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Towarzyszymy
Czytelnikom przez
całe życie, oferując
różnorodne produkty
i usługi

Nasze publikacje
dostępne są w wersjach:
• papierowej
• elektronicznej
dostosowanej do
urządzeń mobilnych

• tworzymy
• gromadzimy
• dostarczamy,
rzetelnych źródeł
wiedzy i skutecznych
rozwiązań
edukacyjnych
Dzięki wiedzy
i łączeniu różnych
kompetencji,
organizujemy:
• konferencje
• warsztaty
• szkolenia
WEŹ udział i zyskaj
nowe kompetencje

Wykorzystujemy nowe
możliwości, oferując
personalizowane
produkty dla biznesu.
ZAREKLAMUJ swoją
firmę, wykorzystując
naszą wiedzę i prestiż

Posiadamy
wirtualną czytelnię

,
która zgromadziła
najwięcej publikacji
naukowych na rynku.
SPRAWDŹ, czy Twoja
biblioteka lub instytucja
ma wykupiony dostęp

Wydajemy i publikujemy
książki na zlecenie.
SPRAWDŹ, co możemy
zaoferować
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Dieta bezglutenowa: co wybrać?
Hanna Kunachowicz (red. nauk.)
Wyd. II, 2015, s. ok. 192, opr. miękka
Nie tylko w celiakii. Nie tylko przy nadwrażliwości na gluten. Również wtedy, gdy
chce się zracjonalizować swój sposób odżywiania. Uciec od wyrobów sprzyjających otyłości, przeładowanych niezdrowymi dodatkami.
W książce omówiono:
• właściwości glutenu
• zasady układania i stosowania diety bezglutenowej
• wartość i sposoby znakowania gotowych produktów bezglutenowych
• samodzielne przygotowywanie potraw bezglutenowych.
W tabelach zestawiono wartość energetyczną i zawartość składników odżywczych w konkretnych wyrobach oraz potrawach niezawierających glutenu.
Książka powstała z myślą o chorych na celiakię, dietetykach, a także osobach
gotujących (zawodowo lub w domu) oraz odżywiających się zdrowo.

ŻYWIENIE · DIETETYKA

Cena 59,90 zł

Seria Instytut Żywności i Żywienia Zaleca
To, czego nie da się znaleźć w sieci, kryją żółte okładki. Praktyczne wskazówki,
przykładowe jadłospisy, zrozumiałe objaśnienia. Na rozpoznawalność i zaufanie
czytelników zapracowały 23 tytuły.

Żywienie w niedoczynności tarczycy
Porady lekarzy i dietetyków
Mirosław Jarosz, Hanna Stolińska, Diana Wolańska
Wyd. I, 2014, s. 130, opr. miękka
Cena 30 zł
Jeżeli tarczyca wydziela zbyt mało hormonów, zwalniają procesy
metaboliczne w organizmie człowieka. Objawia się to narastającym
zmęczeniem i osłabieniem, sennością, zaburzeniami pamięci, łatwym
marznięciem, zaparciami oraz przyrostem masy ciała. Choroba może
rozwijać się podstępnie przez wiele lat. W jej zapobieganiu i leczeniu
chorych pomaga odpowiednia dieta.
Co, jak i dlaczego warto jeść, czego należy się wystrzegać, czego nie wolno pomijać, jakie zależności zachodzą między jedzeniem a stanem organizmu, jak zbudować tygodniowy jadłospis – zawarte w naszym poradniku odpowiedzi na te
pytania wytyczają chorym drogę do polepszenia jakości życia. Z publikacji korzystają zarówno pacjenci, jak i lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.
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Dna moczanowa
Porady lekarzy i dietetyków
Lucyna Pachocka, Mirosław Jarosz
Wyd. I, 2012, s. 124, opr. miękka
Cena 25 zł

ŻYWIENIE · DIETETYKA

…czyli co jeść, by kwas moczowy nie odkładał się w stawach.

Gazy jelitowe
Porady lekarzy i dietetyków
Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski
Wyd. I, 2008 (dodruk), s. 116, opr. miękka
Cena 16,80 zł
…czyli jak pokonać dolegliwości, o których niechętnie rozmawia się
nawet z lekarzem.

