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Szanowni Państwo!  

Pierwszy numer wydania specjalne-
go spotkał się z olbrzymim zaintere-
sowaniem Państwa, postanowiliśmy 
więc kontynuować edycję czaso-
pisma propagującego profilaktykę 
oraz  zdrowy tryb życia. Na Wasze 
ręce przekazujemy zatem drugi nu-
mer wydania specjalnego „Zdrowia 
i Sukcesu”. Znajdą w nim Państwo 
historie  ludzi, którzy dzięki właści-
wemu  podejściu do zdrowia  mo-
gli „rozpocząć” życie od nowa. Czę-
sto dotknęły ich dramatyczne zda-
rzenia, którymi zechcieli się z nami 
podzielić. Na szczególne podkre-
ślenie zasługuje fakt, iż bohaterami 

naszych reportaży są również lu-
dzie bardzo młodzi. Z jednej strony 
to niepokoi, ale z drugiej napełnia  
szczególnym optymizmem i po-
zwala wierzyć w siłę zdrowego roz-
sądku oraz moc natury.  
Dodam, że od tego numeru rozpo-
czynamy cykl artykułów, powraca-
jących do bohaterów poprzednich 
numerów „Zdrowia i Sukcesu”. Za-
pewniam Was, że ich dalsze losy 
nie są nam obojętne.   

Zapraszam do lektury 
Tomasz Kwolek    

Prezes Akuna Polska Sp. z o.o.
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O nowotworach,  
ich przyczynach 
i sposobach 
zapobiegania, mówi  
dr Sohrab Khoshbin

– Dlaczego tylu ludzi w dzisiej-
szym świecie zapada na choroby 
nowotworowe? 
– Trudno udzielić jednoznacz-
nej odpowiedzi, albowiem wiele 
czynników sprawia, że z na-
szym zdrowiem zaczyna się dziać 
coś niedobrego. 
Tego tematu 
nie powinni-
śmy zamykać 
mówiąc tyl-
ko o nega-
tywnych 
skutkach 
palenia pa-
pierosów 
czy picia al-
koholu. Może 
większą uwa-
gę musimy 
zwró-

cić na jakość naszego pożywienia, 
które niejednokrotnie jest gene-
tycznie modyfikowane, pełne barw-
ników, antybiotyków czy hormo-
nów. Artykuły spożywcze w różnej 
fazie ich produkcji są np. spryski-
wane preparatami zwalczającymi 
szkodniki. To wszystko powoduje 
zachwianie równowagi w organi-
zmie. Środowisko wewnętrzne na-
szego ciała zmienia swoje pH, staje 
się bardziej kwaśne. Efektem tego 
jest osłabienie systemu immuno-
logicznego i tym samym zwiększo-
na podatność na choroby. W tym 
momencie organizm atakują mi-
kroorganizmy patogenne. W dzi-

siejszym, nieco zwariowanym 
świecie, znajdujemy za ma-
ło czasu na odpoczynek, re-
laks, prawidłowe odżywianie 
i dbałość o kulturę fizyczną. 

Naszym głównym nieprzyja-
cielem jest stres. To on w wie-

lu wypadkach naciska na guzik 
„start” i uruchamia lawinę pro-

blemów zdrowotnych.

– Jakie jeszcze czynniki mogą 
wywoływać chorobę no-

wotworową? 
– Obserwacje, 

prowadzone 
między innymi 
w mojej klinice, 
są źródłem alar-
mujących da-
nych: o ile pięt-
naście lat wstecz 
o chorobach 
nowotworo-
wych mówiono 
w odniesieniu 
do ludzi powy-
żej lat 60, dziś 
wielu 45-lat-
ków musi sta-
wiać czoło te-
mu  probl e -

mowi. Dlaczego? Świat bardzo się 
zmienił w ciągu ostatnich 50 lat, 
a najbardziej chyba w ostatnim 
dziesięcioleciu. „Smok elektroma-
gnetyczny” pożera nas na każdym 
kroku, nawet najmłodsi, zamiast 
gonić za piłką na dworze, wpatrze-
ni są w telewizor, komputer, ga-
me-boya. Zamiast pójść do kolegi 
– sięgają po komórkę, a kolację je-
dzą najchętniej w sieciach fast fo-
odów.

– Czy jedną z przyczyn nowotwo-
rów mogą być pleśnie i grzyby? 
– Pod koniec XX wieku niemiec-
cy lekarze – dr Enderline i dr Rec-
kewegem – stwierdzili, że ple-
śnie, które w naszym organizmie 
są od zarania, mogą pod wpływem 
zmian środowiska wewnętrzne-
go zacząć zachowywać się pato-
gennie. Stają się wówczas zaląż-
kiem choroby nowotworowej.

– Czy Alveo może wspomóc te-
rapię choroby nowotworowej, 
przyspieszyć regenerację organi-
zmu po chemio- i radioterapii? 
– Alveo to preparat, który pozwa-
la nam „odnaleźć siebie” – wró-
cić do pierwotnej równowagi or-
ganizmu. Nie można prezento-
wać go jednak jako lekarstwa 
np. na chorobę nowotworową! 
Choć ma właściwości bakteriobój-
cze, wspomaga proces detoksyka-
cji układu pokarmowego i wątro-
by (a to wszystko w przypadku 
leczenia choroby nowotworowej 
jest jak najbardziej wskazane), 
nie wolno podawać tego preparatu 
w czasie chemioterapii. Natomiast 
po chemii picie Alveo jest jak naj-
bardziej godne polecenia. Sytuacja 
identyczna następuje w przypadku 
radioterapii. Picie preparatu wska-
zane jest dopiero, gdy ustąpi na-
promieniowanie organizmu. 

Rozmowa
Alveo działa profilaktycznie

Stres przyczyną nowotworów



5„Zdrowie i Sukces” wydanie specjalne

– Czy Alveo może przyspieszyć 
powrót do zdrowia po operacji 
usunięcia nowotworu? 
– Tu można udzielić jedno-
znacznej odpowiedzi. Podbudo-
wanie systemu immunologicz-

nego, przypływ energii i detok-
sykacja organizmu to czynniki, 
które wspierają proces rehabili-
tacji po operacji, a tym samym 
przyśpieszają gojenie się ran.

– W jaki sposób możemy za-
pobiegać chorobom nowotwo-
rowym? 
– Zapobieganie chorobom no-
wotworowym jest w rękach każ-
dego z nas. Musimy zastanowić 
się nad standardowymi proce-
sami fizjologicznymi. Podczas 
starzenia się nasz organizm się 
zmienia. Zwalniają funkcje gru-
czołów i  systemu odporno-
ściowego. Z tego powodu star-
si ludzie są bardziej podatni 
na zachorowania. Najważniej-
sze powinno być utrzymywa-
nie stanu zdrowia adekwatnie 
do naszego wieku. Zmiana sty-
lu życia może być pierwszym 

krokiem do zmiany środowiska 
wewnętrznego i oczyszczenia 
organizmu. Musimy sobie zdać 
sprawę z tego, że nasz organizm 
jest w ponad 70 proc. utworzo-
ny z wody. Właśnie wodę musi-

my regularnie uzupełniać. Po-
winniśmy pić zdrową, źródlaną 
wodę w ilości min. 2 l dzien-
nie. Nie wliczam tu herbaty, so-
ków ani napojów alkoholowych. 
Dalszym czynnikiem zapobie-
gającym chorobie nowotworo-
wej jest zmiana sposobu odży-
wiania i diety. Wiele artykułów 
spożywczych powoduje rozwój 
mikroorganizmów i pleśni w or-
ganizmie. Należy do nich przede 
wszystkim żywność z dużą za-
wartością cukru, przyrządza-
na na spalonym tłuszczu, mię-
so wędzone, większość żywno-
ści z fast foodów i alkohol pity 
w dużych ilościach. Poważną ro-
lę odgrywa oczywiście palenie 
papierosów. Te wszystkie czyn-
niki osłabiają nasz system od-
pornościowy. Każdy z nas po-
winien uprawiać sport albo in-
ny rodzaj aktywności fizycznej. 

W maksymalnym stopniu na-
tomiast musimy wystrzegać się 
stresu. Nie wolno zapominać 
o relaksie, urlopie, teatrze, książ-
ce i miłych chwilach spędzo-
nych z rodziną. W jadłospisie 
powinny pojawić się takie da-
nia, jak warzywa z gospodarstw 
ekologicznych, spożywane, o ile 
to możliwe, w stanie surowym. 
Owoce należą również do fakto-
rów korzystnie wpływających na 
zdrowie. Wskazane są również 
ryby, przede wszystkim morskie 
– głębokowodne. Korzystnie 
wpłynie także ograniczenie spo-
żywania lekarstw syntetycznych, 
które nie są nam niezbędne. Być 
może nie wymieniłem wszyst-
kich czynników, ale obowiązu-
je generalna zasada: wszystko 
z umiarem, bez przejadania się – 
nie może nam szkodzić – wręcz 
odwrotnie.

– Jaką rolę może odegrać Alveo 
w profilaktyce nowotworowej? 
– Wszystko, o czym mówiliśmy, 
stanowi ważną rzecz w profi-
laktyce. Każdy składnik zawar-
ty w Alveo odgrywa natomiast 
określoną rolę w organizmie, 
wszystk ie  razem pomagają 
na co dzień tysiącom ludzi pod-
nieść swoją odporność. Sądzę, 
że każdy człowiek powinien za-
stanowić się nad zapobieganiem 
chorobom i przedwczesnej sta-
rości – np. poprzez regularne 
spożywanie Alveo już za młodu. 
Powstanie choroby nowotworo-
wej to nie kwestia jednego dnia, 
ale kilku poprzedzających lat, 
a więc główne motto profilakty-
ki zdrowotnej powinno brzmieć: 
„Staraj się jak najdłużej zacho-
wać młodość”.

Rozmawiała Kamila Król

Zachować równowagę organizmu
Alveo działa profilaktycznie

Stres przyczyną nowotworów
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Alveo wspomaga proces 
metabolizmu, wzmacnia 
układ odpornościowy 
i jest nietoksyczne – 
takie są wyniki badań 
nad preparatem, 
przeprowadzonych przez 
prof. dr. hab. Jerzego 
Lutomskiego z Instytutu 
Roślin i Przetworów 
Zielarskich w Poznaniu. 

Według pracowników naukowych 
instytutu, z załączonej dokumen-
tacji i szerokiej bazy opublikowa-
nych danych biologicznych na te-
mat komponentów występujących 
w preparacie Alveo-Drink wynika, 
że spełniają one założenia pro -
zdrowotne (wzmacniające) dodat-
ku dietetycznego. Preparat wzbo-
gaca dietę, wpływa tonizująco 
na przemianę metaboliczną tłusz-
czu oraz wzmacnia układ odpor-
nościowy.  Kolejny wniosek, który 
znalazł się w opracowaniu, to in-
formacja, że Alveo jako środek die-
tetyczny nie wywołuje efektów 

ubocznych i można je bezpiecznie 
przyjmować 1 do 2 razy dziennie 
(dawka dzienna 28 do 56 ml pły-
nu) jako uzupełnienie codzienne-
go pożywienia. Naukowcy uzna-
li również, że stosowane przez 
producenta Alveo-Drink skład-
niki ziołowe podlegają standa-
ryzacji chemicznej, co oznacza, 
że każdy preparat zawiera taką sa-
mą wyrównaną zawartość surow-
ca i gwarancję niezmieniającej się 
potencji biologicznej. Zaletą stan-
daryzowanych surowców są stałe 
proporcje między dozą dziennego 

spożycia a aktywnością biologicz-
ną.  W opracowaniu czytamy tak-
że, iż preparat zawiera bezpieczne 
ilości prozdrowotnych wyciągów 
ziołowych w wielkościach poni-
żej progowych dawek terapeu-
tycznych. Brak jest też przeciw-
wskazań do rejestracji preparatu 
na rynku polskim.  

Sprzyja odporności

Zdaniem poznańskich naukow-
ców, większość wymienionych 
w składzie Alveo surowców stano-
wią mniej lub bardziej popularne 

zioła o zweryfikowanym działaniu 
biologicznym, sprzyjającym meta-
bolizmowi i odporności immuno-
logicznej organizmu.  Wiele z wy-
mienionych surowców wchodzi 
w skład preparatów tonizujących, 
dostępnych na rynku europej-
skim od początku ubiegłego stu-
lecia. Służą one przede wszystkim 
profilaktyce chorób i zapobie-
ganiu niedoborom niezbędnych 
składników odżywczych. Zaleca 
się ich stosowanie dla przywró-
cenia równowagi fizjologicz-
nej, czyli homeostazy organizmu. 
W opracowaniu czytamy, że oce-
na skuteczności i bezpieczeństwa 
tego typu preparatów opiera się 
na tradycyjnym i udokumentowa-
nym doświadczeniu, wykorzysty-
wanym jako materiał poznawczy 
(Helmstaedter: „Zur traditionellen 
Anwendung von Tonika”, Intern. 
Kongress fur Geschichte der Phar-
mazie, Heidelberg 1993). W tym 
przypadku oce-
na właściwości 
biologicznych 
surowców do-
puszcza odwo-
łanie się do tre-
ści monografii 
poszczególnych 
r o ś l i n  o p u -
blikowanych 
w  f a r m a k o -
p e a c h  l u b 
w niemieckich 
dziennikach 
urzędowych 
(Banz.), a tak-
że w kompen-
dium pt. „Ro-
śliny lecznicze 
w fitoterapii” 
(Wydawnictwo: 
IRiPZ Poznań 
2000). 

Typowy  
suplement

Wy n i k i  b a -
dań potwier-
dziły, że zawar-

Wyniki badań
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich

Suplement prozdrowotny
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te w dietetycz-
nym środku 
ilości wycią-
gów roślinnych 
powodują, iż 
wysokość daw-
ki dziennej leży 
poniżej grani-
cy terapeutycz-
nej i nie niesie 
ryzyka zwią-
zanego z kon-
sumpcją pre-
paratu Alveo. 
Ilości spoży-
wanych wycią-
gów w więk-
szości mieszczą 
s ię  w grani-
cach niskich 
stężeń, mają-
c ych  w p ł y w 
profilaktycz-
ny  na  orga-
nizm ludzki. 
Mamy, zatem 
do czynienia 
z typowym su-
plementem 

spożywczym o właściwościach 
prozdrowotnych i adapto-
gennych. Naukowcy pod-
kreślają fakt, że stoso-
wane w produkcji zio-
ła są standaryzowane 
na wiodące substan-
cje biologicznie 
czynne, co ozna-
cza, że każdy pre-
parat Alveo za-
wiera taką samą 
i niezmieniającą 
się ilość surow-
ca o potencjal-
nej wyrównanej 
aktywności bio-
logicznej. 

Wyciągi  
ziołowe

Poznańscy na-
ukowcy uzna-
li, że sposób 
otrzymywa-
nia ekstrak-
tów nie bu-
dzi zastrzeżeń 
od strony tech-
nologicz-
n e j .  Wy c i ą -
gi ziołowe zaś 
są ekstrahowa-
ne na gorąco. Su-
rowiec traktuje 
się wodą i glice-
ryną (w stos. 65:
35 cz.), macerując 
przez 3 do 4 dni. 
Po otwarciu opa-
kowania konieczne 
jest dalsze przechowy-
wanie butelek w lodówce. 
Zastosowana metoda elimi-
nuje ekstrakcję olejków. Ole-
jek eteryczny jest produktem 
lotnym, z którego ekstrakt 
jest wyciągany ze świeżego lub 
suszonego materiału roślinne-
go za pomocą destylacji z pa-
rą wodną. Z wykonanych badań 
wynika, iż efekt biologiczny su-
rowców olejkowych został wyraź-
nie ograniczony. 

Alveo nietoksyczne 

W opracowaniu instytutu czy-
tamy, że surowce ziołowe, jak 

i ich wyciągi zawarte w pro-
dukcie finalnym są praktycz-

nie pozbawione działania 
toksycznego i dopuszczone 
do obrotu w kraju produ-
centa, to jest w Kanadzie. 
Znajdują się też w han-
dlu artykułów spożyw-
czych niektórych krajów 

europejskich.  Załączo-
ny certyfikat natomiast 
potwierdza nieobec-
ność środków barwią-
cych oraz azotanów 
i azotynów. Kontro-
la pozostałości pe-
stycydów w surow-
cach, wykonywa-
na przez niezależne 
laboratorium Ma-
xxam Analytics 
Inc. akredytowane 
przy rządzie Kana-
dy dla oceny żyw-
ności specyficznej, 
jest pozytywna. Po-
dobnie parametry 

fizykochemiczne 
preparatu finalnego 
w zakresie dopusz-

czalnej zawarto-
ści metali szkodli-
wych dla zdrowia 

i wymagań mikro-
biologicznych nie bu-

dzą uwag.  Skażenia mi-
krobiologiczne są z re-

guły nieobecne, a liczba 
gronkowców w 1 ml mie-

ści się w przedziale określo-
nym przez Polską Normę PN-

A-86034:1993. Proces wytwarzania 
produktu Alveo-Drink jest ściśle 
kontrolowany i regularnie moni-
torowany. Zgłoszony do rejestru 
preparat dietetyczny Alveo od-
powiada wymaganiom określo-
nym Zarządzeniem Ministerstwa 

Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Anna Szulc

Żyć zdrowo
Instytut Roślin i Przetworów Zielarskich

Suplement prozdrowotny
Alveo to ekstrakt 26 ziół
Preparat składa się z:  liści lucerny (Medi-
cago sativa), liści aloesu (Aloe vera), zie-
la skrzypu (Equisetum hyemale), kwiatów la-
wendy (Lavaendula officinalis), części nad-
ziemnej męczennicy cielistej (Passiflora 
incarnata), korzeni żeń-szenia koreańskiego 
(Panax ginseng),  korzeni żeń-szenia sybe-
ryjskiego (Eleutherococcus senticosus), owo-
ców dzikiej róży (Rosa canina), korzeni lukre-
cji (Glycyrrihiza glabra), kwiatów koniczyny łą-
kowej (Trifolium pratense), części nadziemnej 
drapacza lekarskiego (Cnicus bendictus), na-
sion kopru włoskiego (Foeniculum vulgare), 
wodorostów chrząścicy kędzierzawej (Chon-
drus crispus), korzeni gorczycy żółtej (Gentia-
na lutea), plechy morszczynu pęcherzykowa-
tego (Fucus vesiculosus), części nadziemnej 
krwawnika pospolitego (Achillea millefolium), 
części nadziemnej sadźca przerośniętego 
(Eupatorium perfoliatum), kory ciernioplą-
tu guarany (Paullinia cupana), kory czerem-
chy amerykańskiej (Prunus serotina), korzeni 
rdestu wielokwiatowego (Polygonum multiflo-
rum), owoców pieprzowca owocowego (Capsi-
cum frutescens), kory drzewa cynamonowego 
(Cinnamonum spp.), owoców kardamonu ma-
labarskiego (Elettaria cardamonum),  ziela ty-
mianku pospolitego (Thymus vulgaris), liści 
miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba), li-
ści wąkroty (Centelca asiatica)



8 „Zdrowie i Sukces” wydanie specjalne

W drugiej połowie XX 
wieku objawieniem 
dla ludzkości było 
zastosowanie leków 
chemicznych (w tym 
antybiotyków), które 
otwierały wielki 
rozdział medycyny 
konwencjonalnej, 
eliminując jednocześnie 
stosowanie leków 
naturalnych.

Po kilkudziesięciu latach jej domi-
nacji następuje renesans medycy-
ny opartej na naturalnych produk-
tach leczniczych, stosowanych czę-
sto jako układy wieloskładnikowe. 
Wśród tych ostatnich znalazł się 
preparat Alveo, będący kompozy-
cją ekstraktów z 26 roślin leczni-
czych. W numerze 2(6) „Zdrowia 

i Sukcesu” opubliko-
wany został wywiad, 
którego udzieliliśmy 
w związku z badaniami 
tego preparatu, wyko-
nywanymi w naszym 
Zakładzie. Zaintereso-
wanie, jakie wzbudził, 
skłoniło nas do napisa-
nia nieco szerszej wer-
sji obserwacji sposo-
bu działania preparatu 
Alveo na badane przez 
nas komórki. 

Walory preparatu i metodyka 
badania aktywności  

biologicznej

 Zasadniczym walorem tego pre-
paratu jest jego zróżnicowany 
skład i głównie stymulujący spo-
sób działania, tj. pobudzający or-
ganizm do walki z chorobami 
(dzięki zawartości m.in. wyciągów 
z aloesu, lawendy, żeń-szenia, ko-
niczyny, rdestu, sadźca, męczen-
nicy). Temu aspektowi poświęco-
na jest aktualna praca. Zwracamy 
w niej uwagę na wpływ roztwo-
ru Alveo na aktywność mitotycz-
ną (dzielenie się komórek) i zmia-
ny strukturalne chromosomów, 
zachodzące we wszystkich fazach 
podziału jąder komórkowych. Pre-
parat poddaliśmy dwóm niezwykle 
dogodnym i powszechnie stosowa-
nym testom biologicznym: testowi 
Allium i białaczkowych komórek 
człowieka HL-60. Aczkolwiek oba 

te testy nie są porównywalne z or-
ganizmem człowieka, to ze wzglę-
du na charakter badanych komó-
rek (w obydwu komórki ulegają 
intensywnym podziałom), wyni-
ki uzyskane w oparciu o ten ma-
teriał mogą sugerować sposób re-
agowania również organizmu 
na stosowane preparaty. Dlate-
go testy te bardzo często używa-
ne są do wstępnej analizy sposobu 
działania i ustalenia potencjalnych 
właściwości różnych czynników, 
zwykle o działaniu z jednej stro-
ny stymulującym, a z drugiej – 
supresyjnym, przejawiającym się 
w hamowaniu podziałów komór-
kowych, które są nierozerwalnie 
związane z rozwojem nowotwo-
rów. 

Cel badań i wyniki

Celem badań było ustalenie, 
czy preparat Alveo powoduje oba 
typy reakcji na komórki użyte 
w powyższych testach i ustalenie 
jego odpowiednich stężeń. Z ba-
dań wynika, że komórki testu Al-
lium, hodowane w wodnym roz-
tworze Alveo, wykazywały róż-
ny, zależny od stężenia roztworu 
i czasu działania, wpływ na zmia-
nę struktury jąder komórkowych 
i aktywność podziałową komórek. 
W najniższym z badanych stężeń 
preparatu (1%) jądra komórko-
we przez cały okres traktowania 
nie zmieniały się (wpływ preparatu 
był neutralny). Również struktura 
chromosomów w poszczególnych 

Wyniki badań

wykres 1 wykres 2

Badanie działania preparatu Alveo

Alveo wśród fitoterapeutyków

czas traktowania roztworem [godziny] czas traktowania roztworem [godziny]

Teresa Tykarska,  Mieczysław Kuraś, Grzażyna Hoser
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fazach dzielących się komórek była 
podobna do komórek kontrolnych 
(wzorcowe, do których odnosi się 
potem komórki poddawane bada-
niom, by ustalić zakres zmian, któ-
re zaszły podczas badania – przyp. 

redakcji) (fot. 1 i 2). W roztworach 
o najwyższym badanym stężeniu 
Alveo (6,25%) następowała szybka 
degradacja jąder, uniemożliwiają-
ca ich dalsze podziały, a ich wygląd 

sugeruje zmiany charakterystycz-
ne dla tzw. programowanej śmier-
ci komórek – tj. apoptozy (fot. 3  
i 4). Wiadomo jednak, że w prak-
tyce stosowanie tak dużych ilości 
preparatu nie jest możliwe. Jed-
noczesne badanie procentu dzie-
lących się komórek wykazało, 
że najniższe stężenie posiada wła-
ściwości silnie stymulujące po-
działy komórkowe (wzmagające 
aktywność organizmu). Po 72 go-
dzinach inkubacji w 1% roztworze 

Alveo procent dzielących się ko-
mórek był wyższy od kontroli (sta-
nu wyjściowego) o 75% (wykres 
1). Natomiast najwyższe z zastoso-
wanych stężeń (6,25%) po tym sa-
mym czasie spowodowało całko-

wite zahamowanie podziałów ko-
mórkowych (wykres 1).
W drugim teście – tj. w komórkach 
HL-60, hodowanych w warunkach 
kultury in vitro i również trakto-
wanych zwiększającymi się stęże-
niami preparatu Alveo, także wy-
stąpiła zróżnicowana reakcja: przy 
najniższych badanych stężeniach 
(0,2 i 1%) procent komórek ży-
wych był bardzo podobny do kon-
troli, natomiast w stężeniach naj-
wyższych (3 i 5%) obniżał się, wraz 
ze wzrostem stężeń (wykres 2). 

Wnioski

Na podstawie uzyskanych wy-
ników na komórkach w obu te-
stach można stwierdzić, że prepa-
rat Alveo w zależności od stężenia 
posiada właściwości od pobudza-
jących (stymulujących) do hamu-
jących (inhibujących) podziały ko-
mórkowe. Z badań wynika, że pre-
parat Alveo w niskich dawkach 
(tj. około 0,4-0,8%, odpowiadają-
cych zalecanej przez producen-

ta jednorazowej dawce – 28 lub 
56 ml, w przeliczeniu na człowie-
ka o wadze 70 kg) zwiększa wy-
raźnie aktywność procesów meta-
bolicznych w komórkach. Oznacza 
to, że może wpływać pobudza-

jąco (stymulująco) rów-
nież na system odporno-
ściowy organizmu i w ten 
sposób może przyczyniać 
się do zwalczania różnych 
chorób, w tym również 
chorób nowotworowych. 
Duże dawki (tj. powyżej 
6%, co odpowiada jedno-
razowemu spożyciu przy-
najmniej 450 ml preparatu 
przez człowieka o tej samej 
wadze ciała) Alveo prowa-
dzą do zahamowania (in-
hibicji) podziałów komór-
kowych i tą drogą mogłyby 
zwalczać zaawansowane 
formy nowotworu, choć 
wydaje się to mniej realne 
ze względu na zachodzenie 

tego procesu podczas stosowania 
bardzo dużych dawek preparatu. 
Należy jednak dokładniej spraw-
dzić tę hipotezę na innych liniach 
komórkowych oraz na nowotwo-
rach rozwijających się w żywych 
organizmach zwierzęcych (in vi-
vo). Najważniejszym stwierdze-
niem na obecnym etapie badań 
jest stymulująca funkcja prepara-
tu Alveo, która może prowadzić 
do zwiększenia odporności orga-
nizmu oraz profilaktycznego za-
bezpieczenia go przed rozwojem 
różnorakich schorzeń. Przedsta-
wione wyniki są bardzo obiecują-
ce i stanowią argument do podej-
mowania specjalistycznych badań, 
typowych dla mechanizmu uzy-
skiwania zarówno odporności, jak 
i profilaktyki. 

Mieczysław Kuraś, Teresa Tykarska, 
Justyna Antosiewicz, Monika Du-
dek, Jarosław Kuraś z Zakładu Mor-
fogenezy Roślin oraz Grażyna Hoser 
z Centrum Medycznego Kształcenia 
Podyplomowego

Uniwersytet Warszawski

Alveo roztwór 0,1% 
Stymulacja podziału komórki w stosunku do próbki kontrolnej (widok po 72 godzinach)

Alveo roztwór 6% 
Inhibicja podziału komórki w stosunku do próbki kontrolnej (widok po 72 godzinach)

próbka kontrolna

fot. 2

fot. 1

fot. 3

fot. 4

Badanie działania preparatu Alveo

Alveo wśród fitoterapeutyków

czerwonymi 
kropkami  
oznaczono  
dzielące się  
komórki

Osoby od lewej: studentka Monika Dudek,  
studentka Justyna Antosiewicz,  

prof. Mieczysław Kuraś, dr Teresa Tykarska,  
prac. tech. Jarosław Kuraś 
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W wieku 35 lat Marta 
Różycka z Łodzi została 
dzieckiem swoich dzieci. 
Małgosia miała 11 lat, 
Marcin 16. Sprzątali, 
prali, gotowali za mamę. 
Wychodzili z psem, robili 
zakupy. Tata, Tadeusz, 
wspierał ich na każdym 
kroku. Wszyscy wierzyli, 
że Marta wyzdrowieje. 
Oprócz niej samej. 

Marta skończyła pranie. Gotu-
je obiad. Dziś gołąbki. Zastana-
wia się, jak by wyglądało jej życie, 
gdyby nie Alveo... 

Astma

Pierwszy atak nastąpił w 1993 ro-
ku. Wcześniej Marta często choro-
wała. Miała osłabioną odporność 
organizmu. Szybko się męczyła. 
Przeziębiała się. Brała antybioty-
ki. Kaszel mijał po dwóch tygo-
dniach. Tym razem kaszel i dusz-
ności trwały dwie godziny. Pogo-
towie zabrało Martę do szpitala. 
Lekarze stwierdzili astmę oskrze-

lową. Przepisali leki, m.in. stery-
dy. Stan Marty się pogarszał. Ata-
ki występowały coraz częściej. 
– Czułam, kiedy się zbliżały – mó-
wi. – Spłycał mi się oddech. Oble-
wał mnie pot. Byłam słaba. Leki 
nie pomagały. Po napadzie dusz-
ności musiałam się położyć. Naj-
częściej nie wstawałam przez resz-
tę dnia. 
Astma nasilała się przy wysił-
ku. Marta przestała zajmować się 
domem. – Tadeusz i dzieci robi-
li za mnie wszystko – tłumaczy.  
– Szybko się męczyłam. Praco-
wałam partiami. Gdy gotowałam 
obiad, najpierw obrałam ziem-

niaki. Odpo-
częłam. Po-
t e m  p r z y -
gotowałam 
mięso. Odpo-
częłam. Umy-
łam kapustę 
i  znów mu-
siałam odpo-
cząć. Zrobie-
nie gołąbków 
zajmowało 
mi kilka go-
dzin. W koń-

cu przestałam robić 
cokolwiek. 

Renta 

Astma postępowa-
ła. Kilka razy w roku 
do Marty przyjeżdża-
ło pogotowie. – Gdy 
nie mogłam sama do-
trzeć do przychodni, 
dzwoniłam po pielę-
gniarkę. Przychodziła  
i przez telefon opisy-
wała mój stan leka-
rzowi. Według jego 
zaleceń robiła mi za-

strzyki. Strzykawki i leki miałam 
zawsze w szufladzie. Pogoto-
wie Marta wzywała tylko w naj-
cięższych atakach. – Czasami le-
karz czekał dwie godziny, aż mój 
stan się poprawi. W ostateczno-
ści zabierano mnie do szpitala. 
Równolegle z astmą dokuczała 
Marcie chrypka. – Lekarze twier-
dzili, że to od przeziębienia – pa-
mięta. – Nawet, gdy nie byłam 
przeziębiona, również zaleca-
li nie mówić. Chrypka się prze-
dłużała. Zdarzało się, że Marta 
nie mówiła przez trzy miesiące. 
– Zrezygnowałam z pracy – tłu-
maczy. – Prowadziłam sklep spo-
żywczy. Dzieci mówiły za mnie. 
Obsługiwały klientów, a ja podli-
czałam rachunek. W końcu Marta 
przeszła na rentę. 

Miopatia 

W 1998 roku zrobiła badania.  
– Ciągle miałam migreny. Bo-
lał mnie kręgosłup. Chodzi-
łam o kulach. Dokuczała mi ast-
ma i nieustająca chrypka. Rezo-
nans magnetyczny głowy wykazał 
nietypowy przebieg tętnicy, co po-

Reportaż
Miopatia posterydowa

Znów cieszę się życiem
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wodowało ucisk nerwo-
wy. W kręgosłupie były 
wyraźne zwyrodnienia. 
Po zbadaniu wycinka 
mięśnia stwierdzono 
zanik włókien mięśnio-
wych. Lekarze podej-
rzewali, że to miopa-
tia. Posterydowa. Mar-
ta dostała skierowanie 
do szpitala w Warsza-
wie. Na przyjęcie czeka-
ła sześć lat. 

