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Modne lato
W tym numerze mnóstwo przydatnych porad, w sam raz na środek wakacji. Koniecznie sprawdź proste tricki, które
poprawią Twój wygląd i ułatwią życie (str. 4). Poznaj banalny przepis na pyszną kawę
i dowiedz się, jakie nawyki sprawiają, że niektórym ludziom łatwiej utrzymać optymalną wagę (str. 8). Przed i po
szalonej nocy przydadzą się też porady dotyczące tego, jak zapobiegać i leczyć kaca. Jeśli to nie pomoże, tuż obok
znajdziesz sposób na makijaż, który tego kaca zamaskuje (str. 10). Do utrwalenia urlopowych wspomnień sprawdzi
się też kilka tricków, które sprawią, że Twoje selfie będzie idealne (str. 14). W drugiej części Magazynu znajdziesz
też tekst o internetowych zakupach prosto z Chin i felieton, który sprawi, że zaczniesz kwestionować to, co czytasz
w sieci. Warto poświęcić też chwilę
na artykuł o „naszej” zdrowej żywności (str. 20) i kilka ciekawostek dla zmotoryzowanych.
Nie zapomnij też o informacjach od wałeckich firm. Dowiedz się, dlaczego nie warto kupować okularów do czytania w supermarkecie i jak ważna jest wczesna diagnoza wad wzroku u dzieci (str. 9). Jeśli chodzi o najmłodszych i
ich rozwój, polecamy też tekst przedszkola „Tuptuś” (str. 5). Przeczytaj tez artykuł
o medycynie estetycznej Proeste (str. 6). Na koniec sprawdź, do jakiego zawodu, w którym praca jest pewna, przygotuje Cię PWSZ w Wałczu (str. 13).
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Moda na wędkowanie
Wędkarstwo, wbrew opiniom wielu obserwatorów rynku, staje się coraz modniejszym hobby.
Szybki tryb życia, Internet, media społecznościowe i gry komputerowe powodują, że mamy coraz
mniej czasu na odpoczynek. Jak się okazuje, wędkarstwo zaczyna być coraz bardziej popularnym
hobby, do którego lgną nie tylko mężczyźni na
emeryturze, ale także właściciele firm czy osoby
na kierowniczych stanowiskach. Zyskują na tym
łowiska komercyjne i zadbane akweny wodne,
gdzie można złapać okazałe ryby wymagające
coraz lepszego sprzętu. Wielu ambitnych młodych ludzi planuje swój odpoczynek nad wodą.
Może to być doskonała okazja na spotkanie towarzyskie, daleko od mediów i wszechobecnej
polityki. Przygotowania na zasiadkę to także
pewien ceremoniał, gdyż należy zaopatrzyć się
we właściwe zanęty, pelety, dodatki, przynęty
do połowu... Sprzęt musi być z dobrej półki –

szczególnie dotyczy to karpiarzy i sumiarzy, tak
by wyciągnięcie 20-kilogramowej ryby nie sprawiło problemu. Osoby wybierające spinning muszą być na bieżąco z trendami i zdobyć niemałe
umiejętności w rozpoznawaniu miejsc, w których może żerować ryba. Najbardziej wciągające
jest to, że nawet poznanie łowiska i znalezienie
najlepszej przynęty nie gwarantuje sukcesu na
innym łowisku czy też w następnym sezonie.
Wędkarskie hobby wciągnęło już wielu znanych.
Wśród nich można wymienić osoby takie jak
George Bush, który preferował multiplikatory i
Nikita Chruszczow uwielbiający wyprawy z teleskopem, a także Władimir Putin, który lubuje
się w połowach szczupaków. W Polsce można
spotkać nad wodą Lecha Wałęsę, Włodzimierza Cimoszewicza czy bp. Tadeusza Pieronka, a
także Opanię, Starsburgera i Olafa Lubaszenko.
Modę na wędkarstwo wyczuwają lokalni przedsiębiorcy, którzy zajmują się organizowaniem
warunków do połowów ryb na dzierżawionych

akwenach. Wśród takich firm warto wyróżnić
Wałeckie Ryby na Fali. To firma z Wałcza, która
dzierżawiąc jeden z popularnych akwenów (jez.
Zamkowe) stara się, aby było to prawdziwe wędkarskie eldorado.
Bardzo aktywnie zarybiamy jeziora które dzierżawimy, da to w przyszłości doskonały efekt
dla wędkarzy. Dziś już wyposażyliśmy łowiska
w łódki, które wypożyczamy zainteresowanym
wędkarzom. Na naszej działalności zyskuje także cały region turystyczny –mówi Tomasz Woźnica, jeden z twórców firmy.
Firm, które widzą przyszłość w wypoczynku
poza mediami i Internetem, za to nad wodą i
wśród natury, jest coraz więcej. Cena za połów
na komercyjnych łowiskach oscyluje w granicach 20 zł za dzień, a cały sezon to koszt w granicach 160 zł. Do tego koszt wędzisk i kołowrotków oraz przynęt, zanęt i akcesoriów.

Reklama
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Piękno tkwi w prostocie
Proste rozwiązania często okazują się najlepsze, a zmiana kilku szczegółów może zdziałać
cuda. Przedstawiamy sprawdzone tricki, które mogą totalnie odmienić Twój wygląd.
• Wklepuj, nie wcieraj
By jak najlepiej wykorzystać krem nawilżający,
nie wcieraj go w skórę! Sprawia to, że nierówno
go rozprowadzisz. Zamiast tego wklepuj krem,
który wchłonie się przez to bardziej efektywnie.
Zamaskuj podkrążone oczy
Odpowiedni kształt brwi może optycznie pomniejszyć worki pod oczami. Proste brwi zamiast łuków to rozwiązanie, dzięki któremu podkrążone oczy nie

• Bez wrośniętych włosów
Najprostszym sposobem na uniknięcie przykrego problemu wrośniętych włosów jest golenie
w kierunku, w którym rosną włosy. Golenie pod
włos jest niemalże gwarancją zafundowania sobie kłopotów.

• Perfumy na cały dzień

• Podkreśl kolor oczu

Na nadgarstku, za uszami... a może nie? Najlepsze miejsce na rozpylenie perfum to... Twoje kostki! Zapach się unosi, więc im niżej, tym
lepiej.

Prosta sztuczka sprawi, że Twoje oczy staną się
bardziej wyraziste. Delikatnie użyty eyeliner
i cień do powiek w kolorze fioletowym będzie
zauważalny tylko z bliska, a efekt jest znaczący.
Podwójna objętość włosów
Sekret tkwi w suchym szamponie. Po pierwsze, nałóż go na nasadę włosów i użyj suszarki,
wspomagając się okrągłą szczotką. Mieszanka
szamponu i naturalnego tłuszczu zadziała jak
volumizer. Kolejnym sposobem na zwiększenie
objętości jest nałożenie suchego szamponu na
końcówki włosów.

• Rzęsy jak marzenie
Powiększająca maskara może sprawić, że pod jej
ciężarem rzęsy opadną i przestaną być zalotnie
podkręcone. Rozwiązaniem jest rozpoczęcie od
wydłużającego, wodoodpornego tuszu. Potem
wystarczy zastosować volumizer.
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• Naturalny makijaż
Prosta filozofia dobierania makijażu oszczędzi
Twój czas i nerwy. Skoncentruj się na ustach i
policzkach, dobierając kolory z tej samej rodziny, najlepiej nie odbiegające od naturalnej barwy
Twoich ust.

• Spinka, która nie wypadnie
Jeden z najprostszych, a przy okazji najbardziej
przydatnych tricków. Spryskanie spinki suchym
szamponem spowoduje, że metal stanie się mniej
śliski i zostanie na swoim miejscu przez cały
dzień.
D.C.
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Z Tuptusiem łatwiej
Niepubliczne Przedszkole Specjalne Tuptuś w
Wałczu swoją działalność prowadzi
z powodzeniem od trzech lat. Pedagodzy specjaliści pracują z dziećmi (2,5 – 9 lat), które mają
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyposażenie instytucji i fachowe przygotowanie kadry zapewniają wspomaganie
wszechstronnego rozwoju dzieci ze spektrum
autyzmu, z zespołem Downa i innymi potrzebami.
– Wychodzimy do rodziców dzieci z ofertą współpracy w jakże trudnym wychowaniu
przedszkolaków ze specjalnymi potrzebami.
Zapewniamy terapie specjalistyczne: logopedyczną, ruchową, fizjoterapię, psychologiczną i
pedagogiczną. W swojej działalności tworzymy
podopiecznym spokojną i ciepłą atmosferę w
budowaniu relacji społecznych – mówi Mariola
Borkowska – dyrektor placówki.
Rozwój dzieci w wieku przedszkolnym jest najważniejszym etapem w ich życiu. W tym okresie
dzieci poznają środowisko, w którym przyjdzie
im żyć. Nawiązują kontakty
z otoczeniem,
poznają podobnych sobie kolegów i koleżanki,
uczą się świata. (Uwielbiają zajęcia w sali doświadczania świata). Przedszkole Tuptuś w tej
drodze im pomaga, ukierunkowuje, stymuluje
rozwój psychofizyczny.
– Od czasu, gdy mój syn chodzi do Tuptusia, jest
mi łatwiej pracować z dzieckiem w domu. Wiem,
na co zwracać uwagę i zawsze mogę konsultować się z pracownikami przedszkola – mówi
mama jednego z podopiecznych przedszkola. –
By powierzyć dziecko opiece innych, trzeba być
pewnym ich przygotowania i doświadczenia. Ja
jestem pewna. Wiem, że mój syn otoczony jest
ciepłem, ale jednocześnie konsekwentnie realizowany jest Indywidualny Program Edukacyjno
– Terapeutyczny. Moje dziecko zaczęło mówić
i reagować na nowe bodźce.
Dyrektor przedszkola optymistycznie patrzy w
przyszłość. W nowym roku szkolnym zrealizuje
bardzo ciekawy plan dalszego rozwoju przedszkola, współpracy ze środowiskiem lokalnym i
nie tylko, a jako priorytet pedagodzy – specjaliści przyjmą uczenie dzieci jak największej samodzielności w samoobsłudze.
Warto przypomnieć, że rodzice płacą tylko za
wyżywienie, opieka i terapia są
za darmo.
Grupy są maksymalnie czteroosobowe. Każdą
grupą opiekuję się dwoje wykwalifikowanych
nauczycieli, często z dodatkową specjalizacją.
Ponadto w przedszkolu ogromną wagę przypisuje się do odpowiedniej diety, którą dostosowuje
się do orzeczonej niepełnosprawności, bo np.

