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CUDOWNA MOC ALOESU
Aloes zwyczajny (Aloe vera), inaczej nazywany barbadoskim, to roślina znana już
starożytnym. Stosowano go wtedy na różne skaleczenia oraz oparzenia, gdyż przyspieszał gojenie się skóry. Wykorzystywano go również na bóle stawów oraz dolegliwości żołądkowe. Jest to sukulent, który ma wszechstronne zastosowanie i obecnie
przeżywa swoją „drugą młodość” zarówno w kosmetyce, oraz jako produkt spożywczy i składnik leków. Przeważnie możemy go spotkać na terenach pustynnych
lub półpustynnych w swoim naturalnym środowisku, jednak rozpowszechnił się
już na całym świecie, gdzie panują podobne warunki jak na pustyni.
Składnika, którego aloes posiada najwięcej, bo aż około 99%, to woda. Dużą
jego część stanowi również błonnik
pokarmowy, najważniejszymi jednak
składnikami aloesu są substancje bioaktywne, których jest blisko 270. Są to
m.in.:

•
•
•
•

witaminy – A, E, C, cholina, kwas
foliowy,
antrachinony – aloina i aloe-emodyna,
tłuszcze, w tym kwasy tłuszczowe
takie jak: arachidonowy, linolowy,
stearynowy czy palmitynowy,
aloezyna,

•
•
•
•

różne enzymy,
kwasy organiczne (jabłkowy, winowy,
cytrynowy) i kwas salicylowy,
mikroelementy (chrom, selen, potas,
sód, wapń, żelazo, miedź, cynk),
aminokwasy egzo- i endogenne.

Wszystkie te składniki mają działanie
przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, przeciwbakteryjne, immunomodulujące, przeciwzapalne oraz odżywcze.

