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Poradnik dla osób cieszących się życiem

Szanowni Czytelnicy,

W

kroczyliśmy w drugi rok jącej kawy o poranku? Ale czy
pandemii koronawirusa, kawa jest zdrowa dla osób 60+
trwające szczepienia dają nadzie- i w jakiej formie najlepiej ją pić
ję, ale służba zdrowia jest mocno – więcej o tym w naszym artykule.
przeciążona. W tej sytuacji trze- UOKiK prześwietlił dostępne na
ba wiedzieć, jak zadbać o swoje polskim rynku proszki do prania
zdrowie. Dlatego w tym numerze i płyny do zmywania – zdradzaopisujemy, jak działają niedaw- my, które z nich wygrały testy.
no wprowadzone e-skierowania A dla przyjemności może zechcą
lekarskie oraz przedstawiamy Państwo obejrzeć, któryś z absonajnowsze metody leczenia ży- lutnie genialnych nowych seriali
laków nóg, czyli schorzenia, które rekomendowanych przez naszą
dotyka wielu seniorów. Któż nie redakcję.
lubi aromatycznej i pobudzaRedaktor Naczelny
Piotr Jakubowski
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Niezbędnik
kontaktowy
To jasne, że nikt z nas nie chce
korzystać z telefonów alarmowych, ale trzeba przyznać, że
gdy są one potrzebne – nigdzie
nie można ich znaleźć. Dlatego
postanowiliśmy przypomnieć
najważniejsze z nich. Od dziś
będą zawsze pod ręką.

112

ogólnopolski numer
alarmowy
(z telefonów komórkowych)

999
pogotowie ratunkowe
998
straż pożarna
997
policja

Co
Czatuj z konsultantem
Funduszu!
Na stronie internetowej Funduszu wprowadziliśmy nową formę
kontaktu z naszym konsultantem – CZAT. Aby porozmawiać
z nami na czacie nie ma żadnych
wymagań sprzętowych, wystarczy dowolny komputer, tablet
czy smartfon z dostępem do
internetu. Po wejściu na stronę
Funduszu, wystarczy poczekać
chwilę, aż w prawym dolnym
rogu strony pojawi się bordowe okienko z tekstem „Porozmawiaj z nami” lub „Czat” (na
telefonach). Wystarczy kliknąć
w to okienko, podać swoje
imię, a następnie możemy już
rozpocząć rozmowę z konsultantem. Czat dostępny jest w dni
robocze, w godz. 9:00-17:00.
W pozostałe dni możemy za jego
pomocą pozostawić nasz e-mail
lub telefon, aby konsultant Funduszu skontaktował się z nami
w najbliższym dniu roboczym,
w godzinach pracy Infolinii.

www.funduszhipoteczny.pl | infolinia: 801 005 801

nowego w Funduszu?
15 milionów zł wypłacone Klientom
Funduszu
Fundusz Hipoteczny DOM podsumował rok 2020.
Z końcem grudnia 2020 r. kwota świadczeń pieniężnych wypłaconych seniorom z tytułu renty dożywotniej przekroczyła 15 mln zł. Warto przypomnieć, że
Fundusz wypłaca świadczenia nieprzerwanie od ponad
12 lat. Na koniec czerwca 2020 świadczenia, które –
z tego tytułu – trafiły do seniorów przekroczyły 14 mln
zł, a to oznacza, że do emerytów trafił milion złotych
zaledwie w ciągu pół roku.

Optymistyczne prognozy dla rynku hipoteki odwróconej
Ernst & Young (EY) oraz European Pensions and Property Asset Release Group (EPPARG) opublikowały niedawno raport dotyczący
hipoteki odwróconej na świecie. Znalazły się w nim dane z 13 krajów,
w których hipoteka odwrócona ma ugruntowaną pozycję lub dopiero
się rozwija. Eksperci prognozują, że w ciągu najbliższych dziesięciu
lat globalny rynek urośnie trzykrotnie. Już dziś wartość środków
uwalnianych, dzięki tej usłudze, przekracza rocznie 15 mld dolarów
w skali świata. Do 2031 roku liczba ta zwiększy się do 50 mld dolarów
rocznie. W raporcie zebrano dane z Australii, Kanady, Niemiec, Włoch,
Irlandii, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji,
Wielkiej Brytanii i USA.

Wesołych, słonecznych
i pełnych nadziei
Świąt Wielkiej Nocy!
życzy
Redakcja Życia Seniora
oraz Zarząd i Pracownicy
Funduszu Hipotecznego DOM
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E-skierowania lekarskie
Co trzeba wiedzieć na ich temat?
Od 8 stycznia 2021 roku skierowania do lekarzy specjalistów, na leczenie szpitalne oraz dodatkowe badania muszą
być wystawiane w formie elektronicznej, czyli jako tzw. e-skierowania. Warto wspomnieć, że e-skierowanie to już
kolejny elektroniczny dokument wprowadzony po e-recepcie i e-zwolnieniu, który umożliwia zdalne załatwianie
spraw zdrowotnych. Przed 8 stycznia 2021 r., e-skierowania były już wystawiane, ale nie było jeszcze takiego obowiązku i niektórzy lekarze ciągle korzystali z tradycyjnych, papierowych skierowań. Teraz już wszystkie uwzględnione
w przepisach rodzaje skierowań będą wystawiane w formie cyfrowej.

Jak działają e-skierowania?
E-skierowanie będzie działało na podobnych za- Wersję papierową otrzyma wtedy, gdy nie posiasadach jak znana już Państwu e-recepta. Najpierw da Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Takie
lekarz wystawi opatrzone podpisem elektronicz- skierowanie będzie odnotowane już w systemie.
nym skierowanie. Pacjent otrzyma je e-mailem, Następnie pacjent samodzielnie wybierze placówkę,
SMS-em lub w formie wydruku informacyjnego. w której chce zrealizować dane świadczenie. Aby
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się zarejestrować, pacjent musi podać 4-cyfrowy w którym przebywasz, kieruje Cię na badanie
kod ze skierowania oraz swój numer PESEL – specjalistyczne na terenie tej samej placówki.
dokładnie tak jak w przypadku realizacji e-recepty.
Elektroniczne skierowania znacznie ułatwiają
telefoniczne zapisy na wizytę lub badania. Do
niedawna w przypadku telefonicznego zapisu należało dostarczyć także oryginalne skierowanie nie
później niż w ciągu 14 dni. Teraz nie będzie to już
konieczne. E-skierowania ułatwią też rejestrację,
bo dane pacjenta zostaną pobrane automatycznie przy rejestracji e-skierowania. No i jeszcze
jedna korzyść: e-skierowania nie da się zgubić.
Pacjent, logując się do IKP, zawsze ma dostęp do
wszystkich danych potrzebnych do zapisania się
na świadczenia medyczne.

W jakiej formie pacjent może otrzymać
e-skierowanie?

Pacjent, podczas konsultacji lekarskiej może
otrzymać:
• Wiadomość SMS na swój telefon komórkowy,
w której podany będzie czterocyfrowy kod dostępowy, lub
• E-mail z plikiem zawierającym potrzebne informacje, lub
• Wydruk informacyjny skierowania opatrzony
podpisem wystawiającego.

