
Wiele osób traktuje !ylaki jako defekt
jedynie estetyczny. Niestety, jest to
jeden z najbardziej niebezpiecznych mi-
tów. Specjali"ci przypominaj#, !e !ylaki
to objaw schorzenia, które nieleczone
rozwija si$, daj#c powik%ania znacznie
utrudniaj#ce !ycie, a nawet zagra!aj#ce
!yciu. 

– &ylaki to poszerzone, wybrzuszone i
poskr$cane !y%y. Te drobniejsze pop$kane
naczynka nazywane paj#czkami to naj-
drobniejsze !ylaki, typowe dla kobiet.
Zdrowe !y%y s# prawie niewidoczne 
– mówi dr Damian 'asocha z Centrum
Flebologii w Warszawie. 

Objawy !ylaków 
ko"czyn dolnych

&ylaki na nogach %atwo zauwa!y(, dodat-
kowo towarzysz# im nast$puj#ce objawy:
bóle, szczególnie wokó% kostek, które
zmniejszaj# si$ podczas chodzenia, uczucie
ci$!kich, zm$czonych nóg, obrz$ki wokó%
kostek, kurcze nocne, sw$dzenie, wysypka
lub przebarwienia w okolicy !ylaków.

– Dolegliwo"ci zwi#zane z !ylakami
nasilaj# si$ w pozycji siedz#cej lub stoj#cej.
Ruch usprawnia prac$ !y% i zmniejsza te
objawy. Nieleczone !ylaki powi$kszaj#
si$, daj#c coraz mocniej odczuwalne ob-
jawy – podaje dr 'asocha.

Niewydolno"( !ylna ko)czyn dolnych,
której najpowszechniejszym objawem s#
!ylaki i paj#czki, to efekt niedostatecznej
pracy uk%adu !y% w naszych nogach. 

– Tego typu dolegliwo"ci zawdzi$czamy
naszej pionowej pozycji. U ka!dego
cz%owieka krew w !y%ach musi by( ci#gle
przepychana ze stóp i nóg do serca
wbrew sile ci$!ko"ci. Dzieje si$ to dzi$ki
ruchom stawu skokowego i skurczom
mi$"ni, a sprawny system zastawek !yl-
nych nie pozwala na jej cofanie, zamy-
kaj#c mo!liwo"( jej powrotu. Te me-
chanizmy dzia%aj# wbrew zasadzie gra-
witacji. Ale je"li przez wiele godzin sie-
dzimy albo stoimy w tej samej pozycji,
krew gromadzi si$ w !y%ach i coraz moc-
niej naciska na ich "ciany. W rozszerzo-
nych !y%ach zastawki odsuwaj# si$ od
siebie i krew zaczyna si$ cofa(. Mówimy
wtedy o refluksie – t%umaczy nasz roz-
mówca, dodaj#c, !e uruchamia si$ wów-
czas system chroni#cy !y%y przed uszko-
dzeniem: z krwi odp%ywa woda, aby
zmniejszy( rosn#ce we wn$trzu !y% ci"-
nienie. Przenika ona do s#siednich tka-
nek, powoduj#c obrz$k. Powtarzaj#cy
si$ obrz$k nóg to cz$sto pierwszy sygna%
alarmowy: nasze !y%y usi%uj# si$ broni(,
ale coraz bardziej rozci#gaj# si$ i de-
formuj#. Krew, zamiast swobodnie kr#-
!y(, zatrzymuje si$. Dolegliwo"ci s# od-
czuwane najszybciej wokó% kostek. Po-
jawiaj# si$ bóle, przebarwienia, skóra
%uszczy si$, %atwo o infekcje i zaka!enia.  

– Wiele lat trwaj#cy proces mo!e do-
prowadzi( do powstania rany, która nie
chce si$ zagoi(. Owrzodzenia podudzi
to owrzodzenia w okolicy kostki, z czasem
powi$kszaj#ce si$ na ca%e podudzia.