dzieci ze spektrum autyzmu nie tolerują cukru.
Łatwiej jest, gdy rodzice mogą mieć wsparcie w
wychowaniu swoich pociech. Łatwiej jest dzie-

ciom, gdy pracują z nimi doświadczone i pełne
poświęcenia osoby. Wtedy życie rodziców i dzieci staje się prostsze. Z Tuptusiem łatwiej.
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MEDYCYNA
ESTETYCZNA:

BY CZUĆ SIĘ DOBRZE
ZASADNICZYM CELEM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ JEST
POPRAWA WYGLĄDU I JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTA.
W DZISIEJSZEJ DOBIE BARDZO WIELE CZYNNIKÓW
WPŁYWA NEGATYWNIE NA NASZE ŻYCIE I WYGLĄD
CIAŁA. ROZWÓJ CYWILIZACJI, ZŁE NAWYKI
ŻYWIENIOWE, PALENIE PAPIEROSÓW, STRES,
NADMIERNE ZMĘCZENIE, SPRZYJAJĄ
PRZYSPIESZONYM PROCESOM STARZENIA.

Medycyna estetyczna jest stosunkowo młodą dziedzina
medycyny. Powstała w roku 1973 roku we Francji i od tego momentu rozwija się bardzo szybko. W Polsce zaistniała oficjalnie
w 1993 roku jako Sekcja Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Od roku 2010 istnieje Polskie Towarzystwo
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Lekarze medycyny estetycznej skupieni są w Międzynarodowym Związku Medycyny Estetycznej z siedzibą w Paryżu.
Dział medycyny estetycznej można ulokować między chirurgią
plastyczną w kosmetologią. Obszar działania skupia się na poza
chirurgicznych, mało inwazyjnych zabiegach, dość mocno ingerujących w głębokie warstwy skóry i tkanki podskórnej. W odróżnieniu od kosmetologii, która ogranicza się do powierzchownych
zabiegów. Zabiegi medycyny estetycznej stają się z dnia na dzień
bardzo popularne. Niestety do Polskiego Towarzystwa Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging dociera coraz więcej zgłoszeń dotyczących powikłań i poważnych zaniedbań. Dotyczy to najczęściej
zabiegów wykonywanych przez osoby do tego nieuprawnione i
nieprzygotowane merytorycznie.
Dużym zagrożeniem staje się stosowanie tanich preparatów niewiadomego pochodzenia pojawiających się na rynku w ramach
różnych, często nie do końca określonych praktyk. Dlatego też
stosowanie tzw. wypełniaczy (kwasów hialuronowych) bądź toksyny botulinowej (botoksu) i innych bez okazania oryginalnego,
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firmowego, nienaruszonego opakowania powinno budzić wątpliwości.
Wybierając gabinet medycyny estetycznej powinno się kierować
wiedzą, czy lekarz w nim pracujący jest certyfikowanym członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti-Aging.
Mamy wówczas pewność, że jest to doktor o wysokich kwalifikacjach, stale podwyższający swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i kongresach, jak również kursach i zajęciach
praktycznych przy procedurze wprowadzania na rynek polskich
nowych preparatów czy stosowania nowych technik zabiegowych.
Poczucie naszego bezpieczeństwa zwiększy się również, gdy skorzystamy z pozytywnych opinii i poleceń zadowolonych pacjentów wcześniej korzystających z usług danego gabinetu.
Gabinet Medycyny Estetycznej PROESTE oferuje szeroką gammę zabiegów: upiększających twarz i skórę całego ciała, piersi,
usuwania miejscowego nadmiaru tkanki tłuszczowej z brzucha,
ud, pośladków i klatki piersiowej, likwidacji zmian barwnikowych, guzków, likwidacji naczynek na twarzy i kończynach dolnych, likwidacji trądzika i zmian potrądzikowych, depilacji tzw,
wąsika, nadmiernego owłosienia na rękach, klatce piersiowej, nogach, czy tzw. bikini. Zajmujemy się również usuwaniem żylaków
kończyn dolnych oraz korekcją innych niedogodności ludzkiego
ciała.
W praktyce naszej w procesie upiększania lub korygowania poszczególnych obszarów ludzkiego ciała stosujemy zasadę: „co dobre i najlepsze, daje dobre i długotrwałe efekty”. Aby uzyskiwać
takie efekty i zadowolenie naszych pacjentek i pacjentów stosujemy preparaty czołowych firm działających na rynku polskim

w dziedzinie medycyny estetycznej. Posiadamy w swojej ofercie
znakomite preparaty kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej i
różnego rodzaju nici liftingujących.
W gabinecie PROESTE wykonujemy zabiegi: modelowania i
powiększania ust, powiększania i modelowania policzków, owalu twarzy, likwidacji bruzd i zmarszczek, tzw. lwich zmarszczek,
„kurzych łapek”. Stosowane w naszym gabinecie nici liftingujące
są w pełni wchłanialne. Nici te po wykonanym praktycznie bezbolesnych zabiegu, dają naturalny i widoczny efekt na twarzy i innych okolicach ciała. Różnorodność nici wchłanialnych daje duże
możliwości korekty praktycznie całej twarzy, szyi, dekoltu, piersi,
kończyn i dłoni. Zastosowanie nici „podciąga” opadająca skórę,
likwidując między innymi tzw. chomiki, podbródek, policzki, skórę szyi.
MEZOTERAPIA swoją popularność wśród pań i coraz częściej
panów zawdzięcza szybko widocznym efektom rewitalizującym.

Poczucie młodości i piękny wygląd podnosi samoocenę każdego
z nas. Mezoterapia poprawia mikrokrążenie w tkance podskórnej i
metabolizm komórek, stymuluje fibroblasty do produkcji kolagenu oraz elastyny, wspomagając procesy prawidłowego odżywiania
skóry. Jako metoda niechirurgiczna, jest praktycznie bezbolesna
i całkowicie bezpieczna. Mezoterapia to również idealny sposób
na przygotowanie skóry przed innymi zabiegami medycyny estetycznej takimi jak wypełnianie tkanek miękkich (kwas hialuronowy), toksyna botulinowa (botox) czy nici wchłanialne liftingujące.
Najlepsze i satysfakcjonujące efekty osiągniemy wtedy, gdy nie
poprzestaniemy na jednym zabiegu, lecz poddamy się całej serii.
Skuteczność oraz czas utrzymania się pozytywnych zmian skóry
po mezoterapi zależą od wielu czynników, m.in. struktury tkanki
skórnej, wieku, trybu życia czy diety. Z reguły, efekty cyklu zabiegów widoczne są przez około 5-6 miesięcy. W naszym Gabinecie
PROESTE używamy najwyższej jakości mezokoktajle.
Do zabiegów usuwających trądzik i zmiany potrądzikowe, depilacyjnych, i fotoodmładzania stosujemy nowoczesny sprzęt klasy
VPL ULTRA PLUS. Do likwidacji żylaków kończyn dolnych, w
sposób praktycznie bezbolesny i mało inwazyjny, stosujemy nowoczesny aparat kriochirurgiczny.
W czasie każdej wizyty kierowani zasadą pełnej jawności omawiamy i tłumaczymy istotę problemu, sposoby jego rozwiązania
jak również przewidywane skutki. W swoich kontaktach z pacjentami staramy się tworzyć atmosferę wzajemnego zaufania, a
przede wszystkim poczucia pełnego bezpieczeństwa dla pacjenta.
Po zabiegach, podczas rutynowej wizyty kontrolnej sprawdzamy
efekty i niekiedy, jeśli jest taka potrzeba, dokonujemy bezpłatnie
drobnych korekt.
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Przepis na dobrą kawę
Pijesz ją codziennie i raczej nie zastanawiasz się, co można w niej zmienić.
Tymczasem istnieje mnóstwo kreatywnych sposobów podania kawy,
które wzbogacą jej smak.
Na zimno

mysł wart wypróbowania.