Pacjent może wybrać formę dostępu do e-skierowania. W przypadku dwóch pierwszych form
Na co wystawia się e-skierowania?
wymagane jest posiadanie aktywnego InternetoweSkierowania w postaci elektronicznej są obowiązko- go Konta Pacjenta. Pacjent, który nie aktywował
wo wystawiane na takie świadczenia medyczne jak: IKP lub nie podał adresu poczty elektronicznej
• ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne
i numeru telefonu, otrzymuje od osoby wysta(np. poradnia okulistyczna czy ortopedyczna), wiającej e-skierowanie wydruk informacyjny,
dzięki któremu może zrealizować e-skierowanie.
• leczenie szpitalne w szpitalu,
• badania medycyny nuklearnej oraz badania Powiadomienia są wysyłane z systemu e-zdrowie.
Wiadomości e-mail przychodzą z adresu: eskietomografii komputerowej,
• badania rezonansu magnetycznego, badania rowanie@pacjent.gov.pl, a wiadomości SMS od
endoskopowe przewodu pokarmowego finan- nadawcy „e-zdrowie”.
sowane ze środków publicznych.
Na pozostałe świadczenia medyczne
skierowania będą wystawiane tak jak
dotąd, czyli w postaci papierowej.

Kiedy e-skierowania nie jest
wystawiane?
E-skierowanie nie jest wystawiane na:
• leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
• programy lekowe
• rehabilitację
• do szpitala psychiatrycznego.
W powyższych przypadkach pacjent
otrzyma skierowanie w postaci papierowej. E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego. Chodzi tu o sytuację, gdy szpital,
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Wspaniały aromat, zapach i pobudzający smak już od pierwszego łyka – taka jest dobrze zaparzona kawa. Bez filiżanki
„małej czarnej” wielu z nas nie wyobraża sobie poranka. Od dawna wiadomo, że wpływ kofeiny na organizm człowieka
może być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Przez długi czas panował przesąd, że osoby starsze powinny unikać
picia kawy, a przynajmniej mocno je ograniczyć. Jak wygląda obecnie stan naszej wiedzy na temat właściwości kawy
i efektów jej picia na nasze samopoczucie oraz funkcjonowanie naszych organizmów? – Otóż co raz częściej słychać
głosy naukowców wskazujące, że kawa na zdrowie osób 60+ może mieć bardzo pozytywny wpływ, ale oczywiście
gdy spożywana jest z umiarem.

Kawa na zdrowie

Dlaczego warto ją pić także
po sześćdziesiątce?
Co z tą kofeiną?

kofeiny oraz innych substancji. Można jednak
bezpiecznie założyć, że nie powinniśmy przekraczać granicy 3 filiżanek kawy na dobę. Dodanie
do kawy mleka nie wpływa na obniżenie pobudzającego działania kofeiny. Pamiętajmy jednak,
że wszelkie dodatki do kawy (śmietanka, cukier,
syropy smakowe, czekolada) powodują, że z kawy,
która ma zerową kaloryczność powstaje całkiem
kaloryczny deser. Dlatego jeśli walczymy z nadwagą, najlepiej pić espresso bez cukru, ewentualnie
lekko osłodzone ksylitolem czy erytrytolem.

Właściwości pobudzające kawy wynikają z zawartej w niej kofeiny. Kofeina to organiczny związek
chemiczny, który szybko niweluje zmęczenie fizyczne oraz psychiczne. Efekt wypicia kawy możemy
odczuć już po 15 minutach. Dlatego też tak wiele
osób sięga po kawę, gdy odczuwa zmęczenie czy
senność. Po wypiciu kawy ciśnienie krwi podnosi
się krótkotrwale, akcja serca przyspiesza, a nasz
organizm staje się lepiej dotleniony. Znów możemy
się skoncentrować na pracy, prowadzeniu auta czy
lekturze książki. W tym właśnie tkwi tajemnica Co poza kofeiną jest w kawie?
ogólnoświatowego sukcesu tego wywodzącego
Kawa zawiera ponad tysiąc różnych substansię z Afryki krzewu.
cji, które ostatecznie nadają jej smak, aromat
i
wpływają na zdrowie. Poza wspomnianą już
Ile filiżanek kawy dziennie dla zdrowia?
kofeiną zawiera też m.in. kwas chlorogenowy,
Oczywiście rekomendowana dzienna ilość kawy kwas kawowy oraz chinowy. To są tzw. antyokjest kwestią indywidualną, bo też różne są rodzaje sydanty, czyli naturalne przeciwutleniacze, które
kawy i sposoby jej przygotowywania. Niektórzy “wymiatają” z organizmu wolne rodniki. To sprawia,
lubią bardzo mocne espresso, inni wolą mniej że wolniej się starzejemy, nasze komórki mogą
intensywną kawę z ekspresu przelewowego lub prawidłowo funkcjonować i są mniej narażone
rozpuszczalną, a jeszcze inni piją jedynie kawę na rozwój nowotworów. W kawie znajdziemy
z mlekiem. Każdy typ kawy ma inną zawartość też niewielkie ilości niektórych witamin np. B3,

6

www.funduszhipoteczny.pl | infolinia: 801 005 801

wśród niepijących. Wypijanie 2-3 filiżanek kawy
dziennie wiązało się z 18 proc. zmniejszeniem
ryzyka przedwczesnej śmierci. Jeszcze inne badania wykazały, że osoby pijące kawę mają mniejKawa na zdrowie według ostatnich badań
szą szansę na rozwinięcie różnych postaci raka,
Przez lata utrwalano mit o tym, że kawa to nie- cukrzycy, depresji, choroby Alzheimera, otępienia,
zdrowa używka. Tymczasem badania mówią zu- marskości wątroby i chorób serca. Kawa ma także
pełnie co innego. Kawa – oczywiście spożywana korzystny wpływ na trawienie oraz przyspiesza
w umiarkowanych ilościach – może mieć wiele tempo przemiany materii. Ponadto prowadzi do
korzyści dla zdrowia. W 2018 roku przeprowadza- zmniejszenia wydzielania histaminy, a więc chroni
no bardzo szeroko zakrojone badanie, w którym przed występowaniem alergii. A więc konkluduwzięło udział pół miliona Brytyjczyków w wieku jąc – nie unikajmy kawy, po prostu dawkujmy ją
40-69 lat, z których 387 tys. piło regularnie kawę, sobie w rozsądnych ilościach!
a reszta nie. Wyniki badania pokazały, że śmiertelność wśród osób, które wypijały 2-5 filiżanek
kawy dziennie, była o około 12 proc. niższa, niż
osób niepijących kawy. Wynik ten wśród osób
pijących 6-7 filiżanek był o 16 proc. niższy, a ludzie, którzy wypijali osiem lub więcej filiżanek,
mieli o 14 proc. niższy wskaźnik śmiertelności
niż osoby niepijące kawy wcale.
B5 czy niacynę, a także pierwiastki – magnez,
potas oraz cynku.

