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Zdrowie i uroda





Miejsce dla 
ciała i ducha
Loftowe wnętrze, ogromne okna, przez które wpadają promienie słońca, surowy i stylowy wystrój, którego 
najważniejszą część stanowią maszyny i wszelkiego rodzaju przyrządy i akcesoria do ćwiczeń. Prime Fitness Club, 
to najbardziej szczeciński ze szczecińskich klubów fitness. Pomysł powstał w Szczecinie i tu się rozwija. Obecnie są 
już dwa kluby – drugi znajduje się przy ulicy Modrej 80. O jego wyjątkowości świadczy fakt, że nie należy do żadnej 
ogólnopolskiej sieci, to także miejsce, które ma długą, sportową tradycję. 
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To dawna hala sportowa Szczecińskiego Związ-
ku Gimnastycznego przy obecnej ulicy 5 Lipca 
i  jeden z  najstarszych budynków w  tym miej-
scu. Gmach Turnhalle des Stettiner Turnvere-

ins powstał u schyłku XIX wieku, w czasie wojny został 
częściowo zniszczony, a po odbudowie w 1947 roku uru-
chomiono działające przez wiele lat kino „Colosseum”. 
Od dwóch lat znajduje się tutaj nasz klub – mówi Aure-
lia Andrzejewska z Prime Fitness Club. – Mamy piękne, 
stare zdjęcia, na których widać cudowną, niezniszczoną 
jeszcze ceglaną elewację z czasów przed istnieniem kina 
Colosseum. Jak widać to miejsce zawsze było przesiąk-
nięte sportem. 
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Główny trzon Prime Fitness Club stanowi ogromna si-
łownia, wyposażona w starannie dobrane, nowoczesne 
maszyny i  urządzenia do ćwiczeń wiodącej marki Ma-
trix w  wyodrębnionych strefach treningowych: cardio, 
funkcjonalnej, maszyn półwolnych i  wolnych ciężarów. 
Wśród nich znajdują się m.in. rzadko spotykany symula-
tor schodów, nowoczesna brama wielofunkcyjna, kilka-
dziesiąt stacji z orbitrekami, rowerkami i bieżniami. Nad 
zaprojektowaniem stref i  doborem urządzeń czuwali 
czołowi specjaliści z branży. Do dyspozycji klientów jest 
klimatyzowana sala z rowerkami, w której prowadzone 
są zajęcia Indoor Cycling. Piętro wyżej odbywają się za-
jęcia grupowe. 

Zdrowy Kręgosłup, Pilates, Joga – zajęcia, które relaksu-
ją, ale też wzmacniają, odciążają i uelastyczniają nasze 
ciało, a w szczególności kręgosłup. Prime Pump, Strong 
by Zumba®, Mocny Brzuch, Shape, Cross – to zajęcia dla 
osób, które lubią dużą intensywność, chcą wzmocnić 
lub wyrzeźbić swoje ciało, ale też poprawić kondycję. 

W grafiku nie brakuje zajęć dla tych, którzy lubią choreo-
grafię, taniec i dobrą zabawę – zajęcia na trampolinach, 
Zumba®, Dance – to tylko niektóre z nich. – Przebojem 
na rynek szczeciński wdarł się trening Animal Flow. To 
najnowszy fitnessowy trend, który ma na celu powrót 
do korzeni i  ruchów naszych przodków sprzed setek 
tysięcy lat. Poszczególne ćwiczenia programu Animal 
Flow zwiększają mobilność, elastyczność, ale też siłę 
i wytrzymałość. Dzięki temu nasze ciało lepiej porusza 
się przede wszystkim w różnych czynnościach dnia co-
dziennego, i są to zajęcia dostępne tylko w Prime – za-
chwala Aurelia Andrzejewska. – Zachęcamy również do 
udziału w zajęciach BodyArt®. To forma fitness z nurtu 
„body&mind”, którą stworzył i opracował Robert Stein-
bacher – jeden z najbardziej popularnych i uznanych pre-
zenterów fitness na świecie. BodyArt® zawiera w sobie 
elementy jogi, pilatesu, ćwiczeń rozciągających, odde-
chowych, technik relaksacyjnych. Nie tylko wzmacnia 
ciało i  je pięknie rzeźbi, ale także ma działanie odstre-
sowujące. To dobre ćwiczenia dla zabieganych, żyjących 
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Tekst: Aneta Dolega
Zdjęcia: Dagna Drążkowska

MUA: Agnieszka Ogrodniczak
Modelki: Isabella Karczyńska, Paulina Bugajska

Miejsce: Prime Fitness Club

w  stresie osób, a  co ciekawe, odpowiednie dla wszyst-
kich, bez względu na wiek. 

Na miejscu można skorzystać z doświadczenia świetnie 
wyszkolonych i utytułowanych trenerów personalnych. 
Wśród nich znajduje się, m.in. Łukasz Bogusławski, któ-
ry prowadzi własne programy treningowe, takie jak: 
Cross Fight, Cross Combat. W  Prime nie brakuje także 
znakomitych instruktorów fitness. Dla przykładu, Joan-
na Ciszczoń  jest dyplomowanym instruktorem fitness 
i  kulturystyki, dwukrotną Mistrzynią Polski, Mistrzynią 
Świata w Show Dance i zdobywczynią APF Instruktor – 
najbardziej prestiżowego w  świecie fitness tytułu, po-
nadto Anna Morawska, doświadczony instruktor, która 
chętnie dzieli się zdobytą wiedzą i  doświadczeniem. 
Jest wymagająca wobec podopiecznych lecz zawsze 
gotowa wspierać ich i  motywować do dalszej pracy. 
Fascynuje ją praca nad ludzkim ciałem. Wierzy, że dobrą 
formę i  sportową sylwetkę można wypracować w  każ-
dym wieku. Wie, jak pomóc klientom osiągnąć radość 
i zadowolenie z własnego wyglądu i formy, a w szczegól-
ności osiągnąć poczucie pewności siebie. 

 – Dziewczyny, które wzięły udział w sesji zdjęciowej zaj-
mują się przeciwstawnymi typami treningów. Isabella 
jest specjalistką od BodyArt®, a Paulina to typowa petar-
da – śmieje się Aurelia Andrzejewska. – Na zajęciach, któ-
re prowadzi trzeba być nastawionym na ostry wycisk. Po 
ćwiczeniach boli pupa, bolą nogi, bolą barki, pot leje się 
strumieniami!

Moda na zdrowy tryb życia nie przemija, a  z  każdym 
rokiem się nasila. Frekwencja w klubach fitness rośnie, 
chętnie się ruszamy także poza ich murami. Najważniej-
sze to dobrze zacząć. – Jesteśmy w  stanie dopasować 
trening do każdej osoby i znaleźć dla niej taki typ ćwi-
czeń, aby w  połączeniu z  odpowiednią dietą, poprawił 
sylwetkę, a przede wszystkim samopoczucie. Wiek i stan 
formy nie mają znaczenia – nasz najstarszy klient ma 80 
lat – dodaje na koniec Aurelia Andrzejewska. –  Klient, 
który do nas przychodzi, nie jest osobą, która wchodzi, 
ćwiczy i  wychodzi. Zależy nam, by dbanie o  sylwetkę, 
dobre samopoczucie i  zdrowie stało się nierozerwalną 
częścią jego życia, a czas spędzony w klubie był dla nie-
go przyjemnością, by trenując mógł zachować poczucie 
komfortu. W tym celu szczególną uwagę zwracamy na 
jakość oferowanych usług. W planach mamy otwarcie fit 
baru, w którym na miejscu będzie można zjeść np. świe-
żą i zdrową sałatkę, czy napić się czegoś orzeźwiającego 
po treningu. Klub fitness to nie tylko miejsce treningo-
we, ale także miejsce spotkań towarzyskich. Myślę, że 
jedno z drugim można śmiało połączyć.
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Ice&Cold
Chłodne odcienie szarości z delikatnymi refleksami w odcieniu niebieskim znalazły się na liście trendów szczeciń-
skiego stylisty Ernesta Kawy. Srebrnopopielatymi włosami zachwyciły się m.in. Rihanna, Kelly Osbourne i Lady 
Gaga. To kolory uwielbiane przez większość kobiet, uniwersalne i ponadczasowe. Zarówno całe włosy w kolorze 
popielatego blondu, jak i rozświetlające pasma dodają uroku i podkreślają naturalne piękno. Kolekcja Ice&Cold to 
ciąg dalszy współpracy Ernesta Kawy z włoską marką Farmagan, która gwarantuje nie tylko idealną kolorystykę, 
ale także doskonałą pielęgnację włosów. 

im
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Sandra ma za zadanie przygotować trzy kate-
gorie: strzyżenie klasyczne, upięcie ślubne 
i awangardę. Tu tematem przewodnim jest fau-
na – mówi Wojtek Bartczak.  – Za inspirację wy-

braliśmy rajskie ptaki, szczególnie zauroczyła mnie cu-
dowronka olbrzymia. Ten klimat staramy się przełożyć 
na włosy.

Wojtek jako stylista do każdego klienta podchodzi in-
dywidualnie, szczególnie lubi osoby, które bezwarun-
kowo oddają się w  jego ręce. – Nawet jeśli kolejny raz 
wykonuję tę samą usługę, to do każdej osoby podchodzę 
nieszablonowo. Tak patrzę na wszystkich – tłumaczy. – 
Obserwuję twarz, sylwetkę, w trakcie rozmowy poznaję 
osobowość mojego klienta. Jest to bardzo ważne, gdyż 
nie sztuką jest kogoś przebrać. Strój a także fryzura po-
winna podkreślać osobowość, charakter tej osoby.

Włosy to nie wszystko, Wojtek też jest świetnym makija-
żystą i okazjonalnie projektantem strojów. – Mój kolega 
prowadzi rewię taneczną Rising Stars Revue. Współpra-
cuję z nim od lat, razem wymyśliliśmy wizerunek dziew-
czyn. Z czasem zacząłem dla nich projektować kostiumy 
– wyznaje. – Włosy, makijaż, strój – lubię tę każdą rzecz 
z osobna ale największą przyjemność  sprawia mi moż-
liwość wykreowania całości. Ta forma podoba mi się 
najbardziej.

Stroje wieczorowe, sceniczne, a  nawet suknie ślubne, 
w temacie ubrań Wojtek świetnie czuje się także w roli 
osobistego stylisty. Można z  nim się wybrać na wspól-
ne zakupy, doradzi, przejrzy naszą szafę i na tej podsta-
wie stworzy zestawy na różne okazje. – Jedna z moich 
klientek oddała się w zupełności w moje ręce, uwierzyła 
w mój talent i pozwoliła mi zmienić siebie diametralnie – 
opowiada.  – Ta zmiana była spektakularna: długie włosy 
ściąłem na krótko, rozjaśniłem do platyny. Wymieniłem 
całą szafę, dobrałem zupełnie inny makijaż. Współpra-
cowaliśmy ze sobą pięć lat.