Nadzieja 

Stan Marty był bardzo 
zły. – Lekarze nie mo-
gli mi pomóc – wspo-
mina. – Leki na miopa-
tię wykluczały sterydy. 
Miałam wybierać – albo 
astma albo zanik mię-
śni. Byłam zdruzgota-
na. W domu nie robi-
łam już nic. Czułam się 
niepotrzebna. Nie wie-
rzyłam, że wyzdrowieję.  
Marta poszła do bioenergotera-
peuty. 
– Powiedział  mi,  że w mo-
im organizmie nie ma ani jed-
nego zdrowego miejsca.  To 

mnie załamało całkowicie.  
W lutym 2004 roku Marta usłysza-
ła od ordynatora w szpitalu w War-
szawie, że nie ma dla niej nadziei. 
– To może chociaż Alveo? – zapy-
tała ze łzami w oczach. Koleżan-

ka – Anna Stańczyk – 
polecała jej preparat, 
ale Marta wówczas od-
mówiła. 
– Wtedy wierzyłam 
w farmakologię. Kie-
dy mnie zawiodła, 
nie miałam nic do stra-
cenia. – Tak. Proszę pić 
Alveo – powiedziała 
pani ordynator. – Sły-
szałam o korzystnym 
wpływie tego prepa-
ratu. 

Znów chodzę.  
Pracuję. 

Marta piła od jed-
nej do pięciu miarek 
dziennie. 
– Gdy tylko czułam się 
gorzej, piłam dodatko-
wą dawkę – wspomina. 

Detoksykacja trwała osiem mie-
sięcy. – Wcześniej miałam proble-
my z wypróżnianiem. To od leków. 
Gdy mój organizm się oczyszczał, 
te dolegliwości powoli ustępowa-
ły. Dostałam też wysypki na skó-
rze. W międzyczasie Marta do-
wiedziała się, że ów „nietypo-
wy przebieg tętnicy” to tętniak. 
– Na szczęście już się wchłania  
– wyjaśnia. – Alveo bardzo w tym 
pomaga. Teraz już jestem spokoj-
na. Mój organizm jest oczyszczo-
ny i dożywiony. Astma nie dała 
już znać o sobie. Konsultowałam 
z pulmonologiem odstawienie le-
ków. Miopatia ustępuje. Zwyrod-
nienie kręgosłupa również. Odło-
żyłam kule. Chodzę normalnie. 
Nie męczę się przy pracach do-
mowych. Odzyskałam zdrowie 
i chęć do życia. Mam dużo sił 
i energii. Migreny zniknęły. Wysy-
piam się. Rano robię mężowi śnia-
danie. Wychodzę z psem na spa-
cer. A potem planuję, co ugotuję 
na obiad. Może gołąbki? 

Grażyna Michalik 

Miopatia
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Rozmowa z psychiatrą  
Markiem Juraszkiem

– Czym jest centralny układ ner-
wowy? 
– Jak sama nazwa wskazuje, 
to centralna stacja przekaźniko-
wa naszego organizmu. Bodziec 
jest najpierw odbierany przez 
centralny układ nerwowy, prze-
twarzany i przekazywany przez 
mózg, a dalej na obwód, czyli 
do wszystkich nerwów i najdrob-
niejszych zakończeń nerwowych 
naszego ciała. 

– Co to znaczy, że Alveo wpływa 
na centralny układ nerwowy? 
– W swojej praktyce wspoma-
gałem się różnymi preparata-
mi ziołowymi, biorąc pod uwa-
gę konieczność oczyszczania or-
ganizmu, chociażby z ubocznych 
działań leków. Podejście do lecze-
nia organizmu powinno być ho-
listyczne, całościowe. Nie ulega 
wątpliwości, że depresję, nerwi-
cę, stany lękowe powinniśmy le-
czyć zarówno farmakologicznie, 
jak i wspierać się psychoterapią. 
Należy znaleźć przyczynę tej cho-
roby i oczyścić organizm z tok-
sycznych pozostałości po lekach – 
w tych działaniach może być po-
mocne Alveo.

– Jakie jest najbardziej niebez-
pieczne dla naszego zdrowia 
uboczne działanie leków stoso-
wanych w psychiatrii? 
– Przede wszystkim uzależnienie. 
Leki, szczególnie uspokajające, 
kumulują się w organizmie i blo-
kują często trwale pewne recepto-
ry. Do pewnego momentu zablo-
kowanie ich powoduje wycisze-

nie, ale potem często dawki leku 
trzeba zwiększać, aby uzyskać po-
żądany efekt. Lek w nadmiernej 
dawce powoduje spadek koncen-
tracji, trudno jest nam się skupić 
w pracy, mamy problemy z pa-
mięcią, pojawiają się stany lękowe. 
Zwiększone dawki leków powo-
dują też obciążenia somatyczne: 
wątroby, układu krążenia, układu 
oddechowego. 

– Czy w jakikolwiek sposób 
można zapobiec owemu uzależ-
nieniu? 
– Właśnie, aby do takiego uzależ-
nienia nie doszło, zacząłem sto-
sować w terapii preparaty zioło-
we, m.in. Alveo. Zawarte w nim 
składniki, takie jak: męczennica 
cielista, lawenda, żeń-szeń sybe-
ryjski są to zioła od lat stosowa-
ne jako „wspomagacze” w lecze-
niu. Odkryłem, że pacjenci, któ-
rzy podczas zażywania leków 
jednocześnie pili Alveo, mie-
li mniejszą skłonność do uzależ-
nienia. Z tego powodu zacząłem 
szerzej stosować preparat, m.in. 
w stanach lękowych, depresyj-
nych. W przypadku neurastenii 
(osłabienia nerwów) stosowanie 
leczenia farmakologicznego przy-
nosi doskonałe efekty, ale oczywi-
ście konieczna jest psychoterapia 
i znalezienie przyczyny choroby 
– dlaczego dany człowiek ma sta-
ny nerwicowe, lękowe, fobie itp. 
Zauważyłem, że używając Alveo 
w terapii efekty są zdumiewające 
– nie ma konieczności stosowania 
tak dużych dawek leków osłabia-
jących organizm, bo to jest prze-
cież chemia, która wywołuje efekt 
oczekiwany, ale też i niepożądany. 
Poza tym leki podawane z Alveo 
działają skuteczniej i, jak wspo-

mniałem, nie uzależniają w takim 
stopniu jak podawane bez osłony 
Alveo. 

– Czy nieleczone lub źle leczo-
ne choroby układu nerwowego 
mogą powodować inne scho-
rzenia? 
– Niekiedy nieleczona choro-
ba z zakresu układu nerwowego 
po kilku miesiącach może prowa-
dzić do tzw. somatyzacji. To zna-
czy, że stany lękowe czy depre-
syjne lokalizują się w różnych 
narządach organizmu w posta-
ci kolejnych chorób, jak: wień-
cowa, wrzodowa, astma oskrze-
lowa, odczyny skórne, choroba 
nadciśnieniowa, choroby układu 
krążenia czy wrzodziejące zapa-
lenie jelita grubego. Często dole-
gliwość somatyczna bywa pierw-
szym objawem zakłóceń systemu 
nerwowego i stanowi tzw. maskę 
depresji czy nerwicy. Na tym po-
lega właśnie porażka medycy-
ny konwencjonalnej, że leczy się 
np. chorobę wrzodową nie szu-
kając jej przyczyn. Z mojej prak-

Alveo w profilaktyce nerwic

Rozładować
emocje

Marek Juraszek jest lekarzem psychiatrą 
i chorób wewnętrznych. Kieruje Poradnią 
Zdrowia Psychicznego MSWiA w Szczecinie. 
Pracuje również jako wykładowca w Wyż-
szej Szkole Integracji Europejskiej w Szcze-
cinie oraz w tamtejszym Zespole Szkół Ar-
tystycznych TopArt. Wykłada muzykoterapię 
na Uniwersytecie Szczecińskim Jest auto-
rem kilku prac na temat leczenia dźwię-
kiem i radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach stresowych. Posiada certyfikat NLP 
i leczenia hipnozą. W leksykonie biograficz-
nym „Who is Who w Polsce” jest wymienio-
ny w gronie znanych osobistości wpływają-
cych i kształtujących polską rzeczywistość 
(str. 1613, wydanie II 2003 r.). Wymienio-
ny w Złotej Księdze słynnych polskich natu-
roterapeutów (str. 81, wydanie IV 2002 r. 
„Zdrowe Życie”). Laureat plebiscytu „Nie-
przeciętny szczecinianin” w 1997 roku.

Rozmowa
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tyki wynika, że wspomagające 
stosowanie Alveo podczas far-
makoterapii nerwic zapobiega 
procesowi somatyzacji, a więc 
powstawaniu schorzeń narządo-
wych. Tutaj właśnie widzimy 
konieczność holistycznego po-
dejścia do organizmu – połą-
czenia farmakoterapii z psycho-
terapią, podczas której naby-
wamy umiejętności stosowania 

prawidłowych reakcji obron-
nych. Umiejętność odreagowa-
nia przez śmiech, śpiew, płacz 
jest bardzo dobrą redukcją emo-
cji. To jest pierwszy etap. Jeśli 
umiemy się wyśmiać, wyśpiewać, 
wypłakać, oznacza to, że jesteśmy 
w stanie pewne emocje zneutrali-
zować. Można też oczywiście bie-
gać, pływać, uprawiać sport. Jeśli 
już na tym etapie widzimy, że coś 

z naszym systemem nerwowym 
jest nie tak, że za bardzo ulega-
my napięciom, nie umiemy roz-
ładować negatywnych emocji, za-
stosowanie Alveo może wywołać 
efekt terapeutyczny, wspomaga-
jący terapię psychologiczną. Pre-
parat może chronić od wewnątrz 
organizm przed konsekwencjami 
nierozładowanych emocji. Dla-
tego zalecałbym picie preparatu 
już w pierwszym etapie leczenia.

– Często jest tak, że lekceważy-
my pewne objawy stresu i bu-
dzimy się dopiero na oddzia-
le intensywnej terapii. Jakie za-
chowania powinny wzbudzić 
nasz niepokój? 
– Wszelkie zachowania, które by-
ły nam dotychczas obce, np. roz-
drażnienie, przenoszenie emocji 
z pracy do domu, problemy z za-
sypianiem, budzenie się w nocy, 
poranne przemęczenie i osła-
bienie. Warto też zwrócić uwagę 
na objawy tzw. niżu psychiczne-
go, czyli skłonność do malkon-
tenctwa, niezadowolenia, ciągłe-
go narzekania, wybuchów agresji. 

– Życie w ciągłym napięciu 
w pracy i w domu niestety mo-
że prędzej czy później wywołać 
stres. Czy możemy w jakikol-
wiek sposób wzmocnić central-
ny układ nerwowy przed nega-
tywnym wpływem czynników 
zewnętrznych? 
– W profilaktyce ważne jest na-
uczyć się rozładowywać emocje 
poprzez odpowiednie ćwicze-
nia oddechowe, medytację, ruch, 
który sprawia nam przyjemność 
i relaksuje. Ważną rolę w zapo-
bieganiu obciążeniom układu 
nerwowego odgrywa też Alveo. 
W sytuacjach, kiedy czujemy 
zmęczenie lub skłonności do ner-
wicowego, emocjonalnego, lęko-
wego zachowania, powinniśmy 
profilaktycznie pić preparat. Po-
łączenie metod psychologicz-
nych, behawioralnych z piciem 
Alveo może dawać idealne efekty. 

Rozmawiała Anna Szulc

Psychiatra
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Najpierw był stres. 
A później depresja, 
która zabrała 
jej z życia kawałek... 
życia. Sprawiła, 
że zapomniała, co znaczy 
cieszyć się, śmiać, snuć 
plany. Bała się, martwiła, 
od stresu bolały 
ją mięśnie. Dręczyły silne 
bóle głowy. Wciąż pytała 
siebie: Czego się boisz? 

Teraz znów cieszą ją sobotnie 
obiady. Cała rodzina przy sto-
le. A ona serwuje swoje najlep-
sze dania. Ulubiony schab z fa-
solką, przygotowany według tra-
dycji kuchni tybetańskiej i ciasto 

wszystkich domowników – „Trzę-
sienie ziemi”. - Nazwaliśmy je tak, 
bo przenikają się w nim wszystkie 
smaki: owoców, kakao, ubitych bia-
łek. Jest pyszne – mówi Lidia Gór-
niak-Szymańska. Przez długi czas 
nie zapraszała na sobotnie obiady. 
W ogóle było jej trudno ugotować 
cokolwiek, wysiłek sprawiało na-
wet zrobienie zakupów. Wszystko 
zaczęło się od stresów związanych 
z pracą. Wywołały one potężną 
nerwicę, a ta przerodziła się w gi-
gantyczną depresję. Potworne bóle 
głowy, bezsenność, ból mięśni nie-
pozwalający normalnie funkcjono-
wać. No i stany lękowe. Kiedyś za-

pytała sama sie-
bie:  Czego się 
boisz? Co najgor-
szego mogłoby 
cię w życiu spo-
tkać? - Chyba to, 
gdyby ktoś zrobił 
krzywdę moim 
dzieciom - pomy-
ślała. Ta myśl mo-
głaby ją uspokoić, 
ale nic z tego. 

Druga ja 

– Sytuacja w pra-
cy pogłębiała mój 
stan - mówi. 
– Denerwowałam 
się, czułam się 
osaczona, zastra-
szona, brakowa-
ło mi pocieszenia 
i życzliwych ludzi. 
Zmieniłam pra-
cę, ale ta nie da-
wała ani satysfak-
cji, ani nie przy-
nosiła sukcesów.  
N i e  c h c i a ł o 
mi się żyć, czu-
łam, że nie mam 

po co, że nie mam na życie si-
ły. Lekarze długo bagatelizowa-
li te objawy. Nerwica, kto dziś 
jej nie ma! - zbywali. W koń-
cu jej stan pogorszył się do tego 
stopnia, że pomału traciła kontakt 

z otoczeniem. - Stworzyłam sobie 
mój wewnętrzny, drugi świat, gdzie 
jakiś wewnętrzny głos zabraniał 
mi odpowiadać na pytania innych, 
jeśli to było dla mnie niewygod-

ne. Kiwałam głową i wzruszałam 
ramionami... Zaniepokojony mąż 
wysłał ją do kolejnego lekarza. Ten 
stwierdził ciężką depresję i zatrzy-
mał w szpitalu. - Miałam zawia-
domić męża, że zostaję w szpita-
lu, ale wtedy musiałabym otwo-
rzyć torebkę, sięgnąć po notes, 
zadzwonić... To było ponad mo-
je siły. Nie zadzwoniłam. Myśla-
łam, że zrobi to lekarka, bo obie-
cała, ale ona zapomniała. Rodzina, 
gdy nie wróciłam na noc, wpadła 
w panikę, szukali mnie po całym 
mieście... - wspomina. W szpita-
lu spędziła trzy tygodnie. Miała 
za sobą silną kurację psychotropo-

Reportaż

Przepis na ciasto „Trzęsienie ziemi” 
Składniki: 
• 3 szklanki mąki
• 4 jajka 
• kostka masła 
• 2 łyżeczki proszku do pieczenia 
• cukier waniliowy 
• półtora szklanki cukru 
• 3 czubate łyżeczki kakao 
• owoce (truskawki, agrest lub śliwki) 

Jak zrobić? 
• mąkę, proszek, szklankę cukru, masło, 

żółtka zagnieść na gładkie ciasto 
• podzielić na 3 części (jedną zagnieść 

z kakao) i wstawić do lodówki na pół 
godziny 

• jedną część wyłożyć na blachę, położyć 
na niej owoce 

• na owocach pokruszyć część kakaową 
• ubić pianę z białek dodając - pod koniec 

ubijania - cukier, ubijać, aż zesztywnieje 
• wyłożyć pianę na ciasto 
• na pianę zetrzeć na tarce o grubych 

oczkach trzecią część ciasta 
• piec w bardzo gorącym piekarniku  

45 minut, do godziny

Alveo wspomogło leczenie depresji

Wszystkie smaki życia
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wą, a w torbie worek silnych leków. 
Podjęła nawet pracę, ale na krótko. 
Nie czuła się najlepiej, choć le-
karz stwierdził, że praca mogłaby 
na nią podziałać terapeutycznie. 
Próbowała jeszcze radzić się neu-
rologa, psychologa, robiła badania 
głowy. Nawet chodziła na wywia-
dówki do dzieci. To wszystko by-
ło ponad moje siły - mówi. – Ma-
ło nawet pamiętam z tamtego cza-
su. Jakbym żyła we śnie. Zresztą 
w sen uciekałam non stop. Choro-
ba nie pozwalała mi żyć. 

Zacznij od nowa

Systematycznie  bra ła  lek i , 
ale nie czuła się po nich najlepiej. 
Mocno przytyła. Nauczyła się żyć 
z chorobą i ona kładła ją na łopat-
ki. Dalej nie miała siły na życie. 
Ale ochotę, by żyć w pełni, ogrom-
ną. – Alveo zaczęłam pić dwa lata 
temu - tłumaczy. – Równocześnie 
stopniowo zmniejszałam daw-
ki leków. Bez nich mniej spałam. 
W końcu odstawiłam je zupełnie. 
A przyjmowałam przecież 13 ta-
bletek dziennie i były to leki psy-
chotropowe. Z dnia na dzień by-
ło ze mną coraz lepiej. Przeczyta-
łam nawet książkę „Jak przestać się 
martwić i zacząć żyć”. Wciąż piłam 
Alveo, ale któregoś dnia poczułam 
się gorzej. Myślałam, że to z powo-
du odstawienia leków. Ale przyczy-
na była inna. Lepsze dni sprawiły, 
że za dużo obowiązków wzięłam 
na siebie. O pomoc poprosiłam 
poleconego mi przez psycholo-
ga lekarza, któremu powiedzia-
łam, że piję Alveo. Zaproponował 
mi lek psychotropowy - Rispolept. 
Na próbę. Najpierw 2 mg dziennie 
- jedną tabletkę. Objawy się cofnę-
ły, ale sztywniało mi ciało. Czułam 
się jak robot. Poradził, by zmniej-
szyć dawkę. Do 1 mg. I wciąż pić 
Alveo. I to był strzał w dziesiątkę! 
- Odzyskałam radość życia - śmie-
je się. – Teraz mogę przestać się 
martwić i zacząć wreszcie żyć... 

Zofia Rymszewicz

Nie miał na nic siły. 
Wciąż chciało mu 
się spać. W płucach 
świszczało, do tego 
szalejące ciśnienie. Miał 
31 lat, a był już wrakiem 
człowieka. Przyjaciele 
mówili: Żyjesz jak starzec. 
I on się tak właśnie czuł.
Jak czuje się trzydziestoletni fa-
cet, który nie może 
wnieść na piętro pacz-
ki z książkami? Bez-
nadziejnie. – Ja wła-
śnie tak się czułem 
- mówi Zdzisław Gru-
ca. – Byłem młodym, 
wydawałoby się, sil-
nym człowiekiem, 
a na nic nie mia-
łem siły. Wciąż słaby, 
wciąż senny. Tak czę-
sto chciało mi się spać, 
że po południu, w cza-
sie pracy wymykałem 
się do samochodu, żeby zdrzem-
nąć się choć na piętnaście minut. 
Beznadzieja. Zaczęło się od proble-
mów z płucami. Te z kolei niedo-
magały z racji powikłań pogrypo-
wych. Świszczący oddech przeraził 
nie na żarty żonę Zdzisława. Wizy-
ta u lekarza była konieczna. Ale ten 
stwierdził niewydolność, zalega-
nie wód ustrojowych. Na to wła-
ściwie nie było rady. – Czułem się 
jak astmatyk - dodaje Zdzisław. 
- Nie wchodził w grę ani rower, ani 
żaden inny sport. Znajomi mówili, 
że żyję jak stary dziadek. A ja rze-
czywiście tak się czułem.

Ciężko na sercu

Pracował wtedy w bibliotece jako 
konserwator, nieraz panie biblio-
tekarki prosiły go, by pomógł im 
wnieść na górę paczki z książka-
mi. – Właściwie nie były ciężkie - 
pamięta. – Ale nie dawałem rady te-
go podnieść. Kuracja antybiotyko-

wa właściwie tylko dobiła organizm. 
Do tego jeszcze problemy z sercem. 
Arytmia. Wysokie ciśnienie. – Mia-
łem 31 lat, a ciśnienie 180/140! - 
wspomina Zdzisław. –  Kłopoty 
z sercem lekarz podsumował dia-
gnozą: nadwrażliwy mięsień serca. 
Nie stwierdzono zagrożenia zawa-
łem. – Ja podsumowałem to inaczej 
- z tym wszystkim będę musiał ja-
koś żyć - mówi Zdzisław. – Bardzo 
się tym przejąłem, bo problemy 
z sercem są w mojej rodzinie dzie-
dziczne. Mama walczyła z nowo-

tworem, zmarła na ser-
ce. Ojciec chorował 
na żołądek - umarł 
na zawał. No i teraz 
na mnie kolej... Tym-
czasem brał wszystko, 
co może tylko wzmoc-
nić organizm. Wita-
miny, pił też actimel. 
Czuł się po tym na-
wet lepiej, ale tylko 
do pewnego momen-
tu. Po jakimś czasie 
osłabienie wróciło.

Teraz na rower 

O Alveo powiedział mu kole-
ga. – Zaproponował mi pracę w fir-
mie ubezpieczeniowej, ale ja od ra-
zu powiedziałem, że nie mam siły 
- wspomina Zdzisław. – Opowie-
działem mu o swoich problemach. 
Na drugi dzień przyniósł mi butel-
kę Alveo. Zacząłem pić 6 stycznia 
2004 r. Już po trzech tygodniach 
skończyły się kłopoty ze snem. 
Wreszcie budziłem się wypoczęty. 
Unormowało się ciśnienie. Nie czu-
łem też już ucisku w płucach. Znik-
nęły problemy alergiczne, które po-
jawiały się z nadejściem wiosny. 
Czułem się silniejszy. Dziś Zdzisław 
jeździ rowerem,  dźwiganie ksią-
żek nie stanowi już dla niego ta-
kiego problemu jak kiedyś. Z pa-
sją zaangażował się w działalność 
Akuny. Wszystkim poleca dobro-
czynne zioła. 

Zofia Rymszewicz

Reportaż
Alveo wspomogło leczenie depresji

Wszystkie smaki życia
Alveo wzmocniło osłabiony organizm

Spokojnie, moje serce
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W pokoju Zbyszka 
Denisiuka na półkach 
równym rzędem stoją 
książki. Encyklopedie, 
podręczniki biologii, 
geografii, chemii 
i fizyki. Stół całkowicie 
pokrywają starannie 
posegregowane 
i ułożone w stosiki 
gazety. W prawym 
rogu na stoliczku 
ważne miejsce zajmuje 
telewizor. 
Te wszystkie przedmioty są dla 
Zbyszka cennym źródłem infor-
macji. Większość czasu spędza 
na pogłębianiu wiedzy. Jeśli coś 
go zainteresuje, potrafi temu po-
święcić pół dnia. 
– Mój mądrala – mama Zbysz-
k a ,  Wa n d a ,  c z u l e  p a t r z y 
na syna. – On jest szalenie oczy-
tany, ma ogromną wiedzę, tyl-
ko nie potrafi się nią podzie-

lić. Właśnie ów brak kontaktu 
z otoczeniem niepokoił rodzi-
ców niemal od jego urodzenia. 

Gdy Zbyszek ukończył półtora 
roku, jeszcze nie mówił. Diagno-
za lekarzy brzmiała jednoznacz-
nie – dziecko jest głuchonieme. 

Po dokładnych badaniach uzna-
no je za słuchonieme (słyszy, 
ale nie mówi). 

Mowa

Zbyszek zaczął mówić w siód-
mym roku życia. Na białacz-
kę popromienną zmarł wów-
czas jego tata. Chłopiec przeżył 
silny szok i, jak stwierdzili psy-
chiatrzy, dlatego zaczął mówić. 
Nadal jednak nie miał kontak-
tu z rówieśnikami, nie uczest-
niczył w zabawach, zawsze stał 
trochę na uboczu, nie rozma-
wiał z nauczycielami – skiero-
wano go zatem do szkoły spe-
cjalnej,  a później do szkoły 
życia. – Psychologowie stwier-
dzili, że jest głęboko upośledzo-
ny i nie może się uczyć w zwy-
czajnym trybie. Dlatego sama 
go uczyłam. Kupowałam pod-
ręczniki, gazety, elementarz, a on 

Reportaż 

Autyzm a metale ciężkie
Metallothionein (MT) jest to proteina zawar-
ta w każdej komórce ciała ludzkiego. Jedną 
z podstawowych funkcji tej proteiny jest de-
toksykacja ciężkich metali z organizmu, jak 
również regulacja balansu miedź-cynk, 
opieka nad systemem odpornościowym, 
odpowiedzialność za dostarczanie cyn-
ku do komórek. MT chroni organizm przed 
szkodliwym działaniem toksycznych metali. 
Działa jak magnes i powoduje unieaktywnia-
nie się toksycznych metali. Dysfunkcja MT 
jest prawie zawsze odnajdywana w powią-
zaniu z klasycznymi symptomami autyzmu. 
Według badań amerykańskich naukowców 
nad 503 pacjentami ze spektrum autyzmu, 
tylko 4 z 503 nie miało poważnych dysfunk-
cji i zakłóceń. Zaburzenia balansu MT mogą 
być uwarunkowane genetycznie lub spowo-
dowane przez środowisko zewnętrzne.

Czym jest autyzm 
Jeżeli dziecko ma autyzm oznacza to, iż ma 
ono pewne problemy w obszarach uspo-
łecznienia, języka oraz zabawy. Autyzm 
to nie choroba, to upośledzenie lub pro-
blem rozwojowy, który rozwiązuje się wraz 
z wiekiem oraz dzięki pomocy. Nie traktu-
je się już autyzmu jako rzadko występujące-
go zaburzenia. Obecne badania sugerują, iż 
mniej więcej jedno dziecko na 1000 cierpi 
na autyzm klasyczny, a jedno na 250 na za-
burzenia należące do spektrum autystycz-
nego, czyli jego łagodniejszej formy. 
Dzieci z autyzmem mają często bardziej 
uogólnione problemy w nauce, a postę-
py zależeć będą również od punktu wyj-
ścia. Nie zawsze łatwo jest ocenić stopień 
trudności w nauce dziecka w okresie przed-
szkolnym. Obsesje i rytuały mogą przeszka-
dzać w uczeniu się czy we współpracy z do-
rosłymi. Zdolność dziecka do uczenia się 
poprzez ćwiczenie czynności, zgodnie z wła-
snym wyborem, często da lepsze pojęcie 
o jego możliwościach we wczesnych latach 
życia, niż jakiekolwiek formalne testy. 

Alveo pomogło oczyścić mózg

Powrót do świata
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chłonął wiedzę jak gąbka. Po-
trafił spędzić dwie godziny nad 
mrowiskiem, obserwując pra-
cę mrówek – mówi Wanda De-

nisiuk. Pierwszy raz słowo au-
tyzm Wanda usłyszała dziesięć 
lat temu od psychiatry – dr. 
Dorsza. Już od dawna psycho-
logów zastanawiały wyniki te-
stów Zbyszka, które świadczy-
ły o jego wysokiej inteligencji. 
Nie pasowało to do diagno-
zy o głębokim upośledzeniu. 
Przyczyną choroby mógł być 
prawdopodobnie konflikt se-
rologiczny, białaczka ojca 
czy poród kleszczowy. 

Kontakt

Alveo Wanda wypatrzyła trzy 
lata temu w pobliskiej aptece. 
Zaczęli oboje pić dwie miar-
ki preparatu dziennie. – Wte-
dy nie rozumiałam jeszcze, 
na czym polega działanie pre-
paratu. Do butelki dołączona 
była tylko lakoniczna ulotka. 
Dopiero Basia Cybulska wytłu-
maczyła mi, że Alveo oczyszcza 
organizm z toksyn, więc mo-
że pomóc również wypłukać 

„zanieczyszczenia” zalegające 
w mózgu – mówi Wanda. Co naj-
ważniejsze – teraz płaciła za bu-
telkę o 50 zł mniej niż w apte-
ce, co przy czterech butelkach 
w miesiącu miało niebagatelne 
znaczenie dla jej kieszeni eme-
rytki. Pewnego dnia przyniosła 
do domu ra-
chunki. – Za-
płaciłaś? Po-
winnaś zapła-
cić – zwrócił 
uw agę  Z by -
s z e k ,  c h o ć 
nigdy wcze-
ś n i e j  n aw e t 
nie zauważał, 
że coś takiego 
istnieje. Mało 
tego, Wanda 
musiała poka-
zywać odcinek 
z poczty, żeby 
upewnić syna, 
że uregulowa-
ła opłatę. Zby-
szek zaczął sy-
gnalizować, 
ż e  n p .  b r a -
kuje w domu 
he r b at y,  a l -
bo prosić, że-
by mama ku-
piła jego ulu-
bione ciastka. 
Po trzech la-
t a c h  p i c i a 
Alveo samo-
dzielnie robi 
zakupy (wcze-
śniej wycho-
d z i ł  t y l k o 
do kiosku po gazetę). – Stał się 
wybredny. Wcześniej było mu 
obojętne, w co się ubiera. Teraz, 
jeśli kupiona przeze mnie koszu-
la mu się nie podoba, nie zało-
ży jej. Tak bardzo mi tego bra-
kowało przez te wszystkie la-
ta. Jaka szkoda, że wcześniej 
nie znałam Alveo – ubolewa 
Wanda. Zbyszek zaczął pomagać 

mamie w pracach domowych,  
ustawia rzeczy na półkach we-
dług własnego uznania. Inte-
resuje go coraz więcej rzeczy 
ze świata zewnętrznego, powo-
li wychodzi z jaskini własne-
go wnętrza, w której przebywał 
niemal od urodzenia. Wanda 

zauważyła też zmiany u siebie. 
Cierpiała na metaplazję (zanik 
błony śluzowej żołądka), miała 
problemy z trawieniem, od lat 
była na diecie. Teraz nareszcie 
może jeść ukochane warzywa 
i owoce, których była zmuszona 
unikać niemal przez całe życie.

Beata Nowacka

Autyzm

Konsekwencje spowodowane dysfunk-
cją MT: 
• zła regulacja balansu miedź-cynk 
• zaburzenia w pracy mózgu 
• niewydolność procesu detoksykacji orga-

nizmu z metali ciężkich 
• nadwrażliwość na rtęć, ołów, kadm i inne 

metale toksyczne 
• zanik cynku i przeładowanie miedzią 
• zakłócenia w funkcjonowaniu emocjonal-

nej pamięci, nauki, zachowania i relacji 
międzyludzkich 

• nadwrażliwość na wszelakie infekcje 
i szczepionki 

• niemożność rozkładu glutenu i casein 
(protein zawartych w mleku) 

• kłopoty z układem pokarmowym, drożdży-
ce, biegunki, zatwardzenia 

• osłabienie kwasów żołądkowych i po-
mniejszenie wydzielania sekretyny 

• wrażliwość na smak i dotyk 
• wrażliwość skóry 
• tendencja do drgawek, niepokoju, gnie-

wu, emocjonalnego przeładowania 

Alveo pomogło oczyścić mózg

Powrót do świata



Problemy zdrowotne 
Elżbiety Jarek z Nowego 
Sącza zaczęły się 
w 1998 roku,  
po urodzeniu 
upragnionego dziecka. 
Na początku swój 
zły stan zdrowia 
wiązała z przebytą 
ciążą. Po pięciu latach 
dowiedziała się, 
że to gościec. Miała 
wtedy 32 lata.

Życie domowe

Krzysztof, mąż Eli, idzie rano 
do pracy. Przed wyjściem przy-
nosi węgiel do domu. Pali w pie-
cu. Kroi chleb. Pomaga żonie wstać 
i się ubrać. Robi jej herbatę. Oko-
ło 14 Ela może wreszcie zgiąć rę-
ce. Wcześniej stawy są nierucho-
me. Ból nie ustępuje. Ela gotuje 
obiad. Zgięta w pół, obolała, stoi 
przy kuchni. Obiera ziemniaki. 
Każdy ziemniak przytrzymuje łok-
ciem jednej ręki. Drugą ręką po-
woli obiera go ze skórki. Wszyst-
kie czynności wymagają ogrom-
nego skupienia. Garnki wypadają 

z rąk. Sztućce wysuwają się z dło-
ni. Ugotowanie obiadu zajmuje Eli 
trzy godziny. To jedna z najtrud-
niejszych prac domowych. Z dnia 
na dzień stan Elżbiety się pogarsza. 