Kolejne badanie przeprowadzono w USA na próbie
185 tys. Amerykanów, z różnych grup etnicznych.
Średnia długość życia wśród osób, które piły jedną filiżankę dziennie, była o 12 proc. wyższa niż
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Chemia domowa
pod lupą UOKiK
KTÓRE PROSZKI DO PRANIA, PŁYNY DO MYCIA NACZYŃ
I KAPSUŁKI DO ZMYWAREK SĄ NAJLEPSZE?
Na polskim rynku konsumenci mogą wybierać spośród dziesiątek detergentów różnych marek i producentów.
Reklamy zawsze prezentują je w jak najlepszym świetle, ale skąd mamy wiedzieć, które z nich są najskuteczniejsze lub efektywne cenowo. Szczególnie osoby 60+ chcą wybierać produkty o najlepszym stosunku jakości
do ceny. I tu z pomocą przychodzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który w ubiegłym
roku rozpoczął cykl niezależnych testów konsumenckich pod hasłem #UOKiKtestuje. Urząd zaprezentował
już wyniki swoich trzech pierwszych testów, w których postanowił prześwietlić najpopularniejsze proszki do
prania tkanin kolorowych, tabletki do zmywarek oraz płyny do mycia naczyń.
JAK WYGLĄDAŁY TESTY
PROSZKÓW DO PRANIA?

nicy laboratorium UOKiK wyko- zytywnym wnioskiem z badarzystali gotową dzianinę baweł- nia jest to, że żaden przebadany
nianą z zestawem 15 rodzajów detergent nie powoduje utraty
Do badań wytypowanych zo- standaryzowanych zabrudzeń. intensywności barw. Wpływ
stało 10 proszków do koloru Oceniano również, czy proszki proszków na utrzymanie kona podstawie rozeznania rynku, utrzymują intensywność kolo- lorów jest porównywalny, ale
które przeprowadziła Inspekcja ru i czy chronią biel, a ponadto najlepiej sprawdziły się w tej
Handlowa. Gruntownym testom czy ich stosowanie nie pogarsza kategorii Dosia i Surf. Wszystpoddano proszki: Ariel Color, wytrzymałości pranych tkanin. kie proszki dobrze chronią biel
Bryza Lanza, Dosia Kolor, E Acti- W poniższej tabeli można zapo- w tkaninach sztucznych przed
ve-6 Enzym do Koloru, E koloro- znać się z wynikami osiągnię- wybarwieniem i uniemożliwiają
we i ciemne tkaniny, Filip Ultra tymi przez poszczególne marki jej zafarbowanie przez inne koColor Power, Persil Color Deep proszków.
lorowe ubrania. Gorzej wypadają
Clean, Rex 3x działanie kolor,
przy praniu tkanin naturalnych
KTÓRY
PROSZEK
DO
PRANIA
Surf Color oraz Vizir do kolorów.
i tu występują między nimi więkJEST NAJLEPSZY?
Badania wykonali pracownicy
sze rozbieżności. Najskuteczniej
akredytowanego laboratorium Skuteczność usuwania plam jest biel chronią Persil Color i Rex.
UOKiK w Łodzi. Trwały one uzależniona głównie od rodza- Biorąc pod uwagę średnią cenę
od sierpnia do września 2020. ju zabrudzenia. W tej kategorii jednego prania, okazuje się, że
Proszki przeszły w sumie 290 najbardziej efektywny okazał dobrym wyborem mogą być
testów, podczas których uzyska- się proszek Persil Color (naj- także nieco tańsze marki, jak
liśmy 7 450 różnych wyników lepiej usunął 7 z 15 rodzajów np. Bryza czy Dosia.
cząstkowych. Aby sprawdzić, jak plam, najwięcej ze wszystkich
proszki usuwają plamy, pracow- przebadanych produktów). Po-
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TESTY TABLETEK
DO ZMYWAREK

wrześniu 2020 r. Tabletki przeszły w sumie 60 różnych testów,
podczas których uzyskano 750
wyników cząstkowych. Co było
badane? – W jaki sposób tabletki
radzą sobie z kilkoma rodzajami
zabrudzeń pozostawionych na
różnych naczyniach przez 3, 24
oraz 72 godziny. Wybrane zostały popularne zabrudzenia, powszechnie uważane za trudne do
usunięcia: zaschnięta owsianka,
przypalone mleko, osady z kawy
i herbaty. Oceniano również, czy
masa netto i liczba tabletek są
zgodne z deklaracją producenta
na etykiecie, czy produkt rozpuszcza się całkowicie w trakcie
mycia oraz czy nie pozostawia
smug i nadaje naczyniom połysk.

Do swojego testu tabletek do zmywarek UOKiK wybrał 10 najpopularniejszych marek wytypowanych na podstawie rozeznania
rynku, które przeprowadziła Inspekcja Handlowa w supermarketach, dyskontach i drogeriach.
Były to: Big Efekt, Brilly, Fairy
Platinum, Filip, Finish Powerball,
Kraft Ultimate, Ludwik Ultimate
Power, Somat, Sunlight Expert
i W5. Wszystkie te tabletki mają
formułę wielofunkcyjną (All
in 1 – z angielskiego “wszystko w jednym”). Oznacza to, że
oprócz standardowych funkcji
myjących posiadają dodatkowe, wskazane przez producenTABLETKI MARKI FINISH
ta właściwości np. nabłyszczanie
NAJLEPSZE, A FILIP I W5 –
czy zmiękczanie wody.

NAJEFEKTYWNIEJSZE CENOWO

Badania wykonali pracownicy Testy pokazały, że efektywność
akredytowanego
laborato- mycia zależy od rodzaju zabrurium UOKiK w Bydgoszczy we dzenia oraz czasu, na który po-

zostawiliśmy brudne naczynia.
Im dłużej czekają one na umycie,
tym gorzej tabletki radzą sobie
z usunięciem zabrudzeń. Po 3
godzinach średnia skuteczność
mycia wyniosła 96 proc. Jeżeli
naczynia czekały na zmywanie
jeden dzień, skuteczność spadała
do 89 proc. Kolejne 2 dni zmniejszały ją do niecałych 84 proc.
Najlepsze w działaniu okazały się
tabletki marki Finish – usunęły
wszystkie zabrudzenia, nawet te
trzydniowe, ze 100-procentową
skutecznością. Niemalże równie
dobrą skutecznością wykazały
się Filip i W5 (marka własna
sieci sklepów Lidl). Najgorzej
z brudem poradziły sobie tabletki marki Kraft, które pozbyły się
zabrudzeń w niecałych 80 proc.
Jeśli na wyniki spojrzymy przez
pryzmat ceny jednej tabletki, to
okaże się, że najkorzystniej będzie wybrać tańsze produkty
marek: Big Efekt, Filip czy W5.
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Artykuł powstał w oparciu o raporty UOKiK z badań #UOKiKtestuje
opublikowane na stronie www.uokik.gov.pl.

Z badań wynika, że najłatwiejsze
do usunięcia były osady z kawy,
zaś najtrudniejsze – zabrudzenia
z przypalonego mleka. Wszystkie badane tabletki świetnie rozpuszczały się podczas mycia, nie
pozostawiały smug, a naczynia
były błyszczące po wyjęciu ze
zmywarki. Dużym zaskoczeniem
okazała się liczba tabletek w opakowaniu. Niektórzy producenci
zapakowali ich mniej (Ludwik)
lub więcej (Brilly, Sunlight) niż
wskazywali na etykiecie. Z kolei masa netto każdego zbadanego produktu była zgodna
z deklaracją.