Kamica żółciowa
Porady lekarzy i dietetyków
Mirosław Jarosz, Jan Dzieniszewski
Wyd. I, 2005, s. 120, opr. miękka
Cena 18,90 zł
…czyli jak zmieniać dietę oraz jak jej nie zmieniać, by złogi żółci nie
zwiększały się i nie dawały dokuczliwych objawów.
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Osteoporoza
Porady lekarzy i dietetyków
Mirosław Jarosz
Wyd. I, 2010, s. 168, opr. miękka
Cena 26,25 zł

Suplementy diety a zdrowie
Porady lekarzy i dietetyków
Mirosław Jarosz

ŻYWIENIE · DIETETYKA

…czyli kiedy i jak wzmacniać dietą kości podatne na złamania.

Wyd. I, 2008, s. 184, opr. miękka
Cena 31 zł
…czyli co trzeba wiedzieć o preparatach, które tak uszczęśliwiają ludzi
w reklamach.

Uważaj, co jesz, gdy zażywasz leki
Interakcje między żywnością, suplementami diety a lekami.
Mirosław Jarosz
Wyd. I, 2015 (dodruk), s. 164, opr. miękka
Cena 27 zł
…czyli co z czym nie powinno trafiać jednocześnie do organizmu
– i dlaczego.
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Zaburzenia lipidowe
Porady lekarzy i dietetyków
Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz-Latoszek, Aleksandra Cichocka
Wyd. I, 2006, s. 164, opr. miękka
Cena 27 zł

ŻYWIENIE · DIETETYKA

…czyli jak uporać się z nadmiarem cholesterolu.

Żywienie chorych z nowotworami
Porady lekarzy i dietetyków
Mirosław Jarosz, Iwona Sajór
Wyd. I, 2015 (dodruk), s. 120, opr. miękka
Cena 43 zł
…czyli jakiej diety wymaga walka z rakiem i co podawać osobie
z wyniszczeniem nowotworowym.

Żywienie osób w wieku starszym
Porady lekarzy i dietetyków
Mirosław Jarosz
Wyd. I, 2014 (dodruk), s. 162, opr. miękka
Cena 27 zł
…czyli jakich dostroić się do zmienionej przemiany materii u seniorów.
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Żywienie kobiet w ciąży
Dorota Szostak-Węgierek, Aleksandra Cichocka
Wyd. II, 2013 (dodruk), s. 160, opr. miękka
Cena 29 zł

Celiakia

Cukrzyca:
zapobieganie
i leczenie

Zaparcia

Mirosław Jarosz,
Regina Wierzejska
(red. nauk.)

Porady lekarzy
i dietetyków

Mirosław Jarosz,
Jan Dzieniszewski

Cena 25 zł

Mirosław Jarosz

Cena 19,95 zł

Cena 23 zł

Porady lekarzy
i dietetyków

Choroba
stłuszczeniowa
wątroby
Porady lekarzy
i dietetyków
Mirosław Jarosz
(red. nauk.)
Cena 17,85 zł

Choroby trzustki
Porady lekarzy
i dietetyków
Mirosław Jarosz,
Jan Dzieniszewski
(red. nauk.)
Cena 36 zł

Choroby żołądka
i dwunastnicy
Porady lekarzy
i dietetyków
Mirosław Jarosz,
Wioleta Respondek,
Ewa Rychlik
Cena 23 zł

Nadciśnienie
tętnicze
Porady lekarzy
i dietetyków
Mirosław Jarosz,
Wioleta Respondek
Cena 27 zł

Nowotwory
złośliwe: jak
zmniejszyć ryzyko
zachorowania
Porady lekarzy
i dietetyków

Porady lekarzy
i dietetyków

Zespół jelita
nadwrażliwego

ŻYWIENIE · DIETETYKA

…czyli czego nie musi się obawiać na talerzu przyszła mama.

Porady lekarzy
i dietetyków
Mirosław Jarosz,
Jan Dzieniszewski
Cena 25 zł

Żywienie chorych
ze stomią
Porady lekarzy
i dietetyków
Mirosław Jarosz
Cena 17,85 zł

Mirosław Jarosz
Cena 18,90 zł

Otyłość:
zapobieganie
i leczenie
Porady lekarzy
i dietetyków
Mirosław Jarosz, Longina
Kłosiewicz-Latoszek
Cena 23 zł
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Liczmy kalorie
Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda
Wyd. III, 2014 (dodruk), s. 320, opr. miękka

ŻYWIENIE · DIETETYKA

Cena 23 zł
Książka w wygodnym, kieszonkowym wydaniu jest przeznaczona dla osób, które
stosują dietę niskoenergetyczną. Stosowanie się do podanych we wstępie zaleceń pomoże czytelnikom określić potrzeby energetyczne i zapewnić ich pokrycia
przy jednoczesnym dostarczeniu odpowiednich ilości składników odżywczych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Autorki omawiają grupy produktów spożywczych i ich udział w codziennej diecie,
a także zapotrzebowanie na energię, białko, węglowodany i tłuszcze w zależności od płci i wieku. W trzecim, uaktualnionym wydaniu książki zastosowano
współczynnik przeliczeniowy dla błonnika pokarmowego.
W tabelach można znaleźć wartość odżywczą popularnych produktów spożywczych wyrażoną w gramach i porcjach, co ułatwia korzystanie z tabel na co dzień.

