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Szczęście 
się nie 
starzeje

arpe diem quam minimum credula 
postero, czyli w poetyckim przekładzie: 
„Chwytaj dzień, bo przecież nikt się 
nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują 

bogowie” – od dwóch tysięcy lat ludzkość cytuje 
tę sentencję Horacego, rzymskiego poety, wielbiciela 
piękna i uroków świata. I choć nikt do tej pory 
nie znalazł uniwersalnej recepty na szczęście, 
to nie ma chyba bardziej trafnej prawdy o sposobie 
na dobre życie.
 
Wojciech Eichelberger w książce „Dekalog szczę-
ścia” mówi, że to nadal idealna instrukcja pomocna 
w poszukiwaniu szczęścia, bo wystarczy spokojnie 
rozejrzeć się wokół siebie, by już odkryć, że jest 
dobrze: „Nie da się go odłożyć na później ani znaleźć 
kiedyś, gdzieś. Szczęście nie istnieje w czasie. Zdarza 
się tylko w TERAZ” – wyjaśnia.

Nie jest ono jedynie przywilejem beztroskiej młodo-
ści. Według naukowców wykres poziomu szczęścia 

C przypomina literę U: najlepsze samopoczucie mamy 
w dzieciństwie i młodości, potem nasze zadowole-
nie nieco słabnie, ale w pełni dojrzałości powraca. 
Zwłaszcza jeśli podejmujemy nowe wyzwania, roz-
wijamy swoje hobby, czerpiemy radość z codzien-
nych drobnych zajęć i przyjemności.
 
Trzy lata temu amerykański aktor Keanu Reeves 
napisał noworoczny list – współczesną wersję 
carpe diem. Jest w nim kilka zdań, które ludzie 
na całym świecie przekazują sobie także dziś: 
„Proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myś-
lami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj 
w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która 
kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. 
Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu 
na nic innego”.

Wasz Rossmann
Kapsułki pielęgnacyjne ISANA Q10 to sposób na gładką  
i aksamitną skórę! Stosowane regularnie w udowodniony 
sposób zmniejszają głębokość zmarszczek.  
To jak, czas na kurację? 

Mała dawka     

wielkiej 
mocy!

isana.indd   1isana.indd   1 03-12-2020   11:39:5203-12-2020   11:39:52
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6 — Najlepsi z najlepszych 
         według Rossmanna  
Nasze odkrycia sezonu

10 — Nieważne, ile masz lat,    
           ważne, na ile się czujesz  
O srebrnej ekonomii. Rozmowa 
z Marzeną Rudnicką, prezesem Krajowego 
Instytutu Gospodarki Senioralnej

Zdrowie
15 — TRENDY  
O diecie dla mózgu, znaczeniu 
fitoestrogenów w czasie menopauzy 
i o roli nowych technologii w trosce 
o zdrowie 

18 — Na talerzu. Ewolucja 
           lepsza niż rewolucja  
Dobre i złe przyzwyczajenia żywieniowe. 
Rozmowa z dr Hanną Stolińską, 
dietetykiem klinicznym

  

24 — Wspomaganie odporności    
Suplementy: na jakie warto zwrócić uwagę

26 — Ruch działa jak lekarstwo     
O roli ćwiczeń fizycznych. 
Rozmowa z Małgorzatą Perl, trenerką 
fitnessu medycznego 

32 — Mokry problem    
Nietrzymanie moczu: jak sobie pomóc

36 — Jak pielęgnować 
            spokój i szczęście    
Pięć kroków ku dobremu życiu 

40 — Sen dobry na wszystko    
Działa jak najlepszy kosmetyk. 
Jak spać lepiej?

Menopauza
to nowy początek 
podróży

60

46 — Zęby bez emerytury    
Jak o nie dbać, aby były zdrowe 
jak najdłużej

Uroda
50 — TRENDY    
Dbamy o siebie dla przyjemności

54 — Czego potrzebuje skóra 
            po menopauzie    
Zmarszczki, przesuszenie, utrata 
jędrności. Skóra dojrzała doceni 
odpowiednią pielęgnację

60 — Menopauza to nowy 
            początek podróży    
O akceptowaniu siebie. Rozmowa 
z Biancą-Beatą Kotoro, psychologiem 
społecznym i psychoseksuologiem 

64 — Smogowy patrol    
Smog nie służy ani zdrowiu, ani urodzie. 
Jak się przed nim zabezpieczyć?
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Najlepsi 
z najlepszych 
według 
Rossmanna

W każdym sezonie w drogeriach 
Rossmann pojawiają się tysiące nowo-
ści. Nasi eksperci wybrali je ze względu 
na ich jakość i zgodność ze światowymi 
trendami. Które nowości z Rossmanna 
zasługują na szczególną uwagę? 
Podpowiadamy Wam, wystawiając 
„gwiazdy” w specjalnych, podświetla-
nych kubikach na półkach Rossmanna. 
Oto nasi ulubieńcy.

SO...? GLOW BY SO…? 
COSMIC QUEEN, ROZ-
ŚWIETLAJĄCA MGIEŁKA 
DO CIAŁA, 140 ML

DR SKIN CLINIC, 
PEELING KWASOWY 
REWITALIZACJA, 30 ML

ANWEN NAWILŻAJĄCY 
BEZ, ODŻYWKA 
DO WŁOSÓW O RÓŻNEJ 
POROWATOŚCI, 200 ML

BLANX BLACK, WYBIELAJĄCA 
CZARNA PASTA DO ZĘBÓW 
NA BAZIE 100% NATURALNEGO 
AKTYWNEGO WĘGLA, 75 ML

LIFT4SKIN BAKUCHIOL LIFT, 
STYMULUJĄCE SERUM LIFTIN-
GUJĄCE OKOLICE OCZU I UST, 
15 ML

Nasza Miss 
mgiełek 
rozświetlających

Mamy to! 
Profesjonalna 
pielęgnacja 
– peeling kwasowy

Bohater 
włosomaniaczek 
– odżywka 
humektantowa!

Fenomen! 
Wybielanie 
aktywnym 
węglem

Gwiazda sezonu! 
Bakuchiol 
– roślinny retinol

Przyznaliśmy jej tytuł Miss za:
    delikatny zapach, 
    oryginalne połączenie 
zapachowe grejpfruta, róży 
i waty cukrowej, 
    rozświetlające drobinki, które 
nadają skórze zdrowy blask, 
    idealne dopasowanie do tych, 
którzy uwielbiają błyszczeć 
na co dzień,
    szybkie „podkręcenie” 
wyglądu na specjalne okazje.

Z tym peelingiem poczujesz się jak w gabinecie 
kosmetycznym, choć nie wychodzisz z łazienki. 
Działa, bo:
    zawiera kwas migdałowy w 5-procentowym 
stężeniu, który złuszcza, wpływa na regenerację skó-
ry, poprawia koloryt cery, rozjaśnia przebarwienia 
i zmniejsza objawy fotostarzenia, 
    zawiera kwasy PHA pomagające zmniejszyć 
widoczność rozszerzonych naczyń krwionośnych; 
delikatnie złuszczają, intensywnie nawilżają 
i pobudzają odnowę komórkową skóry,
    wygładza, odświeża i delikatnie złuszcza 
naskórek, zapewnia długotrwałą poprawę 
wyglądu skóry.

Znane nam włosomaniaczki 
kochają tę odżywkę, bo:
    idealnie pasuje do każdego 
typu włosów potrzebujących 
nawilżenia,
    zawiera aż pięć substancji, które 
mają zdolność wiązania i utrzy-
mywania wody wewnątrz włosa, 
w tym bogaty w witaminy i mine-
rały sok z aloesu oraz glicerynę 
i mocznik,
    sprawia, że włosy stają się 
dobrze nawilżone, a przez 
to bardziej błyszczące, gładkie 
i sprężyste,
    ma delikatny zapach bzu, 
który utrzymuje się na włosach.

Zdecydowanie 
wyróżnia się, bo:
    jest czarna, a wybiela zęby,
    powstała na bazie natural-
nego aktywnego węgla,
    usuwa przebarwienia, 
    eliminuje płytkę nazębną.

Najmodniejszy składnik w wyjątko-
wym serum, które:
    zawiera połączenie bakuchiolu 
i mastyksu, czyli rewolucyjne rozwią-
zanie na rynku kosmetycznym, 
    dzięki bakuchiolowi zmniejsza 
widoczność zmarszczek, w tym 
tzw. kurzych łapek, redukuje 
cienie pod oczami, stymu-
luje odnowę zewnętrznej 
warstwy naskórka, co rozja-
śnia i rozświetla skórę,
    wykorzystuje mastyks – wyciąg 
z drzewa pistacji – żeby nawilżyć, 
uelastycznić i głęboko odżywić skórę, 
nadając jej aksamitną gładkość,
    daje odczuwalny efekt liftingu 
i doskonale wnika w skórę, stanowiąc 
idealną bazę pod makijaż.
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BIELENDA PROFESSIONAL PEPTIDE 
LIFT, PRZECIWZMARSZCZKOWE 3% 
SERUM Z PEPTYDAMI, 15 ML

FLUFF SUPERFOOD, ROZŚWIET-
LAJĄCO-REGENERUJĄCE MLEKO 
DO TWARZY, MALINA, 40 ML

BIELENDA BEAUTY MILKY, 
NAWILŻAJĄCE MLECZKO 
KOKOSOWE Z PREBIOTYKIEM 
DO PIELĘGNACJI CIAŁA, 
400 ML

Profesjonalista 
w walce ze 
zmarszczkami

Hit! 
Kokosowe otulenie 
dla zdrowia skóry

Cudo! 
Malinowe 
rozświetlenie

Buteleczka z wielką mocą, czyli: 
    trzy rodzaje specjalnie do-
branych peptydów w efektyw-
nych stężeniach, 
    mocno skoncentrowane skład-
niki przeciwzmarszczkowe,
    kompleksowe działanie 
na oznaki starzenia się skóry: wy-
gładzanie, poprawa jędrności, 
redukcja zmarszczek, odżywienie 
i nawilżenie,
    receptura dostosowana do cery 
dojrzałej, pozbawionej elastycz-
ności i jędrności.

Czy można się zakochać od pierw-
szego… użycia? 
Tak, jeśli mleczko jest:
    pełne witamin i cudownych 
ekstraktów z kombuchy, malin 
oraz protein ryżu,
    idealne dla osób zmagających 
się z cerą zniszczoną i pozbawio-
ną blasku,
    można go używać bezpośrednio 
na twarz lub zmieszać z podkładem,
    zrobione z dodatkiem 
superfood, czyli ekstrak-
tu z maliny, który za-
pewnia skórze świeży, 
zdrowy wygląd, od-
świeża, koi i odżywia.

Połączenie wiedzy o naturze z naukowymi od-
kryciami o naszych dobrych bakteriach, czyli:
    pielęgnacja w nurcie eko: formuła wegańska, 
zawiera aż 99 proc. składników pochodzenia 
naturalnego, butelka pochodzi z recyklingu, 
a etykieta z biofolii,
    idealna propozycja dla skóry suchej 
i odwodnionej,
    ochrona mikrobiomu skóry dzięki prebio-
tykom – substancjom, które stymulują rozwój 
prawidłowej flory bakteryjnej skóry, czyli jej 
naturalnej tarczy ochronnej,
    połączenie oleju kokosowego 
i wody kokosowej, która działa 
nawilżająco i antyoksydacyjnie,
    delikatny i przyjemny zapach 
kokosa uzależnia i daje przyjem-
ność stosowania!

VICTORIA’S SECRET 
AMBER ROMANCE, 
MGIEŁKA DO CIAŁA, 
250 ML

Mamy to! 
Romantyczny 
zapach 
od Aniołków

Cieszymy się, że jest 
z nami, bo:
    jest doskonała na co dzień,
    zadurzyliśmy się w tej orientalno-waniliowej 
kompozycji łączącej wiśnię, wanilię, drzewo san-
dałowe, rumianek, aloes, ambrę, cukier i mleko,
    jej słodki, rozgrzewający zapach przywołuje 
miłe wspomnienia.
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Marzeną Rudnicką

rozmawia

Inka Wrońska  

Stereotypy, że „w tym wieku” to już 
nie wypada, albo „w moim wieku” 
to już się nie opłaca, niepotrzebnie 
obniżają radość z życia.

Nieważne, 
ile masz lat, 
ważne, na ile 
się czujesz 

statnio wiele się mówi o „srebrnej gospo-
darce”, czyli potrzebach i potencjale osób 
starszych. Wcześniej nie było tematu.
Tak, to ciekawe, bo przecież wydłużenie 

się średniej oczekiwanej długości życia nie nastąpiło 
skokowo. Był to proces powolny, długo umykał 
naszej uwadze. Aż tu nagle, całkiem niedawno, 
pojawił się problem starzejących się społeczeństw.
 Problem?
 Na początku socjologowie straszyli, mówili 
nawet o geriatrycznym tsunami. Muszę przyznać, 
że wiele lat temu sama używałam tego określenia. 
Ale szybko się z tego wycofałam, kiedy zauważyłam, 
że fakt, iż żyjemy coraz dłużej, to szansa. Kiedy nasz 
Instytut podjął współpracę z Komisją Europejską 
przy projekcie „Otoczenie przyszłości”, spotkaliśmy 
grupę innowatorów, którzy patrzą na tę kwestię 
szeroko, bez ograniczeń. Podkreślają niesamowity 
potencjał w zmianie demograficznej, która wymusza 
powstawanie nowych rozwiązań w każdej dziedzinie 
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gospodarki, nawet w zabudowie miast, komunikacji, 
rozwoju nowych technologii, a przede wszystkim 
w handlu i usługach.
 Stworzyliście państwo wspaniałe określenie: 
długowieczni. Nie staruszek, nie babcia czy dziadek, 
nawet nie – dość przecież neutralny – senior. Bardzo 
mi się podoba.
 Powstało na podstawie rozmów z seniorami 
i badań, które przeprowadziliśmy wspólnie z Kanta-
rem (wnioski z tego badania zawarliśmy w raporcie 
„Silver Book”). Ja też uważam, że słowo „długo-
wieczny” jest najbardziej adekwatne: staliśmy się 
społeczeństwem ludzi długo żyjących. 
To określenie jest nacechowane pozytywnie. Nie 
myślimy o długowiecznych przez pryzmat tego, że są 
schorowani, wolniej się uczą, niedołężnieją. Prze-
ciwnie: długowieczni to tacy, którzy dysponują dużą 
wiedzą, są doświadczeni, dużo przeszli i dzięki temu 
są silni. To właśnie tacy ludzie mają prawo być men-
torami i przewodnikami dla innych. 
Podoba mi się też określenie: dojrzały. Czyli mądry, 
świadomy swoich wyborów i nawyków; działający 
bez pośpiechu, roztropnie. Dojrzałość też jest pozy-
tywna – przecież każdy z nas chętnie sięga po dojrza-
ły owoc, prawda?
 Ustawa z 2015 roku nie używa żadnego 
z tych pojęć. Podaje definicję „osoby starszej” 
jako kogoś, kto „ukończył 60. rok życia”.
 Moim zdaniem postrzeganie kogokolwiek 
przez pryzmat wieku jest nie na miejscu. Gdyby 
do mnie ktoś mówił: „Pani Marzeno, zwracam się 
do pani jako do osoby w średnim wieku”, nie czu-
łabym się komfortowo. Wiek nie powinien mieć aż 
takiego znaczenia, nieważne, czy chodzi o starszych, 
czy o dzieci, które też przecież bez przerwy słyszą: 
„Jesteś mały, to dlatego nic nie rozumiesz”. Kiedy 
osiągamy pewien wiek, nie lubimy, jeśli otoczenie 
to podkreśla. 
Często spotykane stereotypy, że „w tym wieku” to 
już nie wypada, albo „w moim wieku” to już się nie 
opłaca, niepotrzebnie obniżają radość z życia i chęć 
realizowania swoich potrzeb. Kiedy słyszymy: „Jak 
ty młodo wyglądasz”, uznajemy to za piękny kom-
plement – ponieważ tkwimy w kulcie młodości.
 Czy emeryturę można sobie zaplanować? 
Tak, aby jak najdłużej cieszyć się urodą, zdrowiem, 
czasem dla siebie?
 Już o wiele wcześniej warto pomyśleć, 
co będziemy robić, kiedy osiągniemy wiek emerytal-
ny. Może będziemy chcieli łączyć pracę z emeryturą, 

a może potraktujemy ten czas jako okazję do zrobie-
nia czegoś, o czym marzyliśmy, na co czekaliśmy całe 
życie, ale nigdy nie mieliśmy czasu. Można odmrozić 
swoje hobby, które się zarzuciło, można też wymyślić 
sobie jakąś nową pasję, pomyśleć o kursach, po-
dróżach. Jeśli dobrze to sobie zaplanujemy, płynnie 
wkroczymy w rytm realizacji planów i marzeń. 
To, jaką będę emerytką czy emerytem, widać znacz-
nie wcześniej, nikt nie staje się nowym człowiekiem 
z dnia na dzień tylko dlatego, że nabył uprawnień 
emerytalnych. Ostatnio modne jest tzw. projektowa-
nie emerytury, nie tylko pod kątem zdrowia, ale i po-
mysłu na samorealizację. 
 Dlaczego dopiero ostatnio?
 Właśnie dlatego, że żyjemy o wiele dłużej 
niż kiedyś, w dodatku w dobrym zdrowiu i kondy-
cji. Jeszcze w latach 50. XX wieku żyliśmy około 
20 lat krócej. Co to oznaczało? Że mężczyzna umie-
rał średnio 4 lata przed emeryturą, a kobieta cieszyła 
się nią mniej więcej dwa lata. Teraz, dzięki postępowi 
w medycynie i rozwojowi cywilizacyjnemu, dostali-
śmy prawie ¼ życia w prezencie. 

Młodszy 
niż PESEL

Osoby dojrzałe badane na potrzeby raportu „Silver 
Book” czuły się młodsze, niż wskazywałaby na to ich 
metryka. Oto kilka wypowiedzi: 
„Można powiedzieć, że mam 20 lat po pięćdziesiąt-
ce. Ale generalnie mam 70 lat. Natomiast czuję się 
tak, jakbym miał 48-50 lat, coś takiego. Ciągle pełen 
siły”. „Czuję się 15 lat młodziej. Dlatego, że działam. 
Że się udzielam. Że czuję się potrzebny. To jest waż-
ne. Więc mogę powiedzieć, że czuję się na 50 lat”.
„Absolutnie nie czuję się na swoje 66 lat. Czuję się 
na maks. 40 lat. Mentalnie się zatrzymałam na tym 
poziomie. Chociaż, jak miałam 40 lat, myślałam, że 
już jestem stara. Teraz chciałabym mieć znowu tyle, 
ale nie czuję się na dużo więcej”.
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Book” czuły się młodsze, niż wskazywałaby na to ich 
metryka. Oto kilka wypowiedzi: 
„Można powiedzieć, że mam 20 lat po pięćdziesiąt-
ce. Ale generalnie mam 70 lat. Natomiast czuję się 
tak, jakbym miał 48-50 lat, coś takiego. Ciągle pełen 
siły”. „Czuję się 15 lat młodziej. Dlatego, że działam. 
Że się udzielam. Że czuję się potrzebny. To jest waż-
ne. Więc mogę powiedzieć, że czuję się na 50 lat”.
„Absolutnie nie czuję się na swoje 66 lat. Czuję się 
na maks. 40 lat. Mentalnie się zatrzymałam na tym 
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 Czy emeryturę można traktować jako grani-
cę, od której nasze życie diametralnie się zmieni? 
 Nie. Rzadko udaje nam się zmienić swój 
styl życia w sposób spektakularny; musiałoby się 
zdarzyć coś bardzo ważnego, typu poważna trau-
ma czy utrata zdrowia. Jeśli nic takiego nie miało 
miejsca, będziemy funkcjonować podobnie jak przed 
emeryturą, zamieniając np. aktywność zawodową 
na aktywność społeczną, towarzyską, rodzinną. 
Jeśli lubiliśmy kawę czarną, to tak pozostanie. 
Jeśli zawsze uprawialiśmy sport, do końca życia 
będziemy aktywni, dostosowując możliwości trenin-
gowe do stanu zdrowia. Jeśli ktoś ciągle siedział 
w książkach, pewnie tego nie zmieni. 
Starzenie się to proces. Tu nie ma wydarzeń skoko-
wych. Nawet samo przejście na emeryturę nie jest 
takim wydarzeniem – przecież nie nabywamy nowej 
tożsamości pierwszego dnia po przejściu na emery-
turę. No, może jest jedna zmiana – nasza „pensja” 
przechodzi w dożywotnie świadczenie i nie musimy 
martwić się o utratę pracy. No i pozornie otrzymuje-
my więcej czasu. 
 Pozornie?
 Jeśli ktoś był aktywny w życiu zawodowym, 
to tylko mu się wydaje, że na emeryturze będzie miał 
wolny czas. Ani się obejrzy, a już zostaje członkiem 
Klubu Seniora, organizuje jakieś akcje pomocowe, 
coś tam publikuje, udziela się. Wiem, o czym 
mówię – seniorzy, z którymi współpracujemy, mają 
cały kalendarz pełen zajęć. Na tę aktywność nakła-
da się tożsamość wieku. U osób o młodym umyśle 
wiek rzadko pokrywa się z PESEL-em. Jak wynika 
z badań, czasami ten rozdźwięk wynosi nawet 
20 lat – siedemdziesięciolatek czuje się najwyżej 
pięćdziesięciolatkiem. 
 Z czego to wynika? 
 Najczęstsza odpowiedź brzmi: czuję się mło-
dy tak długo, jak długo jestem potrzebny. Poczucie 
bycia potrzebnym pozytywnie wpływa na stan zdro-
wia. Kto czuje się potrzebny, nie szuka usprawiedli-
wienia, że kolana bolą, a ciśnienie skacze. Seniorzy 
w moim otoczeniu mają naprawdę poważne schorze-
nia; część z tych dolegliwości jest typowa dla wieku. 
Ale oni są naprawdę aktywni. Uważają, że w chwili, 
kiedy się zatrzymają w działaniu, dopadnie ich my-
ślenie o chorobach. U takich aktywnych ludzi starość 
„srebrzy się w tle”, a oni sami nie zwracają na nią 
uwagi i robią swoje.
 A czy dojrzałe osoby potrafią współpracować 
z młodymi? Chodzi mi o taką sytuację, jaką pokazuje 

film „Praktykant” – siedemdziesięciolatek Ben 
uczy się od młodych pracowników, młodzi uczą się 
od Bena.
 To ciekawy przykład. Proszę zauważyć 
– w filmie „Praktykant” jest różnica dwóch poko-
leń, nie jednego. Zbadano, że w zespołach pracow-
niczych sześćdziesięciolatkowie lepiej się dogadują 
z dwudziestolatkami niż z czterdziestolatkami. 
Jak w rodzinie.
 A czy to „porozumienie ponad pokoleniem” 
da się wykorzystać w miejscu pracy? 
 Na wiele sposobów. Na przykład w budo-
waniu zespołu. Różne doświadczenia i różne systemy 
edukacji sprawiają, że pracownicy mogą spojrzeć 
z różnej perspektywy na to samo zjawisko i tworzyć 
innowacyjne rozwiązania. 
Firmy ubezpieczeniowe czy banki w Kanadzie, 
USA lub w Europie Zachodniej chętnie zatrudnia-
ją starszych pracowników jako doradców klienta. 
I osobistych, i na infolinii. Wiadomo, że dojrzały 
klient lepiej porozumie się z kimś w zbliżonym 
do siebie wieku. Takie zmiany na szeroką skalę 
jeszcze do Polski nie dotarły, ale mam nadzieję, 
że wkrótce to nastąpi. 
Podobnie zaczyna dziać się w gastronomii – coraz 
więcej tam starszych wiekiem kelnerów. Chodzi 
o to, że przekrój wiekowy pracowników firmy powi-
nien odpowiadać przekrojowi wiekowemu klientów. 
Przykład? Jeśli osoba po sześćdziesiątce wejdzie 
do kawiarni i zobaczy, że jako kelnerki pracują tam 
same młode, zgrabne, modnie ubrane dziewczyny, 
a najstarszy jest dwudziestopięcioletni barista 
– to nie będzie się czuła swobodnie i prawdopodo-
bnie więcej tam nie wróci. Kiedy zaś stwierdzi, 
że wśród tych młodych są również jej równolatko-
wie, nie uzna, że to „miejsce tylko dla młodych”.
Pracodawcy widzą korzyści biznesowe w zatrudnia-
niu osób dojrzałych, które przed emeryturą praco-
wały jako menedżerowie wyższego szczebla. 
Nie do przecenienia jest ich budowana przez lata 
sieć kontaktów zawodowych i środowiskowych. 
To taka wiedza, którą się nabywa latami i nie da 
się jej nauczyć na uniwersytecie. Opracowując nasz 
„Silver Book”, wskazaliśmy także na korzyści zwią-
zane z wartościami. Starsi pracownicy z zasady się 
nie spóźniają. Szanują swoją pracę. Są lojalni wobec 
pracodawcy i starają się pracować sumiennie. 
Wśród młodych pracowników takie postawy wy-
stępują rzadziej. Czasami dochodzi do zmiksowa-
nia systemów wartości – seniorzy stają się bardziej 

elastyczni, juniorzy przestają gonić za zmianami, 
zaczynają doceniać to, co mają.
 A szacunek?
 Z naszych badań wynika, że dla seniorów 
jest on bardzo ważny, najważniejszy po zdrowiu 
i kontakcie z bliskimi. Dla młodych zaś szacunek nie 
ma aż takiego znaczenia; nie okazują go też starszym 
w takim samym stopniu jak kiedyś. Dawniej młodzi 
szli po wiedzę do starszych – dziś źródłem tej wiedzy 
jest też internet czy rówieśnicy. 
 Empatia?
 To zależy. Jeśli chodzi o stosunki rodzinne 
– tak, młodzi mogą się uczyć empatii od starszych. 
Babcia czy dziadek pomagają, dzwonią, interesują się 
życiem wnuków, są wrażliwi na ich krzywdę. 
W rodzinie zatem ta empatia jest najsilniejsza wśród 
starszych jej członków. Ale jeśli zastanowimy się 
nad tym pojęciem szerzej, w kontekście społecznym, 
to właśnie pokolenie milenialsów (i młodsze) jest 
bardziej aktywne w działaniach społecznych.
 A jeśli spojrzeć oddzielnie na polskie senior-
ki i seniorów? Czy te dwie grupy są równie aktywne 
na emeryturze?
 Między panami i paniami jest przepaść. 
Na uniwersytetach trzeciego wieku ponad 80 proc. 
to kobiety. W klubach seniora – mniej więcej po-
dobnie. Panów i panie różni dbałość o siebie, inicja-
tywa, aktywność fizyczna. Wśród długowiecznych 
pań zapanowała moda na suplementację, zdrowe 
odżywianie, holistyczne podejście do zdrowia i stylu 
życia. Natomiast statystyczni starsi panowie najczę-
ściej starzeją się „na leniuszka”. Pół biedy, jeśli mają 
u boku partnerki, które o nich dbają, wyciągają na 
spacery, podpowiadają, dokąd pójść i co robić. Ale 
jeśli są samotni, to na emeryturze sobie odpuszczają, 
nie dbają nawet o zdrowie („Na coś przecież trzeba 
umrzeć”). Najgorsze, że to zaczyna się u panów 
w dość młodym wieku. 20-30-latkowie bardzo o sie-
bie dbają, ale już mężczyźni od 40 lat w górę często 
sobie odpuszczają. To właśnie jest później przyczy-
ną gorszej jakości życia emerytów w porównaniu 
z emerytkami.

Dane cytowane w tekście pochodzą z publikacji 
„Silver Book” 2019 opracowanej przez Krajowy 
Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Kantar Polska.

Nasi 
długowieczni

Polska starzeje się najszybciej w Europie. 
W 2018 r. odsetek osób 60+ w społeczeństwie 
wynosił 24 proc. (9 392 600 osób). Jeśli ten-
dencja się utrzyma, w 2050 roku będzie to 
40 proc. (13 699 787).
Wielkość i znaczenie tej grupy łatwo zauwa-
żyć, jeśli uświadomimy sobie, że wiele krajów 
w Europie ma mniejszą liczbę ludności ogółem 
niż Polska seniorów. To Szwecja, Norwegia, 
Dania, Łotwa, Estonia, Litwa, Białoruś, 
Węgry, Czechy, Szwajcaria, Portugalia, 
Austria i Grecja. 
45 proc. seniorów aktywnie korzysta z inter-
netu, w grupie wiekowej 60-65 lat to prawie 
60 proc. 



12 13

 Czy emeryturę można traktować jako grani-
cę, od której nasze życie diametralnie się zmieni? 
 Nie. Rzadko udaje nam się zmienić swój 
styl życia w sposób spektakularny; musiałoby się 
zdarzyć coś bardzo ważnego, typu poważna trau-
ma czy utrata zdrowia. Jeśli nic takiego nie miało 
miejsca, będziemy funkcjonować podobnie jak przed 
emeryturą, zamieniając np. aktywność zawodową 
na aktywność społeczną, towarzyską, rodzinną. 
Jeśli lubiliśmy kawę czarną, to tak pozostanie. 
Jeśli zawsze uprawialiśmy sport, do końca życia 
będziemy aktywni, dostosowując możliwości trenin-
gowe do stanu zdrowia. Jeśli ktoś ciągle siedział 
w książkach, pewnie tego nie zmieni. 
Starzenie się to proces. Tu nie ma wydarzeń skoko-
wych. Nawet samo przejście na emeryturę nie jest 
takim wydarzeniem – przecież nie nabywamy nowej 
tożsamości pierwszego dnia po przejściu na emery-
turę. No, może jest jedna zmiana – nasza „pensja” 
przechodzi w dożywotnie świadczenie i nie musimy 
martwić się o utratę pracy. No i pozornie otrzymuje-
my więcej czasu. 
 Pozornie?
 Jeśli ktoś był aktywny w życiu zawodowym, 
to tylko mu się wydaje, że na emeryturze będzie miał 
wolny czas. Ani się obejrzy, a już zostaje członkiem 
Klubu Seniora, organizuje jakieś akcje pomocowe, 
coś tam publikuje, udziela się. Wiem, o czym 
mówię – seniorzy, z którymi współpracujemy, mają 
cały kalendarz pełen zajęć. Na tę aktywność nakła-
da się tożsamość wieku. U osób o młodym umyśle 
wiek rzadko pokrywa się z PESEL-em. Jak wynika 
z badań, czasami ten rozdźwięk wynosi nawet 
20 lat – siedemdziesięciolatek czuje się najwyżej 
pięćdziesięciolatkiem. 
 Z czego to wynika? 
 Najczęstsza odpowiedź brzmi: czuję się mło-
dy tak długo, jak długo jestem potrzebny. Poczucie 
bycia potrzebnym pozytywnie wpływa na stan zdro-
wia. Kto czuje się potrzebny, nie szuka usprawiedli-
wienia, że kolana bolą, a ciśnienie skacze. Seniorzy 
w moim otoczeniu mają naprawdę poważne schorze-
nia; część z tych dolegliwości jest typowa dla wieku. 
Ale oni są naprawdę aktywni. Uważają, że w chwili, 
kiedy się zatrzymają w działaniu, dopadnie ich my-
ślenie o chorobach. U takich aktywnych ludzi starość 
„srebrzy się w tle”, a oni sami nie zwracają na nią 
uwagi i robią swoje.
 A czy dojrzałe osoby potrafią współpracować 
z młodymi? Chodzi mi o taką sytuację, jaką pokazuje 

film „Praktykant” – siedemdziesięciolatek Ben 
uczy się od młodych pracowników, młodzi uczą się 
od Bena.
 To ciekawy przykład. Proszę zauważyć 
– w filmie „Praktykant” jest różnica dwóch poko-
leń, nie jednego. Zbadano, że w zespołach pracow-
niczych sześćdziesięciolatkowie lepiej się dogadują 
z dwudziestolatkami niż z czterdziestolatkami. 
Jak w rodzinie.
 A czy to „porozumienie ponad pokoleniem” 
da się wykorzystać w miejscu pracy? 
 Na wiele sposobów. Na przykład w budo-
waniu zespołu. Różne doświadczenia i różne systemy 
edukacji sprawiają, że pracownicy mogą spojrzeć 
z różnej perspektywy na to samo zjawisko i tworzyć 
innowacyjne rozwiązania. 
Firmy ubezpieczeniowe czy banki w Kanadzie, 
USA lub w Europie Zachodniej chętnie zatrudnia-
ją starszych pracowników jako doradców klienta. 
I osobistych, i na infolinii. Wiadomo, że dojrzały 
klient lepiej porozumie się z kimś w zbliżonym 
do siebie wieku. Takie zmiany na szeroką skalę 
jeszcze do Polski nie dotarły, ale mam nadzieję, 
że wkrótce to nastąpi. 
Podobnie zaczyna dziać się w gastronomii – coraz 
więcej tam starszych wiekiem kelnerów. Chodzi 
o to, że przekrój wiekowy pracowników firmy powi-
nien odpowiadać przekrojowi wiekowemu klientów. 
Przykład? Jeśli osoba po sześćdziesiątce wejdzie 
do kawiarni i zobaczy, że jako kelnerki pracują tam 
same młode, zgrabne, modnie ubrane dziewczyny, 
a najstarszy jest dwudziestopięcioletni barista 
– to nie będzie się czuła swobodnie i prawdopodo-
bnie więcej tam nie wróci. Kiedy zaś stwierdzi, 
że wśród tych młodych są również jej równolatko-
wie, nie uzna, że to „miejsce tylko dla młodych”.
Pracodawcy widzą korzyści biznesowe w zatrudnia-
niu osób dojrzałych, które przed emeryturą praco-
wały jako menedżerowie wyższego szczebla. 
Nie do przecenienia jest ich budowana przez lata 
sieć kontaktów zawodowych i środowiskowych. 
To taka wiedza, którą się nabywa latami i nie da 
się jej nauczyć na uniwersytecie. Opracowując nasz 
„Silver Book”, wskazaliśmy także na korzyści zwią-
zane z wartościami. Starsi pracownicy z zasady się 
nie spóźniają. Szanują swoją pracę. Są lojalni wobec 
pracodawcy i starają się pracować sumiennie. 
Wśród młodych pracowników takie postawy wy-
stępują rzadziej. Czasami dochodzi do zmiksowa-
nia systemów wartości – seniorzy stają się bardziej 

elastyczni, juniorzy przestają gonić za zmianami, 
zaczynają doceniać to, co mają.
 A szacunek?
 Z naszych badań wynika, że dla seniorów 
jest on bardzo ważny, najważniejszy po zdrowiu 
i kontakcie z bliskimi. Dla młodych zaś szacunek nie 
ma aż takiego znaczenia; nie okazują go też starszym 
w takim samym stopniu jak kiedyś. Dawniej młodzi 
szli po wiedzę do starszych – dziś źródłem tej wiedzy 
jest też internet czy rówieśnicy. 
 Empatia?
 To zależy. Jeśli chodzi o stosunki rodzinne 
– tak, młodzi mogą się uczyć empatii od starszych. 
Babcia czy dziadek pomagają, dzwonią, interesują się 
życiem wnuków, są wrażliwi na ich krzywdę. 
W rodzinie zatem ta empatia jest najsilniejsza wśród 
starszych jej członków. Ale jeśli zastanowimy się 
nad tym pojęciem szerzej, w kontekście społecznym, 
to właśnie pokolenie milenialsów (i młodsze) jest 
bardziej aktywne w działaniach społecznych.
 A jeśli spojrzeć oddzielnie na polskie senior-
ki i seniorów? Czy te dwie grupy są równie aktywne 
na emeryturze?
 Między panami i paniami jest przepaść. 
Na uniwersytetach trzeciego wieku ponad 80 proc. 
to kobiety. W klubach seniora – mniej więcej po-
dobnie. Panów i panie różni dbałość o siebie, inicja-
tywa, aktywność fizyczna. Wśród długowiecznych 
pań zapanowała moda na suplementację, zdrowe 
odżywianie, holistyczne podejście do zdrowia i stylu 
życia. Natomiast statystyczni starsi panowie najczę-
ściej starzeją się „na leniuszka”. Pół biedy, jeśli mają 
u boku partnerki, które o nich dbają, wyciągają na 
spacery, podpowiadają, dokąd pójść i co robić. Ale 
jeśli są samotni, to na emeryturze sobie odpuszczają, 
nie dbają nawet o zdrowie („Na coś przecież trzeba 
umrzeć”). Najgorsze, że to zaczyna się u panów 
w dość młodym wieku. 20-30-latkowie bardzo o sie-
bie dbają, ale już mężczyźni od 40 lat w górę często 
sobie odpuszczają. To właśnie jest później przyczy-
ną gorszej jakości życia emerytów w porównaniu 
z emerytkami.

Dane cytowane w tekście pochodzą z publikacji 
„Silver Book” 2019 opracowanej przez Krajowy 
Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Kantar Polska.

Nasi 
długowieczni

Polska starzeje się najszybciej w Europie. 
W 2018 r. odsetek osób 60+ w społeczeństwie 
wynosił 24 proc. (9 392 600 osób). Jeśli ten-
dencja się utrzyma, w 2050 roku będzie to 
40 proc. (13 699 787).
Wielkość i znaczenie tej grupy łatwo zauwa-
żyć, jeśli uświadomimy sobie, że wiele krajów 
w Europie ma mniejszą liczbę ludności ogółem 
niż Polska seniorów. To Szwecja, Norwegia, 
Dania, Łotwa, Estonia, Litwa, Białoruś, 
Węgry, Czechy, Szwajcaria, Portugalia, 
Austria i Grecja. 
45 proc. seniorów aktywnie korzysta z inter-
netu, w grupie wiekowej 60-65 lat to prawie 
60 proc. 



14 15TRENDY Zdrowie

T
R

E
N

D
Y Zdrowie 

w naszych 
rękach

Przez pandemię o swoim zdrowiu 
myślimy częściej niż kiedyś. 
Oto najważniejsze trendy dotyczące 
dbania o siebie, które widoczne są 
także w drogeriach Rossmann. 
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JEDZENIE DLA MÓZGU.    

W ostatnich latach dużo mówiło się o diecie dobrej 
dla bakterii jelitowych, bo zdrowe jelita to lepsza od-
porność i samopoczucie. Słyszeliśmy, że należy jadać 
więcej błonnika zawartego w ciemnym pieczywie, 
kaszach, warzywach i owocach. Teraz doszły do tego 
produkty dobre dla kondycji naszego umysłu – chro-
niące przed skutkami stresu, wspomagające koncen-
trację i dobry sen. 
Firma WGSN zajmująca się prognozowaniem tren-
dów przepowiada, że jeszcze bardziej wzrośnie rola 
suplementów i żywności funkcjonalnej, czyli przeką-
sek i napojów z dodatkiem składników dobrych dla 
naszego samopoczucia. 
Co pomaga walczyć ze stresem, poprawia koncentra-
cję albo ułatwia zasypianie? L-teanina, ginkgo biloba 
(miłorząb dwuklapowy), surowe kakao i magnez.
Te składniki znajdziesz w wielu produktach oferowa-
nych przez Rossmanna. 

MENOPAUZA JEST W PORZĄDKU.     

Uderzenia gorąca, spadek nastroju, tycie… Na obja-
wy związane ze zmianami hormonalnymi zachodzą-
cymi w organizmie kobiety po ostatniej miesiączce 
żaliłyśmy się do niedawna tylko przyjaciółkom. Teraz 
menopauza jako temat wychodzi z ukrycia. Opowia-
dają o niej w mediach aktorki, piosenkarki i dzienni-
karki (Iza Kuna, Gwyneth Paltrow, Urszula Dudziak, 
Agnieszka Maciąg). Mnóstwo kobiet po 50. roku 
życia pokazuje, że po menopauzie nic się nie kończy 
– przeciwnie, to początek nowego i ciekawego etapu 
życia. Przybywa książek poświęconych menopauzie, 
siwych bohaterek seriali oraz kosmetyków, których 
ambasadorkami są dojrzałe kobiety. 
Chcemy holistycznego podejścia do naszego zdrowia. 
Kobietom szukającym naturalnego wsparcia w czasie 
menopauzy eksperci polecają wzbogacenie diety 
w fitoestrogeny, które działają podobnie do traco-
nych z wiekiem żeńskich hormonów – estrogenów. 
Bogatym źródłem fitoestrogenów jest przede wszyst-
kim soja. W Rossmannie znajdziesz duży wybór 
napojów sojowych.

TELEPORADY I ROSSMANN GO.    

Pandemia zmieniła sposób, w jaki korzystamy 
z porad lekarzy – zamiast iść do przychodni po re-
ceptę, zamawiamy ją przez telefon i dostajemy 
w wersji elektronicznej. Wizyty w gabinecie zastąpiły 
telekonsultacje. Takie porady oferują nie tylko lekarze 
rodzinni, ale także wielu specjalistów, np. kardiolodzy 
czy dermatolodzy. 
Telemedycyna pozwala ograniczyć kontakty między 
ludźmi i tym samym zmniejszyć ryzyko zakażenia. 
Wielu pacjentów tęskni jednak do tradycyjnych wizyt, 
twarzą w twarz z lekarzem, np. kiedy wymagają osłu-
chania płuc czy zbadania węzłów chłonnych.
Wydaje się jednak, że także po pandemii teleporady 
będą masowo oferowane pacjentom. Oczywiście, 
by zrobić badania i zacząć leczenie poważnej cho-
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3
roby, pójdziemy do lekarza. Z innymi sprawami 
skontaktujemy się z lekarzem przez połączenie 
wideo lub telefon. 
Przybywać będzie także rozwiązań, które pozwolą 
zdalnie monitorować stan pacjentów. 
Także Rossmann wykorzystuje nowe technologie, 
by zwiększać bezpieczeństwo i komfort klientów. 
Wprowadzona w grudniu usługa Rossmann GO 
pozwala samodzielnie zeskanować produkty zdejmo-
wane z półek, schować je od razu do własnej torby 
i zapłacić w aplikacji na smartfony Rossmann PL 
(kartą podpiętą lub BLIKIEM). To zakupy bez koszy-
ka sklepowego i konieczności podchodzenia do kasy 
(ale oczywiście płatność przy kasie nadal jest możliwa; 
można z niej skorzystać także wówczas, gdy samo-
dzielnie skanujemy telefonem towary i wkładamy je 
od razu do swojej torby).
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z

Hanna Stolińską

rozmawia

Inka Wrońska

Pięć posiłków dziennie, mniej mięsa, 
więcej warzyw i wody. Tak w skrócie 
wygląda poprawianie diety. Małe kroki 
wzmocnią twoje zdrowie i zapewnią 
dobre samopoczucie. 