UOKIK PRZEBADAŁ 10
NAJPOPULARNIEJSZYCH
PŁYNÓW DO MYCIA NACZYŃ
UOKiK przetestował 10 najpopularniejszych marek płynów
do zmywania, wytypowanych
na podstawie rozeznania rynku,
które przeprowadziła Inspekcja
Handlowa w supermarketach,

dyskontach i drogeriach. W ten
sposób do badania zostały zakwalifikowane następujące marki płynów: Fairy Cytryna, Filip
Cytrynowy, Frosch Limonkowy,
Help Cytryna, Kraft Cytrynowy, Lewiatan Cytrynowy, Ludwik Cytrynowy, Pur Lemon,
Tymek i W5. Cztery z nich to
marki własne, należące do sieci sklepów Lewiatan, Lidl oraz
dwie z sieci Biedronka. Wszystkie płyny, zgodnie z przyjętymi
założeniami, zawierały od 5 do
15 proc. anionowych środków
powierzchniowo czynnych oraz
poniżej 5 proc. niejonowych
środków powierzchniowo czynnych i/lub amfoterycznych środków powierzchniowo czynnych.
Badania wykonali pracownicy
akredytowanych laboratoriów
UOKiK w Bydgoszczy oraz
w Łodzi we wrześniu i październiku 2020 roku. Płyny przeszły
w sumie 66 różnych testów,
podczas których uzyskano 2 270
wyników cząstkowych.
W testach badano zdolność myjącą płynów,
czyli ich skuteczność
w usuwaniu zabrudzeń.
Testowana była również zdolność emulgowania tłuszczów, która
przesądza o sile działania detergentu w walce
z tłustymi naczyniami.
Po trzecie, sprawdzono
odczyn pH produktów,
którego wartość wpływa na stan skóry dłoni. Ponadto, analitycy
UOKiK oszacowali, ile
wynosi koszt pojedynczego zmywania
i jednego litra płynu,
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a także ocenili stosunek jego
jakości do ceny. Zweryfikowali również, czy deklaracja producenta dot. zawartości netto
(masy lub objętości) produktu
jest zgodna z rzeczywistością.

ZWYCIĘSKIE PŁYNY DO MYCIA
NACZYŃ
Na podstawie badań laboratoryjnych oceniliśmy ogólną jakość
płynów. Trzem parametrom
przypisaliśmy określone wartości: 60 proc. – zdolność myjąca,
35 proc. – zdolność emulgowania
tłuszczów, 5 proc. – wartość pH.
W ten sposób powstał ranking
jakości, w którym pierwsze miejsce zajęły płyny: Fairy cytryna,
Pur Sekrety Kucharza Soda Effect oraz Ludwik cytrynowy. Te
trzy marki uzyskały 5 gwiazdek.
Kolejny w rankingu był Kraft
cytrynowy, który zgarnął 4
gwiazdki.
UOKiK wyliczył również, ile
wynosi koszt jednego zmywania poszczególnymi płynami
i ocenił stosunek jakości produktów do ich ceny. Okazało się,
że najtaniej zmywa się w Tymku:
jedno zmywanie = jeden grosz.
Dobrym wyborem dla naszego
portfela będzie również Kraft
oraz W5. Zmywanie w tych
dwóch płynach kosztuje około
2 groszy. Warto zauważyć, że
wszystkie te trzy marki należą
do popularnych sieci handlowych: Biedronka (Tymek i Kraft)
i Lidl (W5).

www.funduszhipoteczny.pl | infolinia: 801 005 801

Najlepsze nowe seriale do
obejrzenia przez internet
Polecamy produkcje dostępne na Netflix, HBO GO i player.pl
Najlepsze nowe seriale, jakie pojawiły się pod koniec 2020 r., można wygodnie obejrzeć przez internet na popularnych
platformach streamingowych, takich jak Netflix, HBO GO czy player.pl. Z myślą o naszych Czytelnikach wybraliśmy pięć
seriali, które z czystym sumieniem możemy zarekomendować jako warte obejrzenia.
„GAMBIT KRÓLOWEJ” CZYLI
NAJPOPULARNIEJSZY
MINISERIAL NA NETFLIXIE
W ciągu pierwszych 28 dni
„Gambit królowej” został obejrzany na Netflix przez rekordową liczbę widzów z 62 milionów
domów. Ten 7-odcinkowy serial
może się poszczycić prawdziwie
globalnym zasięgiem: od Rosji
po Hongkong, Francję, Tajwan
i Australię. I co ciekawe, wykreował on ponownie modę na szachy, które od bardzo dawna nie
cieszyły się taką popularnością.

ckiemu arcymistrzowi, którego
Co ciekawe, jest to adaptacja po- w serialu gra polski aktor Marcin
wieści pt. „The Queen’s Gambit” Dorociński.
autorstwa Waltera Tevisa z 1983
roku o młodej i nadzwyczaj PECHOWA „STEWARDESA”
utalentowanej amerykańskiej ROZWIĄZUJE
szachistce. Osierocona w dzie- SKOMPLIKOWANĄ ZAGADKĘ
ciństwie Beth Harmon, w domu MORDERSTWA
dziecka poznaje grę w szachy od
miejscowego woźnego. Pomimo Ten 8-odcinkowy serial można
różnych życiowych przeszkód, zobaczyć w serwisie HBO GO
zaangażowanie Beth w dosko- i jest on również adaptacją ponalenie swojej gry w szachy wieści. Bohaterką serialu jest
nie słabnie. W końcu zaczyna Cassandra Bowden, uzależniona
odnosić sukcesy na turniejach od alkoholu stewardesa, której
szachowych. Wkrótce też rzu- praca pozwala na prowadzenie
ca wyzwanie wielkiemu radzie- swobodnego i rozrywkowego

życia. Pewnego ranka jednak
wszystko się zmienia – kobieta
budzi się w hotelu w Bangkoku
i spostrzega, że jej kochanek został zamordowany. Nie mogąc
sobie przypomnieć poprzedniej nocy, Cassandra wymyka
się z hotelu zacierając ślady.
Szybko jednak okazuje się, że
jest podejrzana o morderstwo,
a dodatkowo poluje na nią jakaś
tajemnicza kobieta. Tytułowa
stewardesa musi rozwiązać zagmatwaną zagadkę kryminalną,
by odkryć prawdziwego mordercę i wrócić do normalnego życia.
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„OD NOWA” BĘDZIECIE PYTAĆ:
KTO JĄ ZABIŁ?
“Od nowa” to z pewnością jeden
z najlepszych nowych seriali, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Laureatka
Oscara Nicole Kidman jest tu
odnoszącą sukcesy terapeutką,
której z pozoru idealne życie
nagle wywraca się do góry nogami. Grace Fraser (Nicole Kidman) mieszka w Nowym Jorku
z mężem, cenionym chirurgiem
dziecięcym Jonathanem (w tej
roli Hugh Grant) oraz uczęszczającym do elitarnej szkoły synem.
Za sprawą brutalnego morderstwa niedawno poznanej młodej kobiety i niespodziewanego
zniknięcia męża, Grace zaczyna
powoli odkrywać, że Jonathan
prowadził drugie życie, o którym

nie miała pojęcia. Czy jednak
mąż Grace mógł z zimną krwią
kogoś zamordować? To pytanie
okaże się kluczowe dla dalszego
12

życia Grace… Ten pasjonujący
6-odcinkowy miniserial mogą
Państwo zobaczyć w serwisie
HBO GO.

„KRÓL” WARSZAWSKIEGO
PÓŁŚWIATKA LAT 1930-TYCH
Jedyna w tym zestawieniu polska produkcja jest adaptacją
nagradzanej powieści “Król”
Szczepana Twardocha. Akcja
serialu rozgrywa się w Warszawie, w dwudziestoleciu międzywojennym. Wyprodukowany dla
CANAL+ 8-odcinkowy miniserial spokojnie można zaliczyć do
najlepszych nowych seriali, jakie
mogą Państwo zobaczyć – także online w serwisie player.pl.
W “Królu” możemy podziwiać
wielu wspaniałych polskich aktorów – m.in. Arkadiusz Jakubik,
Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Adam
Ferency, Andrzej Seweryn, Krzysztof Pieczyński, Janusz Gajos
czy Bartłomiej Topa.

z obozem marszałka Rydza-Śmigłego i próbują obalić sanacyjny
rząd Sławoja-Składkowskiego.

