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Drodzy Czytelnicy!
Wreszcie możemy
odetchnąć pełnią lata.
To najlepszy czas dla
naszego zdrowia i samopoczucia, nazywany
niejednokrotnie okresem ochronnym.
Postarajmy się mądrze go wykorzystać.
Niezależnie od natłoku
spraw warto przeznaczyć przynajmniej dwa
tygodnie na prawdziwy odpoczynek. Nie muszą to być dalekie wojaże.
Ważne, by pozwolić sobie na chwilę wytchnienia, oderwać się od codziennych spraw, zregenerować siły. Ta recepta na zdrowie dotyczy
wszystkich – również tych, którzy borykają się
z przewlekłymi chorobami i nie mają odwagi wyjechać z domu. Staramy się rozwiać ich obawy
w artykule „Zdrowie na wakacjach”.
Kiedy jedni cieszą się latem, innym może ono
przysparzać sporo problemów. Ten okres jest bowiem mniej łaskawy dla alergików. Na szczęście
dzisiejsza medycyna potrafi dobrze radzić sobie
z tą chorobą. Ważne, by nie leczyć się na własną
rękę „cudownymi” środkami, o których słyszymy
w reklamach, ale zaufać specjalistom. O diagnostyce
alergii oraz o nowoczesnych metodach leczenia piszemy w wywiadzie z lekarzem alergologiem.
W tym wydaniu magazynu chciałbym również
zwrócić uwagę naszych Czytelników na nowe usługi,
jakie pojawiły się w ofercie Luxmed. To przede wszystkim
wysokiej klasy, ucyfrowione badania RTG, o których
piszemy na str. 2 oraz najnowsze badania laboratoryjne
pozwalające wykryć jersiniozę – zakaźną chorobę
przewodu pokarmowego, o czym można przeczytać
w artykule „Jersinioza coraz groźniejsza” na str. 7.
I jeszcze jedna nowość, która z pewnością zainteresuje przyszłych rodziców. Zapraszamy do nowoczesnej szkoły rodzenia, z doskonałym wyposażeniem
i szerokim zapleczem. Prowadzą ją doświadczeni
specjaliści, a oferta naszej szkoły jest zdecydowanie
szersza, niż w innych tego typu placówkach. O szczegółach informuje artykuł na str. 6.
Życzę Państwu miłej lektury, a przede wszystkim
udanego, zdrowego wypoczynku podczas urlopów
i wakacji.
			
Prezes Zarządu
			
Mirosław Jakubczak

RTG już cyfrowe
Badania radiologiczne są jednymi
z najstarszych w dziedzinie diagnostyki
medycznej. Przez lata ich znaczenie nie
maleje i wciąż są niezastąpione w wielu
sytuacjach, gdy istnieje potrzeba „zajrzenia” w głąb ludzkiego ciała. Ostatnie
lata, to okres standaryzacji jakości
wykonywanych badań i podnoszenia
bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników.

Perfekcyjna jakość

Jednym z ważniejszych trendów rozwoju radiologii stało
się wprowadzenie w aparatach RTG cyfrowych rozwiązań
technologicznych. Tradycyjne zdjęcie na kliszy zastąpione
jest cyfrowym zapisem na dysku komputera lub płycie CD.
Obraz o dużej rozdzielczości oglądany jest na dedykowanych
monitorach komputerowych, co pozwala zobrazować
szczegóły przy niskiej dawce
promieniowania.
Można go też obrabiać
komputerowo w dowolny
sposób, bez utraty jakości –
powiększać,
kontrastować,
dokonywać pomiarów.
Dzięki wprowadzonemu
systemowi, zdjęcia nie muszą być drukowane, gdyż lekarz
może je obejrzeć korzystając z komputera w dowolnym
miejscu. Zostają archiwizowane w pamięci komputera, dlatego będą dostępne nawet po latach. Jest to szczególnie ważne
w monitorowaniu leczenia bądź postępu zmian chorobowych.

Ważne bezpieczeństwo

Poprzez wyeliminowanie powtórzeń nieudanych zdjęć
pacjent nie jest narażony na dodatkowe promieniowanie.
Wykonując zdjęcia na tego typu aparatach mamy gwarancję,
że korzystamy z bezpiecznego sprzętu najnowszej generacji.

Lider radiologii

CM Luxmed jest największym operatorem usług
rentgenodiagnostyki w województwie lubelskim.
Prowadzi 6 doskonale wyposażonych pracowni.
Stosuje zintegrowane systemy kontroli jakości.
Zapraszamy do pracowni radiologicznych CM
Luxmed.

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -

www.luxmedlublin.pl

www.laboratoriumluxmed.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A (Galeria ZONE obok Tesco) tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 565 47 73
ul. Narutowicza 1/10, tel.: 81 884 47 90
ul. Poniatowskiego 33a, tel.: 82 576 78 78
ul. Spadek 41, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12
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Bezpłatnie w Poradni Diabetologicznej
Cukrzyca, to trudna i uciążliwa choroba. Ci, którzy borykają się
z tym problemem na co dzień wiedzą, jak ważny jest w ich sytuacji szybki dostęp do specjalisty, odpowiednia współpraca
z lekarzem i systematyczna kontrola.
Poradnia diabetologiczna CM Luxmed obejmuje chorych na
cukrzycę szeroką opieką specjalistyczną i z dużym powodzeniem
poprawia jakość życia swoich pacjentów. Świadczy nieodpłatne
usługi refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podstawowym krokiem w leczeniu
cukrzycy jest jej rozpoznanie, na jak
najwcześniejszym etapie. Długotrwałe utrzymywanie się podwyższonego poziomu cukru prowadzi bowiem
do powikłań cukrzycowych czyli do
uszkodzenia niektórych tkanek i narządów. Gdy zauważymy wzmożone
pragnienie, bez uzasadnionej przyczyny, a przy tym częste oddawanie
moczu, suchość w jamie ustnej, senność, brak kondycji, warto wykonać
badanie krwi i moczu na obecność cukru. Jeśli glikemia o dowolnej porze
dnia jest wyższa niż 200 mg%, a na

czczo wynik badania przekracza 125
mg%, możemy mówić o rozpoznaniu
cukrzycy.