WPŁYW NA URODĘ
Aloes swoje zastosowanie w kosmetyce i dermatologii ma głównie przez
swoje właściwości antyoksydacyjne.
Chroni on komórki przed starzeniem
się. Składniki, które za to odpowiadają
to witaminy A, E oraz C i związki takie
jak dysmutaza ponadtlenkowa oraz peroksydaza glutationowa. Interesującym
jest fakt, iż wyciąg ze starszej rośliny
(ponad trzyletniej) ma dużo większe
działanie antystarzeniowe niż wyciąg
z młodego aloesu.
Dzięki działaniu przeciwzapalnemu i antyseptycznemu, stosowanie
żelu z aloesu jest pomocne
w leczeniu łuszczycy.
Polisacharydy, które
zawiera aloes, pobudzają wytwarzanie
włókien kolagenowych, co pomaga
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COLDREX JUNIOR C, (300 mg + 5 mg + 20 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Skład: Jedna saszetka zawiera: paracetamol (Paracetamolum) 300 mg, chlorowodorek fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum) 5 mg, kwas askorbowy (Acidum ascorbicum) 20 mg. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy
lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katarem) u dzieci w wieku 6-12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Przyjmowanie: zydowudyny, inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tygodni po zakończeniu ich stosowania. Stosowanie u dzieci poniżej 6 lat. Podmiot odpowiedzialny: Perrigo Poland Sp. z o.o.
COLDREX MAXGRIP C, tabletki. Skład 1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum), 25 mg kofeiny (Coffeinum), 5 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum), 20 mg wodzianu terpinu (Terpinum hydratum), 30 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum) Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Eurocol Sunset Yellow (mieszanina (Eurocol Sunset Yellow E110) + sodu chlorek) Wskazania do stosowanie Leczenie objawów przeziębienia i grypy, takich jak: gorączka, dreszcze, bóle głowy, bóle gardła, bóle kostne i mięśniowe, katar. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na paracetamol, kwas askorbowy, kofeinę, fenylefrynę, wodzian terpinu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek, choroba alkoholowa. Przyjmowanie zydowudyny, stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tygodni po ich ostatnim zastosowaniu. Produktu Coldrex MaxGrip C nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie
do obrotu Perrigo Poland Sp. z o. o.
COLDREX MAXGRIP, (1000 mg + 10 mg + 40 mg)/saszetkę, proszek do sporządzania roztworu doustnego. Skład: 1 saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum), 10 mg chlorowodorku fenylefryny (Phenylephrini hydrochloridum), 40 mg kwasu askorbowego (Acidum ascorbicum). Substancje o znanym działaniu: 1 saszetka zawiera: 3,73 g sacharozy i
129,15 mg sodu. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, objawowe leczenie grypy lub przeziębienia, przebiegających z gorączką, dreszczami, bólem głowy, bólem gardła, nieżytem nosa (katarem). Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność wątroby lub ciężka
niewydolność nerek, choroba alkoholowa. Przyjmowanie zydowudyny, stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i okres 2 tygodni po ich ostatnim zastosowaniu. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Perrigo Poland Sp. z o.o.
COLDREX COMPLEX GRIP proszek do sporządzania roztworu doustnego. Skład: 1 saszetka zawiera: 500 mg paracetamolu, 200 mg gwajafenezyny, 10 mg fenylefryny chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Sacharoza 2077 mg, aspartam (E 951) 12 mg, sód 129 mg. Wskazania do stosowania: Krótkotrwałe, doraźne łagodzenie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie, takich jak ból, ból głowy, nieżyt nosa, ból gardła, dreszcze i gorączka oraz ułatwianie odkrztuszania przy kaszlu produktywnym. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na paracetamol, gwajafenezynę, fenylefryny chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; Ciąża i karmienie piersią; Zaburzenia czynności wątroby lub
ciężkie zaburzenia czynności nerek; Choroba serca i zaburzenia sercowo-naczyniowe, w tym ciężka niedokrwistość hemolityczna; Nadciśnienie; Nadczynność tarczycy; Cukrzyca; Guz chromochłonny; Stosowanie u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; Stosowanie u pacjentów aktualnie przyjmujących inne leki zawierające paracetamol;
Jaskra z zamkniętym kątem; Stosowanie u pacjentów przyjmujących beta-blokery; Stosowanie leku jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tygodni; Stosowanie u pacjentów z jaskrą lub zatrzymaniem moczu; Stosowanie u pacjentów przyjmujących aktualnie inne leki sympatykomimetyczne
(takie jak leki obkurczające naczynia, zmniejszające łaknienie i leki psychostylmulujące podobne do amfetaminy). Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Perrigo Poland Sp. z o.o.
SEBIDIN 5 mg + 50 mg, tabletki do ssania 1 tabletka zawiera substancje czynne: Chlorhexidini dihydrochloridum (chlorheksydyny dichlorowodorek) 5 mg Acidum ascorbicum (kwas askorbowy) 50 mg. Substancje pomocnicze o znanym działaniu (w jednej tabletce): sacharoza 546,8 mg; czerwień koszenilowa (E124) 0,05 mg. Wskazania do stosowania: Miejscowe
leczenie objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorheksydynę, kwas askorbowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Perrigo Poland Sp. z o.o.
SEBIDIN INTENSIVE, 5 mg + 5 mg, tabletki do ssania. Skład: 1 tabletka do ssania zawiera: 5 mg chloroheksydyny dichlorowodorku (Chlorhexidini dihydrochloridum) i 5 mg benzokainy (Benzocainum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sód. Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w tabletce, to znaczy lek uznaje się za “wolny od sodu”. 1 tabletka
zawiera 10 mg sodu cyklaminianu (E 952) i 2 mg sacharyny sodowej (E 954). Wskazania do stosowania: Leczenie miejscowych objawów o umiarkowanym natężeniu w bezgorączkowym przebiegu infekcji jamy ustnej i gardła, którym towarzyszy ból. Łagodzenie takich dolegliwości jak: ból gardła, podrażnione gardło, bezgłos, stany zapalne błony śluzowej w postaci
drobnych owrzodzeń błony śluzowej – aft. Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Methemoglobinemia lub methemoglobinemia w wywiadzie medycznym. Podmiot
odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Perrigo Poland Sp. z o.o.
ORIGINAL TYMIANEK I PODBIAŁ (100 mg + 100 mg)/pastylkę, pastylki twarde. Skład: Substancje czynne: Thymi herbae extractum spissum (3,5-4,5:1) 100 mg ekstrahent – woda do ekstrakcji Tussilaginis farfarae folii extractum spissum (4,5-6,0:1) 100 mg ekstrahent – woda do ekstrakcji Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, glukoza ciekła. Jedna
pastylka zawiera 1,2 g glukozy ciekłej i 2,07 g sacharozy. Wskazania do stosowania: Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w celu łagodzenia: chrypki, kaszlu związanego z przeziębieniem oraz pomocniczo w nieżytach błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję
pomocniczą. Nadwrażliwość na inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae – dawniej Compositae) lub jasnotowatych (Lamiaceae – dawniej Labiatae). Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Perrigo Poland Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa
XYLORIN, 550 μg/ml, aerozol do nosa, roztwór 1 ml roztworu zawiera 550 mikrogramów ksylometazoliny chlorowodorku (Xylometazolini hydrochloridum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorek benzalkoniowy 0,018 mg/dawkę, co odpowiada 0,2 mg/ml. Wskazania do stosowania: Wskazaniem do stosowania produktu Xylorin jest leczenie objawowe
zapalenia błony śluzowej nosa (w tym alergicznego) i zatok przynosowych. Produkt jest stosowany miejscowo w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej nosa występującego w zapaleniu błony śluzowej nosa (w tym alergicznego) i zapaleniu zatok przynosowych oraz wspomagająco w leczeniu zapalenia ucha środkowego będącego następstwem przeziębienia.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, jaskra z wąskim kątem przesączania, nadwrażliwość na produkty adrenergiczne, przyjmowanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, przyjmowanie inhibitorów MAO, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa, po zabiegach usunięcia przysadki i po
zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: Perrigo Poland Sp. z o.o.
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PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ, K TÓRA ZAWIERA WSKAZANIA, PRZECIWWSKAZANIA,
DANE DOT YCZĄCE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH I DAWKOWANIE ORAZ INFORMACJE DOT YCZĄCE
STOSOWANIA PRODUK TU LECZNICZEGO, BĄDŹ SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ,
GDYŻ KAŻDY LEK NIEWŁAŚCIWIE STOSOWANY ZAGRAŻA T WOJEMU ŻYCIU LUB ZDROWIU.
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w gojeniu ran oraz przyspiesza regenerację uszkodzonej skóry. Można
z powodzeniem stosować go przy
alergiach skórnych, egzemach i zmianach potrądzikowych na skórze. Będzie również łagodził pieczenie oraz
swędzenie podrażnionej skóry. Aloes
stosowany na skórę nawilża ją i działa
ujędrniająco.
W jakich kosmetykach możemy znaleźć wyciąg z aloesu? Są to m.in.
szampony, kosmetyki do nawilżania
skóry, żele oczyszczające, pasty do
zębów czy produkty do pielęgnacji
delikatnej skóry w okolicach oczu.
Możemy go również znaleźć w pomadkach do ust ze względu na jego
działanie zmiękczające naskórek oraz
nawilżające.
Wyciąg z aloesu działa również łagodząco po ukąszeniach czy użądleniach owadów.

WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWE
Składniki zawarte w aloesie zmniejszają
szkodliwość benzopirenu (jeden ze składników smogu). Zapobiegają one wiązaniu
się cząsteczek tego związku w wątrobie,
dzięki czemu zmniejszają oddziaływanie
benzopirenu na DNA. Dodatkowo związek
alona ma działanie osłaniające oraz zmniejsza rozwój naczyń krwionośnych w guzie
nowotworowym. Kolejnym składnikiem
aloesu jest emodyna, którą badacze wykorzystują do tworzenia nowych leków
onkologicznych m.in. na mięsaka.

ALOES ZWIĘKSZA ODPORNOŚĆ ORGANIZMU
Ten sukulent zwiększa zdolności naszego organizmu do walki z bakteriami oraz
innymi patogenami. Za tę właściwość
odpowiadają dwa związki: acemannan
i lektyna. Stymulują one wytwarzanie
leukocytów oraz odpowiedź immunologiczną organizmu.

Natomiast antrachinony odpowiadają
za działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz antywirusowe. Działają
one podobnie do tetracykliny, czyli antybiotyku o szerokim spektrum działania.
Wodny wyciąg z liści aloesu stosowany
jest w nawracających infekcjach górnych
dróg oddechowych, które są wywołane
przez wirusy lub bakterie. Zalecany jest
również w stanach obniżonej odporności.