Powoli zbliża się wiosna a wraz z nią zmiany, także na 
głowie. – Nie ma jednego wiodącego motywu, tego jak 
mamy wyglądać. Wśród panów rządzi zarost, a  u  pań 
blond,  im zimniejszy odcień tym lepiej. Cóż… w przypad-
ku kobiet nadal lepiej być blondynką – dodaje ze śmie-
chem stylista.
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Sztuka 
na głowie

Ernest Kawa Hairdesigner
70-435 Szczecin

ul. Jagiellońska 95

ad / Foto: Dagna Drążkowska

Wojtek Bartczak to utalentowany fryzjer i stylista. Należy do równie utalentowanego zespołu Ernesta Kawy 
i pracuje w jego salonie w Szczecinie. W  przypadku Wojtka słowo „fryzjer” to za mało, to prawdziwy artysta. 
Kiedy się spotkaliśmy przygotowywał swoją uczennicę do Konkursu Fryzjerskiego Srebrny Lok, który odbędzie 
się w trakcie  trwających aktualnie Targów Beauty Trends.

Prezentacja
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Wypadanie włosów to przykra dolegliwość 
zarówno u kobiet jak i u mężczyzn, a przy-
czyn jest tak dużo jak osób, które się z nią 
zmagają. Tylko dobra diagnoza i  odpo-

wiednie leczenie sprawi, że pozbędziemy się problemu.

Magiczna moc kapsułki

Z telewizora patrzy na nas smutna pani z oklapniętą fry-
zurą. Łyka magiczną pigułkę i już ma burzę loków i pro-
mienny uśmiech. Raz, dwa i  po problemie. Rzeczywi-
stość nie jest jednak tak kolorowa jak w reklamie. I choć 
przekonują nas, że jest inaczej, nie ma jednego leku na 
wszystko, bo i przyczyn problemu może być mnóstwo.

– Nie można ustalić jednej, głównej przyczyny wypadania 
włosów. Może być ono spowodowane wieloma czynnika-
mi. Należy do nich stres, choroby autoimmunologiczne, 
problemy hormonalne, przetłuszczająca się skóra głowy, 
nieodpowiednia pielęgnacja, zatrucie metalami ciężkimi 
takimi jak rtęć i arsen, choroby skóry. U mężczyzn przy-
czyną może być wysoki poziom testosteronu, a u kobiet 

magiczny okres menopauzy lub czas po porodzie – wy-
mienia Ilona Gryczka trycholog z Kliniki Włosa.

Wypadanie włosów jest problemem medycznym i  wy-
maga konsultacji ze specjalistą. Tylko przeprowadzenie 
dokładnych badań i  wywiadu lekarskiego pomoże zna-
leźć skuteczny sposób na pozbycie się tej wstydliwej 
dolegliwości. Internista, dermatolog albo trycholog po-
winien przeprowadzić dokładny wywiad i zlecić badania.

Babcia wie najlepiej?

Można szukać domowych sposobów na bujną czupry-
nę. Jest to jednak rozwiązanie tylko dla osób zdrowych, 
które nie mają problemów hormonalnych i  prowadzą 
zdrowy styl życia. Przeciwwskazaniem do własnych eks-
perymentów jest bardzo duża utrata włosów i problemy 
zdrowotne.

– Nasze babcie stosowały domowe wcierki, maseczki 
z jajka i nafty i to działało. W tamtych czasach było jed-
nak inne jedzenie i  inny klimat, wypadanie włosów nie 

Gdy wypadają 
włosy

Znasz ten moment o poranku, kiedy widzisz na swojej poduszce zdechłego chomika, a przynajmniej kępkę włosów 
wyglądającą jak martwy zwierz? Taki widok spotyka mnóstwo osób i fakt, że dziennie wypada każdemu z nas około 
100 włosów wcale nie jest pocieszający. Obawa przed łysymi plackami na głowie pozostaje.



było takim problemem jak jest teraz. Oczywiście mo-
żemy próbować zadziałać samodzielnie. W  przypadku 
wyboru ziół należy zwrócić szczególną uwagę na pro-
dukty do skóry głowy, ponieważ każdy z nas jest inny. 
Niewiedza zielarska może nam narobić szkód, nie każdy 
preparat zadziała tak, jak byśmy tego chcieli. Można tak-
że pić herbatki ziołowe ze skrzypu, pokrzywy czy melisy 
– dodaje Ilona Gryczka.

Bardzo złe, zarówno dla skóry głowy jak i samych wło-
sów, jest nieodpowiednie, nadmierne wycieranie i  cze-
sanie, a także ciasne związywanie ich w warkocze, koki 
i upięcia. To nadwyręża skórę głowy i przyczynia się za-
niku mieszków włosowych. Tapirowanie, używanie spi-
nek i gumek powoduje mechaniczne uszkodzenie włosa, 
mordercza bywa także wysoka temperatura, suszenie, 
stosowanie lokówek i prostownic.

– Do minimum powinno ograniczyć się takie zabiegi, jak 
trwała ondulacja, nawijanie na wałki, kręcenie, prosto-
wanie czy tapirowanie włosów. Po myciu zawsze trzeba 
pamiętać o dokładnym spłukaniu piany. Najlepiej pozo-
stawić je do samodzielnego wyschnięcia lub skorzystać 
z  suszarki z  chłodnym nawiewem. Ponieważ układanie 
to jedna z najczęstszych przyczyn powstawania uszko-
dzeń włosów, do czesania powinno się używać grzebieni 
o  rzadkich zębach lub szczotek dedykowanych do roz-
czesywania włosów – tłumaczy dr n. med. Sylwia Far-
fał-Kałucka, specjalista dermatolog-wenerolog z Laser 
Medica, Centrum Dermatologii Laserowej, Estetycznej 
i Dermatochirurgii

Na wypadanie włosów wpływ mają między innymi czyn-
niki środowiskowe i  uwarunkowania genetyczne. Przy-
czyną mogą być także zaburzenia hormonów, sytuacje 
stresowe, długotrwałe przemęczenie, zbyt duża ilość 
przyjmowanych leków, infekcje organizmu, intensywne 
odchudzanie się, nietolerancje pokarmowe, operacje 
przebiegające w narkozie, choroby skórne, osłabienie or-

ganizmu w czasie ciąży, karmienia piersią, menopauzy, 
choroby nowotworowe. Nie bez znaczenia jest nieprawi-
dłowa dieta. Brak niezbędnych składników odżywczych 
wpływa na cały nasz organizm. Kolejne przyczyny to ob-
fite miesiączki, zaawansowany wiek biologiczny, a także 
zaburzenia psychiczne. Każdy z wymienionych przykła-
dów będzie wymagał osobnego leczenia.

Ogarnij to kompleksowo

Żeby wyleczyć lub zadbać o  włosy i  skórę głowy, trze-
ba zadziałać z  kilku stron. Wizyta u  specjalisty i  bada-
nia to jedno, ale warto pamiętać o  tym co i  jak się jak 
spożywamy. Nasz organizm to skomplikowana machina 
i dbając o nią kompleksowo można pomóc sobie na wielu 
płaszczyznach. Palenie tytoniu i nadmierne spożywanie 
alkoholu także nie jest najlepsze dla włosów. Nie warto 
nadużywać leków i suplementów, wszystko musi być do-
stosowane do potrzeb.

– Ogólne zalecenia dotyczące walki z nadmiernym łysie-
niem to regularna kontrola stanu zdrowia, wzmocnienie 
odporności organizmu, zdrowa zbilansowana dieta, wal-
ka ze stresem, rzucenie palenia, ochrona włosów przez 
promieniowaniem UV, unikanie agresywnych zabiegów 
fryzjerskich, leczenie wszelkich dolegliwości skórnych, 
masaż głowy oraz stosowanie odpowiednich kosmety-
ków do pielęgnacji – podpowiada dr n. med. Sylwia Far-
fał-Kałucka.

Podejście do klienta trychologicznego powinno być ho-
listyczne. Suplementy są ważne, ale muszą współgrać 
z  tym jak się odżywiamy. Najlepsze efekty daje odpo-
wiednie połączenie diety z  suplementacją, stosowanie 
odpowiednich preparatów i  kuracji trychologicznych. 
Ważna jest systematyczność, a także czas terapii. Jeśli 
więc masz dość pukli włosów na poduszce zacznij dzia-
łać od razu.
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Gwiezdny 
minimalizm
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Manuesti Style

Znudziły Ci się już jednokolo-
rowe paznokcie, ale nie lubisz 
przepychu na dłoniach? Wy-
próbuj wariację na temat fran-
cuza! Zamiast prostej kreski na 
szczycie płytki, asymetrycznie 
łączymy dwa kolory. Aby uzy-
skać w tej stylizacji więcej ko-
loru położyłyśmy je również 
samodzielnie na dwóch palach 
u każdej dłoni. A kolory? Jedne 
z najmodniejszych w tym sezo-
nie – lila i fiolet.

Trendseterka

Negativ Space to trend, który 
zakłada pozostawienie części 
płytki paznokcia nie pokry-
tej kolorem. Najprostszy ze 
wzorów to ten prezentowany 
powyżej, gdzie kolor został po-
łożony mniej więcej do połowy 
paznokcia. To najbardziej mi-
nimalistyczny trend z naszego 
zestawienia. Jeżeli chcesz uzy-
skać ciekawszy efekt użyj moc-
nego koloru (żółci, butelkowej 
zieleni) i zaznacz wyraźnie gra-
nicę tak jak my – za pomocną 
cyrkonii, albo cienkiego paska.
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Sięgaj gwiazd!

Moda na gwiazdki z  tygodnia 
na tydzień coraz bardziej 
umacnia się na swojej pozy-
cji. Tej wiosny będziemy nosić 
na paznokciach gwiazdy, ga-
laktyki i  gwiazdozbiory, oraz 
najbardziej wdzięczne – znaki 
zodiaku. Trend ten zadowoli 
minimalistkę jak i  miłośniczkę 
błyskotek. My postanowiły-
śmy znaleźć złoty środek. Na 
nude podkładzie umieściłyśmy 
złotą wariację na temat gwiaz-
dozbiorów wykonaną przy po-
mocy cyrkonii i złotej tasiemki.
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Skąd pomysł na stworzenie pakietu badań 
właśnie dla czterdziestolatków. To przecież 
wciąż młodzi ludzie. 
Żyjemy coraz dłużej, to niezwykle cenne. Liczy 

się jednak także jakość naszego życia. Chcielibyśmy być 
jak najdłużej zdrowi i fizycznie i umysłowo. Zadbać o to 
należy już w młodym wieku. Teoretycznie wszyscy wie-
my, że profilaktyka jest bardzo ważna. Mówienie o tym, 
że regularne badania mogą uratować życie, zwiększyć 
szanse na skuteczną walkę z chorobą wydaje się banal-
ne. Jednak niestety, szczególnie młode osoby, gdy czują 
się dobrze, nie myślą o tym, by sprawdzić swoje zdrowie 
zanim pojawią się pierwsze objawy. 

