
ZINE#3

CREATIVE STUDIO www.zdrowostki.pl
KLIKNIJ PO WIĘCEJ!

https://www.zdrowostki.pl
https://www.instagram.com/zdrowostki/


CREATIVE STUDIO www.zdrowostki.pl
ŚWIADOMIEJESZ

W  październiku 2020 roku Martyna Żmuda-Trzebiatowska aka Zdrowostki 
i   Szymon Witczak aka #NIENARAZ spotkali się w   Warszawie i   szukali 
pomysłu na siebie. Oboje znali się wcześniej ze współpracy z  marką DayUp.

Idea Świadomiejesz to przede wszystkim słuchanie i   odkrywanie siebie. 
Rozmowa z   wewnętrznym ja: co lubimy, czego nie, co sprawia nam 
przykrość, a   co wpływa na nasze zadowolenie. To kiełkowanie decyzji 
o   zmianach, które powinny się u   nas wydarzyć, aby być po prostu 
radośniejszymi, zdrowszymi i   szczęśliwszymi ludźmi. Nasze życie nie 
musi być zaplanowane przez przekazy reklamowe, media, polityków, przez 
influencerów, którzy chcą nas edukować jak mamy żyć czy przez utarte 
schematy znane nam od dziada pradziada - od lat.

MY NIE MUSIMY ŻYĆ JAK INNI, 
MY MOŻEMY ŻYĆ JAK CHCEMY. 

Pandemia zatrzymała ludzi w   domach, ale świat pędzi każdego dnia 
coraz szybciej. Nie jesteśmy w  stanie zatrzymać rozwoju technologii, ale 
możemy ograniczać jej konsumpcję. Internet stwarza ogrom możliwości 
zdobywania wiedzy, ale jednocześnie wpędza miliony ludzi w  kompleksy, 
że nie są NAJNAJNAJ. Nikt taki nie jest. 

Oboje wierzymy, że nie tylko zdrowe jedzenie oraz czytanie składów to 
klucz do spokojnej głowy. Idea Świadomiejesz to pokazywanie drogi do 
bycia bardziej świadomymi ludźmi.
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KLIKNIJ W NUMEREK

Trochę na luzie, bo zrobiło się już ciepło i miejmy nadzieję, że słoneczko 
będzie nam świeciło do września. Wiemy, że majówka się skończyła 
i odliczacie dni do urlopu/ wakacji.

MY TEŻ ! 
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O WSPÓŁPRACACH

W kwietniu dużooooooo się działo. Byliśmy obecni przy dwóch premierach 
DOBREJ KALORII z kategorii przekąsek. Liczba nowości od rodzinnej 
firmy z Częstochowy była jednak dużo większa. Aby dowiedzieć się więcej - 
warto wejść na ich Insta lub przejść się na wege półki w sieciach handlowych, 
ponieważ liczba “wege mięska” jest już naprawdę pokaźna, a sezon grillowy 
wystartował! 

NIE MA NIC LEPSZEGO NIŻ DZIAŁANIA Z FIRMAMI, 
KTÓRE JEMY REGULARNIE, BO JE PO PROSTU LUBIMY!

Wróciliśmy również do wspólnych działań z wodą CECHINI. 
To jeden z pierwszych partnerów, z którym Martyna współpracowała. 

PIJEMY ICH WODĘ NA CO DZIEŃ, DLATEGO NIE WYMYŚLAMY HISTORII, 
PONIEWAŻ ONA TWORZY SIĘ KAŻDEGO DNIA. CZEKAJCIE NA KOLEJNE 

RUCHY I PAMIĘTAJCIE O PICIU WODY! (NIE TYLKO PIWKA!) 

Kwiecień to również nowości. 
Zrobiliśmy pierwszą współpracę całym zespołem. 
MARKA MAVEAT 

O WSPÓŁPRACACH
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PREMIERA MITU

Żywność genetycznie modyfikowana brzmi groźnie. Brzmi trochę tak, 
jakby tylko szaleni naukowcy mieli się tym zajmować. Budzi kontrowersje 
od wielu lat, a jak widzimy na opakowaniu znaczek „BEZ GMO” to jakoś 
wewnętrznie się uspokajamy.