Na 
talerzu
Ewolucja lepsza 
niż rewolucja

zy wśród pani pacjentów jest wiele 
osób dojrzałych? 
Niewiele. Jakoś tak już jest, że Polki 
i Polacy nieszczególnie dbają o zdrowe 

żywienie. W młodym wieku, jako nastolatki, nie 
przejmujemy się tym w ogóle. Nad dietą zaczynamy 
się zastanawiać około trzydziestki – i jest to dla nas 
ważne mniej więcej do 50-55 roku życia. Większość 
moich pacjentów to właśnie ten przedział wiekowy. 
Jeśli odwiedzają mnie starsze osoby, to przeważnie 
dlatego, że mają już poważny problem zdrowotny. 
I raczej nie przychodzą same z siebie, często jest tak, 
że córka przyprowadza mamę albo wnuczka babcię.
 A czy starsi Polacy dobrze się odżywiają?
 Niestety, nie. Najczęściej ich dieta jest bar-
dzo monotonna. Śniadania przeważnie są takie same: 
biała bułka z masłem i wędliną, czasem z plasterkiem 
pomidora czy ogórka. Na obiad ziemniaczek, kotle-
cik, surówka z kapusty kiszonej. Na kolację znowu 
kanapka na białym pieczywie. Starsze osoby często 
zapominają o regularnym odżywianiu, rzadko zdarza 
mi się spotykać takie, które jedzą pięć niewielkich 
posiłków dziennie. I często przyzwyczajone są do 
jedzenia wieczorem owoców, które mają dużo cukru, 
a na to trzeba uważać. 
 Kobiety, które wchodzą w wiek menopau-
zalny, często zaczynają tyć, mimo że wcześniej miały 
szczupłą figurę. Metabolizm zwalnia, zmienia się 
gospodarka hormonalna. Co zrobić, aby udało się 
kontrolować wagę?
 Na początku menopauzy – czy też andro-
pauzy w przypadku panów – dobrze byłoby wybrać 
się do dietetyka i wraz z nim przeanalizować swoją 
dietę. Jeśli taka osoba trafi do mnie, zawsze przede 
wszystkim powiem jej, że kluczem do sukcesu jest 
regularność posiłków. Podpowiadam, aby jeść pięć 
razy dziennie. Chodzi o to, że jeśli ograniczamy je-
dzenie i głodzimy się, to nasz metabolizm spowalnia 
jeszcze bardziej.
Trzeba też zadbać o skład diety [tłumaczymy to w prze-
wodniku na stronie 22], więcej się ruszać, co nie 
pozwoli odkładać się tkance tłuszczowej i sprawi, 
że będziemy budować masę mięśniową. Bo więcej 
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autorka wielu książek 
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mięśni to szybszy metabolizm, dzięki temu nie tyje-
my. Podkreślam: ruch jest bardzo ważny. Oczywiście 
dostosowany do wieku i kondycji fizycznej – nie 
muszą to być sporty wysiłkowe, wystarczy chodzić 
z kijami, szybko spacerować, tańczyć. Te aktywności 
wiążą się z następną kwestią: kontaktami między-
ludzkimi. W piramidzie żywienia osób starszych duży 
nacisk położony jest na relacje społeczne. Radzimy, 
by nie zamykać się w domu i jak najczęściej spoty-
kać się ze znajomymi. Razem łatwiej podejmować
 rozmaite aktywności – można wpaść do koleżanki, 
wziąć ją pod pachę i wybrać się na spacer. Ważne 
jest też pobudzanie do pracy mózgu, nie tylko mięśni 
– warto rozwiązywać krzyżówki, czytać książki, 
uczyć się na pamięć wierszy albo obcego języka. 
 Czy jest jakaś granica wieku, taki punkt, 
w którym należałoby zmienić swoje przyzwycza-
jenia żywieniowe?
 Jeśli nasze nawyki nam szkodzą, powin-
niśmy je zmienić i na to zawsze jest dobry moment. 
A związek wieku ze zdrowiem i samopoczuciem 
to kwestia indywidualna. Zależy od organizmu 
i od tego, jak jesteśmy nastawieni do procesu sta-
rzenia się. Znam sześćdziesięciolatków, którzy czują 
się schorowanymi staruszkami, znam też osoby 80+, 
które żyją aktywnie, znakomicie wyglądają i mode-
lowo się odżywiają.
Najważniejsze to regularnie dbać o siebie, starać się 
opóźniać procesy starzenia i nie dopuszczać do roz-
woju chorób. Zmiana diety nie powinna być rewolu-
cją, tylko ewolucją. To nie jest tak, że kiedy człowiek 
przechodzi na emeryturę automatycznie musi zmienić 
sposób żywienia, a wcześniej może sobie pozwalać 
na wszystko. Dobre nawyki żywieniowe trzeba długo 
wypracowywać, o prawidłową dietę należy więc 
zacząć dbać o wiele wcześniej.
 Co powinniśmy rozumieć pod pojęciem wła-
ściwej diety? Załóżmy, że osoba na emeryturze trafia 
do pani i prosi o wskazówki. Co powinna wprowa-
dzić do diety? Co usunąć lub ograniczyć? A przede 
wszystkim: dlaczego w ogóle należy coś zmieniać?
 Kobiety powinny zastanowić się nad zmia-
nami w diecie w okresie menopauzy, czyli najlepiej 

EnerBio, napój owsiany, 1 l 
Tylko u nas

EnerBio, napój migdałowy, 1 l
Tylko u nas

EnerBio, napój z orzechów nerkowca, 1 l
Tylko u nas
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przed 50. rokiem życia. Wówczas spada stężenie 
estrogenu w organizmie i kobiety zaczynają mieć 
problemy nie tylko z tyciem, o którym już wspomi-
nałyśmy, ale i z osteoporozą. Żeby więc zadbać 
o gęstość kości, należy wprowadzić do diety więcej 
wapnia, i to pochodzącego z rozmaitych źródeł. 
To nie może być tylko nabiał, bo w późniejszym 
wieku często występuje nietolerancja laktozy. Roślin-
ne źródła dobrze przyswajalnego wapnia to warzywa 
strączkowe, zielone warzywa liściaste, mak, amaran-
tus, komosa, suszone morele i figi, migdały i orzechy 
laskowe, wreszcie wodorosty. Moim zdaniem dojrza-
łe osoby powinny mocno otworzyć się na nowości, 
które można już kupić w sklepach, np. wzbogacone 
wapniem napoje roślinne. 
 Skoro jesteśmy przy profilaktyce osteoporozy 
– na co jeszcze, oprócz wapnia, należy zwrócić uwagę?
 Na suplementację witaminy D. Z wiekiem 
powinna być wyższa, bo rzadziej wychodzimy 
na słońce. Aby dobrać dokładną dawkę, należy się 
przebadać, czyli oznaczyć stężenie witaminy D 
w organizmie, robi się to na podstawie badania krwi. 
Najlepiej wykonać taki test przed sezonem jesienno-
-zimowym. Można wtedy ustalić, czy mamy tej wita-
miny na tyle dużo, że wystarczy nam jedynie dawka 
podtrzymująca, czy też jest jej zbyt mało i dawka 
musi być wyższa. Warto też wiedzieć, że więcej wita-
miny D potrzebują osoby otyłe. Zresztą wraz z niedo-
borem witaminy D rośnie ryzyko nadwagi i otyłości.
 Z jakimi jeszcze problemami zdrowotnymi, 
oprócz osteoporozy, można walczyć za pomocą zbi-
lansowanej diety?
 Wiele dojrzałych osób ma podwyższony 
poziom kwasu moczowego, który powoduje dnę mo-
czanową i niszczy stawy. Najczęściej powodem jest 
jedzenie większej ilości mięsa, niż organizm potrzebu-
je. Tak się jakoś przyjęło, że mięso jest zdrowe, daje 
siłę, zatem trzeba je jeść. No i mamy je praktycznie 
w każdym posiłku, trzy razy dziennie, nie tylko na 
obiad, mięso to przecież także wędlina do kanapek. 
Jeśli już przy tym jesteśmy, powiedzmy sobie otwar-
cie – wiele starszych osób kupuje wędliny najtańsze,
a to znaczy kiepskiej jakości, naładowane solą, kon-
serwantami, związkami azotu. Mięso i wędliny, a także 
proste węglowodany należą do produktów prozapal-
nych, czyli sprzyjających rozwojowi stanów zapal-
nych w organizmie. Trzeba ich unikać, jeśli chcemy 
ustrzec się chorób stawów, układu krążenia, m.in. 
miażdżycy, a także cukrzycy. Ta ostatnia choroba 
często pojawia się w późniejszym wieku, ale wpływa-

ją na to także nasze wcześniejsze nawyki żywieniowe 
– cukier w diecie, słodzenie kawy i herbaty (nieko-
niecznie cukrem, także miodem!), codzienne ciasto 
do kawy, a także, jak już wspomniałam, jedzenie 
zbyt dużej ilości owoców. Osoby starsze miewają też 
problemy z zaparciami, co wynika przede wszystkim 
z dwóch błędów w diecie. Po pierwsze, zbyt mało jest 
w niej surowych warzyw, które dostarczają błonnika 
pokarmowego, po drugie – za mało wody.
 Czy łatwo jest przekonać starszego pacjenta 
do zmiany nawyków żywieniowych?
 Moją ideą w pracy ze starszym pacjentem 
jest to, by nie zmuszać go do niczego. Wolę pokazać, 
że można jeść zdrowiej i ciekawiej, a mimo wszystko 
nie rezygnować z ulubionych smaków. Wcale nie 
chcę wywracać wszystkiego do góry nogami. Moim 
zdaniem wystarczy po prostu dietę lekko zmodyfiko-
wać. Z reguły nie robię rewolucji żywieniowej u osób 
starszych, chyba że ktoś ma już naprawdę poważne 
problemy zdrowotne. Ale wtedy zazwyczaj przycho-
dzi do mnie, mając w sobie zgodę na taką rewolucję, 
i jest do niej pozytywnie nastawiony. 
 21 stycznia przypada Dzień Babci, 22 Dzień 
Dziadka. Voucher do dietetyka to dobry pomysł 
na prezent? 
 Niezły (śmiech). Przydałaby się też książka 
z przepisami na dania warzywne. I znowu – wcale 
nie chodzi o to, aby starsze osoby całkowicie prze-
stawiły się na warzywa. Książka z przepisami wege 
będzie po prostu pomocą w modyfikacji diety, 
kopalnią inspiracji, magazynem prostych przepi-
sów, dzięki którym uda się znacznie – i bezboleśnie 
– ograniczyć ilość mięsa w diecie. To z pewnością 
doskonały prezent.

EnerBio, miękkie morele suszone, 200 g
Tylko u nas

Genuss Plus, orzechy włoskie, 100 g 
Tylko u nas

EnerBio, łuskane pestki słonecznika, 500 g
Tylko u nas

EnerBio, figi suszone, 200 g
Tylko u nas

Genuss Plus, migdały blanszowane, 150 g
Tylko u nas
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   Regularność posiłków. Nasza dieta powinna
   opierać się na kilku regularnych posiłkach 
   dziennie. Powinny być przemyślane i zbilan-
   sowane, nieprzerywane ciągłym podjada- 
   niem – tu ciasteczko, tam krakersik czy 
chrupka kukurydziana. Swoich pacjentów namawiam 
do przestawienia się z dwóch lub trzech na pięć posił-
ków. Dzięki temu ich metabolizm dobrze się rozkręci.

   Mniej wysoko przetworzonych węglowo- 
   danów. Przede wszystkim chodzi o białe  
   pieczywo i biały ryż. Tak, wiem, niektórzy
    mówią, że ciemne razowe pieczywo jest  
   dla nich zbyt ciężkie. To mit, po prostu trze-
ba się przyzwyczaić. Owszem, jeśli do tej pory jedli-
śmy tylko białe bułki, nasz organizm może początko-
wo odczuwać dyskomfort, ale z czasem przywyknie. 
Na początku można zresztą pójść na kompromis, 
nie zaczynać od pieczywa razowego, a wybrać 
np. chleb orkiszowy albo graham. 
Produkty pełnoziarniste dostarczają nam nie tylko 
błonnika – to także magnez, żelazo, witaminy z gru-
py B. Radzę także ograniczać ziemniaki. Podczas 
obiadu można zastąpić je np. brązowym ryżem czy 
kaszą – nie tylko gryczaną, warto także spróbować 
innych rodzajów, np. pęczaku, komosy, jaglanej.

   Mniej mięsa! Warto naprawdę mocno ogra-
   niczyć je w swojej diecie. Jeśli nie uda się go  
   całkiem wyeliminować, można choćby  
   zrezygnować z czerwonego, m.in. wieprzo- 
   winy czy wołowiny. W zamian wprowadzić 
mięso białe dobrej jakości, np. zagrodowego kurcza-
ka. I zdecydowanie odstawić słone i tłuste wędliny 
– szynki, parówki, kabanosy, salami.
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2
3

Jak lepiej jeść? 
Przewodnik 
w dziewięciu krokach

Radzi dietetyk kliniczny 
dr Hanna Stolińska

   Owoce? Tak, ale bez przesady. Owszem,  
   one również mają witaminy i błonnik. 
   Jednak osoby starsze jedzą ich po prostu  
   zbyt dużo. Szczególnie widać to w sezonie  
   na truskawki czy czereśnie. A jabłko przed 
snem to także standard, w dodatku obrane, czyli po-
zbawione tego, co w nim najcenniejsze. I nie chodzi 
tylko o to, że owoce, które zawierają sporo cukru, 
są po prostu wysokokaloryczne. Ich jedzenie podnosi 
poziom cukru we krwi, dlatego nie należy z nimi sza-
leć, zwłaszcza wieczorem. Kto naprawdę bardzo lubi 
jabłka, powinien pamiętać, że jedno, dwa w ciągu 
dnia (nie wieczorem!) zupełnie wystarczą. Ja jednak 
uważam, że warto byłoby się przyjrzeć także innym
owocom. Z wiekiem organizm potrzebuje antyoksy-
dantów, a te znajdziemy w owocach o fioletowej skór-
ce: borówki amerykańskie dostępne są przez cały rok, 
latem są też jeżyny i inne owoce leśne, jesienią śliwki. 
Wszystkie zawierają mnóstwo polifenoli, mają działa-
nie przeciwzapalne i są świetnymi przeciwutleniaczami, 
a to znaczy, że hamują procesy starzenia się. Tu warto 
dodać, że schorzenia neurodegeneracyjne – alzheimer 
czy parkinson – też wymagają wprowadzenia do die-
ty większej ilości antyoksydantów, które spowalniają 
postęp choroby. A jedzone regularnie zmniejszają 
ryzyko rozwoju tych chorób. 

   Więcej warzyw. Koniecznie trzeba wpro- 
   wadzić je do diety. Jeśli ktoś naprawdę nie  
   lubi surowych, może przemycać je sobie 
   w kanapkach albo robić koktajle. Oczywiś-
   cie można i warto jadać kiszonki, zwłaszcza 
zimą. Warzywa to także zupy – z tym że lepiej nie 
robić ich na kościach czy mięsie, dobrze byłoby też 
zrezygnować ze śmietany i mąki. Zupy są zdrowe 
i sycące, ale powinny być lżejsze niż te, do których 
przyzwyczaiła nas kuchnia polska. Jeśli lubimy gęste 
zupy, niech będzie w nich dużo warzyw, a nie mąka. 
Namawiam także do jedzenia natki i kiełków – nie 
obciążają żołądka, mają wiele witamin i składni-
ków mineralnych. 

   Nabiał w chudszej wersji. Potrzebujemy go
   w diecie z uwagi na to, że jest dobrym źródłem 
   łatwo przyswajalnego wapnia, jednak  radzi-
   łabym wybierać chude mleko, maślankę,  
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kefir czy jogurt. Odstawiłabym także śmietanę, majo-
nez, sery pleśniowe i topione. Jeśli chodzi o jajka, nie 
warto z nimi przesadzać ze względu na cholesterol. 
W zbilansowanej diecie nie powinno ich być więcej 
niż sześć sztuk w tygodniu, i najlepiej gotowanych, 
nie smażonych.

   Orzechy, nasiona i pestki. Trzy razy tak.  
   Czasem słyszę, że starsze osoby boją się je
    jeść z uwagi na problemy z zębami, ale wte- 
   dy można je po prostu mielić czy siekać 
   i posypywać nimi zupy, sałatki, dodawać 
do koktajli. Orzechy pomagają obniżyć poziom „złe-
go” cholesterolu, korzystnie wpływają na mikrobiom 
jelitowy, zmniejszają stany zapalne, a przy tym dają 
długotrwałe uczucie sytości. Na pewno warto zastą-
pić nimi słone przekąski – to jałowe kalorie, które 
wiele osób bardzo lubi.

   Dużo wody. Większość osób pije za mało,  
   a osoby starsze szczególnie. Z wiekiem
   zmniejsza się odczuwanie pragnienia. 
   A powinno być dokładnie odwrotnie 
   – ze względu na to, że procentowa zawar-
tość wody w naszym organizmie w sposób naturalny 
spada, osoby starsze powinny nawadniać się inten-
sywniej niż młode. Jeśli ktoś naprawdę nie może 
zmusić się do wypicia dwóch litrów czystej wody 
dziennie, powinien przemycać ją w zupach, kok-
tajlach, ziołowych herbatkach. Woda jest także 
w surowych warzywach i owocach. 

   Mniej soli. Sól w nadmiarze może przyczy-
   nić się do nadciśnienia tętniczego, chorób  
   układu krążenia, udarów mózgu, kamicy 
   nerkowej, nowotworów żołądka. A my 
   często uznajemy sól za wspaniałą i jedy-
ną przyprawę w naszej kuchni. Osoby w starszym 
wieku solą jeszcze więcej, bo miewają (np. po lekach) 
zaburzenia smaku. Przypominam więc, że istnieją 
także zioła i przyprawy, dzięki którym można 
świetnie podkręcić smak i ograniczyć ilość soli. 
To m.in. kurkuma, imbir, pieprz kajeński, goździki, 
cynamon, szałwia czy rozmaryn. Co ważne – przy-
prawy te mają także działanie przeciwzapalne 
i poprawiają odporność.



22 23TRENDY Zdrowie

   Regularność posiłków. Nasza dieta powinna
   opierać się na kilku regularnych posiłkach 
   dziennie. Powinny być przemyślane i zbilan-
   sowane, nieprzerywane ciągłym podjada- 
   niem – tu ciasteczko, tam krakersik czy 
chrupka kukurydziana. Swoich pacjentów namawiam 
do przestawienia się z dwóch lub trzech na pięć posił-
ków. Dzięki temu ich metabolizm dobrze się rozkręci.

   Mniej wysoko przetworzonych węglowo- 
   danów. Przede wszystkim chodzi o białe  
   pieczywo i biały ryż. Tak, wiem, niektórzy
    mówią, że ciemne razowe pieczywo jest  
   dla nich zbyt ciężkie. To mit, po prostu trze-
ba się przyzwyczaić. Owszem, jeśli do tej pory jedli-
śmy tylko białe bułki, nasz organizm może początko-
wo odczuwać dyskomfort, ale z czasem przywyknie. 
Na początku można zresztą pójść na kompromis, 
nie zaczynać od pieczywa razowego, a wybrać 
np. chleb orkiszowy albo graham. 
Produkty pełnoziarniste dostarczają nam nie tylko 
błonnika – to także magnez, żelazo, witaminy z gru-
py B. Radzę także ograniczać ziemniaki. Podczas 
obiadu można zastąpić je np. brązowym ryżem czy 
kaszą – nie tylko gryczaną, warto także spróbować 
innych rodzajów, np. pęczaku, komosy, jaglanej.

   Mniej mięsa! Warto naprawdę mocno ogra-
   niczyć je w swojej diecie. Jeśli nie uda się go  
   całkiem wyeliminować, można choćby  
   zrezygnować z czerwonego, m.in. wieprzo- 
   winy czy wołowiny. W zamian wprowadzić 
mięso białe dobrej jakości, np. zagrodowego kurcza-
ka. I zdecydowanie odstawić słone i tłuste wędliny 
– szynki, parówki, kabanosy, salami.

1

2
3

Jak lepiej jeść? 
Przewodnik 
w dziewięciu krokach

Radzi dietetyk kliniczny 
dr Hanna Stolińska

   Owoce? Tak, ale bez przesady. Owszem,  
   one również mają witaminy i błonnik. 
   Jednak osoby starsze jedzą ich po prostu  
   zbyt dużo. Szczególnie widać to w sezonie  
   na truskawki czy czereśnie. A jabłko przed 
snem to także standard, w dodatku obrane, czyli po-
zbawione tego, co w nim najcenniejsze. I nie chodzi 
tylko o to, że owoce, które zawierają sporo cukru, 
są po prostu wysokokaloryczne. Ich jedzenie podnosi 
poziom cukru we krwi, dlatego nie należy z nimi sza-
leć, zwłaszcza wieczorem. Kto naprawdę bardzo lubi 
jabłka, powinien pamiętać, że jedno, dwa w ciągu 
dnia (nie wieczorem!) zupełnie wystarczą. Ja jednak 
uważam, że warto byłoby się przyjrzeć także innym
owocom. Z wiekiem organizm potrzebuje antyoksy-
dantów, a te znajdziemy w owocach o fioletowej skór-
ce: borówki amerykańskie dostępne są przez cały rok, 
latem są też jeżyny i inne owoce leśne, jesienią śliwki. 
Wszystkie zawierają mnóstwo polifenoli, mają działa-
nie przeciwzapalne i są świetnymi przeciwutleniaczami, 
a to znaczy, że hamują procesy starzenia się. Tu warto 
dodać, że schorzenia neurodegeneracyjne – alzheimer 
czy parkinson – też wymagają wprowadzenia do die-
ty większej ilości antyoksydantów, które spowalniają 
postęp choroby. A jedzone regularnie zmniejszają 
ryzyko rozwoju tych chorób. 

   Więcej warzyw. Koniecznie trzeba wpro- 
   wadzić je do diety. Jeśli ktoś naprawdę nie  
   lubi surowych, może przemycać je sobie 
   w kanapkach albo robić koktajle. Oczywiś-
   cie można i warto jadać kiszonki, zwłaszcza 
zimą. Warzywa to także zupy – z tym że lepiej nie 
robić ich na kościach czy mięsie, dobrze byłoby też 
zrezygnować ze śmietany i mąki. Zupy są zdrowe 
i sycące, ale powinny być lżejsze niż te, do których 
przyzwyczaiła nas kuchnia polska. Jeśli lubimy gęste 
zupy, niech będzie w nich dużo warzyw, a nie mąka. 
Namawiam także do jedzenia natki i kiełków – nie 
obciążają żołądka, mają wiele witamin i składni-
ków mineralnych. 

   Nabiał w chudszej wersji. Potrzebujemy go
   w diecie z uwagi na to, że jest dobrym źródłem 
   łatwo przyswajalnego wapnia, jednak  radzi-
   łabym wybierać chude mleko, maślankę,  

5
8

7
4

9

kefir czy jogurt. Odstawiłabym także śmietanę, majo-
nez, sery pleśniowe i topione. Jeśli chodzi o jajka, nie 
warto z nimi przesadzać ze względu na cholesterol. 
W zbilansowanej diecie nie powinno ich być więcej 
niż sześć sztuk w tygodniu, i najlepiej gotowanych, 
nie smażonych.

   Orzechy, nasiona i pestki. Trzy razy tak.  
   Czasem słyszę, że starsze osoby boją się je
    jeść z uwagi na problemy z zębami, ale wte- 
   dy można je po prostu mielić czy siekać 
   i posypywać nimi zupy, sałatki, dodawać 
do koktajli. Orzechy pomagają obniżyć poziom „złe-
go” cholesterolu, korzystnie wpływają na mikrobiom 
jelitowy, zmniejszają stany zapalne, a przy tym dają 
długotrwałe uczucie sytości. Na pewno warto zastą-
pić nimi słone przekąski – to jałowe kalorie, które 
wiele osób bardzo lubi.

   Dużo wody. Większość osób pije za mało,  
   a osoby starsze szczególnie. Z wiekiem
   zmniejsza się odczuwanie pragnienia. 
   A powinno być dokładnie odwrotnie 
   – ze względu na to, że procentowa zawar-
tość wody w naszym organizmie w sposób naturalny 
spada, osoby starsze powinny nawadniać się inten-
sywniej niż młode. Jeśli ktoś naprawdę nie może 
zmusić się do wypicia dwóch litrów czystej wody 
dziennie, powinien przemycać ją w zupach, kok-
tajlach, ziołowych herbatkach. Woda jest także 
w surowych warzywach i owocach. 

   Mniej soli. Sól w nadmiarze może przyczy-
   nić się do nadciśnienia tętniczego, chorób  
   układu krążenia, udarów mózgu, kamicy 
   nerkowej, nowotworów żołądka. A my 
   często uznajemy sól za wspaniałą i jedy-
ną przyprawę w naszej kuchni. Osoby w starszym 
wieku solą jeszcze więcej, bo miewają (np. po lekach) 
zaburzenia smaku. Przypominam więc, że istnieją 
także zioła i przyprawy, dzięki którym można 
świetnie podkręcić smak i ograniczyć ilość soli. 
To m.in. kurkuma, imbir, pieprz kajeński, goździki, 
cynamon, szałwia czy rozmaryn. Co ważne – przy-
prawy te mają także działanie przeciwzapalne 
i poprawiają odporność.
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tekst

Kasia Staszak

Nasze posiłki powinny być pełne 
witamin i minerałów. Jednak nie 
zawsze dieta dostarcza nam wszyst-
kich niezbędnych składników. 
Wtedy pomóc mogą suplementy. 

Wspomaganie 
odporności

ITAMINA D

Bywa nazywana hormonem witami-
nowym, bo jest naszemu organizmowi 

potrzebna do niezliczonych procesów. 
Kiedyś witaminę D kojarzyliśmy z mocnymi kośćmi 
i zębami, dziś wiadomo, że ważna jest także dla ukła-
du nerwowego czy odpornościowego. Na przykład 
naukowcy z University of Chicago Medical Center 
odkryli korelację między niskim poziomem witaminy D 
a prawdopodobieństwem zakażenia koronawirusem. 
„Niedostateczna ilość witaminy D prowadzi do roz-
woju krzywicy, osteoporozy, zwiększa ryzyko 
chorób układu krążenia, cukrzycy, chorób zapal-
nych, nowotworów” – podaje Narodowe Centrum 
Edukacji Żywieniowej.
Witaminę D w słoneczne dni wytwarza nasza skóra. 
W naszej strefie klimatycznej przez znaczną część 
roku nie wystawiamy odsłoniętej skóry na słońce, 
zatem większość z nas ma niedobory witaminy D. 
Z jedzeniem możemy dostarczyć sobie tylko niewiel-

W

Möller’s Complex, suplement diety, 
omega-3 + D3 + K2, 60 szt.

Altapharma, suplement diety, cynk + witamina C, 60 szt. 
Tylko u nas. W wybranych drogeriach

Eloy, okrągłe pudełko na leki, 1 szt.
Tylko u nas

3.

2.

1.

kie jej ilości – z ryb morskich, produktów mlecznych 
i mięsa. Dlatego w okresie jesienno-zimowym po-
winniśmy ją suplementować. Bezpieczną dawką jest 
2000 IU na dobę. Najlepiej jednak wykonać badanie 
krwi, które pomoże oznaczyć poziom witaminy D 
i zgodnie z wynikiem ustalić dawkę z lekarzem. 

KWASY OMEGA-3

To najzdrowsze tłuszcze. Kwasy omega-3 chronią 
przed chorobami serca, dbają o mózg, wzrok, działa-
ją przeciwzapalnie, wspierają układ odpornościowy, 
spowalniają procesy starzenia się skóry i obniżają 
ryzyko depresji. 
Nasza codzienna dieta powinna być bogata w produk-
ty, które dostarczą nam kwasów omega-3. Znajdziesz 
je w rybach morskich (makrela, łosoś, śledź, sar-
dynki), a także w produktach roślinnych: siemieniu 
lnianym, oleju rzepakowym i lnianym, orzechach 
i algach. Jedzenie tych produktów pomaga utrzymać 
w dobrej kondycji m.in. naczynia krwionośne i sta-

wy, które z wiekiem narażone są na rozwój chorób. 
Czasem trudno zbilansować dietę tak, by dostarczyć 
sobie kwasów omega-3 w odpowiedniej ilości, 
a wciąż przybywa badań wykazujących ich zalety. 
Nie zdziw się więc, gdy przyjmowanie omega-3 zale-
ci ci kardiolog, reumatolog czy okulista.
 
CYNK

„Osoby z niedoborem cynku są mniej odporne na za-
palenie płuc i różnego rodzaju infekcje, istnieje 
u nich większe ryzyko rozwoju chorób sercowo-na-
czyniowych oraz mają większą skłonność do depresji. 
Niedobór cynku jest również przyczyną wolniejsze-
go gojenia się ran, wypadania włosów, łamliwości 
paznokci czy upośledzenia smaku. Liczne badania 
dowodzą również, że zbyt mała ilość cynku może 
być jednym z czynników prowadzących do rozwoju 
choroby Alzheimera” – podaje Narodowe Centrum 
Edukacji Żywieniowej. 
Źródłem cynku w diecie są mięso, sery żółte, rośliny 
strączkowe, kasza gryczana, orzechy, pełnoziarniste 
produkty zbożowe, ryby, ostrygi i jaja. Istnieją bada-
nia sugerujące, że cynk wzięty w dniu, w którym za-
czyna się przeziębienie, skraca czas trwania choroby. 
Pamiętajmy, że nadmiar cynku może być niebezpiecz-
ny, bo zaburza przyswajanie miedzi. Może to wywo-
łać anemię i szkodzić naszej odporności. Dlatego 
warto przyjmowanie cynku skonsultować z lekarzem.

WITAMINA B12

Ta witamina znajduje się wyłącznie w produktach 
pochodzenia zwierzęcego, czyli w mięsie, jajkach, 
rybach i produktach mlecznych. A ponieważ coraz 
więcej osób ogranicza spożycie mięsa lub całkowi-
cie rezygnuje ze wszystkiego, co odzwierzęce, coraz 
częściej mówi się o niedoborach B12. Dla wegan su-
plementacja tej witaminy jest koniecznością. U osób, 
które znacznie ograniczyły jedzenie mięsa i ryb, także 
mogą wystąpić deficyty B12.
U osób starszych często stwierdza się niedobory tej 
witaminy z powodu nieprawidłowego wchłaniania 
składników pokarmowych. A to może prowadzić do 
anemii, zaburzeń układu nerwowego i zwiększa ryzy-
ko demencji. Eksperci Instytutu Żywności i Żywienia 
wśród objawów, które mogą sugerować niedobór 
B12, wymieniają: chroniczne zmęczenie, zaburzenia 
trawienia, brak apetytu, drętwienie kończyn, drażli-
wość, problemy z pamięcią, częste infekcje.
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Małgorzatą Perl

rozmawia

Magda Rosłaniec 

Ćwiczenia fizyczne uzdrawiają nie tylko 
ciało, pozytywnie wpływają również na 
psychikę, obniżają ryzyko depresji i po-
prawiają nasze relacje z innymi ludźmi. 

Ruch 
działa 
jak 
lekarstwo 

olacy jest jednym z najszybciej starze-
jących się społeczeństw w Europie. 
Za niemal połowę zgonów odpowiadają 
choroby układu krążenia, a za 25 proc. 

nowotwory. Do rozwoju tych chorób przyczynia się 
siedzący tryb życia.
 Niestety. Ciało człowieka jest stworzone 
do ruchu. Kiedyś człowiek musiał przejść mniej 
więcej 20 km dziennie w poszukiwaniu jedzenia. 
Dziś głównie siedzi w aucie albo przed telewizorem. 
Stąd nasze kłopoty ze zdrowiem. Nauka to potwier-
dza – regularny ruch zmniejsza ryzyko zawału 
serca nawet o 25-30 proc. Podczas wysiłku mięśnie 
wydzielają substancje, które wpływają na iryzynę, 
hormon, dzięki któremu biała tkanka tłuszczowa 
zmienia się w brązową (tę zdrowszą). To wpływa 
na obniżenie stężenia cholesterolu we krwi. 
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Według amerykańskich badań ruch pozytywnie 
oddziałuje również na profilaktykę onkologiczną, 
zmniejsza ryzyko raka piersi, jelita grubego, płuc, 
żołądka, nerek, przełyku. 
 Aktywność fizyczna dba również o nasze 
zdrowie psychiczne. To ważne i dla zestresowanych 
trzydziestolatków, i dla starszych samotnych osób.
 Regularny trening to zdrowie psychiczne 
i relacje społeczne. Jako trenerka fitnessu pracuję 
od 15 lat z osobami starszymi i śmiało mogę powie-
dzieć, że tworzą one najbardziej zgrane grupy – to 
małe społeczności. Wystarczy, że kogoś nie ma na 
zajęciach i już wszyscy się martwią – trzeba dzwonić 
i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Ćwi-
czenia pomagają zachować niezależność – zarówno 
fizyczną, jak i psychiczną. Podstawową zaletą regu-
larnej aktywności osób starszych jest mniejsze ryzyko 
upadku i doznania w jego wyniku jakiegoś urazu. 
A upadek osoby starszej może się wiązać z koniecz-
nością przebywania w łóżku. 
 Ile czasu powinna optymalnie zajmować 
aktywność fizyczna? 
 150 minut tygodniowo – minimum tyle ru-
chu daje dużo korzyści dla zdrowia. Mówimy o tre-
ningu o umiarkowanym natężeniu. Albo 75 minut 
w tygodniu ćwiczeń o dużym natężeniu. Takie są ogól-
ne wytyczne, ale oczywiście każda osoba – zwłaszcza 
starsza – musi dostosować poziom wysiłku fizycz-
nego do swojej sprawności. 
W planowaniu aktywności trzeba również brać 
pod uwagę choroby przewlekłe. Złoty wiek może 
być pełen energii. Nigdy nie jest za późno, aby 
zacząć. Wytrzymałość, siłę, równowagę i elastycz-
ność można poprawić w wieku 80, 90 lat i później. 
Optymalny trening starszej osoby powinien się skła-
dać z ćwiczeń aerobowych, zwanych też tlenowymi, 
które poprawiają wytrzymałość i zdrowie serca. 
Do ćwiczeń aerobowych zalicza się jazdę na rowerze, 
pływanie, chodzenie, bieganie. Ćwiczenia mogą 
być rozłożone na krótkie sesje, np. dwa razy 
po 10 minut w ciągu dnia. Oprócz tego ważny jest 
trening oporowy, wzmacniający, który poprawia 
siłę i w znacznym stopniu zmniejsza tempo utraty 
masy mięśniowej. 
Po każdym treningu siłowym dobrze jest zrobić 
sobie dzień odpoczynku, aby mięśnie się zregene-
rowały i nasz organizm nie był narażony na urazy. 
Bardzo ważne są także ćwiczenia mające na celu 
poprawę równowagi, by zmniejszyć ryzyko złamań 
i upadków.

Wyciskanie
endorfin
Jane Fonda
aktorka, aktywistka

Muszę się ruszać. Kiedy się starzejesz, to jest 
jeszcze ważniejsze niż wtedy, kiedy jesteś mło-
da. Jeśli nie będę się ruszać, nie tylko moje ciało 
zacznie się psuć, ale także mój umysł. Wiem, 
że potrzebuję tych endorfin. Mam chorobę zwyro-
dnieniową stawów, więc nie mogę podnosić 
dużych ciężarów. Używam taśm oporowych. 
Ćwiczę na podłodze, poruszając każdą grupę 
mięśni, powoli i bardzo dokładnie. Zawsze się 
rozciągam. Robię to każdego dnia.

Well + Good, wellandgood.com

fo
t. 

R
E

U
T

E
R

S
 /

 S
A

R
A

H
 S

IL
B

IG
E

R
 /

 s
to

ck
.a

d
o

b
e.

co
m



26 27TRENDY Zdrowie

z

Małgorzatą Perl

rozmawia

Magda Rosłaniec 

Ćwiczenia fizyczne uzdrawiają nie tylko 
ciało, pozytywnie wpływają również na 
psychikę, obniżają ryzyko depresji i po-
prawiają nasze relacje z innymi ludźmi. 

Ruch 
działa 
jak 
lekarstwo 

olacy jest jednym z najszybciej starze-
jących się społeczeństw w Europie. 
Za niemal połowę zgonów odpowiadają 
choroby układu krążenia, a za 25 proc. 

nowotwory. Do rozwoju tych chorób przyczynia się 
siedzący tryb życia.
 Niestety. Ciało człowieka jest stworzone 
do ruchu. Kiedyś człowiek musiał przejść mniej 
więcej 20 km dziennie w poszukiwaniu jedzenia. 
Dziś głównie siedzi w aucie albo przed telewizorem. 
Stąd nasze kłopoty ze zdrowiem. Nauka to potwier-
dza – regularny ruch zmniejsza ryzyko zawału 
serca nawet o 25-30 proc. Podczas wysiłku mięśnie 
wydzielają substancje, które wpływają na iryzynę, 
hormon, dzięki któremu biała tkanka tłuszczowa 
zmienia się w brązową (tę zdrowszą). To wpływa 
na obniżenie stężenia cholesterolu we krwi. 

P

Małgorzata 
Perl 
 
trenerka fitnessu 
medycznego,
dyrektor Polskiego 
Centrum Exercise 
is Medicine fo

t. 
A

rc
hi

w
um

 p
ry

w
at

ne

Według amerykańskich badań ruch pozytywnie 
oddziałuje również na profilaktykę onkologiczną, 
zmniejsza ryzyko raka piersi, jelita grubego, płuc, 
żołądka, nerek, przełyku. 
 Aktywność fizyczna dba również o nasze 
zdrowie psychiczne. To ważne i dla zestresowanych 
trzydziestolatków, i dla starszych samotnych osób.
 Regularny trening to zdrowie psychiczne 
i relacje społeczne. Jako trenerka fitnessu pracuję 
od 15 lat z osobami starszymi i śmiało mogę powie-
dzieć, że tworzą one najbardziej zgrane grupy – to 
małe społeczności. Wystarczy, że kogoś nie ma na 
zajęciach i już wszyscy się martwią – trzeba dzwonić 
i sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Ćwi-
czenia pomagają zachować niezależność – zarówno 
fizyczną, jak i psychiczną. Podstawową zaletą regu-
larnej aktywności osób starszych jest mniejsze ryzyko 
upadku i doznania w jego wyniku jakiegoś urazu. 
A upadek osoby starszej może się wiązać z koniecz-
nością przebywania w łóżku. 
 Ile czasu powinna optymalnie zajmować 
aktywność fizyczna? 
 150 minut tygodniowo – minimum tyle ru-
chu daje dużo korzyści dla zdrowia. Mówimy o tre-
ningu o umiarkowanym natężeniu. Albo 75 minut 
w tygodniu ćwiczeń o dużym natężeniu. Takie są ogól-
ne wytyczne, ale oczywiście każda osoba – zwłaszcza 
starsza – musi dostosować poziom wysiłku fizycz-
nego do swojej sprawności. 
W planowaniu aktywności trzeba również brać 
pod uwagę choroby przewlekłe. Złoty wiek może 
być pełen energii. Nigdy nie jest za późno, aby 
zacząć. Wytrzymałość, siłę, równowagę i elastycz-
ność można poprawić w wieku 80, 90 lat i później. 
Optymalny trening starszej osoby powinien się skła-
dać z ćwiczeń aerobowych, zwanych też tlenowymi, 
które poprawiają wytrzymałość i zdrowie serca. 
Do ćwiczeń aerobowych zalicza się jazdę na rowerze, 
pływanie, chodzenie, bieganie. Ćwiczenia mogą 
być rozłożone na krótkie sesje, np. dwa razy 
po 10 minut w ciągu dnia. Oprócz tego ważny jest 
trening oporowy, wzmacniający, który poprawia 
siłę i w znacznym stopniu zmniejsza tempo utraty 
masy mięśniowej. 
Po każdym treningu siłowym dobrze jest zrobić 
sobie dzień odpoczynku, aby mięśnie się zregene-
rowały i nasz organizm nie był narażony na urazy. 
Bardzo ważne są także ćwiczenia mające na celu 
poprawę równowagi, by zmniejszyć ryzyko złamań 
i upadków.

Wyciskanie
endorfin
Jane Fonda
aktorka, aktywistka

Muszę się ruszać. Kiedy się starzejesz, to jest 
jeszcze ważniejsze niż wtedy, kiedy jesteś mło-
da. Jeśli nie będę się ruszać, nie tylko moje ciało 
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Well + Good, wellandgood.com
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Warto 
wiedzieć…

W Japonii wśród starszych osób popularny 
jest trening tai chi. To spokojne ćwiczenia, 
które poprawiają koordynację i równowagę. 
Dzięki nim można obniżyć ryzyko upadków. 
W Polsce tai chi polecane jest m.in. osobom 
z chorobą Parkinsona.

 A jeśli ktoś nie jest gotowy na profesjonal-
ny trening?
 Niech zacznie od ruchu, który sprawi mu 
przyjemność – pójdzie na spacer, zatańczy, wypro-
wadzi psa, wybierze schody zamiast windy. Każda 
minuta aktywności się liczy. Ważne, żeby o tym 
pamiętać każdego dnia. 
Podczas jednego ze spotkań w Stanach miałyśmy 
przyjemność spotkać dr. Kennetha Coopera, twórcę 
testu Coopera. To próba wytrzymałościowa pole-
gająca na 12-minutowym nieprzerwanym biegu lub 
marszu. Cooper powiedział coś, co zapamiętałam, 
i powtarzam wszystkim, których chcę zmotywować 
do ruchu: „Ćwiczenia to podróż, nie cel. Muszą być 
kontynuowane do końca życia, nie możemy przestać 
ćwiczyć, bo się starzejemy, a starzejmy się, bo prze-
stajemy ćwiczyć”.
 Czy nowoczesne technologie mogą być przy-
datne w dbaniu o nasze zdrowie? 
 Coraz popularniejsze są opaski, które 
pokazują tętno i liczbę zrobionych kroków. 
Niektóre modele mają także czujnik wskazujący, 
że człowiek za długo siedzi. Przypominają więc, 
żeby się ruszyć, przespacerować. Uważam, że są 
one niezwykle pożyteczne, fajne i mogą motywować 
do zrobienia codziennie kilku kroków więcej. 
Ich ceny są coraz bardziej przystępne – najprostszy 
model można kupić już za 50 zł.
 Czym zajmuje się Exercise is Medicine 
(EIM)?
 Ideą EIM, organizacji założonej w 2007 
w USA, jest dążenie do tego, by aktywność fizy-
czna była częścią planu terapeutycznego u każ-
dego pacjenta, by była o niej mowa na każdej 
wizycie lekarskiej. 
Exercise is Medicine Poland działa od czterech lat. 
Dłużej, bo od 13, razem z lek. med. Anną Plucik-
-Mrożek promujemy aktywność fizyczną. Jednym 
z naszych projektów był „Spacer po zdrowie – za-
proś swojego lekarza”. W 2017 i 2018 r. przez pół 
godziny tysiące ludzi o tej samej porze spacerowało 
w 10 miastach w Polsce. Chciałyśmy pokazać tą 
akcją, że nawet półgodzinne chodzenie pozytyw-
nie wpływa na poprawę zdrowia, samopoczucia 
i jakość naszego życia. 
By jednak stać się członkiem EIM, musiałyśmy 
spełnić wiele warunków, między innymi zaczę-
łyśmy współpracę z Warszawskim Uniwersyte-
tem Medycznym, założyłyśmy Fundację „Zasko-
czeni Wiekiem”.

Co potrafi 
zwykły spacer

Zwykłe regularne spacerowanie:

    wzmacnia stawy, mięśnie 
    i system odpornościowy;

    pomaga dotlenić organizm, zachować 
    mobilność i utrzymać prawidłową wagę;

 obniża poziom stresu, odświeża umysł 
 i uwalnia hormony szczęścia (dzięki  
 kontaktowi z naturą); 

 nic nie kosztuje, nie wymaga 
 specjalnego sprzętu, a chodzić można  
 przez cały rok.

Altapharma, kompres żelowy 
zimny/ciepły 12 x 29 cm, 
na stłuczenia i obrzęki, 1 szt. 
Tylko u nas. W wybranych 
drogeriach

Altapharma, sól morska do kąpieli, 
z jałowcem, gruszyczką i imbirem, 
80 g, Tylko u nas

1.

2.

1

2
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NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Regularnie ćwicząc, jesteśmy w stanie zmniejszyć po-
ziom ciśnienia skurczowego o mniej więcej 15 mm Hg, 
a ciśnienia rozkurczowego o 8-10 mm Hg. Ma to 
przełożenie na zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby 
wieńcowej i ryzyka zawału o nawet 30 proc. Wska-
zane są ćwiczenia aerobowe, dynamiczne, przyspie-
szające czynność serca, bo one powodują, że nasze 
naczynia krwionośne stają się bardziej elastyczne.  

CUKRZYCA TYPU II
Ruch zapobiega rozwojowi cukrzycy typu II i wspoma-
ga jej leczenie. Aktywność fizyczna wyrównuje poziom 
glukozy i zmniejsza insulinooporność. Najnowocześ-
niejsze leki dla osób z cukrzycą naśladują mechanizm, 
który obserwujemy podczas aktywności fizycznej. 
W ruchu glukoza w organizmie jest wykorzystywana 
przez mięśnie bez udziału insuliny. W każdej innej 
sytuacji insulina jest niezbędna, żeby glukoza dostała 
się do komórki, gdzie jest przerabiana na energię.

CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW 
To częsta dolegliwość osób po 65. roku życia, której 
objawem jest ból. Cierpienie sprzyja depresji, wyco-
fywaniu się z życia. Aktywność fizyczna zmniejsza 
ból stawów. Ćwiczy się tylko do granicy bólu, ale re-
gularny i długotrwały trening przynosi dobre efekty 
– z czasem dolegliwości znacznie się zmniejszają.

CHOROBA WIEŃCOWA 
Aktywność fizyczna wpływa na serce w wieloraki 
sposób. Jedną z zalet jest spowolnienie czynności 

Ruch na receptę. 
Jak to działa? 

spoczynkowej serca, czyli tej po treningu. Wolniejsza 
czynność serca oznacza, że każda komórka nasze-
go mięśnia sercowego jest lepiej odżywiona i lepiej 
przewodzi impulsy, czyli spada zagrożenie arytmią 
serca. Najnowsze doniesienia Europejskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego podkreślają wpływ ruchu 
na zmniejszenie ryzyka migotania przedsionków. 
Dzięki aktywności fizycznej tworzą się w organizmie 
człowieka nowe naczynia włosowate. Przy chorobie 
wieńcowej ma to duże znaczenie, bo w razie zawału
serca stają się one alternatywną drogą przepływu krwi. 

DEPRESJA
Coraz więcej badań mówi o tym, że w przypadku 
średnio nasilonej depresji ruch jest równie skuteczny 
jak leki przeciwdepresyjne. Ma to związek z tym, 
że podczas ruchu w organizmie uwalniają się sub-
stancje typu dopamina, serotonina, noradrenalina, 
endorfiny, które zmieniają nasze samopoczucie, 
mobilizują do działania i poprawiają nastrój. Osoba 
w słabej formie psychicznej już po jednym treningu 
poczuje się lepiej. Nie ma znaczenia, jaką aktywność 
się podejmie, każdy ruch sprzyja leczeniu depresji. 

CHOROBY DEMENCYJNE 
Aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na funkcjo-
nowanie ośrodkowego układu nerwowego. Badania 
potwierdzają, że ruch jest kluczowym czynnikiem 
zwiększającym ilość komórek nerwowych w mózgu, 
szczególnie w rejonie odpowiedzialnym za pamięć 
krótkotrwałą i operacyjną. To pamięć używana 
w sytuacjach typu: „Gdzie są moje klucze?”. Szwedz-
kie badania prowadzone ponad 40 lat pokazują, 
że demencja u osób ćwiczących przez co najmniej 
150 minut tygodniowo rozwija się dziewięć lat póź-
niej niż u osób niećwiczących. Tylko podczas ruchu 
w mózgu uwalniany jest niezwykły czynnik (Brain-
-derived neurotrophic factor – BDNF), który powo-
duje rozrost wypustek neuronów. I to on wpływa 
na to, że zwiększa się ilość połączeń międzykomórko-
wych w mózgu. Żaden inny mechanizm nie jest 
w stanie go zastąpić. 

Uwaga! Osoba, która nigdy nie ćwiczyła lub jest w dojrzałym 
wieku i chce wprowadzić nowości do swojego treningu, powinna 
skonsultować się z lekarzem. Oceni on, czy nie ma przeciw-
wskazań do aktywności, np. z powodu nieustabilizowanej 
choroby przewlekłej.