Dlatego zachęcamy nie tylko czterdziestolatków, ale 
także osoby młodsze, nawet przed trzydziestką, by regu-
larnie się badały. W tym celu lekarze naszego Centrum 

stworzyli pakiety, które zawierają najważniejsze bada-
nia, by móc sprawnie i w szerokim zakresie przeanalizo-
wać stan swojego zdrowia.

Co obejmują te pakiety, jakie badania?
Pamiętajmy, że na pierwszym miejscu w zachorowalno-
ści i przyczynach śmierci w Polsce są choroby układu ser-
cowo-naczyniowego oraz choroby nowotworowe. Profi-
laktyka powinna być więc głównie ukierunkowana na 
wykrycie tych dolegliwości. U kobiet bierzemy pod uwa-
gę choroby nowotworowe narządu rodnego oraz piersi, 
u mężczyzn nowotwór prostaty, który plasuje się na dru-
gim miejscu zachorowalności oraz nowotwór jąder, co-
raz częściej występujący u coraz młodszych mężczyzn 
(nawet przed trzydziestką!). Pakiety zawierają też bada-
nia w kierunku chorób serca, układu krążenia i naczyń, 
chorób cywilizacyjnych takich jak cukrzyca i miażdżyca 

Osoby, które przekraczają magiczną barierę 40 lat powinny profilaktycznie przyjrzeć się swojej kondycji 
zdrowotnej. Szczególnie, jeśli dotychczas jeszcze tego nie robiły lub niezbyt regularnie – mówi dr Maria Korzonek 
z Centrum Diagnostyki Medycznej HAHS. – Pomocne w wykonaniu kompleksowego przeglądu stanu zdrowia 
są pakiety przygotowane osobno dla pań i panów, dzięki którym można wykonać badania pod kątem wielu 
schorzeń. Nawet w ciągu 1 dnia!

Bilans 40-latka 
- idealny prezent na urodziny



oraz chorób nerek, wątroby i tarczycy. Uwzględnione są 
nie tylko badania laboratoryjne, ale także konsultacje u 
specjalistów oraz badania USG, dzięki którym jesteśmy 
w stanie wykryć nawet niewielkie zmiany patologiczne.  

Jak przebiega proces diagnostyczny? 
Wszystkie badania możemy zaplanować w ciągu jed-
nego dnia, jeśli pacjent dysponuje odpowiednią ilością 
czasu. Badania wykonujemy na miejscu, w Centrum Dia-
gnostyki Medycznej HAHS. W naszym centrum  dyspo-
nujemy nowoczesnym sprzętem do wszechstronnej dia-
gnostyki rentgenowskiej i ultrasonograficznej. Badania 
USG stanowią „pierwsze drzwi” do profilaktyki chorób 
serca, tarczycy, wątroby czy narządu rodnego u kobiet. 
Wykonujemy także USG piersi, a w przypadku wskazań 
do mammografii wykonujemy ją przy pomocy aparatu-
ry cyfrowej. Daje ona precyzyjny obraz, dzięki któremu 
wykrywalność nowotworów jest znacznie większa, niż 
przy zdjęciach na tradycyjnej kliszy. Robimy także mam-
mografię 3D, jako jedyni w województwie zachodniopo-
morskim. Pierś w ujęciu 3D jest skanowana pod różnymi 
kątami, oceniamy ją milimetr po milimetrze. Pozwala to 
wykryć zmiany, które mogą być niewidoczne na stan-
dardowym, płaskim zdjęciu. Dzięki tej metodzie często 
można odróżnić zmiany łagodne od złośliwych. Wiemy 
wówczas od razu, czy należy kierować pacjentkę na 
biopsję, rezonans, czy nie ma takiej potrzeby. 

Czy są to badania wyłącznie dla osób czterdziesto-
letnich, czy o taki bilans mogą poprosić także osoby 
młodsze?
Warto, by osoby w młodszym wieku skorzystały także 
z tej możliwości. Bardzo często subiektywny stan na-
szego zdrowia nie odzwierciedla faktycznego. Ponadto, 
każdy z nas jest obciążony po rodzicach, dziadkach, czy 
to chorobami nowotworowymi, czy chociażby choroba-
mi serca. Również nasz styl życia, praca, to co jemy, jak 
spędzamy czas ma na nas ogromny wpływ. Powiedziała-

bym wręcz, że w wieku 40 lat już najwyższy czas bacz-
niej przyjrzeć się swojej kondycji. Wiele osób jednak nie 
wie, w jaki sposób należy się przebadać, które badania 
są ważne. Pakiet dedykowany kobietom i mężczyznom 
skutecznie w tym pomoże. 

Osoby, które chciałyby się bardziej szczegółowo prze-
badać tylko w kierunku konkretnej grupy chorób mogą 
wybrać inne pakiety, np. kardiologiczny, czy profilaktyki 
nowotworowej. 

Jaki jest kolejny krok po wykonaniu badań?
Wyniki wszystkich badań są analizowane przez lekarza i 
omawiane z pacjentem na wizycie, która jest zwieńcze-
niem procesu diagnostycznego. Pacjent otrzymuje reko-
mendacje nt. dalszej diagnostyki lub leczenia, jeśli jest 
potrzebne oraz wskazówki dotyczące diety, stylu życia, 
które pomogą długo cieszyć się dobrym zdrowiem. 

Jak długo czekamy na wyniki? Oczekiwanie tygodnia-
mi byłoby dla pacjenta stresujące. 
Wyniki większości badań są gotowe jeszcze tego same-
go dnia. Tylko na niektóre badania laboratoryjne trzeba 
poczekać ok. 4-5 dni. Cały proces nie  trwa zatem dłużej 
niż tydzień i wystarczą tylko dwie wizyty w naszym Cen-
trum, by się przebadać i poznać stan swojego zdrowia. 
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Rozmawiał: Andrzej Kus / Foto: materiały prasowe

Centrum Diagnostyki 
Medycznej HAHS

ul. Felczaka 10, Szczecin
www.hahs-lekarze.pl 





Większość osób, które poddają się temu za-
biegowi, jako powód podaje obawę przed 
utratą pracy, bądź przeszkodę w zdobyciu 
awansu. Inną przyczyną jest przemijająca 

moda na niektóre motywy graficzne na ciele. Nie tak 
trudno wyobrazić sobie entuzjazm i  impuls, pod wpły-
wem którego ktoś decyduje się na wykonanie tatuażu. 
Czasem nowe znajomości czy zmiany w  życiu mogą 
zmienić tę decyzję w kłopot. Usunięcie tatuażu jest za-
daniem o  wiele trudniejszym, niż jego wykonanie. Taki 
zabieg bywa bolesny, kosztowny i wymaga nawet kilku-
nastu powtórzeń.

Nasza klinika jako jedna z pierwszych w Polsce wprowa-
dziła do swojej oferty Laser PicoSure®Cynosure, będący 
ultranowoczesnym, aleksandrytowym laserem picose-
kundowym. –To jedna z  najbardziej zaawansowanych 
technologii w dziedzinie laserów na świecie, przeznaczo-
nych do usuwaniu tatuaży, przebarwień, melasmy i blizn 
– mówi dr Piotr Zawodny, właściciel Kliniki Zawodny 
Estetic. Dzięki niemu pomagamy w  skutecznym i  bły-
skawicznym usunięciu niechcianych tatuaży, makijażu 
permanentnego we wszystkich kolorach oraz nawraca-
jących przebarwień. Co istotne, zabieg jest mniej bole-
sny, bez szpecących blizn i znamion, które towarzyszyły 
tradycyjnym metodom.

W  PicoSure zastosowano nowatorską i  unikalną tech-
nologię najkrótszej wiązki laserowej liczonej w  pikose-

kundach. Działanie tego urządzenia polega na tym, że 
bardzo krótkie impulsy (bilionowe części sekundy) ener-
gii powodują intensywne, fotomechaniczne uderzenie 
w  pigment rozbijając go na malutkie cząsteczki, które 
z  łatwością są metabolizowane przez komórki układu 
immunologicznego organizmu. – Tak krótka wiązka 
światła laserowego pozwala na przeprowadzanie zabie-
gów niezwykle szybkich, cechujących się ogromną sku-
tecznością i skracających do absolutnego minimum czas 
rekonwalescencji pozabiegowej – mówi dr Piotr Zawod-
ny. Dodatkową i niezaprzeczalną zaletą tego urządzenia 
jest to, iż jest to laser aleksandrytowy o  długości fali, 
która absorbowana jest przez inne niedostępne dla po-
zostałych laserów kolory barwnika.

Laser PicoSure jest milowym krokiem w medycynie es-
tetycznej i  jak uważają eksperci, zapewnia pacjentowi 
pełne bezpieczeństwo przed poparzeniami, komfort 
w trakcie zabiegu, spektakularne efekty i szybki powrót 
do formy.

Klinika Zawodny Estetic
ul. Ku Słońcu 58, Szczecin

tel. 504 948 320, 
508 719 262, 508 752 460

recepcja@estetic.pl
www.klinikazawodny.pl

Tatuaż - moda czy przeżytek?
W USA gwiazdy masowo usuwają tatuaże. Jedna ze znanych, amerykańskich aktorek usunęła swój tatuaż 
z ramienia, gdyż przeszkadzał jej w pracy. Najnowsze badania wykazały, iż od 2011 roku liczba zabiegów
laserowego usuwania tatuażu wzrosła o ponad 40 procent i nadal rośnie.
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Face-modeling zmienił moje postrzeganie wła-
snego zawodu – mówi Agata Kampioni, właści-
cielka Be Beauty. – Przekonałam się, że nie tylko 
wypełniacze są świetną metodą na zatrzymanie 

młodości. 

