. Są też sposoby 

na zatrzymanie koloru.   
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➤ Pasma szybciej tracą kolor, gdy  
ciągle je modelujesz i stylizujesz. Jeśli 

musisz suszyć włosy, kieruj strumień 
do dołu, bo to minimalizuje uszkodzenia. 
Zawsze na koniec użyj zimnego powie-

trza, by dodać pasmom zdrowego bla-

sku. Z tego samego powodu do mycia 
włosów używaj chłodnej wody. Przyda ci 
się także szampon do włosów farbowa-

nych z witaminą B i ekstraktami z jagód 
acai. Te składniki nawilżają i chronią kolor 

przed wypłukiwaniem się. 

➤ Raz w tygodniu zamiast zwykłej  
maski nakładaj odżywkę koloryzującą. 
Do wyboru masz kosmetyk m.in. do wło-

sów brązowych, blond, rudych czy wiśnio-

wych. Wystarczy nałożyć odżywkę na trzy 
minuty, by je nawilżyć i przywrócić świe-

żość koloru. Kosmetyk zawiera kwaśne 
pH, które domyka łuski włosów i dodaje im 
blasku. Świetnie przedłużysz nim trwałość 
koloru dzięki barwiącym pigmentom lub 
odświeżysz go np. przed wielkim wyj-

ściem. Efekt utrzymuje się do trzech myć.  

➤ Gdy pasma się puszą, brakuje 
im dobrego nawilżenia. Myj je dwa 
razy w tygodniu szamponem z wita-

miną B i ceramidami. Pomaga odży-

wić suche pasma i lekko je wygła-

dza. Dobrze, by miał w składzie 
także pochodne keratyny, która 

chroni pasma przed wpływem wyso-

kich temperatur i nadaje im blask. 
Nie używaj do stylizacji lakierów ani 
pianek, bo mocno wysuszają. Wy-

starczy, że wetrzesz w pasma olejek.

➤ By włosy były sprężyste  
i lśniące, raz na jakiś czas stosuj 
specjalną maskę. To nasączony 

olejkami czepek, który nakładasz na 
głowę po umyciu. Pod takim przykry-

ciem temperatura jest wyższa, więc 
substancje aktywne wnikają lepiej 

w pasma. Maska ma w składzie m.in. 
nawilżający olej monoi i odbudowu-

jącą kosmyki keratynę. Po zdjęciu 
czepka wystarczy spłukać włosy. 

Są bardziej błyszczące i zdrowsze. 

➤ Jeśli masz cienkie włosy, powinnaś 
je myć co drugi dzień lub nawet  

codziennie. Przez cały dzień osiadają 
na nich zanieczyszczenia, więc pasma 
zaczynają przylegać płasko do głowy. 
Do mycia używaj szamponów o lekkiej 

konsystencji, które delikatnie je myją i po-

magają odbić od nasady. Cienkich wło-

sów lepiej nie suszyć zwykłą suszarką, 
bo może je osłabić. Wybierz tę z funkcją 
jonizacji, która wygładza pasma, a dzięki 

temu łatwiej je wymodelować. 

➤ Do stylizacji używaj kosmetyków, 
które odbijają pasma od nasady.  

To sekret fryzur modelek i gwiazd na wiel-
kich galach. Możesz wybrać preparat 

w pudrze i wetrzeć go u nasady włosów 
lub spryskać kosmetyki sprejem. Zawiera 
polimery, które unoszą kosmyki, i nawil-
żający ekstrakt z bawełny. Potem wystar-
czy je wymodelować na okrągłej szczot-
ce. Kosmetyk dodaje objętości, utrwala 
fryzurę i sprawia, że pasma wydają się 

znacznie grubsze. 

➤ 1) Szampon Volumea, Rene Furterer, 
60 zł/200 ml  2) Sprej unoszący włosy Invi-
go Boost, Wella Professionals, 55 zł/150 ml 

➤ 1) Szampon Anti Frizz, Experto Profes-

sional, 25 zł/400 ml  2) Maska wygładzająca 
w formie czepka do włosów L’biotica, 21 zł 

➤ 1) Szampon Color Resist, Fructis Gar-
nier, 14 zł/473 ml  2) Odżywka do brązów 

Ultra Color, Joanna, 12 zł/100 g

1 2 1
1

2
2
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NAJLEPSZE 
Z NATURY 

JEstEŚ PIęKNA

1

2

3

4

5

6

Nie tylko 
w przyrodzie nadszedł 

czas na zmiany. Bogate  
kremy ustępują miejsca roślinnym 

emulsjom i olejkom. Zamiast 
orientalnych zapachów  

wybieramy kwiatowe. Jest lekko 
i naturalnie. Wiosno, zostań  

z nami jak najdłużej!
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➤ 1) Nawilżająco-odżywczy  
krem do twarzy Hello Yellow, Miya, 

30 zł/75 ml  Zawarte w nim masło  
z mango wygładza i koi. Wegański! 

 

➤ 2) Olejek micelarny Pure Calmille,  
Yves Rocher, 50 zł/150 ml  Łagodnie 
usuwa makijaż, a zawartość rumianku 

zapobiega rozszerzaniu naczynek. 

➤ 3) Nocny olejek Détox Vine
Activ, Caudalie, 134 zł/30 ml 

Naturalny miks olejków. Zmniejsza 
oznaki zmęczenia i odżywia skórę.

➤ 4) Woda perfumowana eve Truth, 
Avon, 85 zł/50 ml  Łączy w sobie nuty 

soczystej karamboli, lekkiej  
różowej frezji i drzewa cedrowego. 
Kompozycja w sam raz na wiosnę.

➤ 5) Delikatny cukrowy piling do ust 
Mango i Kokos, iossi, 39 zł/15 ml 

Słodki i w pełni naturalny sposób na 
idealnie gładkie wargi. Do zjedzenia! 

➤ 6) Piling oczyszczający z nasio-
nami kiwi, L’Oréal Paris, 35 zł/50 ml 

Oczyszcza cerę i zmniejsza widocz-

ność porów. Wygładza skórę i prze-

ciwdziała niedoskonałościom. 

➤ 7) Kostka Ananas, Ministerstwo 
Dobrego Mydła, 21 zł  Naturalne, 

ręcznie wytwarzane wegańskie mydło. 
Enzymy owocowe usuwają martwe 

komórki naskórka i odświeżają. 

➤ 8) Regenerujący krem do rąk 
Orient, Floslek, 10 zł/50 ml  Głęboko 
nawilża i chroni przed przesuszaniem 

się skóry dłoni. Fantastycznie pachnie.   

➤ 9) Puder do kąpieli Mango, 
L’Orient, 39 zł/50 ml  Dzięki skrobi 

ziemniaczanej wygładza i koi skórę. 
Idealny do domowego SPA.

 

➤ 10) Trójaktywny piling do twarzy 
eco Friendly Care, Bandi,  

49 zł/50 ml  Wegański. Usuwa martwe 
komórki naskórka i nadmiar sebum. 

 11) Przeciwzmarszczkowy krem-  
-koncentrat na dzień i na noc

Botanic expert, eveline, 22 zł/50 ml  
Rozjaśnia przebarwienia, wygładza, 

poprawia sprężystość i koloryt skóry.

Kosmetyki o naturalnym składzie 
są dobre d la wrażliwej skóry. 

7

8

9

10

11
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s kóra pod oczami jest cieńsza niż kartka papieru. Im jesteś starsza, tym 
bardziej prześwitują przez nią naczynka krwionośne i pojawiają się zasinie-

nia. Podkówki i obrzęki to też najczęściej wynik niewyspania, zmęczenia, 
palenia, stosowania antykoncepcji i stresu. Mają ioletowy odcień i zwykle 

znikają, gdy odpoczniesz lub się wyśpisz. Pomagają też kosmetyki i odpowiednia 
pielęgnacja. Jeśli jednak towarzyszą ci non stop albo mają ciemniejsze zabarwienie, 
najlepiej zrobić badania kontrolne. Obrzęki i cienie mogą oznaczać kłopoty z tarczy-

cą, anemię, cukrzycę, a nawet zwiastują problemy z nadciśnieniem tętniczym. Nie 
warto więc nigdy ich lekceważyć. 

dlaczego mam 
podkrążone 

0czy?

To nie 

problem!

JESTEŚ PIĘKNA

Ta okolica jest wyjątkowo wrażliwa. Dlatego 
już po jednej zarwanej nocy masz sińce 
i obrzęki. Możesz zakryć je korektorem, 
ale tak naprawdę nie znikną. Lepiej więc 
przyjrzeć się podkówkom i pozbyć się ich 
na dobre. Tekst Magdalena Mikołajczyk
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Błyskawiczna pomoc na cienie i  obrzęki. 

  ZŁOta kUracja  
W lodówce trzymaj specjal-

ne płatki pod oczy. Są  
nasączone m.in. złotem, 
kwasem hialuronowym 

i kolagenem. Wystarczy 
przykleić je na pół godziny. 
W tym czasie uwalniają się 
substancje aktywne, a do-

datkowo zimno obkurcza 

naczynia krwionośne 
i zmniejsza obrzęk. Rewela-

cja przed imprezą!
➤ 1) Płatki, Beauty Formu-

las, 13 zł/12 szt.  2) Płatki 
Gold Collagen, GlySkin- 

Care, 11 zł/2 szt.

  pOtęGa MasaŻU  
Obrzęki pojawiają się rano, 
jeśli lubisz spać na brzuchu. 
Ta pozycja zaburza cyrkula-

cję płynów i powoduje zasto-

je limfy pod oczami. Sięgnij 
wtedy po kosmetyk pod 

oczy z metalową końcówką. 
Okrężnymi ruchami wmasuj 
go w okolice oczu. Poprawia 
krążenie i zmniejsza obrzęk. 
➤ 1) Żel Intensive Hyaluronic, 

Institut Esthederm, 169 zł/ 
15 ml  2) Krem Revitalift Filler 
X3, L’Oréal Paris, 48 ml/15 ml 

  ZMYWaj się  
Demakijaż oczu to pod-

stawa pielęgnacji. Reszt-
ki tuszu i korektora po-

drażniają okolice oczu. 
Podczas zmywania nie 
rozciągaj skóry, bo to 

skutkuje zmarszczkami. 
Nasącz płynem wacik 

i przyłóż do oka. Na czy-

stą skórę nałóż krem. 
➤ 1) Płyn do demakija-

żu, Marion, 7 zł/150 ml 
2) Organiczne płatki, 
Masmi, 8 zł/80 szt. 

  ZielONa siŁa  
Olej konopny to prawdziwy hit 

w kremach. Najcenniejszy jest 
ten tłoczony na zimno. Pocho-

dzi z konopi siewnych i w więk-

szości składa się z nienasyco-

nych kwasów tłuszczowych 
(NNKT), znanych z właściwo-

ści regeneracyjnych. Dodany 
do kremu pod oczy redukuje 

oznaki zmęczenia, opuchnię-

cia i cienie. Działa też przeciw-

zmarszczkowo. 
➤ 1) Serum pod oczy, Hemp 

Care, 75 zł/15 ml  2) Krem 
pod oczy z olejem konop-

nym, Efektima, 20 zł/15 ml

NasZe tYpY Na pODkóWki 

pora  
na zabieg

● Przy obrzękach 
pomaga zabieg  
Endermolift LPG 
(170 zł). Okolice oczu 
masuje się specjalną 
głowicą Ergolift. Lek-

ko zasysa skórę, po-

budza ją do regene-

racji, zwiększa ilość 
kolagenu i elastyny. 
Zabieg jest bezbole-

sny. Można go robić 
m.in. w klinice Well-
derm (wellderm.pl). 

● Ratunkiem na cie-

nie pod oczami jest 

mezoterapia Light 
Eyes Ultra (500 zł). 
Okolice oczu ostrzy-

kuje się koktajlem 
rewitalizującym. 
W składzie ma kwas 
hialuronowy, rusz-

czyk, jagodę, rozma-

ryn, witaminę C i hek-

sapeptydy. Pomaga 
zmniejszyć cienie 
pod oczami, opuchli-
znę i wygładza drob-

ne zmarszczki. Po-

prawia mikrokrążenie, 
co zmniejsza tenden-

cję do zatrzymywania 
płynów pod oczami. 
Najlepsze efekty daje 

seria trzech zabiegów 
co dwa tygodnie 
(1350 zł). Zrobisz je 
w Instytucie Medeste-

tis (medestetis.pl).

F
o

t.
: 

is
t

o
c

k
, 

a
d

o
b

e
 s

t
o

c
k

, 
m

a
t.

 p
r

a
s

o
w

e

3

BŁYskaWicZNY ratUNek
By natychmiast zlikwidować obrzęki, 
wypróbuj specjalny krem z glinką. 
Po  nałożeniu tworzy pod oczami 
mikropowłoczkę, która napręża skórę. 
Dodatkowo zawarty w nim tetrapeptyd 

zapobiega gromadzeniu się płynu. Worki 
zlikwiduje też zimny kompres, dlatego 
trzymaj w lodówce specjalne okularki. 
➤ 1) Krem, Remescar, 90 zł/8 ml  2) Żelowy 
kompres na oczy, Visimed Kinecare, 99 zł
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Razem z czytelniczkami „Dobrych Rad” 
oddajcie głos na produkty, które 
zachwyciły was w 2018 roku.

wyBierzcie najlepsze 
kosmetyki roku!

1.  Krem korygujący zaczerwienienia na dzień SPF 20  
+ IR Angio Preventi, Dermedic. Natychmiast zmniejsza  
widoczność rumienia.

2.  Sztyft przeciw podrażnieniom Lipikar Stick AP+, 
La Roche-Posay. Koi i zmniejsza swędzenie skóry  
suchej i atopowej. 

3.  Aloesowy przeciwzmarszczkowy krem do twarzy  
Efekt Wypełnienia, Aloe Bellezza Naturale, Equilibra 

Nawilża, liftinguje i spowalnia starzenie.

4.  Hypoalergiczny szampon przeciwłupieżowy Ketoxin Med, 
L’biotica. Przynosi ulgę skórze głowy, nawilża włosy. 

5.     Booster nawilżający Hydro Sensitia, Iwostin.  
Chroni przed działaniem czynników zewnętrznych,  
likwiduje oznaki zmęczenia.

6.  Fluid kryjący do skóry naczynkowej Capilar-Correction, 
Pharmaceris. Już odrobina wystarcza, by skutecznie  
przykryć zaczerwienienia.

7.  Szampon enzymatyczny do włosów przetłuszczających 
się Jantar Medica, Ideepharm. Pilinguje skórę głowy, 
odżywia włosy.

8.  Codzienny booster nawilżająco-wzmacniający Minéral 89, 
Vichy. Chroni skórę przed działaniem wolnych rodników. 

9.  Nawilżająco-ochronna mgiełka termalna SPF 30, Uriage. 
Nawilża, koi, zabezpiecza przed słońcem i smogiem. 

10.  Żel do powiek i pod oczy ze świetlikiem i z algami, 
Floslek Pharma. Przyjemnie chłodzi, zmniejsza  
cienie i opuchnięcia.

1.  sms: Zagłosuj SMS-em na swojego kandydata 
na Hit Kosmetyczny w kategorii Kosmetyk 

z apteki. Wyślij wiadomość SMS (bez polskich 
znaków) o treści:   
NAZWA KATEGORII.NUMER PRODUKTU,  
np. KOSMETYKZAPTEKI.3, pod numer 72550  
(koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 
2,00 PLN + VAT, czyli 2,46 PLN brutto). W SMS-ie 
zwrotnym otrzymasz pytanie, dlaczego uznajesz 
ten produkt za najlepszy w tej kategorii. Uzasadnij 

swój wybór i powalcz o nagrodę. Treść SMS-a nie 
może przekroczyć 160 znaków bez polskich liter. 
Każdy uczestnik w ciągu jednego dnia może 
oddać głos maksymalnie 7 razy (raz na każdą 
z kategorii). Autorki najciekawszych SMS-ów 
zostaną nagrodzone.

