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Máme před sebou naše letní číslo, které vznikalo 
uprostřed nouzového stavu, ve stínu covidu, strachu 
a obav. Přesto se snažíme, aby bylo spíše poslem 
naděje ve světě, kde je mnohé jinak. Hned v úvodu 
vám poradíme, jak si udržet Dobrou náladu v létě, 
protože teď víc, než jindy platí, že pohoda, štěstí 
a naděje jsou to, bez čeho se v životě rozhodně 
neobejdeme. Navážeme tématem detox a hubnutí, 
což je téma, které s dosažením štěstí přímo souvisí – 
pokud nezměníme něco sami v sobě, nikdy se nezmění 
náš život. Jak prožít aktivní léto ve zdraví je povídáním 
nejen o sportu, ale i o výživě a možnosti, jak zabránit 
letním úrazům. Samozřejmě si řekneme i něco 
i o krásné pleti a zdravých vlasech, které dostávají 
uprostřed parného léta zabrat a i o chorobách, které 
nás mohou v létě potrápit. Poradíme vám, do jakých 
lázní se vydat, pokud potřebujete opravdu intenzivně 
relaxovat. Doufáme, že i v této těžké době budeme 
vaším průvodcem při krásných letních toulkách i při 
prázdninových výletech a že náš časopis bude 
společníkem nejen v ordinaci lékaře, ale i třeba při 
večerním pátečním posezení, či při relaxu ve wellnesu.
Moc děkujeme vám, našim čtenářům, kteří nám posíláte 
své nápady a připomínky. Snažíme se náš časopis 
vylepšovat, aby se vám co nejvíce líbil. Kromě zdravotních 
článků přinášíme i poradnu zdravotního stylu, povídání 
o psychické pohodě, o možnostech relaxace, ale i trochu 
alternativní medicíny, která si postupem času našla své 
místo po boku medicíny tradiční. 
Tak krásné jaro …

14 50 60
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DOBRÁ NÁLADA 
V LÉTĚ 

– ANEB CO  
DĚLAT, KDYŽ  
NEPŘICHÁZÍ

DOBRÁ NÁLADA TAK NĚJAK AUTOMATICKY JDE RUKU V RUCE S LÉTEM.  
ČLOVĚK MÁ VÍCE VITAMÍNU D ZE SLUNÍČKA, A TAK JSME TAK NĚJAK VŠEOBECNĚ  

VÍCE SPOKOJENÍ. TĚŠÍME SE NA LETNÍ DOVOLENOU. BAVÍ NÁS POTKÁVAT SE 
S PŘÁTELI, POSEDÁVAT DO POZDNÍCH HODIN NA LETNÍCH ZAHRÁDKÁCH  

A POPÍJET LAHODNÉ DRINKY. KOMU BY VADILO, ŽE SE RÁNO VSTÁVÁ DO PRÁCE. 
NAROZDÍL OD ZIMNÍHO OBDOBÍ, TADY TA ENERGIE NAVÍC JE. PO PRÁCI  

MNOHDY UTÍKÁME ZAPLAVAT SI NA KOUPALIŠTĚ NEBO K RYBNÍKU  
NACHYTAT BRONZ. PROSTĚ SE NÁM CHCE. ALE CO KDYŽ NE? 
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Co když máte stres z toho, kolik toho ještě před dovolenou 
musíte udělat a zařídit? Co když jste z toho vedra unavení 
a nechce se vám plahočit se někam za přáteli do kavárny, 
která stojí uprostřed rozpáleného, betonově vydlážděné-
ho náměstí? A  co když namísto radosti z  možnosti kou-
pat se, máte deprese ze své postavy a raději byste, aby se 
povinně nosila potápěčská výstroj, namísto dvoudílných 
plavek? Tak, jako v každém speciálu, i pro toto letní ob-
dobí jsme si pro vás nachystali rady a triky, jak být šťastný 
a užívat si života.

POMÓC, DOVOLENÁ SE BLÍŽÍ
Začněme u typického problému, kterým je dovolená. Vět-
šinou je to tak, že muž zaplatí to, co žena pracně vybrala. 
Už jenom samotný výběr je stresující a mnohdy časově ná-
ročný. Protože víte, že váš muž není organizační tip a ra-
ději se spokojí se  čvachtáním u Mácháče, vezmete otěže 
do  svých rukou. Proberete nespočet nabídek, srovnáte 
cenu, kvalitu, nabídku služeb, lokalitu, vhodné termíny, 
vybavení areálu, pročtete recenze. Poté zúžíte výběr ze 
sta na pět nabídek, a dáte na výběr svému partnerovi. Zde 
již má na  zlatém podnose naservírované klady a  zápory. 
A on vám na to řekne: „Nevím, říkal jsem ti ať si něco vy-
bereš.“ O pár dní později se vrátíte k rozhovoru s tím, že 
jste tedy vybrala. Nadšeně se s partnerem podělíte o svůj 
výběr a  proč to vyhrálo zrovna toto místo. Namísto po-
chvaly, jak jste šikovná či souhlasu, se dočkáte námitek. 
Jemu se nelíbí Turecko. Zní to nebezpečně, bez ohledu 
na  to, že jedete do  pětihvězdičkového hotelu. Nebo mu 
to přijde příliš drahé. Vybrala jste polopenzi? On chtěl all 
inclusive. A tak dále.

Kromě procesu vybírání na  vás pak také čeká zařizování 
a  běhání. Ujišťujete se, zda máte platné cestovní doku-
menty, běžíte se připojistit, udělat nákup na dovolenou, 
a domlouváte si se sousedy zalévaní kytek či hlídání domá-
cího mazlíčka. Kromě toho chcete zhubnout ještě alespoň 
pět kilo do plavek, jinak se nejede.
Stres, stres, stres. A to má být vaše vysněná dovolená jed-
nou za rok. Těžce vydřené peníze za to, že dorazíte na mís-
to, které se ani z dálky nepodobá obrázkům na  interne-
tu. Partnerovy poznámky na  vaše konto, že jste vybrala 
„opravdu suprově“ a příště tak s vámi ještě někam poje-
de. A už se to veze i po dobu celé dovolené. Jste na sebe 
nepříjemní, spálíte se do červena, z veškerého toho jídla 
a alkoholu už je vám taky zle, a nakonec se ani nepodívá-
te po okolí, protože je příliš horko a partner je příliš líný 
na to, aby něco podnikal.
Po  návratu vás čeká nafouklé bříško a  pět kilo nahoře. 
Kufry špinavého prádla, které se samo nevypere, a písek 
všude. Květiny uvadlé a pes dožadující se neustálé pozor-
nosti. Uražený partner, který vám to „přece říkal“, že on 
do Turecka nechtěl. A k tomu emaily z práce, do které jde-
te hned druhý den. Unavená jste natolik, že byste potře-
bovala ještě týden volna.
STOP! Vraťme se na začátek. Takto dovolená určitě nemá 
vypadat, ale bohužel se toto často děje. Češi jsou speci-
alisté na  to, že se celý rok plahočí za  výdělkem a  pak si 
chtějí dopřát luxus v jednom týdnu, který je však zklame. 
Pokud jde o  dovolenou, sedněte si s  partnerem a  popo-
vídejte si o  tom, jakou má každý z  vás představu. Jste-li 
akční a partner raději leží na lehátku a popíjí svůj drink či 
je to naopak, pak se dívejte po takových nabídkách, kde 
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STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

nabité fólie, která sama 
bez lepidla či napínáčků, 
přilne k čistým, suchým 

povrchům jako je omítka, 
sklo, plast, kov, dřevo, papír, 

sádrokarton či kámen.

Využívá se pro umístění reklamy 
či jiných sdělení na stěny, dveře, 

výlohy, okna, zrcadla, barové 
pulty, tabule, monitory, 

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.

INZERCE
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se můžete připojit třeba ke skupince, která jede na orga-
nizovaný výlet s  vaší delegátkou. Dovolená neznamená 
prožít čas jen společně s partnerem či se podřizovat přá-
ní druhého. Pokud neumíte najít kompromis, že jednou 
s vámi muž zajde do muzea a další odpoledne se vy s ním 
budete povalovat na pláži, pak prostě hledejte taková re-
kreační zařízení, kde si najdete „to své“ oba dva. Můžete 
strávit třeba 2–3 hodiny denně bez sebe a vynahradit si to 
romantickou večeří.
Ohledně stresu ze zařizování – zde platí pravidlo „co ne-
mám, to nepotřebuji“. Tedy samozřejmě hleďte na  to, 
abyste měli veškeré dokumenty, peníze, připojištění 
a tak dále. Ale co se týče nákupu oblečení a dalších „ne-
zbytností“, které si možná ani nedáte na sebe, to už tak 
důležité není. Úplně v  klidu si můžete vzít jen pár kusů 
oblečení s  tím, že si koupíte něco místního – třeba něja-
ké šaty na  lokální tržnici. Ušetříte i  za  obrovská zavaza-
dla a  po  návratu vás nečeká takové množství špinavého 
prádla. Stejně budete převážně v plavkách a v plážovém 
oděvu. Mít něco hezkého na sebe na večeři či oběd přijde 
vhod, ale nemusíte vystřídat celý šatník.
Pokud vám dělají vrásky ještě stále nezhubnutá kila navíc, 
tak se na to vykašlete. Stejně na dovolené budete jen jíst 
a  pít, pokud máte all inclusive. Ploché bříško tak zmizí 
během prvních dvou dní a budete se cítit nafouknutě. Po-
kud přeci jenom toužíte něco zhubnout ještě před dovole-
nou, zkuste detoxikační program na pár dní. Tělo dostane 
potřebné vitamíny před odjezdem a vedlejším účinkem je 
úbytek váhy.
Také je důležité myslet na  to, kdy se z  dovolené vracíte 
a kdy nastupujete zpět do práce. Pokud se vrátíte v neděli 
odpoledne, a v pondělí už máte být nastoupeni na praco-
višti, nejspíš budete úplně vyčerpaní. Zkuste si to napláno-
vat tak, abyste ještě den či dva dny volna měli po návra-
tu domů. Přeci jenom vás čeká to prádlo, lednička bude 
prázdná, můžete špatně spát kvůli časovému posunu nebo 
být jen unavení z horkého sluníčka a z cestování. Dopřejte 
si ještě odpočinek doma.

NESNÁŠÍM HORKO
Ne všichni musí milovat léto. Existují i lidé, kteří jsou spíše 
na zimní období. Pokud k nim patříte, a léto i horko s ním 
spojené vám lezou na  nervy, zkuste toto období 
prožít po  svém. Tak, aby vaše psychika netrpěla 
a vy jste nebyli věčně unavení a protivní 
na své okolí.
Nezdržujte se tam, kde není klima-
tizace. Jsou lidé, kteří si teplo 
opravdu užívají, ale vy sami 
sobě nemusíte více ubližovat 
tím, že kývnete na  schůzku 
s  přáteli přesně ve  tři 
odpoledne v  re-
stauraci, která 
nemá ani kli-
matizaci. Pros-
tě se domluvte 
až na  pozdní 
o d p o l e d n e , 
podvečer či ve-
čer. Nebo hleďte 

na  to, jaké zařízení restaurace má či nemá. Máte právo 
říct NE a sejít se jindy či jinde.
Není na škodu popřemýšlet i o investici do kvalitní klimati-
zace do vašeho domu. Tak, abyste horké letní dny přečkali 
bez zbytečného trápení se, ale také bez angíny a nepříjem-
ného nachlazení, právě ze špatně nastavené klimatizace.
Dopřát osvěžení tělu i mysli můžete v podobě koupání. Že 
nejste na opalování a vážně vám horko vadí? A co takhle 
si lehnout s  knížkou v  ruce do  stínu někam pod strom? 
Voda vás také osvěží a hned ten den bude příjemnější.
Navíc kvalitní četba je potravou pro mysl. Utečete tak 
od  starostí všedních dnů. Není to vhodné hobby jen 
na  dlouhé zimní večery. Můžete sáhnout po  červené 
knihovně. Romantické příběhy k létu tak nějak prostě pa-
tří. Taktéž knihy na osobní rozvoj jsou příjemnou odpočin-
kovou četbou. Navíc vás pohladí na duši a možná vás zbaví 
i kdejaké deprese či pochmurné nálady.
Doporučená četba pro osobní rozvoj: 5 jazyků lásky, Mars 
a Venuše ve stresu, Tajemství, Klíč.
Stejně tak si můžete zapnout klimatizaci doma v obyváku, 
zapálit si svíčky či aroma lampu a pustit si film. Ono to tak 
možná na první pohled nepůsobí, ale je to také způsob, 
jak dát klid mysli. Přestanete přemýšlet nad vlastními pro-
blémy a vtáhne vás to do děje příběhu. Možná skrze tento 
příběh prožijete i  pocity a  emoce, které vám scházejí – 
jako je láska, romantika, smích a dobrá nálada.
Tip: Podívejte se například na film Chatrč, Rozhovory s Bo-
hem, Miluj svůj život, V jednom ohni, Zápisník jedné lásky.

VITAMÍNOVÁ BOMBA
V létě je poněkud snadnější konzumovat vitamíny a čers-
tvé potraviny. Je to prostě sezóna, kdy jíme hodně osvě-
žujícího ovoce, ale nezapomínejte také na  zeleninu. Ta 
je tělu prospěšná a  narozdíl od  ovoce neobsahuje tolik 
cukru. Vitamíny však najdeme jak v ovoci, tak v zelenině. 
Nejlépe uděláte, když potraviny budete konzumovat čer-
stvé, bez tepelné úpravy, ačkoliv taková paprika na grilu 
je výtečná.
Taktéž grilování má něco do sebe. Většinou si na gril peč-
livě vybíráme kvalitní maso, které není prorostlé tukem, 
nebo pochází z domácí farmy. To je jedině plus pro nás. 
Kromě toho však nezapomínejte, že na gril můžete hodit 
i  nějakou tu rybičku. Ta je opět prospěšná jak pro tělo, 

tak pro naši nervovou soustavu, protože obsahuje ome-
ga-3 mastné kyseliny.

A  proč se vůbec bavíme o  potravě v  souvislosti 
s  náladou? Zaprvé zdravá a  vyvážená strava 

má za  důsledek to, že jsme fit a  zdraví, 
a cítíme se skvěle a lehce. A za druhé, 
na rozdíl od hranolek, pizzy a dalších 
tučných potravin, nemáme pocit na-

fouknutého břicha a  úna-
vy. Jíme proto, abychom 

měli energii, ne proto, 
abychom se poté cítili 

unavení. Pokud 
se vám chce 
ihned spát, 
nejspíš jste 
se přejedli. 
A  energie 
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z dobré a vyvážené stravy je důleži-
tá pro naši psychiku. S únavou a po-
citem ospalosti přichází i  mrzutost 
a nechuť cokoliv podnikat. Jsme leni-
ví a jen ležíme na gauči. Tím pádem 
nám chybí pohyb a do těla se nevy-
plavují hormony štěstí – endorfiny. 
Jak vidíte, vše souvisí se vším. Životní 
styl je prostě kompletní celek. Dbej-
te tedy na  to, aby vaše strava byla 
vyvážená, lehká, ale sytá a  bohatá 
na vitamíny.

OŘÍŠKY
Kromě ovoce, zeleniny, kvalitního 
masa a  čerstvých ryb, si pojďme říci 
také něco o oříšcích. Ty jsou pro naše 
tělo a  mysl neskutečným přínosem, 
ačkoliv se to na první pohled nemusí 
zdát tak zřejmé. Navíc skvěle nahradí 
třeba pražené brambůrky nebo 
další tučné pochutiny, kte-
ré rádi chroupeme při 
večerním sledování 
oblíbeného filmu. 
Věnujme jim tedy 
teď chvíli pozornos-
ti.

PARA  
OŘECHY
Ačkoliv se jedná o jed-
ny z  nejvíce kalorických 
ořechů, jsou bohaté na selen, a ten nás 
chrání před vznikem rakovinotvorných buněk. 
Jsou tedy významnou součástí jídelníčků všech, kdo se sta-
rají o své zdraví. Navíc se nejedná o stejnou formu tuku, 
jako například u hranolek.

PINIOVÉ OŘECHY
Tyto oříšky si určitě zamilujete. Nejenom proto, že mají 
schopnost odbourávat stres a deprese, ale také proto, že 
je lze použít do  salátů či exotických omáček. Navíc jsou 
bohaté na bílkoviny a podporují spalování tělesného tuku.

BURÁKY
Buráky produkuje rostlinka jménem Podzemnice olejná. 
Jsou bohaté na živiny, které obsahují, a díky nimž překo-
nají dokonce i maso či vejce ve vašem jídelníčku. Jsou plné 
sacharidů, proteinů, tuků, vitamínů B1, C, E, a niacinu (vi-
tamín B3), který je potřebný pro správný metabolismus sa-
charidů a tuků. Dále v nich naleznete pěknou dávku hoř-
číku, vápníku a draslíku. Patří ovšem mezi ty kaloričtější, 
nedietní oříšky.

MANDLE
Mandle jsou plné vlákniny, a to má skvělý vliv na trávení 
a  správnou funkci střev. Kromě toho obsahují vitamín E 
a  další látky, které snižují hladinu špatného tuku (LDL), 
cholesterolu a  cukru v krvi. Působí jako antioxidant. Do-
poručuje se však denní dávka maximálně 23 kusů.

PISTÁCIE
Oproti jiným ořechům, pistácie si 
můžete s  klidem dopřát v  o  trošku 
větším množství, jelikož jsou nejmé-
ně kalorické. Podporují náš imunitní 
systém, ale působí také na nervovou 
soustavu a  dobrou náladu. Možná 
i  proto se začala vyrábět pistáciová 
zmrzlina. Člověk má hned lepší ná-
ladu!

KEŠU OŘÍŠKY
Kešu jsou velice oblíbené a  vý-
tečné jako prevence proti rev-
matickým bolestem. Doporu-
čená dávka pro jeden den je  
18 jader, ale nejsou nijak extrémně 
kalorické, pokud jich spořádáte víc. 
Obsahují také hořčík, železo a zinek. 

Podporují naši imunitu a paměť.

LÍSKOVÉ OŘÍŠKY
Ty si asi všichni pama-

tujeme z  reklamy 
na  Nutellu. Patří 

mezi poměrně 
tučnější ořechy, 
avšak jedná se 
o  mono-na-
sycené  tuky, 

které jsou pro-
spěšné při  odbou-

rávání těch špatných tuků 
(LDL), cholesterolu a  cukru 

v  krvi. J s o u vhodné pro ty, kteří trpí cukrov-
kou druhého typu. Prospívají také našemu zraku a zpoma-
lují vznik stařecké demence.

VLAŠSKÉ OŘECHY
Ty jsou asi pro naši zemi nejtypičtějšími oříšky, avšak pa-
tří mezi ty nejvíce kalorické. Pokud však sníte vždy jen 
doporučenou denní dávku, nemusíte se obávat přibírání. 
Všechny ořechy obsahují zdravý tuk, který je tělu prospěš-
ný. (Ano, potřebujeme i  tuky.) Jádro vlašského oříšku se 
nápadně podobá mozku, a  tak si snadno zapamatujete, 
že tyto ořechy uklidňují nervy a odbourávají stres. Navíc 
mají protizánětlivé účinky a  chrání tělo před buněčným 
poškozením. Jsou skvělou prevencí před srdečními choro-
bami, rakovinou a cévním onemocněním. Regulují krevní 
tlak a snižují cholesterol. Obsahují tělu prospěšné vitamí-
ny, železo a minerály. Obzvláště pak, díky vitamínu B, za-
ujmou dámy pro podporu krásy a zdraví pro nehty, vlasy 
a  pokožku. Údajně prý podporují také potenci u  mužů. 
Působí příznivě na dráhy plic, ledvin a tlustého střeva.

Oříšky vždy byly, jsou a budou tělu prospěšné. Již dávno 
se vědělo, že podporují inteligenci a  uklidňují pocucha-
né nervy. Navíc obsahují zdravé tuky, které potřebujeme 
třeba i při dietě. Všeobecně platí, že dvě hrsti loupaných 
jader nějakých oříšků za den jsou doporučenou denní dáv-
kou, kromě mandlí (zde jen jedna hrst denně).

Oříšky vždy byly, 
jsou a budou 
tělu prospěšné. 

Podporují 
inteligenci 
a uklidňují 

pocuchané nervy. 
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DOPŘEJTE SI KVALITNÍ SPÁNEK
O  dobrou náladu nás často připraví to, že jsme nevyspalí, 
a  tudíž unavení. Důležité je si uvědomit, že kvalita spánku 
je důležitější než jeho délka. Tento podstatný objev je v ob-
lasti spánkové medicíny tématem číslo jedna. Pro pohodové 
fungování během dne je totiž daleko podstatnější, jak dobře 
spíme, nikoli jak dlouho.
Lidé v  našem okolí spí různě dlouhou dobu. Někomu stačí 
v  peřinách strávit šest hodin a  ráno je čerstvý jako rybička, 
jiný pro ten samý efekt potřebuje spát hodin nejméně devět. 
Jak je to možné? Tajemství je v kvalitě, nikoli v kvantitě. I když 
spí tito lidé různě dlouho, spí kvalitně.
Naopak nekvalitní spánek se vyznačuje několika faktory:
• Trvá nám příliš dlouho, než usneme.
• Probouzíme se často během noci.
• Probouzíme se příliš brzy nebo dřív, než chceme.
• Ráno nejsme svěží a přes den cítíme sníženou psychickou 

výkonnost.

NEVYSPALÍ A NEKLIDNÍ 
Únava, podrážděnost, poruchy koncentrace či paměti, po-
ruchy nálady, poruchy sociálních aktivit, špatná školní nebo 
pracovní docházka, denní spavost, úbytek energie, motiva-
ce, iniciativy, náchylnost k chybám, nehodám (práce, řízení), 
bolesti hlavy, zažívací potíže. To všechno může nedostatek 
kvalitního spánku způsobovat. Kvalita života pak klesá rych-
lostí blesku.

DOČERPEJTE ENERGII POMOCÍ UZEMNĚNÍ 
Pomoci nám může, ač se to někomu může zdát neuvěřitelné, 
uzemnění. Co to reálně znamená? 
Uzemnění znamená propojení lidského těla se zemským povr-
chem a jemnou energií zemského povrchu. Můžeme tak uči-
nit venku chozením bosky nebo uvnitř, pokud během práce, 
ve spánku nebo při sezení používáme uzemňující prostředky, 
které našemu tělu prostřednictvím vodivých materiálů při-
vádějí přirozeně léčivou zemskou energii. Obzvláště během 
spánku, který trvá více než osm hodin je uzemnění velmi dů-
ležité. Zemský povrch je hojně nabitý volnými elektrony se zá-
porným nábojem. Dotekem kůže či chodidel můžeme tyto 
záporně nabité ionty čerpat do těla. Naše tělo se tak vyladí 
na stejný elektrický potenciál, jaký má země.
Někdy přitom můžeme cítit jemné hřejivé mravenčení, často 
pocit úlevy a pohody. Když si na uzemnění zvykneme, vjemy 
již nejsou tak znatelné. Stupeň úlevy je velmi individuální. Je 
důležité, aby se uzemňování stalo dlouhodobou součástí va-
šeho denního fungování, a  abyste byli uzemnění tak často, 
jak jen možno. Získáte tak příznivé účinky v nejvyšší možné 
míře. A co vlastbně může uzemnění příznivě ovlivnit?
• zmírňuje příčiny zánětů (řádění volných radikálů) 
• zmírňuje nebo umenšuje chronické bolesti většině lidí zlep-

šuje spánek a urychluje regeneraci 
• zvyšuje energii a bdělost při práci
• snižuje stres a podporuje klid v těle snížením intenzity ner-

vového systému a stresových hormonů 
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Hledáte šperk, na jehož tvorbě se můžete sama podílet?

Chcete mít originální 
a jedinečný styl?

Náš sortiment vám 
to umožní

Nabízíme velmi oblíbené náramky, které si sesta-
vujete z jednotlivých přívěsků, korálků dle vlastní 
fantazie, nálady, stylu- to si zamilujete! Naše na-
bídka je velmi rozmanitá- korálky z muránského 
skla a polodrahokamů, přívěsky ze stříbra- každá 
žena si u nás najde přesně to co hledá.  Uložte si 
své vzpomínky, zážitky, radosti do náramků, jsme 
rádi, že pomáháme psát i Váš příběh. Jsme Story 

in the Bead a jsme tu pro Vás!

www.storyinthebead.cz

storyinthebed.cz.indd   1 11.3.2020   16:58:13

Pro čtenáre tohoto časopisu nabízíme speciální slevu 15 % s kódem

ČASOPIS. Kód platí na celý sortiment do 4. 9. 2020.

Uzemnění znamená propojení lidského těla se zemským povrchem a jemnou energií zemského povrchu.
Můžeme tak učinit venku chozením bosky nebo vevnitř, pokud během práce, ve spánku nebo při sezení používáme 
uzemňující prostředky, které našemu tělu prostřednictvím vodivých materiálů přivádějí zemskou energii v podobě 
záporně nabitých částic – elektronů, které působí jako takové antioxidanty dostupné celý den. 

Produkty, které slouží k uzemnění, používají děti, dospělí, sportovci, domácí mazlíčci již více jak 15 let a výsledky, 
které uzemnění přináší, jsou naprosto úžasné a můžete se o nich dočíst v knize UZEMNĚNÍ. 
A jaké produkty můžete mít?

Produkty jsou vhodné pro děti i dospělé, můžete je koupit také Vašim domácím mazlíčkům. 
Uzemňující produkty je možno zakoupit u autorizovaného distributora v ČR 

• podložky pod nohy nebo 
pod klávesnici počítače 

• prostěradla 
na postel

• vodivé pásky 
do bot

www.uzemneni.cz
uzemneni@uzemneni.cz
Volejte: 606 908 510

Uzemnění 
Česká republika 

Cena 
knihy 299 Kč 
a poštovné 

za 1 Kč

• uzemňující 
ponožky

• podložky na spaní 
pod prostěradlo 

INZERCE
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• normalizuje biologické rytmy těla 
• snižuje hustotu krve / ředí krev, zlep-

šuje cirkulaci krve a krevní tlak 
• ulevuje napětí svalů a bolestem hlavy 
• snižuje projevy hormonální nerovno-

váhy a premenstruačního syndromu 
• výrazně urychluje hojení a  pomáhá 

předcházet proleženinám 
• snižuje problémy a normalizuje pro-

jevy  spojené s  cestování letadlem 
a vyrovnání se časovými zónami 

• urychluje regeneraci po  sportovních 
výkonech

PSYCHOHYGIENA  
ANEB JAK PEČOVAT  
O SVOU DUŠI?
Na  závěr jsme pro vás připravili také 
shrnutí toho, jak zůstat v psychické po-
hodě, které pro nás připravila PhDr. Mi-
chaela Miechová. 
Zjednodušeně řečeno jde o různé tech-
niky, které vám pomohou zůstat v psy-
chické pohodě. Představte si svou duši 
jako váhy. Na  jedné straně je stres, na druhé klid. Obojí by 
mělo být v rovnováze. Jenže jsou situace, kdy začne stres nad 
klidem převažovat. Pokud budete dodržovat zásady duševní 
hygieny, zvládnete rychle docílit opětovné rovnováhy. Pokud 
ne, stres vás pohltí.

ZASTAVIT, STÁT!
Kvůli dnešní uspěchané době jsme zapomněli na odpočinek. 
A právě ten je pro duševní pohodu velice důležitý. Věděli to 
i naši (pra)prarodiče a po usilovné práci si dopřáli chvilku klidu. 
Přiznejte si, umíte hodit vše za hlavu a udělat si chvíli jen tak 
sami pro sebe? Dovolíte si alespoň malý okamžik nicnedělá-
ní? Nejspíš ne. Základem 
psychohygieny je naučit 
se zpomalit. Zkuste si vše 
zorganizovat tak, abyste 
si mohli dát každý den 
malou pauzu. 

NEZAPOMÍNEJTE SI 
UDĚLAT RADOST
K tomu, abyste se cítili 
šťastní a v pohodě si mu-
síte umět dělat i radost. 
Kupte si šperk, minci, 
či nějakou drobnost na 
památku a jen tak pro 
radost. Hned bude váš 
život radostnější...

SPÁNEK
Kvalitní a  vydatný spá-
nek posiluje nejen tělo, 
ale i  ducha. Doporučená 
doba spánku u dospělého 
jedince je 7–8 hodin. Ne-
přerušovaně. Na  kvalitě 

spánku se podepisují vaše návyky. Proto 
si zakažte minimálně dvě hodiny před 
spaním práci na  počítači, mobilu nebo 
tabletu. Modré světlo, které tato zaříze-
ní vyzařují, totiž spánkový cyklus dokáže 
narušit. Stejný účinek má např. kofein. 
Kávu si před spaním také nedáváte, 
nebo ano? 
Ložnici si zařiďte jako místo pro relaxa-
ci. Žádná televize, výrazné barvy apod. 
Před tím, než se uložíte ke  spánku, 
důkladně vyvětrejte. Zhasněte světlo, 
vypněte rádio, mobil nechejte v  jiné 
místnosti. Můžete si dopřát hrnek me-
duňkového nebo heřmánkového čaje 
na uklidnění. 

VE ZDRAVÉM TĚLE  
ZDRAVÝ DUCH
Nemusíte být vrcholovým sportovcem, 
nebo se ničit hodinami v posilovně. Sta-
čí, když si dopřejete každý den krátkou 
procházku na  čerstvém vzduchu. Při 
fyzické námaze se z těla přirozeně od-

plavuje stres, zmírňuje se napětí, posiluje srdce. Když k tomu 
přidáte i pestrou a vyváženou stravu, uvidíte, že budete mít 
hned více energie. 

MINDFULNESS A RELAXACE
Mindfulness je koncept založený na všímavosti. Princip spočí-
vá v tom oddělit přítomný okamžik od toho, co bylo a bude. 
Snažte se tedy nedělat více věcí najednou. Pokud večeříte, vy-
chutnejte si jídlo a nemyslete na mytí nádobí. Užíváte si chvíli 
volna na zahradě? Pryč s myšlenkami na resty v práci a kolik 
toho budete muset dohnat… Pomoci mohou také různé re-
laxační techniky, od jógy po meditaci. Nebo se jen zhluboka 

nadechněte a  s  výde-
chem nechte negativní 
myšlenky odejít. 

KDE ZAČÍT? 
Budete muset změnit 
přístup ke  svému tělu 
i duši. A  to nebývá leh-
ké. Zkuste na  začátek 
zapracovat na  zkvalit-
nění spánku, vytvořte 
si určitý režim a  tím se 
řiďte. Nenechte se od-
radit, pokud změna ne-
nastane ihned. Vše má 
svůj čas, ale věřte, že 
se změny dříve či poz-
ději projeví. Nebojte se 
také požádat o  pomoc 
odborníka. Například 
psychologa, který vám 
pomůže zpracovat vaše 
problémy, naučí vás růz-
né relaxační techniky 
a mnoho dalšího.

Důležitý je také 
sport, který dělá 
nejen hezká těla, 
ale také dobrou 

náladu. Jde o to, 
že při fyzické 

námaze se do těla 
uvolňují tělu i mysli 
prospěšné hormony. 

IN
ZE

R
C

E 



Unikátní spojení stříbrné mince
s českým křišťálem

C R Y S TA L  C O I N

Razíme
    tradiční
        hodnoty

+420 800 225 228
www.ceskamincovna.cz

Praha — Na Příkopě 24
Brno — Rooseveltova 20

Jablonec n. N. — Mírové nám. 15

Unikátní spojení stříbrné mince
s českým křišťálem

C R Y S TA L  C O I N

Razíme
    tradiční
        hodnoty

+420 800 225 228
www.ceskamincovna.cz

Praha — Na Příkopě 24
Brno — Rooseveltova 20

Jablonec n. N. — Mírové nám. 15
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OČISTA TĚLA 
aneb 

JAK ZHUBNOUT 
DO PLAVEK

OČISTOU TĚLA SE MYSLÍ ZEJMÉNA DETOX. TEN SE ZPRAVIDLA DRŽÍ JEN  
PO DOBU PÁR DNŮ, MAXIMÁLNĚ TÝDEN. TO PROTO, ŽE DLOUHODOBĚ BY MOHL 

UŠKODIT. DETOX JE RADIKÁLNÍ. KDEŽTO HUBNUTÍ AŽ TAK MOC NE. POKUD 
TEDY OVŠEM NEDRŽÍTE KRUTÉ DIETY A NEHLADOVÍTE. TÍM SE ALE STEJNĚ NIC 

NEVYŘEŠÍ. MOŽNÁ ZHUBNETE, ALE POKUD SE NAVRÁTÍTE KE STARÝM STRAVOVACÍM 
NÁVYKŮM, DOČKÁTE SE NECHVALNĚ ZNÁMÉHO JO-JO EFEKTU. MŮŽETE SI TAK 

BÝT JISTI, ŽE VŠE PŘIBERETE ZPĚT, NEBO JEŠTĚ VÍC, NEŽ BYLA VAŠE PŮVODNÍ VÁHA. 
ZDRAVÉ HUBNUTÍ TEDY MŮŽEME NAZVAT JAKO ZMĚNU ŽIVOTNÍHO STYLU,  
CHCETE-LI STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ. V DNEŠNÍM ČLÁNKU SI PŘEDSTAVÍME  

JAK DETOX, TAK I RŮZNÉ VARIANTY HUBNUTÍ.
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DETOX TĚLA
Pokud máte pocit, že jste se poslední 
dobou jen přejídali či trpíte nadýmá-
ním nebo bolestmi břicha, možná je 
vhodný čas na  detox. Očista těla přijde 
vhod také po každém ročním období. To 
proto, že v  každé sezóně jíme převáž-
ně jen jeden určitý druh potravin a tělu 
tak může něco chybět. Navíc třeba ta-
kový detox na jaře nás dokáže probudit 
z dlouhé zimy a nastartovat naši energii 
správným směrem. Kromě energie do-
káže nakopnout také náš metabolismus 
a spalování tuků, což se hodí nejen před 
létem. Pokaždé totiž, jako vedlejší efekt 
detoxu, přijde také úbytek na váze. Jed-
ná se maximálně o  1–3 kilogramy. Jde 
spíše o vodu a vyplavené škodlivé látky 
z těla než o tuk. Ale i tak, kdo by to pár 
dní před dovolenou, kde budeme chodit 
v plavkách, nebral za vděk.