Powrót do natury

Masaż liftingujący oparty na modelowaniu twarzy przy 
pomocy dłoni nie jest z pozoru niczym nowym, bo ba-
zuje na popularnej w Azji akupresurze. Nowatorskie jest 
jednak wykorzystanie jej nie tylko na potrzeby zdrowot-
ne, ale także do zadbania o wygląd. W końcu zdrowa skó-
ra, to piękna skóra. Face-modeling pomaga zachować 
i  przywrócić młody wygląd i  poprawia samopoczucie, 
a jego działanie da się w łatwy sposób wytłumaczyć, bo 
wykorzystuje naturalne procesy zachodzące w naszym 
organizmie. Odpowiednie uciskanie poprawia ukrwienie 
i  dotlenienie nawet najgłębiej położonych mięśni twa-
rzy. Tak usprawniony przepływ krwi i limfy pozwala z ko-
lei na lepsze odżywienie komórek i pobudza je do zwięk-
szonej produkcji kolagenu, która może trwać nawet do 
kilku miesięcy po zabiegu. Dlatego efekty są widoczne 
już od pierwszej sesji, ale odczuwamy je znacznie dłużej, 
zwłaszcza, że masowana i  uciskana jest nie tylko skó-
ra, ale także wewnętrzna część jamy ustnej. Metoda ta 
pomaga przywrócić mięśniom ich pierwotne położenie, 
dzięki czemu twarz jest wypoczęta, owal twarzy popra-
wiony, policzki, kąciki ust czy obwisłe powieki uniesione, 
a  skóra doskonale przygotowana do ewentualnej apli-
kacji wybranych kosmetyków. Połączenie różnej inten-
sywności ucisku z masażem pomaga spłycić zmarszczki 
i wyraźnie zmniejszyć worki pod oczami. 

Nie tylko twarz

Wbrew nazwie face-modeling ma wpływ nie tylko na 
twarz, ale i całe ciało, bo dzięki odpowiednim uciskom 
do lepszej pracy stymulowane są także narządy we-
wnętrzne. Zgodnie z naturalną medycyną chińską twarz 
jest mapą wielu punktów refleksologicznych, które po-
przez przez tysiące zakończeń nerwowych połączone są 
z narządami i układami całego ciała, umożliwiając swo-
bodny przepływ życiowej energii. Zaburzenie funkcjo-
nowania tych połączeń powoduje problemy zdrowotne. 

Znajomość i odpowiednie uciskanie punktów na twarzy, 
ale i ciele, pomaga przywrócić równowagę energetyczną 
i poprawia kondycję masowanej skóry oraz uelastycznia 
mięśnie. – W  ten sposób poprawiamy też odporność 
organizmu, a nie ma przecież nic piękniejszego niż natu-
ralnie i młodo wyglądające ciało. Co ważne, metoda ta 
nie ma skutków ubocznych. Nie ma więc nic lepszego jak 
natura – przekonuje Agata Kampioni.

Poznaj mapę 
swojej twarzy

Instytut Urody Be Beauty
 Szczecin, ul. Łukasińskiego 40/12

tel. 513 086 098
 www.bebeauty.szczecin.pl
/ Instytut Urody Be Beauty

im / Foto: Dagna Drążkowska

Coraz więcej klientek gabinetów kosmetycznych 
odczuwa przesyt medycyną estetyczną. Szukając 
innych, skutecznych rozwiązań, właścicielka Instytutu 
Urody Be Beauty zaproponowała paniom zabieg 
face-modelingu, stając się prekursorką tej metody 
w Szczecinie.

Prezentacja

Ciesz się gładką skórą.
W marcu depilacja pach jedynie 10 zł*

*regulamin promocji dostępny na stronie www.vitaskin.pl

DEPILACJA LASEROWA

ul. Księcia Bogusława X 9/3
www.vitaskin.pl

tel: +48 570 966 617
fb / VitaSkinClinic
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Jak nasze jelita reagują na produkty bezgluteno-
we? Czy rzeczywiście te produkty są zdrowe?
Gluten powinny wykluczyć z diety i zastąpić produk-
tami bezglutenowymi osoby z  rozpoznaną celiakią 

     lub nietolerancją glutenu. Należy jednak mieć na uwadze, 
że produkty te, zwłaszcza przetwarzane, często zawie-

rają inne składniki, które nie zawsze są zdrowe. Mogą 
zawierać np. dużo cukru, konserwantów, substancji po-
mocniczych zastępujących gluten, które potrafią nieko-
rzystnie wpływać na zdrowie jelit. Duża ilość cukru, sa-
charozy może prowadzić m.in. do zaburzeń mikroflory 
jelitowej i powodować dolegliwości ze strony przewodu 

Koniecznie 
zadbaj o jelita

Czy coca-cola jest rzeczywiście niezdrowa, a dieta bezglutenowa poprawia nasz komfort życia? Kiedy powinniśmy 
skorzystać z pomocy lekarza i sprawdzić kondycję naszych jelit? Między innymi na te pytania odpowiedział nam 
gastrolog dr n. med. Wojciech Marlicz. 



pokarmowego. Pamiętajmy też, że produkty bezglute-
nowe są droższe. Ułożenie zdrowej diety, zwłaszcza na 
początku, wymaga więc sporo wysiłku, a także wiedzy.

Istnieje przekonanie, że spustoszenie w jelitach sieje 
m.in. coca-cola. Czy jest to prawda – czy może ona 
nie jest aż tak bardzo szkodliwa? 
Coca-cola w małych ilościach, przyjmowana rzadko, raz 
na jakiś czas może być bardzo pomocna w  łagodzeniu 
dolegliwości jelitowych. Zawiera kwas fosforowy, który 
nadaje jej określone walory smakowe, ale też posiada 
właściwości podobne np. do kwasu żołądkowego. Poza 
tym kwas ortofosforowy bierze udział w metabolizmie 
węglowodanów, białek i tłuszczów. Opowieści o korzyst-
nym, łagodzącym dolegliwości bólowe brzucha działaniu 
u dzieci i dorosłych nie są przesadzone. Problemem jest 
za to duża zawartość cukru w coca-coli. Niezdrowe jest 
więc regularne jej picie w dużych ilościach.

Czego jeszcze powinniśmy się wystrzegać, by unik-
nąć problemów z jelitami?
Stresu, jedzenia w  pośpiechu, produktów smażonych, 

podgrzewanych do wysokich temperatur sięgających 
powyżej 100 stopni. Nie przesadzajmy z  mlekiem kro-
wim oraz produktami zawierającymi cukier. Nie do-
sładzajmy, starajmy się unikać także mięsa. Według 
raportu WHO jedzenie mięsa  zwłaszcza czerwonego, 
wieprzowiny – może zwiększać ryzyko zachorowania na 
raka jelita grubego nawet o 20 procent. Warto stosować 
dietę bogatą w świeże, surowe warzywa i owoce z niską 
zawartością cukru, ale za to z wyższą zawartością tłusz-
czu. Należy jeść świeże i suszone przyprawy oraz pić np. 
zieloną herbatę. Polecam także stosować probiotyki 
oraz witaminę D.

Jak często powinniśmy badać stan naszych jelit? 
Kolonoskopia jest bardzo ważna. Powinniśmy ją wyko-
nywać regularnie po 50. roku życia. Jeżeli jelito jest do-
brze oczyszczone, pacjent nie ma obciążeń nowotwo-
rem w rodzinie, a także jeżeli w dokładnie wykonanym 
badaniu nie wykazano zmian to takie badanie wykonuje 
się raz na 5-10 lat. W innych przypadkach może być po-
trzeba wykonania kolonoskopii częściej. Zaleca się tak-
że by badały się osoby po 40. roku życia, u których bliscy 
I stopnia chorowali na nowotwór. Warto także rozważyć 
wykonanie kolonoskopii u osób otyłych, z cukrzycą czy 
nadciśnieniem. Jeżeli w rodzinie, u młodych osób w wie-
ku 30-40 lat, występowały nowotwory przewodu pokar-
mowego należy wykonać badanie jelita grubego mając 
10 lat mniej, niż wystąpiło zachorowanie u krewnego.

Jakie są najczęstsze choroby jelit i z czego one wyni-
kają? Czy rzeczywiście choruje coraz więcej osób?
Tak, coraz częściej chorują osoby młode. Z roku na rok 
jest ich coraz więcej. Przede wszystkim dotykają je cho-
roby zapalne jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzo-
dziejące zapalenie jelita grubego. Dolegliwości te wyni-
kają ze zmian w mikroflorze jelitowej w wyniku zmiany 
stylu życia. Głównym sprawcą jest stres oraz nieodpo-
wiednia dieta złożona z przetworzonych produktów, po-
zbawiona enzymów i żywych mikroorganizmów. 

Jakie objawy powinny nam dać do myślenia, że nale-
ży się zgłosić do lekarza?
Wszelkie tzw. objawy alarmowe: krew w stolcu, niekon-
trolowane chudnięcie, ból pojawiający się w nocy – bu-
dzący ze snu, przewlekła biegunka, brak apetytu oraz 
obciążony wywiad rodzinny w kierunku nowotworów. 

Podsumowując: w jaki sposób powinniśmy prawidło-
wo zadbać o nasze jelita?
Powinniśmy starać się żyć bez pośpiechu, unikać stre-
su, przeznaczać odpowiedni czas na sen i odpoczynek, 
w  zgodzie z  rodziną, otoczeniem. Należy pamiętać 
o tym, by w miarę możliwości zdrowo się odżywiać, uni-
kać zbyt dużej ilości leków, dbać o odpowiednie nasło-
necznienie oraz przyjmować probiotyki.
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Sprawdziłam, co warto i co można zmienić w swo-
im wyglądzie by poczuć się świeżo i  młodo – 
opowiada dziennikarka. – Po przeprowadzeniu 
szczegółowego wywiadu medycznego i zadaniu 

kilku pytań dotyczących tego, co sama chcę w  sobie 
zmienić, zapoznałam się z listą oferowanych zabiegów, 
zaczynając od tych z  wykorzystaniem osocza boga-
topłytkowego, poprzez te oparte na kwasie hialurono-
wym i  toksynie botulinowej, aż do wykorzystania nici 
PD oraz mezoterapii igłowej i mikroigłowej. Dodatkowo 
w klinice mogę skorzystać m.in. z zabiegów kosmetolo-
gicznych na twarz i ciało, makijażu permanentnego czy 
stylizacji paznokci. Moją uwagę jednak zwróciły… usta.

Kształtne, błyszczące i  pełne usta są jednym z  najbar-
dziej zauważalnych atutów kobiety. Piękne i zmysłowe 
świadczą nie tylko o naszej urodzie, ale dodają pewności 
siebie. Jednak w ich przypadku łatwo popaść w przesa-
dę, która spowoduje, że będziemy wyglądać karykatu-
ralnie i sztucznie. – Jak we wszystkim tak i tu doradzam 
umiar, tzw. „kacze” usta już dawno wyszły z mody. Teraz 
podkreślamy ich naturalny kształt – przekonuje dok-
tor Anna Kępka. – Jedną z najpopularniejszych obecnie 
metod poprawiania wyglądu stało się modelowanie ust 
– poprawianie ich konturu i powiększanie objętości. Są 
wtedy lepiej nawilżone, odzyskują kolor i  młodzieńczą 
jędrność. Dodatkowo znikają małe i większe zmarszczki 
dookoła ust, co daje ogólny efekt odmłodzenia. 

