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Sądzę, że wiele
osób
powiedziałoby, iż
nie mogą bez nich
żyć. Niestety,
cukierki nie mają
wielu dobrych
składników.
Ponadto cukier
znajduje się teraz
w wielu
produktach.
Znajdziemy go
prawie wszędzie.
Najwięcej jest go
w napojach
gazowanych i
energetyzujących,
cukierkach,

deserach
mlecznych i
zbożowych.
American Heart
Fundation
opracowało
rekomendacje,
które wyglądają
następująco: w
codziennej diecie
mężczyzn nie
powinno się
znaleźć ponad 9
łyżeczek cukru, w
diecie kobiety 5
łyżeczek, a w
przypadku dzieci
powinny to być nie
więcej niż 3

łyżeczki. Jest to
mało w
porównaniu do
ilości, którą zwykle
spożywamy.
Podam przykład,
w klasycznej
puszce Coca-Coli
znajduje się aż 7
łyżeczek cukru.
Jest to bardzo
dużo w
porównaniu do
rekomendowanej
miary. Dlatego
warto zastępować
słodycze i słodkie
napoje innymi
rzeczami.

Na przykład
owocami. Można
zrobić z nich soki,
koktajle,
lemoniadę, sałatki
owocowe itd. Są
to o wiele
zdrowsze opcje,
które zawierają
witaminy i sole
mineralne. Mają
również mało
kalorii. W
Internecie
możemy też
znaleźć mnóstwo
przepisów na
ciasteczka i ciasta
bez cukru.

Czasami robię
takie ciasteczka i
większość osób
nie może
uwierzyć, że nie
ma w nich ani
trochę cukru.
Niestety dosyć
trudno jest totalnie
unikać cukru.
Możemy jednak
spróbować
spożywać go jak
najmniej i zastąpić
go innymi
rzeczami.

Antonina Kubacka

Nie znam osoby, która nie lubi słodyczy. 

Słodki świat
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Zdrowy cukier AK
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Urządzenie to
można
porównać do
"skracacza"
pasów. W
telewizji
emitowana jest
reklama
pokazująca
zatrzymanie
przez policjanta
samochodu na
kontrolę.
Dziecko jest
zapięte w pasy
przytrzymane
tym
urządzeniem.
Dziecko
tłumaczy
policjantowi, że
zastępuje ono
fotelik
samochodowy.
W spocie
reklamowym
dowiadujemy
się, że
przewożenie
dzieci w takich
pasach bez
fotelika ani
podstawki nie
grozi
mandatem. Na
tym urządzeniu
zostały
przeprowadzone
testy. Mimo iż w
reklamie
usłyszymy o
homologacji,
okazuje się, że
urządzenie to
nie spełnia
standardów
bezpieczeństwa.
Podczas testów

okazało się, że
dziecko zapięte
w Smart Kid
Belt podczas
wypadku
najprawdopodobniej
doznałoby wielu
ciężkich
obrażeń, m.in.
wątroby,
śledziony,
części jelit
(jeżeliby w
ogóle udało mu
się przeżyć).
Producent
mówi, że z
takim
"skracaczem"
pasów nie
dostaniemy
mandatu, lecz
nie o to chodzi
w przewożeniu
dzieci,
najważniejsze
jest ich
bezpieczeństwo.
Dużo lepszym
rozwiązanie jest
fotelik
samochodowy.
W takim foteliku
najlepiej jest
jeździć jak
najdłużej.
Obecnie na
rynku
dostępnych jest
wiele rodzajów
fotelików. Do
każdego
dziecka w
różnym wieku i
wadze można
dopasować
odpowiedni
fotelik. Fotelik