Poszukiwania

–  Na  p o c z ąt ku  my ś l a ł a m , 
że to z powodu ciąży – mówi Ela. 
– Koleżanki tłumaczyły mi, że ta-
ki stan może trwać nawet pół roku. 
Później wszystko wróci do normy. 
Nie miały racji. Zaczęłam łączyć 
bóle stawów z pracą. Zanim za-
szłam w cią-
żę, sprzeda-
wałam odzież 
na bazarze. 
Sądziłam, 
że dolegliwo-
ści to wynik 
przechłodze-
nia organi-
zmu. Często 
pracowa-
łam w chło-
dzie, w desz-
czu, na śnie-
gu. Myślałam 
wic, że to bó-
le reumatycz-
ne. Godzina-
mi wygrze-
w a ł a m  s i ę 
na słońcu. Siadałam przed domem 
na ławce i starałam się uchwycić 
każdy promień słońca. Bez rezul-
tatów. Może to stres, przemęczenie 
lub brak ruchu? Kupiłam sobie wa-
łeczek do rozruszania mięśni i sta-
wów. Ćwiczyłam 
karmiąc Alin-
kę piersią. Ćwi-
czenia  wzma-
gały ból. Palce 
rąk i nóg puchły 
mi coraz bardziej. 
Wykrzywiały się. 
Buty na obcasach 
już dawno scho-
wałam do szafy. 
Wcześniej cho-
dziłam w czółen-

kach bardzo często, teraz nie mo-
głam ich nawet założyć. Próbowa-
łam domowych środków leczenia. 
Parzyłam mieszanki ziołowe. Ro-
biłam okłady. Chodziłam na masa-
że. Z aptecznych półek wykupiłam 
chyba wszystkie maści na stawy. 
Gdy ból bardzo się nasilał, bra-
łam pół tabletki Pyralginy. Podano 
mi ją w szpitalu, w czasie porodu. 
Sądziłam, że to jedyny lek, który 
mogę przyjmować karmiąc pier-
sią. Czułam się coraz gorzej. Leka-
rze nie potrafili mi pomóc. 

RZS

Elżbietę skiero-
wano do psychia-
try. – Lekarz sądził, 
że mam urojenia – 
pamięta. – Że pew-
nie nie mogę dojść 
do siebie po urodze-
niu dziecka. W cią-
gu roku odwiedzi-
łam siedmiu le-
karzy.  Różnych 
specjalizacji. Każdy 
z nich stawiał inną 
diagnozę. – RZS. 
Beznadziejny przy-
padek – stwierdziła 
kolejna pani dok-
tor. Elżbieta usły-

szała te słowa przez przypadek. Le-
karka nie sądziła, że znajduje się 
w pobliżu. – Przestraszyłam się – 
opowiada. – W książkach medycz-
nych wyczytałam, że to reumato-
idalne zapalenie stawów. Choroba 

nieuleczalna. Nie-
leczona prowadzi 
do wózka inwa-
lidzkiego. Byłam 
załamana. Alinka 
rosła, potrzebo-
wała matki. Bu-
dowa wymarzo-
nego domu sta-
nęła pod znakiem 
zapytania. 

Reportaż
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Gościec, z łac. rheumatismus 
Gościec to określenie nieropnych zmian 
zapalnych, które ogarniają cały organizm, 
szczególnie porażają osłonki stawów, mię-
śnie i ścięgna. W przebiegu choroby do-
chodzi do skomplikowanej reakcji autoim-
munologicznej – organizm zaczyna niszczyć 
własne tkanki, powodując reakcję zapal-
ną i uszkodzenia stawów. Gościec z regu-
ły atakuje stawy dłoni, nadgarstka, stóp, 
kolan i kostek. Charakterystyczne w przy-
padku porażenia są bolesność, wrażenie 
ciepła i opuchlizna. W miarę postępowa-
nia choroby następuje deformacja sta-
wów. Ból i ograniczenie swobody ruchów 
zmniejszają samodzielność chorej osoby. 
Rozpoznanie i leczenie gośćca jest bardzo 
trudne. Wyniki badań laboratoryjnych wca-
le nie muszą być jednoznaczne, a zdjęcia 
rentgenowskie ujawniają dopiero zaawan-
sowane zmiany. 

Pokonała chorobę, z którą walczyła sześć lat

Teraz zaplotę warkocze
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– Konieczna jest droga kuracja far-
makologiczna – przekonywał ko-
lejny lekarz. – Musi pani przestać 
karmić piersią. Elżbieta zgodziła 
się. Lekarz przepisał jej lekarstwa – 
12 tabletek dziennie (m.in. Ketonal, 
Relanium, Diclo Duo, Metotrexan). 
Leczenie polegało ma uśmierza-
niu bólu. Oprócz tego dosta-
wała zastrzyki – wstrzykiwa-
ne bezpośrednio do stawów. 
Raz w miesiącu wizyty kon-
trolne. Kuracja miała potrwać 
półtora roku. Trwała trzy la-
ta. Jedynym jej efektem była 
depresja. – Byłam załamana 
– wyznaje. – Mój stan się po-
garszał. W domu nie radziłam 
sobie z podstawowymi czyn-
nościami. Nie mogłam zawią-
zać butów. Zapiąć guzików 
przy bluzce. W nocy, gdy by-
ło mi zimno, chwytałam koł-
drę łokciami i próbowałam 
się przykryć. Zawsze koń-
czyło się tak samo – Krzysz-
tof się budził i mi pomagał. Cho-
roba nie pozwalała Elżbiecie zająć 
się córką tak, jak chciała. Nie mo-
gła jej wziąć na ręce, utulić, gdy pła-
kała. Ela w snach bawiła się z córką 
lalkami. Nosiła ją na rękach. W rze-
czywistości wszystkim zajmował się 
Krzysztof. 
– Czesaliśmy Alę wspólnymi siła-
mi – wspomina. – Ja zbierałam wło-
sy w kucyk, Krzysiek wiązał je gum-
ką. Alinka marzyła o warkoczach. 
– Mamo, kiedy w końcu zapleciesz 
mi warkocze? – pytała. – Kiedy 
weźmiesz mnie na ręce? 
Ela ukrywała łzy. 
– Jeszcze nie mogę, kochanie. Jesz-
cze nie teraz. 

Gościec stawowy

W lipcu 2003 roku Elżbieta trafiła 
do neurologa w Krakowie. 
– Natychmiast na operację. Gro-
zi pani niedowład rąk – stwier-
dził. Po operacji lewej ręki popra-
wa trwała tylko pół roku. Lekarz 
nakazał powtórzyć zabieg. Rehabi-
litacją zajął się następny specjalista, 
w Brzesku. Gdy tylko zobaczył Elę, 
stwierdził, że choruje na gościec 

stawowy. Przepisał odpowiednie le-
ki. – Za rok powinno być lepiej – 
zapowiedział. 
Jednak Ela przestała już wierzyć, 
że cokolwiek jej pomoże. Próbowa-
ła różnych metod. Leczyła się pod 
kątem wielu chorób. Słuchała wie-
lu lekarzy. Żaden jej nie pomógł. 

Po pierwszej operacji koleżanka 
namówiła Elę na Alveo. – Nie wie-
działam, co to jest ani jak należy pić 
– wspomina Elżbieta. – Potraktowa-
łam preparat jak kolejny lek. Piłam 
wtedy, gdy dolegliwości się nasilały. 
Bez określonych miarek, o dowol-
nych porach. Po trzech miesiącach 
stwierdziłam, że to nie ma sensu. 

Następna bezcelowa kuracja. – Je-
sienią 2004 roku zaproponowa-
no mi Alveo ponownie – wspomi-
na Ela. – „Podobno pomogło ko-
muś na gościec” – zachęcała mnie 
ta sama koleżanka. – „Porozmawiaj 
z panem Mariuszem. On ci wszyst-

ko wyjaśni”. Ela spotkała się z Ma-
riuszem Glapiakiem. Szczegółowo 
poinformował ją, czym jest prepa-
rat i jak działa. Wcześniej nie miała 
takiej wiedzy. Postanowiła spróbo-
wać jeszcze raz. Piła cztery miarki 
dziennie. W grudniu poczuła nie-
wielką poprawę. – Ucieszyłam się – 

wspomina. – Bóle nóg się 
zmniejszyły. Mogłam zgi-
nać kolana. Odstawiłam 
kilka środków przeciw-
bólowych. Zmniejszyłam 
dawkę preparatu. Niestety, 
za wcześnie. Bóle powró-
ciły. Przez kolejne miesiące 
piłam zwiększoną dawkę. 

Warkocze

Dziś Ela wstaje o dziewią-
tej. Przeciąga się. Spraw-
dza, czy może ruszać rę-
koma. Czy to nie był sen? 
Wszystko w porządku. 
Ubiera się, robi śniada-

nie. Sprząta i prasuje. Czesze Alin-
kę w upragniony warkoczyk. Jesz-
cze jest za wcześnie na przygoto-
wanie obiadu. Obranie ziemniaków, 
ugotowanie zupy zajmuje jej najwy-
żej pół godziny. Potem drugie da-
nie i deser. Ela ma jeszcze dużo cza-
su. Zanim Krzysztof wróci z pra-
cy, wszystko będzie gotowe. Potem 

pójdzie z Alinką na spa-
cer, obejrzą budowę no-
wego domu. Ela założy 
buty na obcasach. A wie-
czorem pobawią się lal-
kami. Pije Alveo od li-
stopada 2004 roku. Przez 
osiem miesięcy pokonała 
chorobę, z którą walczyła 
od sześciu lat. Teraz sta-
wy bolą ją tylko na zmia-
nę pogody. 
– Mamo, czy już możesz 
pstrykać palcami? – pyta 
Alinka. 

– Tak kochanie, już mogę. 
– A możesz wziąć mnie na ręce? 
– Tak, mogę. 
– To możesz też urodzić mi  
braciszka?... 

Katarzyna Mazur

Gościec
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Rozmowa z Wojciechem 
Gawrońskim, 
wiceprezesem Polskiego 
Towarzystwa Medycyny 
Sportowej

– Jakie procesy zachodzą w or-
ganizmie sportowców wyczyno-
wych? 
– Pod wpływem systematycznie 
powtarzanego wysiłku 
sportowego zachodzą 
w organizmie procesy 
adaptacyjne. Wszyst-
ko zależy od charakte-
ru uprawianej aktyw-
ności fizycznej. Przede 
wszystkim zachodzi 
adaptacja układu krą-
żenia i oddychania, któ-
rą najłatwiej zaobser-
wować. Pozytywne ce-
chy adaptacyjne są już 
widoczne po tak zwa-
nym treningu zdro-
wotnym, zaś u wyczy-
nowców te zmiany są 
bardzo duże. Dla przy-
kładu ekonomia pra-
cy mięśnia sercowego 
wyraźnie się poprawia pod wpły-
wem treningu wytrzymałościowe-

go: zwalnia się akcja serca, rośnie 
jego objętość wyrzutowa i zwięk-
sza się jego pojemność minutowa. 
Czasem procesy 
adaptacyjne są tak 
duże, że musimy 
się głęboko zasta-
nowić, czy to nie 
jest już patologia, 
np. przerost lewej 
komory mięśnia 
sercowego oraz 
zmiany w zapisie 
EKG. Do zmian 
adaptacyjnych 
dochodzi także  
w narządzie ru-
chu, a z czasem, 
przy zbytnich ob-
ciążeniach, do niebezpiecznych 
zmian przeciążeniowych, które są 
zmorą współczesnych sportowców. 
Ponadto intensywny wysiłek może 
też obniżać odporność organizmu 
na choroby i infekcje. 

– Na co jest narażona osoba ak-
tywnie uprawiająca sport? 
– Jak już wspomniałem, na prze-
ciążenia układów wewnętrznych 
oraz zmiany przeciążeniowe na-

rządu ruchu. Jeśli chodzi o prze-
ciążenia narządów wewnętrznych, 

to zdarzają się one relatywnie rzad-
ko – zakładając, że obciążenia wy-
siłkiem fizycznym są adekwatne 

do stanu zdrowia 
i stopnia wytre-
nowania. W sytu-
acji nieprzestrze-
gania kontroli sta-
nu zdrowia czy też 
ćwiczenia podczas 
błahej infekcji, 
prowadzi to czę-
sto do przykrych 
powikłań w posta-
ci choroby. W spo-
rcie najczęściej, 
poza fizjologicz-
nym zmęczeniem, 
z powodu zbyt 

krótkiego okresu przeznaczonego 
na regenerację, dochodzi do prze-
męczenia, a później w konsekwen-
cji do niepożądanych zmian jako-
ściowych – tzw. przetrenowania. 
Jest to stan bardzo nieprzyjem-
ny dla sportowca, który bez odpo-
czynku i zmiany rodzaju treningu 
nie ustępuje szybko. Jeszcze gorzej, 
jeśli osoba ćwicząca dozna zmian 
przeciążeniowych w narządzie ru-
chu. Często wiąże się to z dłu-

gą przerwą w trenin-
gach, a czasem nawet 
z zakończeniem karie-
ry sportowej. Pomijam 
tu oczywiście urazy 
ostre, na jakie jest na-
rażony każdy uprawia-
jący sport w jakiejkol-
wiek postaci.

– Czy u takich osób 
konieczna jest suple-
mentacja? 
– O wynikach sporto-
wych decyduje przede 
wszystkim to, co odzie-
dziczyliśmy w genach, 
później trening, a do-
piero w trzeciej kolej-
ności odpowiednie ży-

wienie. Prawidłowo skompono-
wana dieta powinna zapewnić 

Rozmowa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Akuna i PTMS 
Od 1 lipca 2005 r. wchodzi w życie 
umowa o współpracy pomiędzy firmą 
Akuna a Polskim Towarzystwem Me-
dycyny Sportowej. PTMS rekomendu-
je produkt Alveo dla sportowców i osób 
o zwiększonej aktywności fizycznej. 
PTMS wspomoże opracowanie i publi-
kację danych naukowych oraz wyników 
dalszych niezależnych badań, celem 
sprawdzenia efektywności stosowa-
nia preparatu Alveo przez sportowców 
i osoby aktywne fizycznie.  Firma 
Akuna jest partnerem PTMS. Akuna 
pragnie kłaść większy nacisk na profi-
laktykę i na stosowanie Alveo przez lu-
dzi zdrowych i aktywnych fizycznie.

Suplementacja dla wyczynowców

Żeń-szeń i węglowodany
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wszystkie niezbędne składni-
ki. O suplementacji możemy my-
śleć dopiero wtedy, gdy dieta tego 
nie zapewnia i stwierdzamy nie-
dobory. Oczywiście, wysiłek fi-
zyczny zwiększa zapotrzebowanie 
nie tylko na energię i substancje 
budulcowe, ale także na witami-
ny, mikro- i makroelementy. Poza 
tym są substancje, które ewident-
nie zwiększają zdolności wysiłkowe 
zawodnika. Są one dozwolone u za-
wodników wytrenowanych i doro-
słych, u których procesy adaptacyj-
ne są już wykształcone i chcieliby 
osiągnąć lepszą sprawność sporto-
wą. Takich substancji o udowod-
nionym bezpośrednim wpływie 
jest niewiele. Reszta posiada wpływ 
pośredni i często ich dodatkowa 
suplementacja nie wpływa na zdol-
ności wysiłkowe, ale jej brak po-
woduje obniżenie poziomu mikro- 
i makroelementów oraz witamin. 
W tej sytuacji dodatkowa podaż 
jest wręcz wskazana. Ale wymaga 
to odpowiedniej diagnostyki. 

– Podczas uprawiania sportu 
na niedobory jakich substancji, 
witamin i minerałów jesteśmy 
najbardziej narażeni?

– Generalnie można powiedzieć, 
że wszystkich. Głównie potrzeba 
energii, czyli węglowodanów, po-
za tym płynów, czyli wody. Da-
lej elektrolitów: sodu i potasu. 
Oczywiście, mówimy o wysiłku 
o charakterze wytrzymałościo-
wym. Mówię o nim, bo jest naj-
bardziej prozdrowotny. Poza tym 
w dłuższym czasie zawsze mo-
że dojść do niedoboru witamin. 
Brak, podobnie jak ich nadmiar, 
może być szkodliwy. W sporcie 
istotne są witaminy z grupy B 
oraz wit. C (funkcje odpornościo-

we, ostatnio mówi się też 
o jej roli antyoksydacyj-
nej). Do tzw. zmiataczy 
wolnych rodników, po-
za wit. C, należy też wit. E 
oraz B-karoten. 

– Czy Alveo można włą-
czyć jako suplement dla 
sportowców wyczyno-
wych? 
– Nie chcę teoretyzo-
wać i należy to spraw-
dzić, ponieważ w jego 
składzie jest parę substan-
cji, po które sięgają współ-
cześni sportowcy. Przy-
kładem może być wyciąg 
z korzenia żeń-szenia. 
Sam brałem udział w ba-
daniach nad skuteczno-
ścią tego wyciągu i wyni-
ki okazały się zaskakująco 
obiecujące, jeżeli chodzi 
o wpływ na cechy spor-

towca, których nie sygnalizowa-
no w dotychczasowych doniesie-
niach naukowych. Wykorzysta-
li to sami Koreańczycy podczas 
ostatniego mundialu w Seulu, mi-
mo że to od nich i Chińczyków 
świat dowiedział się o walorach 
adaptacyjnych tej rośliny. 

– Jak powinna wyglądać dieta 
sportowca wyczynowego? 
– To jest problem bardzo trud-
ny i wymaga wielu wyjaśnień. 
Przede wszystkim zależy od dys-
cypliny, od poziomu sportowe-
go, od okresu życia zawodnika 
(czy np. jest to okres dorastania) 
i bardzo wielu innych czynników. 
Nie można nie uwzględniać nawet 
pewnych zwyczajów żywienio-
wych. Zasadniczo dieta musi za-
pewnić odpowiedni dowóz ener-
gii i budulca dla tkanek, w zależ-
ności od aktywności fizycznej 
i celów, jakie chcemy osiągnąć. 
Typowy przykład to dieta w spo-
rcie takim jak sumo (liczy się 
tylko masa ciała – nieważne, ile 
jest tam tłuszczu) w porównaniu 
do kulturystyki, gdzie liczy się 
wygląd mięśni (mało tłuszczu), 
czy do ciężarowca, u którego 
ważna będzie moc tych mięśni. 
Czym innym jest dieta przed za-
wodami, w trakcie i po ich zakoń-
czeniu, a co innego odpowied-
nie żywienie w czasie procesu  
treningowego. 

Rozmawiała Kamila Król

Sport i odżywianie
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Małgorzata 
Kudrańska z Tarnowa 
jest dyplomowanym 
refleksologiem. Nie leczy 
swoich pacjentów. 
Nie przepisuje leków. 
Nie stawia diagnozy. 
Pobudza jedynie ich 
organizm do pracy. 
Reszta zależy od nich 
samych. 

Małgorzata zajmowała się masażem 
klasycznym i kosmetycznym twa-
rzy. Drenażem limfatycznym i usta-
wianiem kręgosłupa. – Poszukiwa-
łam metody pomagania ludziom, 
która w pełni by mi odpowiadała – 
tłumaczy. 
– Z którą mogłabym się identyfiko-
wać. W tamtych metodach czegoś 
mi brakowało. Nie mogłam zająć się 
pacjentem całościowo. Miałam nie-
pełny obraz organizmu. 
Małgorzata nauczyła się refleksote-
rapii. –Ponieważ byłam żądna wie-
dzy, poszukiwałam dalej – wyjaśnia. 

Refleksy 

W końcu zainteresowała się reflek-
sologią. Uzyskała tytuł refleksolo-
ga w polsko-kanadyjskim instytu-
cie. – W tej chwili zajmuję się tylko 
tą dziedziną – mówi. – Moim zada-
niem jest czytanie z mapy stóp i dłoni. 

Tam są zapisane informacje o całym 
naszym organizmie. O wszystkich 
chorobach i dolegliwościach. Trze-
ba tylko umieć je znaleźć. Małgo-
rzata poprzez ucisk uaktywnia pra-
cę organów. Pobudza je do pracy. 
– Ja tylko suge-
ruję, na co zwró-
cić uwagę. Gdzie 
szukać  przy-
czyn choroby 
i jak ją pokonać. 
Co pacjent zrobi 
z tymi informa-
cjami, to już zale-
ży od niego. Aby 
zabiegi reflek-
sologi i  przy-
nosiły szybszy 
efekt, Małgorza-
ta chciała łączyć 
je z suplemen-
tacją. – Próbowałam wielu prepa-
ratów. Żaden nie przekonał mnie 
na tyle, abym mogła polecać go swo-
im pacjentom – wspomina. – W lu-
tym 2004 roku Marek Wawrzeńczyk 
opowiedział mi o Alveo. Wiedzia-
łam, że znalazłam to, czego szuka-
łam. 

Walka 

Małgorzata piła preparat. Obser-
wowała zmiany w swoim organi-
zmie, uciskając refleksy na stopach 
i dłoniach. – Drugi dzień nazwałam 
„strzałem w wątrobę”. Refleks wą-
troby był bolesny. Od wielu lat mia-
łam problemy z tym narządem – pa-
mięta. – Teraz poczułam, że zaczy-
na intensywniej 
pracować. Ko-
lejne dni picia 
Alveo pobudzi-
ły do większej 
aktywności ser-
ce i jelita. – Co-
dziennie spraw-
dzałam stopy. 
Czułam, że mój 
organizm się 
budzi – mó-

wi Małgorzata. Detoksykacja trwała 
dwa miesiące. Organizm pozbywał 
się toksyn. Z moczem, z potem. Do-
legliwości Małgorzaty ustąpiły. Pra-
ca jelit i serca się unormowała, cy-
sty na jajniku się wchłonęły, a bóle 

kręgosłupa minę-
ły. – Pierwszy raz 
w życiu miałam 
gorączkę – doda-
je. – Wielokrot-
nie chorowałam 
na anginę, ale nig-
dy nie wystąpi-
ła podwyższona 
temperatura. Za-
wsze byłam osła-
biona. Mój orga-
nizm nie walczył 
z chorobą. Mał-
gorzata spędzi-
ła w łóżku dwa 

dni z wysoką gorączką. – To miało 
dla mnie duże znaczenie. Organizm 
się obudził – walczył. To było niesa-
mowite. 

Włókna

 – Mój mąż również odczuł zba-
wienne efekty działania preparatu 
– cieszy się Małgosia. – W 1997 ro-
ku Krzysiek pracował przy ociepla-
niu budynków wełną mineralną. 
Zajmował się tym przez miesiąc. 
Szybko zrozumiał, że maski ochron-
ne nic nie dają. Widział pył unoszą-
cy się dookoła, wełna kłuła i uwie-
rała. Nie sposób było jej się pozbyć. 
Krzysiek mimo woli wdychał włók-
na wełny. To było bardzo szkodliwe. 

Reportaż

Refleksologia jest nauką zajmującą się 
zasadami pracy refleksów (punktów), 
znajdujących się na stopach i dłoniach. 
Odpowiadają one wszystkim gruczołom, 
organom i częściom ludzkiego ciała. Re-
fleksolog za pomocą kciuka (lub innych 
palców) znajduje bolesne refleksy i pra-
cuje uciskając je. 
Refleksologia stóp i dłoni:
• pomaga w obniżeniu stresu i napięcia 

nerwowego
• poprawia krążenie krwi
• wspomaga odblokowanie impulsów 

nerwowych
• pomaga w naturalnym przywracaniu 

równowagi organizmu

Pokornie słucham mowy stóp

Refleksologia – pobudka dla organizmu
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Wkrótce zmienił pracę. Zapomniał 
o uciążliwym zajęciu. W kwiet-

niu 2004 roku zaczął pić Alveo. 
Nie miał poważniejszych dolegli-
wości. Pił preparat profilaktycznie. 
Chciał zwiększyć odporność orga-
nizmu. 
– Po miesiącu organizm męża zaczął 
się oczyszczać – tłumaczy Małgorza-
ta. – Szczególnie było to widoczne 
przy zatokach. Krzysiek nie był prze-
ziębiony, ale dokuczał mu katar. Or-
ganizm wyrzucał z siebie duże ilości 
śluzu. W tym samym czasie Krzysz-
tofa zaczęły uwierać opuszki palców. 
Towarzyszyło temu swędzenie. 
– Oboje zastanawialiśmy się, z cze-
go to wynika – mówi Małgorzata. 
– Spod paznokci zaczęły wychodzić 
mu małe igiełki. Rosły razem z pa-
znokciami, a później się wykrusza-
ły. Zachodziliśmy w głowę, co to jest. 
W końcu Krzysiek rozwiązał za-
gadkę – to były igiełki z wełny mi-
neralnej. Organizm magazynował 
je przez tyle lat. Teraz, pod wpływem 
Alveo, pozbywał się ich – wyjaśnia. 
Małgorzata nie potrzebowała więcej 
dowodów. Zaczęła polecać preparat 
swoim pacjentom. – W połączeniu 
z refleksologią wyniki są świetne – 
uśmiecha się. – Ja w trakcie zabiegu 
„otwieram” organizm, a Alveo po-
maga mu odzyskać równowagę. Sta-
nowimy zgrany duet. 

Weronika Kasprzak 

– Skłamałbym mówiąc, 
że jest nie najgorzej 
– powiedział lekarz, 
patrząc na wyniki badań 
Ryszarda.  
– Jest źle. Bardzo źle. 
Pobyt w szpitalu jest 
nieunikniony. 

Cukrzyca, miażdżyca, choroba 
wieńcowa, nadciśnienie. – Nie wie-
rzyłem własnym uszom – tłuma-
czy 57-letni Ryszard Kawa z Tar-
nowa. – To prawda. Czułem się źle. 
Nie przypuszczałem jednak, że mój 
stan jest taki ciężki. Poziom cukru 
we krwi 400 mg% (norma 60-140 
mg%), ciśnienie 190/110 mm Hg 
(norma 120/80 mm Hg). Począt-
ki miażdżycy. I w końcu choroba 
wieńcowa. W 1990 roku Ryszard 
przeszedł rozległy zawał serca. 
– To z powodu stresu – tłumaczy. 
– No i papierosów. Pracowałem 

jako zawodowy żołnierz. 
To było bardzo trudne za-
jęcie. Paliłem sześćdzie-
siąt sztuk dziennie. My-
ślałem, że to dobry spo-
sób na chwilę relaksu. Nic 
bardziej mylnego. Zrozu-
miałem to dopiero po za-
wale. Lekarze przepisali 
mi lekarstwa. Po osiem ta-
bletek trzy razy dzien-
nie. Czułem się po nich 
coraz gorzej. W końcu 
15 lat później organizm 
się zbuntował. – Dosta-
łem skierowanie do szpi-
tala – mówi Ryszard. 

Powrót do zdrowia

Na zabiegi do Małgorzaty 
Kudrańskiej Ryszard tra-
fił przez przypadek.
 – Mąż Małgosi, Krzysz-
tof, pracował na sta-
cji benzynowej, na któ-

rej tankuję samochód – wyjaśnia. 
– Kiedy dowiedział się, że mam 
problemy zdrowotne, zapropono-
wał mi pomoc refleksologiczną. 
W czerwcu 2004 roku Małgorza-
ta zaleciła Ryszardowi kilka zabie-
gów i Alveo. – Ten preparat będzie 
miał znaczący wpływ na poprawę 
stanu pańskiego zdrowia – powie-
działa. Od roku Ryszard pije dwie 
miarki Alveo dziennie. Raz w mie-
siącu korzysta z zabiegów reflek-
sologii. 
– Efekty mnie zaskoczyły. Po trzech 
miesiącach zmniejszyłem dawki le-
ków. Poziom cukru mam w normie. 
Ciśnienie wzorcowe. Bez problemu 
mogę wejść na szóste piętro. Wcze-
śniej po przejściu stu metrów do-
stawałem zadyszki. Choroba wień-
cowa ustąpiła. Czuję się tak, jakbym 
znów miał trzydzieści lat. 
Skierowanie do szpitala zosta-
wił na pamiątkę. Przypomina mu 
o tym, że ma dbać o swoje zdrowie. 

Grażyna Michalik 

Refleksologia

Pokornie słucham mowy stóp

Refleksologia – pobudka dla organizmu

Wyniki badań są wzorcowe

Zadbałem o swoje zdrowie
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Z Małgorzatą 
Kudrańską, specjalistą 
refleksologiem 
z Tarnowa, rozmawiamy 
o negatywnym wpływie 
toksyn na nasz organizm

 – Czy my, mieszkańcy współcze-
snego, schorowanego świata, ma-
my szansę zachować zdrowie? 
– Nie robiąc nic, na pewno nie. 
Nasz organizm jest tak bom-

bardowany z zewnątrz toksyna-
mi, że sam sobie z tym nie pora-
dzi. Zwykle, kiedy coś nam dole-
ga, sięgamy po tabletkę, wypijamy 
zioła, zjadamy łyżkę miodu, czło-
wiek się wypoci i zbiera się do ży-
cia. Kiedyś taka krótka kuracja wy-
starczała na długo. Organizm miał 
siłę, która umożliwiała regenera-
cję. Dziś do porcji toksyn, które 
nieustannie produkuje organizm, 
doszły dodatkowe, z zewnątrz  
– np. konserwanty, spaliny, deter-
genty. 

– Jak organizm próbuje się uwol-
nić od toksyn? 
– Najlepiej wytłumaczy to fizjo-
log. Ja mogę przypomnieć słowa 

dr. Khoshbina: „Choroba jest pró-
bą uwolnienia organizmu od tok-
syn”. Organizm woła: Pomóż mi, 
bo sam nie dam rady! Od razu my-
ślę o Alveo... To bardzo inteligent-
ny preparat, który w takiej sytuacji 
pójdzie na ratunek. Usunie nad-
miar toksyn i pozostałości prze-
miany materii. Ale pamiętajmy 
o tym, że należy przy tym pić du-
żo wody. Ona pomoże w oczysz-
czaniu. Alveo i woda dają wspa-
niałe rezultaty. Uratują nas przede 
wszystkim od konserwantów z nie-
właściwego jedzenia. 

– Ale nie tylko fast foody sta-
nowią problem, bo tak napraw-
dę nie wiemy, co jemy. Pomidor, 
który jest wielkości dwóch pię-
ści, nie jest normalnym pomi-
dorem. 
– Tak, to prawda. Wciąż nie rozu-
miem pojęcia „zdrowa żywność”. 
Żywność powinna być zdro-
wa w ogóle! Jeśli jakieś produk-
ty uważamy za zdrowe, to resz-
ta, przepraszam, czym jest? Skoro 
istnieją oddzielne sklepy ze zdro-
wą żywnością, to co jest w zwy-
kłych sklepach spożywczych? 
Czyżby środowisko, w którym 
żyjemy, podkładało nam codzien-
nie bombę z wody, ziemi i powie-
trza? Ta bomba to toksyny. 

– Czym są toksyny? 
– To związki chemiczne, które 
w normalnych warunkach orga-
nizm powinien wydalić. Ale tok-
syny dostają się do naszego ciała 
nie tylko poprzez układ pokarmo-
wy, także przez skórę. Na co dzień 
nie zdajemy sobie z tego sprawy. 
A skóra wchłania całą swoją po-
wierzchnią. Niech plaster antykon-
cepcyjny będzie przykładem, ja-
ki to czuły mechanizm. Naklejamy 
go gdziekolwiek, a zapobiega ciąży. 

– A ubrania? 
– Nosimy głównie syntetyki, w któ-
rych skóra w ogóle nie ma pra-
wa oddychać. Żyjemy jak w pan-

cerzu. A obuwie? Większość osób 
tak lekceważy stopy, jakby w ogó-
le zapomniała, że je ma. A prze-
cież na nich opiera się całe nasze 
ciało. Dbamy o włosy, o paznokcie, 
dlaczego lekceważymy stopy? Wi-
dzę te ciasne obuwie, buty na szpil-
kach... Wszystko to jest wspania-
łe, tylko żeby nie chodzić w tym 
na co dzień! To niszczy kręgosłup. 
Niewłaściwe obuwie może powo-
dować bóle kręgosłupa i dysfunk-
cję układu mięśniowego. To z ko-
lei jest częstą przyczyną migren. Ból 
głowy świadczy o tym, że coś z or-
ganizmem jest nie tak. Może to nie-
dotlenienie? Ale co jest jego przy-
czyną? Blokady? Na pewno jakiś 
proces organizmu jest zaburzony. 
Co robimy? Sięgamy po środki 
przeciwbólowe. To barbarzyństwo. 

– Przypudrowywanie rany... 
– A pod tą raną robi się potężny 
wrzód. Organizm za pomocą bólu 
sygnalizuje nam, że mamy kłopoty 
ze zdrowiem. Trzeba wsłuchiwać 
się w niego, bo nikt nie jest mą-
drzejszy od natury. Nie chodzi o to, 
aby rezygnować ze środków prze-
ciwbólowych, ale o to, by korzystać 
z nich rozsądnie i pod kontrolą le-
karza. 