Nie chodzi o to, by zapomnieć i pozwolić kawie wystygnąć. Jeśli chcesz spróbować czegoś
nowego, zainteresuj się metodą parzenia na
zimno (cold brew). Zmielone ziarna zalewa się
w niej wodą o temperaturze pokojowej. Po wymieszaniu trzeba pozwolić jej „przegryźć się”
przez przynajmniej kilka godzin. Gotowy napój
ma zmieniony smak, jest delikatniejszy i można przechowywać go przez kilka dni. Zaleca się
użycie 5 gramów kawy na 100 ml wody.
Do gotowego napoju można dodać limonkę lub
miętę.

Z przyprawami

Z sokiem

Z masłem

Połączenie mrożonej kawy i świeżego soku z pomarańczy lub latte wzbogaconego odrobiną soku
z malin może wydawać się ryzykowne, ale to po-

Świeżo zmielona kawa z łyżką masła i oleju kokosowego dostarczy kilkuset kalorii i jest ponoć
świetnym sposobem na zrzucenie kilku kilogra-

Oprócz „zwyczajnego” cynamonu, kardamonu
czy posypki czekoladowej istnieją mniej oczywiste sposoby na wzbogacenie i urozmaicenie
smaku kawy. Może to być coś ostrego, na przykład chilli lub pieprz cayenne, ale też zupełnie
nieoczywista… sól.
Szczypta soli zmniejsza gorycz i zdaniem niektórych poprawia smak oraz pienistość napoju.
Sposób ten praktykowany jest między innymi w
Turcji.

mów. Sekret ma tkwić w dostarczeniu organizmowi porannej dawki tłuszczów nasyconych,
zachęcając go w ten sposób do spalania również
tego zmagazynowanego w ciele. Według propagatorów tego sposobu zastąpienie śniadania taką
kawą i wyeliminowanie węglowodanów z diety
to niezły sposób na zbędne kilogramy.
J.G.

Szczupłe nawyki
Jesz śniadania, gotujesz własne posiłki, często się ważysz, unikasz bezsensownych diet
i jesteś w ciągłym ruchu? Jeśli tak, to prawdopodobnie jesteś szczupłą osobą.
Kilka zachowań powtarza się wśród większości
szczupłych ludzi. Naśladowanie ich nie jest receptą na wszystkie problemy, ale może być niezłym sposobem na poprawienie swojego zdrowia. Od czego zacząć?

Ruszaj się

dawki energii.

Powstawaniu nadwagi sprzyja siedzący tryb życia. Reakcją na uświadomienie sobie tej prostej
prawdy jest często rozpoczęcie intensywnego
treningu na siłowni lub próba zmuszenia się do
przebiegnięcia kilku kilometrów dziennie. Tymczasem kluczem do zdrowia jest umiarkowany
wysiłek, a liczy się każda, nawet krótka aktywność. Już półgodzinny spacer poprawi naszą sytuację, a najlepszym sposobem na łapanie ruchu
jest tryb życia oparty na ruchu.

Kontroluj się

Zjedz śniadanie
Pierwszy posiłek daje organizmowi energię na
sporą część dnia, a przede wszystkim przekonuje
nasze ciało, że nie dzieje się złego i nie trzeba
zacząć oszczędzać na potem. Odkładanie tkanki
tłuszczowej może być reakcją na nieregularne
posiłki i samoregulacją organizmu, który wie, że
sam musi zadbać o dostarczenie sobie porannej
8

Jednym z prostszych nawyków jest świadomość
własnej wagi. Szczupli ludzi albo ważą się częściej, albo szybko zauważają, że ubrania zaczynają robić się ciasne. I mogą zareagować na
zmiany skuteczniej.
Jedz z głową
Nie musisz głodować, nie musisz szukać kolejnej
cudownej diety. Wystarczy rozsądek i jak najczęstsze gotowanie posiłków wykorzystujących
nieprzetworzone, zdrowe składniki. Popadanie
w skrajności, czyli karmienie się fast foodami
na zmianę z dwudniową głodówką i tygodniem
diety kapuścianej nie tylko nie pomoże zrzucić
kilogramów, ale też zwyczajnie wyniszczy organizm.
P.P.
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Rodzicu,

zadbaj o wzrok swojego dziecka!
To od nas, rodziców, zależy rozwój dziecka a
zwłaszcza jego wzrok. W pierwszym etapie życia, jeżeli dziecko nie manifestuje niepokojących objawów, nie zezuje, prawidłowo reaguje
na to, co dzieje się wokół niego, to wystarczy,
że będzie zbadane w trzecim roku życia. Natomiast jeżeli wiemy, że rodzice mają wadę
wzroku i pomimo, że nie obserwujemy jakiś
niepokojących objawów, to dziecko powinno
być zbadane do 12-go miesiąca życia przez lekarza okulistę. Sprawdzenie, czy dziecko ma
wadę wzroku i czy musi nosić okulary, czy
nie? W dzisiejszych czasach zaleca się noszenie okularów w okresie niemowlęcym. Ma to
ogromne znaczenie i aby wzrok rozwijał się
prawidłowo, koniecznie musi być skorygowana wada wzroku.
Objazdowe, bezpłatne lub za przysłowiową złotówkę badania wzroku, to praktyka stosowana
przez wiele firm podających się za „optyczne”.
Zazwyczaj przyjeżdżają do przedszkoli i szkół.
Dzieci otrzymują ulotki, które mają zachęcić rodziców do skorzystania z ich usług, a w szczególności wykonania usług na ich podstawie. Warto
jednak uczulić rodziców i dyrekcje tych placówek przed takimi praktykami. Badanie wzroku
naszych dzieci należy powierzyć specjalistom
takim jak lekarzom okulistom i optometrystom.
Jak informuje Marek Modzelewski, oprometry-

sta i właściciel salonu optycznego: „Układ wzrokowy dziecka wymaga badania wzroku w profesjonalnym gabinecie lekarskim, czasami przy
użyciu środków farmakologicznych. Aby móc
je zaaplikować, trzeba mieć odpowiednie kompetencje. Bardzo często ograniczamy się jedynie
do ostrości widzenia, pomijając wiele aspektów
skomplikowanego procesu widzenia jakimi są
między innymi obuoczność, funkcje wzrokowo-motoryczne, akomodacja, postrzeganie
/percepcja/, orientacja. Prawidłowe widzenie ma
niesłychany wpływ na wiele innych procesów
życiowych człowieka. W wielu pracach naukowych wykazano, iż ma również ścisły związek
z postępami w nauce naszych dzieci. Dla tego
musimy wiedzieć, kiedy należy zgłosić się do
specjalisty. Z pomocą przychodzi tu optometria.
Specjaliści opracowali „listę niedomagań funkcjonalnych układu wzrokowego.”. Na podstawie
wypełnionej tabeli, występowanie niedomagań i
ich częstotliwości możemy stwierdzić, czy przypadkiem nie musimy zgłosić się z dzieckiem o
pomoc. Pełna lista dostępna jest w salonie M.
Modzelewskiego, a oto niektóre z trzydziestu
niepokojących sygnałów:

• Gorsze widzenie pod koniec dnia
• Przechylanie głowy/zamykanie jednego oka
przy czytaniu
• Trudności z przepisywaniem z tablicy
• Unikanie pracy z bliska/czytania
• Omijanie krótkich słów przy czytaniu
• Pisanie „pod górkę” lub „z górki”
• Przesuwane cyfr/kolumn liczb
• Obniżony poziom rozumienia czytanego tekstu
• Trudności z wykonywaniem zadań na czas
• Zawsze mówi „nie potrafię”, zanim jeszcze
spróbuje
• Unikanie sportów/zadań ruchowych
• Słaba koordynacja oko-ręka (brzydkie pismo)
• Problemy z ocenianiem odległości
• Niezręczność (przewracanie przedmiotów)

• Zamazywanie obrazu przy patrzeniu blisko
• Podwójne widzenie
• Bóle głowy przy pracy z bliska
• Łączenie się (zlewanie) słów przy czytaniu
• Pieczenie, swędzenie, łzawienie oczu

Gotowe okulary:
zdradliwe rozwiązanie
Tanie i dostępne od ręki. Okulary gotowe wydają się niezłą alternatywą dla wizyty u specjalisty, ale optometryści ostrzegają przed ich długotrwałym stosowaniem. Wśród wad takiego
rozwiązania jest między innymi jednakowa moc
soczewek dla obu oczu (u 15% ludzi występuje
różnica w wadzie wzroku prawego i lewego oka
przekraczająca 1 dioptrię) prowadząca do dyskomfortu, brak korekcji astygmatyzmu i brak dopasowania okularów do rozstawu źrenic pacjenta. Skutkami ubocznymi stosowania gotowych

okularów mogą być bóle oczu i głowy, podwójne
widzenie, nudności, łzawienie, swędzenie i zmęczenie. Okulary gotowe pod żadnym pozorem
nie mogą być stosowane długotrwale, a także
wykorzystywane do prowadzenia samochodu i
oglądania TV. W celu przeprowadzenia pełnego
badania wzroku należy udać się do specjalisty.
Podobnie ma się sprawa z zabarwianymi soczewkami okularowymi wykonanymi z niewłaściwych materiałów. Źrenica ukryta za ciemną
soczewką /nieposiadającą filtra UV/ rozszerza

się, a więc wpuszcza więcej promieni UV do
wnętrza oka. Sprawia to, że okulary tego typu
szkodzą, zamiast pomagać. Bezpieczne soczewki powinny być wykonane z materiału o indeksie
wyższym niż 1,53 lub posiadać dodatkowy filtr
UV 400. Salon M. Modzelewskiego w Wałczu to
najlepsza gwarancja na to, że okulary będą idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.
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Makijaż na kaca
Czasem da się to przespać, czasem da się odchorować w domu,
a czasem po prostu trzeba pędzić dalej. Jak „zamalować” kaca?
Pogrubione brwi
Barwiony żel do brwi sprawi, że nie będziesz
wyglądała jak po nieprzespanej nocy. Pełniejsze,
grubsze brwi sprawią, że zyskasz mniej zmęczony wygląd, a żel pomoże utrzymać ten stan przez
cały dzień.