w przedziale
wagowym 15-
36kg  jest
produktem
zapewniającym
dodatkową
ochronę całego
tułowia.
Szczególnie
podczas
zderzeń
bocznych fotelik
chroni naszą
głowę, klatkę
piersiową oraz
miednicę.
Prawidłowo
dobrany fotelik
odpowiednio
poprowadzi pas
biodrowy, aby
podczas
zderzenia
czołowego jak
najbardziej
chronić narządy
podróżującego.
Nigdy nie
uzyskamy
takich
zabezpieczeń
używając pasa
Smart Kid Belt.
Na rynku
ogólnodostępne
są też podkładki
podwyższające
dziecko. One,
podobnie jak
Smart Kid Belt,
nie są
najlepszym
rozwiązaniem i
powinniśmy
wprowadzić je
dopiero, gdy
dziecko 

wyrośnie z
wszystkich
typów fotelików
samochodowych,
ale nie będzie
jeszcze dość
duże, aby móc
jeździć bez
dodatkowych
zabezpieczeń. 
Jeżeli macie
młodsze
rodzeństwo i
wraz z
rodzicami
zastanawiacie
się nad
zakupem Smart
Kid Belt, weźcie
pod uwagę

opinie i testy i
zastanówcie się,
czy to na pewno
taki dobry
pomysł.
Kupując fotelik
pamiętajcie, że
każdy fotelik
przed jego
zakupem
powinniśmy
przymierzyć w
samochodzie
oraz sprawdzić,
czy
prowadzenie
pasów oraz
wysokość
zagłówka są
odpowiednie

dla dziecka,
które będzie w
nim
podróżowało.
Powyższe
informacje
uzyskałam od
osób, które są
fachowcami w
tej dziedzinie i
na co dzień
zajmują się
doborem
odpowiednich
fotelików dla
naszych braci i
sióstr.

Julia Banasiak

Ostatnio na rynku pojawiły się pasy Smart Kid Belt. Mają one zastąpić fotelik samochodowy dla dzieci i
zapewnić im bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem.

Smart Kid Belt - czy to może zastąpić fotelik samochodowy?

Dobre rady! JB
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Większość osób boryka się z pytaniem:

Jaki kolor będzie modny
tego lata? 

Co zrobić ze starymi ubraniami i butami?

Porządki w szafie

W tym roku
projektanci
polecają
wszystkie
odcienie
zieleni, ale
najbardziej
neonowy
zielony. Tak jak
można
zauważyć w
większości
sieciówek, np.
Bershka są
neonowe golfy,
spodnie,
spódnice,
okulary i wiele
innych rzeczy.
Modny jest
także kolor
koralowy,
profesjonalnie
nazywa się go
"Living Coral".
Jak sama
nazwa

wskazuje
projektanci brali
przykład z
pięknych raf
koralowych. Na
to lato będą
modne także
kolory takie jak
na przykład
subtelne
odcienie koloru
niebieskiego,
słoneczna
cytryna, czyli
ciepły i bijący
radością żółty,
cudowny
pudrowy róż,
bijący blaskiem
kolor
pomarańczowy
oraz ziemista
paleta barw,
czyli większość
odcieni brązów,
np.
czekoladowy

brąz. Jeżeli
chodzi o
ubrania, to na
wybiegach
pojawiają się
plisowane
spódnice,
kombinezony i
nie tylko. W tej
chwili z
kategorii
dodatków na
czasie będą
kapelusze,
podobno im
większe - tym
bardziej
spektakularne i
po prostu
lepsze.

Pola Broniecka

Niektórzy z nas
co jakiś czas
robią porządki w
szafie i znajdą
tam rzeczy,
które są na
niego za małe
lub po prostu
nie chce już ich
nosić. Jednak
większość z
tych osób nie
wie, co zrobić z
niepotrzebną
odzieżą. W
Lubinie w kilku
punktach
znajdują się
specjalne
kontenery, do
których można
wrzucać
używane
ubrania, które
trafiają później
do ludzi, którzy
ich potrzebują.
Na terenie
naszego miasta
znajduje się
kilkadziesiąt