To nie wyrok

w tym przypadku przepływometria
dopplerowska. Pozwala ona ocenić
upośledzenie mikrokrążenia, nawet
przy „świeżo” rozpoznanej cukrzycy. Aparat rejestruje przepływ krwi
w dwu kierunkach, zaś wynik prezentuje na ekranie LCD, zarówno w postaci krzywych jak i cyfrowo. Doppler
jest wykorzystywany do nieinwazyjnej diagnostyki ultradźwiękowej naczyń obwodowych oraz badania tętnic
i żył.
Z cukrzycą da się zwyczajnie żyć,
pod warunkiem, że pacjent będzie ściśle współpracować z lekarzem prowadzącym i nauczy się samokontroli - pomiarów stężenia glukozy we krwi przy
pomocy glukometru, a w przypadku
terapii insulinowej dawkowania leku
w zależności od poziomu cukru. Insulina nie może być podawana doustnie,
ale wyłącznie podskórnie. Dawkę można korygować w zależności od poziomu cukru przed posiłkiem i rodzaju aktywności fizycznej. Tego wszystkiego
uczą pacjenta specjaliści od edukacji
w poradni diabetologicznej Luxmed.
Edukacja chorego na cukrzycę
dotyczy również trybu życia – diety
i wysiłku fizycznego. Ponieważ dieta
nie polega wyłącznie na ograniczeniu
spożycia cukru, konieczny jest jej dobór indywidualny, z uwzględnieniem
wieku, płci, wagi oraz rodzaju leczenia
(insulinoterapia bądź farmakoterapia).
Z kolei wysiłek fizyczny, jeśli jest właściwie dozowany, pozwala obniżyć
poziom glukozy we krwi, normuje ciśnienie tętnicze, zmniejszając ryzyko
wystąpienia zawału serca, udaru mózgu oraz zapotrzebowanie organizmu
na insulinę. Aktywność fizyczna musi
być dostosowana do ogólnego stanu
zdrowia, wydolności organizmu i tolerancji wysiłku u pacjenta.
Pacjenci, którzy zostali objęci opieką specjalistów z poradni diabetologicznej, mogli przekonać się, że nie
zostali sami ze swoją chorobą i że z cukrzycą można normalnie żyć.

W Centrum Leczenia Chorób Metabolicznych Luxmed
doświadczeni lekarze diabetolodzy stosują nowoczesne
Zapraszamy osoby, u któmetody leczenia cukrzycy. rych rozpoznano cukrzycę do
W poradni diabetologicznej wykorzystywane są nowe metody badań,
pozwalające na wczesną diagnostykę ewentualnych powikłań cukrzycowych. Szczególnie polecana jest

placówki CM Luxmed przy ul.
Zwycięskiej 6A (Galeria ZONE
obok Tesco). W poradni diabetologicznej pacjenci przyjmowani są również bezpłatnie,
w ramach umowy z NFZ.
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Pod sercem, czyli…

trzeci trymestr ciąży

To już ostatnie miesiące oczekiwania na malucha.
Wydawało ci się, że ciąża nigdy się nie skończy, a już
wkrótce będziesz mogła przeżyć cud narodzin.
W poprzednich wydaniach magazynu Luxmed dosyć
szczegółowo opisaliśmy pierwszy i drugi trymestr,
pokazując jak rozwija się dziecko i co dzieje się w tym
czasie z organizmem mamy.
Wspólnie dotrwaliśmy do trzeciego trymestru…
Siódmy miesiąc ciąży
Maluch nabrał tkanki tłuszczowej
i upodobnił się do niemowlęcia. Waży
około 1-1,8 kg. Rozwijają się płuca,
mózg i układ nerwowy. Dziecko reaguje na światło i dźwięk, a skóra staje się
wrażliwa na dotyk i ból. Wykształcają się

zmysły węchu i smaku, powstają odruchy ssania, chwytania, szukania. Z dnia
na dzień zwiększa się prawdopodobieństwo przeżycia maluszka poza organizmem mamy.
Ósmy miesiąc ciąży
Dziecko waży już od 2 do 3 kg. Jego
skóra staje się coraz gładsza, grubsza
i nabiera różowej barwy. Doskonalą się
odruchy i zmysły. Maluszek jest coraz
bardziej aktywny, a ponieważ z trudem
mieści się już w macicy, próbuje się wiercić i rozpychać.

Dziewiąty miesiąc ciąży
Właściwie dziecko już tylko rośnie
i przygotowuje się do przyjścia na świat,
ćwicząc oddychanie. Nabrało proporcji
noworodka, choć jego ciało pokrywa
maź płodowa. Rusza się mniej, bo ma już
naprawdę niewiele miejsca.

skutkuje cofaniem się treści żołądkowej do przełyku i powstawaniu zgagi.
Można złagodzić tę dolegliwość, jedząc
lekkostrawne posiłki, w mniejszych ilościach, ale częściej. W dziewiątym miesiącu, wskutek obniżenia macicy ustąpią
objawy gastryczne, łatwiej będzie ci też
oddychać, ale z kolei zwiększy się ucisk
na pęcherz. Aby uniknąć wstawania do
toalety w nocy, spróbuj nie pić płynów
po godz. 20.
U wielu kobiet, zwłaszcza w ostatnim trymestrze, pojawiają się obrzęki
stóp lub okolic kostek. Jeśli nie znikają
w nocy, obejmują dodatkowo twarz
czy ręce, koniecznie skontaktuj się z lekarzem. Może to być objaw gestozy, inaczej zatrucia ciążowego.
Inną dolegliwością tego okresu
mogą być powstające żylaki. Przyczyną
jest ucisk na główne naczynia krwionośne w miednicy. Aby temu zapobiec unikaj długotrwałego stania, nie siedź długo w jednej pozycji, regularnie wykonuj
zalecone przez specjalistę ćwiczenia.
W ostatnich miesiącach ciąży sporo
kobiet cierpi na hemoroidy czyli żylaki
odbytu. Są one wynikiem zaparć, można
się przed nimi chronić dbając o regularne wypróżnienia.
Co się dzieje w organizmie mamy?
Już w siódmym miesiącu mogą pojawiać się pierwsze skurcze macicy, odczuwane jako krótkotrwałe (około 20
sekundowe) twardnienie brzucha. Są to
tzw. skurcze Braxtona Hicksa. To normalne, jeśli nie występują częściej niż kilka
razy na godzinę. W ósmym miesiącu
z twoich piersi może wyciekać pierwszy
pokarm. Kiedy w dziewiątym miesiącu
dno macicy obniży się, to znak, że już
naprawdę niedługo… Jeśli pojawią się
skurcze macicy w równych odstępach
czasu, trwające 30-70 sekund, częściej
niż 5 razy na godzinę – poród się zaczął
i już wkrótce utulisz maleństwo w swoich ramionach.