DETOX POMOCÍ  
SMOOTHIE A ŠŤÁV
Pokud máte rádi smoothie a  ovocné či 
zeleninové šťávy, tak jste právě našli 
druh detoxu, který vás nadchne. Je ov-
šem trošku radikálnější, protože přijímá-
te po  dobu pár dní jen tekutou stravu. 
Ne každému tak může vyhovovat. Pama-
tujte však, že zažít jednou za  čas pocit 
hladu není nenormální. Samozřejmě, že 
hladovět často není 
vhodné. Ale pokud 
se rozhodnete pro 
detox třeba na   
5 dní, a  předtím 
jste jedli 5x denně 
a  z  toho 2x denně 
hlavní chod jako je 
oběd a večeře, pak 
nejspíš budete mít 
hlad. Alespoň prv-
ní den, než si tělo 
zvykne.
Někdo se rozhodne 
jen pro smoothie 
nápoje a  někdo 
do  toho jde radi-
kálněji, v  podobě 
ovocných a  zeleni-
nových šťáv. Lidé 
si tyto dva poj-
my často pletou. 
Smoothie může 
obsahovat napří-
klad mléko, soya 
mléko či jogurt. 
Navíc jej vyrábíte 
z  ovoce a  zeleni-
ny. Tedy obsahuje 

normální potraviny. Ovocné šťávy tvoří 
voda a  šťáva vylisovaná z  potravin, ni-
koliv potraviny samotné. Můžete tedy 
do odšťavňovače dát jablka, pomeranče, 
mandarinky, okurku, meloun a další pře-
vážně vodnaté potraviny. Ale konečný 
výtvor obsahuje jen jejich šťávu a vodu. 
Pro začátek zkusíme zvolit zlatou střed-
ní cestu – tedy detox v podobě kombina-
ce těchto dvou produktů.
RÁNO
Na snídani bychom tak mohli zvolit spí-
še ovocné smoothie, protože je více ka-
lorické a  dodá nám energii potřebnou 
do  startu dne. Můžete jej udělat s  jo-
gurtem či s  mlékem – fantazii se meze 
nekladou.
DOPOLEDNE
Jako svěží svačinku pak zvolte šťá-
vu z  ovoce. Opět, ovoce má více cukrů 
a dodá nám energii.
OBĚD
Na  oběd si můžete opět dopřát smoo-
thie. Tentokrát však z ovoce a zeleniny, 
nebo jen ze zeleniny. Mixujte s vodou či 
s mlékem.
SVAČINKA
Potřebujete-li opravdu jíst 5x denně, 
pak na odpoledne zvolte svačinu ze šťá-
vy, která je kombinací ovoce a zeleniny. 
Například meloun a okurka. Nikoliv však 
jen z ovoce kvůli cukrům.

VEČEŘE
Na  večer už pak 
zvolte jen zele-
ninové smoothie 
bez ovoce. Nejlépe 
mixované s  vodou, 
nikoliv s mlékem či 
jogurtem.

CO PŘI  
DETOXU ANO
Jak jste si jistě 
všimli – pro detox 
je účinná čirá voda 
a  hodně pít. Může 
být také voda s  ci-
trónem. Kromě 
vody jsou pak bla-
hodárným pomoc-
níkem také čaje. 
Jen pozor na  to, 
jaký čaj kdy pije-
te. Například ze-
lené či černé čaje 
vám dodají energii 
a nejsou tak vhod-
né před spaním. 
A samozřejmě vždy 
se budeme bavit 
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Někdo se 
rozhodne jen 
pro smoothie 

nápoje a někdo 
do toho jde 
radikálněji, 
v podobě 
ovocných 

a zeleninových 
šťáv. Lidé si 

tyto dva pojmy 
často pletou.
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o  neslazených nápojích, 
protože ty slazené ne-
mají v  detoxikačním 
programu co dělat.
Kromě toho je povolena 
taktéž zelenina a ovoce. 
Zde uvažujte o  tom, co 
a  kdy jíte či pijete jako 
smoothie nápoj. Ovoce, 
ale také některá zele-
nina, obsahují cukry. Ty 
jsou v  období detoxu důležité pro 
naši energii a není třeba se jim vyhý-
bat. Nebavíme se totiž o hubnutí, ale 
o detoxu a nastartování našeho meta-
bolismu správným směrem. Avšak sami 
jistě dokážete dobře usoudit, že banán se 
více hodí na ráno než před spaním. Kuku-
řici si asi také nebudete dávat na veče-
ři a sáhnete raději po okurce.
Detox by měl trvat od 1 do 5, maximál-
ně 7 dní. A  hlavně dodržujte pitný re-
žim. Nemusíte se tzv. přepájet, protože 
tím byste naopak zatížili ledviny, pokud 
nejste zvyklí normálně hodně pít každý den. 
Ale 1,5 l vody, plus nějaký ten čajík, vystačí jako 
základ. Ohledně kávy – ta by v  období detoxu 
měla být bez cukru a mléka, a to jen ráno. Avšak 
toto většina lidí nedodrží. Proto pokaždé, když si 
dopřejete šálek kávy, dejte si k  tomu skleničku 
vody navíc, kterou nezahrnete do svého pitné-
ho režimu.

CO PŘI DETOXU NE
No, tak jak vidíte, nejspíš se moc nenajíte a po-
kud ano, tak tekutou formou. Existují i detoxi-
kační programy na více dní, kde tu a tam něco 
zobnete. Ale my se zde bavíme o „rychlo kur-
zu“, jak na detox.
Určitě pak vynechte slazení, popřípadě si na-
jděte vhodnou náhradu za cukr, pokud neosla-
zený čaj nevypijete – třeba med.
Zkuste v tyto dny také omezit svou fyzickou akti-
vitu. Někdo pociťuje malátnost a unavenost, jiný 
má při detoxu více energie. Ten druhý případ se 
více méně týká těch, co pravidelně detox či půst 
dělají a  není to pro jejich tělo žádnou novinkou. 
Proto se vynasnažte naplánovat očistu na dny, kdy 
nemusíte vydat mnoho energie. V ten den třeba ne-
choďte cvičit, pokud se na to necítíte.
Při očistě není místo pro alkohol. Na to pamatujte.

HUBNUTÍ
Naopak hubnutí by mělo trvat déle než detox. Úplně 
v tom nejlepším případě bychom to spíše mohli nazvat 
změnou životního stylu. Při hubnutí nejde jen o změnu 
jídelníčku, ale také o pohyb a celkově o náš životní styl. 
Je logické, že pokud hubneme, nejspíše dojde i k ome-
zení konzumace určitých potravin. To se ale bavíme 
o dietě. A žádná dieta není dlouhodobá, stej-
ně jako její účinky. Držíme-li dietu, je docela 

dost možné shodit i pět 
kilo za dva týdny. Avšak 
pokud se posléze vrátí-
me ke  starým stravova-
cím návykům, nejspíše 
nás dostihne jo-jo efekt. 
Při jo-jo efektu nejenže 
přiberete poměrně rych-
le shozená kila zpět, ale 
můžete nabrat ještě víc, 
než byla původní váha. 

Důležité tedy je změnit stravovací návyky a  pohled 
na svět. Hubnutí totiž začíná v hlavě… A pojďme si 

doporučit něco, za čím vaše hlava bude jistě stát…

O PROTEINOVÉ DIETĚ
„Proteinová dieta, ketodieta, ketonová die-
ta, ketogenní dieta, bílkovinná nebo bílko-
vinová dieta.“ Pod všemi uvedenými názvy 
se skrývá totéž.  S  tímto velmi známým 
způsobem  redukce nadváhy a  obezi-
ty přišel v 70. letech 20. století americký 
profesor George. L. Blackburn. Dlouhá 
léta působil na Harvardově univerzitě 
a zkoumal nejen způsob, jakým naše 
tělo spaluje tuky, ale detailně se zají-

mal o zásadní problémy týkající se vý-
živy, zdravého životního stylu, prevence zhoub-
ných onemocnění a vlivů na vhodné stravovací 
návyky a chuti ke cvičení.

PRINCIP PROTEINOVÉ DIETY
Úbytek kilogramů při proteinové dietě za-
jišťuje stav zvaný ketóza, který ve vašem 
těle nastane tehdy, když snížíte příjem 
sacharidů na minimum. Ketóza totiž va-
šemu tělu umožní cíleně spalovat ulože-
né tuky. Proto je hubnutí s proteinovou 
dietou efektivní a  bezpečné  a  na  rozdíl 
od  jiných způsobů hubnutí vám nehrozí, 
že přijdete o svalovou hmotu. Za ochranu 
svalů vděčíte pravidelnému přísunu dosta-
tečného množství bílkovin. Správně po-
stavená proteinová dieta je rozdělena do  
3 kroků, které jsou všechny stejně dlouhé.
Díky prvnímu kroku nejprve nastartujete 
metabolismus a  začnete znatelně hub-
nout, ve druhém se  i nadále odbourá-
vají tukové zásoby a v posledním kro-
ku se připravujete na návrat k běžné 
vyvážené stravě.
Abyste si  novou hmotnost udrže-
li i po skončení dietního plánu a pře-
dešli  obávanému  jojo efektu, je vel-
mi  důležité  projít  všemi třemi kroky. 
Vaše tělo bude díky nim připraveno 

na  pozvolný návrat ke  zdravému raci-
onálnímu jídelníčku. V něm budete po-
stupně navyšovat obsah sacharidů tak, 
aby si na ně vaše opět zvyklo a umělo 
s nimi pracovat.
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Hubnutí by mělo trvat déle než 
detox. Úplně v tom nejlepším 
případě bychom to spíše mohli 
nazvat změnou životního stylu. 
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CVIČENÍ  
HUBNUTÍ PODPOŘÍ
Ke kvalitní stravě samozřejmě pat-
ří i účinné cvičení.   Já osobně jsem 
vyzkoušela,mnohé převratné me-
tody cvičení, ale za  co dám ruku 
do  ohně a  co opravdu spolehlivě 
funguje, to je VacuShape. Kon-
strukce přístroje  VacuShape   je 
postavena na  faktech, že  pro nej-
lepší výsledky je nezbytný pohyb 
a   dostatečné prokrvení oblastí 
postižených pomerančovou kůží. 
U  žen se depotní tuk nachází na   
podbřišku, bocích, hýždích a steh-
nech. K  dokonalému prokrvení 
tukové tkáně dojde díky řízenému 
podtlaku ve  vakuové kabině, kde 
se cvičící žena hermeticky pohybu-
je. Trénink ve  VacuShape probíhá 
formou svižné chůze na  běžeckém 
pásu nebo náročnější na   crosso-
vém trenažéru  po  dobu  30-ti mi-
nut, problémové partie se přitom 
nacházejí v  podtlakové kabině. 
Programově řízeným  podtlakem 
je krev nasávána do kapilár v pod-
koží, kde působí jako přepravní 
médium a  odvádí tuk z  tukových 
buněk ke  svalům, neboť jedině 
tam je možno tuk spálit. V průbě-
hu aplikace je monitorována tepo-
vá frekvence tak, aby se jednalo 
po celou dobu o aerobní cvičení*, 
kdy je spotřeba energie hrazena 
z  80% tuky a  pouhých 20% tvoří 

cukry. Podtlakem je aktivován ne-
jenom metabolismus tuků, ale  
i  lymfatický systém, který zajišťu-
je lepší odvádění metabolických 
zplodin. Silné prokrvení pokož-
ky a   lepší zásobování kyslíkem, 
vitamíny, minerálními látkami 
a  enzymy pozitivně působí proti 
pomerančové kůži. Pleť je při pra-
videlné aplikaci hladší a jemnější. 
Všeobecně platí, že ten, kdo ně-
kam spěchá, nikdy nedosáhne 
kvalitních výsledků. Při hubnutí se 
nehledí na  kvantitu, ale na  kvali-
tu. Kila jsou jen čísla. Někdo zhub-
ne 10 kg a nikdo si toho nevšimne  
(je-li to z  větší váhy). Jiný zhubne 
2 kg a hned to jde vidět. Nezapomí-
nejte se hýbat a tvarovat tak posta-
vu, to dělá hodně. A raději, než se 
denně vážit, je lepší se měřit. Někdy 
podle úbytku váhy máme pocit, že 
se nic moc neděje, a  přitom krás-
ně hubneme na centimetry. Nespě-
chejte, najděte si svoje vlastní tem-
po a hlavně poslouchejte své tělo. 
To vám vždy řekne, co potřebuje – 
ať už jde o chutě a potraviny, nebo 
o pohyb, kdy přidat a kdy si naopak 
dopřát pauzu a  odpočinek. Pozor 
na zákeřnou mysl, která vám bude 
našeptávat, že už nemůžete na-
příklad dál běžet. Můžete. Pozná-
te to podle reakce těla, ne hlavy. 
Taktéž nepotřebujete tu čokoládu. 
Stačí vám banán. V hlavě každého 
z  nás je takový malý zákeřný skří-

tek našeptávač, ale ne vždy jde 
o signál těla a potřebu. Naučte se 

tedy ztišit toho skřeta a poslouchat 
opravdu tep vašeho srdce, co říká vaše 

tělo, po čem touží a o co žádá. Po-
chybuji, že by naše tělo žádalo 

o  více hamburgerů a  prahlo 
po tuku, který ucpává tepny. 
Nebo, že by chtělo přibí-
rat a  trpět bolestí kloubů 
a zad. Občas si dopřát ale 
můžete. Jen si to nechejte 
až „za  odměnu“ poté, co 
budete mít již nějaké vý-
sledky. Pamatujte si zlaté 
pravidlo „všeho moc ško-

dí“. A  nakonec, nastavte 
si to hezky v hlavě tak, že si 

zasloužíte být hubení, vypa-
dat krásně, být zdraví a  cítit se 

dobře ve  svém těle. Poté se vám 
bude chtít čím dál méně „hřešit“. 

Věřte v  to, že to dokážete a  je jedno, 
zda za měsíc či za rok. 

Všeobecně platí, 
že ten, kdo někam 

spěchá, nikdy 
nedosáhne kvalitních 
výsledků. Při hubnutí 
se nehledí na kvantitu, 
ale na kvalitu. Kila 

jsou jen čísla.
 

Občas si dopřát 
ale můžete. Jen 
si to nechejte až 

„za odměnu“ poté, 
co budete mít již 
nějaké výsledky. 



Podlehněte
  i Vy
kouzlu

www.vacushape.czVí ce  i n f o r m a c í  n a

VacuShape

To  n e n í  s p o r t ,  to  j e  t v ů j  ž i vo t !
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BEZLEPEK 
či 

BEZLAKTÓZA?
DNEŠNÍ MEDICÍNA MÁ LÉKY NA NEJRŮZNĚJŠÍ DRUHY NEMOCÍ,  
ALE LÉK NA CELIAKII STÁLE NALEZEN NEBYL. BEZLEPKOVÁ DIETA  

JE TAK JEDINÁ CESTA KE SNÁŠENLIVOSTI CELIAKIE. DIAGNÓZA TÉTO 
NEMOCI S SEBOU PŘINÁŠÍ CELOU ŘADU OMEZENÍ. Z POČÁTKU  
NENÍ VŮBEC JEDNODUCHÉ PŘEJÍT K „ČISTÉ“ BEZLEPKOVÉ DIETĚ,  

ALE DÍKY PODPOŘE RODINY I SPOLEČNOSTI JE DNES  
JEDNODUŠŠÍ TOTO POČÁTEČNÍ OBDOBÍ ZVLÁDNOUT.  
PODOBNÉ TĚŽKOSTI S SEBOU NESE NESNÁŠENLIVOST  
LAKTÓZY. NAŠTĚSTÍ JIŽ JE NA TRHU MNOHO VÝROBKŮ,  
KTERÉ NÁM POMOHOU SE S DIAGNÓZOU VYROVNAT. 
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JAK POZNÁM, ŽE JSEM CELIAK?
Kromě klasické formy celiakie, která postihuje asi jen desetinu 
pacientů, jsou i další formy s odlišným průběhem. Je opravdu 
těžké některé z nich rozeznat. Mezi projevy klasické celiakie 
patří např. průjem, nadýmání, ztráta hmotnosti, bolesti bři-
cha, zvracení a nevolnost. U dětí dochází také k rozmrzelosti, 
únavě a svalové slabosti.
„Při určitých příznacích bych volila návštěvu lékaře a  zažá-
dala si o důkladné vyšetření“, radí výživová poradkyně Jana 
Servátková. Často dochází i  ke  kombinaci několika druhů 
vyšetření, aby byla stanovena správná diagnóza. Celiakie se 
dá zjistit jednak z vyšetření krve, dále biopsií tenkého střeva 
a testem stolice.

JAK ZAČÍT S BEZLEPKOVOU DIETOU?

1) Vnímejte tuto změnu pozitivně – bezlepková dieta je 
zkouškou silné vůle. V dnešní době ji volí nejen nemoc-

ní lidé, ale i  lidé, kteří chtějí žít zdravějším životním stylem 
a upravit si jídelníček. V první řadě je třeba si uvědomit, že jde 
především o vaše zdraví. Bezlepkovou dietu nemusíte chápat 
jako nutné zlo, ale třeba jako pozitivní změnu životního stylu, 
která se stává moderní záležitostí.

2) Dál jezte svá oblíbená jídla – bojíte se, že přijdete o vět-
šinu svých oblíbených pochoutek? Výrobci potravin 

však na celiaky již pamatují a snaží se vyrábět své produkty 
i v bezlepkové variantě, a to při zachování stejné chuti (na-
příklad snídaňové lupínky Corn Flakes a medové Gold Flakes). 

3) Odstraňte lákadla – není jednoduché držet dietu, když 
všude kolem vás je spousta lákadel. Pro snadnější zvyká-

ní na nový režim si zakoupené bezlepkové potraviny uložte 
do vyhrazené skříňky či šuplíku. Snáze tak odoláte pokušení.

4) Zapojte celou rodinu – požádejte rodinu o  spolupráci 
a zamezte tak dvojímu vaření. Příkladem je za-

hušťování omáček či polévek pouze bezlepkovou 
moukou. Rodině takováto nepatrná změna také 
velmi prospěje.

5) Upřednostňujte přírodu – nakupujte 
potraviny v  přírodním stavu, použí-

vejte v kuchyni častěji přirozeně bezlepko-
vé potraviny, jako jsou kukuřice, pohanka, 
rýže, jáhly, sója, luštěniny, brambory či vý-
robky z nich. 

6) Pozorně čtěte etikety – dávejte přednost ba-
lenému zboží, kde musí být vždy uvedeno přes-

né složení. Zdroje lepku se přidávají do  potravin jako 
separační a zahušťovací prostředek. Bezlepko-
vé výrobky naleznete označené speciálním 
symbolem přeškrtnutého klásku. 

7) Snídaně je základ! – V posledních 
desetiletích se v Česku významně 

změnil styl snídaně. Lidé začali dávat 
přednost cereáliím. Vyslyšeli tak slova 
lékařů. Zvýšili přísun vlákniny a  pod-
pořili správnou činnost zažívacího sys-
tému. 

A CO ŘÍKÁTE NA LAKTÓZU?
Na laktózu reaguje každý jinak, ale pokud se u vás projevují ne-
příjemné pocity jakou jsou nadýmání, průjem, pálení žáhy nebo 
zvracení, můžete i  vy patřit mezi lidi, kteří laktózu nesnášejí. 
V současné době se s laktózovou intolerancí v různé míře potý-
ká 10–15 % populace. Někteří o své intoleranci ani nemusí vědět 
a své potíže po konzumaci mléka přičítají jiným skutečnostem. 
Laktóza neboli mléčný cukr je přirozenou součástí všech druhů 
mléka. Jedná se o dvojitý cukr (disacharid), který je díky en-
zymu laktázy štěpen na jednodušší cukry, a stává se tak lehce 
stravitelným. Pokud se však enzym laktáza netvoří v dostateč-
né míře, nerozložená laktóza zůstává ve střevech, kde vyvolává 
nepříjemné zdravotní potíže (tedy intolerance laktózy).
Nejjednodušším způsobem, jak problém vyřešit, je vyřazení 
potravin s vysokým obsahem laktózy (typicky mléčné produk-
ty) a jejich nahrazení alternativními mléčnými výrobky, jako je 
např. bezlaktózové mléko. Na trhu je v současné době naštěs-
tí široká nabídka mléčných výrobků pro tento typ intolerance, 
takže i s tímto problémem rozhodně strádat nebudete…

ABY NÁS PRŮJEM NEZASKOČIL
Každý, kdo má nějakou zkušenost s potravinovou alergií ví, 
že při sebelepší péči se někdy nedokáže zabránit průjmu, či 
jiným střevním problémům. Naštěstí v moderní medicíně exis-
tují enterosorbenty, což jsou léčebné přípravky, které do sebe 
ve  střevě nevratně vstřebávají toxické látky, zabraňují nebo 
zmírňují podráždění střevní sliznice a  zabraňují průniku 
toxických látek do  krevního oběhu, a  tím snižují celkovou 
koncentraci těchto látek v organismu. Intenzita vstřebávání 
toxických látek, a tím i  jejich hladina v organismu, je přímo 
závislá na funkčním stavu střevní sliznice. Úspěch léčby ente-
rosorbenty je vždy závislý na schopnosti enterosorbentů ob-
novit ochranné bariérové funkce střevní sliznice.
Historie používání enterosorbentů pro léčebné účely sahá až 
do starověku. Dokonce i léčitelé starého Egypta, Indie a Řec-

ka používali uhlí, jíl, rozetřenou sopečnou hor-
ninu, nebo popel z  parohů pro léčbu otrav, 

úplavice, žloutenky a  urémie. Léčitelé 
starého Ruska používali pro tento účel 
uhlí z břízy. Na farmaceutickém trhu exi-
stují různé skupiny enterosorbentů, jako 
rostlinné uhlí, lignin, microcelulóza, glu-
kany, smekta, prostředky na  principu 
oxidu křemičitého a jiné. Obzvláště pro-

středky z poslední zmíněné skupiny – fun-
gující na  principu oxidu křemičitého – jsou 
pro organismus celiaků a nejen jejich velmi 
vhodné a šetrné – procházejí trávící sousta-

vou, absorbují (shromažďují) a odstraňují toxiny, 
alergeny, mikroorganismy a  další látky odpověd-

né za  vznik různých onemocnění. Ne-
vstřebávají se do krve, nemají žádný 

škodlivý účinek na sliz-
nici trávicího traktu, 
téměř žádné kontra-
indikace k  použití, 
a  mohou je užívat 
i  děti od  prvních 

dnů života, starší pa-
cienti, těhotné a  kojící 

ženy.
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Doplněk stravy s trávicími enzymy.
Pomáhá podporovat trávení bílkovin lepku.

Užívejte si 
potraviny 
s lepkem.  

Doporučené dávkování: Dospělí: 1 kapsle bezprostředně před jídlem obsahujícím lepek nebo v jeho průběhu. Nepřekračujte doporučenou dávku tří kapslí denně. Varování: Tento 
přípravek není určen k diagnostice, léčení či prevenci nemocí. Tento přípravek není určen pro osoby s celiakií, ani jiným onemocněním žaludku nebo trávicího traktu, a neměl by být 
používán jako alternativa k léčbě takových onemocnění. Nepoužívejte v těhotenství, ani při kojení. Nepoužívejte v případě známé citlivosti na některou z přísad tohoto přípravku. Není 
vhodný pro děti. Před užitím přípravku si pečlivě prostudujte příbalovou informaci. Potravinové doplňky nejsou náhradou různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Ve velmi 
nepravděpodobném případě nežádoucí reakce, okamžitě přestaňte přípravek užívat a obraťte se na poskytovatele zdravotní péče. Výrobce: Pharmavita, 14 Grays Inn Rd,  London WC1X 
8HN, UK. Distributor v ČR: NextForce a.s.,  Fibichova 41, 537 01 Chrudim, Česká republika.

www.eatenjoy.cz

snadno oddělitelné kapsle, 
pro potřebu kdekoliv a kdykoliv

K dostání v lékárnách.

INZERCE
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JAK PROŽÍT 
AKTIVNÍ LÉTO

ve zdraví
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JEDNOU Z OTÁZEK, KTERÁ SOUVISÍ S LÉTEM JE, JAK UDRŽET RYCHLÉ AKTIVNÍ 
TEMPO LETNÍCH DNŮ, A PŘITOM NEPŘIJÍT K ÚRAZU. ŘÍKÁ SE TOTIŽ, ŽE 

SPORTEM MŮŽEME PŘIJÍT K TRVALÉ INVALIDITĚ. COŽ MŮŽE A NEMUSÍ BÝT 
PRAVDA. I KAŽDÝ VRCHOLOVÝ SPORTOVEC BY VÁM S JISTOTU ŘEKL, ŽE 

POKUD CHCETE, ABY VAŠE TĚLO NĚCO (VY)DALO, MUSÍTE MU NA OPLÁTKU 
NĚCO DÁT. BUDEME SE TEDY DNES BAVIT O TOM, JAK ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ 
SPORTOVAT, JAKÉ VHODNÉ POTRAVINOVÉ DOPLŇKY ZVOLIT, ABY NÁS NIC 

NEBOLELO, A JAKÉ SPORTY SI MŮŽEME UŽÍT V TÉTO LETNÍ SEZÓNĚ.
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ŽIVOT V POHYBU
Život v pohybu je jednoznačně lepší a kvalitnější, než lenošení 
na gauči a nárůst morbidní obezity. Mnoho z nás o tom ví své. Ne, 
že bychom u nás v ČR byli extrémně morbidně obézní, ale nárůst 
obezity stoupá, a  to už i u menších dětí. Je to rozhodně téma 
na pováženou, protože nejen, že si tím zaděláváme na zdravotní 
potíže, ale také na psychické nemoci. Roste smutek, narůstají de-
prese, panické záchvaty úzkosti a nechuť cokoliv dělat se sebou, 
svým tělem či se svým životem. A kromě toho nás to může doslova 
a do písmene dostat dříve do hrobu. Zkusme si teď říct, jaké výho-
dy život v pohybu přináší.

1. POHODU A ÚSMĚV NA TVÁŘI
Je všeobecně známo, že fyzická aktivita vyplavuje 
do těla ve větším množství, než je obvyklé, tzv. hormo-

ny štěstí. Ty zapříčiňují to, že máme dobrou náladu, usmíváme 
se, je nám do zpěvu, méně se stresujeme a starosti či překážky 
řešíme více v klidu a s lehkostí. Toto je jeden z největších benefi-
tů aktivního života, ačkoliv lidé se nejvíce zajímají o pěkné tělo. 
Je sice skvělé mít 50 kg i s postelí, ale pokud 
jste prostě celoživotně hubení, a proto necvi-
číte, pak vám tyto šťastné hormony budou 
chybět bez ohledu na  hubenou postavu. 
Není to tedy o kilech, ale o tom, jak dobře 
se cítíme. Psychika je stavebním kamenem 
také pro naši imunitu a zdraví. Je rozhodující 
v bojích při nemocech, a také může okouzlit 
opačné pohlaví. Jen těžko se někdo zamiluje 
do věčně ubrečeného a nešťastného člověka, 
pokud mu ho teda není líto a nemá přehna-
né pečovatelské sklony. Časem však ani tyto 
tendence v  lásce neobstojí, protože takoví 
lidé jsou „energetičtí upíři“. Nečekejte tedy 
na to, až vás někdo udělá šťastným a zbaví 
vás vašich depresí a smutků. Začněte se hý-
bat. Dobrá nálada, imunita i zlepšení fyzické 
kondice se dostaví mnohem snadněji, nežli 
doposud.
Mezi hormony štěstí patří: endorfiny – vylu-
čované sportem, dopamin – vylučován napří-
klad při dosažení stanoveného cíle, serotonin 
– dosažen aerobním cvičením, oxytocin – vylu-
čován při doteku a fyzickém kontaktu.

2. DOBROU KONDICI 
A ZDRAVÍ
Pokud se někdo vymlouvá na  to, 

že nemůže cvičit, nebo raději nebude, pro-
tože to ničí tělo a  zdraví, je to hloupost. 
Ano, můžeme mít určitá zdravotní omezení, a při pohybu vždy 
platí, že musíte naslouchat svému tělu. Tedy nemusíte cvičit 
do odpadnutí a hledět jen na výkon a výsledky. Pokud nemůže-
te třeba skrz špatné klouby běhat, choďte na procházky. Pokud 
nejste stavěni na  posilovnu, choďte plavat. A  tak dále. Vždy 
existuje nějaká alternativa pohybu, který vám naopak pro-
spěje. Časem budete v čím dál tím lepší kondici. Ujdete větší 
vzdálenost a procházky vám začnou být málo. Vydáte se třeba 
pak na první túru. Zlepší se vaše dýchání, ale také držení těla. 
Svaly posílí a odezní třeba i bolesti zad. Dobrá kondička, spolu 
s vyrovnanou psychikou, pak slouží jako posila pro náš imunitní 
systém, a jsou strážci našeho zdraví.

3. PĚKNOU POSTAVU A SEBEVĚDOMÍ
Samozřejmě, že nemůžeme opomenout to, že díky 
sportu budeme také vypadat dobře, nejen se tak cí-

tit. Pokud jste doposud nic nedělali a začnete se hýbat, kila pů-
jdou dolů. Někomu to trvá a u někoho to jde rychle. Také záleží 
na tom, jaký je váš dosavadní životní styl a výchozí váha. Je jasné, 
že ten, kdo má třeba 100 kg bude počáteční kila hubnout rychleji, 
než 55 kilová mladá slečna. Ale jde to, a to opravdu u všech. Nej-
lépe uděláte, když se budete měřit na centimetry a hlídat si spíš 
tato čísla, než fanaticky stoupat den co den na váhu. Navíc, potom 
co se dostaví první výsledky, shodíte prvních pár centimetrů či ki-
logramů, budete mít čím dál tím méně chuť přestat cvičit, začít 
se opět přejídat a vracet se ke starým zlozvykům. A až si poprvé 
v kabince nákupního střediska vyzkoušíte menší velikost oblečení, 
která vám padne a bude vám slušet, už nikdy se této menší veli-
kosti nebudete chtít vzdát. Možná ne až tak pro vzhled, ale pro 
ten pocit. Budete se cítit krásně, v pohodě a šťastní. Opět, nejde 
o povrchnost, jak se může zdát, a o vzhled. Jde o to, jak skvěle se 
cítí naše hlava. Ve zdravém těle je zdravý duch, a to vždycky.

4. CHUŤ SE NEUSTÁLE ZDO-
KONALOVAT
Jak již naznačil předchozí bod, 

po  prvních výsledcích se jen těžko budete 
chtít vrátit ke starému životnímu stylu. Nikdo 
nechce ze 70 kg jít zpět na 100 kg. Nebo tady 
někdo takový je? A protože nabudete sebe-
vědomí, nebudete se bát ani nových výzev. 
Možná vyzkoušíte sporty a  tréninky, o  kte-
rých jste si na začátku mysleli, že na ně ne-
máte. Možná si půjdete zaběhat jen tak pro 
zábavu maraton, nebo se zúčastníte závo-
dů. Zdokonalování však přijde i po psychické 
stránce. V lepších případech se vrhnete znovu 
do studia, navštívíte nějaké kurzy, absolvuje-
te školení, nebo se jen začnete učit třeba cizí 
jazyky. Stejně jako tělo, tak i  hlava se chce 
neustále rozvíjet. V těch o trochu těžších pří-
padech pak jde dokonce až o změnu práce či 
partnera. Někdo totiž se změnou životního 
stylu, od nezdravého ke zdravému, může zjis-
tit, že žil i v „nezdravých vztazích“. Ať už jde 
o ty vztahy, které máme doma za zavřenými 
dveřmi, o kamarádské vztahy, kdy nás třeba 
někdo tvářící se jako přítel jen využívá a dělá 
si z nás odpadkový koš pro jeho starosti, nebo 
když jde o vztahy pracovní a šéf nás třeba do-
statečně neoceňuje.

5. PŘÍJEMNÉ STÁŘÍ BEZ BOLESTI
Možná toto čte někdo mladý, a možná někdo, kdo už 
má vnoučátka. Z hlediska změny životního stylu od le-

nošení ke zdravému životu v pohybu není nikdy příliš brzy, ani 
moc pozdě. Prostě to udělejte bez ohledu na to, kolik vám je let. 
Poslouchejte své tělo a ono vám řekne kde je hranice, a jaké jsou 
vaše možnosti. Nemusíte vyhrávat olympiády. Ale určitě se vám 
tato aktivita zúročí a na stáří se vám to vrátí. Ten, kdo žil aktiv-
ním životem, má méně potíží na důchod – třeba menší bolesti zad 
a kloubů, můžete předcházet revmatickému třesu, vaše psychika 
je v harmonickém stavu a méně zapomínáte. A navíc, což potěší 
každého z nás, držíte stále tempo nejen se svými již dospělými 
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kamenem 
také pro 

naši imunitu 
a zdraví. Je 
rozhodující 
v bojích při 
nemocech, 

a také může 
okouzlit opačné 

pohlaví. 
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dětmi, ale také s vnoučátky. Zvládáte si s nimi hrát, postarat se 
o ně a pohlídat, když je potřeba. Můžete s nimi jet na dovolenou 
a běhat třeba po pláži či dovádět ve vlnách moře. Kdo by si toto 
na staří nepřál?

SPORTY, KTERÉ NÁM LÉTO NABÍZÍ
Určitě je všem jasné, že celoročně si můžeme zajít do posilovny 
nebo si jít zaplavat na krytý bazén. Ale je také příjemné občas 
vyměnit nějakou činnost za novou aktivitu, kterou můžeme dě-
lat jen v daném ročním období. Léto toho má opravdu hodně co 
nabídnout, díky teplému počasí. Užívejte si tak hlavně ty aktivity 
a sporty, které lze dělat venku na čerstvém vzduchu. Prospěje to 
vašemu zdraví, ale také psychice, a možná se u toho ještě krásně 
opálíte.