takich
pojemników.
Jednakże nie
jest to jedyna
opcja. Można
również
poszukać w
Internecie, czy
ktoś z
pobliskiego
otoczenia nie
potrzebuje
rzeczy, które
akurat chciałeś
bądź chciałaś
wyrzucić. Z
butami można
zrobić podobnie
- oddać je
komuś
potrzebującemu,
by on mógł z
nich korzystać.
Lecz warto
pamiętać, kiedy
oddaje się
nieużywane
przedmioty
ubogim ludziom,
aby były one
niezniszczone

i czyste.
Człowiek,
któremu
oddajesz swoje
rzeczy, może
odebrać to jako
brak szacunku,
a jeśli rzecz
będzie
zniszczona, nie
przyda mu się
to i może on po
prostu wyrzucić
przedmiot do
śmieci. Mam
nadzieję, że
pomogłam wam
w rozwiązaniu
swojego
problemu i chcę
was zachęcić
do oddawania
swoich ubrań i
butów, bo mogą
one być
używane przez
innych.

Kinga
Stachowska

Pudła na stare ubrania

To jest modne!

KS

PB
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Sposób
leczenia zależy
od wady oraz
od decyzji
klienta. Aparat
ruchomy
zakłada się na
parę godzin
(najczęściej na
noc). Noszenie
takiego sprzętu
trwa dłużej, niż
noszenie
aparatu stałego.
Aparat ruchomy
jest tańszy od
stałego.
Pierwszy
kontakt z
aparatem
ruchomym jest
specyficzny i
pacjent może
odczuwać lekki
dyskomfort. Na
temat aparatów
stałych wiemy
trochę więcej,
ponieważ same
takie
posiadamy. Jest
on
zdecydowanie
droższy od
ruchomego,
ponieważ stały
kosztuje kilka
lub kilkanaście
tysięcy za oba

łuki, a za aparat
ruchomy
zapłacimy od
300 do 600
złotych. Z racji
tego, że jest to
aparat, który
nosimy cały
czas, to musimy
na niego
bardziej uważać
i bardziej o
niego dbać.
Lekarz po
założeniu
przekaże nam
wszystkie
informacje, jak
obchodzić się z
aparatem, na
przykład co
możemy jeść,
jak czyścić
aparat lub jak
postępować w
czasie awarii.
Istnieje wiele
rodzajów
aparatów:
przezroczysty
(kosmetyczny),
z różnymi
kolorami
gumeczek lub
"zwykły'', czyli
taki bez
gumeczek. 

Aparaty mogą
być wykonane z
różnych metali,
takich jak złoto
czy srebro. Taki
aparat nosi się
od roku do
nawet trzech
lat. Czas
noszenia jest
uzależniony od
wady i chęci
klienta. Drut,
który łączy
wszystkie
zamki,
występuje w
różnych
grubościach.
Zaczyna się od

najcieńszego
łuku
leczniczego, a z
każdą wizytą
ortodonta
dobiera kolejny
rozmiar. Po
założeniu
aparatu trzeba
uczęszczać na
kontrole. Na
wizyty
chodzimy około
co 6 tygodni.
Przed
założeniem
aparaciku
lekarz wykonuje
nam dwa
zdjęcia

radiologiczne
oraz wycisk
uzębienia. Na
podstawie
wycisku
dentysta
odlewa naszą
gipsową
szczękę. Po
zdjęciu sprzętu,
aby nasze ząbki
nie powróciły
na swoją dawną
pozycję, należy
nosić aparat
retencyjny lub
specjalne
nakładki na
zęby. Aparat
retencyjny

to mały drucik
umocowany od
wewnętrznej
strony zębów.
Według nas
aparat pomimo
swoich wad jest
dobrą opcją dla
osób, które
chcą się leczyć
i zmienić
wygląd swoich
zębów.

Emilia Łagun i
Milena
Kaczmarek

Ludzie, aby poprawić jakość swojego zgryzu, chodzą na wizyty do ortodonty. Jeżeli pacjent zdecyduje
się na leczenie, to lekarz proponuje założenie aparatu stałego lub noszenie ruchomego.

Aparatki
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