
Hippocastani corticis extractum siccum + Lidocaini hydrochloridum Aloe capensis + Frangulae corticis extractum siccum
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Jak radzić sobie z hemoroidami
Siedzący tryb życia, mała aktywność 
fi zyczna, stres, zaparcia, nadmiar 
kawy i herbaty, picie zbyt małej ilości 
płynów sprawiają, że to problem 
dotyczący często także młodych 
kobiet. 

Ryzyko ich rozwoju znacznie zwiększa się
w okresie ciąży i po porodzie. Jak im zapobiegać?
Przyczyn hemoroidów jest wiele. Choroba ta 
powstaje w wyniku zależności genetycznych 
lub środowiskowych, jak np. niewłaściwa dieta 
prowadząca do zaparć lub biegunek, nadmierny 
wysiłek fi zyczny czy siedzący tryb życia. Objawy 
choroby hemoroidalnej to przede wszystkim 
swędzenie, ból, uczucie dyskomfortu i wrażenie 

niecałkowitego wypróżnienia po wizycie 
w toalecie, a niekiedy krew widoczna na papierze 
toaletowym.
Od czego zacząć leczenie hemoroidów? 
Najlepiej jest rozpocząć leczenie już przy 
pierwszych objawach. Zmiana diety (sprawdź 
przepisy na ostatniej stronie), by uniknąć 
zaparć i wysiłku w toalecie oraz wprowadzenie 
regularnych ćwiczeń jest pierwszym krokiem do 
odzyskania komfortu. 
Warto również sięgnąć po preparaty z wyciągiem 
z kasztanowca, który ma właściwości ściągające 
i przeciwzapalne, i lidokainą, która miejscowo 
przyniesie ulgę w bólu. 
Należy jednak pamiętać, aby leczenie 
hemoroidów w ciąży i po porodzie skonsultować 
z lekarzem specjalistą lub położną. 

USIĄDŹ WYGODNIE JAK  KRÓLOWA

lek na hemoroidy

obecny
na rynku
od ponad 50 lat!

kompozycja lidokainy 
i wyciągu z kory kasztanowca  

MAŚĆ WYKAZUJE DZIAŁANIE:
znieczulające          ściągające         przeciwzapalne         przeciwświądowe

AESCULAN® maść doodbytnicza. Substancje czynne: 1 g maści zawiera substancje czynne: 62,5 mg wyciągu (w postaci suchego wyciągu) z Aesculus hippocastanum L., cortex (kora kasztanowca)
(40-90:1); 5 mg lidokainy chlorowodorku (Lidocaini hydrochloridum). Substancje pomocnicze: Tanina, olejek rumiankowy, makrogol 300, wazelina biała, lanolina, parafi na ciekła, bronopol, woda oczyszczo-
na. Wskazania do stosowania: Choroba hemoroidalna u osób dorosłych. Maść stosowana jest w łagodzeniu objawów choroby hemoroidalnej występujących w pierwszej fazie choroby, charakteryzującej 
się występowaniem słabo nasilonych objawów bólowych i świądu. Skuteczność leku w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania w lecznictwie i doświadczeniu. 
Przyjmuje się, że lek wykazywać będzie działanie miejscowo znieczulające oraz łagodne przeciwzapalne i ściągające. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą, uczulenie na amidowe środki miejscowo znieczulające i (lub) na rośliny z rodziny Asteraceae. Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A. w Poznaniu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj 
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



Jak radzić sobie 
z zaparciami
Zaparcia to nie tylko kwes  a 
samego problemu
z wypróżnieniem, ale także 
dyskomfort, czasem ból oraz 
ciągłe rozmyślanie, jak im zaradzić, 
aby pozbyć się uczucia ciężkości 
i niepotrzebnego balastu.

Na zaparcia cierpią osoby w każdym wieku, 
poczynając od najmłodszych, po wiek 
senioralny, gdy zaparcia wręcz się nasilają. 
Skąd wynika problem zaparć? Często 
jest kwes  ą fi zjologicznych reakcji na złą 
dietę, czy brak ruchu, ale także efektem 
niewłaściwych zmian zachodzących 
w organizmie. Przyczyny zaparć należy 
poszukiwać głównie w codziennych 
nawykach żywieniowych i w trybie 
życia. Jeżeli dieta nie obfi tuje w błonnik 
i płyny, a równocześnie prowadzimy siedzący 
i pełen stresu tryb życia, z niewielką ilością 
aktywności fi zycznej, wówczas zaparcia 
mogą występować bardzo często. Jest to tak 
zwane fi zjologiczne podłoże zaparć. 
Jak sobie z nimi radzić? Przede wszystkim 
dbając o zdrową, bogatą w błonnik dietę 
(zerknij na szybkie i łatwe przepisy, które 
polecamy na ostatniej stronie), wprowadzając 
do swojego rytmu dnia więcej ruchu i pijąc 
odpowiednią ilość niegazowanej wody. 
Doraźnie można też sięgnąć po naturalne 
preparaty z wyciągiem np. z aloesu czy 
kory kruszyny, które działają delikatnie 
przeczyszczająco. Należy jednak pamiętać, 
że w przypadku karmienia piersią przed 
sięgnięciem po jakikolwiek lek należy 
skonsultować się z położną laktacyjną lub 
lekarzem. Podsumowując: zadbaj o zdrową 
dietę, pij ok. 1,5 litra wody dziennie i postaw 
na aktywność fi zyczną. I pamiętaj, jeśli 
problem nie mija nie wahaj się poprosić 
o pomoc specjalistę!