Chłodzący krem pod oczy
„Zmęczony” wygląd prawdopodobnie wynika z
tego, że rzeczywiście czujesz się zmęczona. I widać to szczególnie po Twojej twarzy. Odpowiedni kosmetyk nawodni skórę i zmniejszy worki
pod oczami. Dodatkowa zaleta chłodzącego kremu to uczucie świeżości i lekkiego pobudzenia.
Będzie Ci trochę łatwiej się dojść do siebie.

Nawilżający tonik
Bez względu na to, czy pamiętałaś o starciu makijażu, Twoja skóra będzie rano sucha, odwod-

niona i niegotowa do kolejnego dnia. Ty pomoże
odpowiedni tonik. Świetnie sprawdzi się taki o
różanym aromacie, który nie dość, że przygotuje
skórę na krem, to w naturalny sposób poprawi
Twój nienajlepszy przecież nastrój.

Niebieskie krople do oczu
Zmęczone, zaczerwienione, załzawione… Twoje
oczy raczej nie wyglądają zachęcająco. Polecanym trickiem są specjalne krople, najlepiej takie
z naturalnym ekstraktem roślinnym.

Balsam do ust
Odwodnienie na pewno odbije się na stanie Twoich ust. Regenerację przyspieszy odpowiedni
balsam nawilżający. Pozbądź się martwej skóry i
zastosuj odpowiednio tłusty kosmetyk. Dodatkową pomocą może służyć jasny, lekki finisz.
P.P.

Wygraj z kacem
Przedstawiamy sprawdzone sposoby na zminimalizowanie
nieprzyjemnych skutków picia.
Lepiej zapobiegać…
Podstawową poradą jest oczywiście wcześniejsze przemyślenie swoich możliwości i ustalenie
rozsądnego limitu, ale pomysły tego typu tracą
na atrakcyjności z każdym wypitym drinkiem.
Łatwiej zacząć więc od przygotowania organizmu do poradzenia sobie z toksycznym, bądź
co bądź, alkoholem. Dobry sen poprawi szanse
układu odpornościowego. Kolejnym krokiem
jest powiększona dawka witamin (owoce bądź
multiwitamina) i nawodnienie ciała. Znaczenie
ma też posiłek przed zakrapianym wieczorem. W
metabolizowaniu alkoholu pomaga tłuszcz, proteiny i węglowodany, których masę znajdziemy
choćby w czerwonym mięsie. Stek będzie więc
lepszym wyborem niż sałatka.

…ale warto też działać w trakcie…
Przed atakiem „kaca mordercy” ustrzeże stosowanie się do kilku zasad, o których warto pamiętać już podczas imprezy. Po pierwsze, ogranicz
lub zrezygnuj z tytoniu. Związek między pale10

obniżenie odporności. Podczas picia może nam
się wydawać, że jesteśmy niezniszczalni, ale tak
naprawdę zarazki mają do nas znacznie łatwiejszy dostęp. Dlatego zaleca się dokładne mycie
rąk, które nie tyle zmniejszy przyszłego kaca, co
ochroni nas przed wzbogaceniem jego efektów o
dreszcze i bóle mięśni.

…lub ostatecznie już po fakcie
niem i długością (oraz intensywnością) kaca został udowodniony naukowo. Kolejną przyjemnością, której lepiej nie ulegać jest szampan. Może
i działa szybciej, ale też prowadzi do gorszego
kaca.
Pozytywną zmianą będzie za to przerzucenie się
na jak najlepszy, czysty alkohol. Wódka i gin
zawierają mniej toksyn niż kolorowe trunki takie jak rum lub whisky. Różnica w toksyczności
może też wynikać ze sposobu produkcji, więc
„inwestycja” w lepszą wódkę to dobry pomysł.
Szczególnie z perspektywy następnego ranka.
Często pomijanym „skutkiem ubocznym” jest

Prędzej czy później okaże się, że zapomnieliśmy
o dobrych radach i potrzebujemy czegoś na bolesną rzeczywistość „dnia po”. Klin nie wchodzi
w grę – w ten sposób tylko odsuwa się nieuniknione. Pomaga za to lekka jajecznica na śniadanie (zawarta w nich cysteina ułatwia rozkładanie
toksyn wywołujących ból głowy) oraz… Sprite.
Tak, chińscy naukowcy przebadali 57 napojów i
doszli do wniosku, że Sprite najlepiej wspomaga
metabolizm alkoholu. Na drugim biegunie leżą
ziołowe herbatki, które spowalniają ten proces i
sprawiają, że kac trwa dłużej.
D.C.
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Po rozstaniu do fryzjera
Dlaczego zmiana fryzury, często radykalna,
to jeden z pierwszych pomysłów, na który decyduje się kobieta po rozstaniu?
Wytnij to z siebie
Przykłady można z łatwością odnaleźć w świecie
celebrytów. Plotki o końcu związku danej aktorki czy piosenkarki bardzo często przeplatają się
z doniesieniami o kompletnie nowej fryzurze.
Katy Perry udokumentowała swoją przemianę
w krótko obciętą blondynkę na Instagramie. A
wszystko tuż po rozstaniu…
Potrzeba umocnienia samej siebie, porzucenia
przeszłości i przygotowania się na nowy etap
życia to nie tylko dobra motywacja do zmiany
wyglądu, ale też zdrowy psychologiczny mechanizm, który możesz wykorzystać na własną korzyść. O ile nie pozwolisz mu się „zjeść”.

Poczuj się ze sobą dobrze
Przemiana jest kusząca, ale nie może być celem
samym w sobie. Najważniejsze, by w nowym
wydaniu czuć się pewnie. Dobry fryzjer nie powinien wręcz pozwolić Ci na zrobienie ze swoimi włosami wszystkiego – ostateczny rezultat
musi zadowolić Cię także tydzień później, gdy
emocje już opadną.
Zanim postanowisz więc ściąć półmetrowe loki,
daj sobie chwilę i pozwól fryzjerce lub fryzjerowi wyrazić swoją opinię. Wychodząc z salonu
powinnaś czuć ulgę i gotowość do zmierzenia się
z rzeczywistością. Fryzura może odmienić Cię w
kilka chwil, ale przede wszystkim ma „podbijać”
Twoją wewnętrzną siłę i dodawać Ci seksapilu, a
nie wyrażać Twój przejściowy stan. Szczególnie,
gdy nie czujesz się najlepiej.
J.G.
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5 kroków do
zdrowych paznokci
Złe nawyki takie jak obgryzanie sprawiają,
że Twoje paznokcie wyglądają źle?
Zacznij o nie dbać od zaraz, stosując się do kilku prostych zasad.
1. Podręczne narzędzia

Mini-zestaw składający się z obcinaczki, nożyczek i pilniczka to niewielki wydatek, który
może pomóc utrzymać paznokcie w dobrym stanie i jest świetną alternatywą do radzenia sobie
z problemem odrywających się skórek i strzępiących się paznokci przy pomocy własnych
zębów…

2. Produkty wzmacniające

Wzmacniacze i odżywki regenerują i poprawiają
stan paznokci, powstrzymując łamanie i pękanie.
Dobry wzmacniacz, na przykład z ekstraktem z
alg morskich lub zielonej herbaty można kupić
już za kilkanaście złotych.

3. Witaminy

Warto działać również od środka. Paznokcie
wzmacnia wapń, żelazo i witaminy z grup B, A
czy E. Preparaty dostępne na rynku zawierają
choćby skrzyp, cynk czy niacynę. Dostarczaniu
odpowiednich składników odżywczych sprzyja
też dieta bogata w orzechy włoskie, ryby, produkty mleczne i chude mięso.
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4. Kuracja torebkami herbaty

Z efektami obgryzania pomagają walczyć…
herbaciane torebki. Wysyp zawartość, wytnij z
torebki mały kwadrat o szerokości paznokcia,
nałóż lakier bazowy i przykryj górną połowę paznokcia torebką. Wyrównaj, odczekaj 15 minut i
nałóż kolejną warstwę lakieru. Po wyschnięciu
użyj pilniczka i, jeśli powierzchnia paznokcia
jest już wystarczająco gładka, pomaluj paznokcie.

