
 stan zdrowia

36 |  d b a m  o   z d r o w i e  



stan zdrowia 

NASZ EKSPERT  
Grzegorz Pawłowski
COACH ODDECHEM,  
AUTOR KSIĄŻKI „ODDECH  
– ODDYCHAJ ŚWIADOMIE,  
ŻYJ PEŁNIEJ”

ODDYCHAJ
pełną 
piersią

TWOJE EMOCJE I ODDECH  
SĄ NIEROZERWALNIE ZE SOBĄ ZWIĄZANE.  

JEŚLI CHCESZ UZDROWIĆ JEDNO Z NICH,  
SKUP SIĘ NA DRUGIM.

Sylwia Stodulska-Jurczyk
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To naturalny, izotoniczny roztwór wody 
morskiej do nawilżania oraz higieny nosa nie-
mowląt od 1. miesiąca życia, dzieci i dorosłych. 
Może być stosowany w przypadku uczucia 
zatkanego nosa podczas przeziębienia, 
kataru siennego czy przebywania w suchym 
otoczeniu. Sól zawarta w wodzie morskiej 
rozrzedza wydzielinę, przynosząc komfort 
i ulgę przy wysuszonych błonach śluzowych 
oraz problemach z oddychaniem spowodo-
wanych zalegającą gęstą wydzieliną. 

Zawiera wodę morską pozyskaną z głębin 
Oceanu Atlantyckiego, bogatą w naturalne 
składniki mineralne i pierwiastki śladowe: 
jod, cynk, miedź, żelazo i mangan. 

Wielkość opakowania: 30 ml;  100 ml.

WODA MORSKA,  
wyrób medyczny

Czy wiesz, że prawidłowe oddychanie 
to jedno z najbardziej skutecznych na-
rzędzi, jakie możesz wykorzystać do po-

prawy zdrowia? Im pełniejszy oddech, tym lep-
sze samopoczucie i dłuższe życie. 

– Aż 70 proc. naszej energii życiowej pocho-
dzi właśnie z oddychania i jednocześnie 70 proc. 
toksyn usuwamy w ten sposób. Dzięki właści-
wemu oddechowi możemy: poprawić swoje 
zdrowie, kondycję i nastrój, zniwelować stres, 
zwiększyć koncentrację, kreatywność, popra-
wić przyswajanie pokarmów, opóźnić procesy 
starzenia, odzyskać równowagę i wewnętrzny 
spokój, zwiększyć poziom zadowolenia z życia 
seksualnego, a także poprawić relacje z inny-
mi – wylicza Grzegorz Pawłowski, coach odde-
chem. – Spłycając go, narażamy ciało i samo-
poczucie na szereg przykrych konsekwencji. 
– podkreśla. Żeby to dobrze wyjaśnić, proponu-
je porównać oddychanie do jazdy samochodem 
na dwóch rodzajach paliwa. – Na gorszym do-
kądś na pewno dojedziemy, ale z trudem. Tan-
kując paliwo wyższej klasy, lepiej zasilające sil-
nik, mamy gwarancję bezpiecznej i sprawnej 
podróży. A przecież wiadomo, że jakość jazdy, 
szczególnie na długich dystansach, ma znacze-
nie – podkreśla nasz ekspert.

MYŚLISZ, ŻE ODDYCHANIE JEST BANALNĄ CZYNNOŚCIĄ? 
Żeby wpompować dziennie 8 tysięcy litrów po-
wietrza do płuc o pojemności 100 mkw., musisz 
zrobić 20 tysięcy porządnych wdechów. Taka 
ilość powietrza jest ci niezbędna do prawidłowe-
go funkcjonowania. Wraz z krwią do wszystkich 
komórek ciała rozprowadzany jest tlen, co po-
zwala ci lepiej radzić sobie ze stresem, regene-
rować organizm i cieszyć życiem. 

–Niestety większość ludzi używa na co dzień 
najwyżej jednej trzeciej możliwej objętości płuc 
– tłumaczy ekspert. 