Jem zdrowo
Hanna Kunachowicz, Irena Nadolna, Beata Przygoda
Wyd. I, 2014 (dodruk), s. 278, opr. miękka
Cena 29 zł
Indeks glikemiczny to wskaźnik zawartości cukru w produkcie węglowodanowym. Wartość IG określa wzrost glukozy we krwi po spożyciu danego produktu.
Dzięki tej informacji możemy wybierać produkty o niskiej wartości IG i ograniczyć poziom glukozy we krwi. W profilaktyce chorób związanych z zaburzeniami
przemiany materii, takich jak: nadwaga i otyłość, cukrzyca, miażdżyca, choroby układu sercowo-naczyniowego czy nowotwory dużą rolę odgrywa wiedza
o udziale węglowodanów w prawidłowym żywieniu na tle zalecanych norm spożycia.
Niniejszy poradnik zawiera indeksy glikemiczne i inne wartości odżywcze najczęściej spożywanych produktów. Stanowi niezbędną pozycję w kuchni każdego
diabetyka, ale też będzie nieoceniony dla wszystkich, którzy chcą dbać o prawidłowo zbilansowaną dietę.
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Dietoterapia
Dariusz Włodarek, Ewa Lange, Lucyna Kozłowska
Wyd. I, 2014, s. 462, opr. miękka

Nowoczesna publikacja dotycząca podstaw żywienia człowieka, a także żywienia
w różnych schorzeniach z uwzględnieniem dietoprofilaktyki.
W książce uwzględniono aktualny stan wiedzy dotyczącej zapotrzebowania
energetycznego, roli węglowodanów, białka, tłuszczów, witamin i mikroskładników w żywieniu człowieka oraz ich znaczenie w terapii chorób.
Omówiono również aktualnie rekomendowane zasady dietoterapii w takich
schorzeniach, jak: otyłość, cukrzyca, dna moczanowa, choroby związane z rozwojem miażdżycy, nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, kamice układu
moczowego, niedokrwistość, celiakia, fenyloketonuria, alergie pokarmowe, choroba refluksowa przełyku, choroba wrzodowa, zespół jelita drażliwego i przewlekłe zapalenie trzustki.

ŻYWIENIE · DIETETYKA

Cena 89 zł

Publikacja będzie doskonałym źródłem praktycznej wiedzy z zakresu dietoterapii dla osób profesjonalnie zajmujących się dietetyką, studentów dietetyki i pielęgniarstwa oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Nowoczesna dietetyczna książka kucharska
Zofia Wieczorek-Chełmińska
Wyd. II, 2014 (dodruk), s. 632, opr. miękka
Cena 69 zł

Książka doświadczonej dietetyczki zawiera sprawdzone przepisy na smaczne
i łatwe do przygotowania potrawy, uwzględniające zapotrzebowanie organizmu
na składniki odżywcze, witaminy i minerały.
Przeznaczona jest dla wszystkich stosujących dietę w warunkach domowych
(diety w różnych stanach chorobowych) oraz dla osób planujących jadłospisy
w szpitalach i placówkach zbiorowego żywienia.
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Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego
Zofia Wieczorek-Chełmińska
Wyd. I, 2014 (dodruk), s. 232, opr. miękka

ŻYWIENIE · DIETETYKA

Cena 39 zł
Często przyczyną dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego są błędy
żywieniowe wynikające z nieznajomości zasad przygotowywania posiłków.
W tej publikacji Czytelnicy znajdą informacje na temat diet w różnych schorzeniach przewodu pokarmowego, m.in. w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, w stanach po resekcji żołądka, w zespołach upośledzonego trawienia,
stanach zapalnych, a także przy nowotworach. Zaletą tej książki jest niewątpliwie bardzo duża liczba sprawdzonych przepisów na smaczne potrawy.