2.  sTrona InTerneToWa:  
Możesz też zagłosować na stronie  
www.dobrerady.pl/glosuj  Autorki najciekawszych 

odpowiedzi zostaną nagrodzone. Każdy uczestnik 
w ciągu jednego dnia może oddać głos 
maksymalnie 7 razy (raz na każdą z kategorii).

In formaCje DoDaTkoWe:  
Głosowanie trwa do 2 kwietnia 2019 roku. 
Regulamin jest dostępny na stronie  
www.dobrerady.pl/regulamin  
Organizatorem konkursu jest  
Burda Media Polska Sp. z o.o.

10

3
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Nasz wielki plebiscyt

  kosmeTyk Z apTekI  

Jak zagłosować w plebiscycie, wziąć udział w konkursie i wygrać nagrody?
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ZAGŁOSUJ, WYSYŁAJąC KUPON POCZTą

 Kategoria: KOSMeTYK Z APTeKi __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __

Dlaczego uznajesz ten produkt za najlepszy w tej kategorii? __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ 

Imię i nazwisko _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ _ _ _ __ ___ __ ___ __ __ __ _ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ ___ ____

Adres _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __  __ __ ___ _ __ __ __ __ __ __ _ _ _ __ ___ __ ___ __ __ __ _ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ _ __ _ __ __ __ __ __ _____ __ __ _ __ __ __ __ ____ __ ____ __ __

Telefon _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _               E-mail _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ 

Zaznacz kółkiem wybraną odpowiedź: 
[tak/nie]* Zapoznałem/am się i akceptuję 
treść regulaminu konkursu zamieszczo
nego na www.dobrerady.pl/regulamin 
[tak/nie] Zgadzam się na otrzymywanie newslet
tera redakcyjnego z najnowszymi artykułami i wia
domościami z naszego serwisu www.kobieta.pl
[tak/nie] Zgadzam się na otrzymywanie drogą 
elektroniczną na podany adres email informacji 
handlowych dotyczących produktów i usług 
Burda media polska sp. z o.o. oraz jej partnerów.
[tak/nie] Zgadzam się na używanie przez Burdę 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (sms) 
lub automatycznych systemów wywoławczych 
(telefon) w celu marketingu bezpośredniego 
produktów i usług Burdy oraz jej partnerów.

Administrator danych: Burda media polska 
sp. z o.o., ul. marynarska 15, warszawa. IODO: 
we wszelkich sprawach związanych z przetwa
rzaniem danych osobowych można kontaktować 
się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych: 
emailowo – iod@burdamedia.pl, lub listownie na 
adres korespondencyjny Burdy. Cel przetwarzania 
danych: przeprowadzenie konkursu, wyłonienie 
zwycięzcy i przyznanie, wydanie i odbiór nagrody, 
rozstrzygnięcie postępowania reklamacyjnego. 

Okres przetwarzania danych: Dane będą prze
twarzane w okresie trwania konkursu, a następnie 
do upłynięcia okresu przedawnienia ewentualnych 
roszczeń mogących wynikać z postępowania re
klamacyjnego. Podstawy prawne przetwarzania 
danych: art. 6 ust. 1 lit. b) roDo – niezbędność 
danych do przeprowadzenia konkursu, art. 6 ust. 1 
lit. c) roDo – niezbędność danych do wypełnienia 
obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f) roDo 
– prawnie uzasadnione interesy administratora. 
Odbiorcy danych: podmioty przetwarzające 
dane na zlecenie administratora oraz podmioty 
uprawnione do uzyskania danych na podsta
wie obowiązującego prawa. proilowanie: 
podane dane nie będą podstawą do zautoma
tyzowanego podejmowania decyzji; nie będą 
też proilowane. Prawa osoby, której dane 
dotyczą: prawo żądania sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podpis................................................................

Do dnia 2 kwietnia 2019 roku wyślij wypełniony 
kupon konkursowy wraz z podpisaną 
zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 
Kupony prosimy wysyłać na adres: 
Redakcja „Dobre Rady”, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, 
z dopiskiem Konkurs „Hit Kosmetyczny”. Organizatorem 
konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie (zwana dalej „Burda”) przy ul. Marynarskiej 15. *Zgoda jest wymagana do wzięcia udziału w konkursie. 

nagród
CZEKA!216

  kaŻDY, ktO ZaGŁOsUje W NasZYM kONkUrsie, MOŻe WYGrać:  

2

10
voucher na pobyt 
w Kormoran Wellness 
Medical Spa 
Zaproszenie dla dwóch 
osób do Kormoran Wellness 

Medical Spa w nadmorskich Rowach 
– w sąsiedztwie pięknej natury Słowińskiego 
Parku Narodowego. Voucher obejmuje 
dwa noclegi, wyżywienie, dostęp 
do strefy wellness oraz zabiegi SPA.
www.kormoran-rowy.pl

           roczne 
prenumeraty 
„Kocham 
Szycie”
Magazyn z wykrojami 

co miesiąc z dostawą 
do domu.

zestawów 
książek
Poradniki o kuchni 
i zdrowym stylu 

życia wydawnictwa
Burda Książki.

1

komplety biżuterii
W skład każdego wchodzą kol-
czyki i naszyjnik Verona z kolekcji 
Rosso (www.verona.pl).

200
3

zestawów kosmetyków
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Lifting  
w słoiczku

Nawet 80 proc. skóry właściwej stanowi 
kolagen, czyli białko odpowiedzialne 
za jej jędrność. Z wiekiem go ubywa, 

przez co skóra staje się wiotka. By choć 
trochę odzyskała napięcie, stosuj krem 
z peptydami lub kwasem hialuronowym 

i masuj skórę podczas nakładania.

➤ 1) Krem na dzień Liftactiv 
Collagen, Vichy, 169 zł/50 ml  2) Krem 

przeciwzmarszczkowy na dzień, 
Cellular Filler, Nivea, 55 zł/50 ml

zapach 
na szóstkę

Według numerologii osoby spod liczby 
sześć są pełne ciepła i czułości. Dlatego 

ten numer jest na radosnej i odrobinę 
zmysłowej kompozycji N°6. To miks m.in. 

limonki, mandarynki, kwiatu pomarań-

czy i białego piżma. Na sklep.bi-es.eu 
można kupić inne zapachy inspirowane 
numerologią i wybrać jeden dla siebie.   

➤ Woda perfumowana N°6, Bi-es,  
35 zł/50 ml

Aby szminka trzymała się d łużej,  odci śnij  
usta na chusteczce, a potem pomaluj je znowu. 

CZerwieŃ 
jest HOt! 

Marilyn Monroe, Madonna, Dita von 

Teese. Z ich seksapilem nieodłącznie 
kojarzy się czerwień na ustach. Ten 
kolor jest dla każdej z nas, musisz  
tylko dobrać odpowiednią tonację. 

Chłodna wiśnia to doskonały wybór 
przy jasnej karnacji. Dodatkowym 

atutem jest to, że optycznie wybiela 
zęby. Przy brzoskwiniowej skórze  
lepiej wybrać klasyczną, strażacką 
czerwień lub malinę. Aby pomadka 

nie wychodziła poza linię ust, obrysuj 
je konturówką. Nie tylko zapobiega 

rozmazywaniu się szminki, lecz także 
nadaje wargom ładny kształt. 

➤ 1) Pomadka Colour Stylist Ultimate 
The One, Orilame, 39,90 zł  

2) Pomadka Oh! My Lips Matt (w ze-

stawie z konturówką), Eveline, 27 zł  
3) Satynowa pomadka Classic Lips, 
Semilac, 32 zł, semilac.pl  4) Matowa 
konturówka do ust Bon Bon, Bell, 9 zł  

(dostępna w Biedronce)

jesteś piękna nowości

1

siła rokitnika 
Ten niewielki pomarańczowy owoc  

ma nawet 10 proc. więcej witaminy C  
w porównaniu do cytryny. To znaczy, 
że jeszcze skuteczniej chroni skórę 

przed szkodliwym wpływem środowi-
ska. Krem z olejem z rokitnika działa też 

kojąco i łagodzi zaczerwienienia. Do-

datkowo zawarte w nim masło shea od-

żywia skórę i zapobiega utracie wody. 
Kosmetyk ma w 99 proc. naturalny 

skład i jest odpowiedni do skóry wrażli-
wej, nawet ze skłonnością do alergii.  

  

➤ Krem łagodzący Bio Natural 
Vegan, 29 zł/50 ml

1
2 3

rzęsy na 
wspomaganiu 

Sztuczne są passé. By twoje były gęste 
i mocne, wypróbuj serum z bimatopro-

stem lub ekstraktami roślinnymi. Pobu-

dza wzrost rzęs i je wzmacnia. Dodatko-

wo używaj bazy pod tusz. Zagęszcza 
włoski i zwiększa ich objętość.  

➤ 1) Naturalne serum do rzęs, Inveo, 
30 zł/3,5 ml  2) Baza Colossal Big Shot, 
Maybelline, 37 zł  3) Serum stymulujące 
do rzęs Multilashes, Joanna, 37 zł/4 ml

4

3

1
2

2
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Zawiera 99 proc. naturalnych składników,  
m.in. na bazie rzepaku. Mimo to świetnie się 
pieni. Kosmetyk jest wegański, nie zawiera 
barwników oraz olejków i substancji zapacho-

wych, więc nie powoduje uczuleń. 
➤ Hypoalergiczny płyn do kąpieli, Only Bio, 
30 zł/500 ml, onlybioonlyeco.com

To prawdziwy hit w nowej odsłonie. Znany 
od 30 lat olejek Bio-Oil ma teraz postać żelu. 
I jest jeszcze wydajniejszy. Wystarczy roz-

smarować odrobinę na skórze, by stała się 
lepiej nawilżona i gładsza. Nie zatyka porów, 
jest odpowiedni także do wrażliwej skóry.  
➤ Żel do skóry suchej, Bio-Oil, 24,99 zł/50 ml

Jeśli masz cerę naczynkową, wypróbuj zieloną 
bazę pod makijaż. Jej kolor skutecznie zmniej-
sza zaczerwienienia i pajączki. Dodatkowo ko-

smetyk wygładza i nawilża skórę. Gdy nałożysz 
go pod podkład, makijaż utrzyma się dłużej.  
➤ Korygująca baza pod makijaż No Redness, 
Delia, 15 zł/30 ml

Ideał po zdjęciu „hybrydy”! Już po tygodniu 
używania serum paznokcie stają się twardsze 
i mocniejsze. Ma wygodną formułę w pędzel-
ku, więc łatwo precyzyjnie je nałożyć.  
➤ Regeneracyjne serum do paznokci, Rege-

nerum, 18 zł/5 ml, regenerum.pl

Osłabione włosy lub paznokcie można wzmoc-

nić od środka. Suplement diety z witaminami 
i cynkiem odżywia cebulki włosów. Zapobiega 
też łamaniu się paznokci. Więcej: facebook.
com/MerzSpezialPolska, merzspezial.pl 
➤ Drażetki Merz Spezial Dragees, 45 zł/60 szt.

Ten dezodorant z krystalicznej skały świetnie 
neutralizuje przykrą woń. Jest bezzapachowy 
i nie zawiera alkoholu. Nie podrażnia skóry, 
więc jest odpowiedni dla wrażliwców. Jedno 
opakowanie może wystarczyć aż na rok! To 
oryginał. Dostępny w aptekach i zielarniach.  
➤ Super Deo, Reutter, ok. 17 zł

musIsZ 
tO Mieć

  Dobra korekTa  

  DelikatNa kąpiel  

Maski do zadań 
specjalnych

To prawdziwa rewolucja w kosmetyce. Teraz możesz 
przykleić do twarzy maskę, by poprawić owal. Zacze-

piasz ją o uszy i trzymasz około pół godziny. W tym 
czasie czujesz przyjemne mrowienie. Tak działają  
m.in. kofeina i miłorząb japoński, które poprawiają 

krążenie. Dzięki temu substancje liftingujące wnikają 
lepiej w skórę, a maska unosi ją i napina. Z kolei 

po zabiegach w gabinecie najlepiej użyć maski chło-

dzącej. Łagodzi podrażnienia i zmniejsza obrzęk.

➤ 1) Maska liftingująca Chin & Cheek, 265 zł/5 szt., 
magicstripes.pl  2) Maska modelująca, Purederm, 15 zł, 

mojaazja.eu  3) Maska chłodząca, Pharmann, 90 zł/2 szt. 

  Wsparcie Dla paZNOkci  

  sUper DeO kONtra pOt  
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  ratUNek W kapsUŁce  

 UlGa Dla ciaŁa 
słodka kuracja

Kosmetyki z miodem i propolisem są idealne dla 
mocno przesuszonej skóry. Działają regenerująco 
i przeciwzapalnie. Najlepsze efekty daje pełna mio-

dowa kuracja. Do mycia użyj pianki, która oczyszcza  
i nawilża. Potem zastosuj odżywcze serum, a dla 

wzmocnienia rezultatu na noc nałóż maskę o bogatej 
konsystencji. Do rąk wypróbuj krem z woskiem 

pszczelim, który wygładza szorstką skórę. 

➤ 1) Pianka do mycia twarzy Manuka Honey Nutri 
Elixir, Bielenda, 17 zł/150 ml  2) Bioserum do twarzy 
Miód & Propolis, Orientana, 55 zł/30 ml, orientana.pl  

3) Ochronny krem do rąk Love Nature, Orilame, 17 zł/ 
75 ml  4) Maska na noc Honey Berry, Prreti, 30 zł/100 g

1 2 3

4

1
2

3
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Rozwiedź się z nim bez żalu. Takie rozstanie ma same plusy  
i wcale nie wymaga wielkiego poświęcenia. Łatwiej schudniesz, odmłodniejesz  

i poczujesz przypływ energii. To łatwiejsze, niż myślisz!
Tekst Ewa Basińska

  NOWe ŻYcie   

bez cukru

JEdz mądrze
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Wprowadź w życie 
nowe zwyczaje

Pomagają ograniczyć i w końcu zupełnie wyeliminować dodawanie cukru do potraw. 
➤ Używaj przypraw Głównie cynamonu, imbiru, kardamonu, goździków. Oszukują 

kubki smakowe, bo mają lekko słodki smak i danie z ich dodatkiem wydaje się  
słodsze. Jednocześnie przyspieszają przemianę materii. 

➤ Wybieraj odżywcze produkty Aby zapewnić organizmowi odpowiednie ilości  
witamin, minerałów, tłuszczu i białka, łącz produkty, które zwiększają swoje wchłania-

nie, np. żelazo z witaminą C lub cynk z witaminą E. Gdy organizm ma pod dostatkiem 
składników odżywczych, masz mniejszy apetyt na słodzone przekąski.   

➤ Postaw na tłuszcze i białko Jedz produkty zawierające dobre tłuszcze, np. awo-

kado, olej rzepakowy, siemię lniane, oraz białko, m.in. produkty mleczne, drób. 
➤ Nie szczędź sobie warzyw Co najmniej trzy razy dziennie jedz zwłaszcza zielone, 

np. szpinak, rukolę, sałatę, cykorię. Mają dużo błonnika, więc zapewniają sytość. 

C ukier, najczęściej w po-

staci sacharozy, fruktozy 
i glukozy, nie zawiera 
żadnych substancji od-

żywczych, witamin ani 
minerałów. Jest za to 

doskonałym paliwem dla mięśni i mózgu, 
dlatego go potrzebujemy. Jednak w warzy-

wach, owocach i zbożach jest go wystarcza-

jąco dużo, by zaspokoić nasze potrzeby.  
Organizm człowieka nie odróżnia cukrów 
naturalnie występujących, np. w owocach  
czy mleku, od cukru dosypanego z cukierni-
cy. Wykorzystuje je tak samo. Dodawać go 
do jedzenia nie ma już więc sensu. Jeśli jemy 
go dużo, zostaje odłożony jako zapas energii 
na gorsze czasy w postaci tkanki tłuszczowej. 
To zwiększa ryzyko pojawienia się insulino-

oporności i cukrzycy typu 2 oraz chorób ser-
ca. Podgryzając cukierki i ciastka albo pijąc 
słodzone napoje, podnosimy ryzyko rozwoju 
próchnicy, grzybicy i zwiększenia poziomu 
złego cholesterolu we krwi. 