Ogromny ból, nieprzyjemny zapach roz-
k%adaj#cych si$ tkanek, czasami hospita-
lizacja, a nawet gro*ba amputacji – tak
mo!e sko)czy( si$ wiele lat trwaj#ca
ci$!ka niewydolno"( !ylna – ostrzega
specjalista. 

Spowolnienie przep%ywu krwi w roz-
szerzonych !y%ach to tak!e jedna z naj-
wa!niejszych przyczyn powstania zakrze-
picy – stanu bezpo"rednio zagra!aj#cego
!yciu. – Zakrzepy w nogach, czyli sklejone
krwinki, mog# pow$drowa( do t$tnicy
p%ucnej i spowodowa( jej zamkni$cie,
prowadz#c nawet do "mierci – wyja"nia
dr Damian 'asocha.

Przyczyny zaburze" 

Niewydolno"( !ylna jest chorob# dzie-
dziczn# – ryzyko zachorowania jest
wi$ksze u osób, u których cho( jedno z
rodziców mia%o !ylaki. – Niedomykal-
no"( zastawek !ylnych mo!e by( tak!e
skutkiem zmiany struktury kolagenu i
mi$"ni g%adkich w "cianie !ylnej. Dzieje
si$ to najcz$"ciej z up%ywem wieku, dla-
tego im cz%owiek starszy, tym !y%y bar-
dziej trac# swoj# elastyczno"( i tym
!ylaki rozwijaj# si$ silniej – wskazuje
flebolog. 

&ylaki wyst$puj# u kobiet czterokrotnie
cz$"ciej ni! u m$!czyzn. Hormonom 
!e)skim przypisuje si$ negatywny wp%yw
na naczynia !ylne, dlatego tak!e terapie
hormonalne, w tym antykoncepcyjne
czy %agodz#ce objawy menopauzy, mog#
pogorszy( powrót !ylny i warunkowa(
rozwój niewydolno"ci !ylnej. Istotny
wp%yw na przep%yw krwi ma ci#!a. Zmia-
ny hormonalne, jakie wtedy zachodz#,
powoduj# utrat$ elastyczno"ci !y%, a
zwi$kszenie si$ masy cia%a utrudnia od-
p%yw krwi !ylnej z nóg. D%ugotrwa%e
stanie lub siedzenie, brak aktywno"ci
fizycznej mog# spowodowa( tak!e nad-
ci"nienie w uk%adzie !ylnym. Dlatego
ruch to najlepsza recepta dla zdrowia
nóg. Ale nie ka!dy ruch b$dzie w tym
przypadku odpowiedni. 
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!ylaki to najcz"stszy objaw niewydolno#ci $ylnej.
Dotyczy po%owy Polaków. Jednak a$ 62 proc. osób
nigdy nie podj"%o leczenia. Wi"kszo#& bagatelizuje
problem lub korzysta z dost"pnych bez recepty
preparatów usprawniaj'cych kr'$enie $ylne.
Tymczasem istniej' nowoczesne metody leczenia
tego schorzenia. 

Problem z !ylakami

Metody operacyjne usuwania !ylaków zarezerwowane s"
dla osób, które maj" bardzo zaawansowane zmiany
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– Lepiej by! tylko kibicem jazdy konnej,
narciarstwa czy szermierki. Pi"ty s# zbyt
nisko ustawione lub mi"$nie podudzia
usztywnione. P%ywanie kanadyjk# to
tak&e zablokowanie ruchu nóg. Aktyw-
no$!, gdzie wyst"puj# silne podskoki, to
prawdziwe wstrz#sy dla pracy &y%. Dlatego
nie polecamy siatkówki, tenisa, pi%ki
r"cznej, aerobiku, biegów. Wszelkie
sporty si%owe to mocne i d%ugotrwa%e
skurcze mi"$ni. Najlepiej na &y%y dzia%aj#:
jazda na rowerze, p%ywanie, gimnastyka,
spacery – radzi dr 'asocha.

