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Choroby wstydliwe
w opinii Polaków
Rozpoczynając cykl artykułów o chorobach
wstydliwych, należy się zastanowić, jakie choroby
my Polacy zaliczamy do tej kategorii.
Według najnowszych badan psychologów, na

tego schorzenia, ze względu na sposób zara-

czołowych miejscach znajdują się choroby

żenia. Kiłę wywołuje bakteria – krętek blady

przenoszone droga płciową. Dlaczego? Eks-

– który dostaje się do organizmu poprzez

perci uważają, że poświęca się tym schorze-

uszkodzoną skórę, ale przede wszystkim

niom zbyt mało uwagi, przez co ludzie cier-

przez błony śluzowe, przez krew i limfę, roz-

piący na takie choroby wstydzą się do nich

przestrzenia się po całym organizmie.

przyznać, gdyż nie uważają, że są one po-

Jak powszechnie wiadomo, tę przykrą choro-

wszechnie akceptowane, co oczywiście nie

bę leczy się przy pomocy penicyliny. Warto

jest prawdą. Niedaleko pierwszego miejsca

jednak pamiętać, iż mimo skutecznej kuracji

w tych „wstydliwym rankingu” uplasowały się

nie można stwierdzić, że choroba nie objawi

choroby grzybicze. Wstyd w tym wypadku,

się ponownie.

ją jaja w różnych miejscach na ciele zwierząt

wikłań. Preparaty, które należy stosować

pojawia się, ponieważ w stereotypowym po-

Jako, że kiła rozprzestrzenia się przede

lub ludzi. Wszawica łonowa dotyczy miejsc

w takim wypadku, powinny zawierać permen-

dejściu do tej choroby jawi się podejście, że

wszystkim droga płciową, co jest powo-

intymnych zarówno kobiet jak i mężczyzn.

tynę, która powinna skutecznie wyleczyć

bierze się ona z brudu i braku odpowiedniej

dem „wstydliwości”, warto pamiętać, że aby

Głównym objawem choroby jest silny świąd

z wszawicy. Należy jednak zawsze skonsulto-

higieny. Oczywiście nie jest to prawdą, po-

uchronić się od kiły, należy zachować szcze-

okolicy wzgórka łonowego, a także szara-

wać się z lekarzem, aby wykluczyć ewentual-

nieważ grzybicą można zarazić się w łaźniach

gólną ostrożność przy kontaktach seksual-

we plamy. Wesz może rozprzestrzeniać się

ne powikłania.

publicznych, na siłowni czy basenie.

nych. Prezerwatywa w zupełności wystarczy,

na inne części ciała, głównie kończyny dol-

W tym cyklu postaramy się opisać najbar-

aby zapobiec zarażeniu. Warto pamiętać, że

ne (bytować we włosach brzucha, ud, pach,

Według większości statystyk, jedną z najbar-

dziej wstydliwe choroby i pomóc osobom na

nie należy się krepować wizyty u lekarza, po-

brwi).

dziej wstydliwych chorób jest otyłość. Czym

nie cierpiącym, podjąć odpowiednie kroki

nieważ może nam to nawet uratować życie.

W społeczeństwie wciąż panuje pogląd, że

tak naprawdę jest choroba zwana otyłością

wszawica, nie tylko łonowa, dotyka ludzi

i jak z nią walczyć?

Wszawica łonowa, ze względu na fakt, iż jest

brudnych, zaniedbanych czy bezdomnych,

Warto pamiętać, że otyłość, powoduje też

Kiła, według najnowszych statystyk, wciąż

przenoszona droga płciową, wzbudza wstyd

dlatego wiele osób nie decyduje się na kon-

inne choroby nie tylko fizyczne, ale i psy-

pozostaje jedną z najbardziej wstydliwych

u większości chorych. Wywołana jest przez

sultacje, lecz rozpoczyna leczenie na własną

chiczne. Problem staje się coraz większy,

chorób. Wielu ludzi wstydzi się przyznać do

działanie wesz, stawonogów, które składa-

rękę, co może prowadzić do niechcianych po-

szczególnie niepokojący jest fakt, że problem

i przełamać wstyd.
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ten coraz częściej dotyka najmłodszych.

organizm, dlatego są stosowane w bardziej

je odpowiednich kampanii społecznych, któ-

Depresja to choroba, o której mówi się coraz

Przedstawiamy statystyki, które powsta-

zaawansowanych postaciach łuszczycy. Dąży

re otwierają oczy Polaków na bardzo istotny

więcej, ale wciąż w opinii publicznej nie funk-

ły na podstawie badań, które przeprowadzo-

się do tego, aby leczenie biologiczne było wy-

problem, jakim są choroby, takie jak depre-

cjonuje jako „normalna” choroba. Często my-

no w 2013 roku. Według tych danych pod

starczające.

sja, czy schizofrenia.

lona ze zwykłym przygnębieniem, czy chwi-

Oprócz narzędzi medycznych i medialnych,

lową niechęcią do wszystkiego, depresja jest

koniec 2009 r. ponad 61% mężczyzn ważyło zbyt dużo (45% miało nadwagę, 17% oty-

Trądzik, któż z nas o nim nie słyszał. Czasem

specjaliści zwracają też uwagę na brak na-

bardzo poważną chorobą psychiczną.

łość). Prawie 45% kobiet ważyło ponad nor-

jest powodem do żartów, czy kompleksów,

rzędzi językowych, które umożliwiłyby takie

Objawy depresji zna chyba każdy: obniżenie

mę (30% miało nadwagę, a 15% cierpiało na

czasem staje się poważna chorobą, która dla

działania. Język polski ciągle nie wykształcił

nastroju, słaby napęd psychoruchowy, zabu-

otyłość).

niektórych jest powodem do wstydu.

i nie upowszechnił terminów pozwalających

rzenie rytmu okołodobowego i napady lęku.