Wyjaśnia lek. med.  

Anna 
Plusik-Mrożek 

specjalistka chorób 
wewnętrznych, dyrektor 
Polskiego Centrum 
Exercise is Medicinefo
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tekst

Justyna Ślusarczyk,

autorka bloga dla kobiet dojrzałych 
Justine-in-Time.pl

Nietrzymanie moczu może dotyczyć 
w Polsce ponad 3 milionów osób, 
a kobiety cierpią dwukrotnie częściej 
niż mężczyźni. Zapewne ktoś z twoich 
bliskich ma ten problem. Bardzo możli-
we, że wstydzi się o tym mówić.

Mokry
problem

Lek. med. 

Tomasz Pawlin, 

urolog,
pracuje m.in. w Centrum 
Medycznym LUXMED 
i Centrum Damiana

ą dolegliwości, o których opowiadamy 
sobie z łatwością, otwarcie. Nietrzymanie 
moczu zdecydowanie należy do tematów 
intymnych, o których raczej się w towarzy-

stwie milczy. Niesłusznie, bo problem jest tak pow-
szechny, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
uznała go za chorobę społeczną. Oficjalna nazwa 
nietrzymania moczu to inkontynencja.
– Nietrzymaniem moczu nazywa się mimowolny, czyli 
bez naszej świadomej kontroli, wyciek moczu z cewki 
moczowej prowadzący do częściowego lub całkowitego 
opróżnienia pęcherza moczowego – tłumaczy urolog 
Tomasz Pawlin. – Stanowi to istotny problem higienicz-
ny, socjalny i medyczny. Jego powodem może być 
zaburzenie funkcji pęcherza albo dysfunkcja zwieraczy 
cewki moczowej lub ewentualnie wystąpienie tych 
dwóch zaburzeń razem. Nietrzymanie moczu dotyczy 
głównie kobiet i nasila się z wiekiem, tzn. dotyka 
20-30 proc. młodych pacjentek i 30-50 proc. starszych. 
Mężczyźni cierpią na tę dolegliwość dwa razy rzadziej. 

KOMU POWIEDZIEĆ? 

Trudno o w pełni wiarygodne statystyki dotyczące 
nietrzymania moczu, bo rzadko kto zgłasza to leka-
rzowi pierwszego kontaktu czy ginekologowi. A to 
właśnie oni mogą pomóc, jeśli dolegliwość nie jest zbyt
nasilona. Mogą też skierować nas do dalszej diagnos-
tyki i leczenia u urologa. Samodzielnie możemy okre-
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Herbapol Zielnik Polski, pokrzywa, 
20 x 1,5 g

Bakalland Bio, żurawina 
bez dodatku cukrów, 100 g

1.

2.

Dokuczliwe 
zapalenie pęcherza

Zapalenie pęcherza to najczęstsza infekcja dróg mo-
czowych. Szacuje się, że nawet połowa kobiet do-
świadcza tej dolegliwości co najmniej raz w życiu. 
U mężczyzn zapalenie pęcherza występuje o wiele 
rzadziej. Dolegliwość ta wiąże się z uczuciem czę-
stego parcia, pieczeniem w cewce moczowej, bólem 
w dolnej części brzucha, czasem do tych objawów 
dochodzi gorączka. Zapaleniu zazwyczaj winne
są bakterie Escherichia coli. Mikroby, które przedo-

stały się do cewki moczowej i dalej do pęcherza, zagra-
żają nawet nerkom, dlatego lekarz może zalecić anty-
biotyk. Niestety, u wielu kobiet zapalenie pęcherza 
może nawracać. Wówczas ważna jest profilaktyka. 
Lekarze przypominają pacjentkom o konieczności 
wypijania odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia.
Regularne popijanie wody „przepłukuje” drogi moczo-
we (i wpływa na ogólną dobrą kondycję organizmu). 
Warto sięgać też po produkty, które wspomagają 
drogi moczowe. Żurawina przeszkadza bakteriom 
E. coli w tworzeniu kolonii w drogach moczowych, 
co sprawia, że mogą być z nich wypłukiwane. 
O układ moczowy dba także pokrzywa – działa 
moczopędnie (przyspiesza produkcję moczu, który 
przepłukuje drogi moczowe) i wspomaga nerki. 



32 33TRENDY Zdrowie

tekst

Justyna Ślusarczyk,

autorka bloga dla kobiet dojrzałych 
Justine-in-Time.pl

Nietrzymanie moczu może dotyczyć 
w Polsce ponad 3 milionów osób, 
a kobiety cierpią dwukrotnie częściej 
niż mężczyźni. Zapewne ktoś z twoich 
bliskich ma ten problem. Bardzo możli-
we, że wstydzi się o tym mówić.

Mokry
problem

Lek. med. 

Tomasz Pawlin, 

urolog,
pracuje m.in. w Centrum 
Medycznym LUXMED 
i Centrum Damiana

ą dolegliwości, o których opowiadamy 
sobie z łatwością, otwarcie. Nietrzymanie 
moczu zdecydowanie należy do tematów 
intymnych, o których raczej się w towarzy-

stwie milczy. Niesłusznie, bo problem jest tak pow-
szechny, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
uznała go za chorobę społeczną. Oficjalna nazwa 
nietrzymania moczu to inkontynencja.
– Nietrzymaniem moczu nazywa się mimowolny, czyli 
bez naszej świadomej kontroli, wyciek moczu z cewki 
moczowej prowadzący do częściowego lub całkowitego 
opróżnienia pęcherza moczowego – tłumaczy urolog 
Tomasz Pawlin. – Stanowi to istotny problem higienicz-
ny, socjalny i medyczny. Jego powodem może być 
zaburzenie funkcji pęcherza albo dysfunkcja zwieraczy 
cewki moczowej lub ewentualnie wystąpienie tych 
dwóch zaburzeń razem. Nietrzymanie moczu dotyczy 
głównie kobiet i nasila się z wiekiem, tzn. dotyka 
20-30 proc. młodych pacjentek i 30-50 proc. starszych. 
Mężczyźni cierpią na tę dolegliwość dwa razy rzadziej. 

KOMU POWIEDZIEĆ? 

Trudno o w pełni wiarygodne statystyki dotyczące 
nietrzymania moczu, bo rzadko kto zgłasza to leka-
rzowi pierwszego kontaktu czy ginekologowi. A to 
właśnie oni mogą pomóc, jeśli dolegliwość nie jest zbyt
nasilona. Mogą też skierować nas do dalszej diagnos-
tyki i leczenia u urologa. Samodzielnie możemy okre-

S

fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

1

2

Herbapol Zielnik Polski, pokrzywa, 
20 x 1,5 g

Bakalland Bio, żurawina 
bez dodatku cukrów, 100 g

1.

2.

Dokuczliwe 
zapalenie pęcherza

Zapalenie pęcherza to najczęstsza infekcja dróg mo-
czowych. Szacuje się, że nawet połowa kobiet do-
świadcza tej dolegliwości co najmniej raz w życiu. 
U mężczyzn zapalenie pęcherza występuje o wiele 
rzadziej. Dolegliwość ta wiąże się z uczuciem czę-
stego parcia, pieczeniem w cewce moczowej, bólem 
w dolnej części brzucha, czasem do tych objawów 
dochodzi gorączka. Zapaleniu zazwyczaj winne
są bakterie Escherichia coli. Mikroby, które przedo-

stały się do cewki moczowej i dalej do pęcherza, zagra-
żają nawet nerkom, dlatego lekarz może zalecić anty-
biotyk. Niestety, u wielu kobiet zapalenie pęcherza 
może nawracać. Wówczas ważna jest profilaktyka. 
Lekarze przypominają pacjentkom o konieczności 
wypijania odpowiedniej ilości płynów w ciągu dnia.
Regularne popijanie wody „przepłukuje” drogi moczo-
we (i wpływa na ogólną dobrą kondycję organizmu). 
Warto sięgać też po produkty, które wspomagają 
drogi moczowe. Żurawina przeszkadza bakteriom 
E. coli w tworzeniu kolonii w drogach moczowych, 
co sprawia, że mogą być z nich wypłukiwane. 
O układ moczowy dba także pokrzywa – działa 
moczopędnie (przyspiesza produkcję moczu, który 
przepłukuje drogi moczowe) i wspomaga nerki. 



34 35TRENDY Zdrowie

Jak trenować 
mięśnie 
dna miednicy

Ćwiczenia tzw. mięśni Kegla pomagają w przypadku 
wysiłkowego oraz mieszanego nietrzymania moczu.
 W pozycji stojącej lub siedzącej napinaj 
 i rozluźniaj pośladki. Trzy sekundy spięcie 
 i tyle samo rozluźnienie. Powtórz 10 razy. 
Taką sesję zrób 10 razy dziennie, co da łącznie 
100 spięć. Możesz to robić niepostrzeżenie niemal 
w każdej sytuacji.
 To ćwiczenie polega na świadomym po-
 wstrzymywaniu strumienia moczu, inaczej  
 mówiąc – przerywaniu siusiania. Nie ma to 
nic wspólnego z powstrzymywaniem się przed wizytą 
w toalecie! Funkcjonowanie z przepełnionym pęche-
rzem oraz nieopróżnianie go do końca jest szkodliwe 
dla zdrowia. Oddając mocz, wstrzymaj jego strumień 
na chwilę, po czym dokończ oddawanie moczu. 
 Stań w lekkim rozkroku lub połóż się na  
 plecach. Napnij na pięć sekund zwieracze  
 odbytu, mięśnie okalające cewkę oraz wejście 
do pochwy. Z czasem wydłużaj czas trwania skurczu 
do 10-15 sekund. Zrób serię pięciu napięć i rozkur-
czów tych mięśni. 
 Połóż się na plecach. Napinaj swoje głę- 
 bokie mięśnie tak, jakby podciągały się 
 wyżej, w stronę pępka. Rób to powoli, jakby 
mięśnie miały naśladować ruch windy. Potem – rów-
nież powoli – opuszczaj je do poprzedniej pozycji. 
Powtórz ten cykl 10-krotnie.
 To ćwiczenie to tzw. zacisk wytrzymałościo- 
 wy, czyli napięcie mięśni dna miednicy z umiar-
 kowaną siłą utrzymywane nawet do jednej 
minuty. Możesz je powtarzać np. po każdej serii 
innych ćwiczeń.
 Czas na szybkie, dwusekundowe spięcia 
 i rozkurcze mięśni dna miednicy powtarzane  
 w serii po 10.

Uwaga! Podczas ćwiczeń nie wstrzymuj oddechu i nie napinaj mięśni 
brzucha. Jeśli masz z tym problem, połóż dłoń na brzuchu, będzie ci 
łatwiej kontrolować jego napięcie i oddech.
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Pamiętaj 
o piciu! 

Nie wolno powstrzymywać się od picia, jak czyni 
wiele osób borykających się z nietrzymaniem 
moczu. Ma to sens zarówno dla zdrowia (zapo-
biega bólom głowy i brzucha, zaparciom, powsta-
waniu żylaków odbytu i kamicy nerkowej), jak 
i urody – chroni skórę przed przesuszeniem. 
Trzeba dbać o właściwe nawodnienie organizmu, 
jednocześnie ograniczając spożycie płynów mo-
czopędnych – kawy, mocnej herbaty, alkoholu. 

ślić, jak duży jest nasz problem. Jeśli do normalnego 
funkcjonowania (bez skrępowania) wystarczy zwykła 
wkładka higieniczna, to prawdopodobnie popuszczasz 
mocz w stopniu lekkim. W znacznej mierze możesz 
sobie poradzić z tym za pomocą ćwiczeń tzw. mięśni 
Kegla (ćwiczenia opisujemy w ramce na końcu tek-
stu). Gdy mięśnie Kegla, czyli mięśnie dna miednicy, 
są osłabione, może dojść do wysiłkowego nietrzymania 
moczu. Początkowo wyciek moczu może pojawić się 
tylko podczas śmiechu, kaszlu czy wysiłku fizycznego. 
Ale uwaga – takie epizody nie powinny być lekceważo-
ne, bo jeśli nic nie zrobimy, problem będzie narastać. 
Gdy wkładka higieniczna noszona na wszelki wypadek 
zmienia się w codzienne używanie chłonnych wkładek, 
podpasek lub pieluch, oznacza to, że choroba jest za-
awansowana. Nie lekceważ problemu i nie ociągaj się 
z wizytą u lekarza, im szybciej się zgłosisz, tym sku-
teczniej i mniej inwazyjnie może on zadziałać. Nietrzy-
manie moczu można wyleczyć! Jak w każdym przy-
padku, profilaktyka i działanie na wczesnym etapie 
potrafią powstrzymać lub złagodzić rozwój choroby.

SKĄD TEN PROBLEM?

Nietrzymanie moczu z reguły nasila się wraz z wie-
kiem. Częściej dotyczy kobiet, co wiąże się z kobiecą 
fizjologią i anatomią. U młodych kobiet nietrzymanie 
moczu często wynika z przebiegu ciąży i porodu, czyli 
z mechanicznego rozciągnięcia mięśni dna miednicy 
pod wpływem naporu ciężaru dziecka. Niekiedy do 
uszkodzenia mięśni dochodzi podczas akcji porodowej, 
zabiegów ginekologicznych czy wskutek otyłości. Dno 
miednicy składa się z trzech warstw mięśni, powięzi 
i ścięgien, które podtrzymują narządy moczowo-płcio-
we, a część z nich stanowi zwieracz zewnętrzny cewki 
moczowej. – Mięśnie te kurczą się w odpowiedzi na 
wzrost ciśnienia w jamie brzusznej. Okalając cewkę 
moczową, która u kobiet jest bardzo krótka, pełnią 
także funkcję jej zwieraczy. Jeśli wskutek utraty 
objętości lub rozciągnięcia nieznacznie się obniżą, 
dochodzi do popuszczania moczu – wyjaśnia lek. 
med. Tomasz Pawlin.
Wiek wpływa na jakość mięśni, ponieważ z czasem 
spada produkcja nowego kolagenu, a „stary” ulega 
degradacji. Spadek syntezy kolagenu następuje już 
od 25. roku życia, a po menopauzie gwałtownie 
przyspiesza. Gdy mamy 50-60 lat, pozostaje nam 
ok. 45 proc. wyjściowego poziomu zawartości ko-
lagenu w tkankach. Zjawisko to widzimy w postaci 
utraty jędrności skóry, zmarszczek na twarzy, ale ten 

proces dotyczy większości struktur w naszym organi-
zmie, w tym mięśni podtrzymujących pęcherz. 

CO DA SIĘ ZROBIĆ?

By odbudować masę mięśniową, czyli obrazowo 
mówiąc, sprawić, że mięśnie dna miednicy rozbudują 
się jak, powiedzmy, wyćwiczone bicepsy, potrzebny 
jest ich systematyczny trening. Są to tzw. ćwiczenia 
mięśni Kegla polegające na świadomym, naprzemien-
nym napinaniu i rozluźnianiu mięśni dna miednicy. 
Doktor Arnold Kegel, amerykański ginekolog, zale-
cał wykonywanie ćwiczeń od trzech do pięciu razy 
dziennie przez pięć minut. Ćwiczyć można w domo-
wym zaciszu lub… gdziekolwiek. Nikt nawet nie za-
uważy! Ćwiczenia mięśni dna miednicy nie są trudne 
i nie wymagają sprzętu. Powinny być wykonywane 
codziennie w różnych pozycjach (na plecach, na brzu-
chu, w pozycji siedzącej i stojącej). Efekty zauważysz 
po dwóch-czterech miesiącach. 
Wzmacniając mięśnie dna miednicy, można bardzo 
ograniczyć, a czasem wręcz zlikwidować problem wy-
siłkowego nietrzymania moczu, jeśli wystąpił on w nie-
znacznym stopniu. Oprócz ćwiczeń lekarze mogą za-
lecić także redukcję nadwagi i przepisać leki. W osta-
teczności stosowane są zabiegi chirurgiczne. Nietrzy-
manie moczu często towarzyszy innym chorobom, 
np. neurologiczno-degradacyjnym, chorobom Alzhei-
mera i Parkinsona, zapaleniu pęcherza moczowego, 
przerostowi prostaty czy udarowi mózgu. Niekiedy 
wiąże się z niewydolnością krążenia lub kamicą 
nerkową. Istotnym czynnikiem pogarszającym stan 
pacjentów jest otyłość. Spadek masy ciała o 5 proc. 
łagodzi problem nietrzymania moczu.

Męska sprawa 

Mężczyźni dwa razy rzadziej od kobiet cierpią 
na nietrzymanie moczu. Z reguły występuje 
u nich jako skutek innej choroby – np. neuro-
logicznej, po udarze lub po zabiegu usunięcia 
zaatakowanej nowotworem prostaty. Zdarza 
się także jako powikłanie po wypadkach oraz 
urazach kręgosłupa. 
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Męska sprawa 

Mężczyźni dwa razy rzadziej od kobiet cierpią 
na nietrzymanie moczu. Z reguły występuje 
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36 37TRENDY Zdrowie

ajmująca się psychologią prof. Laurie 
Santos chciała prowadzić zajęcia, które 
nauczą studentów Yale dbać o samopo-
czucie. Powód? Na tej słynnej amery-

kańskiej uczelni – jak wszędzie – przybywało osób 
cierpiących na depresję i przewlekle zestresowanych. 
Santos zaczęła więc w 2018 r. prowadzić kurs 
„Psychologia i dobre życie”. Okazało się, że mnó-
stwo osób chce się dowiedzieć, co robić, by wieść 
szczęśliwsze życie. Żadne zajęcia w historii Yale 
nie cieszyły się aż takim zainteresowaniem. Od ze-
szłego roku kurs prof. Santos dostępny jest bezpłat-
nie na platformie internetowej Coursera. Nazywa się 
teraz „The Science of Well-Being” (nauka o dobrym 
samopoczuciu). Zapisałam się na ten kurs, myśląc, 
że ta wiedza przyda mi się do pisania tekstów. Tym-
czasem przydaje mi się w życiu. 
Kurs rozplanowany jest na 10 tygodni. W tym czasie 
prof. Santos opowiada o różnych schematach naszych 
zachowań i rozmawia z naukowcami, którzy prowa-
dzą badania dotyczące samopoczucia czy motywacji. 
Daje też wskazówki, jak wprowadzać nawyki, które 
sprawiają, że jesteśmy bardziej zadowoleni – z siebie, 
z dnia, ze swojego życia.
Oto niektóre rady prof. Laurie Santos:
 
 Delektuj się tym, co dobre. Zauważaj i poś-
 więcaj więcej uwagi miłym momentom 
 w życiu. Przytrafiają się nam, ale zabiegani, 
ich nie zauważamy.
Jak trenować delektowanie się chwilą? Spróbuj 
skupić się na dobrym posiłku. Jedz, myśląc o smaku, 
zapachu, fakturze i kolorach jedzenia. Możesz też 
przejść się po swojej okolicy z zamiarem zauważenia 
co najmniej pięciu nowych rzeczy (np. że na jakimś 
tarasie rośnie drzewo). A jeśli mieszkasz z kimś, 
kogo kochasz, spróbuj spojrzeć na tę osobę na nowo 
i powiedzieć sobie, co w niej kochasz.

 Okazuj wdzięczność. Niektórzy w sposób  
 naturalny potrafią cieszyć się z tego, co mają,
  inni przejawiają raczej tendencję do narzeka-
nia, krytykowania siebie i innych. Ciągłe niezadowo-
lenie nie uszczęśliwia. Jeśli poćwiczysz bycie wdzięcz-
nym, poprawią się także twoje relacje z innymi ludźmi. 

Z

Jak trenować wdzięczność? Codziennie wieczorem 
zanotuj w zeszycie czy kalendarzu od trzech do pię-
ciu rzeczy, za które jesteś wdzięczny (np. rozmowa 
telefoniczna z przyjaciółką, dobry obiad, przeczytana 
książka). Pomaga także medytacja wdzięczności: 
zamknij oczy i przypomnij sobie uśmiechnięte twarze 
ludzi, za których obecność w swoim życiu jesteś 
wdzięczna/y. Możesz też napisać krótki list (ręcznie!) 
do osoby, której jesteś wdzięczny, a potem odczytać 
go jej osobiście lub przez telefon. 

 Wykorzystuj czas. Chwile przeznaczone  
 tylko dla siebie uszczęśliwiają bardziej niż  
 pieniądze. Nie znaczy to, że mamy unikać 
pracy czy zajęć domowych. Chodzi o to, by mieć 
poczucie, że mamy dużo czasu na robienie tego, co 
sprawia nam przyjemność.Często wieczorem wyda-
je nam się, że dzień minął bez chwili wytchnienia 
i drażni nas to, że niczego nie czytaliśmy, nie obejrze-
liśmy, czy też zabrakło nam kilku minut na nałożenie 
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tekst

Kasia Staszak

Chcesz mieć lepsze samopoczucie? 
Zasypiać z myślą „to był naprawdę 
dobry dzień”? Są na to sposoby. 
Poznałam je na najsłynniejszym kursie 
w historii Uniwersytetu Yale.

Jak 
pielęgnować 
spokój 
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Zachwyć się
czymś prostym
Maia Sobczak (@qmamkasze)
psycholog, autorka książek kulinarnych, 
nauczycielka jogi, a przede wszystkim 
zwykła dziewczyna

Do szczęścia wystarczy nam odnajdywanie 
z życiem wspólnego rytmu, wsłuchiwanie się 
w nie uprzejmie, a w siebie z serdecznością… 
Wystarczy zacząć zachwycać się tym, co drob-
ne, nieistotne, skromne i proste.
I jeszcze nauczyć się odróżniać to, czego pragnę, 
od tego, czego potrzebuję… Dlatego muszę 
pozbyć się wszystkiego, co zbędne i obciążające, 
choćby po to, żeby stworzyć przestrzeń na nowe 
doświadczenia – uwolnić się i poszybować wyso-
ko, z szerokim, łobuzerskim uśmiechem. Bo nie 
ma nic piękniejszego na świecie od wolności.

maseczki. Jak trenować zarządzanie czasem wolnym? 
Jeśli wiesz, że po południu przydarzy ci się wolna 
godzina, już wcześniej zaplanuj, co z nią zrobisz. 
Poczytasz? Poćwiczysz? Pomalujesz paznokcie? 
Bez planu tych kilkadziesiąt minut może przeminąć 
na czynnościach, które nie dadzą ci satysfakcji. 
Jeśli twój dzień oferuje ci tylko „konfetti czasu”, 
czyli spadające raz tu raz tam wolne 10 minut, także 
zastanów się wcześniej, co możesz wtedy zrobić. 
Może nałożyć grubą warstwę kremu na ręce i za-
dzwonić do znajomej? Jeśli nie masz planu, krótkie 
przerwy od obowiązków miną ci bez żadnych wra-
żeń. Według naukowców uszczęśliwia nas też kupo-
wanie sobie niekiedy czasu wolnego, czyli zapłacenie
za coś, czego nie lubimy robić, np. oddanie samo-
chodu do myjni (zamiast samodzielnego mycia)
czy kupienie gotowych pierogów, zamiast samodziel-
nego ich lepienia. 

 Ciesz się snem. Przesypianie 7-8 godzin jest  
 szybkim sposobem na poprawę samopoczu-
 cia. Po nieprzespanej nocy jesteśmy rozdraż-
nieni i łatwiej nam o oceny typu „ten dzień to kosz-
mar”. Jak trenować celebrowanie snu? Najprostszym 
sposobem jest wypracowanie sobie przedsennego 
rytuału. Cały wieczór ma być przygotowaniem do 
spania. Pomoże ulubiona pielęgnacja twarzy i ciała, 
świeca zapachowa zapalona wieczorem, kubek 
ziołowej herbaty parzony zawsze o tej samej porze 
i wypijany w piżamie… (Więcej wskazówek doty-
czących snu znajdziesz na s. 40)

 Bądź miła/y dla innych. Jak to? Pomyślisz  
 pewnie, przecież to ja mam być szczęśliw- 
 sza/y, a nie uszczęśliwiać innych! Cóż, jeste-
śmy skomplikowani. Czerpiemy przyjemność z faktu, 
że inni są dzięki nam radośni. To dlatego tak przy-
jemnie jest dawać komuś prezent i widzieć, jak się 
z niego cieszy. 
Jak trenować bycie miłym? Pielęgnuj relacje z przyja-
ciółmi, krewnymi i znajomymi. Np. napisz SMS-a 
do dawno niewidzianej kuzynki, pytając, jak się czuje, 
i dodaj, że przypomniałaś sobie, jak w dzieciństwie 
dobrze się razem bawiłyście. Zrób coś, co nazywamy 
dobrym uczynkiem, np. pomóż sąsiadce przy zaku-
pach. Przygotuj dla kogoś prezent niespodziankę, 
coś drobnego, co zaskoczy obdarowaną osobę. 
Dziękuj ludziom, okazuj im wdzięczność, doceniaj 
ich. Powiedz „dzień dobry” osobie, której nie znasz, 
ale od dawna mijasz ją na ulicy.

Perfecta Planet Essence 
Ashwagandha, mleczko do ciała 
dla skóry bardzo suchej, 400 ml

Isana, musująca kula do kąpieli 
Paradise, z aloesem, 1 szt.
Tylko u nas

For Your Beauty, wałek do twarzy 
z różowego kwarcu, 1 szt. 
Tylko u nas

Isana Glow & Shine, hydrożelowe 
płatki pod oczy, 2 szt.
Tylko u nas. W wybranych 
drogeriach

Isana Sunsu, nawilżająca maska 
w płacie, 1 szt. 
Tylko u nas. W wybranych 
drogeriach

Joanna Krupa Follow the Joy, 
woda perfumowana, 50 ml

Aroma Home & Dorota, 
świeca zapachowa, konfitura 
malinowa, 150 g

Wellness & Beauty The Balance 
of Ayurveda, peeling do ciała 
bambus & lotos, 200 ml 
Tylko u nas
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z różowego kwarcu, 1 szt. 
Tylko u nas

Isana Glow & Shine, hydrożelowe 
płatki pod oczy, 2 szt.
Tylko u nas. W wybranych 
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Isana Sunsu, nawilżająca maska 
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Joanna Krupa Follow the Joy, 
woda perfumowana, 50 ml

Aroma Home & Dorota, 
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Wellness & Beauty The Balance 
of Ayurveda, peeling do ciała 
bambus & lotos, 200 ml 
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Fluff Superfood, maska do ciała 
odżywczo-regenerująca 
o zapachu lawendy i róży, 150 ml

Lirene Natura, eco krem-serum 
regenerujące do dłoni i paznokci, 
z organiczną lawendą, 75 ml

Soraya Plante, hydrolat 
lawendowy, 90 ml
Tylko u nas. W wybranych 
drogeriach

Altapharma, płyn do relaksującej 
kąpieli, z olejkiem lawendowym, 
250 ml
Tylko u nas

Isana Good Dreams, odprężająca 
sól do kąpieli z olejkiem lawendowym 
i ekstraktem z wanilii, 80 g 
Tylko u nas

Bolsius True Scents, świeca 
pieńkowa o zapachu lawendy, 1 szt.

Bolsius True Moods, świeca 
w szkle So Relaxed o zapachu 
lawendy i rumianku, 1 szt.

AA Super Fruits & Herbs, balsam 
do ciała figa & lawenda, 500 ml
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Kasia Staszak

Niezbędny dla zdrowia, dobrego 
nastroju, działa jak najlepszy kosmetyk. 
Znamy jego zalety, ale często szkoda 
nam czasu na spanie, albo sen nie 
przychodzi, gdy chcemy. Jak spać lepiej?

Sen 

dobry
na 

wszystko

nam osoby, które o 22 są zawsze w piża-
mie, chwilę czytają i spokojnie zasypiają. 
Budzą się po 7-8 godzinach wypoczęte 
i zupełnie nie rozumieją, skąd to całe 

zamieszanie wokół tematu spania. To szczęśliwcy, 
którzy dbają o swój rytm dobowy – wszystkie aktyw-
ności i zadania dopasowują do stałych ram. Niestety, 
często kładziemy się spać, gdy „wszystko” zrobimy 
albo gdy pojawi się uczucie: „padam już”. Czasem 
wciągnie nas telewizja i kładziemy się dopiero po dru-
giej. Brak dobrych nawyków i nieszanowanie rytmu 
dobowego zaburzają jakość snu – śpimy zbyt krótko 
lub budzimy się zmęczeni. Gdy chcemy zasnąć, 
sen nie nadchodzi. Zaczynamy się tym denerwować 
i problem się pogłębia. Po nieprzespanej nocy szuka-
my energii w słodyczach. Po południu kładziemy się, 
uznając, że drzemka dobrze nam zrobi. Ale przez nią 
znowu nie możemy zasnąć o odpowiedniej porze!
Zaburzenia snu obniżają odporność organizmu i zwię-
kszają ryzyko powstania wielu chorób, m.in. otyło-
ści, cukrzycy, raka i depresji.

Z



40 41TRENDY Zdrowie

Fluff Superfood, maska do ciała 
odżywczo-regenerująca 
o zapachu lawendy i róży, 150 ml

Lirene Natura, eco krem-serum 
regenerujące do dłoni i paznokci, 
z organiczną lawendą, 75 ml

Soraya Plante, hydrolat 
lawendowy, 90 ml
Tylko u nas. W wybranych 
drogeriach

Altapharma, płyn do relaksującej 
kąpieli, z olejkiem lawendowym, 
250 ml
Tylko u nas

Isana Good Dreams, odprężająca 
sól do kąpieli z olejkiem lawendowym 
i ekstraktem z wanilii, 80 g 
Tylko u nas

Bolsius True Scents, świeca 
pieńkowa o zapachu lawendy, 1 szt.

Bolsius True Moods, świeca 
w szkle So Relaxed o zapachu 
lawendy i rumianku, 1 szt.

AA Super Fruits & Herbs, balsam 
do ciała figa & lawenda, 500 ml

1. 5.

6.

7.

8.

2.

3.

4.

1

8

2

3

4

5

6 7

tekst

Kasia Staszak

Niezbędny dla zdrowia, dobrego 
nastroju, działa jak najlepszy kosmetyk. 
Znamy jego zalety, ale często szkoda 
nam czasu na spanie, albo sen nie 
przychodzi, gdy chcemy. Jak spać lepiej?

Sen 

dobry
na 

wszystko

nam osoby, które o 22 są zawsze w piża-
mie, chwilę czytają i spokojnie zasypiają. 
Budzą się po 7-8 godzinach wypoczęte 
i zupełnie nie rozumieją, skąd to całe 

zamieszanie wokół tematu spania. To szczęśliwcy, 
którzy dbają o swój rytm dobowy – wszystkie aktyw-
ności i zadania dopasowują do stałych ram. Niestety, 
często kładziemy się spać, gdy „wszystko” zrobimy 
albo gdy pojawi się uczucie: „padam już”. Czasem 
wciągnie nas telewizja i kładziemy się dopiero po dru-
giej. Brak dobrych nawyków i nieszanowanie rytmu 
dobowego zaburzają jakość snu – śpimy zbyt krótko 
lub budzimy się zmęczeni. Gdy chcemy zasnąć, 
sen nie nadchodzi. Zaczynamy się tym denerwować 
i problem się pogłębia. Po nieprzespanej nocy szuka-
my energii w słodyczach. Po południu kładziemy się, 
uznając, że drzemka dobrze nam zrobi. Ale przez nią 
znowu nie możemy zasnąć o odpowiedniej porze!
Zaburzenia snu obniżają odporność organizmu i zwię-
kszają ryzyko powstania wielu chorób, m.in. otyło-
ści, cukrzycy, raka i depresji.

Z



42 43TRENDY Zdrowie

1
2

3

4

5

Uzdrovisco, fitodozujący wieczorny 
krem redukujący zmarszczki, 50 ml
Tylko u nas

Uzdrovisco, fitodozująca 
ampułka-booster redukująca 
zmarszczki, 30 ml 
Tylko u nas

Perfecta Bio Retinol, 
przeciwzmarszczkowy krem 
na dzień i na noc 40+, 50 ml

Tołpa holistic, wygładzający 
krem-maska przeciwzmarszczkowy 
na noc, 40 ml

Lirene Green Retinol, krem 
odbudowujący na noc 70+, 50 ml
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Co robić, 
by się wysypiać? 
Jak poprawić jakość snu? 

Oto porady ekspertów 
z Ośrodka Medycyny 
Snu Instytutu Psychiatrii 
i Neurologii:

 Zawsze wstawaj rano o tej samej porze, 
 niezależnie od tego, jaki był twój sen w ciągu  
 nocy oraz czy jest dzień roboczy, czy też
wolny. Nie dosypiaj i nie rób drzemek w ciągu dnia. 
Brak przestrzegania tych zasad prowadzi do zaburzeń 
rytmu okołodobowego. Senność pojawia się zwykle 
16-17 godzin od momentu rozpoczęcia dnia. Jeśli 
wytrenujesz organizm do tego, że dzień rozpoczyna 
się np. o 7 rano, będziesz mógł liczyć na to, że o godz. 
23 zacznie pojawiać się potrzeba snu.

 Bądź aktywna/y fizycznie w ciągu dnia 
 i staraj się uprawiać sport późnym popołu- 
 dniem co najmniej trzy razy w tygodniu. 
W ten sposób zwiększysz zmęczenie fizyczne, a twój 
sen stanie się głębszy. 

 Nie myl przy tym zmęczenia psychicznego  
 związanego z bezsennością ze zmęczeniem  
 fizycznym. Badania naukowe wyraźnie 
wskazują, że pacjenci z bezsennością mają za mało 
wysiłku fizycznego w ciągu dnia.

 Unikaj kawy, nikotyny, 
 napojów energetyzujących 
 oraz alkoholu.

 W ciągu dnia przebywaj w jasno oświetlonych 
 pomieszczeniach, jak najwięcej korzystaj ze  
 światła dziennego, np. spacerując. Unikaj 
za to silnego światła wieczorem, szczególnie tego 
niebieskiego z ekranu telewizora, telefonu i monitora 
komputera. Światło niebieskie, które dla mózgu jest 
sygnałem świtu, początku dnia, najsilniej hamuje 
uwalnianie melatoniny (tzw. hormonu snu). Zachód 
słońca ma barwę żółto-czerwoną, ciepłą, takiego 
łagodnego światła używaj wieczorem. Do czytania 
światło powinno padać zawsze zza głowy.
 

 Sypialnia musi być 
 zaciemniona i cicha.
 

 Kolację zjedz co najmniej trzy godziny przed  
 planowanym początkiem snu. Tuż przed  
 pójściem spać możesz zjeść coś lekkiego. 

 W ciągu trzech godzin przed snem nie pracuj  
 fizycznie, a tuż przed nim nie bierz gorącej  
 kąpieli. Temperatura ciała osiąga najwyższe 
wartości około godziny 18-19, a następnie powinna 
opadać aż do godzin porannych, aby sen był głęboki 
i spokojny. 
 

 Zadbaj o wywietrzenie sypialni, optymal-
 na temperatura w niej to 18-21°C. 
 Jeśli w nocy masz uczucie zimnych stóp, 
zakładaj do snu skarpetki. 

Porady pochodzą z publikacji „Bezsenność – jak się 
jej pozbyć krok po kroku”. Więcej porad na stronie 
internetowej: sen-instytut.pl
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Gdy mogę,
śpię do woli
Mariola Bojarska-Ferenc
instruktorka fitness, dziennikarka, 
producentka telewizyjna

Zwykle nie mam problemu z zasypianiem. 
Wiem, że to najlepszy wypoczynek dla mózgu. 
Dlatego jeśli tylko mogę, śpię do woli. 
Jeśli zbyt często sobie folguję i idę spać po pół-
nocy, następnego dnia czuję się tak, jakby ktoś 
włożył mi na plecy stukilowy ciężar. 
Problem pojawia się, kiedy nie możemy zasnąć. 
W moim przypadku tak działa stres. Myśli 
kłębią się w głowie, przewracam się z boku na 
bok i zamiast wypoczywać, męczę się jeszcze 
bardziej. Wtedy robię sobie gorącą kąpiel z olej-
kami, która mnie odpręża, zaparzam melisę 
i kładę się do łóżka. Staram się uspokoić myśli, 
przekierowuję je na szczęśliwe chwile, na przy-
kład najlepsze momenty z wakacji. Powoli regu-
luję oddech. To zwykle działa.
Z książki Marioli Bojarskiej-Ferenc 
„Trener życia” (Wydawnictwo Świat Książki)

Zioła zamiast 
alkoholu 
W zasypianiu przeszkadzać może stres. Dlatego najlepiej 
nie czytać i nie oglądać wiadomości późno wieczorem.
Jeśli denerwujesz się problemami rodzinnymi czy 
zawodowymi, spróbuj „zamknąć temat” przed 
pójściem do łóżka. To bardzo trudne, bo stresujące 
myśli wciąż chcą wracać. Jeśli dopadną cię w łóżku, 
pomóc może najprostszy sposób na uspokojenie, 
czyli kontrola oddechu. Skupiamy się na tym zada-
niu: głęboki wdech, zatrzymanie powietrza na kilka 
sekund i bardzo długi, głośny wydech ustami. 
Już po kilku powtórzeniach ciało powinno się roz-
luźnić. Gdy stres nie pozwala ci zasnąć, nie sięgaj 
po alkohol. Może tylko pogorszyć sprawę. Lepsze 
są preparaty ziołowe. Uspokajająco działają melisa, 
szyszki chmielu i kozłek lekarski. 

Lawendowe 
spa  
Wieczorne, powtarzalne rytuały są dla naszego 
organizmu sygnałem, że zbliża się pora odpoczynku. 
Nie odkładaj rytuałów pielęgnacyjnych na ostatnią 
chwilę. Daj sobie na nie czas, w końcu dbanie 
o siebie ma być przyjemnością, a nie obowiązkiem 
zaliczanym ostatkiem sił. Oczyść twarz i wklep 
nocny regenerujący krem. Możesz nałożyć masecz-
kę i wziąć kąpiel. Jeśli bierzesz wieczorny prysznic, 
wymasuj ciało pachnącym pilingiem. 
Zapachy są ważne. Niektóre pomagają nam się roz-
budzić i dodają energii, inne działają relaksująco 
i uspokajająco. Rośliną cenioną za swoje odprężające 
właściwości jest lawenda. Jeśli chcesz, by wspoma-
gała twoje wieczorne wyciszenie, stosuj wieczorem 
kosmetyki z jej dodatkiem. Możesz otulić się tym 
zapachem, korzystając z soli lub płynu do kąpieli, 
żelu do mycia lub mydła, szamponu i odżywki do 
włosów, hydrolatu do twarzy, kremu do stóp… Do 
tego świeca zapachowa zapalona do kolacji i lawen-
dowy krem do rąk trzymany obok łóżka. Możesz też 
rozpylić kilka kropli olejku zapachowego w sypialni.
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Wellness & Beauty The Balance of Ayurveda, kwiatowy 
balsam do ciała, bambus i lotos, 250 ml
Tylko u nas. W wybranych drogeriach

Kneipp Goodbye Stress, odżywczy balsam do ciała 
z olejkiem rozmarynowym i miętowym, 200 ml

Fluff Superfood, maska do ciała 
odżywczo-regenerująca o zapachu szarlotki, 150 ml

Biotinne, ujędrniająco-odżywczy balsam do ciała, 250 ml 
W wybranych drogeriach

1.

2.

3.

4. Valerin Sen, suplement diety stosowany 
w trudnościach z zasypianiem, 20 tabl.
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żelu do mycia lub mydła, szamponu i odżywki do 
włosów, hydrolatu do twarzy, kremu do stóp… Do 
tego świeca zapachowa zapalona do kolacji i lawen-
dowy krem do rąk trzymany obok łóżka. Możesz też 
rozpylić kilka kropli olejku zapachowego w sypialni.

1 2

3

4

Wellness & Beauty The Balance of Ayurveda, kwiatowy 
balsam do ciała, bambus i lotos, 250 ml
Tylko u nas. W wybranych drogeriach

Kneipp Goodbye Stress, odżywczy balsam do ciała 
z olejkiem rozmarynowym i miętowym, 200 ml

Fluff Superfood, maska do ciała 
odżywczo-regenerująca o zapachu szarlotki, 150 ml

Biotinne, ujędrniająco-odżywczy balsam do ciała, 250 ml 
W wybranych drogeriach

1.

2.

3.

4. Valerin Sen, suplement diety stosowany 
w trudnościach z zasypianiem, 20 tabl.
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tekst

Kasia Staszak 

Nigdy nie odpoczywają od swojej pracy. 
Starzeją się, choć chcemy, by nie było 
tego widać. Co zmienić w pielęgnacji 
dojrzałych zębów, by jak najdłużej były 
w dobrym stanie? 

Zęby 
bez emerytury  

– pracują do końca życia 

yjesz zęby dwa razy dziennie, używasz 
nici dentystycznej i regularnie odwie-
dzasz dentystę? To dobrze, jednak 
twoje zęby wraz z wiekiem wymagają 

więcej uwagi. Może zmienić się ich wygląd – ściera-
ją się i zużywają. Między zębami mogą pojawić się 
przestrzenie, których wcześniej nie było. Osłabiona 
gęstość kości, czyli osteoporoza, nie omija kości 
szczęki i żuchwy. 
Największym zagrożeniem są jednak choroby przy-
zębia prowadzące do rozchwiania i wypadania 
zębów. Dlatego dojrzałe osoby powinny martwić się 
nie tylko próchnicą, ale także stanem swoich 
dziąseł i błony śluzowej. Pomoże periodontolog 
– stomatolog, który nie plombuje zębów, ale dba 
o całe ich otoczenie.

M

MYCIE PONAD WSZYSTKO 

Zdrowe dziąsła nie krwawią podczas mycia, nie bolą, 
nie są ciemnoczerwone i opuchnięte. Jeśli jest inaczej, 
zaczyna się choroba. – Zapalenie dziąseł zazwyczaj 
ma związek z nieprawidłową higieną jamy ustnej. Bak-
terie, które naturalnie zamieszkują nasze zęby, dzią-
sła i język muszą żyć w równowadze. Także te, które 
nam szkodzą, są obecne cały czas w zdrowej jamie 
ustnej, tylko w niewielkiej ilości. Gdy nie usuwamy 
z zębów płytki bakteryjnej z należytą starannością, 
pewne mikroorganizmy zajmują więcej miejsca, 
niż powinny. Na osiedlanie się „obcych” próbuje 
odpowiedzieć nasz układ immunologiczny. Prowa-
dzi to do stanu zapalnego, który szkodzi dziąsłom, 
a w konsekwencji naraża na uszkodzenia zęby 
i kości szczęki – tłumaczy dr n. med. Maciej Nowak, 
stomatolog, mazowiecki konsultant wojewódzki 
w dziedzinie periodontologii.
Jeśli zapalenie dziąseł nie zostanie zatrzymane, 
kieszonka na granicy zęba i dziąsła zacznie się po-
większać i zaatakowane zostaną wewnętrzne tkanki: 
ozębna, kość oraz cement korzeniowy zębów. 
W dłuższej perspektywie może dojść do rozchwiania 
zębów i ich utraty. Periodontolog, używając swoich 

narzędzi i leków, może zatrzymać ten proces i spra-
wić, że nasze naturalne zęby będą z nami dłużej.

PALENIE, DIETA I CHOROBY

Podstawą jest codzienne czyszczenie zębów (instruk-
cja w ramce). Ale znaczenie ma też dieta i ruch. To 
właściwy styl życia utrzymuje nas w dobrej kondycji, 
chroni przed chorobami i wspomaga prawidłową 
mikrobiotę, czyli dobre bakterie żyjące w całym prze-
wodzie pokarmowym, zaczynając od ust.
– Najgorsze szkody w jamie ustnej wyrządza palenie. 
Jeśli widzę palacza, tłumaczę, że sobie szkodzi. Ale 
problemem jest także otyłość, cukrzyca, choroby kar-
diologiczne, neurologiczne i regularnie przyjmowane 
leki, które mogą niekorzystnie działać na stan zębów 
i dziąseł – mówi specjalista. 
Gdy na skórze twarzy widzimy upływ czasu, sięgamy 
po bogatsze kremy. Czy dojrzałe zęby także wyma-
gają innych preparatów? – Tak. Wraz z wiekiem 
cieńsza robi się błona śluzowa, czyli wnętrze jamy 
ustnej. Jest bardziej wrażliwa, podrażniać mogą ją 
też ruchome protezy. Dlatego warto sięgać po łago-
dząco-odkażające płyny do płukania. Szczególnie na 
noc, żeby wspomagać regenerację – radzi dr Nowak. 
Ponieważ z wiekiem to choroby przyzębia są więk-
szym zagrożeniem niż próchnica, warto zmienić pa-
stę na taką, która jeszcze lepiej usuwa osad z zębów. 
– Pasta powinna mieć w składzie nie tylko związki 
fluoru, ale również dużo substancji ściernych, żeby 
niedoczyszczony osad nie mógł zamienić się w ka-
mień nazębny – mówi periodontolog.
Na opakowaniach pasty szukaj informacji, że wspo-
maga walkę z kamieniem nazębnym i skutecznie 
usuwa osad.

DOJRZAŁA NADWRAŻLIWOŚĆ

Zęby mogą z czasem stać się nadwrażliwe. 
– W wyniku zanikania przyzębia i obnażania ka-
nalików zębinowych może dochodzić do większej 
nadwrażliwości. Właściwa pasta, np. ze związkami 
fluoru i cyny (SnF), powinna chronić przed tym 
objawem – mówi dr Nowak. – Zęby stają się szcze-
gólnie wrażliwe po zabiegach stomatologicznych. 
W gabinecie, np. po usuwaniu kamienia nazębnego, 
możemy użyć preparatów zabezpieczających 
czy lasera, ale ważna jest profilaktyka domowa 
– mówi lekarz. Jeśli czujesz ból zębów, np. jedząc 
coś zimnego, wybierz pastę dla zębów wrażliwych. 