Ka&dy kilogram nadwagi to tak&e do-
datkowa praca dla naszych &y%. Wszystkie
dzia%ania zmniejszaj#ce mas" cia%a wp%y-
waj# zbawiennie na &y%y. Ponadto wa&ny
jest rodzaj ubioru. Ten, który uciska
cia%o w okolicy nóg, bioder i pasa, to
dodatkowa zapora dla przep%ywu krwi
&ylnej. W%a$ciwe buty spowoduj#, &e
ka&dy krok maksymalnie wypompuje
krew &yln# z najodleglejszych miejsc. 

Jest na nie sposób – $mieje si" pani Jadwiga. Nogi mia%a w
bardzo z%ym stanie. Prawa by%a zawsze

a &ylaki s# jednak sposoby. Histori" lepsza, natomiast lewa by%a do po%owy
wojej choroby &ylaków i ich wyleczenia sina, z zakrzepami. – Bardzo to prze&y-
powiedzia%a nam pani Jadwiga (66 lat), wa%am. Mia%am silne bóle, obrz"ki, nie
ryzjerka z Grodziska Mazowieckiego. chcia%am nikomu tej nogi pokazywa!.

– Pierwsze objawy choroby pojawi%y Dzi$ jestem ju& 3 miesi#ce po operacji,
i", gdy by%am w drugiej ci#&y. To by%o nie ma opuchlizny i stan jest naprawd"
0 lat temu. Podejmowa%am ró&nego zadowalaj#cy. 
odzaju leczenie, najpierw farmakolo- Nasza rozmówczyni przyznaje, &e ludzie
iczne, które jednak nie przynosi%o d%u- z &ylakami maj# naprawd" bardzo ci"&kie
otrwa%ego efektu – opowiada. &ycie. – Prze$laduje nas ci#g%e banda&o-
Gdy trafi%a do Centrum Flebologii w wanie nóg, ci#g%e zabezpieczanie, m"-
arszawie, okaza%o si", &e jedna noga czenie si" dzie( po dniu, a je$li jeszcze
"dzie poddana skleroterapii, a druga s# jakie$ rany czy wycieki, to jest to ju&
peracji. – Najpierw mia%am ostrzyk- straszny ból, zm"czenie i niedosypianie.
i"cia na „lepszej”, prawej nodze. Wcze$- I jest to bardzo trudne do wyleczenia.
iej natomiast mia%am robion# kom- Dzi$, po zabiegach zleconych w Centrum
resjoterapi" nóg. Stosowa%am si" do Flebologii w Warszawie, mog" normalnie
szystkich zalece( lekarza, który rze- chodzi!, nie musz" banda&owa! nóg i
zywi$cie chcia% mi pomóc. Po ka&dym nadal mog" pracowa! w zawodzie.
abiegu czu%am, &e mam l&ejsze nogi. )ylaki s# uwarunkowane genetycznie i
ie musia%am bra! &adnych leków. nie mo&emy im w pe%ni zapobiec. Wiele
nogi znikn"%a opuchlizna. M#&, jak czynników jednak spowalnia ich powstanie

a ni# patrzy, mówi: „Pi"kna noga!” i zmniejsza nasilenie ich objawów. 
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Jak zapobiega! 
powstaniu "ylaków?

– Najbardziej istotne dla profilaktyki
przeciw&ylakowej s# ruch i kompresjo-
terapia, czyli stosowanie specjalistycznych
wyrobów uciskowych: podkolanówek,
po(czoch lub rajstop w 1., 2. lub 3. klasie
ucisku, wed%ug zalece( lekarza. Powinny
one by! noszone szczególnie w sytuacji,
gdy praca &y% jest utrudniona, np. podczas
podró&y samolotem, d%ugich podró&y
samochodem, gdy praca wymaga stania
lub siedzenia, a tak&e u kobiet w ci#&y –
t%umaczy dr 'asocha. Je$li zauwa&ymy
niepokoj#ce zmiany na swoich nogach,
nale&y wybra! si" do flebologa – lekarza
wyspecjalizowanego w leczeniu &ylaków.  