Jak widać problem ten jest dość poważny. Lu-

Trądzik młodzieżowy pojawia się w wieku po-

na neutralne i rzeczowe określanie osób cho-

We współczesnej psychologii wyróżnia się

dzie dotknięci otyłością są bardzo często szy-

kwitania pod wpływem zmian hormonalnych,

rych psychicznie. Smutną pointą rozważań,

wiele rodzajów tej bardzo poważnej choro-

kanowani i gnębieni, zarówno przez opinię

dochodzi do nadmiernego pobudzenia czyn-

jest fakt, iż mimo odnotowanych pewnych

by psychicznej. Do najbardziej powszechnych

publiczną, jak i najbliższych.

ności gruczołów łojowych. Pojawiające się

pozytywnych zmian w świadomości Polaków

rodzajów należą: depresja epizodyczna, epi-

Walka z otyłością jest niezwykle ciężka, po-

w tym czasie „pryszcze”, to zaskórniaki

– nadal nie są oni na ogół przygotowani do

zody depresyjne, zaburzenia depresyjne na-

nieważ nie da się przeprowadzić go farma-

i grudki. Ich pojawienie wiąże się z nadmier-

spotkania ze swymi chorymi psychicznie ro-

wracające, depresja egzogenna, depresja re-

kologicznie. Tylko ciężką pracą i samodyscy-

nym wytwarzaniem łoju oraz wzmożonym ro-

dakami.

aktywna. Zatrważające są statystyki, które

pliną można wrócić do odpowiedniej formy.

gowaceniem komórek. W przewlekłych sta-

Odpowiednia dieta i zdrowy tryb życia, uchro-

nach zapalnych, grudki stają się większe

Bulimia jest chorobą, o której mówi się nie-

presję. Wskazuje się na dwa szczyty zacho-

ni przed nieprzyjemnymi skutkami otyłości.

i bolesne, co prowadzi do dyskomfortu chore-

zwykle mało. Sami chorzy niezwykle rzadko

rowania na depresję: pierwszy około 30 r.ż.,

go. Główną przyczyną trądziku jest genetycz-

przyznają się do swojej choroby. Czym jest

a drugi około 60. Około 15% pacjentów

Łuszczyca to kolejna choroba, która powo-

ne uwarunkowanie.

bulimia i co ją tak naprawdę powoduje?

z ciężką depresją umiera wskutek samobój-

duje wiele kompleksów u wielu Polaków. Jest

Wszystkie wymienione objawy stają się przy-

Bulimia to zaburzenie psychiczne, które cha-

stwa, 20-60% chorych na depresję próbuje

nieuleczalna, lecz można ją w odpowiedni

czyną wstydu u młodych ludzi, którzy w wie-

rakteryzuje się napadami głodu i objadania

sobie odebrać życie, 40-80% ma myśli samo-

sposób kontrolować. Do typowych objawów

ku dojrzewania, zwracają sporą uwagę na

się, po czym występują zachowania mające

bójcze.

należą: suche krostki pokryte łuską. Poza

swój wygląd, który determinuje ich samooce-

na celu usunięcie pokarmu z organizmu. Wy-

tym łuszczyca powoduje też schorzenia sta-

nę. Uciążliwe metody leczenia trądziku, które

woływanie wymiotów, głodówka, czy stoso-

wów. Stan zapalny, który w nich postępuje,

nie przynoszą natychmiastowego efektu, są

wanie środków wywołujących wymioty.

może nawet doprowadzić do inwalidztwa. Ze

sporym obciążeniem psychicznym dla młode-

Osoby chore, mimo że mają świadomość, że

względu na widoczne objawy, łuszczyca jest

go człowieka, jak również i jego rodziców.

przejadają się, nie są w stanie kontrolować

według statystyk w 10 najbardziej wstydli-

mówią, że około 10% populacji cierpi na de-

własnego zachowania. Skutkiem takiego dzia-

wych chorób. Na szczęście coraz więcej wie-

Mało kto zdaje sobie sprawę, że oprócz cho-

łania jest poczucie obrzydzenia do własnej

my o tym schorzeniu, dlatego leczenie staje

rób typowo fizycznych, które są powodem do

osoby, co prowadzi do czynności, które mają

się coraz bardziej skuteczne. Leki biologiczne

wstydu dla wielu Polaków, często zapomina

spowodować utratę wagi. Są one jednocze-

są stosowane od 4-5 lat. Leki biologiczne sto-

się o chorobach psychicznych. Dla wielu ro-

śnie bardzo niebezpieczne dla zdrowia fizycz-

sowane są do momentu redukcji zmian. Zwy-

daków jakiekolwiek zaburzenia psychiczne są

nego. Bulimia bardzo często dotyka osoby,

kle konieczne jest przyjmowanie ich przez

czymś co ukrywają nie tylko przed dalszymi

które nie akceptują swojego wyglądu, wagi,

dwa miesiące, aby uzyskać poprawę ok. 40-

znajomymi, ale też przed najbliższymi. Cią-

nie czują się dobrze w swoim ciele i pragną

60% natomiast leczenie ogólne nie jest bez-

gle za mało uwagi poświęca się ludziom, któ-

za wszelką cenę polepszyć swoje samopoczu-

pośrednio aplikowane na skórę, ale przyj-

rzy na co dzień zmagają się z chorobą psy-

cie. Bulimia staje się przyczyną wielu innych

mowane w postaci tabletek. Tego rodzaju

chiczną. Stan wiedzy na ten temat wciąż

chorób, nie tylko psychicznych (depresja), ale

terapie wpływają, często negatywnie, na cały

pozostawia wiele do życzenia. Ciągle braku-

też podrażnienia przełyku, zgagi.