Na czym tak naprawdę polegają modyfikacje genetyczne żywności? 
Najkrócej mówiąc, na wprowadzaniu fragmentu pożądanego genu do 
materiału genetycznego rośliny w  warunkach laboratoryjnych. I  nie ma 
to nic wspólnego z  tymi wszystkimi zdjęciami pomidorów nakłuwanych 
strzykawką, które wyskakują po wpisaniu w google „żywność GMO”.

PO CO SIĘ MODYFIKUJE ŻYWNOŚĆ? 

Po pierwsze dla ulepszenia właściwości agrotechnicznych (wzrost i plonowanie 
roślin), ale też dla poprawy cech żywieniowych, sensorycznych lub przetwórczych 
surowców roślinnych – wzbogacenie w  witaminy, składniki mineralne, 
wielonienasycone kwasy tłuszczowe, aminokwasy. Modyfikacje pozwalają też 
na wzrost roślin w  niekorzystnych warunkach klimatycznych, przedłużenie 
ich trwałości czy zmniejszenie ilości stosowania pestycydów. Najczęściej 
modyfikowanymi roślinami są kukurydza i soja, których modyfikacje sprawiają, 
że są bardziej odżywcze i odporne na szkodniki, dzięki czemu nie trzeba się ich 
pozbywać za pomocą owadobójczych środków chemicznych.

P R O D U K T Y  G M O

> > > > > > > > > > > > > > >
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PREMIERA MITU

Żywność genetycznie modyfikowana może przynosić ogromne 
korzyści. Dobrym przykładem jest Złoty Ryż. W  Azji południowo-
wschodniej wiele osób (szczególnie dzieci) cierpi na niedobór 
witaminy A, której niewystarczające spożycie może powodować ogrom 
negatywnych skutków, z  czego najpoważniejsze są ślepota, a  nawet 
śmierć. Ze względu na wysokie spożycie ryżu w  tamtym obszarze 
świata, naukowcy postanowili rozwiązać ten problem bardzo prostym 
sposobem – modyfikując ryż w  odmianę o  wysokiej zawartości 
witaminy A. Inny przykład: w  Bangladeszu uprawia się bakłażany, 
przy produkcji których kręcą się konkretne szkodniki, uszkadzające 
plony. Żeby je unicestwić, rolnicy muszą je spryskiwać bardzo silnymi 
środkami owadobójczymi, których skuteczność i tak pozostaje nędzna 
(plony wynoszą 30-60%). Dzieje się to wszystko w  trudnych dla 
rolników warunkach – środki te są wyjątkowo silne, podrażniające 
drogi oddechowe i  cały układ oddechowy. Brak stosownych masek 
podczas oprysków sprawia, że środki te są zwyczajnie toksyczne dla 
ludzi. Zmodyfikowano więc odmianę bakłażanów, odpornych na 
te konkretne szkodniki. Okazało się, że nie tylko zminimalizowano 
używanie szkodliwych dla ludzi środków chemicznych, ale też 
zwiększyło plony (zyski z pozyskiwanych bakłażanów GM były ponad 
6-krotnie wyższe w stosunku do tradycyjnych upraw).

P R O D U K T Y  G M O

> > > > > > > > > > > > > > >
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Głównym zarzutem żywności GM jest to, że jest 

„NIENATURALNA”. 
Że krzyżuje się gatunki nie wiadomo jak i  nie wiadomo co z  tego 
wyniknie. Problem w tym, że ludzie robili to od zawsze. Krzyżowano 
krzaczki pomidorów o  gęstych gałęziach z  tymi, które miały dużo 
owoców, żeby powstały idealne. Selekcjonowano tylko najlepsze okazy 
do ponownego sadzenia. Modyfikacje genetyczne roślin są z nami od 
początku pierwszych upraw, robiono to po prostu innymi narzędziami. 
Różnica jest taka, że to w naturalnych warunkach nie mamy pewności, 
co wyniknie z nieznanych połączeń. W laboratorium wiemy i wszystko 
kontrolujemy.