– Z%otym standardem w diagnostyce
&ylaków jest USG-Doppler. Jest bada-
niem nieinwazyjnym i nie wymaga przy-
gotowania. Wykonywane jest przed pod-
j"ciem ka&dej decyzji dotycz#cej leczenia
schorze( &ylnych. Jest niezb"dn# metod#
monitoruj#c# przebieg leczenia oraz oce-
niaj#c# efekty terapii.

Nowoczesne metody

Najbardziej popularne metody usuwania
&ylaków dost"pne s# dla polskich pa-
cjentów, nie wszystkie jednak refunduje
NFZ. S# to m.in. metody operacyjne –
zarezerwowane s# dla najbardziej za-
awansowanych zmian, gdy &ylaki wynikaj#
z niewydolnych g%ównych pni &ylnych
(&y%a odpiszczelowa lub/i odstrza%kowa)
i jednocze$nie pnie te s# znacznie po-
szerzone. Wspó%cze$nie mo&na ju& tego
typu zabiegi wykona! w znieczuleniu
miejscowym, co oznacza, &e pacjent tego
samego dnia wraca do domu. Usuwane
s# g%ówne pnie &ylne, a tak&e &ylakowato
zmienione odga%"zienia. Minimalne ci"cia
zapewniaj# te& dobry efekt estetyczny,
poniewa& blizny s# prawie niewidoczne.
Skleroterapia kompresyjna jest jedn# z
popularniejszych metod, a jednocze$nie
najlepiej poznan# i daj#c# $wietne efekty
kosmetyczne przy ma%ej liczbie powik%a(.
Nadaje si" do zamykania g%ównych pni
&ylaków, a tak&e bardzo drobnych zmian,
typu paj#czki. Zabiegi polegaj# na po-
dawaniu w miejscu uszkodzenia &y%
leków, które powoduj# zw%óknienie, a
nast"pnie wy%#czenie uszkodzonego na-
czynia z uk%adu &ylnego. Podczas jednego
zabiegu wykonuje si" oko%o kilkunastu
wk%u! bardzo cienk# ig%#. Jest to prak-
tycznie bezbolesne, nie wymaga te& znie-
czulenia.*Skleroterapia nie wymaga po-
bytu w szpitalu, nie wymaga stosowania
zwolnie( lekarskich. Inne metody to
niszczenie &y% za pomoc# sondy laserowej,
sondy wytwarzaj#cej promieniowanie
cieplne lub radiowe, doprowadzaj#cej
gor#c# par" wodn#, czy kleju typu „kro-
pelka”. Metody te stosowane s# od kil-
kunastu lat i nadal s# udoskonalane i
sprawdzane pod k#tem skuteczno$ci i
nawrotów &ylaków. Nadaj# si" do &ylaków
wynikaj#cych z uszkodzenia g%ównych
pni &ylnych. Sondy te likwiduj# w%a$nie
g%ówne pnie. Metody te wymagaj# uzu-
pe%nienia, najcz"$ciej skleroterapi#, by
zlikwidowa! &ylaki kr"te czy paj#czki,
do których nie ma mo&liwo$ci wprowa-
dzenia sond. !

Monika M. Zaj!c

  
   

  
    

 

 
 

   
 

  
  

   
 

 
 

   
 

Ilu osobom 
powiedzia!e" 
dzi", #e warto 
czyta$ 
Nasz Dziennik ?

        

                  

            

          

                 
   

           

    

      
             

         

      

        

    

        

           

        

      

         
 

      

     

        

           

        

      

    
       

           

   
    

  
   

  
     

 
    

    
     

    

  
  

  
  

    
    
 

  
   

  
     

      
     
       

    
    
  

      
    

     
    

     

   
  

 

     
      

   
     

  
  

  

  
    

   
    

      
     

       

        
  

    
    

    
    

   

     
      

     
   

   

          
         

      

     

  
  

  

       

     
      

      

        

 
   

 
 

 
  
  
  

  
    

  
  

 
    

    
    

  

  
  

  
  

 
   

   
 

   
  

   
  

 

  
    

  
  

  
   

  
 Ci! do tego!