Zabieg wykonuje się z  wykorzystaniem kwasu hialuro-
nowego. – Kwas hialuronowy jest obecny jako naturalny 
składnik naszej skóry – wyjaśnia doktor Kępka. – Jego 
obecność sprawia, że jest ona odpowiednio uwodnio-
na, sprężysta i elastyczna. Przyspiesza również gojenie 
się ran i  opóźnia proces fotostarzenia skóry. Po zabie-
gu usta są lekko opuchnięte przez parę dni natomiast 
efekt powiększonych i  mocno nawilżonych ust potrafi 
się utrzymać do roku.
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Piękne usta 
na wiosnę

Szczecin, ul. Rydla 71  
tel. +48 694 071 861 
www.annakepka.pl 

/gabinet.anna.kepka

ad / Foto: materiały prasowe

Po udanym początku roku dla wielu z nas przyszedł 
czas spełniania noworocznych obietnic, dotyczą one 
często naszego wyglądu. Z pomocą może nam przyjść 
medycyna estetyczna. Nasza dziennikarka Aneta Dolega 
postanowiła odwiedzić Klinikę Medycyny Estetycznej 
lek. Anny Kępki.

Anna Kępka jest absolwentką  Wydziału Lekar-
skiego Pomorskiej Akademii Medycznej  oraz 
specjalistą chorób wewnętrznych. Jest również 
lekarzem medycyny estetycznej, członkiem 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej 
i Anti-Aging oraz Polskiego Towarzystwa Leka-
rzy Medycyny Estetycznej „Polme”. W  Klinice 
oprócz zabiegów, prowadzone są szkolenia 
z  zakresu medycyny estetycznej. Składają 
się z części teoretycznej (moduł menadżerski 
i medyczny) i praktycznej (uczestnik wykonuje 
zabiegi pod okiem pani doktor, na modelkach). 

Prezentacja

przed po



Bellissima Studio Urody, ul. Powstańców Wielkopolskich 66/68, 70-111 Szczecin,
fb / Bellissima, fb / Gabinet Kosmetyczny Patrycja Pawluk, Magdalena Sachs Buczek

Bellissima Studio Urody zostało stworzone z myślą o nowoczesnej i szybko żyjącej kobiecie. 
Cechuje nas wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i pasja do zawodu. 

Możemy poszczycić się dużą grupą wiernych i zadowolonych klientów. 

FRYZJERSTWO 
- fryzjerstwo damskie (koloryzacja, strzyżenie)
- fryzury okolicznościowe
- odbudowa włosa (rekonstrukcja Joico, Keune)
- przedłużanie włosów (hairtalk)
- metamorfozy (dobór koloru i fryzury)

PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP
- manicure klastyczny na ciepło w kremie
- manicure hybrydowy
- manicure hybrydowy french
- manicure “busines” dla Panów
- pedicure klasyczny, klasyczny hybrydowy
- żelowanie paznokci
- przedłużanie paznokci na formie 

PIELĘGNACJA TWARZY I CIAŁA
- zabiegi pielęgnacyjne  na twarz Mary Cohr
- laser Opt Neo (fotoodmładzanie, fotoepilacja, 
   peeling węglowy, fale radiowe na twarz i ciało)
- endermologia na ciało
- żelazko przeciwzmarszczkowe
- mezoterapia mikroigłowa    

NASZ ZESPÓŁ:
Stylistki fryzur:  
Magdalena Domaradzka, tel. 508 210 697

Anna Jankowska, tel. 505 449 344

Pielęgnacja dłoni i stóp: 
Magdalena Kaźmierczak, tel. 513 090 510

Kosmetyka twarzy i ciała, stylizacja rzęs: 
Magdalena Sachs Buczek, tel. 667 030 759

Kosmetyka twarzy i ciała: 
Patrycja Pawluk, tel. 603 589 443

Recepcja i obsługa klienta: Milena Lachowicz

Zapraszamy na pyszną aromatyczną kawę z pianką 



zacznijmy od tego, czym jest gluten. Do „glute-
nu” zalicza się mieszaninę białek występują-
cych w  zbożach, głównie gliadynę i  gluteliny 
pszenicy, ale także innych zbóż: jęczmienia, 

żyta, pszenżyta, owsa. Zboża te, a  w  szczególności 
pszenica (obok kukurydzy i ryżu), są podstawą żywienia 
ludzi od tysięcy lat, a człowiek po raz pierwszy z glute-
nem zetknął się co najmniej 10 000 lat temu. Gluten jest 
podstawowym elementem struktury ciasta pszennego, 
niezbędnym do uzyskania odpowiedniej lepkości, sprę-
żystości ciasta i prawidłowego wypieku pieczywa. Jego 
obecność decyduje o wartości wypiekowej mąki. Gluten 

– tak jak chleb nasz powszedni – jest więc towarzyszem 
dnia codziennego. Dzisiaj wiemy, że uprawiane w  daw-
nych czasach odmiany pszenicy zawierały mniej gliady-
ny niż współczesna pszenica, a pradawny gluten różnił 
się od współczesnego.

Mało tego, do zmian w  strukturze glutenu przyczynia 
się nie tylko modyfikacja zbóż, ale także nowe techno-
logie upraw, magazynowania i przetwórstwa zbóż, choć 
nie ma twardych dowodów, że zmiana formy i  zawar-
tości glutenu w  zbożach przyczynia się do wszystkich 
problemów zdrowotnych. Dodatkowo, gluten aktualnie 

Chorzy na gluten. 
Fobia czy realne 
zagrożenie?
W ostatnim czasie coraz więcej osób zachwala dietę bezglutenową, rekomendując ją swoim znajomym. Niektórzy 
twierdzą, że eliminacja glutenu przyczynia się do lepszego samopoczucia, większej energii, szybszej utraty 
kilogramów. Czy na pewno wszyscy powinniśmy przechodzić na dietę bez glutenu? 

Zdrowie i uroda36 



znajdujemy jako wypełniacz wielu niezbożowych pro-
duktów spożywczych: wyrobów mlecznych, wędlin, 
produktów wysoko przetworzonych, podczas gdy kie-
dyś zawierały go wyłącznie zboża. Kontakt człowieka 
z glutenem w dzisiejszych czasach jest więc bardzo po-
wszechny, podobnie jak dolegliwości i objawy kojarzone 
z jego spożyciem.

Chorzy na gluten

Aktualnie rozróżnia się cztery podstawowe choroby 
w  związku z  niepożądaną reakcją na gluten: celiakię, 
alergię na pszenicę, nieceliakalną nadwrażliwość na 
gluten oraz chorobę Dühringa. Celiakia jest chorobą 
autoimmunologiczną o podłożu genetycznym, w której 
gluten działa toksycznie i  niszczy kosmki jelitowe od-
powiedzialne na wchłanianie substancji odżywczych, 

w  konsekwencji czego dochodzi do ich zaniku i  niedo-
żywienia w związku z upośledzonym wchłanianiem po-
karmu. Pojawiają się biegunki, wzdęcia, wymioty i  ból 
po spożyciu produktów zawierających gluten, następuje 
zahamowanie rozwoju. Do niedawna celiakia była uwa-
żana za chorobę małych dzieci, z której wyrasta się z po 
kilku latach stosowania bezglutenowej diety, co nie jest 
prawdą. Jedyną metodą leczenia celiakii jest stosowa-
nie przez całe życie diety bezglutenowej. Niestety, cho-
roba może ujawnić się w  każdym wieku pod wpływem 
różnych czynników i w różnych stanach fizjologicznych: 
w okresie dojrzewania, w ciąży, w czasie obniżenia od-
porności, w związku z silnym stresem. 

Symptomy celiakii poronnej (utajonej) objawiającej się 
w późniejszym wieku niż wiek dziecięcy mogą być mniej 
specyficzne. Czasem jedyną manifestacją choroby jest 
osłabienie, ciągłe zmęczenie, zaburzenia nastroju, na-
wroty zapaleń trzustki, trudności z  zajściem w  ciążę. 
Szacuje się, że celiakia dotyczy 1-3 proc. populacji, nie 
jest więc chorobą powszechną. Schorzeniem, które bez 
wątpienia przyczyniło się do powszechnego przechodze-
nia na dietę bezglutenową, szczególnie w dobie mody na 
diety bardzo nisko węglowodanowe, jest nieceliakalna 
nadwrażliwość na gluten, której istnienie długo pod-
dawano w  wątpliwość, jednak w  ostatnich latach po-
twierdzono, że choroba istnieje i cierpi na nią blisko 10 
proc. populacji. Najczęściej występującym objawem nie-
celiakalnej nadwrażliwości na gluten są wzdęcia, gazy, 
biegunki, czyli objawy związane z  jelitami, ale u części 
chorych pojawiają się niespecyficzne symptomy poza-
jelitowe i  ogólnoustrojowe takie jak bóle głowy, mię-
śni, kości, uczucie senności, apatii i obniżenia nastroju, 
„zamulenia”, które określa się mianem „mgły umysło-
wej” (brain fog), może pojawić się niedokrwistość, czy 
osteoporoza u  młodych osób. Ostatnim schorzeniem, 
związanym z nieprawidłowym trawieniem białek glute-
nowych jest choroba Dühringa. Jest to choroba dermato-
logiczna, objawiająca się swędzącymi, pęcherzykowymi 
zmianami na skórze, rumieniem, zlokalizowanymi naj-
częściej w okolicach kolan, łokci, pośladków.

Zrób badania

Należy również wspomnieć, że także w  przewlekłych 
chorobach zapalnych jelit może dojść do przejściowej, 
wtórnej, nabytej nietolerancji glutenu. Jak zatem widać, 
panorama schorzeń glutenozależnych jest szeroka. Jeśli 
mamy podejrzenia oparte na obserwacji reakcji organi-
zmu na spożyty pokarm, że gluten może nam szkodzić, 
przed zastosowaniem diety eliminującej gluten z menu, 
powinniśmy koniecznie przeprowadzić badania diagno-
styczne, by wykluczyć celiakię i alergię na białka psze-
nicy. Rozróżnienie, czy chorujemy na celiakię czy też 
mamy nieceliakalną nadwrażliwość na gluten jest bar-
dzo istotne. W przypadku nieceliakalnej nadwrażliwości 
na gluten pozytywne testy serologiczne potwierdzają 
chorobę u  połowy pacjentów, jednak brak przeciwciał 
nie oznacza, że choroby nie ma. Tutaj diagnostyka jest 
trudniejsza i często opiera się na dokładnych obserwa-
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cjach reakcji, notowaniu pojawiających się symptomów, 
pomocne są również testy genetyczne. U  osób, które 
nie wykazują obecności przeciwciał przeciw gliadynie 
w surowicy krwi, ale wykluczyli celiakię i faktycznie ob-
serwują znaczną poprawę samopoczucia po ostawieniu 
produktów zawierających gluten i nasilenie dolegliwości 
po ponownej próbie włączenia glutenu do diety, stwier-
dza się nieceliakalną nadwrażliwość na gluten.