Centrum Medyczne CMP Mariańska
ul. Mariańskiej 1, Warszawa
telefon: (22) 737 50 50
www.cmpmarianska.medserwis.pl
marianska@cmp.med.pl
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Wypadanie włosów
można skutecznie powstrzymać

Wstydzisz się wypadających włosów, które
widoczne są na ubraniu, ramionach, dookoła
twojego biurka w pracy? Obawiasz się, że
niedługo
nic nie zostanie
Ci na głowie?
Znamy sposoby
na skuteczne
powstrzymanie
wypadania
włosów.
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3. Zrezygnuj z suszenia gorącym powie-

Dla kogo przeznaczone są Plastry

trzem, jeśli nie możesz wyeliminować su-

przeciw wypadaniu włosów Dermastic?

szarki, to staraj się suszyć włosy chłodnym

Plastry Dermastic są przeznaczone dla osób,

powietrzem.

które mają problem z nadmiernym wypada-

4. Zweryfikuj swoją dietę, warto spożywać

niem włosów. Mogą być stosowane zarówno

dużo zieleniny, ryb morskich i jogurtów.

przez kobiety, jak i mężczyzn.

5. Pomyśl o suplemencie diety zawierającym
skrzyp polny.

Dlaczego warto stosować Plastry

6. Naucz się technik relaksacyjnych,

przeciw wypadaniu włosów Dermastic?

żeby zmniejszyć poziom stresu.

• Są skuteczne – 81% badanych*) stwierdziło, że po 8-tygodniowej kuracji włosy prze-

Warto zastosować system transdermalny

stały wypadać.

wnikania składników aktywnych bezpośrednio

• Są bezpieczne – plastry wykonane są z przy-

w cebulki włosów, dostępny w formie

jaznego dla skóry, oddychającego tworzywa.

plastrów przyklejanych na noc.

• Są proste w stosowaniu – wystarczy przykleić plaster na skórę.

Co to są Plastry przeciw wypadaniu

• Są wygodne w stosowaniu – nie wymagają

włosów Dermastic?

wcierania preparatu w skórę.

Plastry przeciw wypadaniu włosów Dermastic

• Są dyskretne – cielisty kolor, brak zapa-

to skuteczny i wygodny w aplikacji produkt

chu i niewielkie rozmiary plastrów zapewniają

wzmacniający cebulki włosów. Stosowany

komfort stosowania.

systematycznie na skórę w okolicach owłosionej części głowy powstrzymuje wypadanie

Jak należy stosować Plastry przeciw

włosów.

wypadaniu włosów Dermastic?
1. Plastry stosujemy na noc. W celu zapew-

Jak działają Plastry przeciw wypadaniu

nienia właściwego przylegania plastra skóra

włosów Dermastic?

w miejscu jego aplikacji powinna być sucha

Zastosowany w plastrach system wnikania

i oczyszczona.

składników aktywnych przez skórę, zwany

2. Codziennie przed snem należy przykleić

systemem transdermalnym, jest wykorzysty-

jeden plaster w okolicy owłosionej skóry gło-

wany np. w plastrach antynikotynowych lub

wy. Rekomendowane obszary to: skronie,

antykoncepcyjnych.

czoło, kark, za uszami. Miejsce aplikacji plastra powinno być każdorazowo zmieniane.

Przyczyn takiego stanu może być bardzo

Podejmij działania powstrzymujące

Plastry Dermastic wykonane są z oddychają-

3. Pozostawiamy plaster na skórze na 8-10

wiele, poczynając od stresu i nieprawidło-

wypadanie włosów:

cego tworzywa, w którego warstwie przyle-

godzin, po czym delikatnie go usuwamy.

wej diety poprzez czynniki zewnętrzne, takie

1. Sprawdź kosmetyki, jakich używasz,

gającej do ciała rozproszone są składniki ak-

4. Plastry należy stosować przez 8 tygodni.

jak farbowanie włosów, trwała ondulacja, su-

czy są odpowiednio dobrane do Twojej skóry

tywne. Plaster przyklejony na skórę uwalnia

szenie suszarkami, przebywanie w gorących

głowy, wybierz sprawdzone marki, najlepiej

stopniowo substancje odżywcze mające na

suchych pomieszczeniach, niewłaściwie do-

pozbawione parabenów.

celu wzmocnienie cebulek włosów, powstrzy-

brane kosmetyki, aż po uwarunkowania ge-

2. W trakcie mycia głowy wykonuj delikatny

manie wypadania włosów, a także wspoma-

Szukaj w dobrych aptekach.

netyczne.

masaż opuszkami palców.

ganie ich odrastania.

Więcej informacji na: www.dermastic.pl

Zawartość: 56 plastrów.
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Undofen – wyleczy
grzybicę stóp i kurzajki
Undofen pomoże ci zadbać o stopy i dłonie

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która za-

Grzybica stóp to wstydliwa i dosyć uciążliwa

wiera wskazania, przeciwwskazania, dane doty-

dolegliwość, która w naszej strefie geograficz-

czące działań niepożądanych i dawkowanie oraz

nej dotyka co piątą osobę. Powodują ją najczę-

informacje dotyczące stosowania produktu

ściej grzyby z grupy dermatofitów. Chorobie tej

leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub

sprzyja gorące i wilgotne środowisko oraz ko-

farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stoso-

rzystanie z miejsc publicznych takich jak: ba-

wany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

sen, sauna czy kąpieliska. Towarzyszą jej uporczywe swędzenie, mało przyjemny zapach

Kurzajki nie muszą szpecić – możesz

i nieestetyczne zmiany skórne, które powodu-

skutecznie się ich pozbyć

ją u pacjentów poczucie wstydu i tym samym

Brodawki (kurzajki) to druga najpospolitsza

stanowią barierę przed podjęciem leczenia.

choroba skóry, zaraz po trądziku młodzieńczym. Brodawka (kurzajka) to niegroźna na-