BEACH VOLEJBAL
Beach volejbal můžete 
také znát pod názvem 
plážový volejbal. Je to vo-
lejbal, který se hraje v létě 
na písku. Většina pravidel 
je stejná jako u klasické-
ho volejbalu. Jde o skvě-
lou aktivitu, u  které se 
zapotíte, ale také se vyvě-
tráte na  čerstvém vzduchu. 
Navíc jako benefit můžete získat 
krásné opálení.
Pozor si ale dejte na úpal, který si přivodíte při 
dlouhém pobytu v horku, nebo na úžeh z pří-
mého sluníčka. Nezapomínejte tedy na ochran-
nou přikrývku hlavy a  namazat se pořádně 
opalovacím krémem. Tento plážový volejbal se 
většinou hraje v  plavkách, avšak skrz sluníčko 
není na škodu si dát tričko, ať si neuškvaříte 
ramena. Pokud byste se přeci jenom spáli-
li, mějte po ruce přípravky s panthenolem 
nebo bílý jogurt. Vhodnými doplňky stravy 
pro tento sport jsou kolagen na  klouby, 
beta-karoten pro dobré opalování se, 
nebo rozpustné tabletky magnézia pro 
regeneraci svalů.

JÍZDA NA BRUSLÍCH
Jízda na kolečkových bruslích je jedním 
ze sportů, které patří k létu. Nejenom, že 
si užijete zábavu a pobyt venku, ale ješ-
tě se dostanete do kondice. Díky bruslím 
shodíte přebytečná kila a nemusíte se ani 
nutit k  běhání či jiným sportům. Navíc 
jízda na bruslích zároveň působí na více 
partií těla. Zpevníte tak zadek, nohy, ale 
také bříško. Kromě toho i posílíte záda. 
Tento sport má vliv i na správné držení 
těla, protože musíte udržovat během 
jízdy balanc. Jízdu na  in-linech tak 
můžeme shledat za  tělu prospěšnou 
v mnoha ohledech.
Pozor si dejte na pády, možnost zra-
nění se a odřeniny. Je vhodné si poří-
dit ochranné pomůcky, jako je helma 

nebo chrániče na kolena a  lokty. Vhod-
ným doplňkem stravy je opět kolagen, 
vitamín C a  magnézium. Také mějte 
pro případ pádu nachystanou Aloe 
vera na hojení odřenin.

CYKLISTIKA
Cyklistika je taktéž tělu velmi prospěšná. Pokud 

na  tento sport nejste nikterak zvyklí, 
můžete po první jízdě očekávat nejspíš 
bolest. Svaly jsou namáhány úplně ji-

ným způsobem, než třeba při chůzi. Také 
sezení na kole může přivodit bolest od nepo-

hodlného sedátka či bolest zad. Po čase tomu 
však mnozí přijdou na chuť. Navíc, v  létě je to 
moc příjemná aktivita, kdy se můžete kdekoliv 

zastavit na posezení na  letní zahrádce a dopřát 
si nějaké to osvěžení v podobě piva či limonády. 

Pokud praktikujete cyklistiku pravidelně, můžete 
zaznamenat větší výkonnost a zlepšení fyzické kon-

dice. Cyklistika má také vliv na mitochondrie a enzymy 
v těle, které jsou zodpovědné za kvalitní výrobu ener-
gie. Tento sport zvětšuje kapacitu plic, což má blaho-

dárný vliv na naše srdíčko, cévy a jejich okysličování.
Při cyklistice pozor na pády a možnost spálení se. Proto 
opět doporučujeme pořídit si ochranné pomůcky a chrá-
niče. Helma je nutností. Pro dobré opalování se užívejte 
beta-karoten. Po sportu si dopřejte magnézium, abyste se 
vyhnuli svalovým křečím. Pokud přeci jenom z kola spad-

nete a získáte nějakou tu odřeninu, potřete si místo aloe 
vera gelem. Nezapomínejte na kolagen pro vaše klouby, 
které jsou při jízdě na kole namáhány. V neposlední řadě 
dbejte na správný oděv z kvalitního materiálu. Přeci jenom 
jsou cyklistické trikoty k něčemu dobré, ačkoliv se mnohdy 
tváří vtipně. Při tomto sportu se budete potit a můžete tak 
předejít vyrážce či potničkám.

PĚŠÍ TÚRY A NORDIC WALKING
Co jsou to pěší túry si nejspíš moc vysvětlovat nemusíme. 
Avšak je dobré zmínit, že jsou tělu velmi prospěšné a mů-
žete je pokládat také za sportovní aktivitu. Narozdíl od bě-
hání nedochází k takovým otřesům a opotřebení kloubů. 
Avšak spálíte také dostatek kalorií a vaše kapacita plic se 
zvětší. To má skvělý vliv na okysličování krve. Kromě toho 
je to dobrá aktivita také pro naši psychiku. Provětráte se, 
a pobyt na čerstvém vzduchu, spolu se zážitky z objevová-
ní nových míst, vám udělají dobře.
Novou alternativou obyčejné chůze je Nordic walking. Je 
to chůze za pomoci speciálních hůlek. Nemusíte se o ně 
opírat jako o berle, ale v chůzi značně napomáhají. Je to 
vhodná aktivita například pro seniory, kteří stále chtějí žít 
aktivním životem v pohybu, ale tu a tam pociťují bolest zad, 
svalů či kloubů. Tyto hůlky jsou takovou prevencí od bolesti 
z námahy z dlouhých pěších túr. Existuje celá řada hůlek, 
které jsou upraveny pro nejrůznější povrchy. Můžete si do-
koupit také různé nástavce. Nejlépe se však Nordic walking 
vykonává na měkkém terénu, než na asfaltové silnici.
Pozor si dejte na  možnost spálení pokožky, a  na  úpal či 
úžeh. Opět tedy platí mít pokrývku hlavy, správný opalova-
cí krém a pojídat beta-karoten. Vhodným doplňkem stravy 
je kolagen, vitamín C, ale i magnézium po výkonu. U pěší 

30 | Zdravý životní styl  Jaro 2020

České Ghíčko
1. české přepuštěné máslo

#JezteDobréTuky

– VAŘÍME –

www.ceskeghicko.cz



České Ghíčko
1. české přepuštěné máslo

#JezteDobréTuky

– VAŘÍME –

www.ceskeghicko.cz

glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, 
glykosaminoglykany, vápník, fosfor

olimpex@olimpex.cz+420 777 613 375www.olimpex.cz

Žraločí chrupavka je čistě přírodní organický produkt 
bez jakýchkoliv příměsí a konzervačních látek.

glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, 
glykosaminoglykany, vápník, fosfor

olimpex@olimpex.cz+420 777 613 375www.olimpex.cz

Žraločí chrupavka je čistě přírodní organický produkt 
bez jakýchkoliv příměsí a konzervačních látek.

glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, 
glykosaminoglykany, vápník, fosfor

olimpex@olimpex.cz+420 777 613 375www.olimpex.cz

Žraločí chrupavka je čistě přírodní organický produkt 
bez jakýchkoliv příměsí a konzervačních látek.

glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, 
glykosaminoglykany, vápník, fosfor

olimpex@olimpex.cz+420 777 613 375www.olimpex.cz

Žraločí chrupavka je čistě přírodní organický produkt 
bez jakýchkoliv příměsí a konzervačních látek.

INZERCE



32 | Zdravý životní styl  Jaro 2020

turistiky také platí, že je potřeba mít kvalitní a  pevnou obuv 
a kvalitní ponožky, abyste si nezadělali na plíseň nohou.

PLAVÁNÍ, POTÁPĚNÍ SE A SURFOVÁNÍ
Vodní radovánky nám léto přináší doslova na zlatém podnose. 
A ani nezní tak namáhavě, jako slova „jdeme do fitka“. Avšak 
můžeme je považovat za sport. Ve vodě spálíte mnoho kalorií, 
a navíc se ještě krásně opálíte. Plavání pak působí téměř na všech-
ny svaly v těle, krásně je cvičí a protahuje zároveň. Je to třeba 
skvělá rehabilitace po úrazech. Vodními aktivitami se opět zvět-
šuje kapacita plic, protože u nich musíte pěkně pravidelně dýchat 
či zadržet dech.
Pozor možná jen na možnost spálení se. Vodní hladina oprav-
du odráží sluníčko jako zrcadlo. Určitě se hodně mazejte opa-
lovacím krémem. Pojídejte klidně už tři měsíce před dovolenou  
beta-karoten, a pokud se spálíte, mějte jako první pomoc panthe-
nolové mastičky. Nezapomínejte si odpočinout a hodně pít, pro-
tože voda vyčerpá.

BĚHÁNÍ
Běhání je aktivita, kterou někteří vykonávají i v zimě. 
Avšak v  létě je počasí vlídnější. Někdy je 
však příliš horko, proto můžete hodně 
běžců vidět brzy ráno, ještě před vý-
chodem slunce. Tato aktivita ne-
jenom, že pálí kalorie, ale také 
odbourává stres. Mimo jiné 
díky běhu shodíme přebyteč-
ná kila a posílíme svalstvo.
Pozor na  nevhodně zvolenou obuv 
a přílišnou námahu kloubů. Pokud patříte mezi běžce, 
určitě mějte za povinnou výbavu kolagen, vitamín C 
a magnézium.

ZDRAVĚ, NE DRAVĚ!
Na  výběr tak v  létě máme víc než dost aktivit. 
Všechny však vyžadují jakousi fyzickou zdatnost 
či kondici. Samozřejmě jsme si již řekli, že nejde 
o výsledky, ale o to, že se zúčastníme. Pokud však 
žijete aktivním životem v pohybu, měli 
byste na to jít zdravě a ne dravě. Tedy 
nelze očekávat, že naše tělo nikdy 
nebude unavené, že nikdy nepocí-
tíme bolest, pokud to se sportem 
přeženeme, a že sport je jen zdravý. 
Fyzická aktivita je zdravá, ale sport 
někdy přináší i  různá rizika jako 
jsou třeba svalová horečka, bolest 
kloubů a  zad, či spálená kůže, 
pokud hrajeme třeba volejbal 
na přímém slunci. Je tak potřeba 
se zamyslet, co tělu dáme na oplátku za to, že nám tak skvěle 
slouží. A k tomu jsou určeny potravinové doplňky, ochranné po-
můcky pro sportovce, ale i vhodná kosmetika a vyvážená strava. 
Pojďme na to – jasně a přehledně.

1. SPRÁVNÝ PITNÝ REŽIM
Ne nadarmo se už na základní škole učíme o koloběhu 
vody. Jeden, na první pohled menší koloběh vody, totiž 

probíhá i v našem těle. Vodní bilance, která je neustále v pohybu, 
by měla být asi 2,5 litru v  jejím příjmu i výdeji. Tolik se vyloučí 

tekutin průměrně za den močí, pocením, dýcháním a stolicí. Část 
z tohoto množství si tělo zvládne samo metabolizovat a v těle za-
chovat, ale na nás je, abychom zbylou část doplnili. Stravou a pří-
mo ve formě tekutin bychom každý den měli přijmout alespoň  
1,5 litru vody.
Pokud to tak neděláme, nejde totiž jen o  to, že pokud člověk 
dostatečně nepije, může nejen v horkém počasí i omdlít, nebo si 
zadělat na těžký úpal, šok, přehřátí či oběhové selhání, ale i mír-
nou dehydrataci či jinou komplikaci. Už se ztrátou 2 % tělesné 
hmotnosti na bázi tekutin ztrácíte až 20 % svého výkonu. A nemu-
síte zrovna fyzicky pracovat, vaše výkony to ovlivní i při práci u po-
čítače.  Signál žízně přichází, pokud jste ztratili už 1–2 % tělesných 
tekutin. Je nutné tedy pít pravidelně. Kolik byste měli denně vypít 
tekutin zjistíte jednoduchým výpočtem. Na každých 15 kilogramů 

vaší tělesné váhy byste měli denně zvládnout při-
jmout 0,5 liru tekutiny. Ukázkový výpočet při 

hmotnosti 75 kg 
by pak mohl 
vypadat takto:
75 : 15 = 5 … 
5 x 0,5 = 2,5 

litru
Při zvýše-

né fyzické zátě-
ži ztratíte za  den  

i 5 litrů tekutin. Pokud si 
nasadíte tvrdší dietní režim 

plný vlákniny, je třeba myslet na to, že ta na sebe 
váže vodu. Při cíleném hubnutí, při kterém se pra-

videlně a  intenzivně hýbete a  zapojujete stravu 
plnou bílkovin a vlákniny, je třeba doplňovat nejen 

dostatek tekutin pravidelně.
Zdravý rozum nám ale velí, že hlavní složkou pitného 

režimu by měla být čistá pramenitá voda. Moderní za-
cházení s vodou, rozvody, armatury a znečištění bohužel 
způsobují, že se voda stává „mrtvou“, a tak ztrácí svoji 

přirozenou vitalitu, samočistící a antibakteriální vlast-
nosti. Tato voda, která ztratila bioenergii, se živým 

organismům daleko hůře vstřebává. Tím je tělo 
nucené využívat vlastní energetické zásoby, aby 
vodě vrátilo její biokvalitu a mohlo ji plně využít 
pro životně důležité životní funkce. To zname-

ná, že imunitní systém organismu musí tuto 
škodu napravit, a  to využitím energetic-
kých rezerv, což způsobuje, že jsme často 
unavení a náchylní na nemoci. Řešením je 

tzv. informovaná voda. Proces informování 
pomáhá vrátit vodě bioenergii a vibraci vody 

do jejího přirozeného (živého) stavu. Ale co to 
vlastně informovaná voda je? Je to voda se za-

kódovanými, pečlivě vybranými soubory infor-
mací (pozitivních vibrací), jako například   man-
try, melodie, citáty, modlitby, světlo, čísla, barvy 
apod., které se navzájem ovlivňují a podílejí se 
na vytváření úplné harmonie. Informovaná voda 

pomáhá organismu získat zpět jeho přiroze-
nou rovnováhu a tím pomáhá zlepšit tělesný 
i duševní výkon. Molekuly vody bez vitality se 
shlukují do tzv. klastrů, které nejsou schopny 
projít buněčnou membránou. Buňky začnou 

trpět nedostatkem vody a  nejsou schopny se 
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čistit.  Výsledkem je nerovnováha organismu způsobující únavu 
a snížení výkonu. Při procesu informování dochází k narovnání 
vychýlených molekulových vazeb, voda začne tvořit pravidelné 
krystaly a přestává se shlukovat. Tím získává strukturu přirozenou 
pro hydrataci, proniká do buňky bez problému a může plně ko-
nat svou čistící funkci a odvádět z těla toxické látky. Nezáleží tedy 
jen na kvantitě, ale především kvalitě vypité vody. 
Informovaná voda je pro většinu lidí navíc jemnější a  chutnější 
proto ji mohou pít i lidé, pro které je běžná voda “těžká do ža-
ludku”.
Nemohou si ji vynachválit nejen sportovci, ale i  lidé, na  kte-
ré jsou kladeny velké nároky. Informovaná voda vzniká tzv.  
TP technologií. TP technologie je kombinací několika vědeckých 
procesů, při kterých dochází k ovlivnění sítě navzájem spojených 
molekul v různých materiálech (voda, sklo, plast, kov a další) pro-
střednictvím informací nebo kódu.
Díky přesné aplikaci TP technologie je možné vybrat, zesílit a vy-
tisknout konkrétní energetické informace (vibrace) k jakémukoli 
předmětu. Informace jsou vytištěné v číslech, kde každé číslo ob-
sahuje stovky skupin informací. Konečným výsledkem je kombi-
nace důkladně vybraných souborů informací umožňující zvýšení 
tzv. informačně energetického potenciálu člověka.
TP technologie byla vyvinuta týmem světových vynálezců, kteří 
během 30 let vývoje a inovací této technologie obdrželi více než 
90 mezinárodních ocenění a uznání. 

2. SPRÁVNÁ ŽIVOTOSPRÁVA
Tento bod je pro zdravé sportování nesmírně důleži-
tý. Jen těžko se vám bude cvičit po tom, co sníte dva 

hamburgery, pizzu a tři palačinky. Neznamená to, že si tu a tam 
nemůžete dopřát nějaké nezdravé jídlo nebo sladkost. Správná 
životospráva je založena na tom, že převážně jíte zdravé jídlo. 
Nikoliv na tom, že držíte dietu nebo nesmíte vůbec nic tučného. 
Diety jsou pak všeobecně také nezdravé, protože většinou se sklá-
dají z monotónních potravin, chudých na minerály, vitamíny, ale 
i cukry a tuky. Ano, i cukr a tuk potřebujeme. Můžete ale volit ty 
zdravé – například cukr v ovoci, nebo tuky z potravin, jako je avo-
kádo či ryby. Váš jídelníček by měl být vyvážený a obsahovat mine-
rály, vitamíny, tuky, cukry, oleje, omega-3 mastné kyseliny. Skvělou 
volbou jsou také oříšky, které mnozí dietáři možná zavrhnou, ale 
obsahují zdravé tuky a jsou přínosem pro naši psychiku.
A  jak poznáte, že jíte zdravě a  vyváženě, pokud nechcete číst 
složení na každém obalu nebo počítat kalorie? Jednoduše si dej-
te čas na každé jídlo a žvýkejte pomalu. Možná tak zjistíte, že 
není nutné spořádat tolik jídla, jako když jíte rychle. Pijte hodně 
neslazených tekutin – například vodu s citrónem a neslazené čaje. 
Pokuste se jíst co nejvíce čerstvých surovin, které nejsou tepelně 
upravené či zmražené – čerstvé ovoce a zeleninu. Nezapomínejte 
na výběr opravdu kvalitního masa a hlavně na ryby. Nebojte se 
těch správných tuků. Pokud se hýbete, spálíte je raz dva a tělu tím 
dodáte potřebnou energii. 

3. ELIXÍR ŽIVOTA GHÍ, GHEE NEBO GHÍČKO 
Jedná se o  sanskrtský výraz pro přepuštěné máslo. 
S ghí se můžete setkat v souvislosti s ajurvédou, což je 

5 tisíc let stará indická medicína. Ta považuje ghí pro své účinky 
na zdraví za elixír života.  Ajurvéda je od roku 1982 uznaná Svě-
tovou zdravotnickou organizací jako oficiální alternativní medicí-
na. Ta tvrdí, že ghí napomáhá:
• trávení,
• upravuje hladinu lipidů a cholesterolu,

• vyživuje nervové buňky,
• podporuje učení,
• posiluje látkovou výměnu a obranyschopnost,
• napomáhá detoxikaci,
• omlazuje,
• má hojivé účinky.
Ghíčko ideální ve spojení s léčivými bylinami, kdy získá tělo z jejich 
účinků největší prospěch.

4. POTRAVINOVÉ DOPLŇKY

KOLAGEN
Kolagen, v tabletkách či v prášku pro přípravu nápoje, 

by měl mít po ruce snad každý sportovec. Je velmi důležitý pro 
naše svaly, šlachy a klouby. Navíc dodává také na kráse. Zamezuje 
tvorbě vrásek, podporuje růst nehtů a zlepšuje kvalitu vlasů. Kol-
agen sice máme v těle přirozeně, ale bohužel, zhruba po 25. roce 
života se tvoří čím dál méně. Po čtyřicítce by pak měl být povinnou 
výbavou každého z nás. Můžete tak předejít ošklivé bolesti klou-
bů a zad ve staří. 

VITAMÍN C
Vitamín C je velmi důležitý pro naše tělo. Přirozeně jej naleznete 
v citrusech – citróny, mandarinky, grapefruity či pomeranče. Obsa-
huje ho však i kiwi, petržel, kapusta a další ovoce a zelenina. Ale 
ruku na srdce, kdo jich spořádá denně dostatečné množství? Vi-
tamín C si můžete pořídit v tabletkách nebo v prášku, stejně jako 
kolagen, ale také v šumivých tabletkách jako nápoj. Naleznete ho 
snad v každé drogérii. Podporuje vstřebávání těžkých kovů a pro 
tělo působí jako antioxidant. Také spolupomáhá vytvářet kolagen 
v těle. Jeho nedostatek se projevuje například špatným hojením 
menších ranek, vypadáváním vlasů, bolestí kloubů, chudokrev-
ností, nebo u dětí nepokojných chováním.

VITAMÍNY B
Jelikož vitamínů B máme více, všeobecně je označujeme jako 
B-komplex. Tyto stejnojmenné tabletky opět seženete v lékárně 
či v drogérii. A na co nám vitamíny B jsou? 
B1 (thiamin): je důležitý pro náš metabolismus – transformuje ži-
viny na energii. Obsahuje ho vepřové maso, obilné klíčky a sluneč-
nicová semínka.
B2 (riboflavin): je taktéž důležitý pro energetický metabolismus 
a působí jako antioxidant. Obsahují ho vnitřnosti, houby a hovězí 
maso.
B3 (niacin): je důležitý pro buněčnou signalizaci a při opravách 
či tvorbě DNA. Přirozeným zdrojem je tuňák, kuřecí maso a luš-
těniny.
B5 (kyselina pantotenová): pomáhá získávat energii z potravin, 
redukuje cholesterol a je důležitým vitamínem pro tvorbu někte-
rých hormonů. B5 obsahují játra, ryby, avokádo nebo kvalitní jo-
gurty.
B6 (pyridoxin): podílí se na tvorbě červených krvinek a neurotran-
smiterů. Je také důležitý pro metabolismus aminokyselin. Obsa-
hují ho brambory, cizrna beraní a losos.
B7 (biotin): biotin je pomocníkem pro krásné vlasy, nehty a pleť. 
Důležitou roli však hraje také při metabolismu tuků a sacharidů. 
Přirozeně ho obsahují kvasnice, vejce, losos, sýry nebo játra.
B9 (folát, kyselina listová): podporuje správný růst buněk. Kyse-
lina listová také pomáhá při tvorbě červených a bílých krvinek, 
při dělení buněk a při zpracování aminokyselin v těle. Obsahuje ji 
listová zelenina, játra nebo fazole.
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Bábovka ze SalkaIngredience:·  6 vajec
· 1x Tatra máslo (250 g)· 1x Tatra Salko· 1 dl Tatra mléka· 300 g polohrubé mouky· 150 g nasekaných mandlí·	1	a	1/2	prášku	do	pečiva

Postup:
Žloutky	s	Herou	nebo	máslem	vyšleháme	do	pěny	a	postupně	přidáme
Salko,	mléko,	mouku,	prášek	do	pečiva
a	mandle.	Z	bílků	vyšleháme	sníh
a	přidáme	do	směsi.	Pečeme	asi	40	až	45	minut.

B12 (kobalamin): je důležitým vita-
mínem pro správnou funkci nervové 
soustavy, pro tvorbu DNA a červených 
krvinek. B12 obsahují potraviny živo-
čišného původu – maso, vejce, plody 
moře nebo mléčné výrobky. 

BETA-KAROTEN
Ačkoliv beta-karoten není pomoc-
níkem pro naše svaly a  klouby při 
sportu, je důležitý. Protože se bavíme 
převážně o  letních sportech, které 
vykonáváme při pobytu venku, tedy 
i  na  slunci, budete jej potřebovat. Beta-karoten je pomocní-
kem pro naši pokožku a její zdravé opalování se. Nejen, že se 
při jeho konzumaci až tak nespálíte, ale vaše pleť také zůsta-
ne opálená po delší čas. Jeho užívání se doporučuje klidně i 3 
měsíce předtím, než nastane letní sezóna. Je také antioxidan-
tem a chrání tělo před působením škodlivých volných radikálů, 
a vzniká z něj vitamín A.

ALOE VERA
Aloe vera je dobrá pro náš organismus, ale také pro kosme-
tické účely. Její dužnaté listy, tvořeny až z 96 % vody, obsahují 
přes 200 účinných látek. Aloe vera můžete použít například 
pro rychlejší hojení ran a jizev – na odřená kolena při sportu či 
pádu z bruslí. V kosmetických přípravcích také redukuje tvor-
bu vrásek a hydratuje pokožku – užívá se například pro denní 
a noční krémy. Doporučuje se však užívat také jako doplněk 
stravy, jelikož napomáhá správné funkci a průchodnosti střev, 
zabraňuje dehydrataci a působí jako ochrana před překysele-
ním žaludku. Má také antivirové účinky a  působí na  hladké 
svalstvo trávicích orgánů. Pokud se rozhodnete pro pití šťávy 
z aloe vera, pak se můžete těšit na zlepšení stavu vašeho ast-
matu, nebo na odstranění problémů se zácpou a s trávícími po-
tížemi. Napomáhá také při léčbě diabetes a  je prevencí před 
vznikem rakoviny. Vždy dodržujte doporučené dávkování.

MAGNÉZIUM
Magnézium, pod jiným názvem hořčík, je velmi potřebný mi-
nerál pro náš organismus. Pokud jej v těle nemáme dostatek,  
můžeme pociťovat bolest hlavy či svalové křeče po fyzické ná-
maze. Má vliv na  správné soustředění se. Dokonce ovlivňuje 
kvalitu sexuálního života, protože zejména u mužů hraje důle-
žitou roli ve vícero hormonálních procesech. Působí tak na kva-
litu erekce. Ovlivňuje i stav naší psychiky a při nedostatku hoř-
číku v těle dochází v extrémních případech ke stavům deprese 
či k vyvolání astmatického záchvatu. Jeho zdrojem je jehněčí 
a kuřecí maso, fazole, hrách, brokolice, špenát, banány či datle. 
Můžete si jej pořídit v tabletkách nebo jako šumivý nápoj.

5. OCHRANNÉ POMŮCKY  
PRO BEZPEČNÝ POHYB
Pro vaše zdraví a bezpečnost při sportu nezapomínejte 

ani na ochranné pomůcky. Slouží k tomu, aby nám pohyb usnad-
nily, popřípadě podpořily partie, které to potřebují. Můžete vidět, 
že i vrcholoví sportovci nosí ochranné návleky například na ko-
lena a lokty. Je to proto, že kloub a jeho okolí je zpevněno a při 
fyzické námaze nedochází k  takovému opotřebení či k bolesti. 
Existují také pásy kolem beder a na záda, pokud se věnujete vzpí-
rání. Pro vášnivé cyklisty, a nejen pro ně, existují speciální trikoty 

vyrobeny tak, aby pokožka netrpěla 
během aktivity a  pocení. Správným 
oděvem se můžete vyvarovat třeba vy-
rážce od potu a potničkám. Dále jsou to 
helmy a chrániče na brusle a kolo, které 
nás chrání při pádu.
Všeobecně pak stojí za to investovat 
do  ochranných pomůcek, kvalitního 
sportovního oděvu a  dalšího příslu-
šenství, pokud to se sportem myslíte 
vážně a nejste jen víkendoví cvičenci. 
A možná to kdekomu nemusí přijít ni-
kterak důležité, protože to pokládá-

me za běžnou věc, ale také třeba čepice a kšiltovky patří mezi 
správné sportovní vybavení. Hrajete-li beach volejbal, můžete 
se tak uchránit před úpalem či úžehem.
Nezapomínejte ani na vhodnou kosmetiku, jako jsou opalovací 
krémy se silným UV faktorem. Také večer, poté co si dopřejete 
sprchu či koupel, se postarejte o své tělo. Pokožku obličeje čis-
těte micerální vodou či tonizačním přípravkem, a naneste hyd-
ratační či gelový krém – zamezíte tím ucpávání pórů díky vyčiš-
tění, a následným nanesením krému pokožku hydratujete. Při 
sportu totiž můžete trpět i aknózní pletí, kvůli nadměrnému 
pocení. Zbytek těla si také zaslouží být namazán tělovým kré-
mem pro hydrataci. Navíc při aplikaci můžete krém vmasírovat 
krouživými pohyby a ulevit tak namáhanému svalstvu. Čímž se 
dostáváme k poslednímu bodu – relaxaci.

6. RELAX A ODPOČINEK
Mezi velmi důležité ochranné opatření patří dostateč-
né relaxování a odpočinek. Možná se to na první po-

hled nejeví jako důležitá prevence pro naše zdraví, ale je tomu 
tak. Obzvlášť, pokud opravdu sportujete a žijete aktivně. Nemů-
žete pořád jet jen na plný plyn a myslet si, že vaše tělo zvládne 
vše. Ano, tělo je úžasné a samo o sobě dokáže vydat neuvěřitel-
né výkony. Ale potřebuje také odpočívat, nabrat sílu a zregene-
rovat se. Proto nepodceňujte důležitost spánku. Spát by se mělo 
v rozpětí něco mezi 6–8 hodinami. Dbejte na to, abyste během 
spánku neměli kolem sebe rušivé elementy, jako je světlo nebo 
zapnutá televize. Hluboký spánek a regenerace těla a mysli pro-
bíhají jen ve tmě a v tichu. Díky tomu si navíc nebudete zadělá-
vat na zbytečnou tvorbu vrásek. Taky hubnutí půjde snadněji.
Kromě spánku pak můžete relaxovat různě – praktikovat medi-
tace, tu a tam si napustit horkou vanu s éterickými olejíčky a se 
svíčkami okolo, navštěvovat lázně, saunu, nebo si zajít na ma-
sáž. Vše, co svému tělu dopřejete, vám bude mnohonásobně 
vráceno ve chvílích, kdy bude potřeba vydat ze sebe nějaký ten 
výkon. Samozřejmě se tu nebavíme o tom, že se máte jen válet. 
Ale nezapomínejte na to, jak důležité je si kvalitně odpočinout. 
Ve chvílích odpočinku nemyslete na to, co vše ještě musíte zaří-
dit a udělat. Tyto myšlenky vypněte také před spaním. Prostě se 
pokuste být chvíli tady a teď, a jen si užívat pocit klidu a danou 
chvilku pro sebe.
Nezapomínejte na to, že žít život v pohybu také znamená sta-
rat se o to, jak to dělat správně a zdravě. Není účelem zničit své 
tělo sportem pro dosažení těch nejvyšších výkonů, ani z obav 
z úrazů prosedět celý život na gauči. Všeho s mírou je staré 
dobré pořekadlo, které pro sport platí dvojnásob. Podporuj-
te svou aktivitu doplňky stravy, pořiďte si ochranné pomůc-
ky a potřebné sportovní příslušenství. A hlavně investujte čas 
do kvalitního odpočinku a vyvážené životosprávy.
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ochranné opatření 
patří dostatečné 

relaxování 
a odpočinek. 
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Bábovka ze SalkaIngredience:·  6 vajec
· 1x Tatra máslo (250 g)· 1x Tatra Salko· 1 dl Tatra mléka· 300 g polohrubé mouky· 150 g nasekaných mandlí·	1	a	1/2	prášku	do	pečiva

Postup:
Žloutky	s	Herou	nebo	máslem	vyšleháme	do	pěny	a	postupně	přidáme
Salko,	mléko,	mouku,	prášek	do	pečiva
a	mandle.	Z	bílků	vyšleháme	sníh
a	přidáme	do	směsi.	Pečeme	asi	40	až	45	minut.
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LÉTO 

MI SLUŠÍ
LÉTO JE OBDOBÍ, KDY TAK NĚJAK VÍCE CHCEME VYPADAT DOBŘE. 
NOSÍME KRATŠÍ OBLEČENÍ, A TAK NÁM ZÁLEŽÍ NA NAŠÍ POSTAVĚ. 
V TOMTO SPECIÁLU SE VŠAK NEBUDEME VĚNOVAT NADBYTEČNÝM 
KILŮM, NÝBRŽ NAŠÍ POKOŽCE A HŘÍVĚ, KTERÁ NÁS ZDOBÍ. ANO, 

PRÁVĚ VLASY A PLEŤ JSOU NEJČASTĚJŠÍ DVĚ VĚCI, KTERÉ ŘEŠÍ 
KAŽDÁ ŽENA. KAŽDÁ Z NÁS CHCE BÝT KRÁSNÁ A MÍT PLEŤ JAKO 
Z ALABASTRU. A KDO BY NECHTĚL MÍT HUSTÉ, KRÁSNÉ, ZDRAVÉ 

A LESKLÉ VLÁSKY? 
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Vždyť vlasy jsou vizit-
kou každé ženy a  zá-
roveň její korunou. 
Avšak právě špatná 
pleť a  řídké vlasy nás 
dokážou potrápit. Jak 
tedy na  to, aby nám 
léto slušelo?

PLEŤ NEBO  
SAHARA?
V  létě nás často trápí 
otázky ohledně pleti. 
Na  první pohled by se 
mohlo zdát, že je pleť 
vysušená od slunce. To 
zcela jistě může být 
pravda. Častým opalo-
váním se kůže vysušu-
je, více vznikají vrásky 
a  rychleji se loupeme. 
Je tedy potřeba dbát 
o hydrataci pokožky.
Opačným problémem však může být, a to 
právě i v létě, pleť mastná. A to z toho dů-
vodu, že se naopak až moc bojíme sluníčka 
a mažeme se všemi těmi ochrannými kré-
my, nejlépe v padesáti vrstvách, které po-
kožka není schopna absorbovat. Vznikají 
nám pupínky a  akné, které v  kombinaci 
těchto krémů spolu s  potem, mají skvělé 
podmínky pro svůj výskyt. Proto si pama-
tujte, že i sluníčko potřebujeme pro to, aby 
se pleť uzdravila a zahojila. Slunce umí vy-
hladit nejeden pupínek.
Řešením na  tyto dva protikladné problé-
my v létě je každopádně vhodně zvolená 
kosmetika a pravidelná péče o pleť. Jako 
vždy – prevence je prostě základ.

HYDRATACE PLETI
Pro to, abychom měli krásnou pleť, musí-
me dbát o její hydrataci. Ta je důležitá celoročně, ale zejména 
v  létě vystavujeme pokožku přímému žáru slunce, což dává 
vznik suché pleti a vráskám. Jak tedy pokožku hydratovat?
Voda je nezbytná pro správnou funkci organismu a  její ne-
dostatek způsobuje dehydrataci, která znemožňuje správnou 
funkci jeho jednotlivých soustav. To je následně spojeno s po-
ruchami životních procesů. Dokonce malý nedostatek vody 
v kůži může vést k vážným poruchám v procesech tkáňové ob-
novy a deregulaci ochranných systémů. Hlavní aktivní složka 
– kyselina hyaluronová – udržuje optimální úroveň hydratace 
pokožky. Způsobuje, že pokožka je silná a zůstává v dokonalé 
kondici. Kosmetika s kyselinou hyaluronovou hloubkově hyd-
ratuje, zpomaluje proces stárnutí, pomáhá kožním tkáním 
získat pružnost. Právě kosmetiku s  kyselinou hyaluronovou 
bychom měli pleti dopřát.
Velkým problémem v létě je ekzematická pleť. Suchá pokožka se 
vyznačuje nízkým obsahem přírodních hydratačních složek, po-
ruchami metabolismu kožních lipidů a činnosti mazových žláz. 
Výsledkem je drsnost, matnost a nadměrné rohovatění pokožky. 