Bibliografia:
1. Bohdan Achremowicz, Agata Wawrzyniak ,,Żywność zmodyfikowana genetycznie – szanse i  zagrożenia’’ Nauka 
2/2016 s.171-179
2. Teresa Korbutowicz ,,Żywność genetycznie modyfikowana na świecie – zagrożenia czy korzyści’’ DOI 10.34616/23.19.117
3. GMObiektywnie ,,Uprawa bakłażana Bt w Bangladeszu” Tomasz Zalewski
4. Anna Ziębicka FoodFakty  ,,Niewykorzystana szansa Złotego Ryżu’’ 2018

P R O D U K T Y  G M O
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GOŚCINNY ARTYKUŁ

Może wydawać Ci się, że nad wszystkim, ale czy na pewno? 
Teoria stworzona przez Juliana Rottera mówi o  tym, iż ludzie mają 
odmienne sposoby interpretowania przyczyn rzeczy, jakie im się 
przydarzają. 

LOC, Z ANGIELSKIEGO LOCUS OD CONTROL DZIELI SIĘ NA:

ZEWNĘTRZNY LOC, 
jest to umiejscowienie ośrodka kontroli w czynnikach zewnętrznych. 
W praktyce, jest to przekonanie, że niewiele od Ciebie zależy. Osoby 
z zewnętrznym LoC wierzą, że to zewnętrzne siły takie jak: los, pech czy 
szczęście determinują ich doświadczenia. Nie czują odpowiedzialności 
za swoje zachowania, ponieważ żyją w przekonaniu, że nie mają wpływu 
na to, co się im przydarza. Niechętnie nabywają nowe kompetencje, 
ponieważ nie widzą zależności między wkładaną pracą, a rezultatem.

WEWNĘTRZNY LOC  JEST ODWROTNOŚCIĄ. 
Osoby z wewnętrznym umiejscowieniem poczucia kontroli, wierzą, że 
rezultaty ich działań, zależą od nich samych. Częściej więc podejmują 
działania, mają poczucie odpowiedzialności, za swoje życie, wybory 
i osiągnięcia. W trudnej sytuacji podejmują próbę jej zmiany. Uważają, 
że ich wkład, praca, kompetencje, wypracowane relacje, mają wpływ 
na rezultat i komfort życia. 
Jak jest u Ciebie? Zdarza Ci się mówić, że miałeś pecha, albo szczęście? 
Osoby z wewnętrznym LoC. mają większą łatwość w osiąganiu celów. 
Częściej będą podejmować się trudniej pracy, bo wiedzą, że w  ten 
sposób osiągną rezultat i będą się rozwijać. U  osób z  wewnętrznym 
LoC porażki będą wywoływać  poczucie winy, u tych z zewnętrznym 
poczucie krzywdy. 

KRZYSZTOF
OCHMANNAD CZYM MASZ KONTROLĘ?

> > > > > > > > > > > > > > >
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GOŚCINNY ARTYKUŁ

Może wydawać się, że to podobne uczucie, jednak w  teoriach 
psychoanalitycznych twierdzi się, że poczucie winy jest znacznie bardziej 
dojrzałym i mniej toksycznym przeżyciem niż poczucie krzywdy.
Cechy osobowości nie są łatwą rzeczą do zmiany, ale ich zmiana nie jest 
niemożliwa. Warto zacząć nad sobą pracować. 

CO MOŻESZ ZROBIĆ, JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ Z ZEWNĘTRZNYM LOC? 
Poniżej przedstawię kilka sposobów na pracę nad sobą. Jednak musisz 
wiedzieć, że czasami przyczyny mogą być bardzo głęboko i  w  takich 
wypadkach warto udać się po pomoc do specjalisty. Nie tylko zaoszczędzisz 
czas, ale będziesz lepiej poprowadzony. 

A TUTAJ KILKA SPOSOBÓW NA PRACĘ:
1. ZROZUMIENIE POJĘCIA I CHĘĆ DO ZMIANY. 
Samo nazwanie i uświadomienie sobie tego tematu, to już dużo.

2. Wzmacnianie poczucia kontroli. Obserwuj siebie i analizuj.  
Poszukaj sytuacji w swoim życiu, gdzie włożona praca wpłynęła dobrze 
na osiągnięty cel. Zapisuj te sytuacje, żeby widzieć efekty, to motywuje 
do zmian.