Grzybica stóp – to się skutecznie leczy

rośl na powierzchni skóry. Najczęściej wystę-

Nieleczona grzybica stóp może prowadzić do

puje na dłoniach i stopach, ale może pojawić

powikłań i infekcji wtórnych. Może także prze-

się na każdej części ciała, a swoim wyglądem

nosić się na osoby z otoczenia chorego, któ-

i konsystencją przypomina kalafior. Brodaw-

re korzystają z tej samej wanny czy kabiny

ki występują u ok. 8,5% populacji. Ponad po-

prysznicowej. Leczenie grzybicy stóp i paznok-

łowa wszystkich przypadków brodawek jest

ci wymaga wiele cierpliwości i przestrzegania

stwierdzana u dzieci w wieku 5-19 lat.

zaleceń lekarza. Obecnie dostępne są nowoczesne i skuteczne leki do stosowania miej-

Leczenie kurzajek

scowego, dzięki którym pacjenci szybko mogą

Organizm sam potrafi walczyć z zakażenia-

rozpocząć walkę z grzybicą. W przypadku cho-

mi wirusowymi. Jednak w przypadku kurza-

rego, który zmaga się z problemami grzybi-

jek jest to utrudnione – jest to zakażenie po-

czymi stóp, warto polecić mu Undofen Max.

wierzchniowe i dotyczy naskórka, który nie

Wskazania do stosowania: zakażenia grzybi-

posiada własnych naczyń krwionośnych i od-

cze skóry wywołane przez dermatofity: grzy-

powiednie komórki mają utrudniony dostęp

bica stóp, grzybica fałdów skórnych, grzybica

do tego, by rozpoznać zakażenie. Do ich zwal-

skóry gładkiej, łupież pstry.

czania zaleca się preparaty do miejscowego

Przeciwwskazania: nadwrażliwość na terbina-

stosowania, takie jak Undofen Krioterapia

finę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

i Undofen Terapia Kwasowa.

Podmiot odpowiedzialny: Omega Pharma
Poland Sp. z o.o.

Więcej informacji na: www.undofen.pl
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Choroby skóry
– co zamiast sterydów?
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dukowane są przez stres, niedobór snu,

Jeśli już z różnych względów zdecydujemy

zmiany hormonalne, słońce, niektóre leki czy

się na leczenie preparatami sterydowymi, pa-

pokarmy silnie immunizujące.

miętajmy, aby było ono prowadzone pod stałą kontrolą lekarza, najlepiej dermatologa.

Sterydy są dosyć częstą metodą leczenia
łuszczycy, jednak ze względu na możliwość

Przy konieczności dłuższego leczenia, ma-

wystąpienia poważnych skutków ubocznych,

jąc na uwadze konsekwencje zdrowotne, wy-

coraz częściej poszukuje się innych sposobów

bierzmy znane już i sprawdzone, dostępne na

na walkę z tą przykrą przypadłością. Na ryn-

rynku naturalne specyfiki, których skutecz-

Sterydy, a dokładniej steroidy, to grupa le-

stanu zapalnego, opanowanie rzutu choroby,

ku dostępne są naturalne preparaty, których

ność została niejednokrotnie potwierdzona

ków stosowanych od dłuższego czasu w me-

leczenie ciężkich alergii, czy też zapobieganie

skuteczność działania została już potwierdzo-

badaniami klinicznymi.

dycynie. Wielu osobom kojarzą się z substan-

groźnym reakcjom anafilaktycznym – mówi

na wieloma badaniami.

cjami używanymi jako środki dopingowe

Jacek Wilk, lekarz dermatolog. – Chorobami,

w sporcie, jednak największe efekty przyno-

w których sterydoterapia jest często nieroz-

– Nasze dermokosmetyki stosowane są z po-

ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

szą w leczeniu:

łącznym elementem leczenia, są wszelkiego

wodzeniem w wielu rodzajach łuszczycy. Śred-

tel. +48 22 841 21 72

- przeciwzapalnym,

typu choroby skórne, m.in. łuszczyca, toczeń

ni wynik badań ich skuteczności kształtuje się

e-mail biuro@drmichaels.com.pl

- przeciwalergicznym,

rumieniowaty, czy atopowe zapalenie skóry.

na poziomie 76 proc, a w badaniu austriackim

www.drmichaels.com.pl

FEBUMED Ferenc sp.k.

nawet 89 proc. – stwierdza Artur Ferenc.

- immunosupresyjnym.
Wykorzystywane są często w dermatologii,

Czy istnieją steroidowe alternatywy

Warto zwrócić uwagę, że badania te prowa-

w leczeniu wielu schorzeniach skórnych. Czy

w leczeniu łuszczycy?

dzone były na oddziałach klinik dermatologicznych podczas hospitalizacji chorych na

jednak wiesz, jakie mogą być konsekwencje
sterydoterapii?

Jedną z najbardziej powszechnych chorób

łuszczycę.

skóry jest łuszczyca. Na wszystkie jej odmiany w Polsce cierpi blisko milion ludzi. Zalicza-

Dla osób chorujących na łuszczycę najważ-

na do grupy schorzeń autoimmunologicznych,

niejszą sprawą w przypadku leczenia, oprócz

Pamiętajmy, że sterydy to substancje orga-

przebiega zazwyczaj z okresami zaostrzeń

wysokiej skuteczności, jest także wygo-

niczne, które naturalnie występują w orga-

i remisji. W trakcie jej trwania dochodzi do

da stosowania danego leku. – W przypad-

nizmie człowieka, czyli np. cholesterol, hor-

zaburzeń rogowacenia naskórka na skutek

ku dość częstej łuszczycy owłosionej skó-

mony. Pełnią ważne funkcje m.in. regulują

przyspieszonej produkcji keranocytów (ko-

ry głowy, preparat stosuje się wieczorem,

przemianę białek, węglowodanów i tłuszczów.