Výskyt suché pokožky 
se ve  velké míře týká 
pacientů s  atopickou 
dermatitidou (AD) – ch-
ronickým onemocně-
ním, které se vyznačuje 
silným svěděním. Ne-
vhodná péče o tento typ 
pleti zhoršuje příznaky. 
Velkým pomocníkem 
je lněný olej, který má 
protizánětlivý, zklidňují-
cí a protisvědivý účinek. 
Urychluje regeneraci po-
kožky i škáry, zpomaluje 
rozvoj bakterií a usnad-
ňuje léčbu otlaků, vředů 
a pupínků.
Opakem je pleť aknóz-
ní. Jedná se o  mastnou 
a  smíšenou pokožku, 
která se vyznačuje nad-
měrnou tvorbou mazu, 

který je součástí hydrolipidové vrstvy po-
kožky, která plní důležité ochranné funkce. 
Přebytek mazu často vede k  výskytu uhrů 
a vřídků, často zánětlivého charakteru. Tako-
vé změny jsou často doprovázeny rozšířený-
mi póry, matností a šedostí pokožky. Akné je 
onemocnění, které se týká zejména mladých 
osob s  nadměrnou činností mazových žláz, 
vyznačující se přítomností uhrů a vřídků umís-
těných v  okolí mazotoku (obličej a  záda), 
mnohdy ale umí potrápit i starší ročníky.

GELOVÉ KRÉMY
Díky gelu či gelové konzistenci nějakého 
hydratačního krému vpravíte do  pokožky 
více látek, které ji mohou účinně hydrato-
vat. Klasický krém je hutnější, a tak se až tak 
lehce nevstřebává, jako ten gelový. Vhodná 
jsou i gelová séra. Navíc tato gelová konzis-

tence lépe vede vodu v pokožce a lépe se v ní udrží. Doporučují 
se čím dál více gely, které obsahují vodu z alpských ledovců. 
Podle posledních výzkumů má mít tato voda údajně stejnou 
strukturu, jakou má voda v  lidském organismu. Lépe se tak 
do pokožky vstřebá. Dále jde o složení. To by mělo obsahovat 
extrakty z vysoce hydratačních přírodních ingrediencí. Ty jsme 
zmiňovali i u vhodných sér na obličej – jde o Aloe vera či Gink-
go bilobu. Gelové krémy a emulze je vhodné použít před apli-
kací klasického krému na den či noc. Neopomínejte však na od-
líčení se, vyčištění pleti tonizační vodou, a až pak na následnou 
hydrataci. Bez tohoto postupu nedosáhnete hydratace. Póry 
musí být vyčištěny a  jak kdyby „vyztuženy“ tonizační vodou, 
aby vznikly kanálky, propustné i do hlubších vrstev pleti.

PLEŤOVÉ EMULZE
Pokud trpíte přímo dehydratovanou či velmi suchou pokožkou, 
sáhněte po hydratační emulzi. Ačkoliv se může zdát, že podob-
né přípravky nebudou mít účinek, v tomto případě je to to je-
diné, jak pleti pomoci. Dodržujte postup odlíčení se, tonizace 
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pleti, aplikace pleťové emulze a následné nanesení gelu či kré-
mu. Tento proces je vhodný na večer, než půjdete spát.

PLEŤOVÉ ESENCE A SÉRA
Tento bod jsme již nakousli u  kyseliny hyaluronové. Pokud 
toužíte po  intenzivním procesu, pořiďte si esence v podobě 
ampulek. Pro denní pěstění pleti slouží rozprašovače na pleť, 
obvykle k dostání v 50ml balení. V tomto případě je nutné číst 
obsah esence či séra. Většinou totiž slouží k hydrataci nebo 
k výživě. Pro hydrataci tedy vybírejte složky jako je Aloe vera, 
kyselina hyaluronová, nebo také přípravky s medem či mateří 
kašičkou. Med na  sebe dokáže navázat vodu a  vytvořit tak 
bariéru, která chrání pokožku před vlivy podnebí a okolního 
ovzduší, plného škodlivých látek.
Celkově pak dokonale hydratovaná pleť vypadá energicky 
a má svěží nádech i  zdravou barvu. Neloupe se a  vrásky se 
neprohlubují. Ani se nemastí a netvoří se akné. Je krásně vy-
pnutá a působí mladistvým dojmem. Navíc 
má vlastní imunitní systém proti zplodinám 
z okolí, vysokým teplotám či mrazům. Hyd-
ratujte pokožku a ona vám to vrátí.

STÁRNUTÍ PLETI A VZNIK VRÁSEK
Stárnutí pleti a  vznik vrásek je přirozenou 
součástí života. Během léta je ještě aktuál-
nější, protože sluníčko nám sice dodá krásný 
zlatavý nádech, zároveň ale, jak již bylo výše 
řečeno, pleť velmi vysuší. Postupně s přibýva-
jícím věkem dochází ke změně pleti – snižuje 
se produkce mazu, což má za ná-
sledek vysušování kůže. Dochá-
zí ke  ztenčení povrchové vrstvy 
kůže, kůže je křehčí. Kožní buňky 
zkracují svou délku života a klesá 
jejich schopnost regenerace. Kůže 
je propustnější pro různé látky 
a  není schopna udržet správnou 
hydrataci. S  věkem přibývá vrá-
sek hlavně v  obličeji, v  dekoltu 
a  na  rukou. Vrásky se snadněji 
tvoří na místech, která jsou vysta-
vená vlivům zevního prostředí.

JAK KŮŽE STÁRNE?
K velké části změn dochází ve šká-
ře (dermis, část kůže pod pokož-
kou/epidermis), kde je umístěna 
kolagenová hustě propletená 
síť, která uděluje kůži pevnost 
v tahu a vytváří pevnou strukturu 
pro buňky i  další  součásti kůže. 
Kolagen je sice hlavní součást 
kůže, ale jsou zde i  vlákna elas-
tická, která poskytují elasticitu 
a odolnost, a vlákna retikulární. 
Prostor mezi vlákny vyplňují pro-
teoglykany, z nejznámějších je to 
kyselina hyaluronová, a v ní jsou 
uloženy buňky, cévy, nervy, potní 
žlázy, cibulky vlasů a další kožní 
struktury.

CO PŮSOBÍ NA STÁRNUTÍ?
Stárnutí kůže má dvě hlavní složky. První je chronologické 
(vlastní) stárnutí. Jde o  klinické, fyziologické a  histologické 
změny, které vznikají v  souvislosti s  věkem. Stárnutí začíná 
dle některých autorů možná již narozením, dle jiných kolem 
dvacátého roku věku a akceleruje v pozdních dekádách věku. 
Vlastní stárnutí je geneticky zakódováno. Druhou složkou 
stárnutí kůže jsou změny, které jsou způsobeny právě ultra-
fialovým zářením (UV), tzv. photoaging. Sluneční záření způ-
sobuje nevratné změny v kožní struktuře. Je prokázáno, že 
mnoho kožních změn, dříve přisuzovaných stárnutí, je způ-
sobeno právě dlouhodobým působením UV záření. UV záře-
ní není příčinou pouze vrásek, ale mezi další poškození patří 
změna kvality kůže, pigmentace, rozšířené cévky, zvětšení 
mazových žlázek, zhrubění kůže a kožního reliéfu, vznik růz-
ných výstupků, a dokonce vznik zhoubných kožních nádorů. 
Na  vzniku vrásek se podílí i  hormonální změny, genetické 

vlivy, poruchy metabolizmu, dehydratace, 
celková onemocnění a stres, ale i znečiště-
ní vzduchu a cigaretový kouř.

ANTIOXIDANTY  
A KYSLÍKOVÉ RADIKÁLY
Předpokládá se, že vnější faktory přispívají 
ke stárnutí tím, že se vyčerpají antioxidan-
ty a zvýší se množství kyslíkových radikálů. 
Tyto reaktivní kyslíkové radikály nejen pří-
mo poškozují strukturální bílkoviny kůže, 
ale také indukují nadměrnou produkci ma-

tričních metaloproteináz, které 
odbourávají kolagen. Ultrafia-
lové světlo může přímo poško-
dit kůži tím, že způsobí roztr-
žení řetězců nukleových kyselin 
(v jádru buněk).

CO JE EGF?
EGF je epidermální růstový fak-
tor a přišel přes současnou mo-
derní medicínu na  kosmetický 
trh poměrně nově. Jde o  malý 
polypeptid (bílkovinu, slože-
nou z 53 aminokyselin). Využívá 
se jeho efektu na  buňky kůže 
a tkáně. EGF stimuluje růst kůže 
na  buněčné úrovni, může zvý-
šit produkci kolagenu, což vše 
zlepšuje vzhled kůže a  dává jí 
mladistvější vzhled i  funkčnost. 
Růstové faktory a cytokiny jsou 
v popřední zájmu medicíny, ze-
jména pro zlepšení hojení ran. 
Jejich efektu se poté využívá 
i na zdravou pokožku, k  jejímu 
zlepšení a omlazení.
Výsledky in vitro a  klinických 
studií naznačují, že kosmetic-
ké přípravky obsahující růstové 
faktory (př. EGF – epidermální 
růstový faktor) a  cytokiny zvy-
šují produkci kolagenu a dalších 

Masky na pleť 
mohou být 
doslova až 
zázrakem. 
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molekul extracelulární-
ho prostoru a  podporují 
omlazení kůže.   Vzhle-
dem k  jejich velké mo-
lekule nejsou schopny 
pronikat přímo přes po-
kožku, ale pronikají skrze 
vlasové folikuly, potní žlá-
zy nebo lehce poškozenou 
pokožku – toho se využí-
vá pro microneedlingu, 
laserovém ošetření nebo 
peelingu. Kromě toho lze 
zlepšit průnik růstových 
faktorů jejich chemickou 
modifikací lipofilními mo-
lekulami.

VHODNÉ KRÉMY 
NA OPALOVÁNÍ 
PRO OBLIČEJ
Začněme hned tou nej-
základnější informací – 
a  to je fakt, že opalovací 
krém na  obličej by neměl 
mít nižší hodnoty, než  
30 SPF. Pro ty, co se oprav-
du špatně opalují, až spa-
lují do  červena, se dopo-
ručují dětské opalovací 
krémy s  vyšším ochranným 
UV faktorem. Nezapomí-
nejte na to, že svůj obličej vystavujete záření sluníčka neustále, 
a  to i v zimě. Naopak zimní a  jarní paprsky jsou mnohdy ještě 
více agresivnější. Péče o obličej by tedy v tomto ohledu měla být 
celoroční.
Pokud se však bavíme o letním období, vřele se doporučuje 
používat tzv. BB cream. Jedná se o jakousi obdobu make-upu, 
která však natolik nezatěžuje pleť a neucpává póry tak, jako 
klasický make-up. Jeho výhodou je to, že obsahuje ochranný 
UV faktor, a proto je na léto ideální. Navíc pokud zatěžujeme 
pleť make-upem, nejen že ji tím nechráníme před sluníčkem 
(opaluje se i přes make-up), ale vlivem pocení a horka si zadě-
láváme na aknózní pleť.

VLASY JAKO KORUNA, KTERÁ NÁS ZDOBÍ
Mít krásné a  lesklé vlasy, plné zdraví již od  pohledu, tak 
po tom touží snad každá žena a nejeden muž. Naše vlasy čím 
dál více zatěžujeme barvením, neustálou tepelnou úpravou 
pomocí fénu či žehliček na vlasy. Také na ně má samozřejmě 
vliv počasí a zplodiny z ovzduší. No a v neposlední řadě i ge-
netika. Avšak v  dnešní zázračné době si umíme s  nejedním 
problémem poradit.
Například v  létě nás víc než kdy jindy trápí suché vlasy, připo-
mínající spíše slámu, a roztřepené konečky. Ono se není čemu 
divit. Horké sluníčko vytahuje zářivost naší barvy, a tak se častěji 
barvíme. Koupeme se na koupalištích, v bazénech plného chló-
ru, který nám vysušuje pleť i vlasy. Ale i takové koupání u moře, 
ve slané vodě, umí z krásné hřívy udělat chemlon. Není to vlastně 
vůbec jednoduché období, protože do toho všeho se i potíme, 
což způsobuje, že se nám vlasy více mastí a musíme si je častěji 

umývat. Někdo si dokonce 
myje hlavu denně. Což není 
vůbec zdravé. Oslabuje to 
vlas, ale i jeho růst. Pokožka 
hlavy a cibulky vlasů potře-
bují přirozený kožní maz. 
Proto si raději druhý den 
udělejte culík a  neumývej-
te si hlavu denně, pokud to 
opravdu není nutné. Pozor 
si dejte na drdoly, které jsou 
teď hodně v módě. Nebaví-
me se o krásných drdolech, 
úhledně učesaných od  ka-
deřnice na ples. Řeč je o tzv. 
bobku na  hlavě, který se 
teď nosí a  vlasy prostě jen 
nějak zamotáme do gumič-
ky. Je to možná rychlé řeše-
ní, jak skrýt mastnou hlavu, 
avšak vlasy v  tomto účesu 
trpí a  lámou se, pokud je 
takto necháte po celý den. 
Nebo pokud tento účes no-
síte často. Zkuste na to my-
slet alespoň teď v létě, kdy 
už i tak jsou vlasy suché, po-
lámané a roztřepené.
Jak ale vyřešit tyto pro-
blémy? Určitě je na  místě 
vhodná péče. Jak pravi-
delnost, tak správný výběr 

produktů, které vám pomohou. Velkým pomocníkem pro výživu 
vlasů je kolagen. Ideálně, pokud ho konzumujete uvnitř a zá-
roveň i prostřednictvím doplňků stravy. Díky němu budou vaše 
vlasy lesklé a krásně zdravé.

KOPŘIVA
Na krásné vlasy se odjakživa doporučoval kopřivový šampón. 
Používaly ho již naše babičky. V dnešní době existuje mnoho 
přípravků, ale jejich problémem jsou umělé složky, které pak 
zabraňují tomu, aby vlas dále rostl. A i když třeba po umytí 
máme vlasy lesklé, začnou se rychleji mastit. Efekt trvá jen 
chvíli. Proto se zkusme navrátit k přírodě. Mnoho žen v dneš-
ní době aplikuje mytí vlasů bez šampónů. Někomu to nemusí 
být zrovna po chuti, ale i to má své účinky. Ne hned, ale časem 
se vlas napraví a uzdraví. Ze začátku můžete počítat s tím, že 
vaše hříva nebude vypadat zrovna vábně.

KOPŘIVOVÝ ŠAMPÓN
Je docela dost možné, že pokud přejdete z chemického složení 
šampónu na to přírodní, budou se vám první dny mastit vlasy 
více. Nevzdávejte to hned a zkuste vydržet. Díky kopřivovému 
šampónu se můžete zbavit četného padání vlasů. Je normální, 
že vlasy nám vypadávají, avšak nesmí to být opravdu ve velké 
míře. Také jejich lámavost bude menší a vlas časem silnější. Díky 
kombinaci čistého extraktu z kopřiv a esenciálních olejů, a dal-
ších rostlinných složek, které jsou v šampónu, se zklidní i pokož-
ka hlavy a působí tak proti vzniku lupů. Navíc i krásně vyživuje, 
díky obsahu vitamínu A, B, C a minerálních látek. Po nějakém 
čase budou vaše vlasy zářivé a  husté. To, že litr kopřivového 

Naše vlasy čím dál více 
zatěžujeme barvením, neustálou 
tepelnou úpravou pomocí fénu či 

žehliček na vlasy. 
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šampónu stojí 30 Kč neznamená, že není účinný. Nenechejte si 
vše napovídat skrze reklamy.

POSTUP NA DOMÁCÍ RECEPT ŠAMPÓNU
Ingredience: 170 ml přírodního kopřivového čaje, 60 ml kon-
centrovaného mýdla, 20 kapek éterického oleje Levandule,  
20 kapek éterického oleje Rozmarýna, 20 ml solného roztoku, 
50 kapek Cosgardu.
Čaj z kopřivy připravíte tak, že povaříte sušené či čerstvé listy ko-
přivy ve 220 ml vody. Lístky zalévejte vroucí vodou, povařte a ne-
chejte je louhovat do vychladnutí směsi. Poté čaj přeceďte do jiné 
nádoby. Vezměte si 60 ml koncentrovaného mýdla a pomaličku 
vmíchávejte také kapky éterických olejů, které celou směs rozměl-
ní. Teď můžete začít pomalu přimíchávat čaj, ale buďte opatrní, 
protože směs může začít pěnit. Opravdu postupujte pozvolna. 
Poté si připravte solný roztok tak, že použijete 15 ml vody a jednu 
lžíci kuchyňské soli. Směs mírně zahřejte tak, aby se sůl zcela roz-
pustila. Posléze vmícháme solný roztok do směsi čaje, s mýdlem 
a oleji. Ta díky tomu začne houstnout a zbavíme se tekuté konzi-
stence. A úplně naposledy přidejte konzervant.

RECEPT NA DOMÁCÍ  
KOPŘIVOVÝ ODVAR NA VLASY
Budete potřebovat hrnek listů kopřivy (mohou být sušené 
i čerstvé), litr vody, hrnec a sítko. Jednoduše vložte listí kopřivy 
do hrnce s jedním litrem vody a přiveďte k varu. Poté vaříme už 
jen asi minutku či dvě a necháme vzniklou směs (chcete-li i čaj) 
vychladnout na plotně. Vlažný odvar přecedíme přes sítko a za-
lejeme s ním naši hřívu. Poté můžete nechat působit a vlasy ještě 
klasicky umýt šampónem a kondicionérem, pokud je ještě stále 
používáte a obáváte se kštice bez objemu.

KOPŘIVOVÝ ZÁBAL
Zde bude potřeba 0,5 litru vody, dva žloutky z vajec a 4 hrs-
ti sušené kopřivy. Nejdříve zalejte listy kopřivy vroucí vodou 
a nechejte je louhovat po dobu dvaceti minut. Posléze přimí-
cháme dva žloutky a směsí polijeme již umyté vlasy. Po dvace-
ti minutách vymývejte horkou vodou a nechte vlasy přirozeně 
uschnout. Zábal působí skvěle na zničené a suché vlasy, dodá jim 
pevnost a lesk. Celý proces můžete opakovat jedenkrát týdně.
Někomu stačí používat jen šampón, což je takový základ. Avšak 
i tyto masky a zábaly nám dopomohou ke krásnému ohonu. Je 
dobré najít si vlastní praktiky, které nám vyhovují. Jeden den 
v týdnu, když jste pak doma, můžete chodit se zábalem na hla-
vě po domě třeba celý den, a nechat tak působit masku na vlasy. 
Vtírejte si olejíčky do konečků vlasů po každém umytí, to zabrá-
ní roztřepeným konečkům. Pozor si dejte na mýtus, že kokosový 
olej je dobrý na celou délku vlasů. Není, protože vysušuje, apli-
kujte jen do konečků. Vhodné je také používat kondicionéry, aby 
se nám vlasy lépe rozčesávaly. Na škodu není ani sérum ve spreji. 
To se stříká do vlhkých vlasů po umytí. Pokud již musíte používat 
žehličku či fén na vlasy, opatřete si také sérum, které je určeno pro 
ochranu vlasů před tepelnou úpravou. Zkuste trošičku omezit po-
užívání extra silného a lepícího laku na vlasy, protože ten je ako-
rát tak vysuší a poláme. Rozčesávejte nejlépe kartáčem, který má 
štětiny z přírodních materiálů. Tak, abyste vlasy zbytečně a denně 
neškubali. Protože se často češeme i několikrát za den.

TIP NA PŘÍRODNÍ ODBARVENÍ VLASŮ 
Máme pro vás menší tip na to, jak se odbarvit o několik odstínů, 
pokud to potřebujete. Vše je zcela přírodní, bez použité chemie 

a postačí vám ingredience, co máte doma. Nebude z vás zrovna 
pravá blondýnka, ale třeba o odstín či dva vlasy stáhnete.
Musíme upozornit, že každé stahování odstínu, i to přírodní, má 
za následek suché vlasy a roztřepené konečky. Avšak po této smě-
si z přírodních látek to lehce napravíte nějakou výživnou maskou, 
kondicionérem a olejíčky do vlasů.
Tak tedy, pokud chcete o něco světlejší vlasy, smíchejte si do ná-
dobky kopřivový šampón, ocet, vitamín C v prášku, odvar z vylou-
hovaného heřmánkového čaje a  citrónovou šťávu. Směs nalijte 
na vlasy, zabalte do alobalu a ručníku a nechejte minimálně ho-
dinu působit. Je možné nechat působit i déle, nebo aplikovat ně-
kolikrát po sobě.
Samozřejmě konečný výsledek závisí na tom, zda stahujete svou 
přírodní barvu, nebo jste byli obarveni. A také kdy jste se napo-
sledy barvili a kolikrát za svůj život. Je-li barva čerstvě po aplikaci, 
lze ji takto vymýt docela úspěšně. Pokud se však barvíte 10 let 
na černo, nejspíš z vás plavovláska nebude.

VNITŘNÍ VÝŽIVA
Co se vnitřní výživy týče, tak ta je možná ještě důležitější než to, 
co patláme na sebe. Zevnitř to všechno totiž začíná i končí. Ať už 
se bavíme o krásné pleti, lesklé husté hřívě, pevných nehtech či 
o naší kondici. Právě zdravá vyvážená strava, vitamíny a minerály, 
to dělá své.
Pokud uvažujete o  nějaké vnitřní výživě v  podobě tobolek 
na zobání, určitě je to správně. Můžete se tak dočkat rychlejší-
ho růstu vlasů, zaznamenáte také růst tzv. baby vlásků, což jsou 
malinkaté vlásky, nově rostoucí (například vám zarostou kouty). 
Někomu vlasy nerostou rychleji, ale docílí výživou většího objemu 
a hustoty vlasů, obnovení ztraceného lesku a kvality vlasu. Na ka-
ždého tyto látky působí individuálně a doporučuje se minimálně 
dvouměsíční kúra. Také zaleží na tom, co běžně jíte a jaký máte 
životní styl.
Kromě toho jsou to další vitamíny jako zinek, selen, železo, vi-
tamín C a E, betakaroten a další, které působí na pleť a  vlasy. 
Můžete si tak svoji vitamínovou bombu namíchat sami v lékárně, 
většinou za pěkný peníz. Jelikož tyto již speciálně vytvořené tab-
letky různých značek sice obsahují třeba 12–18 účinných složek, 
ale také nás vyjdou trochu dráž. Avšak fungují. Je tedy na vás, zda 
chcete polykat ráno 5 tabletek či jednu. Každopádně vnitřní výži-
vu nepodceňujte.

ZÁVĚREM
Ať už se budeme bavit o naší pleti, které jsme se zejména teď 
v létě věnovali trochu podrobněji, nebo o naší hřívě, nezapomí-
nejte na to, že prevence je základ a opakování matka moudrosti. 
Měli byste tedy mít své vlastní rituály v podobě pleťových masek 
a  peelingů, vlasových kúr a  rostlinných odvarů na  vlasy, které 
vám svědčí a které praktikujete s pravidelností. Jednorázová péče 
opravdu pomůže jen v daný okamžik, nikoliv z dlouhodobého 
hlediska, třeba aby se vám akné dále netvořilo či vlásky nevypadá-
valy. Základem pro pleť je vysoká hygiena a čistota, odličování se, 
hydratace a výživa. V tomto ohledu nezapomínejte také na po-
kožku hlavy, hydratujte a  vyživujte, aby mohly růst jen zdravé 
a krásně lesklé vlasy, bez lupů a lámání se. No a co se naší hřívy 
týče, nezapomeňte, že největší podpora pro růst a kvalitu vlasů 
přichází zevnitř, výživou, vitamíny a minerály. A pokud možno, 
zkuste se obloukem vyhýbat fénu a  žehličce na  vlasy. Tepelná 
úprava našeho účesu prostě vlasy ničí a láme. Stejně jako většina 
laků na vlasy. Čím více se obrátíte na přírodní pomůcky, od hřebe-
nu až po produkty, tím zdravější vaše vlásky budou.
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Jediná spravedlivá věc na tomto světě je čas. 
Pokud mu ale přeci jen chcete o kousek utéct, 
zkuste se zaměřit na orientální kosmetiku 
TOAS. Ta se může postarat o zpevnění, omla-
zení, hydrataci a zklidnění pleti. 

A to díky unikátnímu složení a kombinaci 
výtažků z bylin a funkčních složek jako jsou:

 epidermální růstový faktor
 kyselina hyaluronová

 adenosin
 kaviárový extrakt 
 peptidy

Kosmetika TOAS, protože touha stát  
se krásnou nikdy nekončí.

Pro více informací navštivte náš e-shop 
www.eshop.treemed.cz



DESATERO 
PRO ZDRAVÉ 

KLOUBY
OBZVLÁŠTĚ TEĎ V LÉTĚ NAŠE KLOUBY DOSTÁVAJÍ VELMI ZABRAT.  

VÍCE SE HÝBEME, SPORTUJEME, CHODÍME NA VÝLETY – A TO VŠE,  
JAKKOLIV JE TO PRO NÁS PŘÍNOSNÉ, ZNAMENÁ ZÁTĚŽ, NA KTEROU  

KLOUBY NEJSOU TAK ÚPLNĚ ZVYKLÉ. CO UDĚLAT PRO TO, ABY KLOUBY NEBOLELY?
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 „Pacient začne o své artróze vědět, když se kloubní pou-
zdro zanítí. Enzymy, které ze zaníceného kloubního pouzdra 
přecházejí do kloubní tekutiny a odtud do kloubní chrupavky, 
působí na její odbourávání, čímž zhoršují možnosti výživy 
chrupavkových buněk a prohlubují artrotický proces. Ten vede 
k ubývání chrupavkové hmoty. V tomto stadiu však stále ještě 
není na ovlivnění artrózy pozdě“, uváděl již před třiceti lety 
revmatolog prof.  MUDr. Milan Adam.

Jak vypadá osteoartróza? 
Na okrajích kosti je dobře viditelné poškození kloubní chrupavky 
i kosti kloubní hlavice kyčelního kloubu vyňatého před insta-
lací endoprotézy. Tmavá prokrvená místa jsou místem zánětu 
v kloubní kosti, který je příčinou jejího rozpadání a deformace. 
To způsobuje bolesti v kloubech a snižuje jejich pohyblivost. 
Osteoartróza postihuje nejenom chrupavku, ale i kosti a celý 
kloubní systém.

V tomto stadiu většinou zbývá jediné řešení a to operační. Jenže 
v našem těle je více jak sto kloubů a řadu z nich může artróza 
postihnout. Proto je vhodné včasné uplatnění komplexního 
přístupu v léčbě osteoartrózy, jak doporučuje Evropská liga proti 
revmatismu. Jde zejména o široké uplatnění prostředků nefar-
makologické léčby, např. režimových opatření, fyzikálních proce-
dur, tj. různé elektroléčebné procedury, vodoléčba, zahřívání či 
chlazení postiženého kloubu různými způsoby a také pohybová 
léčba v bazénu, či jízda na kole nebo rotopedu, kdy nosné klouby 
nejsou zatíženy a příslušné svalové skupiny jsou posilovány. 
Neměli bychom podceňovat ani použití různých opěrných, 
asistenčních a protetických pomůcek či intenzivní výživu 
kloubních tkání. Ostravský ortoped a předseda Ortopedicko-pro-
tetické společnosti MUDr. Petr Krawczyk k tomu říká: „Vždyť 
po sedmdesátce trpí artrózou téměř 100 % obyvatelstva. I v sed-
mdesáti letech je třeba být soběstačný a práceschopný, a tak je 
nutné podporovat výživu a ochranu chrupavkových buněk. A to 
včas, aby byla obnova chrupavky zajištěna co nejdéle. Zajímavý 
je například nový přípravek Geladrink Forte HYAL, který kro-
mě osvědčených kolagenních peptidů a dalších látek dodává 
kloubům i hyaluronovou kyselinu, která se dosud aplikovala 4 
až 8krát do kloubu injekčně, ale tato možnost je vhodná i pro 
dlouhodobé užívání. Ortopedicko-protetická společnost České 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně kloubní výživu 
Geladrink pacientům doporučuje.“

Geladrink přispívá ke zdraví kloubů
Na základě dlouholetého výzkumu prof. Adama byla vyvinuta 
kloubní výživa Geladrink, která obsahuje kolagenní bílkovinu 
ve formě bioaktivních kolagenních peptidů, které přispívají 
ke zdraví kostí a kloubů a řadu dalších aktivních látek, jako jsou 
hyaluronan, chondroitin a glukosamin sulfáty, MSM, Boswellia 
serrata, vitamín C pro podporu tvorby kolagenu a řadu dalších 
vitamínů a antioxidantů. Geladrink je držitelem prestižních do-
poručení odborných lékařských společností – České společnosti 
tělovýchovného lékařství, Společnosti pro pojivové tkáně a Orto-
pedicko-protetické společnosti České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně. Doplněk stravy Geladrink je spolehlivou 
kloubní výživou s ověřenou účinností, která zlepšuje funkci a po-
hyblivost kloubů a přispívá ke zdraví kostí a kloubů. 

Geladrink přispívá ke zdraví kloubů
„Po sedmdesátce trpí artrózou téměř 100 % obyva-
telstva. I v sedmdesáti letech je třeba být soběstačný, 
a tak je nutné podporovat výživu a ochranu chru-

pavkových buněk. A to včas, aby byla obnova 
chrupavky zajištěna co nejdéle. Zajímavý 

je například nový doplněk stravy 
Geladrink Forte HYAL, který kromě 
osvědčených kolagenních peptidů, 
které přispívají ke zdraví kostí a 
kloubů, obsahuje i hyaluronovou 
kyselinu. Ta se dosud aplikovala 
do kloubů jen injekčně 4 až 8krát, 

ale tato možnost je vhodná pro 
dlouhodobé perorální užívání. Orto-

pedicko-protetická společnost České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně kloubní 

výživu Geladrink pacientům doporučuje“, říká os-
travský ortoped a předseda Ortopedicko-protetické 
společnosti MUDr. Petr Krawczyk. www.orling.cz
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Deset zásadních otázek jsme položili předsedovi Ortopedicko-
-protetické společnosti ČLS JEP MUDr. Petrovi Krawczykovi.

1)  MÁ SMYSL JÍST KLOUBNÍ  
VÝŽIVU NEBO KLOUBŮM V KAŽDÉM  
VĚKU DOKÁŽEME DODÁVAT DOST  
ŽIVIN PROSTŘEDNICTVÍM STRAVY? 

Kloubní chrupavka, vazivové kloubní pouzdro, vazy i šlachy, kte-
ré jsou součástí kloubního systému, jsou z převážné části tvořeny 
kolagenem. Kolagen je ve vodě nerozpustná bílkovina, která je 
základním stavebním kamenem pojivových tkání všech živých or-
ganismů. 
Z běžné stravy není člověk za normálních okolností schopen při-
jmout dostatečné množství kolagenní bílkoviny, resp. aminokyse-
lin obsažených v kolagenu. Specifické aminokyseliny
4-hydroxyprolin a  4-hydroxylysin nejsou obsaženy v  žádných 
jiných bílkovinách živočišného ani rostlinného původu. Další 
životně důležité aminokyseliny glycin a prolin jsou v kolagenní 
bílkovině obsaženy v množství až dvacetinásobném oproti ji-
ným bílkovinám. Tyto aminokyseliny propůjčují kolagenu jeho 
pevnost a pružnost. Z jiných bílkovin než z kolagenu, resp. ko-
lagenního hydrolyzátu organismus nezískává aminokyseliny 
a peptidy potřebné pro výživu kolagenu pojivových tkání, tj. 
kostí, kloubů, chrupavek, kůže atd. A navíc, nejde jen o ami-
nokyseliny, ale především o  kolagenní di a  tripeptidy, které 
jediné mají prokázanou biologickou aktivitu ve smyslu stimu-
lace buněk chrupavky, kosti či kůže. Tyto kolagenní peptidy 
přinášejí buňkám za prvé informaci, tj. pokyny k množení se. 
Mladé pojivové buňky pak začnou tvořit mladý kolagen. Tedy 
v chrupavkách kolagen typu II, v kůži či cévách kolagen typu 
III a v kostech kolagen typu I. Za druhé, kolagenní peptidy po-
skytuji buňkám sebe sama jako stavební kameny pro tvorbu 
„mladého“ kolagenu. A tyto kolagenní peptidy nejsou obsa-
ženy v žádné stravě ani si je náš organismus neumí sám v zaží-
vacím traktu vyrobit z přirozeného (nativního) kolagenu, jako 
jsou např. kuřecí chrupavky. Enzymy obsažené v trávicím traktu 
jsou pepsin, trypsin a chymotrypsin, které štěpí kolagen velmi 
obtížně a na jiné peptidy, které nemají prokázanou biologic-
kou aktivitu.

2)  DÁ SE ŘÍCT, KDE JE TEN MOMENT,  
KDY MOJE KLOUBY POTŘEBUJÍ  
NĚJAKOU VÝŽIVU, NĚCO ZVENČÍ? 