Dolegliwości trzeciego trymestru
W ostatnim trymestrze kręgosłup
jest coraz bardziej obciążony, dlatego
możesz częściej odczuwać bóle krzyża, zwykle przy zmianie pozycji. Pomóc
może specjalistyczny masaż lub ćwiczenia zalecone przez lekarza. Nie zaleca
się wykonywania masażu w 9 miesiącu
ciąży.
Coraz częściej odzywa się też nieprzyjemne pieczenie w przełyku. Nic
dziwnego, znacznie powiększona macica uciska żołądek i dwunastnicę, co

Początek siódmego miesiąca to
ostatni moment, aby rozpocząć
zajęcia w szkole rodzenia.
Badania laboratoryjne
Badania monitorują zdrowie matki
i dziecka w czasie ciąży. Pozwalają wykryć anemię, kontrolują pracę nerek
i wątroby. W trzecim trymestrze powinnaś wykonywać systematycznie morfologię i analizę moczu.
Morfologia – określi ilość czerwo-
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nych i białych krwinek, ich wielkość, poziom hematokrytu oraz zawartość hemoglobiny w krwince. Badanie wykaże
czy nie masz anemii lub infekcji.
Analiza moczu - wskazuje na funkcjonowanie układu moczowego (stan
nerek, zakażenia układu moczowopłciowego). Jest ważnym uzupełnieniem badań krwi.
Wykonując badania w laboratorium Luxmed możesz wykupić je w specjalnym pakiecie dla kobiet w ciąży.
Będziesz miała pewność, że wykonasz
wszystkie niezbędne badania, a przy
okazji wydasz o 20 % mniej, niż gdybyś
wykonywała każde badanie oddzielnie.
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zakres ruchu, zmniejsza stany zapalne.
Masaż dla kobiet w ciąży, przynoszący ulgę w bólach kręgosłupa. Wbrew powszechnej opinii, kobiety w ciąży mogą,
a nawet powinny korzystać z masażu.
Jego celem jest zmniejszenie napięć
i dolegliwości bólowych w okolicach
podlegających nadmiernemu obciążeniu: barki, kark i szyja, grzbiet - szczególnie w odcinku lędźwiowo–krzyżowym.
W tych okolicach stosujemy techniki
masażu rozluźniające mięśnie i wzmacniające stawy i więzadła. Nie zaleca się
wykonywania masażu w I trymestrze
ciąży i w 9 miesiącu ciąży.
Zabiegi wykonywane są w CM

Porady zdrowotne
Od 32 tygodnia ciąży zgłaszaj się na badania kontrolne co
dwa tygodnie. Poinformuj natychmiast swojego lekarza, jeśli
zauważysz:
• krwawienie lub odpływanie
płynu owodniowego
• silne skurcze brzucha
• nietypowe zmiany ruchów
dziecka
• więcej niż 5 skurczów macicy
w ciągu godziny
Od 36 tygodnia ciąży powinnaś przychodzić do kontroli co
tydzień. Powinnaś już zdecydować, w którym szpitalu chcesz
rodzić. Zgłoś się do szpitala,
gdy:
- skurcze są regularne
- występują częściej niż
5 w ciągu godziny
- trwają przez 30 do
70 sekund
- stają się coraz silniejsze
- poczujesz odpływanie
płynu owodniowego
Zabiegi rehabilitacyjne
KINESIOTAPING – szczególnie
polecany i bezpieczny dla kobiet w ciąży
Jest to nowa metoda leczenia
w rehabilitacji. Materiałem stosowanym w tej metodzie jest elastyczna taśma (plaster) nałożona
na skórę odpowiednią techniką.
Może być noszona stale od kilku
dni do kilku tygodni. Nie powoduje uczuleń skórnych.
Działanie taśmy polega na
zmniejszeniu bólu, usuwa zastoje i obrzęki limfatyczne, wspomaga pracę mięśni zapewniając
ich właściwe napięcie, zwiększa

www.pbkm.pl

Luxmed w Lublinie przy ul. Królewskiej 11. Prowadzi je zespół doświadczonych specjalistów.

Konsultacja medyczna: ginekologpołożnik dr n. med. Janina BuczkoŚwietlicka

Zapraszamy do poradni
ginekologiczno – położniczych
CM Luxmed. W naszym Centrum
kobieta ciężarna objęta jest
kompleksową opieką. Oferujemy
specjalistyczne wizyty lekarskie,
badania USG, badania laboratoryjne i zabiegi rehabilitacyjne.

Member of:

bezcenny
dar dla dziecka






TM

NAJWIÊKSZY Bank Komórek Macierzystych w Polsce
TYLKO PBKM przekazał przechowywaną krew
do przeszczepień
JEDYNY Bank w Polsce posiadaj¹cy akredytacjê
American Association of Blood Banks
WŁASNE Laboratorium przy Centrum Zdrowia Dziecka
NAJSZERSZA oferta przechowywania – kaseta standard,
kaseta plus, dwie kasety

nowości
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SZKOŁA RODZENIA
Odpowiedzialne macierzyństwo ma duży
wpływ na rozwój dziecka. Wiedza
ułatwia świadomy udział w porodzie,
łagodzi stres z nim związany,
a ćwiczenia i praktyka pomagają
podjąć właściwą opiekę nad
noworodkiem. Dzięki zajęciom
w szkole rodzenia, obawy
i niepewność przyszłych rodziców
zastąpi radosne oczekiwanie na
maluszka.
Dla każdej przyszłej mamy okres
ciąży to czas, kiedy radość przeplata
się z niepokojem, szczęście z obawą,
by wszystko powiodło się dobrze,
a dziecko, które wkrótce przyjdzie na
świat było zdrowe i dobrze się rozwijało. Zwłaszcza, jeśli oczekujecie na
pierwsze dziecko, nurtuje was wiele
pytań:
Jak przygotować się do porodu? Czy
mam jakiś wpływ na to, by maleństwu
ułatwić przyjście na świat? Jak poradzić sobie z bólem porodowym? Czy
osoba towarzysząca może mi pomóc?
I wreszcie - jak pielęgnować i karmić
maleństwo?
Na te pytania oraz wiele innych,
można znaleźć odpowiedź w szkole
rodzenia. Podczas zajęć uczestnicy poznają fizjologię ciąży, porodu i połogu,
uczą się, jak radzić sobie ze skurczami
i oddechem. Zdobywają praktyczną
wiedzę na temat pielęgnacji i karmienia dziecka, pogłębiania więzi ze swoim dzieckiem i radzenia sobie z emocjami.
Zajęcia w szkole rodzenia można
rozpocząć już od 24 tygodnia ciąży.
Potrzebne jest zaświadczenie od le-