Vitammy Aquarius, bezprzewodowy irygator 
dentystyczny, 1 szt.

Prokudent, płyn do płukania jamy ustnej, 
ochrona dziąseł, 500 ml
Tylko u nas

Prokudent Sensitive, pasta do wrażliwych zębów, 125 ml 
Tylko u nas
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twoje zęby wraz z wiekiem wymagają 
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zębia prowadzące do rozchwiania i wypadania 
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– stomatolog, który nie plombuje zębów, ale dba 
o całe ich otoczenie.

M

MYCIE PONAD WSZYSTKO 

Zdrowe dziąsła nie krwawią podczas mycia, nie bolą, 
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mikrobiotę, czyli dobre bakterie żyjące w całym prze-
wodzie pokarmowym, zaczynając od ust.
– Najgorsze szkody w jamie ustnej wyrządza palenie. 
Jeśli widzę palacza, tłumaczę, że sobie szkodzi. Ale 
problemem jest także otyłość, cukrzyca, choroby kar-
diologiczne, neurologiczne i regularnie przyjmowane 
leki, które mogą niekorzystnie działać na stan zębów 
i dziąseł – mówi specjalista. 
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stę na taką, która jeszcze lepiej usuwa osad z zębów. 
– Pasta powinna mieć w składzie nie tylko związki 
fluoru, ale również dużo substancji ściernych, żeby 
niedoczyszczony osad nie mógł zamienić się w ka-
mień nazębny – mówi periodontolog.
Na opakowaniach pasty szukaj informacji, że wspo-
maga walkę z kamieniem nazębnym i skutecznie 
usuwa osad.

DOJRZAŁA NADWRAŻLIWOŚĆ

Zęby mogą z czasem stać się nadwrażliwe. 
– W wyniku zanikania przyzębia i obnażania ka-
nalików zębinowych może dochodzić do większej 
nadwrażliwości. Właściwa pasta, np. ze związkami 
fluoru i cyny (SnF), powinna chronić przed tym 
objawem – mówi dr Nowak. – Zęby stają się szcze-
gólnie wrażliwe po zabiegach stomatologicznych. 
W gabinecie, np. po usuwaniu kamienia nazębnego, 
możemy użyć preparatów zabezpieczających 
czy lasera, ale ważna jest profilaktyka domowa 
– mówi lekarz. Jeśli czujesz ból zębów, np. jedząc 
coś zimnego, wybierz pastę dla zębów wrażliwych. 

Vitammy Aquarius, bezprzewodowy irygator 
dentystyczny, 1 szt.

Prokudent, płyn do płukania jamy ustnej, 
ochrona dziąseł, 500 ml
Tylko u nas

Prokudent Sensitive, pasta do wrażliwych zębów, 125 ml 
Tylko u nas
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Jak czyścić 
zęby 

Radzi dr n. med.  

Maciej Nowak,  

stomatolog, mazowiecki 
konsultant w dziedzinie 
periodontologii

Myj zęby rano i wieczorem. 

Rano możesz myć zęby przed lub po śniadaniu. Naj-
lepiej odczekać 20-30 min po posiłku, gdy zneutrali-
zowane zostaną już kwasy obecne w jedzeniu. Kwasy 
rozmiękczają i uszkadzają zewnętrzną warstwę zę-
bów. Jeśli myjemy zęby zaraz po jedzeniu, wcieramy 
kwasy w zęby, przyspieszając niszczenie szkliwa.

Nie mocz szczoteczki. 

Nakładaj pastę na suchą szczoteczkę i nie mocz jej 
przed włożeniem do ust. Nylonowe nici szczoteczki 
po zmoczeniu ślizgają się po zębach.

Zacznij od płukania. 

Zanim sięgniesz po szczoteczkę, wypłucz usta wodą, 
a następnie płynem do codziennej higieny jamy ustnej. 
Płyn użyty przed szczotkowaniem pomaga rozmięk-
czyć przylegającą do zębów płytkę i skuteczniej ją 
usunąć podczas mycia. 

Szczotkuj zęby 2 lub 3 minuty. 

Jeśli używasz szczoteczki manualnej lub elektrycznej 
sonicznej czas szczotkowania wynosi minimum 3 mi-

Jak dbać 
o protezę 

– Uzupełnienia protetyczne dzielimy na stałe 
i ruchome. Stałe to korony, mosty i implanty. 
Ruchome mogą mieć płytę akrylową, która osiada 
na dziąsłach. Takie protezy zdecydowanie wyjmuje-
my na noc, żeby dziąsła nie były wciąż uciskane 
i żeby nie doszło do infekcji – mówi dr n. med. 
Maciej Nowak, stomatolog, mazowiecki konsul-
tant w dziedzinie periodontologii. Radzi, jak dbać 
o protezy:

 Do czyszczenia protez używamy specjalnej 
szczotki (takiej jak do wyjmowanych aparatów 
ortodontycznych), mydła, płynu do mycia naczyń lub 
specjalnej pasty do protez. Pasty do zębów mogłyby 
porysować i zniszczyć protezę.

 Wyjmowaną protezę raz na jakiś czas nale-
ży wyczyścić z użyciem tabletki do protez. Tabletkę 
rozpuszcza się w wodzie, zanurza protezę na mniej
więcej pół godziny, a następnie oczyszcza szczotką. 
Pozwala to usunąć osad i przebarwienia.

 Nie wkładamy protezy na noc do szklanki 
z wodą! Wilgoć sprawia, że znajdujące się na niej 
bakterie i grzyby szybciej się namnażają. Wyczysz-
czoną protezę osuszamy i zawijamy w papierową 
chusteczkę lub ręcznik albo suchą odkładamy do 
pojemnika na protezę. 

 Do czyszczenia protez stałych oprócz 
szczoteczki używamy irygatora, który wypłukuje 
wodą resztki pokarmowe. Konieczna jest też nić 
dentystyczna, najlepiej specjalna do protez i aparatów, 
która zbudowana jest z trzech części – sztywnego 
odcinka przypominającego żyłkę (żeby łatwo wpro-
wadzić nitkę), kawałka przypominającego gąbkę 
(żeby dobrze wyczyścić elementy protezy) i klasycznej 
nici (do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych).

nuty, kiedy używana jest szczotka elektryczna z okrą-
głą główką (2D lub 3D), wystarczają 2 minuty. 

Dobre ruchy to podstawa. 

Poziome szorowanie o dużej sile (a wiele osób 
przyciska szczotkę do zębów zbyt mocno) sprawia, 
że dziąsła się obniżają, odsłaniając szyjki zębowe.
Na przednich zębach należy wykonywać ruchy 
wymiatające. Przykładamy szczotkę do zębów pod 
kątem 45 stopni i „wymiatamy” zanieczyszczenia 
od dziąsła w kierunku koron zębów. Początek tego 
ruchu przypomina robienie kółeczek, które radzimy 
robić dzieciom. Dla dzieci wymiatanie jest zbyt trud-
ne, stąd technika okrągłych ruchów. Tylne zęby mo-
żemy czyścić poziomymi ruchami. Technika zmienia 
się przy szczoteczce elektrycznej – tu podstawową 
pracę wykonuje za nas obracająca się okrągła głów-
ka. Do nas należy tylko przesuwanie główki z zęba 
na ząb. Na każdym szczotka powinna popracować 
przez 3 sekundy. W szczoteczce sonicznej główka się 
nie kręci, tylko wibruje. Ta szczotka też wymaga 
od nas przenoszenia jej z zęba na ząb. 

Czyść przestrzenie międzyzębowe. 

Wieczorem używaj szczoteczki do przestrzeni między-
zębowych lub przy braku takiej możliwości nitki den-
tystycznej. Pozwala to usunąć zanieczyszczenia z trud-
no dostępnych przestrzeni. Z nitki trzeba korzystać 
delikatnie, by nie uszkodzić przy tym dziąseł. Prze-
suwamy nitkę po ściankach przylegających do siebie 
zębów, docieramy do zalegających resztek jedzenia 
i wyciągamy w górę. Do jednorazowego czyszczenia 
zębów urywamy ok. 40-50 cm nitki. Możesz nitko-
wać zęby przed lub po ich umyciu.

Wymieniaj szczoteczkę 
co trzy miesiące. 

Włókna szczoteczki z czasem zużywają się, przez co 
są mniej skuteczne w usuwaniu płytki nazębnej. Jeśli 
włókna twojej szczoteczki nie stoją pionowo tylko 
wychylają się na boki, to znaczy, że za mocno przy-
ciskasz szczotkę do zębów (nie rób tego!). Wówczas 
musisz częściej wymieniać szczoteczkę na nową. 

Prokudent, krem mocujący do protez 
extra mocny, 40 g
Tylko u nas

Corega, pasta 2 w 1 do mycia protez zębowych
 i zębów, o smaku miętowym, 75 ml

Eloy, błękitny pojemnik na protezę, 1 szt. 
Tylko u nas

Eloy, dwustronna szczoteczka do czyszczenia 
protezy, 1 szt. 
Tylko u nas

Corega Podwójna Siła, tabletki do codziennego 
czyszczenia protez zębowych, 36 szt.

Prokudent, tabletki do czyszczenia protez 
zębowych, 30 szt.
Tylko u nas
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konsultant w dziedzinie 
periodontologii
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Jak dbać 
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– Uzupełnienia protetyczne dzielimy na stałe 
i ruchome. Stałe to korony, mosty i implanty. 
Ruchome mogą mieć płytę akrylową, która osiada 
na dziąsłach. Takie protezy zdecydowanie wyjmuje-
my na noc, żeby dziąsła nie były wciąż uciskane 
i żeby nie doszło do infekcji – mówi dr n. med. 
Maciej Nowak, stomatolog, mazowiecki konsul-
tant w dziedzinie periodontologii. Radzi, jak dbać 
o protezy:

 Do czyszczenia protez używamy specjalnej 
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ka. Do nas należy tylko przesuwanie główki z zęba 
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Wymieniaj szczoteczkę 
co trzy miesiące. 

Włókna szczoteczki z czasem zużywają się, przez co 
są mniej skuteczne w usuwaniu płytki nazębnej. Jeśli 
włókna twojej szczoteczki nie stoją pionowo tylko 
wychylają się na boki, to znaczy, że za mocno przy-
ciskasz szczotkę do zębów (nie rób tego!). Wówczas 
musisz częściej wymieniać szczoteczkę na nową. 

Prokudent, krem mocujący do protez 
extra mocny, 40 g
Tylko u nas

Corega, pasta 2 w 1 do mycia protez zębowych
 i zębów, o smaku miętowym, 75 ml

Eloy, błękitny pojemnik na protezę, 1 szt. 
Tylko u nas

Eloy, dwustronna szczoteczka do czyszczenia 
protezy, 1 szt. 
Tylko u nas

Corega Podwójna Siła, tabletki do codziennego 
czyszczenia protez zębowych, 36 szt.

Prokudent, tabletki do czyszczenia protez 
zębowych, 30 szt.
Tylko u nas
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o siebie dla 
przyjemności

Mamy własne urodowe rytuały, 
które pomagają nam się zrelaksować 
po stresującym dniu. Nie walczymy 
ze skórą, naturalnie ją wspieramy.

tekst

Kasia Staszak
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DOJRZAŁOŚĆ JEST PIĘKNA.   

Czy drobne linie wokół oczu, które widać w czasie 
uśmiechu, to dla ciebie problem? A może raczej to 
twój znak szczególny – dowodzi, że często się śmie-
jesz. Coraz więcej kobiet dobrze się czuje w swoim 
ciele i nie chce stosować agresywnych zabiegów, 
by się na siłę odmłodzić. Hasła, które opisują ten 
trend, to pro-aging zamiast anti-aging (przeciwstarze-
niowy) lub ageless (ponadczasowy). W kampaniach 
reklamowych pojawia się więcej osób dojrzałych. 
W reklamie podkładu L’Oréal Grażyna Torbicka 
i inne ambasadorki marki pokazały skórę bez retu-
szu. A aktorka Helena Norowicz (jej wypowiedź 
znajdziecie na s. 92) karierę jako modelka zrobiła, 
gdy przestała farbować włosy. 
Czy nowoczesne kosmetyki nie chcą się zajmować 
skutkami starzenia się skóry? Chcą, tylko nie zamie-
rzają przedstawiać tego jako problemu. Dbanie 
o siebie nie ma być walką, tylko miłym rytuałem, 
pozytywnym nawykiem dla relaksu i przyjemności. 
Wagę pielęgnacji podkreślają psycholodzy, którzy 
widzą w niej element troski o zdrowie psychiczne 
– np. wieczorne, domowe spa pomaga się odprężyć 
i zadbać o zdrowy sen. W dobry nastrój wprowadza-
ją nas komunikaty na opakowaniach kosmetyków: 
holistyczny, otulający, wspierający…
Na kremach coraz rzadziej określany jest wiek po-
tencjalnych użytkowniczek, bo bardziej niż metryka 
liczy się kondycja skóry. 

KONOPIE DLA WSZYSTKICH.   

Produkty z konopiami – kremy, toniki, maski, 
pomadki do ust, szampony i odżywki – zajmują już 
sporo półek w Rossmannie. Trend nabiera rozpędu 
na całym świecie – kolejne marki wprowadzają linie 
kosmetyków z olejem konopnym i/lub CBD, czyli 
aktywnym związkiem zawartym w konopiach. 
Najpierw produktami zainteresowali się młodsi 
klienci, szybko powstały specjalne linie pielęgnacyjne 
dla mężczyzn (mamy je w Rossmannie!), a teraz 
widać, że konopie łączą pokolenia. W USA kosme-
tyki powstałe na bazie konopi promuje aktorka 
i aktywistka Jane Fonda, a produkty spożywcze 
zawierające CBD gwiazda programów kulinarnych 
Martha Stewart.

SELER NA TWARZ.   

Gwiazdą sezonu – zgodnie z zapowiedzią firm pro-
gnozujących trendy – jest seler naciowy. To jasnozie-
lone warzywo zawiera witaminy K, C i A. Pomaga 
zneutralizować wolne rodniki, które wywołują 
choroby i przyspieszają procesy starzenia się. 
Wyciąg z selera stosowany na twarz łagodzi podraż-
nienia i dodaje skórze blasku. Przybywa kremów 
do twarzy i maseczek z dodatkiem selera. Znajdziesz 
je w Rossmannie. 
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tekst

Justyna Ślusarczyk, 

autorka bloga dla kobiet dojrzałych 
Justine-in-Time.pl

Wczoraj wszystko było jak zwykle, 
a dzisiaj wydaje ci się, że twoja skóra
traci napięcie? To wina zmian hormonal-
nych zachodzących w organizmie. Skóra 
dojrzała doceni odpowiednią pielęgnację.

Czego 
potrzebuje 

skóra 
po menopauzie 

odczas menopauzy zmiany w skórze
mogą zachodzić skokowo. Często 
słyszymy opowieści przyjaciółek, że rano 
odkryły zmarszczkę, której wczoraj 

w ogóle nie było. Dwie największe bolączki dojrzałej 
skóry to suchość oraz utrata jędrności – opadanie 

P

owalu twarzy i pogłębianie się bruzd. Utrata jędrno-
ści wiąże się z zanikaniem kolagenu, białka, które 
jest podporą naszej skóry.

TRZYMAJ WILGOĆ 

Gdy w organizmie spada poziom estrogenów, tracimy 
również naturalne lipidy (tłuszcze) budujące ochronną 
barierę naskórka. Skóra staje się przesuszona, matowa 
i łatwiej traci zawartą w niej wodę. Może być też bar-
dziej skłonna do podrażnień. Ale bez obaw – dziś na-
wet zaawansowana pielęgnacja występuje w wersji 
dla wrażliwców. Coraz większy jest też wybór pro-
duktów z probiotykami, które wzmacniają nasz natu-
ralny mikrobiom i dbają o równowagę skóry. By wil-
goć nie uciekała przez naskórek, trzeba go uszczelnić. 
W tej roli sprawdzą się ceramidy, które działają jak 
cegiełki cementu międzykomórkowego. A tłuste sub-
stancje – oleje roślinne, gliceryna, cholesterol, kwasy 
omega-3, omega-6 i omega-9 – działają na skórę jak 
opatrunek. Warto codziennie dostarczać je wraz z kos-
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AA Cera Wrażliwa, przeciw zmarszczkom, 
wygładzający krem na dzień, 50 ml

Eveline Cosmetics Gold Lift Expert 70+, luksusowy 
multi-naprawczy krem-serum z 24-karatowym 
złotem na dzień i na noc, 50 ml

Eveline Cosmetics Gold Lift Expert 50+/70+,
luksusowy złoty krem napinający kontur oczu i ust, 
15 ml

Lirene Natura, odmładzający eco olejek do twarzy, 
z różą damasceńską, 30 ml
W wybranych drogeriach

AA Cera Wrażliwa, przeciw zmarszczkom, 
nawilżający krem pod oczy, 15 ml
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3.

4.

5.
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metykami, bo w okresie menopauzy skóra traci po-
nad połowę swoich naturalnych lipidów! Do dema-
kijażu wybieraj łagodne środki, które usuną zanie-
czyszczenia bez nadmiernego odtłuszczania twarzy. 
To nie znaczy, że trzeba rezygnować z płynu micelar-
nego czy pianki do zmywania wodą. Ale nie należy 
wybierać tych przeznaczonych dla osób młodych, 
bo często oczyszczają z większą mocą, by usunąć 
nadmiar wydzielanego przez młodszą skórę sebum. 
Jeśli skóra jest przesuszona, zamień mocno ścierający 
piling z drobinkami na enzymatyczny. Z wiekiem 
wydłuża się cykl złuszczania martwego naskórka. 
Jeśli usuniesz obumarłe komórki w delikatny sposób, 
skórze łatwiej będzie się regenerować i przyswajać 
substancje odżywcze serwowane jej w kosmetykach. 
Odzyska także ładny kolor i blask.

ZAGĘSZCZANIE I NAPINANIE

Większość kobiet w okresie menopauzy i później 
skarży się na mniejszą sprężystość oraz gęstość skóry. 
Pomagają kosmetyki o działaniu liftingującym, 
napinającym i ujędrniającym. Substancją, która daje 
dobre rezultaty, jest retinol, czyli pochodna witaminy 
A. Reguluje cykl życiowy komórek skóry, stymuluje 
syntezę kolagenu, wyrównuje koloryt, zapobiega-
jąc przebarwieniom, niweluje trądzik różowaty. 
To prawdziwy eliksir młodości, jednak jest niezbyt 
lubiany ze względu na swoje działanie drażniące. 
Może wywołać czasowe zaczerwienienie i łuszczenie 
się skóry. Warto to przeczekać dla spektakularnych 
efektów odmładzających. 
Jeśli jednak nie chcesz tego doświadczać, możesz korzy-
stać z roślinnego odpowiednika retinolu – bakuchio-
lu. To wyciąg z azjatyckiej rośliny o podobnym do 
retinolu działaniu, jednak o innej budowie chemicz-
nej. Co jeszcze wprowadzić do pielęgnacji w oko-
licach menopauzy? Eksperci doradzają witaminę C 
– sprawdza się i u dwudziestolatek, i u osiemdzie-
sięciolatek. Wspomaga syntezę kolagenu, wzmacnia 
naczynia krwionośne, pomaga walczyć z przebarwie-
niami i jest silnym przeciwutleniaczem. Przegania 
wolne rodniki, które przyspieszają procesy starze-
nia się komórek. 
W kremach szukaj także kwasu hialuronowego, który 
wiąże wodę, dzięki czemu skóra wygląda na „napitą”. 
Kremy do skóry dojrzałej mają często cięższą kon-
systencję, co skórze się podoba. Jednak podstawowa 
zasada zostaje ta sama: w dzień nawilżanie, na noc 
regeneracja i odżywianie.

Menopauza
nie jest tabu
Agnieszka Maciąg
blogerka, pisarka, propagatorka zdrowego 
odżywiania, autorka książki o menopauzie

Bez oporów kobiety przyznają między sobą, 
że mają gorszy dzień, ponieważ dostały okres, 
ale tematu menopauzy praktycznie nie porusza-
my. Kulturowy obraz tego zjawiska powoduje, 
że wstydzimy się „przekwitania” i same sobie 
wydajemy się mniej wartościowe. Trzeba to 
zmienić. Poruszyłam temat menopauzy z kilku-
dziesięcioma kobietami i nasuwa mi się oczywi-
sty wniosek: sposób, w jaki przechodzimy ten 
wyjątkowy czas, jest ściśle związany nie tylko 
z utratą hormonów, ale głównie ze stylem życia. 
Aby uczynić ten niezwykły, trudny czas owoc-
nym, trzeba wziąć całkowitą odpowiedzialność 
za siebie, za swoje zdrowie i samopoczucie. 
Nie ma innej rady. Nie jest to wygodne, wyma-
ga wysiłku i samozaparcia, ale przynosi niezwy-
kłe efekty.

Z książki Agnieszki Maciąg 
„Menopauza. Podróż do esencji kobiecości” 
(Wydawnictwo Otwarte)
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złotem na dzień i na noc, 50 ml

Eveline Cosmetics Gold Lift Expert 50+/70+,
luksusowy złoty krem napinający kontur oczu i ust, 
15 ml

Lirene Natura, odmładzający eco olejek do twarzy, 
z różą damasceńską, 30 ml
W wybranych drogeriach

AA Cera Wrażliwa, przeciw zmarszczkom, 
nawilżający krem pod oczy, 15 ml
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Menopauza
nie jest tabu
Agnieszka Maciąg
blogerka, pisarka, propagatorka zdrowego 
odżywiania, autorka książki o menopauzie

Bez oporów kobiety przyznają między sobą, 
że mają gorszy dzień, ponieważ dostały okres, 
ale tematu menopauzy praktycznie nie porusza-
my. Kulturowy obraz tego zjawiska powoduje, 
że wstydzimy się „przekwitania” i same sobie 
wydajemy się mniej wartościowe. Trzeba to 
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Z książki Agnieszki Maciąg 
„Menopauza. Podróż do esencji kobiecości” 
(Wydawnictwo Otwarte)
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Jak odbija się to na zdrowiu i urodzie?

 Skóra. 
Kolagen stwarza rusztowanie dla skóry, tzw. włókna 
podporowe, które po menopauzie ulegają znacznej 
degradacji – fragmentacji, rozciągnięciu, stąd wiot-
kość skóry oraz powstawanie zmarszczek. Moim 
zdaniem w przypadku pacjentek, które nie mają 
przeciwwskazań, warto pomyśleć o hormonalnej te-
rapii zastępczej. Działa ona na przyczynę problemów. 
Jeśli z różnych powodów wykluczamy ten rodzaj 
terapii, możemy działać objawowo. Ratunkiem są 
wówczas tzw. fitoestrogeny, czyli roślinne substancje 
o podobnej budowie chemicznej do estrogenów. Naj-
słynniejsze z nich to wyciągi z czerwonej koniczyny, 
ziele niepokalanka oraz sojowe składniki azjatyckiej 
diety – tofu, mleko sojowe, kiełki fasoli. Z rodzi-
mych produktów, które warto wprowadzić do diety, 
zalecany jest olej lniany oraz siemię lniane, ziarna 
słonecznika i rośliny strączkowe.
 Śluzówki. 
Tracą nawilżenie, stają się cieńsze i mniej elastyczne. 
Przez to pojawiają się dolegliwości związane z su-
chością pochwy – infekcje, stany zapalne, urazy, ból 
podczas współżycia.
 Naczynia krwionośne. 
Kolagen jest jednym z podstawowych budulców ich 
ścian. Wraz z jego utratą naczynia stają się kruche, 
mniej elastyczne. Do tego dochodzą zaburzenia 
trójglicerydów i słynnego dobrego oraz złego chole-
sterolu. Bez estrogenów zmieniają się ich proporcje, 
a to wywołuje zmiany miażdżycowe w naczyniach. 
W konsekwencji zagrożony jest cały układ krążenia, 
łatwiej o chorobę wieńcową, zawał czy udar. 
Żeńskie hormony skutecznie chronią przed nimi, 
bez osłony estrogenowej kobiety zapadają na nie 
równie często jak mężczyźni. Zaburzenia ruchomo-
ści naczyń na powierzchni skóry mają także wpływ 
na słynne uderzenia gorąca oraz nagłe, intensywne 
pocenie się.
 Kości. 
Spadek estrogenów i zawartości kolagenu wpływa 
negatywnie na gęstość kości, czyli powoduje oste-
oporozę, przez którą zwiększa się ryzyko złamań, 
pojawiają się utrudnienia w poruszaniu, gorzej goją 
się urazy. Na stan kości wpływ ma także styl życia 
– przede wszystkim dieta oraz aktywność fizyczna.

Menopauza, 
czyli co 
dokładnie? 

O zmianach zachodzących 
w kobiecym organizmie 
opowiada dr n. med. 

Rafał Kuźlik, 

ginekolog-położnik 
z SaskaMed w Warszawie

W Polsce kobiety przechodzą menopauzę średnio 
w 50-51 roku życia. Przyjmuje się, że menopauza 
zaczyna się rok po ostatniej miesiączce. Zmiany hor-
monalne, spadek poziomu estrogenów i progesteronu, 
zachodzą jednak znacznie wcześniej – po 40. roku 
życia. Ten czas stopniowego wygasania czynności jaj-
ników nazywa się premenopauzą. W tym okresie czę-
sto obserwujemy np. zaburzenia regularności cyklu. 
Natomiast po ostatniej miesiączce poziom żeńskich 
hormonów obniża się dość gwałtownie, zmieniając 
niemal cały metabolizm. Stąd skłonność do tycia i nie-
korzystne zmiany w rozkładzie tkanki tłuszczowej.
Bardziej wyraźny staje się wpływ androgenów – mę-
skich hormonów, które kobiety także produkują, 
tylko w niewielkich ilościach. Nie są one już „ma-
skowane” oddziaływaniem estrogenów. Np. obniża 
się głos, pojawia się niechciane owłosienie na twa-
rzy i ciele, a pogarsza się jakość włosów na głowie. 
Estrogeny stymulowały też komórki do wytwarzania 
białka budulcowego naszych narządów wewnętrz-
nych i skóry – kolagenu. Po menopauzie kobiety nie-
mal przestają to białko syntetyzować, a stary kolagen 
ulega degradacji. Proces ten rozpoczyna się z chwilą, 
gdy organizm przestaje się rozwijać i wchodzi w pro-
ces starzenia, czyli ok. 25. roku życia. Jednak do 
mniej więcej 50. roku życia postępuje dość wolno, 
a po menopauzie gwałtownie przyspiesza. 
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Isana Men Q10, 
krem przeciwzmarszczkowy 
dla mężczyzn, 50 ml
Tylko u nas

Natura Siberica Men, Moc Niedź-
wiedzia, intensywny przeciwzmar-
szczkowy krem do twarzy, 50 ml 
Tylko u nas

1.

2.
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2

Choć zmarszczki u mężczyzn pojawiają się 
nieco później niż u kobiet – męska skóra 
jest bardziej elastyczna – zdecydowanie 
warto sięgnąć po regularną pielęgnację już 
w młodym wieku. Opóźni ona wystąpienie 
zmarszczek, a u dojrzałych mężczyzn – spłyci 
te już występujące. Przydadzą się kremy 
z kolagenem i witaminą C, dzięki nim skóra 
będzie jędrniejsza i lepiej nawilżona. 
Nawilżenie to w ogóle ważna kwestia w pie-
lęgnacji, bo męska skóra ma większe 
tendencje do przesuszenia, jest także pod-
rażniana podczas golenia. Nie zaszkodzi 
raz w tygodniu piling złuszczający uzupeł-
niony np. maseczką nawilżającą w płachcie. 
Dziś męska pielęgnacja to coś więcej niż 
balsam po goleniu!
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Biancą-Beatą Kotoro,

rozmawia

Justyna Ślusarczyk, 
autorka bloga dla kobiet dojrzałych 
Justine-in-time.pl

Patrząc wstecz, powiedz o sobie coś 
dobrego. Przy czym akceptacja siebie 
to nie ocena „jestem miss świata”. 
Akceptuję siebie, czyli widzę swoje 
wady i zalety. Wiem, co mogę zmienić 
i dbam o siebie.

Menopauza 
to nowy początek 
podróży iele kobiet postrzega moment, 

w którym ustaje miesiączka, jako 
koniec kobiecości. Czują, że stają się 
niepotrzebne, niezauważalne. 

Jak odczarować ten stereotyp?
 Zacznijmy od tego, że pierwsza miesiączka 
wprowadza dziewczynkę w świat kobiet. To jest 
niezwykłe i piękne. Po prostu zaczyna się kobieca 
podróż w rozwój. Menarche (pierwsza miesiączka) 
jest początkiem odkrywania tego świata, wstępem 
do nabywania doświadczeń, mądrości, żeńskiej ener-
gii. Ale czy po utracie menstruacji znów stajesz się 
małą dziewczynką? Nie! Zdecydowanie – nie. 
Po prostu nie jesteś zdolna do rozrodu i tylko tyle. 
Jesteś cudowną, dojrzałą kobietą. Nikt nie zabiera 
nam kobiecości, my ją już w sobie mamy. Możemy 
iść dalej, mając wgląd w siebie, a to, czego się na-
uczyłyśmy i doświadczyłyśmy, przekazywać kolejnym 
pokoleniom. Patrząc wstecz, powiedzmy o sobie coś 
dobrego. Pooglądajmy zdjęcia z przeszłości, zo-
baczmy, jakie byłyśmy śliczne. Warto uchwycić ten 
zachwyt, nawet jeśli wtedy go nie miałyśmy. Teraz 
pojawi się, zapewniam. 
Zamiast patrzeć na kwestię przejścia jak na stratę, 
lepiej docenić siebie w tej podróży przez czas i z tym 
pozytywnym ładunkiem iść w przyszłość, bo przed 
nami kilkadziesiąt lat życia. Ważne jest przecież to, 
co wkłada się do walizki, jadąc w podróż.

W  Tracimy możliwość zajścia w ciążę, ale poza 
tym jesteśmy nadal sobą. Czy fizjologia decyduje 
o naszym podejściu do siebie?
 Nie powinna. Kwestia, czy mogę urodzić 
dziecko, czy nie, nie definiuje kobiecości, bo jeśli 
poprzez to będziemy się określać, to zrobimy sobie 
krzywdę. Stawiamy siebie wtedy w roli worka do 
reprodukcji. A rozrodczość to tylko jeden składnik 
z większej całości. Tak jak pierwsza miesiączka jest 
przejściem przez most, na inną, nową drogę, tak 
zanik miesiączki jest kolejnym mostem, za którym 
znów mamy piękną i inną drogę. 
Miesiączka to fizjologia. Po prostu jest na pewnym 
etapie życia, a potem jej nie ma. W życiu przechodzi-
my przecież przez różne etapy, jak ząbkowanie, i na 
szczęście go nie pamiętamy, jak dojrzewanie, podczas 
którego czasem aż bolą kości, gdy organizm rośnie 
w przyspieszonym tempie. Ale wtedy te dolegliwości 
traktujemy jako coś normalnego, przejściowego. 
Z miesiączką, a potem jej brakiem też tak jest. 
 Ale zmiany u dzieci są oznaką rozwoju, tego, 
że idzie „ku lepszemu”, a menopauza kojarzy się 
jednoznacznie ze starością.
 Możemy na to różnie spojrzeć. To inny etap 
życia, którego spora część przed nami. I to od nas 
w znacznej mierze zależy, jak te lata przeżyjemy. 
Właśnie od tego, jakie mamy podejście do siebie i do 
zmian. Czy uznamy to za jesień życia, czy za wiosnę 

Bianca-Beata Kotoro,
  
psycholog społeczny, 
psychoseksuolog, psycho-
onkolog, terapeutka 
z Instytutu P-PTiS „Beata 
Vita” w Warszawiefo
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możliwości. A starość, skoro już tak się jej czepiamy, 
to teraz bardzo odległy czas. Coraz dłużej i coraz 
lepiej żyjemy. 
 A jak sobie poradzić psychicznie ze zmiana-
mi w wyglądzie? Wieczna młodość to na razie wciąż 
jednak bajka. 
 Wygląd się zmienia, ale to nie znaczy, że uro-
da nagle znika. Wyglądamy tak, jak sobie na to „zapra-
cowałyśmy”. Myślę tu o trybie życia, o tym, co jadły-
śmy, ile spałyśmy, czy się ruszałyśmy. Jeśli się nagle 
zatrzymujemy i patrzymy w lustro dopiero teraz, 
w wieku 50, 60 lat, to jest trochę późno (acz nigdy nie 
jest za późno). O to, jak się zmienimy w późniejszym 
wieku, powinnyśmy zacząć dbać już we wczesnej 
dorosłości, gdy mamy 20 lat. Akceptacja to nie ocena 
„jestem miss świata”. 
To dbanie o siebie. Ak-
ceptuję siebie, czyli widzę 
swoje wady i zalety, te 
zewnętrzne i te wewnę-
trzne, widzę rzeczy, 
które mogę zmienić i nad 
którymi mogę pracować.
Pamiętajmy, że tryb życia, 
jaki prowadziłyśmy – nie-
dospanie, picie alkoholu 
i kawy w nadmiarze, sto-
sowanie innych używek, 
to wszystko teraz wychodzi. Warto zadbać o zbilan-
sowaną dietę, ruch, aktywność fizyczną. Jeżeli mamy 
latami takie podejście i troskę o siebie traktujemy 
jak inwestycję na przyszłość, to podczas menopauzy 
zaprocentuje i będzie nagroda. A jeśli kiedyś uważa-
łyśmy, że możemy szaleć, bo nie było tego widać 
na twarzy, to właśnie po 20-30 latach staje się to 
zauważalne. Praca nad własną przyszłością to udział 
w maratonie, a nie sprint na 100 metrów. Ważna jest 
też świadomość, że co pięć lat będziemy widzieć 
w lustrze zmiany, nawet gdy bardzo dbamy o siebie. 
Dopóki nie możemy się z tym pogodzić, to znaczy, 
że coś nawaliło, że mamy coś do przepracowania ze 
sobą. Ale w każdym momencie warto. I nigdy nie jest 
za późno na wgląd, na zmiany. Efekt zawsze będzie, 
jeśli tylko nie spoczniemy na laurach i nie przestanie-
my czegoś dla siebie robić, mówiąc, że już nie warto.
Najpiękniejsza nawet 50-latka nie będzie wyglądała 
jak 20-latka. Taka jest natura i kolej rzeczy. Można 
zmierzyć się z tym, co uroda dla mnie znaczy. Czy 
mam jeszcze inne wartości? Uroda to składowa na-
szej tożsamości, ważna, ale nie jedyna jej część.

 Jednak menopauza to taki moment, że czuje-
my jakąś stratę.
 Coś tracimy, coś zyskujemy. Znam mnóstwo 
kobiet, które wyczekiwały menopauzy. Mówiły, 
że nie chcą już miesiączki, tego kombinowania 
z terminami wyjazdów, zastanawiania się, czy mogą 
iść do sauny, na basen… Ich funkcjonowanie staje się 
prostsze. Pozbywają się pewnej „niewygody”. 
Przestają się też obawiać niechcianej ciąży, co popra-
wia jakość ich współżycia. Bo teraz skupiają się na 
tym, co odczuwają. Owoc na drzewie dojrzewa, 
ale w którymś momencie też z niego spada. Po pro-
stu idę do przodu, starając się, by było jak najlepiej. 
To, co robimy dla swojej urody, czyli masaże, sto-
sowanie kremów, maseczek, wpływa też dobrze 

Czy uznamy menopauzę za jesień życia, 
czy za wiosnę możliwości? 
Od nas w znacznej mierze zależy, jak te 
lata przeżyjemy. Od tego, jakie mamy 
podejście do siebie i do zmian.

na naszą psychikę. Chodzi o balans, o zadbanie 
o siebie, a nie o przerysowanie czy efekt Photoshopa. 
Młodszy wygląd sam w sobie nie może być głównym 
celem funkcjonowania, ma być wisienką na torcie. 
 Co zrobić, by etap po menopauzie miał 
dla nas pozytywny wymiar?
 Trzeba walczyć z tym, co mamy wdrukowa-
ne, ze szkodliwymi dla nas stereotypami. Potrzeba 
lat pracy, by kolejne pokolenia inaczej na to spoj-
rzały. Kobiety, które z uśmiechem przechodzą przez 
menopauzę, to te, od których można się uczyć 
akceptacji i poczucia własnej wartości na każdym 
etapie życia. Możemy to sobie pozytywnie poukładać 
w głowie i zachować jak najwięcej dobrej energii. 
Wspaniale jest stać się mądrym wzorem do naśla-
dowania. Nie poddajemy się, nie nosimy przysło-
wiowych rozciągniętych dresów, ale dbamy o swoją 
kobiecość, o jej różny wymiar w różnym wieku. 
Etap 50, 60, 70 lat ma pewne zalety. Bycie „wiedź-
mą”, czyli tą wiedzącą, doświadczoną kobietą, jest 
cenne zarówno dla nas, jak i dla innych. Bo jest się 
od kogo uczyć, czerpać doświadczenie.
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Smog nie służy ani zdrowiu, ani urodzie. 
By się przed nim zabezpieczyć, dobrze 
jest wspomóc się antysmogowymi 
ochroniarzami.

patrol 
Smogowy

tekst

Maria Kostrzewa

Iwona
Radziejewska-Choma,
  
flebolog, lekarz medycyny 
estetycznej, właścicielka
kliniki Dr Radziejewska 
Saska Clinic

ezon grzewczy to po pandemii kolejny 
powód, dla którego nie wychodzę z domu 
– powiedziała mi ostatnio przyjaciółka 
astmatyczka. Ze względu na problemy 

oddechowe okres od późnej jesieni do wczesnej 
wiosny jest dla niej szczególnie uciążliwy. Duszności, 
kaszel, uczucie drapania w gardle… Wiem dobrze, 
o czym mówi, choć nie mam astmy. Mieszkając 
w centrum Warszawy, nie raz na własnej skórze 
odczułam negatywne skutki smogu. I to dosłownie 
na skórze, bo jesienią i zimą moja cera wygląda 
na zmęczoną i poszarzałą.

CO WISI W POWIETRZU?

O smogu mówimy, gdy dymy z kominów i spaliny 
samochodowe wiszą we mgle. W zanieczyszczonym 
powietrzu dużo jest tlenku węgla, związków siarki 
i azotu oraz pyłów zawieszonych i metali ciężkich, 
takich jak nikiel i pallad. – Te dwa ostatnie to znane 
alergeny. Metale ciężkie, osiadając na skórze, mogą 
wiązać się z białkami skóry i prowadzić do ich nisz-
czenia. Mogą też przenikać do wnętrza organizmu, 
akumulując się, a z czasem powodując późną odpo-

S wiedź alergiczną – tłumaczy dr Iwona Radziejewska-
-Choma, flebolog, lekarz medycyny estetycznej, 
właścicielka kliniki Dr Radziejewska Saska Clinic.
Substancje toksyczne przenikają do naszego organi-
zmu wraz z wdychanym powietrzem i obciążają 
płuca oraz zagrażają sercu. Szkodzą też oczom 
– mogą wywołać podrażnienie, uczucie suchości 
i zapalenie spojówek. 
Polska zajmuje mało zaszczytne miejsce na podium 
wśród najbardziej zanieczyszczonych krajów Europy. 
Poziom smogu w wielu polskich miastach znacznie 
przekracza normy, o czym alarmują lekarze, media 
i aplikacje antysmogowe na telefon. Popularne 
aplikacje pozwalające sprawdzać jakość powietrza 
to Jakość Powietrza w Polsce, Plume i Kanarek. 
Smog, obok promieniowania ultrafioletowego, jest 
jednym z głównych czynników przyspieszających 
starzenie się skóry.

SMOG POSTARZA SKÓRĘ

– Podczas kontaktu ze skażonym powietrzem ele-
menty skóry, takie jak kolagen, elastyna, lipidy czy 
kwas hialuronowy, są atakowane przez wolne rod-

Paprotki
dobre na smog

Antysmogowym wsparciem są też rośliny, 
które hodujemy w domu. Amerykańska NASA 
(Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni 
Kosmicznej) udowodniła, że poprawiają one 
jakość powietrza i eliminują zanieczyszczenia 
w pomieszczeniach. Antysmogowe właściwo-
ści mają sansewierie, draceny, chryzantemy, 
bluszcz pospolity, aloes, palmy i swojska 
paprotka. Warto więc postawić je w domu, 
nie tylko dla ozdoby, ale też po to, by oddychać 
czystszym powietrzem.

niki. To szkodliwe cząsteczki, które niszczą komórki 
i przyspieszają procesy starzenia. Zanieczyszczenia 
powietrza mają szereg innych negatywnych skutków 
dla skóry: zakwaszają ją, powodują problemy z na-
wilżeniem i utratę elastyczności, zwiększają jej su-
chość, inicjują procesy zapalne – wyjaśnia dr Iwona 
Radziejewska-Choma. Im dłużej i częściej skóra 
ma kontakt z zanieczyszczonym powietrzem, tym 
większe ryzyko przedwczesnego starzenia się, utraty 
jędrności, alergii, atopowego zapalenia skóry, trą-
dziku czy zaburzeń pigmentacji, które prowadzą 
do przebarwień. 
Smog szkodzi nam wszystkim, ale niektórzy są na jego
szkodliwy wpływ szczególnie narażeni. – Cząsteczki 
smogu, uszkadzając barierę hydrolipidową, sprawiają, 
że znajdująca się w naskórku woda szybciej z niego 
odparowuje. Osoby ze skórą suchą i wrażliwą są bar-
dziej narażone na negatywne skutki smogu – mówi 
dr Iwona Radziejewska-Choma. 
W grupie wysokiego ryzyka są także alergicy, palacze, 
kobiety w ciąży (skóra ma wówczas tendencję do 
nadmiernej suchości) czy osoby długo przebywające 
w pomieszczeniach klimatyzowanych. – Również 
skóra dojrzała jest o wiele bardziej narażona na ne-
gatywny wpływ smogu. Wynika to z obniżonej zdol-
ności do walki z wolnymi rodnikami, za którą odpo-
wiada system odpornościowy – dodaje ekspertka.
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SMOG POSTARZA SKÓRĘ
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Anti-SmogDrops, łagodne 
i odświeżające krople do oczu, 
10 ml

Trzy 
razy „o”

Antysmogowy patrol to właściwie dobrana pielęgna-
cja, którą można streścić jako zasadę trzy razy „o”. 

Oczyszczanie 
Pierwszym krokiem w ochronie antysmogowej po-
winno być dokładne codzienne oczyszczanie skóry. 
Ale uwaga – używajmy do tego kosmetyków, które 
nie uszkodzą bariery lipidowej, tylko będą ją wzmac-
niać. Warto zrobić to tuż po powrocie do domu, nie 
czekać do późnego wieczora, tylko od razu dokładnie 
umyć twarz – radzi dr Iwona Radziejewska-Choma. 
Zaleca też używanie toniku lub hydrolatu roślinnego, 
który przywróci odpowiednie pH skóry. 

Odtruwanie
W pielęgnacji sprawdzą się kosmetyki o silnym dzia-
łaniu antyoksydacyjnym i detoksykującym, odtru-
wającym. – Warto sięgnąć po te z witaminą C, koen-
zymem Q10, witaminami E i A, beta-karotenem, 
niacynamidem, kwasem ferulowym, kwasem 
alfa-liponowym. Te składniki będą niwelować skutki 
działania wolnych rodników z dymu smogowego. 
Warto sięgać też po popularne kosmetyki oczyszcza-
jące (np. maski) z węglem – radzi nasza ekspertka.

Ochrona
– Pamiętajmy też o ochronie skóry przed skutkami 
szkodliwego promieniowania, które dodatkowo 
osłabia, uszkadza ją i czyni bardziej podatną na nie-
korzystne działanie smogu. Kosmetyk z filtrem 
to absolutna, codzienna konieczność – podkreśla 
dr Iwona Radziejewska-Choma.
– W naszych kosmetykach nie powinno zabraknąć 
też dużej ilości składników silnie nawilżających, 
regenerujących, kojących i odżywczych. Szukajmy 
substancji odbudowujących i wspierających barierę 
lipidową. To np. gliceryna, lanolina, niacynamid, 
wosk pszczeli, kwas hialuronowy, kolagen, cerami-
dy, cholesterol lub kwasy tłuszczowe.
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tekst

Magda Rosłaniec
Irena Wielocha na Instagramie 
znana jest jako @kobieta.zawsze.mloda. 
Inspiruje kobiety, jak czerpać radość 
z życia i nie przejmować się opiniami, 
że „w tym wieku nie wypada”.

Makijaż 

proszęDelikatnie
rena ma 68 lat, a jej konto na Instagramie 
obserwuje 18 tys. osób. Zawsze żyła aktyw-
nie. Od młodzieńczych lat kocha góry. I ta-
niec. Zimą biega na nartach. Ale 11 lat temu 

ważyła 24 kilogramy więcej…
– Byłam tęga. Kiedy wspominam siebie z tamtego 
okresu, ze smutkiem stwierdzam, że tak naprawdę 
nie lubiłam swojego ciała. Kiedy siadałam na kana-
pie, kładłam sobie szklankę na brzuchu i śmiałam się, 
że to takie fajne, ale w duchu wiedziałam, że to jest 
okropne, ciężar – dla ciała i ducha – mówi Irena.
Brakowało jej jednak motywacji do zmiany. Prze-
łom nastąpił, kiedy przyjaciele zabrali ją na wypra-
wę w góry. 
– Ledwo dałam radę. Okazało się, że w ogóle nie 
miałam kondycji. Postanowiłam, że natychmiast po 
powrocie do Warszawy biorę się za siebie. Idę na 
siłownię. I tak zrobiłam. Chociaż nie miałam czasu, 
bo wiadomo – praca, dzieci – wieczorem, kiedy cała 
rodzina zasiadała przed telewizorem, ja chodziłam na 
siłownię. To było w 2009 roku. Miałam wówczas 
57 lat. Ależ byłam wtedy młoda!
To był dla mnie bardzo dobry czas. Czułam, jak 
z każdym treningiem przybywa mi sił witalnych. 
Pamiętam też, że w każdą środę się ważyłam – uby-
wało mi gramów, potem kilogramów, i to było bar-
dzo przyjemne uczucie – wspomina.