➤ a WŁaśNie  
Że Nie krZepi 
Dodawanie cukru praktycznie do każdego pro-

duktu spożywczego ma za zadanie poprawić 
jego smak, ale przyczynia się też do uzależnie-

nia od niego. Mózg zaczyna reagować w ten 
sam sposób co przy nikotynie czy narkotykach. 
Po podaniu uaktywnia się ścieżka nagrody, 
czyli specjalny szlak w mózgu, który pragnie 
cukru. Jedzenie dużej ilości dosładzanej żyw-

ności jest szczególnie niebezpieczne dla osób 
z cukrzycą, bo może prowadzić do wahań po-

ziomu glukozy, nawet zagrażających życiu.

➤ kOrZYści  
Z rOZstaNia
Nie musisz rzucać cukru deinitywnie 
i na zawsze, ale spróbuj miesięcznej separacji. 
Przez 30 dni nie jedz słodyczy ani dań typu fast 
food. Zrezygnuj z miodu, gazowanych napojów 
i słodzonych serków. Pożegnaj też wędliny 
ze sklepu i keczup. Zastąp je świeżymi 
warzywami i owocami oraz niesłodzonymi 
płatkami zbożowymi i kaszami. Gdy rzucisz 
słodki dodatek na miesiąc lub dłużej, 
wzmocnisz nerwy. Cukier wychwytuje magnez, 
a jego niedobór powoduje problemy ze snem 
i z koncentracją oraz brak energii. Jest jeszcze 
jeden bonus z niesłodkiej diety. Twoja skóra 
będzie lepiej wyglądać. Cukier ją niszczy, 
ponieważ jego cząsteczki przyczepiają się 
do znajdujących się w niej białek, zwłaszcza 
kolagenu. To zjawisko nazywa się glikacją 
i znacznie przyspiesza starzenie się cery. 

➤ dobrze 
zaplanuj 
Cały dzień
➤ Jedz trzy główne posiłki dziennie i dwa mniejsze Dbaj, 
by zawierały porcję białka, które daje sytość, i dwie porcje 
warzyw, pełnych potrzebnych witamin. 
➤ Gotuj w domu Dzięki temu wiesz, co jest w twoim posił-
ku, i unikniesz ukrytego cukru. Pożegnaj zamawianą pizzę 
i hamburgery, a sałatkę przygotuj z domowym dressingiem. 
➤ Zero podjadania między posiłkami To zapobiega sko-

kom poziomu cukru we krwi i sprawia, że mniej chętnie się-

gasz po słodkie przekąski. 
➤ Długo żuj Jedz powoli, gryząc każdy kęs wiele razy. Posi-
łek powinien trwać co najmniej 20 minut. Mózg w tym czasie 
zarejestruje, że zjadłaś, i nie będzie się domagał przekąsek. 

NasZ ekspert
Ewelina Ogrzewała  
ekspert platformy  

żywieniowej Peater,  
peater.net
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Warzywa i owoce możesz jeść bez obaw, ale 

w nabiale czy konserwach może kryć się 
cukier. Oto lista bezpiecznych i zakazanych 

produktów. Powieś ją na lodówce  
lub zabieraj na zakupy. 

MiNiściąGaWka

➤ strategia  
twojego sukCesu 
Aby zwiększyć szanse na powodzenie, warto opracować plan rezygnacji 
z cukru. Dzięki temu unikniesz „słodkich” kryzysów. 
TO Ci UŁATWi ROZSTANie:
➤ Rezygnuj z cukru stopniowo Lepiej nie robić tego z dnia na dzień. 
Organizm pozbawiony łatwego paliwa dla mięśni i mózgu będzie chciał 
go jak najszybciej znów dostać i włączy ochotę na słodkie co nieco. 
Aby porzucić cukier, warto codziennie jeść go coraz mniej. 
➤ Zjedz owoc zamiast cukierka W grejpfrutach, jabłkach czy grusz-

kach też jest cukier, ale naturalny, a nie dosypany. 
➤ Cukier zastąp słodzikami Erytrytol, stewia, ksylitol nadają słodycz, 
ale prawie nie mają kalorii.

tak

nie

  sŁODYcZe  
  GOtOWe sOsY  

  prODUktY tYpU fit   
  kaNDYZOWaNe  

  OWOce   
  serek OWOcOWY  

  WęDliNY  
  WODY sMakOWe   
  MlekO rOśliNNe  

  MUsli  
  cieMNe piecZYWO  

  MasŁO OrZechOWe  

  jOGUrt NatUralNY  
  ser ŻóŁtY   

  rYBY W OlejU   
  MlekO krOWie  

  sOki 100%  
  OrZechY i NasiONa  
  NatUralNe pŁatki  

  ZBOŻOWe  

uwaga

pełna energii  
i szczuplejsza

Gdy przestajesz jeść cukier, zmniejszasz ryzyko zachorowania 
na choroby metaboliczne, m.in. otyłość i cukrzycę typu 2, i bar-

dziej tryskasz energią. Zastrzyk cukru daje energię tylko na chwi-
lę. Potem wywołuje napad wilczego głodu i uczucie senności. 
Zasługą diety bez cukru są też zdrowsze jelita. Sacharoza jest 

pożywką dla wielu szkodliwych bakterii i grzybów znajdujących 
się w jelitach. Ograniczając cukier, a zwiększając ilość produktów, 
które są źródłem błonnika, wspomożesz prawidłową pracę jelit. 

Dzięki łatwym trikom eliminowanie cukru z diety nie będzie wyma-

gało wielkich poświęceń. Zamiast zjeść serek owocowy, do twa-

rożku dodaj kawałki świeżych owoców. Jeśli pieczesz ciasto, cu-

kier zastąp rozgniecionym bananem. Pamiętaj, że miód to też 
cukier, dlatego słodzenie nim niewiele zmienia. 
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JEdZ mądrZe

NEXTO : OrderID: 2848096



➤ Zakupy rób w pierwszej połowie 
dnia Wtedy łatwiej opanować ochotę 
na słodkości. Do koszyka możesz wło-

żyć sery, jogurty naturalne, warzywa 
i owoce. Uważaj na produkty konser-
wowane. Do marynat dodaje się cukier.   
➤ Czytaj etykiety Większość gotowych 
sosów, keczupów, musli i płatków śnia-

daniowych jest z cukrem, bo lepiej sma-

kują. Dodaje się go np. jako syrop gluko-

zowo-fruktozowy, sok z trzciny cukrowej, 
koncentrat soków owocowych. Słodzo-

ne są też niektóre suszone owoce, 
np. żurawina, bo inaczej jest kwaśna. 
Na diecie bez cukru nie kupuj batonów 
it. Są dla sportowców, którzy szybko 
spalą nadmiar kalorii z cukru. 
➤ Unikaj żywności light Ma o 30 proc. 
mniej kalorii. Jednak zwykle, gdy za-

wiera mniej tłuszczu, jest w niej więcej 
cukru. To nieopłacalna zamiana.

➤ do sklepu 
bez stresu

reklama

Nie rób zakupów, gdy jesteś g łodna. 
Instynktownie sięgasz wtedy 

po kaloryczne produkty, które mają cukier. 
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➤ Brownie  
z buraków 
➤  10 pORCjI  ➤   CZas 1,5 gOdZ.

➤  SKładniKi:
150 g surowych buraków, 100 g 

mąki, 100 g malin, np. mrożonych, 
30 g suszonych daktyli namoczonych 
w zimnej wodzie i odciśniętych, 
75 ml oleju, 60 g kakao, 50 g orzechów 
laskowych, 3 jajka, 1/2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, szczypta soli, erytrytol 
w kryształkach do posypania

1. Wyszorowane i nieobrane buraki  

owiń w folię aluminiową i piecz 40 min 
w 180 st. C. Wyjmij i wystudź. Zimne obierz. 
2. Włóż maliny do małego garnka. Wlej 
odrobinę wody i podgrzewaj, aż zgęstnie-

ją. Zdejmij z ognia.
3. Posiekaj grubo orzechy i przesyp 
do dużej miski. Przesiej do niej mąkę, 
proszek do pieczenia i kakao. 
4. Pokrój buraki w kostki i zmiksuj je 
na pulpę w osobnym naczyniu. Dodaj ją 
do mąki z kakao.
5. odciśnięte daktyle zmiksuj z jajkami 
i solą. Przełóż do miski z masą buracza-

ną. Wlej olej i starannie wymieszaj łyżką. 
6. Przełóż ciasto do formy i posmaruj ca-

łość z wierzchu malinowym dżemem. Piecz 
30 min w 180 st. C. Posyp erytrytolem.

➤ Bananowiec  
z orzechami

➤  10 pORCjI  ➤   CZas 1 gOdZ.

➤  SKładniKi:
500 g mąki razowej pszennej 

lub orkiszowej, 5-6 bananów (najlepiej 
miękkich i już brązowiejących), 

1/2 szklanki wody, 1/3 szklanki oleju, 
dowolne bakalie, 2 łyżeczki sody 

dekoracja: mały banan, orzechy 
pekan lub włoskie 

1. Banany rozgnieć widelcem na miazgę. 
Dodaj mąkę i sodę. Wlej wodę i olej. 

Dołóż bakalie. Wymieszaj składniki łyżką. 
rozgrzej piekarnik do 180 st. C.

2. Masę bananową wlej do natłuszczonej 
i wysypanej mąką formy. Na wierzchu 
poukładaj plasterki banana i orzechy. 

Piecz 40 min. sprawdź patyczkiem,  
czy się upiekło. Wbij go w ciasto. jeśli 

po wyjęciu jest suchy, ciasto jest gotowe.

  

  TuTaj nIe ma  
  DoDanego   

  Cukru  

➤  naturalne: mleko, jogurt, 

maślanka, keir  
i śmietana, sok 100 proc.,  

a także mieszanki mrożonych 
warzyw i owoców bez 
dodatków smakowych 

Do nich nie wolno  

dodawać cukru. 
➤  Cukru naturalnie 

występującego w produkcie, 
np. laktozy w mleku  

czy fruktozy w owocach,  
nie wymienia się w składzie. 

Jest on za to wymieniony 
w tabeli wartości odżywczej. 

  Tu ZaCHoWaj  
  cZUjNOść  

➤  Na etykiecie znajduje się 
informacja o ilości 

węglowodanów, uzupełniona 
o zwrot „w tym cukry”. Liczba, 

która jest po tej informacji, 
 to suma wszystkich 

zawartych w produkcie 
cukrów prostych. Nasz 

organizm traktuje je jak cukier 

z cukiernicy. Nadmiar może 
szkodzić.  

czytaj 
etykiety
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Tej wiosny Actimel motywuje podwójnie 
– dzięki nowej odsłonie produktu 

Bez Dodatku Cukru zadbamy zarówno 
o odporność, jak i zdrową dietę.

NOWY 
ACTIMEL BEZ 
DODATKU 
CUKRU 

Misją Actimela jest inspirowanie do odnalezienia 
w sobie wewnętrznej siły, by codziennie podejmować 
nowe wyzwania, dbając jednocześnie o zdrowie.

wSPARCIe DlA ZDROwIA 
w CODZIeNNyCh wyZwANIACh

Actimel rzuca wyzwanie tym, którzy szukają 
motywacji do zmiany nawyków żywienio-
wych i mocno wspiera tych, dla których 
zbilansowana dieta stanowi ważną część 
codziennej rutyny, niezależnie od pory dnia 
czy pory roku. Chłodny poranek przed wyj-
ściem do pracy, popołudniowy jogging, tre-
ning na siłowni czy basenie? Nowy Actimel 
Bez Dodatku Cukru stanie się doskonałym 
towarzyszem codziennych aktywności. 
Przyjemnie i pożytecznie zarazem! 

D
la wszystkich, którzy dbają o zdrowy styl życia, no-
wość od Danone to wybór idealny: prosty i niezwy-
kle smaczny. Produkt składa się z jogurtu, żywych 
kultur bakterii, witamin B

6
 + D i niczego więcej! 

iDeALNe UZUPeŁNieNie PRAWiDŁOWO 
ZBiLANSOWANeJ DieTY i WSPARCie ODPORNOŚCi

Początek wiosny to doskonały moment, by przygotować 
się na nadchodzący sezon. Jest coraz cieplej i bardziej sło-
necznie, więc dobrze też nadrobić zaległości w aktywności 
fizycznej. Warto odkurzyć rower, kupić karnet na siłownię 
i wrócić do zbilansowanej diety – pełnej świeżych warzyw, 
owoców i witamin. Jej idealnym uzupełnieniem stanie się 
nowy Actimel Bez Dodatku Cukru.

Nowa formuła produktu to rozwiązanie dla tych, którzy do 
troski o swoje zdrowie podchodzą w sposób kompleksowy. 
Actimel Bez Dodatku Cukru jest wzbogacony w witaminy B

6

+ D, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu ukła-
du odpornościowego. Zawiera laktozę.

pamiętaj, że ważna jest zbilansowana i zróżnicowana dieta oraz zdrowy styl życia. produkt jest bez dodatku cukru podobnie jak wszystkie inne tego typu wyroby na rynku polskim.
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jedz mądrze

polska  
klasyka

Buraki to nasza ekstra-
żywność za grosze. Ma tak 

samo dużo antocyjanów 
co bakłażan. Jedz je upie-

czone, wyciskaj z nich 
sok i rób kiszonki. 

n asiona chia, 

sproszkowane 

morskie algi czy 

orzechy z drugiej 

półkuli to skarbnica dobroczyn-

nych przeciwutleniaczy, mine-

rałów i dobrych tłuszczów.  
Dodają energii, wzmacniają 
organizm albo poprawiają na-

strój. Jednak wiele spośród 
tych superpokarmów jedzie 
do nas z bardzo daleka, co  
jest nieekologiczne. Poza tym 
w transporcie tracą część do-

brych składników. Te zagra-

niczne, modne superfood  

można zastąpić warzywami, 
owocami i rybami, które na  
nasze stoły traiają niemal 
wprost od producenta. 

SUPERFOOD 
BEZ RUJNOWANIA 

PORTFELA
Warto jeść dietetyczne hity ze świata. Jednak 

egzotyczne nowinki często są drogie. Tymczasem 
wiele równie wartościowych produktów pochodzi 
z Polski i kosztuje połowę mniej. Sprawdź, jak jeść 

zdrowo, nie wydając na to fortuny. 
Tekst ewa Basińska
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➤➤ szprotki z puszki 
zamiast świeżego 

łososia
Łosoś jest bardzo dobrym źródłem biał-
ka i kwasów omega-3, ale tych samych 
składników dostarczają również tańsze 
szprotki i sardynki. Mogą być z puszki. 

Zawierają więcej niż łosoś witaminy B12, 
która wspomaga działanie układu nerwo-

wego i łagodzi stres. Wzmacnia też układ 
krwionośny, a także zmniejsza ryzyko 

wystąpienia np. nowotworów. 

➤➤ Orzechy włoskie  
zamiast orzechów  

makadamia
Bomba witaminy E i dawka dobrych 
tłuszczów to główne zalety orzechów 

makadamia. Jednak jadą one do nas aż 
z Australii i część tych związków się utle-

nia w podróży. Równie dobre są orzechy 
włoskie. Mają nawet więcej witaminy E.