CM Luxmed poszerzyło dotychczasową ofertę dla kobiet w ciąży o nowoczesną Szkołę Rodzenia. Szkoła prowadzona jest przez doświadczonych
specjalistów, którzy opiekują się mamą
i maleństwem w czasie ciąży, porodu
i połogu. Uczą również zajmować się
dzieckiem po powrocie do domu (kąpiel, pielęgnacja, zdrowe odżywianie,
prawidłowy rozwój psychofizyczny).
Zajęcia w Szkole Rodzenia Luxmed odbywają się w kameralnych, kilkuosobowych grupach, w miłej rodzinnej
atmosferze. Placówka dysponuje nowocześnie wyposażoną salą do ćwiczeń, nasi uczestnicy mają dostęp
Zanim wybierzesz szkołę rodzenia, sprawdź, co do najnowszych
taka placówka oferuje - jakim dysponuje zaple- materiałów edukaczem, jak wyposażone są sale, jakie kwalifikacje cyjnych: konspekty,
posiada personel. To wszystko okaże się bardzo filmy DVD, pokazy.
Ważnym
eleważne podczas zajęć i przełoży się na zdobytą wiementem
jest
też
dzę oraz umiejętności praktyczne.
doskonałe zaplecze: szatnia, gdzie
można swobodnie
karza prowadzącego o braku przeprzygotować
się
do
ćwiczeń czy przeciwwskazań do uczestniczenia w zastronne
toalety.
jęciach.

Przyszłe mamy, które wykupią zajęcia w Szkole Rodzenia Luxmed objęte
zostają kompleksową opieką zdrowotną, otrzymując specjalny pakiet
usług „Super Mama”.
W ramach pakietu uczestniczkom
przysługuje:
20 % zniżki na badania laboratoryjne niezbędne do wykonania
w czasie ciąży: morfologia, analiza moczu, test obciążenia glukozą, toxoplazmoza, grupa krwi,
HCV, HIV, WR, posiew w kierunku
GBS
10 % zniżki na USG ciąży
10 % zniżki na cytologię
10% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne (masaż dla ciężarnej, kinesiotaping)
bezpłatne badanie KTG
bezpłatny przegląd stomatologiczny
10 % zniżki na zabiegi stomatologiczne: scaling, piaskowanie,
lakierowanie zębów
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Jersinioza

coraz gr oźniejsza

Zatrucia pokarmowe stają się zmorą nas wszystkich, gdy nadchodzi
wiosna i lato. Przyzwyczailiśmy się już do salmonellozy, biegunki
rotawirusowej, czy tzw. grypy jelitowej, bo jesteśmy w stanie w miarę
skutecznie im zapobiegać, a z całą pewnością ograniczać. Tymczasem
na horyzoncie pojawiła się choroba i patogen, których nazwy nic nie
znaczą dla przeciętnego pacjenta. Jeszcze kilka lat temu o jersiniozie
wspominano sporadycznie. Obecnie przykuwa uwagę zarówno
pacjentów, jak i lekarzy.
Jersiniozę wywołują bakterie, które
znajdują się w odchodach chorych zwierząt. Do zakażenia człowieka dochodzi
zazwyczaj po spożyciu surowego lub
niedogotowanego mięsa, zanieczyszczonego odchodami zwierzęcymi np.
podczas uboju. Zarazić się też można
pijąc niepasteryzowane mleko lub spożywając skażone produkty roślinne.
Bakterie są wyjątkowo odporne.
Mnożą się nawet w niskich temperaturach, dlatego nie ma znaczenia, że żywność przechowywana jest w lodówce.
Pozostają również w produktach, które
nie były poddane wystarczającej obróbce termicznej (np. podczas grillowania).

Ostatnio pojawił się nowy typ
serologiczny bakterii, najgroźniejszy i najbardziej chorobotwórczy – Yersinia enterocolitica.

Przywędrował do Europy ze Stanów
Zjednoczonych, prawdopodobnie
z karmą dla zwierząt. Choroba wywołana przez ten rodzaj bakterii ma cięższy przebieg, może prowadzić nawet
do ogólnego zakażenia organizmu.

Pałeczki Yersinia enterocolitica wywołują zakażenia
narządowe i ogólne. Choroba może mieć różną postać
w zależności od wieku chorego i jego odporności.
Zatrucie pokarmowe

Występuje biegunka, bóle brzucha,

podwyższona temperatura, czasami wymioty. Jeśli ma łagodny przebieg, po kilku dniach ustępuje samoistnie.

Zapalenie jelit

Dochodzi do niego najczęściej
u dzieci. Zapalenie rozwija się w ciągu
kilku, a nawet kilkunastu dni. Może dotyczyć jelita cienkiego i grubego. Objawami są bóle brzucha, długotrwała
biegunka, nieraz wymioty. Na zmienionej błonie jelita tworzą się krwawiące
nadżerki, co można wykryć, wykonując
badanie na krew utajoną. Konieczna jest
interwencja lekarza.

Postać pseudowyrostkowa

Najczęściej występuje u ludzi młodych do 30 roku życia. Objawy przypominają zapalenie wyrostka robaczkowego,
co prowadzi często do niepotrzebnych
zabiegów chirurgicznych.
Dlatego, jeśli stan pacjenta na to pozwala, należy wykonać najpierw badanie serologiczne, by wykluczyć zakażenie pałeczką Yersinia enterocolitica.

Posocznica

Postać posocznicowa jersiniozy występuje najczęściej u osób obciążonych
schorzeniami dodatkowymi albo po
transfuzji zakażonej krwi lub preparatu
krwiopochodnego. Charakteryzuje się
wysoką śmiertelnością i licznymi powikłaniami narządowymi.

Zakażenia miejscowe

Szczególną postacią infekcji Yersinia

Specjalistyczne badanie można przeprowadzić w laboratorium Luxmed. Badanie serologiczne wykrywa przeciwciała
IgM i IgG, dzięki czemu można wykluczyć bądź potwierdzić
zakażenie bakterią. Koszt jednego miana przeciwciał wynosi 25 zł.

enterocolitica są zakażenia miejscowe
błony śluzowej gardła - z powiększeniem
i owrzodzeniem migdałków, z powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych czy
zakażenia w obrębie narządu ruchu, zakażenia pourazowe o różnej lokalizacji.

Powikłania

Najczęściej obserwowanym powikłaniem zakażenia jersiniozą jest rumień
guzowaty – zmiany zapalne podskórnej
tkanki tłuszczowej, głównie na przedniej
powierzchni podudzi. Dochodzić może
również do reaktywnego zapalenia stawów, najczęściej kończyn dolnych, ale
też nadgarstka i palców rąk oraz stawów
biodrowo – krzyżowych. Innym powikłaniem są zmiany o podłożu immunologicznym: rumień wielopostaciowy, zapalenie tęczówki, zapalenie kłębuszków
nerkowych.