Rozmowa
Nikt nie jest mądrzejszy od natury

Organizm woła: Pomóż mi!
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– Czyżbyśmy wpadli 
w pułapkę, którą sami 
sobie zastawiliśmy? 
– Pracujemy na jakieś 
schorzenie, powiedzmy, 
pięć lat, bo na przykład 
codziennie jeździmy sa-
mochodem cztery godzi-
ny, bez chwili przerwy, 
lub siedzimy za biurkiem, 
tym samym niszcząc sobie 
kręgosłup. Nie wytrzymu-
jemy bólu, więc idziemy 
na masaż. I jesteśmy obu-
rzeni, że pierwszy efekt 
w postaci lepszego samo-
poczucia następuje dopie-
ro po kilku tygodniach. 
Po pierwszych masażach 
jest nawet gorzej! Krę-
gosłup jest obolały. Mu-
si znaleźć równowagę, 
a to wymaga czasu. Często 
przychodzą do mnie oso-
by na terapie naturalne 
i myślą, że od razu będą 
fruwać. Nic bardziej błęd-
nego! Organizm trzeba 
doprowadzać do zdrowia 
stopniowo. To tak jak przy 
piciu Alveo. Na począt-
ku jest detoksykacja. Z samopo-
czuciem może być różnie. Niektó-
rzy nawet odczuwają dyskomfort 
fizyczny. Ale to mija. To natural-
ne, nasz organizm musi wyrzucić 

z siebie 
nagro-
madzo-
ne lata-
mi tok-
syny. 
Alveo 
w tym 
poma-
ga. Kie-
dy tok-
syny 
zostaną 
usunię-
te, na-
sze sa-
mopo-
czucie 
się po-
prawia. 

– Jednak nie tylko nadmiar tok-
syn jest powodem powstawania 
wielu chorób. 
– W naszych czasach bardzo czę-
sto przyczyną powstawania cho-
rób jest brak odpowiednich skład-
ników odżywczych. Organizm, 
chcąc zachować równowagę, po-
trzebuje pewnych warunków. Ten 
brak równowagi spowodowany 
jest niedoborami. Często te dwa 
powody nakładają się na siebie 
lub z siebie wynikają. Jeśli posia-
damy za dużo toksyn w jelitach, 
nasz organizm ma zmniejszoną 
powierzchnię wchłaniania. A tym 
samym nie może przyswajać od-
powiedniej ilości składników od-
żywczych, takich jak witaminy, mi-
nerały i aminokwasy. 

– Jak przebiega taki proces? 
– Jakaś kobieta, załóżmy, świet-
nie się odżywia, nie pali, nie pi-
je. W pewnym momencie zaczy-
na coś jej doskwierać, na przykład 

ból kości ogonowej. 
Robi badania, okazu-
je się, że ma osteopo-
rozę. Jest zaskoczo-
na: jak to możliwe? 
Możliwe, bo jej orga-
nizm nie może wchła-
niać wapnia. Więc 
jest na tyle mądry, 
że ten wapń „wycią-
ga” sobie sam na przy-
kład z kości. To swego 
rodzaju wewnętrzny 
kanibalizm. Pytanie: 
do jakiego stopnia mo-
żemy siebie tak zjadać? 
Wchłanialność skład-
ników odżywczych 
zaczyna się w jelicie 
cienkim. A że u wielu 
osób jest ono zapcha-
ne, zaklejone, nie daje 
sobie rady wchłaniać 
potrzebnych skład-
ników. W związku 
z tym organizm zaczy-
na odczuwać braki. Je-
śli go oczyścimy, jelito 
cienkie zacznie prawi-
dłowo pracować. 

– Często słyszę: Nie mogę te-
go pić, bo tam jest żelazo, a le-
karz zabronił mi go przyjmować. 
A przecież Alveo zabezpiecza 
normalne odżywianie. 
– Natura sama zapewnia nam róż-
norodność. To, że lekarz zabronił 
spożywać żelaza, raczej dotyczy je-
go czystej formy. Alveo ma wszyst-
kie składniki w odpowiednich pro-
porcjach, tak jak w prawidłowym 
pożywieniu. Pamiętajmy o tym, 
że twórcą preparatu jest dr Kho-
shbin, który swoje życie poświęcił 
leczeniu ludzi. Przecież nie zdarza 
się w naturze, aby jakieś pożywie-
nie składało się tylko i wyłącz-
nie z jednej witaminy lub minera-
łu. Marchewka to nie sam karoten, 
to mieszanka wielu składników 
odżywczych. Jesteśmy zbudowani 
na zasadzie różnorodności. Spójrz-
my na nasz organizm jak na cud 
natury. Jesteśmy całością.

Rozmawiała Katarzyna Piotrowska

Wpływ toksyn na organizm



26 „Zdrowie i Sukces” wydanie specjalne

Stanowi najczęstszą 
dolegliwość wśród 
nastolatków. Utrapienie 
dziewcząt i chłopców. 
Zazwyczaj przechodzi 
po kilku miesiącach. 
Wizyta u kosmetyczki  
lub dermatologa,  
kremy – i po krzyku.  
14-letnia Marzena 
Gawron z Tarnowa 
leczyła trądzik 
przez trzy lata. 

Marzena myła twarz przed 
snem. Najpierw preparat 
antybakteryjny, potem to-
nik. Inny stosowała na po-
liczki, inny na czoło. Mia-
ła specyfik na rany otwar-
te i na zagojone. Na końcu 
maści i kremy. W sumie 7-
8 preparatów. Jedne prze-
pisał dermatolog, inne za-
leciła kosmetyczka, jeszcze 
inne Marzena sama kupi-
ła w drogerii. Może któ-
ryś z nich pomoże? Przed 
pójściem do łóżka szklan-
ka herbatki z bratka – ma 
właściwości łagodzące i od-
każające. 

Własne solarium

 – Nic nie pomagało – wspomi-
na Marzena. – Dwa razy w mie-
siącu chodziłam do dermatolo-
ga. Oglądał dokładnie moją twarz. 
Przepisywał leki, także sterydo-
we. „To powinno pomóc” – mó-
wił za każdym razem. – Przete-
stowałam chyba większość spe-
cyfików w aptece. Bez rezultatów. 
Moja twarz wyglądała jak jed-
na wielka rana. Krostki, strupy 
i zaczerwienienia. Swędzenie było 
nie do zniesienia. Drapanie rozno-
siło zarazki. Silniejsze maści zasu-

szały skórę, ale problem pozosta-
wał. Wewnątrz. Kosmetyczki miały 
swoje sposoby. Oczyszczanie. Za-
mykanie porów. Kosmetyki z wyż-
szej półki. Po takim zabiegu twarz 
Marzeny wyglądała lepiej. Przez 
tydzień. – Od ciągłych zabiegów 
i eksperymentów kosmetycznych 
moja cera zrobiła się bardzo wraż-

liwa – tłumaczy. – Gdy nakłada-
łam jakiś krem lub mleczko piekła 
mnie cała buzia. Miałam wraże-
nie, że wszystko mi szkodzi. Może 
to sprawy hormonów? Dziewczy-
na zrobiła badania. Gospodarka 
hormonalna była w najlepszym 
porządku. Nie było potrzeby sto-
sowania kuracji w tym względzie. 
Przyczyna leżała gdzie indziej. Ma-
rzena była załamana. – Próbowa-
łam wszystkich możliwych spo-
sobów. Miałam nawet swoje wła-
sne solarium w pokoju. Siadałam 

przed lampą kilka razy w tygo-
dniu. Po dziesięciu minutach na-
świetlań skóra twarzy była prze-
suszona. Oprócz bólu głowy i pie-
gów, żadnych efektów. 

Połączone kuracje

– Mleko! Jesteś uczulona na mle-
ko – powiedziała Małgo-
rzata Kudrańska. W trak-
cie pierwszego zabiegu re-
fleksologii, w październiku 
2004 roku, Marzena poznała 
przyczynę trądziku. – Zre-
zygnuj z mleka i jasnego 
pieczywa – tłumaczyła Mał-
gorzata. Marzena była za-
skoczona. – Nie przypusz-
czałam, że przyczyna może 
tkwić w mojej diecie – wy-
jaśnia. – Zastosowałam się 
do wskazówek. Zaczęłam 
także pić Alveo. Preparat 
poleciła mi właśnie pani 
Małgosia. – Twój organizm 
będzie się oczyszczał – wy-
jaśniała. – Będzie pozbywał 
się toksyn. Również przez 
skórę. Przez dwa tygodnie 
Marzena wyglądała jesz-
cze gorzej. Infekcje i zaczer-
wienienia się nasiliły. – By-
łam przerażona. Musiałam 
przeczekać ten stan. W koń-
cu nastąpiła poprawa. Jedna 
miarka preparatu dziennie 
i zabiegi refleksologii przy-
niosły nieoczekiwane re-
zultaty. 

Zdrowa cera

Dziś Marzena nadal pije Alveo. 
Po 10 miesiącach kuracji ma zdro-
wą, normalną cerę. Maści, kremy 
i lekarstwa powędrowały do ko-
sza. – Moja skóra wygląda świetnie 
– cieszy się Marzena. – Pozbyłam 
się przyczyny trądziku. W końcu 
obie odetchnęłyśmy – moja twarz 
i ja. To bardzo miłe uczucie. 

Maja Mielczarek

Reportaż
Alveo pomogło mi odzyskać zdrową cerę

Młodzieńczy trądzik
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Łucja Wroniewicz 
z Górek Małych nie znała 
przyczyny swojej 
choroby. Nie wiedziała 
nawet, co jej dolega. 
Lekarze nie potrafili 
postawić właściwej 
diagnozy. Wyniki badań 
wskazywały, że wszystko 
jest w porządku. Łucja 
czuła się jednak coraz 
gorzej.
– Strasznie puchłam – tłuma-
czy. – Byłam ospała i apatycz-
na. Wiedziałam, że mam kamie-
nie nerkowe, ale to nie mogła 
być przyczyna tego stanu. Trwało 
to dwa lata, od 2003 roku. Tyłam. 
Zaczęłam jeść mniej. Nie poskut-
kowało. Zrezygnowałam ze śnia-
dań i kolacji. Na obiad zjadałam 
odrobinę. „Przytyłaś?” – słyszałam 
ciągle od koleżanek. „Wyglądasz 
dobrze” – dodawały. Łucja nie mo-
gła zatrzymać tego tycia. Była bar-
dzo słaba. Z głodu miała zawroty 
i bóle głowy. 

U zielarza

Skoro lekarze nie pomogli, uda-
ła się do zielarza. – Zaburze-
nia gospodarki wodnej – stwier-
dził. – To nie tłuszcz się odkłada 
w organizmie, ale woda. Kuracja 
ziołowa trwała dwa miesiące i by-
ła bardzo uciążliwa – pamięta Łu-
cja. – Gotowałam zioła przez sie-
dem minut. Potem odstawiałam 
na kolejne dziesięć. Dopiero wte-
dy mogłam je wypić. Dokład-
nie pół godziny przed posiłkiem. 
Trzy razy dziennie. Ze śniada-
niem i kolacją problem był mniej-
szy. Najgorzej było z obiadem. Mu-
siałam wszystko przygotowywać 
z zegarkiem w ręku. Gdy chcia-
łam wyjechać, problem właściwe-
go przygotowania ziół był czasa-

mi nie do przeskoczenia. Wcze-
śniejsze zaparzenie w domu było 
niezgodne z zaleceniem. Pół bie-
dy, jeśli jechałam do rodziny lub 
do znajomych. Parzyłam zioła 
ukradkiem w kuchni i wypijałam 
przed posiłkiem. Gorzej, 
gdy byłam np. na przyję-
ciu. Zamawianie szklanki 
gorącej wody na począt-
ku imprezy? Ludzie pa-
trzyli na mnie zdziwie-
ni. Nie mogłam jednak 
przerwać kuracji. Wysi-
łek się opłacił. – „Zeszło” 
ze mnie dwadzieścia kilo 
wody – wyjaśnia. – Byłam 
bardzo zadowolona. Wró-
ciłam do poprzedniej wa-
gi. Wyglądałam jak daw-
niej. Nadal jednak jadłam 
mniej. I zgodnie z die-
tą, którą polecił mi zie-
larz. Poprawa trwała rok. 
Później Łucja znów za-
częła puchnąć. – Byłam 
zła – tłumaczy. – Okazało 
się, że kuracja nie przy-
niosła trwałych efektów. 
W trakcie jej stosowa-
nia poprawa była bar-
dzo duża. Po zakończeniu 
choroba powracała. Łu-
cja ponownie udała się do ziela-
rza. Zioła, które zalecił tym razem, 
przyniosły niewielką poprawę. 

Nowy zielarz – Alveo

– Marka Wawrzeńczyka pozna-
łam w lutym 2005 roku. Opowie-
dział mi o Alveo. Postanowiłam za-
mienić dotychczasową kurację zio-
łami na gotowy preparat. Pierwsze 
zmiany Łucja zauważyła po trzech 
dniach. – Z nosa ciekła mi krew 
i ropa – mówi. – Najpierw z jednej 
dziurki, później z drugiej. Trwało 
to kilka dni. Dodatkowo wystąpi-
ły silne bóle z tyłu głowy. Zadzwo-
niłam do Marka. Polecił mi zwięk-
szenie dawki Alveo. Zatoki się 
oczyściły. Zaczęły się bóle całego 
ciała. Szczególnie jeden dzień był 

bardzo ciężki. Miałam wtedy gości. 
Musiałam ich przeprosić i położyć 
się. Nie było milimetra ciała, który 
by mnie nie bolał. Rano wstałam 
jak nowo narodzona. Po miesiącu 
picia Alveo Łucja pozbyła się ka-

mieni nerkowych. Rozpuściły się. – 
Odstawiałam poranny mocz, aby 
lepiej to zaobserwować – tłuma-
czy. – Po godzinie złogi były bar-
dzo widoczne. W niedługim czasie 
organizm usunął wszystkie kamie-
nie nerkowe. Gospodarka wod-
na w organizmie uregulowała się. 
Po kilku tygodniach opuchlizna 
zaczęła schodzić. Łucja schudła 
6 kilogramów. – To nagromadzona 
woda – wyjaśnia. – Teraz jem nor-
malnie. Piję dużo wody. Czuję się 
lekko. Mam dużo energii. Wysy-
piam się. Wstaję wypoczęta. Moje 
koleżanki zauważyły zmianę. Mó-
wią: „Schudłaś? Wyglądasz świet-
nie, kwitnąco”. – Tak właśnie się 
czuję – odpowiadam. 

Maja Mielczarek

Reportaż
Zaburzenia gospodarki wodnej w organizmie

Tyłam nic nie jedząc
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57-letnia Helena 
Galica-Krzyżowska 
stoczyła walkę z rakiem. 
Po ciężkiej chemioterapii 
szybko wróciły jej siły.  
Alveo wspomogło 
leczenie.

Ból był potworny. Jeśli go do cze-
goś porównać, to mogłoby to być 
na przykład rozgniatanie orzecha. 
Do tego torsje, bezsenność. Ży-
ła, a jakby nie żyła. Tak, to coś ta-
kiego. Pierwszy ból rozłupał czasz-
kę 20 sierpnia i tak trwał. Skoń-
czył się 3 września. Wtedy trafiła 
do szpitala. Ale po pierwszych za-
strzykach nic nie przeszło. Bada-
nia, prześwietlenia... O wynikach 
tych zabiegów powiedziała jej cór-
ka. To były trzy nowotwory: zmia-
ny w mózgu, w wątrobie i płucach. 

Guzy śmierci

 Helena nie pamięta już dziś, jak 
długo płakała. Wylała wszystkie łzy, 
tyle, że pewnie nigdy już nie bę-
dzie mogła płakać. Na szczęście. 
Ale wtedy wiedziała tylko jedno 
– jest bez szans. – Ordynator przy-
tuliła mnie i powiedziała: wszystko 
będzie dobrze – wspomina Helena. 
– Te słowa mnie uratowały i cho-
dziły za mną przez cały ten czas le-
czenia, dodawały sił.

Dobre słowo i modlitwa

Naświetlania. Chemioterapia. Ra-
dioterapia. Dziś zastanawia się, 
jak przeszłaby przez to wszystko, 
gdyby wcześniej nie piła Alveo. 
Jest pewna, że to dzięki prepa-
ratowi po chemii szybko odzy-
skała siły, dziś ma normalny ape-
tyt – a nie wszystkim apetyt wra-
ca – dochodzi do siebie. – Choć 
na początku myślałam, że gorsze 
samopoczucie wywołało Alveo 
– tłumaczy. – Dlatego odstawiłam 
środek. Ale po naświe-
tlaniach znów zaczęłam 
pić. Zwłaszcza że zabiegi 
zniszczyły śluzówkę jamy 
ustnej do tego stopnia, 
że zrobiła się jedna, du-
ża rana. Bolały mnie też 
stawy, wykrzywiło pal-
ce. Zwiększyłam Alveo 
do trzech dawek dziennie. 
Stan zdrowia Heleny po-
lepszył się już po czwar-
tej chemioterapii. Wą-
troba i płuca wróciły 
do normy. Ale poddała 
się kolejnym zabiegom. 
Nie przerwała kuracji. 
Czeka ją jeszcze badanie 
głowy. Ta, na szczęście, 
przestała boleć. – Dobre 
słowo, właściwa kura-
cja, modlitwa, życzliwość 
i Alveo – to wszystko 
sprawiło, że dziś jestem 
tu. Żyję. Mam nadzieję. 
Nie przerwałam przyj-
mowania preparatu i po-
lecam go innym.

Do słońca

Kiedyś na nic nie miała cza-
su, w głowie – kotłowanina my-
śli. W sercu problemy swoje i in-
nych. Żyła za wszystkich i myślała 
za wszystkich, martwiła się tysią-
cem zmartwień rodziny i przyja-
ciół. Dziś jest kimś innym. Wyci-
szyła się i lubi ciszę. Do ciszy tę-
skni. Marzy już o odpoczynku 

w swoim letnim domku. Jeszcze 
nie może wygrzewać się na słoń-
cu, jeszcze nie może się schylać, 
kondycja nie pozwala na pra-
cę przy kwiatach i warzywach, 
ale już niebawem wróci do swej 
pasji. Zaskoczyła ją miłość bli-
skich i życzliwość pracodawców. 
Po pół roku nieobecności w pracy, 
wróciła (pracuje jako sekretarka 
w szkole). Na pół etatu, by nie for-
sować organizmu. – Pięć lat temu 
moja siostra też chorowała na no-
wotwór – mówi. – Podziwiałam 

ją za odwagę i wiarę. Teraz ona 
podtrzymywała mnie na duchu. 
Dziś nie chcę już pamiętać tych 
chwil, gdy usłyszałam wyrok. 
Nie chcę pamiętać tych łez, zapła-
kanych córek, tego bólu i strachu, 
co będzie, jak przetrwam chemię... 
Dziś już chcę mieć to wszystko 
za sobą. I zachować tylko dobre 
wspomnienia. 

Zofia Rymszewicz

Reportaż 
Powrót do zdrowia po chemioterapii

Koniec łez 
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Zaczęło się niepozornie. 
Potknięciem na ulicy. 
Niebawem było gorzej. 
Idąc - przewracał się. 
W końcu wylądował 
na wózku. Lekarze 
stwierdzili, że to SM. 
Wiedział, że ma marne 
szanse, by wyzdrowieć. 
Ale się nie poddał. 

Nazywa się Andrzej Janicki. Ma 
45 lat. Jest księdzem. I chyba wia-
ra sprawiła, że nie załamał się, 
że wciąż ma nadzieję, że szuka no-
wych dróg, bo chce wyzdrowieć. 
Od dziesięciu lat ks. Andrzej 
choruje na stwardnienie roz-
siane. – Lekarze nie potrafili 
mi pomóc - mówi. – Zawio-
dły wszelkie metody, wszel-
kie leki, nawet te najsil-
niejsze. Dziś poruszam się 
na wózku. Gdy czuję się le-
piej, mogę nawet z niego 
wstać, przejść się o własnych 
siłach po pokoju. Ale ten 
spacer nigdy nie trwa dłu-
go... 

Zaczęło się niepozornie

Lekkie sztywnienie nogi. Le-
wej lub prawej, nie pamię-
ta. Albo zaczepiał jedną no-
gą o drugą. Zatrzymywał 
się na chwilę i problem zni-
kał. Wszystko dochodziło 
do normy. Ale te dolegliwo-
ści z miesiąca na miesiąc na-
silały się. Aż stały się uciąż-
liwe. Pierwsze diagnozy le-
karzy wykazały niedobór 
potasu, mikroelementów w orga-
nizmie. Zaniepokojony swoim sa-
mopoczuciem zrobił rezonans mó-
zgu. Wyniki pokazały, że istnieje 
zagrożenie, iż w przyszłości jakieś 
zmiany mogą się pojawić. Nie cze-
kał długo. Wkrótce czuł się już tak 

źle, że idąc trzymał się ścian, nogi 
były ciężkie jak kłody. Tym razem 
lekarze nie mieli już wątpliwości - 
stwardnienie rozsiane. 

Miał dość 

- Rozsiane dlatego, że elemen-
ty niekorzystne lokują się w róż-
nych częściach ciała - tłumaczy 
ks. Andrzej. Chorobę czuł nie-
bawem w rękach, które dotknął 
niedowład, pojawił się też oczo-
pląs. - Było ze mną źle, ale wciąż 
chodziłem o własnych siłach - tłu-
maczy. – To mnie podtrzymywało 
na duchu. Ale po trzech latach na-
stąpił ostry rzut choroby. Wsiada-
jąc do taksówki przewróciłem się 
i złamałem nogę w kostce. Wcze-

śniej zacząłem zażywać Interferon, 
silny, drogi lek. Ale tak jak w wielu 
przypadkach, nie podziałał na mnie 
dobrze. Jak i inne leki. Stwierdzi-
łem, że mimo leczenia mój stan 
się pogarsza. Postanowiłem odstą-
pić od farmakologicznych środ-

ków. Organizm miał dość, wyda-
lał przez skórę pełen chemikaliów, 
żółty pot. Postanowił szukać in-
nej drogi. Próbował ziół, witamin, 
mikroelementów, wreszcie trafił 
na Alveo. - Zacząłem pić najpierw 
raz, później dwa razy dziennie - 
wspomina. – Początkowo ustąpiła 
temperatura, która męczyła mnie 
od kilku lat i spowalniała efekty le-
czenia. Sprawiała, że człowiek cho-
dził jak błędny, czasem traciłem 
poczucie rzeczywistości. Uregulo-
wało się ciśnienie. Zacząłem ogól-
nie czuć się lepiej, jaśniej myśleć. 
Niektóre rzeczy mogłem wykonać 
sam, miałem dość siły, organizm 
jakby się wzmocnił. 

Obrońca małżeństw

Postanowił, że nie będzie 
pacjentem, który żyje tyl-
ko dzięki kroplówkom. 
Od jednej do drugiej. 
Nie chciał się uzależnić. 
Dziś pije Alveo, co rano 
serwuje zesztywniałym 
nogom rozgrzewające ką-
piele. - Od długiego cza-
su się nie przeziębiam. 
Mimo że nie zaszczepi-
łem się, dawno nie cho-
rowałem na grypę - mó-
wi. – To może właśnie dzię-
ki Alveo, bo wiem, że jego 
działanie podnosi odpor-
ność organizmu. 
Wiara nie pozwala mu stra-
cić nadziei. O czym często 
mówi też napotkanym oso-
bom. Zwłaszcza tym, któ-
rym życie nie ułożyło się 
tak, jakby chcieli. Od kilku 
lat sprawuje opiekę kapłań-
ską nad parami, które mają 
problemy małżeńskie. Mó-

wi o sobie, że jest obrońcą węzła 
małżeńskiego. - Wychodzę do ludzi 
- stwierdza. – Staram się ich zrozu-
mieć. Nie chcę uciekać w chorobę 
i zamykać się w sobie. 

Zofia Rymszewicz

Reportaż 
Życie ze stwardnieniem rozsianym

Wierzę i mam nadzieję
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Reportaż

Kolejny pracowity 
dzień. Spotkania 
w Poznaniu, Koszalinie 
i we Wrocławiu. 
Katarzyna Dziura 
z Krakowa w swojej pracy 
codziennie pokonywała 
setki kilometrów.

 Wspólnie z mężem Markiem pro-
wadzą firmę bieliźniarską. Marek 
zajmuje się sprawami organizacyj-
nymi, Kasia spotyka się z klienta-
mi. – Większość dnia spędzałam 
w samochodzie. Pośpiech i stres 
to moja codzienność – tłuma-
czy. – Jadłam w biegu, odpoczy-
wałam jadąc na kolejne spotkanie. 
Od rana do wieczora byłam poza 
domem. Z mężem i córkami widy-
wałam się po pracy. Żyłam na „peł-
nych obrotach”. Nie zastanawiałam 
się, do czego to prowadzi. Nie mia-
łam na to czasu… 

Wolne chwile 

W każdy piątek wieczorem Ka-
tarzyna przystawała w swojej go-
nitwie. Właściwe zatrzymywał 
ją koszmarny ból głowy. Po całym 
tygodniu pracy cierpiała na „week-
endową migrenę”. – Cały stres 
związany z pracą przeżywałam 
od nowa, z podwójną siłą – mó-
wi. – Wymioty, wysadzanie gałki 
ocznej, paraliżujący ból głowy – 

tak wyglądały moje wolne 
dni. Tabletki przeciwbólo-
we pomagały przez chwilę. 
Jedynie sen przynosił uko-
jenie. O ile w ogóle udało 
mi się zasnąć... Zasypia-
ła bowiem tylko przy włą-
czonym telewizorze. Gdy 
budziła się, aby go wyłą-
czyć, nie mogła już spać 
dalej. Podczas migreny 
dźwięk telewizora wzma-
gał ból głowy. Zaśnięcie 
graniczyło z cudem. Ge-
henna trwała do niedzieli. 
A w poniedziałek do pra-
cy... I tak przez ostatnie 
kilkanaście lat 

Przezorna  
= ubezpieczona 

– To już nie alergia. To ast-
ma – powiedziała Kata-
rzynie alergolog. – Astmy 
nie da się wyleczyć. Trze-
ba z nią żyć. Przepisa-

ła lekarstwa (sterydy i leki wziew-
ne). – Z każdej wizyty przynosiłam 
po kilka recept – wspomina Ka-
tarzyna. – Jeden zestaw do domu, 
drugi do pracy, trzeci do samo-
chodu. Kolejny zostawiałam u ro-
dziców. Inny nosiłam w torebce. 
Dwa zestawy w zapasie. Starałam 
się mieć lekarstwa zawsze przy 
sobie. Gdy zapomniałam o zaży-
ciu któregoś z nich, cały mój trud 
szedł na marne. Dostawałam ata-
ku astmy. Kaszlałam i dusiłam się. 
Duszności trwały kilka minut. Ka-
szel mnie paraliżował. Gdy jecha-

łam samochodem, musiałam zje-
chać na pobocze i przeczekać ten 
moment. W trakcie spotkania 
z klientami biegłam do łazienki, 
aby nie dławić się przy nich. Po kil-
ku minutach, wykończona i czer-
wona z wysiłku, zaczynałam nor-
malnie funkcjonować. 

Akuna 

26 marca 2004 roku Katarzyna je-
chała na spotkanie do Poznania. 
– Do rozmowy z klientem zosta-
ło mi jeszcze pół godziny – opo-
wiada. – To dużo czasu. Postano-
wiłam odwiedzić koleżankę – Anię 
Cieślak. Spotkałam ją na parkingu 
– stała przy swoim nowym samo-
chodzie, z napisem Akuna. Wyglą-
dała kwitnąco. Była uśmiechnię-
ta i zadowolona. – Skontaktuj się 
z moim tatą – powiedziała. – Cho-
ciaż jesteś zdrowa i bogata, powin-
no cię zainteresować, co ma do po-
wiedzenia. Dowiesz się, skąd mam 
nowy samochód i dlaczego tak 
dobrze wyglą-
dam. Katarzy-
na zadzwoni-
ła jeszcze tego 
samego dnia. 
– Możemy się 
spotkać jutro 
w Koninie – 
zaproponował 
Antoni. – Mam 
niecałą godzi-
nę. Później ja-
dę do Kalisza. 
Przystała na je-
go propozycję. 
Tego, co mówił 
Antoni, słucha-
ła z wypiekami 
na twarzy. Do-
wiedziała się, 
czym zajmuje 
się firma Akuna, 
co to jest Alveo 
i  jak  działa . 
– Resztę opo-
wiem ci przy 
następnej oka-

 Alveo w rodzinie

Na początku była mama...
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zji – zakończył Antoni. – Za pół 
godziny muszę być w Kaliszu. 
– Jadę z tobą! – zdecydowała Ka-
sia. Antoni pędził z prędkością 
150 km/h. Katarzyna z Anią je-
chały za nim. Ania w czasie drogi 
oglądała katalogi z bielizną, a Ka-
sia starała się nie zgubić z oczu sa-
mochodu Antoniego. – Zwolnij! 
Czemu tak pędzisz?! – krzyczała 
Ania co chwilę. Ale Katarzyna tyl-
ko nerwowo spoglądała na zega-
rek. Pół godziny później jeszcze raz 
wysłuchała tego, co Antoni mówił 
o Alveo. – Miałam mnóstwo pytań 
– wspomina. – Wyjaśnił mi wszyst-
ko przy kolacji. 

Na sen 

Katarzyna wracała do domu. Je-
chała spokojnie, powoli. Była trze-
cia w nocy. Z głośników piąty raz 
leciała ta sama kaseta – nagra-
nie dr. Dembińskiego dotyczą-
ce Alveo. Była zachwycona i onie-
miała. W bagażniku brzęczały bu-
telki Alveo. Osiem sztuk. Dla całej 
rodziny. W domu wypiła miar-
kę preparatu. Trzy dni później za-

uważyła już efekty: – Po raz pierw-
szy od wielu lat zasnęłam, zanim 
jeszcze zdążyłam włączyć telewi-
zor! Przespałam siedem godzin. 
Nie śniły mi się spotkania, katalo-
gi ani rozliczenia. Wstałam wypo-
częta. 

„Nieuleczalna” astma 

Kilka dni później, w natłoku zajęć, 
Katarzyna zapomniała zażyć jedno 
z lekarstw. Zauważyła to dopiero 
następnego dnia. – Zdziwiłam się, 
że nie dostałam ataku astmy. Posta-
nowiłam zaryzykować. Przez kolej-
ne cztery dni brałam dwa zamiast 
trzech lekarstw. Żadnych ataków 
duszności. Byłam pełna nadziei. 
Zadzwoniłam do pani doktor. Za-
leciła mi odstawienie drugiego le-
ku. Ataki nie wystąpiły. Cieszyłam 
się coraz bardziej. Tydzień później 
zrezygnowałam z kolejnego spe-
cyfiku. Astma nie przypomniała 
o sobie. Na końcu odstawiłam leki 
wziewne. Przez jakiś czas nosiłam 
je jeszcze w torebce. Na wszelki 
wypadek. Szczęśliwie nie musiałam 
ich już używać. I tak moja „nieule-

czalna” astma minęła w ciągu pię-
ciu tygodni picia Alveo po dwie 
miarki dziennie 

Dziś 

Kasia nadal pije Alveo, po dwie 
miarki dziennie. Zapomniała już, 
gdzie leżą leki. W weekendy wresz-
cie odpoczywa. Migrena dokuczała 
jej ostatni raz w kwietniu 2004 ro-
ku. Nie była tak silna jak poprzed-
nie i trwała krócej. Nie włącza 
już telewizora, aby zasnąć. Wstaje 
wypoczęta i uśmiechnięta. W pra-
cy nie towarzyszy jej stres i prze-
męczenie, chociaż nadal jeździ 
po całej Polsce.  Łączy dotychcza-
sową pracę z działaniem w Aku-
nie. Jej spotkania dotyczą przede 
wszystkim Alveo. 

Tata

Katarzyna wróciła do domu nad 
ranem. Kładąc się do łóżka opo-
wiadała mężowi o preparacie, któ-
ry polecił jej znajomy. Marek był 
zły, że go obudziła. – Nic nie bę-
dę pił – powiedział i przekręcił się 
na drugi bok. Kasia włączyła tele-
wizor, żeby łatwiej zasnąć… 

Rodzina
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Reportaż

Marek przyzwyczaił się już do swo-
ich dolegliwości. Trwały przez wie-
le lat. – Nigdy nie przywiązywałem 
wagi do tego, co i kiedy jem – mó-
wi. – Połykałem coś w pośpiechu, 
nie chciałem tracić czasu na je-
dzenie. Zawsze miałem dużo zajęć. 
Każdą wolną chwilę poświęcałem 
na uprawianie sportu. Wolałem 
nie zjeść obiadu niż zrezygnować 
z basenu czy roweru. Lekkoatlety-
ka, szermierka czy narciarstwo – 
to moje pasje. Dzięki nim zapomi-
nałem o problemach. 