Gluten i Hashimoto

Niekiedy kolejną rekomendacją dla wprowadzenia die-
ty bezglutenowej, ale po przeprowadzonej wcześniej 
diagnostyce w  kierunku wykluczenia celiakii i  alergii 
na białka pszenicy, są pacjenci ze schorzeniami autoim-
munologicznymi, w których organizm wyniszcza swoje 
własne tkanki. Obecnie obserwuje się znaczący wzrost 
zachorowań na schorzenia o takim podłożu, co zapewne 
wynika z  lepszej diagnostyki. Jaki jest związek glutenu 
z chorobami z autoagresji? W tych schorzeniach ogrom-
ną rolę odgrywają czynniki środowiskowe uaktywnia-
jące określone geny, w  których mamy zapisane poten-
cjalne predyspozycje do wystąpienia choroby. Są więc 
niczym zawleczka przy granacie. Istotną rolę odgrywa 
zanieczyszczone środowisko, wysoko przetworzona 
żywność, leki (w tym antybiotyki), to, w jaki sposób przy-
szliśmy na świat (drogą naturalną czy poprzez cesarskie 
cięcie), czy byliśmy karmieni piersią, czy mlekiem mody-
fikowanym. Determinantem jest także nasz styl życia. 
Te wszystkie czynniki wpływają na skład flory bakteryj-
nej naszego jelita, która ma ogromny udział w sterowa-
niu układem immunologicznym. Jeśli mamy genetycznie 
zapisaną predyspozycję do nieprawidłowej reakcji na 
gluten, może się ona objawić wyłącznie w sytuacji, gdy 
układ immunologiczny zareaguje „wezwaniem do ataku” 
na skutek przedostania się do krwi poprzez barierę jeli-
tową niestrawionych cząstek pożywienia i  toksyn bak-
teryjnych. Gluten temu sprzyja i  jest prawdopodobnie 
jednym z wielu czynników wyzwalających taką reakcję.  
Z obserwacji wynika, że gluten potęguje nieszczelność 

jelit i nasilenie objawów danej choroby, jednak póki co 
istnieją niewiele badań naukowych, które to potwierdza-
ją w sposób obiektywny. Gluten wchodzi także w reakcje 
krzyżowe z enzymem tarczycy – peroksydazą tarczyco-
wą, a przeciwciała przeciw-glutenowe mogą omyłkowo 
niszczyć tarczycę (choroba Hashimoto występuje cztery 
razy częściej u osób z celiakią, jednak póki co nie ma re-
komendacji, by stosować rutynowo dietę bezglutenową 
u tych pacjentów i należy stosować zalecenia stosownie 
do występujących nietolerancji).

Uwaga na diety eliminacyjne

Pamiętajmy, że gluten to tylko jedna z  licznych grup 
białek mogących wywoływać nieprawidłową reakcję 
układu immunologicznego i  nasilać rozszczelnienie 
bariery jelitowej oraz zaostrzać stan zapalny. Dlatego 
nie obarczajmy glutenu winą za wszystko. Osoby zdro-
we nie powinny wyłączać profilaktycznie glutenu „bo 
szkodzi”. Dlaczego? Diety eliminacyjne zawsze są obar-
czone ryzykiem wystąpienia poważnych niedoborów 
żywieniowych. Dieta bezglutenowa mimo dostępności 
na rynku wielu bezglutenowych produktów jest dość 
trudna do realizacji w praktyce i niestety często opiera 
się na produktach wysoko przetworzonych, o wysokim 
indeksie glikemicznym i  wysokiej zawartości nasyco-
nych tłuszczów. Przechodząc samodzielnie na dietę 
bezglutenową narażamy się na niedobory takich skład-
ników jak białko, wapń, magnez, żelazo, wit. D, K, B1, 
B12, kwas foliowy, błonnik pokarmowy. Dieta bezglute-
nowa może zostać dobrze zbilansowana, jednak wyma-
ga to pomocy dietetyka. No i jeszcze jedno – dieta „glu-
ten free” zwykle także nie oszczędza naszego portfela. 
Gluten – wskazywany jest jako drugi (po mleku) alergen 
pokarmowy, ale to nie oznacza, że wszyscy powinniśmy 
przestać jeść produkty zbożowe pochodzące ze zbóż 
glutenowych.
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Najwyższa Izba Kontroli informuje, że rynek 
suplementów osiągnie w tym roku wartość 4 
mld złotych i będzie stale rosnąć, nawet o 8% 
rocznie. Oznacza to, że w naszych domowych 

apteczkach pojawi się jeszcze więcej niepotrzebnych, 
kolorowych tabletek na „wszystko”.

Reklama dźwignią handlu

Na wątrobę, porost włosów, paznokcie, cerę, potencję, 
witalność, odporność – reklamy bombardują nas infor-
macjami, że tabletki są dobre na wszystko, a kolorowe 
kapsułki zwalczą wszelkie dolegliwości. Mało kto wie, 
że to agencje marketingowe, a nie specjaliści przekonu-
ją statystycznego Polaka do łykania często niepotrzeb-
nych suplementów diety.

Przeprowadzone kilka lat temu przez TNS Polska bada-
nie wykazało, że wiele osób mylnie uznaje suplementy 
za „witaminy” (31 %), czy „minerały” (8 %), a aż 41 % ba-
danych przypisało suplementom diety właściwości lecz-
nicze, których te produkty nie mają. Ponadto 50 % py-
tanych niesłusznie uważało, że suplementy są tak samo 
kontrolowane jak leki. 

– Ludzie bardzo chętnie sięgają po różnego rodzaju su-
plementy. Myślę, że bardzo duży wpływ mają na to re-
klamy zamieszczane w  radiu, telewizji i  czasopismach. 
Często zdarzają się sytuacje, że pacjent przychodzi po 
produkt z  reklamy nie wiedząc w  zasadzie, na co jest, 
a jedynie cytuje fragment scenki z tejże reklamy. W jed-
nym bloku reklamowym w telewizji na 10 reklam potrafi 
być nawet 8 produktów dostępnych w aptekach – mówi 
Mateusz Walczak, magister farmacji.

Przy wyborze suplementu diety ważną rolę odgrywa 
wiarygodność producenta oraz zawarte w nim składniki, 
ważne są także ilości, proporcje, a także standaryzacja. 
O sprawdzenie tych danych warto poprosić farmaceutę, 
który na pewno wykorzysta swoją fachową wiedzę przy 
sugerowaniu odpowiedniego dla nas preparatu. Kluczo-
wa dla naszego zdrowia będzie także konsultacja z  le-
karzem. Nie każdy preparat będzie dobry na wszystkie 
schorzenia, a tabletki mogą wywołać skutek odwrotny 
do zamierzonego.

Weź pigułkę

Suplementy przeznaczone są dla ludzi zdrowych i mają 
służyć uzupełnieniu diety, a nie leczeniu. Zanim połknie-
my kolorowe tabletki warto zadać sobie pytanie czy 
w ogóle ich potrzebujemy. Większość wartości odżyw-
czych, niezbędnych naszemu organizmowi do prawidło-
wego funkcjonowania znajdziemy w  warzywniaku czy 
straganie z owocami.

– Zróżnicowana dieta to najlepsze źródło tego czego 
nasz organizm potrzebuje do zdrowia. Należy pamię-
tać, że suplementy nie spełniają wysokich farmaceu-
tycznych standardów jakości oraz często nie posiadają 
badań dotyczących ich składu. Nie mogę nigdy obiecać 
pacjentowi, że to co deklaruje w składzie producent, rze-
czywiście jest w danej tabletce, kapsułce czy syropie – 
tłumaczy Justyna Krawiec, magister farmacji.

Suplementy, którymi możemy się wspomagać, są z za-
łożenia  pozytywnymi produktami. Warto je stosować, 
jeśli nasz sposób żywienia nie dostarcza organizmowi 
wszystkich niezbędnych składników. Należy jednak pa-

Tabletka na wszystko
Według najnowszych sondaży Agencji Badań Rynku aż 72 procent Polaków zażywa suplementy diety, a prawie 
połowa stosuje je regularnie. Problem w tym, że większość osób nie ma pojęcia co spożywa, a decyzję o rodzaju 
połykanych tabletek podejmuje na podstawie obejrzanej reklamy.



miętać, że nie ma uniwersalnego zestawu witamin i mi-
nerałów, który zaspokoi niedobory każdej osoby. Jeśli 
mamy problem z  odpornością, koncentracją, wypada-
niem włosów czy suchością w  gardle, nie możemy  łyk-
nąć jednej, magicznej tabletki. Natura daje nam drogo-
cenne elementy, pozwala zamknąć w  kapsułce jednak 
tylko odpowiedni wybór przyniesie korzyści, których 
szukamy jako pacjenci czy konsumenci.

– Doustne preparaty na przykład na wypadanie włosów 
w większości przypadków zawierają kompleks witamin 
i minerałów oraz wyciągi roślinne, które mają za zadanie 
poprawić wygląd włosów oraz stymulować ich wzrost. 
W składzie takich suplementów niemal zawsze znajdują 
się: wyciąg ze skrzypu polnego i  pokrzywy, L-cysteina 
oraz biotyna, cynk i miedź. Tego typu preparaty są za-
lecane przez lekarzy jako element uzupełniający terapię 
–  tłumaczy dr n. med. Sylwia Farfał-Kałucka, specjalista 
dermatolog-wenerolog

W  pamięci zapadają reklamy sugerujące zbawienny 
wpływ niektórych składników na nasza odporność. 
Widzimy syrop malinowy i przed oczyma od razu staje 
nasza babcia, przygotowująca ciepłą herbatkę. Wielo-
składnikowy syrop z sokiem z malin i witaminą C rekla-
mujący się jako środek na przeziębienie to nic innego jak 
chwyt reklamowy. Przepłacamy myśląc, że leczniczym 
składnikiem będzie wyciąg z  pysznego owocu maliny, 
a pijemy nic innego jak cukier z aromatem, wzbogacony 
w  witaminę C. To kwas L-askorbinowy będzie składni-
kiem, który nam pomoże, a za buteleczkę z uśmiechnię-
tą babunią zapłacimy zdecydowanie więcej niż opako-
wanie witaminy C. Nie dajmy się zwieźć także pięknym 
paniom, wysportowanym panom i uśmiechniętym dzie-
ciom, jako przykładom zdrowia i  witalności. Nie warto 
klasyfikować się w żadnej z grup konsumenckich.