Výživa kloubů má smysl v průběhu celého života. V době růs-
tu zvyšují perorálně podané kolagenní peptidy hustotu kostí 
a umožňují lepší mineralizaci kostí a vývoj kloubů i celého pohy-
bového aparátu. Společně s kostitvornými minerálními látkami 
dokážou mírnit tzv. růstové bolesti a podporovat správný vývoj 
pohybového aparátu dětí. Podávání kloubní výživy, resp. kol-
agenních peptidů má velký smysl i v případě zvýšené zátěže mla-
dého rostoucího organismu např. sportem. V dospělém věku by 
měl užívání kloubní výživy, resp. kolagenního hydrolyzátu zvá-
žit každý jedinec s dispozicemi k artróze (luxace kyčlí v dětství, 
předkové postižení těžkou artrózou), těžce fyzicky pracující lidé, 
sportovci a lidé trpící nadváhou. Užívání kolagenních peptidů je 
vhodné i v těhotenství, kdy matka poskytuje embryu až novoro-
zenci k výstavbě těla právě kolagen a minerální látky. Proto se 
těhotným ženám snáze kazí zuby, protože dochází k odbourá-
vání kolagenu z kostí. 

3)  MÁ SMYSL POUŽÍVAT NĚJAKOU  
KLOUBNÍ VÝŽIVU JAKO PREVENCI,  
DEJME TOMU PO TŘICÍTCE, ČTYŘICÍTCE,  
AČKOLI KLOUBY JEŠTĚ NEBOLÍ? 

Po  třicátém roce života se u  většiny populace objevují první 
známky osteoartrózy, která je výsledkem selhání obnovy kloubní 
chrupavky, což je způsobeno převahou katabolické (odbourávací) 
fáze metabolismu. Poškození kloubů osteoartrózou je o to větší, 
čím větší je zátěž kloubů sportem, úrazy, nevhodným pohybem či 
nadváhou. Dříve se myslelo, že chrupavka degeneruje a neobno-
vuje se, neregeneruje. Nejnovější odborné názory však považují 
osteoartrózu spíše za selhání obnovy chrupavky, zvláště při zvý-
šené zátěži než za vysloveně degenerativní onemocnění. Proto je 
velmi důležité dbát na včasnou výživu kloubů tak, aby se degene-
rativní procesy co nejvíce oddálily. 

4)  A NAOPAK, KDY UŽ STEJNĚ POMOCI NE-
MOHOU, PROTOŽE JE NAPŘÍKLAD ARTRÓ-
ZA UŽ MOC POKROČILÁ: CO PAK? 

Podávání kloubní výživy má smysl vždy. V případě těžkého po-
stižení např. artrózou stupně 4, kdy je lékařem indikovaná kom-
pletní endoprotéza postiženého kloubu, správně zvolená kloub-
ní výživa může napomoci lepšímu vhojení totální endoprotézy 
a s postupem času zabrání jejímu rozvolňování. V případě ope-
race postiženého kloubu je také třeba zdůraznit opomíjený fakt, 
že pacient po operaci zatěžuje více opačnou končetinu a mnohdy 
tak dojde v krátké době ke zhoršení stavu druhého kloubu (ko-
lena, kyčle). I z  tohoto důvodu je kvalitní kloubní výživa nepo-
stradatelná i v případech těžkého postižení jednoho kloubu, a to 
i ve vysokém věku. 

5)  MÁ PRAVDU LÉKAŘ, KTERÝ DEJME TOMU 
NĚKOMU 50+ ŘEKNE, ŽE HOLT KLOUBY 
V TOMTO VĚKU UŽ BOLÍ A ŽE JE POTŘEBA 
SE S TÍM NAUČIT ŽÍT? 

Toto tvrzení bohužel často slýchávali naši rodiče a prarodiče. Na-
štěstí dnes lékaři v naprosté většině případů přistupují i ke star-
ším pacientům jako k pacientům majícím nárok na plnohodnotný 
a aktivní život. V dnešní době mohou lékaři doporučit širokou 
škálu nefarmakologických způsobů léčby, jako je fyzikální terapie, 
aerobní cvičení, redukce hmotnosti, balneoterapie, různé opěrné 
a protetické pomůcky a v neposlední řadě mohou pomoci s výbě-
rem té správné kloubní výživy, která by měla být tou první volbou. 

6)  JAK SE V TÉ VELKÉ NABÍDCE  
KLOUBNÍCH DOPLŇKŮ VYZNAT?  
CO JE LEŽ, ČEMU VĚŘIT? 

Dobrá kloubní výživa by měla být vždy co nejkomplexnější, tj. ob-
sahovat celou škálu účinných složek. Jedno nebo dvousložkové 
preparáty nemohou zasáhnout do metabolické kaskády kolage-
nu a  proteoglykanů, tj. regenerace kloubní chrupavky tak vý-
znamným způsobem jako přípravky obsahující celou řadu látek 
zasahujících do procesů obnovy pojivových tkání. Každá z účin-
ných složek má v kloubní výživě své místo. Např. chondroitinsulfát 
je, podobně jako další podobná látka glukosaminsulfát, přiroze-
nou součástí mezibuněčné hmoty chrupavky a pojivových tkání, 
obsahuje organicky vázanou síru a jeho podávání má smysl pro 
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 „Pacient začne o své artróze vědět, když se kloubní pou-
zdro zanítí. Enzymy, které ze zaníceného kloubního pouzdra 
přecházejí do kloubní tekutiny a odtud do kloubní chrupavky, 
působí na její odbourávání, čímž zhoršují možnosti výživy 
chrupavkových buněk a prohlubují artrotický proces. Ten vede 
k ubývání chrupavkové hmoty. V tomto stadiu však stále ještě 
není na ovlivnění artrózy pozdě“, uváděl již před třiceti lety 
revmatolog prof.  MUDr. Milan Adam.

Jak vypadá osteoartróza? 
Na okrajích kosti je dobře viditelné poškození kloubní chrupavky 
i kosti kloubní hlavice kyčelního kloubu vyňatého před insta-
lací endoprotézy. Tmavá prokrvená místa jsou místem zánětu 
v kloubní kosti, který je příčinou jejího rozpadání a deformace. 
To způsobuje bolesti v kloubech a snižuje jejich pohyblivost. 
Osteoartróza postihuje nejenom chrupavku, ale i kosti a celý 
kloubní systém.

V tomto stadiu většinou zbývá jediné řešení a to operační. Jenže 
v našem těle je více jak sto kloubů a řadu z nich může artróza 
postihnout. Proto je vhodné včasné uplatnění komplexního 
přístupu v léčbě osteoartrózy, jak doporučuje Evropská liga proti 
revmatismu. Jde zejména o široké uplatnění prostředků nefar-
makologické léčby, např. režimových opatření, fyzikálních proce-
dur, tj. různé elektroléčebné procedury, vodoléčba, zahřívání či 
chlazení postiženého kloubu různými způsoby a také pohybová 
léčba v bazénu, či jízda na kole nebo rotopedu, kdy nosné klouby 
nejsou zatíženy a příslušné svalové skupiny jsou posilovány. 
Neměli bychom podceňovat ani použití různých opěrných, 
asistenčních a protetických pomůcek či intenzivní výživu 
kloubních tkání. Ostravský ortoped a předseda Ortopedicko-pro-
tetické společnosti MUDr. Petr Krawczyk k tomu říká: „Vždyť 
po sedmdesátce trpí artrózou téměř 100 % obyvatelstva. I v sed-
mdesáti letech je třeba být soběstačný a práceschopný, a tak je 
nutné podporovat výživu a ochranu chrupavkových buněk. A to 
včas, aby byla obnova chrupavky zajištěna co nejdéle. Zajímavý 
je například nový přípravek Geladrink Forte HYAL, který kro-
mě osvědčených kolagenních peptidů a dalších látek dodává 
kloubům i hyaluronovou kyselinu, která se dosud aplikovala 4 
až 8krát do kloubu injekčně, ale tato možnost je vhodná i pro 
dlouhodobé užívání. Ortopedicko-protetická společnost České 
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně kloubní výživu 
Geladrink pacientům doporučuje.“

Geladrink přispívá ke zdraví kloubů
Na základě dlouholetého výzkumu prof. Adama byla vyvinuta 
kloubní výživa Geladrink, která obsahuje kolagenní bílkovinu 
ve formě bioaktivních kolagenních peptidů, které přispívají 
ke zdraví kostí a kloubů a řadu dalších aktivních látek, jako jsou 
hyaluronan, chondroitin a glukosamin sulfáty, MSM, Boswellia 
serrata, vitamín C pro podporu tvorby kolagenu a řadu dalších 
vitamínů a antioxidantů. Geladrink je držitelem prestižních do-
poručení odborných lékařských společností – České společnosti 
tělovýchovného lékařství, Společnosti pro pojivové tkáně a Orto-
pedicko-protetické společnosti České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně. Doplněk stravy Geladrink je spolehlivou 
kloubní výživou s ověřenou účinností, která zlepšuje funkci a po-
hyblivost kloubů a přispívá ke zdraví kostí a kloubů. 

Geladrink přispívá ke zdraví kloubů
„Po sedmdesátce trpí artrózou téměř 100 % obyva-
telstva. I v sedmdesáti letech je třeba být soběstačný, 
a tak je nutné podporovat výživu a ochranu chru-

pavkových buněk. A to včas, aby byla obnova 
chrupavky zajištěna co nejdéle. Zajímavý 
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zlepšení mechanicko-elastických vlastností kloubních chrupavek. 
Tyto látky mají také protizánětlivé působení. Podobně i kyselina 
hyaluronová je přirozenou součástí synoviální kloubní tekutiny. 
Má chondroprotektivní účinky, může zpomalovat odbourávání 
kloubní chrupavky a  snižovat bolestivost postiženého kloubu. 
Nejvýznamnější úlohu v případě regenerace poškozených kloub-
ních chrupavek však hrají kolagenní peptidy. Pouze kolagenní 
peptidy mohou zvýšit syntézu kloubního kolagenu typu II, vyživit 
a regenerovat kloubní chrupavky, šlachy, vazy a kosti a zmírnit až 
odstranit následky předchozí nedostatečné výživy nebo poškoze-
ní kloubů. 

7)  POMĚRNĚ ČASTO NARÁŽÍM NA  
DOPORUČENÍ, ABY LIDÉ JEDLI PŘÍPRAVKY 
URČENÉ KOŇŮM. JSOU SNAD LEPŠÍ NEBO 
JE TO NESMYSL, DOKONCE NEBEZPEČNÝ? 

I zde máte pravdu, že na různých internetových fórech apod. čas-
to na obdobná doporučení můžeme narazit. Setkávám se s tím 
i  u  některých pacientů, kteří vyzdvihují „koňskou sílu“ těchto 
přípravků. Realita je však taková, že obsah účinných látek v koň-
ském přípravku nebývá vyšší než 
v doplňcích stravy pro lidi. Navíc 
přípravky pro koně často nelze 
správně přesně dávkovat a v ně-
kterých případech může hrozit 
předávkování člověka některou 
z doplňkových látek v takovém 
přípravku obsažených. Příkla-
dem může být selen, který je 
v  koňských produktech často 
obsažen v mnohem větších dáv-
kách než v přípravcích pro lidi. Je to dáno rozdílnou potřebou 
koní a lidí. Další hledisko, proč bych osobně koňské kloubní výživy 
pro užívání lidem nedoporučil je fakt, že koňské kloubní výživy 
nepodléhají registraci, resp. notifikaci a nejsou tak z hlediska lid-
ské výživy pod státní kontrolou jako je tomu u doplňků stravy. 
Také mohou být ve veterinárních, tedy koňských kloubních výži-
vách použity suroviny nižší kvality.

8)  CO KDYŽ NĚKDO BUDE UŽÍVAT  
VÁŽNĚ DOBROU KLOUBNÍ VÝŽIVU, ALE 
BUDE NAPŘÍKLAD OBÉZNÍ – MÁ V TOM 
PŘÍPADĚ KLOUBNÍ VÝŽIVA SMYSL? 
A O JAK MOC VĚTŠÍ SMYSL BY MĚLA, 
KDYBY K TOMU JEŠTĚ ZHUBL?

Redukce hmotnosti je základním nefarmakologickým opatřením 
při bolestech kloubů, resp. osteoartróze. Redukce hmotnosti o ka-
ždých 5 kg je velmi příznivá, neboť právě obezita výraznou měrou 
přispívá k rychlejšímu nástupu a rozvoji tohoto degenerativního 
onemocnění. U obézních pacientů by proto kloubní výživa měla 
být samozřejmým prostředkem prevence kloubních onemocně-
ní. V případě již rozvinutého onemocnění by redukce hmotnosti 
měla jít ruku v ruce s dlouhodobým užíváním kvalitní komplexní 
kloubní výživy. Jenže právě při bolestech kloubů je výrazně ztíže-
ná pohyblivost, a  ne každý pohyb je vhodný. 

9)  EXISTUJÍ I JINÉ ZPŮSOBY, JAK KLOUBŮM 
DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ ŽIVINY NEŽ 
POTRAVINOVÉ DOPLŇKY? 

Bohužel zajistit kloubům dostatečné množství stavebních a hlav-
ně bioaktivních látek zajišťujících plnohodnotnou regeneraci 
tkání pohybového aparátu z běžné stravy je prakticky nemož-
né. Aminokyseliny a peptidy, potřebné k regeneraci kloubních 
chrupavek, jsou, jak jsem již uvedl, v běžné stravě živočišného 
původu obsažené jednak v nedostatečných množstvích, a hlav-
ně nemají biologickou aktivitu, jakou mají kolagenní peptidy 
vyrobené z  nativního kolagenu specifickou hydrolýzou enzy-
mem kolagenáza. V rostlinné stravě se kolagen, resp. kolagenní 
peptidy nevyskytují vůbec. To platí i pro ostatní složky kloubních 
výživ jako je zmíněný chondroitinsulfát, glukosaminsulfát nebo 
kyselina hyaluronová. Bohužel i obsah vitamínů a stopových prv-
ků v ovoci a zelenině je v dnešní době nižší, než tomu bývalo 
před několika desetiletími. A to kvůli průmyslovému pěstování 
zeleniny či sklízení nezralého ovoce.  

10)   JAK BY MĚLA VYPADAT STRAVA 
S OHLEDEM NA ZDRAVÍ KLOUBŮ?  
CO BY V NÍ NEMĚLO CHYBĚT? 

Bolesti kloubů a  zhoršená pohyblivost oslabují svaly v  okolí 
kloubů a  tím je ještě více na-
rušují a  zvyšují bolest. Proto 
je nutné udržovat se v kondi-
ci mírným, nepříliš zatěžují-
cím cvičením, zejména jízdou 
na rotopedu, chůzí a plaváním. 
Vyhýbejte se obezitě, proto je 
nutné změnit stravovací návyky. 
Ke  vzniku kloubních potíží do-
chází častěji u  jedinců majících 
ve  stravě nedostatek antioxi-

dantů (selenu, zinku, vitaminů A, C, E). Proto je vhodné je dopl-
nit konzumací jater (ne v těhotenství), mrkve, meruněk, manga, 
sladkých brambor a ananasového melounu. Všechny tyto potravi-
ny jsou vynikajícími zdroji beta-karotenu, z něhož si tělo vitamin 
A samo vyrábí. Bohatým zdrojem vitaminu C jsou červené a žluté 
papriky, kiwi, pomeranče, kadeřávek, zelí, šípky a černý rybíz. Vi-
tamin E se nachází v avokádech, ořechách, slunečnicových seme-
nech, olivovém oleji. Selen najdete ve všech druzích ryb, mase, 
celozrnném pečivu, obilninách, vejcích a pivovarských kvasnicích. 
Kloubní potíže mohou vzniknout i  následkem dysfunkce jater, 
žlučníku a ledvin či močového měchýře. Úprava potravy vychází 
z nutnosti úpravy jejich funkce, neboť jsou odpovědné za zdraví 
pohybového aparátu. V potravě osob trpících zánětlivými one-
mocněními kloubů by měly být obsaženy i nenasycené mastné 
kyseliny, neboť účinkují proti zánětům (losos, makrela, sardinky, 
pstruh, lněné semínko). Na druhé straně se doporučuje vysadit 
brambory a ostatní lilkovité plodiny (rajčata, lilek, tabák atd., sem 
patří také jedovatý durman, blín a rulík), protože si náš organis-
mus dosud nezvykl na solanin v nich obsažený a po jejich dlou-
hodobém užívání může dojít ke  kloubním potížím. Vzhledem 
ke spojitosti mezi ledvinami a kolenními klouby je nutné podpořit 
funkci ledvin šetřící dietou (omezit konzumaci masa a soli) a ledvi-
novým čajem (přeslička, truskavec, celík zlatobýl, kopřiva, heřmá-
nek). Čaj by měl být slabý, aby nedráždil. Také je důležité dodržo-
vat pitný režim a pít vodu rovnoměrně v průběhu dne v množství 
0,03 l čisté vody na 1 kg hmotnosti člověka pro podporu a čištění 
ledvin a hydrataci chrupavek i pojivových tkání.
Jak jsem již zmínil, základem výživy kloubů je kolagen, resp. kol-
agenní peptidy. 

IN
ZE

R
C

E 

Kloubní potíže mohou 
vzniknout i následkem 

dysfunkce jater, žlučníku 
a ledvin či močového měchýře. 





Fo
to

: Sh
u

ttersto
ck.co

m

50 | Zdravý životní styl  Jaro 2020

NEINVAZIVNÍ 
ZPŮSOBY 

OMLAZENÍ, 
KTERÉ UMÍ 

ZASTAVIT ČAS 



Zdravý životní styl  Jaro 2020 | 51



52 | Zdravý životní styl  Jaro 2020

TŘICÍTKA BÝVÁ ZLOMOVÝ BOD
Zhruba kolem třicátého roku věku se začínají projevovat první 
známky stárnutí. Pokožka vám dává najevo to, jak jste se k ní 
dosud chovali. Velkou měrou k jejímu sta-
vu samozřejmě přispívá genetická dispozi-
ce, ale pleť je jako zrcadlo a odráží špatnou 
hydrataci, nadměrné vystavování sluneč-
nímu zařízení, kouření včetně pasivního 
a celkově nesprávnou životosprávu. Právě 
kolem třicátého roku je potřeba opravdu 
začít pleti věnovat náležitou pozornost 
a  dopřát jí kvalitní kosmetiku, ochranu 
před UV zářením použitím krémů s  fak-
torem minimálně 15, snažit se vyvarovat 
stresu a dodržovat správnou životosprávu 
a pitný režim.

A ROKY JDOU…
Jinou péči vyžaduje pokožka o deset, dva-
cet i  více let později. Kolem čtyřicítky se 
zpomaluje regenerace kožních buněk, do-
chází k poškozování kolagenových a elasti-
nových vláken a pokožka začíná pozvolna 
ztrácet pevnost i  pružnost. Kromě péče, 
kterou můžete své pleti zajistit sami, je 
to obvykle čas, kdy se začínáme obracet 
na odborníky, kteří dokážou pozastavit čas 
pomocí mezoterapie, FTC terapie nebo-
li mezonití, chemického peelingu, výplní, 
botulotoxinu a dalších terapií. Radikálním 
řešením jsou pak plastické operace. Ty 
představují spolehlivou možnost, jak vrátit 
obličeji deset až patnáct let, avšak toto ře-
šení z mnoha důvodů není vhodné pro každého. V estetické 
medicíně však existují i neinvazivní metody, které by se s tro-
chou nadsázky daly nazvat „Kam skalpel nemůže“ a v jejichž 
silách je účinná korekce změn způsobených zubem času.

VYZKOUŠEJTE HYDRAFACIAL
Ošetření touto metodou je průlomovým řešením v technolo-
gii resurfacingu, představující kompletní péči o pleť. Spojuje 
v sobě čištění, peeling, který odstraní vrchní vrstvy odumře-
lých buněk z  povrchu pokožky, extrakci a  důležitou hydra-
taci pleti. Pomocníkem je přístroj, jenž odstraňuje odumřelé 
buňky a nečistoty za pomoci vakuového abrazivního nástav-
ce, který do koncovky aplikátoru vtahuje kůži, mechanicky ji 

obrušuje a odhaluje kůži novou. Chemický peeling rozmělňu-
je maz a mazové zátky a odstraňuje nečistoty z kožních pórů. 
Důkladné vyčištění kožních pórů – extrakce – probíhá za po-
moci speciální koncovky, která póry nejen vysaje, ale přístroj 
zároveň s tím aplikuje aktivní pleťové roztoky, které napomá-
hají čištění pleti, hydratují ji, dodávají ochranu proti volným 
radikálům a rovněž po ošetření zajistí rychlejší stažení pórů. 
Výsledek v podobě redukce jemných vrásek, obnovení textury 
pleti, odstranění „pytlů“ pod očima, úbytku hyperpigmen-
tace a viditelné elasticity pleti je viditelný ihned po ošetření. 
Hydrafacial stimuluje kožní buňky, zvyšuje tvorbu kolagenu, 
omlazuje a dokáže dlouhodobě zlepšit stav kůže. „Metoda je 
zcela bezbolestná a volbu aktivních pleťových roztoků a hyd-
ratačních ingrediencí zajišťujících dlouhotrvající hydrataci lze 
přizpůsobit druhu a stavu pleti. Je vhodná nejen tam, kde do-
chází ke  ztrátě elasticity kůže a  tvorbě jemných vrásek, ale 
také u  pokožky poškozené slunečním zářením, u  hyperpig-
mentace či mastné, problematické pleti a pokožce se sklonem 

k tvorbě akné,“ objasňuje kožní specialist-
ka, která s tímto přístrojem pracuje. 

PROTÉGÉ – UNIKÁTNÍ  
TECHNOLOGIE DOPLŇOVÁNÍ 
KOLAGENU
Novinkou neinvazivního omlazení pleti 
je technologie CRT. Tato unikátní světo-
vá technologie obnovování a  novotvorby 
vlastního kolagenu pracuje s  účinky ra-
diofrekvence na  lidskou tkáň. Vznik tepla 
v důsledku velice intenzivního prohřátí do-
káže s viditelným dlouhotrvajícím efektem 
vystupňovat tvorbu kolagenu v hlubokých 
vrstvách dermis a remodelovat kolagenní, 
časem poškozená, vlákna. Ošetření zajistí 
celkové vypnutí pokožky, redukci vrásek 
i pórů a velmi žádoucí viditelné zpevnění 
kontur obličeje. Metoda přináší velice dob-
ré výsledky i při omlazení poměrně problé-
mové partie krku, dekoltu, ale také rukou.
„Výsledek v podobě změny textury pokož-
ky je patrný již po  prvním ošetření. Dob-
ře viditelný je později, kdy postupně díky 
procesu ošetření narůstá nový kolagen. Pro 
požadovaný efekt většinou postačí dvě až 
tři ošetření,“ říká při prezentaci novinky, 
přístroje Protégé Elit, Dis. Petra Šimotová. 
Obnova kolagenu v pokožce dokáže omla-
dit obličej o několik let bez nutnosti inva-

zivního zákroku. Ošetření je vhodné pro všechny typy pleti. 
Nevyžaduje použití anestetik, je vnímáno jako příjemné a zá-
krok na obličeji trvá přibližně hodinu. 

KDYŽ POMÁHAJÍ KMENOVÉ BUŇKY 
Do popředí zájmu se dostává další metoda, v jejíž moci je vrá-
tit čas. Nazývá se mezoterapie kmenovými buňkami a  je zná-
má také pod názvem Mezo-Botox. Tato neinvazivní omlazovací 
kúra využívá výtažek z kmenových buněk, jenž obsahuje růsto-
vé faktory. Dokáže výrazně redukovat zejména jemné vrásky 
a dodává pokožce potřebnou hlubokou hydrataci. Aplikace je 
naprosto bezbolestná a  jednoduchá. Spočívá v nanesení obsa-
hu speciální kapsle, kterou tvoří výtažek z  kmenových buněk 
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K DEGENERATIVNÍM ZMĚNÁM, KTERÉ 
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NEJPŘIJATELNĚJŠÍ. 
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s  růstovými faktory, komplex biomimetických peptidů a  tělu 
vlastní kyselina hyaluronová, spolu s některými dalšími tělu pro-
spěšnými látkami, na důkladně vyčištěnou a dermorollerem roz-
rušenou pokožku. Ta získá nazpět svou pružnost a lépe dokáže 
udržovat potřebnou rovnováhu hydratace, což je velice důleži-
té pro uchování jejího svěžího a mladistvého vzhledu. Ošetření 
není bolestivé, naopak je vnímáno jako příjemné, což potvrzuje 
i paní Eva Dubová, která jej před nedávnem podstoupila.

NITĚ APTOS ANEB ABY BYLY  
KOUZELNÉ, NEMUSÍ BÝT ANI ZLATÉ
Trochu náročnější, ale bez nutnosti celkové anestézie, je ošetře-
ní povadlé pokožky pomocí nití. Jedná se o miniinvazivní zákrok 
za pomoci speciálních nití opatřených zoubky. Tato metoda se 
nazývá Aptos, je velmi účinná a pro svůj prakticky ihned viditel-
ný efekt, jenž se postupem času ještě zlepšuje, se těší stále větší 
oblibě. Tato technika si klade za cíl zpomalit fyziologické změ-
ny, které způsobuje nikomu se nevyhnuvší stárnutí. Při tomto 
šetrném zákroku dochází k vypnutí kůže, vyhlazení povislých 
kontur a vrásek. Nejčastěji se používá tam, kde je třeba upravit 
kontury obličeje, krku, pokleslé ústní koutky nebo také obočí. 
V průběhu takovéhoto zákroku lze ošetřit jednu i více oblastí 
najednou. Ačkoliv jde o  šetrný zákrok, k  jeho naprosto bez-
bolestnému průběhu se často využívá lokální anestézie, která 
může být u citlivějších jedinců kombinována s podáním sedativ. 
A jak samotný zákrok probíhá? Do podkoží je za pomoci jehly 
zavedena nit (nitě) do požadované polohy. Jejímu nežádoucí-
mu pohybu brání jemné zoubky, kterými je opatřena. Nit po-
stupem času zaroste vazivovou tkání a tím dojde ke stabilizaci. 
Nitě se vyrábí z materiálu, který se běžně používá v chirurgii, 
je biokompatibilní a nevyvolává 
alergie. Po aplikaci nití je třeba 
počítat s  tím, že na  ošetřeném 
místě může vzniknout mírný 
otok a rovněž se mohou vytvořit 
malé modřinky. Tyto negativní 
průvodní jevy by měly zhruba 
do jednoho týdne odeznít. Počí-
tejte také s tím, že asi dva týdny 
po  zákroku by ošetřené místo 
mělo být v  klidu a  nemělo by 
být vystaveno namáhavým po-
hybům. Ačkoliv se nejedná o ni-
kterak náročný zákrok, vyžaduje 
určitou rekonvalescenci. Efekt 
přetrvává v  závislosti na  typu 
a stavu kůže a podkoží, a také 
na  věku. Obecně lze říci, že se 
počítá v řádu několika let. V pří-
padě dalšího poklesu je možné 
jej bez problémů i  několikrát 
opakovat.

SOUROZENEC APTOSU 
– MEZONITĚ
Klasická metoda nití APTOS 
se dočkala „sourozence“. Jde 
o  novou technologii, kdy je 
ošetření prováděno za  pomoci 
takzvaných mezonití. Způsob 
ošetření zůstává stejný, avšak 

liší se v síle nití a jejich množství. Mezonitě jsou rovněž hypo-
alergenní a přibližně do šesti až osmi měsíců se úplně rozloží. 
Mezi tím však dokážou udělat skvělý kus práce v podobě sti-
mulace tvorby kolagenu. Vytvoří tak v podkoží vazník, který 
účinně brání ochabování pojivové tkáně a výrazným způsobem 
redukuje povislé kontury. Z výsledného efektu se můžete těšit 
obvykle jeden a půl až dva roky. Aplikace je vzhledem k mini-
aturním vpichům velice šetrná a komfort ošetření je zajištěn 
speciálními znecitlivujícími krémy, díky kterým je prakticky bez-
bolestné. Naše prababičky kdysi říkávaly, že pro krásu se musí 
trpět. Dnes by musely připustit, že i ony se mohou mýlit…

OMLAZENÍ POMOCÍ JEHLIČEK? PROČ NE
Stále více se hovoří o microneedlingu, česky také mikrojeh-
ličkování. Je až překvapivé, jakého efektu omlazení pleti lze 
touto metodou dosáhnout. Jeho princip spočívá v samoobno-
vovací schopnosti kůže. Aby k tomu však mohlo dojít, je třeba 
stimulovat pokožku ke tvorbě kolagenu, který je pro její svěží 
vzhled nezbytný, avšak s  postupujícími roky dochází k  jeho 
úbytku. Váleček s jehličkami způsobuje pokožce takzvaná mi-
krotraumata, která mohou být sice vnímána s mírnou negací, 
avšak dokážou téměř nemožné – spustit novou syntézu kol-
agenu. Následuje zvýšení elasticity pokožky, redukce hloubky 
vrásek a pleti se navrací zářivý tón. Běžné kosmetické mikro-
jehličkování provádí odborně školené kosmetičky, zatímco lé-
kařské mikrojehličkování, které proniká do hlubší vrstvy kůže, 
provádí lékař – odborník věnující se zejména estetické medi-
cíně. Jelikož mikrojehličky zanechají po  ošetření miniaturní 
kanálky, veškeré účinné látky, které na pokožku aplikujete, 
mohou do ní lépe pronikat a jejich účinek je tak mnohoná-

sobně efektivnější a  rychlejší. 
Mikrojehličkování si nemusíte 
odepírat ani v  letním období, 
kdy je pokožka více než kdy jin-
dy vystavena slunečnímu záře-
ní, neboť tato metoda nevyvo-
lává citlivost na UV záření. Lze 
ji aplikovat i na pleť, která byla 
již ošetřena chemickým peelin-
gem či laserem. Tento způsob 
ošetření představuje cosi jako 
malý zázrak, jenž dokáže omla-
dit pokožku, a  navíc je v  jeho 
moci také redukovat pigmen-
tové skvrny rozptýlením na-
hromaděných pigmentových 
buněk, které bývají obsaženy 
ve svrchní vrstvě kůže. „Ačkoliv 
slovo „mikrojehličkování“ zní 
možná až trochu strašidelně, 
není třeba se čehokoliv obávat. 
Ošetření probíhá po  aplikaci 
znecitlivujícího krému a je bez-
bolestné. Vedlejším průvodním 
jevem může být mírné zčerve-
nání ošetřených míst, které však 
velice brzy odezní. Na  čerstvě 
ošetřenou pleť se nedoporu-
čuje aplikovat make-up a  zpo-
čátku je zapotřebí trocha opa-
trnosti, avšak již zhruba za pět 
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Stále více se hovoří 
o microneedlingu, česky 
také mikrojehličkování. 
Je až překvapivé, jakého 
efektu omlazení pleti lze 
touto metodou dosáhnout.



collamedic.cz

COLLAMEDICCOLLAMEDICCOLLAMEDIC
kolagenový nápoj v práškukolagenový nápoj v práškukolagenový nápoj v prášku

• Nejsilnější kolagen v ČR

• 5000 mg v denní dávce

• Intenzivní omlazující kúra Intenzivní omlazující kúra

• Patentovaná aktivní látka ExceptionHYAL Patentovaná aktivní látka ExceptionHYAL Patentovaná aktivní látka ExceptionHYAL® Star

•• Účinky přírodního botoxu

•• Vysoká koncentrace 
   patentovaných aktivních látek   patentovaných aktivních látek

COLLAMEDIC
kapsle s kolagenem 
a kyselinou hyaluronovoua kyselinou hyaluronovou

COLLAMEDICCOLLAMEDIC
kolagenové sérumkolagenové sérum

Bioaktivní mořský kolagen
Collamedic

100% čistota z Norska
pro pleť bez vrásek, krásné vlasy a nehty

790
Kč

890
Kč

890
Kč
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dní je možné se navrátit k běžnému 
způsobu péče o pleť. Aby výsledek byl 
skutečně takový, jaký by měl být, je 
dobré mikrojehličkování v  intervalu 
zhruba tří až čtyř týdnů zopakovat, 
přičemž za  optimální počet ošetření 
je celkem troje mikrojehličkování,“ 
říká Lucie Chadová, která má s touto 
metodou bohaté zkušenosti a ošetři-
la již řadu spokojených klientek.

EVERGREEN  
OMLAZOVACÍCH  
PROCEDUR – VÝPLŇOVÉ 
MATERIÁLY

Tradičně oblíbenou metodou vylepše-
ní vzhledu pokožky a jejího omlazení 
jsou výplňové materiály na bázi kyse-
liny hyaluronové, která je nedílnou 
a přirozenou součástí našeho těla. 
Vlivem řady faktorů, zejména věku, 
hormonálních změn, špatné živo-
tosprávy, kouření, nadměrného slu-
nění a v neposlední řadě i chemizace 
životního prostředí, dochází k  jejímu 
úbytku, což se negativně projevuje na našem vzhledu. Výpl-
ňové materiály neživočišného původu si účinně a  prakticky 
okamžitě dokážou s tímto problémem poradit a téměř jakoby 
mávnutím kouzelného proutku zpevní kontury obličeje, po-
kožku dekoltu a vyhladí vrásky. Jsou vhodné pro ošetření vrá-
sek a rýh jemných, středních i hlubších. Používají se zejména 
ke korekci nosoretních rýh, vrásek, oblasti rtů a viditelně také 
zvládají pozvednout pokleslé ústní koutky, které dodávají ob-
ličeji smutný až zasmušilý výraz a přidávají mu roky. Protože se 
jedná o faktor tělu vlastní, je jím výborně tolerován. Kyselina 
hyaluronová tak nemá žádné nežádoucí účinky. Průvodním 
znakem ošetření je pouze případné zarudnutí ošetřované ob-
lasti, v menší míře klienti mohou pociťovat na pohmat mírné 
zatvrdnutí, které však na pohled není viditelné a během krát-
ké doby naprosto zmizí. Aplikace probíhá pomocí mikrojehel 
a je tak prakticky bezbolestná. Provádí se jen s lokálním ošet-
řením znecitlivující mastí. Na misce vah tak jednoznačně vítě-
zí pozitiva a přínos, které aplikace těchto výplní představují. 
Na straně druhé je pouze ta nevýhoda, že se jedná o materi-
ály vstřebatelné, jejichž účinek trvá po omezenou dobu. Ta se 
pohybuje průměrně od šesti do dvanácti měsíců, avšak vývoj 
jde kupředu a některé z nejnovějších přípravků dokážou svůj 
úkol plnit i  déle. Dalším oblíbeným výplňovým materiálem, 
který je rovněž tělu vlastní, je hydroxyapatit, jenž obsahují 
naše kosti a zuby. Výplně tohoto druhu jsou rovněž napros-
to bezpečné, výsledek aplikace je okamžitě viditelný a nemá 
žádné vedlejší účinky. Je vhodný zejména pro korekci zvláště 
hlubokých vrásek, kontur obličeje a s výbornými výsledky je 
používán také na omlazení pokožky rukou, jak říká MUDr. Zá-
hořová, která se specializuje na estetickou a laserovou chirur-
gii hlavy a krku.