„BRIDGERTONOWIE” – WYJŚĆ
CZY NIE WYJŚĆ ZA MĄŻ ZA
KSIĘCIA?

Kolejny serial Netflixa święcący tryumfy na całym świecie
to kostiumowa 8-odcinkowa
saga pt. Bridgertonowie. Serial
oparty jest na cyklu 8 powieści
Julii Quinn, opowiadających
o losach ośmiorga rodzeństwa
młodych Bridgertonów. Możemy
się więc spodziewać kolejnych
sezonów tej wciągającej historii.
Dostępny obecnie I sezon skupia
się na losach Daphne Bridgerton, najstarszej córki potężnej
arystokratycznej familii, która
wkracza na pełną konkurentek scenę małżeńską Londynu
w epoce regencji. Dziewczyna
marzy o znalezieniu wybranka,
którego naprawdę pokocha. Na
początku idzie jej świetnie i zostaje okrzyknięta najlepszą partią
wśród debiutujących dziewcząt.
Przedwojenną War- Jednak interwencje nadopiekuńszawą trzęsie żydow- czego starszego brata komplikują
ski gang pod wodzą sytuację towarzyską Daphne.
polskiego socjalisty,
Kuma Kaplicy, któ- Dziewczyna odrzuca kolejnych
rego prawą ręką jest kandydatów do jej ręki. Tymczażydowski bokser, Ja- sem w popularnej na salonach
kub Szapiro. Swoje plotkarskiej gazecie tajemniczej
ambicje ma też inny Lady Whistledown pojawiają się
protegowany Kaplicy plotki o uczuciu rodzącym się
– Janusz Radziwiłek. między Daphne a przystojnym
To między Szapiro księciem Hastings. Tajny układ
a Radziwiłkiem ro- między Daphne a księciem, który
zegra się morder- miał im obojgu pomóc osiągcza walka o schedę nąć swoje cele okazuje się być
po Kaplicy. Tymczasem w tle zalążkiem wzajemnego uczucia
rozgrywa się brutalna walka i prowadzi do dalszych komplio wpływy polityczne w kraju. kacji rodzinnych…
Narodowcy sprzymierzają się
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Żylaki nóg
można
leczyć
Wszystko o najnowszych metodach
leczenia tej częstej przypadłości
Żylaki kończyn dolnych to schorzenie, które częściej występuje u kobiet i może się pojawić już po 40 roku życia. Na ich
powstawanie mogą wpływać uwarunkowania genetyczne, niedostatek ruchu, ciąża, hormonalne środki antykoncepcyjne,
nadwaga lub zła dieta. Ryzyko ich rozwoju wzrasta wraz z wiekiem. Żylaki są jednym z najczęstszych objawów przewlekłej
niewydolności żylnej (PNŻ) i jednym z najpowszechniejszych schorzeń w krajach wysoko rozwiniętych. Czym grożą żylaki
i jak z nimi walczyć? – Tłumaczy dr n. med. Mariola Cieśla-Dul, chirurg naczyniowy krakowskiego SCM clinic.

Większość ludzi wie jak wyglądają żylaki. To ciemne
i bardzo poszerzone, czasami wręcz wypukłe i rozbulwione żyły, zlokalizowane na nogach. Choć wielu
osobom przeszkadza głównie ich wygląd, to należy
wiedzieć, że zmiany te nie są problemem wyłącznie estetycznym. To problem zdrowotny, ponieważ
głównym czynnikiem ich rozwoju jest nadciśnienie
żylne. Pojawia się ono na skutek upośledzenia ściany
żylnej, uszkodzenia zastawek żylnych, ucisku na
żyły, ich niedrożności bądź zwężenia. W wyniku
tych czynników krew zamiast być pompowana
z kończyn dolnych do góry, w stronę serca, zaczyna
zalegać w naczyniach. Co więcej często występuje
również refluks, czyli cofanie się krwi. To powoduje
powiększanie się żył, co początkowo objawia się
jako tzw. drobne pajączki, a w miarę rozwoju jako
dużo większe żylaki.

Jak tłumaczy dr n. med.
Mariola Cieśla-Dul, chirurg naczyniowy z krakowskiego SCM clinic,
w takich patologicznie
poszerzonych naczyniach
stoi swojego rodzaju „stara” krew, która nie ulega
utlenowaniu. – Gromadzą się w nim więc produkty
przemiany materii komórkowej i toczą procesy wytwarzające toksyczne substancje. One przenikając
przez poszerzone ściany żylaka, wnikają do tkanki
podskórnej i skóry właściwej, uszkadzając ją w sposób nieodwracalny. W następstwie dochodzi w tym
miejscu do powstania owrzodzenia.
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PROFILAKTYKA ŻYLAKÓW

mować jego rozwój. Trzeba jednak wiedzieć, że nie
wyeliminują go. Gdy już dochodzi do pojawienia
się zmian, należy udać się do lekarza rodzinnego,
który powinien skierować nas do specjalisty na
odpowiednią diagnostykę. Podstawowym badaniem, jakie należy wykonać jest USG dopplerowskie.
Pozwala ono ocenić przepływy żylne i stan samych
naczyń. Na jego podstawie lekarz może zaplanować
dalsze leczenie – wyjaśnia specjalistka.

Choć ryzyko wystąpienia żylaków w dużej mierze
zależy od uwarunkowań genetycznych, to mają
na nie wpływ również inne, bardziej zależne od
nas samych czynniki, takie jak ruch, czy właściwa
dieta. Warto więc zacząć im przeciwdziałać kiedy
wiemy, że mamy do nich skłonność rodzinną lub
gdy zaczynamy zauważać już pierwsze symptomy
takie jak właśnie pojawianie się pajączków, czy
tzw. wenulektazji. Ale również gdy nie widzimy Niestety, zalegająca w żylaku niezdrowa, „stara”
zmian, natomiast odczuwamy częste skurcze lub krew musi zostać zlikwidowana. Działania prociągły ból lub ciężkość nóg, albo mrowienie, które filaktyczne tego nie uczynią, podobnie jak żadne
zmusza nas do nieustannego ruszania kończy- środki farmakologiczne. Na szczęście współczesna
nami dolnymi. Typowym objawem są również medycyna oferuje pacjentom cierpiącym z powodu
regularnie pojawiające się po całym dniu obrzęki. żylaków szereg zaawansowanych zabiegów, które
skutecznie radzą sobie z problemem.

SPOWALNIANIE ROZWOJU ŻYLAKÓW

Należy wiedzieć, że takie stany same nie znikną.
Brak profilaktyki i leczenia będzie je pogłębiał.
Co więcej raz rozpoczęty proces zapalny będzie
się toczył do końca życia, ale może mieć różną
postać i nasilenie. Dlatego też warto pomyśleć
o jego spowolnieniu i zawczasu zapobiegnięciu
skutkom ubocznym.