5. Paznokcie żelowe

Na rynku dostępne są zestawy do samodzielnego wykonania żelowych paznokci. Lampa LED
sprawia, że suszenie trwa zaledwie minutę, a w
zestawie znajduje się wszystko, co potrzebne do
usunięcia i ponownego nałożenia.
J.G.
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Zawód z przyszłością
Dziesiątki tysięcy etatów w Polsce i bogatych krajach Europy, coraz lepsze zarobki i rosnący
prestiż profesji. Pielęgniarstwo i położnictwo to kierunki, które gwarantują znalezienie
pracy i pozwalają spełniać się tym, którzy marzą o pomaganiu innym ludziom.
• Praca blisko domu
W Polsce średnia wieku pielęgniarek to ponad 50 lat, co już za kilka lat wymusi na rządzących radykalne działania, które zachęcą
młode osoby do podjęcia pracy w zawodzie.
Karierę zawodową ułatwiają również niepubliczne placówki ochrony zdrowia i rosnące
zapotrzebowanie na indywidualną, prywatną
opiekę nad osobami starszymi lub przewlekle
chorymi. Dzięki temu można liczyć na znalezienie pracy praktycznie wszędzie, również w
Wałczu. Kraje Zachodu potrzebują coraz więcej pielęgniarek i pielęgniarzy i coraz bardziej
doceniają ich pracę. Dotyczy to także Polski
– wraz z nowymi kompetencjami pielęgniarek wzrastają płace i szacunek do grupy, bez
której służba zdrowia nie byłaby w stanie
funkcjonować.
Praca czeka również za granicą. Osoby, które
zdecydują się na wyjazd do Niemiec lub Norwegii mogą liczyć nawet na kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, chociaż głównym warunkiem jest oczywiście znajomość języka.

• Wiedza i zaufanie
Absolwent pielęgniarstwa zdobywa na studiach nie tylko umiejętności umożliwiające
sprawowanie opieki nad chorymi, ale też szeroką wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz
kompetencje społeczne ułatwiające kontakt z
pacjentem. Dodatkowe kwalifikacje to spory
atut, dlatego studenci uczą się też psychologii, dietetyki czy języka migowego. Coraz
większe znaczenie ma również specjalizacja,
która zwiększa szansę na atrakcyjne zarobki i
pozwala szybko znaleźć pracę poza granicami
Polski.
Pielęgniarstwo wymaga nie tylko odpowied-

niego wykształcenia, ale też predyspozycji
osobowościowych. Zaangażowanie i empatia,
za którą idzie chęć niesienia pomocy oraz łatwość nawiązywania kontaktów z pacjentami
musi iść w parze z pewną dozą asertywności
i poczuciem własnej wartości. Zawód ten cieszy się ogromnym zaufanie, wyprzedzając
pod tym względem nawet lekarzy.
W specyficznej sytuacji znajdują się położne, które budują swoją renomę na podstawie
opinii pacjentek polecających sobie usługi
konkretnych akuszerek. Sprawia to, że osoby,
które podejmują ten zawód z pasji, mają dużą
szansę na to, że zostaną docenione, co znajdzie odzwierciedlenie także w zarobkach.

• Zdobądź wykształcenie w Wałczu
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w

Wałczu oferuje studia stacjonarne pierwszego
stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Nadzór merytoryczny prowadzony
jest przez profesor Beatę Karakiewicz, pierwszą położną w Polsce z tytułem profesorskim, wielokrotnie nagradzaną specjalistkę
i członkinię Krajowej Rady Akredytacyjnej
Szkół Pielęgniarek i Położnych. Gwarantuje to wysoki poziom kształcenia na studiach
trwających 6 semestrów, podczas których
prowadzone są wykłady, zajęcia praktyczne,
ćwiczenia, seminaria i praktyki zawodowe.
Pielęgniarstwo nie jest dla każdego, ale warunki do podjęcia pracy w zawodzie będą z
roku na rok coraz lepsze. Znajomość języka
obcego już teraz pozwala liczyć na spore zarobki poza granicami kraju, a i polska służba
zdrowia zaczyna doceniać pielęgniarki i położne.
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Idealne selfie
Powiększ brwi

Dobra aplikacja (jednak)

Nie kombinuj. Wystarczą wypielęgnowane, ale
jak najbardziej naturalne. Mniej lub bardziej
wymyślne trendy, które co jakiś czas opanowują
Instagram nie są warte zachodu. Dobra kredka to
jedyne, czego potrzebujesz.

Zamiast walczyć z niedoskonałościami, do wyeliminowania których potrzeba kilkudziesięciu
minut zmagań z użyciem całego arsenału kosmetyków, wystarczy kilka kliknięć. Przesada
jest oczywiście niewskazana, ale dopóki nie powiększasz oczu (lub biustu), a jedynie usuwasz
zaczerwienienia i zmiękczasz skórę tak, by uzyskać „najlepszą wersję siebie”... wszystko jest w
porządku, prawda?

Nie przesadź z konturowaniem

Baza jak filtr z Instagrama
Kremowa, jedwabista formuła, która zredukuje
płytkie bruzdy, doda skórze gładkości, działając
jak filtr maskujący niedoskonałości. Stosuj bazę
po nawilżeniu i przed nałożeniem pokładu, by
makijaż przetrwał jak najdłużej. Dostępne są
specjalne produkty ze składem dostosowanym
do wymagań osób, które chcą, by ich zdjęcia wyszły perfekcyjnie.

Selfie ma zaprezentować Cię z jak najlepszej
strony, ale na zdjęciu masz nadal być Ty. Makijaż ma więc tylko podkreślić Twoją urodę, a nie
stworzyć kompletnie inną osobę. Rozświetlanie
i konturowanie musi zlać się z Twoją twarzą. Im
bardziej naturalny efekt końcowy, tym lepiej!

J.G.

Wybierz i uwydatnij jeden detal
Ponownie – nie przesadzaj. Podkreśl usta lub
oczy, starając się zachować naturalny wygląd
całości. Decydując się na przyciągnięcie uwagi
do oczu, wybierz szminkę, która lekko wyeksponuje Twój prawdziwy kolor. Jeśli usta mają
być krwistoczerwone, niech oczy z nimi nie konkurują. Tylko tyle i aż tyle.

MLBB: znajdź idealną szminkę
MLBB, czyli My Lips But Better, to odcień, który jak najdokładniej odwzorowuje Twój naturalny
kolor ust, nienachlanie go uwypuklając. Oto kilka prostych tricków, które pozwolą Ci odnaleźć
Twoją szminkę.
przypomina odcień Twoich ust znacznie bardziej, niż wierzch Twojej dłoni!
Daruj sobie mocno błyszczące odcienie
Satynowe i kremowe tony najprędzej zgrają
się z Twoim naturalnym kolorem. Odrobina
blasku sprawdza się przy odważniejszych kreacjach, ale na co dzień lepiej posłuży Ci mat.
Nie kupuj online
Dopasuj we właściwym miejscu
Jednym ze sposobów jest dobieranie odcienia
do najciemniejszego miejsca po wewnętrznej
stronie ust. Jeśli nie chcesz „uzewnętrzniać
się” przy sklepowej półce, po prostu zrób
wcześniej zdjęcie.
Drugi sposób to... opuszek palca. Jego skóra
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Zakupy na odległość to fajna sprawa, ale w
tym wypadku znacznie lepiej wybrać się do
sklepu. Kolory lubią prezentować się na ekranie odrobinę inaczej, a matowe szminki bardzo często bywają znacznie ciemniejsze niż
wydają się na pierwszy rzut oka.
J.G.

Chlebowa alternatywa
Jak zmienić lub uzupełnić codzienną dietę?
Zastępując tradycyjne pieczywo. Oto kilka możliwości.
Papryka
Faszerowana papryka świetnie smakuje i może z
powodzeniem zastąpić kanapki. Dodatkowa zaleta to małą ilość kalorii.

Cukinia
Podobnie jak papryka sprawdzi się jako zamiennik kanapek. Można ją piec lub smażyć, łącząc z
ulubionymi dodatkami.

Wafle ryżowe

Jajka

Mocno przetworzone, charakteryzujące się wysokim indeksem glikemicznym, a więc nie nadające się raczej do regularnego spożywania.
Najlepiej łączyć je z bardziej wartościowymi
dodatkami – same z siebie nie zaspokoją apetytu.

Omlet, szczególnie z dodatkami takimi jak płatki owsiane może być zdrowym zamiennikiem
chleba. Szybko zaspokaja głód i pasuje do wielu
innych produktów.

Awokado
„Bułka” z przekrojonego awokado wypełnionego warzywami z pewnością zaspokoi apetyt, a do
tego będzie źródłem roślinnego tłuszczu.
J.G.

Pamiętaj o rozmarynie
Wpływ rozmarynu na pamięć znany jest od czasów
starożytnych. Współcześni naukowcy starają się zrozumieć
mechanizm, który sprawia, że zapach rozmarynu zachęca
mózg do bardziej intensywnej pracy.
Przez nos do mózgu
W 2015 roku zidentyfikowano w rozmarynie
związek organiczny, który przedostaje się do mózgu podczas wdychania zapachu świeżego rozmarynu lub olejku eterycznego. Terpen obecny w
rozmarynie okazał się poprawiać pamięć nawet
o 75%. Efekt dotyczy zarówno pamięci krótkotrwałej jak i długotrwałej.

To nie placebo
By wykluczyć autosugestię, brytyjscy naukowcy
przeprowadzili serię testów na grupie uczniów,
którzy nie zdawali sobie sprawy z korelacji pomiędzy rozmarynem i lepszą pamięcią. Gdy w
pomieszczeniu, w którym odbywało się badanie
rozpylano olejek eteryczny, wyniki okazywały
się lepsze o średnio 5-7%.
Naukowcy wciąż nie mają pełnej wiedzy do-

tyczącej mechanizmu działania rozmarynu.
Związki zawarte w olejku eterycznym najprawdopodobniej oddziałują na neuroprzekaźniki
powiązane z pamięcią, ale potrzebne są kolejne
badania.