TRENING UZALEŻNIA 

Irena ma dziś szczupłą, wysportowaną sylwetkę. Tre-
ningi ją uszczęśliwiają i czuje się dzięki nim bardziej 
atrakcyjna. Twierdzi, że ćwiczenia fizyczne tworzą 
wokół człowieka pewną otoczkę, aurę – sprawiają, 
że staje się silniejszy, bardziej sprawny, zadowolony 
z siebie. A kobieta może czuć się bardziej kobieco.
„Wczoraj byłam na zajęciach metabolic system. 
Robiłam burpee, żabę, bieg górski, pompki. Nie było 
źle, nawet powiedziałabym, że było super” – tak 
relacjonowała na Instagramie jeden z treningów. 
Ćwiczy sześć razy w tygodniu. Po treningu wzmac-

I niającym robi trening aerobowy, by wykorzystać pod-
kręcony metabolizm.
W 1992 roku Irena okazyjnie kupiła z mężem starą 
chyżę w Beskidzie Niskim, która po remoncie stała się 
ich ostoją. Odkąd jest na emeryturze, spędza tu sporą 
część roku. 
„Są takie miejsca na świecie, gdzie nie ma Internetu. 
Tam ludzie, którzy z niego codziennie korzystają, 
czują się zagubieni, mają poczucie, że coś ich omi-
nęło, że czegoś ważnego nie zrobili. Ucieczka 
od Internetu daje możliwość zastanowienia się, 
jak jesteśmy uzależnieni od świata nierzeczywistego. 
Takie miejsce jest w Olchowcu w Beskidzie Niskim. 
Tu mam dom. Tu czuję się wolna, niezależna” 
– pisze na swoim profilu. Teraz Internet w swojej 
wiosce już ma, ale korzysta z niego sporadycznie. 
Odpoczywa tu od świata, ale nie od treningu. 
W jej górskiej wiosce nie ma klubu fitness. Ale na 
poddaszu urządziła sobie siłownię. „Materac, hantle, 
elastyczna taśma – to wystarczy, żeby ćwiczyć. 
Trzeba tylko chcieć” – pisze na profilu Irena, moty-
wując innych do ćwiczeń. 

URODA W SPORTOWYCH BUTACH

Irena holistycznie podchodzi do dbania o siebie. 
„Przeczytałam kiedyś, że »jedzenie to lekarstwo!«. 
Owszem tak, ale ćwiczenia ciała są niezbędnym 
elementem uzupełniającym zdrową dietę. Chcesz być 
pięknym i młodym, jedz zdrowo i koniecznie ćwicz. 
Idę na siłownię, cieszę się, wracam z siłowni, czuję się 
ładniejsza i młodsza”. Nie przesadza z ilością kosme-
tyków – ma kilka ulubionych marek. Rzęsy farbuje 
henną. Regularnie korzysta też z usług kosmetyczki. 
– Uwielbiam olejek arganowy, stosuję go na twarz
i ciało, na dzień i na noc, wcieram w pięty, łokcie 
i końcówki włosów – mówi. Uważa, że urodę można 
podkreślić również delikatnym makijażem. Taki woli. 
Na co dzień chodzi w sportowych butach i prawie się 
nie maluje. Szpilki zakłada tylko od święta i wtedy też 
maluje usta czerwoną szminką.
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Podstawą makijażu dojrzałej osoby jest nawilżenie cery 
i dobór podkładu o takich właściwościach, ponieważ 
z wiekiem cera ma tendencję do przesuszania się. Ko-
rektorem należy rozjaśnić obszar pod oczami i przy 
kącikach nosa oraz przykryć nim ewentualne zaczer-
wienienia i przebarwienia. Następnie nakładamy pod-
kład – polecam nawilżający, wypełniający zmarszcz-
ki albo liftingujący, bo oprócz wyrównania kolorytu 
cery ma właściwości pielęgnacyjne. Osoby dojrzałe, 
u których widoczne są zmarszczki, nie powinny 
stosować rozświetlaczy oraz opalizujących i perło-
wych cieni. Wszystko, co odbija światło, uwidacznia 
zmarszczki. Do rozpromienienia policzków polecam 
róż w kremie. Ładnie i naturalnie łączy się ze skórą, 
łatwo go rozprowadzić kolistymi ruchami. Przed apli-
kacją trzeba się szeroko uśmiechnąć – wówczas policz-
ki się podniosą i wiadomo będzie, gdzie nanosić róż. 

Oprawa oczu: brwi i rzęsy
Z wiekiem brwi i rzęsy mają tendencję do przerze-
dzania się. Oprawę oczu można „odbudować” maki-
jażem. Warto, bo to ładnie uwydatnia rysy twarzy 
i zwiększa optycznie powierzchnię powieki. 
By skorygować kształt brwi, potrzebujemy kredki 
w odcieniu brązowym albo grafitowym (nie czarnej). 
Jeśli nie wiesz, ile dokładnie domalować brwi, przy-
łóż kredkę do kącika ust i skrzydełka nosa – ta linia 
wyznaczy wewnętrzną granicę brwi. Ich zewnętrzny 
koniec określisz, układając kredkę od kącika ust do 
zewnętrznego kącika oka. Makijaż brwi warto wy-
kończyć maskarą do brwi dobraną do koloru wło-
sów (w tym przypadku jest to najjaśniejszy odcień), 
która układa włoski i utrwala ich kształt.

Eveline Cosmetics Wonder Match, 
podkład do twarzy, 30 ml

Cashmere Secret Glam, 
baza wygładzająco-rozświetlająca, 30 ml

AA Wings Of Color, 
żelowa baza nawilżająco-liftingująca, 30 ml
Tylko u nas. W wybranych drogeriach

1.

2.

3.

Aneta 
Kacprzak,
 
ulubiona wizażystka wielu 
polskich gwiazd, kreatorka 
makijaży i fryzur, pracuje 
przy kampaniach reklamo-
wych, teledyskach, sesjach 
beauty i fashion. 
Założycielka marki Kacase.

Na start: baza i podkład
1

2

3
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Farmona Radical Lash Architect, 
serum wzmacniające, zagęszczają-
ce i przyspieszające wzrost rzęs, 
z bimatoprostem, 4 ml

For Your Beauty, lusterko 
dwustronne stojące, duże, 1 szt. 
Tylko u nas

Delia Cosmetics, tradycyjna henna 
do brwi, 4.0 brązowa, 1 szt.

Long4Lashes, serum zagęszcza-
jące i wzmacniające do rzęs i brwi 
Anti-Age, 4 ml

Isana Lash Color, 
czarna henna do brwi i rzęs, 1 szt. 
Tylko u nas
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Podstawą makijażu dojrzałej osoby jest nawilżenie cery 
i dobór podkładu o takich właściwościach, ponieważ 
z wiekiem cera ma tendencję do przesuszania się. Ko-
rektorem należy rozjaśnić obszar pod oczami i przy 
kącikach nosa oraz przykryć nim ewentualne zaczer-
wienienia i przebarwienia. Następnie nakładamy pod-
kład – polecam nawilżający, wypełniający zmarszcz-
ki albo liftingujący, bo oprócz wyrównania kolorytu 
cery ma właściwości pielęgnacyjne. Osoby dojrzałe, 
u których widoczne są zmarszczki, nie powinny 
stosować rozświetlaczy oraz opalizujących i perło-
wych cieni. Wszystko, co odbija światło, uwidacznia 
zmarszczki. Do rozpromienienia policzków polecam 
róż w kremie. Ładnie i naturalnie łączy się ze skórą, 
łatwo go rozprowadzić kolistymi ruchami. Przed apli-
kacją trzeba się szeroko uśmiechnąć – wówczas policz-
ki się podniosą i wiadomo będzie, gdzie nanosić róż. 

Oprawa oczu: brwi i rzęsy
Z wiekiem brwi i rzęsy mają tendencję do przerze-
dzania się. Oprawę oczu można „odbudować” maki-
jażem. Warto, bo to ładnie uwydatnia rysy twarzy 
i zwiększa optycznie powierzchnię powieki. 
By skorygować kształt brwi, potrzebujemy kredki 
w odcieniu brązowym albo grafitowym (nie czarnej). 
Jeśli nie wiesz, ile dokładnie domalować brwi, przy-
łóż kredkę do kącika ust i skrzydełka nosa – ta linia 
wyznaczy wewnętrzną granicę brwi. Ich zewnętrzny 
koniec określisz, układając kredkę od kącika ust do 
zewnętrznego kącika oka. Makijaż brwi warto wy-
kończyć maskarą do brwi dobraną do koloru wło-
sów (w tym przypadku jest to najjaśniejszy odcień), 
która układa włoski i utrwala ich kształt.

Eveline Cosmetics Wonder Match, 
podkład do twarzy, 30 ml

Cashmere Secret Glam, 
baza wygładzająco-rozświetlająca, 30 ml

AA Wings Of Color, 
żelowa baza nawilżająco-liftingująca, 30 ml
Tylko u nas. W wybranych drogeriach
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Aneta 
Kacprzak,
 
ulubiona wizażystka wielu 
polskich gwiazd, kreatorka 
makijaży i fryzur, pracuje 
przy kampaniach reklamo-
wych, teledyskach, sesjach 
beauty i fashion. 
Założycielka marki Kacase.

Na start: baza i podkład
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Farmona Radical Lash Architect, 
serum wzmacniające, zagęszczają-
ce i przyspieszające wzrost rzęs, 
z bimatoprostem, 4 ml
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dwustronne stojące, duże, 1 szt. 
Tylko u nas
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Long4Lashes, serum zagęszcza-
jące i wzmacniające do rzęs i brwi 
Anti-Age, 4 ml

Isana Lash Color, 
czarna henna do brwi i rzęs, 1 szt. 
Tylko u nas
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Makijaż u osób dojrzałych powinien optycznie powięk-
szać oko i podnosić opadające powieki. Proponuję 
zacząć od kreski poprowadzonej od zewnętrznego 
kącika oka do mniej więcej połowy powieki. Tylko 
do tego miejsca, żeby nie zamknąć oka, a jedynie pod-
nieść kącik zewnętrzny. Można zastosować grafitową 
albo ciemnobrązową kredkę – nie tylko dobrze kory-
guje kształt, ale też sprawia, że nakładane potem 
cienie lepiej się trzymają. Wewnętrzny kącik powieki 
oraz całą ruchomą powiekę polecam pokryć cieniem 
w kolorze écru. Rozmalowujemy go także na nieru-
chomej powiece. Na środek powieki można położyć 
odrobinę cienia różowego z drobinkami – zabieg ten 
ładnie „otworzy” oko i nieco rozświetli spojrzenie. 
Ciemniejszy odcień stosujemy przy zewnętrznym 
kąciku, rozcierając go ku górze – aż do nieruchomej 
powieki – i przy kresce. Pod dolnymi rzęsami rów-
nież delikatnie rozprowadzamy cień w kolorze przy-
dymionego beżu. 
Makijaż oka wykańczamy maskarą wydłużającą rzęsy. 
Podkręcenie ich zalotką bardzo pomaga w optycznym 
powiększeniu oka i przy problemie opadającej powieki.

Eveline Cosmetics Volumix Fiberlast, ultrawydłużający 
tusz do rzęs, czarny, 9 ml

Eveline Cosmetics All in One, 
paleta cieni do powiek, 12 g

Eveline Cosmetics Magical Perfection Concealer,
korektor pod oczy, 12 ml

1.
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3.

Powieka do góry
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L’Oréal Paris Color Riche, 
satynowa pomadka do ust, 4,8 g

L’Oréal Paris Color Riche, 
konturówka do ust, 1,2 g

Eveline Cosmetics Oh! My Velvet Lips, 
matowa pomadka w płynie i konturówka, 2 szt.
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3.

Jeśli chcemy skorygować kształt ust, używamy kon-
turówki. Wcześniej usta powinny być zapudrowane. 
Zabieg ten pozwoli wykonać precyzyjną kreskę 
i sprawi, że makijaż utrzyma się dłużej. Kiedy chcemy 
powiększyć wargę, kreskę trzeba poprowadzić, wy-
chodząc delikatnie powyżej naturalnej krawędzi ust. 
Konturówka powinna być w takim samym odcieniu 
jak szminka albo o ton ciemniejsza – wówczas usta 
optycznie się powiększą. Po obrysowaniu całe usta 
można wypełnić ulubioną pomadką. 

Piękne usta
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3
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Justyna Ślusarczyk, 

autorka bloga dla kobiet dojrzałych 
Justine-in-time.pl

Dobry makijaż upiększa i jednocześnie 
pielęgnuje skórę. Może być ochroną 
przed słońcem, mrozem, suchym 
powietrzem. Nowoczesne podkłady 
potrafią to wszystko i jeszcze mają 
naturalny skład! 

Podkład? 
Naturalnie 

CBD – eliksir 
piękności z konopi

Oleje i ekstrakty z konopi robią od kilku lat za-
wrotną karierę w dietetyce oraz kosmetyce. To nie 
to samo co marihuana, która jest – poza użyciem 
medycznym – zakazana. Marihuanę uzyskuje się 
z konopi indyjskich, a olej konopny i kannabidiol 
(CBD) pochodzą z konopi siewnych, olej tłoczony 
jest na zimno z nasion, natomiast kannabidiol pozy-
skuje się z kwiatostanów. Warto docenić właściwości 
pielęgnacyjne substancji konopnych. Olej odżywia 
i nawilża skórę dzięki obecności Nienasyconych 
Kwasów Tłuszczowych (NNKT), szczególnie ome-
ga-3 i omega-6. Olej konopny polecany jest nawet 
do pielęgnacji cery trądzikowej. Regeneruje skórę, 
poprawia funkcje ochronne naskórka oraz zmniejsza 
ryzyko powstawania podrażnień i przebarwień. 
Kannabidiol (CBD) może występować w produktach 
sam lub w duecie z olejem konopnym. CBD ma silne 
właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne oraz 
łagodzące, reguluje pracę gruczołów łojowych, 
ograniczając produkcję sebum. Sprawdza się więc 
w produktach przeznaczonych do skóry problema-
tycznej, trądzikowej.

czywiście od podkładu i pudru oczekuje-
my przede wszystkim upiększenia skóry. 
Mają ją wygładzić, ujednolicić koloryt, 
zmniejszyć widoczność porów i drob-

nych zmarszczek, rozświetlić lub zmatowić. 
Ale makijaż ma też drugi „etat” – pełni funkcję 
ochroniarza. Kolorowe pigmenty zawieszone w pielę-
gnacyjnej bazie mają stosunkowo duże rozmiary, nie 
wnikają w skórę, tylko pokrywają jej powierzchnię. 
Tworzą fizyczną barierę dla słońca, wiatru, mrozu. 
Często są w nich minerały – zmielone skały, tlenki 
metali, czyli substancje całkowicie naturalne. 
Naturalne podkłady i fluidy bazują na wyciągach 
roślinnych, w tym substancjach od wieków stosowa-
nych do upiększania, jak wyciągi z aloesu, różne 
odmiany herbaty i oleje roślinne. Wytwarzane są 
zgodnie z zasadami weganizmu. W składzie tych 
kosmetyków nie ma chemicznych substancji, które 
mogą obciążać skórę. Naturalne podkłady są więc 
przez nią lepiej tolerowane. 
Coraz większym uznaniem cieszą się w kosmetyce… 
warzywa. Marchew jako źródło karotenu nadającego 
skórze piękny odcień, pomidory bogate w likopen, 
który wymiata szkodliwe wolne rodniki, dynia 
z łagodzącą kukurbityną. 
Kosmetolodzy sięgnęli nawet po zielony groszek 
oraz seler! Wyciągi z selera, które kochają 
dietetycy, zawierają moc witamin oraz mikro- 
i makroelemntów. 

O
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Przygotuj 
skórę 
do makijażu

Zimowa pielęgnacja stawia przed nami więcej wy-
zwań niż letnia. W centrum uwagi nadal pozostaje 
fotostarzenie, za które odpowiada słońce. 
Ale coś warto dodać…
 Promieniowanie słoneczne o tej porze roku  
 wcale nie przestaje być groźne dla skóry. 
 Co prawda zmieniają się proporcje rodzajów 
promieniowania docierającego do nas – mniej jest 
w świetle dziennym UVB, czyli ultrafioletu odpowie-
dzialnego za rumień (opalanie), i IR, czyli rozgrzewa-
jącej podczerwieni szczególnie niekorzystnej dla cery 
naczynkowej. Ale promieniowanie zwiększa się przez 
odbicie od śniegu. Dlatego gdy wychodzisz z domu, 
koniecznie zabezpiecz się filtrem. 
 Jeśli wychodzisz na mróz, nałóż tzw. kre- 
 mową pierzynkę, czyli tłusty krem zabez- 
 pieczający przed niską temperaturą i wia-
trem. Zmyj go po powrocie do domu i nałóż swój 
dzienny krem nawilżający. 
Nie bój się cięższej konsystencji zimowych kremów, 
szczególnie jeśli masz suchą skórę. Na pewno doceni 
ona uzupełnianie lipidów – natłuszczające kremy 
z ceramidami, cholesterolem, olejami roślinnymi. 
 Krem nawilżający także zimą jest podstawą  
 dziennej pielęgnacji. Nowoczesne kosme-
 tyki nie zamarzają na skórze. To mit, 
że z kremów wytrącają się kryształki lodu, które 
rozrywają naskórek. 
Kremy nawilżające poprawiają jakość skóry i chro-
nią ją przed odparowywaniem wody, co jest istotne, 
gdy wiele czasu spędzamy w ogrzewanych pomiesz-
czeniach. Powietrze w naszych domach jest suche 
– wyciąga wilgoć ze skóry. 
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Dlaczego warto 
stosować naturalne 
podkłady 

dr n. med. 

Aleksandra Rymsza,  

dermatolożka z kliniki 
Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna

Podkłady zazwyczaj nosimy na skórze bardzo 
długo, od rana do wieczora. W tym czasie mają jej 
pomagać zachować zdrowie i urodę, a nie być dla 
niej balastem, który nie pozwala jej swobodnie 
oddychać. Podobnie jak z dietą, nic sztucznego 
nam nie służy. Hołduję zasadzie, że na skórę nakła-
damy tylko to, co jej potrzebne. Odnosi się to 
w równym stopniu do makijażu, jak i pielęgnacji. 
A cera na pewno nie potrzebuje parabenów, innych 
chemicznych konserwantów, silikonów. W natural-
nych, tzw. zielonych kosmetykach, nie znajdziemy 
tych substancji. Często to właśnie one są odpowie-
dzialne za podrażnienia skóry, zaczerwienienia, stany 
zapalne, alergie kontaktowe. 
Naturalne produkty szczególnie polecam wrażliw-
com. Jednak przy kapryśnej, nadreaktywnej skórze 
warto zawsze przetestować produkt, nawet ten 
naturalny, bo wyciągi roślinne także bywają silnymi 
alergenami. Trzeba wykluczyć te, które nam szkodzą, 
i dobrać produkt odpowiedni dla siebie. 
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Soraya Plante, naturalny podkład 
dopasowujący się, 30 ml

AA Go Green, antybakteryjny 
nawilżający podkład wygładzający 
z selerem, 30 ml 
Tylko u nas

Perfecta Pure Nature, podkład 
matujący z olejem konopnym, 30 ml

Lirene Natura, eco podkład 
rozświetlający, 30 ml
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Dlaczego warto 
stosować naturalne 
podkłady 

dr n. med. 

Aleksandra Rymsza,  

dermatolożka z kliniki 
Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna

Podkłady zazwyczaj nosimy na skórze bardzo 
długo, od rana do wieczora. W tym czasie mają jej 
pomagać zachować zdrowie i urodę, a nie być dla 
niej balastem, który nie pozwala jej swobodnie 
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com. Jednak przy kapryśnej, nadreaktywnej skórze 
warto zawsze przetestować produkt, nawet ten 
naturalny, bo wyciągi roślinne także bywają silnymi 
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Soraya Plante, naturalny podkład 
dopasowujący się, 30 ml

AA Go Green, antybakteryjny 
nawilżający podkład wygładzający 
z selerem, 30 ml 
Tylko u nas

Perfecta Pure Nature, podkład 
matujący z olejem konopnym, 30 ml

Lirene Natura, eco podkład 
rozświetlający, 30 ml
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tekst

Inka Wrońska 

Skórzany fotel, pieprz i rozmaryn, 
mech na dębie i wióry w stolarni. 
Czym pachną dziś męskie perfumy?

Zapach 
mężczyzny

rzez wieki używano perfum – i przez 
wieki nie miały one płci. Mężczyźni i ko-
biety perfumowali się tym samym. Podział 
na męskie i żeńskie zaczął się stosunkowo 

niedawno, w latach 20. XX wieku, po Wystawie 
Światowej w Paryżu. Dziś wydaje się, że historia 
zatacza koło – panie coraz częściej podchodzą do 
regałów z męskimi zapachami, psikają się perfumami 
męża czy partnera, a wielu perfumiarzy tak kompo-
nuje zapachy, aby mogły być używane i przez nią, 
i przez niego. Wciąż są jednak nuty, które przyzwy-
czailiśmy się uważać za typowo męskie. 

P

CZYM PAN PACHNIE?

Wśród zapachów lubianych przez panów 
z pewnością są:

 Drzewne 
Mają aromat lasu, ściółki, drzew, także butwie-
jącego drewna; kojarzą się z zapachem stolarni, 
wiórów. Zazwyczaj oparte są na nutach zapacho-
wych drewna cedrowego i innych drzew egzotycz-
nych, m.in. oud czy gwajakowego. 
Zapachy drzewne są dyskretne i skromne, nawet 
ascetyczne. W związku z tym „coraz modniejsze 
staje się łączenie zapachu drewna i poszycia 
leśnego z ciepłymi i pulsującymi nutami korzennymi 
i orientalnymi” – pisze Agata Wasilenko w książce 
„Świat perfum”. „Licznie reprezentowane są 
też zapachy łączące akord drzewny ze świeżymi 
nutami wodnymi lub ziołowymi. To idealne perfumy 
na dzień, do pracy, na weekend za miastem”.

 Orientalne
Silnie wyczuwalny jest w nich zapach przypraw 
korzennych, np. gałki muszkatałowej, cynamonu, 
goździków, pieprzu. Są ciepłe i zmysłowe, a zarazem 
pikantne; podkreślają siłę i pewność siebie.
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 Cytrusowe 
Występują w wielu perfumach, zarówno męskich, 
jak i damskich, ale z reguły w nucie głowy, czyli 
pachną krótko. Jeśli jednak cytrusowy zapach 
da się wyczuć dłużej, perfumy takie są orzeźwia-
jące i odświeżające, pełne energii, idealne na co 
dzień, na przykład do pracy. Szczególnie dobrze 
sprawdzają się latem. Najbardziej znanymi zapa-
chami z dominującą nutą cytrusów są klasyczne 
wody kolońskie. W wielu perfumach cytrusy łączo-
ne są z nutami ziołowymi, co dodatkowo potęguje 
efekt orzeźwienia. 

 Skórzane
To tytoń, dym, palące się drewno, zapach skórza-
nego fotela czy też, jak wolą niektórzy, starego 
portfela. To typowo męskie aromaty, wspaniale 
podkreślające zamożność, stanowczość, przywiąza-
nie do tradycji – przywodzą na myśl angielskie 
kluby dla eleganckich dżentelmenów zasiadających 
przed kominkiem z kieliszkiem koniaku w jednej 
i cygarem w drugiej ręce. 

 Fougère (czytaj: fużer)
Trochę przez pomyłkę określane paprociowymi (fou-
gère to po francusku paproć), choć wcale tak nie 
pachną. Ich nazwa, jak pisze Agata Wasilenko, po-
chodzi bowiem „od perfum firmy Houbigant Fou-
gere Royale z roku 1882”. Te zapachy to połączenie 
lawendy, paczuli, świeżego siana, mchu dębowego 
(to wyciąg z mąkli tarniowej, porostu bytującego 
na korze dębów) i bergamotki. Są idealne dla „silnych 
mężczyzn”, którzy chcą tę cechę dodatkowo wyeks-
ponować, wydać się bardziej przebojowymi, zdecy-
dowanymi, gotowymi do rywalizacji. 

 Szyprowe
Mówi się o nich, że są ciepłe i suche. Kojarzą się 
z naturą, są lubiane również przez kobiety. 
Łączą ciepłe nuty żywiczne z cierpkością dębowego 
mchu, rześką wonią cytrusów i delikatną kwiatów. 

 Ozonowe
 

Znane też jako „nowa świeżość”. Bardzo ciekawe, 
idealne dla młodych mężczyzn, sportowców i „bywal-
ców klubów fitness”. Są dynamiczne, nowoczesne, 
naturalnie świeże. Nie ma w nich charakterystycznych 
dla wód kolońskich ostrych nut cytrusowych, są za to 
tzw. wodne owoce (ich nazwa oznacza, że są pełne 

wody: to melon, arbuz, miąższ kaktusa, ogórek). Ko-
jarzą się z zapachem powietrza po burzy z piorunami 
czy morską bryzą; niektórzy mówią, że pachną jak 
mroźny poranek w górach.

DR JEKYLL, MR HYDE I INNI

Wyobraźmy sobie pewnego pana. Rano zakłada dres 
i idzie pobiegać. Potem prysznic, koszula i garnitur, 
biznesowe spotkanie. Wieczorem dżinsy i czarny 
golf. Jeden facet? Trzech różnych facetów? 
Mężczyzna jest ten sam, ale za każdym razem, dzięki 
konkretnemu ubraniu, wygląda inaczej. 

Tak samo jest z zapachami. Użyjesz innych perfum, 
będziesz się wydawał trochę inny. Nie staniesz się 
wysokim brunetem, jeśli jesteś niskim blondynem, 
ale na pewno troszeczkę zmylisz otoczenie. 
•    Jesteś trochę nieśmiały i niezdecydowany, a dos-
tałeś awans i zostałeś szefem zespołu? Zanim się 
z nim spotkasz, użyj zapachu typu fougère, tego 
dla silnych mężczyzn. Pomoże! 
•    Trudno ci nawiązywać kontakty? Zrezygnuj 
z supermęskich perfum i sięgnij po coś łagodniej-
szego, ciepłego – na przykład po kompozycje 
z nutami orientalnymi.
•    Użyj zapachu szyprowego, jeśli chcesz, aby roz-
mówca zwrócił przede wszystkim uwagę na twoją 
inteligencję i bogatą osobowość. 
•    Szukasz inwestora do start-upu? Idąc na spotkanie, 
użyj zapachu wodnego, świeżego – zakomunikujesz 
aktywność i gotowość do działania.

• • •

Pisząc, korzystałam m.in. z książek „Świat perfum” 
Agaty Wasilenko oraz „Zapach. Niewidzialny kod”,
publikacji wydawnictwa Centrum Nauki Kopernik.

Zbyt duży kontrast między 
osobowością a pachnidłem 
powoduje utratę wiarygodności 
i podobny efekt jak w przypadku 
źle dobranego stroju. 

(„Świat perfum”)

Jaguar Classic Black, woda 
toaletowa dla mężczyzn, 100 ml

Tom Tailor Be Mindful, woda 
toaletowa dla mężczyzn, 30 ml

Bespoke London, Wild Herbs 
& Tonka Bean, woda perfumowana 
dla mężczyzn, 100 ml

Police To Be Tattooart, woda 
toaletowa dla mężczyzn, 40 ml

Police To Be Exotic Jungle, woda 
toaletowa dla mężczyzn, 40 ml

Tom Tailor For Him, woda 
toaletowa dla mężczyzn, 30 ml 
Tylko u nas
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Victorio & Lucchino. 
Hiszpańskie zapachy 
w Rossmannie 
Markę należącą do grupy Puig (m.in. Paco Rabanne,
Carolina Herrera, Antonio Banderas) stworzyli dwaj
hiszpańscy projektanci – José Victor Rodríguez 
Caro z Córdoby i José Luis Medina del Corral 
z Sevilli. Projektują ubrania i akcesoria (torebki, 
zegarki, okulary przeciwsłoneczne) oraz elementy 
do dekoracji wnętrz. 
Inspiruje ich przyroda Andaluzji, gdzie obaj mieszka-
ją i pracują. „Tworzymy tu modę pośród zapachów 
pelargonii, bazylii i mirtu” – mówią. I najprawdopo-
dobniej właśnie te wspaniałe aromaty sprawiły, 
że zdecydowali się także spróbować sił w branży per-
fumiarskiej. Ich pierwszym wspólnie wykreowanym 
zapachem była Carmen, perfumy dla kobiet, nazwane 
tak na cześć bohaterki opery Bizeta. Obecnie współ-
pracują z takimi perfumiarzami jak Rosendo Mateu, 
Pierre Bourdon, Élisabeth Vidal, Alberto Morillas, 
Fanny Bal czy Sonia Constant. 
Kolekcja sześciu męskich wód toaletowych Victorio 
& Lucchino – nowość w sieci Rossmann – to zapa-
chy inspirowane naturą i żywiołami, które podkre-
ślają wyrazistą osobowość używających ich mężczyzn.

ZAPACH No 1 – Dzika witalność (należy do grupy 
drzewnych) – jest świeży, energetyczny, z wyczuwal-
ną nutą szałwii i drewna czerwonego cedru. 

ZAPACH No 2 – Ekstremalna świeżość (zapach typu 
fougère) – charakteryzuje się wyczuwalnym akordem 
morskim, a dodatkowo ma w sobie intensywną świe-
żość cytrusów i sycylijskiej bergamotki. 

ZAPACH No 3 – Magnetyzm uwodzenia (zapach 
drzewny) to haitański wetiwer, paczula, świeże przy-
prawy i benzoina (aromatyczny ketoalkohol, przy-
wodzący na myśl nuty gorzkich migdałów i kamfory). 

ZAPACH No 4 – Egzotyka (zapach fougère) 
– dominują w nim nuty pikantne i aromatyczne, 
drzewne i ambrowe. 

ZAPACH No 5 – Absolutna świeżość (zapach cytru-
sowo-owocowy) – oparty jest na nutach cytrusowych 
w połączeniu z siłą i czystością wody. 

ZAPACH No 6 – Naturalna elegancja (zapach drzew-
ny). Podstawą tego szlachetnego męskiego zapachu 
są ciepłe i zmysłowe nuty drzewne, m.in. cedru.

Wody toaletowe marki Victorio & Lucchino w sty-
lowych opakowaniach o poj. 150 ml dostępne są 
wyłącznie w Rossmannie.

Naturalne 
czy syntetyczne

Nie wszystko, co naturalne, jest lepsze. Obecnie 
– ze względów etycznych i ekonomicznych 
– stosuje się syntetyczne substytuty wielu skład-
ników naturalnych używanych w perfumiar-
stwie od wieków. Syntetyczny jest np. cywet 
(wcześniej pozyskiwany z gruczołów okołood-
bytniczych cywety afrykańskiej), piżmo 
(zostawiliśmy w spokoju gruczoły piżmowców) 
czy ambra (ambroksan zastąpił wydzielinę 
z przewodu pokarmowego kaszalota). To nie 
wszystko. – Gdybyśmy podjęli decyzję o wyeli-
minowaniu syntetyków, musielibyśmy na przy-
kład pożegnać wszystkie zapachy owocowe, 
które nie są cytrusami – mówi Monika Kaleta, 
perfumiarz Polleny Aromy w książce „Zapach. 
Niewidzialny kod”. – Bo nie ma olejku truskaw-
kowego, jabłkowego czy brzoskwiniowego… 
[z pestek tych owoców pozyskuje się oleje wy-
korzystywane m.in. do pielęgnacji, a nie olejki 
eteryczne – red.]. Nie byłoby też zapachów 
wodnych, powietrznych, tego niesamowitego 
efektu świeżości i lekkości nut owocowych. 

Victorio & Lucchino Nº6 
Elegancia Natural, woda 
toaletowa dla mężczyzn, 150 ml 
Tylko u nas

Victorio & Lucchino Nº2 
Frescor Extremo, woda 
toaletowa dla mężczyzn, 150 ml
Tylko u nas
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Woda kolońska 
– klasyka klasyki  

Jej nazwa pochodzi od Kolonii, miasta, w którym pro-
dukuje się ją od XVIII wieku. Autorem słynnej recep-
tury z 1709 roku – do dziś tajnej – był Johann Maria
Farina, perfumiarz włoskiego pochodzenia. Jego woda 
kolońska produkowana była w fabryce przy Glocken-
gasse pod numerem 4711, stąd nazwa na flakonie 
„4711”. Kiedy dziś myślimy o wodzie kolońskiej, 
raczej kojarzy się nam ona z mężczyznami. Jednak 
przez lata była uniseks – z powodzeniem używali jej 
zarówno Napoleon, Goethe, Honoré de Balzac, Oscar 
Wilde czy Tomasz Mann, jak i królowa Wiktoria 
czy Marlena Dietrich. Ciekawostką jest, że woda 
kolońska na początku była lekarstwem. Jednak gdy 
w 1810 roku Napoleon zarządził, że wszelkie farma-
ceutyki stosowane wewnętrznie muszą mieć jawne 
receptury, zaczęto ją sprzedawać jako „leczniczy 
środek odświeżający do aromaterapii”. Dokładnej
formuły „4711” nie znamy, jednak w nucie głowy
można wyraźnie wyczuć bergamotkę, cytrynę i poma-
rańczę, w sercu lawendę i rozmaryn, a w podstawie 
neroli, czyli ekstrakt z kwiatu gorzkiej pomarańczy.

Nuty:
Zapach perfum zmienia się z czasem, ewoluuje 
na skórze. Najłatwiej przedstawić to na schemacie 
piramidy zapachowej:

Na dzień 
i na wieczór 

Woda po goleniu 
Lekka formuła, zawierająca około 2 proc. olejków 
zapachowych. Używa się jej po goleniu w celu zde-
zynfekowania i odświeżenia skóry oraz nadania jej 
delikatnego zapachu. W skład wód po goleniu wcho-
dzą często substancje łagodzące podrażnienia oraz 
składniki chłodzące. Zapach nie jest trwały, dlatego 
najlepiej stosować go łącznie z wodami toaletowymi 
z tej samej linii.

Woda kolońska 
Jej zapach pozostaje na skórze dłużej, zawartość olej-
ków jest wyższa (do 5 proc.) niż w wodzie po gole-
niu. Zapach, który ulatnia się po kilku godzinach, 
nie jest nazbyt wyrazisty, dlatego ten rodzaj kosme-
tyku warto stosować na dzień, np. do biura.

Woda toaletowa 
Aby jej zapach pozostał na skórze jak najdłużej, 
należy nanosić go na miejsca najcieplejsze: szyję, 
kark, nadgarstki, zgięcia łokci. Zawartość olejków 
eterycznych wynosi ok. 8 proc., toteż zapach jest 
bardziej intensywny i warto stosować go oszczędnie, 
zwłaszcza na dzień.

Woda perfumowana 
Tu już koncentracja olejków jest wysoka, nawet 
do 20 proc. Toteż tego rodzaju zapach warto prze-
znaczyć raczej na wieczór, a i tak używać oszczędnie. 
A przede wszystkim: nie należy łączyć wód perfumo-
wanych z zapachami z innej linii.

INNOWACJA!

*Eveline za Nielsen, Panel Handlu Detalicznego, cała Polska z Dyskontami (Drug). Sprzedaż ilościowa w sztukach oraz sprzedaż wartościowa w okresie X 2019 – IX 2020 w kategorii: Total Color Cosmetics

Pierwsza faza zapachu. Trwa kilka minut 
od naniesienia na skórę. Można w niej 
wyczuć zapachy lekkie, lecz intensywne 
– cytrusy, zioła, trawę, liście czy tzw. 
wodne owoce.

Faza druga, która trwa dłużej, ponad godzinę. 
Pojawiają się w niej nuty kwiatowe, korzenne 
czy też drzewne. 

Najdłuższa, trzecia faza – trwa do kilkunastu 
godzin, a tworzą ją aromaty najtrwalsze 
i najcięższe – np. ambry, piżma, żywic, nuty 
drzewne i skórzane.
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Ponad 60 proc. kobiet w okresie 
menopauzy skarży się na przerzedzenie 
włosów. Drugim zmartwieniem bywa 
pogorszenie się ich wyglądu. Dobra 
wiadomość jest taka, że odpowiednia 
pielęgnacja daje świetne efekty.

we 
włosach

Wiek
zapisany

o, jakie są nasze włosy, mamy zakodowa-
ne w genach – ich kolor, gęstość, grubość, 
czy są proste, czy kręcone, a nawet jak 
się starzeją i ile ich tracimy z wiekiem. 

Największe szanse na zachowanie bujnej czupryny 
do późnej starości mają panie o bujnych lokach. Meno-
pauza to czas, w którym ustaje praca jajników, spada 
wówczas poziom żeńskich hormonów – estrogenów 
i progesteronu. Zaburzona zostaje proporcja między 
tymi hormonami a androgenami, hormonami męski-
mi, głównie testosteronem, który w niewielkich ilo-
ściach wytwarzany jest także w kobiecym organizmie. 

KOBIECE KONTRA MĘSKIE

Estrogeny wzmacniają włosy – przedłużają aktywną 
część ich cyklu życiowego, czyli fazę wzrostu, 
czas, w którym włosy pozostają na głowie. Regu-
lują też czas, kiedy w mieszku pojawia się nowy 
włos. Testosteron skraca fazę wzrostu włosa, 
wydłuża okres, po którym zaczyna rosnąć nowy 
oraz sprzyja miniaturyzacji i zanikowi mieszków. 
W efekcie „nowe pokolenia” włosów są cieńsze 
i gorsze jakościowo lub nie pojawiają się wcale. 
Czy oznacza to, że kobiety łysieją tak jak mężczyźni? 
Zdecydowanie nie. U kobiet niemal nigdy nie docho-

T
Justyna Ślusarczyk,
 

autorka bloga dla kobiet dojrzałych 
Justine-in-time.pl

dzi do całkowitej utraty włosów. Inny jest rozkład 
przerzedzeń – kumulują się one wzdłuż przedziałka, 
czasami środka głowy bądź tzw. zakoli. Niekiedy 
przerzedza się także strefa nad czołem. W łysieniu 
androgenowym charakterystyczne jest to, że nie ule-
gają mu włosy rosnące z tyłu głowy. Jednak trudno 
samodzielnie określić typ i przyczyny utraty włosów. 
By skutecznie zadziałać, dobrze jest skonsultować 
się z lekarzem dermatologiem, który przeprowadzi 
odpowiednie testy i zaleci terapię. 
Łysienie menopauzalne często powiązane jest z ogól-
nym pogorszeniem jakości skóry i naczyń krwiono-
śnych wskutek degradacji kolagenu. Przez to mieszki 
włosowe są gorzej odżywione i osłabione, mniej efek-
tywnie zasilają włosy. Skutkiem tego procesu jest dość 
równomierna utrata włosów na całej powierzchni 
głowy, niekiedy wyraźniejsza wzdłuż przedziałka. 
Co można na to poradzić? Skuteczne jest wdrożenie 
hormonalnej terapii menopauzalnej, ale nie wszystkie 
kobiety chcą lub mogą się jej poddać. W pewnym 
stopniu pomagają tzw. fitohormony, czyli roślinne 
substancje przypominające w działaniu estrogeny. 
Znajdują się one np. w nasionach lnu, roślinach 
strączkowych, głównie soi oraz ziołach, np. czerwo-
nej koniczynie czy niepokalanku. Jeśli chodzi o gos-
podarkę hormonalną, warto także zbadać poziom 
hormonów tarczycy. Zaburzenia w ich wydzielaniu 
również często odpowiadają za wypadanie włosów.
 
SKŁADNIKI DLA WŁOSA

Kolejny czynnik wpływający na stan włosów to 
odpowiednie odżywianie. Błędem jest stosowanie 
diet drastycznie ograniczających liczbę spożywa-
nych kalorii lub unikanie całych grup pokarmów, 
np. zdrowych węglowodanów czy tłuszczów. Brak 
składników odżywczych objawia się m.in. wypada-
niem włosów, ich łamliwością i matowością. 
Na półkach drogerii oprócz szamponów i odżywek 
są do wyboru wzmacniające wcierki, ampułki, sera. 
Wypróbuj preparaty z krzemem, skrzypem polnym 
oraz składnikami zasilającymi mieszki włosowe, 
np. witaminami (głównie z grupy B), minerałami 
oraz aminokwasami. Sprawdzą się też substancje 
poprawiające mikrokrążenie w skórze głowy. 
Niekiedy utrata włosów związana jest z chorobami 
owłosionej skóry głowy, nawet z łupieżem, którego 
pozbycie się nie powinno nastręczać większych kło-
potów – masz w zasięgu ręki dużą gamę produktów 
zwalczających jego przyczyny i dokuczliwe objawy.

1

2

3

4

Mysterium, szampon do włosów cienkich, delikatnych, 
bez objętości, 300 ml

Mysterium, maska do włosów cienkich, delikatnych, 
bez objętości, 300 ml

Isana Blutenkraft, odżywka zwiększająca objętość 
włosów, 400 ml 
Tylko u nas

Isana Blutenkraft, szampon zwiększający objętość 
włosów, 400 ml 
Tylko u nas

1.

2.

3.

4.
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Mysterium, szampon do włosów cienkich, delikatnych, 
bez objętości, 300 ml

Mysterium, maska do włosów cienkich, delikatnych, 
bez objętości, 300 ml

Isana Blutenkraft, odżywka zwiększająca objętość 
włosów, 400 ml 
Tylko u nas

Isana Blutenkraft, szampon zwiększający objętość 
włosów, 400 ml 
Tylko u nas
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Pielęgnacja i stylizacja dojrzałych włosów, podobnie 
jak w przypadku skóry dojrzałej, przede wszystkim 
powinna być odżywcza dla włosów i łagodna dla skóry 
głowy. Na sklepowych półkach znajdziesz produkty 
do włosów dojrzałych. Nawet ich skład bywa podob-
ny do kremów – zawierają budujący kolagen, nawil-
żający kwas hialuronowy i wzmacniające witaminy. 
Osłabione włosy nie lubią też mocnego ściskania 
gumką. Jeśli lubisz związane włosy, wybieraj gumki 
w kształcie sprężynek, które są delikatniejsze dla wło-
sów. Delikatne powinno być także rozczesywanie. 
Nowoczesne szczotki mają elastyczne wypustki róż-
nej długości rozmieszczone tak, by prześlizgiwały się 
po włosach bez szarpania. Nie nakładaj też na włosy 
ciężkich turbanów z ręcznika, a przede wszystkim 
unikaj stylizacji na gorąco – prostownicą czy loków-
ką rozgrzaną do wysokiej temperatury.