Właściwie oddychając, zapewniasz  
sobie nie tylko dobry stan zdrowia,  
lecz także samopoczucie. Dlatego poświęć 
chwilę na kilka głębokich wdechów.
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Zestaw zawiera: nebulizator, ustnik zakrzywiony, 
maski dla dorosłych i dzieci, przewód powietrza 
oraz filtry powietrza. Nebulizator wraz z inhalato-
rem przeznaczony jest do leczenia astmy,  
POChP oraz innych schorzeń układu  
oddechowego, podczas których wymagane  
jest stosowanie leku w postaci aerozolu.  
Przeznaczony jest do użytku dla jednego pacjenta.

ZESTAW AKCESORIÓW DO INHALATORA
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Idealny produkt do terapii domowej dla dzieci 
i dorosłych. Urządzenie jest łatwe w użyciu,  
co sprawia, że kuracja prowadzona jest szybko, 
bezpiecznie i wygodnie. Dzięki małej wielkości  
cząsteczek (MMAD < 2,6 µm) oraz wysokiej 
prędkości nebulizacji (> 0,35 ml/min) inhalator 
umożliwia wysoką wchłanialność podawanych  
leków, aby dotrzeć w najgłębsze rejony płuc.  
Badania potwierdzają 800 godzin ciągłej pracy  
inhalatora w systemie 30 min pracy/ 5 min spoczynku. 

Produkt ma 3-letnią gwarancję. 

INHALATOR COMPACT, TŁOKOWY 

Jego zdaniem główną przyczyną takie-
go stanu, oprócz współistniejących cho-
rób i niewłaściwych nawyków (np. palenie 
papierosów), są emocje, a w zasadzie ich 
powstrzymywanie. – Nie chcę czuć tego, 
co czuję, więc spłycam lub wstrzymuję od-
dech. Kiedy jestem szczęśliwy, to natural-
nie oddycham głęboko – wyjaśnia. 

BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ NIEDOTLENIENIE NIE 
JEST DOBRE DLA TWOJEGO CIAŁA, A ZWŁASZCZA DLA 
MÓZGU. – Większość ludzi oddycha na mini-
malnym poziomie energii, który pozwala 
tylko przetrwać – tłumaczy Grzegorz Paw-
łowski. Zdaniem eksperta większość ludzi 
żyje w ten sposób latami, aż zaczyna im to 
przeszkadzać w codziennym życiu, a tak-
że w relacjach i związkach. 

Jeśli odkryją przyczynę swoich proble-
mów i zaczną pracować nad jakością od-
dechu, efekt będzie zauważalny niemal 
natychmiast. – Zmiana tempa i głęboko-
ści oddechu wywołuje zmiany w substan-
cjach uwalnianych w mózgu. Wśród nich 
znajduje się wiele endorfin i innych substan-
cji, m.in. znoszących ból – mówi. Ale jakość 
oddychania możesz też poprawić, śmiejąc 
się często i upawiając sport. Wysiłek zmu-
sza płuca do cięższej pracy, dzięki czemu 
pogłębia się oddech. A więc spaceruj, pły-
waj, idź na rower – po prostu ruszaj się. 

Kiepski dzień w pracy? Kłótnia 
z partnerem? Daj sobie 1-2 minuty  
na świadomy oddech. Potraktuj  
to jako medytację. Weź głęboki wdech. 
„Posłuchaj” przez chwilę, co się dzieje 
w twoim ciele, jakie towarzyszą  
ci uczucia. Jeśli to lęk, niepokój,  
bezsilność czy złość, oswojenie się 
z nimi będzie lepsze niż „zamiatanie 
ich pod dywan”. One i tak z tobą  
zostaną, osłabiając cię. Natomiast 
kiedy pozwolisz sobie na ich wysłu-
chanie, pozostaniesz w mocy,  
a one będą słabnąć, a nierzadko 
„rozpuszczać się” i znikać.

RÓB TO ŚWIADOMIE
Usiądź wygodnie i wyprostuj kręgosłup.
Rozluźnij mięśnie i poobserwuj myśli.  
Zacznij przyglądać się oddechowi, weź głębszy 
wdech do brzucha i swobodnie wypuść  
powietrze. Obserwuj, jak brzuch faluje.  
Miej świadomość każdego wdechu i wydechu. 
Ćwiczenie powtarzaj w seriach po 10, codziennie.

Szybki  
reset

Spokój, optymizm, odpowiednia dawka ruchu 
i brak nałogu nikotynowego to sprawdzony 
przepis na dobrą wentylację organizmu.
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