➤➤ czerwona kapusta 
zamiast jarmużu

Modny, ale i dość drogi jarmuż to odmia-

na kapusty. Tak jak ona zawiera sulfora-

fan, czyli przeciwutleniacz, który ma silne 
działanie antynowotworowe. Można go 
wykorzystać do koktajlu albo po zblan-

szowaniu do sałatki. Jednak tak samo 
działa kapusta. Jeśli wybierzemy jej czer-
woną odmianę, zyskujemy też antocyja-

ny. To jedne z najskuteczniejszych prze-

ciwutleniaczy, które chronią wzrok.

➤➤ Żurawina zamiast 
jagód goji

Owoce goji zawierają przeciwutleniacze 
zwalczające wolne rodniki. Są zdrowsze, 

gdy jemy je na surowo. Do sklepów  
traiają zwykle suszone. Równie dużo 

przeciwutleniaczy ma polska żurawina. 
Można ją jeść świeżą, suszoną i pić z niej 

sok. Najlepiej, by był niesłodzony.

➤➤ Brokuł zamiast  
chlorelli

Jedna z alg morskich zwana chlorellą zyska-

ła popularność dzięki temu, że zawiera me-

gadawkę witamin A i E oraz z grupy B, a tak-

że potasu i magnezu. Dla osób, które żyją 
w stresie albo dużo ćwiczą, to turbodołado-

wanie organizmu. Ale to samo można osią-

gnąć, jedząc zielone warzywa, np. brokuły 
albo szpinak. One także mają działanie 

wzmacniające, łagodzą alergie i obniżają 
za wysoki poziom złego cholesterolu.

➤➤ siemię lniane zamiast 
nasion chia

Oba rodzaje nasion mają kwasy omega-3, 
ale to siemię ma ich więcej. Tyle, ile łosoś. 
Siemię zawiera też witaminę E i cynk oraz 
specjalną grupę związków, czyli lignany. 

To bardzo silne przeciwutleniacze, których 
w nasionach lnu jest 100 razy więcej niż 

w chia. Przed jedzeniem najlepiej je zmielić. F
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Pieczarki 
To źródło witaminy D.  
W 200 g pieczarek jest 
dzienna dawka tej witami-
ny. Najlepiej jeść je  
na surowo, po obraniu.  

czosnek 
Ma działającą przeciwza-

palnie alliinę. Po zgniece-

niu czosnku przekształca 
się ona w allicynę. Wtedy 
staje się niezwykle sku-

tecznym superbohaterem. 
Zabija chorobotwórcze 
bakterie, wirusy i grzyby. 
Obniża też za wysoki  
cholesterol i zapobiega 
starzeniu.

Papryka 
Najlepsza jest czerwona, 
bo zawiera dwa razy wię-

cej witaminy C niż cytry-

na. Wystarczy zjeść pół 
papryki każdego dnia.

rzepa 
Skarbnica potasu, ma-

gnezu i wapnia. Jest rów-

nież dobrym źródłem 
błonnika i witaminy C. 
Dodawaj do sałatki.

HITy Z nasZego WarZyWnIaka4
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kiwi  

1

Ten owoc to petarda  

witaminy C, błonnika  
i potasu. Dodaj go 

do orzeźwiającego 
koktajlu, tarty i sałatki. 
W kiwi siła!
Tekst Ewa Basińska

jedz mądrze

  3 prZepIsy na  
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2

3

1
koktajl
➤  SKładniKi:
2 dojrzałe kiwi obrane ze skórki, 
200 ml mleka migdałowego,  
1 łyżeczka płynnego miodu,  
np. akacjowego, sok wyciśnięty 
z 1 limonki, 1/2 łyżeczki zielonej 
herbaty matcha

1. Do blendera włóż pokrojone 
kiwi. Wlej miód, mleko i sok  
z limonki. Wsyp herbatę matcha. 
2. Zmiksuj składniki, aż powsta- 
nie jednolity koktajl. Przelej 
do szklanek.

2tarta 

➤  SKładniKi:
CIASTO: 225 g mąki pszennej 
razowej, 150 g zimnego masła  
+ do posmarowania formy,  
30 g ksylitolu, szczypta soli
NADZIENIE: 600 g serka 
śmietankowego, 1 łyżka ksylitolu, 
2 łyżki wiórków kokosowych,  
4-5 kiwi do dekoracji

1. Posiekaj mąkę, zmieszaną 
z ksylitolem, ze szczyptą soli 
i z zimnym masłem. Gdy się 
połączą, szybko wyrób ciasto.  
2. Uformuj kulę, owiń ją w folię 
spożywczą i włóż do lodówki  
na mniej więcej 30 minut. 
3. Formę do tarty o średnicy  
23-24 cm wysmaruj masłem  
i oprósz niewielką ilością mąki 
lub bułki tartej. 

4. Ciasto wyjmij z lodówki  
i rozwałkuj na placek o grubości 
3-4 mm i średnicy nieco większej 
niż forma. Przenieś ciasto, wylep 
nim dno i boki foremki. 
5. Ponakłuwaj widelcem. Włóż 
ponownie do lodówki i schłodź. 
6. Na ciasto wyłóż papier 
do pieczenia, wysyp suchą 
fasolę. Podpiecz ciasto 
przez 10 minut w 190 st. C. 
7. Usuń obciążenie i piecz 
jeszcze 5-7 minut. Wystudź. 
8. Przygotuj nadzienie. serek 
zmiksuj z ksylitolem. Dodaj 
wiórki kokosowe i wymieszaj. 
Wyłóż na wystudzony spód. 
9. owoce kiwi obierz ze skórki  
i pokrój w półplasterki. Układaj 
na wierzchu tarty w kształt 
rozety. Ponownie schłodź. 

2

3               

3
ze skórki i potnij w plasterki. 
skrop częścią soku z cytryny, 
by nie ściemniało. 
2. Kiwi obierz i pokrój w pół- 
plasterki. Do salaterki włóż 
roszponkę, szpinak, pokrojone 
kiwi i awokado. Posyp pestkami 
granatu i żurawiną. 
3. Do smaku oprósz pieprzem  
i skrop resztą soku z cytryny. 

sałatka
➤  SKładniKi:
1-2 kiwi, 1/2 awokado bez pestki, 
garść roszponki, garść szpinaku 
baby, 2 łyżki suszonej żurawiny, 
2 łyżki pestek granatu, sok 
wyciśnięty z 1/2 cytryny, świeżo 
mielony pieprz

1. roszponkę i szpinak opłucz 
i wysusz. Awokado obierz 
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Fokus na 
kieŁki

Czerwonej 
kapusty

Pędy rzeżuchy

Gorczycowe

R zodkiewkowe

jeDZ mądrZe

Garść młodych pędów jest 
lepsza niż witaminy z tabletek. 

Tekst Ewa Basińska

  na TopIe  
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p rzesilenie wiosenne to trudny 
czas dla naszego organizmu. 
Walka z zimowymi przeziębie-

niami wyczerpuje zapasy wita-

min, a to sprawia, że na początku wiosny 
często jesteśmy zmęczone i osłabione. 
Dlatego jest nam potrzebny porządny  
zastrzyk witamin i minerałów. Świetnym 
źródłem cennych składników są świeże 
warzywa i owoce. Nasz organizm wyko-

rzystuje znacznie więcej zawartych w nich 
składników niż z tabletek. Jednak o tej 
porze roku trudno o pełnowartościowe 
produkty. Jarzyny przechowywane zimą 
tracą większość korzystnych składników. 
Nowalijki zaś nie mają najlepszej opinii, 
bo swój piękny wygląd zawdzięczają naj-
częściej nawozom. Dlatego teraz warto 
jeść kiełki, które są najlepszymi naturalny-

mi suplementami. 

ZasTrZyk ZDroWIa
Młode pędy zawierają nawet 30-krotnie 
więcej witamin i składników mineralnych 
niż dojrzała roślina. Nasiona gromadzą 
w swoim wnętrzu sporą porcję substancji 
odżywczych. Te cenne zapasy są wyko-

rzystywane w początkowej fazie wzrostu, 
gdy roślina nie może jeszcze pobierać 
minerałów i witamin z otoczenia. Kiedy 
nasionko kiełkuje, enzymy i inne obecne 
w nim substancje przekształcają nieprzy-

swajalne do tej pory dla naszego organi-
zmu witaminy w łatwo dostępne.

ogróDek na parapeCIe
Do hodowania nadają się ziarna zbóż,  
roślin strączkowych, a także słonecznika 
i sezamu. Można wysiewać też warzywa, 
np. kapustę, sałatę, brokuły i rzodkiewkę. 
Pędy roślin można kupić lub wyhodować 
samodzielnie. Wystarczy szklany pojemnik, 
np. słoik lub talerz, i ziarenka. Muszą to być 
specjalne nasionka do kiełkowania. Najle-

piej, by były nienawożone preparatami 
do roślin. Kupuje się je w sklepie ze zdrową 
żywnością. Na początek warto wybrać 
pędy, które szybko kiełkują, np. lucerny, 
soczewicy lub rzodkiewki. Dwie łyżki ziare-

nek moczymy przez 24 godziny, a potem 
równomiernie rozsypujemy na ligninie 
w pojemniku lub w specjalnej kiełkownicy. 
Ustawiamy z dala od światła w temperatu-

rze około 20 st. C. Dopóki nie ma kiełków, 
zwilżamy nasionka dwa razy dziennie.  
Gdy pojawią się pędy, wystarczy raz dzien-

nie. Pojemnik trzeba też postawić w świe-

tle, aby się zazieleniły. Można je zjadać  

z korzonkami, gdy będą miały 2-5 cm wy-

sokości. Wtedy mają najwięcej wartości 
odżywczych. Kiełki są doskonałym dodat-
kiem do makaronu, sosów czy jajecznicy. 
Najlepiej jeść je na surowo, bo pod wpły-

wem wysokiej temperatury tracą witaminy. 
Wyjątkiem są te z fasoli, które wymagają 
krótkiego gotowania. Młode pędy soczewi-
cy czy soi najlepiej zblanszować. W ten 
sposób pozbawiamy je itynianów, które 
utrudniają trawienie i powodują wzdęcia. 
Nie należy przechowywać ich w lodówce 
dłużej niż trzy dni, bo tracą witaminy.

kieŁkUjąca siŁa
Rzeżucha dba o włosy Swój ostry smak 
zawdzięcza dużej zawartości siarki. Ten 
składnik to mistrz wzmacniania włosów. 
Sprawia, że dłużej są w mieszkach i póź-

niej wypadają. Kiełki rzeżuchy zawierają 
też duże ilości witaminy C. Pomaga ona 
działać układowi odpornościowemu. Dla-

tego jedz rzeżuchę, jeśli często łapiesz 
przeziębienie lub czujesz osłabienie. 
Kiełki rukoli dodają energii Dostarczają 
witamin z grupy B, które sprawiają, 
że układ nerwowy lepiej pracuje i m.in. 
mamy lepszy nastrój. Dzięki zawartym 

w nich olejkom eterycznym wspomagają 
trawienie i oczyszczają organizm.
Kiełki rzodkiewki wzmacniają kości  
W garści tych pędów jest tyle samo wita-

miny C, ile w soku wyciśniętym z cytryny. 
Mają też tyle wapnia, co serek wiejski. 
Warto jeść je w trakcie przeziębienia, bo 
zawarte w nich olejki eteryczne oczysz-

czają drogi oddechowe. 
Kiełki brokuła chronią przed rakiem  
Są źródłem sulforafanu, substancji o silnym 
działaniu przeciwnowotworowym. Mają go 
20-30 razy więcej niż dojrzałe brokuły. 
Kiełki kapusty zapobiegają anemii  
To skarbnica żelaza, które jest potrzebne 
do produkcji hemoglobiny, dostarczającej 
tlen do tkanek. Najwięcej żelaza jest 
w kiełkach czerwonej kapusty. 
Kiełki lucerny koją nerwy Jest w nich 
więcej magnezu niż w szpinaku i jest on 
lepiej przyswajalny niż ten pochodzący 
z czekolady. Ten pierwiastek pomaga 
działać układowi nerwowemu i sprawia, 
że stres mniej nam szkodzi.
Kiełki gorczycy ułatwiają trawienie Mają 
mnóstwo chloroilu i witamin A, C i E. Uła-

twiają pracę układu pokarmowego. Są 
pikantne. Używaj zamiast szczypiorku. F
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Kie łki to skoncentrowane źród ło 
witamin i minera łów, których 

potrzebujemy wiosną. 
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zdrowa wielkanoc
Dla ŁaSUchóW

jeDZ mądrZe

wegańska pascha
➤  12 pORCjI  ➤  CZas 6,5 gOdZ..

➤  SKładniKi:
300 g naturalnego tofu, 2 szkl. mleka roślin-

nego, po 1 szkl. kaszy jaglanej i wiórków 
kokosowych, po 1/2 szkl.: rodzynek, suszonej 
żurawiny oraz siekanych migdałów i orzechów 
włoskich, 3 łyżki kandyzowanej skórki poma-

rańczowej, puszka mleka kokosowego (zostaw 
w lodówce na 2 dni), skórka i sok z 1 cytryny, 

2 łyżki cukru pudru, kiwi i orzechy pekan

1. Kaszę gotuj w mleku 20 min. Wystudź 
i zmiksuj z tofu, sokiem i skórką pomarańczy 

oraz stałą częścią mleka kokosowego. 
2. Dodaj resztę składników i wymieszaj. 

3. Miskę wyłóż gazą. Przenieś do niej masę 
i ugnieć. Chłodź 6 godz. Wyjmij z miski i zdej-

mij gazę. Udekoruj kiwi i orzechami. 

nasZ eksperT
Paweł Ochman  
weganin, naukowiec,  

autor bloga kulinarnego 

weganon.pl

Paschę i sernik 
można zrobić tak, 
by nie było w nich 
laktozy, ale smak 
pozostał ten sam.  
Mazurek zaś jest 
świetny bez dodatku 
cukru. Bloger Paweł 
Ochman zdradza 
przepis na desery 
wielkanocne bez 
jajek, mleka i cukru. 
Jedz i nie miej 
wyrzutów sumienia.   
Tekst Ewa Basińska
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babeczki wielkanocne
➤  10 pORCjI  ➤  CZas 50 MIN

➤  SKładniKi:
2 szkl. mąki orkiszowej jasnej,  
1/2 szkl. rozmrożonego i odciśnię-

tego szpinaku, 1 łyżeczka chlorelli, 
skórka i sok z 2 cytryn, 1 szkl. niera-

finowanego cukru, po łyżeczce 
sody i proszku do pieczenia,  
2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,  
1 szkl. mleka kokosowego
1. szpinak zmiksuj z mlekiem, 

chlorellą, sokiem i skórką z cytry-

ny oraz cukrem. 

2. Mąkę wymieszaj z proszkiem 
i sodą. 
3. Dodaj płynne składniki i pomie-

szaj. Foremki do minibabeczek 
natłuść i wysyp mąką. Wlej do nich 
masę. Piecz 25 min w 175 st. C. 
4. Wystudź i wyjmij z foremek. 
Zetnij wybrzuszenia i wykorzy-

staj np. do posypania tofurnika 
(przepis poniżej). Polej lukrem 
z 1/2 szkl. cukru i 1,5 łyżki soku 
z cytryny. Posyp pestkami granatu.

Tofurnik szpinakowy
➤  12 PorCji ➤  CZAs 1,5 GoDZ.

➤  SKładniKi:
SPÓD: 1,5 szkl. orzechów włoskich, 
łyżka kakao, 3 łyżki syropu z agawy 
MASA: 540 g naturalnego tofu, sok 
i skórka z cytryny, 1 łyżka ekstraktu 
wanilii, cukier puder do smaku, po 
1/2 szkl. szpinaku i mleka roślin-

nego, łyżeczka chlorelli, 2 łyżki 
mąki ziemniaczanej, puszka mleka 
kokosowego POLEWA: 1/2 szkl. 
mleka roślinnego, 100 g gorzkiej 
czekolady, pestki granatu

1. Zrób spód. Zmiel orzechy. 
Dodaj kakao i syrop. Wyrób masę. 
Dno tortownicy wyłóż pergami-
nem i rozłóż na nim masę. 
2. Na warstwę z tofu: zmiksuj 
stałą część mleka kokosowego 
i resztę składników na masę. Wylej 
na spód. Piecz godz. w 175 st. C.  
3. Polewa: mleko podgrzej, wrzuć 
czekoladę i ją rozpuść. Polej ciasto. 
Posyp pestkami granatu i pokruszo-

nymi babeczkami z przepisu wyżej. 