Fryzura 
na drugą połowę 
życia   

O idealną fryzurę 
dla kobiety dojrzałej 
zapytaliśmy

 

Karolinę Bluszcz 

z salonu fryzjerskiego IVY 
Karolina Bluszcz Hair Design

– Nie ma sztywnych reguł. Żaden wiek nie oznacza, 
że np. nie wypada nosić długich włosów. Wszystko 
jest dozwolone. Może jedynie zbytnia układność 
i sztywność uczesania nie pasują już do nowoczesnych 
kobiet. Postarzają. 
Jeśli chodzi o strzyżenie, lepsze są miękkie cięcia, 
cieniowanie bez prostych linii, które wyostrzają rysy. 
Miękkie linie nadają fryzurze objętość, co warto wy-
korzystać przy przerzedzonych włosach. Długie włosy 
nie wyglądają efektownie, gdy jest ich mało. Ale nie 
oznacza to, że trzeba ściąć je od razu na krótko. I na 
pewno nie należy skręcać ich w baranka trwałą. Ten 
zwyczaj to na szczęście już przeszłość.
Jeśli komuś zależy na efekcie odmładzającym, może 
go osiągnąć odpowiednią koloryzacją. Dla pań doj-
rzałych odpowiednia będzie inna paleta kolorystyczna 
niż dla młodych dziewczyn. Przede wszystkim bez 
skrajności, mocnych, jaskrawych kolorów. Eliminuje-
my czerń i jej pochodne. Brązy, i to raczej te jaśniejsze, 
prześwietlamy refleksami blond. Średnie blondy będą 
wyglądały naturalnie i młodo. Nie robimy jednolite-
go koloru, lepiej dodać pasma jakby prześwietlone 
słońcem – efekt 3D dodaje objętości i życia fryzurze. 
Bardzo fajny rezultat daje tzw. konturowanie twarzy, 
czyli rozjaśnienie niektórych kosmyków wokół niej.

fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

Syoss Root Retoucher, brązowy 
spray maskujący odrosty, 120 ml

Syoss Oleo Intense, krem trwale 
koloryzujący bez amoniaku, 
chłodny blond 9-11, 1 szt. 
W wybranych drogeriach

Schwarzkopf Live Intense Gel 
Colour, żel koloryzujący nr 7.7, 
jasny cynamon, 1 szt.
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Głowa 
lubi masaż
Najprzyjemniej jest, gdy ktoś masuje nam głowę, 
ale możemy to też zrobić sami. To świetny spo-
sób na relaks i pielęgnację – pobudza mikrokrą-
żenie, a przez to poprawia dotlenienie i odżywie-
nie mieszków włosowych. Masować możesz 
głowę na mokro, podczas mycia włosów wcierać 
odżywcze ampułki w skórę głowy, możesz też 
olejować włosy – na suche nałożyć olejek. Wyko-
nuj na głowie lekkie uciski opuszkami palców, 
przesuwając je od dołu głowy do jej środka. 
Możesz też przeczesywać włosy wokół czaszki, 
dociskając palce do skóry. Podobne techniki 
działają także na suchej skórze głowy. Do masa-
żu przyda ci się również szczotka z miękkiego 
włosia lub z wypustkami zakończonymi kulecz-
kami (nieuszkadzającymi skóry). Relaksujący 
rytuał zrobisz także tzw. pajączkiem do masa-
żu głowy. To metalowa miotełka obejmująca 
i lekko drapiąca głowę, kształtem nieco przy-
pomina pająka. 
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Farmona Radical, mgiełka wzmacniająca 
do włosów osłabionych i wypadających, 
z ekstraktem ze skrzypu i argininą, 200 ml

DX2, szampon dla mężczyzn, do włosów 
skłonnych do wypadania, 150 ml 
Tylko u nas

Inter Fragrances Seboradin Men, 
szampon dla mężczyzn, do wypadających 
i przerzedzających się włosów, 200 ml
W wybranych drogeriach
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Nie każdy 
mężczyzna 
wyłysieje 

Co decyduje o tym, że niektórzy mężczyźni 
cieszą się gęstą czupryną do końca życia, 
a inni już przed 40. rokiem życia są zupeł-
nie łysi? 
Hormony i genetyka. Pochodna testosteronu, 
męskiego hormonu płciowego, dihydrotesto-
steron (DHT), działa na mieszki włosowe, 
z których wyrastają włosy. Włosy stają się 
przez to coraz krótsze i cieńsze, z czasem za-
miast dawnej fryzury na głowie zostaje tylko
delikatny meszek. Większość mężczyzn naj-
pierw narzeka na coraz większe zakola nad 
czołem. Ale nie każdy zupełnie straci włosy. 
Nie decyduje o tym poziom testosteronu, tylko 
indywidualna wrażliwość mieszków włosowych 
na działanie DHT. Zależy ona od odziedzi-
czonych skłonności. U jednych osób mieszki 
włosowe się skurczą, u innych nie.
W drogeriach dostępne są specjalne preparaty 
do męskich włosów. Dzięki dużej dawce 
substancji pielęgnujących i aktywnych mogą 
odżywić skórę głowy, wzmocnić włosy i chronić 
przed nadmiernym wypadaniem. 

Naturalne 
czy farbowane? 

Siwe włosy są w ostatnich latach modne! Wiele 
młodych kobiet, nie czekając na naturalną 
siwiznę, zmienia kolor włosów na biały, szary czy 
srebrny. Jeśli czujesz się dobrze z siwymi włosa-
mi, zadbaj tylko o ich kondycję i dobre cięcie. Jeśli 
chcesz zneutralizować żółte refleksy we włosach, użyj 
wysrebrzającej, chłodzącej ton pielęgnacji – szampo-
nu, odżywki, płukanki. Stosuj je zgodnie z instrukcją 
na opakowaniu, nie częściej, niż zaleca producent. 
Jeśli wolisz ukryć siwiznę, do wyboru masz długie 
półki farb. Na opakowaniu szukaj informacji, że pro-
dukt pokrywa siwe włosy. Farba gwarantuje, 
że uzyskamy odpowiedni kolor, a przy okazji pielę-
gnuje włosy. To bezpieczniejsza metoda niż 
używanie sproszkowanych ziół, które na białych 
włosach mogą dać nienaturalne odcienie.To, jak 
siwiejemy, jest zakodowane w genach. Pierwsze siwe 
włosy pojawiają się nawet w okolicach 30. roku 
życia. Kilka, czasami kilkanaście, lat później, proces 
ten znacząco przyspiesza. Melanocyty, czyli komórki 
barwnikowe, przestają wywarzać melaninę pigmen-
tującą nasze włosy. Bez niej włosy mają kolor keraty-
ny, białka, z którego są zbudowane. Są białe, żółta-
we, beżowe, inne zabarwienie to efekt tła włosów, 
w których jest jeszcze naturalny pigment. 
Na siwienie oddziałuje nasza dieta. Aby spowolnić 
ten proces, powinniśmy uzupełniać niedobory wita-
min z grupy B, stosować biotynę, czyli witaminę H, 
cynk, miedź, selen, żelazo. Udowodniono, że stres 
przyspiesza tempo utraty barwnika włosów. Włosy 
pozbawione pigmentu są bezbronne wobec słońca, 
nie mają naturalnego filtra. By zapobiec ich niszcze-
niu, używaj produktów z filtrami SPF. 
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Teraz mam
naturalny kolor
Helena Norowicz
aktorka i modelka 

Już jako dziewczynka miałam grube włosy. 
Zaplatałam je w dwa warkocze i taką fryzurę no-
siłam aż do studiów. Wtedy francuskie aktorki 
Juliette Gréco i Marina Vlady nosiły rozpuszczo-
ne włosy, więc ja też moje rozpuściłam. Były aż 
do pasa i robiły wrażenie, ale nie przeszkadzało 
mi, że ktoś się za mną obejrzał czy jakoś moją 
fryzurę skomentował. Wtedy nosiłam też grzyw-
kę. Latem zbierałam włosy w koński ogon. Na 
drugim roku studiów aktorskich było sporo ner-
wów, to był moment, kiedy mogli kogoś wyrzucić 
albo zostawić na powtórzenie roku. Przez stres 
włosy wypadały mi garściami. Było tak źle, 
że kiedy pojechałam na wakacje z chłopakiem, 
musiałam obciąć włosy nożycami do strzyżenia 
owiec. Sięgały mi wtedy do uszu. I znowu je 
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Schwarzkopf Live, farba 
do włosów, U72 Dusty Silver, 1 szt.

Isana, srebrny szampon 
do włosów, 300 ml 
Tylko u nas

L’Oréal Paris Colorista Permanent 
Gel, żel do permanentnej 
koloryzacji, Silver Grey, 1 szt.
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zapuszczałam.Na początku lat 60. koleżanka 
namówiła mnie na krótką fryzurę, na chłopczycę. 
Sama mnie obcięła. Choć nie była fryzjerką, 
efekt mi się podobał. To jedyny raz, kiedy tak 
mocno je obcięłam. Nie chodziłam do fryzjera, 
nigdy nie zrobiłam trwałej. Jeśli chodzi o kolor, 
to naturalnie były w kolorze ciemnego blondu, 
może nieco kasztanowe. I znowu koleżanka na-
mówiła mnie na nadanie im odcienia jak z obra-
zów Tycjana – jasny rudy. Kupowałam szampon 
koloryzujący i potem regularnie go stosowałam. 
Niektórzy koledzy nazywali mnie Ruda Helka. 
Siedem lat temu przygotowywałam się do roli 
w filmie „Ederly”. Film był czarno-biały, miałam 
w nim mieć siwe włosy, więc uzgodniliśmy, 
że fryzjer je odbarwi. Ten zabieg moim włosom 
bardzo zaszkodził. Postanowiłam, że nie będę 
ich już koloryzować, pozwolę im rosnąć takimi, 
jakie są. 
Teraz mam naturalny kolor. Nie korzystam 
z zabiegów u fryzjera. Używam szamponów 
wzmacniających, ale na głowie mam już pewnie 
1/3 włosów, które miałam w młodości. 
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Teraz mam
naturalny kolor
Helena Norowicz
aktorka i modelka 
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tekst

Maria Kostrzewa

Regularne, drobne rytuały mają 
wielką moc. Masuj swoje ciało, głaskaj, 
oklepuj, szczotkuj, a szybko zobaczysz 
pozytywne efekty. 

Ciało lubi 

nawyki
dobre

Emilia Góźdź, 
kosmetolog z Inskin Clinic 
w Warszawie
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Arganove, relaksujący olejek orientalny do ciała 
i masażu, 100 ml 
W wybranych drogeriach

Wellness & Beauty, The Balance of Ayurveda, 
olejek do ciała i masażu, 150 ml 
Tylko u nas

1.

2.

dbaniu o siebie regularność przynosi 
lepsze efekty niż gwałtowne zrywy. 
Rewolucje wymagają natychmiast 
dużego nakładu energii i środków, co 

sprawia, że zapał szybko nam mija i wracamy do sta-
rego trybu działania. Małe gesty to niewielkie koszty, 
np. dwie dodatkowe minuty spędzone w łazience. 
Takie zmiany mają szansę szybko stać się naszym 
nawykiem.

MASUJ, GDY NAKŁADASZ BALSAM

Dobrze nawilżona skóra będzie naturalnie jędrniejsza 
i zdrowsza. Zadbają o to balsamy z kwasem hialu-
ronowym, pantenolem, mocznikiem do 15 proc. 
i olejki, które pozostawią na skórze film ochronny, 
zabezpieczający przed utratą wody – radzi kosmeto-
log Emilia Góźdź z warszawskiej Inskin Clinic.
Aplikację ulubionego balsamu można połączyć 
z automasażem. Pamiętaj jednak, aby wszystkie 
ruchy kierować ku górze, od kostek w stronę oboj-
czyków, aby pobudzić krążenie krwi. 
Ciało lubi też oklepywanie wywodzące się z tradycyj-
nej medycyny chińskiej. Taki prosty rytuał usprawnia 
naturalny detoks organizmu, pobudza skórę do rege-
neracji, ujędrnia ją, przywraca jej napięcie, elastycz-
ność i zdrowy, witalny koloryt. Oklepywać możesz 
po kolei wszystkie partie twarzy i ciała lub tylko te 
wybrane (np. brzuch, uda, pośladki), używając do 
tego otwartych dłoni lub samych palców.

ZŁUSZCZAJ I SZCZOTKUJ 

Ciało pobudzi też regularny piling usuwający mar-
twy naskórek. W wersji łagodnej sprawdzą się 
preparaty cukrowe, z kawą lub z drobinkami zmie-
lonego kokosa czy nasion lnu. Bardziej intensywnie 
działa masowanie ciała specjalną szczotką, nazywane 
z angielskiego brushingiem. 
Masaż szczotką można wykonać, aplikując najpierw 
na skórę trochę olejku, np. arganowego czy ze słod-
kich migdałów. „Brushing z poślizgiem” sprawdzi się 
w przypadku skóry cienkiej, z tendencją do przesu-
szania się, która po umyciu często jest nieprzyjemnie 
ściągnięta. Taki masaż usunie zrogowaciały naskórek 
i jednocześnie pozostawi skórę delikatnie natłuszczoną.
Szczotkować ciało można też na sucho. Ta metoda 
nadaje się bardziej dla naturalnie mocnej skóry, która 
nie ma zaburzonej bariery hydrolipidowej. Szczot-
kowanie to rytuał stosowany m.in. w koreańskich 

W
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Nie chcę być
doskonała
Andie MacDowell
aktorka i modelka

Jest mi przykro, że straciłam cenny czas 
na myślenie o sobie negatywnie. Zawsze miałam 
koncepcję, jaka powinnam być (uważałam, 
że muszę być doskonała), aby móc pracować 
jako modelka lub aktorka. Istnieje duża presja, 
aby być idealnym (cokolwiek to znaczy). 
A prawda jest taka, że mamy różne kształty 
i rozmiary i wszyscy musimy znaleźć własne 
zdrowe miejsce, w którym możemy jeść, ćwiczyć, 
żyć, śmiać się i kochać bez potrzeby osiągania 
nieosiągalnej idei doskonałości.

Instagram @andiemacdowell

łaźniach. Tu także obowiązuje kierunek od dołu (od 
stóp) do góry. Szczotkę ustawiamy pod lekkim ką-
tem, a nie prostopadle do ciała, żeby nacisk podczas 
masażu nie był zbyt duży. Na nogach wykonujemy 
posuwiste ruchy ku górze. Na pośladkach masujemy 
się w stronę szyi. Brzuch masujemy kolistymi rucha-
mi. Uwaga na dekolt i piersi – tu trzeba się masować 
wyjątkowo delikatnie, kolistymi ruchami, i omijać 
sutki. Masaż rąk zaczynamy od dłoni i przesuwamy 
szczotkę w kierunku ramion. Na plecach stosujemy 
ruchy posuwiste w kierunku szyi. 
Efekt w postaci wygładzonej skóry widać od razu. 
Krew i limfa lepiej krążą, więc mamy wrażenie lżej-
szych nóg. Regularny masaż zmienia wygląd skóry, 
która staje się bardziej jędrna. Poprawia się praca 
układu limfatycznego, co dobrze wpływa na odpor-
ność i przeciwdziała tworzeniu się obrzęków 
w okolicy kostek. Ciało sprawniej radzi sobie z usu-
waniem toksyn. 
Masaż szczotką wspomaga także walkę z rozstępami 
i cellulitem. I chroni przed wrastającymi po depilacji 
włoskami. Poranny masaż dodaje energii – łatwo się 
rozbudzić, gdy krew szybciej krąży.
Warto także wypróbować pilingujące (szorstkie) 
rękawice lub gąbki do masażu z wypustkami. 
– Dzięki regularnemu złuszczaniu skóra będzie lepiej 
chłonęła substancje odżywcze zawarte w balsamach 
i olejkach, nie tylko dlatego, że ścieńczamy barierę 
naskórkową, ale też z powodu pobudzania krążenia 
– tłumaczy Emilia Góźdź. 

DZIĘKUJ I DOCENIAJ

Gdy masujesz swoje ciało, gdy wklepujesz balsam, 
rób to z miłością do siebie. Nie wiesz, o co chodzi? 
O wyłączenie wewnętrznego krytyka, który każe 
ci tropić rozstępy na brzuchu, „pajączki” z naczyń 
krwionośnych na udzie czy cellulit na pośladkach. 
Zamiast ciało negatywnie oceniać, okaż mu akcepta-
cję. Powolne, czułe ruchy to znak, że ono zasługuje 
na twoją uwagę. To podziękowanie za to, że ciężko 
dla ciebie pracuje. 
Nie spiesząc się, nie pominiesz łokci, kolan, wew-
nętrznej strony ud. Niedługo nie będziesz pamiętać, 
że wcześniej miałaś tu przesuszoną skórę.
Dbając o nią, dbasz o swoje zdrowie. Skóra to nasz 
największy organ, ochrona przed szkodliwymi 
czynnikami zewnętrznymi i ważna część układu 
odpornościowego. Zdrowa i zadbana może lepiej 
spełniać swoje zadania.
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For Your Beauty, bambusowa 
szczotka do masażu, 1 szt. 
Tylko u nas

For Your Beauty, bambusowa 
szczotka do masażu, 2 w 1, 1 szt. 
Tylko u nas

For Your Beauty, drewniany 
masażer do stóp, 1 szt.
Tylko u nas
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tekst

Maria Kostrzewa, 
Tomek Kocewiak 

W naszych łazienkach kosmetyki, 
które kochamy od lat, stoją obok 
najnowszych miłości. Są tu także takie, 
z którymi dopiero się poznajemy, 
więc jeszcze nie potrafimy powiedzieć, 
czy do nas pasują. 

Coś nowego,
coś starego,

coś pożyczonego 

rzesądne panny młode w dniu ślubu 
starają się mieć na sobie coś nowego, coś 
starego i coś pożyczonego. Zasada mająca 
przynieść szczęście w małżeństwie spraw-

dza się także w pielęgnacji. Kosmetyczne nowości 
komponują się z klasykami, które cenimy od lat. 
Do tego dochodzą kosmetyki-niespodzianki – te, 
które ktoś nam podarował albo które testujemy za 
namową córki czy wnuczki. Same byśmy ich raczej 
nie wybrały, więc na początku jesteśmy wobec nich 
nieco nieufne. 
Często okazuje się, że podpowiedź życzliwej osoby 
była trafiona. A my mamy swojego nowego ulubień-
ca. Oto co wśród dojrzałych kobiet w naszych rodzi-
nach ma aktualnie status „coś nowego, coś starego, 
coś pożyczonego”.

P

COŚ NOWEGO: 
HYDROLAT, CZYLI CO?

Hydrolaty, często zwane wodami kwiatowymi, mogą 
zastąpić tonik, którym przemywamy oczyszczoną 
twarz. Przywracają skórze właściwe pH i przygotowu-
ją ją do nałożenia serum i kremu.
Hydrolaty powstają podczas destylacji płatków kwia-
tów lub całych roślin parą wodną. Zawierają więc bo-
gactwo naturalnych składników nawilżających, wita-
min oraz antyoksydantów. Mają działanie łagodzące 
i przeciwzapalne, mogą być stosowane do każdego 
rodzaju cery, w tym także wrażliwej i naczynkowej. 
Jednym z najbardziej znanych na świecie hydrolatów 
jest tradycyjna woda różana otrzymywana z płatków 
róży damasceńskiej lub stulistnej w czasie produkcji 
olejku różanego wykorzystywanego w przemyśle per-
fumeryjnym. Znana od starożytności, w średniowiecz-
nej Europie była towarem niezwykle luksusowym 
i używano jej do pielęgnowania skóry oraz do opłu-

kiwania rąk przy stole podczas najbardziej wykwint-
nych posiłków na dworach królewskich. Hydrolaty są 
często zamknięte w wygodnej butelce z atomizerem. 
To alternatywa dla wody termalnej w spreju. Można 
stosować je nie tylko do pielęgnacji twarzy, ale także 
całego ciała – na zasadzie intensywnie nawilżającej 
mgiełki. Można testować, jakie działanie i zapach naj-
bardziej nam odpowiada: róża – regeneruje i łagodzi, 
lawenda – odświeża i uspokaja, malina – wygładza 
i nawilża, oczar wirginijski – gasi stany zapalne. 
Hydrolat sprawdzi się też w roli ziołowej wcierki 
do włosów i skóry głowy.

Soraya Plante, naturalny hydrolat neroli, tonizujący 
i energizujący, 90 ml
Tylko u nas

Arganove, naturalny hydrolat do ciała i twarzy, 
z marokańskiej róży damasceńskiej, 100 ml
W wybranych drogeriach

Lirene, naturalny hydrolat z róży damasceńskiej, 100 ml
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tekst

Maria Kostrzewa, 
Tomek Kocewiak 

W naszych łazienkach kosmetyki, 
które kochamy od lat, stoją obok 
najnowszych miłości. Są tu także takie, 
z którymi dopiero się poznajemy, 
więc jeszcze nie potrafimy powiedzieć, 
czy do nas pasują. 

Coś nowego,
coś starego,

coś pożyczonego 

rzesądne panny młode w dniu ślubu 
starają się mieć na sobie coś nowego, coś 
starego i coś pożyczonego. Zasada mająca 
przynieść szczęście w małżeństwie spraw-

dza się także w pielęgnacji. Kosmetyczne nowości 
komponują się z klasykami, które cenimy od lat. 
Do tego dochodzą kosmetyki-niespodzianki – te, 
które ktoś nam podarował albo które testujemy za 
namową córki czy wnuczki. Same byśmy ich raczej 
nie wybrały, więc na początku jesteśmy wobec nich 
nieco nieufne. 
Często okazuje się, że podpowiedź życzliwej osoby 
była trafiona. A my mamy swojego nowego ulubień-
ca. Oto co wśród dojrzałych kobiet w naszych rodzi-
nach ma aktualnie status „coś nowego, coś starego, 
coś pożyczonego”.
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COŚ STAREGO: 
KOSTKA DO WSZYSTKIEGO

Dawne rozwiązania wracają do łask. Są sprawdzone, 
skuteczne, proste i mamy do nich sentyment. Przykła-
dem czegoś, co starsze pokolenia znają z czasów 
swojej młodości, a co teraz zdobywa popularność 
wśród młodych klientów, są kostki myjące – do ciała 
i do włosów. 
Kostki są wydajne i mają naturalny skład. Pomagają 
nam dbać o ekologię, bo nie mają plastikowych opa-
kowań. Coraz więcej osób chce używać mniej plastiku 
w domu, stąd rosnące zainteresowanie kostkami. 
Ale siła wspomnień też ma znaczenie. Moja ciocia, 
która pamięta z dzieciństwa szampony w kostce, jest 
zachwycona, że aktualnie ich wybór w Rossmannie 
jest coraz większy. – Kostkę można teraz dobrać 
do rodzaju swoich włosów. Nawet odżywki są już 
w kostce! – mówi, gdy pytam ją o te produkty. 
Ja odwdzięczyłam się jej informacją, że w kostce są 
także pilingi do ciała, a nawet balsamy. 

Pani Walewska. 
Marka z historią

Kultowy krem tej marki powstał prawie pół 
wieku temu. Swoją nazwę zawdzięcza Marii 
Walewskiej, polskiej arystokratce i ukochanej 
Napoleona Bonaparte. 
Historię ich miłości opowiada film kostiumo-
wy z 1966 roku pt. „Marysia i Napoleon” 
z Beatą Tyszkiewicz i Gustawem Holoubkiem 
w rolach głównych. Film stał się inspiracją 
do stworzenia serii kosmetyków dla cery doj-
rzałej, w której oprócz legendarnego kremu 
znalazły się też mydła, żele pod prysznic i pły-
ny do kąpieli, dezodoranty i perfumy, lakiery 
do włosów oraz linia produktów do makijażu. 
Dziś Pani Walewska łączy cieszącą się coraz 
większą popularnością estetykę retro z naj-
nowszymi trendami i technologiami. Jej sym-
bolem niezmiennie pozostaje charakterystycz-
ny ciemnoniebieski słoiczek, którego kształt 
nawiązuje do kapelusza Napoleona. 
Logo marki to portret Pani Walewskiej. 
A kolorystyka – złoto i kobalt – nawiązuje do 
epoki napoleońskiej. 
 

Pani Walewska Classic, kremowe mydło 
do ciała w kostce, 100 g

Isana, szampon w kostce o zapachu granatu 
do włosów normalnych, 65 g 
Tylko u nas

Alterra, szampon w kostce intensywnie oczyszczający, 
bergamotka bio & oliwka bio, 60 g
Tylko u nas

Alterra, szampon w kostce łagodnie oczyszczający, poma-
rańcza bio & wanilia bio, do włosów normalnych, 60 g 
Tylko u nas

Isana, szampon w kostce o zapachu kokosa i mango, 
do włosów normalnych, 65 g 
Tylko u nas

Pani Walewska Classic, krem do twarzy 
przeciwzmarszczkowy, 50 ml

Pani Walewska Classic, ochronny 
krem-serum do rąk i paznokci, 75 ml

Pani Walewska Classic, dezodorant, 
90 ml

Pani Walewska Classic, perfumy, 30 ml
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COŚ POŻYCZONEGO: 
MASKA W PŁACHCIE, 
JASKRAWY LAKIER?

– Używasz kosmetyków dla dzieci? – zapytała mnie 
mama, wskazując na opakowanie z graficznym 
stworkiem. Wyjaśniłam, że tak wyglądają modne 
maski w płachcie. Są wygodne w użyciu i dają 
szybkie rezultaty. Dzięki dopasowanej do konturów 
twarzy formie ich aplikacja jest banalnie prosta. 
Wystarczy nałożyć je na twarz na 15-20 minut, 
a po zdjęciu płachty pozostałości kosmetyku wkle-
pać w skórę. Moda na maski w płachcie przyszła 
do nas z Korei, razem z ich atrakcyjnymi opako-
waniami. Dzięki rysunkom zwierząt, postaci 
z kreskówek i energetycznym kolorom opakowań, 
zanim jeszcze nałożę maskę, mam już dobry humor. 
Podarowałam mamie maskę w płachcie, a teraz 
sama je kupuje. W przypadku skóry dojrzałej najle-
piej sprawdzają się maski intensywnie nawilżające 
i regenerujące, z kolagenem, kwasem hialuronowym 
czy naturalnymi ekstraktami, np. z zielonej herbaty, 
róży, malwy, bawełny, aloesu. Składnikiem wyko-
rzystywanym w maskach jest także śluz ślimaka. 
Dzięki zawartości alantoiny oraz substancji aktyw-
nych silnie regeneruje skórę, wygładza zmarszczki 
i przyspiesza syntezę kolagenu, co wpływa na lep-
sze napięcie skóry. Innym hitem w pielęgnacji 
skóry dojrzałej jest ekstrakt z jaskółczej śliny. 
Ten składnik jest pozyskiwany z gniazd budowanych 
przez jaskółki żyjące w Azji. Gniazda zbiera się 
po opuszczeniu ich przez ptaki. Kosmetyki z jaskół-
czą śliną pobudzają naturalną produkcję kolagenu 
i elastyny w skórze, poprawiając jej napięcie 
i gęstość. To zasługa dużej ilości aminokwasów, 
minerałów i kwasów tłuszczowych. Jeszcze jeden 
składnik ze świata zwierząt inspiruje twórców 
kosmetyków – jad żmii, a dokładniej jego synte-
tyczny odpowiednik. Jego działanie przyrównuje się 
do toksyny botulinowej, czyli do zastrzyków 
z botoksem, znanych z gabinetów medycyny este-
tycznej. Regularnie stosowane produkty z jadem żmii 
albo jadem pszczelim (apitoksyną) pomogą zapobiec 
pogłębianiu się zmarszczek i sprawią, że skóra będzie 
bardziej jędrna i sprężysta.
A może zrobić sobie rodzinne spotkanie między-
pokoleniowe: babcia, mama, wnuczka, wszystkie 
z maskami na twarzy? To będzie też świetna okazja
do pomalowania paznokci na zwariowany kolor. 

Eveline Cosmetics Bubble Face Mask, nawilżająca 
maseczka bąbelkowa w płacie, 1 szt.
Tylko u nas. W wybranych drogeriach

Pusheen, nawilżająca maska w płachcie, 
o zapachu róży, 1 szt.

Eveline Cosmetics 7 Days Gel Laque, żelowy lakier 
do paznokci, różowy, 8 ml
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Maria Kostrzewa

Haluksy, bóle i odciski są jak rachunek 
za lata noszenia wysokich obcasów 
i zaniedbania względem stóp. Co robić, 
by były w dobrej kondycji?

Na 
mocnych 
stopach

 

Anna 
Korzeniewska, 

podolog z salonu Mani Mania 
w Warszawie 

oja babcia uwielbiała szpilki. Odzie-
dziczyłam po niej imponującą kolekcję 
butów. I niestety coś jeszcze – skłon-
ność do haluksów, przez które babcia 

po 60. nie mogła już nosić ukochanych pantofelk-
ów. Do tego doszły bolesne, wrastające paznokcie 
i nagniotki, z którymi było jej coraz trudniej sobie 
radzić. Nie jej jednej. 
– Głównymi problemami w wieku dojrzałym są naj-
częściej modzele, odciski, nagniotki, haluksy, ostroga 
piętowa, wrastające paznokcie, ich nadmierne rogo-
wacenie, suchość skóry oraz infekcje grzybicze tych 
miejsc – wymienia Anna Korzeniewska, podolog 
z warszawskiego salonu Mani Mania. 
Podolodzy to specjaliści od stóp, do których można 
się zgłosić z problemem. Pomogą w gabinecie i pod-
powiedzą, jak na co dzień dbać o stopy. Bo domowa 
pielęgnacja jest kluczowa.

STOPY TO PODSTAWA 

Kondycja stóp jest ważna dla zdrowia całego układu 
ruchu. Jeśli coś nas boli, zaczynamy inaczej stawiać 
kroki, a to przekłada się na ruch całej nogi. W efek-
cie możemy dorobić się problemów z kolanem, bio-
drem czy kręgosłupem.
Najważniejsze jest właściwe obuwie. – Syntetycz-
ne, niedopasowane, zbyt wąskie i ciasne wywołuje 
zwiększony nacisk na palce, co pogłębia deformacje. 
A buty na wysokim obcasie powodują przeniesienie 
obciążenia na przodostopie i prowadzą do jego roz-
szerzenia – tłumaczy ekspertka. 
Niewskazane dla naszych stóp są również uchodzą-
ce za wygodne japonki i balerinki. – W tym typie 
obuwia przykurczamy palce, aby utrzymać buty na 
stopie – mówi Anna Korzeniewska. Wraz z wiekiem 
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Scholl Expert Care, nawilżający 
krem do stóp, 75 ml

Babuszka Agafia, jałowcowy krem 
do stóp na pękające pięty, 75 ml 
W wybranych drogeriach

Eveline Cosmetics Egyptian 
Miracle, antybakteryjny krem-maść 
do stóp i paznokci, z olejkiem 
z drzewa herbacianego, 50 ml 
W wybranych drogeriach

Perfecta Total S.O.S, 
krem-kompres do stóp 
i zrogowaciałych pięt, 120 ml 
W wybranych drogeriach

Fusswohl, pianka 
na zrogowacenia z olejami 
z awokado i jojoba, 100 ml 
Tylko u nas. W wybranych 
drogeriach
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tekst

Maria Kostrzewa

Haluksy, bóle i odciski są jak rachunek 
za lata noszenia wysokich obcasów 
i zaniedbania względem stóp. Co robić, 
by były w dobrej kondycji?

Na 
mocnych 
stopach

 

Anna 
Korzeniewska, 

podolog z salonu Mani Mania 
w Warszawie 

oja babcia uwielbiała szpilki. Odzie-
dziczyłam po niej imponującą kolekcję 
butów. I niestety coś jeszcze – skłon-
ność do haluksów, przez które babcia 

po 60. nie mogła już nosić ukochanych pantofelk-
ów. Do tego doszły bolesne, wrastające paznokcie 
i nagniotki, z którymi było jej coraz trudniej sobie 
radzić. Nie jej jednej. 
– Głównymi problemami w wieku dojrzałym są naj-
częściej modzele, odciski, nagniotki, haluksy, ostroga 
piętowa, wrastające paznokcie, ich nadmierne rogo-
wacenie, suchość skóry oraz infekcje grzybicze tych 
miejsc – wymienia Anna Korzeniewska, podolog 
z warszawskiego salonu Mani Mania. 
Podolodzy to specjaliści od stóp, do których można 
się zgłosić z problemem. Pomogą w gabinecie i pod-
powiedzą, jak na co dzień dbać o stopy. Bo domowa 
pielęgnacja jest kluczowa.

STOPY TO PODSTAWA 

Kondycja stóp jest ważna dla zdrowia całego układu 
ruchu. Jeśli coś nas boli, zaczynamy inaczej stawiać 
kroki, a to przekłada się na ruch całej nogi. W efek-
cie możemy dorobić się problemów z kolanem, bio-
drem czy kręgosłupem.
Najważniejsze jest właściwe obuwie. – Syntetycz-
ne, niedopasowane, zbyt wąskie i ciasne wywołuje 
zwiększony nacisk na palce, co pogłębia deformacje. 
A buty na wysokim obcasie powodują przeniesienie 
obciążenia na przodostopie i prowadzą do jego roz-
szerzenia – tłumaczy ekspertka. 
Niewskazane dla naszych stóp są również uchodzą-
ce za wygodne japonki i balerinki. – W tym typie 
obuwia przykurczamy palce, aby utrzymać buty na 
stopie – mówi Anna Korzeniewska. Wraz z wiekiem 
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Gehwol – nauka 
i tradycja w służbie stóp 
Od ponad stu lat niemiecka firma Eduard 
Gerlach GmbH produkuje kosmetyki do pielę-
gnacji stóp. Marka Gehwol stosowana jest 
w gabinetach kosmetycznych i podologicznych. 
Teraz jest także w drogeriach Rossmann. 
Możesz zadbać o skórę stóp, stosując balsam 
pielęgnacyjny lub odświeżający bądź masło 
o owocowym aromacie. A dzięki soli do kąpieli 
stóp zmiękczysz zrogowaciały naskórek 
i nagniotki. 
Założyciel firmy – Eduard Gerlach – jako 
pierwszy zaczął produkcję maści do stóp 
na skalę przemysłową. Wpadł na ten pomysł, 
bo jako żołnierz sam doświadczył bolesnych ura-
zów stóp. Dziś markę Gehwol rozwijają potom-
kowie Eduarda. Tworzą nowe produkty, korzys-
tając z doświadczeń ekspertów. Produkty 
Gehwol łączą zdobycze nauki z cenionymi od wie-
ków naturalnymi substancjami, jak rozmaryn, 
lawenda, sosna górska, olej Moringa i awokado.

jesteśmy bardziej narażeni na deformacje stóp. Cza-
sami podolog doradza konsultację u ortopedy, który 
zaleci wykonanie wkładek na miarę albo ćwiczenia 
u fizjoterapeuty.
Z wiekiem wolniej goją się uszkodzenia skóry na 
stopie. Przy przesuszonej skórze łatwiej o obtarcia.

OPATRUNEK DLA SKÓRY 

Powinniśmy mieć nawyk codziennego sięgania po 
krem do stóp. – Do pielęgnacji domowej przy suchej 
i pękającej skórze stóp zalecam kremy natłuszczające, 
odbudowujące barierę hydrolipidową oraz produkty 
z mocznikiem. Przy mocnych pęknięciach polecam 
okluzję – aplikujemy krem na stopy i zawijamy 
w folię na 20 minut, a jeśli to możliwe, nawet na całą 
noc. Przy potliwości stóp wskazane jest moczenie 
w soli ziołowej, stosowanie odświeżających kremów 
czy lotionów w spreju, działających antybakteryjnie 
i przeciwgrzybiczo – mówi Anna Korzeniewska.
Raz w miesiącu można samodzielnie usunąć suchą 
skórę z pięt, używając papierowej tarki. Pociera się 
nią delikatnie suche stopy, tarka też musi być sucha.
Paznokcie u stóp obcinamy prosto, bo zaokrąglone 
brzegi grożą wrastaniem paznokci w skórę. 

LATA SŁUŻBY 

Na stopach widać procesy związane ze starzeniem się 
organizmu. Zmienia się m.in. jakość więzadeł 
– stopa „siada”, bo niszczeje kolagen, naturalny 
budulec tkanek. 
– Osłabione więzadła wzmocnimy poprzez ćwicze-
nia i ruch, głównie spacery. Pomocne będą również 
masaże wykonywane kolistymi ruchami, stosują je 
fizjoterapeuci – mówi Anna Korzeniewska. 
Stopy można wzmocnić domowymi ćwiczeniami: 
wystarczy położyć mały ręcznik na podłodze i pod-
nosić go palcami stóp. To ćwiczenie można też robić 
na siedząco, co chroni przed utratą równowagi. 
W pozycji siedzącej lub stojącej, opierając się 
o krzesło, można wspinać się na palce i powoli 
opuszczać stopy. 
Warto ćwiczyć codziennie. 

Gehwol, dezynfekująca sól ziołowa do kąpieli stóp, 200 g 
W wybranych drogeriach

Gehwol, balsam do pielęgnacji suchej i popękanej 
skóry stóp, 75 ml 
W wybranych drogeriach
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Stopy 
w solnej kąpieli 

Zanurzenie stóp w ciepłej wodzie z dodatkiem 
aktywnie działającej soli jest świetnym sposo-
bem na odprężenie po ciężkim dniu. Pozwala 
też zregenerować siły po treningu i zadbać 
o zdrowie i urodę stóp. Gdy moczysz stopy, 
składniki zawarte w soli pielęgnują skórę, odka-
żają, łagodzą podrażnienia. Po kąpieli skóra jest 
miękka, łatwiej usunąć zrogowaciały naskórek, 
a stopy dłużej zachowują świeżość.

Fusswohl, pielęgnująca i odświeżająca sól 
do kąpieli stóp, 450 g 
Tylko u nas. W wybranych drogeriach

Westlab, odświeżająca sól Epsom 
do kąpieli, 350 g
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2.
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*SYN® jest znakiem towarowym firmy DSM
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z

Agatą Ziemnicką 

rozmawia

Kasia Staszak 

Kawa lub herbata na stole oznaczają, 
że mamy dla drugiej osoby czas. 
Symbolicznie dajemy sobie prawo 
do przerwy od pracy czy innych zadań 
i otwieramy się na rozmowę.

Kawa 
czy 
herbata?  

sychologiczne poradniki „dobrego życia” 
radzą pielęgnować przyjaźnie. Regularnie 
umawiać się na rozmowę z przyjaciółką 
czy przyjacielem. A jeśli komuś ciągle 

brakuje czasu, ma to zapisać w kalendarzu, 
jak wizytę u lekarza. Dlaczego obecność przyjaciół 
i znajomych w naszym życiu jest taka ważna? 
Rodzinne relacje to za mało? Rodzina to obowiązek, 
a przyjaciele są dla przyjemności?
 Przyjemność, jaką dają relacje z wyboru, jest 
bardzo ważna. Ale najważniejsze w naszych kontak-

P

Agata 
Ziemnicka 
 

psycholożka, dietetyczka, 
prezeska Fundacji Kobiety 
bez Diety fo

t. 
A

ga
 B

ils
ka

Najlepiej smakują 
z rozmową

tach z innymi ludźmi jest zaspokajanie potrzeby 
bliskości i przynależności. Wszyscy takie potrzeby 
mamy, a rodzina nie zawsze może je zaspokoić. 
Bo nie są to właściwe osoby, albo są właściwe, ale 
mieszkają daleko lub nie mamy rodziny. Nasze 
towarzystwo, przyjaciele i znajomi stanowią grupę, 
w której możemy się przeglądać, interesują się 
naszym życiem, zdrowiem, samopoczuciem. Kon-
takty z innymi ludźmi są nam dosłownie potrzebne 
do życia. Potwierdziły to badania w tzw. niebieskich 
strefach, czyli regionach świata, w których mieszka 
najwięcej stulatków, jak japońska Okinawa czy wło-
ska Sardynia. Okazało się, że oprócz dobrych nawy-
ków żywieniowych i spokojnego stylu życia miesz-
kańców tych regionów łączą szczególnie silne relacje 
rodzinne, sąsiedzkie, przyjacielskie czy religijne.
Mamy potrzebę podzielenia się swoimi problemami, 
pomaga nam świadomość, że ktoś inny nas rozumie, 
albo też zmaga się z czymś podobnym. Już sama roz-
mowa daje wsparcie, czujemy się mniej wyobcowani 
w świecie, zmniejszają się nasze lęki.
 A dlaczego dbaniu o te relacje tak często to-
warzyszy kawa i herbata? Gdy ktoś wpada porozma-
wiać, od razu pytamy, czego się napije, i nastawiamy 
wodę w czajniku. 
 Jeśli odpowiedzi poszukamy w historii, to 
wiemy, że herbata i kawa były do Europy przywo-
żone jako towary kolonialne, a więc luksusowe. 
Zaproponowanie komuś takiego napoju oznaczało 
więc: „Podzielę się z tobą tym, co mam wyjątkowe-
go”. Czasem zapewne było też demonstracją siły, 
bogactwa i podkreśleniem dobrych manier. 
Dziś pytamy: „Czego się napijesz”, bo po prostu lu-
bimy kogoś gościć, karmić innych ludzi i celebrować 

Big-Active, Pu-Erh liściasta herbata czerwona 
o smaku cytrynowym, 100 g

Herbapol Herbaciany Ogród, Zimowy Sekret, herbatka 
owocowo-ziołowa o smaku cytrusowym, 60 g

Dahzali Ceylon Tea, liściasta herbata czarna, 100 g

King’s Crown, mieszanka herbaty białej i zielonej 
z nutą granatu, 28 g
Tylko u nas

Tealia Wellness Tea, Energitea Yerba Matte z cynamonem 
oraz liśćmi curry, 30 g
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wspólne chwile. I nie tylko wspólne – gdy jesteśmy 
sami i parzymy kawę lub herbatę tylko dla siebie, 
nasz układ nerwowy dostaje sygnał, że to przerwa 
od pracy czy innych zadań do wykonania. To symbo-
liczne podkreślenie, że sobie na taką przerwę pozwa-
lam. Kubek lub filiżanka może też sprawić, że spot-
kanie kojarzy nam się z przyjemnością. W biurach 
zabieraliśmy pełne kubki na zebrania. Rozmawiamy 
teraz przez telefon, a ja do tej rozmowy przygotowa-
łam sobie kawę.
 Ja też!
Mamy kubki, bo założyłyśmy, że nasza pogawędka 
chwilę potrwa. 
Kawa lub herbata na stole oznaczają, że mamy 
dla drugiej osoby czas. Widać to np. w relacjach 
sąsiedzkich. Witamy się z sąsiadem przy bramie 
czy na klatce schodowej i chwilę rozmawiamy. 
Ale to takie spotkanie „nieprawdziwe”. Jeśli sąsiad 
wejdzie na kawę lub herbatę, to nasz kontakt 
od razu ma inną rangę. Wspólnie wypity napój 
to symboliczny certyfikat, że spotkanie się odbyło. 
Jest to pewnie także nasza wymówka: mam gości, 
to przecież muszę zaproponować herbatę i usiąść. 
W ten sposób pozwalamy sobie na przerwę od tego, 
co jest do zrobienia.
 Podobno nowo poznana osoba pijąca 
ciepły napój wydaje nam się milsza niż ta z zimnym 
napojem w dłoni. Ja czuję się mile zaopiekowana, 
gdy ktoś robi dla mnie kawę lub herbatę.
 Tak, ta herbata czy kawa u kogoś zawsze 
dobrze smakuje. Czasem przygotowywanie tego po-
częstunku ma jeszcze jedną funkcję – może reduko-
wać napięcie między ludźmi. Gdy ktoś do nas przy-
chodzi, żeby powiedzieć nam coś ważnego, trudnego 
czy intymnego, możemy czuć się przytłoczeni. 
Krzątanie się przy czajniku, szukanie filiżanek poma-
ga zredukować napięcie, oswoić sytuację. Ugoszcze-
nie kogoś to także symboliczne wpuszczenie go do 
swojego domu, otwarcie się na niego. Osobie, która 
do nas przychodzi na rozmowę, trzymanie filiżanki 
lub kubka może pomóc. Może za piciem herbaty 
schować swoje emocje. Jeśli ktoś odmawia wypicia 
kawy, herbaty, czy nawet wody, pokazuje, że nie 
czuje się komfortowo, chce spotkanie szybko zakoń-
czyć. Dlatego, gdy pytamy: „Czego się napijesz?” 
i słyszymy „Dziękuję, niczego”, możemy poczuć, 
że ktoś trzyma nas na dystans, że nie chce tu z nami 
długo być. Siedzenie razem przy napojach czy je-
dzeniu pomaga przełamać lody, wychodzimy z roli, 
pozwalamy sobie na zbliżenie się do kogoś. 
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Big-Active, Pu-Erh liściasta herbata czerwona 
o smaku cytrynowym, 100 g

Herbapol Herbaciany Ogród, Zimowy Sekret, herbatka 
owocowo-ziołowa o smaku cytrusowym, 60 g

Dahzali Ceylon Tea, liściasta herbata czarna, 100 g

King’s Crown, mieszanka herbaty białej i zielonej 
z nutą granatu, 28 g
Tylko u nas

Tealia Wellness Tea, Energitea Yerba Matte z cynamonem 
oraz liśćmi curry, 30 g
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wspólne chwile. I nie tylko wspólne – gdy jesteśmy 
sami i parzymy kawę lub herbatę tylko dla siebie, 
nasz układ nerwowy dostaje sygnał, że to przerwa 
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długo być. Siedzenie razem przy napojach czy je-
dzeniu pomaga przełamać lody, wychodzimy z roli, 
pozwalamy sobie na zbliżenie się do kogoś. 
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Siła
kobiecej przyjaźni
Katarzyna Żak
aktorka

Mam z koleżankami klub 50 plus. Jest nas około 
10, jesteśmy w podobnym wieku. Co jakiś czas 
się spotykamy, robimy coś dobrego do jedzenia 
i wymieniamy się informacjami. Opowiadamy 
sobie o nowych dietach, jest przy tym mnóstwo 
śmiechu, bo zawsze któraś akurat podejmuje 
próbę zrzucenia wagi. Wymieniamy się przepi-
sami na nowości kulinarne, ubraniami, poleca-
my sobie kosmetyki, więc wiem, co akurat jest 
na topie. Przypominamy o ważnych dla nas 
badaniach i wizytach kontrolnych u lekarza 

– zdrowie jest najważniejsze! Ja w czasie pande-
mii wróciłam do jogi i zachęcam koleżanki 
do aktywności. Tak się rozkręciły, że ostatnio 
dostałam od jednej link do jogi w łóżku!
Każda z moich koleżanek zajmuje się w życiu 
czymś innym, więc możemy wymieniać się 
doświadczeniami. Rozmawiamy też o rzeczach 
trudnych, dotyczących dzieci, związków i in-
nych relacji. Po każdym takim spotkaniu czuję 
się energetycznie doładowana.
Bez kobiecej przyjaźni trudno byłoby mi się 
odnaleźć w dojrzałości. Kobiety rozumieją ko-
biece problemy. Poza tym w moim klubie 50 plus 
bardzo się wspieramy.
Pandemia pokazała, jak ważna jest dla nas 
świadomość bycia potrzebnym komuś innemu. 
Dlatego namawiam wszystkie panie, żeby takie 
swoje kluby 50 plus zawiązywały, żeby szukały 
przyjaciółek, jeśli jeszcze ich nie mają.