Żywienie w chorobach kostno-stawowych
Zofia Wieczorek-Chełmińska
Wyd. I, 2014 (dodruk), s. 184, opr. miękka
Cena 39 zł

Żywienie w chorobach wątroby, dróg
żółciowych i trzustki
Zofia Wieczorek-Chełmińska
Wyd. II, 2015 (dodruk), s. 312, opr. miękka
Cena 43 zł

Żywienie w niedokrwistościach
Zofia Wieczorek-Chełmińska
Wyd. I, 2014 (dodruk), s. 232, opr. miękka
Cena 30,45 zł

Żywienie w osteoporozie
Zofia Wieczorek-Chełmińska
Wyd. I, 2014 (dodruk), s. 246, opr. miękka
Cena 29 zł
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Żywienie w nadciśnieniu tętniczym
Zofia Wieczorek-Chełmińska
Wyd. I, 2013, s. 212, opr. miękka
Cena 54 zł

Zofia Wieczorek-Chełmińska
Wyd. II, 2013 (dodruk), s. 224, opr. miękka
Cena 39 zł

Żywienie w chorobach nowotworowych
Zofia Wieczorek-Chełmińska

ŻYWIENIE · DIETETYKA

Żywienie w chorobach serca

Wyd. I, 2012 (dodruk), s. 232, opr. miękka
Cena 49 zł

Żywienie w chorobach nerek
Zofia Wieczorek-Chełmińska
Wyd. I, 2010 (dodruk), s. 208, opr. miękka
Cena 35,70 zł

Dieta antyhistaminowa
Heide Steigenberger
Wyd. I, 2010, s. 128, opr. miękka
Cena 30,45 zł
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Właściwe i smaczne żywienie w dnie moczanowej
Sven Muller, Christiane Pfeuffer
Wyd. I, 2014 (dodruk), s. 128, opr. miękka

ŻYWIENIE · DIETETYKA

Cena 39 zł

Cholesterol pod kontrolą
Sven Muller, Christiane Pfeuffer
Wyd. I, 2014 (dodruk), s. 80, opr. miękka
Cena 29 zł

100 roślin w Twojej kuchni
Maria Szustakowska-Chojnacka
Wyd.1, 2015 (dodruk), s. 520, opr. miękka
Cena 59 zł

W kuchni – codziennie. W medycynie ludowej – od wieków. Owoce, warzywa,
zioła lecznicze, przyprawy. Sto charakterystyk, dziewięćset przepisów, zero
tajemnic.
Co i jak przygotowywać, by rośliny jadalne stały się maksymalnie pomocne
w leczeniu i poprawie samopoczucia. Bogata wiedza i prawdziwa pasja autorki,
poparte wieloletnim doświadczeniem w żywieniu kuracjuszy najważniejszych
polskich uzdrowisk.
Przepisy na zupy, dania główne, przystawki, sałatki, ciasta, desery, napoje,
nalewki i konfitury. Praktyczne wskazówki. Ponadto dane o zawartości w roślinach podstawowych składników odżywczych, witamin, składników mineralnych
oraz substancji czynnych biologicznie.
To się czyta przed ułożeniem listy zakupów. Tu się zerka po zawiązaniu fartucha.
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SERIA CENTRUM ZDROWIA DZIECKA POLECA
nowość

Dieta ketogenna
Kiedy nie pomagają leki przeciwpadaczkowe
Magdalena Dudzińska, Celina Kempa
Wyd. I, 2014, s. 162, opr. miękka
Nie u wszystkich dzieci chorych na padaczkę leczenie farmakologiczne pozwala
wyeliminować napady lub zmniejszyć ich liczbę. Czy oporność choroby na leki
przeciwpadaczkowe oznacza, że nie da się poprawić jakości życia dziecka - niezależnie od determinacji rodziców?
Coraz więcej osób dowiaduje się o leczeniu żywieniowym i podejmuje wysiłek,
jakiego wymaga wdrożenie tej metody. Statystyki zachęcają. Dieta ketogenna
(i jej modyfikacje) charakteryzuje się skutecznością porównywalną ze stosowaniem leków przeciwpadaczkowych nowej generacji. W niektórych zespołach
padaczkowych powinna mieć pierwszeństwo.