Mazurek z kremem daktylowym
➤  12 PorCji  ➤  CZAs 1 GoDZ.

➤  SKładniKi:
CIASTO: 1 szkl. mąki orkiszowej, 
po 1/6 szkl. oleju i niesłodzonego 
mleka sojowego, sok z 1/2 cytryny, 
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 
1 łyżka ksylitolu 
KREM: 1 szkl. daktyli, 1 puszka 
mleka kokosowego z lodówki, sok 
z 1/2 limonki DEKORACJA: plastry 
pomarańczy, owoce goji, pestki 
granatu, listki mięty, wiórki kokoso-

we, orzechy włoskie

1. Przygotuj ciasto: w misce połącz 
suche składniki i olej. Dodaj sok 
z limonki i mleko. Zagnieć. 
2. rozwałkuj je na 4 mm. Chłodź 
pół godziny. Piecz 15 min 
w 180 st. C. Wystudź. 
3. Zrób krem. Daktyle mocz go-

dzinę w gorącej wodzie. odciśnij 
i zmiksuj z gęstą częścią mleka 
kokosowego i sokiem z limonki. 
4. Krem nałóż na placek i udekoruj 
owocami i orzechami. 
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czy jedzenie
Pomaga na stres?

Niemal wszystkie 
witaminy z grupy B 
wpływają na nasz 
układ nerwowy. 

Warto zatem 
pamiętać o tym, 

żeby jeść ich 
więcej, gdy zjadają 

nas nerwy. 
Wybieraj otręby, 
płatki owsiane, 

razowe pieczywo 
i orzechy.

➤ jedni w napięciu nic nie 
mogą przełknąć, inni stresy 
zajadają. Rzucają się na słodycze, 
żeby poprawić sobie humor, zagryzają na-

pięcie chipsami lub jedzą wszystko, co tyl-
ko wpadnie im w ręce. Jedzeniem można 
łagodzić stres, więc warto wiedzieć, co 
mieć pod ręką, by robić to sensownie.

➤ ruszaj się i gryź. Aktyw-

ność izyczna najlepiej rozładowuje napię-

cie. Jednak nie zawsze możemy pójść po-

biegać albo na szybki spacer. Dobrym 
sposobem na pozbycie się stresu jest wte-

dy gryzienie orzeszków, soczystej kalarepki 
albo selera naciowego. Każdy z tych skład-

ników jest dość twardy i przede wszystkim 
chrupiący. Zmusza mięśnie naszej głowy 
i twarzy do ciężkiej pracy. Gryząc, rozluź-

niamy je i zapobiegamy skurczom szczęki, 
napięciom karku i innym dolegliwościom 
związanym z nerwami. 

➤ przeciwutleniacze  
i kwasy omega-3 to świetny 
oręż w walce ze stresem. Prze-

ciwutleniacze to głównie witaminy A i C. 
Pozwalają naszemu organizmowi bronić 
się przed złymi skutkami długotrwałego 
napięcia. A jest przed czym, bo stres przy-

spiesza procesy starzenia i może powodo-

wać wiele chorób. Najwięcej przeciwutle-

niaczy jest w warzywach i owocach,  

a także w orzechach. Warto jeść też pro-

dukty z kwasami tłuszczowymi omega-3. 
Te związki nas uspokajają oraz poprawiają 
pamięć i koncentrację. Ich główne źródła 
w diecie to tłuste ryby, wodorosty, siemię 
lniane i olej lniany oraz nasiona chia.

➤ Buraczki rozładowują 
napięcie. Gdy często się stresujemy, 
rośnie we krwi poziom homocysteiny. Jest 
ona tak samo groźna jak zły cholesterol 
i tak jak on szkodzi sercu. Jej pogromcą 
jest betaina, czerwony barwnik zawarty 
w buraczkach ćwikłowych. Wystarczy kilka 
sztuk w tygodniu. 

➤ Magnez zmniejsza wy-
dzielanie hormonów stresu. 
Lepiej stale uzupełniać ilość tego pierwiast-
ka w organizmie, bo gdy go brakuje, zwięk-

sza się podatność na stres. A jeśli już się 
denerwujemy, bardzo dużo magnezu jest 
zużywane przez organizm, by układ nerwo-

wy poradził sobie z napięciem. Magnez 
znajduje się w zielonych roślinach oraz 
kiełkach, kaszach, płatkach owsianych 
i brązowym ryżu. Dobrze dodać do nich 
nabiał, brokuły, orzechy, fasolę i bób, bruk-

selkę i kapustę, a także sery, owoce morza 
i grzyby. Zawierają wapń i cynk, które po-

magają działać układowi nerwowemu. Naj-
lepszym sposobem na stres jest zatem 
chrupiąca sałatka. Wiosną idealna! 

  o pysZnym jeDZenIu  

  I Dobrym ODŻYWiaNiU  

  praWDY i MitY  

NasZ ekspert
Katarzyna Błażejewska-Stuhr, dietetyk 

kliniczny i psychodietetyk, prowadzi bloga „mama 

w wielkim mieście”, www.kachblazejewska.pl

Gdy dopada cię chandra, schrup świeżą marchewk ę.
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NOWE WYDANIE

JUŻ W SPRZEDAŻY W CENIE 3,49 zł
dostępne także na www.kultowy.pl 
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doceń olej
Z kiełków pszenicy tłoczy się olej, 
który ma moc chronienia serca.  

Zawarte w nim itosterole obniżają  
poziom cholesterolu we krwi, a także 
zmniejszają jego wchłanianie z pokar-
mów. Olej dodatkowo chroni ściany 
naczyń krwionośnych przed szkodli-

wymi skutkami działania wolnych  
rodników. 

➤ Olej z kiełków pszenicy, Ol’Vita, 
22 zł/100 ml 

Obiad  
w stylu wege

Dietetycy przekonują, że mięso po-

winniśmy jeść nie częściej niż dwa 
razy w tygodniu. Dzięki temu zmniej-
sza się ryzyko pojawienia chorób ser-
ca. Jeśli nie masz pomysłu, jak przy-

gotować warzywa, skorzystaj 
z gotowego dania warzywnego. 

➤ Potrawka z soczewicy i warzyw, 
Rolnik, 6,40 zł/650 g

pewny skład
70 proc. Polaków je parówki. Warto 
kupować takie, które są zrobione 

z dobrej jakości mięsa i nie ma w nich 
konserwantów i sztucznych dodatków 
poprawiających smak. Na opakowa-

niu szukaj informacji, ile procent mię-

sa jest w parówkach. Najlepsze po-

winny zawierać go 100 proc.  
Są świetne na drugie śniadanie. 

➤ Parówki Stówki, Sokołów, 
5,99 zł/250 g 

ale owoc! 
Jackfruit to największy rosnący 

na drzewie owoc. Może ważyć nawet 
10 kg. Jego smak przypomina 

połączenie banana z ananasem. 
Zawiera dużą ilość błonnika, a także 
lignanów i gum, które regulują pracę 
układu pokarmowego. Warto zjeść 

kilka suszonych kawałków, gdy 
często cierpimy z powodu zaparć.

Choć jest bardzo zdrowy, to niestety 
też kaloryczny. 

➤ Jackfruit suszony, Helio Natura, 
6,50 zł/45 g

300 kcal więcej 
zjadamy 

w ciągu dnia, gdy 
nocą za krótko śpimy. 

lekkO
w BrzucHu 

Jeżeli chcesz usprawnić trawienie, 
pij dobrej jakości jogurty. Mają 
one żywe kultury bakterii, które 

przyspieszają rozkładanie zawar-
tej w produkcie laktozy. Jest to 

szczególnie ważne dla osób z nie-

tolerancją tego składnika. Znajdu-

jący się w mlecznym napoju wapń 
poprawia z kolei prawidłowe funk-

cjonowanie enzymów trawien-

nych. Jogurt do picia możesz 
wziąć z sobą do torebki. 

➤ Jogurt Activia, Danone,  
3,40 zł/280 g

jeDz mądrze nowości
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pasta  
z pomysłem
Aby urozmaicić smak warzyw, 

pokrój je w słupki i podaj z hum-

musem. To pyszna pasta z cie-

cierzycy, pasty sezamowej i oli-
wy. Możesz zrobić sama albo 

spróbować gotowej z marchew-

ką i wędzoną papryką.

➤ Hummus, Vivio, 6,50 zł/200 g

szklanka  
zdrowia

Jeśli masz nietolerancję laktozy 
albo jesteś na diecie wegańskiej, 
możesz pić napoje roślinne. To 
także dobre źródło białka i wap-

nia, a nie zawierają laktozy. Gdy 
wolisz słodkie, spróbuj wersję 
smakową, np. napój sojowo- 
-waniliowy Sante. Gdy jednak  
zależy ci na tym, by unikać cu-

kru, wybierz niesłodzone napoje 
Sante Organic z certyikatem Bio. 
Doskonałe na zimno i na ciepło. 

Używaj jako bazę do koktajli  
i deserów oraz dodatek do dań. 

➤ Napój sojowy Soya calcium, 
Sante Organic, 8,99 zł/1 l

doping dla 
supermana

Mężczyźni potrzebują więcej biał-
ka niż kobiety. Dlatego jeśli ćwiczą 
na siłowni, powinni jeść produkty, 
które go mają dużo. Białko poma-

ga utrzymać odpowiednią masę 
mięśniową i ją rozwijać. Jednocze-

śnie przyspiesza przemianę mate-

rii i zapobiega tyciu. Po ostrym tre-

ningu albo zamiast kolacji warto 
więc wypijać specjalny shake  

wysokobiałkowy. 

➤ Shake białkowy Men, Bakoma,  
4,25 zł/380 g

Kobiety są świadome tego, 
że aby być w dobrej formie 
i długo zachować młodość, 
warto się dobrze odżywiać. 
Trzeba zwracać uwagę na-

wet na drobne przekąski. 
Sałatka z tuńczykiem jest 
tak skomponowana, by do-

starczała najważniejszych 
składników do odnowy skó-

ry i prawidłowego trawienia. 
Zawiera kwasy omega-3,  
witaminy A i E oraz błonnik. 
➤ Sałatka Salatino, Graal,  
6,99 zł/160 g

Wystarczy zjeść mały kawa-

łek batonika, by kubki sma-

kowe przesłały sygnał 
do mózgu, że potrzeba słod-

kiego smaku została zaspo-

kojona. Kruchy batonik wy-

pełniony delikatnym kremem 
kawowym lub orzechowym 
spełnia taką funkcję idealnie. 
A jeśli zjesz więcej niż mały 
kawałek, to nic. Batonik ma 
tylko 112 kcal.
➤ Batonik Coffee Break, 
Goplana, 1,12 zł/24 g

musIsZ 
tO Mieć

  Na iDealNą prZekąskę  

  kieDY rOBisZ saŁatkę  

  GDY MasZ OchOtę Na sŁODkie  

Jarmuż jest świetnym skład-

nikiem pożywnego dania. 
Ma sporo błonnika, witamin 
z grupy B i karotenoidów. 
Jest skarbnicą sulforafanu, 
który zapobiega nowotwo-

rom. Liście jarmużu bez 
twardych łodyg zblanszuj 
na patelni. Lekko posól. Gdy 
zmiękną, zmieszaj z suszo-

ną żurawiną i orzechami. 
Idealna sałatka!
➤ Jarmuż, Eisberg,  
4,40 zł/150 g 
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nasZe 
ćWicZeNia

opracowała Kasia Bigos, 
dziennikarka, instruktorka 
itness, mistrzyni Polski 

 i europy pole sport w duetach, 
a także młoda mama.  

Prowadzi bloga  
www.itness 

wwielkimmiescie.pl 

ćwicz z radością

Obliczono, że siedzimy 
nawet dziewięć godzin 
dziennie. Choć wydaje  
się, że w tej pozycji 
odpoczywamy, to  
jednak wtedy kręgosłup 
najbardziej się męczy. 
Pojawiają się bóle pleców, 
migreny, drętwienie karku.
Kilka prostych ćwiczeń  
i nawyków sprawi,  
że na zawsze zapomnimy  
o takich problemach.
Tekst Katarzyna Bigos

1

   Jeżeli czujesz napięcie w krzyżu, włóż dłoń między lędźwiowy  
odcinek kręgosłupa a krzesło i lekko dociśnij. Przytrzymaj rękę 
w tym miejscu przez 10 minut – to odciąży bolące lędźwie.

UlGa W ODciNkU krZYŻOWYM

jaK siedzieć, 
by nie bolały 
plecy
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s
pędzanie wielu godzin 
na krześle to dziś dla więk-

szości z nas codzienność, 
nad którą nawet się nie zasta-

nawiamy. Siedzimy w pracy, 
samochodzie, autobusie. W domu odpo-

czywamy przy stole, na kanapie z książką 
lub przed telewizorem. Matka Natura tego 
nie przewidziała. Nasze ciało nie jest bo-

wiem ewolucyjnie przystosowane do tak 
długiego przebywania w pozycji siedzącej. 
To nam po prostu szkodzi. 
 

➤ Kręgosłup cierpi na krześle. Siedzenie 
w znacznym stopniu przyczynia się do pro-

blemów z kręgosłupem i pogłębia nieprawi-
dłową postawę. Za biurkiem zapadają nam 
się barki i pogłębia kifoza odcinka piersio-

wego kręgosłupa, a spłyca lordoza lędźwio-

wa. To znaczy, że zaczynamy mieć okrągłe 
plecy i wystający brzuch, czyli kształt kręgo-

słupa staje się coraz bardziej nienaturalny. 
Dlatego plecy zaczynają boleć. Co ciekawe, 
pozycja siedząca znacznie bardziej obcią-

ża kręgosłup niż długotrwałe stanie, bo gdy 
stoisz, część obciążenia przejmują nogi. 
 

➤ Siedzenie osłabia mięśnie i prowadzi 
do nadwagi. Gdy pochylasz się nad biurkiem 
i wyciągasz głowę w stronę komputera, cierpi 
zwłaszcza górna część kręgosłupa. Podczas 
wielogodzinnego siedzenia nie pracują mię-

śnie pośladków ani brzucha, które stabilizu-

ją całe ciało. Siedząc, prawie się nie ruszasz, 
co spowalnia metabolizm i powoduje wzrost 
wagi. Mięśnie prawie nie pracują, a to one 
pompują krew i limfę, więc i krążenie jest spo-

wolnione. W efekcie powstaje opuchlizna, 
a narządy wewnętrzne gorzej funkcjonują. 

Usiądź na brzegu krzesła 
i złap za swoje stawy sko-

kowe (czyli za kostki). 
Weź wdech – głęboki, aż 
do przepony – i postaraj 
się odepchnąć dłońmi 
od nóg. Następnie powoli 
prostuj plecy, szeroko 
otwierając klatkę piersio-

wą. Rozciągnij je, a po-

tem wyciągnij całe ciało 
mocno w przód.

  krok 1  

  krok 2  

rOZciąGaNie plecóW i NóG

  krok 2  

2
Gdy siedzisz na krze-

śle, złap prawą dłonią 
za zewnętrzną stronę 
lewego uda. Skręć się 
całym ciałem w lewą 
stronę. Spójrz za sie-

bie i jednocześnie dru-

gą ręką obejmij  
z tyłu oparcie mebla. 
Ćwiczenie powtórz  

na obie strony.

treNiNG Dla MięśNi BrZUcha

3

➤ Zwiększa się ryzyko chorób. Wyniki jed-

nego z obszernych badań na ten temat, opu-

blikowane w 2015 roku w medycznym piśmie 
„Annals of Internal Medicine”, to potwierdza-

ją. Eksperci ostrzegają, że siedzący tryb ży-

Silne mię śnie brzucha to gwarancja 
dobrej postawy i odciążenie d la kręgów.   

cia zwiększa ryzyko rozwoju m.in. chorób 
układu krążenia, nowotworów i cukrzycy  
typu 2. Mamy pomysł na to, jak zmniejszyć 
negatywne skutki siedzenia. Warto wprowa-

dzić ten plan naprawczy już dziś. 
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ćwicz z radością

Zdejmij 
szpilki

Są niedobre, gdy w nich 
chodzisz, ale szkodzą też, 
jeśli siedzisz w nich przez 

osiem godzin. Dlatego przy 
biurku zmieniaj je na wygodne 

płaskie obuwie. A jeśli 
możesz sobie na to 

pozwolić, siedź  
na bosaka.