PARA WODNA

Pierwszym ze sposobów, któremu warto przyjrzeć się bliżej, jest metoda leczenia żylaków parą
wodną, zwana również metodą SVS (Steam Vein
Sclerosis). To aktualnie najnowocześniejszy sposób
leczenia schorzenia i jedyna metoda umożliwiająca usuwanie każdego rodzaju żylaków w trakcie
jednego zabiegu. Na czym dokładnie polega? Do
Dr n. med. Mariola Cieśla-Dul zwraca uwagę na wnętrza nieprawidłowych naczyń żylnych końto, że w tym celu należy działać dwutorowo. Po czyn dolnych wprowadza się małe objętości pary
pierwsze warto zmienić tryb życia, włączając odpo- wodnej. W efekcie następuje ich reaktywne obwiednią dawkę ruchu (wystarczy nawet codzienny, kurczenie, a w konsekwencji stopniowy i trwały
kilkudziesięciominutowy spacer) i prawidłową zanik żylaków. Zabieg wykonywany jest w zniedietę z odpowiednią zawartością błonnika (jed- czuleniu miejscowym, a bezpośrednio po nim
nym z czynników ryzyka rozwoju przewlekłej pacjent może wrócić do domu. Inne zalety tej
niewydolności żylnej są zaparcia). Należy rów- metody to krótki czas operacji (trwa ok. 20-40
nież unikać noszenia obcisłej odzieży i chodzenia minut), bardzo wysoka skuteczność (95-98%)
w butach na wysokim obcasie. Pacjenci z nadwagą i zminimalizowane ryzyko powikłań.
powinni schudnąć. Zaś osoby, które mają większe
predyspozycje ze względu na siedzącą lub stojącą LASER
pracę oraz kobiety w ciąży mogą profilaktycznie Kolejną innowacyjną metodą usuwania problemu
zakładać indywidualnie dobierane podkolanówki jest laserowe leczenie żylaków przy użyciu lasera
lub pończochy uciskowe. To tzw. kompresjoterapia, wewnątrznaczyniowego (EVLT), które z powoa więc stopniowany ucisk o zmiennym nasileniu dzeniem zastępuje klasyczny zabieg chirurgiczny
na różnych poziomach kończyny. Wspomaga ona (stripping). Może poddać się mu każdy pacjent,
naturalne mechanizmy regulujące przepływ krwi. u którego występuje stwierdzona niewydolność
żyły odpiszczelowej i/lub odstrzałkowej.
– To wszystko czynności, które zadziałają profilaktycznie. Natomiast w przypadku, kiedy problem – W tym wypadku zabieg trwa około godziny. Nie
już się pojawił, przyniosą pewną ulgę i będą ha- pozostawia na skórze żadnych blizn, a pacjent
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może opuścić ośrodek w dniu zabiegu. Natomiast
do normalnej aktywności powrócimy już następnego
dnia. W porównaniu do metody tradycyjnej, zabieg
wykonywany w ten sposób wiąże się ze znacznie
mniejszym ryzykiem powikłań, a dolegliwości
bólowe po zabiegu nie są duże i nie utrudniają
normalnego funkcjonowania. Skuteczność metody
również przewyższa klasyczny zabieg operacyjny,
według różnych źródeł naukowych sięgając nawet
98% – wyjaśnia chirurg naczyniowy SCM clinic.

też jego krótki czas (10-30 minut), a także bezbolesny charakter. Zwykle potrzebnych jest kilka
wstrzyknięć w kilkutygodniowych odstępach.

STRIPPING
Pod pojęciem strippingu kryje się klasyczne, chirurgiczne usuwanie niewydolnych żył i żylaków.
Odbywa się za pomocą sondy wprowadzanej do
wnętrza naczynia. Choć jest bardziej inwazyjny od
wcześniej opisanych (odbywa się w znieczuleniu,
przy asyście anestezjologa), pacjent również ma ECHOSKLEROTERAPIA PRZY WSPOMAGANIU
zapewnione bezpieczeństwo i komfort zabiegu, TUMESCENCJI
który z reguły udaje się przeprowadzić w warun- Najnowszą małoinwazyjną techniką ze wszystkich
obecnie znanych i stosowanych metod w leczekach chirurgii jednego dnia.
niu żylaków czy pajączków naczyniowych jest
Zabieg ten wymaga cięcia w pachwinie i na goleni. echoskleroterapia przy wspomaganiu tumescencji.
Natomiast usunięcie niewydolnych żył i żylaków To dlatego jest ona szczególnie polecana osobom
odbywa się za pomocą sondy wprowadzanej do starszym i obciążonym innymi chorobami wykluwnętrza naczynia. W miejscu usunięcia zmiany czającymi przeprowadzenie np. zabiegu operacyjpowstaje krwiak, który stopniowo znika w ciągu nego. Na czym polega ten rodzaj echoskleroterapii?
2-3 tygodni. Jeśli zachodzi potrzeba, zabieg moż- – Przeprowadza się ją, podając płyn tumescencyjny
na rozszerzyć również o miniflebektomię. Jest to za pomocą specjalnej pompy pod kontrolą aparatu
małoinwazyjna operacja polegająca na usunięciu USG w bezpośrednią okolicę operowanej żyły,
chorobowo zmienionych żył za pomocą specjal- równocześnie powodując obkurczenie się żyły na
wprowadzonym do niej cewniku angiograficznym.
nych haczyków chirurgicznych.
Uzyskuje się w ten sposób zmniejszenie średnicy
ECHOSKLEROTERAPIA POD KONTROLĄ USG
światła niewydolnej żyły. To umożliwia bezpoEchoskleroterapia to małoinwazyjna metoda średnie działanie spienionego leku podawanego
usuwania żylaków, która może być wykonywa- przez cewnik na ścianę naczynia. Zastosowanie
na na dwa sposoby: pod kontrolą USG lub przy techniki echoskleroterapii wspomaganej tumewspomaganiu tumescencji. To kolejna, bardzo scencją pozwoliło na ograniczenie działań niepopularna metoda usuwania żylaków i mniej- pożądanych skleroterapii poprzez zmniejszenie
szych zmian w postaci pajączków naczyniowych. dawki leku podawanego dożylnie.
Echoskleroterapia piankowa pod kontrolą USG
polega na iniekcji środka farmakologicznego Oczywiście decyzję o podejmowanej metodzie
w postaci pianki, co powoduje obkurczenie i za- zabiegowego leczenia żylaków zawsze ostatecznie
sklepienie powstałych wcześniej zmian. Jest to podejmuje lekarz. Warto jednak orientować się
metoda bezpieczniejsza od tradycyjnej sklerote- w metodach oferowanych przez współczesną merapii, ponieważ specjalista wykonujący zabieg ma dycynę. Każda osoba mająca problem z żylakami
możliwość kontroli tego, jak przepływa pianka powinna wiedzieć, że nie jest skazana jedynie na
wewnątrz żył. Do zalet zabiegu zaliczyć można traumatyczne zabiegi operacyjne.
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Głodowe emerytury
w Polsce – co jest przyczyną
i jak się zabezpieczyć?
Z danych ZUS wynika, że na koniec 2020 roku tzw. emerytury głodowe pobierało 310 tys. osób. To o 286,2 tys. więcej niż
w roku 2011, kiedy takie świadczenia trafiały do 23,9 tys. Polaków. W latach 2011-2020 liczba emerytów otrzymujących
najniższe możliwe świadczenia pieniężne wzrosła trzynastokrotnie, a więc o 1300 proc.1 Na pogorszenie sytuacji
wpłynęło wiele czynników m.in. rosnąca liczba seniorów (w tej chwili jest ich ponad 9 mln.), coraz mniej wydolny
system emerytalny oraz obniżenie wieku emerytalnego, które obecny rząd wprowadził w 2017 roku.