KDYŽ JE POMOCNÍKEM VLASTNÍ TUK
Svěží a  vámi požadovaný vzhled však mohou získat i  jiné 
tělesné partie než jen obličej, krk, dekolt a  ruce. Leckdy 

nejsme spokojeni také s některou ji-
nou částí svého těla a  rádi bychom 
to změnili. V případě potřeby řešení 
estetických korekcí je možné využít 
lipotransfer, což je stručně a jedno-
duše řečeno přenos vlastního tuku 
do  jiných částí těla. Odsátý tuk 
nejprve prochází speciálním proce-
sem. Postupuje se při něm s  maxi-
mální šetrností, neboť na  způsobu 
zpracování do  značné míry závisí 
životaschopnost tukových buněk. 
Následně je tento tuk aplikován 
do  míst, která vyžadují estetickou 
korekci. Takto lze vyplnit místa po-
stižená asymetrií, korigovat noso-
retní rýhy, ale také napravit defekty 
měkkých tkání, a  dokonce i  zvětšit 
prsa. Vzhledem k  tomu, že se jed-
ná o  „vlastní materiál“, tělo s  jeho 
přijetím nemá žádné problémy. Je 
však třeba vědět, že zatímco pro 
drobné výplně, například vrásek či 
malých defektů,  je zapotřebí nevel-
ké množství tuku, pro větší výplň, 

například prsou nebo hýždí, je po-
třebné tomu odpovídající větší množství a máte-li štíhlou 
postavu, není takříkajíc „kde brát“. Vaše možnosti posoudí 
lékař a doporučí vám pro vás nejvhodnější způsob.
To, jak vypadáme, má vliv v prvé řadě na to, jak se cítíme, ale 
náš vzhled samozřejmě ovlivňuje i  to, jak nás vnímají druzí. 
V dnešní době díky poznatkům vědy není nic složitého vypadat 
dobře. Chce to jen zvolit tu variantu, která pro vás bude přija-
telná a přínosná. Svěží vzhled dnes nejsou žádné čáry. Čarovat 
však umí – s pocitem spokojenosti, pohody a dobré nálady.
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SPECIÁLNÍ PÉČI VYŽADUJE  
ATOPICKÁ POKOŽKA
Atopická dermatitida (atopický ekzém) je chronické kožní 
onemocnění, které postihuje pleť obličeje a pokožku těla 
u kojenců, dětí i dospělých. Výskyt nemoci neustále roste, 
zejména v Západním světě, kde je nárůst v počtu zjištěných 
případů  ve srovnání s dobou před 30 lety dvojnásobný až 
trojnásobný. Neví se o žádné přesvědčivě prokázané příči-
ně atopické dermatitidy, ale objevují se důkazy, že jistým 
způsobem souvisí s astmatem a sennou rýmou.
U  dospělých se většinou vyrážka vyskytuje na  krku 
a na horní části hrudníku, v loketní jamce, v podkolenní 
jamce, na rukách a na nohách, ale i na obličeji a na po-
kožce hlavy. Lidé s atopickou dermatitidou zažívají často 
i další problémy - mohou trpět nedostatkem spánku, stre-
sem, diskriminací od ostatních lidí a nedostatkem sebe-
vědomí. O pokožku je třeba pravidelně správně pečovat, 
a  jisté změny životního stylu mohou také ulevit od ně-
kterých symptomů; např. je dobré nosit oblečení z bavlny, 
pobývat v místech s nižší teplotou, aby se tělo nepotilo, 
a nejíst potraviny, které jsou spouštěči akutního vzplanu-
tí a  samozřejmě je nutné používat speciální kosmetiku, 
která problémy dokáže mírnit



Bez lupénky v pohodě, i s krátkými rukávy
POKOŽKA JE V TOMTO OBDOBÍ OBZVLÁŠŤ NA OČÍCH, TĚŽŠÍ OBDOBÍ TAK NASTÁVÁ PACIENTŮM S LUPÉNKOU, EKZÉMEM ČI ATOPICKOU 
DERMATITIDOU. ABY Z LETNÍCH ŠATŮ, KRAŤASŮ A KRÁTKÝCH RUKÁVŮ VYKUKOVALA KRÁSNÁ A ZDRAVÁ KŮŽE, VYZKOUŠEJTE LÉČBU 
NOVÝMI PŘÍPRAVKY MEDIDERM. NYNÍ SI MŮŽETE NAPSAT O SADU VZORKŮ ZDARMA!

Více na www.variopharma.cz. Poptávejte ve vaší lékárně nebo na e-shopech, např. www.biotika.net.  

Chcete Mediderm vyzkoušet? Napište si o sadu vzorků ZDARMA! Sada obsahuje vzorky všech čtyř výrobků Mediderm, 
od každého výrobku sáček o objemu 10 g. Žádosti o vzorky posílejte na mediderm@variopharma.cz!

Více na 

Chcete Mediderm vyzkoušet? Napište si o sadu vzorků ZDARMA! Sada obsahuje vzorky všech čtyř výrobků Mediderm, 
od každého výrobku sáček o objemu 10 g. Žádosti o vzorky posílejte na 

Výrobky Mediderm jsou jediné zdravotnické prostředky na českém trhu 
určené pro léčbu lupénky, ekzému a atopické dermatididy. Přinášejí 
úlevu od příznaků provázejících chorobně suchou pokožku a celkově 
zvyšují kvalitu života pacientů. Mediderm zajišťuje hloubkovou 
hydrataci pokožky, její vyhlazení a zvýšení pružnosti. Zároveň 
omezuje a zmírňuje podráždění. Výrobky jsou vhodné i při velmi 
suché a citlivé pokožce. Řada zahrnuje krém, šampon, 
koncentrát do koupele a emulzi do sprchy. 
Krém Mediderm používejte k promazávání 
pokožky alespoň 3krát denně. Odměnou 
vám bude zdravá, měkká a pružná pokožka. 

Tři varianty velikosti 
balení krému umožňují 
přizpůsobit balení 
přípravku aktuálním 
potřebám. 

BIOKOSMETIKA
PRO CELOU RODINU

100% přírodní bio péče

Anti-age účinky

Hladká a pevná pokožka

Zklidnění a regenerace

Harmonizující vůně

OBJEVTE NÁŠ NOVÝ E-SHOP
PŘÍRODNÍ KLENOTY PRO KAŽDODENNÍ PÉČI
S VÍCE JAK 26LETOU TRADICÍ

INZERCE



„S přibývajícím věkem bychom neměli nechat stav 
a kvalitu tělesného kolagenu náhodě. Množství sys-
témového kolagenu v těle ovlivňuje nejen délku 
a kvalitu našeho života, ale vypovídá i o našem bio-
logickém věku. Rozhoduje o stavu našich kostí, kloubů 
a pojivových tkání, hraje i důležitou úlohu v kvalitě 
cév a určování cévního věku. Proto bychom neměli 
vidět kolagen pouze jako přípravek, který nás chrání 
před vráskami, ale vnímat ho ve všech souvislostech,“ 
říká Eva Sojková, zakladatelka poradenského kola-
genového centra Wellnes klubu Nezestárni.cz  které 
se v rámci zkušebních programů dlouhá léta zabývá 
přispívá účinky různých druhů kolagenu. 

ŽIVÝ KOLAGEN V PODOBĚ HYDRÁTU NEZAMĚŇUJTE 
S HYDROLYZOVANÝMI KOLAGENY
Na trhu s kolagenem, kolagenovou kosmetikou 
a doplňky stravy s kolagenem se kolagen objevuje 
v nejrůznějších podobách a někdy je i pro odborníky 
těžké se v té záplavě zorientovat. V poslední době se 
v té záplavě vedle hydrolyzovaných kolagenů objevil 
nový, dosud neznámý pojem, hydrát živého kolagenu 
nové generace, který vznikl po čtrnáctiletém výzkumu 
a v žádném případě ho nelze zaměňovat s žádným 
z hydrolyzovaných kolagenů.

Vyrábí se speciální technologií Triple Helix Formula, 
která umožňuje zachovat živé struktury trojité šroubo-
vice a představuje historický průlom doplňování kol-
agenu do organismu.  To dokládají i vědecky potvrzené 
účinky na rychlost obnovy a kvalitu tvorby vlastního 
kolagenu v tkáních. Metodou Triple Helix Formu-
la se podařilo vědcům INVENTIA® posunout hydrát 
nativního přírodního kolagenu mezi špičku v segmentu 
kolagenových anti-age přípravků.

OVĚŘENO ODBORNÍKY
Pro své  omlazující a regenerační účinky se živý kolagen  
v podobě hydrátu s přirozeně obsaženými  peptidy 
a elastinem právem dostátá do popředí zájmu odbor-
níků. „Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, 
ale i regenerace“ říká na základě osobní zkušenosti 
významný plastický chirurg a celoživotní sportovec 
doc. MUDr. Jan Měšták CSc, kterému tento kolagen 
pomohl v 70. letech při regeneraci těžkého zánětu 
pojivové tkáně. Toto výjimečné kosmeceutikum učin-
ně doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje 

přirozené procesy stárnutí. Působí jako ochranný štít, 
který bojuje proti vráskám, úbytku kolagenu a ztrá-
tě pevnosti a hydratace. Stimuluje tělo k produkci vlast-
ního kolagenu, tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní 
a nastartuje omlazující a regenerační procesy.

Pří péči o dobrou kolagenovou kondici i v době korona-
viru nezapomeňte na  pohyb třeba iv bezpečí domova 

a nepodceňte dostatečný přísun vitamínu C. Pokud ho 
máte nedostatek ve stravě, dopřejte sobě i své rodině 
nechemický, čistý, biologicky aktivní  levotočivý vitamín 
C PLUS a vitamín D3 a K2 speciálně navržené k synergic-
kému používání s kolagenem a k posílení imunity.  
V lyofilizované podobě tvoří hydrát živého kolagenu 
mimořádně  účinnou látku doplňků stravy kolageno-
vých kapslí INVITA

INVITA SKIN BEAUTY plus CoQ10 – nově téměř o 100 % 
více lyofilizovaného hydrátu kolagenu a koenzym Q10 
pro udržení krásné a pevné pokožky, pojivových tkání, 
pružného těla, ohebných kloubů a zdravých vlasů a neh-
tů. Dodává buňkám, které mají za úkol tvořit a regenero-
vat tělesný kolagen, nejdůležitější peptidy, volné amino-
kyseliny a hydroxylové aminokyseliny.

INVITA ACTIVE – aktivní kolagenová podpora pro 
namáhané a unavené klouby, vazy a šlachy. Je oboha-
cena o žraločí chrupavku, chondroitin, glukosamin, 
kyselinu boswellovou a kyselinu hyaluronovou. Tyto 
biologicky aktivní látky jsou přítomné v kloubních 
chrupavkách i součástí kloubní synoviální tekutiny. 

Originální produkty s živým kolagenem, 
přírodní vitamíny C, D3 A K2 a kvalitní 
respirátory „Můj respirátor chrání mě 

i tebe,“ objednávejte v e-shopu dovozce na
www.nezestarni.cz  +420 775 373 379

Připravila Eva Sojková (*1954) zakladatelka pora-
denského kolagenového centra Wellness klubu 
NEZESTÁRNI.CZ, která se v rámci zkušebních pro-
gramů dlouhá léta zabývá účinky různých druhů 
kolagenů.

V době šíření koronaviru je dobé vědět, že STRES 
závratnou rychlostí odbourává tělesný kolagen 
a o9slabuje imunitu. Proto nepodléhejte stresu a udělejte 
maximum pro to, abyste si co nejlépe udrželi dobrou 
kolagenovou kondici, posílili imunitu a kromě čistého 
kolagenu dodávali tělu i čistý vitamín C, který je důležitý 
pro regeneraci a novotvorbu kolagenu.

Živý kolagen 
nové generace 
a čistý vitamín C PLUS

K udržení dobré 
kolagenové kondice 
a posílení imunity

MINUTOVÁ ANTI - AGE PÉČE
Živý kolagen Face účinně chrání, omlazuje a regeneruje i pleť uvězněnou pod 
douškou.
Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia® FACE na obličej má gelovou 
konzistenci. Nanáší se na pleť před použitím vlastní kosmetiky tak se nemusíte vzdát své 
oblíbené kosmetické značky.
Čistý, %100 přírodní, hypoalergenní, biologicky aktivní kolagen viditelně zvyšuje 
hydrataci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, 
obnovuje elasticitu, redukuje vrásky a dlouhodobě předchází vzniku nových. Je určený 
k omlazení a zpevnění kontur obličeje, krku, podbradku a dekoltu, na ochabující oční 
víčka a jemnou kůži kolem očí a úst. Neobsahuje parabeny sani jiné konzervanty. Velmi 
účinně se dá zažehlovat žehličkou na vrásky. V nabídce 50, 100 a 200 ml.

Komerční prezentace



„S přibývajícím věkem bychom neměli nechat stav 
a kvalitu tělesného kolagenu náhodě. Množství sys-
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a kvalitu našeho života, ale vypovídá i o našem bio-
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Vyrábí se speciální technologií Triple Helix Formula, 
která umožňuje zachovat živé struktury trojité šroubo-
vice a představuje historický průlom doplňování kol-
agenu do organismu.  To dokládají i vědecky potvrzené 
účinky na rychlost obnovy a kvalitu tvorby vlastního 
kolagenu v tkáních. Metodou Triple Helix Formu-
la se podařilo vědcům INVENTIA® posunout hydrát 
nativního přírodního kolagenu mezi špičku v segmentu 
kolagenových anti-age přípravků.

OVĚŘENO ODBORNÍKY
Pro své  omlazující a regenerační účinky se živý kolagen  
v podobě hydrátu s přirozeně obsaženými  peptidy 
a elastinem právem dostátá do popředí zájmu odbor-
níků. „Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, 
ale i regenerace“ říká na základě osobní zkušenosti 
významný plastický chirurg a celoživotní sportovec 
doc. MUDr. Jan Měšták CSc, kterému tento kolagen 
pomohl v 70. letech při regeneraci těžkého zánětu 
pojivové tkáně. Toto výjimečné kosmeceutikum učin-
ně doplňuje kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje 

přirozené procesy stárnutí. Působí jako ochranný štít, 
který bojuje proti vráskám, úbytku kolagenu a ztrá-
tě pevnosti a hydratace. Stimuluje tělo k produkci vlast-
ního kolagenu, tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní 
a nastartuje omlazující a regenerační procesy.

Pří péči o dobrou kolagenovou kondici i v době korona-
viru nezapomeňte na  pohyb třeba iv bezpečí domova 

a nepodceňte dostatečný přísun vitamínu C. Pokud ho 
máte nedostatek ve stravě, dopřejte sobě i své rodině 
nechemický, čistý, biologicky aktivní  levotočivý vitamín 
C PLUS a vitamín D3 a K2 speciálně navržené k synergic-
kému používání s kolagenem a k posílení imunity.  
V lyofilizované podobě tvoří hydrát živého kolagenu 
mimořádně  účinnou látku doplňků stravy kolageno-
vých kapslí INVITA

INVITA SKIN BEAUTY plus CoQ10 – nově téměř o 100 % 
více lyofilizovaného hydrátu kolagenu a koenzym Q10 
pro udržení krásné a pevné pokožky, pojivových tkání, 
pružného těla, ohebných kloubů a zdravých vlasů a neh-
tů. Dodává buňkám, které mají za úkol tvořit a regenero-
vat tělesný kolagen, nejdůležitější peptidy, volné amino-
kyseliny a hydroxylové aminokyseliny.

INVITA ACTIVE – aktivní kolagenová podpora pro 
namáhané a unavené klouby, vazy a šlachy. Je oboha-
cena o žraločí chrupavku, chondroitin, glukosamin, 
kyselinu boswellovou a kyselinu hyaluronovou. Tyto 
biologicky aktivní látky jsou přítomné v kloubních 
chrupavkách i součástí kloubní synoviální tekutiny. 

Originální produkty s živým kolagenem, 
přírodní vitamíny C, D3 A K2 a kvalitní 
respirátory „Můj respirátor chrání mě 

i tebe,“ objednávejte v e-shopu dovozce na
www.nezestarni.cz  +420 775 373 379

Připravila Eva Sojková (*1954) zakladatelka pora-
denského kolagenového centra Wellness klubu 
NEZESTÁRNI.CZ, která se v rámci zkušebních pro-
gramů dlouhá léta zabývá účinky různých druhů 
kolagenů.

V době šíření koronaviru je dobé vědět, že STRES 
závratnou rychlostí odbourává tělesný kolagen 
a o9slabuje imunitu. Proto nepodléhejte stresu a udělejte 
maximum pro to, abyste si co nejlépe udrželi dobrou 
kolagenovou kondici, posílili imunitu a kromě čistého 
kolagenu dodávali tělu i čistý vitamín C, který je důležitý 
pro regeneraci a novotvorbu kolagenu.

Živý kolagen 
nové generace 
a čistý vitamín C PLUS

K udržení dobré 
kolagenové kondice 
a posílení imunity

MINUTOVÁ ANTI - AGE PÉČE
Živý kolagen Face účinně chrání, omlazuje a regeneruje i pleť uvězněnou pod 
douškou.
Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia® FACE na obličej má gelovou 
konzistenci. Nanáší se na pleť před použitím vlastní kosmetiky tak se nemusíte vzdát své 
oblíbené kosmetické značky.
Čistý, %100 přírodní, hypoalergenní, biologicky aktivní kolagen viditelně zvyšuje 
hydrataci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, 
obnovuje elasticitu, redukuje vrásky a dlouhodobě předchází vzniku nových. Je určený 
k omlazení a zpevnění kontur obličeje, krku, podbradku a dekoltu, na ochabující oční 
víčka a jemnou kůži kolem očí a úst. Neobsahuje parabeny sani jiné konzervanty. Velmi 
účinně se dá zažehlovat žehličkou na vrásky. V nabídce 50, 100 a 200 ml.
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CHŘIPKA
Začneme asi tou nejtypičtější nemocí v  létě, a  tou je chřip-
ka. Byť se toto onemocnění na první pohled tváří spíše jako 
podzimní záležitost, není tomu tak. Chřipku dostaneme, když 
naše tělo prožije teplotní šok. To v  létě není až tak těžké, 
vzhledem k horkému počasí venku a klimatizacím, které je-
dou na plné obrátky uvnitř každého obchodu či restaurace. 
V autě bez klimatizace nevydržíme, a tak dobrovolně dýchá-
me ochlazený, avšak velmi suchý vzduch, a  pak vystoupíme 
do horkého letního dne, kdy se teploty pohybují kolem třicít-
ky. Tělo dostane šok a chřipka je na světě.
Na co si tedy dávat pozor?
Jak již bylo řečeno, nejčastější příčinou je právě klimatizace. 
V obchodech to až tak neovlivníme, ale například v kanceláři 
nebo u  sebe doma si nastavte klimatizaci tak, aby teplotní 
rozdíl nebyl až tak zásadní. Pokud zvažujete koupi klimatiza-
ce do svého příbytku, měli byste hledět na její funkce (třeba 
zvlhčování vzduchu). 
Hned druhou chybou, kterou děláme v létě nejčastěji, je pak 
konzumace chlazených nápojů, a nejlépe s ledem. Někdy jsme 
tak vyprahlí, že do sebe obsah sklenice vysloveně kopneme. 
Tím si ale zaděláváme na chřipku zrovna tak.
Další příčinou je například prochladnutí. Kde asi tak v  létě 
můžeme prochladnout? No, v létě není nijak neobvyklé, že se 
na nás snese letní přeháňka deště či bouřka. Prudké ochlazení 
způsobuje nachlazení. Také pokud jste po delší dobu ve stále 
mokrých plavkách či v propoceném oděvu, můžete prochlad-
nout.
Bohužel i dlouhý pobyt na slunci způsobuje oslabení naší imu-
nity, i když je pro nás sluníčko do určité míry zdravé a příno-
sem.
Pozor si také dejte na své okolí. Pokud víte, že je někdo ne-
mocný a má chřipku, bude lepší, když si odpustíte návštěvu. 
Zdrojem nákazy je totiž virové 
onemocnění, které je přená-
šeno i  z  nakaženého jedin-
ce třeba vzduchem. Největší 
nakažlivost je přitom v prvních 
dnech a  na  konci inkubační 
doby. Tedy jednoduše řečeno 
– nejvíce se můžete nakazit 
u  člověka, který se léčí druhý 
či třetí den s  chřipkou, a  tato 
nakažlivost může následně tr-
vat 7–10 dní.
Příznaky
Nejčastěji pak můžete poci-
ťovat bolest hlavy, škrábání 
v krku, trpět vodnatou rýmou, 

mohou vám slzet oči, nebo dokonce dojde k zablokování zad 
a páteře. Můžete trpět zimnicí i v horkých dnech, bolestí svalů 
a kloubů. Celkové oslabení a únava přetrvávají u některých 
jedinců až po dobu jednoho měsíce.
Nejvíce však trpíme zejména rýmou, a  to díky střídání prá-
vě horkého vzduchu s chladným – nejlépe ještě, když v autě 
nasměrujeme klimu přímo na obličej. Pokud zanedbáte rýmu 
v létě, zaděláváte si tím na zánět horních cest dýchacích.
Prevence a léčba
Jak tedy chřipce předcházet? Jednoduše si dávejte pozor 
na teplotní šoky. Klimatizaci vždy nastavujte tak, aby teplot-
ní rozdíl byl maximálně okolo pěti stupňů, a nefoukala vám 
přímo na  obličej. Chystáte-li se do  restaurace, obchodního 
střediska nebo kamkoliv do  uzavřených prostor, přibalte si 
s sebou lehký svetřík či šál, který si můžete dát kolem ramen 
a krku. Pokud máte klimatizaci doma, dbejte na zvlhčování 
vzduchu. Do kanceláře si můžete pro tyto účely pořídit kvě-
tiny, které mají velké dužnaté listy, s velkou spotřebou vody. 
Dále se vyhýbejte ledovým nápojům a velké míře ledu v let-
ních drincích. No a  nakonec, dbejte na  zvýšenou hygienu. 
Často si umývejte ruce, protože pot a teplé počasí jsou přímo 
rájem pro bakterie a množení mikroorganismů. A asi nejzá-
kladnější prevencí je očkování. Chřipka totiž ročně zahubí 
více osob než teroristické spolky, a přesto se jí nevěnuje ta-
kové pozornosti. Lidé stále věří, že očkovat se není potřeba, 
a přitom právě děti a důchodci jsou k  tomuto onemocnění 
nejvíce náchylní. A  dospělí středního věku? Ti často nemoc 
přechodí s mávnutím ruky, že jsou jen trošku nachlazení. Tak-
že prevencí je nepodceňovat sebemenší náznak únavy a na-
chlazení. Ten jeden den volna v práci, který si vezmete navíc 
„pro jistotu“, za to opravdu stojí.
Chřipku musíte vyležet. Jelikož se jedná o virové onemocně-
ní, nezabírají na ni antibiotika tak, jako na angínu, která je 

bakteriálního původu. V  žád-
ném případě ji nezkoušejte 
přechodit. Ačkoliv se jeví jako 
známá a málo nebezpečná ne-
moc, ročně na  ni umírá stále 
velké množství lidí (zejména 
děti a  důchodci, kvůli slabší 
imunitě). Snažte si doplnit vi-
tamín C, pojídejte citrusy, pijte 
horké nápoje – čaje s citrónem 
a zázvorem, a klidně si pár dní 
poležte v  lůžku. Možná je to 
v létě nepříjemné, ale pomůže 
vám si dát horkou vanu, zaleh-
nout do  postele a  vypotit se. 
Na škodu není ani napařování 

MOŽNÁ MNOHÉ Z VÁS ZKLAME, ŽE TENTOKRÁT SE VE SMYSLU TITULU  
„LÉTO, JAK MÁ BÝT“ NEBUDEME BAVIT O DOVOLENÉ, ANI O HUBNUTÍ 
DO PLAVEK. BUDEME SE BAVIT O NEMOCECH, KTERÉ K LÉTU PROSTĚ 
PATŘÍ, ČÍHAJÍ NA NÁS NA KAŽDÉM ROHU, A NĚKTERÉ Z NÁS BOHUŽEL 
I POTRÁPÍ. POKUD NA NĚ ALE BUDEME PŘIPRAVENI, MŮŽEME PŘEDEJÍT 
TRÁPENÍ, ZDLOUHAVÉ LÉČBĚ NEBO SE JIM DOKONCE VYHNOUT 
SPRÁVNOU PREVENCÍ. POJĎME SE TEDY SPOLEČNĚ PODÍVAT NA TO, CO 
NÁS V LÉTĚ MŮŽE POTKAT A NA CO SI DÁT POZOR.



CESTUJTE POD KŘÍDLY ANDĚLŮ SERAFÍNŮ

VŠECHNY PRODUKTY OBJEDNÁTE NA :

WWW.SERAFINBYLINY.CZ

Serafínkův dětský sirup - pomocník doma i na cestách
Digestiv - podpoří trávení
Žíly, lymfa - ochrání vaše cévy při cestování
Hořčík + B6 - sníží únavu a podpoří psychiku
Grep - zajistí správnou mikroflóru v těle
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se nad hrncem s bylinkami (třeba s heřmánkem, který je pro-
tizánětlivý). Zakryjte se ručníkem, aby horká pára zbytečně 
neunikala. To je dobré zejména, pokud opravdu trpíte nepří-
jemnou rýmou z klimatizace. Můžete se tak vyhnout zánětu 
horních cest dýchacích. Návštěva lékaře také není na škodu. 
Prevence a včasná léčba je prostě základ zdraví.

ANGÍNA
Ani angína není v létě nikterak neobvyklá. Bohužel lidé si ji 
pletou právě s chřipkou a naopak. Proto je vždy dobré zajít si 
k doktorovi, který rozpozná, zda se jedná o virové onemocně-
ní – chřipku, nebo o onemocnění bakteriální – angínu. A právě 
proto, že angína má zdroj bakteriální, zde 
jsou platná antibiotika, jako účinná léčba. 
Pokud však budete antibiotika užívat běž-
ně na každou nemoc (třeba právě na chřip-
ku), jejich účinnost bude klesat. Tělo začne 
být imunní vůči léku, a  až ho budeme 
opravdu potřebovat, u  angíny, už nám 
prostě nezabere. To potom může skončit 
také hnisavou angínou, řezáním a trháním 
krčních mandlí, a hospitalizací v nemocnici. 
Pokud přijdete o krční mandle, vaše imuni-
ta pak bude již navždy oslabena, protože 
ty slouží jako takové lapače bacilů v dutině 
ústní. Bohužel, narozdíl od  nosních man-
dlí, nedorůstají. Proto si dávejte opravdu 
pozor na to, co vás trápí za nemoc, a zda 
nezobete prášky jen tak „letem světem“, 
jak se vám zachce, za účelem rychle si opět 
užívat léta. Od toho máme vystudované lé-
kaře, aby nemoc rozpoznali.
Příznaky
Lidé si zaměňují chřipku s  angínou právě 
proto, že příznaky nemocí jsou podobné. 
Pro angínu je typická bolest v  krku, těž-
kost polykání a  bolest při polknutí, otok 
mandlí, bolest hlavy, chrapot a kašel. Kro-
mě toho můžete mít příznaky nachlazení 
– rýmu a  zvětšené mízní uzliny, zvýšenou 
teplotu a cítit se unaveně. 
Prevence a léčba
Angínu se nevyplácí podceňovat, jelikož 
jejím přechozením může dojít k bakteriál-
nímu zasažení srdce, ledvin a kloubů. Jak již bylo zmíněno, 
na angínu potřebujeme antibiotika, která vhodně zvolí a pře-
depíše náš praktický lékař. Kromě antibiotik pak pro léčbu 
platí klasicky zůstat v posteli, pít čaje a potit se. Vyhněte se 
v době léčby mléčným výrobkům a dodržujte pitný režim.

JAK NA IMUNITU?
Dovolme si teď volně přejít z  angíny a  chřipky na  imunitu. 
Ona to možná není nemoc, ale většina onemocnění začíná 
právě u slabé imunity. Stojí tedy za zmínku. Imunitu má ka-
ždý, jen někdo dobrou a někdo slabší. Je to obranný systém, 
chránící tělo před viry a bakteriemi. Právě oslabená imunita 
má za následek nemoc, v horším případě i úmrtí.
O imunitu je potřeba se starat a pečovat o ni. To, že ji v určité 
míře má každý z nás neznamená, že se jí nesmí pomáhat. Právě 
naopak. Dříve jsme imunitu přirozeně podporovali například 
vyváženou stravou, bohatou na vitamíny a minerály. V dnešní 

době však konzumujeme hodně tzv. Éček, spolu s další chemií 
v potravě. Ať už se jedná o chemické postřiky na ovoci a zele-
nině či o umělá barviva a náhražky v potravinách. Nejlépe udě-
láte, když se budete zajímat o původ toho, co jíte. Ne nadar-
mo se říká, že jsme to, co jíme. Nejlépe pak kupovat potraviny 
z eko farem či pěstovat vlastní ovoce a zeleninu.
Můžete si dokoupit také různé vitamíny v drogerii. Například 
rozpustný vitamín C, který jen přimícháte do pití. Přírodní ces-
tou jej získáte například z citrónu.
Pro imunitu je také důležité otužovat se. Neznamená to, 
abyste se záměrně nachladili. Ale postupně se učit otužovat 
například studenou sprchou není na  škodu. Naopak, nosit 

krátké tílko v zimě, aby nám nachladly led-
viny, za otužování nepovažujme.
Naší imunitě také pomáhá zdravý životní styl 
– tedy vyvážená strava, bohatá na vitamíny 
a minerály. Konzumace zdravého tuku a ne 
toho z fast foodů. Dále aktivní život v pohy-
bu a sportování, které do těla vyplaví hormo-
ny štěstí, které prospívají také naší psychice. 
Což jde opět ruku v ruce s imunitou, protože 
stres a  starosti nám ke  zdraví nepřispívají. 
Oslabená imunita je i oslabená psychika. 
Pokud chcete doporučit něco, co si dát jako 
vitamínovou bombu pro imunitu, pak jsou 
to citróny, zázvor, špenát, kopřiva (napří-
klad kopřivový čaj), heřmánek, brusinky, 
a  celkově ovoce a  zelenina. Skvělé jsou 
také oříšky, které jsou prospěšné nejen 
pro tělo svým zdravým tukem, ale také 
pro mysl a  psychiku. Nezapomínejme ani 
na konzumaci ryb a mořských plodů, které 
obsahují omega-3 mastné kyseliny.

ŽENŠEN? IMUNITNÍ ZÁZRAK…
Zapomenout samozřejmě nesmíme na ženšen.
Mnoho studií potvrzuje, že ženšen má 
protizánětlivé účinky, čímž pomáhá při 
různých typech zánětů. Snižuje sílu zánětu 
při infekcích, který by mohl tělo poškodit, 
ale také u  autoimunitních onemocnění 
a u alergických zánětů, např. snižuje kon-
centraci prozánětlivých cytokinů u revma-

toidní artritidy. Je popsán také pozitivní vliv ženšenu na zánět 
v dýchacích cestách, který vzniká u alergického astmatu. Tím, 
že dojde ke zmírnění zánětu, dojde také ke zpomalení až za-
stavení postupu nemoci. Protizánětlivý efekt se projevil také 
v případě chronické obstrukční plicní nemoci CHOPN. 
Ženšen však umí mnohem více věcí. Jeho vliv na imunitní systém 
je mnohem širší. Ovlivňuje jak vrozenou, tak získanou imunitu.
V té vrozené např. posiluje aktivitu imunitních buněk, které 
fagocytují (pohlcují) patogeny, škodliviny, odumřelé buňky, tj. 
makrofágy. Posiluje jejich aktivitu, aby byly schopné aktivo-
vat další imunitní buňky. U dendritických buněk zvyšuje jejich 
schopnost aktivovat T lymfocyty, produkovat cytokiny, které 
podporují dělení a  životaschopnost jiných imunitních bu-
něk. Ženšen také zvyšuje aktivitu NK buněk, jejich schopnost 
zabíjet nebezpečí, např. viry napadené či nádorové buňky.
Dále působí  ženšen  také na  získanou imunitu, kdy zvyšuje 
produkci potřebných ochranných protilátek, a  to IgG, IgA, 
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Ženšen, česky všehoj, bylina čínských císařů, užívaná po dlouhá staletí na energii, vitalitu, 
posílení imunity, zlepšení paměti, normalizaci tlaku a cukru a proti stresu a k posílení 
psychické a fyzické odolnosti a výkonu. A co více, ženšen opravdu ZLEPŠUJE SEXUÁLNÍ 
ZDRAVÍ. Na našem eshopu nabízíme výhradně ženšen pravý Panax ginseng C.A.Meyer 
dovážený z Číny a Koreje. U nás koupíte jen ženšen certifikovaný, balený v dávkách pro 
všechny věkové kategorie (není vhodný pro osoby mladší osmnácti let)  a v mnoha formách. 
Vybere si každý – tobolky, celý sušený, čerstvý, nakládaný kořen, mletý, drcený, tekutý, nebo 
práškový extrakt, dokonce i divoký ženšen, který roste už jen v Číně. Můžete si však pořídit 
nejen kořen, ale i květy ženšenu, hlavy kořene i drobné kořínky. (Každá část kořene má 
odlišné složení účinných látek a tedy i odlišné účinky).
Vše o ženšenu a jeho působení se dočtete na našem eshopu . Maximální denní dávka 
pro dospělého člověka jev EU stanovena na 2000 mg, obvykle stačí pro výrazné zlepšení 
problémů 1000 mg.
Ženšen je léčivá látka zařazena do Českého lékopisu, 
přitom jde pouze o přírodní látku.