3. ZMIEŃ SWOJE SŁOWNICTWO.  
Zamień: spróbuję -> zrobię to, może -> na pewno, nic się nie da zrobić 
-> poszukam czegoś, co mogę zrobić, co ma być, to będzie -> zrobię 
wszystko, co w mojej mocy, aby było tak, jak chcę.

4. Regularność - to nie przyjdzie przy pierwszej próbie.  
Małe kroki czynią wielkie zmiany.

KRZYSZTOF
OCHMANNAD CZYM MASZ KONTROLĘ?

> > > > > > > > > > > > > > >
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Warto się zastanowić nad rzeczami, które jesteśmy w stanie 
kontrolować, jest to nasze działanie, słowa. Mamy wpływ na 
nasze myśli ale też na zachowania innych. Rezultat jednak 
jest poza naszą kontrolą. Np. W przypadku podwyżki mamy 
kontrolę nad naszymi kompetencjami, włożoną pracą, możemy 
wpływać na decyzję poprzez dobrze poprowadzoną rozmowę 
oraz argumentację. Ostateczna decyzja jest jednak poza naszą 
kontrolą.

Podsumowując - pamiętaj, że popadanie w skrajności, to nie 
jest efekt, o który warto walczyć. Przeanalizuj sobie jak często 
pomyślałeś, że w danej sytuacji miałeś szczęście, lub pecha 
podczas, kiedy to Twoje działanie doprowadziło do efektów.

To, że uciekł Ci autobus, to nie kwestia prześladującego Cię 
pecha, tylko tego, że za późno wyszedłeś, lub odjechał nieco 
wcześniej.

TRZYMAM KCIUKI :)

KRZYSZTOF
OCHMANNAD CZYM MASZ KONTROLĘ?
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ZDROWOSTKOWE Q&A

1.CZYM SĄ KUBKI SMAKOWE?
DLACZEGO NIEKTÓRE RZECZY SĄ DLA NAS ZA OSTRE?

Kubki smakowe to takie receptory umieszczone na języku, które 
„przesyłają” do mózgu informacje o rodzaju smaku. Kiedyś mówiło 
się, ze konkretne partie języka odpowiadają za swoiste smaki, dzisiaj 
wiemy, ze to nieprawda. Dawniej (bardzo, bardzo dawno temu) 
służyły nam do odróżniania produktow jadalnych od niejadalnych: 
gorzkie kojarzyliśmy z czymś, co nas odstraszało, za to wszystkie 
słodkie owoce były bardzo przyjemne!Wyróżniamy pięć smaków: 
SŁONY, SŁODKI, KWAŚNY, GORZKI I UMAMI (mięso-przyprawowy). 
UCZUCIE OSTROŚCI TO NIE SMAK A... BÓL! 

2.DLACZEGO SKÓRKA OD BANANA JEST ŻÓŁTA? 

Zacznijmy od tego, ze natura jest niesamowita! Wszystkie owoce 
pochodzą z kwiatów (dlatego botanicznie pomidor i ogórek to owoce!). 
Kwiaty są kolorowe, żeby były widoczne dla zapylaczy, dzięki którym 
możliwe jest wytworzenie owoców. Owoce są zazwyczaj kolorowe, żeby 
zwierzęta mogły je dostrzec, zjeść, a potem roznieść niestrawione pestki 
podczas porannej toalety. Ale dlaczego akurat banany są żółte, a nie np. 
pomarańczowe to nie wiem ;)))

PROSTE PYTANIA/ PROSTE ODPOWIEDZI

> > > > > > > > > > > > > > >
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ZDROWOSTKOWE Q&A

3. JAK ODTŁUSZCZA SIĘ MLEKO? 
CZYM SIĘ RÓŻNI MLEKO 0,2 % OD 3,2 %?

Mleko w przemysłowej produkcji odtłuszcza się w specjalnej 
wirówce za pomocą siły odśrodkowej. Tradycyjna, swojska metoda, 
którą praktykowały małe gospodarstwa polegała na grawitacji!  
Tłuszcz wypływał na powierzchnie i ręcznie zbierano jego nadmiar. 
Procenty, które widzimy na opakowaniu to zawartość procentowa 
tłuszczu - jeśli na opakowaniu widzimy 3,2% to oznacza, ze 100 
gramach mleka mamy 3,2 g tłuszczu. 