Przeczyta"e#? 
Ciekawe? 
Jutro 
te$ b!d% 
dobre teksty!

Przeczyta!e"? Pomódl si! za autora tego tekstu i redaktorów. 
A jutro si!gnij po nast!pne ciekawe teksty i zach!" innych.

Pami!taj 
o Naszym 
Dzienniku 
jutro! 
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•Pojawieniu si! "ylaków sprzyjaj#
m.in.: brak aktywno$ci fizycznej,
siedzenie przez wiele godzin
dziennie bez ruchu, szczególnie
z nog# za%o"on# na nog!,
noszenie po&czoch i skarpet ze
$cis%ym $ci#gaczem, butów na
wysokim obcasie (powy"ej 5 cm),
nadwaga i oty%o$', d%ugotrwa%e
opalanie si!.

•Jednym z gro(niejszych powik%a&
"ylaków jest "ylna choroba
zakrzepowo-zatorowa stanowi#ca
du"e zagro"enie dla zdrowia
i "ycia chorego. 

•)ylakom i innym chorobom nóg
mo"na zapobiec poprzez
odpowiedni sposób "ycia:
aktywny, w ruchu, unikanie
wysi%ku fizycznego, zw%aszcza
obci#"aj#cego ko&czyny dolne,
unikanie pozycji siedz#cej lub
stoj#cej trwaj#cej d%u"ej ni"
30 minut. Nale"y pami!ta',
"e nawet minimalny ruch stop#
obni"a ci$nienie w "y%ach 
o 2/3 warto$ci, z 90 mmHg 
do 20-30 mmHg. Dlatego tak
wa"na jest nawet  krótka
gimnastyka nóg m.in. w siedz#cej
pracy. 

•Dobre dla naszych nóg jest
przebywanie w pomieszczeniach
o umiarkowanej temperaturze.
Innym czynnikiem chroni#cym
nas przed chorobami ko&czyn
dolnych jest odpowiedni sposób
od"ywiania. Ka"dy kilogram
nadwagi wp%ywa niekorzystnie
na uk%ad "ylny. Najlepszymi
produktami dla naszych "y% s# te,
które zawieraj# krzem. Ogólnie
powinno si! spo"ywa' du"o jarzyn
i owoców i jak najmniej
ziemniaków, cukru i t%uszczu. 

Czy 
wiesz, 
!e…

Problem z "ylakami

Centrum Flebologii
w Warszawie – klinika leczenia
"ylaków, paj#czków i owrzodze&
podudzi, zaprasza osoby, które
maj# trudno goj#ce si! rany
wokó% kostek, czyli tzw. "ylne
owrzodzenia podudzi. Dzwoni#c
na numer infolinii 801*000*655
(dla tel. komórkowych 22*613
62 56), mog# Pa&stwo uzyska'
informacj! na temat mo"liwo$ci
bezp%atnego, innowacyjnego
leczenia takich ran. Leczenie
wymaga przyjazdu raz w
tygodniu do placówki w
Warszawie. Prosimy podczas
rozmowy powo%a' si! na „Nasz
Dziennik”.

Metody operacyjne usuwania !ylaków zarezerwowane s"
dla osób, które maj" bardzo zaawansowane zmiany
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Mówimy, !e „nogi nios" nas
przez ca#e !ycie”. Ich dobra
kondycja pozwala nam na
realizacj$ naszych codzien-
nych obowi"zków i celów.
Dlaczego nas bol"?
– Jest wiele przyczyn bólu

nóg, ale dzisiaj rozmawiamy
o niewydolno!ci "ylnej, która
cz#sto objawia si# w$a!nie bó-
lem. Ból wtedy jest bardzo
charakterystyczny. Nasila si#
wieczorem, po trudach dnia,
a tak"e u osób, które d$ugo
stoj% czy siedz%. Ból zmniejsza
si#, a nawet ca$kowicie mija,
gdy uruchomimy staw skoko-
wy i mi#!nie $ydki, czyli np. po
krótkim spacerze. 