Biorąc pod uwagę wzrost zakażeń bakteriami Yersinia enterocolitica, chcielibyśmy uczulić
zarówno lekarzy, jak i pacjentów,
by częściej wykonywać badania
w tym kierunku.
Konsultacja medyczna:
specjalista chorób zakaźnych,
dr Romana Rolla-Szczepańska
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Lek. med. Zofia Bartnik - pediatra
specjalista chorób płuc i alergologii
Studia na Akademii Medycznej w Lublinie ukończyła
w 1982 roku. Przez pierwsze lata pracowała jako pediatra na
Oddziale Dziecięcym i Noworodkowym ZOZ w Świdniku,
a następnie w Lublinie na Oddziałach Pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, a potem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Tu uzyskała specjalizację
z zakresu chorób płuc.
W latach 1994-2004 rozszerzała doświadczenie zawodowe na Oddziale Alergologii oraz Centrum Diagnostyki
i Immunoterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie przy al. Kraśnickiej. W tym czasie
uzyskała specjalizację z dziedziny alergologii.
Pełniła wówczas funkcję starszego asystenta, a następnie zastępcy ordynatora. Od 1994 r. współpracuje z CM
Luxmed.
Doktor Zofia Bartnik jest współautorem kilku prac
z dziedziny alergologii, uczestniczy w badaniach klinicznych z zakresu chorób płuc i alergologii. Szczególnie interesuje się diagnostyką i terapią chorób alergicznych dzieci i dorosłych oraz immunoterapią swoistą.
Poza pracą zawodową lubi zająć się ogrodem lub
poczytać dobrą książkę historyczną.

Siła alergii
Wciąż rośnie liczba osób zapadających na
alergię. Określa się, że jest ich więcej niż
w sumie wszystkich pacjentów z chorobami
przewlekłymi do 30 roku życia. Poszerza się
też lista substancji uczulających. Objawy
alergii zaostrzają się wiosną, ale zdarza się,
że dokuczają przez okrągły rok. Zależy, na
co jesteśmy uczuleni.

O problemach alergików rozmawiamy z lekarzem alergologiem dr Zofią Bartnik.
Pani Doktor, kiedy możemy mówić o alergii?
- Wtedy, gdy organizm nieprawidłowo reaguje na substancje obecne w otaczającym go środowisku. Mogą to być
pyłki roślin, składniki kurzu domowego /roztocza/, naskórki
zwierząt, pleśnie, spożywane pokarmy, kosmetyki. Choroby
alergiczne mają wiele twarzy. U najmłodszych dzieci mogą
to być nawracające infekcje układu oddechowego, wysypki

skórne, biegunki, u starszych - przewlekłe katary i kaszel.
Dorośli cierpią na zapalenia spojówek, katar i kaszel
nie związany z infekcjami, obrzęki krtani tkanek miękkich /tzw. obrzęk Quinckego/ i napady duszności.
Możemy zatem mówić o alergii dróg oddechowych, pokarmowej lub skórnej. Bywa, że z wiekiem objawy ze
strony układu pokarmowego ustępują, ale pojawiają
się napady duszności i katar.
Mówimy wtedy o tzw. marszu alergicznym.
Alergia pokarmowa dotyczy najczęściej dzieci. Objawia się biegunkami i wysypką na skórze. Głównym
alergenem uczulającym są
białka mleka krowiego, białka
jaja kurzego, cytrusy, kakao,
gluten. Obraz alergii skórnej
to sucha, łuszcząca się skóra z grudkowo plamistymi
ogniskami zapalnymi. Zmianom tym towarzyszy bardzo
silny, dokuczliwy świąd, dlatego chorzy często się drapią i je nadkażają. Inną postacią alergii skórnej, występującą raczej u dzieci starszych
i u dorosłych, jest tzw. pokrzywka czyli liczne swędzące
bąble. Alergia układu oddechowego, jak już wspomniałam, związana jest zwykle z narażeniem na pyłki roślin,
wtedy objawy występują sezonowo od lutego do sierpnia lub na roztocza kurzu, sierść zwierząt lub pleśnie, wtedy objawy występują całorocznie. Chorzy mają napady
kichania, kaszlu, obfity, wodnisty katar, łzawienie i pieczenie oczu, duszności. Mówimy też o alergii krzyżowej,
kiedy ktoś uczulony na pyłki roślin, reaguje również na
niektóre pokarmy.
Co sprawia, że niektóre osoby reagują w ten sposób
na różne substancje, a inne nie?
- Od dość dawna wiadomo, że skłonność do alergii ma
swoje początki w genach. Jeśli jedno z rodziców cierpiało
na alergię, istnieje 50% prawdopodobieństwo, że dziecko
też zachoruje, jeśli oboje, ryzyko wzrasta. Ale specjaliści
mówią też o innych przyczynach, wymieniając chociażby sterylne warunki życia. Okazuje się, że w krajach słabiej rozwiniętych alergie występują stosunkowo rzadko,
a tu gdzie cywilizacja rozwija się w szybkim tempie, jeszcze szybciej rozwija się skłonność do alergii. Wiąże się to
z większym zanieczyszczeniem środowiska substancjami
chemicznymi, jak dym, spaliny samochodowe, czy zanieczyszczenia przemysłowe. Chociaż naukowcy częściej są
zdania, że substancje te nie tyle wywołują alergię, co zaostrzają jej przebieg.
Nazywamy też nieraz alergię „chorobą czystych rąk”.
Według opinii niektórych naukowców, żyjąc w sterylnych warunkach, nasz układ odpornościowy, który nie
musi walczyć z drobnoustrojami, zaczyna rozpoznawać
substancje powszechnie występujące w środowisku jako
obce.
Objawy alergii są dosyć charakterystyczne, można
więc chyba bez trudu ją zdiagnozować i leczyć?
- Pamiętajmy przede wszystkim, że nieleczona aler-
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gia prowadzi często do astmy oskrzelowej, lub (rzadziej) do wstrząsu
anafilaktycznego, który może być
przyczyną śmierci. Na szczęście diagnostyka w tym kierunku rozwija się
w szybkim tempie. Można szczegółowo określić rodzaj
alergenów i zastosować odpowiednie
leczenie.

Znane wszystkim i popularne
testy skórne wypierane są przez
coraz nowocześniejsze
testy
z krwi. Metoda
jest
bezpieczna, nie obciążająca
pacjenta,
a przede wszystkim dokładniejsza.