Moc ziół
Coraz częściej odkrywamy na nowo wiedzę
przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Olejki
eteryczne innych roślin mogą nie tylko leczyć,
ale też poprawiać koncentrację, uspokajać czy…
wzmagać zdolności matematyczne. Taką zależność odkryto podczas badań nad lawendą, której
zapach może pomóc w wykonywaniu rachunków tak, jak rozmaryn pomaga w przypominaniu
minionych wydarzeń.
D.C.
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Made in China
Ubrania, elektronika, biżuteria… niemal wszystko jest dziś produkowane w Chinach.
Można to krytykować, można się z tego śmiać, ale można też skorzystać
i kupować znacznie taniej. Co i jak opłaca się zamawiać prosto z Azji?

Omijając pośredników
Przynajmniej kilka uznanych serwisów umożliwia bezpieczne zakupy w Państwie Środka.
Część z nich (m.in. AliExpress czy Lightinthebox) oferuje nawet polskojęzyczną wersję strony
i płatności w lokalnej walucie. Zwykle wymagane jest jednak przeprowadzenie transakcji walutowej, co oznacza dodatkową marżę banku. By
obejść ten problem, wystarczy wyposażyć się w
kartę walutową prowadzoną w dolarach.
Największą zaletą zakupów w Chinach jest oczywiście cena, chociaż dużo zależy od konkretnego
produktu. Czasami różnica sięga kilkudziesięciu
procent, ale w niektórych przypadkach oferta
krajowego pośrednika będzie bardzo zbliżona do
tej, którą możemy „znaleźć sobie sami”.
Dwa czynniki, które mocno wpływają na cenę
końcową to podatki i koszt przesyłki. Cłem musimy przejmować się tylko wtedy, gdy wartość
towaru przekracza 150 euro. VAT teoretycznie
naliczany jest, gdy cena przekracza 22 euro, ale
w większości przypadków sprzedawca oznacza
paczkę jako „prezent” – wtedy limit zostaje podniesiony do 45 euro. To, czy Urząd Celny nałoży
na przesyłkę dodatkowe opłaty jest sprawą indy-
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widualną. Największym ryzykiem obłożone są
zakupy sprzętu elektronicznego. W przypadku
produktów, które nie zostały dopuszczone do
sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, Urząd
może nałożyć na kupującego karę i opłatę za
utylizację przedmiotu. Czasami kupujący może
też zostać zobligowany do przedstawienia dokumentacji i udowodnienia, że dany przedmiot
spełnia obowiązujące normy.
Sposobem na uniknięcie opłat jest przepakowanie towaru już na terenie UE. Niektóre oferty
uwzględniają wysłanie zamówionego produktu
już z centrum przeładunkowego ulokowanego
np. w Niemczech, co zwalnia odbiorcę końcowego z obowiązku uiszczenia cła. Serwisy, za pomocą których składa się zamówienie (działające
na zasadzie Allegro) pozwalają również wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które sprawia, że
ewentualne opłaty zostaną pokryte przez sklep.

Unikając problemów
Czego nie warto kupować? Chociaż jakość chińskich towarów ciągle rośnie, głupotą jest oczekiwać, że podróbki ubrań znanej marki będą
równie wytrzymałe. Nie poleca się także oszczędzania na zdrowiu – kosmetyki czy produkty
przeznaczone dla dzieci mogą zawierać w swoim
składzie substancje, z którymi nie powinniśmy
mieć kontaktu.
Najrozsądniej jest pamiętać o tym, że współczesne Chiny to przede wszystkim rozrastająca

się, wolnorynkowa gospodarka. Jeśli dany produkt kosztuje grosze, to najpewniej jest właśnie
tyle wart. Osobną kwestią jest wykorzystywanie kiepsko opłacanych robotników. Jednak jeśli szukasz tańszego smartfona zaawansowanej
technologicznie firmy, która dopiero wchodzi na
europejski rynek, zakupy bezpośrednio u źródła
mogą być bardzo dobrym pomysłem.
eMU

Czekając na przesyłkę
Sporym minusem może być czas oczekiwania,
chociaż wcale nie musi to być miesiąc – z drugiej strony, szybsza przesyłka wiąże się z dopłatą. Drogę paczki można śledzić, a transakcja jest
zabezpieczona, więc gdy towar nie dotrze (lub
okaże się wadliwy), sprzedawca nie otrzyma pieniędzy. Problemy ze zwrotem zależą zwykle od
konkretnego sprzedającego. Przed dokonaniem
zakupu warto sprawdzić więc komentarze, chociaż nie zawsze są one miarodajne.
W przypadku elektroniki kłopoty mogą zacząć
się przy próbie egzekwowania gwarancji. Odsyłanie sprzętu do Chin jest czasochłonne, ale
niektórzy producenci umożliwiają już realizację
gwarancji na terenie naszego kraju.
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Krem z filtrem
– co robisz źle?
Sezon na oparzenia słoneczne rozpoczęty. Specjaliści są zgodni, że filtr UV
to podstawa i pierwszy produkt kosmetyczny, po który powinniśmy sięgać nie tylko
na plaży. O czym zapominamy najczęściej, gdy przychodzi do ochrony przed słońcem?

• Nie ten
Filtr SPF (czasem LSF lub UVB), którego wartość podana jest na opakowaniu bardzo często
służy za jedyny wyznacznik mocy i przydatności
danego produktu. Oprócz odczuwalnych (choćby przez nagrzewanie skóry) promieni UVB
działa na nas również zdradliwe promieniowanie UVA. Niewyczuwalne, przedostaje się do
głębszych warstw skóry uszkadzając włókna kolagenowe i powodując jej przedwczesne starzenie. UVA może prowadzić do niebezpiecznych
zmian struktury DNA. Co najważniejsze, na ten
rodzaj promieniowania jesteśmy narażeni przez
cały rok!
Do zapewnienia sobie ochrony nie wystarczy
ani filtr w sprayu, ani makijaż z filtrem UV. Oba
te produkty mogą być tylko uzupełnieniem dla
kremu.

• Za mało i za rzadko
Jednym z najczęstszych niedomówień jest łączenie wartości filtra SPF z ilością kremu potrzebną
do zabezpieczenia się przed słońcem. Niezależnie od „mocy” zaleca się jedną łyżeczkę kremu
na twarz, jedną na ramiona, po dwie na każdą z
nóg i po jednej na plecy oraz przód ciała.
Nawet najlepszy krem z filtrem chroni przez jakieś dwie godziny. Po tym czasie powinno się
nałożyć kolejną warstwę. Jeśli pływasz lub wystawiasz się na intensywne promienie słońca w
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inny sposób, smaruj się nawet co godzinę!
Przed wyjściem z domu powinno minąć 25-30
minut. Natychmiastowa ekspozycja (lub nakładanie kremu już „w terenie” sprawia, że przez co
najmniej kilkanaście minut jesteśmy wystawieni
na atak.

wiek konsekwencji. Tymczasem skóra nie jest
przystosowana do obecnych dawek promieniowania (ma to związek między innymi z dziurą
ozonową) i niektórzy naukowcy uważają wręcz,
że powinniśmy całkowicie zrezygnować z opalania.

• Za długo

P.P.

Filtr nie zadziała, jeśli produkt jest przeterminowany. Nie zadziała również wtedy, gdy krem
był zbyt długo wystawiony na bardzo niskie lub
bardzo wysokie temperatury. Opakowanie, które
znajdziesz w samochodzie po zeszłorocznej wyprawie nad morze najprawdopodobniej do niczego się już nie nadaje.

• Zbyt niedokładnie
Nagminnie zapominamy o rejonach takich jak
dekolt, uszy czy tylna część szyi lub chronimy je
niedokładnie. Dbałość o szczegóły zaprocentuje
lata później, gdy skóra zachowa zdrowy, młody
wygląd bez żadnych wyjątków.
Daruj sobie opalanie
Nawet najmocniejszy krem nie zapewnia całkowitej ochrony. Filtr UV jest dobry, jeśli chcesz
zabezpieczyć się podczas „godzin szczytu” (1016), ale wielu ludzi traktuje go jak magiczny
specyfik umożliwiający pławienie się w słońcu
i nabieranie „zdrowej opalenizny” bez jakichkol-

Żyjesz w kłamstwie
Zaczynasz dzień od sprawdzenia tweetów Twoich ulubionych gwiazd.
Przy obiedzie czytasz najnowszy wpis na znanym blogu,
a wieczorem zabierasz się za autobiografię młodego piosenkarza
lub kontrowersyjnego polityka. Mam złą wiadomość: to jedna wielka ściema.
Duch z klawiaturą
Zastanawiasz się, kiedy gwiazdy znajdują czas
na napisanie 300-stronicowej książki, a piosenkarki koncertujące co trzy dni regularnie uzupełniają swoje blogi? Otóż… nigdy. Za większością treści zalewających Internet (ale też półki
księgarni) stoją ghostwriterzy. Nieźle opłacani,
pozostający w cieniu ludzie potrafią zapełniać
kilkanaście stron cudzej „autobiografii” dziennie. Tajemnicą poliszynela jest to, że mało który
bestseller sygnowany znanym nazwiskiem nie
został napisany przez anonimowego autora do
wynajęcia.
Coraz częściej wychodzi na jaw, że nawet krótkie
wpisy w mediach społecznościowych są reżyserowane na potrzeby kampanii reklamowych. W
USA zrobiło się o tym głośno, gdy Kylie Jenner
(celebrytka i gwiazdeczka reality show) skrytykowała „swój własny” post, twierdząc, że „był
on bardzo osobisty i nigdy bym go
nie zaakceptowała”…
Warto
pa-

miętać, że za większością influencerów (osoby
wpływające na tysiące odbiorców za pomocą
mediów społecznościowych) stoją agencje reklamowe i korporacje próbujące poszerzyć grono
klientów lub wypromować nowy produkt. Świat
reklamy zrozumiał, że najskuteczniejszy marketing zaczyna się od przekonania odbiorcy, że
„to nie jest reklama”. Większość ludzi tkwi tymczasem w przekonaniu, że udało im się uciec od
komercji, ponieważ przestali oglądać telewizję i
sami szukają informacji w Sieci.