Kto g#ównie uskar!a si$ na
taki ból nóg?%
– Ból nóg z powodu nie

w pe$ni sprawnych "y$ cz#!ciej
dotyka kobiet ni" m#"czyzn.
Niewydolno!& "ylna to scho-
rzenie zale"ne tak"e od "e-
'skich hormonów, dlatego tak
si# dzieje. Równie" wiek pa-
cjenta ma ogromne znaczenie.
W!ród osób starszych du"o
cz#!ciej spotykamy takie, któ-

re bol% nogi, a przyczyn% s%
w$a!nie schorzenia "ylne.
Ostatnim czynnikiem jest styl
"ycia. Je!li ma$o si# ruszamy,
nasza praca wymaga od nas
wielu godzin stania lub pozos-
tawania w bezruchu, odczuwa-
my bóle nóg, g$ównie wokó$
kostek. Pojawiaj% si# te"
obrz#ki.

Jak z tym walczy&?
– Dora(na walka z bólem

i oci#"a$o!ci% nóg to poprawie-
nie warunków dla powrotu
krwi "ylnej do serca. Nale"y
po prostu uruchomi& pomp#
mi#!niowo-stawow%. Spaceruj-
my, je(dzijmy na rowerze, ko-
rzystajmy ze schodów, a nie
z windy. Ka"dy krok to impuls
dla odp$ywu krwi "ylnej z dol-
nych cz#!ci nóg. Je!li nasza
praca nie pozwala nam na
przerwy i spacery, nawet pro-
ste ruchy stop%: do góry
i w dó$, pozwalaj% wypompo-
wywa& krew ku górze. Praw-
dziwa ulga dla nóg to uniesie-
nie ich. Najlepiej po$o"y& si#
z lekko uniesionymi nogami.
Dobrze jest na sta$e podnie!&

materac w $ó"ku, tak by nogi
by$y wy"ej ni" g$owa. Wtedy
ka"dej nocy nogi b#d% si# do-
skonale regenerowa& po tru-
dach dnia codziennego. Ale
te" podczas ogl%dania telewiz-
ji, pracy przy biurku starajmy
si# nogi opiera& na podwy"sze-
niu, np. na taborecie, by u$at-

wi& odp$yw krwi "ylnej. )wiet-
nie oddzia$uje te" p$ywanie.
Uruchomione zostaj% mi#!nie,
a jednocze!nie ci!nienie wody
z zewn%trz dodatkowo stymu-
luje wzrost przep$ywu krwi. 

Na koniec o najwa"niejszej
profilaktyce bólów nóg z po-
wodu zalegania krwi "ylnej
– kompresjoterapii. To uznana
metoda profilaktyki, ale tak"e
leczenia niewydolno!ci "ylnej.
Podkolanówki, po'czochy lub
rajstopy uciskowe dobrane
wed$ug zalece' lekarza i no-
szone od rana zabezpiecz% nas
przed obrz#kami i bólami
zwi%zanymi z niesprawno!ci%
naszych "y$. Nasze nogi wie-
czorem b#d% tak samo wypo-
cz#te jak rano.  

Co powinni'my robi&,
by chroni& si$ przed bólem
nóg? 
– Niewydolno!& "ylna to

schorzenie o pod$o"u dzie-
dzicznym. Dlatego je!li w na-
szej rodzinie kto! mia$ "ylaki,
zakrzepic# czy owrzodzenia,
warto, by pewne zachowania
sta$y si# naszym nawykiem.