Testy skórne są
nadal podstawową, przesiewową metodą diagnostyczną alergii. Możemy ją
jednak stosować dopiero u dzieci po

9
trzecim roku życia. Testy z krwi, czyli oznaczenia swoistych przeciwciał
z klasy IgE można wykonywać już
u niemowląt z podejrzeniem alergii na pokarmy, u kobiet w ciąży,
u osób ze zmianami dermatologicznymi. U osób z podejrzeniem alergii na
jad owadów błonkoskrzydłych, testy
skórne niosą ryzyko reakcji anafilaktycznych, dlatego to badanie z krwi
jest podstawą rozpoznania uczulenia. Testy z krwi wykonujemy również
przed zakwalifikowaniem pacjenta do
immunoterapii swoistej czyli do odczulania.
Testy z krwi nie wymagają przygotowania, nie ma potrzeby odstawiania
leków antyhistaminowych, co bywa
czasami trudne ze względu na objawy
choroby.
Najnowsze testy z krwi do diagnozowania alergii mają wyższą czułość
i specyficzność oznaczeń. Panel zawierający 10 lub 20 substancji uczulających jest stosunkowo niedrogi,
a podczas badania, przy „1 ukłuciu”
można uzyskać wyniki IgE specyficzne

dla poszczególnych alergenów.
Czy zabiegi odczulania mogą być
panaceum na tę uciążliwą chorobę?
- Odczulanie przywraca prawidłową reakcję pacjenta na nietolerowaną przez niego substancję. Można je
rozpocząć już od piątego roku życia.
Nie wykonuje się odczulania u kobiet
w ciąży. Dzięki zabiegom odczulania
z powodzeniem leczy się alergiczny
nieżyt nosa, łagodne postaci astmy
oskrzelowej, alergię na jad owadów.
Trzeba jednak zdawać sobie sprawę
z tego, że takie leczenie trwa od 3 do 5
lat, a pierwsze efekty są widoczne dopiero po ok. roku immunoterapii.
Dziękujemy za rozmowę.

W laboratorium Luxmed testy
z krwi można wykonać w pojedynczych oznaczeniach lub pakietach. W poradni alergologicznej wykonujemy testy skórne,
jak również prowadzimy zabiegi
odczulania.
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By ząb się nie zachwiał ...
Rozpoczyna się od dziąseł, a potem zajmuje korzenie
i kości. Rozwija się długo, ale jej symptomy są widoczne
już w początkowym stadium. Ta przewlekła choroba
dziąseł i przyzębia stanowi drugą, po próchnicy,
przyczynę utraty zębów u osób nawet po 30 roku życia.
Paradontoza nie pojawia się z dnia na dzień, a na jej
rozwój najczęściej sami sobie zapracowujemy.
Przyczyny paradontozy

Wszystkie nie są jeszcze do końca
znane. Jako główny powód choroby,
lekarze wymieniają najczęściej nieprawidłową higienę jamy ustnej oraz
uwarunkowania genetyczne i zaburzenia immunologiczne.

Zaczyna się od bakterii…

Zaraz po posiłku zaczynają one
tworzyć płytkę nazębną - bezbarwny
nalot, który ściśle przylega do szkliwa.
Płytka nawarstwia się i z czasem powstaje z niej kamień nazębny – żółtawy, twardy o nierównej powierzchni.
Jeśli nie jest on systematycznie oczyszczany, prowadzi do zapalenia
dziąsła. Wystarczy, że nieleczone za-

palenie dziąseł przeniesie się na tkanki
utrzymujące ząb, a stąd już krok do
paradontozy. Rozwija się zapalenie
przyzębia, pod wpływem kamienia
dziąsła obniżają się, odsłaniając szyjki
zębów. Tworzą się wówczas zagłębienia zwane kieszonkami. Gromadzą się

w nich resztki jedzenia, powodując
jeszcze większy atak bakterii, co nasila
stan zapalny. Kiedy choroba postępuje, niszczy kość otaczającą zęby.
Zaczynają się one odsuwać od siebie,
ruszać, aż w końcu wypadają.
Paradontoza rozwija się również
często u osób z niewłaściwą wadą
zgryzu, chorujących na cukrzycę, stosujących ubogą, mało zróżnicowaną
dietę, palących papierosy. Niestety,
przyczyną są też niewłaściwie leczone zęby przez stomatologa.

Zwiastuny choroby

Pierwszymi sygnałami są:
- zaczerwienione dziąsła,
- krwawienie z dziąseł podczas
szczotkowania
zębów,
- odsuwanie
się dziąseł od
zębów czyli
powstawanie
tzw. kieszonek
zębowych,
- obniżanie
się dziąseł,
co sprawia
wrażenie, jakby
zęby wydłużały
się,
- nieprzyjemny
zapach z ust.

Profilaktyka

Niestety, nawet jeśli dbamy
o higienę jamy ustnej, kamienia nie jesteśmy w stanie usunąć przy pomocy szczoteczki
i pasty. Są do tego profesjonalne urządzenia stomatolo-

giczne. Najlepsze efekty czyszczenia
zębów i usuwania osadu daje zastosowanie mikropiaskarki wewnątrzustnej, tzw. zabieg piaskowania.
Usuwa on skutecznie i dokładnie osad
nie tylko na powierzchni zębów, ale
też w pęknięciach szkliwa, bruzdach,
trudniej dostępnych miejscach, jak
przestrzenie międzyzębowe, nawet
w ciasno ułożonych zębach.
W sytuacjach, gdy na zębach odłożył się kamień, wykorzystywana
jest metoda scalingu. Jest to zabieg wykonywany przy pomocy
ultradźwięków. Po zabiegu, oczyszczone powierzchnie zębów zabezpieczane są preparatem fluorowym,
co zmniejsza odkładanie się płytki
nazębnej. Piaskowanie lub scaling
należy przeprowadzać 2-4 razy w roku.
Należy również leczyć kieszonki
zębowe. Lekarz oczyści je i założy
lekarstwo. Zabieg trzeba powtarzać, aż
do całkowitego wyleczenia.

Leczenie chorób przyzębia

Odbywa się etapami. Na pewno
trzeba będzie wykonać panoramiczne zdjęcie rentgenowskie czyli
pantomogram. Niezależnie od metody
leczenia, jaką wybierze specjalista,
najpierw trzeba zlikwidować kamień
nazębny i wyleczyć stan zapalny.
Czasami te zabiegi wystarczą, aby
dolegliwości ustąpiły. Niestety, im
paradontoza jest bardziej zaawansowana, tym leczenie bywa dłuższe,
bardziej skomplikowane i nie zawsze
kończy się sukcesem. Aby uniknąć
tych przykrych konsekwencji, stawiajmy na profilaktykę!
Konsultacja: lek. stomatolog
Magdalena Jurkiewicz-Mazurek