na złą 
ktem 
h
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nnik 
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ą ilością

ALAX® tabletki drażowane. Substancje czynne: 1 tabletka 
zawiera: 35 mg wysuszonego i sproszkowanego soku 
z Aloe barbadensis Miller i/lub Aloe ferox Miller, folium 
(liści aloesu) o zawartości związków antranoidowych 
w przeliczeniu na aloinę 18 %;  42 mg wyciągu suchego 
z Rhamnus frangula L., cortex (kory kruszyny) (DER 
5-8:1, ekstrahent: metanol) o zawartości związków 
antranoidowych w przeliczeniu na aloinę 15%. Jedna 
tabletka zawiera 10-15 mg związków antranoidowych 
w przeliczeniu na aloinę. Wskazania do stosowania: Roślinny 
produkt leczniczy do krótkotrwałego stosowania w sporadycznie występujących 
zaparciach. Przeciwwskazania: Potwierdzona nadwrażliwość na substancje czynne 
lub na którykolwiek składnik produktu. Przypadki niedrożności jelit i zwężenia jelit, 
atonia jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego, choroby zapalne jelita grubego (np. 
choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego); ból brzucha nieznanego 
pochodzenia; ciężkie odwodnienie z niedoborem wody i elektrolitów. Dzieci 
w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny: Poznańskie Zakłady Zielarskie 
Herbapol S.A. w Poznaniu

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera 
wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań 

niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące 
stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się 

z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie 
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.



1. garść świeżego szpinaku,
2. kiwi,
3. jabłko,
4. łyżeczka soku z cytryny,
5. pół szklanki wody,
6. opcjonalnie:
    łyżeczka miodu.

1. fi let z dorsza ok. 150 g,
2. 100 g kaszy jaglanej
    (ugotowanej),
3. pomidor,
4. mała cukinia,
5. 50 g sera feta,
6. oliwa z oliwek,
7. sól i pieprz.

1. 100 g startego jabłka,
2. 80 g płatków owsianych,
3. łyżeczka zmielonego
    siemienia lnianego,
4. pół dojrzałego banana,
5. kilka suszonych śliwek,
6. łyżka cukru trzcinowego.

Owoce obierz, pokrój na 
mniejsze kawałki i wrzuć do 
blendera, dodaj szpinak, sok 
z cytryny oraz wlej wodę. 
Wszystkie składniki zmiksuj 
na gładko. Jeśli wolisz bardziej 
słodkie smoothie możesz dodać 
łyżeczkę płynnego miodu.

Ugotuj kaszę, a w tym czasie 
pokrój ser feta, pomidora 
i cukinię na grube plastry, a rybę 
na dowolnej wielkości kawałki. 

Przygotuj 2 większe arkusze 
z papieru do pieczenia. 
Złóż oba arkusze na pół i zacznij 
od pierwszej porcji. 
Na środku jednej z połówek 
papieru ułóż kaszę, a na niej rybę. 
Rybę posyp solą i pieprzem, tak 
jak lubisz i ułóż na niej warzywa, 
i ser feta. 
Całość polej łyżką oliwy. 
Drugą częścią arkusza przykryj 
danie, zaginając brzegi i 
tworząc szczelne papiloty. 
Tak przygotowane obie porcje 
włóż do nagrzanego do 200°C 
piekarnika na 20 minut.

Wszystkie składniki przełóż do 
miski, całość wymieszaj 
i odstaw na ok. 10 minut. 
W tym czasie rozgrzej piekarnik 
do 200°C i wyłóż blaszkę 
papierem do pieczenia. 
Z ciasta formuj kulki, lekko je 
spłaszcz i wyłóż na blaszkę. 
Ciasteczka piecz ok. 12-15 minut 
aż będą lekko zrumienione. 

PRZEPISY NA DOBRE TRAWIENIE

ZIELONE SMOOTHIE

SPRAWDZ

SKŁADNIKI:

SKŁADNIKI (2 porcje):

SKŁADNIKI:

WYKONANIE:

WYKONANIE:

WYKONANIE:
DORSZ PIECZONY 
Z KASZA JAGLANA 

I WARZYWAMI

CIASTKA OWSIANE
ZE SLIWKA

Chcesz wiedzieć więcej? 
Więcej na: www.herbapol.poznan.pl 

Producent: 
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol  S.A.
ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'RGB Low'] [Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