Trzy operacje

 Problemy Marka z jelitami nasi-
liły się w ciągu kilku ostatnich lat. 
Tłumaczył to sobie stresem i zmę-
czeniem. Po każdym posiłku do-
kuczała mu zgaga. Czuł pieczenie 
w przełyku, ból w żołądku i klatce 
piersiowej. Podejrzewał, że to wrzo-
dy. Wiosną 2002 roku Marek trafił 
do szpitala. – Ból w klatce piersio-
wej był bardzo silny. Nie mogłem 
oddychać – wspomina. – Byłem 
przekonany, że to zawał. W szpita-
lu lekarze zrobili mi badania i testy 
wysiłkowe. „Serce masz jak dzwon” 
– powiedzieli. „To nie zawał, ale re-
fluks – cofanie się treści żołądko-

wej do przełyku”. Skierowali 
go do gastrologa, który przepi-
sał leki na złagodzenie objawów 
choroby. – Jeżeli nie pomo-
gą, przeprowadzimy operację. 
Po tygodniu dojdziesz do sie-
bie – usłyszał. A on tymczasem 
„dochodził już do siebie” trze-
ci miesiąc po operacji kolana. 
Po trzech tygodniach miało być 
jak nowe, a rekonwalescencja 
znacznie się przedłużyła. W do-
datku pod operowanym kola-
nem zrobiła się cysta. Ją też trze-
ba będzie usunąć chirurgicz-
nie. – Nie poddam się kolejnej 
operacji – postanowił Marek. 
– Możesz jeszcze pocze-
kać, aż refluks będzie mniej 
aktywny. To przychodzi 
z wiekiem – pocieszył Mar-
ka lekarz. – Za 10 – 20 lat 
będzie lepiej… 

Dwa urlopy 

Marek przyjmował leki regu-
larnie. Oswoił się z chorobą. 
Przestał zwracać uwagę na ból 
w klatce piersiowej. Kiedy Ka-
sia przywiozła Alveo do do-
mu, swoją butelkę oddał oj-
cu. – On tego potrzebuje bar-
dziej niż ja – tłumaczył. Tata 
był po wylewie. Poprawę zdro-
wia u żony zauważył szybko. 
Nie musiała już włączać tele-
wizora, aby zasnąć. W week-
end nie dokuczała jej migre-
na. W czerwcu 2004 roku Ma-
rek zaczął pić preparat. Jedną 
miarkę dziennie. Niestety, czuł 
się jeszcze gorzej. Dolegliwo-
ści się nasiliły. – Kasia mi poradzi-
ła, żeby – zamiast winogronowego 
– pić Alveo miętowe. Dwie godzi-
ny po jedzeniu, dwie miarki dzien-
nie. Zastosowałem się do tej rady – 
wspomina. W lipcu pojechali 
na urlop. – Dopiero wtedy zauważy-
łem, że refluks nie daje znać o sobie 
– mówi. – Bóle i pieczenie minęło. 
Po posiłkach nie występują żadne 
dolegliwości. Wcześniej nie miałem 
czasu tego zaobserwować. Pogodzi-
łem się z tym, że choruję. Nie ocze-
kiwałem żadnych zmian. Nowa sy-

tuacja mnie zaskoczyła. Byłem 
szczęśliwy. Dwa miesiące później 
Marek odstawił leki. Objawy re-
fluksu już nie wystąpiły. – Teraz jem 
bez strachu i bez bólu. To wspaniałe 
uczucie – tłumaczy. Pół roku póź-
niej Marek pojechał w góry. – Ko-
lano wydobrzało już po operacji 
– dodaje. – Musiałem wykorzystać 
okazję i pojeździć na nartach. Za-
kładając but narciarski zauważyłem, 
że nie mam już cysty pod kolanem. 
Zapomniałem o niej. Nie mam po-
jęcia, kiedy zniknęła. Marek ode-
tchnął z ulgą. Nie wisiała już nad 
nim groźba operacji. Wszystkie do-
legliwości ustąpiły. – W końcu nor-

malnie funkcjonuję – tłumaczy. 
– Zdrowo się odżywiam. Wysypiam 
się. Nie tracę czasu i energii na cho-
rowanie. Dzięki temu mogę cieszyć 
się życiem razem z moimi bliskimi. 
A w wolnych chwilach z pasją upra-
wiam sport.

Starsza córka

Mama piła Alveo od kilku dni. Bu-
telka Magdy stała zamknięta w ku-
chennej szafce. Magda obserwowa-
ła proces detoksykacji u mamy. Te 
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plamy i bruzdy na twarzy ją prze-
rażały. Dla 15-latki taki wygląd skó-
ry stanowił poważny problem. Po-
stanowiła wstrzymać się z piciem 
Alveo aż detoksykacja u mamy mi-
nie. 

Chusteczki

Chusteczki higieniczne leżały wszę-
dzie. W pokoju Magdy stanowiły 
niemal element dekoracji. Magda 
zużywała ich kilkadziesiąt dziennie. 
Co tydzień tata dokupował w Ma-
kro kilka zgrzewek. Po użyciu zmię-
te chusteczki wędrowały na półkę, 
na fotel, na biurko lub w dowolne 

inne miejsce. Leżały razem z książ-
kami, z ubraniami, z kosmetykami. 
W szafie, na łóżku i na podłodze. 
Pogniecione mieszały się z pełnymi 
paczkami. W plecaku szkolnym zaj-
mowały więcej miejsca niż zeszy-
ty i książki. Z pokoju Magdy roz-
biegały się po całym domu. Leża-
ły w salonie, w kuchni, w łazience 
i w pokoju młodszej siostry – Ka-
roliny. Niejedna sprzeczka w domu 
dotyczyła zużytych chusteczek. Ani 
prośby, ani groźby nie pomagały. 
Chusteczki zadomowiły się na sta-

łe. Gdy Magda wyrzucała wszyst-
kie do kosza, pojawiały się następ-
ne. Magda miała alergię. 

Patyczek 

Migdałki Magdy były tak du-
że, że prawie się stykały. W środ-
ku była ropa. Dziewczyna nie mo-
gła normalnie przełykać. Z trudem 
oddychała. Skierowanie na wycię-
cie migdałków od tygodnia leżało 
na jej biurku. – Doszłyśmy z lekarką 
do kompromisu – tłumaczy Mag-
da. – Nie będę musiała poddać się 
operacji, jeżeli nauczę się sama usu-
wać ropę. Dostałam specjalny paty-

czek i przez przetoki w mig-
dałkach usuwałam nadmiar 
wydzieliny. To było bolesne, 
ale nie chciałam po raz kolej-
ny trafić do szpitala. Choro-
wała od najmłodszych lat. 

Szkoła

Astma oskrzelowa, zapale-
nie krtani, zapale-
nie płuc, angina, 
grypa itd. Magda 
w szkole była tyl-
ko gościem. Poja-
wiała się parę ra-
zy w miesiącu, aby 
przynieść zwolnie-
nia lekarskie. Resz-
tę czasu spędza-
ła w domu, cho-
rowała. – Częściej 
niż mojego wycho-
wawcę widywałam 
lekarza rodzinne-
go – wspomina. 

– Zaległości w szkole 
nie miały końca. Zanim 
zdążyłam nadrobić jed-
ne, pojawiały się już ko-
lejne. Groziło mi niekla-
syfikowanie. 

Alveo

Magda zaczęła pić Alveo 
w kwietniu 2004 ro-
ku. Dwie miarki dzien-
nie. Po dwóch miesią-
cach migdałki się oczy-

ściły i wróciły do naturalnych 
rozmiarów. Objawy alergii ustąpiły. 
Wraz z katarem zniknęły chustecz-
ki porozrzucane po całym domu. 
– Na początku tata pochwalił mnie, 
że zaczęłam sprzątać – wspomina 
Magda. – Szybko jednak zauwa-
żył, że chusteczki nie są mi już po-
trzebne. Odkąd zaczęłam pić Alveo 
opuściłam w szkole tylko cztery 
dni. Nie przeszkadza mi kurz i pył-
ki drzew. Nie zażywam leków. Mi-
nęły ataki astmy Po raz pierwszy 
od wielu lat nie zachorowałam je-
sienią. W zimie cieszyłam się śnie-
giem i mroźnym powietrzem. Bar-
dzo lubię być zdrowa.

Młodsza córka 

14-letnia Karolina zaczęła pić Alveo 
razem z mamą. Nigdy nie mia-
ła problemów ze zdrowiem. Alveo 
pije profilaktycznie. Jedną miarkę 
dziennie. 

Katarzyna Mazur

Rodzina
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O astmie, jej przyczynach 
oraz konsekwencjach 
złego leczenia mówi 
pediatra Elżbieta Deńca-
Radke

– Astma współcześnie jest często 
spotykaną chorobą. Na czym ona 
polega?
– Zjawiskiem leżącym u podstaw 
astmy jest zwężenie oskrzeli (na-
gły, nieodwracalny skurcz mię-
śni otaczających oskrzela), unie-
możliwiające wydech powietrza 
z płuc. Zaczerpnięcie dodatko-
wej ilości powietrza powoduje 
ból i ściskanie w klatce piersio-
wej z powodu nadmiernego roz-
dęcia płuc. Astmatyk czuje dusz-
ność, gdyż z wypełnionych zale-
gającym w płucach powietrzem 
nie przenika do krążącej krwi 
wystarczająca ilość tlenu. Po-
wietrze wydychane z wysiłkiem 
przez zwężone oskrzela wywo-
łuje charakterystyczny świszczą-
cy oddech. 

– Jaka jest najczęściej przyczyna 
astmy? 
– Proces chorobowy zaczyna się 
od zapalenia dróg oddechowych, 
a zwężenie oskrzeli to objaw wtór-
ny. Przyczyną stanu zapalnego mo-
że być alergia. U dzieci tło uczule-

niowe wykrywa się w 80-90 proc. 
przypadków. Proces zapalny pro-
wadzi do obrzęku błony śluzowej 
wyścielającej drogi oddechowe, 
co dodatkowo powoduje zwęże-
nie ich światła. Przekrwiona bło-
na śluzowa wytwarza więcej niż 
zwykle śluzu, co jeszcze bardziej 
czopuje drogi oddechowe. Nato-
miast sygnały nerwowe wysyła-
ne z podrażnionych oskrzeli po-
wodują skurcz mięśni położonych 
w ich ścianach. U niektórych osób 
skłonność do astmy ma podłoże 
genetyczne, u innych zaś (u więk-
szości) przyczyna jest nieznana. 

– W jaki sposób można rozpo-
znać, że chorujemy na astmę?
– Rozpoznanie astmy nie zawsze 
jest prostą sprawą. U niektórych 

osób głównym objawem choroby 
jest kaszel (z nieregularnym wystę-
powaniem skurczu oskrzeli). Dla 
rozpoznania astmy przeprowadza 
się dwie próby: szczytowy prze-
pływ wydechowy przed i po po-
daniu leku rozluźniającego mięśnie 

ścianek oskrzeli. 

– Czy podawanie nieodpo-
wiednich leków może mieć 
wpływ na rozwój astmy?
– Coraz częściej mówi się 
o higienicznej teorii wzro-
stu zachorowań na astmę, tzn. 
jej przyczyną mogą być rów-
nież: zbyt intensywne lecze-
nie nawet drobnych infekcji 
(dziecko nie jest w stanie sa-
mo zareagować na organizmy 
chorobotwórcze, nie ma kie-
dy nabyć własnej odporności, 
później wykazuje nadwrażli-
wość nie tylko na te organizmy, 
ale również na inne czynniki), 
nadużywanie antybiotyków, 
które zaburzają rozwój odpor-
ności i zmieniają skład jelitowy 
flory bakteryjnej, zbyt wcze-
sne szczepienia lub nadmier-
na ich ilość, zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego, nie-
prawidłowe odżywianie (środ-

ki chemiczne dodawane do żyw-
ności).

Rozmowa 
Higieniczna teoria astmy

Alveo wzmacnia płuca
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– W jaki sposób możemy w takim 
razie wspomóc leczenie astmy? 
– Astma jest chorobą o szerokim 
działaniu obejmującym cały ustrój. 
Wzmacniając cały organizm wy-
ciągiem z ziół zawartych w Alveo 

wzmacniamy 
również płuca, 
dzięki czemu 
terapia astmy 
przebiega szyb-
cie j .  Bardzo 
często dziecko 
razem z astmą 
cierpi na egze-
mę. Należy jed-
nak unikać ma-
ści i kremów 
sterydowych 
na bazie kor-
tyzonu, któ-
re są niezwy-
kle skuteczne 
w zahamowa-
niu egzemy, 
a l e  t ł u m i ą c 
ją przyczynia-
ją się do za-
ostrzenia ast-
my. Po podaniu 
Alveo zmiany 
na skórze mo-
gą się nasilić, 
ale jest to wy-
nik działania 
czyszczącego, 
wymiatającego 
toksyny z orga-

nizmu – wtedy też znacznie poprawi 
się oddech dziecka,  a problemy skór-
ne po czasie znikną bez-
powrotnie. Pamiętajmy 
jednak, że wprowadzając 
do codziennej diety dziec-
ka Alveo nie można nagle 
odstawiać leków farmako-
logicznych. Potrzeba cza-
su i wnikliwej obserwa-
cji stanu dziecka i dopiero 
w miarę poprawy może-
my stopniowo odstawiać 
leki chemiczne w poro-
zumieniu z lekarzem le-
czącym. 

– Jakie są jeszcze elemen-
ty terapii astmy?
– Leczenie astmy jest wie-
lotorowe – leki farma-
kologiczne (szczególnie 
wziewne), właściwe od-
żywianie, właściwa posta-
wa (siedzenie z prostymi 

plecami), odpowiednie ćwiczenia 
oddechowo-relaksacyjne, maksy-
malne ograniczenie podniet pły-
nących z oglądania TV i gier kom-
puterowych, prawidłowa relacja 
w rodzinie, z której dziecko czer-
pie energię do dalszego wzrostu 
i rozwoju.

– Czy źle rozpoznana i leczona 
astma grozi jakimiś powikłania-
mi?
– Sama astma, jak i zapalenia sta-
wów, a także migreny, wyciek 
z nosa, wypryski, biegunki, wzdę-
cia, afty, nadmierna ruchliwość, 
nawet padaczka mogą być spo-
wodowane idiopatyczną (niezna-
nego pochodzenia) nietoleran-
cją pokarmową. Przeprowadzenie 
działań eliminacyjnych przynio-
sło poprawę u 88 proc. małych 
pacjentów (wyeliminowano efekt 
placebo). Niektóre przypadki reu-
matoidalnego zapalenia stawów 
mogą być następstwem odkłada-
nia się w stawach kompleksów 
immunologicznych, zawierają-
cych antygeny pokarmowe. Tutaj 
wielka rola Alveo – wymiatacza 
toksyn przez przewód pokarmo-
wy z całego organizmu. 

Rozmawiała Beata Nowacka

Astma

Czynniki wywołujące napady astmy to m.in.: 
• odpady roztoczy lub karaluchów 
• pyłki kwiatów 
• złuszczony naskórek lub sierść psów czy kotów 
• niektóre leki (m.in. kwas acetylosalicylowy i jego po-

chodne) 
• niektóre pokarmy (np. orzeszki ziemne, skorupiaki 

morskie, mleko krowie) 
• pajęczaki żyjące w produktach spożywczych (płatkach 

śniadaniowych, mące i innych przeterminowanych 
produktach) 

• zarodniki pleśni 
• zakażenia dróg oddechowych 
• dym papierosowy 
• spaliny samochodowe 
• opary unoszące się z odświeżaczy powietrza, perfum, 

związków chemicznych zawartych w nowych ubra-
niach, zabawkach, rozpuszczalniki stosowane do pra-
nia na sucho, farby, kleje, preparaty w rozpylaczach 
do konserwacji obuwia i czyszczenia mebli, pestycydy 

• dwutlenek azotu zawarty w dymie unoszącym się 
z urządzeń gazowych 

• chemikalia przemysłowe 
• zimne lub suche powietrze lub nagła zmiana tempe-

ratury 
• wysiłek fizyczny
• silne emocje
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Maciek Glapiak 
z Nowego Sącza znowu 
choruje. W przedszkolu 
nie był już dwa tygodnie. 
Cały czas spędza w swoim poko-
ju. Zabawki siedzą cicho na regale. 
Samochody wyczekują pozwolenia 
na start. Książki zalegają na pół-
kach. Po podłodze turlają się pił-
ki. Komputer zachęca do zabawy. 
Kredki wyszły z pudełek i leżą po-
rozrzucane. Farbki czekają na swo-
ją kolej. Wszędzie leżą rysunki. 
Maciek uwielbia rysować. Z ko-
lorowych kartek patrzą na niego 
bohaterowie bajek i snów. Obok 
dzieci grają w piłkę. Słońce mru-
ga okiem. 
Pokój Maćka był całym jego świa-
tem. Miejscem zabawy i odpoczyn-
ku. Boiskiem i torem wyścigowym. 
Przedszkolem. Salonem gier kom-
puterowych. Maćka nie sposób 
zmusić do leżenia w łóżku. Ma du-
żo energii. Także w czasie choroby. 

Portret z chusteczką

Choroba stanowiła nieodłączny 
element dzieciństwa Maćka. A ma-
ma kojarzyła mu się przede wszyst-
kim z... chusteczkami. Na Dzień 
Matki Maciek namalował portret 
mamy. – Co trzy-
mam w ręku – py-
tała Maria. – To-
r e b k ę ?  –  Ni e , 
to jest chusteczka 
higieniczna – wy-
jaśnił. 
N a  z a p a l e n i e 
oskrzeli Maciek 
chorował co mie-
siąc. – Zaczyna-
ło się tak samo – 
tłumaczy Mariusz, 
tata Maćka. – Bie-
gał po podwórku. 
Do domu wracał spocony. Katar, 
gorączka i ból gardła pojawiały się 
następnego dnia. Kolejna wizyta 
u lekarza. Ten przepisywał od czte-
rech do dziewięciu lekarstw, w tym 

antybiotyki. 
Pół godziny 
zabawy koń-
czyło się dłu-
gim pobytem 
w domu. Gdy 
wyzdrowiał, 
biegł na po-
dwórko grać 
w piłkę. Histo-
ria się powta-
rzała. 

Alveo 

Starszy brat 
Maćka, Ma-
teusz, od urodzenia był alergi-
kiem. – Gdy urodził się Maciek 
wiedziałam, że sytuacja może 
się powtórzyć – tłumaczy Maria. 
– Ograniczyłam mu nabiał i cy-
trusy. Gotowałam zgodnie z die-
tą dla alergików. Niestety, alergii 
nie udało się uniknąć. W kwietniu 
2004 roku Maciek zaczął pić Alveo. 
– Byłam nastawiona sceptycznie – 
wspomina Maria. – Mąż jednak na-
legał, abyśmy spróbowali. Ufał Ani 
Stypule, która poleciła nam prepa-
rat. Maciej pił pół miarki dziennie. 
Po dwóch tygodniach dostał wy-
sokiej gorączki. Z nosa ciekła mu 
ropa z krwią. Przestraszyłam się. 
Chciałam odstawić preparat. Ania 

wytłumaczyła nam, że zatoki się 
oczyszczają. W czerwcu 2004 ro-
ku Maciek dostał przykurczu ko-
lana. Kulał. Noga bardzo go bolała. 
Pojawiła się wysoka gorączka. Ro-

dzice zawieź-
li go do szpi-
tala. 
–  To  e fekt 
urazu – le-
karz na wszel-
ki wypadek 
włożył  no-
gę  do  g ip-
su. – Podczas 
wizyty kon-
trolnej  in-
ny lekarz zle-
cił badania  
– dodaje Ma-
ria. – Wyni-
ki morfologii 

były bardzo złe (m.in. OB 40, ASO  
1:1000). Maćka skierowano do reu-
matologa. 
– To zapalenie stawów spowodo-
wane częstymi infekcjami. Jakie 
leki dziecko przyjmuje? – spytała 
pani doktor. Mariusz wymienił le-
karstwa i Alveo. Lekarka zapoznała 
się z informacjami na temat prepa-
ratu i wyraziła pozytywną opinię. 
Zaleciła dalsze stosowanie Alveo. 
– Organizm nadal się oczyszcza – 
stąd gorączka – wyjaśniła. – Kola-
no boli, ponieważ są w nim umiej-
scowione alergeny. To minie. 

Wyjście na świat

Miesiąc później Maciek przestał 
brać leki. Od tego czasu nie choro-
wał. Badania w październiku wy-
kazały, że wszystkie wyniki wróci-
ły do normy. Organizm pozbył się 
toksyn. Ból kolana minął. Maciek 
regularnie chodzi do przedszko-
la. Bawi się z psem. Jeździ na wy-
cieczki do lasu. Nadal lubi swój po-
kój, ale wolne chwile spędza na po-
dwórku z kolegami. Gra w piłkę. 
Bawi się w berka. Kiedy wraca spo-
cony do domu, wypija dodatkową 
miarkę Alveo. Katar pojawia się 
rzadko. Rodzice cieszą się, ze syn 
jest zdrowy. A Maciek, że może dać 
upust energii. Ostatnio zapisał się 
do drużyny piłki nożnej. 

Grażyna Michalik

Reportaż
Znów chodzę do przedszkola

Świat Maćka 
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Taniec pasjonował 
piętnastoletnią Jadzię 
Stypułę z Nowego Sącza 
od dawna. Tańczyła 
przed telewizorem 
i przy dźwiękach 
dochodzących z radia. 
Gdy tylko słyszała 
muzykę, zapominała 
o całym świecie.  
Liczył się tylko taniec.
 – Mama zapisała mnie do klubu 
tanecznego. Byłam zachwycona – 
wspomina.

Turniej

W garderobie hałas i zamiesza-
nie. Ostatnie przygotowania. Ner-
wowe poprawki makijażu. Rzut 
oka na sukienkę. Czy dobrze le-
ży? Spojrzenie w lustro. Zawodnicy 
ustawiają się do wyjścia na parkiet. 
Para za parą. Jeszcze łyk odżywcze-
go koktajlu. Jadzia jest już gotowa. 
Proste plecy. Chwytamy partne-
ra za rękę. Wdech. Uśmiech i... wy-
chodzimy. Blask reflektorów. Suro-
we jury. Pełna widownia. Konfe-
ransjer wygłasza kilka słów wstępu. 
Z głośników rozlega się muzyka. 
Zawodnicy zaczynają tańczyć. Stres 
mija. Kroki przychodzą z łatwością. 

Porywa ich rytm. Najpierw tań-
ce standardowe. Potem przerwa 
i tańce latynoamerykańskie. Jadwi-
ga w pośpiechu wypija kolejny łyk 
koktajlu. Doda jej sił w tańcu i w... 
walce z astmą. Na parkiecie, oprócz 
tancerzy, wiruje kurz. Kłęby kurzu 
unoszą się wśród zawodników. Ja-
dwigę czeka kolejny atak astmy. 

Choroba

Głuchy kaszel, wymioty i bó-
le głowy dokuczały dziewczynce 
od dwóch lat. Najtrudniejsze były 
powroty do domu po turniejach. 
Ataki duszności były bardziej mę-
czące niż sam udział w zawodach. 
– Początkowo sądziłam, że mam 
słabą kondycję. Później, że to wy-
nik stresu – wspomina Jadwiga. 
– W końcu zrobiłam testy alergicz-
ne i badania. Spirometria wyka-
zała zaawansowaną astmę. – Pro-
szę znaleźć psu nowy dom – po-
lecił pacjentce lekarz. – Usunąć 
z pokoju kwiaty, zasłony i dy-
wan. Ale przede wszystkim unikać 
kurzu. On jest twoim najwięk-
szym wrogiem. Dla mamy Jadwi-
gi wszystko stało się jasne. Taniec, 
największa pasja córki, był 
zagrożeniem dla jej zdro-
wia. – Jadzia nie mogła-
by zrezygnować z te-
go, co kocha najbardziej 
– tłumaczy Anna. – Po-
stanowiłyśmy zmierzyć się 
z chorobą.

Sposób  
na astmę

Zyrtec,  Aler-
tec, Budesonid, 
sterydy, suple-
menty, koktaj-
le odżywcze 
– tak przygo-
towana Jadwi-
g a  c h o d z i ł a 
do szkoły i jeździła 
na turnieje. Obja-
wy nie były już tak 
silne. W trakcie 

ataku ratowała się lekami wziew-
nymi. W przerwach między lekcja-
mi piła herbatki ziołowe. W garde-
robie zmieniając sukienkę popijała 
koktajl wzmacniający. Efekty ku-
racji nie były jednak zadowalają-
ce. W lutym 2004 roku Anna kupi-
ła córce Alveo. Podawała jej jedną 
miarkę dziennie. Po dwóch tygo-
dniach picia preparatu Jadzia po-
skarżyła się mamie: – Alveo 
mi szkodzi. Na twarzy i na dło-
niach mam wysypkę. Z nosa leci 
mi ropa. Chyba jestem chora. Ania 
zwiększyła córce dawkę preparatu 
do dwóch miarek. 
– Twój organizm się oczyszcza – 
tłumaczyła. – To dobry znak. W 
maju 2004 roku Jadzia przestała za-
żywać leki. Nie były już potrzebne. 
Do pokoju wróciły kwiaty i dywan. 
– Pies znów zamieszkał obok mo-
jego łóżka – cieszy się dziewczyn-
ka. – Astma wyniosła się na dobre. 

Osiągnięcia

Kolejny turniej. Jadwiga wraz 
z  par tnerem mogą  prze j ś ć 
do wyższej klasy. Muszą zatań-
czyć jak najlepiej. Ostatnie po-

prawki. Światła reflektorów. 
Uśmiech. Wyjście. Muzyka 
i... taniec. Jadzia jest spo-
kojna. Dobrze się przygoto-
wała. Codzienne ćwiczenia 
i próby. Da z siebie wszyst-

ko. Łyk Alveo przed wyj-
ściem i w przerwie zawo-

dów. Kurz już nie stano-
wi problemu. Znów 

liczy się tylko ta-
niec. Po turnie-
ju wraca do do-
mu. Uśmiechnię-
ta i odprężona. 
Trzyma w dłoni 
puchar – prze-
pustkę do wyż-
szej klasy – oraz 
butelkę Alveo 

– przepustkę 
do zdrowia.

Weronika Kasprzak

Alergie
Alveo pomaga realizować pasję

Tanecznym krokiem do zdrowia 
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Rozmowa z lek. med. 
Wojciechem Urbaczka, 
pediatrą

– Dlaczego przewód pokarmo-
wy jest tak ważną częścią naszego 
organizmu? 
– Z mojej 27-letniej praktyki lekar-
skiej wynika, że nie można wyle-
czyć żadnej choroby, jeśli przewód 
pokarmowy funkcjonuje niepra-
widłowo. Nie można także mó-
wić o jakimkolwiek procesie uod-
porniania, jeżeli nie zadbało się 
w nim o równowagę. Według mo-
ich spostrzeżeń, w zastraszającym 
tempie wzrasta liczba osób cho-
rych na dysbiozę jelit (zaburzenie 
flory bakteryjnej), których proble-
mem jest burzliwy wzrost drożdża-
ków białych w przewodzie pokar-
mowym. Drożdżaki te współist-
nieją z innymi przedstawicielami 
flory jelitowej i w stanach fizjolo-
gicznych wspomagają procesy fer-
mentacji.

– Kiedy w takim razie stają się 
groźne dla organizmu? 
– W wyniku zaburzeń w organi-
zmie dochodzi również do zabu-

rzenia pracy przewodu po-
karmowego, wówczas nastę-
puje nadmierne namnażanie 
się drożdżaków. Czynniki, 
które doprowadzają do kan-
dydozy (zakażenia drożdża-
kowego), to przede wszyst-
kim olbrzymia ilość anty-
biotyków, przepisywanych 
lekką ręką przez lekarzy, po-
dawanie hormonów sterydo-
wych, środków antykoncep-
cyjnych, dieta z dużą ilością 
cukru oraz węglowodanów 
rafinowanych oraz rtęć i sre-
bro zawarte w plombach den-
tystycznych, osłabiających 
układ odpornościowy.

– Jak rozpoznać kandydozę? 
– Chorzy, nie mając poję-
cia o tej chorobie, cierpią 
na przemęczenie, senność, 
brak koncentracji, bóle brzu-
cha, nawracające biegunki, 

wzdęcia, a także przy obni-
żonej odporności, na infek-
cje dróg oddechowych, mo-
czowych, narządów płcio-
wych. Dysbioza jelit oraz 
grzybica mają olbrzymi 
wpływ na przebieg wszyst-
kich procesów immunolo-
gicznych oraz alergicznych 
w naszym organizmie. Wy-
eliminowanie tych schorzeń 
pomaga dopiero w skutecz-
nym leczeniu innych cho-
rób. Pamiętajmy, że jelita 
stanowią 80 proc. naszego 
układu immunologicznego 
(kilka kilogramów węzłów 
chłonnych), a uzdrowie-
nie procesów zachodzących 
w przewodzie pokarmowym 
prowadzi dopiero do sukce-
su terapeutycznego.

– Czy Alveo może wspomóc pro-
ces leczenia chorób przewodu 
pokarmowego? 
– Alveo idealnie normalizuje zabu-
rzenia flory bakteryjnej przewo-
du pokarmowego, doprowadzając 
do osiągnięcia równowagi biolo-
gicznej w jelitach. 

– Do jakiego typu schorzeń może 
prowadzić brak równowagi bio-
logicznej w przewodzie pokar-
mowym i jelitach? 
– W naszym przewodzie pokar-
mowym przy procesach gnilnych 
bardzo szybko rozmnażają się 
bakterie Clostridium. To one ra-
zem z kwasami żółciowymi two-
rzą karcinogenne substancje (me-
tylocholantry), które – jak ostatnio 
udowodniono – są odpowiedzial-
ne za powstawanie raka okrężnicy. 
Także bakterie Pseudomonas i Pro-
teus, należące do bakterii gnilnych, 
gdy zaczynają dominować, docho-
dzi do wydzielania dużych ilości 
amoniaku. Wówczas odczyn pH 
zmienia się na zasadowy i docho-
dzi do uporczywych zaparć i po-

Rozmowa
Bez antybiotyków i węglowodanów

Alveo w profilaktyce grzybicy 
przewodu pokarmowego



39„Zdrowie i Sukces” wydanie specjalne

wstawania wielu substancji 
rakotwórczych, oddziaływa-
jących na jelita. Poza tym 
amoniak działa toksycznie 
na wątrobę. Gdy ona nie mo-
że poradzić sobie z odtruwa-
niem, dochodzi do przenika-
nia amoniaku do tkanki mó-
zgowej, wówczas pojawia się 
zespół wątrobowo-mózgowy, 
objawiający się złym samo-
poczuciem, zmęczeniem, za-
burzeniami myślenia i kon-
centracji oraz zmniejszoną 
odpornością na stres. 

– Czy Alveo może nam pomóc 
w odzyskaniu owej równowagi? 
– Jeśli mamy do czynienia z pod-
wyższonym odczynem zasadowym 
w organizmie, oznacza to niedobór 
fizjologicznych lakto- i bifidobak-
terii, które nie mogą się prawidło-
wo rozwijać w środowisku zasado-
wym. Ażeby nasz organizm mógł 
prawidłowo funkcjonować, środo-
wisko w jelitach musi być kwaśne. 
Po usunięciu gnilnej flory bakte-
ryjnej Alveo pomaga je odtworzyć. 
Nie oznacza to, że suplement le-
czy dysbiozę jelit i grzybicę. Bakte-
rie gnilne beztlenowe, wywołujące 
te choroby, należy usunąć. Pomo-
gą w tym preparaty naturalne, któ-
re wspomagają wytwarzanie w je-

litach tlenu, dzia-
łającego zabójczo 
na bakterie bez-
tlenowe i nie ma 
wówczas potrze-
by stosowania 
antybiotyków. 
Po takiej kuracji 
należy wprowa-
dzić żywe kultu-
ry pałeczek kwa-
s u  m l e kowe -
go oraz Alveo, 
by utrzymać 
prawidło-
we środowi-
sko w jeli-
tach i chro-
nić przed 
nawrotami 
choroby.