4. Ile kalorii powinno jeść dziecko i dlaczego?
Ile tłuszczy? Ile białka? Czy idzie to wyliczyć???

To zależy! 
Wszystkie te dane są zależne od wielu czynników. Wszystkie odpowiedzi 
znajdują się w Normach Żywienia dla populacji Polski i są dostępne dla 
wszystkich online

PROSTE PYTANIA/ PROSTE ODPOWIEDZI

> > > > > > > > > > > > > > >
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ZDROWOSTKOWE Q&A

5. GDZIE ROŚNIE KASZA? CZYM JEST? 

Kasza to produkt, który powstaje bezpośrednio ze zbóż. 
Można powiedzieć, ze kasza rośnie na polu! W zależności 
od technologii procesu produktu, kasza z tego samego 
zboża może się różnić. Na przykład z pszenicy wyrabia 
się kasze manną, bulgur czy kuskus.

6. JAJKA - KIEDY SĄ TAKIE DO JEDZENIA I WIADOMO, 
ŻE NIE MA W NICH KURCZACZKA? 

Jajka, które jemy są świeże i zbierane krótko po tym, jak kura 
je zniosła. Żeby powstał z jaja kurczaczek potrzeba specjalnych 
warunków (np. Odpowiedniej temperatury), których po zbiorach 
nie ma. To tak samo jak z nasionami słonecznika, które mamy 
w domowej szafce. Same z siebie nie zaczną rosnąć, wypuszczać 
listków i się ukorzeniac. Ale jeśli dalibyśmy im odpowiednie 
warunki - wodę, słońce i glebę to zaczęłyby rosnąć!

PROSTE PYTANIA/ PROSTE ODPOWIEDZI
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PRZEPIS 

IZOTONICZNA LEMONIADA 
PIETRUSZKOWA

woda wysokomineralizowana CECHINI – 2 l 
 pietruszka – pół pęczka
 cytryna/limonka – 2 sztuki
 sól - 3 szczypty
 kurkuma – pół łyżeczki
 pieprz – 1 szczypta

Wszystkie składniki poza wodą blendujemy na gładką masę, po 
czym dolewamy wodę. Ta lemoniada jest na maksa kwaśna, więc dla 
wyrównania można dorzucić ksylitol lub erytrol.

WYTRAWNY SZPRYCEREK
Wino białe wytrawne

 Woda gazowana
 Świeże owoce – jagodowe, cytrusy
 Rozmaryn lub mięta

Proporcje dopasowuje się do własnych preferencji :)

N A W A D N I A N I E
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ZDROWOSTKI POLECAJĄ

MUZYKA ZDROWOSTKI.  TEAM

1.
2.

4.

6.
7.
8.

KALEO - No good

B I T A M I N A  -  D O M
Lykke Li – HIGHWAY TO YOUR HEART

Jan-rapowanie – anioły  

Shouse - Won’t forget you

VITO BAMBINO – POSZŁO

JVKE – Upside Down

TEAM SPOTIFY

https://open.spotify.com/playlist/3WwX20pYepa3MuVH6P979R?si=27764fbc00f74c95&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/3WwX20pYepa3MuVH6P979R?si=27764fbc00f74c95&nd=1
https://tidal.com/browse/playlist/583d692f-cdb1-4ba0-84ef-ad6543baffdc
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ZDROWOSTKI POLECAJĄ

FILMY ZDROWOSTKI.  TEAM

MARTYNA AKA ZDROWOSTKI
Nie film, a polski, stary i zapewne większości znany serial, w którym 
motywem przewodnim jest gotowanie :) Kojarzysz o jakim serialu 
mówię? Tak! To “PRZEPIS NA ŻYCIE”!!! TVN-owska produkcja, 
do której wróciłam po latach przerwy. Mimo, że serial jest z 2011 
roku, to dalej na maksa wciąga i chce się go więcej :)

ANIA  aka annathomas.dietetyk

Nie film, a serial – “W PUŁAPCE”. 
To dwusezonowy serial kryminalny, kręcony na Islandii, którego tytułowa 
pułapka jest tą niesamowitą wyspą. Nie ma tu typowego amerykańskiego 
klimatu - nie ma strzelanin, wybuchów i półnagich kobiet. Jest za to 
napięcie, wspaniałe krajobrazy, wgłębianie się w motywacje każdego 
z bohaterów i zwyczajne problemy.