VÍTE, ŽE VÁS ŽENŠEN 
POSTAVÍ NA NOHY?
Navštivte náš eshop www.4betterlife.cz

Máte-li dotazy k našim produktům, rádi vám poradíme buď v online 
chatu na eshopu, nebo pište na náš email  goldeagle.cz@gmail.com 

Ženšen, česky všehoj, bylina čínských císařů, užívaná po dlouhá staletí na energii, vitalitu, 

POSTAVÍ NA NOHY?
Navštivte náš eshop www.4betterlife.cz
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IgM. Stimuluje množení lymfocytů, ale také těch, které umí 
tlumit zánět, tj. regulačních. Pod jeho vlivem tvoří lymofyty 
více cytokinů, které pak ovlivňují buňky vrozené imunity.

POJĎME SI SHRNOUT  
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚČINKY ŽENŠENU
1. Nejúčinnější adaptogen na světě

Ženšen pravý je velmi silný adaptogen – pomáhá organi-
smu přirozeným způsobem bojovat proti zátěži vyvolané 
širokou škálou škodlivých faktorů. Posiluje imunitní a endo-
krinní systém, protože vykazuje antibakteriální, imunosti-
mulační a antioxidační účinky

2. Zahání únavu
Bylo prokázáno, že podávání ženšenového čaje třikrát den-
ně po dobu jednoho měsíce redukuje příznaky únavy, jako 
jsou ospalost, slabost a nedostatek energie, oproti skupině, 
jíž bylo podáváno placebo – a to až o 66 procent.

3. Pomáhá s hubnutím

Dopřejte si ženšenový čaj před cvičením – pocítíte lepší vý-
konnost a nával energie. Ženšen posiluje fyzické schopnos-
ti, dodává tělu vitalitu a urychluje spalování kalorií. Zlepšu-
je trávení a brání vstřebání tuků z potravy. 

4. Zlepšuje libido
Klinické studie potvrdily, že ženšen pravý zvy

CO NÁS ZARUČENĚ POTRÁPÍ NA DOVOLENÉ
Pokud se chystáme na  dovolenou, již preventivně musíme 
myslet na výbavu v podobě první pomoci. Lékárnička poslou-
ží nejen na neočekávané úrazy či odřená kolena našich dětí. 
Po veškerých těch výletech a výšlapech nás mohou potrápit 
také křečové žíly či se ozvat hemoroidy. Od námahy a horka 
se pak o slovo častokrát hlásí otoky nohou a svalové horečky, 
pokud to s pohybem přeženeme. Naopak, pokud více prefe-
rujete dovolenou u moře na sluníčku, jak vysokohorské túry, 
pak na vás číhá úpal, úžeh nebo spálená pokožka. Problémy 
v  létě řešíme také v  podobě pobodání hmyzem, přisátých 

Zkusili jste čínskou medicínu?
Tradiční čínská medicína (TCM), jejíž historie sahá 2 000 až 3000 
let do minulosti, vytvořila jedinečný systém diagnostiky a léčby 
nemocí. V tradiční čínské medicíně se chápání lidského těla za-
kládá na holistickém pojetí vesmíru, jak je popisuje taoismus, 
a léčba nemocí je založena čínská medicína na diferenciální dia-
gnostice syndromů.
Přístup tradiční čínské medicíny léčí orgány cang-fu (zang-fu) ja-
kožto jádro lidského těla. Tkáně a orgány jsou uvnitř lidského 
těla propojeny sítí drah a krevních cév. Čchi (qi) působí jakožto 
určitý druh nosiče informace, který se zevně projevuje prostřed-
nictvím systému ťing-luo (jingluo).
 Prostřednictvím této sítě se na povrchu těla může patologicky 
odrážet dysfunkce orgánů cang-fu se a zároveň onemocnění 
povrchových tkání mohou ovlivňovat s  nimi spojené orgány 
cang nebo fu. Postižené orgány cang nebo fu se mohou také 
ovlivňovat navzájem, protože jsou vnitřně navzájem spojeny. 
Léčba podle tradiční čínské medicíny začíná analýzou celého 
systému a poté se zaměřuje na korekci patologických změn po-
mocí úpravy funkce orgánů cang-fu.
Hodnocení syndromu nezahrnuje pouze příčinu, mechanismus, 
místo a  povahu nemoci, ale také vzájemné porovnání pato-
genního faktoru a odolnosti těla. Léčba není založena pouze 
na  symptomech, ale na  diferenciální diagnostice syndromů. 
Proto lidé se stejnou nemocí mohou být léčeni různými způsoby 
a naproti tomu různé nemoci mohou vyústit ve stejný syndrom 
a být léčeny podobnými způsoby.
Klinická diagnóza a  léčba v  tradiční čínské medicíně jsou 
založeny zejména na teorii jin-jangu (yin-yang) a teorii pěti 
prvků , které na studium fyziologických aktivit a patologic-
kých změn lidského těla a jejich vzájemné vztahy aplikují pří-
rodní jevy a zákony. Mezi typické terapie tradiční čínské me-
dicíny patří akupunktura, bylinná léčba a cvičení čchi-kung 
(qigong). U  akupunktury  léčba probíhá stimulací určitých 
oblastí vnějšího těla.
Bylinná léčba působí vnitřně na orgány zang-fu, zatímco čchi-
-kung se pokouší obnovit řádný tok informací uvnitř sítě pro-
střednictvím regulace čchi. Tyto terapie se ve  svém přístupu 
zdánlivě velmi liší, přesto všechny sdílejí stejný základní soubor 

předpokladů a náhledů na povahu lidského těla a jeho místo 
ve  vesmíru. Někteří vědci popisují léčbu nemocí prostřednic-
tvím bylinné léčby, akupunktury a cvičení čchi-kung jako „infor-
mační terapii“.
Dlouhověká želva
Čínskou medicínu si také můžeme představit jako dlouhověkou 
želvu, která se pohybuje prostřednictvím čtyř končetin: aku-
punktury, fytoterapie, masáží a cvičení. Akupunkturu asi všichni 
znají, jde o stimulaci specifických míst na těle a cílem je harmo-
nie energie, ubrat tam, kde je jí moc a přidat tam. kde je jí málo. 
V akupunktuře se tak děje pomocí jehliček, v masážích pomocí 
rukou baněk apod. Fytoterapie je v čínské medicíně rozsáhlý 
obor s více jak 2000 let psané historie, který si nezadá co do roz-
sáhlosti ani s moderní farmakologií jen se tu užívají jen samotné 
bylinky a je jich popsáno až na 100 000 ze všech koutů Asie. 
Nejde tedy jen o ženšen, který se jen vzácně doporučuje užívat 
samotný. Může totiž působit i nevhodně, zvyšovat tlak nebo 
projevy krvácení či dvanácterníkové vředy pokud není správně 
vybrán a hlavně doplněn dalšími bylinami na vyvážení. Existuje 
totiž několik druhů ženšenu a každý má trochu jiné vlastnosti. 
Bez obtíží je možno užívat jen ženšen bílý nebo také západ-
ní (xiyangshen – radix panacis quinquefolií). Cvičení čchikungu 
nebo tchajti už u nás zdomácnělo takže mu říkáme tajči.  
Bez páteře a kostí v podobě taoistické filosofie určující pravidla 
a postupy by ale želva nedržela pohromadě a nemohla by se 
hýbat.  Stejně jako bez svalů a šlach, to vše je třeba používat de-
nodenně  a neustále cvičit, jinak zakrní. V praxi je nejdůleži-
tější pozorování, jímž vládnou ti nejlepší lékaři. Podle postoje, 
chování a vzhledu pacienta jsou schopní určit o jakou poruchu 
se jedná. Zda je to stav vyčerpání a prázdnoty či naopak plnos-
ti a nadbytku nebo nějakého jejich propletence. Zda se jedná 
o problém vnitřních orgánů nebo naopak následek vnějšího po-
časí a napadení vnějšími vlivy. Stejně tak lze odpozorovat, zda 
je pacient zimomřivý či naopak horkokrevný a celá tato osmerá 
osnova (bagang) nám určí zda je pacient na cestě k vychýlení 
směrem do  jin nebo do  jang.  Z  toho pak vyplývají pravidla 
boje s nemocí neboli terapeutické principy a následně i léčba. 
Ochranu i oporu želvě skýtá její krunýř tvořený ze starobylých 
zkušeností a textů našich předchůdců, které bychom měli stále 
studovat a číst.
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klíšťat či nezvaných návštěvníků – vší, které si děti dovezou 
z tábora. Tak pojďme na to, pěkně popořádku, ať víme, jak 
tyto situace rychle a efektivně řešit. Nemusíte si tím pokazit 
celé léto.

HEMOROIDY
Pokud vás na  dovolené začnou trápit hemoroidy, a  nejen 
na dovolené, je to velice nepříjemné. Lidé neradi mluví o tom-
to problému. Avšak je potřeba to řešit. Jedná se o zvětšené 
žíly konečníku, které se hlásí ke  slovu za  pomoci svědění, 
krvácení a bolesti. Kolem řitního otvoru pak může být kůže 
zarudlá vlivem zánětu. Častokrát se objevuje krev ve stolici. 
Ta však může znamenat také rakovinu tlustého střeva. Proto, 
i když je to nepříjemné téma, určitě vyhledejte odbornou po-
moc lékaře. Navíc, dlouhodobé krvácení při stolici může vést 
až k postupné chudokrevnosti. Hemoroidy dělíme na vnitřní 
a vnější, přičemž vnitřní hemoroidy nebolí. Ty vnější mohou 
vyhřeznout po stolici (zvýšený tlak), a  lze je nahmatat a za-
máčknout zpět dovnitř. V  některých případech toto možné 
není a musí dojít k chirurgickému odstranění.
Proč máme hemoroidy?
Proč právě já? To je asi otázka všech, koho toto nepříjemné 
onemocnění postihne. Bohužel hemoroidy se často objevují 
tam, kde je sedavá práce a nezdravý životní styl. Svou roli 
zde hraje také genetika, a to konkrétně dědičné problémy 
s  tenkostěnnými žílami. Také vysoký krevní tlak či jeho vý-
kyvy mohou zapříčinit vznik hemoroidů. Toto onemocnění 
dále ovlivňuje nezdravá strava, nedostatek tekutin a špatný 
pitný režim, nedostatek vlákniny, která je důležitá pro leh-
ké vyprazdňování se, velmi častá pikantní strava nebo častá 
jízda na kole. Hemoroidy umí potrápit také ženy v období 
těhotenství.
Prevence a léčba
Jak již vyplývá z některých příčin vzniku onemocnění, určitě 
zde opět platí pro prevenci žít zdravým životním stylem – tedy 
jíst vyváženou stravu, bohatou na vlákninu, dodržovat pitný 
režim, nekonzumovat příliš kořeněná jídla a hýbat se. 
Pokud je však prevence příliš krátká a hemoroidy přesto sužují 
váš život, lze je léčit pomocí ambulantních zákroků. Mezi ty 
patří například kryoterapie (léčba mrazem) a naopak bipolá-
rní koagulace (léčba teplem). K operaci dochází jen v nezbyt-
ných případech, kdy je hemoroid odstraněn, někdy i  spolu 
s okolní sliznicí. 
Pokud vás toto nepříjemné onemocnění zastihne na dovole-
né, zajděte si do lékárny či k lékaři pro doporučení na vhodné 
gely, mastičky a čípky. Ty mohou zmírnit bolest, někdy i celý 
problém vyřešit. Vhodné jsou také sedací koupele, působící 
protizánětlivě a proti bolesti, jako první pomoc.

SVALOVÁ HOREČKA
Nepříjemná svalová horečka je něco, co nás bohužel také umí 
zastihnout během dovolené. Většinou se dostaví poté, co 
přeceníme naše síly a vyvineme až přílišnou fyzickou aktivitu. 
Proto, pokud nejste zvyklí ujít denně mnoho kilometrů, buďte 
opatrní s výlety a raději zvolněte tempo.
Příznaky
Svalovou horečku poznáte zejména podle nepřiměřené bo-
lesti svalů. Někdy dochází až k  nemožnosti pohybu, nebo 
můžete mít zimnici. Ve  svalech se při velké fyzické námaze 
shromažďuje kyselina mléčná, ale svalová horečka vzniká také 
proto, že dochází k  drobnému poranění svalových vláken. 

Pokud nemožnost hýbat se přetrvává, jde o zranění a musíte 
k lékaři.
Jak na ni?
Svalová horečka většinou zmizí sama do dvou dnů, až do jed-
noho týdne od jejího projevení se. Avšak bolest můžete zmír-
nit koupelemi, posezením ve vířivce či v sauně. Pomůže vám 
také zaplavat si, a  mírně tak zrehabilitovat svalstvo. Také 
teplé obklady z bylinek mají své blahodárné účinky. Použijte 
například mátu peprnou, kostival lékařský či výtažky z kosod-
řevin. Pokud však dojde k otokům a k zánětu, pak se dopo-
ručují naopak chlad a chladivé obklady. Můžete použít také 
ibuprofenové masti a prášky na bolest. Avšak na jejich užívání 
si dejte pozor, protože právě bolest je indikátorem toho, zda 
jde jen o svalovou horečku či o reálné zranění, a tyto medika-
menty bolest utlumují.

KŘEČOVÉ ŽÍLY
Křečové žíly nám neztěžují život jen z estetického hlediska, 
kdy se nejprve objevují menší žilky na dolních končetinách, 
a posléze větší struktury, které mohou být i bolestivé na do-
tek. Nejčastěji si lidé stěžují na bolest nohou a pocit napětí 
v dolních končetinách, zvláště po namáhavém dni, a v hor-
kých letních dnech. Někdy se objevují otoky nohou, zbarvení 
kůže nebo vředy.
Křečové žíly lze řešit i operativně, kdy po konzultaci s léka-
řem zjistíte, zda jste ve fázi, kdy bude operace lepší. Avšak 
pokud zatím trpíte jen lehkými náznaky, lze si od nich do-
pomoci. 
Vznik křečových žil
Bohužel až z 80 % za to může dědičnost. Avšak také, pokud 
máte práci, kterou vykonáváte vestoje, je zde větší riziko 
vzniku křečových žil. Další období, které je rizikové, je těho-
tenství. Křečové žíly také vznikají, pokud často sedíte v po-
sedu tzv. nohu přes nohu. Také období menopauzy u  žen 
je rizikové, vzhledem ke  změně hormonů v  těle. Stává se, 
že k onemocnění dochází i po úrazech či chirurgických zá-
krocích. Křečové žíly mohou trápit také lidi s hlubokou žilní 
trombózou či při vrozených vadách žilního systému. Za kře-
čové žíly může i kouření a hormonální antikoncepce.
Prevence a léčba
Prevencí je určitě aktivní život v pohybu a zdravá strava. Na-
příklad jízda na kole napomáhá dobře cirkulovat krev v ži-
lách. Pokud již na křečové žíly trpíte, vyhněte se extrémní 
námaze, kdy se naopak v žilách zvyšuje tlak – například vzpí-
rání. Pokud máte sedavé zaměstnání, zkuste kroužit kotníky 
na pár minut denně, během toho, co sedíte. Udělejte si čas 
a každý den si na 10–15 minut vyhoďte nožky třeba na stůl, 
pro lepší cirkulaci krve. Dodržování pitného režimu je také 
účinnou prevencí.
Kromě operace vám k odstranění křečových žil může pomoci 
i lázeň. Střídejte nádoby s teplou a studenou vodou, přičemž 
by měla být lázeň zakončena ve studené vodě. Samozřejmě 
se nemusíte koupat celí, postačí lázeň pro vaše chodidla.
K léčbě se využívá také laser. V dnešní době je novinkou vý-
konný diodový laser pro nitrožilní katetrizační léčbu. Je vý-
konnější než lasery, co se používaly doposud a má vlnovou 
délku 1470 nm. Údajně jde o méně bolestivou léčbu.
Pokud vás prozatím nožky jen pobolívají, například na do-
volené, určitě vyzkoušejte střídavé lázně, pomoci mohou 
i obklady, a nechat nohy v pozici nahoře alespoň po dobu 
15 minut. 
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OTOKY NOHOU
Oteklé nohy v  horkých letních dnech po-
trápí nejednoho z  nás. Pokud však trpíte 
na otoky také během roku, kdy je počasí 
chladnější, určitě si zajděte k lékaři, proto-
že může jít o příznak žilního onemocnění. 
Avšak v létě bolest dolních končetin, otek-
lé kotníky a pocit těžkosti způsobuje horké 
počasí, a někdy i neobvyklá fyzická náma-
ha, jako jsou velké pěší výlety na dovolené 
a túry, na které nejsme zvyklí.
Co dále způsobuje otoky nohou?
Kromě horka má za následek otok nohou 
také obezita, sedavý způsob života, dlouhé 
postávání na místě nebo naopak sezení či 
dlouhodobé slunění se. Také pobyt v horku 
– lázně, sauna a  horké koupele – nemusí 
každému udělat jen dobře, a  způsobuje 
otok dolních končetin. Otoky dále způ-
sobují i  nevhodný oděv a  špatně zvolená 
obuv. Například příliš těsné kalhoty, špatné 
ponožky, vysoký nebo naopak až moc níz-
ký podpatek boty – to vše má na otoky vliv. 
No a nakonec, bohužel a opět, nás oteklé 
nožky potrápí během těhotenství. 
Jak si pomoci od otoků a bolesti nohou?
Pokud vám tedy nožky otečou, určitě zkus-
te jednu z následujících rad. Nebo to berte jako prevenci proti 
otokům a bolesti. Zejména v létě po náročném horkém dni, 
nebo v období těhotenství. 
1.  Pitný režim. Ten prostě potřebujeme dodržovat, protože 

nám pomáhá k  tomu, aby krev v  žilách lépe cirkulovala. 
Zejména v těhotenství je pak v těle zadržována voda. Vodu 
můžete porazit opět jen vodou, a proto denně vypijte 2–3 
litry neslazených nápojů.

2.  Protahování se. Toto platí zejména v létě, pokud jste na ces-
tách. Ať už jde o dlouhou jízdu vlakem, autem či letíte le-
tadlem. Protahujte se, projděte se v uličce nebo si zastavte 
na odpočívadle. Protáhněte se a protřepejte dolní konče-
tiny. Pokud trpíte na otoky či křečové žíly, pořiďte si kom-
presní punčochy.

3.  Citrusy jako lék a prevence. Zejména v létě jsme žízniví, pro-
to není problém se osvěžit vodou s citrónem či grapefrui-
tem. Dopřejte si také mandarinku, jako osvěžující svačinku. 
Proč? Citrusy totiž obsahují přírodní flavonoidy, zvyšující 
napětí žilní stěny a mikrocirkulaci.

4.  Střídavá lázeň. Stejně jako u křečových žil, i  zde pomůže 
střídat vaničky s teplou a se studenou vodou, kdy zakonče-
ní lázně bude ve vodě studené.

SUCHÉ PATY A ATLETICKÁ NOHA
Velmi častým problémem chodidel bývají suché a  často po-
praskané paty. Někdo trpí na zrohovatělou kůži chodidel více 
než jiní. Obecně platí, že čím je kůže starší, tím víc ztrácí svoji 
elasticitu. Problémy se častěji vyskytují u ekzematiků, lidí s lu-
pénkou, nadváhou, diabetiků nebo u těch, kteří většinu dne 
stojí na nohou. Pokud se péče o  chodidla zanedbá, začnou 
vznikat prasklinky. Někdy i velmi hluboké a při chůzi boles-
tivé. O pokožku chodidel je třeba pečovat pomocí kvalitních 
krémů, které ji zvláční a jejich pravidelným používáním ome-
zíte riziko vzniku prasklin. Chodidla s problematickou kůží je 

třeba mazat pravidelně večer po koupání 
(ideálně   nechte krém působit přes noc), 
případně vždy po  odstranění suché kůže, 
ať už k tomu použijete jakoukoli metodu.
Dalším letním ožehavým problémem je 
atletická noha. Pod tímto názvem se scho-
vává šupinatá červená vyrážka, která je 
bohužel poměrně infekční, takže se snad-
no přenáší u  bazénů a  na  koupalištích. 
Atletická noha také způsobuje chronickou 
suchost pokožky, může lézt po  podrážce 
a táhnout se po boku nohy. Může tak být 
snadno zaměněna za ekzém nebo dokonce 
za obyčejnou suchou kůži.
Infekce může zasáhnout jednu nebo i obě 
nohy a může se rozšířit na vaše ruce – ze-
jména pokud se poškrábáte nebo nějak 
zkoumáte infikované části vašich nohou. 
Velmi důležitá je péče o  suchou pokožku 
a její pravidelné promašťování.

LETNÍ ÚRAZY
Začátek léta často bývá provázen větším 
výskytem úrazů – obzvláště u  dětí, které 
nejsou ve škole či školce, mají obvykle vět-
ší volnost, čas tráví venku s kamarády nebo 
na táborech, mění se režim fungování celé 

rodiny. Nejdůležitější je prevence.
Co si pod tímto pojmem představit? 
Nikdy nenechte dítě bez dohledu, totéž platí i  při pobytu 
na  koupališti, přehradě či u  moře. Při sportovních aktivitách 
– lyžování, jízdě na  kole, bruslení, sáňkování, skateboardu – 
musí mít dítě chráněnu hlavu helmou, při in-line bruslení 
a skateboardu použijte navíc chrániče zápěstí, loktů a kolen. 
U dětí školního věku bývá nejčastější příčinou úrazů nepoměr 
mezi skutečnou dovedností a fyzickou připraveností dítěte; ni-
kdy proto nepřeceňujte schopnosti svého dítěte. Vozíte-li dítě 
na svém kole, pak s helmou a speciální sedačkou, aby nohy byly 
chráněny (nemohou se dostat do drátů kola). V autě používej-
te patřičnou sedačku, dveře na straně dítěte musí být zajištěny 
tak, aby je dítě nemohlo samo otevřít; při couvání se přesvědč-
te, kde je dítě, zda vám nestojí v cestě (v zrcátku ho nemusíte 
uvidět). Nebezpečí zejména na malé děti číhá vlastně všude – 
doma, na zahradě, ve škole, na dovolené. Zajištění bezpečného 
prostředí však neznamená omezení aktivity dítěte, ale rodiče či 
jiná pečující osoba si musí neustále klást otázku:
Co s drobnými poraněními?
Pokud jde o krvácející a zející ránu, snažte se okraje rány pevně 
přiblížit k sobě a stáhněte obvazem. Vyhledejte lékaře. Pokud 
jde o běžnou odřeninu, očistěte ji 3% peroxidem vodíku, okolí 
dezinfikujte. Je-li dítě na některý přípravek alergické, použijte 
čistý líh. Do rány nesypte žádné prášky, ránu překryjte sterilní 
gázou. Nikdy nepoužívejte k čištění rány vatu, vždy jen sterilní 
gázu! Je-li rána silně znečištěná např. pískem, škvárou, je nut-
né vše šetrně mechanicky odstranit kartáčkem nebo pinzetou. 
Nejste-li si jisti svým postupem, nebo nedaří-li se ránu řádně vy-
čistit, obraťte se na lékaře (zvláště jde-li o rozsáhlejší odřeninu). 
Drobné řezné či sečné ranky, pokud silně nekrvácí, můžete oše-
třit sami pomocí leukostehů, které jsou běžně v lékárně k do-
stání (samozřejmě po předchozí dezinfekci) – nedaří-li se vám 
dobře okraje rány přiblížit, vyhledejte lékaře. Silně znečištěné 
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rány zeminou, poranění rezavým drátem, hřebíkem, třískami 
jsou velmi nebezpečné z hlediska nákazy tetanem, proto vždy 
vyhledejte odbornou pomoc – je nutná kontrola očkování proti 
tetanu. Lékaře vyhledejte také tehdy, nehojí-li se poranění, obje-
ví-li se v okolí rány zarudnutí, otok či začervenalé pruhy na kůži, 
jsou-li zduřelé a bolestivé mízní uzliny, objeví-li se teplota.

ÚPAL A ÚŽEH, SPÁLENÁ KŮŽE
Lidé si častokrát pletou úpal a úžeh. Nejen kvůli podobným 
názvům, ale taky skrz skoro totožné příznaky. Pojďme se 
na to podívat, co je co, a jak na ně.

ÚPAL 
Získáme ho díky přílišnému horku, a nemusíme se ani vystavo-
vat přímému slunci. Toto riziko je zvýšeno zejména na dovo-
lené v zahraničí, kdy nejsme na toto horké, někdy až subtro-
pické podnebí zvyklí. Jednoduše řečeno, úpalem se rozumí, že 
dojde k přehřátí organismu.
Příznaky úpalu: pocit nevolnosti, zvra-
cení, bolesti hlavy, křeče, zrychlený tep, 
únava, zvýšená teplota, malátnost.
Léčba
Pokud vy, nebo někdo z  vašeho okolí, 
začnete pociťovat tyto příznaky, oka-
mžitě se přesuňte do stínu a do chladu. 
Pohodlně se usaďte někde v  chladné 
místnosti a  podložte si nohy. Pomůže 
studená sprcha a nemít na sobě textilie, 
které brání ochlazování se. Na  hlavu si 
můžete dát studený obklad. Také neza-
pomínejte na doplnění tekutin a mine-
rálů. Při úpalu pomáhají iontové nápoje, 
slazený čaj a minerální voda. Avšak pijte 
jen pomaličku, po malých doušcích. Roz-
hodně se vyvarujte příliš studeným ná-
pojům a vypití mnoha tekutin najednou.

ÚŽEH
Úžeh si vysloužíme ze sluníčka. Proto dě-
tem neustále opakujeme, že je potřeba 
mít přikrývku hlavy. 
Takto se chránit však 
musí každý, ne jenom 
děti. 
Příznaky: jsou téměř 
totožné jako u úpalu, 
ale mohou se dostavit 
až mnohem později, 
například v noci. Prv-
ním projevem je spá-
lená kůže na  odha-
lených místech těla, 
únava a bolest hlavy.
Léčba
Úžeh se léčí podob-
ně, jako úpal. Prv-
ní pomoc je určitě 
ochladit tělo, nepo-
bývat na slunci, a pít 
po  menších doušcích 
vlažné tekutiny. Při 

úžehu však trpíme i  fyzicky, kdy nás doslova bolí každý do-
tek, protože ho doprovází spálená kůže, jelikož jeho původ je 
z přímého pobytu na sluníčku.

LÉTO VE ZNAMENÍ TICHA…
Častým problémem, který s  létem a  dobou dovolených, či 
v případě dětí táborů nabývá na palčivosti, je nedoslýchavost. 
Ve svém prostředí se s tím ještě nějak popereme, ale když vy-
razíme do cizího kolektivu lidí, může se objevit problém. Ob-
zvláště děti každou odlišnost snášejí špatně. 
Nedoslýchavost a ztrátu sluchu řeší lidé většinou až ve vyšším 
věku, jiní musí těmto neduhům čelit již od narození. Děti se 
ztrátou sluchu jsou stejně hravé a aktivní jako jejich vrstevníci. 
V audiologii se střetáváme s heslem „Uši jsou bránou do moz-
ku.“ To znamená, že všechny děti pro rozvoj řeči potřebují pří-
sun stejného množství slov v průběhu jednoho dne. To stejné 
platí ve  škole, žáci potřebují mít srovnatelný přísun informa-
cí jako jejich zdraví vrstevníci. Čím méně informací do mozku 

žáka pronikne, tím hůře může konkuro-
vat ostatním. Kvalitní sluchadla se sna-
ží průnik informací co nejvíce usnadnit 
a  propojit se přímo s  moderními tech-
nologiemi. Žijeme v době, kdy je možné 
z hendikepu udělat přednost. Sluchadlo-
vá technika touto cestou již vykročila. 
Sami se ptáme – kam dál můžeme svět 
nedoslýchavých posunout? Sluchadla 
nové generace se od  sluchadel minulé 
doby liší nejen menší velikostí a  atrak-
tivním designem, ale hlavně celkovou 
funkčností. Kromě neporovnatelně lep-
ší kvality zvuku nabízí sluchadla přímé 
propojení s  okolním multimediálním 
světem, možnost přehrávat hudbu, au-
dioknihy nebo vzdělávací pořady přímo 
pomocí sluchadel. Donedávna bylo něco 
podobného nemyslitelné. Můžeme si to 
představit tak, že kdykoliv si například 
na mobilu nebo tabletu pustíme hudbu, 
sluchadla se přepnou do hudebního reži-

mu a bezdrátově stre-
amují hudbu do obou 
sluchadel. Jako byste 
používali běžná hu-
dební sluchátka. Slu-
chadla detekují signál 
pomocí speciálního 
operačního systému, 
čímž navíc dokážou 
rozlišit mluvené slovo 
od hudby. To je samo-
zřejmě obzvláště pro 
pubertální děti velmi 
atraktivní a snižuje to 
problém s  nošením 
naslouchadel.
Moderní technologie 
sluchadel  umožňuje 
ve většině situací pří-
jemný poslech a  po-
rozumění řeči. Avšak 
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pokud telefonujete, sledujete televizi 
nebo se nacházíte v hlučném prostře-
dí, a současně se snažíte udržet rozho-
vor s  jinou osobou, může to být pro 
vás velmi frustrující zkušenost. I  toto 
už ovšem moderní technologie řeší. 
Je-li potřeba dodatečného zvýšení 
výkonu – například při komunikaci 
v  hluku nebo na  větší vzdálenost, je 
ideálním řešením mikrofon, který bez-
drátově přenáší hlas hovořící osoby 
přímo do sluchadel uživatele.

CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA
Mrtvička, jak tuto nemoc lidé často nazývají, každoročně po-
stihuje miliony lidí. Přichází většinou náhle a v průběhu živo-
ta potká zhruba každého šestého z nás. Na pohlaví ani věku 
přitom nezáleží, mrtvice se totiž čím dál více týká také lidí 
do dvaceti let. Příčinou je, bohužel, často vysoký krevní tlak, 
který obzvláště v létě trápí mnoho lidí.
Cévní mozková příhoda se projeví nejprve ochrnutím, zmate-
ním a ztrátou citlivosti a  řeči. V důsledku nedostatku kyslíku 
poté postupem času začnou odumírat mozkové buňky. Většina 
lidí bohužel neví, podle jakých příznaků mrtvici poznat, a už 
vůbec netuší, co dělat, když postihne někoho z jejich okolí.
Podle mechanismu vzniku můžeme rozlišovat dva druhy mozko-
vé mrtvice – ischemické cévní mozkové příhody a hemoragické 
cévní mozkové příhody. V prvním případě se jedná o nedokrvení 
mozku, které vzniká následkem embolie či trombózy, kdy do-
chází k ucpání mozkové tepny. To způsobí snížení či zastavení 
přítoku krve do mozku.
Hemoragická cévní příhoda naopak vzniká v důsledku prask-
nutí mozkové tepny. Následně dochází k akutnímu krvácení 

do mozku nebo mezi mozkové obaly. 
Tento typ mrtvice je diagnostikován 
zhruba u pětiny případů, ale většinou 
je mnohem  závažnější  a  příznaky se 
rozvíjejí rychleji.
RIZIKOVÉ FAKTORY PRO VZNIK MRTVICE
• Vysoký krevní tlak
• Nedostatek pohybu
•  Zvýšená hladina  

cholesterolu
• Kouření
• Cukrovka
• Nadváha a obezita

• Výskyt mrtvice v rodině
• Spánková apnoe
• Užívání drog a nadměrný příjem alkoholu
První pomoc při mozkové mrtvici
Pokud podle zmíněného testu rozpoznáte, že se jedná o cév-
ní mozkovou příhodu, neváhejte a okamžitě volejte záchran-
nou službu. Postiženému jde totiž doslova o  každou minu-
tu. Do příjezdu záchranné služby se pacienta snažte udržet 
ve stabilizovaném stavu, umožněte mu volné dýchání a nikam 
ho sami nepřemisťujte.
Léčba mrtvice
Když dojde k  zahájení léčby do  tří hodin (některé zdroje 
uvádějí i  4,5 hodiny), pacient se může plně zotavit a odejít 
z nemocnice zcela bez následků. Čím déle mozek nemá do-
statečný přívod kyslíku, tím menší je šance postiženého, že se 
uzdraví a cévní mozkovou příhodu přežije.
Lékaři zasahují podle typu a  rozsahu mrtvice. Pokud se jed-
ná o  ischemickou cévní mozkovou příhodu, podávají se léky 
s  názvem  trombolytika, které se sraženinu snaží rozpus-
tit. V  případě hemoragické příhody většinou musí pacient 

Cévní mozková 
příhoda se projeví 
nejprve ochrnutím, 
zmatením a ztrátou 

citlivosti a řeči. 
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Spa Resort Tree of Life
Lázeňský resort Tree of Life najdete v podhůří Krkonoš jen hodinu cesty z Prahy. 

Nabízí komfortní ubytování v prostorných pokojích a apartmánech s balkóny orientovanými na jihozápad. 
Postará se o vás tým zkušených fyzioterapeutů a masérů, nabízíme fyzikální terapie, slatinné procedury 

i nejmodernější přístroje na tvarování těla, redukci tělesného tuku a navazující fitness laboratoř.   
Nechybí wellness a beauty segment s nabídkou kosmetických ošetření BABOR, masáží,   

a áyurvédskými procedurami.
Všichni klienti Tree of Life mají volný vstup do bazénu, Organic & Garden Spa a fitness.

www.treeoflife.cz

Spa resort Tree of Life | Lázně Bělohrad | info@treeoflife.cz | 493 767 000 

nyní sleva
20 %

na všechny pobytové balíčky
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podstoupit operaci. Lékaři mu pomocí  tkáňového aktivátoru 
plasminogenu otevřou tepnu, která byla uzavřena krevní sra-
ženinou a mrtvici způsobila. U lidí po mrtvici se obvykle dopo-
ručují lázeňské pobyty, existují specializovaná zařízení, kde se 
těmto lidem věnují. Skvělým pomocníkem je například oxyge-
noterapie. Dle prof. Ardenna je vědecky ověřená metoda, kte-
rá při dlouhodobější aplikaci přináší až 40% zlepšení paměti 
a spánku. Pomůže vám s nedostatečným prokrvením končetin, 
zlepší jejich výživu, a tím omezuje bolesti a zlepšuje stav po-
kožky. Vyzkoušet ji můžete například v Tree of Life v Lázních 
Bělohrad.