➤ rusz z fotela 
Wstawaj od biurka jak najczęściej. Przerwy na aktyw-

ność raz na pół godziny w pewien sposób resetują 
układ nerwowy. Dzięki temu ciało w znacznie mniej-
szym stopniu będzie utrwalało nieprawidłowe nawyki 
ruchowe. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, wyko-

rzystaj technikę zwaną Pomodoro: na każde 25 mi-
nut wykonywania swoich obowiązków zrób aktywną 
pięciominutową przerwę. Specjaliści zalecają, by 
osoby, które spędzają osiem godzin dziennie w po-

zycji siedzącej, w ciągu dnia znalazły 60 minut na 
aktywność. Nie musi to oznaczać codziennych sesji 
na siłowni. Nawet zwykły spacer pomaga odciążyć 
organizm i zneutralizować negatywne skutki siedze-

nia przez znaczną część doby. Trenujesz regularnie 
dwa lub trzy razy w tygodniu? Świetnie! Niestety, 
nowe badania dowiodły, że nawet regularne ćwicze-

nia niewiele zmienią, jeśli nie wprowadzisz dodatko-

wych elementów ruchu w trakcie pracy. W USA praw-

dziwym hitem stało się stanie przy biurku zamiast 
siedzenia. Jednak aby przyniosło to zamierzony 
efekt, trzeba wiedzieć, jak w tej pozycji prawidłowo 
stać i oddychać. 

➤  Zamień  
krzesło na piłkę

Siedzenia na dużej piłce itness można się na-

uczyć. Warto, bo balansowanie na niej wymusza 
lepszą postawę ciała w czasie siedzenia i zapewnia 
bardziej naturalne ustawienie kręgosłupa. Piłka  
jest mniej stabilna niż krzesło, dlatego w trakcie 
siedzenia w pracy będą lepiej pracować głębiej 
położone mięśnie. One są ważne, by utrzymywać 
w ryzach wszystkie struktury kręgosłupa. Siedze-

nie na piłce nie obciąża tak pleców ani nie usztyw-

nia całego ciała jak ta sama pozycja na krześle. 
Poza tym istnieje duża szansa, że będziesz się  
na niej znacznie mniej garbić.

4

   Gdy po całym dniu siedze-

nia przy biurku plecy odma-

wiają współpracy, warto  
wykonać proste ćwiczenie, 
czyli przeprost McKenziego. 
Stań z wyprostowanymi ple-

cami i stopami skierowany-

mi na wprost (ustaw je 
na szerokość bioder). 
Umieść dłonie na wysoko- 
ści talii z palcami skierowa-

nymi w dół, stykającymi się 
w centralnej linii kręgosłupa. 
Odegnij do tyłu tułów w talii, 
wykorzystując dłonie i palce 
jako oś obrotu. Nogi mają 
być wyprostowane w kola-

nach. Utrzymaj tę pozycję 
przez chwilę, następnie 
wróć do pozycji początko-

wej. Powtórz kilka razy 
w ciągu dnia.

sZybkI sposób   
na ból
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➤ siedź sprytniej 
Także na krześle można robić to lepiej. 
Na to warto zwracać uwagę.

➤  Nie siadaj na brzegu krzesła. Taki nawyk 

plus zaokrąglone plecy powodują nadmierne 
rozciągnięcie krótkich więzadeł między kością 
krzyżową a ostatnim kręgiem lędźwiowym. 
Może to spowodować stan zapalny, który bo-

leśnie rozprzestrzenia się na plecy i tylną stro-

nę ud. Dlatego siedząc, dosuwaj pośladki 
do końca krzesła, a plecy do oparcia. Staraj 
się oddychać brzuchem i przeponą: dzięki 
temu będziesz delikatnie masować mięśnie 
podtrzymujące kręgosłup. 

➤  Ustaw dobrze monitor. Powinien być 
na wysokości wzroku, a oparcie krzesła 
odchylone o 100-135 stopni.

➤  Nie zakładaj nogi na nogę. To może spo-

wodować przesunięcia w ustawieniu mied-

nicy. A w przyszłości zwyrodnienia i bóle 
w tym miejscu. Stawiaj stopy płasko na zie-

mi, a kolana ustaw nieco szerzej niż biodra. 

➤  Rób sobie przerwy. Co pół godziny wsta-

waj z fotela na minimum trzy minuty. Zapo-

minasz? Ustaw alarm w telefonie.

➤  Nie garb się. Wtedy przepona, czyli naj-
ważniejszy mięsień towarzyszący oddycha-

niu, jest ściśnięty. W efekcie nie pracuje, jak 
powinien. Oddychasz krótko i zbyt płytko. 
Organizm reaguje na to tak jak w sytuacji 
zagrożenia, i produkuje hormony stresu. 
Przez to możesz mieć problemy z zasypia-

niem, a ponieważ komórki ciała są niedotle-

nione, więc gorzej funkcjonują, możesz 
np. słabiej się koncentrować w ciągu dnia. 

➤  Nie wysuwaj głowy w stronę monitora. 
Taka pozycja obciąża szyję, co źle wpływa 
na mięśnie otaczające kręgosłup.

➤ a po pracy 
Nie rozsiadaj się od razu na kanapie. Jeśli już 
musisz, siadaj na podłodze. Tak jest zdecydo-

wanie zdrowiej. Możesz też siadać „po turec-

ku” czy ze złączonymi podeszwami stóp 
i z kolanami ustawionymi na zewnątrz (to 
świetna pozycja rozciągająca). Korzystny dla 
pleców jest też szeroki siad z lekkim pochyle-

niem. Aby odciążyć kręgosłup, idealnie 
sprawdza się prosta gimnastyka: skłon japoń-

ski, tzw. koci grzbiet, a nawet zwykłe porząd-

ne przeciąganie się.

5

6

  krok 1  

  krok 2  

WZmoCnIenIe Dla brZuCHa

OBręcZ BarkOWa W rUch

Usiądź wygodnie na krześle, 
rękami obejmij z tyłu jego 
oparcie. W tej pozycji wyko-

naj kolejno trzy ruchy barka-

mi. Najpierw unieś je w górę, 
następnie w tył, otwierając 
klatkę piersiową, a na końcu 
w dół. Teraz postaraj się opu-

ścić w tej pozycji żebra i zła-

pać oddech przeponowo-że-

browy, aktywując przy tym 
mięśnie głębokie brzucha. 
To ćwiczenie warto powta-

rzać jak najczęściej, bo uczy 
prawidłowych nawyków.

Ręce spleć nad 
głową. Następ-

nie rób skręty 
ramion i głowy, 
raz w jedną, raz 
w drugą stronę.  

Biodra i nogi 
pozostają bez 

ruchu. 

Jeśli nie 
umiesz siedzieć 

na pi ł ce, 
wypróbuj beret 
z wypustkami. 
Jest bardziej 

stabilny,  
a dzia ła 
podobnie. 
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Co roku pojawiają się nowe treningi. Joga 
w powietrzu, ćwiczenia w przestrzeni czy 
z komputerem. Co wybrać? Sprawdzamy 
itnessowe nowinki, czy naprawdę pomagają 
zyskać formę. Tekst Katarzyna Bigos

z
miany w planach tre-

ningowych są mile wi-
dziane – przekonują 
instruktorzy fitness. 
Dzięki temu regu-

larna aktywność nam się nie nudzi 
i istnieje spora szansa, że z niej tak 
łatwo nie zrezygnujemy. Bo coraz 
ważniejsze jest indywidualne podej-
ście do treningu. Wybierasz z ofer-
ty to, na co naprawdę masz ocho-

tę. Jesteś indywidualistką i za nic 

nie będziesz ćwiczyć na siłow-

ni? Kochasz rywalizację, bo w ten 
sposób podkręcasz sobie tempo 
i zwiększasz osiągi? W domu mo-

żesz ćwiczyć z aplikacją. Na siłowni 
zaś zawsze jest szansa na kontakt 
z trenerem personalnym. Sprawdź, 
na co warto zwrócić uwagę w tym 
sezonie. Masz do dyspozycji trenin-

gi świeżo opracowane, ale są też 
evergreeny, które kuszą odświeżo-

ną wersją. 

ćwicz z radością

Tak się Teraz 
TreNuje!

to jest 

modne

ems
W itnessie od dawna wykorzystuje 

się inteligentne maszyny do poprawy 
osiągów treningowych. I wcale nie 

oznacza to jedynie najnowszej jako-

ści bieżni czy zmyślnych aplikacji 
treningowych. Poszliśmy znacznie 

dalej. Dziś wylewanie siódmych po-

tów na zajęciach itness to nie jedyna 
droga do efektywnego treningu. Naj-

nowszą opcją jest tak zwany EMS, 
czyli electrical muscle stimulation. 

Używa się w nim nowoczesnej tech-

nologii elektrostymulacji mięśniowej. 
Do ćwiczeń wkładasz specjalistyczny 
strój wyposażony w elektrody, które 
pomagają mózgowi w wysyłaniu im-

pulsów do mięśni. Wtedy nawet gdy 
trening nie jest specjalnie intensywny, 
mięśnie pracują prawie tak samo jak 
podczas regularnych ćwiczeń. Bo im-

pulsy, które traiają do mózgu, 
są przesyłane z jeszcze większą sku-

tecznością. Taki trening jest coraz 
popularniejszy w Polsce i trwa tylko 
20 minut. Można o niego pytać w si-
łowniach, salonach odnowy biolo-

gicznej, w klinikach rehabilitacyjnych. 
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orangetheory 
Fitness
To intensywny, 60-minutowy trening interwałowy, prowadzony 
pod nadzorem trenera. Pozwala w godzinę osiągnąć ten sam 
efekt, co podczas 2,5-godzinnych ćwiczeń na siłowni. 
Na ekranach widać, jak pracuje serce osoby ćwiczącej. W go-
dzinę można spalić nawet do 1200 kcal. Pierwszy taki klub 
w Polsce został otwarty w Warszawie (otfpolska.pl).

powrót  
do natury

Dla wszystkich, którzy są 
już zmęczeni wszechobec-

ną technologią, powstał ruch 
zwany movement culture. Jest 
to połączenie kalisteniki (tre-
ningu siłowego z wykorzysta-
niem masy własnego ciała) 
ze sztuką przemieszczania 
się w przestrzeni, w którego 

trakcie ważne jest tzw. „flow”, 
czyli miękkie ruchy. Na tre-

ning składają się dynamiczne 
przeskoki, przejścia po drew-
nianych belkach w pozycjach 
kucznych, praca z równowa-
gą. Wszystkie te ruchy wyko-
nuje się intuicyjnie, w zgodzie 

z własnym ciałem. 

yoga Flow
Zapomnij o tradycyjnych asanach, 

dziś powstaje coraz więcej jej orygi-
nalnych odmian. Można dopasować 

sobie trening idealnie skrojony 
do własnych potrzeb. Dla osób, które 
chcą zadbać o kręgosłup i nieco się 

rozluźnić, dobra będzie joga w hama-
kach podwieszanych do suitu, czyli 
zajęcia w odciążeniu. Ci, którzy nie 

lubią ostrego treningu, powinni pomy-
śleć o Strala Yoga lub Yoga Flow. To 
forma ćwiczeń przy muzyce połączo-

na z ćwiczeniami wzmacniającymi 
i bardzo płynnymi przejściami. Tu za-

sada jest prosta: wszystko robisz 
w swoim własnym rytmie i tempie. 

Coraz większą popularnością cieszą 
się także zajęcia jogi połączone 

z praktyką mindfulness, czyli formą 
uważności nie tylko związaną z cia-

łem, lecz także psychiką. 

trening 
siłowy  

z kettlami
Nikt już chyba nie ma wątpliwo-
ści, dlaczego warto ćwiczyć siło-

wo. To typ treningu, który nie 
tylko wzmacnia mięśnie, modelu-

je, rzeźbi, pomaga wyrównać 
dysproporcje w wyglądzie ciała, 
lecz także podkręca metabolizm. 
Jednak trening z obciążeniami 

można dziś wykonywać nie tylko 
w siłowni. A do dyspozycji nie 
mamy już tylko tradycyjnych 

sztang. Coraz modniejsze stają 
się odważniki kettlebells. To mały 

sprzęt przypominający kulę 
z uchwytem. Są małe, poręczne 
i można nimi trenować w domu 

(wcześniej warto poprosić trene-
ra, by pokazał nam prawidłową 
technikę treningu). Jeśli chcemy 

trenować w grupie, w itness 
clubach coraz częściej są do-
stępne takie zajęcia. Trening 

z kettlebells poprawia wytrzyma-
łość siłową, kondycję, buduje 

siłę, gwarantuje spalenie sporej 
liczby kalorii i świetnie ujędrnia 

ciało. Idealnie sprawdza się rów-
nież jako trening uzupełniający 
w wielu dyscyplinach sporto-

wych, jak np. kolarstwo, biega-
nie, triathlon czy sporty walki. 
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Wreszcie podjęłaś  
te decyzję: będę 
ćwiczyć.  
To wspaniale! 
Jednak zanim 
zaczniesz treningi, 
przygotuj ciało do 
aktywności. Tylko 
wtedy zyskasz 
dobry humor, 
smukłą sylwetkę  
i świetną kondycję.  
A unikniesz 
częstych na 
początku urazów 

i kontuzji. 
Tekst Olga Nowak

4 kroki
do aktywności

ćwicz z radością
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M
aratony, biegi z prze-

szkodami, turnieje są 
modne i coraz wię-

cej osób bierze w nich 

udział. Jednocześnie 
ciągle zdarza się, że ktoś zasłabł albo 
skręcił nogę na trasie wyścigu. Trenerzy fit-
ness i fizjoterapeuci są zgodni: dzieje się 
tak, gdy zaczynamy treningi bez przygoto-

wania. Zazwyczaj nie badamy się przed in-

tensywnymi ćwiczeniami i nie dostosowu-

jemy obciążeń do możliwości organizmu. 
A nasze ciało potrzebuje czasu, żeby się 
przyzwyczaić do wysiłku. Trenujmy więc 
mądrze i zgodnie z planem.

  1 krok  

traiony wybór
Przy wyborze dyscypliny najlepiej kiero-

wać się własnymi zainteresowaniami, a nie 
sugerować opiniami innych. Wybierz ro-

dzaj aktywności, który lubisz i na który 
masz ochotę. Próbuj różnych dyscyplin, 
aż znajdziesz taką, która daje ci satysfak-

cję i zmobilizuje do regularnych ćwiczeń. 
Najlepiej zacząć od treningów aerobowych 
(jazdy na rowerze, biegania, pływania). 
Takie ćwiczenia może wykonywać każdy. 
Wiek i płeć nie mają znaczenia. 