– W jaki sposób jeszcze leczy-
my dysbiozę jelit i grzybicę? 
– Grzyby, a zwłaszcza drożdża-
ki, uwielbiają węglowodany. Aby 
terapia była skuteczna, oprócz 
podawania Alveo należy ogra-
niczyć spożycie węglowodanów, 
zwłaszcza tych, które szybko się 
wchłaniają, np. słodyczy, potraw 
mącznych, słodkich napojów 
oraz alkoholu. Należy także wy-
kluczyć ser biały i sery pleśnio-
we, piwo oraz ciasta. W leczeniu 
drożdżaków wielką rolę spełnia 
podawanie witamin z grupy B, 
witamin A i C oraz cynku, sele-
nu, magnezu, manganu i kwasu 
mlekowego, a także dużych ilo-
ści czosnku. 

– Czy leczenie antybio-
tykami może być je-
dyną przyczyną dys-
biozy jelit? 

– Chorobę tę mogą rów-
n i e ż  w y wo ł a ć  d o d at -
ki spożywcze. Należą one 
do pseudoalergenów i do-
prowadzają do nasilenia 
procesów immunologicz-
nych w jelitach. Powodują, 
że wiązania między czer-
wonymi ciałkami krwi sta-
ją się przepuszczalne i du-
że molekuły pokarmowe 
przedostają się do naczyń 
limfatycznych ściany jelit, 
a następnie do krwiobie-

gu. To doprowadza do nietole-
rancji organizmu i szybkiego 
postępowania procesu alergiza-
cji. W uszczelnieniu przewodu 
pokarmowego pomaga także su-
plementacja Alveo.

– Co robić, by nie dopuścić 
do nawrotu choroby? 
– Oczywiście pić Alveo, stoso-
wać odpowiednią dietę oraz pro-
biotyki (preparaty ułatwiają-
ce trawienie), których używanie 
w kuracjach antybiotykowych 
jest bezwzględnie konieczne.

Rozmawiała Anna Szulc

Grzybica przewodu pokarmowego
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Ten problem męczył 
ją 30 lat. Próbowała 
wszystkiego, co tylko 
możliwe. I nic.  
– Ta wstydliwa 
dolegliwość sprawiała, 
że moje życie zmieniło 
się w koszmar 
– mówi Maria Wróbel 
z Ksawerowa k. Łodzi.  
– I nie wiadomo, jak 
by to wszystko się 
skończyło, gdyby 
nie Dorotka, która 
przyniosła mi Alveo.

Śliwki, litry wody, korzeń rze-
wienia, tabletki Boldaloinu, zsia-
dłe mleko, Normosan, zioła. Tym 
zaczynała dzień i tym kończy-
ła. A i tak kłopoty z wypróżnia-

niem zniszczyły jej życie. – Raz 
na trzy dni, to nie było normalne 
– mówi Maria. – Stąd fatalne sa-
mopoczucie, potworne migreny, 
byłam do niczego. Nagromadze-
nie toksyn w organizmie po-
wodowało, że czułam się słaba 
i nerwowa. A lekarze lekcewa-
żyli tę moją przykrą, wstydli-
wą dolegliwość. Dziwili się, jak 
to możliwe, żeby nie radzić so-
bie z zaparciami. Została więc 
z chorobą sama. Z chorobą 
i strachem, czy tak długa nie-
moc organizmu nie wywo-
ła w końcu nowotworu jelita 
grubego. Zwłaszcza że takim 
zagrożeniem była obciążona 
dziedzicznie, bo z rakiem wal-
czyła jej mama. – Próbowałam 
wszystkiego. Przede wszyst-

kim ziołowe herbat-
ki, codziennie łyka-
łam regulujące ta-
bletki, gdy rezultatów 
nie było nawet przez 
pięć dni, dawki leków 
zwiększałam, i to był 
koszmar – tłumaczy 
Maria. 

Bez uśmiechu

Najgorzej było z pra-
cą. Złe samopoczucie, 
dyskomfort fizyczny 
i psychiczny powodo-
wał, że nie miała si-
ły ani uśmiechać się 
do swoich uczniów, 
ani poświęcać im tyle 
czasu, ile by chciała. 
A do tego te potwor-
ne bóle głowy. Gdy 
tylko się zaczynały 
– zawsze rano – mu-
siała łyknąć Pyralgi-
nę w płynie. Bez tego 
nie mogłaby normalnie 

funkcjonować. – Wcześniej spe-
cjalnie nie narzucałam się leka-
rzom – wspomina. – Choć mój 
organizm od dziecka nękały silne 
anemie, spowodowane nieprzy-

swajalnością witaminy B. Bez-
nadziejne wyniki krwi – to była 
norma. Ale od roku moje wyniki, 
a co za tym idzie – samopoczucie 
– się poprawiły... 

Prezent
O Alveo powiedziała jej absol-
wentka szkoły, w której pracu-
je – Dorota. – Jestem przyrodni-
kiem – zaznacza Maria. – Ufam 
ziołom, więc postanowiłam 

Reportaż

Zaparcia to zatrucie organizmu

Zioła od Dorotki
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przetestować preparat. Po trzech 
tygodniach zdarzył się cud! Or-
ganizm się odblokował. Pierwszy 
raz od trzydziestu lat poczułam 
się komfortowo. Dziś Maria koń-

czy pić  t rzy-
nastą butelkę 
Alveo. Podczas 
kuracji spotka-
ła się jeszcze 
z dr. Khoshbi-
nem –  twór-
c ą  p r e p a r a -
tu. – Wszyst-
ko,  co mówił 
o  A lve o,  by-
ło szalenie mą-
dre  i  log icz -
ne. Przekonał 
mnie, że war-
to. Zważywszy, 
że żyję teraz jak 
normalny czło-
wiek, nie nę-
kają mnie mi-
greny, czuję się 
doskonale, jak-
by mi ubyło lat, 
wiem, że Alveo 
będę pić do koń-
ca życia. Cieszę 
się,    że  nie  uzależ-
niłam się od tych 
tabletek, które 
przyjmowałam 
tyle lat. Teraz 
żyję pełnią ży-
cia, jestem 56-
letnią, pogod-
ną panią, któ-
ra ma na życie 
ochotę! Nie tak 
dawno mieli-
śmy zjazd ab-
solwentów 
w szkole. Chy-
ba muszę wy-
glądać lepiej, 

bo tyle komplementów, ile usły-
szałam, nie dostałam jeszcze 
nigdy. Naprawdę Alveo to ma-
giczne zioła. 

Zofia Rymszewicz

 Cierpiały na to babcia 
i mama. Także Maciek 
Kozub z Tylmanowej 
miał te dolegliwości. 
Odczuwał ociężałość, 
bóle brzucha i głowy. 
Od urodzenia wypróżniał 
się raz na dwa tygodnie. 

– Spędzał w toalecie dużo cza-
su – mówi Lucyna, mama chłop-
ca. – Przesiadywał tam godzi-
nami. Nie mógł się załatwić. 
Dokuczał mu ból brzu-
cha.  W drugim ty-
godniu bez wypróż-
niania miał proble-
my z chodzeniem. Był 
ociężały i przygnębio-
ny. Nic go  nie cieszyło. 
Po prostu leżał i czekał. 
Maciek szybko zauwa-
żył, że im mniej zje, 
tym problem będzie 
mniej dokuczliwy. Stra-
cił apetyt. Schudł. Był 
osłabiony. 

Domowe sposoby

Rodzice próbowali pomóc syno-
wi. – Do jedzenia dolewałam oli-
wy z oliwek – wspomina Lucyna. 
– Pił siemię lniane i wodę z mio-
dem. Jadł suszone śliwki kalifor-
nijskie. Dostawał czopki glice-
rynowe. Ćwiczył i podskakiwał 

po jedzeniu. Bez rezultatów. Za-
łożyliśmy specjalny grafik do za-
pisywania, kiedy był w toalecie. 
Lekarz podejrzewał, że Maciek 
ma wydłużone jelito grube. USG 
wykazało, że chłopiec ma tylko 
jedną nerkę. – Tamten problem 
odłożyliśmy – tłumaczy Ryszard, 
tata Maćka. – Musieliśmy spraw-
dzić, czy z nerką jest wszystko 
w porządku. To było ważniejsze. 
Na szczęście funkcjonowała pra-
widłowo. 

Alveo 

– Zaczęliśmy szukać sposo-
bu, aby pomóc Maćkowi – mó-
w i  Ry s z ard .  –  W  s i e r pn iu 
2004 roku koleżanka zapropo-
nowała mi Alveo. Powiedziała, 
że preparat oczyszcza i odżywia 
organizm. Usprawnia pracę jelit. 
Problemy syna z wypróżnianiem 
powinny się skończyć. Maciek pił 
pół miarki dziennie. Miesiąc póź-
niej wypróżniał się już raz w ty-
godniu. – Był bardzo szczęśliwy 
– mówi Lucyna. – Przestał go bo-
leć brzuch. Nabrał apetytu. Przy-

tył. Jest radosny. Nie boi się cho-
dzić do łazienki. Wypróżnia się 
co drugi dzień. Zimą sprawdzał 
swoją odporność organizmu. Ra-
zem z siostrą – Moniką – spę-
dził cały dzień w domku ze śnie-
gu. – Było super – wspomina. 
– I nie mieliśmy nawet kataru. 

Maja Mielczarek

Zaparcia

Zaparcia to zatrucie organizmu

Zioła od Dorotki
Maćka już nie boli brzuch

Kłopoty siedmiolatka
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O osteoporozie, 
operacjach, 
powikłaniach 
pozłamaniowych 
i uszkodzeniu 
mózgu rozmawiamy 
z Wojciechem 
Młodnickim, magistrem 
rehabilitacji

– Kiedy najczęściej dochodzi 
do złamania?
– Kości mogą ulec złamaniu pod-
czas każdego wypadku: przy ude-
rzeniu, stłuczeniu czy upad-
ku. U osób ze zmniejszoną masą 
kostną (np. w przebiegu osteopo-
rozy) złamanie kości może na-
stąpić na skutek błahego urazu, 
niepowodującego u innych lu-
dzi takich skutków. Najczęściej ła-
mią się kości przedramienia i go-
leni, a w starszym wieku dochodzi 
często do złamań szyjki kości udo-
wej. Na złamaną kończynę zakła-
dany jest opatrunek gipsowy, któ-
ry w zależności od powagi i miej-
sca urazu można nosić do kilku 
tygodni. 

– Podczas złamania uszkodzeniu 
ulegają kości, ale też i inne tkan-
ki, jakie? 
– W zależności od mechani-
zmu i siły urazu każde złamanie 
jest związane z uszkodzeniem tka-
nek miękkich otaczających kość, 
naczyń krwionośnych, ewentual-
nie nerwów. Szczególnie niebez-
pieczne powikłania zagrażają lu-
dziom starszym, w okresie kiedy 
złamana kończyna wymaga pełne-
go unieruchomienia. Są to: zapale-
nia żył, zapalenia płuc lub odleży-
ny, które powstają w miejscu naci-
sku na skórę. 

– W jaki sposób możemy zapo-
biec powikłaniom po złamaniu?
– Aby zapobiec powikłaniom, któ-
re są często gorsze niż samo złama-
nie, należy stosować odpowiednie 

ćwiczenia rehabilitacyjne. W przy-
padku długiego unieruchomienia 
poleciłbym także picie Alveo, po-
nieważ będzie ono w takiej sytu-
acji bardzo pomocne. Preparat bę-
dzie działał wzmacniająco na cho-
rego, nie tylko przyśpieszy zrost 
kostny, ale i skutecznie zapobie-
gnie powikłaniom płucnym i krą-
żeniowym.

– Podczas wypadków samocho-
dowych czy motorowych naj-
częściej dochodzi do uszkodze-
nia mózgu. Jakie mogą być skut-
ki takiego urazu i czy możemy 
je w jakikolwiek sposób zmini-
malizować?
– W przypadku uszkodzeń mózgu 
powinniśmy się liczyć z groźny-
mi powikłaniami, zwłaszcza jeżeli 
są to uszkodzenia powypadkowe. 

Rozmowa
Alveo łagodzi skutki urazów 

Niebezpieczeństwo powikłań
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Najczęściej w takich przypadkach 
dochodzi do powstawania róż-
nych krwiaków, guzów czy obrzę-
ków. Zagrażają one bezpośrednio 
życiu człowieka. Dobrze, jeżeli da-
na osoba jest przytom-
na i może mówić. Uszko-
dzenia mogą umiejscowić 
się w różnych częściach 
mózgowia, co ma wpływ 
na wystąpienie obja-
wów np. porażeń poło-
wiczych, niedowładów 
kończyn, braku mowy itp. 
W takich przypadkach 
zalecałbym koniecznie 
podawanie Alveo, któ-
re razem z ordynowany-
mi lekami przyśpieszy 
wchłanianie krwiaków 
i obrzęków. Nawet jeże-
li jest konieczna operacja 
głowy czy wycięcie frag-
mentu czaszki, aby sku-
tecznie usunąć uszkodze-
nie, to przy późniejszej 

rekonstrukcji ko-
ści Alveo skutecznie 
wspomoże proces 
odbudowy uszko-
dzonych tkanek. 

– Poważnym ura-
zem dla organi-
zmu jest  op er a -
cja,  czy możemy 
w jakikolwiek spo-
s ó b  z m n i e j s z y ć 
skutki uboczne po-
d aw an i a  n ar k o-
zy i osłabienia związanego 
z zabiegiem?
– Osoby, które wymagają za-
biegu operacyjnego, muszą 
być do tego odpowiednio 
przygotowywane. Najważ-
niejsze jest to, by organizm 
był wówczas silny, gdyż szyb-
ciej poradzi sobie z powro-
tem do normy. Kiedy pijemy 
Alveo przed zabiegiem ope-
racyjnym, ciało nabiera „we-
wnętrznej siły”, organizm 
lepiej reaguje na tę trud-
ną sytuację. Alveo wpływa 
też kojąco na układ nerwo-
wy, co ma niebagatelne zna-

czenie, bowiem na ogół w takich 
chwilach towarzyszy nam stres, 
lęk przed narkozą. Przy każdej 
operacji potrzebne jest znieczule-
nie, najczęściej ogólne, tzw. uśpie-

nie, które nie jest obojętne dla or-
ganizmu. Aby chory lepiej oczyścił 
się po znieczuleniu, możemy mu 
podać Alveo, które będzie usuwać 
z jego ustroju wszystkie toksyczne 
pozostałości po zabiegu. Proces 
rekonwalescencji będzie przebie-
gał o wiele szybciej, kiedy będzie-
my w tym czasie pili Aleo. 

– Jednym z powikłań, związa-
nych ze stosowaniem nieodpo-
wiednio dobranych leków lub 
postawieniem złej diagnozy, by-
wa osteoporoza. Jak się leczy 
tę chorobę i kto jest na nią naj-
bardziej narażony?

– Osteoporoza jest chorobą ogól-
noustrojową, charakteryzującą 
się zmniejszoną masą kostną, za-
burzeniem jej mikroarchitektu-
ry i w konsekwencji zwiększoną 

podatnością na zła-
mania. Bywa okre-
ślana jako „cichy 
złodziej”, ponieważ 
we wczesnym sta-
dium nie daje żad-
n y c h  o b j a w ó w. 
Zmniejszenie ma-
sy kostnej postępu-
je niezauważalnie, 
aż do wystąpienia 
złamania. Do oste-
oporozy u dzieci 
dochodzi zazwyczaj 
na skutek złego przy-
swajania  wapnia 
przez organizm. Je-
żeli w takim przy-
padku kości nie do-
stają odpowiedniej 
ilości wapnia, ulega-
ją osłabieniu i są po-
datne na złamania 
i pęknięcia. Oste-
oporoza może rów-
nież wystąpić jako 
powikłanie po zła-
maniu, kiedy pacjent 
zostaje unierucho-
miony na wiele tygo-
dni w łóżku, a przez 
to nie ma obciążeń 
osiowych, które ma-
ją ogromny wpływ 
na stan uwapnie-

nia kośćca. Zasadą leczenia zła-
mań na tle osteoporozy jest do-
prowadzenie do jak najszybszego 
powrotu funkcji ruchowej, ponie-
waż nieporuszanie się nasila zanik 
kostny i zwiększa ryzyko wystą-
pienia nowych złamań. Nie wolno 
zapominać o spacerach na słońcu, 
gdyż zwiększa się wówczas wy-
dzielanie witaminy D. Zarówno 
dzieci, jak i dorośli powinni pić 
Alveo ze względu na to, że orga-
nizm łatwiej przyswaja wapń i do-
prowadza słabe kości do prawi-
dłowego stanu.

Rozmawiała Anna Szulc 

Rehabilitacja
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Przemek Trzaskuś 
z Golemek k. Tarnowa 
czeka na operację 
skrócenia nogi. Lekarze 
są dobrej myśli. 
Przemek się nie boi. Gra 
z bratem w piłkę nożną. 
To jego ulubiony sport. 
Może kiedyś zostanie 
piłkarzem. 

„Stłuczenie” 

Przemek nie musiałby czekać 
na operację. Nie miałby dłuższej 
nogi, gdyby nie wypadek, który 
zdarzył się sześć lat temu. Chło-
piec był w pierwszej klasie pod-

stawówki. W styczniu 
1999 roku na WF-ie 
skakał razem z kole-
gami po oponach wbi-
tych w ziemię. Dzieci 
wykonywały polecenia 
nauczycielki. – Jedna 
noga na jednej oponie, 
druga na oponie obok. 
I przeskakujemy. Hop, 
hop! Opony były oblo-
dzone. Dzieci z trudem 
utrzymywały równo-
wagę.– Hop, hop! – 
wołała pani. Przemek 
poślizgnął się i upadł na kolana. 
Poczuł przeszywający ból. Rozpła-
kał się. Nauczycielka zabroniła mu 
się mazać. Spróbowała sama nasta-
wić mu nogę. – Wstań i podskocz 
– powiedziała w końcu. Przemek 
nie miał siły się ruszyć. Po chłop-

ca przyjechała ma-
ma. – Zobaczyłam 
g o  z ap ł a k a n e g o 

w kałuży błota. 
Nogę miał wykrę-
coną – wspomi-
na Małgorzata. 
– Poprosiłam na-
uczycielkę o po-
moc. Zaniosłyśmy 
syna do samocho-
d u .  Z aw i o z ł a m 
go do szpitala w Dę-
bicy. Nie chcieli nas 

tam przyjąć. Złama-
nie było zbyt skom-
plikowane. Spiralne. 
W szpitalu w Rzeszo-
wie Przemek spę-

dził 

5  t y g o d n i  z  n o -
gą na wyciągu. Póź-
niej przeprowadzo-
no operację. Lekarze 
skręcili nogę śruba-
mi. Włożyli ją do gip-
su. Po czterech mie-
siącach rozpoczęła się 
rehabilitacja. Przemek 
wykonywał ćwiczenia. 
Powoli zaczął chodzić. 
Czasem grał w piłkę. 

Osteoporoza

 We wrześniu Przemek poszedł 
do szkoły. Cieszył się, że znów mo-
że przebywać z rówieśnikami. Mu-
siał nadrobić zaległości w nauce... 
Aż tu nagle, dwa tygodnie po roz-
poczęciu roku szkolnego, pośli-
zgnął się i upadł. Pękła ta sama no-
ga. Historia się powtórzyła. Pięć ty-
godni na wyciągu i trzy miesiące 

w gipsie. Przez ca-
ły czas chłopiec 

przyjmował bar-
dzo silne leki. 
Był osłabiony. 
Nie chciał jeść. 
Nie skarżył się 
jednak, że coś 

go boli. Nie po-
kazywał po so-

bie cierpie-
nia. Sta-

rał się 
być 

sil-
ny. 

Reportaż
Dzięki Alveo chodzi, gra w piłkę, żyje

Wypadek na lekcji WF-u
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Gdy noga się zrosła, Przemek zła-
mał rękę. I to dwukrotnie. 
– Postanowiłam zrobić mu bada-
nia – tłumaczy mama. – Miał bar-
dzo kruche kości. Wcześniej nie by-
ło takich problemów. Biegał z ko-
legami po podwórku. Grał w piłkę. 
Często wracał do domu potłuczo-
ny i posiniaczony. To przecież nor-
malne podczas zabawy. Ale nigdy 
nie złamał kości. Aż do feralnego 
WF-u... Skierowano nas do szpita-
la w Krakowie Prokocimiu. Wyniki 
badań wykazały wysoką osteoporo-
zę i zwapnienie nerek. 
– To powikłanie po pierwszym 
złamaniu – wyjaśniła nam pani 
doktor. – Noga została źle złożo-
na, wskutek czego stała się dłuższa 
o 4 cm. Przy takim złamaniu nale-
żało obserwować i badać Przemka 
regularnie. Podane leki uzupeł-
niały wapń w organizmie. Poziom 
wapnia powinien być na bieżą-
co kontrolowany, a dawki lekarstw 
dostosowywane do wyników ba-
dań. Lekarze w Rzeszowie nie do-
pilnowali tego. Nastąpiło wytrąca-
nie wapnia z organizmu. Wydosta-
wał się z moczem. W wyniku tego 
powstało zwapnienie nerek. Orga-
nizm, któremu brakowało wapnia, 
zaczął pobierać go z kości. Stąd wy-
soka osteoporoza. Kręgi w kręgo-
słupie zaczynają się już wykruszać. 
Przemkowi grozi przerwanie rdze-
nia kręgowego i paraliż. 

Powrót 
do zdrowia 

W lipcu 2003 ro-
ku Przemek tra-
f ił  do szpita-
la w Warszawie. 
Lekarze zaczę-
li od przepłuka-
nia nerek. – Ner-
ki już prawie 
nie funkcjonują. 
Musimy to szyb-
ko zmienić – za-
powiedział le-
karz. – Inaczej 
Przemek umrze. 
Małgosia była 
załamana. – Mój 
syn tyle wycier-
piał. Przez ta-
ki głupi wypa-
dek. Widziałam, 
że nie ma już si-
ły. Jest zmęczony 
ciągłymi wyjaz-
dami i badania-
mi. Nie mogli-
śmy mu z mę-
żem pomóc. Nie wiedzieliśmy 
jak. Próbowaliśmy bioenergotera-
pii, ziół i masaży. Bez rezultatów. 
– W lutym tego roku Grażyna Sar-
necka zaproponowała mi Alveo – 
wspomina Małgosia. – Bałam się 
podać synowi preparat. Nie miałam 
pewności, czy mu nie zaszkodzi. 

Postanowiłam spróbować. Przemek 
zaczął pić Alveo tydzień przed ko-
lejnymi badaniami. W Warszawie 
okazało się, że wyniki są złe. Sto-
pień wydalania wapnia się powięk-
szył. – Dopiero wtedy powiedzia-
łam lekarzowi, że syn pije Alveo 
– mówi Małgosia. – Bałam się przy-
znać wcześniej. – Znam ten prepa-
rat – uspokoił mnie lekarz. – Po-
dejrzewałem, że dziecko przyjmuje 
coś oprócz leków. Pojawiło się tzw. 
błotko wapniowe. Nerki szybko się 
oczyszczają. To dobrze, niech Prze-
mek pije Alveo nadal. Na pewno 
nie zaszkodzi. 
Za kilka miesięcy Przemka czeka 
operacja skrócenia nogi. Skrzywie-
nie kręgosłupa jest dość widoczne. 
Chłopiec kuleje. Nie ma to dla niego 
znaczenia. Najważniejsze, że wkrót-
ce skończą się jego udręki. Ostatnie 
lata go zmieniły. Jest bardziej doj-
rzały od swoich rówieśników. Wie, 
że ma dużo szczęścia. Chodzi. Gra 
w piłkę. Żyje. 

Grażyna Michalik

Złamanie
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Gdy Jolanta Kurzawa 
wchodziła do szpitala, 
lekarze milkli. Później 
dyskretnie dawali 
jej do zrozumienia, 
że syn na zawsze 
będzie niczym roślina. 
Nie chciała tego 
słuchać, intuicyjnie 
czuła, że go z tego 
wyciągnie. Dziś Tomek 
samodzielnie chodzi, 
mówi, jeździ na rowerze. 
W rekonwalescencji 
po wypadku na motorze 
pomogło Alveo.

W najdalszym kącie garażu koło 
domu państwa Kurzawów w Jezie-
rzycach pod Szczecinem stoi wó-
zek inwalidzki. Dwudziestoletni 
Tomek omija to miejsce z dale-
ka. Z wózkiem wiążą się najgorsze 
wspomnienia jego młodego życia. 
Wszystko miało potoczyć się ina-
czej, były plany, miłość, przyjaciele. 

A tu nagle roczna przerwa w ży-
ciorysie, przeraźliwy ból i cierpie-
nie, świadomość, że nie można 

skakać, jeździć, a nawet wychodzić 
z domu. Nic już nie jest takie sa-
mo. Wszystko przez jeden nieroz-
ważny krok. 

Miłość 

– Tomek od dziecka kochał moto-
ry. Potrafił rozłożyć silnik na czę-
ści, wyczyścić, a potem perfekcyj-
nie poskładać. Patrzyłam na nie-
go z podziwem, ale zawsze byłam 
przeciwna jeździe na motorze. 
Chyba matczyna intuicja podpo-
wiadała mi, że to może się źle skoń-
czyć – wspomina Jolanta Kurzawa. 
Tomek dostał motor w prezen-
cie od taty na siedem-
naste urodziny – MZ 
250. Był doskonałym 
kierowcą. Do tamte-
go dnia, 20 czerwca 
ubiegłego roku. Wra-
cał z osiemnastki kole-
gi. Może z powodu pa-
ru wypitych piw albo 
słabej widoczności na-
gle stracił panowanie 
nad motorem. – Abso-
lutnie niczego nie pa-
miętam, nie wiem, jak 
to się stało. Pamięć od-
zyskałem dopiero parę 

miesięcy po wypadku – mówi To-
mek. – Ja za to pamiętam dokład-
nie. Byłam chora, zażywałam an-

tybiotyk, czułam zmęcze-
nie, a mimo to nie mogłam 
zasnąć. Dręczył mnie ja-
kiś dziwny lęk. Gdy usły-
szałam sygnał radiowozu 
policyjnego, byłam pewna, 
że coś się stało Tomkowi. 
Nigdy nie zapomnę widoku 
mojego syna leżącego bez-
władnie na ziemi – wspo-
mina ze smutkiem Jola.  
Był nieprzytomny. Bada-
nia wykazały, że ma obrzęk 
mózgu i dwa krwiaki – je-
den można usunąć, drugi 
w śródmózgowiu – uciska-
jący na ośrodki odpowie-

dzialne za ruch prawej części cia-
ła i za pamięć – miał się wchłonąć. 
Pierwsza operacja polegała na wy-
cięciu kości skroniowej czaszki 
z prawej strony, by zrobić miejsce 
dla pęczniejącego mózgu. Kość 
została zamrożona. 

Wiara

Lekarze mówili Joli, że 5-6 doba 
będzie krytyczna, jeśli jednak To-
mek to przeżyje, to i tak prawdo-
podobnie... będzie niczym warzy-
wo. Po tygodniu chłopiec nadal 
walczył o życie. – Ani na chwi-
lę nie traciłam wiary w jego po-

Alveo wspomogło rehabilitację

Życie zaczęło się na nowo

Reportaż
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wrót do zdrowia. Naiwnie sądzi-
łam, że niedługo wstanie i o wła-
snych siłach wyjdzie ze szpitala 
– wyznaje Jola. – Nie mam poję-
cia, skąd wiedziałam, co mam ro-
bić. Codziennie przychodziłam 
do szpitala i, mimo że wydawał się 
nieprzytomny, 
opowiadałam 
mu,  j a k  w y-
gląda jego po-
kój, że wszyscy 
na niego cze-
kamy. Pewne-
go dnia zoba-
czyłam, że pod-
czas opowieści 
o domu spły-
n ę ł a  mu  ł z a 
po policzku. 
Popłakałam się 
z radości – mó-
wi Jola. Pusz-
czała mu też 
p ły t y  z  j ego 
ukochaną mu-
z y k ą  h ipho-
pową. Gdy dziewczyna Tomka, 
Dagmara, pogładziła go po ręce, 
gwałtownie skoczyło mu ciśnie-
nie. To był kolejny znak, że chło-
pak ma kontakt z otoczeniem. 
Mimo śpiączki był też rehabilito-
wany. Po wyciągnięciu sondy po-
karmowej, przez którą był do-
tychczas karmiony, lekarz zapro-
ponował, żeby Jola podawała mu 
actimel. – Myślałam, że lekko ob-
liże jogurt, a on zaczął łapczy-
wie połykać go całymi łyżkami. 
To było wspaniałe – dodaje Jola.  

Na  p o c z ą t k u 
sierpnia,  kie-
dy Tomek zo-
stał  wypisany 
ze szpitala, wo-
dził wzrokiem 
za przedmiotami, 
zaciskał prawą 
rękę, ale nie stał 
i nie siedział sa-
modzielnie ani 
nie mówił. Po ty-
godniu pojechał 
do ośrodka re-
habilitacyjnego 
w Choszcznie, 

Jola spała kątem w jego sali – nie-
legalnie, ale wiedziała, że nie mo-
że go zostawić samego. Młodszym 
synem, 12-letnim Kubą, zajmowa-
ła się siostra z Wejherowa. Tomek 
robił kolosalne postępy. Uśmie-
chał się, mówił, próbował chodzić, 

podtrzymywany za ramiona. Miał 
jednak poważne problemy z pa-
mięcią, czasem nie rozpoznawał 
nawet matki. Jola w bloku rysun-
kowym pisała: brzuch, oko, uszy, 
a Tomek bezbłędnie pokazywał 
te części ciała. – Pewnego dnia 
na kartce napisał „Jezierzyce”. Cie-
szyłam się jak dziecko. Nie tylko 
znał litery, umiał pisać, ale i wra-
cała mu pamięć – mówi Jola. 

Nadzieja 

Po wyjściu ze szpitala postępy 
Tomka, mimo rehabilitacji, by-
ły bardzo wolne. Nadal nie cho-
dził samodzielnie. We wrześniu 
ubiegłego roku podczas przepust-
ki Jola zawiozła syna na wózku 
na mecz piłki nożnej na pobliskie 
boisko. Tam spotkała Ryszarda 
Cybulskiego, sąsiada z Jezierzyc. 
Zapytał, co się stało z Tomkiem, 
po czym krótko opowiedział 
o Alveo. – Długo szukałam cze-
goś, co mogłoby wspomóc zrege-
nerować organizm syna. Wreszcie 
znalazłam. Zaczęłam mu poda-
wać preparat jeszcze tego samego 

dnia. Wiedziałam, że Alveo od-
żywiając cały organizm, odżywi 
i mózg – mówi Jola. I tak się stało.  
Pierwszym objawem poprawy sta-
nu zdrowia była powracająca pa-
mięć. Tomek nagle zaczął zauwa-
żać przedmioty, które zmieniały 

miejsce, wspo-
minał wizyty 
przyjaciół, ko-
jarzył miejsca, 
w których by-
wał. Jola za-
uważyła też, 
że od momen-
tu, kiedy za-
czął przyjmo-
wać preparat, 
przepisane leki 
działały o wie-
le skuteczniej 
i szybciej. Póź-
niej zaczął bez 
t rudu robić 
samodzielnie 
po kilka krocz-
ków, trzymając 

się mebli. Po dwóch miesiącach 
Jola nagle przez okno zobaczyła, 
że syn jest na dworze – dotychczas 
schody na ganku były dla nie-
go nie do pokonania. Nie mogła 
w to uwierzyć. W styczniu z powo-
dzeniem przeszedł operację wsta-
wienia usuniętej wcześniej kości.  
– Lekarz, kiedy zobaczył, że To-
mek mówi, czyta, chodzi, miał łzy 
w oczach. Sam stwierdził, że to dar 
z nieba – dodaje Jola. Tomek od-
zyskał również nadzieję na cał-
kowite wyzdrowienie. Od wrze-
śnia chce wrócić do liceum. Ma 
dobry humor, żartuje, spotyka się 
z kolegami. Powoli nabiera dy-
stansu do tego, co się wydarzyło.  
Kiedy Jola zaczęła mieć proble-
my z kręgosłupem, zaproponował, 
że będzie ją woził na… znienawi-
dzonym dotąd wózku. Czasami 
ma jeszcze zaburzenia równowa-
gi i miewa przykurcze lewej no-
gi i ręki. – Teraz wiem, że reha-
bilitacja i Alveo pomogą Tomko-
wi odzyskać całkowitą sprawność 
– z nadzieją mówi Jola. 