ZDROWIE DZIECKA

Cena 44,90 zł

Otyłość u dzieci i młodzieży
Ewa Małecka-Tendera, Piotr Socha
Wyd. I, 2011, s. 120, opr. miękka
Cena 30 zł

Z roku na rok kłopoty z utrzymaniem właściwej masy ciała ma coraz więcej
dzieci. Otyłość jest stanem przyczyniającym się do rozwoju wielu problemów
zdrowotnych. W związku z otylością pojawiają się również nieprawidłowości
przeciążeniowe w układzie kostno-stawowym, zaburzenia gospodarki lipidowej,
które stanowią czynniki ryzyka miażdżycy naczyń krwionośnych, upośledzona
tolerancja glukozy, która może prowadzić do cukrzycy typu drugiego czy ryzyko
wystąpienia nadciśnienia tętniczego.
W poradniku omówiono wszelkie zagrożenia zdrowotne których przyczyną jest
otyłość. Autorzy przedstawiają cenne wskazówki dla rodziców zmagających się
z nadwagą i otyłością swoich dzieci. Podkreślają również, że eliminacja nadwagi
dziecka jest koniecznym warunkiem jego harmonijnego rozwoju fizycznego
i psychicznego.
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Autyzm i zespół Aspergera
Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska
Wyd. I, 2014 (dodruk), s. 124, opr. miękka

ZDROWIE DZIECKA

Cena 39 zł

Zanim autyzm dziecięcy opisano jako chorobę, jego fenomen był znany i opisywany w baśniach i legendach. Opowiadały one o dzieciach, które do pewnego
momentu prawidłowo się rozwijały, a potem zostały zaczarowane, podmienione
przez wróżki lub owładnięte przez złe duchy. Zachowania tych bohaterów baśni
odpowiadają dokładnie objawom choroby zwanej dziś autyzmem.
Książka przedstawia aktualny stan wiedzy o autyzmie. Nie można go wyleczyć,
jedyną znaną na razie formą pomocy jest zindywidualizowana terapia prowadzona z udziałem dzieci i rodziców. Wymaga ona stałego kontaktu z całą grupą
specjalistów – ale w konsekwencji może ona bardzo korzystnie wpłynąć na społeczne funkcjonowanie dziecka autystycznego, a zwłaszcza na jego sprawność
intelektualną.
„Autyzm i zespół Aspergera” to książka adresowana do rodziców, którzy poszukują porad dotyczących opieki nad dziećmi z tego typu zaburzeniami, ale też dla
specjalistów poszukujących danych o zaburzeniach neurorozwojowych.

Cukrzyca
u dzieci
Daniel Witkowski,
Elżbieta Piontek
Wyd. I, 2009, s. 104,
opr. miękka

Bóle głowy
Ewa Dilling-Ostrowska, Anna
Olszewska
Wyd. I, 2008, s. 84,
opr. miękka

Cena 26,25 zł

Cena 19,95 zł

Żółtaczki

Stwardnienie
guzowate

Joanna Pawłowska,
Irena Jankowska
Wyd. I, 2008, s. 128,
opr. miękka
Cena 24 zł

Sergiusz Jóźwiak,
Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Wyd. I, 2012, s. 112,
opr. miękka
Cena 39 zł
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Choroby krwi
Michał Matysiak
Wyd. I, 2010, s. 120,
opr. miękka
Cena 34,65 zł

Przewlekłe
choroby nerek
Ryszard Grenda,
Anna Jakubowska-Winecka
Wyd. I, 2008, s. 128,
opr. miękka

Dystrofie
mięśniowe

Biegunki
i zaparcia

Anna Kostera-Pruszczyk, Anna
Radwańska,
Barbara Ryniewicz

Józef Ryżko

Wyd. I, 2010, s. 144,
opr. miękka

Wyd. I, 2008, s. 112,
opr. miękka
Cena 26,25 zł

ZDROWIE DZIECKA

Cena 30,45 zł

Cena 40,95 zł

Wady postawy i stóp u dzieci
Jak korygować, jak zapobiegać?
Maria Borkowska, Izabela Gelleta
Wyd. II, 2014, s. 112, opr. miękka
Cena 19,90 zł
Tablet zamiast roweru. Kraina z gry komputerowej zamiast boiska. To sprzyja
wadom postawy. Na nogach ostatni krzyk przedszkolnej mody, a nie wygodne
buciki. Rezultat: wady stóp. Trudno odmówić dziecku tego, czym żyją jego rówieśnicy. Ale chcę mojemu dziecku pomóc. Tylko czy potrafię pracować z nim, by
zapobiec poważnym problemom po latach?
Sprawdzone zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu
Niezbędne wiadomości o prawidłowej czynności narządu ruchu
Praktyczne wskazówki
Drugie zaktualizowane wydanie cenionego poradnika Marii Borkowskiej i Izabeli
Gellety ułatwi każdemu rodzicowi czynne dbanie o prawidłowy rozwój dziecka.
Wiedza zweryfikowana w pracy autorek – do łatwego wykorzystania.
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Dziecko z niepełnosprawnością
ruchową