  2 krok  

Badania na start
Przed pójściem na siłownię czy do fitness 
klubu zrób podstawowe badania: morfo-

logię krwi, analizę moczu, badanie ser-
ca, rentgen płuc, skontroluj ciśnienie krwi 
i zrób analizę składu ciała (zawartości wo-

dy i tłuszczu w organizmie). Dobrze jest 

F
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t.
: 
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t
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c

k

plan 
treningu
Odpowiednia długość
By zobaczyć efekty, powinnaś 
ćwiczyć przez godzinę. 
Ważna regularność
Należy zacząć od treningu co 
drugi dzień. Później, gdy orga-

nizm zaadaptuje się do wysiłku, 
można ćwiczyć codziennie. 
Przyjemne zmęczenie
Wysiłek powinien być umiarko-

wany, z zachowaniem stałego 
tempa i niezbyt forsowny. 

➤ Rozgrzewka 10 minut
Zaczynamy od 5 minut spokoj-
nego biegu na bieżni, podsko-

ków na skakance albo jazdy 
na rowerze. Potem czas na ak-

tywne rozciąganie: wymachy, 
podskoki, krążenia ramion itp.

➤ Trening właściwy 45 minut
W tej części powinny znaleźć 
się przede wszystkim ćwicze-

nia angażujące całe ciało i wy-

korzystujące jego ciężar. Mię-

dzy innymi przysiady, wykroki, 
podpory, brzuszki i grzbiety. 
Gdy ćwiczysz w ten sposób, 
zwiększasz świadomość wła-

snego ciała i w związku z tym 
łatwiej unikniesz kontuzji. 
Z czasem, aby urozmaicić tre-

ning i zwiększyć obciążenie, 
możesz dodać różne przybo-

ry: piłkę bosu, taśmy na pod-

wieszeniu, kółka gimnastycz-

ne, gryfy, hantle, drabinki, 
gumy i skakanki.

➤ Rozciąganie 7-10 minut
Stretching zwiększa wytrzyma-

łość mięśni i przyspiesza ich 
regenerację. Zadaniem rozcią-

gania jest rozluźnienie włókien 
mięśniowych, wysmuklenie, 
odżywienie i odbudowa mięśni. 
Nie wstrzymuj oddechu w cza-

sie rozciągania. Cały czas spo-

kojnie oddychaj.

pójść też do ortopedy, który sprawdzi apa-

rat ruchu: stawy, kości, kręgosłup. Określi, 
czy masz jakieś przeciwwskazania do ćwi-
czeń. Badania pokaż trenerowi.

  3 krok  

Odpowiednia dieta
Kiedy ćwiczysz, zadbaj o to, by dostar-
czać organizmowi wszystkich potrzebnych 
składników odżywczych. Trzeba też pil-
nować, by ograniczyć do minimum uczu-

cie głodu. Dobrze odżywiony organizm 
to świetny humor i motywacja do ruchu. 
Ważne jest, by metabolizm był cały czas 
pobudzany. Pamiętaj, by jeść 4-5 posił-
ków dziennie: trzy większe i dwa mniej-
sze. Przerwy między nimi powinny wyno-

sić od dwóch do trzech godzin. Staraj się 
nie podjadać. Jeśli już nie możesz się po-

wstrzymać, zamiast batona wybierz garść 
orzechów. Koniecznie dużo pij. Dwa litry  
to minimalna dzienna dawka dostarczanych 
płynów. Unikaj słodyczy, alkoholu, fast  
foodów. Nie polewaj jedzenia ciężkimi  
sosami. Zrezygnuj z owocowych jogurtów, 
mleka UHT i słodzonych napojów. 

  4 krok  

stop kontuzjom
By uniknąć urazów, trzeba odpowiednio 
ćwiczyć. Nigdy nie pomijaj rozgrzewki, 
a po wysiłku rozciągaj partie ciała, które 
były najbardziej obciążone. Jeśli chcesz 
ćwiczyć na poważnie, skorzystaj z usług 
fizjoterapeuty. Dzięki masażom i opiece 
specjalisty ryzyko urazów spada. Na  
początek pamiętaj jednak o dobrej  
organizacji treningu.

wzór na dobry wysiłek
➤ ODDeCh

Wysiłek na odpowiednim poziomie nie zaburza oddechu, podczas  
ćwiczeń powinnaś móc swobodnie rozmawiać.

 ➤ PRACA SeRCA

Możesz kontrolować rytm serca na pulsometrze. Jeżeli go nie masz,  
przyłóż dwa palce do tętnicy szyjnej i przez minutę licz uderzenia. 

 ➤ (220 – WieK) x 0,65 
 To uproszczony wzór na maksymalne tętno  

podczas ćwiczeń. 
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Gdy zachorujesz na grypę czy ospę wietrzną,  
od razu się domyślasz, od kogo złapałaś te wirusy.  

Ale czy wiesz, że możesz się również zarazić lenistwem, 
stresem czy narzekaniem? Tekst Agnieszka Mucha

zaopiekuj się sobą

uwaga  
to jestzaraźliwe
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Asertywność to 
najlepsze lekarstwo, 
by nie zarażać się 

negatywnymi 
nawykami. 

C 
złowiek jest istotą społecz-

ną, pisał amerykański psy-

cholog dr Elliot Aronson. 
Według niego potrzebujemy 
innych, by się rozwijać, reali-

zować swoje potrzeby. Ten słynny badacz 
uważał, że człowiek zawsze oddziałuje 
na swoje otoczenie. Zmienia je, kształtuje 
na własną modłę. To oznacza, że nie tyl-
ko mamy wpływ na innych ludzi, lecz tak-

że oni oddziałują na nas. Modelują nasze 
zachowanie, są dobrym lub złym przykła-

dem. Sprawdziliśmy osiem najpopularniej-
szych cech i nawyków, którymi możemy 
zarazić się od innych, i podpowiadamy, jak 
się im nie poddać i pozostać takim, jakim 
chcemy być. To wcale nie jest trudne!

  roZWóD  

Gdy rozstaje się ktoś z twojego 
otoczenia, zaczynamy się za-

stanawiać nad własnym związ-

kiem. Czy uczucie się nie wy-

paliło, czy mąż spełnia 
oczekiwania. Świadomość, że 

rozwody zdarzają się coraz 
częściej i nie wiąże się to 

z ostracyzmem jak kiedyś,  
dodaje odwagi, by się rozstać.

 STRATEGIA 

OCHRONNA

Z badań przeprowadzonych  
w USA wynika, że posiadanie 
wielu znajomych chroni nas 
przed myślami o rozwodzie. 

Wiąże się to z tym, że im szer-
sze grono przyjaciół, tym wię-

cej opinii, wsparcia, słów 
zachęty, by walczyć 

o związek. Ale pamiętaj-
my, by w sytuacjach 
podbramkowych nie 
liczyć tylko na nich. 

Warto poszukać pomo-

cy u psychoterapeuty. 
On jest bezstronny 

i wie, jak profesjonalnie 
pomóc rozwiązać mał-

żeńskie problemy. Decyzja  
o rozstaniu nie powinna 

być podjęta pochopnie.

➤ CukrZyCa
Naukowcy przestrzegają: jeśli nasz 
partner ma cukrzycę, to znacząco ro-

śnie ryzyko pojawienia się tej choroby 
również u nas. Dlaczego tak się dzie-

je? Odpowiedź jest prosta – naśladu-

jemy swoje zachowania przy wybo-

rach żywieniowych lub częstotliwości 
ćwiczeń (albo ich braku). 
 STRATEGIA OCHRONNA

Dbanie o zdrowie jest sprawą obojga 
partnerów. Pracujmy razem nad tym, aby 
być w dobrej formie. Warto przemyśleć, 
jakie błędy najczęściej popełniamy z mę-

żem. Pamiętajmy, by planować posiłki 
na cały tydzień, aby można było zabrać 
je do irmy. Unikniemy wtedy napadów 
wilczego głodu. Warto wyrzucić z szulad 
wszystkie słodycze i chipsy, a zamiast 
tego kupić bakalie. Świetną przekąską są 
np. pieczone w piekarniku ziarna ciecior-
ki. Można też zapisać się z mężem na Fa-

cebooku do grup związanych z insulino-

opornością. Tam ludzie często wrzucają 
zdjęcia zdrowych dań, dietetycy radzą, 
które produkty w sklepie są dobre dla 
diabetyków. To bardzo motywujące. 
Poza tym należy jak najczęściej chodzić 
z mężem na spacery, można też w domu 
poćwiczyć z trenerami z YouTube’a.  

 ➤ narZekanIe
Większość z nas narzeka średnio 
raz na pięć minut podczas typo-

wej towarzyskiej rozmowy. Gdy 
jedna osoba zaczyna, natych-

miast znajduje kompana do bia-

dolenia. Jeśli dajemy się wcią-

gnąć w nieustanne narzekania, 
stajemy się oiarą przygniecioną 
trudami życia. Poza tym cierpi 
nasz umysł. Ciągłe zrzędzenie 
niszczy hipokamp, obszar w mó-

zgu odpowiedzialny za inteligen-

cję, pamięć i koncentrację.
 STRATEGIA OCHRONNA

Warto starać się być w życiu 
wdzięcznym. Skupiać się na tym, 
co fajnego nas spotkało, zapisy-

wać piękne chwile. Starajmy się 
też unikać narzekaczy, ale jeśli 
na takiego traimy, to rozmowę 
zaczynajmy od pytania: „Co do-

brego słychać?”, aby skupił się 
na pozytywach. Szukajmy też 
towarzystwa optymistów, by za-

rażali dobrą energią, a nie pre-

tensjami do świata.
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zaopiekuj się sobą

  UZaleŻNieNie   
  OD elektrONiki  

Jeśli nasz partner ciągle sprawdza 
smartfona, nie odchodzi od kompute-

ra, rośnie ryzyko, że zachowamy się 
tak samo. Żeby nie czuć się samotnie, 

włączymy telewizor lub zaczniemy 
czytać wiadomości w telefonie.

 STRATEGIA OCHRONNA

Należy wypisać na kartce wspólne 
ustalenia, np. ile dziennie można spę-

dzać czasu przy komputerze czy tele-

wizorze. Oboje partnerzy powinni się 
na niej podpisać. Poza tym warto za-

stanowić się, co lubimy robić. Taniec, 
rower, lepienie w glinie? Co jest naszą 
pasją? Ona też jest zaraźliwa. Zacznij-
my ją realizować. Jeśli będziemy opo-

wiadać, jak cudownie spędzamy czas 
na ulubionych zajęciach, partner bę-

dzie chciał poczuć te dobre emocje. 
Istnieje duża szansa, że też się gdzieś 
zapisze i oderwie w końcu od kompu-

tera czy smartfona.

➤ sTres
W dzisiejszym świecie obciążenie 
pracą to niestety norma. Zwykle potra-

imy w miarę dobrze sobie z tym ra-

dzić. Gorzej, gdy nasi koledzy tego nie 
potraią. Jeśli osoba siedząca przy 
biurku obok mocno się denerwuje, 
może u nas wzrosnąć poziom kortyzo-

lu, hormonu stresu. Dzieje się tak, po-

nieważ przejmujemy język ciała osoby 
zestresowanej, a to wywołuje nerwo-

we reakcje w naszym organizmie.
 STRATEGIA OCHRONNA

Najpierw powiedzmy sobie, że sytu-

acja powodująca czyjś stres nie doty-

czy nas. Następnie warto świadomie 
wpływać na swoją postawę i oddycha-

nie. Dla ułatwienia można naśladować 
spokojniejszego kolegę. Powoli i głę-

boko bierzmy wdech, spokojnie rób-

my długi wydech. Należy rozluźnić 
ramiona, usiąść prosto i się uśmiech-

nąć. Relaksując ciało, sprawiamy, 
że umysł staje się spokojniejszy. 

➤ GrUBiaŃstWO
Ktoś wepchnął się przed nas w kolejce, ale 
zignorowaliśmy to. Należy jednak kontrolo-

wać swoje dalsze reakcje, bo może się tak 
zdarzyć, że niewinne pytanie partnera 
o cokolwiek może spowodować naszą 
nieadekwatną reakcję. Wyżyjemy się 
na nim, bo gdy ktoś był dla nas niegrzecz-

ny, mózg nastawił się, by w przyszłości 
odpowiadać w tym samym stylu. Z tego 
powodu nawet przyjazne komentarze  
będzie interpretować jako opryskliwe.
 STRATEGIA OCHRONNA

Można zerwać z grubiaństwem przez prak-

tykowanie empatii. Próba postawienia się 
na miejscu drugiej osoby, poczucia jej emo-

cji sprawia, że nie bierzemy grubiaństwa 
osobiście. Nie denerwujemy się, bo wiemy, 
że ktoś może mieć słabszy dzień, nie umie 
mówić o uczuciach, ma nadmiar obowiąz-

ków i jest zestresowany. Starając się wytłu-

maczyć niegrzecznego sąsiada czy panią 
z urzędu, zmniejszamy ryzyko, że potem 
wyżyjemy się na kimś innym.

➤ ZŁe NaWYki
Palenie czy jedzenie słodyczy zwykle 
się wiąże z więzami społecznymi. Kole-

żanka z pracy pali i chętnie do niej dołą-

czamy, aby zrobić sobie przerwę i tro-

chę poplotkować. Dziecko w domu 
wyciąga pudełko ciasteczek, więc się-

gamy po jedno, by sprawić sobie frajdę.
  STRATEGIA OCHRONNA

Samokontrola jest ważna, by porzucić 
złe nawyki. Na szczęście jest też ona 
zaraźliwa. Amerykańscy naukowcy udo-

wodnili, że samo oglądanie nazwiska 
osoby z dobrą samokontrolą pozytywnie 
zmienia zachowanie badanych. Warto 
więc pomyśleć o tym, kto wśród przyja-

ciół i rodziny ma najlepszą samokontrolę. 
Kiedy czujemy się niepewnie, trzeba za-

dać sobie pytanie, co zrobiłaby ta oso-

ba? Idźmy za jej przykładem. Dzięki tej 
strategii szanse na schudnięcie rosną 
o 70 proc., a rzucenie palenia o 67 proc. 

Bycie ciągle  
online powoduje, 

że tracimy 
kontakt z realnym  
światem, a życie 

przecieka nam 
przez palce. 
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www.sharphomeappliances.com

W  sezonie wiosennym, gdy pylenie roślin jest 
już odczuwalne, Sharp oferuje inteligentne 
oczyszczacze powietrza, które dzięki technologii 
Plasmacluster skutecznie unieszkodliwiają nie 
tylko alergeny, ale również bakterie, wirusy, 
kurz czy pleśń. Dzięki nim twój dom wypełni się 
zdrowym i czystym powietrzem, a alergicy o wiele 
chętniej powitają nowy sezon.

Zapomnij o alergii. 

Ciesz się czystym 

powietrzem także 

wiosną!

Inteligentna

seria KC-G

➤ lenIsTWo
Lubimy osiągać sukces 
w pracy, a gdy robimy jakiś 
projekt, chcemy, by był na-

prawdę dobry. Aby tak się 
stało, należy dobrze dobie-

rać współpracowników i uni-
kać próżniaków. Badania 
uniwersyteckie w Walii wyka-

zały, że zespoły, w których 
szeregach znalazła się choć-

by jedna leniwa osoba, dzia-

łają mniej skutecznie, ponie-

waż wszyscy inni również 
zaczynają się rozluźniać.
 STRATEGIA 

OCHRONNA

Warto określać jasno swoje 
cele i terminy, w których 
chcemy je osiągnąć. To doty-

czy zadań i w pracy, i życiu 
osobistym. Jeśli chcemy po-

ćwiczyć, a mąż nie chce nam 
towarzyszyć, warto namówić 
sumienną koleżankę na zaję-

cia itness. W irmie konkret-
nie określajmy zakres obo-

wiązków przy wspólnych 
projektach, należy pisać 
to w mejlach. Pamiętajmy, 
że choć lenistwo jest zaraźli-
we i możemy być pod wpły-

wem innych, to ostatecznie 
jednak my decydujemy o tym, 
jak się zachowamy i jakie de-

cyzje podejmiemy.

  neurony   
  lusTrZane  

Zarażanie się emocjami i nawykami wynika 
z tego, że natura wyposażyła nas w specjalne 
struktury w mózgu, tzw. neurony lustrzane. Ak-

tywują się one wtedy, gdy wykonujemy jakąś 
czynność lub obserwujemy ją u innych. Odwzo-

rowują wszystko, co obserwujemy. Dlatego tak 
chętnie naśladujemy innych. Im ktoś jest bar-
dziej empatyczny, tym częściej mu się to zda-

rza. Świadomi takiej skłonności mózgu powinni-
śmy być czujni i szukać takich znajomych, 

którzy będą nas zarażać tylko dobrymi cecha-

mi, np. optymizmem, szczęściem czy byciem it.   

reklama
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Świat stawia czasem przed tobą wyzwania, które cię 
napawają lękiem lub smutkiem. Ale nie można się 
poddawać na starcie. Wszystko ci się uda dzięki 
pozytywnemu nastawieniu. Tekst Agnieszka Mucha

w
yświechtane zwro-

ty i mądre cytaty 
nie zrobią z ciebie 
Pollyanny, którą zna-

my z pozytywnego 
nastawienia do życia. Optymizm przynosi 
profity tylko wtedy, gdy jest szczery i można 
go przekształcić w odpowiednie działania. 
Kiedy głęboko wierzysz, że coś się uda, to 
o wiele bardziej prawdopodobne staje się 
to, że to marzenie kiedyś się spełni. Dlatego 
optymizmu warto się nauczyć. 

