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e 11k&~ bakterie
;sza w Wielkiej Brytanii orga-

leI<arZyzalecila, by doktorzy
:d1odzi1i do pracy w krawa-

le nosili fartuchów, gdyz mo-

nosic grozne bakterie, od-

a arrtybiotyki. Krawaty rzad-
rane, a lekarskie fartuchy tez
Mieniane codziennie.
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wynI1dsa prawdziwe?
:00 opublikowano rezultaty
tttich badan, przeprowadzo-
, USA na 50 tys. kobiet.
) sie, ze dieta uboga
cz, a bogata w owoce, wa-
I produkty z pelnego ziarna...
lie obniza znaczaco ryzyka
serca, ani raka piersi.

gorzka dobra na serce
awalkówgorzkiejczekolady
Ie pozwala uniknac chorób
twierdza naukowcy szwaj-
. Chodzi tu o czekolade, któ-
NYsoka zawartosc masla
vego. Zawiera ona wiecej
wtleniaczy, niz wiekszosc
WWspozywczych, wlacznie
rtOOym winem.

~ chorobomprzyzebia
otyle sa bardziej narazone na
rj dziasel i tkanek przyzebia,
I badaczez USA.Zwiazane
z faktem, ze tkanka tluszczo-

dzieIa bialka (cytokiny) pobu-
e stany zapalne w organizmie.

a amerykanskie objety ponad

eGYosób.

Z wizyta Uuzdrowicielki

Leczniczasilanatury
u MalgorzatyWorsztynowiczlecza sie cale sach.Nigdyniewsiadalemdo ujelamnietym,zewszystkoco
rodziny. Umiejetnosci odziedziczyla po dziadku autobusu.Bylo to bardzoklo- mówilabylologiczne- tluma-
ki
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d ' potliwe. Pan Maciej byl prze- r:L'fpan Maciej. - Dziekijej te-
ory nau Ja O serwowac przyro e. razony,kiedyw centrumon- rapii,biegunjdustaly.Moge

..J
ej specjalnoscto dia- kologiiwykrytou niegozapa- ... dziszyc jak
gnoza. potrafi znalezc lenie jelitagrubegoorazdróg ., 7 hazdyczla-
PrLyCZyDechorobyna- zólciowych- chorobeprawa- ,~ + "/,wiek, upra-

wet na odleglosc. dzacado maxskosciwatroby. y..,. wiamsporty.
- Mojatrzymiesiecznacórka Szukalpomocyu biotempeu- PacjenciMal-

znalazla sie w szpitalu - wspo- tów.- MalgorzataWorsz- gorzaty Worszty-
mina pani lza P. ZWmzawy. tynowicz nowicz wypelniaja
_ Mialaopuchliznena twarzy ankiete na stronie
iwysokagoraczke.Dzieckoza- www.biofil.netiopisuja
czeloumierac.Lekarzebez- dokladnieto, co im dolega.
skuteczniepodawalianty- Biotempeutkapotrafiznalezc
biotyki. Zdesperowana PrLyCZyDechoroby.Wykony-
matka zadzwonilawów- stujeprzytymwiedzez zakre-
czas do Malgorzaty su mdiestezjii bioenergotem-
Worsztynowicz.Biote- piL Zabiegiuzdmwianiadu-
mpeutkazezdjecia~ chowego uzupelnia ziolami,
czytala, ze niemowle homeopatia, dieta. - Moje
ma atak poszczepien- umiejetnosci odziedziczylam
ny. Polecilalek home- . po dziadku,którynauczylmnie
opatyczny dostepny r obserwowacprzyrode-tluma-
w aptece. Nazajutrz r:L'f.- Dzis wiem,ze onajest
dziecko odzyskalo . . ~: najlepszymlekarstwem.

zdrowi~.- lv!0j~rodzi- nk- ,k~ASf\i ;: Wedlugjejreceptury,pra-
na,.mOlznUJormkorzy-. t . .'.J. t\ ~; ;. dukowanesa ~~etyki. na-
staja z pomocy paru . . .:: '.' t' .~,\" turalne, zaWIeraJacenune-
Malgosi,boniktinnynie './L.~:'§ L\ ',', raly,ziolai wyciagihome-
jest w stanie pomóc ~~J!J;g;:l \ . opatyczne. Te srodki nie
- tlumar:L'fpani lza. .;'~'::!..:§i:~\ '. tylkoodmladzaja,alesku-
- MamyMalgosie,wiec .';:'i~r;~;~

J

.~ tecznie wspomagajatern-
nicnamsieniestanie. ' it.;.{d; .~:: pie skóry w przypadkach

-Od10lath..lemleczo- .~.'N:.}:j::::' ~.., lus7'1"TUt'V , bielactwa oraz
UJ" ~ ., .. - l -J-J,

ny na biegunki przez róz- .i..~;: :E.i:J,' tradziku. RMPr
nych lekarzy- opowiada ,"~. :./' #i .fi
pan Maciej w., który pra- '":''':::'J.',::'r" , Malgorzata Worsztynowicz

cuje w bankowosci. - Cha- .' ',~. ~;t:: .' .; . .; potrafi ustalic przyczyne
dzilemdopracyw pamper-,,', .t",>, \;..:.i chorobyswojegopacjenta.

Dokuczami POWi jacybólbarku
Gram w tenisa. Niestety,od
zesz/egorokudokuczami ból
barku.Corobic?

Roma B. z Lodzi

Przyczyn bólu barku

mole byc wiele.

innych organów. Jezeli ból
pochodzi z samego barku, le-
czenie powinno byc prowa-
dzone przez ortopede. Terapia
potrwa ponad trzy miesiace.
Dobiera sie ja indywidualnie,
podstawa jest stosowanie le-
ków przeciwbólowych i prze-
ciwzapalnych. Po ostrym
okresie choroby zwyklewpro-
wadza sie leczenie fizjotera-
peutyczne - cwiczenia po-
zwalaja zwiekszyc zakres ru-

chu ramienia,' wzmacniaja
miesnie barku. Trzeba

Bark moze ulec zapaleniu
czy powaznemu urazowi.Nie-
jednokrotnie przyczyna dole-
gliwosci bywa tez innescho-
rzenie, najczesciej choroba
kregoslupa w odcinku szyj-
nym, zwlaszcza dolnych kre-
gów. Bólem barku moga ob-
jawiac sie równiez schorze- ~

nia serca, pluc czy narza- I
dów jamy brzusznej. Dla-

(

tego przed rozpoczeciem
leczenia nalezy wyklu-
czyc mozliwosc chorób

\
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pamietac, ze samodzielne
próby rozciagania barku
w momencie nasilonego bólu
moga skonczyc sie uszko-
dzeniem torebki stawu ra-
miennego czy zerwaniem
sciegien miesni barku. Ból
barku dobrze znany jest oso-
bom uprawiajacym sport. Pa-
ni Romie zalecilbym konsul-
tacje z ortopeda. Niewyklu-
czone, ze trzeba bedzie zmie-
nic rakiete tenisowa na lzej-
sza i popracowac nad
wzmocnieniem miesni barku.