WSPOMAGANIE LECZENIA
SCHORZEŃ UKŁADU TRAWIENNEGO
Działanie wspomagające aloesu w przypadku chorób układu pokarmowego ma
związek z występowaniem w nim polisacharydów, które działają przeciwzapalnie.
Dodatkowo roślina ta jest pożywką dla
bakterii symbiotycznych więc sprzyja
namnażaniu się dobrej mikroflory jelitowej. Wykorzystywany jest przy leczeniu
wrzodów dwunastnicy oraz żołądka, przy

INTENSYWNE NAWILŻENIE
DLA SKÓRY SUCHEJ
HYDRO SENSITIA
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Dostępne w zestawach promocyjnych

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE
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łagodzeniu stanów zapalnych w zespole
jelita drażliwego i chorobie Leśniowskiego - Crohna.
Innym działaniem na układ pokarmowy
aloesu jest jego wspomaganie stymulacji
jelita do pracy. Odpowiadają za to zawarte w nim antrachinony. Wspomagają
metabolizm i działają przeczyszczająco
przy zaparciach. Aloes poprawia działanie
kosmków jelitowych, które odpowiadają
za wchłanianie substancji odżywczych.
Wyciąg z aloesu działa żółciopędnie
i żółciotwórczo, dlatego może być stosowany wspomagająco w zaburzeniach
funkcjonowania wątroby. Może również
wspomagać gospodarkę węglowodanowo-tłuszczową przyczyniając się do
utrzymania prawidłowego poziomu glukozy oraz cholesterolu we krwi.

WYKORZYSTANIE ALOESU
W WARUNKACH DOMOWYCH
Aloe vera możemy bez problemu hodować w doniczce na naszym parapecie
i korzystać z jego cudownych właściwości. Wystarczy, że odłamiemy liść, przekroimy go, a jego soczysty miąższ zetrzemy

na tarce. Tak oto uzyskany surowiec w postaci żelu możemy stosować na skórę
twarzy w celu jej nawilżenia i ujędrnienia,
czy posmarować poparzenia słoneczne,
aby zmniejszyć ból oraz przyspieszyć ich
wygojenie. Również, jeżeli ukąsi lub użądli
nas jakiś owad, możemy posmarować to
miejsce kawałkiem aloesu, co złagodzi
objawy ukąszenia.
W sklepach ze zdrową żywnością lub aptekach możemy kupić sok z aloesu. Przy
zakupie warto sprawdzić skład, najlepiej,
jeżeli będzie to sok 100% z miąższem.
Sok taki możemy stosować zarówno
wewnętrznie jak i zewnętrznie, w obu
przypadkach sprawdzi się bardzo dobrze
i złagodzi wiele dolegliwości. Rozcieńczony sok może nam posłużyć jako tonik
do twarzy lub płukanka do włosów. Sok
z aloesu możemy również pić. Zaleca
się picie jednej łyżki soku rozcieńczonej
w połowie szklanki wody trzy razy dziennie, najlepiej przed posiłkiem. Można również przyjmować sok w postaci gotowej,
czyli wypić jedną łyżkę nierozcieńczonego soku. Osoby chcące stracić na wadze
mogą przeprowadzić kurację dwutygodniową z wykorzystaniem soku z aloesu.

Aloes ma właściwości przeczyszczające,
jednak nie są one tak bardzo inwazyjne
jak inne substancje czy leki o tym samym
działaniu. Dodatkowo, jeżeli wybierzemy
sok z miąższem, to będzie on ograniczał
nadmierne łaknienie dzięki zawartemu
w miąższu błonnikowi. Trzeba jednak
pamiętać, aby nie nadużywać takiego
soku i nie stosować go stale, ponieważ
może doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania jelit, a to może skutkować
wzdęciami oraz przewlekłymi zaparciami.
Jak widać aloes barbadoski jest rośliną
o wszechstronnym zastosowaniu. Wykorzystywany jest zarówno przez producentów kosmetyków jak i przemysł
farmaceutyczny. Dzięki jego bogactwu
składników nie dziwi nas jego popularność, zwłaszcza że produkty na jego bazie mogą być w pełni naturalne. Trzeba
jednak uważać, gdyż jest to roślina i może
wywołać reakcje alergiczne. Dodatkowo
kobiety w ciąży lub karmiące piersią oraz
dzieci poniżej 12. roku życia nie powinny
stosować aloesu doustnie.
GABRIELA ZAWERACZ
Pracownik Apteki

Dzienna wartość spożycia (DWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniach poszczególnych
preparatów. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę
i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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