> > > > > > > > > > > > > > >
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ZDROWOSTKI POLECAJĄ

FILMY ZDROWOSTKI.  TEAM

MICHALINA AKA MICHALINA.SZYDELKO

BATMAN – są różne opinie. Ja czekałam i się nie rozczarowałam. 
Świetny obraz i też bardziej ludzko przedstawiona postać Bruca 
Wayne’a. W końcu jakiś wiarygodny portret psychologiczny Batmana 
:)) Nie boga, a człowieka wierzącego w ideę. 
Chociaż Christiana Bale’a kocham całym sercem <3

NOWY POCZĄTEK – film z 2016 r., ale  jakoś mi umknął. 
Niby o kosmitach, ale główną bohaterką jest doktor lingwistyki. 
niesamowicie otwiera głowę i serce. Cudownie wrażliwy. Opowiada 
o inności, lęku przed nieznanym, o ludzkich mechanizmach i strachu.

SZYMON  aka szymito

W kwietniu nie obejrzałem żadnego filmu, ale odkryłem ciekawy 
podcast o gospodarce: 

https://open.spotify.com/show/0sG9XGuRSxWonkXRm0MokA?si=b63b8d31a6e2462c 
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PRODUKT ZDROWOSTKI.  TEAM

ANIA AKA ANNATHOMAS.DIETETYK
OLIWA CYTRYNOWA OD MAVEAT TO JEST COŚ PYSZNEGO!
 Nie przypuszczałam, że może być aż tak dobra, że mam ochotę jeść 
ją z samym chlebem. 

Jestem już stara, więc jara mnie kupno.. MEBLI. Fotele ogrodowe 
Skarpo to moja nowa ulubiona rzecz - to jedyne fotele jakie znam, 
które są wygodne na dłużej niż 15 minut. Spędzę w nich długie 
wieczory z przyjaciółmi w ogródku, czuję to!

SZYMON  aka szymito

Będąc na majówce na Lubelszczyźnie, ale jeszcze w kwietniu - kupiłem 
w lumpie kurtkę oraz spodnie za 30 ziko i był to wysoki poziom wygrywu

> > > > > > > > > > > > > > >
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ZDROWOSTKI POLECAJĄ

ZDROWOSTKI.  TEAM

MARTYNA AKA ZDROWOSTKI

PO TYM JAK WIELU MOICH ZNAJOMYCH NA MAKSA 
ZACHWYCAŁO SIĘ GRĄ “WSIĄŚĆ DO POCIĄGU”, 
POSTANOWIŁAM NIE BYĆ GORSZA I UZUPEŁNIĆ 
SWOJE I TAK JUŻ ZAPEŁNIONE GRATAMI PÓŁKI 
KOLEJNĄ GRĄ TOWARZYSKĄ ;) 
POWIEM JEDNO- TA GRA BYŁA STRZAŁEM W DYCHĘ! 
UWAGA - ONA WCIĄGA!!!

MICHALINA  aka miachalina.szydelko

SKARPETKI RÓŻOWE W WIŚNIE Z H&M! 

Paradoks. 
NIE LUBIĘ WIŚNI!

PRODUKT
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ZDROWOSTKI POLECAJĄ

ZDANIE ZDROWOSTKI.  TEAM

SZYMON AKA SZYMITO

,,JA WIEM, ŻE TY ROZUMIESZ O CO MI CHODZI, ALE JA 
NIE UMIEM TEGO TAK ZAPREZENTOWAĆ” - typowy Szymon 
tłumaczący 156 rzeczy naraz

MICHALINA  aka michalina.szydelko
Chorowałam dużo w kwietniu.. praktycznie ¾ miesiąca. 
Ciężko mi było coś oglądać z okładem na głowie, więc dużo słuchałam 
podcastów, muzyki, rozmyślałam i rozmawiałam z ludźmi. 
Polecam rozmowę Wojewódzkiego&Kędzierskiego z Panem Jurkiem 
Kryszakiem o twórczości, ale również o szkole aktorskiej. 
PO CO? CO CHCESZ MI POWIEDZIEĆ? JAKIE EMOCJE CHCESZ MI PRZEKAZAĆ?  
- to pytania. Bardzo ważne, które mam wrażenie, że często pomijamy. 
Zadaj je sobie w głowie, ułatwiają dużo jak znasz odpowiedź i wpływają 
na lepszą komunikacje. 