Integracja
sensoryczna na
co dzień

Jak wspomagać
rozwój
psychoruchowy

Maria Borkowska,
Kinga Wagh

ZDROWIE DZIECKA

Maria Borkowska,
Irmina Derulska,
Hanna Eysymont-Barańska
Wyd. I, 2014, s. 296,
opr. miękka
Cena 45 zł

Metoda NDT
Bobath
Poradnik dla
rodziców
Maria Borkowska,
Zofia Szwiling
Wyd. I, 2014
(dodruk), s. 104,
opr. miękka

Wyd. I, 2014
(dodruk), s. 120,
opr. miękka
Cena 35 zł

Terapia psychomotoryczna
dzieci metodą
Procus i Block
Zofia Kułakowska,
Maria Borkowska,
Bożena Zychowicz
Wyd. I, 2014
(dodruk), s. 100,
opr. miękka
Cena 29 zł

Cena 31 zł

O chłopcach dla chłopców
Andrzej Jaczewski
Wyd. IV, 2014 (dodruk), s. 178, opr. miękka
Cena 31 zł

Kolejny dodruk ciszącej się niesłabnącym powodzeniem czytelników książki jest
rodzajem przewodnika dla chłopców po problemach dojrzewania. Młodzi czytelnicy znajdą tu wiele cennych rad i wskazówek, jak przetrwać trudny okres
wchodzenia w dorosłość. Tajemnice dojrzewania, miłość, związane z nią radości i cierpienia, popęd seksualny, metody antykoncepcji - to niektóre z tematów
omówione rzeczowo i z wielkim taktem.
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O dziewczętach dla dziewcząt
Wanda Kobyłecka, Andrzej Jaczewski
Wyd. kolejne, 2015 (dodruk) s. 240, opr. miękka,
Cena 29 zł

Czy można zajść w ciążę za pierwszym razem?
Jak to jest u ginekologa?
Chciałabyś zapytać, ale jest Ci głupio. I w ogóle nie radzisz sobie z tym okropnym
dojrzewaniem. Z nieodwzajemnionymi miłościami... zdradami przyjaciółek...
domowym rygorem... nauczycielami, którzy się uwzięli... niewiarą w siebie... huśtawką nastrojów... ciałem, które pęcznieje, miewa pryszcze, poci się i wygląda
nie tak jak trzeba...
Och, brakuje Ci kogoś, kto by wszystkie niepokoje i pytania potraktował poważnie, kto by O TYCH SPRAWACH fachowo i życzliwie POROZMAWIAŁ.

ZDROWIE DZIECKA

Mamo, czy miesiączka zawsze boli?

Wiesz o seksie więcej niż mama, gdy była w Twoim wieku, ale ta wiedza wygląda
jak rozrzucone elementy puzzli.
Przeczytasz tę książkę – i puzzle się ułożą.

Bliźnięta... i więcej, czyli o wieloraczkach podczas ciąży
i po porodzie
Monika Grymowicz, Joanna Kuran, Inga Kłosińska
Wyd. I, 2012, s. 168, opr. miękka
Cena 45 zł
Ciąża mnoga to szczególny przypadek w ginekologii. Taka ciąża to podwójne
(a nawet potrójne…) obciążenie dla organizmu kobiety, musi on bowiem dostarczyć substancji odżywczych dwojgu intensywnie rozwijającym się dzieciom.
Kobieta spodziewająca się bliźniąt powinna być wyczulona na wszystkie sygnały
ostrzegawcze płynące z jej organizmu.
W tej książce mamy, u których stwierdzono ciążę wielopłodową znajdą dokładne
informacje, na co zwrócić uwagę przed porodem. Poradnik opisuje nie tylko
przebieg ciąży i ewentualne zagrożenia, ale też wskazuje, w jaki sposób dbać
o siebie, by tych zagrożeń uniknąć.
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Szkoła rodzenia
Dorota Ćwiek,
Katarzyna
Augustyniuk, Dorota
Branecka-Woźniak
Wyd. I, 2010, s. 280,
opr. miękka

TWOJE ZDROWIE

Cena 40,95 zł

O depresji
w ciąży i po
porodzie
Iwona Koszewska,
Irena Namysłowska
Wyd. I, 2010, s. 152,
opr. miękka
Cena 28,35 zł

Seria LEKARZ RADZI
Jak pokonać kandydozę
Shirley Trickett
Wyd. I, 2012, s. 160, opr. miękka
Cena 43 zł
Celem książki jest dostarczenie informacji o zakażeniach grzybiczych, przede
wszystkim wywołanych przez drożdżaki z gatunku Candida albicans.