mórek naskórka) i gorszej jakości produko-

a rano się go zmywa. Nie ma więc żadne-

Znalazły także wiele zastosowań w klinikach

wanej keratyny, co skutkuje pojawieniem się

go utrudnienia w codziennym funkcjono-

dermatologicznych. Okazały się bowiem sku-

łuski i stanu zapalnego. Prawdopodobieństwo

waniu. Dodatkowo, preparaty wykorzystu-

teczne w ograniczaniu objawów chorób skó-

zachorowania dziecka, jeżeli chorobą dotknię-

je się przy monoterapii,

ry o charakterze alergicznym i związanych ze

te jest jedno z rodziców wynosi 14 proc.,

a więc nie ma po-

zjawiskiem autoimmunizacji, czyli nieprawi-

a w przypadku obojga rodziców ryzyko

trzeby stosowa-

dłową reakcją układu odpornościowego, po-

wzrasta do 41 proc.

nia w tym cza-

Kiedy zazwyczaj stosujemy sterydy?

sie innych

legającą na kierowaniu komórek obronnych
Łuszczyca o podłożu genetycznym pojawia

środków wspo-

się na ogół do 40 roku życia, najczęściej

magających le-

– Leczenie sterydami jest stosowane wów-

w okresie dojrzewania. U części osób pierw-

czenie – dodaje

czas, gdy konieczne jest stłumienie silnego

sze objawy lub nasilenie już istniejących in-

Artur Ferenc.

przeciw własnym tkankom.
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Pozbądź się
hemoroidów

Wyciąg z rokitnika
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HEMOVAL extra

wspomaga regenerację
skóry i śluzówek.

HEMOVAL extra zawiera substancje roślinne pozytywnie wpływające na układ żylny je-

Sposób użycia: żel

lita grubego i zachodzące w nim procesy tra-

aplikuje się w odpo-

wienne.

wiedniej ilości na odbyt
lub inne uszkodzone

Opakowanie: 50 ml

miejsca, a następnie

– nie musisz cierpieć

delikatnie wciera się aż

Działanie:

do wchłonięcia.

- wspomaga trawienie w jelicie grubym,
- korzystnie wpływa na czynność naczyń

Hemoroidy to dolegliwość,
która niestety występuje dość
powszechnie, powodując duży dyskomfort życia.
Pomimo tego nadal jednak traktowana jest jako
wstydliwa i często bywa, że chcemy poradzić sobie
z nią sami bez pomocy lekarza. Musimy jednak
pamiętać, że w leczeniu hemoroidów istotne znaczenie
ma przestrzeganie podstawowych zasad higieny
oraz stosowanie odpowiedniej diety bogatej
w błonnik, warzywa, owoce.
W łagodzeniu bólu i obkurczaniu guzków

HEMOFIT – KORA DĘBU Z ROKITNIKIEM

krwawniczych, czyli hemoroidów możemy

Zastosowanie: w sta-

w okolicach odbytu – uszczelniając poprawia

nach zapalnych skóry

jakość ścian żył.

i błon śluzowych, w stanach zapalnych odbytu,

Zastosowanie:

w lżejszych oparzeniach.

pomocny w dolegliwościach związanych z hemoroidami.

Skład: woda, kora dębu, kasztanowiec zwyczajny, oliwka europejska, rokitnik zwyczajny,

Skład: porcja dzienna zawiera (μg): Inica po-

rzepik zwyczajny, gliceryna, karbomer, trieta-

spolita (1,2); głowienka pospolita (12); nagietek

noloamina, uwodorniony olej rycynowy, aloes

lekarski (120); kasztanowiec zwyczajny (120)

zwyczajny, metylochloroizotiazolinon, metyloizotiazolinon, alkohol benzylowy, alantoina

Dawkowanie:

Cena w przeliczeniu za 50g: 5,50 zł

15 kropli 2x dziennie.
Cena w przeliczeniu za 10ml: 3,42 zł

Zalety:
- unikalny skład preparatu (kora dębu, rokit-

Zalety:

nik, aloes, kasztanowiec, rzepik),

- preparat oparty na bazie naturalnych sub-

- naturalne składniki,

stancji

- bogaty skład preparatu,

- forma płynna – bardzo łatwe przyswajanie

- może być stosowany przez kobiety w ciąży,

preparatu

osiągnąć bardzo dobre rezultaty stosując ta-

Opakowanie: 100 ml

- olej rycynowy przeciwdziała wysuszaniu skóry,

- regularne i systematyczne stosowanie po-

kie preparaty kosmetyczne jak HEMOFIT (za-

Hemofit zawiera mieszaninę czynnych sub-

- szybka reakcja organizmu na preparat,

woduje nasilenie działania

wierający substancje naturalne, które nie

stancji wykazujących działanie ściągające,

- postać żelu – szybkie wchłanianie,

- nie wpływa na funkcje psychomotoryczne –

powodują reakcji alergicznych nawet przy

dezynfekujące, rewitalizujące i hydratacyjne.

- poręczne opakowanie,

nie zawiera alkoholu

dłuższym stosowaniu) oraz takie suplemen-

Ekstrakt z kory dębu korzystnie wpływa na

- długotrwałe stosowanie nie powoduje reak-

- unikatowa receptura i forma podawania

ty diety jak HEMOVAL (zawierający substan-

naczynia żylne poprzez ich wzmocnienie.

cji alergicznych.

Produkt dostępny w aptekach na terenie ca-

cje roślinne pozytywnie wpływające na układ

Dzięki wyciągom z liści oliwki, aloesu i rzepi-

Produkt dostępny w aptekach na terenie całego

łego kraju oraz w sklepie internetowym pro-

żylny jelita grubego i zachodzące w nim pro-

ka Hemofit ma wyraźne działanie antybakte-

kraju oraz w sklepie internetowym producenta:

ducenta: http://www.sklep.virde.pl/hemoro-

cesy trawienne).

ryjne oraz stymuluje i ułatwia obieg żylny.

http://www.sklep.virde.pl/hemoroidy-c-9.html

idy-c-9.html
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Trądzik, przebarwienia
potrądzikowe, bielactwo
ISIS-PHARMA POLSKA

Autoryzowany dystrybutor

ul. Akantu 20, 01-491 Warszawa

www.isis-pharma.pl

w Polsce: EKOPHARM

22 389 7585, 600 41 7585
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Suplementy diety

DuoLife – poznaj wyjątkowe produkty
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Ekstrakt z korzenia hakorośli wzmacnia układ
odpornościowy, pomaga zachować stawy

Wyłączny dystrybutor:

w dobrej kondycji i ułatwia ich ruchomość.