Są jednak kluczowe momenty, w  których możemy lub 
powinniśmy pomóc sobie suplementami. Osobom, które 
spożywają mało ryb i  mają niewiele światła słoneczne-
go, kobietom po menopauzie i w czasie karmienia pier-
sią zaleca się spożywanie więcej witaminy D3. Kobiety 
w ciąży powinny suplementować się kwasem foliowym, 
zażywać żelazo, a w II i III trymestrze także kwasy DHA 
i EPA. Przy zaburzeniach jelitowych warto pomóc sobie 
probiotykami. Do stosowania preparatów wapnia zachę-
ca się osoby, które unikają mleka i produktów mlecznych, 
natomiast witaminę B12, dla osób dorosłych powyżej 50 
roku życia, u których wchłanianie tej witaminy jest upo-
śledzone. Przypominamy jednak, że za każdym razem 
warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Suplement to nie lek

Czym konkretnie jest suplement diety dokładnie okre-
śla „Ustawa o  bezpieczeństwie żywności i  żywienia”. 
Według definicji jest to produkt złożony z  substancji 
odżywczych, traktowany jako uzupełnienie normalnej 
żywności. Skoncentrowane źródło witamin, minerałów 
lub innych substancji, dawkowane w tabletkach, kapsuł-

kach, proszku czy płynie. Witaminy i  minerały łykamy 
na potęgę. Pijemy zioła, wierząc, że wzmocnią organizm 
i uzupełnią dietę zdrowymi składnikami. Okazuje się jed-
nak, że wiara w ich ozdrowieńczą moc nie jest do końca 
uzasadniona.

– Pacjenci często nie zdają sobie sprawy, że suplement 
diety formalnie nie ma prawa wywierać działania leczni-
czego. Ma jedynie uzupełniać niedobory wynikające ze 
zbyt ubogiej w wartości odżywcze diety. Każdego dnia 
zdecydowana większa część pacjentów przychodzi po 
jakiś suplement diety, bądź dobiera go podczas realiza-
cji recepty – mówi Danuta Krawiec, magister farmacji.

Wszystkich suplementów nie wolno traktować jednako-
wo i pakować do jednego worka. Różnią się one składem 
i  potencjalnymi funkcjami. Należy do nich podchodzić 
z  dużą ostrożnością, zdecydowanie większą niż obec-
nie stosowana przez konsumentów. Lekarze zgodnie 
alarmują, że Polacy nadużywają zarówno leków jak 
u suplementów,  przeceniając tym samym swoją wiedzę 
medyczną. Nie należy diagnozować stanu zdrowia na 
podstawie reklam i informacji zawartych w kolorowych 
gazetach i ulotkach. Suplementy diety nie są lekami. Nie 
leczą ani nie zapobiegają chorobom.

– Nadmiar suplementów diety może być szkodliwy, 
zwłaszcza jeśli zażywamy kilka preparatów, które 
w  składzie posiadają te same witaminy lub minerały. 
Może to prowadzić do przedawkowania, mającego nega-
tywny wpływ na zdrowie. Na przykład namiar witaminy 
D3 skutkuje podwyższeniem poziomu wapnia we krwi, 
co w  efekcie powoduje nudności, wymioty, zaburzenia 
funkcjonowania układu nerwowego. Równie negatyw-
ny wpływ może wywołać przedawkowanie witaminy A, 
żelaza czy fluoru – informuje Karolina Siennicka-Spórna, 
lekarz.

Pojęcie „suplementy diety” brzmi fachowo, ale zgodnie 
z prawem są one zwykłą żywnością, tak jak nabiał czy 
warzywa. Każdy organizm jest inny, dlatego przyjmo-
wanie suplementów powinno być skonsultowane z  le-
karzem, farmaceutą lub dietetykiem oraz poprzedzone 
właściwymi badaniami. Tylko wtedy będziemy mieli 
pewność, że kuracja jest właściwa. Fakt, że suplement 
diety nie zaszkodził koleżance, nie oznacza, że nie za-
szkodzi nam. Każdy może inaczej zareagować na pewne 
substancje. Nie zaleca się kupowania żadnych prepara-
tów na straganach lub w internecie, szczególnie jeśli nie 
znamy ich nazwy i składu. Jeśli mamy wątpliwości należy 
sprawdzić czy dany suplement jest przebadany i zareje-
strowany na stronie internetowej Głównego Inspektora-
tu Sanitarnego - www.rejestrzp.gis.gov.pl.
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co się dzieje, gdy nie pijemy wody lub pijemy 
ją w niedostatecznej ilości?
Gdy ogólnie nie dostarczamy wystarczają-
cej ilości płynów, to niestety organizm nasz 

zaczyna być na ujemnym bilansie. Zamiast wydalać 
zaczyna gromadzić na zapas i  zaczynają się kłopoty. 
Problem ten dotyczy w szczególności kobiet. Zamiast 
cieszyć się lekkością ciała panie czują się ociężale, są 
spuchnięte. Nagle pojawiają się na wadze dodatkowe 
2-3 kilogramy. Inne przyczyny gromadzenia wody w or-
ganizmie to: naturalne zmiany hormonalne związane 
z cyklem miesiączkowym, spożywanie dużej ilości soli, 
wysoka temperatura i  suche powietrze, źle dobrane 
tabletki antykoncepcyjne, mała aktywność fizyczna, 
choroby, jak niewydolność serca, choroby nerek i nie-
doczynność tarczycy, a  także nadmierne spożywanie 
alkoholu.

W takim razie ile pić wody i jaką wodę pić?
Wodę należy pić regularnie, najlepiej małymi łykami 
i  w  niedużych ilościach. Najlepiej pić wodę mineralną. 
Można pić rozcieńczone soki owocowe, warzywne, na-
pary mięty, rumianku i dzikiej róży. Nie należy pić więk-
szych ilości wody przegotowanej, która zwiększa wy-
dalanie wody przez nerki, przyspieszając odwodnienie 

organizmu. Wodę gazowaną zaleca się pić po zakończe-
niu pracy fizycznej czy zawodów sportowych.

A co z wodą z kranu – nie nadaje się do picia i jest nie-
zdrowa? 
Specjaliści wyjaśniają, że nie ma nic bardziej mylnego. 
„W  leczeniu kamicy nerkowej zaleca się spożywanie 
wody twardej” informuje doktor Łukasz Balwicki z Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Marek Bizuk 
z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej zawia-
damia, że przed wypiciem wody kranowej nie ma potrze-
by jej filtrować ani przegotowywać, a  bywa to wręcz 
działanie niewskazane gdyż woda z kranu zawiera całą 
gamę mikroelementów i  makroelementów. Podkreśla, 
że woda w Polsce jest dużo lepszej jakości, niż ta, która 
leciała z kranów w latach 90.

Dziękuję za rozmowę.
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Źródło 
życia

Janina Kamińska
fizjoterapeutka, masażystka, 

trener personalny, instruktor fitness.
tel. 606 608 681

Rozmawiała: Aneta Dolega / Foto: Dagna Drążkowska

Woda stanowi najważniejszy składnik naszego ciała. To materiał budulcowy naszych komórek i  tkanek, bierze 
udział w wielu procesach w organizmie, lecz by zachodziły bez problemów musi być zachowany jej odpowiedni 
poziom. Mówimy wtedy o  bilansie wodnym, czyli o  różnicy pomiędzy wodą pobraną, a  wydaloną z  naszego 
organizmu. Aby „wyjść na zero” musi być zachowany constans między dostarczaną ilością płynów. O  tym jak 
bardzo ważna dla naszego organizmu jest woda rozmawiamy z  Janiną Kamińską – trenerem personalnym, 
dietetykiem i fizjoterapeutą.

Prezentacja
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Fani słodyczy często nie zastanawiają się, że wraz z kolejną porcją ciasta czy batonika zjadają również niezdrowe 
tłuszcze. Z  kolei wielbicielom grilla i  mięsiwa tłuszcz kojarzy się smacznie: z  przypieczoną karkówką, smalcem 
na pajdzie chleba, chrupiącymi skwarkami. Po prostu palce lizać! Nic dziwnego - tłuszcze w  swej chemicznej 
naturze są świetnym nośnikiem dla wielu cząsteczek smakowych i  zapachowych, dlatego większości z  nas 
tak bardzo smakuje kotlet smażony na smalcu i  kiełbaska z  grilla, choć w  skrytości ducha wiemy, że nie jest 
to zdrowe.  Są wśród nas także osoby, które restrykcyjnie i  konsekwentnie eliminują tłuszcze ze swojego 
codziennego menu, wybierając w sklepach produkty „0%”, „light”. Czy aby słusznie?

Tłuszcz 
– ograniczać, czy nie? 

Krótki przewodnik 
po zdrowych olejach
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Tłuszcz dla człowieka jest głównie źródłem ener-
gii zapasowej, pełni funkcję termoregulacyjną, 
wspiera równowagą hormonalną, a  nadwyżki 
energii z  pożywienia są zamieniane w  tkankę 

tłuszczową. Dorosła osoba nosi przeciętnie kilkanaście 
kilogramów tłuszczu. Gdyby przeliczyć to na kilokalorie 
uzbieramy około 110-115 000 kcal, co dałoby szansę prze-
życia bez dostępu do jedzenia przez około 3 miesiące. 
Problem w  tym, że „cierpimy” na permanentny dostęp 
do jedzenia, tak więc zgromadzone zapasy mogą wystar-
czyć na wiele, wiele miesięcy. Jeść więc tłuszcz, czy go 
unikać?

Bywa niezbędny 

Tłuszcz występuje praktycznie w każdym rodzaju żywno-
ści spożywanej przez człowieka, obecny w niej w postaci 
widocznej gołym okiem (słonina, oleje, masło, smalec, 
boczek, przerosty tłuszczu w wędlinach, czy mięsie), jak 
i  w  postaci niewidocznej. Obok olejów roślinnych  zna-
czącym źródłem tłuszczów są przetwory mleczne, mię-
so, wędliny, ryby, jaja, orzechy i nasiona roślin oleistych 

(np. pestki dyni, słonecznika, siemię lniane). W znacznie 
mniejszej ilości  znajdziemy go w produktach zbożowych. 

Tłuszcz obok funkcji energetycznej jest także źródłem 
bardzo ważnych dla zdrowia składników odżywczych, 
takich jak: niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe: 
omega-3 i omega-6 oraz witaminy rozpuszczalne w tłusz-
czach (A, D, E i K). Tłuszcz jest szczególnie ważny w diecie 
niemowląt i  dzieci, które intensywnie rosną i  wykorzy-
stują go bardzo efektywnie również do budowy komórek. 

Odpowiednią jego ilość muszą także spożywać kobiety 
w ciąży. Zbyt niskie spożycie tłuszczu może skończyć się 
niedoborami witamin, kwasów omega-3 i  omega-6, co 
znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia chorób cywiliza-
cyjnych. 