1

Co raz więcej emerytów
z ekstremalnie niskimi
emeryturami

Czym się różni “głodowa
emerytura” od najniższego
świadczenia?

Od roku 2011 liczba osób pobierających „głodowe emerytury”
rosła sukcesywnie o kilkanaście
tysięcy rocznie. Wszystko zmieniło się w roku 2017, gdy rząd
PiS wprowadził obniżenie wieku
emerytalnego. Tylko od grudnia
2017 do grudnia 2018 przybyło 150 tys. osób otrzymujących
takie emerytury. W kolejnych
latach te wzrosty plasowały się
już na podobnym, bardzo wysokim, poziomie.

Warto przypomnieć, że tzw.
„głodowa emerytura” to nie to
samo co najniższa emerytura!
Otóż najniższa emerytura wynosiła w grudniu 2020 roku
1200 zł brutto. Najniższe emerytury przysługują mężczyznom,
którzy ukończyli 65 lat i mają
okres składkowy i nieskładkowy
wynoszący co najmniej 25 lat
oraz kobietom, które ukończyły
60 lat i mają okres składkowy
i nieskładkowy wynoszący co
najmniej 20 lat.

https://ciekaweliczby.pl/najnizsze_emerytury_2020/
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– Trzeba wyraźnie podkreślić, że
głodowe emerytury pobierają
osoby, które nie mają pełnego
stażu ubezpieczeniowego, czyli
20 lat w przypadku kobiet i 25
lat w przypadku mężczyzn. To
osoby, które udokumentowały
krótszy czas pracy niż wymagany,
a co za tym idzie odprowadzały
składki również w krótszej perspektywie czasu. Są to seniorzy, którzy
otrzymują niejednokrotnie kilkaset,
kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście
złotych miesięcznie. Trudno wyobrazić sobie zarządzanie tak niskim
domowym budżetem – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu
Hipotecznego DOM.

www.funduszhipoteczny.pl | infolinia: 801 005 801

Zadłużeni emeryci szukają
ratunku w rencie dożywotniej

wotnej, ale również o finansach. pieniądze zgromadzone dzięki
Co prawda emerytury są i będą IKE, czy IKZE. Coraz większą
wypłacane niezależnie od sytua- rolę będą pełnić pieniądze, któ– Od lat pracujemy z seniorami cji epidemiologicznej, stanowiąc re można uwolnić dzięki posiai zdajemy sobie sprawę, że niskie jeden z najbardziej bezpiecznych danym nieruchomościom. Już
emerytury są jednym z najważ- źródeł dochodu, ale trzeba pamię- dziś renta dożywotnia jest dla
niejszych czynników, które deter- tać o rosnącej inflacji. Skromne pewnej grupy polskich seniorów
minują ich życie. Na przestrzeni emerytury będą drenować także takim puzzlem wzmacniającym
lat rośnie liczba emerytów, którzy nowe daniny oraz podwyżki cen senioralny budżet. Z czasem jej
borykają się z zadłużeniem lub zapowiadane na 2021 roku.
znaczenie będzie rosło, wzorem
innych państw europejskich, czy
takich, którzy decydują się na
Stanów Zjednoczonych – podogłoszenie upadłości konsu- Emerycki portfel może być jak
sumowuje Robert Majkowski.
menckiej. W badaniach opinii, puzzle
które przeprowadzamy kilka razy
w roku emeryci wciąż podkre- Eksperci podkreślają, że emery- Zasobem polskich emerytów
ślają, że decydują się na rentę tury będą z czasem jeszcze niższe, są nieruchomości
dożywotnią z powodu rosnącego a więc samo świadczenie z ZUS
zadłużenia i kłopotów finanso- może nam nie wystarczyć. Pole- Warto przypomnieć raport Eurowych. To wciąż jeden z najważ- ganie wyłącznie na emeryturach statu pt. „Distribution of popuniejszych czynników – dodaje z systemu państwowego spowo- lation by tenure status”. Wynika
duje, że liczba seniorów żyjących z niego, że 84 proc. nieruchomoRobert Majkowski.
w skrajnym ubóstwie będzie co- ści stanowi w Polsce własność
Jak żyją seniorzy z najniższymi raz wyższa. – Moim zdaniem osób je zamieszkujących. A to
emeryturami?
każdy z nas będzie musiał zadbać oznacza, że można spieniężyć
indywidualnie o swoją emeryturę dom lub mieszkanie i „dorabiać”
Średnia emerytura w Polsce i postrzegać ją jak portfel, czy do emerytury. Co prawda w panwynosiła w 2020 roku niespełna też może budżet składający się demii wynajęcie mieszkania
2500 zł brutto. Najniższa – 1200 z kilku puzzli. Te puzzle to różne lub jego szybka sprzedaż mogą
zł brutto. Po odliczeniu kosztów źródła finansowania począwszy być utrudnione, ale dostęp do
związanych z opłatami mieszka- od świadczeń państwowych, po- renty dożywotniej pozostanie
niowymi i lekami seniorom zo- przez świadczenia kapitałowe niezmienny.
staje „na życie” kilkaset złotych. (takie jak PPK, czy PPE), aż po
Czasem znacznie mniej, jeśli
spłacają wcześniej zaciągnięte
kredyty lub pomagają finansowo rodzinie. Z badania opinii
„Jak żyje się polskim seniorom”,
które przeprowadzamy raz na
kwartał wynika, że emerytom
żyje teraz gorzej niż kiedyś. Tak
deklaruje ponad 50 proc. ankietoPodpisz umowę renty dożywotniej do
wanych. Co trzeci senior narzeka
30. 06. 2021 r. i skorzystaj z PROMOCJI.
na zbyt niską emeryturę i brak
dodatkowych źródeł dochodu.
Zadzwoń: 530 000 344
Dużym obciążeniem jest również
pandemia i mowa tu nie tylko
Regulamin Promocji:
www.funduszhipoteczny.pl/2000zl-na-wiosenne-potrzeby/
o przymusowej izolacji i mniejszej dostępności do opieki zdro-

ZYSKAJ 2000 ZŁ
NA START!

17

FALOWANY
ASYMETRYCZNY
„BOB”

KLASYCZNY „BOB”

PIXIE CUT

Piękne włosy dojrzałe
Jak o nie zadbać na wiosnę?
Zima to okres, gdy pogoda często zmusza nas do chowania włosów pod czapką czy kapturem. A dodatkowo w dobie
pandemii wiele osób 60+ ograniczyło swoje kontakty społeczne do niezbędnego minimum. Trudno więc się dziwić, że
w tych okolicznościach nie poświęcaliśmy włosom dużej uwagi. Mamy już jednak wiosnę i przez najbliższe miesiące
będziemy więcej czasu spędzać na zewnątrz, na świeżym powietrzu i raczej bez nakrycia głowy. Po zaszczepieniu na
COVID-19 będziemy też stopniowo wracać do normalnych kontaktów towarzyskich i spotkań z rodziną czy znajomymi.
A zatem nie mamy już wymówek i czas najwyższy zadbać, by nasze włosy dobrze się prezentowały. Cel ten osiągniemy
odpowiednio dobraną pielęgnacją, modną fryzurą i twarzowym kolorem.