DuoLife Sp. z o.o.

Ekstrakt z ziela wąkroty azjatyckiej pomaga

ul. Topolowa 22,

utrzymać zdrowe kości, a także umożliwia pra-

Więckowice k/Krakowa

widłowe funkcjonowanie stawów i mięśni. Wyka-

www.prostik.pl/#buy

zuje również pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy i stymuluje syntezę kolagenu.

DuoLife to nowa marka produktów stworzonych przez
polskich ekspertów i polskiego producenta. Produkty
z linii DuoLife wyróżnia wysoka jakość zgodna
z najwyższymi światowymi normami.

Ekstrakt z korzenia arcydzięgla ma działa-

o dobrą kondycję wątroby.

nie oczyszczające. Zwiększa wydzielanie so-

Opatentowana formuła su-

ków trawiennych, śliny, a także moczu i potu.

plementu ProSelect to wyselekcjonowane i od-

Arcydzięgiel wzmacnia naczynia krwionośne,

powiednio skomponowane naturalne składniki,

nerwy oraz wspomaga pracę serca.

które wyróżniają się wysoką koncentracją anty-

ProStik® uzupełnia dietę w naturalne skład-

oksydantów. Substancje te pobudzają układ im-

niki wspomagające utrzymanie prawidłowej

munologiczny i wyraźnie wspierają układ ner-

struktury chrząstki stawowej, więzadeł i ścię-

wowy człowieka. Ochrona przed zbyt wczesnym

gien. Polecany jest dla osób aktywnych fi-

starzeniem się organizmu oraz mutacjami za-

®

DuoLife Medical Formula ProStik®

kostną oraz chrzęstno-stawową stawów i ścię-

zycznie, sportowców, osób narażonych na

chodzącymi w komórkach jest ważna w profi-

– w profilaktyce i wspomaganiu

gien. Zawarty w preparacie kolagen jest hy-

znaczne obciążanie stawów, osób z nadwagą

laktyce nowotworowej. Preparat ProSelect® za-

leczenia stawów

drolizatem kolagenu ze skóry ryb morskich.

oraz kobiet w okresie menopauzy, by wspo-

lecany jest pacjentom na wszystkich etapach

Ekstrakt z mumio shilajit pomaga w utrzyma-

magać prawidłowe funkcjonowanie stawów.

leczenia raka, jak również osobom z grupy pod-

Suplement diety ProStik® dzięki swej wyjątko-

niu zdrowego układu kostnego i podnosi wy-

wej formule pomaga utrzymać we właściwej

trzymałość fizyczną organizmu. Mumio poma-

ProSelect – w profilaktyce

kondycji mięśnie i stawy oraz zapewnić ich ela-

ga w zapewnieniu odpowiedniej mineralizacji

i wspomaganiu leczenia nowotworów

styczność i sprawność ruchową. Ponadto po-

kości i zębów. Ekstrakt ten stymuluje wytwa-

maga opóźniać procesy starzenia się stawów,

rzanie mazi stawowej potrzebnej dla prawi-

W profilaktyce nowotworowej warto stosować

które wraz z wiekiem ulegają zniszczeniu.

dłowego funkcjonowania stawów.

suplement diety ProSelect , który charaktery-

Kolagen jest jednym z podstawowych białek

Ekstrakt z kory wierzby pobudza układ im-

zuje się wysoką zawartością polifenoli, tanin, se-

Nowoczesny suplement diety BorelissPro®

tkanki łącznej skóry oraz składnikiem kości,

munologiczny i pomaga utrzymać w dobrej

roli, alkaloidów oksoindolowych i acetogenin.

zawiera cenne związki fenolowe, kwas chlo-

ścięgien i chrząstek. Pomaga on uzupełnić die-

kondycji stawy i kości. Ekstrakt ten dzięki

Preparat znacznie zmniejsza ilość wolnych rod-

rogenowy, alkaloidy oraz irydoidy. Dodatkowo

tę w łatwo przyswajalne białko kolagenowe,

obecności glikozydów fenolowych optymalizu-

ników we krwi. Poprawia zdolności antyoksyda-

produkt wzbogacono o antyoksydanty, które

a także utrzymać w dobrym stanie tkankę

je pracę całego organizmu.

cyjne organizmu. Ponadto wiąże toksyny i dba

wzmacniają jego działanie. Właściwe proporcje

wyższonego ryzyka zachorowania.
®

BorelissPro® – w profilaktyce
i wspomaganiu leczenia boreliozy
i chorób odkleszczowych

®

składników i innowacyjna formuła sprawiają, że
ten naturalny suplement działa ze wzmożoną
skutecznością. Stosując preparat BorelissPro®,
stymulujemy układ immunologiczny organizmu i prowadzimy do złagodzenia skutków ukąszeń kleszczy. W wielu przypadkach produkt
ten stosowany jest jako lekarstwo wspomagające leczenie boreliozy. Preparat zalecany jest
w szczególności ludziom bardziej narażonym na
boreliozę – osobom mieszkającym bądź pracującym w otoczeniu lasów i łąk.

