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Ludzie wypijają o około 10% więcej wina, 
gdy podawane jest w większych niż zazwy-
czaj kieliszkach, choć w takiej samej ilości. 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl

Według badań 42% Polaków je ziemniaki jako dodatek do obiadu. Tylko 4% z nas wybiera 
ryż, zaś po kaszę sięga tylko 2% rodaków. Ponad  połowa Polaków deklaruje, że najbardziej 
lubi tradycyjne polskie potrawy.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie wskazuje, że przecięt-
ne spożycie soli przez Polaków wynosi 11 g, podczas gdy Świa-
towa Organizacja Zdrowia rekomenduje spożycie soli nie więk-
sze niż 5 g, co daje objętość mniej więcej małej łyżeczki. Spożycie 
soli w Polsce przekracza zatem ponad dwukrotnie zalecane 
wartości. Najwięcej spożywamy tzw. soli ukrytej czyli zawartej 
w gotowych produktach takich jak chleb, wędliny, sery. Zdradli-
we są również mieszanki przypraw mające często na pierwszym 
miejscu w składzie właśnie sól. Najwięcej solącymi grupami 
osób są emeryci i renciści. Co istotne, nadmierne spożycie soli 
obserwuje się również u 90% dzieci do 3 roku życia! Naukowcy 
przekonują, że rodzimy się bez preferencji smaku słonego i jest 
on nam obojętny. Tymczasem to dorośli dosalają potrawy dzie-
ciom kształtując tym samym ich przyszłe (niekoniecznie dobre) 
nawyki. Nadmierne spożycie soli zwiększa ryzyko nadciśnienia 
tętniczego i chorób sercowo–naczyniowych. Warto zastanowić 
się nad tym chwilę, nim po raz kolejny sięgniemy po solniczkę.
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POLSKA ZIEMNIAKIEM STOI

CZY WIESZ, ŻE…?

SOLĄ W OKU



Poranna kawa budzi nas do życia, dodając energii na pierwsze godziny naszego dnia i... 
redukuje cellulit. Kawa to źródło kofeiny, bo o niej głównie mowa, która zawiera środki prze-
ciwutleniające, chroniące skórę przed wpływem wolnych rodników. Dobroczynnego wpły-
wu kofeiny na pomarańczową skórkę i wiotką skórę nie docenia wielu „kawoszy” pijąc swój 
ulubiony napój. Jak się okazuje kawa może być tanim i skutecznym kosmetykiem, który 
pomaga w walce z cellulitem, ujędrnia skórę i nadaje jej elastyczności. Jeżeli twojej skórze 
brakuje jędrności, zmagasz się z widocznym cellulitem i wiotką, zaczerwienioną skórą, po-
myśl o peelingu kawowym!

Zaburzenia erekcji to powszechny problem, 
dotyczy bowiem 10% mężczyzn na całym 
świecie. Występuje przede wszystkim u pa-
nów, którzy ukończyli 40 rok życia, jednak 
coraz częściej problem pojawia się również 
u młodszych mężczyzn. Według Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Seksualnej z po-
wodu zaburzeń erekcji cierpi blisko 1,7 mln 
Polaków. Jak wynika z badań GFK Polonia, aż 
65 % z nich ukrywa ten fakt i nie zgłasza się 
do lekarza z poczucia wstydu i obawy przed 
odrzuceniem przez partnerkę. To duży błąd! 
Bo skuteczność leczenia zaburzeń erekcji jest 
bardzo wysoka i wynosi ponad 70%. Przy-
czyną zaburzeń erekcji mogą być różne cho-
roby, takie jak: cukrzyca lub miażdżyca, sto-
sowanie niektórych leków lub używek oraz 
stres i depresja. Dlatego drodzy mężczyźni 

Z najnowszych badań przeprowadzo-
nych w Wielkiej Brytanii wynika, że więk-
sze spożycie czekolady zmniejsza ryzyko 
chorób sercowo-naczyniowych. Krótko 
mówiąc, czekolada jest dobra dla... serca! 
Uczeni przeanalizowali dane dotyczące 
21 mln osób. Okazało się, że osoby jedzą-
ce najwięcej czekolady były o 12% mniej 
narażone na rozwój chorób serca i o 23 % 
rzadziej chorowały na udary mózgu, w po-
równaniu do osób, które nie jadły jej wcale. 
Badani też chętniej sięgali po czekoladę 
mleczną niż gorzką. Wyniki badań zostały 
opublikowane w magazynie "Heart".
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MĘSKI PROBLEM

CZEKOLADA JEST 
ZDROWA?

ZNAMY SPOSÓB NA 
CELLULIT!

ciekAWOSTki

jeżeli macie problem z erekcją nie stosujcie 
suplementów z internetu, nie czekajcie na 
cud! Zgłoście się do seksuologa lub urologa. 
Lekarz specjalista postawi diagnozę i wdroży 
odpowiednią terapię lub skieruje na kolejne 
badania. Jeśli przyczyną zaburzeń erekcji są 
problemy natury psychologicznej niezbędna 
będzie wizyta u seksuologa lub psychologa. 
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PEELING ANTYCELLULITOWY Z KAWY I OLEJU KOKOSOWEGO

Składniki:
• szklanka kawowych fusów (wcześniej świeżo zaparzonych i dokładnie odsączonych),
• 5 łyżeczek oleju kokosowego,
• 2-3 łyżeczki soli kuchennej lub cukru.

Używaj schłodzonych lub po prostu ostudzonych fusów z kawy, mieszając je z solą 
lub cukrem oraz roztopionym wcześniej w kąpieli wodnej olejem kokosowym. Dla 
uzyskania lepszych efektów zalecane jest, aby przed kąpielą wykonać szczotkowanie 
ciała, głównie miejsca objęte cellulitem, specjalną rękawicą lub szorstką szczotką. Po 
zmoczeniu ciała możesz przystąpić do masażu przygotowanym peelingiem, a po kilku 
minutach umyj skórę naturalnym, delikatnym mydłem.
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