Mukowiscydoza
Anne Thomson, Ann Harris
Wyd. I, 2013, s. 188, opr. miękka
Cena 39 zł

Mukowiscydoza jest najczęściej występującą chorobą genetyczną w ludzkiej
populacji. Na mukowiscydozę chorują zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Choroba objawia się w bardzo różnorodny sposób, a chorzy często bardzo różnią się
między sobą pod względem jej przebiegu.
W poradniku autorzy informują, jakie są najbardziej typowe objawy mukowiscydozy.
Wyjaśniają, na czym polega diagnostyka i leczenie tej choroby.
Przedstawiono w nim nowe podejście do leczenia choroby, z uwzględnieniem
informacji na temat wszystkich aspektów życia z mukowiscydozą.
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Zgaga i refluks
żołądkowy

Łuszczyca

Tom Smith

Wyd. I, 2009, s. 144,
opr. miękka

Wyd. I, 2011, s. 128,
opr. miękka

Hanna Wolska

Cena 26,25 zł

Toczeń
David Isenberg,
Susan Manzi
Wyd. I, 2011, s. 120,
opr. miękka
Cena 29 zł

Zwyrodnienia
narządu ruchu
Jerzy Szczygłowski
Wyd. I, 2005, s. 116,
opr. miękka
Cena 19,95 zł

Żyję z chorobą
Parkinsona

Nietrzymanie
moczu

Włodzimierz Kuran

Piotr Radziszewski,
Piotr Dobroński

Wyd. II, 2009, s. 152,
opr. miękka
Cena 33,60 zł

TWOJE ZDROWIE\

Cena 23 zł

Wyd. I, 2008, s. 160,
opr. miękka
Cena 30,45 zł

Padaczka
Sergiusz Jóźwiak,
Katarzyna Kotulska
Wyd. I, 2005, s. 120,
opr. miękka
Cena 23,10 zł
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Stretching
Ilustrowany przewodnik
Jean-Pierre Clemenceau, Frederic Delavier, Michael Gundill
Red. nauk. tłum.: Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak
Wyd. I, 2012, s. 144, opr. miękka

MEDYCYNA SPORTOWA

Cena 99 zł
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W książce zaprezentowano szczegółowe i udokumentowane informacje na
temat korzyści, jakie dają ćwiczenia rozciągające, oraz przedstawiono najlepsze
sposoby ich wykonywania. Instrukcje do przeprowadzenia 130 ćwiczeń oraz
jasne i szczegółowe porady pomogą w samodzielnym opracowaniu własnego
programu ćwiczeniowego, dostosowanego do indywidualnego rozkładu zajęć,
poziomu zaawansowania, a w przypadku sportowców – uprawianej przez nich
dyscypliny sportu. Poradnik podsuwa gotowe programy treningowe dla sportowców uprawiających m.in. gry zespołowe, narciarstwo, sporty walki i jeździectwo, oraz dla kulturystów.
Jedyne w swoim rodzaju podejście anatomiczne, ilustrowane rycinami, sprawi,
że przewodnik ten pomoże zarówno osobom początkującym, jak i zaawansowanym odkryć, czym jest stretching i jak poprawić swoje wyniki sportowe.
Wiadomości zawarte w publikacji będą również przydatne w pracy zawodowej
trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

Modelowanie sylwetki
Atlas ćwiczeń dla kobiet
Frederic Delavier
Red. nauk. tłum.: Ryszard Jasiński
Wyd. I, 2008, s. 136, opr. miękka
Frédéric Delavier przedstawia tym razem książkę w całości poświęconą ćwiczeniom dla osiągnięcia ładnej sylwetki. Jest to wyjątkowy poradnik dla kobiet, które
chciałyby poprawić ogólną kondycję, wzmocnić siły, poruszać się z łatwością - po
prostu być sprawne i ładnie wyglądać. Aby to osiągnąć, niezwykle ważne jest
wzmocnienie takich partii ciała, jak: pośladki, nogi, brzuch i plecy. Precyzyjnie
wykonane ryciny doskonale pokazują, które grupy mięśniowe zaangażowane
są w dane ćwiczenia. Trenowanie według szczegółowych wskazówek zawartych w książce pozwoli ćwiczącym poznać anatomię własnego ciała, w sposób
przemyślany i efektywny wzmocnić mięśnie oraz uniknąć kontuzji wynikających
z nieprawidłowo dobranych ćwiczeń.
Szczegółowe ryciny anatomiczne sprawiają, że publikacja powinna zainteresować również studentów wydziałów rehabilitacji i fizjoterapii akademii medycznych, akademii wychowania fizycznego oraz wydziałów malarstwa i rzeźby
akademii sztuk pięknych.