9

WA RTO

MEDserwis.pl

WIEDZIEĆ

Jak wybrać dobry
suplement na bazie tranu
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czony z DHA) na kilka sposobów chroni nasz

rybiego z reguły w 1000 mg oleju obecnych

organizm przez stanami zapalnymi:

jest około 180 mg EPA i 120 mg DHA. Daw-

10

ka EPA, która pozwala na stworzenie w orga1. Przez zastąpienie w błonach komórkowych

nizmie unikatowych warunków sprzyjających

AA, należącego do kwasów omega-6, EPA

zwalczaniu zarówno stanów zapalnych, jak

bezpośrednio redukuje ilość substancji zapal-

i innych problemów zdrowotnych (np. depre-

nych produkowanych z AA.

sji) wynosi 1-2 g. Żeby uzyskać taki poziom

2. EPA redukuje aktywność enzymu odpo-

EPA stosując wspomniane preparaty byliby-

wiedzialnego za uwalnianie AA z błon komór-

śmy zmuszeni do zażywania codziennie około
22 kapsułek oleju rybiego.

Dlaczego nie każdy suplement na bazie

ma tendencję do akumulowania się organi-

kowych do krwiobiegu i w ten sposób dodat-

oleju rybiego jest taki sam

zmie kosztem EPA. Gdy kończymy 5 lat po-

kowo zmniejsza ilość substancji zapalnych

ziom DHA w naszym organizmie stabilizuje

produkowanych z AA.

Dlatego brytyjska firma Igennus postanowi-

Na rynku dostępnych jest obecnie setki pro-

się, jednak poziom EPA podlega dynamicz-

3. Dodatkowo nasz organizm z EPA produ-

ła usunąć DHA z oleju rybiego, by zwiększyć

duktów na bazie oleju rybiego o różnych pro-

nym zmianom w ciągu całego naszego życia.

kuje naturalne substancje zwalczające sta-

koncentrację EPA w każdej kapsułce suple-

porcjach EPA i DHA, dwóch kwasów tłuszczo-

Badania naukowe wskazują, że zażywanie su-

ny zapalne.

mentu i by zapewnić najbardziej efektywne

wych omega-3. Jednak nie zawsze zdajemy

plementów zawierających zarówno EPA, jak

sobie sprawę z tego, że równowaga pomiędzy

i DHA może blokować odpowiednie pobieranie

Dzięki temu wyższe poziomy EPA w krwi

wany i ultraczysty olej z EPA został zapako-

EPA i DHA ma kluczowe znaczenie jeśli chodzi

EPA i nie tylko nie przynosi oczekiwanych ko-

i w błonach komórkowych wyjątkowo efek-

wany w łatwe do połknięcia kapsułki z żelaty-

o wpływ tych preparatów na nasze zdrowie.

rzyści prozdrowotnych ale może wręcz pogłę-

tywnie przyczyniają się zarówno do zapobie-

ny rybiej i wzbogacony w organiczny olejek

Ponieważ fizjologiczne działanie EPA i DHA

biać deficyt EPA i wpływać negatywnie na na-

gania stanom zapalnym w naszym organi-

z wiesiołka dwuletniego. Vegepa firmy Igen-

jest całkowicie odmienne, od ich stosunku

sze zdrowie.

zmie, jak i wyciszania tych już istniejących.

nus jest opatentowanym produktem, który

Suplementacja czystym EPA (bez DHA) jest

w unikatowy sposób łączy zalety tych dwóch

w suplemencie zależy to, czy zażywanie go

wchłanianie i wykorzystanie EPA. Skoncentro-

będzie miało efekty terapeutyczne czy nie.

Negatywna zależność dotycząca wchłaniania

najlepszym sposobem zmaksymalizowania

naturalnych składników. Stanowi bogate źró-

Dlatego zrozumienie tych różnic będzie dla

EPA i DHA doskonale wyjaśnia te badania na-

dobroczynnego działania tego składnika od-

dło EPA, z którego organizm produkuje natu-

nas bardzo pomocne przy wyborze takich su-

ukowe nad działaniem oleju rybiego (zawie-

żywczego, ponieważ nie wiąże się z nega-

ralne substancje przeciwzapalne. Z tego po-

plementów.

ra zarówno EPA, jak i DHA), które pokazały,

tywnym wpływem DHA na wchłanianie i wy-

wodu wskazany jest dla osób cierpiących na

że spożywanie go wcale nie przynosi korzy-

korzystywanie EPA.

bóle stawów, a także jest doskonałym na-

Stosunek EPA do DHA i co z niego wynika

rzędziem w profilaktyce miażdżycy. Ponadto,

ści dla zdrowia lub są one mierne. Standardowe oleje rybie zawierające EPA i DHA mogą

Dlaczego firma Igennus zdecydowała się

przynosi ulgę przy depresji i zespole przewle-

Oba te kwasy tłuszczowe mają ogromne zna-

być przydatne jako kompensacja braku ryb

usunąć DHA ze swoich produktów

kłego zmęczenia.

czenie dla zdrowia, jednak rywalizują one

w diecie zapewniając regularną dostawę obu

z sobą w trakcie wchłaniania i przetwarzania

kwasów omega-3, jednak nie są efektywne

Jak wspomniano na początku oba kwasy

Więcej na temat

w naszym organizmie. Z tego powodu dobro-

jako wsparcie terapii skierowanej na konkret-

omega-3, EPA i DHA są niezwykle istotne dla

kwasów omega-3,

czynne działanie jednego z nich ma miejsce

ne problemy zdrowotne.

naszego organizmu, ale działają inaczej. Oba

EPA i produktów

są ważnymi regulatorami odporności i zapo-

firmy Igennus na

biegają agregacji w krwi. DHA jest obecny

naszej stronie:

w dużych ilościach w mózgu i siatkówce oka,

http://www.natu-

tylko wtedy, gdy jego zawartość w suplemencie znacząco przewyższa zawartość tego dru-

Jak działa EPA

giego. Kiedy suplement zawiera równe ilości
EPA i DHA, i nasz organizm musi sam wybie-

Wiele najnowszych badań klinicznych doty-

odgrywa ważną rolę budulcową i jego ilość

ropatia-sanatum.