Matrix has you
Wirtualny świat, który chłoniemy przez ekrany
komputerów i telefonów komórkowych ma coraz mniej wspólnego z rzeczywistością. Historie
miłości, zdrad i rodzinnych kłótni powstają dzisiaj w biurach specjalistów od Public Relations.
Czy naprawdę oczekujesz, że dziewczyna z Instagrama, która poprawia swoją urodę za pomocą makijażu, poświęca godziny na zrobienie jak
najlepszego zdjęcia, po czym udoskonala je odpowiednimi filtrami, opublikuje szczerą książkę
o swoim ciężkim życiu? Ghostwriterzy
przyznają, że ich zadaniem
często jest nie

tyle opisanie prawdziwej historii, co stworzenie
legendy odpowiadającej temu, co można obejrzeć na YouTube lub Facebooku.
Najbardziej traci na tym młode pokolenie, które
wchodzi w dorosłość przekonane o autentyczności swoich idoli lub traktuje ich jak trochę prawdziwszych bohaterów komiksów. W pierwszym
przypadku Sieć wychowuje ludzi, dla których
Maﬀashion będzie równie inspirująca i wartościowa, co Coco Chanel czy Marilyn Monroe.
Alternatywą jest generacja cyników, dla których
każdy autorytet jest martwy już na starcie.
Obie możliwości są równie przerażające.
eMU
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Zdrowa żywność
rośnie wszędzie
Wieści o kolejnej cudownej roślinie, której nasiona lub owoce wyleczą Cię z każdej choroby i sprawią, że dożyjesz setki, regularnie obiegają Internet.
Zwykle chodzi o egzotyczne specyfiki dostępne w Polsce jako suplement
diety lub luksusowy produkt obłożony odpowiednio wysoką ceną.
Nasze ogródki, łąki i lasy są tymczasem pełne „chwastów”,
które często dorównują roślinom sprowadzanym z najdalszych zakątków świata.

Zapomniana tradycja

Mniszek lekarski

Dzikie rośliny są wykorzystywane w kuchni i
domowej apteczce praktycznie od zawsze. Przyzwyczajenia Polaków zaczęły zmieniać się dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Po okresie,
w którym „szczaw i mirabelki” kojarzyły się z
powojenną biedą, wraca do nas moda na to, co
lokalne i naturalne.

wienia przekonywaliby pewnie, że warto sprowadzić ją z drugiego końca świata, płacąc niemal
każde pieniądze.
Surowcem są kwiaty i owoce wykorzystywane
do produkcji nalewek, marmolad i suszu, który
można dodać chociażby do herbaty.

Krwawnik

7 wspaniałych
Oto lista gatunków, które znajdziesz praktycznie
wszędzie. Sprawdzą się one jako dodatek do potraw, który nie tylko zmodyfikuje ich smak, ale
też uzupełni wartości odżywcze.

Bez czarny

Chwast spotykany w każdym ogrodzie to zapomniany odpowiednik cykorii bogaty w witaminę
K, ale też żelazo, potas czy fosfor. Młode listki
można dodać do surówki czy sałatki. Po ugotowaniu lub podsmażeniu sprawdzą się też w połączeniu z warzywami. Charakterystyczną goryczkę można zniwelować innymi składnikami, ale
istnieje też stary sposób na pozbawienie rośliny
gorzkiego smaku. Pędy mniszka, który zostanie
odcięty od światła staną się białe, a smak tak
spreparowanej rośliny może okazać się miłą niespodzianką.

Dzika róża
Bogata kompozycja składników takich jak kwasy fenolowe, flawonoidy, sterole, triterpeny i
sole mineralne działa przeciwgorączkowo i moczopędnie. Do tego uszczelniają i poprawiają
elastyczność naczyń krwionośnych. Tyle kwiaty.
Owoce czarnego bzu zawierają mnóstwo witaminy C, prowitaminę A, żelazo, wapń, potas,
sód... Oprócz wzmacniania odporności pomagają one oczyścić z toksyn i sprawdzają się podczas
odchudzania.
Kwiaty zbiera się od czerwca do lipca, a owoce
od sierpnia do września. Te ostatnie wymagają
obróbki termicznej: suszenia lub gotowania.
Owoce spożywane na surowo mogą wywołać
zatrucie.
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Kilkadziesiąt razy więcej witaminy C niż w cytrusach i niepowtarzalny smak – gdyby róża nie
była tak łatwa do znalezienia, fani zdrowego ży-

Doceniany zarówno w Chinach (jego łodyg używano do wróżenia ze świętej Księgi Przemian)
jak i w naszym kręgu kulturowym (pojawia się w
greckich mitach). Dziś zapomniany i traktowany
jak pospolity chwast zarastający łąki i nieużytki.
Wzmacnia układ odpornościowy, reguluje przemianę materii, wzmacnia włosy i paznokcie.
Młode listki i pąki nadają się do spożywania na
surowo i w formie podsmażanych dodatków do
potraw. Intensywny smak sprawia, że najlepiej
wykorzystywać niewielkie ilości. Krwawnik
można też zalać wodą i wypić, lub przygotować
maseczkę na skórę z suszonych kwiatów zalanych wrzątkiem.

Jarzębina

Rokitnik

Babka zwyczajna i lancetowata

Świetny materiał na przetwory bogaty w witaminy (C, A), węglowodany, kwasy organiczne
i pektynę. Dzięki temu jarzębina pomaga w dolegliwościach układu trawiennego, łagodzi podrażnienia wątroby oraz działa przeciwzapalnie,
ale też pozytywnie wpływa na układ krwionośny,
zapobiegając chorobom związanym z nadciśnieniem.
Dojrzałe owoce jarzębiny zbiera się, gdy osiągają ciemną barwę – najlepiej po przymrozkach,
gdyż niska temperatura poprawia jej smak. Zebrane owoce można też przetrzymać w zamrażarce, by osiągnąć ten sam efekt. Suszone lub
gotowane można wykorzystać jako dodatek do
ciast lub przetworów.

Zawiera niemal 200 substancji (przeciwutleniacze, witaminy, aminokwasy i mikroelementy)
wpływających pozytywnie na zdrowie. Do tego
mnóstwo witaminy C. Dojrzałe owoce wykorzystuje się jako dodatek do deserów lub herbaty,
a także do produkcji przetworów – witamina C
obecna w rokitniku jest wyjątkowo trwała i doskonale znosi obróbkę oraz przechowywanie.

Obie odmiany mają właściwości lecznicze znane
od tysięcy lat, ale oprócz naparów można je wykorzystać także jako dodatek do sałatek czy surówek. Młode, świeżo zerwane listki można też
gotować podobnie jak szpinak. Babka zawiera
kwasy organiczne, witaminy (A, C, K), flawonoidy i pektyny.

• SPRÓBUJ CZEGOŚ STAREGO •
To tylko wierzchołek góry lodowej. Dysponujemy ogromną wiedzą o setkach roślin,
które możemy włączyć do swojej diety. Czasem w formie kilku listków dodanych do
sałatki, a czasem jako dodatek do herbaty. Moda na zdrowe i dzikie oznacza dziś nie
przerzucenie się na korę i korzonki, ale sprytne włączanie dzikich roślin do „cywilizowanych” potraw. Zyskuje na tym nie tylko nasz organizm, ale i kubki smakowe…
eMU

Zdrowa nagość
Zrzucenie ubrań przynosi kilka całkiem wymiernych korzyści,
które składają się na lepsze życie.
Zanim powiesz, że to brednie, przeczytaj ten artykuł do końca.

• Lepszy sen
O tym, że sen jest potrzebny, nie trzeba nikogo
przekonywać. Dobra jakość snu to z kolei warunek konieczny do tego, by z mózgu zostały
usunięte toksyny, które zabijają kreatywność,
otępiają reakcje emocjonalne i sprawiają, że
stajemy się intelektualnym zombie. Jednym
z czynników, które sprawiają, że nie budzimy
się w nocy i pozwalamy organizmowi wykonać
„plan naprawczy” jest temperatura ciała. Obniżenie jej sprawia, że szanse na nieplanowane,

męczące pobudki maleją. Sposobem na niższą
temperaturę, szczególnie latem, jest pozbycie
się ubrań…

ubrań poprawia cyrkulację krwi.

• Mniej stresu

W dzisiejszym świecie pewność siebie to
podstawa sukcesu. Ludzie, którzy mogą się
nią pochwalić, osiągają lepsze wyniki w pracy, więcej zarabiają i częściej dostają awans.
Jednym ze sposobów na poczucie się komfortowo we własnej skórze jest spanie nago więc…
Czemu nie skorzystać?
J.G.