„Light” nie zawsze „good” 

Z drugiej strony nadmiar tłuszczu w codziennym menu, 
szczególnie w  kontekście małej aktywności fizycznej, 
zwiększa ryzyko nadwagi, otyłości i  w  konsekwencji 
wynikających z  nich schorzeń. Nie powinniśmy więc 
rezygnować z  jego spożycia, ale zadbać, by na talerzu 
znalazły się jego najzdrowsze rodzaje, czyli tłuste ryby, 
orzechy i  dostępne powszechnie zdrowe oleje roślinne, 
zastępując nimi tłuszcz pochodzący z produktów zwie-
rzęcych. Aktualnie zaleca się, by spożywać możliwie naj-
mniej tłuszczów zwierzęcych (nasyconych) na rzecz puli 
tłuszczów z roślin (jedno- i wielonienasyconych). Osoby 
ograniczające ilość spożywanych  kilokalorii powinny 
uwzględniać w swoim menu ograniczoną ilość tłuszczów,  
jednak zawsze jest wskazane, by w przeważającej części 
były to tłuszcze o wyższej jakości żywieniowej. Co jest 
również istotne, produkty „light” lub „0%”w  procesie 
produkcji są technologicznie „odchudzane” z  wykorzy-
staniem wielu substancji dodatkowych, które nie zawsze 
są mile widziane i zalecane. Dobrze jest więc przeczytać 
skład produktu i zdecydować, czy nie lepiej wybrać pro-
dukt o nieco wyższej zawartości tłuszczu, ale nieprzesad-
nie zmodyfikowany.

Dzisiaj przedstawiam Państwu najbardziej wartościowe 
z  olejów roślinnych, które warto stosować na co dzień 
w  kuchni. Jeszcze jedno: z  tłuszczem trzeba się umieć 
obchodzić. Ważne, by wiedzieć, który nadaje się do sma-
żenia, który można konsumować wyłącznie na zimno i … 
nie lać prosto z butelki, choćby to była najlepszej jako-
ści oliwa extra virgin. Dobrze jest wyrobić sobie nawyk, 
by odmierzać oleje łyżeczką (tak, małą łyżeczką a  nie 
dużą łyżką), bowiem łyżka stołowa (10g) oleju to aż 88 
kcal. Nie bójmy się więc zdrowych tłuszczów, stosujmy 
je w kuchni w niewielkich  ilościach, najlepiej wraz z wa-
rzywami, które w ich towarzystwie łatwiej oddadzą nam 
swoje witaminowe zasoby.

Olej rzepakowy 

Ze względu na skład, cenę, dostępność i uniwersalność 
technologiczną bez wątpienia możemy uznać go za króla 
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olejów.  Jest bogatym źródłem wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych omega-6 i omega-3, gdzie występuje 
pomiędzy nimi niemal idealna proporcja 2:1. 

Z punktu widzenia żywieniowego jest bodaj najbardziej 
godnym polecenia i  jednym z  najlepiej przebadanych 
tłuszczów roślinnych. Zawiera sporo witaminy E, pełnią-
cej funkcję ochronną i  zabezpieczającą kwasy omega-3 
przed utlenieniem (są trwalsze i bardziej aktywne w orga-
nizmie). Jego zaletą jest fakt, że spośród olejów zawiera 
najmniej tłuszczów nasyconych, których spożycie powin-
niśmy ograniczać. Zawiera także sterole roślinne, które 
wpływają na obniżenie we krwi frakcji cholesterolu LDL. 
Olej rzepakowy rafinowany ze względu na wysoki punkt 
dymienia (242 ºC) nadaje się do przygotowywania potraw 
smażonych i poddawanych obróbce w wysokiej tempera-
turze, ma  neutralny smak i zapach,  można go dodawać 
do wielu potraw, również do wypieków. Im wyższy punkt 
dymienia oleju, tym jego większa przydatność do smaże-
nia. Zaleca się, by do potraw przygotowywanych w wy-
sokiej temperaturze stosować oleje, które mają punkt 
dymienia powyżej 200 ºC.

Oliwa z oliwek 

Jej najbardziej wartościowa odmiana to extra virgin 
– z  pierwszego tłoczenia. W  73 procentach składa się 
z  tłuszczów jednonienasyconych, głównie z  kwasu ole-
inowego, dlatego jest tłuszczem bardzo stabilnym che-
micznie. 

Różni się jednak zna-
cząco od oleju lnianego 
i  rzepakowego zawar-
tością i  stosunkiem 
kwasów omega-6 do 
omega-3, proporcja ta 
jest mniej korzystna 
i  wynosi 10:1. Oliwa 
z oliwek zawiera także 
związki antyoksydacyjne działające ochronnie na komór-
ki naszego ciała.  Jej skład wyróżnia się na tle pozosta-
łych olejów i wiele udokumentowanych badań na dużych 
populacjach udowodniło jej prozdrowotne działanie. 
Punkt dymienia oliwy extra virgin to ok. 190-215 ºC, dla-
tego może być używana do gotowania, bądź duszenia 
w warunkach domowych, jednak długotrwałe smażenie 
na oliwie nie jest zalecane.

Olej lniany 

Odmiana tłoczonego na zimno oleju wysoko linoleno-
wego wyróżnia się największą zawartością kwasów 
omega-3 oraz innych tłuszczów nienasyconych i stanowi 
świetne źródło tych dobrych tłuszczów dla osób, które 
spożywają mało tłustych ryb. 

Niestety, zawartość tłuszczów omega-3 w oleju lnianym 
w  zależności od źródła pochodzenia wykazuje bardzo 

dużą zmienność. Kupujmy zatem olej o wysokiej zawar-
tości kwasu alfa-linolenowego od sprawdzonych produ-
centów, gdzie w procesie produkcji skład jest standaryzo-
wany, a olej odpowiednio przechowywany i dostarczany 
do punktów sprzedaży we  właściwych warunkach.  Nie-
prawidłowe i zbyt długie przechowywanie oleju lnianego 
tłoczonego na zimno powoduje zmiany w  składzie che-
micznym, staje się nieprzyjemny w  zapachu i  nie dość, 
że  traci swoje walor zdrowotne i smakowe, to może być 
szkodliwy. 

Nie wszyscy kochają olej lniany ze względu na smak, co 
może wynikać właśnie z  jego nieświeżości i niekorzyst-
nych procesów chemicznych zachodzących podczas 
zbyt długiego lub niewłaściwego przechowywania. Olej 
lniany z siemienia lnianego tłoczony na zimno jest zdro-
wym dodatkiem do warzyw, sałatek, twarożków, ziem-
niaków, kasz, past. Należy go spożywać wyłącznie na 
zimno, bez podgrzewania, co gwarantuje zachowanie 
stabilności – prawidłowo przechowywany ma delikatny, 
lekko orzechowy smak. W zestawieniu z oliwą i olejem 
rzepakowym jest jednak zdecydowanie bardziej wyma-
gający. Przechowujmy go zawsze bez dostępu światła 
i w niskiej temperaturze – najlepiej w lodówce.

Olej kokosowy – z ostrożnością 

A co z olejem kokosowym? Olej ten jest z pewnością ole-
jem coraz bardziej popularnym i coraz częściej wykorzy-

stywanym w  polskiej 
kuchni, ale wśród ży-
wieniowców wzbudza 
wiele emocji. Zawiera 
w  swym składzie nie-
mal wyłącznie tłuszcze 
nasycone (ponad 90%), 
których spożycie po-
winniśmy ograniczać, 
niewielką ilość tłusz-
czów jednonienasy-

conych i  bardzo małą ilość omega-6, a  w  jego składzie 
praktycznie nie znajdziemy tłuszczów z rodziny omega-3. 

Olej kokosowy nie został przebadany na dużych grupach 
ludzi w kontekście zapobiegania chorobom serca i ukła-
du krążenia i to, obok składu, jest głównym argumentem 
jego przeciwników. Istnieją jednakże  prace badawcze 
wskazujące dobroczynne działanie zawartych w  nim 
polifenoli, łatwo przyswajalnych kwasów tłuszczowych 
MCT, które nie są odkładane jako materiał zapasowy. 

Wiemy także, że olej kokosowy wykazuje działanie 
przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Dostępne wyniki 
badań są jednak niejednoznaczne, więc powszechna re-
komendacja - bez szerszych badań populacyjnych i udo-
wodnionego pozytywnego wpływu na zdrowie – byłaby 
przedwczesna.

Autor: Agnieszka Kobalczyk-Rohde

Olej

Olej rzepakowy
Olej lniany

Oliwa z oliwek virgin
Olej kokosowy

Stosunek
omega-6 : omega-3

2 : 1
zróżnicowany 1 :  0,7-4
10 : 1
1 : 0

Punkt dymienia 
[ºC]

242
na zimno
190-215
177

Zdrowie i uroda46 



MAKIJAŻ PERMANENTNY

797 435 552        cindygrabowska@gmail.com       ul. Jagiellońska 93/1, 70-436 Szczecin, ul. Strzeszyńska 96, 60-479 Poznań

Marzysz o pięknych ustach, podkreślonych brwiach lub idealnych kreskach?
Makijaż permanentny jest doskonałym sposobem na podkreślenie naturalnego piękna kobiety. 

Jest on szczególnie doceniany u osób cierpiących na brak czasu, posiadających aktywny tryb życia jak
i również dla kobiet, które cenią sobie nieustannie perfekcyjny wygląd.

Delikatna pigmentacja potra� w niesamowity sposób podkreślić walory naszej urody. 

Long Time Liner to niemiec-
ka marka makijażu perma-
nentnego, kładąca nieustan-
ny nacisk na doskonalenie się 
i najwyższą jakość produk-
tów. Marka spełnia najwyż-
sze standardy oraz stosuje się 
do najbardziej wymagają-
cych norm. Dzięki tym 
staraniom w dniu dzisiej-
szym marka Long Time Liner 
z powodzeniem szczyci się 
numerem 1 na świecie 
wśród metod makijażu 
permanentnego, a kobiety 
korzystające z zabiegów 
naturalnym pięknem na 
codzień 

Cindy Grabowska
- specjalista w zakresie 

makijażu permanentnego

Licencjonowany kosmetolog 
Wyższej Szkoły Zdrowia 
Urody i Edukacji oraz linergist-
ka renomowanej marki LONG 
TIME LINER. Nieustannie 
poszerza swoją wiedzę oraz 
bierze udział w elitarnych 
szkoleniach. Według jej 
koncepcji makijaż perma-
nentny powinien podkreślać 
naturalne piękno kobiece, a 
zarazem stanowić trwałe 
rozwiązanie na nienaganny 
wygląd. Pigmentacja jest jej 
pasją dzięki czemu świadczy 
usługi na najwyższym 
poziomie oraz spełnia oczeki-
wania nawet najbardziej 
wymagających klientek.