MEDYCYNA SPORTOWA

Cena 77,70 zł

Modelowanie sylwetki metodą Delaviera
Tom 1
Ćwiczenia i programy domowego treningu siłowego
Frederic Delavier, Michael Gundill
Red. nauk. tłum.: Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak
Wyd. I, 2011, s. 256, opr. miękka
Cena 109 zł
Opisana w książce metoda kształtowania sylwetki została przedstawiona w sposób niezwykle obrazowy, z licznymi fotografiami i rysunkami. W przystępny
sposób zaprezentowano ponad 200 ćwiczeń i 50 programów treningowych służących modelowaniu mięśni wszystkich części ciała.
Tak bogata treść bez wątpienia zadowoli zarówno osoby początkujące, jak
i zaawansowane w modelowaniu sylwetki i treningu siłowym. Gotowe programy
ćwiczeń dla ponad 30 dyscyplin sportowych będą niezwykle przydatne dla sportowców oraz pomocne w pracy zawodowej trenerów i nauczycieli wychowania
fizycznego.
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Modelowanie sylwetki metodą Delaviera
Tom 2
Ćwiczenia i programy treningu siłowego
Frederic Delavier, Michael Gundill
Red. nauk. tłum.: Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak
Wyd. I, 2012, s. 352, opr. miękka
MEDYCYNA SPORTOWA

Cena 129 zł
Wydana wcześniej część 1 Modelowanie sylwetki metodą Delaviera koncentruje
się na budowaniu pierwszych kilogramów masy mięśniowej. Jednak po kilku
miesiącach ćwiczeń mięśnie stają się coraz bardziej oporne i ich przyrost jest
coraz wolniejszy.
Tom 2 pomoże opracować bardziej wyszukane strategie i programy treningowe,
by dalej – w zadowalającym rytmie rozwijać siłę mięśni, ich wydajność i masę.

Trening mięśni ramion
Atlas ćwiczeń
Frederic Delavier, Michael Gundill
Red. nauk. tłum.: Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak
Wyd. I, 2013, s. 176, opr. miękka
Cena 109 zł
W książce znajdziesz:
• ponad 100 ćwiczeń pozwalających na zwiększenie masy mięśniowej i siły ramion
• 30 programów treningowych na różnych poziomach i dla różnych dyscyplin
sportowych
• porady, jak uniknąć kontuzji i urazów.
Poszczególne programy treningowe omawiane są w zależności od ich celu,
dyspozycyjności osoby ćwiczącej, sprzętu, z jakiego może korzystać, dyscypliny
sportu, w której chce odnieść sukces.
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Mięśnie brzucha
Atlas ćwiczeń
Frederic Delavier, Michael Gundill
Red. nauk. tłum.: Ryszard Jasiński, Tadeusz Stefaniak
Wyd. I, 2013, s. 144, opr. miękka
W książce zaprezentowano:
• 20 etapów opracowania programu treningowego: określenie celów, najlepszej
pory dnia na ćwiczenia, prowadzenie dziennika treningów, obliczenie czasu niezbędnego na odpoczynek między seriami.
• Sposoby na podkreślenie linii brzucha: odpowiednia dieta na wysmuklenie talii,
rola suplementów diety itd.
• Ponad 100 podstawowych ćwiczeń dla początkujących lub zaawansowanych
– z przyrządami lub bez nich – aby wyrzeźbić mięśnie brzucha: skłony, rozciąganie, wzmocnienie powłok brzusznych – poszczególnych warstw mięśni.
• Ponad 60 programów treningowych uporządkowanych według celu: program
na zachowanie dobrej kondycji fizycznej lub swoiste programy dla poszczególnych dyscyplin sportu (piłka nożna, kolarstwo, narciarstwo alpejskie, pływanie,
golf itd.)

MEDYCYNA SPORTOWA

Cena 99 zł
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