Kamila Król

Wypadek
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Zdzisław Dolecki 
(77 l.) ze Szczecina 
problemy z sercem miał 
od momentu przejścia 
na emeryturę. Pięć lat 
temu dopadł go ciężki 
zawał.

Chorobę serca potęgowało nad-
ciśnienie wywołane dużą nad-
wagą – 137 kg. Już stale brał le-
karstwa, prowadził oszczędzają-
cy tryb życia, dla relaksu jeździł 
na ryby. 

Wylew

W grudniu ubiegłego roku po-
stanowił podleczyć się w sana-
torium w Kołobrzegu. W trze-
cim dniu pobytu nagle upadł 
na podłogę w swoim pokoju. 
Lekarze zdiagnozowali wylew 
krwi do mózgu. Karetka zabra-
ła go w ciężkim stanie na oddział 
intensywnej terapii w kołobrze-
skim szpitalu. Przez kilka dni 
był nieprzytomny, później okaza-
ło się, że ma sparaliżowaną pra-
wą stronę ciała, nie mógł rów-
nież mówić. – Niewiele pamię-
tam z tamtego czasu, jedynie 

straszne uczucie niemocy i wsty-
du – że jest się tak niedołężnym 
i zależnym od innych – wspomi-
na Zdzisław. Alveo przywiózł mu 
do szpitala syn – Przemysław. Pił 
dwie miarki dziennie. Efekty były 
widoczne już po tygodniu. 

Poprawa

Zdzisław za-
czął zgłaszać 
s w o j e  p o -
trzeby, to by-
ło dla niego 
najważniej-
sze. Sam mó-
wi, że nie ma 
dla mężczy-
zny niczego 
bardziej upo-
karzającego 
i krępującego 
niż cewnik. 
Jednocześnie 
rozpoczął też 
intensyw-
ną rehabili-

tację. Wkrótce zaczął samodziel-
nie jeść, choć jeszcze do niedaw-
na większość posiłku wylewał 
na podłogę i ubranie. Do normy 
wróciło też ciśnienie, a nawet 
poziom cukru, choć wcześniej 
musiał brać leki na jego obni-
żenie. Pięć miesięcy po wylewie 
Zdzisław chodzi na spacery, sam 
się ubiera, myje. Ma jeszcze pro-
blemy z goleniem i pracuje nad 
mową – spotyka się z logopedą. 
Wraca też pamięć. Dziś bez tru-
du snuje wspomnienia z młodo-
ści, kiedy był harcerzem w jed-
nej drużynie ze słynnym Zbysz-
kiem Cybulskim. – Marzyłem, 
żeby jeszcze kiedyś na emery-
turze podziałać w harcerstwie. 
Wierzę, że już niedługo będę 
w stanie to zrealizować – doda-
je z nadzieją. 

Anna Szulc

Grażyna Andrzejczak 
z miejscowości Błonie 
miała dużo szczęścia. 
Wypadek, który zdarzył 
się w 1999 roku, 
mógł być tragiczny 
w skutkach. Cudem 
wyszła z tego cało. 

Zdarzenie miało jednak konse-
kwencje. Grażyna pomagała syno-
wi w zbiorze buraków. Poślizgnęła 
się i spadła z kombajnu. – Wszyst-
ko działo się bardzo szyb-
ko – wspomina. – Pamię-
tam upadek, a potem prze-
szywający ból. Myślałam, 
że już po mnie. Okazało 
się, że mam jedynie potur-
bowane nogi. Po tygodniu 
już chodziłam. Od tego 
wypadku miała problemy 
z krążeniem. – Moje nogi 
były opuchnięte i obolałe – 
mówi. – Leki, które przepi-
sał mi lekarz, nie przynosi-
ły poprawy. Po całym dniu 
pracy byłam słaba i zmę-
czona. Często nie mogłam 
zasnąć z bólu. 

Nadciśnienie 

Grażyna miała problemy z nadci-
śnieniem. Przez piętnaście lat wy-

Reportaż
Alveo pomogło w rekonwalescencji po wylewie 

Jeszcze wrócę do 
harcerstwa

Mam siłę i energię do pracy

Dzięki Alveo ubyło
mi kilka lat 
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nosiło ok. 190/110 mm Hg. Przyj-
mowała leki (Metocard, Accupro). 
– Chodziłam w chusteczce na gło-
wie – przypomina sobie. – Chro-
niłam się przed wiatrem i słoń-
cem. Wystarczyła chwila nieuwagi, 
żeby rozbolała mnie głowa. Przez 
resztę dnia ból nie ustępował. 
W lutym 2005 roku córka poleci-
ła Grażynie Alveo. – Powiedziała, 
że preparat pomoże mi unormo-
wać ciśnienie. I miną bóle głowy. 
Miała rację. 

Zdrowie 

Po kilku dniach picia preparatu 
Grażyna zauważyła pierwsze efek-
ty. – Wstałam wypoczęta. Poczu-
łam przypływ sił i energii. Miesiąc 
później zmniejszył się ból nóg. 
Opuchlizna ustąpiła. – Wieczora-
mi nie doskwierało mi już „rwa-
nie” w nogach. Przeciwnie – czu-
łam, jak płynie w nich krew. Od-
stawiła leki na krążenie. W maju 
ustąpiło nadciśnienie. – Teraz wy-
nosi 130/80 – cieszy się. – Nie mu-
szę nosić chustki. Nie boli mnie 
głowa, gdy długo jestem na słońcu. 

Nie biorę leków. Poprawił mi się 
wzrok i koncentracja. A najważ-
niejsze – mam dużo energii i sił 
do pracy. Jakby ubyło mi kilka lat. 

Marta Rybakowicz

Władysławowi Kozubowi 
z Tylmanowej od dziecka 
dokuczały duszności. 
Po małym wysiłku 
odpoczywał. Gdy 
przeszedł kilka kroków, 
zatrzymywał się, aby 
złapać oddech. 

Często chorował, miał katar, bó-
le zatok. Lekarze podejrzewa-
li, że to astma. Przepisywali leki – 
garść dziennie. 

Serce 

Dopiero w 2000 
roku stwierdzo-
no, że dolegliwo-
ści są wynikiem 
uszkodzonej za-
stawki aortalnej. 
U  W ł a d y s ł a -
wa zdiagnozo-
wano arytmię 
serca i migota-
nie przedsion-
ków. Jego stan 
był zły. – Opera-
cja lub dwa mie-
siące życia – po-
wiedział lekarz. 
– Zastanawia-
łem się, czy war-
to poddać się 
operacji. W wieku 60 lat? – wspo-
mina. – Zgodziłem się ze względu 
na wnuki. Do czasu zabiegu spa-
łem na siedząco – z powodu stre-
su i kłopotów z oddychaniem. 
Po operacji regularnie badał gę-
stość krwi. Brał leki, m.in. Aceno-
cumarol. 

Przepuklina

W 2004 roku kolejna operacja. 
– Poczułem silny ból w pachwi-
nie. Okazało się, że to przepuklina.  

Wynik nadmiernego wysiłku. 
Sprzed siedemnastu lat. Groziła 
mi marskość narządów w jamie 
brzusznej. Nastąpił wylew krwi. 
W szpitalu spędziłem miesiąc. 

Woreczek żółciowy

Tydzień później znów trafił 
na stół operacyjny. – Ścianka 
woreczka żółciowego miała cen-
tymetr grubości. Mogła pęknąć 
– mówi. – Po zabiegu byłem bar-
dzo osłabiony. 
W listopadzie 2004 roku zaczął 
pić Alveo. Jedną miarkę dzien-
nie. Najpierw oczyściły się zato-

ki. – Przez kil-
ka dni miałem 
z a t k a ny  n o s . 
Organizm po-
zbywał się na-
gromadzonego 
śluzu. 

Powrót  
do zdrowia

Na b i e r a ł  s i ł . 
Po trzech ope-
rac jach orga-
nizm był  w y-
niszczony. 
– Dzięki Alveo 
rekonwalescen-
cja przebiegła 
szybciej. Mia-
łem wszystkie 

potrzebne składniki odżyw-
cze w jednej miarce prepara-
tu. Władysław nadal pije Alveo. 
Duszności ustąpiły. Praca serca 
się unormowała. Zyskał dużą 
odporność organizmu. – Od-
kąd piję Alveo, już nie choro-
wałem. Wysypiam się. Mam si-
łę i wigor. Zmniejszyłem dawki 
leków. Tymi, które odstawiłem, 
mógłbym otynkować dom. Tak 
na pamiątkę. 

Grażyna Michalik

Powrót do zdrowia
Rekonwalescencja po trzech operacjach 

Tabletkami mógłbym 
otynkować dom 

Mam siłę i energię do pracy

Dzięki Alveo ubyło
mi kilka lat 
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Rozmowa  
z Viktorem Żenni, 
twórcą metody 
elektrostymulacji 
centralnego układu 
nerwowego przy użyciu 
prądów Bernarda

-  Na czy m p olega Meto da  
Zenni? 
- Jej istotą jest nowe wykorzysta-
nie tzw. prądów Bernarda, czy-
li po prostu słabego prądu elek-
trycznego, emitowanego przez 
specjalne, znane już od dawna, 
urządzenie. Prąd ten dostarczany 
jest do organizmu poprzez elektro-
dy. W tej metodzie prądy Bernarda 

stymulują cen-
t ra lny  układ 
nerwowy 
i regulują go-
spodarkę hor-
monalną, czyli 
po prostu nor-
malizują wy-
dzielanie hor-
monów. Metodę 
tę opracowałem 
podczas emi-
gracyjnego po-
bytu w zachod-
n i e j  Au s t r a -
lii i skorzystało 
z niej tam kilka-
set osób. Pisano 
o niej na pierw-
szych stronach 
gazet. A po mo-
im powrocie 
do Polski zaczą-
łem ją popula-
ryzować tak-
że nad Wisłą. 
Je s t  ona  p o-
mocna przede 
wszystkim w le-
czeniu dziecię-
cego poraże-
nia mózgowe-
go.  Pier wszy 

raz opisano ją w australijskiej 
gazecie „The West Australian” 
w 1991 roku. 

– Metodę zademonstrował pan 
po raz pierwszy w Australii, przy 
jakiej okazji? 
- W czasie naukowego semina-
rium rektor Uniwersytetu Co-
lombo poprosił o informację o tej 
metodzie. Niedługo później se-
nat tamtejszej uczelni przyznał 
mi za odkrycie nowej metody 
elektrostymulacji tytuł doktora 
nauk. 

– Jaka była pana droga do wyna-
lezienia tej metody? 
- Wcześniej studiowałem na poli-
technice, zajmowałem się też pisa-
niem, pracowałem jako dzienni-

karz. Działałem w „Solidarności”. 
A potem wyjechałem do Austra-
lii. Dwa lata pracowałem w Biblio-
tece Narodowej w Canberze, gdzie 
miałem dostęp do spostrzeżeń 
amerykańskich uczonych na te-
mat pracy mózgu, w jaki sposób 
kieruje on całym ciałem za po-
mocą elektrochemicznych impul-
sów. To podsunęło mi pomysł, 
by wzmocnić impulsy prądami 
Bernarda, znanymi już od 50 lat. 
Wiedziałem, że prądy te są efek-
tywne. Że działają przeciwbólo-
wo, przeciwzapalnie, więc posta-
nowiłem spróbować. Pierwszym 
pacjentem, u którego użyłem prą-
dów do stymulacji mózgu, o czym 
napisała prasa, był Aaron Cam 
z Australii, cierpiący na dziecię-
ce porażenie mózgowe. Spróbo-
waliśmy, jak działa ta metoda, gdy 
dziecko spało. Prądy były tak deli-
katne, że nie obudziły go. Po czte-
rech stymulacjach nastąpiła wy-
raźna poprawa. Spastyczne dłonie 
się rozluźniły. Carmelo Amal-
si, dziennikarz, który pisał o nim, 

Metoda Zenni

Stymulacja plus Alveo

Rozmowa
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sześć lat później odwiedził tego 
chłopca. Choć był na wózku - żył! 
Lekarze dawali mu najwyżej trzy 
lata życia, a chłopiec jest w dobrej 
formie, cieszy się światem! 

– Jak działa ta metoda? 
- W każdej komórce znajdują się 
mitochondria, w których wytwa-
rzana jest elektryczność. Nie by-
łoby życia bez potencjałów ko-
mórkowych. Wszystkie proce-
sy życiowe, łącznie z myślami, 
są to procesy elektrochemicz-
ne, a więc ten komponent elek-
tryczny może bardzo je uspraw-
nić, dodać energii, rozgrzać. 
Na przykład, gdy jestem prze-
ziębiony, czuję, że marznę, gdy 
boli mnie kręgosłup, dzięki sty-
mulacjom od razu organizm się 
rozgrzewa i ból mija. Prądy do-
ładowują nasz system nerwowy, 
naszą własną elektryczność. Je-
steśmy chorzy, ale nie mamy si-
ły, by wyzdrowieć, bo nie ma-
my elektryczności. Doładowanie 
z zewnątrz jest jedynym ratun-

kiem. Ludzie, któ-
rzy leczą się farma-
kologicznie latami, 
po stymulac jach 
stają na nogi bły-
skawicznie. 

– Na jakie dole-
gliwości pomaga 
ta metoda szcze-
gólnie? 
- Przede wszystkim 
na dziecięce po-
rażenie mózgowe, 
depresję,  tarczy-
cę, przewlekłe bóle, 
owrzodzenia żołąd-
ka, schorzenia wą-
troby. 

– Jak działa na de-
presję? 
- W USA stwier-
dzono, że po 20 mi-
nutach elektrostymulacji poziom 
serotoniny wzrasta ponad dwa 
razy. A serotonina to przecież 
hormon szczęścia. 

– Dlaczego nasza kondycja psy-
chiczna jest tak wrażliwa? 
-  Długotr wały stres  w pra-
cy obniża potencjały elektrycz-
ne w organizmie. Również nie-
zadowolenie w życiu osobistym. 
Stąd wszystkie psychosomatycz-
ne schorzenia. Człowiek martwi 
się czymś i po pewnym czasie 
dopada go choroba serca, żołąd-
ka czy wątroby. Trzeba uwolnić 
się od stresu. Dodać sobie ener-
gii. Może w tym znakomicie po-
móc także Alveo. Znam działa-
nie preparatu już od trzech lat. 
Konieczne do życia mikroele-
menty, które są w Alveo, poma-
gają ludziom wyzdrowieć. Przed 
stymulacjami proponuję, by lu-
dzie kupili sobie butelkę Alveo. 
Zdrowieją dużo szybciej. Stymu-
lacja plus Alveo. Dzięki tej me-
todzie nie muszą permanentnie 
odwiedzać aptek. Zdrowi ludzie 
nie potrzebują tylu leków. 

– Kto z Pana pacjentów najczę-
ściej sięga po Alveo? 
- Najczęściej próbują go lu-
dzie biznesu, bo oni najbardziej 
są narażeni na stres i po prostu 
nie stać ich na chorobę. Uważam, 
że lepiej pić regularnie Alveo 
niż stosować preparaty chemicz-
ne, wywołujące przecież skut-
ki uboczne. Załóżmy, że lekami 
wyleczymy owrzodzenie żołąd-
ka, ale po drodze uszkodzimy so-
bie wątrobę. Wtedy musimy brać 
kolejne lekarstwa. Błędne koło. 
Trzeba też pamiętać o profilak-
tyce. 

– To znaczy? 
- Trzeba żyć tak, by zapobiegać 
chorobom. Ruch na świeżym 
powietrzu, pozytywne myślenie, 
uśmiech. Aktywność fizyczna 
jest niezwykle ważna. Wszyst-
ko, co dotlenia umysł. Ćwicze-
nia oddechowe, pływanie. Pół 
godziny dziennie - intensyw-
ny spacer albo bieg. Pamiętaj-
my, że długi marsz zaczyna się 
od pierwszego kroku. 

Rozmawiała Zofia Rymszewicz

Metoda Zenni
Metoda Zenni

Stymulacja plus Alveo
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Rozmowa z lek. med. 
Urszulą Urbaczka, 
dermatologiem 

– Jakie podłoże mają choroby 
skóry? 
– Już po kilku latach mojej pracy 
stwierdziłam, że schorzenia skó-
ry nie dotyczą tylko tego narzą-
du, ale posiadają zwią-
zek z całym organi-
zmem. Skóra człowieka 
ma powierzchnię 2 m2 
i jest największym or-
ganem ciała. Jest też 
lustrem, które przeka-
zuje wszelkie zaburze-
nia odżywiania, zatru-
cia oraz patologie pra-
cy naszych narządów 
wewnętrznych. 

– Jakie są najważniej-
sze funkcje skóry? 
– Skóra jest przede 
wszystkim doskonałym 
filtrem, zatrzymującym 
wiele szkodliwych sub-
stancji oraz promienio-
wanie, hamując ich zły 
wpływ na wnętrze na-
szego ciała. Jest także 
termostatem, który pil-
nuje regulacji temperatury poprzez 
wydalanie potu i zamykanie po-
rów. Spełnia również rolę ochron-
ną, bowiem wydzielina gruczołów 
znajdujących się w skórze niszczy 
wirusy i bakterie, które przebywają 
na jej powierzchni. Skóra jest tak-
że magazynem dla wody, tłusz-
czów i składników odżywczych. 
Odnawia te zapasy co 30 dni ce-
lem budowy nowych tkanek. Poza 
tym jest olbrzymim przekaźnikiem 
zbierającym bodźce z zewnątrz, ta-
kie jak ciepło, zimno, ból, dotyk, 
do systemu nerwowego. 

– Co może wpłynąć negatywnie 
na wygląd naszej skóry? 

– Choroba, złe odżywianie, bra-
ki mikro- i makroelementów oraz 
pierwiastków śladowych w naszym 
pożywieniu, braki naturalnych wi-
tamin, stosowanie środków che-
micznych i konserwantów, olbrzy-
mi stres – to wszystko odbija się 
na wyglądzie naszej skóry. Poja-
wiają się wykwity, wypryski, sta-
ny zapalne. Pamiętajmy, że gład-
ka i lekko różowa skóra świadczy 

o zdrowiu i równowadze fizycz-
nej oraz psychicznej naszego or-
ganizmu.

– Jakie są metody leczenia cho-
rób skóry? 
– Bardzo ważnym czynnikiem, ma-
jącym wpływ na powstawanie cho-
rób skóry, jest trawienie. To nasza 
skóra, oprócz jelit, nerek i płuc, ma 
duże znaczenie w odtruwaniu or-
ganizmu. Jeżeli źle trawimy, mamy 
też problemy z usuwaniem toksyn, 
które z konieczności zaczynają być 
wydalane przez skórę. Efektem te-
go są wysypki, zaskórniki itp. Oso-
by cierpiące na dolegliwości skórne 
powinny unikać produktów, któ-

re doprowadzają do złego funkcjo-
nowania jelita cienkiego i grubego 
oraz wątroby. Niezmiernie ważne 
jest, by prawidłowo funkcjonowa-
ła flora bakteryjna przewodu po-
karmowego, co zapewni nam ho-
meostazę ustroju z przywróceniem 
prawidłowej gospodarki kwasowo-
zasadowej. Niestety, spożywamy 
coraz więcej substancji powodują-
cych zakwaszenie naszego ustro-

ju. Nadmiar tych substancji pro-
wadzi do chorób cywilizacyjnych, 
a także do wielu chorób skórnych. 
Nasz organizm próbuje wydalić te 
kwaśne produkty, reaguje stanami 
zapalnymi, gorączką, przewlekły-
mi schorzeniami: zapaleniem sta-
wów, bólami głowy, depresją, a tak-
że alergiami, wypadaniem włosów. 
Zakwaszenie powstaje w wyniku 
spożywania nadmiernych ilości 
mięsa, wędlin, tłuszczów, a także 
cukru i białej mąki. 

– Czy Alveo może mieć wpływ 
na niwelowanie skutków złej die-
ty? 
– Spożywanie Alveo jest ideal-

Rozmowa
Alveo – wspomaga leczenie skóry od wewnątrz

Gładka i świetlista cera
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Dermatolog

nym rozwiązaniem w takich przy-
padkach. Z jednej strony preparat 
odtruwa organizm, likwiduje za-
leganie toksyn w przewodzie po-
karmowym, z drugiej dostar-
cza materiału budulcowego 
dla komórek, kompletu ami-
nokwasów, makro- i mikro-
elementów oraz pierwiastków 
śladowych. Moja rada – zrezy-
gnujmy z nadmiernych ilości 
mięsa, tłuszczów, cukru, białej 
przetworzonej mąki oraz alko-
holu i włączmy Alveo do suple-
mentacji.

– Zaburzenia funkcjonowania 
jakich jeszcze organów mogą 
wpłynąć negatywnie na wy-
gląd naszej skóry? 
– W leczeniu chorób skó-
ry istotną rolę spełnia nie tyl-
ko poprawne funkcjonowanie 
układu trawiennego, ale także po-
moc w odtruwającej pracy wątro-
by. Kiedy wątroba jest nadmiernie 
obciążona pracą, nie jest w stanie 
prawidłowo odtruwać naszego or-
ganizmu i wtedy toksyny są wy-
dalane na zewnątrz za pośrednic-
twem skóry. Pacjenci ze schorze-
niami skóry powinni też uporać 
się z problemem zaparć. Są one 
zazwyczaj spowodowane zły-
mi nawykami żywie-
niowymi, małą 
ilością spoży-
wanej wody 
oraz błonni-
ka. Złe wy-
próżnianie 
odbija się 
bezpośred-
nio na ja-
kości naszej 
skóry, jesteśmy 
bowiem zatru-
wani toksynami, za-
legającymi w jelitach. Alveo po-
maga nam oczyścić organizm 
z toksyn, poprawia perystaltykę 
przewodu pokarmowego, uspraw-
nia wchłanianie, a także ściąga 
wodę do jelita i tym samym li-
kwiduje zaparcia, nie powodując 
efektu przeczyszczenia, jak inne 
środki farmakologiczne.

– Czy czynniki genetyczne mają 
wpływ na naszą skórę? 
– Rodzaj skóry jest dziedziczny. 
To geny decydują o tym, czy ma-

my skórę suchą czy tłustą. Wygląd 
naszej skóry zmienia się z wie-
kiem. Pamiętajmy, że skórę nale-
ży pielęgnować przede wszystkim 

od środka nasze-
go organi-

zmu. 
Samo 
stosowanie 
zewnętrznych 
preparatów dermatologicznych 
i zabiegów kosmetycznych, bez 
zadbania o całościowe funkcjono-
wanie organizmu, jest stratą czasu 
i pieniędzy zostawionych w salo-
nach kosmetycznych.

– Co jeszcze jest ważne dla wy-
glądu naszej skóry? 
– Prawidłowe jej ukrwienie. 
Jeżel i  skóra  jest  prawidło-

wo ukrwiona (a to zapew-
nia nam Alveo), substancje 
odżywcze łatwiej wnikają 
w jej głąb, a komórki naskór-
ka bardzo szybko się regene-
rują, co pomaga w procesie 
jej odmładzania, ale i w pro-
cesach gojenia. Drugi pro-
blem to stresy. To one wy-
wierają negatywny wpływ 
na wygląd naszej  skór y. 
Pod wpływem stresów mię-
śnie i inne tkanki się kur-
czą, a dopływ krwi zostaje 
zmniejszony. Skóra staje się 
blada, ziemista, pojawiają się 
zaczerwienienia, wypryski 
oraz istnieje wielkie praw-
dopodobieństwo infekcji 

grzybiczych. Według doniesień 
amerykańskich, 60-70 procent 
chorób skóry bierze się z proble-
mów psychologicznych. I w tym 
przypadku doskonale pomaga 
Alveo, które tonizuje układ ner-

wowy, a więc hamu-
je drogę neurowe-

getatywną po-
wstania chorób 
skóry, nie za-
burzając jed-
nak (jak leki 
uspokajające) 

procesów my-
ślenia i kojarze-

nia naszego mó-
zgu. Istotną sprawą 

jest też tryb i nastawienie 
do życia. Duża ilość snu, świe-
żego powietrza i ruchu, dobre 
radzenie sobie z problemami 

życia codziennego, prawidło-
we odżywianie i usuwanie tok-
syn, przyswajanie brakujących 
mikro- i makroelementów, ami-
nokwasów i pierwiastków śla-
dowych, to wszystko może po-
zytywnie wpłynąć na wygląd 
i jakość naszej skóry. W tym 
również może dopomóc nam su-
plementacja Alveo.

Rozmawiała Beata Nowacka
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Skóra jest sucha, 
zaczerwieniona  
i podrażniona.  
Powstają łuszczące się 
płatki i pęcherzyki. 
Sączą się, tworzą strupy, 
pękają. Pozostają rany. 
Swędzenie jest jednym  
z najbardziej 
dokuczliwych doznań. 
Gdy trwa bez przerwy, 
człowiek staje się 
pobudliwy  
i rozdrażniony. Sytuacja 
pogarsza się ze względu 
na zmęczenie i senność. 
To od leków. Na skórze 
pozostają trwałe 
zmiany. I to w miejscach 
szczególnie widocznych 
– na twarzy, szyi  
i dłoniach. 
Maciej Jagusiak z Pabianic cho-
rował na atopowe zapalenie skó-
ry. – Za dziesięć lat twoja wą-
troba i nerki nie będą funkcjo-
now a ć .  Ni e  b ę d z i e s z  m i a ł 
skóry. Zanik skórny postępuje bar-
dzo szybko – zapowiedział lekarz.  
– Miałem wtedy 15 lat – wspo-
mina młody mężczyzna. – Le-
karz  przepisa ł  mi  s ter ydy.  
Choroba rządziła całym ży-
ciem Maćka. Od najmłodszych 
lat to ona określała, co mu wolno, 
a czego nie. 

Dieta 

Atopia była wywołana alergią. Py-
łową i pokarmową. Na palcach rąk 
Maciek mógł policzyć te produkty, 
na które nie był uczulony. – Kur-
czak, rzodkiewka, sałata – wyli-
cza. – Głównie kurczak. Kiedy sze-

dłem z przyja-
ciółmi na pizzę, 
na talerzu mia-
łem tylko ciasto 
i kurczaka. Oni 
zjadali resztę. 
Kurczaka ja-
dłem na śnia-
danie,  obiad 
i kolację. Te-
raz nie mogę 
na niego pa-
trzeć. Owo-
ce nasilały ob-
jawy atopii. La-
tem i jesienią 
Maciek oglą-
dał różnoko-
lorowe straga-
ny. – Patrzyłem 
na owoce na nich jak na martwą 
naturę. Pachniały. Ale ich zapach 
nie kojarzył mi się z żadnym sma-
kiem. Czułem aromat truskawek, 
czereśni. Wyobrażałem sobie, jak 
smakują. Próbowałem przywołać 

wspomnienia z dzieciństwa. Bez 
skutku. Jabłko rzadko wywołuje 
u atopików wstrząs anafilaktyczny. 
Maćka mogło zabić. – Nienawidzi-
łem jabłek. Bałem się ich – tłuma-
czy. – Były dla mnie zagrożeniem. 
Kiedy szedłem na randkę z dziew-
czyną, pytałem, jaki ma błyszczyk 
na ustach. Gdy był jabłkowy, o po-

całunku nie by-
ło mowy. 

Leczenie 

M a c i e j  j e ź -
dził na waka-
cje nad morze. 
Co roku spę-
dzał tam dwa 
miesiące. Obja-
wy atopii ustę-
powały. Katar 
się zmniejszał. 
Oczy nie by-
ły zaczerwie-
nione.  R any 
na skórze się 
goiły. Po waka-
cjach choroba 

wracała. Przyjaźnił się z lekarzami. 
Odwiedzał dermatologów w całej 
Polsce. – Byłem dobrym pacjen-
tem – wspomina. – Przychodziłem 
kilka razy w miesiącu. Testowałem 
nowe leki, sterydy i antybiotyki. 

Od czwartego roku życia. Po dwu-
dziestu latach już wiedziałem, któ-
re leki mi pomagają. Po których 
skóra wygląda lepiej. Sam dykto-
wałem lekarzowi, co ma przepisać. 
Skierowanie do szpitala dawano mi 
przy każdej wizycie. Rzadko jed-
nak z nich korzystałem. Po tygo-
dniu przebywania w szpitalu cho-

Reportaż
Alveo pomaga w dolegliwościach skórnych

Jak smakują truskawki
Atopia (zwana skazą białkową) charaktery-
zuje się stanem zapalnym skóry, przebiegają-
cym z silnym świądem. Choroba ta, pierwot-
nie wywoływana przez alergeny, z biegiem lat 
zaostrza się przez zakażenia, czynniki emo-
cjonalne i klimatyczne. U małych dzieci naj-
częściej zajęta jest twarz i ręce, u dorosłych 
– zgięcie łokciowe i okolica podkolanowa oraz 
szyja. Zmiany lokalizują się też w okolicy płat-
ków usznych. Skóra jest zaczerwieniona, na-
pięta i łuszczy się. W przypadku zadrapań i za-
każenia bakteryjnego lub wirusowego dochodzi 
do powstania sączących się ran.

Czynniki nasilające atopowe zapalenie 
skóry:
• infekcje
• czynniki drażniące, np. dym papierosowy
• zbyt częste kąpiele 
• zwiększona temperatura i pot 
• stres 
• alergeny 
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roba była zaleczona. Następnego 
dnia znów byłem sobą. Atopikiem. 
Zwolnienia Maciek brał zawsze. 
Na wszelki wypadek. 

Atopik 

Maciek wstaje rano. Na podusz-
ce ślady krwi. W nocy się drapał. 
Skóra popękała. Omija lustro. Boi 
się spojrzeć. Czuje się oszpecony. 
Lekarze nie dają żadnej nadziei 
na poprawę. Bierze leki. Maści ste-
rydowe na twarz. Sterydy w ta-
bletkach. Leki na alergię. Jest sen-
ny, zmęczony i zły. Po raz kolejny 
nie wyjdzie z domu. Wstydzi się. 
Woli spać. Raz na jakiś czas Ma-
ciek musi pojawić się w szkole. 
Na uczelni. Wtedy zakłada ciemne 
okulary. Myśli, że ludzie go nie za-
uważą. Widzą. Patrzą jak na trędo-
watego. – Do diety i leków moż-
na się przyzwyczaić – tłuma-
czy Maciej. – Ale nie mogłem 
pogodzić się z tym, jak traktowa-
li mnie ludzie. W trakcie rozmowy 
nie patrzyli mi w oczy, lecz na mo-
ją skórę. Widzieli kogoś gorszego. 
A ja zastanawiałem się, jak wyglą-
dam? Sprawdzałem, czy mam za-
słonięte ręce. Czy nie widać ran 
i strupów? Starałem się opanować 
nerwy. Nie drapać. Uśmiechać się 
i słuchać rozmówcy. 

Alveo 

Kilka lat temu znajomy polecił 
Maćkowi Alveo. Nie wytłumaczył 
mu, jak działa preparat. Powie-
dział tylko, że pomaga „na wszyst-
ko”. Maciek odmówił. We wrze-

śniu 2004 tata Maćka przyniósł 
do domu butelkę preparatu. Ka-
sia Dziura z Krakowa wytłuma-
czyła mu, że Alveo oczyszcza or-
ganizm z toksyn. Dostarcza każdej 
komórce niezbędnych substan-
cji odżywczych. – Organizm Mać-
ka nabierze sił do walki z chorobą 

– mówiła. – Bałem się spróbować 
– wspomina Maciek. – Tyle razy 
się zawiodłem. Ktoś dawał mi na-
dzieję. A ona pryskała jak bańka 
mydlana. Nie chciałem znów te-
go przeżywać. – Tata mnie przeko-
nał. Zacząłem pić po jednej miar-

c e  d z i e n n i e . 
Pięć dni póź-
n i e j  z a u w a -
żyłem pierw-
s z ą  z m i a n ę .  
Maciek obudził 
się rano. Na po-
duszce nie by-
ło śladów krwi. 
Te j  no c y  s i ę 
nie drapał. Skó-
ra nie swędziała. 
Podszedł do lu-
stra. Uśmiech-
nął się. Po raz 

pierwszy od wielu lat. Miesiąc póź-
niej pojechał do Warszawy na spo-
tkanie z dr. Khoshbinem. – Chcia-
łem poznać twórcę preparatu 
– wyjaśnia. – Od niego dowiedzia-
łem się, że przy moim schorze-
niu powinienem pić przynajmniej 

dwie miarki Alveo dziennie. 