rać, który z nich wykorzystać, terapeutycz-

czących przeciwzapalnego działania kwasów

w organizmie jest stabilna. Z kolei EPA jest

pl/produkty_igen-

ne efekty obu kwasów tłuszczowych mogą

omega-3 pokazuje, że czysty EPA (pochodzą-

nieustannie zużywany i wymaga ciągłego

nus.shtml#pro-

zostać całkowicie zniesione. Ponadto, DHA

cy oleju rybiego, skoncentrowany i oczysz-

uzupełniania. W suplementach na bazie oleju
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MediRaty.
Mini-rewolucja
w płatnościach za
zabieg i leczenie
Okoliczności ekonomiczne powodują, że swoją uwagę
kierujemy na możliwości, jakie oferują prywatne gabinety,
kliniki urody, centra medyczne i szpitale. To staje się
koniecznością. Dbanie o zdrowie i satysfakcjonujący
wygląd to także modny trend. Marzenia o zdrowym
i pięknym uśmiechu, atrakcyjnym wyglądzie i sylwetce
są łatwiejsze do
zrealizowania
dzięki MediRatom –
pierwszym w Polsce
specjalistycznym
systemie ratalnym
dla Pacjentów.
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Płatność na raty umożliwia wykonanie drogie-

Wcześniejsza spłata bez dodatkowych opłat

go zabiegu czy leczenia do 50 000 zł – bez

i ze zwrotem składki ubezpieczenia za niewy-

angażowania z góry własnych środków i spła-

korzystany okres. Dodatkowa opłata np.

cenie go nawet w 60 niskich ratach.

w postaci oprocentowania lub poręczyciel
mogą być wymagane wyłącznie w przypadku

Ceny w prywatnej klinice już bez

niskiej zdolności kredytowej lub nie najlep-

konsternacji.

szej historii kredytowej w BIK.

Proste, zdrowe i piękne zęby w hollywoodz-

Finansowanie bez wychodzenia z domu.

kim uśmiechu za kilkanaście tysięcy złotych?
Już nie tylko dla gwiazd filmowych!

1. Ustal ze swoim lekarzem cenę i harmono-

Pozbycie się irytujących znamion albo mi-

gram leczenia.

strzowska plastyka brzucha po porodzie?

2. Skontaktuj się z Konsultantem MediRat

Szybki i trwały powrót do formy po kontuzji

pod nr tel.: 22 266 83 70 (pon.-pt. 8.00-

z pełną rehabilitacją dla pasjonata aktyw-

20.00) w celu weryfikacji Twojego statu-

ności sportowej? Likwidacja otyłości? No-

su i szczegółów programu ratalnego – roz-

woczesna pompa insulinowa? Dowolny za-

mowa trwa ok. 4 minut. Tego samego dnia

bieg czy leczenie bez kolejki? Nie tylko dla

otrzymasz Umowę ratalną, której podpisanie

wybranych – to nie przesada, gdy nas na

umożliwi Ci rozpoczęcie leczenia nawet na-

to stać z MediRatami.

stępnego dnia.

Kilka, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

System finansowania i płatności ratalnych

– cena tych wszystkich wspaniałych osiągnięć

jest dostępny już w ponad 2000 placówek

stomatologii, implantologii, ortodoncji, chirur-

w całej Polsce. W gabinecie, który jeszcze

gii, medycyny estetycznej, okulistyki, bariatrii

nie jest naszym Partnerem jest dostępny

przestają wprawiać w konsternację, gdy za-

w oparciu o fakturę pro-forma.

czynamy korzystać z MediRat.
Jeżeli przed konsultacją u lekarza chcesz
Leczenie wartości 5000 zł na raty:

sprawdzić, ile środków możesz uzyskać
u nas i na jakich warunkach, możesz to bez-

ROCZNY (MINIMALNY)

płatnie sprawdzić u Konsultanta MediRat:

PROGRAM RATALNY

tel.: 22 266 83 70.

12 rat x 467 zł
(w tym: składka ubezp. TUnŻ Europa wys.

MediRaty to pierwszy w Polsce system finan-

1% miesięcznie)

sowania i płatności ratalnych za usługi medyczne, z którego mogą korzystać polscy Pa-

PIĘCIOLETNI (MAKSYMALNY)

cjenci, mający zdolność kredytową i dobrą

PROGRAM RATALNY

historię kredytową.

60 rat x 123 zł

Operatorem MediRat jest Medical Finance

(w tym: składka ubezp. TUnŻ Europa wys.

Group SA.

0,8% miesięcznie)

Więcej informacji: www.mediraty.pl
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Uniben – szybko trafia w ból gardła,
skutecznie likwiduje stan zapalny
UNIBEN – aerozol na stany zapalne jamy

Substancja czynna:

ustnej i gardła

chlorowodorek benzydaminy (Benzydamini

Uniben to wygodny w aplikacji lek na stan

hydrochloridum).

zapalny jamy ustnej i gardła. Szybko i skutecznie likwiduje objawy zapalenia. Działa

Dawka:

miejscowo przeciwzapalnie, przeciwbólowo,

chlorowodorek benzydaminy 1,5 mg/ml.

znieczulająco oraz odkażająco. Można go stosować u małych dzieci. Precyzyjnie trafia

Postać farmaceutyczna: Aerozol

w ognisko zapalne dzięki długiemu aplikato-

do stosowania w jamie ustnej.

rowi. Dzięki zawartości glicerolu nawilża śluzówkę. Ma przyjemny, miętowy smak.

Wskazania do stosowania:
Leczenie miejscowych objawów związanych

Skuteczny

z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gar-

Precyzyjnie trafia w ognisko zapalne

dła.

– długi aplikator
Może być stosowany w każdym wieku,

Przeciwwskazania:

także u dzieci

Nadwrażliwość na benzydaminy chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przyjemny, słodki, miętowy smak
Podmiot odpowiedzialny:
Nazwa produktu leczniczego:

Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia

Uniben, 1,5 mg/ml, aerozol do stosowania

Pracy, ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa,

w jamie ustnej.

www.uniben.pl

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego,
bądź skonsultuje się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