Dbajmy o mas# cia$a. Ka"dy
kilogram nadwagi to dodatko-
we obci%"enie. Szukajmy dla
siebie pracy, której wykonywa-
nie wi%"e si# z ruchem. Uni-
kajmy ekstremalnie wysokich
temperatur. Stan "y$ pogarsza
si#, gdy nagrzewamy je w sau-
nie czy opalaj%c si# bez ruchu.
Zawsze lepiej s$u"% im niskie
temperatury. D$ugie podró"e
powinny by& planowane tak,
by móc zrobi& 15-minutowe
przerwy na spacery. Podró"u-
j%c samolotem, zadbajmy
o wyroby uciskowe. Podczas
podró"y wykonujmy proste ru-
chy stop% i starajmy si# nie za-
sypia&. Sen w pozycji siedz%cej,
gdy mi#!nie pozostaj% rozlu(-
nione, to bardzo z$a prognoza
dla naszego zdrowia. Takie po-
dró"e wielogodzinne to pod-
wy"szone ryzyko zakrzepicy
"ylnej, której konsekwencje
mog% by& nawet !miertelne.
I najwa"niejsze – kontrolujmy
stan nóg u flebologa, specjalis-
ty od leczenia "y$.

Dzi$kuj$ za rozmow$.
Monika M. Zaj!c

Walczmy z oci!"a#o$ci% nóg
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ROZMOWA / 

Z dr. Damianem
(asoch", 

z Centrum Flebologii 
w Warszawie

REKLAMA

PROSTY SPOSÓB NA POZBYCIE SI! CHORÓB
PIJ WOD! ALKALICZN" – A B!DZIESZ ZDROWY

M asz wra!enie, !e z dnia na dzie" tracisz
si#y? Cz$%ciej dopada Ci$ zm$czenie i
opuszcza dobre samopoczucie? Twoja

skóra i w#osy wygl&daj& coraz gorzej? A k#opoty
z trawieniem i woln& przemian& materii daj& si$
we znaki? To sygna#y ostrzegawcze, które wysy#a
Twój zakwaszony organizm. To sygna#y ostrze-
gawcze, których nie wolno Ci zbagatelizowa'.
Jest to wi$cej ni! pewne – Twój organizm utraci#
równowag$ kwasowo-zasadow&. A to pierwszy
krok do wielu chorób.

Woda, która przywraca
równowag! 

kwasowo-zasadow"
Za silne zakwaszenie organizmu odpowiada
przede wszystkim niew#a%ciwa dieta. Menu
wspó#czesnego cz#owieka obfituje g#ównie w pro-
dukty wysoko przetworzone i pochodzenia zwie-
rz$cego czy kolorowe napoje gazowane. A to
w#a%nie one zaburzaj& równowag$ kwasowo-
zasadow&. Efekt? Powstaje idealne %rodowisko
do rozwoju m.in.:

! chorób nowotworowych,
! udaru krwotocznego, 
! dny moczanowej,
! osteoporozy, 
! cukrzycy,
! nadwagi i oty#o%ci,
! stanów chronicznego zm$czenia.
Na szcz$%cie proces zakwaszenia organizmu

mo!na odwróci', a woda jest najlepszym sprzy-
mierze"cem. Niestety najcz$%ciej si$gamy po ni&,
gdy czujemy pragnienie – a to skutek silnego od-
wodnienia organizmu. By do niego nie dopu%ci',
zaleca si$ wypijanie co najmniej 2 litrów wody
ka!dego dnia. Warto pami$ta', !e cia#o cz#owieka
sk#ada si$ w blisko 70% z wody, wi$c dla
organizmu to w#a%nie ona jest (ród#em !ycia.

O spo!ywaniu wody nale!y pami$ta', gdy!:
! rozpuszcza i wyp#ukuje toksyny,
! obni!a poziom cholesterolu LDL,
! wspiera prac$ nerek,
! dzia#a dotleniaj&co,
! reguluje temperatur$ cia#a,
! ma w#a%ciwo%ci nawil!aj&ce,
! wp#ywa na tempo metabolizmu. 

Wybieraj&c wod$, trzeba mie' %wia-
domo%', !e organizmowi potrzebna
jest wy#&cznie dobrej jako%ci woda –
taka, która b$dzie odzwierciedleniem
wewn$trznego %rodowiska ustroju.
Takie warunki spe#nia wy#&cznie alka-
liczna woda zjonizowana.