W gabinetach stomatologicznych
CM Luxmed prowadzone są
wszystkie zabiegi profilaktyczne.
Na miejscu można również wykonać
zdjęcie pantomogramiczne zębów.
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Zdrowie na wakacjach
Wakacyjne wyjazdy cieszą w każdym wieku,
zwłaszcza jeśli dopisuje zdrowie oraz dobre
samopoczucie. Mniej komfortową sytuację mają
osoby cierpiące na schorzenia przewlekłe. Cukrzyca,
astma, choroby serca ograniczają ich możliwości,
ale czy to oznacza, że nie mogą korzystać z letniego
wypoczynku? Nie ma najmniejszego powodu, by
takie osoby spędzały urlop w domu. Do wyjazdu
na wakacje trzeba się jednak dobrze przygotować,
zwłaszcza, gdy podróżujemy w bardziej odległe
zakątki świata.
Wakacje alergika

Wypoczynek z astmą

Chorzy na astmę wiedzą doskonale,
że duszność nasila się po nadmiernym
wysiłku. Czy w związku z tym mają
zrezygnować z czynnego wypoczynku? Wręcz przeciwnie. Umiarkowana
aktywność fizyczna jest przy tej chorobie jak najbardziej wskazana. Kąpiele,
spacery, gry sportowe mają korzystny
wpływ na drogi oddechowe, rozszerzają oskrzela i wzmacniają mięśnie
oddechowe.
Natomiast
lepiej unikać stałego, dłuW CM Luxmed można wykonać testy alergologiego wysiłku i uprawiania
giczne skórne oraz z krwi, a wyniki skonsultować
sportów wyczynowych.
z lekarzem alergologiem.
Gdzie wyjechać? Dla
astmatyków korzystny jest
nia czy warunków mieszkaniowych klimat górski, ale mogą spędzić też
mogą wpłynąć na pogorszenie samo- urlop nad morzem, gdzie stężenie pyłków jest niewielkie, a powietrze morpoczucia.
Oczywiście trzeba ze sobą zabrać skie działa na układ oddechowy jak
odpowiednie leki. Jeśli nie masz pew- naturalna inhalacja. Zdrowe jest równości, że nie jesteś uczulony na jad
pszczoły lub osy, przed wyjazdem wykonaj prosty test z krwi, który rozwieje
wątpliwości. Pamiętaj, że taką niewiedzę i ignorancję można przepłacić życiem. Osoby uczulone na jad owadów,
koniecznie powinny zaopatrzyć się
w zestaw leków pierwszej pomocy na
wypadek wstrząsu anafilaktycznego.
Wysyłając dziecko na obóz czy kolonie nie zapomnij zapakować kserokopii ostatnich badań i historii choroby oraz leków, które dziecko regularnie
przyjmuje. Poinformuj opiekunów
o chorobie dziecka. Jeśli dziecko cierpi
na alergię pokarmową, dołącz informacje o uczulających je pokarmach.
W polskich warunkach klimatycznych alergeny pyłkowe pojawiają się
na przedwiośniu, a zanikają dopiero
jesienią. Dla alergika najważniejszą
wskazówką przy planowaniu urlopu jest kalendarz pyleń i komunikaty
o stężeniu pyłków w poszczególnych
rejonach kraju. Jednocześnie musi
wziąć pod uwagę, że zbyt gwałtowne
zmiany temperatury, klimatu, ciśnie-

nież przebywanie w otoczeniu drzew
iglastych, gdyż wydzielane przez
nie olejki eteryczne mają łagodzący
wpływ na drogi oddechowe. Można
wybrać się do ciepłych krajów. Nie ma
przeciwwskazań do podróży samolotem. Nie jest jednak wskazana wycieczka zorganizowana, która łączy się
z dużym pośpiechem. Lepiej wybrać
się na urlop samodzielny, gdzie będzie
można odpoczywać i zwiedzać we
własnym tempie.
Jadąc za granicę, warto zabrać
ze sobą polisę ubezpieczeniową uwzględniającą leczenie chorób przewlekłych. Nie zapomnij też zabrać ze sobą
leków, nawet jeśli ostatnio nic ci nie
dolegało.
Dziecko z astmą może, tak jak
jego rówieśnicy, wyjechać na kolonie.
O chorobie należy poinformować
opiekunów. Dziecko powinno wziąć
ze sobą leki przepisane przez lekarza.
Wraz z opisem dawkowania najlepiej
przekazać je wychowawcy lub pielęgniarce.

Wyjazd z cukrzycą

Odwiedź przed wyjazdem lekarza
diabetologa, aby upewnić się czy stan
twojego zdrowia pozwala na podróż.
Niezależnie od tego, gdzie się wybierasz, musisz zadbać o to, by zawsze
mieć możliwość kontroli poziomu cukru we krwi. Sprawdź też, jakie są tam
warunki, na jaką dietę możesz liczyć.
Jeśli podróżujesz bez rodziny czy znajomych, o swojej chorobie poinformuj
organizatora wyjazdu lub kogoś, z kim
spędzasz najwięcej czasu. W sytuacji
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zagrożenia, np. w nagłym niedocukrzeniu organizmu, będziesz mógł liczyć na pomoc.
Poinformuj również lekarza, jeśli wybierasz się za granicę. Insulina
sprzedawana w innych krajach może
różnić się od tej, którą stosujesz, może
też występować pod inną nazwą.
Na każdy wyjazd, bliski czy daleki, zabieraj ze sobą kartę informacyjną z opisem przebiegu choroby oraz
międzynarodowymi nazwami leków,
które zażywasz. Nie zapomnij o odpo-

chorzy mogą odczuwać nasilenie dolegliwości. Nie trzeba jednak rezygnować z urlopu. Osoby z chorobami układu krążenia powinny skonsultować
swój wyjazd z lekarzem prowadzącym,
a przed wyjazdem wykonać dokładne
badania. Na wypoczynek najlepiej
wybrać ciche, spokojne miejsca, blisko
lasu i wody. Podczas podróży wskazane jest stosowanie lekkiej gimnastyki,
ponieważ bezruch wpływa niekorzystnie na krążenie i sprzyja powstawaniu
zakrzepów.

wiednim zapasie insuliny lub tabletek
przeciwcukrzycowych, glukometrze
i zapasie lancecików.
W poradni diabetologicznej CM
Luxmed masz możliwość skorzystać
z kompleksowej i specjalistycznej
opieki bezpłatnie, w ramach umowy
z NFZ. Specjaliści udzielą szczegółowych porad, jak powinieneś postępować podczas wyjazdu.

Urlop będzie też okazją, by więcej
Gabinety stomatologiczne CM
czasu poświęcić na odpowiednie przygotowanie posiłków, spożywać je bez Luxmed prowadzą szeroką profipośpiechu czyli wprowadzić zdrową laktykę i oferują kompleksowe ledietę, tak bardzo potrzebną przy cho- czenie specjalistyczne.
Polecamy kontrolę uzębienia
robach układu krążenia.
W poradni kardiologicznej CM z zastosowaniem diagnodentu.
Luxmed, lekarz specjalista udzieli szczeZachowaj zdrowy rozsądek i zastosuj się
gółowych wskazówek
odnośnie właściwego
do zaleceń lekarskich, a te wakacje mogą
trybu życia podczas
wakacyjnego wyjaz- być naprawdę udane!
du.