Dobry sen to również mniejsze ryzyko powikłań związanych ze stresem. Problem dotyka
praktycznie każdego, a źle przespana noc tylko
pogarsza sytuację. Im wygodniej (i chłodniej)
podczas snu, tym większa szansa na przywrócenie prawidłowego poziomy kortyzolu.

• Więcej pewności siebie

• Zdrowsze życie
Im więcej energii potrzeba organizmowi do
tego, by utrzymać prawidłową temperaturę,
tym szybciej spalane są w tym celu kalorie.
Badania udowodniły, że utrzymywanie niskiej
temperatury nocą wpływa na metabolizm podczas całego nadchodzącego dnia. Dodatkowo,
prawidłowy poziom melatoniny i ma działanie
opóźniające proces starzenia, a pozbycie się
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Przygotuj się
do dłuższej podróży
Wakacje w pełni. Wiele osób decyduje się na wyjazd własnym autem. O co trzeba zadbać,
by podróż przebiegła bezpiecznie i komfortowo?
Ten artykuł pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze, ale też podpowie,
jak zachować czujność i zwalczyć senność na drodze.
mać koncentrację, a przede wszystkim nie zasnąć. Jadąc samemu, włącz radio i otwórz okna.
Ogranicz też użycie tempomatu – samodzielne
utrzymywanie prawidłowej prędkości pozwala
łatwiej zachować świadomość.

4.
1. Podróż zaczyna się jeszcze w domu. Odpo-

wiednia dawka snu i dobry posiłek przed podróżą zawsze są lepszym wyjściem niż faszerowanie
się napojami energetycznymi już na trasie. Problem z kofeiną polega na krótkotrwałym efekcie,
po którym mogą nastąpić spadki koncentracji.
Co z tego, że nie zaśniesz, jeśli Twoje zdolności
psychomotoryczne będę utrzymywać się na niebezpiecznie niskim poziomie?

2.

Nawet, jeśli czujesz się doskonale, warto
robić regularne przerwy – idealnie co dwie, w
najgorszym wypadku co kilka godzin. Rozciągnij nogi, zjedz coś i dotleń organizm. Czasem
sprawdza się również krótka drzemka. 20 minut
snu poprawi koncentrację lepiej niż kawa. Przerwy są szczególnie istotne, gdy jedziesz z dziećmi. To, że wytrzymasz jeszcze kilka godzin, nie
znaczy, że Twoje pociechy również.

3.

Dobrym pomysłem jest jazda na zmiany.
Jeśli nie możesz sobie na to pozwolić, zadbaj o
gadatliwego pasażera, który pomoże Ci utrzy-
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Zostaw komórkę w kieszeni, a najlepiej
oddaj ją współpasażerowi. Odbieranie telefonów lub sms-ów podczas jazdy nigdy nie jest
dobrym pomysłem. Kierowca korzystający z
komórki jest równie niebezpieczny, co ten pod
wpływem alkoholu. Pamiętaj, że sam fakt trzymania dzwoniącego telefonu w kieszeni będzie
rozpraszał, dlatego najlepiej trzymaj go z daleka.
Lub użyj zestawu głośnomówiącego.

5.

Zwracaj uwagę na prognozy pogody.
Jazda w deszczu to nienajlepszy pomysł. Nie
dość, że wymaga więcej czasu, uwagi i paliwa,
to może być po prostu bardziej niebezpieczna –
także ze względu na innych uczestników ruchu.
Jeśli nie musisz podróżować w złych warunkach,
przełóż to na inny dzień.

6. Dobrze zaplanuj trasę i obserwuj wszelkie

informacje o problemach i opóźnieniach. Radio i Internet pomogą Ci zaoszczędzić godziny w
korkach. Unikaj problematycznych tras i dobrze
ustaw swój GPS – najkrótsza trasa nie zawsze
jest najlepsza, a podróż lokalnymi, dziurawymi drogami, nawet jeśli teoretycznie oszczędza
kilkadziesiąt kilometrów, będzie dużo dłuższa i

bardziej męcząca niż skorzystanie z autostrady.

7.

Zabierz ze sobą mapę. GPS wciąż potrafi
zawodzić, a uzależnienie się od energii elektrycznej też nie jest najlepszym pomysłem. Być może
zwyczajna, papierowa mapa okaże się przydatna
bardziej niż kilogramy technologii wożonej ze
sobą w aucie…

8. Jeśli udajesz się za granicę, zapoznaj się z

lokalnymi przepisami. Różne limity prędkości i
dodatkowe obostrzenia mogą okazać się bardzo
kosztowne dla nieświadomego kierowcy.

9.

Sprawdź wszystko w samochodzie – od
poziomu oleju do ciśnienia w oponach. Drobne
usterki mogą być małym kłopotem w domu, ale
na trasie okażą się prawdziwym utrapieniem.

10.

Planuj zużycie paliwa i jedź oszczędnie.
Na dłuższych trasach samochody palą najmniej,
ale wszystko zależy od kultury jazdy kierowcy.
Warto zawsze mieć w baku odpowiednią ilość
paliwa. Szczególnie podczas podróży w nieznane rejony, gdy następna stacja benzynowa może
okazać się poza naszym zasięgiem. Jeśli masz do
wyboru zatankować teraz, lub poczekać, nie mając pewności, gdzie jest następna stacja, tankuj!
D.C.
zdjęcia: pexels.com

Demon prostej
Muscle car to jeden z symboli Ameryki. Prosty samochód napakowany surową mocą,
którego żywiołem jest wyścig na ćwierć mili i szeroka droga,
której projektanci nie słyszeli o czymś takim jak „zakręt”.
Mustang, Camaro czy Charger królowały w
latach ’60 i ’70, ale kolejne generacje nie wzbudzały już tak wielkich emocji. Dodge Challenger
zniknął z produkcji na kilka dekad, by wrócić
w roku 2008. Siedem lat później powstała jego
najbardziej ekstremalna wersja osiągająca moc
707 KM. I, jak okazało się kilka miesięcy temu,
przegrywająca sprint na ćwierć mili z Teslą S
(P100D). Gdzie tkwił błąd? Hellcat został zaprojektowany jako samochód łączący brutalną siłę i
codzienną użyteczność. Dodge zamierza wypuścić Challengera, który nie będzie ograniczony
przez tę bezsensowną „użyteczność”.

Absolutna dominacja
Ten cel przyświeca modelowi SRT Demon. Zawieszenie, które będzie seryjnie dostrojone pod
drag race. Silnik zaprojektowany, by zyskać jak
najwięcej mocy i uniknąć poślizgu między innymi przy pomocy kontroli wtrysku paliwa do
konkretnych cylindrów sprawiającego, że w trybie kontroli startu Challenger brzmi tak, jakby
już zdążył się popsuć. System wykorzystujący
klimatyzację do dodatkowego schładzania powietrza trafiającego do superchargera (oraz największy wlot powietrza w seryjnie produkowanym samochodzie). Najszersze przednie opony.
Możliwość pracy na benzynie 100 oktanowej dla
wyciągnięcia z silnika odrobiny mocy więcej.
Opcjonalna wersja z wymontowaną tylną kanapą
i siedzeniem pasażera. Tak, jednomiejscowa. Bo
liczy się tylko…

Przyspieszenie
840 koni mechanicznych i 1045 Nm momentu
obrotowego. Oczywiście chodzi o V8. Wszystko to ma zagwarantować 2,3 sekundy do setki
(przy przeciążeniu 1.8 G) i ćwierć mili w 9,65
s. Rekord seryjnie produkowanego auta należy
teraz do Tesli i wynosi 10,78 s. Ilość modyfikacji
umożliwiająca wykręcenie takiego czasu jest na
tyle duża, że Demon będzie sprzedawany razem
z kompletem narzędzi umożliwiających przystosowanie go do w miarę normalnej jazdy. Trudno bowiem mówić o normalności w przypadku
samochodu, który podczas startu w trybie „drag
race” staje na tylnych kołach, jadąc z uniesionym
przodem przez niemal metr – kolejny rekord.

Wrota piekieł
Dodge Challenger SRT Demon ma dać jak
najwięcej mocy „w ręce ludu”. Końcowa cena
podstawowej wersji powinna więc oscylować
w okolicy 100.000 dolarów. Relatywnie niska
kwota, jaką przyjdzie za niego zapłacić i szalone
właściwości jezdne (wydaje się, że przy projektowaniu Demona nikt nie zakłada, by auto miało
być kiedykolwiek zmuszone do wchodzenia w
zakręt) prawdopodobnie zaowocują serią doniesień o kierowcach, którzy nie opanowali piekielnej mocy i skończyli na pierwszym lepszym
drzewie. Nikt nie ukrywa, że nowy SRT będzie
niedorzeczny, nieużyteczny i najzwyczajniej niebezpieczny.

Ale nikomu to też nie przeszkadza. Amerykanie znów robią to, co potrafią najlepiej. Zamiast
konkurować z dopracowanymi w każdym szczególe samochodami z Europy tworzą pozbawioną
subtelności bestię, która „na światłach” przegoni każde Ferrari czy Lamborghini. A chwilę
potem wypadnie z drogi. Ponoć samochód nie
jest naprawdę szybki, póki nie boimy się do niego wsiąść. Demon z pewnością będzie budził
strach. I właśnie o to chodzi.
D.C.
źródło: Dodge
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