Truskawki

 Maciej zwiększył dawkę prepa-
ratu. Organizm zaczął oczyszczać 
się szybciej. – Przez trzy dni wy-
glądałem bardzo źle – wspomi-

na. – Przez skórę organizm usu-
wał dwudziestoletnią dawkę stery-
dów i antybiotyków. Detoksykacja 
minęła. Zaczerwienienie ustępo-
wało. Skóra stawała się bledsza. 
Nawilżała się od wewnątrz. Ra-
ny się goiły. Maciek każdego ran-
ka patrzył w lustro. Obserwo-
wał zmiany. Ostatni raz poszedł 
do dermatologa. Dostał recep-
ty. Schował je na wszelki wy-
padek. Nie były już potrzebne.  
Maciek pije Alveo prawie rok. 
Atopowe zapalenie skóry ustąpi-
ło. Skóra wygląda bardzo dobrze, 
chociaż nadal jest wrażliwa. W ko-
smetyczce Maciek trzyma tonik 
i balsam. Żadnych leków. W grud-
niu, w swoje dwudzieste czwar-
te urodziny, spróbował soku jabł-
kowego. – Nie było żadnej reakcji 
alergicznej – mówi. – Ale jabłka 
mi nie smakują. Chyba już nigdy 
nie będą. Za to odkryłem truskaw-
ki. Są pyszne. Słodkie i delikatne. 
Sam zapach tego nie oddaje. Teraz 
mogę się nimi nacieszyć. 

Katarzyna Mazur

Atopowe zapalenie skóry
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Anna Kołodziejczyk 
z Pabianic 
jest kosmetyczką 
od dwóch lat. Miała 
kłopoty z cerą. 
Kosmetyczka, do której 
trafiła, nie potrafiła 
pomóc. Nie znalazła 
przyczyny problemów, 
zaleciła złe kosmetyki, 
niewłaściwie leczyła 
skórę. Anna wzięła 
sprawy w swoje ręce. 
Kupowała profesjonalne 
pisma i książki. Kiedy 
sama pozbyła się 
trądziku, poczuła 
ogromną satysfakcję. 
Poszła do szkoły 
kosmetycznej. Dziś 
pomaga tym, którzy chcą 
mieć piękną cerę. 

– Co zrobić, aby mieć zdrową cerę? 
– Kiedyś codziennie nakładałyśmy 
na twarz krem, a raz w tygodniu 
maseczkę. Na zabieg oczyszcza-
nia chodziłyśmy raz na trzy mie-
siące. To wystarczyło. Te czasy mi-
nęły. Teraz potrzeba więcej starań 
i wysiłku. 

– Dlaczego? 
– Na wygląd skóry ma wpływ wie-
le czynników. Nieodpowiednia 
dieta, chemia spożywcza, przyjmo-
wane leki, zanieczyszczenie środo-
wiska, stres, brak ruchu – to tylko 
kilka najważniejszych rzeczy. Kre-
my nie pomogą. Musimy zadbać 
o skórę „od wewnątrz”. 

– To znaczy jak? 
– Przez odpowiednią dietę. Powin-
niśmy jeść 4-5 razy dziennie. Małe 
porcje, bogate w warzywa i owoce.  

Należy ograniczyć spożywa-
nie mięsa, ostrych potraw, jasne-
go pieczywa oraz słodyczy, przede 
wszystkim czekolady. Czekolada 
i pikantne jedzenie pobudzają pra-
cę gruczołów łojowych. Te produ-
kują więcej łoju (sebum), który za-
nieczyszcza naszą skórę. 

– Jak na skórę działa spożywanie 
mięsa? 
– Razem z mięsem zjadamy hor-
mony i sterydy, których nie oszczę-
dza się w hodowli przemysłowej. 
To wpływa na gospodarkę hor-
monalną, a przez to na ce-
rę. Coraz częściej przycho-
dzą do mnie kilkuletnie 
dziewczynki z trądzikiem. 
To skutek zaburzonej ilości 
hormonów. 

– Czy jedzenie ciemnego 
pieczywa może pomóc na-
szej cerze? 
– Ciemne pieczywo jest bo-
gate w błonnik. To peeling dla 
naszych jelit. Bardzo ważne 
jest, aby usunąć toksyny 
z jelit. Inaczej zatru-
wają one organizm 
i źle wpływa-
ją na kondycję 
skóry.

– Na co jesz-
c z e  n a l e -
ży zwrócić 
uwagę?
– Na su-
plementy. 
Polecam 
Alveo. 

Odkąd mama (Marzena Lewan-
dowska) pokazała mi ten prepa-
rat, mam nowe „narzędzie pracy”. 
Alveo oczyszcza organizm z na-
gromadzonych toksyn. Dostarcza 
witamin i minerałów. To nieza-
stąpiony „kosmetyk”. Nie moż-
na mieć pięknej, zdrowej cery bez 
oczyszczenia i odżywienia orga-
nizmu. Tłumaczę to moim klient-
kom. Zabiegi w gabinecie to dopie-
ro pierwszy krok, o resztę muszą 
zadbać same. 

–  J a k i  w p ł y w 
na wygląd skóry 

ma stres? 
–  W  t r a k c i e 
stresującej sy-
tuac j i  nasze 

gruczoły łojowe 
aktywniej pra-
cują – cera się 
zanieczyszcza, 

powstają stany 
ropne i zaskór-
niki. Stres wy-

wołuje rozwój 
utlenia-

Rozmowa
Piękna cera

Kosmetyka naszych czasów
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czy (wolnych rodników) w orga-
nizmie, które przyspieszają pro-
cesy starzenia. Procesu uwalnia-
nia wolnych rodników nie można 
zatrzymać. Gdy się denerwujemy 
jest już za późno. Dlatego, w tro-

sce o naszą skórę, musimy unikać 
stresujących sytuacji. I dostarczać 
do organizmu odpowiednią ilość 
antyoksydantów. 

– Czyli? 
– Antyutleniaczy. Tu możemy li-
czyć na Alveo – posiada ogrom-
ną ilość bioflawonoidów. Mają one 
właściwości antyutleniające, chro-
nią nas przed szkodliwym wpły-
wem wolnych rodników. 

– Jak jeszcze możemy zadbać 
o naszą skórę „od wewnątrz”? 
– Bardzo ważny jest sen. Musimy 
zapewnić skórze odpoczynek. In-
aczej cera będzie szara, oczy pod-
krążone. Zasypiajmy przed pół-
nocą, wtedy organizm regeneru-
je się najszybciej. Optymalna ilość 
to około ośmiu godzin snu. Pijąc 
Alveo wysypiamy się lepiej. Nasza 
skóra wówczas odpoczywa. 

– Powinniśmy pewnie pić dużo 
wody. Jakiej? 
– Wody mineralnej niegazowanej. 
W dużych ilościach. Woda paruje 
przez wszystkie warstwy naskór-
ka i nawilża skórę od wewnątrz. 
Żaden krem nie wnika w skórę 
tak głęboko jak woda, którą pije-
my. Chcąc nawilżyć skórę, zamiast 
kremu kupmy butelkę wody mi-

neralnej niegazowanej. Pomaga 
nam ona usunąć toksyny z orga-
nizmu. Wypłukuje je i usuwa z po-
tem, z moczem, przez skórę. Kiedy 
połączymy działanie wody i Alveo, 
organizm oczyści się szybciej. Na-

sza skóra będzie 
nawilżona i zdro-
wa. Jeżeli odwod-
nimy organizm, 
skóra straci jędr-
ność i elastycz-
ność. Włókna ko-
lagenowe i  ela-
stynowe nie będą 
sprężyste. Poja-
wią się zmarszcz-
ki. To są procesy, 
których nie da się 
odwrócić całkowi-

cie. Nawet przy użyciu najlepszych 
kremów. 

– Alveo też wpływa na elastycz-
ność skóry? 
– Tak. Każdy z nas ma w sobie na-
turalny kosmetyk – koenzym Q10. 
Po 25 roku życia jego produkcja 
w organizmie spada. Po czterdzie-
stce ten spadek bardzo się nasi-

la. Zalecam moim klientkom dwie 
miarki Alveo dziennie. Już po kilku 
tygodniach same zauważą różnicę. 
Produkcja koenzymu Q10 znacz-
nie wzrasta. Skóra jest jędrna 
i sprężysta. 

– Jak pielęgnować skórę twarzy? 
– Mycie twarzy wodą z mydłem 

wysusza skórę – kremy nie chcą się 
wchłonąć. Gdy cera nie ma proble-
mów, myjemy ją mleczkiem i toni-
kiem. Cerę z trądzikiem – żelem 
antybakteryjnym i przegotowa-
ną wodą, a naparami z rumianku, 
szałwii lub jałowca – cerę z ciężki-
mi dolegliwościami. Najlepiej udać 
się do kosmetyczki lub dermato-
loga. Oni polecą preparaty odpo-
wiednie dla naszej cery. Nie wybie-
rajmy kosmetyków na podstawie 
reklam. Możemy jeszcze bardziej 
zaszkodzić skórze. Radzę unikać 
słońca. Teoria, że trądzik należy za-
suszyć na słońcu albo w solarium 
pokutuje do dziś. Skóra (zdrowa 
i z problemami) musi mieć odpo-
wiedni poziom nawilżenia i na-
tłuszczenia. Kiedy ją wysuszymy, 
zacznie produkować więcej ło-
ju. Problem powraca. Pamiętajmy 
o złuszczaniu martwego naskór-
ka, raz-dwa razy w tygodniu. Od-
powiedni krem do twarzy, balsam 
do ciała. Nie przesadzajmy z ilością 
kosmetyków. Nie obciążajmy skóry 
kremami ani przesadnym makija-
żem. Skóra musi oddychać. 

– A jeżeli nie ma-
my żadnych pro-
blemów z cerą, po-
winniśmy sięgać 
po Alveo? 
– Alveo pomoże 
nam utrzymać ten 
stan. Zapewni nam 
zdrową, piękną skó-
rę. Nawilżoną, od-
żywioną i oczysz-
czoną na długie la-
ta. Bez zmarszczek 
i cellulitu. Alveo po-
winno być naszym 
podstawowym ko-

smetykiem. Żaden krem nie prze-
nika do krwiobiegu, nie oczysz-
cza organizmu. A witaminy zawar-
te w kremach powinny być przede 
wszystkim dostarczane do organi-
zmu w czystej, naturalnej postaci. 
Np. w postaci Alveo. 

Katarzyna Mazur

Kosmetyczka
Piękna cera

Kosmetyka naszych czasów

Ania z mamą Marzeną Lewandowską 
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Od tego numeru 
w Wydaniu Specjalnym 
kwartalnika 
„Zdrowie i Sukces” 
zaczynamy serię 
powrotów do historii 
zaprezentowanych 
wcześniej. Chcielibyśmy 
w ten sposób 
kontynuować opowieści 
o losach naszych 
bohaterów, informować 
Czytelników o zmianach, 
jakie zaszły w ich życiu. 

Dziś składamy wizytę u państwa 
Barbary i Ryszarda Cybulskich. 

W pierwszym numerze nasze-
go kwartalnika pisaliśmy o cho-
robie ich córki Ali. Przypomnij-
my, że w 1993 r. Ala zachorowała 
na gościec. Niespełna dwuletnia 
wówczas dziewczynka cierpiała 

na bóle stawów, płakała po no-
cach, puchły i sztywniały jej kola-

na i dłonie, w pewnym momencie 
praktycznie przestała chodzić. Ba-
sia i Ryszard rozpoczęli trwającą 
ponad osiem lat walkę z chorobą 
– rehabilitację, wizyty u bioener-
goterapeutów, sanatoria, pobyty 

w szpitalach. Ala nadal cierpia-
ła, a rodzicom serce krwawiło 

z bezradności. Rodzi-
na była wykończona 
nieprzespanymi no-
cami. Ich życie za-
częło się zmieniać 
w 2001 r., kiedy Ry-
szard „poznał” Alveo. 
P o  d w ó c h  t y g o -
dniach picia prepara-
tu u Ali zaszły szoku-
jące zmiany na lepsze 
– zaczęła swobod-
niej chodzić, przesta-
ły jej sztywnieć nogi 
i ręce, trzymała prosto 
głowę, choć od mie-
sięcy ta pozycja spra-
wiała jej ból, ustąpiły 
też migreny, a co naj-
ważniejsze – przespa-
ła spokojnie pierw-
szą od dawna noc. 
– Sądziliśmy wówczas, 
że to wpływ rehabili-
tacji i lekarstw. Szyb-
ko jednak przekona-

liśmy się, że to w dużej mierze 
zasługa Alveo. Zwłaszcza że na-
stępowały kolejne zmiany na lep-
sze. Co było dla nas największym 
sukcesem – definitywnie został 
zahamowany rozwój choroby.  

Co nowego u Ali Cybulskiej? 

Urosłam 10 centymetrów 

Reportaż
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Dziś wiem, że gdybym znał Alveo 
na początku choroby Ali, prawdo-
podobnie nigdy nie przeżylibyśmy 
tego koszmaru – mówi z przeko-
naniem Ryszard. 

Kolejne sukcesy 

Od zeszłego roku, kiedy to wi-
dzieliśmy się z Alą, zaszło w jej ży-
ciu wiele pozytywnych zmian. 
– Urosłam aż 10 cm – chwali 
się dziś czternastoletnia Alicja.  
Gdy postęp choroby został za-
hamowany, lekarka zdecydowała 
o podawaniu jej hormonu wzro-
stu (w wyniku choroby dziew-
czynka przestała rosnąć). Kura-
cja przynosi doskonałe efekty, 
jest duża szansa, że za rok Ala 
dogoni rówieśników. Jest też in-
na optymistyczna informacja – 
wątroba Ali się zregenerowała, 
choć była poważnie uszkodzo-
na przez żółtaczkę wszczepienną 
typu B, którą prawdopodobnie 
została zarażona podczas prze-
taczania krwi. Choroba przeszła 
prawie bezobjawowo, ale spo-
wodowała poważne uszkodze-
nie wątroby. Od 1998 r. Ala by-
ła na r ygor ystycznej  diecie 
i przez dwa lata brała lek o na-
zwie Esentiale Forte. W tym ro-
ku wyniki badań genetycznych 
wątroby zaskoczyły całą rodzi-
nę – Wynik na obecność wirusa 

żółtaczki typu 
B był ujemny, 
a wątroba do-
szła do normy. 
W tej chwili 
Ala nie musi 
już brać leków, 
nie ma pro-
blemów jeli-
towych i na-
reszcie może 
jeść wszyst-
ko, na co ma 
ty lko  ocho-
tę – cieszy się 
Basia. 

Nareszcie 
w szkole 

Przez choro-
bę, poważnie 
ograniczającą 
jej sprawność, 
A l a  z o s t a ł a 
skazana na in-
dywidualne 
lekc je  z  na-
uczycielami w domu. Cierpiała 
z powodu sporadycznych kon-
taktów z rówieśnikami, tęskni-
ła za gwarem szkolnego kory-
tarza, choć tak naprawdę nigdy 
go nie miała okazji słyszeć. 
Obecnie jej kondycja poprawiła 
się na tyle, że od września ubiegłe-
go roku poszła do pierwszej kla-

sy prywatnego gim-
nazjum. – Jest bardzo 
sumienną i obowiąz-
kową uczennicą. Kie-
dy czegoś zapomni 
zrobić, stawia w stan 
gotowości całą rodzi-
nę. Wtedy wszyscy 
staramy się jej po-
móc. Spokojnie kła-
dzie się spać dopiero, 
kiedy odrobi lekcje – 
chwali córkę Ryszard. 
– Nie przesadzaj, ta-
to... – Ala broni się 
przed pochwałami. 
Najbardziej lubi bio-
logię i temu przed-
m i otow i  p o ś w i ę -
ca najwięcej czasu.  

Sama mówi, że w jej życiu, wcze-
śniej trochę smutnym i nud-
nym, nareszcie zaczęło się dużo 
dziać: wycieczki, wizyty koleża-
nek, wyjścia do teatru. Gdy chce 
się zrelaksować, robi świetne de-
sery albo chodzi z mamą po za-
kupy – wcześniej czynności wy-
konywane na stojąco bardzo 
ją męczyły. Ala odniosła też ma-
ły sukces w Akunie. Przekona-
ła koleżankę z sanatorium, cho-
rą na gościec, do picia Alveo. –
Wiem, że skoro preparat pomógł 
mnie, może zmienić i jej życie 
na lepsze – mówi z przekonaniem.  
Do domu państwa Cybulskich 
powróciła radość i spokój. Udało 
im się spłacić 300-tysięczny kre-
dyt w banku, zaczęli sukcesyw-
nie remontować dom. Ryszard 
osiągnął pozycję Dyrektora Sie-
ci Międzynarodowej, a młodszy 
syn Maciej – Dyrektora Regio-
nalnego. Mogą spokojnie snuć 
plany na przyszłość i cieszyć się 
zdrowiem. 

Anna Szulc

Powroty
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@Witam!!!  Spotkałem się ostat-
nio z ciekawym schorzeniem, 
znalazłem co nieco o nim, po-
dzielę się więc ze wszystkimi: 
 
Zator płucny:  Zatkanie pnia płuc-
nego, tętnicy płucnej albo któregoś 
z jej mniejszych odgałęzień. Przy-

czyny – tętnica płucna może zo-
stać zatkana przez zakrzepy, które 
powstają w sercu albo naczyniach 
krwionośnych, a potem razem 
z prądem krwi płyną do prawej 
komory. Prawa komora wypycha 
te zakrzepy do naczyń płucnych.  
Takie zakrzepy łatwiej tworzą się 
u ludzi, którzy długo leżą w łóżku 
z powodu jakiejś przewlekłej cho-
roby, cierpią na niewydolność ser-
ca albo choroby krwi ułatwiają-
ce krzepnięcie, mają żylaki, prze-
szli poważne zabiegi chirurgiczne 
czy  chorują na nowotwory zło-
śliwe. Ryzyko powstania zakrze-
pów zwiększa się u kobiet, które 
są w ciąży. Niektórzy lekarze twier-
dzą, że doustne środki antykon-
cepcyjne również ułatwiają krzep-
nięcie krwi w naczyniach krwio-
nośnych.  Czasem naczynia płucne 
są zamykane przez bańki powie-
trza, które przedostały się do ukła-

du krążenia. Rozległe złamania lub 
chirurgiczne zabiegi na kościach 
mogą prowadzić do zatorów tłusz-
czowych (podczas urazów kości 
do krwi przenikają małe kropelki 
tłuszczu).  Zatkana tętnica prze-
staje doprowadzać krew do czę-
ści płuca i niedokrwiony fragment 

tkanki płucnej nagle przestaje brać 
udział w oddychaniu.

Objawy: Zależą od tego, jak duża 
tętnica ulega zatorowi. Im grub-
sza tętnica zostanie zatkana, tym 
większa część płuca przestaje dzia-
łać. Zamknięcie dużego odgałęzie-
nia pnia płucnego powoduje nagły, 
silny ból w klatce piersiowej, dusz-
ność i lęk. Akcja serca przyspie-
sza i pojawia się sinica. Rozwija się 
ostra niewydolność prawej komo-
ry serca –  nie może ona pompo-
wać krwi, bo opór w naczyniach 
płucnych za bardzo wzrasta. Krew 
gromadzi się w żyłach obwodo-
wych i żyły szyjne wyraźnie pęcz-
nieją. Jeśli duża część płuca prze-
staje prawidłowo działać, w ciągu 
kilku minut dochodzi do utraty 
przytomności i śmierci.  Zatkanie 
mniejszych naczyń płucnych pro-
wadzi do bólu w klatce piersiowej 

i przyspieszenia tętna. Chory mo-
że odpluwać krwistą wydzielinę. 
Liczne zatory w bardzo małych na-
czyniach płucnych mogą być przy-
czyną zmniejszonej sprawności fi-
zycznej i duszności pojawiającej 
się podczas wysiłku.  

Diagnostyka: Lekarz po-
winien rozpoznać cha-
rakterystyczne objawy za-
toru płucnego i odróżnić 
je od objawów zawału ser-
ca. W postawieniu rozpo-
znania może pomóc bada-
nie elektrokardiograficz-
ne i prześwietlenie klatki 
piersiowej.

Leczenie: Stosuje się le-
ki hamujące krzepnię-
cie krwi i ułatwiające 
rozpuszczenie zakrzepu. 
Choremu podaje się tak-
że tlen i silne leki prze-
ciwbólowe. W niektó-
rych przypadkach można 
spróbować chirurgicznie 
usunąć skrzep.  

Rokowanie: Poważne. Wielu cho-
rych umiera. U tych, którzy prze-
żyją, mogą występować kolejne za-
tory płucne.  

Źródło: http://www.biologia.pl/
leksykon/ZatorPlucny.phtml 

Jeżeli macie jakieś doświadcze-
nie z osobami, u których występu-
je zator płucny i które piją Alveo, 
proszę o odpowiedź. Spotkałem 
właśnie ostatnio chorującą na to  
kobietę, którą leczy się farmakolo-
gicznie i której chciałbym pomóc.  
Pozdrawiam. Mariusz Węgrzyn

@ U mojego ojca po trzech ty-
godniach picia Alveo stwierdzo-
no zawał. Miał zalecenie od leka-
rza, by pić dalej Alveo. Pojechał 
do sanatorium. Samopoczucie 
się nie poprawiało, Alveo pił, aż 
zasłabł na tyle, że musiał trafić 

Internet

Z forum Akuny
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http://forum.akuna.pl/

do szpitala ponownie. Stwierdzo-
no tym razem zator płucny, a po-
przednia diagnoza była błędna. Te-
raz jest w szpitalu, trwają bada-
nia. Tata wypił dwie i pół butelki 
(do czasu badań, bo lekarz zalecił 
odstawienie na razie wszystkiego, 
co brał) i jeśli to tak groźna choro-
ba, jak pan pisze, to wydaje mi się, 
że żyje dzięki Alveo.  Zastanawia-
łem się tylko, czy to, co przeży-
wa mój tata, jest efektem detok-
sykacji, dobrze się zatem zdarzy-
ło, że jest w szpitalu pod kontrolą. 
Wolałbym, by kontynuował picie 
naszego preparatu, ale nie wiem, 
co sądzą o nim leka-
rze opiekujący się oj-
cem.  Podobnie jak pan 
szukam kogoś, kto ze-
tknął się wcześniej z ta-
kim przypadkiem. Nad-
mienię, że tata pił jedną 
dawkę dziennie.  Każda 
uwaga mile widziana. 
Ryszard

@ Terapia hormonalna 
Czy w czasie terapii hor-
monalnej można stoso-
wać Alveo?

• Można, terapia hor-
monalna nie kompliku-
je się przy piciu Alveo, 
osobiście podawałem 
Alveo pani, która brała 
Encorton (lek hormo-
nalny). Przy terapii hormonalnej 
nie ma przeciwwskazań.  Pozdra-
wiam. Mariusz Węgrzyn

•  Miałam przypadek 10-let-
niej dziewczynki. Od dwóch lat 
przechodziła terapię hormonal-
ną w związku z chorobą tarczycy. 
Po wypiciu przez nią trzech bu-
telek profesor wycofał hormony, 
gdyż nie były już potrzebne. Alveo 
pije nadal. Wiele jest też pozytyw-
nych działań preparatu u kobiet 
zażywających środki hormonal-
ne w okresie menopauzy. Trud-
no mi wyliczyć przypadki, gdzie 

Alveo okazało się bardziej sku-
teczne niż hormony, a więc śmiało 
proszę pić.  Pozdrawiam. Elżbieta 
Szalkiewicz

• Arkadiusz Śmigielski Z własnych 
obserwacji osób pijących Alveo 
i przyjmujących leki hormonal-
ne pokuszę się o stwierdzenie – 
TRZEBA!!!  Pozdrawiam.  Arek

@ Gronkowiec złocisty
Joanna Rogala – witam wszyst-
kich. Wiem, że temat gronkow-
ca złocistego był już poruszany 
na forum i wszystkie te informa-

cje są oczywiście bardzo przydat-
ne. Ja jednak mam prośbę do od-
wiedzających forum, którzy mieli 
jakiekolwiek doświadczenia z tym 
paskudztwem, o to, żeby odświe-
żyli informacje. Interesują mnie 
WSZYSTKIE szczegóły dotyczące 
walki z gronkowcem za pomocą 
Alveo oczywiście. Jeżeli ktoś byłby 
tak miły i mógł również udostęp-
nić wyniki badań.

•  Monika – witam!  Mój sy-
nek (3 latka)  gdzieś  nabył 
to paskudztwo  (prawdopodob-
nie w szpitalu) i często chorował, 

miał ciągłe zapalenie migdałków 
i wiecznie zatkany nos. Okaza-
ło się, że ma w nosogardle gron-
kowca złocistego i znajoma po-
leciła mi Alveo. Po 3 tygodniach 
picia choroba dała o sobie znać 
ostatni raz, ale już zdecydowa-
nie łagodniej. Teraz już mija 
3,5 miesiąca picia i nasze choro-
by się skończyły(właśnie wybie-
ramy się na badania, aby upew-
nić się, że  już go wykurzyliśmy ). 
Maluszek jest pogodny, lepiej się 
rozwija. Każdemu polecam pi-
cie preparatu, a szczególnie tym, 
co mają gronkowca.  Antybioty-

ki radzę odstawić, bo gronkowca 
i tak nie zwalczą, a zniszczą od-
porność. Pozdrawiam.

  • Sabina Kryda – serdecznie 
witam. Na spotkaniu w Krośnie 
dyrektor naszej sieci regional-
nej, nie będę wymieniała nazwi-
ska, powiedziała, że spotkała się 
z przypadkiem gronkowca zło-
cistego. Po wypiciu przez chore-
go czterech butelek Alveo nie by-
ło po nim śladu. Więc należy pić 
Alveo –  jednemu organizmo-
wi pomogą 4 butelki,  drugiemu 
więcej butelek tego preparatu.

Z forum Akuny
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Alveo i odchudzanie 

@ Marcin, Gość 
Czy Alveo ma właściwości odchu-
dzające?

@ Piotr Brożek, Weteran Forum
Alveo nie ma właściwości odchu-
dzających ani też nie powoduje 
przybierania na masie. Owszem, 
może się zdarzyć sytuacja, że oso-
ba pijąca Alveo przybiera lub tra-
ci na wadze. Jest to jednak spo-
wodowane dążeniem organizmu 
do osiągnięcia optymalnej wagi  
– optymalnej dla organizmu, lecz 
niekoniecznie dla nas. A chcącym 
stracić zbędne kilogramy sugeruję, 
żeby zacząć stosować odpowiednią 

dietę (prawidłowo się odżywiać – 
nie mylić z głodzeniem się) oraz 
uprawiać dużo ruchu.

@ Gość. Alveo miętowe wspoma-
ga spalanie tłuszczów. Mnie udało 
się pozbyć zbędnego zapasu tłusz-
czu na udach i pozbyć się celluli-
tisu – dzięki temu zrozumiałam, 
co to znaczy, że Alveo odblokowu-
je i oczyszcza komórki. Wspomnę 

tylko, że na wadze straciłam ma-
ło, ale cieszę się z tego, bo nie schu-
dłam tam, gdzie nie powinnam. Pi-
ję już 25 butelkę (13 miesiąc 2 x 
dziennie). Pozdrawiam wszystkich 
pijących i tych, którzy mają zamiar 
to robić.

@ Witam!!! Oczywiście, że Alveo 
nie ma właściwości odchudzają-
cych. Jednak jeżeli przybieranie 
na wadze jest spowodowane ja-
kimś rozregulowaniem, to Alveo, 
doprowadzając do równowagi, mo-
że spowodować jej ustabilizowanie. 
Osobiście miałem takie przypadki 
tylko u osób z niedowagą,  nie zaś 
z nadwagą.  Pozdrawiam. Mariusz 
Węgrzyn.

@ Tomasz Olszewski, Częsty By-
walec Forum  Zgadzam się w peł-
ni z Panem Piotrem. Piję  już Alveo 

od prawie dwóch lat i nie straciłem 
zbędnych kilogramów – a kilka 
ich mam. Zdałem sobie sprawę, że 
Alveo nie pomoże mi na tę przy-
padłość, gdy nie zmienię obecne-
go stylu życia – siedzącego trybu, 
setek godzin za kółkiem itp. Bajka 
stara jak świat, prawda? Natomiast 
zauważyłem, że po jakimś cza-
sie skończyły się u mnie wszystkie 
niedomagania związane z funkcjo-
nowaniem przewodu pokarmo-
wego – i chwała temu „syropowi”.  
Pozdrawiam.

Alveo i mięśniaki 

@ Dyda, Gość 
Jak Alveo ma się do mięśnia-

ków macicy, czy wpływa 
na nie w jakiś sposób?

@ Tak. Liderka  mojej gru-
py pozbyła się torbieli i mię-
śniak zmniejszył się o poło-
wę, a pije trzecią butelkę.  Po-
zdrawiam. J. Kryński

@ Bartosz Stachowiak, Gość  
U mojej żony wykryto mię-
śniaka w czasie ciąży (roz-
miar 3x4 cm). Obecnie jeste-
śmy szczęśliwymi rodzicami 
7-miesięcznego  synka, a mię-
śniak ma wielkość 9 mm.

@ Witam!!  Wpływ Alveo 
na mięśniaki jest niezwy-
kle efektywny W końcu picie 
Alveo pomaga nam dopro-
wadzić organizm do home-
ostazy – równowagi natu-
ralnej, poprzez co wszystkie 
procesy  zaczynają przebie-

gać w nim w sposób prawidłowy, 
a o to w końcu chodzi, żeby być 
zdrowym. Pozdrawiam. Mariusz 
Węgrzyn
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Jasny umysł, mocne ner-
wy
Zapewnia lepsze dotlenienie ko-
mórek mózgowych, a tym sa-
mym lepszą koncentrację; dzia-
ła antystresowo.

Mocne serce, zdrowe na-
czynia krwionośne
Wzmacnia pracę serca, reguluje 
ciśnienie, przywraca sprężystość 
ścian naczyń krwionośnych, ob-
niża poziom negatywnych frak-
cji cholesterolu we krwi. Fun-
dusz Rozwoju Kardiochirurgii 
zaleca preparat Alveo w profi-
laktyce chorób serca.

Prawidłowe funkcjonowa-
nie układu pokarmowego
Reguluje funkcję całego układu 

trawiennego poprzez optymali-
zację składu i ilości soków żo-
łądkowych, reguluje poziom cu-
kru, harmonizuje pracę wątroby 
i woreczka żółciowego, stymulu-
je pracę nerek.

Sprężystsze mięśnie  
i stawy
Działa antyreumatycznie i zapo-
biega powstawaniu artretyzmu, 
przyspiesza i reguluje przemianę 
materii, obniża poziom substan-
cji toksycznych w organizmie.

Lepszą kondycję, lepsze 
samopoczucie
Powoduje szybsze wydziela-
nie kwasu mlekowego z mięśni 
i serca oraz lepsze odżywienie 
wszystkich tkanek.

Większą odporność prze-
ciw obciążeniom i choro-
bom
Działa tonizująco i immunomo-
dulująco, posiada działanie prze-
ciwalergiczne, przeciwzapalne, 
antybakteryjne i antywirusowe. 
Ma działanie rewitalizujące i re-
mineralizujące.

Profilaktykę chorób nowo-
tworowych 
Zawiera całą gamę antyoksydan-
tów, które wspólnie zwalczają 
niebezpieczne wolne rodniki.

Dłuższą młodość
Zapewnia równowagę bioche-
miczną, stymuluje prawidło-
wy rozwój komórek, przyspie-
sza procesy gojenia i regeneruje 

wszystkie tkanki, opóźnia pro-
cesy starzenia poprzez stymula-
cję procesu produkcji koenzy-
mu Q10 przez nasz organizm. 
Wzmacnia potencję i płodność.
Reasumując: Alveo wspiera pra-
widłową funkcję homeostazy 
wrodzonego systemu wewnętrz-
nych mechanizmów dostoso-
wawczych, w tym zdolności or-
ganizmu do zachowania równo-
wagi podstawowych parametrów 
biologicznych, dzięki sprawnej 
czynności układów regulacyj-
nych.
Sposób użycia: Jedną miarkę 
dziennie (28-56 ml), najlepiej pół 
godziny przed jedzeniem. Moż-
na stosować maksymalnie cztery 
do pięciu miarek dziennie.

Zioła

Co nam daje Alveo? 