Serce na wakacjach

Dalekie podróże wiążą się ze zmianą klimatu, nagłymi wahaniami temperatury i ciśnienia, dlatego przewlekle
Wydawca
Luxmed Sp. z o.o.
ul. Radziwiłłowska 5
20-080 Lublin
tel.: 81 532 37 11

Redaktor naczelny
Joanna Baj
Redaktor techniczny
Elżbieta Stasieczek
redakcja@luxmedlublin.pl

Urlop albo wakacje z bolącym zębem? Trudno to sobie wyobrazić. Przypomnij sobie, kiedy ostatni raz byłeś
u stomatologa i dokładnie skontrolowałeś swoje zęby. Nawet jeśli jeszcze
nie widzisz ubytku, to np. pod wypełnieniem, czy w innym niewidocznym
dla oka miejscu może rozwijać się
próchnica.
Trudno konkretnie powiedzieć, ile
potrzeba czasu do rozwoju próchnicy i powstania ubytku. Może to trwać
kilka miesięcy lub następuje
bardzo szybko. Pamiętajmy,
że ubytki często rozwijają się
w miejscach niewidocznych
dla oka. Dlatego, aby dokładnie sprawdzić stan naszego
uzębienia, warto skorzystać z nowoczesnej metody
diagnozowania próchnicy
z wykorzystaniem technologii laserowej.
Szczególnie
zachęcamy do takich kontroli
i wyleczenia zębów przed
wyjazdami na urlopy i wakacje, aby ustrzec się przed
przykrymi niespodziankami.
Bolący ząb potrafi zepsuć
najprzyjemniejszy wyjazd.
Przy okazji warto zdecydować się na piaskowanie
zębów. Ten prosty, bezbolesny zabieg, który oczyszcza
skutecznie kamień i nalot,
zapewni nam piękny, biały
uśmiech.

Dział reklamy
tel.: 603 668 432
fax: 81 536 16 87
marketing@luxmedlublin.pl

Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Nie zwraca materiałów niezamówionych.
Zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, nadawania tytułów i śródtytułów.
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I cóż powiecie na to, że już się zbliża lato? 15
Jan Brzechwa, Przyjście lata

W dbałości o największy atut każdej kobiety – skórę twarzy, stworzyliśmy specjalny zabieg kojący
Dotyk Gejszy. Rytuał odbywa się
przy blasku świec i kojącej muzyce.
Podczas stanu pełnego relaksu ciała
i umysłu następuje regeneracja oraz
odbudowa głębokich warstw skóry.
Lato kojarzy się ze świeżością
i młodością…takie też chcą la-

się relaksowi, a nie koncentrować
się na niedoskonałościach swojego
ciała, warto pomyśleć o pielęgnacji
ciała.
Smuklejsze ciało z wygładzoną
skórką pomarańczową gwarantuje
zabieg Morska Kuracja.
Czerwone Wino to zabieg odmładzający, intensywnie ujędrniający
oraz wygładzający skórę ciała.

tem być wszystkie kobiety. Dotyk
Młodości to zabieg, który w pełni
zaspokaja wspomniane potrzeby.
Preparaty pielęgnacyjne, w tym
między innymi ekstrakt z jadu
węża, skomponowane zostały tak,
by uzyskać silny efekt liftingujący.
Precyzyjnie zaplanowany rytuał
pozwala wprowadzić składniki odżywcze w głębokie warstwy skóry,
dzięki czemu efekt „młodości” widoczny jest gołym okiem i utrzymuje się przez długi okres czasu.
Rytuał Świeżość Lata to ekskluzywny zabieg, podczas którego
Ty oraz Twoje potrzeby zostają otoczone pełną uwagą oraz troską.
Indywidualnie komponowany, dwugodzinny zabieg pozwalający się
odprężyć to prawdziwy prezent dla
Ciebie od…samej siebie.
Latem odkrywamy te partie ciała,
które były „niedostępne dla świata”
nawet przez 10 miesięcy. Taki okres
czasu musiał mieć wpływ na stan
skóry na udach, pośladkach czy
brzuchu. By na urlopie w pełni oddać

Intensywne nawilżenie ciała zapewni pachnący zabieg arbuzowy
Soczysta Pokusa.
Podczas każdego zabiegu na ciało
wykonywany jest masaż ciała EndermologieTM - najbardziej znana oraz
najskuteczniejsza metoda kształtowania sylwetki oraz redukcji cellulitu.

Instytut Zdrowia i Urody
BONSAI Kosmetyka & Spa
Lublin, ul. Kazimierza Wielkiego 8
(hala Globus, Centrum Zana)
tel. 81 44 222 05

www.bonsai-spa.pl

Lato to czas, kiedy możemy
kąpać się w promieniach słońca
oraz w wodach jezior i mórz.
To czas, kiedy odkrywamy
niemal całe nasze ciało oraz
stosujemy ledwo widoczny
makijaż. Aby w wakacje swobodnie korzystać z uroków
beztroskiego wypoczynku, warto wcześniej zadbać o skórę twarzy oraz ciała.

Odżywiona oraz nawilżona
skóra twarzy pięknie prezentować
się będzie nawet bez makijażu.
Ujędrnione, gładkie oraz wymodelowane ciało doda Ci pewności siebie na plaży oraz pozwoli
skoncentrować się na przyjemnościach, a nie na… niedoskonałościach.
W lecie najważniejsze jest nawilżanie ciała wodą mineralną od
wewnątrz oraz preparatami pielęgnacyjnymi od zewnątrz. Wspaniale sprawdzają się w zabiegach
nawilżających ekstrakty z arbuza,
który zawiera w sobie 92% wody.
Nawadniające właściwości arbuza
zostały wykorzystane do stworzenia zabiegu Owocowe Nasycenie.
To niezwykły rytuał, który łączy
w sobie pielęgnację twarzy, odprężający masaż oraz rewitalizujący
aromat arbuza. Efektem rytuału są
zregenerowana skóry twarzy, odprężone ciało oraz ukojone zmysły.

Monika Madejska
Współwłaściciel
Instytutu Zdrowia i Urody
BONSAI

W związku ze zbliżającym się
latem oraz z okazji
3 urodzin Instytutu BONSAI
przygotowaliśmy specjalne
promocje cenowe zabiegów na
twarz oraz ciało.

50 % rabatu na zabiegi
na twarz
30 % rabatu na zabiegi
na ciało

Więcej na www.bonsai-spa.pl
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