DRUGIEEE.. TO FILM BALKONOWY:
Jaki jest sens życia? Życie jest sensem.

> > > > > > > > > > > > > > >
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ZDROWOSTKI POLECAJĄ

ZDROWOSTKI.  TEAM

ANIA AKA ANNATHOMAS.DIETETYK

Z nawykami żywieniowymi jest jak z myciem zębów - robimy 
to nie zastanawiając się specjalnie. Gdy ktoś przychodzi do 
nas i mówi, żebyśmy zamiast prawą ręką zaczęli myć lewą - 
pojawia się dyskomfort. Tak samo jest ze zmianą nawyków 
żywieniowych - to pozornie łatwe, ale jak już się za to 
weźmiemy, okazuje się, że niby się da, ale jednak kiedyś było 
prościej. 

DAJMY SOBIE CZAS DO ZMIAN, NIE WSZYSTKO 
PRZYCHODZI OD RAZU!

MARTYNA  aka zdrowostki

“NIE PRZEJMUJ SIĘ RZECZAMI, NA KTÓRE 
NIE MASZ WPŁYWU”

ZDANIE
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ZDROWOSTKI POLECAJĄ

MIEJSCE ZDROWOSTKI.  TEAM

ANIA AKA ANNATHOMAS.DIETETYK

NA WEEKENDOWY RELAKS POLECAM SWOJE RODZINNE 
BORY TUCHOLSKIE - LASY, RZEKI, JEZIORA, CZYSZCZENIE UMYSŁU 
- PIĘKNA SPRAWA!

MARTYNA  aka zdrowostki

Jak Mazury, to koniecznie daj się namówić na łódki. Jeśli to nie Twoje 
klimaty i wolisz ląd to przejedź się do Giżycka i prześpij się w Hotelu St 
Bruno. Jak chcesz 100% natury, ciszę, saunę, jacuzzi, dobre jedzenko to 
polecam  HOTEL NATURA MAZUR – WARCHAŁY.

Jeśli lubisz góry i Zakopane to polecam Hotel Artus lub urokliwy 
drewniany domek od DOMEK KLIMKÓWKA :)
Jak zachce Ci się odwiedzić Wrocław to polecam zatrzymać się w Hotelu 
Jazz tuż przy Starym Rynku i wszystkich atrakcji.

> > > > > > > > > > > > > > >
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ZDROWOSTKI POLECAJĄ

ZDROWOSTKI.  TEAM

MICHALINA AKA MICHALINA.SZYDELKO

CZŁOWIEK LASU ZE MNIE. BORY TUCHOLSKIE! WSZĘDZIE, 
GDZIE SIĘ ZGUBICIE JEST PIĘKNIE <3 ! 

SZYMON  aka szymito

WSZĘDZIE GDZIE SPOKÓJ I DOBRZY LUDZIE. 

Lubelszczyzna, Mazurki czy wyjazd w góry. 
Korzystajmy w wolnego czasu, bo jest go 

coraz mniej.
(przynajmniej tak mi się wydaje :)

MIEJSCE
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Doczekaliśmy się w  końcu tych dni, kiedy słoneczko 
muska nasze ciałka, a  my ochoczo wyciągamy grille, 
pucujemy je na połysk, rozpalamy bezpiecznie ogień i…? 
No właśnie - co dobrego wrzucić na ruszt? Podrzucę Ci 
kilka produktów z  przyzwoitym składem, które śmiało 
można przetestować na wieczornym grillowaniu :) 

WSZYSTKO DOSTANIESZ W LIDLU LUB W BIEDRONCE. 

SPOKO PRODUKTY NA GRILLA

DA
RMOWY EBOO

K Z PRODUKTAMI

https://www.zdrowostki.pl/wp-content/uploads/2022/05/dodatek_grill.pdf
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ŚWIADOMIEJESZ

DARMOWE TREŚCI OD ZDROW
OSTEK

https://www.zdrowostki.pl/do-pobrania/