Herbata 
dla zdrowia 

Liście herbaty są pełne cennych polifenoli 
(organicznych związków), które wyłapują wol-
ne rodniki odpowiedzialne za rozwój wielu cho-
rób i przedwczesne starzenie. Niektóre badania 
sugerują, że picie czarnej herbaty może zmniej-
szyć ryzyko zawału serca i miażdżycy, a picie 
zielonej lub czarnej herbaty – zmniejszyć ryzy-
ko zachorowania na niektóre rodzaje raka.
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Das Exquisite, praliny belgijskie 
w czekoladzie deserowej z malinami, 50 g
Tylko u nas

Das Exquisite, orzeszki ziemne 
w mlecznej czekoladzie, 125 g
Tylko u nas

Das Exquisite, czekolada gorzka 
z dodatkiem kawy, 100 g
Tylko u nas

Lindt Excellence, czekolada ciemna 
z pomarańczą i migdałem, 100 g
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tekst

Katarzyna Montgomery

Zazwyczaj, kiedy kogoś poznajemy, 
pytamy: skąd jesteś i co robisz. 
A gdyby tak spytać inaczej – co jest 
twoją pasją? Czym się interesujesz? 

Moje

hobby
nowe

obią koronkowe serwetki, choć nigdy 
wcześniej nie miały szydełka w ręku. 
Zaczynają udzielać się społecznie 
i działać w małych wspólnotach: sadzą 

ekologiczne klomby na rondach, stawiają ławeczki 
przed domami, żądają budowy bezpiecznego przejścia 
przez ulicę, wydają nawet lokalne gazetki. Moja przy-
jaciółka przed pięćdziesiątką zaczęła malować obrazy 
i zarabiać dzięki temu dodatkowe pieniądze. Teraz, 
dziesięć lat starsza, zapisała się na kurs florystyki. 
Pasji jest tyle, ile ludzi, a jedno hobby rodzi kolejne.

R

KOLOROWE UBRANIA PANI LIANY

Kiedyś nosiła ciemne, wygodne, otulające ubrania 
i prawie nigdy nie robiła makijażu. Liana Gamcem-
lidze, kobieta ze słuchem absolutnym, absolwentka 
konserwatorium w Tbilisi, 30 lat temu przyjechała 
do Polski z mężem, synem, kilkoma walizkami 
i 300 dolarami w kieszeni. Przez te wszystkie lata 
robiła, co mogła, żeby zapewnić byt swojej rodzinie 
w Polsce i krewnym w Gruzji. Jej mieszkanie, a po-
tem dom w podwarszawskim Piasecznie zawsze były 
pełne ludzi, których doskonale karmiła i gościła 
zgodnie z gruzińskim obyczajem; w czasie tych bie-
siad, zwanych w Gruzji „suprami”, jej mąż Dawid 
wznosił erudycyjne toasty.
Na kolejnym finansowym zakręcie postanowiła 
przekuć umiejętność gotowania w zarobek. Otwo-
rzyła małą restaurację w Piasecznie, potem drugą 
na warszawskim Ursynowie, też klitkę. Obie pod 
znaczącą nazwą Gaumarjos, czyli „życz mi zwy-
cięstwa”. Nie miała wówczas wielu pomocników, 
często sama zakładała fartuch i gotowała, a w su-
permarketach zawsze pchała przed sobą co najmniej 
dwa wypełnione po brzegi wózki z zaopatrzeniem. 
Kiedy tylko znajdowała chwilę, grała dla gości 
ulubione standardy na elektrycznym pianinie.

Przy okazji przeprowadzanych u niej „Kuchennych 
rewolucji” Magda Gessler na oczach całej Polski po-
radziła – a z sympatii wręcz zażądała – żeby przestała 
myśleć tylko o innych i skupiła się na sobie. – Chwa-
liła moje potrawy, ale stwierdziła, że rewolucja, 
owszem, jest potrzebna, ale w moim życiu osobistym. 
To było jak uderzenie obuchem – wspomina Liana 
Gamcemlidze. Co z tego, skoro po emisji 
programu tłumy szturmowały jej restauracyjki, 
a ona traciła przytomność z przepracowania. 
W pewnym momencie musiała zrobić operację ko-
lana, wstawić implant. Lekarz uczciwie powiedział, 
że jeśli nie schudnie, czeka ją wózek. To podziałało. 
Kocha jeść i wiedziała, że sześćdziesięciu kilo, które 
przybrała od czasu przyjazdu do Polski, nie zrzuci 
tak łatwo, tym bardziej że próbowała. Zdecydowała 
się na operację zmniejszenia żołądka. 
Kiedy leżała w szpitalu po zabiegu i chciało jej się 
płakać na myśl, że być może już nigdy nie zje uko-
chanego szaszłyka jagnięcego, coś przykuło jej uwa-
gę. W internecie trafiła na zdjęcia 90-letniej Iris 
Apfel, amerykańskiej historyczki sztuki, charaktery-
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stycznej dzięki kolorowym ubraniom i eklektycznej 
biżuterii. To ją zachwyciło. I zainspirowało.
Na pierwsze przyjęcie, na które poszła już chudsza, 
założyła wszystkie kosztowności, jakie miała 
w szkatułkach. Spodobało się. Zaczęła więc szukać 
w internecie ciekawej biżuterii, znalazła hurtownie 
z tkaninami; krawcowa – Białorusinka – uszyła jej 
kimona-szaty. Zaczęła zestawiać to wszystko 
z niesamowitym rozmachem.
– Komponowanie tkanin, kamieni, faktur i detali 
stało się moją pasją. Miałam pomyśleć o sobie, 
ale jak zwykle okazało się, że mimochodem robię 
coś dla innych. Moim hobby jest teraz wprowadza-
nie innych w dobry nastrój – mówi Liana. – W tej 
szarości, która nas otacza, ludzie reagują na mój 
widok życzliwością, uśmiechem, komplementami; 
zawsze chętnie pozuję do zdjęć. Kobiety, młode 
i starsze, mówią mi, że dodaję im otuchy wesołym 
ubraniem, zabawną torebką czy fikuśnymi oku-
larami. Założyłam konto na Instagramie, codzien-
nie wstawiam tam zdjęcia. Nie dodaję żadnych 
hasztagów, nie robię relacji, a obserwuje mnie już 
kilka tysięcy osób. A ja cieszę się, że mogę umilić 
im dzień. 
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ORCHIDEE PANI GRAŻYNY

Na świecie jest około 30 tysięcy gatunków storczy-
ków. Pani Grażyna Siemińska w 40-metrowym 
mieszkaniu w Krakowie ma ich ponad 500.
Pierwszego kupiła, gdy miała 57 lat – kapryśny Mil-
toniopsis Herr Alexander zakwitł tylko raz. Słyszała, 
że te rośliny są trudne w domowej uprawie, rękawica 
zatem została rzucona. – Lubię wyzwania, a kiedy 
coś robię, to do końca i z sercem. Postanowiłam po-
znać orchidee lepiej, poprosiłam bliskich, żeby mi je 
kupowali na różne okazje. Kolejną dostałam na imie-
niny – opowiada. Teraz rodzina i znajomi mówią, 
że u niej to nawet kij zakwitnie. Łatwo powiedzieć, 
ale co zrobić, żeby tak się stało? 
Znać języki – podpowiedź pierwsza. Pani Grażyna, 
z zawodu chemiczka, włada angielskim, francuskim, 
rosyjskim, trochę włoskim i hiszpańskim, zaczęła też 
uczyć się szwedzkiego. Swoje lingwistyczne zdolności 
wykorzystała do tworzenia szczegółowych opisów 
storczyków. Na stronie orchidarium.pl w zakładce 
„Storczyki od A do Z” jest około 550 plików po-
święconych odmianom storczyków – większość to 
tłumaczenia pani Grażyny, która została prezeską 
Klubu Orchidea działającego przy Towarzystwie 
Ogrodniczym w Krakowie. W każdym pliku, napi-
sanym na podstawie źródeł z całego świata, jest opis 
rośliny wraz z informacjami o jej występowaniu, 

klimacie, kwiatostanach, optymalnej temperaturze 
i wilgotności, świetle, nawożeniu, podlewaniu.
Gdzie w niewielkim mieszkaniu rozlokować pół 
tysiąca roślin? Podpowiedź druga: wszędzie. Trzeba 
polubić mieszkanie w ogrodzie albo ogród w miesz-
kaniu. U pani Grażyny storczyki są w każdym po-
mieszczeniu w specjalnie skonstruowanych gablotach 
i akwariach. Ta imponująca kolekcja może zmieścić 
się na niewielkiej przestrzeni także dzięki temu, 
że jej właścicielka dąży do stworzenia warunków jak 
najbardziej naturalnych. A że storczyki w większości 
zwisają sobie z drzew, to i u niej też często wiszą 
pod sufitem, przyczepione do kawałków drewna 
lub kory. W ten sposób ma żywe firanki i zasłonki 
z orchidei. – To, że trzymamy je w doniczkach, wyni-
ka z naszej wygody. Najpopularniejszy storczyk Pha-
laenopsis w naturze rośnie na konarach drzew, a ko-
rzenie luźno mu zwisają – wyjaśnia pani Grażyna.
Jak nad tym zapanować? – rodzi się kolejne pytanie. 
Podpowiedź trzecia: dzięki bazie danych. Rośliny 
mają zawieszki z nazwami, oznaczenia dotyczące 
podlewania, ale też plik w komputerze, w którym 
pani Grażyna odnotowuje większe wydarzenia 
w życiu każdej z nich, np. przesadzenie albo wyją-
tkowe wymagania. Orchidee w naturalnych, tropi-
kalnych warunkach codziennie rano zlewane są 
deszczem, a potem suszy je wiatr. – Potrzebują dużo 

wody. Mam 15-litrowy zraszacz i codziennie je 
nawadniam. Taka zwykła pielęgnacja zajmuje 
mi 45 minut. W niedzielę podlewam je dokładniej, 
z nawozem, i to trwa 1,5 godziny. W styczniu-lutym 
zaczynam przesadzanie: akwarium po akwarium, 
półka po półce, i tak aż do marca – mówi. Latem, 
kiedy jest gorąco, storczyki muszą mieć zapewnioną 
odpowiednią wilgotność w ciągu dnia, a w nocy ob-
niżoną temperaturę. Jak schłodzić po upalnym dniu 
okno wychodzące na południowo-zachodnią stronę? 
Wystarczy zamrożony wkład do lodówki turystycz-
nej włożyć na noc do akwarium ze storczykami. 
Zimą w kuchni i w sypialni, gdzie królują zimnolub-
ne storczyki, kaloryfery nigdy nie są włączane, 
a na dodatek okna są rozszczelnione. Pani Grażyna 
uspokaja: – Grzeją mnie świetlówki. Razem z wen-
tylatorami są podłączone do programatorów czaso-
wych i pracują 12 godzin dziennie. Płacę krocie 
za prąd, ale mam zwroty za ogrzewanie – śmieje się. 
Dziś ma 76 lat i pomimo zmasakrowanego, 
jak mówi, kręgosłupa, który wymaga nieustannej 
rehabilitacji, tryska energią o wiele młodszej kobiety. 
– Kiedy na moim parapecie zakwita storczyk, który 
rośnie w górach w Ekwadorze na wysokości 3 tys. 
metrów, mam wielką satysfakcję, że umiałam mu 
stworzyć odpowiednie warunki – mówi. I zdradza, 
że dzięki storczykom zainteresowało ją także foto-
grafowanie. Na stronie o orchideach jest mnóstwo 
pięknych zdjęć jej autorstwa. – Kiedy już taki stor-
czyk zakwitnie, trzeba to utrwalić i pokazać innym. 
Najtrudniej uchwycić malutkie 2-3-milimetrowe 
kwiatuszki. Nie mam jeszcze obiektywu do zdjęć 
makro, ale mam swoje sposoby – mówi.
Pani Grażyna uprawia storczyki dla siebie, nie sprze-
daje ich, najwyżej wymienia na okazy, których 
jeszcze nie ma. W Klubie Orchidea dzieli się wiedzą 
i współorganizuje wycieczki na wystawy storczyków 
w kraju i za granicą.
Czy ma czas na coś innego poza swoją pasją? 
– Oczywiście, jak każdy człowiek mam mnóstwo 
spraw do załatwienia. Zdarza się, że dwa dni z rzędu 
nie podlewam roślin, bo wychodzę rano, a tylko 
wtedy storczyki mogą być podlewane, żeby przed 
wieczornym ochłodzeniem zdążyły wyschnąć. Poza 
tym bardzo lubię czytać, nie tylko o storczykach.
Jakaś rada dla rozpoczynających swoją przygodę ze 
storczykami? – Nie przycinać po przekwitnięciu. 
Dopiero gdy pęd całkiem uschnie. Czy wyobraża 
sobie pani małpę skaczącą po drzewach z nożyczka-
mi i przycinającą orchidee? – żartuje.fo
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PANI MARZENNA TROPI
RODZINNĄ HISTORIĘ

W czasie rodzinnych spotkań, już jako mała dziew-
czynka słyszałam często te same zdania: „Pradziadek 
dobrze zarabiał, aż 600 rubli” albo „Dziewięciu wuj-
ków zginęło w czasie okupacji”. Nigdy jednak nie 
poznałam rozwinięcia. Nie wiedziałam, czy te 600 
rubli to było wynagrodzenie miesięczne, czy roczne, 
czy może średnia krajowa. Albo czy ci wujkowie 
byli ze strony babci, czy dziadka. Ani nawet, jak się 
nazywali. Nurtowało mnie to całe życie, ale kiedy 
postanowiłam wreszcie znaleźć odpowiedź, ci, którzy 
mogliby mi cokolwiek powiedzieć, dawno już nie 
żyli – mówi Marzenna Sitarska. Pytała czasem tatę, 
gdzie są groby prapradziadków. Gdzieś w Mazowiec-
kiem, odpowiadał, prawdopodobnie sam nie wie-
dział. Dziadków nie mogła zapytać – kiedy się uro-
dziła, już nie żyli.
Zawodowo zajmuje się analizami finansowym i bud-
żetowaniem. Dzięki zdalnej pracy w czasie pandemii 
udało się jej zaoszczędzić dwie godziny w ciągu doby; 
do pracy dojeżdża spod Warszawy. Poza tym firma 
poprosiła o wykorzystanie urlopu. Pani Marzenna 
znalazła wreszcie czas na uporządkowanie zdjęć.
– Sięgnęłam do tych, które odziedziczyłam po rodzi-
cach. Zakładałam, że w 2-3 dni ułożę je i wkleję 

do albumu, tradycyjnego, z bibułką. Nie wiedziałam, 
co mnie czeka – opowiada.
Zdjęcia były malutkie, najwyżej wielkości pocztów-
ki, z reguły bez opisów. Najstarsze miały 117 lat. 
– Zaczęłam studiować nasze drzewo genealogiczne. 
Pracowałam jak w korporacji, wpisywałam wszystko
do tabelek w Excelu, ale szybko zorientowałam się, 
że suche fakty na temat urodzin i zgonów nie wy-
starczą. Niezbędne okazały się opisy, czyli wiedza. 
Także o tym, jak jej przodkowie wyglądali. Usiadła 
na kanapie, obłożyła się zdjęciami.
– Musiałam powiększać fotografie, bo przy tych ma-
łych formatach ich bohaterowie byli trudno rozpoz-
nawalni. Moją ulubioną rozrywką w czasie pierwszej 
kwarantanny było drukowanie zdjęć o wymiarach 
15 x 20 lub 13 x 18. Drukowałam w Rossmannie, 
za każdym razem spędzałam tam prawie godzinę, 
panie ekspedientki dobrze mnie znały – śmieje się 
na samo wspomnienie. 
Punktem wyjścia do badań nad historią rodziny stał 
się dla niej wiersz Wisławy Szymborskiej z 1956 roku 
„Rehabilitacja”: Czy da się badać historię z poziomu 
kanapy? – Najczęściej spotykałam się z ogromną 
życzliwością. Zdziwiłam się, jakie to proste – zapew-
nia. – Archiwa państwowe są bardzo dobrze zdigita-
lizowane, trzeba tylko nauczyć się po nich poruszać. 
Cofnęłam się aż do 1765 roku!
Najwcześniejszy dokument, do którego dotarłam, 
a który dotyczy moich przodków, jest po łacinie. 
Później, po roku 1800 zaczął obowiązywać Kodeks 
Napoleona, który nałożył na parafie obowiązek 
prowadzenia zapisów na temat obywateli. W aktach 
urodzenia, ślubu czy zgonu można znaleźć nie tylko 
daty, ale całe opisy. Gdzie ktoś mieszkał, jaki miał 
zawód, kto był świadkiem na jego ślubie, kto był 
świadkiem śmierci, w jakich okolicznościach ona 
nastąpiła. Paradoksalnie dla mnie trudnością nie była 
łacina – tę można przetłumaczyć – tylko późniejsze 
zapiski, czasem wręcz bazgroły niektórych księży, 
mieszających w jednym dokumencie łacinę z polskim 
i starorosyjskim – mówi Marzenna. Na szczęście 
trafiła na pana Andrzeja, pasjonata, który pomógł jej 
odcyfrować te zapiski.
Im większa była jej wiedza, tym bardziej rosła cieka-
wość. Czuła się jak detektyw, rozwiązując rodzinne 
zagadki. Na przykład dlaczego pradziadek miał tylko
jednego syna Kazimierza, a przecież miał dwie żony,
choć mówiono tylko o jednej. – Na początku 
XX wieku tylko jedno dziecko w rodzinie było rzad-
kością. Patrzyłam na zdjęcia, szperałam w archiwach 

i zastanawiałam się. Czy to coś znaczy, że pierwsza 
żona była od niego starsza o 12 lat, a kiedy umarła, 
pradziadek nie zachował żałoby, tylko już po sześciu 
miesiącach ponownie się ożenił? Czy zrobił to z miło-
ści, bo druga żona była piękna, czy z rozpaczy, 
bo zawsze pragnął dziecka, a z pierwszego małżeń-
stwa nie miał – takie rozważania też umieszczam 
w kronikach. Zbieram materiały, a na ich podsta-
wie każdy może zbudować sobie własną historię 
– mówi Marzenna.
Jedno z najważniejszych dla Marzenny śledztw ro-
dzinnych dotyczyło owych dziewięciu wujków, 
którzy zginęli w czasie okupacji. – Zawzięłam się. 
Dzwoniłam, rozsyłałam maile i SMS-y do wszystkich 
w rodzinie. Ciocia Alusia i wujek Edmund ze strony 
babci, siedemdziesięciolatkowie, wskazali mi książkę 
prof. Władysława Bartoszewskiego wydaną w 1970 r., 
w której znalazłam jedno z wyjaśnień: obwieszczenie 
egzekucyjne ze stycznia 1944 roku z nazwiskami 
zakładników podpisane przez Ludwiga Fischera, 
gubernatora dystryktu warszawskiego Generalnego 
Gubernatorstwa. Było w nim wymienionych pięciu 
moich wujków, zdradzonych przez konfidenta, aresz-
towanych i przewiezionych na Pawiak. Czterech 
pozostałych albo rozstrzelano w czasie Powstania 

Warszawskiego, albo wywieziono do KL Flossenbürg. 
Kiedy dotarłam do Muzeum Więzienia Pawiak 
i zobaczyłam, jak pracownik wyjmuje z szuflady kar-
teczki będące dokumentami ich śmierci, miałam łzy 
w oczach. Zdobyłam ich zdjęcia, powiększyłam, żeby 
pamięć po nich nie była tylko karteczkami. Spisałam 
życiorysy, wszystko przekazałam kustoszowi mu-
zeum – opowiada.
W kronice Marzenny są pamiątki rodzinne – kopie 
kenkart, przedwojenne świadectwa szkolne, ale też 
tło historyczne, informacje o tym, co działo się 
w Kongresówce, a co w Księstwie Warszawskim, 
mapy i przypisy. – To dla mnie bardzo ciekawa 
powtórka z historii. Oglądam filmy z czasów wojen-
nych i przedwojennych, studiuję historię budynków, 
stare czasopisma i gazety, które są udostępnione 
w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Mam już opra-
cowanych 120 stron i martwię się, czy zamknę się 
w dwustu. Może powstanie filmik? Książka? 
Weekendy poświęcam głównie dokumentowaniu. 
Kiedy kronika będzie już gotowa, roześlę ją potem 
moim bliskim, a oni, mam nadzieję, przekażą ją da-
lej. Może za sto lat jakaś mała Marzenka też będzie 
chciała poznać historię swojej rodziny? 
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PANI MARZENNA TROPI
RODZINNĄ HISTORIĘ

W czasie rodzinnych spotkań, już jako mała dziew-
czynka słyszałam często te same zdania: „Pradziadek 
dobrze zarabiał, aż 600 rubli” albo „Dziewięciu wuj-
ków zginęło w czasie okupacji”. Nigdy jednak nie 
poznałam rozwinięcia. Nie wiedziałam, czy te 600 
rubli to było wynagrodzenie miesięczne, czy roczne, 
czy może średnia krajowa. Albo czy ci wujkowie 
byli ze strony babci, czy dziadka. Ani nawet, jak się 
nazywali. Nurtowało mnie to całe życie, ale kiedy 
postanowiłam wreszcie znaleźć odpowiedź, ci, którzy 
mogliby mi cokolwiek powiedzieć, dawno już nie 
żyli – mówi Marzenna Sitarska. Pytała czasem tatę, 
gdzie są groby prapradziadków. Gdzieś w Mazowiec-
kiem, odpowiadał, prawdopodobnie sam nie wie-
dział. Dziadków nie mogła zapytać – kiedy się uro-
dziła, już nie żyli.
Zawodowo zajmuje się analizami finansowym i bud-
żetowaniem. Dzięki zdalnej pracy w czasie pandemii 
udało się jej zaoszczędzić dwie godziny w ciągu doby; 
do pracy dojeżdża spod Warszawy. Poza tym firma 
poprosiła o wykorzystanie urlopu. Pani Marzenna 
znalazła wreszcie czas na uporządkowanie zdjęć.
– Sięgnęłam do tych, które odziedziczyłam po rodzi-
cach. Zakładałam, że w 2-3 dni ułożę je i wkleję 

do albumu, tradycyjnego, z bibułką. Nie wiedziałam, 
co mnie czeka – opowiada.
Zdjęcia były malutkie, najwyżej wielkości pocztów-
ki, z reguły bez opisów. Najstarsze miały 117 lat. 
– Zaczęłam studiować nasze drzewo genealogiczne. 
Pracowałam jak w korporacji, wpisywałam wszystko
do tabelek w Excelu, ale szybko zorientowałam się, 
że suche fakty na temat urodzin i zgonów nie wy-
starczą. Niezbędne okazały się opisy, czyli wiedza. 
Także o tym, jak jej przodkowie wyglądali. Usiadła 
na kanapie, obłożyła się zdjęciami.
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łych formatach ich bohaterowie byli trudno rozpoz-
nawalni. Moją ulubioną rozrywką w czasie pierwszej 
kwarantanny było drukowanie zdjęć o wymiarach 
15 x 20 lub 13 x 18. Drukowałam w Rossmannie, 
za każdym razem spędzałam tam prawie godzinę, 
panie ekspedientki dobrze mnie znały – śmieje się 
na samo wspomnienie. 
Punktem wyjścia do badań nad historią rodziny stał 
się dla niej wiersz Wisławy Szymborskiej z 1956 roku 
„Rehabilitacja”: Czy da się badać historię z poziomu 
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życzliwością. Zdziwiłam się, jakie to proste – zapew-
nia. – Archiwa państwowe są bardzo dobrze zdigita-
lizowane, trzeba tylko nauczyć się po nich poruszać. 
Cofnęłam się aż do 1765 roku!
Najwcześniejszy dokument, do którego dotarłam, 
a który dotyczy moich przodków, jest po łacinie. 
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XX wieku tylko jedno dziecko w rodzinie było rzad-
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i zastanawiałam się. Czy to coś znaczy, że pierwsza 
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Warszawskiego, albo wywieziono do KL Flossenbürg. 
Kiedy dotarłam do Muzeum Więzienia Pawiak 
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mapy i przypisy. – To dla mnie bardzo ciekawa 
powtórka z historii. Oglądam filmy z czasów wojen-
nych i przedwojennych, studiuję historię budynków, 
stare czasopisma i gazety, które są udostępnione 
w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Mam już opra-
cowanych 120 stron i martwię się, czy zamknę się 
w dwustu. Może powstanie filmik? Książka? 
Weekendy poświęcam głównie dokumentowaniu. 
Kiedy kronika będzie już gotowa, roześlę ją potem 
moim bliskim, a oni, mam nadzieję, przekażą ją da-
lej. Może za sto lat jakaś mała Marzenka też będzie 
chciała poznać historię swojej rodziny? 
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tekst

Katarzyna Montgomery

Jak nigdy wcześniej mamy coraz 
większe szanse na spełnienie tego 
bajkowego przesłania. Żyjemy dłużej 
i bardziej świadomie, co otwiera 
nam możliwości czerpania z życia 
pełnymi garściami.

I żyli długo 
i szczęśliwie…

zterdziestka to nowa dwudziestka, trzy-
dziestka to nowa osiemnastka. A pięćdzie-
siątka? Nowa trzydziestka! Te żartobliwe 
powiedzenia, mające dodawać otuchy tym, 

którzy obchodzą kolejne urodziny, są idealnym pod-
sumowaniem społecznych przemian zachodzących 
w ostatnich 20-30 latach. 

JAK TEN CZAS LECI

W serialowym „Czterdziestolatku” (zdjęcia zakończo-
no w 1977 r.) tytułowy bohater inżynier Karwowski, 
którego grał Andrzej Kopiczyński, był siwym panem, 
który mierzył się ze „smugą cienia”, czyli przełomo-
wym momentem w życiu mężczyzny. Miał poczucie, 
że jedyne, co mu pozostało, zwłaszcza po zawale 
serca, to godnie się zestarzeć.
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W 1985 roku seksuolog Zbigniew Lew Starowicz 
w książce „Seks dojrzały”, zgodnie z powszechnie 
przyjętym wówczas kryterium, jako „dojrzałe” 
określa pary mniej więcej do 50. roku życia. Dla 
starszych jest rozdział pod tytułem „Seks na jesieni 
życia”. W tamtych, można powiedzieć zamierzch-
łych czasach, było to niebudzące sprzeciwu określe-
nie. Trzeba przyznać, że już wtedy profesor zazna-
czał, że „postęp wiedzy i skuteczności w medycy-
nie m.in. przyczynił się do wydłużenia czasu życia 
człowieka oraz jego sprawności, aktywności. 
Obecny sześćdziesięciolatek w porównaniu do swo-
jego rówieśnika sprzed 100-200 laty jest zupełnie in-
nym człowiekiem, podobnie jak kobieta w wieku po-
przekwitaniowym”. Trzydzieści lat później już samo 
słowo „przekwitanie” zgrzyta. Niech ktoś powie tym 
dziewczynom, np. Stephanie Seymour (52), Christy 
Turlington (51), Lindzie Evangeliście (55), Claudii 
Schiffer (50), Cindy Crawford (54) czy Naomi 
Campbell (55), że przekwitły. Szczególnie Naomi 
radzę tego nie sugerować, bo choć „staruszka”, 
to pełna werwy…

WIEK WOLNOŚCI

Żarty żartami, ale na całym świecie dojrzałe kobiety 
wreszcie przestały być pomijane. Choć jeszcze nie-
dawno stawały się niewidoczne, gdy tylko pierwszy 
przysłowiowy siwy włos pojawił się na ich skroni. 
Dziś tę siwiznę obnoszą z dumą, wystarczy spojrzeć 
na ulice Nowego Jorku.
Tych, które przełamywały stereotypy, było wiele. 
W Polsce Danuta Szaflarska, najdłużej występująca 
na scenie aktorka teatralna, uwodziła nie tylko uro-
kiem osobistym, ale przede wszystkim charakterem. 
Grała w jednym z najnowocześniejszych teatrów 
TR Warszawa i nie dała zrobić z siebie staruszki 
w koku i przydługiej spódnicy, a memy z nią 
w roli głównej otwierały szerzej oczy tym, którzy 
do kobiet w wieku 80 czy 90 lat podchodzili jak 
do bezpłciowych, infantylnych istot. Tylko ona mo-
gła z lekkością z perspektywy przeżytych lat przy-
znać, że „Najtrudniejsze dla kobiety jest, jak kończy 
trzydzieści lat, bo wtedy wie, że opuszcza młodość. 
Tak się stało ze mną. A potem już była tylko zaba-
wa. 50, 70, 90!”. 
Inny rodzaj kobiecości, ale także bezkompromiso-
wy, to Beata Tyszkiewicz – ikona smaku i wolności 
wyboru, wyłamująca się ze schematów. Zawsze ele-
gancka, z poczuciem humoru i dystansem odnosząca 

się do tego, co inni sądzą na jej temat. Nie ma chyba 
osoby, która by się nie uśmiechnęła na wspomnienie 
jej słynnego cytatu: „Prawdziwa dama pije, pali 
i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyzna-
mi”. Zaledwie dwie-trzy dekady od czasów, kiedy 
obowiązywał podział na dojrzałe 30-40-latki 
i 50-latki na jesieni życia, dziś już nikogo nie dziwi, 
że 86-letnia Helena Norowicz reklamuje odzież 
nowoczesnych projektantów mody i gra w teatrze 
oraz w filmie. 
Ta cicha rewolucja, która się właśnie wydarzyła, 
ma też wpływ na związki dojrzałych par. Zwłaszcza 
w przypadku kobiet, bo wcześniej jedynie mężczyź-
ni mieli prawo do tzw. drugiej młodości. Dziś ten 
termin odszedł do lamusa – pary albo przechodzą 
wspólnie drugą połowę życia, albo na równych 
prawach do szczęścia, i kobiety, i mężczyźni budują 
nowe relacje.

PRZYJAŹŃ I KOCHANIE

Zaręczyny 63-letniej Ewy Kasprzyk już nie są roz-
ważane w kategoriach, czy komuś coś wypada, 
bo przecież od pięciu lat z wypiekami na twarzy 
śledzimy perypetie bohaterek serialu „Grace 
i Frankie” emitowanego na Netfliksie. Szczere 
do bólu i zabawne do łez Jane Fonda i Lily Tomlin 
udowadniają, że w wieku 80 lat można bawić się 
jak nigdy, a przeszkody związane z wiekiem przekuć 
na dochodowe biznesy, np. produkcję wibratorów 
dla kobiet z artretyzmem. Bo zgodnie z tym, 
co mówi Urszula Dudziak – wiek to tylko liczba, 
i tak jak ona, każdy może zakochać się szaleńczo 
około siedemdziesiątki. 
Udowadnia to także pani Jola, bohaterka dokumen-
tu „Lekcja miłości” (HBO), która mówi: „Nie 
każdy zakochuje się jako młody człowiek, niektórym 
prawdziwa miłość trafia się, kiedy prawie przestają 
w nią wierzyć”. Wyznaje to matka sześciorga dzieci, 
żona porywczego męża, która całe życie udawała, 
że nic się nie dzieje: wbrew problemom codziennie 
robiła makijaż i ubierała się na kolorowo. Aż w koń-
cu odeszła od męża i zaczęła żyć pełnią życia.
W kultowej „Sztuce kochania” z 1978 roku Michalina 
Wisłocka pisze „Przez całe życie, a szczególnie 
w wieku starszym, zbieramy owoce tego, co zbudo-
waliśmy i czego nauczyliśmy się w młodości. 
Trudno sobie po prostu wyobrazić czułą i pełną 
troski tolerancję dla niedociągnięć współmałżonków 
w sprawach seksualnych, jeżeli u źródeł jej nie leży 

serdeczne uczucie przyjaźni. Seks i sprawy ciała 
to nie ubodzy krewni miłości, jak sądzą niektórzy. 
To równorzędni i nierozłączni partnerzy. Okresami 
dominuje jeden, okresami drugi, ale wyplenienie 
czy zniszczenie strony fizycznej miłości okalecza 
ją głęboko i nieodwracalnie”. Na koniec książki 
dodaje: „Każdy człowiek marzy o wielkiej roli, 
jaką odegra w swoim życiu, i widowni pełnej głę-
bokiego zachwytu i uwielbienia. Widownię, która 
daje nam poczucie bezpieczeństwa i ogromnej 
wartości wszelkich osiągnięć naszego życia, stwarza 
i stworzyć może tylko kochający człowiek idący 
obok nas”.

Więcej wilgoci
i przyjemności 

Problemem, który może pojawić się u kobiet 
dojrzałych, jest suchość pochwy. Przyczyną są 
zmiany hormonalne związane z menopauzą. 
Ale problem może pojawić się niezależnie 
od wieku – z  powodu zaburzeń hormonalnych 
czy stosowanych leków. Wilgotność sprawia, 
że intymne zbliżenie jest przyjemne, bezbole-
sne i nie dochodzi do obtarć. Jeśli naturalny 
proces szwankuje, wsparciem są lubrykanty. 
Mówi się o nich również żele intymne. Mają 
lekką, „śliską” konsystencję. Sprawiają, 
że dyskomfort związany z suchością znika. 

Durex, nawilżający żel intymny wyprodukowany w 100% 
ze składników pochodzenia naturalnego, 100 ml

Preventivo, rozgrzewający żel nawilżający, 100 ml

1.

2.

1
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PRZYJAŹŃ I KOCHANIE
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Co może być kluczem do budowania, a czasem na-
wet odbudowania więzi w związku, kiedy dzieci już 
odchowane, obowiązków mniej, czasu więcej, tylko 
partner już nas tak nie podnieca jak kiedyś, a my 
czujemy się wciąż młodo?
 Co teraz wolno dojrzałym kobietom?
Jeszcze nigdy nie było lepszych czasów dla dojrza-
łych kobiet. Są zdrowsze, mądrzejsze, bardziej świa-
dome seksualnie i mają więcej możliwości. Kobiety 
i mężczyźni w wieku 45-70 lat to najszybciej rosnąca 
grupa na portalach randkowych. Bardzo skutecznie 
korzystają z tego typu narzędzi do nawiązywania 
znajomości, żeby znaleźć partnerów zarówno 
do życia, jak i do seksu, bo nie interesuje ich jedno-
razowa przygoda. Nie boją się nowych związków 
w dojrzałym wieku, bo może podświadomie czują, 
albo z opowiadań znajomych wiedzą, że mogą w ten 
sposób odkryć nowe ścieżki seksualne. Okazuje się 
bowiem, że o jakości seksu decyduje nie wiek partne-
rów, a wiek ich związku.
 Ależ to brzmi smutno w kontekście wielo-
letnich par!
 Zależy o jakich związkach mówimy. Jeśli 
mąż i żona dbali o radość w intymnych kontaktach, 
o potrzeby nie tylko swoje, ale też partnera, to ich 
więź intymna się nie starzeje. Z wiekiem wychodzą 
na jaw różne problemy, które przez lata udawało 
się zamiatać pod dywan. Seks jest wtedy papierkiem 
lakmusowym związku.
Tłumiony przez wiele lat gniew zabija libido. Ludzie 
mogą razem żyć, ale jeśli nie zadbali o życie seksual-
ne, to te kłopoty, jak w termometrze zbijają ich libido 
do zimnego zera. Mężczyźni skarżą się, że partnerka 
nagle odmawia seksu, a to nic innego jak efekt tłu-
mionych przez lata pretensji w sferze seksualnej, 
na przykład z powodu poświęcania się, aby mężczy-
zna miał przyjemność, podczas gdy kobieta zostawa-
ła z niczym.
 To chyba już przeszłość?
 Niestety, żyjemy w konserwatywnym pod 
tym względem społeczeństwie. Seks to wciąż plac 
zabaw dla mężczyzn, na którym kobiety mogą być 
aktywne, ale za ich przyzwoleniem. Jeśli partner 
jest tradycjonalistą, będą się kochali przy zgaszonym 
świetle, a jeśli jest wielbicielem filmów dla dorosłych 
– przeciwnie. 
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Na emeryturze możemy dłużej pospać.
Pary są często zaskoczone tym, 
że dzięki wypoczynkowi rośnie ich 
libido, bo nie chodzą do pracy, która 
była źródłem napięć i zmęczenia.

Na moich warsztatach jest dużo kobiet 50 i 60+. 
Kiedyś w czasie zajęć wstała pani w wieku 75 lat 
i zwróciła się do wszystkich obecnych: „Jestem tu 
najstarsza i dlatego powiem wam coś ważnego: 
nie poświęcajcie się w łóżku”. To bardzo prawdziwe. 
Wmawia się nam, że kobietom już wszystko wolno, 
tymczasem wolno jedynie odrobinę więcej. Wystar-
czy, że pomyślą o kupnie jakiegoś gadżetu erotycz-
nego, a już z tyłu głowy pojawia się obawa: „Co mój 
Marek na to powie?”.
 No właśnie…
 Mężczyzna, który dba o swoją kobietę, po-
winien się ucieszyć i potraktować erotyczny gadżet, 
choćby wibrator, jako wsparcie w dostarczaniu 
przyjemności ukochanej, a nie konkurencję. To tak 
samo naturalne jak używanie płynów nawilżających, 
które w tym wieku sprawiają, że seks może być na-
dal przyjemny. Matka Natura sprawiła, że my ludzie 
możemy kochać się dla przyjemności, a żeby ta przy-
jemność była jak największa i żebyśmy jak najdłużej 
mogli z niej korzystać, trzeba być dobrym dla siebie 
oraz partnera i na różnych etapach życia brać pod 
uwagę także jego oczekiwania i możliwości.

 
Wiadomo, że mężczyzna po 50. roku życia ma je 
mniejsze niż wtedy, kiedy miał lat 30, nawet jeśli 
mentalnie czuje, że ma 20 lat. Paradoksalnie świado-
mość fizycznego ograniczenia często ożywia pożycie 
par. Seks przestaje być technicznym aktem, próbą 
ustalenia rekordu w halowych mistrzostwach świa-
ta, a staje się poszukiwaniem nowych możliwości 
podarowania sobie nawzajem przyjemności. Ilość 
przechodzi wtedy w jakość.
 Jak to zrobić?
 Przede wszystkim zacząć o tym rozmawiać, 
ale nie w tonie dramatu – trzeba wyluzować. Seks 
jest zabawą dla dorosłych i powinien towarzyszyć 
mu śmiech, bo jak na poważnie traktować dwoje 

ludzi, którzy się wygłupiają bez majtek? Seks, który 
daje frajdę, dostarcza energii, ale też zbliża ludzi.
 Od czego zaczynamy?
 Od wspólnego odkrywania zalet wieku 
dojrzałego. Na przykład tego, że na emeryturze 
możemy dłużej pospać. Pary są często zaskoczone 
tym, że dzięki wypoczynkowi rośnie ich libido, 
bo nie chodzą do pracy, która była źródłem napięć 
i zmęczenia. 
Seks to także ruch. Sport to najlepsza terapia sek-
sualna. Wystarczy dobra dieta i spacery, a ciało 
odwdzięczy się nam większymi doznaniami już po 
miesiącu i libido też się podniesie.
Dobrze jest znaleźć jakieś relaksujące zajęcie, na 
przykład wypady na działkę. A jak już siedzimy 
w przyjemnym ogrodzie, można zrobić bliskiej oso-
bie masaż głowy, który może być bardzo erotycz-
ny. Dobry partner to taki, który troszczy się o nas, 
odwdzięcza się, bo my troszczymy się o niego. Grą 
wstępną w takim dojrzałym związku jest to, że czu-
jemy się wysłuchani, że szukamy sposobów na to, 
żeby razem czuć się dobrze. Życie i seks kiedyś się 
skończy, ale póki trwa, warto włożyć wygodne buty, 
wypić szampana i zatańczyć.
 Po wielu latach intymnej rutyny w dobrej 
wierze bywa to trudne.
 Zauważyłam to i dlatego napisałam książkę 
z przepisami na zabawny seks, żeby pomóc parom 
znaleźć sposoby na podniecane się na różnych 
etapach związku. Wszystko właśnie w duchu niekrę-
pującej nikogo zabawy. Podpowiadam, co można 
zrobić razem w łóżku poza aktem standardowego 
współżycia, bo wtedy pojawiają się nowe seksualne 
ścieżki do sprawiania sobie nawzajem przyjemno-
ści, dzięki czemu pary zbliżają się do siebie. Seks na 
rocznicę ślubu nie musi być przecież zawsze taki sam.
 Na pięćdziesiątą rocznicę może wyobraźni 
nie starczyć.
Wtedy proponowałabym połączyć dwie przyjemności 
w jednym: jedzenie i seks. Na taki erotyczny piknik 
specjalnie przygotowujemy przysmaki, a nie wymia-
tamy lodówkę z resztek. Ważne jest zaangażowanie: 
wiemy, co lubi partner, co nam smakuje i czym 
dopieścimy nasze kubki smakowe. Można zawiązać 
oczy partnerowi i delikatnie karmić ją czy jego. 
To bardzo intymne, tak jak intymne może się okazać 

Z

Anną 
Korzeniewską, 

trenerką kreatywnego seksu, 
redaktor naczelną barbarella.pl, 
autorką książki „Potęga zabaw-
nego seksu”,

rozmawia 

Katarzyna
Montgomery  

Dorosłe 
zabawy
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nego seksu”,

rozmawia 

Katarzyna
Montgomery  

Dorosłe 
zabawy
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Higiena 
intymna, 
czyli
delikatna 

Nasze ciało zamieszkują bakterie i grzyby, 
którym my dajemy dom, a one w zamian dbają 
o zdrowie naszej skóry, jelit czy pochwy. 
Mikrobiota jest naszą naturalną ochroną przed 
wywołującymi choroby patogenami. Warunek: 
różne dobroczynne mikroby muszą żyć w ide-
alnej dla nas równowadze. Łatwo tę równowa-
gę zakłócić, np. nieodpowiednią dietą, przyj-
mowanymi lekami, stresem czy zbyt agresyw-
ną higieną. Okolice intymne reagują wówczas 
podrażnieniem – może nam dokuczać swędze-
nie, zaczerwienienie, suchość. 
Do higieny intymnej przeznaczone są specjalne 
preparaty o łagodnym działaniu, pozbawione 
substancji drażniących. Mają pH właściwe dla 
okolic intymnych i zawierają kwas mlekowy, 
który naturalnie występuje w pochwie i chroni 
ją przed infekcjami. Płyny do higieny intymnej 
mają też często w składzie naturalne substan-
cje łagodzące, jak aloes czy rumianek.
Produkty do higieny intymnej dostępne są już 
także w wersji dla mężczyzn. Mają działanie 
łagodzące, nawilżające i antybakteryjne. 

Facelle Intim Fresh, płyn 
do higieny intymnej z wyciągiem 
z awokado i rumianku, 300 ml 
Tylko u nas

Facelle Intim Aloe Vera, 
płyn do higieny intymnej 
z wyciągiem z aloesu, 300 ml 
Tylko u nas

AA Men, nawilżający żel do higieny 
intymnej dla mężczyzn, 200 ml

1.

2.

3.

1

2

3

pieszczotliwe umycie komuś głowy, bo na niej jest 
wiele wrażliwych receptorów. Miarą kochanki 
czy kochanka jest to, ile zmysłowych, podniecających 
i zabawnych doznań może sprawić drugiej osobie 
poza aktem seksualnym.
 Co ze wstydem? Ciała już nie takie jak kie-
dyś, chciałoby się, żeby jednak światło zgasło.
 Obserwuję, że kobiety w średnim wieku 
są o wiele bardziej przychylnie nastawione do swoje-
go ciała niż młode dziewczyny, wystawione na 
pierwszą linię strzału, jeśli chodzi o sprostanie wy-
mogom kanonów piękna. Sama, im jestem starsza, 
tym lepiej się czuję, gdy mam mniej ubrań na sobie. 
Lubię siebie taką, jaka jestem, nie porównuję się 
z nikim i cieszę się tym, co mam. Ta zmiana, która 
w ostatnich latach nastąpiła w kontekście podej-
ścia do kobiet po pięćdziesiątce, bardzo nam w tym 
dobrym samopoczuciu pomaga. A jeszcze niedawno 
hollywoodzkie aktorki po czterdziestce czciły 
szampanem ostatnie role, w których mogły zagrać 
kobiety aktywne seksualnie. Później były skazane 
już tylko na role babć, które nie miały prawa być 
obiektem westchnień.
 Dlaczego nam tak zależy na seksie? Jest tyle 
innych rozrywek…
Seks od zawsze kojarzy się z przyjemnością i dlatego 
ludzie tak łatwo z niego nie rezygnują. To sposób 
na cieszenie się życiem do samego końca. Poza tym 
pozwala utrzymać zdrowie psychiczne i fizyczne, 
dlatego osobom, które są samotne, zaleca się samo-
zaspokojenie. Życie bez seksu jest smutne, a jeśli 
dwoje ludzi pod jednym dachem go unika, to są 
tylko współlokatorami. 
Czasami przychodzą na moje warsztaty pary, które 
mówią, że nie mają czasu na seks. „Uważajcie, w co 
angażujecie swoją energię” – mówię im, a potem znie-
nacka rzucam pytanie do grupy, co ostatnio ciekawe-
go widzieli w telewizji. Zazwyczaj właśnie ktoś z tej 
pary zarzuca nas tytułami ekscytujących go seriali. 
Ale ponieważ nie prowadzę terapii, tylko warsztaty 
– wiem, że za chwilę o tych serialach zapomną, bo 
przychodzą do mnie otwarci ludzie, którzy szukają 
sposobów, żeby przeżyć więcej różnego rodzaju unie-
sień w związku z bliską osobą. I w takich związkach 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby cieszyć się życiem 
i dobrym seksem, aż do końca wspólnych dni.
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tekst

Joanna Szulc

Dają dzieciom poczucie bezpieczeń-
stwa, wzmacniają ich pewność siebie, 
inspirują. Są zawsze najlepsi. 
Za co ich kochamy? 

Fantastyczna 
babcia, 
wspaniały 
dziadek 

zczerze cieszą się na widok wnuków. 
Nie komentują tego, jak są ubrani, 
nie zamartwiają się, że tacy bladzi, chudzi 
i mizerni, tylko witają ich uśmiechem 

i propozycją wspólnego spędzenia czasu.
 