➤ Mózg lubi ćwiczyć
Do tej pory naukowcy myśleli, że nasz 
optymizm i pesymizm wyrastają z głębi 
nas samych i są niezmienne. Jednak naj-
nowsze badania pokazują, że oba syste-

my są bardziej elastyczne, niż sądzono. 

Nasze mózgi mogą się uczyć i przekształ-
cać aż do śmierci. Obwody neuronowe 
odpowiedzialne za strach i przyjemność 
są szczególnie podatne na zmiany. Przy 
odrobinie wysiłku możemy wzmocnić  
nasze optymistyczne nawyki i osłabić 
te negatywne. 

➤ Optymizm zwiększa 
motywację 
Nasz obszar strachu w mózgu jest przydat-
ny, bo nas chroni. Na przykład gdy widzimy 
niebezpieczeństwo, każe nam się zatrzy-

mać lub uciekać. Ale w niektórych sytu-

acjach wywołuje niepotrzebny pesymizm 
(„Randki online? Zbyt ryzykowne”). Dlatego 
szukanie dobrych stron jest tym, co nas 
podtrzymuje na duchu. Daje nam też moty-

wację do działania. A im częściej coś robi-

my, tym szybciej nabieramy wprawy.  
Więcej rzeczy się udaje, więc nabieramy 
odwagi, by podejmować kolejne wyzwania. 
Dzięki temu życie staje się lepsze.  

➤ Uśmiech zmienia
nastawienie
Gdy gości na naszej twarzy, mózg produ-

kuje neuroprzekaźniki, takie jak dopami-
na, serotonina i endorfiny, czyli hormony 
szczęścia. A co w sytuacji, gdy nie mamy 
powodów do radości? Warto wywołać 
nawet sztuczny uśmiech. Włóż ołówek 
między zęby. Mięśnie pracują wtedy jak 
przy naturalnym uśmiechu i mózg „wie-

rzy”, że tak jest naprawdę. Wydziela hor-
mony tak jak przy prawdziwym. Dzięki 
temu czujemy się lepiej i mamy pozytyw-

ne nastawienie do życia. 

zaopiekuj się sobą

TRENING 

szczęścia

Naukowcy 
z Wielkiej Brytanii 

odkryli, że jeden uśmiech 
stymuluje mózg 

do szczęścia tak jak  
2000 tabliczek czekolady. 

To nas nic nie kosztuje,  
a przy okazji można 

schudnąć!
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poZyTyWna 
sTraTegIa

  DyskuTuj  
  jak praWnIk  

Większość cierpienia w codziennym życiu nie jest 
efektem tego, co nas spotyka, ale tego, jak to 
interpretujemy. Jeśli twój mąż późno wraca 

do domu, możesz pomyśleć: „Ma romans”, i złe 
nastawienie gotowe. Jednym z naukowo 

udowodnionych sposobów, by powstrzymać 
nakręcanie tej spirali, jest zakwestionowanie tego 

jak dobry prawnik. „Ostatnio były w jego irmie 
zwolnienia, ma więcej obowiązków”, „Jego szef jest 
humorzasty, pewnie znowu ma gorszy okres i każe 

wszystkim siedzieć”. Takie kontrargumenty 
pomagają odzyskać dystans.

  DelektUj się  
  DobrymI CHWIlamI  

 Według badań GUS aż ośmiu na dziesięciu 
Polaków czuje ogólne zadowolenie z życia. Okazuje 

się, że powodem poczucia szczęścia jest 
umiejętność cieszenia się z drobnych rzeczy. 

Prawdziwi optymiści potraią czerpać przyjemność 
z życia. Nie czekają, aż coś dobrego im się przytrai, 

tylko tego szukają. Wiedzą, że szczęście nie 
oznacza wielkich wydarzeń. Jest ono sumą 

codziennych przyjemnych drobiazgów. Trzeba 
nauczyć się je dostrzegać i się nimi cieszyć. 

  Nie Nakręcaj się  
  nIepoTrZebnIe  

Kiedy np. w pracy twój projekt zostaje odrzucony 
lub pominięto cię przy awansie, łatwo wpaść 

w czarnowidztwo. „Jestem głupia”, „Miałam nadzieję, 
że X mnie wesprze”. „Nic mnie tutaj dobrego już nie 
spotka”, „Los jest niesprawiedliwy”. Nakręcasz się, 
pojawia się coraz więcej i więcej złych myśli. One 
tylko ciebie krzywdzą, a wcale nie przedstawiają 

prawdy o danej sytuacji. Po co więc to sobie robić?  
Jeśli złapiesz się na tym, szybko poszukaj zdrowej 

rozrywki. Idź pobiegać, upiecz ciasto, rozwiąż 
krzyżówkę, posegreguj w komputerze zdjęcia. Nawet 

jeśli od razu nie poprawi ci się humor, to chociaż 
rozproszą się niepotrzebne myśli. I będziesz mogła 
ze świeżym umysłem spojrzeć na daną sytuację.  

Aby skutecznie nauczyć się optymizmu, warto 
trochę poćwiczyć swój mózg i duszę. Zmienić 

niedobre nawyki i zacząć wprowadzać te nowe, 
które są pozytywne i przynoszą korzyść. 

popraWIam sobIe Humor naTuralnIe
Jestem z natury optymistką, uwielbiam się śmiać i zarażać ludzi 
pozytywną energią. Mój styl życia jeszcze dodatkowo podkręca 
endoriny, hormony szczęścia. 
➤ Sport jest podstawą! Dzień zaczynam od spinningu, czyli 
ćwiczeń na rowerze stacjonarnym. To mi pomaga się obudzić, daje 
mi energię na cały dzień. Poza tym bardzo dużo i często biegam, 
jeżdżę na rowerze, chodzę na siłownię. 
➤ Zamiast słodyczy jem bakalie. Świetnie poprawiają mi humor. 
Orzechy wpływają na dobre samopoczucie, to naturalny regulator 
pozytywnego myślenia, migdały zawierają sporo magnezu, więc 
wspomagają pracę układu nerwowego, 
a daktyle są źródłem witamin z grupy B, 
dlatego koją nerwy. I oczywiście są pyszne.
➤ Uwielbiam dobre kosmetyki. Mam chyba 
wszystkie istniejące pilingi i balsamy 
do ciała. W zależności od nastroju wybieram 
różne zapachy. To mnie naprawdę relaksuje.

kaTarZyna 

bujakIeWICZ

F
o

t.
: 

is
t

o
c

k
, 

m
a

t.
 p

r
a

s
o

w
e

➤  Gdy się stresujesz, pochrup Orzech Włoski 
Chandler, Bakalland, 3,49 zł. To specjalnie wyselek-

cjonowana odmiana o delikatnie wytrawnym smaku.
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Można pracować 
z większą lekkością

Sama wiesz, że liczą 
się wyniki, a nie liczba 
godzin spędzonych  

na wykonaniu 
zadania. Warto więc 
zadbać o to, żeby 

pracować efektywniej 
i zyskać więcej czasu 

dla siebie. Poznaj 
sprytne sposoby, 

które ci w tym 
pomogą.

➤ pogrupuj zadania, to 
pomoże ci działać wydajniej.  
Mózg jest w stanie oddać się w pełni tylko  
jednej czynności. Badania pokazały, że kie-

dy mamy coś do załatwienia, obliczenia lub 
napisania, przełącza się na fale beta. Z kolei 
kiedy pracujemy koncepcyjnie, wymyślamy 
coś albo tworzymy, mózg jest w stanie alfa. 
Najbardziej męczy go przełączanie się mię-

dzy jednym a drugim trybem. Dlatego warto 
w pracy stosować tzw. batching, czyli gru-

pować zadania. W praktyce wygląda to tak, 
że jednego dnia pracujesz koncepcyjnie, 
a drugiego operacyjnie, czyli załatwiasz 
sprawy. Dobrze jest się też umawiać na  
spotkania jedno po drugim, niż przeplatać  
je innymi zadaniami. 

➤ Zastosuj triki na lepszą 
koncentrację. Nie da się skupić na pra-

cy i jednocześnie pisać SMS-ów czy spraw-

dzać mediów społecznościowych. W ten 
sposób tylko traci się energię, obniża swoją 
efektywność i popełnia więcej błędów. 
Gdy masz zadanie przed sobą, wycisz tele-

fon i powiadomienia w komputerze. I stosuj 
techniki zarządzania czasem. One pomaga-

ją też w koncentracji. Napisz listę rzeczy 
do zrobienia, nastaw minutnik na 25-30 mi-
nut i działaj. Następnie zrób pięciominutową 
przerwę i znowu pracuj przez kolejnych  
25-30 minut. Odhaczaj wykonane zadania. 
Po czterech takich cyklach czas na półgo-

dzinną przerwę. Dlaczego to działa? Ponie-

waż im krótszy dystans, tym łatwiej się  
skupić. Rośnie też motywacja, by skończyć 
zadanie, zanim zadzwoni minutnik.  
A w perspektywie jest odpoczynek. 

➤ Wizualizacja czyni cuda. 
Tej techniki używają sportowcy, bo pomaga 
im w skutecznym osiąganiu celów. Zanim 
więc zaczniesz swój dzień pracy, usiądź  
wygodnie. Skup się na oddechu i wyobraź 
sobie siebie na koniec dnia, jak czujesz się 
zadowolona z ukończonych zadań. Poczuj tę 
satysfakcję i radość. Wyobraź sobie załatwio-

ne sprawy, to, jak chwalą cię szef i współpra-

cownicy. Nawet trzy minuty takiej wizualizacji 
sprawią, że poczujesz się bardziej zmotywo-

wana i będziesz realizować zadania spraw-

niej i z większą łatwością. 

➤ Ustal cel i często do niego 
wracaj myślami. W ten sposób za-

programujesz swój mózg, by wyłapywał 
z otoczenia te informacje, które są ci potrzeb-

ne albo istotne. Oto przykład: jeśli marzysz 
o kupnie różowego samochodu, nagle  
na ulicach widzisz więcej różowych aut. Czy  
to oznacza, że wcześniej ich nie było? Nie.  
Jeździło ich tyle samo, ale dla mózgu to nie 
była istotna informacja, więc jej nie wychwy-

tywał. Zaczął to robić, kiedy dostał sygnał: 
„To ważne”. Napływające informacje iltruje 
układ siatkowaty, tzw. RAS. Jeśli podsuniesz 
mózgowi konkretne zadanie czy cel, zacznie 
zbierać pomocne informacje. Wykorzystuj 
jego zasoby i pracuj z lekkością!

  o nasZej psyCHe  

  DusZy I emoCjaCH  

  praWDy I mITy  

nasZ eksperT
Celestyna Osiak, mentor biznesowy  

i soul coach, prowadzi bloga www.celestyna.pl

Dbaj o dobry nastrój w pracy. Niech ona mi ł o ci się kojarzy.
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zaopiekuj się sobą
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facebook.com/MagazynCoaching/magazyncoaching.pl

NOWE TRENDY W COACHINGU I PSYCHOLOGII
DOŚWIADCZENI EKSPERCI

WIĘCEJ NARZĘDZI
JUŻ W SPRZEDAŻY
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to nas zachwyca

anImal floW
To nowy rodzaj ćwiczeń, które anga-

żują do pracy całe ciało. Jest połącze-

niem treningu siłowego z elementami 
akrobatyki. Sposób poruszania się 
naśladuje poszczególne zwierzęta, 
np. kota, węża czy jaszczurkę.  
➤  Każda pozycja angażuje do pracy 
wiele mięśni naraz. To wzmacnia krę-

gosłup, zwiększa siłę, a do tego od-

chudza. Najważniejsza w czasie ćwi-
czeń jest płynność ruchów. 
➤  W trakcie godzinnych ćwiczeń 
możesz spalić nawet 600 kcal!

naturalne wygładzenie 
Ten piling to prawdziwy hit! Jest całkowi-
cie naturalny, zrobiony ze zmielonej 
kawy. Dodatkowo zawiera węgiel aktyw-

ny. Podczas masażu ziarenka poprawia-

ją krążenie i oczyszczają skórę. Piling 
wyrównuje też jej koloryt, przez co na-

biera zdrowego blasku. No i ten pobu-

dzający zapach kawy. Kochamy! 
Piling kawowy do ciała Magiczny węgiel, 
BodyBoom, 75 zł/200 g, bodyboom.pl

KubeK gorącej Kawy 
i w drogę 

Papierowy kubek na kawę 
jest pokryty folią, która 
utrudnia recykling. Nie 
jest więc całkiem ekolo-

giczny. Dlatego do kawiar-
ni dobrze chodzić z wła-

snym. Najlepszy jest 
kubek termiczny, którego 
ścianki są izolowane próż-

niowo. Dzięki temu utrzy-

muje ciepło kilka godzin. 
Dobrze, by wnętrze kubka 
było z dobrej jakości stali 
nierdzewnej, bo nie prze-

chodzi zapachami.  
Kubek termiczny West 
Loop, Contigo, 179 zł

o co chodzi w matematyce?
Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że najlepszym roz-

wiązaniem byłoby usunięcie tego przedmiotu z obowiązkowej 
matury. Uczniowie nie lubią matematyki i mają z nią dużo pro-

blemów. Najczęściej dlatego, że jej nie rozumieją. Klucz do kró-

lowej nauk mają za to autorzy książki, która rozjaśnia jej zawiło-

ści i uczy logicznego myślenia. Lektura obowiązkowa nie tylko 
dla uczniów. „Łatwa matma”, wyd. Marginesy, 44,90 zł

wzmacniaj KostKi 
przed joggingiem 

Jeśli masz zamiar zacząć biegać 
w tym sezonie, wcześniej poćwicz 

z kopułą najeżoną wypustkami. Popra-

wia koordynację, zwiększa wytrzyma-

łość i stabilizuje kostki. Pobudza też 
krążenie i może być używana do ma-

sażu stóp i dłoni. Kopuła masująco- 
-rehabilitacyjna, 38 zł, antar.pl

re dak cja „sa me go Zdro wia” nie zwra ca mate ria łów nieza mó wionych, za strze
ga so bie pra wo re da go wa nia na de sła nych tek stów. Za treść ogłoszeń redakcja 
ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy prawo 
prasowe. wy daw ca ma pra wo od mó wić za miesz cze nia ogło sze nia, re kla my  
i tek stu pro mo cyj ne go, je śli ich treść lub for ma są sprzecz ne z li nią pro gra mo wą 
pi sma. Zabroniona jest bezumowna sprzedaż numerów bieżących i archiwalnych 
po cenie niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. sprzedaż po cenie 
innej niż podana na okładce jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną.
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