Alkaliczna woda zjonizowana 
– sojusznik w walce

z zakwaszeniem
Woda zjonizowana ma silne w#a%ciwo%ci odkwa-
szaj&ce. Wyp#ukuj&c nadmiar toksyn oraz neutra-
lizuj&c szkodliwe dzia#anie kwasów, pomaga w
odtruwaniu organizmu. 
Alkaliczna woda zjonizowana:

! wykazuje ujemny potencja# ORP – jest silnym
przeciwutleniaczem (nawet 10-krotnie sil-
niejszym ni! witamina C), neutralizuj&c szkod-
liwe dzia#anie wolnych rodników przyspie-
szaj&cych starzenie oraz wywo#uj&cych no-
wotwory,

! posiada budow$ strukturaln& – sk#ada si$ z
zaledwie 6 cz&steczek (podczas gdy zwyk#a
woda posiada a! 12-16 cz&steczek), dzi$ki
czemu znacznie #atwiej przenika przez b#ony
komórkowe,

! wykazuje niskie napi$cie powierzchniowe – sta-
j&c si$ doskona#ym rozpuszczalnikiem, sku-
tecznie zapobiega odk#adaniu si$ substancji

szkodliwych i jednocze%nie wyp#ukuje zgro-
madzone toksyny.

! Dostarcza nam minera#y alkaliczne w postaci
zdysocjowanej (dla przyk#adu: w tej wodzie
jest sód, a nie chlorek sodu).

Woda zjonizowana 
– inwestycja w zdrowie

Produkcj$ wody alkalicznej mo!na wykona' w
warunkach domowych. Wystarczy posiada' do-
mowy jonizator wody. Dodatkowo, jonizatory
wytwarzaj& wod$ srebrn& – znany od tysi&cleci
naturalny antybiotyk – tzw. srebro koloidalne.
I chocia! nie s& to tanie urz&dzenia, bo jonizator
1,5 litrowy (przeznaczony dla 1-2 osób) kosztuje
1047 z#, a wi$ksza jego 3-litrowa odmiana to
koszt 1577 z# (powy!ej 2 osób), jest to inwestycja,
która si$ bardzo szybko zwraca. Woda zjonizowana
to doskona#e rozwi&zanie dla osób, których nie
sta' na chorowanie. Dzi$ki w#a%ciwo%ciom wody
alkalicznej ryzyko zapadni$cia na wiele schorze"
jest redukowane do minimum. Poza tym zyskujesz
na rachunkach za zakupy mineralnych wód, gdy!
w jonizatorach u!ywana jest woda kranowa.

Dobroczynne w#a%ciwo%ci wody zjonizowanej
znajduj& potwierdzenie w licznych badaniach
klinicznych. 

Ca#y %wiat jest zafascynowany wska(nikami
zdrowia w Japonii i Korei Po#udniowej z ostatnich
30 lat. W Japonii !yje najwy!szy odsetek osób,
które  przekroczy#y wiek ponad 100 lat. Woda ta
jest powszechnie u!ywana w celach zapobie-
gawczych. Istniej& tam szpitale, które leczenie
opieraj& zarówno na wodzie alkalicznej, jak i
kwasowej. Warto pój%' ich %ladami, by cieszy'
si$ zdrowiem, dobrym samopoczuciem i nie na-
ra!a' si$ na przewlek#e choroby. Domowe joni-
zatory wody mo!esz zamawia' na stronie
www.natura-zdrowie.pl. Strona ta przedstawia
opinie u!ytkowników wody alkalicznej, a tak!e
szeroki wybór domowych jonizatorów. Je!eli nie
masz dost$pu do internetu, mo!esz zamówi' je
pod numerem telefonu 733 888 724. Dodatkowo,
je%li podasz has#o „Nasz Dziennik”, otrzymasz w
prezencie ksi&!k$ „Woda zjonizowana – !ycie
bez chorób” oraz dodatkowy zestaw membran
do jonizatora. Przy regularnym spo!yciu wody
alkalicznej szybko przekonasz si$, !e to recepta
na d#ugie !ycie bez dolegliwo%ci. 

ul. #w. Anny 10/2, 33-100 Tarnów
www.natura-zdrowie.pl

tel. 502 146 443