 Mają czas dla wnuków i ochotę, by go 
 z nimi spędzać. Dzieci doskonale wyczuwają,  
 czy ktoś szczerze angażuje się w zabawę,  
 rozmowę, czy też błądzi gdzieś myślami,  
 zerka w telewizor albo wolałby zniknąć 
 za płachtą gazety. Wielu współczesnych  
 dziadków nie było zaangażowanymi ojcami,  
 ale teraz mają szansę się zmienić.

Pozwalają zajrzeć do swoich szuflad i pudeł 
w piwnicy. Opowiadają historie bibelotów stojących 
na komodzie. Wyciągają stare albumy ze zdjęciami, 
pokazują stroje, wnętrza i samochody sprzed lat. 

 Słuchają. Naprawdę interesują się tym, 
 co dziecko mówi, odpowiadają na jego pyta- 
 nia. Starają się pokazać, że wnuk lub wnucz- 
 ka są dla nich ważnym człowiekiem, partne- 
 rem do rozmowy, a nie jedynie słodkim  
 stworzonkiem do całowania, przytulania 
 i rozpieszczania. 

S

Uznają, że dziecko ma prawo powiedzieć: „Nie”. 
Może nie chcieć zjeść jakiejś potrawy, nie mieć 
ochoty na czytanie przygotowanych przez nich bajek 
(może woli inne, wybrane przez siebie?). Ma prawo 
decydować, komu chce dać buzi albo przed kim 
wyrecytuje wierszyk.

 Rozumieją, że mama i tata dziecka są od  
 ustalania ważnych zasad (takich jak kwestia
  diety, jedzenia słodyczy, korzystania z kom- 
 putera, dobierania ubioru do pogody) i nie  
 podważają ich autorytetu. Dziecko potrze- 
 buje takiej spójności, lubi także wiedzieć, 
 że jego rodzice są traktowani poważnie 
 i z szacunkiem. 

Opowiadają o swoim dziecku, czyli o mamie 
lub tacie wnuka. Sięgają do wspomnień miłych 
i zabawnych, ale nie wstydliwych, ośmieszających. 
Mówią zarówno o sukcesach, jak i o drobniejszych 
porażkach swojego syna lub córki. Dzięki takim 
opowieściom wnuk może zobaczyć, że w tej rodzinie 
kocha się ludzi bezwarunkowo, także wtedy, gdy nie 
wszystko im się udaje.

Zwoltex, ręcznik z haftem „Dla Dziadka”, 50 x 90 cm, 1 szt.

Zwoltex, ręcznik z haftem „Kochana Babcia”, 
50 x 90 cm, 1 szt.

Eloy, lupa z podświetleniem LED, srebrna, 1 szt. 
Tylko u nas

Eloy, fartuch i rękawica „Jedz, bo nie urośniesz”, 1 szt. 
Tylko u nas
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 Uwielbiają wnuki i na wiele im pozwalają,
  ale potrafią także zaznaczyć granice, mówiąc  
 np.: „Kiedy grasz na trąbce, boli mnie głowa.  
 Proszę, odłóż ją. Może teraz narysujesz małą  
 myszkę, która gra cichutko na malutkiej  
 trąbce?”. Potrafią być asertywni, nie poświę- 
 cają się. Umieją odmówić, np.: „Dziś nie pój- 
 dę z tobą na plac zabaw, bo bolą mnie kola- 
 na. Ale możemy pograć w planszówkę”.

Uczą tego, co sami umieją, np. drobnych napraw, 
pieczenia ciastek, troskliwego zajmowania się zwie-
rzętami, rozróżniania ptaków po ich śpiewie czy 
nazw polnych kwiatów. Opowiadają o tym, co robili 
lub robią zawodowo, pokazują, że każda uczciwa 
praca jest powodem do dumy.

 Są. Nawet jeśli mieszkają daleko, starają się 
 być obecni w życiu wnuków. Dzwonią 
 do nich, piszą tradycyjne listy (to dla dziecka 
 duża atrakcja, dostać kopertę adresowaną  
 na jego imię i nazwisko), e-maile, SMS-y.  
 Uczą się nowych technologii, by móc przez  
 rozmowę wideo podtrzymywać bliską więź.  
 Wiedzą, która przytulanka jest ukochana,  
 znają imię ulubionego bohatera kreskówki.  
 W jakiś sposób uczestniczą w codzienności  
 dziecka, nie tylko w odświętnych rytuałach.

Zabierają wnuczka lub wnuczkę na wycieczki. 
To mogą być pełne emocji wyprawy w góry czy 
na ryby, ale także spacery po parku, wizyty w mu-
zeum lub na dworcu kolejowym. Gdy nie można 
wychodzić z domu, można wybrać się w podróż 
palcem po mapie albo opowiadać niesamowite histo-
rie o przeszłości lub przyszłości. 

 Nie traktują siebie zbyt serio. Czasem zrobią
  śmieszną minę, specjalnie ubrudzą sobie nos  
 bitą śmietaną. Pozwolą sobie wpiąć we   
 włosy różowe kokardy lub założyć kosmicz- 
 ny kask z kuchennej miski. Pomagają zbudo-
 wać fort z krzeseł, koców i poduszek, w któ- 
 rym można mieszkać przez całe popołudnie.

Umieją dostrzec moment, gdy wnuki zaczynają dora-
stać i traktują je odpowiednio do wieku. Do nasto-
latka nie mówią: „Pączusiu”, „Bąbelku”, „Kropecz-
ko”, nie próbują brać go na kolana ani nie traktują 
protekcjonalnie. 
 
 Potrafią rozmawiać, a nie tylko wypytywać 
 o oceny w szkole. Są ciekawi, jakie wnuk,  
 wnuczka ma zainteresowania, o czym marzy,  
 co lubi. Nawet gdy nie podzielają gustu 
 „dzisiejszej młodzieży”, szanują upodobania  
 i wybory. 

Do tego, by być ukochaną 
babcią czy ukochanym 
dziadkiem, nie potrzeba 
bliskiego pokrewieństwa. 
Można odgrywać rolę 
„przyszywanych” dziadków, 
wzbogacając życie dzieci 
w dalszej rodzinie czy 
wśród znajomych. 

Eloy, puzderko drewniane „Skarby Babci”, 1 szt. 
Tylko u nas

Czasem wchodzą w rolę nauczyciela (dobrych ma-
nier, majsterkowania, historii sportu itd.), a czasem 
ucznia – to znaczy uznają, że od młodszego poko-
lenia można nauczyć się ciekawych i przydatnych 
rzeczy, np. znajomości aplikacji w telefonie.

 Pokazują, co to znaczy, że „można na kogoś  
 liczyć”. Pomogą, poradzą, wysłuchają. Razem 
 (jako para) i osobno, co uczy, że troskę 
 i miłość można okazywać na różne sposoby.

Przygotowują swoje niepowtarzalne, kultowe dania, 
choćby to była jajecznica albo kanapki. Potrafią 
sprawić, że jakiś smak i zapach będzie się już zawsze 
kojarzył z beztroskim dzieciństwem i chwilami spę-
dzonymi pod opieką babci czy dziadka.
Dbają o siebie. Zdrowo się odżywiają, aktywnie 
wypoczywają. Wszystko po to, by jak najdłużej 
towarzyszyć bliskim i cieszyć się dobrym życiem. 

Rozpieszczam
i tulę
Maria Winiarska 
aktorka, influencerka

Bycie babcią to przedłużenie macierzyństwa, 
tylko już bardziej „na luzie”. Mogę rozpiesz-
czać i tulić moje wnuczki bez najmniejszych 
wyrzutów sumienia. Mam je w dalekiej Brazylii. 
Widujemy się rzadko, raz na pół roku, ale są to 
spotkania bardzo intensywne i pełne ciekawych, 
ważnych momentów. I to ta odległość zmobilizo-
wała mnie do tego, żeby aktywniej poruszać się 
w internecie. Dlatego właśnie założyłam profil na 
Instagramie, żeby móc podglądać w Instastories, 
co dzieje się u mojej córki Hani i wnuczek :)
Jaką jestem babcią? Powiedziałabym o sobie, 
że jestem babcią czekającą. Ciągle coś przygoto-
wuję, kupuję i planuję na ich przyjazd. Bardzo 
chcę, żeby wizyty w Polsce kojarzyły im się jak 
najlepiej i żeby chciały tu jak najczęściej przy-
jeżdżać. W Brazylii, gdzie mieszkają przez cały 
rok, jest bardzo gorąco.  A mnie udało się spra-
wić im frajdę – pokazać śnieg, pojeździć wspól-
nie na łyżwach, na nartach i oczywiście ulepić 
razem bałwana!

Pan Dragon, etui na okulary La Viva! 
„Najlepsza Babcia na świecie”, 1 szt.
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 Uwielbiają wnuki i na wiele im pozwalają,
  ale potrafią także zaznaczyć granice, mówiąc  
 np.: „Kiedy grasz na trąbce, boli mnie głowa.  
 Proszę, odłóż ją. Może teraz narysujesz małą  
 myszkę, która gra cichutko na malutkiej  
 trąbce?”. Potrafią być asertywni, nie poświę- 
 cają się. Umieją odmówić, np.: „Dziś nie pój- 
 dę z tobą na plac zabaw, bo bolą mnie kola- 
 na. Ale możemy pograć w planszówkę”.

Uczą tego, co sami umieją, np. drobnych napraw, 
pieczenia ciastek, troskliwego zajmowania się zwie-
rzętami, rozróżniania ptaków po ich śpiewie czy 
nazw polnych kwiatów. Opowiadają o tym, co robili 
lub robią zawodowo, pokazują, że każda uczciwa 
praca jest powodem do dumy.

 Są. Nawet jeśli mieszkają daleko, starają się 
 być obecni w życiu wnuków. Dzwonią 
 do nich, piszą tradycyjne listy (to dla dziecka 
 duża atrakcja, dostać kopertę adresowaną  
 na jego imię i nazwisko), e-maile, SMS-y.  
 Uczą się nowych technologii, by móc przez  
 rozmowę wideo podtrzymywać bliską więź.  
 Wiedzą, która przytulanka jest ukochana,  
 znają imię ulubionego bohatera kreskówki.  
 W jakiś sposób uczestniczą w codzienności  
 dziecka, nie tylko w odświętnych rytuałach.

Zabierają wnuczka lub wnuczkę na wycieczki. 
To mogą być pełne emocji wyprawy w góry czy 
na ryby, ale także spacery po parku, wizyty w mu-
zeum lub na dworcu kolejowym. Gdy nie można 
wychodzić z domu, można wybrać się w podróż 
palcem po mapie albo opowiadać niesamowite histo-
rie o przeszłości lub przyszłości. 

 Nie traktują siebie zbyt serio. Czasem zrobią
  śmieszną minę, specjalnie ubrudzą sobie nos  
 bitą śmietaną. Pozwolą sobie wpiąć we   
 włosy różowe kokardy lub założyć kosmicz- 
 ny kask z kuchennej miski. Pomagają zbudo-
 wać fort z krzeseł, koców i poduszek, w któ- 
 rym można mieszkać przez całe popołudnie.

Umieją dostrzec moment, gdy wnuki zaczynają dora-
stać i traktują je odpowiednio do wieku. Do nasto-
latka nie mówią: „Pączusiu”, „Bąbelku”, „Kropecz-
ko”, nie próbują brać go na kolana ani nie traktują 
protekcjonalnie. 
 
 Potrafią rozmawiać, a nie tylko wypytywać 
 o oceny w szkole. Są ciekawi, jakie wnuk,  
 wnuczka ma zainteresowania, o czym marzy,  
 co lubi. Nawet gdy nie podzielają gustu 
 „dzisiejszej młodzieży”, szanują upodobania  
 i wybory. 

Do tego, by być ukochaną 
babcią czy ukochanym 
dziadkiem, nie potrzeba 
bliskiego pokrewieństwa. 
Można odgrywać rolę 
„przyszywanych” dziadków, 
wzbogacając życie dzieci 
w dalszej rodzinie czy 
wśród znajomych. 

Eloy, puzderko drewniane „Skarby Babci”, 1 szt. 
Tylko u nas

Czasem wchodzą w rolę nauczyciela (dobrych ma-
nier, majsterkowania, historii sportu itd.), a czasem 
ucznia – to znaczy uznają, że od młodszego poko-
lenia można nauczyć się ciekawych i przydatnych 
rzeczy, np. znajomości aplikacji w telefonie.

 Pokazują, co to znaczy, że „można na kogoś  
 liczyć”. Pomogą, poradzą, wysłuchają. Razem 
 (jako para) i osobno, co uczy, że troskę 
 i miłość można okazywać na różne sposoby.

Przygotowują swoje niepowtarzalne, kultowe dania, 
choćby to była jajecznica albo kanapki. Potrafią 
sprawić, że jakiś smak i zapach będzie się już zawsze 
kojarzył z beztroskim dzieciństwem i chwilami spę-
dzonymi pod opieką babci czy dziadka.
Dbają o siebie. Zdrowo się odżywiają, aktywnie 
wypoczywają. Wszystko po to, by jak najdłużej 
towarzyszyć bliskim i cieszyć się dobrym życiem. 

Rozpieszczam
i tulę
Maria Winiarska 
aktorka, influencerka

Bycie babcią to przedłużenie macierzyństwa, 
tylko już bardziej „na luzie”. Mogę rozpiesz-
czać i tulić moje wnuczki bez najmniejszych 
wyrzutów sumienia. Mam je w dalekiej Brazylii. 
Widujemy się rzadko, raz na pół roku, ale są to 
spotkania bardzo intensywne i pełne ciekawych, 
ważnych momentów. I to ta odległość zmobilizo-
wała mnie do tego, żeby aktywniej poruszać się 
w internecie. Dlatego właśnie założyłam profil na 
Instagramie, żeby móc podglądać w Instastories, 
co dzieje się u mojej córki Hani i wnuczek :)
Jaką jestem babcią? Powiedziałabym o sobie, 
że jestem babcią czekającą. Ciągle coś przygoto-
wuję, kupuję i planuję na ich przyjazd. Bardzo 
chcę, żeby wizyty w Polsce kojarzyły im się jak 
najlepiej i żeby chciały tu jak najczęściej przy-
jeżdżać. W Brazylii, gdzie mieszkają przez cały 
rok, jest bardzo gorąco.  A mnie udało się spra-
wić im frajdę – pokazać śnieg, pojeździć wspól-
nie na łyżwach, na nartach i oczywiście ulepić 
razem bałwana!

Pan Dragon, etui na okulary La Viva! 
„Najlepsza Babcia na świecie”, 1 szt.

fo
t. 

A
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne



132 133TRENDY Relacje

Eloy, puzderko drewniane „Skarby Dziadka”, 1 szt. 
Tylko u nas

Pan Dragon, etui na okulary Lord, „Dziadek przyjaciel 
na dobre i na złe”, 1 szt.

Eloy, poszewka dekoracyjna „Super Dziadek”, 
40 x 40 cm, 1 szt. 
Tylko u nas

Eloy, poszewka dekoracyjna „Super Babcia”, 
40 x 40 cm, 1 szt. 
Tylko u nas

Eloy, kapcie damskie „Królowa domu Babcia”, 1 szt. 
Tylko u nas

Eloy, kapcie męskie „Dziadek to ktoś, kto ma srebrne 
włosy i złote serce”, 1 szt.
Tylko u nas
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Pan Dragon, zestaw kubek + skarpety „Babcia rządzi”, 1 szt.

Pan Dragon, zestaw kubek + skarpety „Lord-Dziadek”, 1 szt.

Eloy, torba bawełniana „Najkochańsza Babcia”, 1 szt. 
Tylko u nas

Eloy, skarpety męskie „Kiedyś to było”, 1 szt. 
Tylko u nas

Eloy, skarpety damskie „Babcia numero uno”, 1 szt.
Tylko u nas

Eloy, skarpety męskie „Nie stary, lecz klasyczny”, 1 szt. 
Tylko u nas

Eloy, skarpety damskie „Super Babcia”, 1 szt. 
Tylko u nas

Eloy, torba bawełniana „Zjedz jeszcze”, 1 szt. 
Tylko u nas
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tekst

Anna Zięba

Badania dowodzą, że opiekunowie 
psów i kotów żyją dłużej, są zdrowsi 
i szczęśliwsi. Dzięki zwierzętom 
stają się optymistami, mniej martwią 
się tym, co przyniesie jutro. 

Pies i kot 
dbają 
o twoje 
zdrowie 

czasie pandemii wiele osób pochwa-
liło się na Facebooku zdjęciem za-
adoptowanego psa. Okazuje się, 
że podobną decyzję podjęli i wciąż 

podejmują mieszkańcy różnych zakątków świata. 
Zjawisko opisały media, tłumacząc, że skoro przymu-
sowo więcej czasu spędzamy w domach, to skończyły 
się obawy, że pies będzie przez wiele godzin sam. 

DBAJĄ O SERCE 
I UŁATWIAJĄ ZNAJOMOŚCI

Pierwszą grupą osób decydującą się na adopcję 
w czasie pandemii są ci, którzy przeszli na pracę 
zdalną. Elżbieta Malczyk z programu Adopciaki.pl 
powiedziała serwisowi Onet.pl: – W marcu spłynęło 
do nas prawie trzy razy więcej ankiet adopcyjnych 
niż normalnie w tym okresie. Myślę, że to efekt 
przyspieszenia decyzji o adopcji u osób, które już 
od dawna się do tego przymierzały. Bo teraz wszys-
cy są w domu, mogą psu czy kotu poświęcić czas 
i uwagę, więc to najlepszy moment na wprowadzenie 
go do rodziny. 
Na adopcję zwierząt ze schronisk często decydowały 
się też osoby starsze, zwłaszcza samotne. – Mieszkam 
sama, ale w normalnych czasach wcale nie czuję się 
samotna – mówi pani Urszula (78 lat). – Mam przy-
jaciółki, mam fantastycznego wnuka, który często 
mnie odwiedza. Jednak teraz uznałam, że bezpiecz-
niej będzie ograniczyć kontakty. Wypełniłam ankietę 
adopcyjną i tak w moim domu pojawił się Radzio, 
labrador-staruszek. Zupełnie przeorganizował moje 
życie, dzięki niemu mam więcej ruchu, bo regularnie 
wychodzimy na spacery, a poza tym gadamy, to zna-
czy ja opowiadam mu różne historie – śmieje się pani 
Urszula. – On jest świetnym słuchaczem.
Według badań opublikowanych w magazynie Ame-
rykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego właści-
ciele psów żyją dłużej i rzadziej zapadają na choroby 
układu sercowo-naczyniowego. Badania te, przepro-
wadzone przez naukowców z uniwersytetu w Uppsa-
li w latach 2001-2012, dotyczyły mieszkających sa-
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motnie Szwedów w przedziale wiekowym 40-85 lat, 
którzy przebyli zawał serca lub udar mózgu. Okazuje 
się, że wśród posiadaczy psów ryzyko śmierci w cią-
gu roku po zawale jest niższe o 33 proc., a po udarze 
o 27 proc. w porównaniu z osobami, które nie mają 
psiego towarzystwa. To bardzo dużo!
Autorzy badań zasugerowali, że dzieje się tak dlate-
go, iż właściciele psów są bardziej aktywni fizycz-
nie – trzeba je przecież regularnie wyprowadzać, 
co zmusza do kilku przechadzek dziennie na świeżym 
powietrzu, pozwala spalić kalorie i ogranicza czas 
spędzony np. przed telewizorem. A po drugie – nie 
cierpią z powodu samotności, bo na spacerach spo-
tykają się z innymi ludźmi i często nawiązują nowe 
znajomości. A przecież, jak powiedziała prof. Tove 
Fall z Uppsali: „Izolacja społeczna jest silnym czynni-
kiem ryzyka wpływającym na gorsze wyniki zdro-
wotne i może być powodem przedwczesnej śmierci”. 
Może dlatego właściciele psów rzadziej cierpią 
na depresję i stany lękowe? 

OBNIŻAJĄ STRES 
I POPRAWIAJĄ NASTRÓJ 

Trzeba też pamiętać, że zwierzęta oferują nam nie 
tylko własne towarzystwo, ale i bezwarunkową 
miłość. A badania dowodzą, że interakcja z nimi, 
głaskanie, przytulanie, dotykanie, słuchanie kociego 
mruczenia, może korzystnie wpływać na produkcję 
hormonów szczęścia – oksytocyny, serotoniny i do-
paminy – oraz obniżać poziom kortyzolu, hormonu 
stresu. Kontakt ze zwierzęciem – głaskanie lub zaba-
wa – obniża także ciśnienie krwi. 
Przeprowadzono też badania, które wykazały, 
że nawet samo oglądanie w internecie filmików, któ-
rych bohaterami są psy lub koty, uspokaja i popra-
wia nastrój (źródło: mentalfloss.com).
„Psy i koty żyją dniem dzisiejszym”, mówi dr Jay P. 
Granat, psycholog i terapeuta rodzinny, naukowiec 
z New Jersey. „Ciekawe, że takie myślenie przejmu-
ją także opiekunowie zwierząt. Po prostu przestają 
martwić się tym, co będzie jutro, bardziej doceniają 
to, co dzieje się tu i teraz”. 
Wielu psychologów podkreśla też fakt, że posiadanie 
zwierzęcia pozwala skupić się na czymś innym niż 
własne problemy ze zdrowiem czy starzeniem się. 
Wzięcie zwierzaka ze schroniska sprawia, że opie-
kun czuje się ważny, potrzebny, zwłaszcza jeśli 
adoptował zwierzę przez innych niechciane, starsze 
czy schorowane. 

Perfect Fit Junior, specjalistyczna karma dla kotów, 
bogata w kurczaka, 750 g

Shelma, karma mokra dla dorosłych kotów, z indykiem 
i rokitnikiem w sosie, 85 g 
Tylko u nas

Sheba Sauce Spéciale, mokra karma pełnoporcjowa 
dla dorosłych kotów, z indykiem i warzywami, 85 g

Shelma, karma mokra dla kotów dorosłych, 
z kurczakiem, wołowiną, indykiem i kaczką, 4 x 85 g
Tylko u nas
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Co mówi o tobie 
twój pies i kot 
 Z analizy portali randkowych wynika, że aż 
82 proc. kobiet jako „potencjalnie milszych” wska-
zuje tych mężczyzn, którzy mają domowe zwierzę 
i chętnie o nim rozmawiają albo wrzucają jego zdjęcia.
 Ludzie, którzy poświęcają się pracy naukowej, 
chętniej wybierają koty niż psy – wynika z badań 
przeprowadzonych na Uniwersytecie Wisconsin 
(USA). Chodzi prawdopodobnie o to, że koty wyma-
gają mniej uwagi – choćby dlatego, że nie trzeba ich 
wyprowadzać na spacery. 
 Wybór zwierzęcia potrafi wiele zdradzić 
na temat naszej osobowości – opiekunowie psów 
są z reguły bardziej towarzyscy, za to „kociarze” 
spokojniejsi, bardziej zamknięci w sobie.
 Z badań amerykańskiej kliniki Mayo wynika, 
że ludzie, którzy pozwalają, aby ich pies czy kot spał 
razem z nimi (niekoniecznie w łóżku, wystarczy 
w tym samym pokoju), o wiele rzadziej – aż o 41 proc.! 
– cierpią na bezsenność.
 Opiekunowie domowych zwierząt są w stanie 
szybciej dojść do siebie po utracie ukochanej osoby. 
Wiele osób mówi, że ogromną pociechą w takiej 
sytuacji była dla nich możliwość przytulenia się 
do psa czy też pogłaskania kota. Część przyznaje 
także, że łatwiej im było „porozmawiać” o swoim 
bólu ze zwierzęciem niż z przyjacielem czy też człon-
kiem rodziny.

Zanim 
adoptujesz 
Decyzja o adopcji zwierzęcia ze schroniska jest z pew-
nością szlachetna i godna pochwały. A pomagając 
bezdomnemu psu czy kotu, pomagamy także sobie. 
Jednak – jak sugeruje portal AgingCare – warto 
wcześniej rozważyć kilka kwestii. 
• Czy jesteś gotowa/gotów na zmianę? Jeśli prowa-
dzisz poukładany tryb życia, masz ulubione nawyki, 
musisz uświadomić sobie, że zwierzę wprowadzi 
naprawdę poważne zmiany i musisz być na te zmiany 
gotowa/gotowy.
• Czy miałeś już kiedyś psa lub kota? To nie jest 
warunek konieczny, ale opieka nad zwierzęciem jest 

dużo łatwiejsza dla osoby doświadczonej, która wie, 
z czym ona się wiąże.
• Czy masz jakieś ograniczenia ruchowe bądź nie-
pełnosprawności? Wyprowadzanie psa na pewno 
pomoże ci zachować sprawność fizyczną i poprawić 
kondycję, jednak zastanów się, zanim zdecydujesz się 
na takiego, który będzie potrzebował naprawdę spo-
ro ruchu, jak siberian husky, albo będzie wulkanem 
energii – jak jack russell terrier. Być może lepszym 
wyborem będzie zwierzę trochę starsze (szczeniak 
czy kociak wymagają sporo uwagi i szkolenia) albo 
o bardziej flegmatycznym temperamencie. A może 
łatwiej ci będzie opiekować się kotem niż psem. 
• Czy możesz zaplanować wydatki na zwierzę 
w swoim budżecie? Regularnie będziesz płacić za 
karmę czy koci żwirek. Dodatkowym kosztem są 
wizyty u weterynarza.

Shakira i ja jesteśmy 
nierozłączne 
Ewa Kasprzyk 
aktorka, opiekunka Shakiry 

Shakira ze względu na swoje cechy, czyli urok 
osobisty i małe gabaryty, jest dla mnie idealną 
towarzyszką. Dzięki temu stała się bywalczynią 
planów serialowych i prób teatralnych. Nie raz 
zresztą udało jej się zagrać razem ze mną w kil-
ku scenach. Teraz, kiedy jesteśmy nierozłączne, 
zastanawiam się, jak ja mogłam żyć bez Shakiry. 

„Cztery Łapy”, cztery-lapy.pl
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Winston, delikatne kiełbaski 
z serem i delikatne kiełbaski 
z wątrobianką, 40 g 
Tylko u nas

Winston Nature, puszka dla doro-
słych psów, drób i wołowina 
z warzywami ogrodowymi, 400 g,
Tylko u nas

Winston, karma pełnoporcjowa 
dla psów dorosłych, soczyste kąski 
z wołowiną i marchewką, 1,5 kg
Tylko u nas

Winston Nature, karma mokra 
dla dorosłych psów, kurze mięso 
i brukiew, 150 g 
Tylko u nas
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tekst

Anna Zięba

Męczy cię stres? Umyj podłogę. 
Potrzebujesz ruchu – ścieraj kurze. 
Gdy większość czasu spędzamy 
w domu, sprzątanie nabiera większego 
znaczenia. Rossmann jest na ten trend 
gotowy – mamy mnóstwo nowych 
produktów! Także do sprzątania 
w stylu eko.

Sprzątanie 
uszczęśliwia

laczego w ogóle sprzątam? Bo mama 
zawsze nalegała, żeby sprzątać? 
Bo w bałaganie nie mogę nic znaleźć? 
A może dlatego, że dobrze się czuję 

w czystym domu? 

POSPRZĄTAJ DLA ZDROWIA

Niektórzy mówią, że bałagan w domu przekłada się 
na bałagan w głowie. Coś w tym jest. „Journal of 
Personality and Social Psychology” opublikował ba-
dania, z których wynika, że osoby nieprzywiązujące 
wagi do sprzątania są bardziej narażone na depresję 
i częściej skarżą się na przewlekłe zmęczenie, mają 
też wyższy poziom kortyzolu (hormonu stresu) 
od tych, których mieszkania są posprzątane. 
Konkluzja: jeśli poziom stresu jest powiązany z prze-
strzenią wokół nas, to jej uporządkowanie może nam 
pomóc w walce ze stresem. Warto spróbować tej 
metody, zanim sięgniemy po środki uspokajające. 
Pomocny może być już sam proces sprzątania. 
Odkurzanie, mycie podłogi, okien, porządkowanie 
kuchni… to wszystko jest niezłym ćwiczeniem fizycz-
nym. A ruch, jak wiadomo, poprawia nastrój. 

D

Sprzątając regularnie, zapewnisz sobie regularną gim-
nastykę. Magazyn „Health” wymienia kilka czynno-
ści, które pozwolą ci z sukcesem spalić 100 kcal, a jed-
nocześnie sprawią, że dom będzie lśnił czystością: 
 godzina mycia i wycierania naczyń;
 godzina odkurzania (pamiętaj, że do 
 odkurzania nadaje się nie tylko podłoga, 
 ale też kanapa, fotele i tapicerowane krzesła);
 45 minut zdejmowania z suszarki wyschnię- 
 tego prania, prasowania i wkładania do szafy;
 35 minut dokładnego sprzątania łazienki;
 30 minut dokładnego mycia okien,
 30 minut porządkowania książek w biblio- 
 tece, oprawiania zdjęć rodzinnych oraz inne  
 drobne czynności, np. wymiana żarówki 
 czy baterii w pilocie;
 25 minut przemeblowywania mieszkania 
 – przesuwania stołu, krzeseł czy sofy w inne,  
 ciekawsze miejsca (ew. z powrotem).

CHAOS ROZPRASZA 

Czasem, gdy masz coś do zrobienia, a nie chce ci się 
do tego zabrać, zaczynasz wędrować po mieszkaniu 
w poszukiwaniu czegoś, czym można się zająć 
w zamian? Wszyscy to znamy. Otóż w mieszkaniu, 
w którym panuje chaos, znacznie łatwiej znaleźć coś, 
co odwróci twoją uwagę. Badanie opublikowane 
w amerykańskim serwisie National Library of Medicine 
dowodzi: wiele bodźców obecnych w tym samym cza-
sie w polu widzenia konkuruje ze sobą, powodując, 
że nasza uwaga skupia się trudniej, słabiej i na krócej 
na konkretnym zadaniu. A jeśli już się do tego zada-
nia zabierzemy, to jesteśmy mniej efektywni. Mówiąc 
obrazowo: trudno się skupić, gdy widzimy nieumyte
po obiedzie naczynia, ubrania z dwóch dni rzucone na 
krzesło, a na podłodze okruszki po ciastku, do którego 
nie wzięliśmy talerzyka. W uporządkowanym wnę-
trzu łatwiej się zasypia. Nie trzeba myśleć o rzeczach, 
których się nie zrobiło: nie zmyło naczyń, nie wypra-
sowało ubrań itp. W czystym, posprzątanym domu 
wystarczy rozejrzeć się przed pójściem spać, zobaczyć, 
że wszystko jest na swoim miejscu, a mózg odczuje 
to jako informację uspokajającą. Znaczenie ma także 
to, jak wygląda łóżko, czy jest zasłane, czy pościel 
jest czysta. Rano pamiętaj, aby uporządkować swoje 
miejsce do spania. To sygnał dla głowy, że z dobrą 
energią zaczynasz dzień i zrobisz wszystko, co sobie 
zaplanujesz. W każdym razie punkt pierwszy – ściele-
nie łóżka – można odhaczyć. 

PORZĄDEK WSPIERA ODPORNOŚĆ

Czysty dom to mniej zarazków, grzybów i bakterii. 
Kurz i alergeny gromadzą się łatwo na pościeli, dywa-
nach, wykładzinach, obiciach mebli, a to przyczynia 
się do nasilenia objawów alergii i astmy. Czasem 
kichamy, mamy ciągle lekki katar i myślimy, że to 
przeziębienie. A może to być nadmiar kurzu. 
Nie chodzi tylko o to, by częściej włączać odkurzacz. 
Ważne jest uporządkowanie przestrzeni i usunięcie 
zbędnych przedmiotów, na których zbiera się kurz 
i brud. 
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OnlyEco, hipoalergiczny płyn 
do mycia naczyń, 500 ml

OnlyEco, aktywna piana max 
kamień i rdza, 500 ml 
W wybranych drogeriach

Domol, ekologiczny środek 
do czyszczenia WC, 750 ml 
Tylko u nas

Domol, ekologiczny środek 
do czyszczenia łazienki, 750 ml 
Tylko u nas
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3.

4.
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4 Jan Niezbędny Zielony Dom, biodegradowalne 
ściereczki perforowane do czyszczenia na mokro 
i sucho, wym. 35 x 35 cm, 3 szt. 
W wybranych drogeriach

Jan Niezbędny Zielony Dom, worki na śmieci z taśmą 
60 l, 63 x 72 cm, 10 szt.

Jan Niezbędny Zielony Dom, zmywak uniwersalny 
wykonany z włókien naturalnych, 2 szt.
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Druga kwestia to przedmioty, których dotykasz 
codziennie:
•    często wymieniaj gąbki i ściereczki do zmywania, 
które są siedliskiem bakterii E. coli i grzybów (a bywa, 
że i salmonelli oraz gronkowca); nigdy nie używaj 
tych samych do czyszczenia kuchni i łazienki;
•    codziennie dokładnie myj zlewozmywak i dezyn-
fekuj odpływ przynajmniej raz na tydzień – w zlewie 
gromadzą się zarazki z opłukiwanej surowej żywności 
oraz brud i resztki jedzenia z naczyń, które płuczesz 
przed włożeniem do zmywarki;
•    pamiętaj o utrzymaniu w czystości kubeczka na 
szczotkę do zębów – gromadzą się w nim zarazki, 
pleśń i grzyby;
•    myj, odkażaj i dezynfekuj miski z jedzeniem dla 
domowych zwierząt, jak również kocie i psie zabaw-
ki, jeśli to niemożliwe – wymieniaj je na nowe;
•    mnóstwo zarazków gromadzi się w pojemniku 
na wodę w ekspresie do kawy; myj go regularnie, 
a raz na jakiś czas dokładnie wyczyść ekspres – są do 
tego specjalne środki, możesz też użyć wody z octem;
•    codziennie dezynfekuj baterię w umywalce – do-
tykasz jej po skorzystaniu z toalety i pozostawiasz 
na niej zarazki;
•    dokładnie myj i dezynfekuj blaty kuchenne, 
na których przygotowujesz jedzenie, pamiętaj także 
o pokrętłach kuchenki.

SPRZĄTANIE EKO DAWNIEJ I DZIŚ 

Wiemy już, że sprzątać trzeba i warto. Teraz pytanie 
– czym sprzątać. Od pewnego czasu zaczęliśmy zwra-
cać większą uwagę na to, aby nasze środki czystości 
były nie tylko skuteczne, ale i nie szkodziły środowisku. 
Kupujemy je w większych pojemnościach, szukamy 
opakowań typu refill (do ponownego napełnienia), po-
jemników szklanych albo powstałych z recyklingu 
bądź z resztek (np. fusów po kawie). Innymi słowy 
ograniczamy zużycie lub unikamy zaśmiecającego 
naszą planetę plastiku. Znaczenie mają także składy 
środków czystości. To nieprawda, że do porządnego 
sprzątania potrzebne są żrące chemikalia. Owszem, 
czyszczą doskonale, zabijają bakterie i grzyby, ale przy 
okazji mogą szkodzić. Nam, naszym dzieciom, naszym 
zwierzakom. Niszczą dłonie, mogą powodować aler-
gie, podrażnienia skóry, oczu i dróg oddechowych, 
a spłukane trafiają do wód gruntowych i zanieczyszcza-
ją środowisko. Dlatego właśnie warto wybierać pro-
dukty o składach bezpiecznych i dla nas, i dla otocze-
nia. Przecież dawniej, kiedy nie było chemikaliów, 

nasze babcie i prababcie jakoś sprzątały domy, praw-
da? Zainteresowało mnie, czego używały, kiedy goto-
we środki czystości nie były tak łatwo dostępne. Poro-
zmawiałam więc z trzema przyjaciółkami mojej mamy.

Pani Zofia (64 lata, pielęgniarka, wciąż pracuje): 
Soda oczyszczona. Używam jej i dziś, cieszę się, 
że w drogeriach można dostać większe opakowania 
– to duża oszczędność, bo sody do sprzątania idzie 
sporo. Pastą z sody i odrobiny wody łatwo można 
wyczyścić brudny zlew, fugi, deski do krojenia, czarną 
od sadzy szybę kominka, osad z kawy i herbaty w kub-
kach i szklankach, a nawet usunąć przypalone jedze-
nie z patelni (ma tę przewagę nad ostrymi środkami,
że nie porysuje dna naczynia). Poza tym świetnie chło-
nie nieprzyjemne zapachy – jeśli np. stary dywan 
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OnlyEco, hipoalergiczny płyn 
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OnlyEco, aktywna piana max 
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W wybranych drogeriach
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Tylko u nas
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zaczyna niezbyt ładnie pachnieć, można go posypać 
suchą sodą i po półgodzinie odkurzyć. To samo z buta-
mi – wystarczy wsypać do każdego po łyżce sody i zos-
tawić na noc, a rano wyciągnąć proszek odkurzaczem.
 
Pani Malwina (72 lata, emerytowana nauczycielka): 
Cytryna i ocet. Pamiętam, że kiedyś mieszanką soku 
z cytryny i soli czyściłam i odświeżałam blaty kuchen-
ne, a jeśli z odpływu w zlewie brzydko pachniało, 
wlewałam tam sok z cytryny rozpuszczony we wrząt-
ku. Sokiem usuwałam też kamienny osad na armatu-
rze kuchennej i łazienkowej – po prostu smarowałam 
krany i zostawiałam je na noc, a rano spłukiwałam. 
Rozcieńczonym dużą ilością wody sokiem z cytryny 
płukałam szklanki i kieliszki, żeby ładnie błyszczały 
– kwas usuwał wapienny osad. Połówka cytryny wsa-
dzona do lodówki skutecznie wchłaniała nieprzyjem-
ne zapachy, trzeba ją było tylko regularnie wymieniać. 
Z kolei rozcieńczonym octem myłam kafelki i pod-
łogę w łazience, szyby, lustra, kabinę prysznicową; 
od czasu do czasu odświeżałam też pralkę, wlewając 
szklankę octu do pojemnika na proszek i ustawiając 
puste pranie na 40-60 stopni.

Pani Bożena (74 lata, emerytowana księgowa): 
Takich domowych środków jest mnóstwo, długo 
by wymieniać. Ja często używałam do sprzątania 
rzeczy, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie były 
do tego przeznaczone. Na przykład tłuste plamy 
łatwo schodziły w praniu, jeśli się je zasypało 
pudrem dla dzieci, a pastą do zębów czyściłam 
całą łazienkę, od umywalki i brodzika, po muszlę 
klozetową i armaturę. Ze startego na wiórki szarego 
mydła, sody oczyszczonej i gorącej wody robiłam też 
papkę do czyszczenia trudnych zabrudzeń. Trzyma-
łam ją w szczelnie zamykanym słoiku. Wymyśliłam 
też sposób na to, żeby ta pasta ładnie pachniała: 
spryskiwałam ją perfumami. 

TRADYCJA I TECHNOLOGIA

Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy łączyć 
naturalne składniki z wygodą. W Rossmannie jest 
mnóstwo skutecznych, a przy tym bezpiecznych 
środków czystości. Mają ekologiczne składy, są przy-
jazne dla wegan, ich opakowania są biodegradowalne. 
Bardzo często występują w formie mocno skoncen-
trowanej, tak aby jedno opakowanie wystarczyło 
na bardzo długo. To fantastyczne połączenie trady-
cji z nowoczesnością. Z jednej strony w skład tych 

środków czystości wchodzą substancje używane 
niegdyś przez nasze babcie i prababcie, takie jak soda 
oczyszczona czy ocet, z drugiej zaś – ich formuły są 
unowocześnione, opracowane w laboratoriach przez 
naukowców, a składniki dokładnie przebadane. 
Dzięki temu nowoczesne środki czystości działają 
o wiele skuteczniej. Ich dodatkowym plusem jest pięk-
ny zapach, z reguły uzyskiwany dzięki naturalnym 
olejkom eterycznym. 

Są trzy powody, 
dla których trudno nam 
zachować porządek:

 Bo przez całe życie gromadzimy wokół siebie  
 rozmaite przedmioty. Jest ich coraz więcej,  
 upychamy je, gdzie możemy, zajmują miejsce  
 innym – a przecież żal wyrzucić. Bo są jesz-
cze dobre. Bo mamy do nich stosunek uczuciowy. 
Bo może kiedyś się przydadzą.

 Bo brak nam czasu – nawet na porządne  
 posprzątanie mieszkania trzeba przeznaczyć  
 sporo czasu, co dopiero, jeśli mamy dom. 
 Ale tu rozwiązanie jest proste – wystarczy 
wygospodarować pół godziny dziennie, podzielić 
pracę na etapy, wyznaczyć zadania rodzinie i sprzą-
tać krok po kroku.

 Bo już mamy mały bałagan. Jeśli i tak 
 w domu jest lekki nieporządek, to my  
ślimy sobie, że nic się nie stanie jak dorzucimy skar-
petki na podłogę, nie odłożymy na miejsce książki, 
a płaszcz, zamiast odwiesić do szafy, zostawimy 
na krześle. W ten sposób robi się błędne koło, a nie-
porządek rośnie.
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Klar, płyn do czyszczenia łazienki, ogórek 
i przywrotnik, 500 ml 
Tylko u nas

Klar, płyn do czyszczenia kuchni, bergamotka
i liść mięty, 500 ml 
Tylko u nas

Herbi Clean Natural Home, ziołowy płyn myjący szyby, 
z ekstraktem z żołędzi, 500 ml

Herbi Clean Natural Home, ziołowy płyn myjący 
naczynia, z ekstraktem z żołędzi, 500 ml
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Porządki 
na Instagramie 
Organisation porn to trend na Instagramie 
(hasztag „#organisationporn”) polegający 
na wrzucaniu zdjęć posprzątanych wnętrz 
lub idealnie uporządkowanych przedmiotów 
codziennego użytku. Pod tym hasłem 
zobaczymy pięknie ułożone w szufladzie 
kolorowe krawaty, pędzle do makijażu stojące 
w organizerze równiutko – od największego 
do najmniejszego – albo opatrzone ładnymi 
etykietami słoiki w spiżarni. Ciekawe przy-
kłady można znaleźć na profilu Things Organi-
zed Neatly czy Apartment Therapy.

Nie jedz 
kurzu! 
W 2017 roku Amerykańskie Towarzystwo 
Chemiczne opublikowało badania, z których 
wynika, że zwykły „domowy” kurz może 
być przyczyną otyłości. Zawiera bowiem 
substancje zaburzające gospodarkę hormo-
nalną i pobudzające nasze komórki do groma-
dzenia większej ilości tłuszczu. Innymi 
słowy – do tycia. Dotyczy to zarówno osób 
dorosłych, jak i dzieci – te, które dorastały 
w niewietrzonych i zabałaganionych mieszka-
niach, w dojrzałym wieku mogą mieć większe 
problemy z utrzymaniem wagi.
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słowy – do tycia. Dotyczy to zarówno osób 
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Konsultacja: 

dr n. med. Andrzej Szmurło, dermatolog 
z Kliniki Dr Chlebus w Warszawie

Po 
myciu
Nie wychodź z łazienki 
z mokrymi dłońmi. Dokład-
nie wytrzyj je ręcznikiem. 
Unikaj elektrycznych 
suszarek, bo wysuszają 
skórę i mogą być źród-
łem zarazków.

Przed wyjściem 
na mróz
Posmaruj dłonie 
kremem ochronnym. 
Na opakowaniu może 
być też napisane: 
krem zimowy, winter 
care, na mróz, na zimno, 
dla narciarzy.

Jedz 
zdrowe tłuszcze
Kwasy tłuszczowe 
omega-3 poprawiają 
jakość skóry i pomagają 
wygasić stany zapalne. 
Znajdziesz je w olejach 
roślinnych, orzechach, 
siemieniu lnianym, rybach 
lub suplementach.

Obstaw się 
kremami
Im częściej myjesz ręce, 
tym częściej powinny być 
smarowane. Nawet kilkana-
ście razy dziennie. Postaw 
kremy blisko umywalki, 
na biurku, na regale i noś 
w torebce.

Gdy dłonie 
zmarzły
Przemarznięte lub odmro-
żone dłonie rozgrzewaj 
powoli, delikatnie je 
masując. Możesz zanu-
rzyć je w letniej wodzie 
(ok. 25 stopni). Nigdy nie 
używaj gorącej wody!

Trzymaj 
krem 
przy łóżku
Dzięki temu nie zapomnisz 
przed snem posmarować 
dłoni grubą warstwą kremu 
regeneracyjnego. W skórki 
wokół paznokci możesz 
wetrzeć olejek.

Zakładaj 
rękawiczki
Chroń dłonie, 
gdy myjesz naczynia 
i sprzątasz. Wybieraj 
rękawiczki z warstwą 
bawełny w środku. 
Nigdy nie wychodź na 
mróz bez rękawiczek.

Na 
zakupach
Jeśli lubisz mydła w kostce, 
wybieraj glicerynowe lub 
oliwkowe, żeby nie niszczyć 
płaszcza lipidowego skóry. 
Na mydłach w płynie szukaj 
informacji, że mają neutral-
ne dla skóry pH. 

Nie czekaj 
na problem
Skóra dłoni łatwo się 
przesusza, a sucha łatwo 
pęka. Powstają trudno 
gojące się ranki, przez 
które mogą wnikać zaraz-
ki. Nie rezygnuj z kremów, 
gdy jest OK, bo zaraz 
może się to zmienić. 

Athapharma to rozgrzewające sole  
do kąpieli z olejkami eterycznymi.  
Która stanie się Twoją ulubioną? 

 Dobroczynna  
       kąpiel… 
dla głębokiego 

oddechu

dla odprężenia  

   i rozluźnienia 

dla  

zmęczonych  
pleców  
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