Jak zmieniają się włosy po sześćdziesiątce?
W czasie menopauzy wiele kobiet obserwuje hormonalną terapię menopauzalną. Taka terapia
u siebie wyraźne przerzedzenie włosów oraz może pomóc nam zachować piękne i gęste włosy.
ich osłabienie. Jest to częściowo spowodowane
zmianami hormonalnymi, które w tym okresie Zadbane siwe włosy mogą być atutem!
zachodzą w organizmie kobiety. Oczywiście dobre geny mogą wpłynąć na to, że niektóre pa- Trudno w to uwierzyć, ale zdarzają się młodsze osonie nie będę odczuwały aż tak mocnych zmian. by, które farbują sobie włosy na srebrny czy gołębi
W okresie menopauzy spada poziom estrogenów, kolor, naśladujący naturalną siwiznę. Wynika to
czyli żeńskich hormonów. A to właśnie estroge- z tego, że niektórym osobom jest bardzo do twarzy
ny odpowiadają za cykl życia naszych włosów. w takim odcieniu i wbrew obiegowym opiniom
Na szczęście u kobiet – w przeciwieństwie do nie musi on postarzać. Warto jednak wówczas
mężczyzn – nie dochodzi do całkowitej utraty zadbać o nowoczesną fryzurę oraz co jakiś czas
włosów i wyłysienia. Obecnie panie, które skarżą likwidować przebijające u niektórych osób żółte
się na przerzedzenia włosów, mogą sięgnąć po refleksy, np. za pomocą wysrebrzającej płukanki.
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Naturalne zadbane siwe włosy mogą być atutem Pielęgnacja i wzmocnienie włosów
i w wielu przypadkach prezentują się znacznie
lepiej niż sztucznie wyglądające farbowane Z włosami osoby 60+ jest podobnie, jak ze skórą
włosy w zbyt intensywnym odcieniu. Jeżeli już dojrzałą – wymaga pielęgnacji i wzmacniania powybieramy koloryzację włosów i chcemy przy- dobnymi składnikami. Najlepsze będą do tego m.in.
kryć siwiznę, warto się zastanowić, jaki kolor keratyna i koenzym Q10, peptydy, aminokwasy,
wybrać, by wyglądać naturalnie i nie postarzać hydrolizat kolagenu, odmładzająca witamina E,
się nietrafionym kolorem. Najlepiej dobrać od- a także olejki i ekstrakty roślinne, które nawilżają
powiedni odcień do naszej karnacji, przy czym skórę głowy, dostarczają cebulkom włosowym
warto pamiętać, że bardzo ciemne kolory dodają składników odżywczych, odbudowują struktulat. Jeśli mamy jasną, zimną karnację i niebieskie rę włosów. Szukamy więc szamponów i odżywek
oczy, to najlepiej wybrać chłodne odcienie blond zawierających takie składniki.
(platynowy, beżowy, popielaty). Panie obdarzone
ciepłą, oliwkową karnacją i brązowymi lub zie- Dodatkowo, raz w tygodniu warto zrobić dla swoich
lonymi oczami, powinny analogicznie wybierać włosów coś „extra” – np. nałożyć na nie specjalciepłą barwę włosów – np. złocisty, miodowy lub ną maskę dla włosów dojrzałych. Taki produkt
karmelowy blond, złocisty brąz, kasztanowy lub nakładamy na wilgotne, umyte wcześniej włosy
mahoń. Pamiętajmy też o zasadzie, że kolor wło- i pozostawiamy na około 10 minut, aby wszystkie
sów nie powinien być identyczny z kolorytem odżywcze składniki mogły zadziałać.
cery. Unikajmy też jednolitego koloru – lepszy
efekt osiągniemy dodając jasne refleksy, kosmyki Modna fryzura na wiosnę
o jaśniejszym odcieniu, które optycznie dodadzą
fryzurze objętości i życia.
Dobrze dobrana fryzura potrafi odmienić nasz
wygląd i odjąć lat. Warto posłuchać rad stylistów
Oczyszczający peeling do skóry głowy na dobry i porzucić dawno niemodne, postarzające fryzury
w rodzaju trwałej ondulacji czy tapiru.
początek
Noszenie czapki, suche i ogrzewane powietrze W tym sezonie styliści polecają paniom 60+ klaw domu oraz niskie temperatury na zewnątrz sycznego „bob’a”. To ponadczasowe cięcie, sięgające
sprawiają, że włosy po zimie są łamliwe, matowe, do linii żuchwy, pasuje niemal wszystkim typom
rozdwajają się, elektryzują i częściej wypadają. urody, optycznie odmładza, dodaje elegancji i klasy.
Wraz z nadejściem wiosny trzeba więc zadbać Bardziej drapieżną i młodzieżową wersją będzie
o gruntowane oczyszczenie i wzmocnienie naszych „bob” z pofalowaną, dłuższą grzywą opadającą na
włosów. Na start polecamy peeling do skóry głowy, jedną stronę twarzy. Dużą zaletą „boba” jest jego
który pozwoli nam oczyścić skórę z martwego prostota w codziennym układaniu.
naskórka. Taki peeling można połączyć z bardzo przyjemnym masażem skóry głowy, który Dla kobiet, które preferują krótsze fryzury dobrym
z pewnością pozwoli się Państwu zrelaksować rozwiązaniem będzie tzw. „pixie cut”, czyli bardzo
krótkie cięcie z tyły i po bokach oraz nieco dłuższa,
i zapomnieć o troskach dnia codziennego.
wycieniowana góra i asymetryczny przedziałek.
Dobry peeling potrafi skutecznie usunąć z wło- Krótkie włosy zdecydowanie najlepiej sprawdzają
sów wszystkie zanieczyszczenia, sebum, łupież się w przypadku kobiet o regularnych rysach twarzy,
i pozostałości preparatów do stylizacji. Wygła- kształtnych głowach, przylegających uszach oraz
dza skórę i włókna włosów, przygotowując je do szczupłych szyjach. Takie krótkie cięcie z pewnośdalszej pielęgnacji. Wybierając peeling zwracamy cią doda lekkości i dziewczęcego uroku – warto
uwagę, by zawierał naturalne składniki, takie jak więc je wypróbować tej wiosny!
np. sól morska, mentol, trawa cytrynowa, aloes
czy rokitnik.
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Agnieszka Żelazko poleca!

Jajka przepiórcze nabiorą pięknej różowej barwy, jeśli namoczymy je przez chwilę w soku z buraka. Wystarczy 5 minut!
Do tego zielony groszek, rzodkiewka, odrobina papryki i przepyszna oliwa szczypiorkowa. Wiosna na talerzu!

Wiosenna sałatka z różowymi
jajkami przepiórczymi
Składniki:

Przygotowanie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jajka ugotuj na twardo (3 minuty od momentu,
gdy woda zacznie wrzeć), obierz, a następnie
wrzuć na 5 minut do szklanki z sokiem
buraczanym.
Sałatę opłucz, ułóż na talerzu, dodaj pokrojone
rzodkiewki, ugotowany zielony groszek i paseczki
papryki. Jajka wyjmij z soku, przekrój na pół,
dodaj do sałatki. Oliwę zmiksuj ze szczypiorkiem,
cebulką i cytryną. Dopraw do smaku solą,
pieprzem i (koniecznie!) odrobiną cukru.
Podawaj sałatkę z oliwą.

Mix sałat (ok. 100 g)
4 jajka przepiórcze
1/3 szklanki soku z buraków
4 rzodkiewki
2 łyżki zielonego groszku (np. mrożonego)
Kawałek czerwonej papryki (pasek ok. 3 cm)
1 łyżka pokrojonego szczypiorku
1 łyżka pokrojonej zielonej cebulki
2 łyżki oliwy
Kilka kropel cytryny
Sól, pieprz, cukier do smaku