SPÁLENÁ KŮŽE
Na spálenou kůži rozhodně pomáhají přípravky s pantheno-
lem. Toto vybavení by měl mít na dovolené každý, pro případ, 
že se spálí. Nemáte-li nic takového, pomůže také bílý jogurt, 
který namažete na bolestivá místa.

POBODÁNÍ HMYZEM
V létě není nic neobvyklého na tom, že nás 
„něco kousne“. Ať už jde o dotěrné komá-
ry, bolestivé štípance vos a včel, nebo o jiné 
pobodání hmyzem, o kterém ani nevíme, jak 
vzniklo a kdo to udělal. Některé štípance jsou 
však opravdu bolestivé a  je lepší je ošetřit. Také 
byste měli vědět, kdy navštívit lékaře.
Zarudnutí, otoky, bolest a  zvětšení se místa, kde nás něco 
píchlo, je normální reakcí na bodnutí. Dochází k tomu proto, 
že bodanec obsahuje menší dávku jedu a dochází k toxickým 
účinkům. To zpravidla trvá 2–3 dny, poté by reakce měla vy-
mizet. Takové malé množství jedu nás nikterak neohrožuje 
na životě a není potřeba vyhledat lékařskou pomoc. Stejné 
příznaky můžeme mít od hmyzu, který saje krev. Nejedná se 
o jed, který nám vpraví do těla, ale o bakterie.
Pomáhají klasické mastičky, které jsou k tomu určené. Pokud 
byste měli pocit, že vzniká v okolí vpichu zánět, vylouhujte 
heřmánkový čaj a po  vychladnutí jej aplikujte na postižené 
místo. Na včelí bodnutí také pomáhá potřít místo cibulí.
V případě, že je místo po bodnutí stále zarudlé a teplejší na do-
tek, nejspíše jde o zánět. Pak je vhodné navštívit lékaře. V ně-
kterých případech je dokonce nutné zánět přeléčit antibiotiky. 
Pozor si dejte na alergické reakce, které nás mohou až ohro-
zit na  životě. Nejčastějšími příznaky alergie na  pobodání 
hmyzem jsou následující reakce – kožní reakce jako je kopřiv-
ka a vyrážka na těle (klidně i na jiných částech těla než kolem 
vpichu), otoky rtů a sliznice, zhoršené dýchání, bolest břicha, 
zvracení či průjem, nebo anafylaktický šok, který může ohro-
zit život. Pokud víte, že jste alergici, raději s sebou vždy noste 
krabičku první pomoci, obzvláště v létě. Při alergickém šoku 
by se postiženému měla podat tabletka antihistaminika a kor-
tikoidu. Jste-li astmatici, mějte po ruce vždy protiastmatické 
inhalační léky. Při jakémkoliv příznaku alergie vyhledejte vždy 
lékařskou pomoc. Reakce může být velmi rychlá, v řádu něko-
lika minut či vteřin.

VŠI
Vešky potrápily nejedno dítě na  letním táboře. Pokud si je 
vaše ratolesti dovezou jako suvenýr z letního kempu, pak ne-
zbývá nic jiného než běžet do lékárny pro speciální šampón 
na vši. Vlasy si stříhat nemusíte, ale pár dní to zabere, než se 
vší zbavíte. Kupte si také speciální hřebínek, tzv. všiváček. Je 

velmi úzký a důkladně tak vešky vyčesává. Dejte oprat veš-
kerou lůžkovinu a domácnost dobře vydezinfikujte. Po dobu, 
kdy vás sužují vši se v  žádném případě nestýkejte s  dalšími 
lidmi, ani nepřijímejte návštěvy. Bohužel tyto malé potvůrky 
se množí rychlostí světla.

KLÍŠŤATA
Klíšťata jsou opravdovou hrozbou proto, že 
nás mohou nakazit boreliózou a  encefaliti-
dou. Proto by každý z  nás měl být očkovaný 
proti klíšťatům a nemocem, které přenášejí. Kro-
mě očkování se pak chraňte také spreji – nejen repelenty proti 
hmyzu, ale i těmi, které jsou speciálně na klíšťata. Tyto spreje 
můžete pořídit také pro své domácí mazlíčky. Zejména v létě, 
a v teplejších měsících během roku, kdy chodíme do přírody 
nebo na houby do lesa, je dost velké riziko, že z takové pro-
cházky domů klíště přinesete vy nebo váš domácí mazlíček. 
Klíště mnohdy ještě nemusí být přisáto, a můžete ho mít tře-
ba jen na  nohavici od  kalhot. Proto je vhodné se prohlížet 
častěji, nejen bezprostředně po procházce. Nejčastěji se upne 
na vlhká místa – podkolení, podpaží, intimní partie či ve vla-
sech. Jako prevenci, kromě očkování a repelentů, používejte 
například insekticidy, které lze nastříkat na oděv. Noste vyso-
ké ponožky a do nich zastrčte kalhoty tak, aby klíště nemělo 
kudy proniknout. 
Fámou je, že použití oleje či krému pomůže pro odstranění 
klíštěte. Ale není tomu tak. Klíště, které je čerstvě přisáto, je 
lehčí odstranit, protože ještě neutvořilo tzv. cementový obal 
ze slin. Je vhodné ho zakápnout dezinfekcí či alkoholem a ne-
chat to chvíli působit. K  jeho odstranění by se měla použít 
pinzeta, uchytit klíště co nejblíže k pokožce a viklat s ním ze 
strany na stranu tak, aby se uvolnilo. Pokud si ale nejste jisti, 
nechejte to na lékaři. Klíště by se však mělo odstranit ihned 
po tom, co ho najdete. Je-li infikované, nákaza se přenáší bě-
hem dvou hodin.

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA
Jedná se o virové onemocnění, které napadá nervový systém. 
Na  jeho léčbu neexistují žádné vhodné léky ani antibiotika. 
Lékaři zmírňují příznaky, ale vždy jde o velký risk, a čeká se,  
jak to dopadne. Proto je vhodné dbát na prevenci a očkovat 
se. Nakazit se můžete i tehdy, kdy se klíště jen sotva přisálo, 
a vy jste ho hned odstranili. Obecně se jedná o nemoc přená-
šenou ze zvířat na člověka. K nákaze dochází již po 2 hodi-
nách, co se klíště přisaje, nebo pokud se poraníte a infikujete 
se při odstraňování klíštěte někomu jinému, třeba i domácím 
mazlíčkům. Jde o o tzv. klíšťový zánět mozku, u dětí napadá 
spíše mozkové obaly – meningitida.
Příznaky
Pozor si dejte na to, že příznaky se mohou začít projevovat až 
po týdnu či dvou od infikace. Prvotní příznaky trvají přibližně 
3–5 dní a  jsou dost podobné chřipce. Jde tedy o bolest hla-
vy, kloubů a svalů, o zvýšenou teplotu, únavu a nechutenství. 
Poté přichází druhá fáze, která už je mnohem horší – svět-
loplachost, zvracení, vysoké horečky a křeče, ztuhlá šíje. Ne 
vždy se projevují obě fáze příznaků.
Akutní stav klíšťové encefalitidy pak trvá až tři týdny, které do-
provází projevy nervové obrny. Jedná se o ztuhlé svalstvo, závra-
tě, třes, malátnost, poruchy paměti a spánku, nebo dezorientaci.
Přejeme vám, aby vaše léto bylo, jak má být, nejlépe bez těch-
to nemocí a nevítaných úrazů.



voděodolná, transparentní náplast ve spreji
po 3–4 dnech samovolně mizí

zastavuje drobná krvácení
obsahuje mořské a bylinné složky
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všechny typy náplastí
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extrakt z aloe vera a měsíček lékařskýextrakt z aloe vera a měsíček lékařský
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O silvestrovské noci, na přelomu let 2010 a 2011, spadlo v americkém 
Arkansasu z nebe na zem až pět tisíc mrtvých vlhovců červenokříd-
lých. Další masové úhyny ptáků byly postupně hlášeny po celém světě. 
Odborníci argumentovali tím, že za to může určitě silvestrovský oh-
ňostroj, kvůli němuž letěli ptáci nízko a nabourali, ale to jaksi nevy-
světluje skutečnost, proč se našlo ve stejnou dobu 120 mil odtud na 
100 000 mrtvých ryb. V  italské Boloni, kde uhynuly stovky hrdliček, 
zase italští vědci spekulovali, že to bylo kvůli tomu, že se ptáci přejedli 
slunečnicových semínek. Něco si vymyslet museli, ale takovou blbost?
Mnohem zajímavější vysvětlení nabídli lidé, kteří se zabývají sledová-
ním takzvaných Schumannových rezonancí. Jde v podstatě o výkyvy, 
které lze měřit v pozorovaném spektru velmi nízkých frekvencí elek-
tromagnetického záření, zachycených na povrchu Země. Zjednodu-
šeně řečeno by se daly Schumannovy rezonance označit jako vibrace 
Země. Jejich změny jsou způsobeny přenosem energie mezi dvěma 
vibrujícími systémy – zdrojovým, v tomto případě kosmickým, a rezo-
nujícím, jímž je naše planeta. Tyto planetární vibrace potom pro změ-
nu ovlivňují všechny živé tvory, kteří zde žijí, samozřejmě včetně nás. 
No, a právě v době, kdy začaly padat z nebe mrtví ptáci, se Schuman-
novy frekvence začaly vychylovat více, než bylo do té doby zvykem.
Všiml si toho i  lovosický vynálezce Ivan Rybjanský, na kterého před 
dvaceti lety sahala smrt a lékaři už nad ním lámali hůl. Tehdy dostal 
druhou šanci, které se chopil s velkou vervou a vydal se úplně jiným 
směrem. Kromě toho, že se začal starat o své zdraví a snažil se vidět 
nejdříve své a později zdravotní problémy jiných lidí v širších souvis-
lostech, zabývá se především tím, jak naše zdraví funguje na kvantové 
a energetické úrovni. Výsledkem jeho bádání je mimo jiné zařízení, 
které je pro „nový věk“, jenž započal rokem 2012, jako stvořené. „Se-
známil jsem se s čínskou medicínou, ájurvédou a postupně jsem přišel 
na to, že nejde jen o to energii dobíjet, ale je třeba i najít jednotlivé 
bloky, proč ta energie neproudí, a zkoumat hladiny, úrovně, příčiny,“ 
říká muž, který vyvinul přístroj, jenž dokáže harmonizovat odchylky 
způsobené elektrosmogem či geopatogenními zónami.
Somavedic je vyrobený z  polodrahokamů , krásně svítí a  připomíná 
kosmickou loď. Jde o jakousi destičku s připevněnými drahými kame-
ny do tvaru pyramidy, které jsou zalité ve skle. Díky sklu u kamenů 
nedojde k  mechanickému znečištění, a  tak se minerály mohou sou-
středit na svou práci. Každý minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má 
schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovliv-
ňovat. Uvnitř jsou jednotlivé drahokamy poskládané v nejsilnější mož-
né a konkrétní kombinaci tak, že se jejich účinky vzájemně zesilují. 
Nejnovější testy například prokazují, že Somavedic neustále generuje 
záporné ionty. Ty pak ničí v těle škodlivé volné radikály, které vznikají 
jak kvůli elektrosmogu a geopatogenním zónám, tak nesprávnému ži-
votnímu stylu. Jakmile se tělo vychýlí příliš z rovnováhy, imunita klesá 
a my můžeme onemocnět a kdeco chytit.

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával práce má vždy ve dnech, kdy 
se významně zvyšují Schumannovy rezonance. „Například před Vánoci 

začaly 
nějaké 
,úpravy 
s y s t é m u ‘ 
– byl tam 
jeden úplněk, 
Štědrý den, 
Nový rok, další 
úplněk, čínský Nový 
rok a Rusové se svými 
pravoslavnými Vánoce-
mi. Každý bod, který jsem 
jmenoval, znamenal extrémní 
nárůst frekvence Schumannovy re-
zonance. V  posledních letech se toto 
děje zcela běžně, konkrétně od roku 2012. 
Respektive začalo to o rok dřív, už v roce 2011.“
Existuje nějaké možné vysvětlení všech obrovských změn, kte-
ré se ve světě v posledních osmi či devíti letech dějí nebývalou intenzi-
tou, od změny klimatu po subjektivní zrychlování času, kdy to, co lidé 
běžně řešili několik let, se vcucává do řádu týdnů či měsíců? A má to 
všechno nějakou souvislost s dávnými proroctvími starých civilizací od 
Mayů po Egypťany, které tvrdily, že se čas pohybuje cyklicky přesně 
podle komického plánu, a  jejich kalendáře, na chlup stejné, končily 
přesně 21. 12. 2012? Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že konec 
mayského kalendáře nebude znamenat konec světa jako takového, 
jak se nesmyslně psalo v  médiích, ale konec starého světa – neboli 
ukončení jednoho cyklu a začátek cyklu nového.

Zdá se, že jejich slova konečně začínají dávat 
smysl i  těm, kteří si pod nimi nedovedli 

nic konkrétního přestavit, a v obavách 
z  toho, co bude, je nebrali vážně, 

nebo se jim dokonce vysmívali.
Jestliže bych ještě před dese-

ti lety pochyboval o  tom, 
že mohou začít po celé 

planetě padat z nebe 
mrtví ptáci, nevěřil 

bych samozřejmě 
ani tomu, že se 

ze dne na 
den může 

z a s t a v i t 
t é m ě ř 

c e l ý 
s v ě t 

a z pře-
plněných 

pulzujících 
m e t r o p o -

lí se stanou 
města duchů.

Lidé, kteří si 
o  sobě mysleli, že 

jsou pány tvorstva, teď 
sedí zavření doma, když 

vystrčí nos na ulici, přes obli-
čej mají kusy hadru nebo respi-

rátory, z nichž některé připomínají 
plynové masky, třesou se strachy, že na 

ně někdo prskne, a schovávají se před „smr-
tícím“ nepřítelem, jakého svět neviděl. Virů jsou 

kolem nás tisíce, jen zvířata jich hostí řádově statisíce, ale 
stačí, aby se jeden z nich pojmenoval, začal sledovat, testovat a měřit 
a psalo se o něm každý den v médiích a lidi mohou zešílet.
Právě reakce na koronavirovou epidemii ukazuje na naprosté nepo-
chopení toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale nabízí ideální příle-
žitost si to uvědomit. Současný přístup k  léčení, kdy se bojuje proti 
nepříteli, ať už ve formě zánětu, bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé nahotě. „Není to tak, že si vezmu 
prášek nebo očkování na chřipku a jsem v klidu. Musíme přece dbát na 
své zdraví, bez ohledu na okolnosti… Bojujeme proti něčemu, místo 
abychom se zabývali sebou. Když budeme pečovat o své zdraví, žád-
ného viru se nemusíme bát. Je to zkrátka úplně obráceně – když budu 

pečovat o  svou imunitu, virus ani nemoc na mě nemůže,“ říká pan 
Rybjanský, který kdysi utekl hrobníkovi z lopaty.
Postupně si začal všímat nejen toho, že se mění Schumannovy rezonan-
ce, ale i důsledků, které to má. „Bavil jsem se s ruským doktorem Lvem 
Gorškovem, šéfem vývoje ruské biorezonanční fi rmy Sensitiv Imago, 
který si stejně jako já všiml, že se začal měnit průběh onkologických 
onemocnění. V minulosti bylo běžné, že člověk onemocněl a vývoj ra-
koviny trval až pět let. Tím, jak se mění celková vibrace planety Země, 
se to v posledních letech neuvěřitelně zrychlilo a člověk může být od 
zjištění diagnózy za měsíc pryč. Tlak na lidi, faunu i fl óru se velmi zvy-
šuje a směřuje ke změně. Jako kdyby se nám snažil někdo říct: Přizpů-
sob se nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, špatně pijí, špatně spí, 
špatně se chovají, špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve stresu, a pak 
se diví… Situace ve světě je co do zdraví tristní a koronavirus je jen 
další tlak, abychom o něm začali přemýšlet jinak. Většina populace má 
nějaké chronické onemocnění pramenící ze špatného životního stylu, 
a to je ten problém.“
Prášek může pomoct při zmírnění akutního problému, ale nemůžete 
s ním řešit záněty či likvidovat viry, parazity nebo plísně. Ony nejsou 
příčinou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit požár je sice fajn, ale nic 
to neřeší, dokud si budeme nezodpovědně zahrávat se sirkami. Jestliže 
máme například rýmu, kterou zapřičinily viry, je nesmysl řešit rýmu. 
Znamená to, že je naše tělo oslabeno a orgány nefungují správně. „Ko-
ronavirus je kopnutí do zadku pro to, aby se lidé začali soustředit, a ne 
si říkat, ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je lepší to začít řešit včas, 
protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou,“ ví Ivan Ryb-
janský, který si vším, co říká, prošel.
 Současná koronavirová epidemie nejenže odhalila nesmysl-
nost a marnost našeho počínání, ale taktně nás upozornila na některé 
další věci, jež odmítáme vidět. Na sociálních sítích koluje jedno nád-
herné shrnutí: „Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, proto máme příležitost uvědomit si, na čem 
nejvíc záleží. Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou 
nemoc, aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat v rodině, 
a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu 
naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých a nemocných, 
a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou 
zranitelní. Přestali jsme si vážit učitelů, a proto tato nemoc uzavřela 
školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů. Mysleli jsme si, 
že si můžeme koupit všechno, proto jsme dostali nemoc, abychom si 
uvědomili, že to není samozřejmost. Mamon nám zamotal hlavu, vol-
ný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc za-
vřela, abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme. Zaměřili jsme 
svou pozornost na vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato 
nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není. Mys-
leli jsme si, že jsme vládci této Země, a proto jsme dostali tuto nemoc, 
aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám 
příručku a  trochu pokory. Tato nemoc nám hodně bere, ale zároveň 
nám dává možnost, se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nej-
důležitější. Dostali jsme nemoc na míru, protože jsme ji jako lidstvo 
potřebovali.“
 Dokud nepochopíme to, co si na konci svého bohatého živo-
ta uvědomil vizionář a zakladatel fi rmy Apple Steve Jobs, nepomůže 
nám ani skafandr. Tak zněla jeho poslední slova: „Došel jsem až na 
vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je můj život nejspíš 
ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti. Na 
konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl.
Když teď ležím na nemocniční posteli a  promítám si celý svůj život, 
uvědomil jsem si, že  všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem 
si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti. 
Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě 
a slyším jejich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smr-
ti. Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám 
vydrželo po zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co 
s  bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: 
možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí… Bezuzdné následování 
bohatství nás promění v pokřivené bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal 
smysly a možnost cítit lásku v  srdci každého, ne  iluzi, kterou přináší 
bohatství. Bohatství, jež jsem vyhrál v mém životě, si nemůžu vzít s se-
bou. Mohu si odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné 
bohatství, které vás bude následovat, doprovázet a dodávat vám světlo 
a sílu k tomu jít dál. Láska může cestovat tisíce mil. Život nemá žádné 
omezení. Jděte tam, kam chcete jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete 
dosáhnout. Je to všechno ve vašem srdci a ve vašich rukou.
Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměst-
nat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydě-
lávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl 
vaši nemoc.“

Text Milan Vidlák
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Donnie ukradne peníze ze sejfu fi rmy Solomon & Solomon, 

ale hne se v něm svědomí a chce peníze vrátit. Jenže se mu 

zasekne klíč v zámku a nemůže odemknout. V momentě, 

kdy leze po požárním schodišti, aby se dostal na střechu, 

začnou z nebe zničehonic padat žáby. A to je teprve 

začátek, jenž spustí dalekosáhlé události. Když jsem 

v roce 1999 zíral na jednu z nejpůsobivějších fi lmových 

scén světové kinematografi e, která se odehrála ve 

snímku Magnolia, ani ve snu by mě nenapadlo, 

že se o 12 let později něco podobného stane i ve 

skutečnosti.
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O silvestrovské noci, na přelomu let 2010 a 2011, spadlo v americkém 
Arkansasu z nebe na zem až pět tisíc mrtvých vlhovců červenokříd-
lých. Další masové úhyny ptáků byly postupně hlášeny po celém světě. 
Odborníci argumentovali tím, že za to může určitě silvestrovský oh-
ňostroj, kvůli němuž letěli ptáci nízko a nabourali, ale to jaksi nevy-
světluje skutečnost, proč se našlo ve stejnou dobu 120 mil odtud na 
100 000 mrtvých ryb. V  italské Boloni, kde uhynuly stovky hrdliček, 
zase italští vědci spekulovali, že to bylo kvůli tomu, že se ptáci přejedli 
slunečnicových semínek. Něco si vymyslet museli, ale takovou blbost?
Mnohem zajímavější vysvětlení nabídli lidé, kteří se zabývají sledová-
ním takzvaných Schumannových rezonancí. Jde v podstatě o výkyvy, 
které lze měřit v pozorovaném spektru velmi nízkých frekvencí elek-
tromagnetického záření, zachycených na povrchu Země. Zjednodu-
šeně řečeno by se daly Schumannovy rezonance označit jako vibrace 
Země. Jejich změny jsou způsobeny přenosem energie mezi dvěma 
vibrujícími systémy – zdrojovým, v tomto případě kosmickým, a rezo-
nujícím, jímž je naše planeta. Tyto planetární vibrace potom pro změ-
nu ovlivňují všechny živé tvory, kteří zde žijí, samozřejmě včetně nás. 
No, a právě v době, kdy začaly padat z nebe mrtví ptáci, se Schuman-
novy frekvence začaly vychylovat více, než bylo do té doby zvykem.
Všiml si toho i  lovosický vynálezce Ivan Rybjanský, na kterého před 
dvaceti lety sahala smrt a lékaři už nad ním lámali hůl. Tehdy dostal 
druhou šanci, které se chopil s velkou vervou a vydal se úplně jiným 
směrem. Kromě toho, že se začal starat o své zdraví a snažil se vidět 
nejdříve své a později zdravotní problémy jiných lidí v širších souvis-
lostech, zabývá se především tím, jak naše zdraví funguje na kvantové 
a energetické úrovni. Výsledkem jeho bádání je mimo jiné zařízení, 
které je pro „nový věk“, jenž započal rokem 2012, jako stvořené. „Se-
známil jsem se s čínskou medicínou, ájurvédou a postupně jsem přišel 
na to, že nejde jen o to energii dobíjet, ale je třeba i najít jednotlivé 
bloky, proč ta energie neproudí, a zkoumat hladiny, úrovně, příčiny,“ 
říká muž, který vyvinul přístroj, jenž dokáže harmonizovat odchylky 
způsobené elektrosmogem či geopatogenními zónami.
Somavedic je vyrobený z  polodrahokamů , krásně svítí a  připomíná 
kosmickou loď. Jde o jakousi destičku s připevněnými drahými kame-
ny do tvaru pyramidy, které jsou zalité ve skle. Díky sklu u kamenů 
nedojde k  mechanickému znečištění, a  tak se minerály mohou sou-
středit na svou práci. Každý minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má 
schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovliv-
ňovat. Uvnitř jsou jednotlivé drahokamy poskládané v nejsilnější mož-
né a konkrétní kombinaci tak, že se jejich účinky vzájemně zesilují. 
Nejnovější testy například prokazují, že Somavedic neustále generuje 
záporné ionty. Ty pak ničí v těle škodlivé volné radikály, které vznikají 
jak kvůli elektrosmogu a geopatogenním zónám, tak nesprávnému ži-
votnímu stylu. Jakmile se tělo vychýlí příliš z rovnováhy, imunita klesá 
a my můžeme onemocnět a kdeco chytit.

Konec a začátek
Ivan Rybjanský si všiml, že největší nával práce má vždy ve dnech, kdy 
se významně zvyšují Schumannovy rezonance. „Například před Vánoci 

začaly 
nějaké 
,úpravy 
s y s t é m u ‘ 
– byl tam 
jeden úplněk, 
Štědrý den, 
Nový rok, další 
úplněk, čínský Nový 
rok a Rusové se svými 
pravoslavnými Vánoce-
mi. Každý bod, který jsem 
jmenoval, znamenal extrémní 
nárůst frekvence Schumannovy re-
zonance. V  posledních letech se toto 
děje zcela běžně, konkrétně od roku 2012. 
Respektive začalo to o rok dřív, už v roce 2011.“
Existuje nějaké možné vysvětlení všech obrovských změn, kte-
ré se ve světě v posledních osmi či devíti letech dějí nebývalou intenzi-
tou, od změny klimatu po subjektivní zrychlování času, kdy to, co lidé 
běžně řešili několik let, se vcucává do řádu týdnů či měsíců? A má to 
všechno nějakou souvislost s dávnými proroctvími starých civilizací od 
Mayů po Egypťany, které tvrdily, že se čas pohybuje cyklicky přesně 
podle komického plánu, a  jejich kalendáře, na chlup stejné, končily 
přesně 21. 12. 2012? Mnoho moudrých lidí upozorňovalo, že konec 
mayského kalendáře nebude znamenat konec světa jako takového, 
jak se nesmyslně psalo v  médiích, ale konec starého světa – neboli 
ukončení jednoho cyklu a začátek cyklu nového.

Zdá se, že jejich slova konečně začínají dávat 
smysl i  těm, kteří si pod nimi nedovedli 

nic konkrétního přestavit, a v obavách 
z  toho, co bude, je nebrali vážně, 

nebo se jim dokonce vysmívali.
Jestliže bych ještě před dese-

ti lety pochyboval o  tom, 
že mohou začít po celé 

planetě padat z nebe 
mrtví ptáci, nevěřil 

bych samozřejmě 
ani tomu, že se 

ze dne na 
den může 

z a s t a v i t 
t é m ě ř 

c e l ý 
s v ě t 

a z pře-
plněných 

pulzujících 
m e t r o p o -

lí se stanou 
města duchů.

Lidé, kteří si 
o  sobě mysleli, že 

jsou pány tvorstva, teď 
sedí zavření doma, když 

vystrčí nos na ulici, přes obli-
čej mají kusy hadru nebo respi-

rátory, z nichž některé připomínají 
plynové masky, třesou se strachy, že na 

ně někdo prskne, a schovávají se před „smr-
tícím“ nepřítelem, jakého svět neviděl. Virů jsou 

kolem nás tisíce, jen zvířata jich hostí řádově statisíce, ale 
stačí, aby se jeden z nich pojmenoval, začal sledovat, testovat a měřit 
a psalo se o něm každý den v médiích a lidi mohou zešílet.
Právě reakce na koronavirovou epidemii ukazuje na naprosté nepo-
chopení toho, čemu říkáme zdraví. Zároveň ale nabízí ideální příle-
žitost si to uvědomit. Současný přístup k  léčení, kdy se bojuje proti 
nepříteli, ať už ve formě zánětu, bolesti či viru, tak naráží na svůj strop 
a jeho nesmyslnost se ukazuje v celé nahotě. „Není to tak, že si vezmu 
prášek nebo očkování na chřipku a jsem v klidu. Musíme přece dbát na 
své zdraví, bez ohledu na okolnosti… Bojujeme proti něčemu, místo 
abychom se zabývali sebou. Když budeme pečovat o své zdraví, žád-
ného viru se nemusíme bát. Je to zkrátka úplně obráceně – když budu 

pečovat o  svou imunitu, virus ani nemoc na mě nemůže,“ říká pan 
Rybjanský, který kdysi utekl hrobníkovi z lopaty.
Postupně si začal všímat nejen toho, že se mění Schumannovy rezonan-
ce, ale i důsledků, které to má. „Bavil jsem se s ruským doktorem Lvem 
Gorškovem, šéfem vývoje ruské biorezonanční fi rmy Sensitiv Imago, 
který si stejně jako já všiml, že se začal měnit průběh onkologických 
onemocnění. V minulosti bylo běžné, že člověk onemocněl a vývoj ra-
koviny trval až pět let. Tím, jak se mění celková vibrace planety Země, 
se to v posledních letech neuvěřitelně zrychlilo a člověk může být od 
zjištění diagnózy za měsíc pryč. Tlak na lidi, faunu i fl óru se velmi zvy-
šuje a směřuje ke změně. Jako kdyby se nám snažil někdo říct: Přizpů-
sob se nové době, nebo odejdi. Lidi špatně jedí, špatně pijí, špatně spí, 
špatně se chovají, špatně cvičí nebo necvičí vůbec, jsou ve stresu, a pak 
se diví… Situace ve světě je co do zdraví tristní a koronavirus je jen 
další tlak, abychom o něm začali přemýšlet jinak. Většina populace má 
nějaké chronické onemocnění pramenící ze špatného životního stylu, 
a to je ten problém.“
Prášek může pomoct při zmírnění akutního problému, ale nemůžete 
s ním řešit záněty či likvidovat viry, parazity nebo plísně. Ony nejsou 
příčinou nemoci, ale pouze projevem. Uhasit požár je sice fajn, ale nic 
to neřeší, dokud si budeme nezodpovědně zahrávat se sirkami. Jestliže 
máme například rýmu, kterou zapřičinily viry, je nesmysl řešit rýmu. 
Znamená to, že je naše tělo oslabeno a orgány nefungují správně. „Ko-
ronavirus je kopnutí do zadku pro to, aby se lidé začali soustředit, a ne 
si říkat, ještě to není tak špatné. Je to špatné. Je lepší to začít řešit včas, 
protože v určitém momentě už některé věci řešit nejdou,“ ví Ivan Ryb-
janský, který si vším, co říká, prošel.
 Současná koronavirová epidemie nejenže odhalila nesmysl-
nost a marnost našeho počínání, ale taktně nás upozornila na některé 
další věci, jež odmítáme vidět. Na sociálních sítích koluje jedno nád-
herné shrnutí: „Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou potřebovalo. 
Přestali jsme si vážit zdraví, proto máme příležitost uvědomit si, na čem 
nejvíc záleží. Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou 
nemoc, aby nám byl pobyt v ní vzácný. Přestali jsme fungovat v rodině, 
a proto nás nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu 
naučit fungovat jako rodina. Přestali jsme si vážit starých a nemocných, 
a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou 
zranitelní. Přestali jsme si vážit učitelů, a proto tato nemoc uzavřela 
školy, aby si rodiče mohli sami vyzkoušet roli učitelů. Mysleli jsme si, 
že si můžeme koupit všechno, proto jsme dostali nemoc, abychom si 
uvědomili, že to není samozřejmost. Mamon nám zamotal hlavu, vol-
ný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc za-
vřela, abychom pochopili, že štěstí si koupit nemůžeme. Zaměřili jsme 
svou pozornost na vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato 
nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není. Mys-
leli jsme si, že jsme vládci této Země, a proto jsme dostali tuto nemoc, 
aby nás něco miniaturního, co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám 
příručku a  trochu pokory. Tato nemoc nám hodně bere, ale zároveň 
nám dává možnost, se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě nej-
důležitější. Dostali jsme nemoc na míru, protože jsme ji jako lidstvo 
potřebovali.“
 Dokud nepochopíme to, co si na konci svého bohatého živo-
ta uvědomil vizionář a zakladatel fi rmy Apple Steve Jobs, nepomůže 
nám ani skafandr. Tak zněla jeho poslední slova: „Došel jsem až na 
vrchol úspěchu ve světě byznysu. V očích druhých je můj život nejspíš 
ztělesněním úspěchu. Nicméně mimo práce mám jen málo radosti. Na 
konci je bohatství jen aspektem života, kterému jsem přivykl.
Když teď ležím na nemocniční posteli a  promítám si celý svůj život, 
uvědomil jsem si, že  všechno to uznání a bohatství, na kterém jsem 
si tolik zakládal, zbledlo a ztratilo význam tváří v tvář blížící se smrti. 
Ve tmě se dívám na zelená světla strojů, které mě udržují při životě 
a slyším jejich mechanické bzučení. Cítím, jak se blíží dech boha smr-
ti. Teď už vím, že když nakumulujeme dostatečné bohatství, aby nám 
vydrželo po zbytek života, měli bychom usilovat i o něco dalšího, co 
s  bohatstvím nesouvisí. Mělo by to být něco mnohem důležitějšího: 
možná vztahy, nebo umění, snad sen z mládí… Bezuzdné následování 
bohatství nás promění v pokřivené bytosti, jako jsem já. Bůh nám dal 
smysly a možnost cítit lásku v  srdci každého, ne  iluzi, kterou přináší 
bohatství. Bohatství, jež jsem vyhrál v mém životě, si nemůžu vzít s se-
bou. Mohu si odnést jen vzpomínky vysrážené láskou. To je skutečné 
bohatství, které vás bude následovat, doprovázet a dodávat vám světlo 
a sílu k tomu jít dál. Láska může cestovat tisíce mil. Život nemá žádné 
omezení. Jděte tam, kam chcete jít. Dosáhněte výšin, kterých chcete 
dosáhnout. Je to všechno ve vašem srdci a ve vašich rukou.
Jaká postel je nejdražší na světě? Nemocniční postel. Můžete zaměst-
nat někoho, kdo bude řídit vaše auto, někoho, kdo pro vás bude vydě-
lávat peníze, ale nikdy nemůžete najmout někoho, kdo by za vás nesl 
vaši nemoc.“

Text Milan Vidlák

731 173 591
INFO@SOMAVEDIC.CZ 

WWW.SOMAVEDIC.CZ

Donnie ukradne peníze ze sejfu fi rmy Solomon & Solomon, 

ale hne se v něm svědomí a chce peníze vrátit. Jenže se mu 

zasekne klíč v zámku a nemůže odemknout. V momentě, 

kdy leze po požárním schodišti, aby se dostal na střechu, 

začnou z nebe zničehonic padat žáby. A to je teprve 

začátek, jenž spustí dalekosáhlé události. Když jsem 

v roce 1999 zíral na jednu z nejpůsobivějších fi lmových 

scén světové kinematografi e, která se odehrála ve 

snímku Magnolia, ani ve snu by mě nenapadlo, 

že se o 12 let později něco podobného stane i ve 

skutečnosti.

(NE)JASNÁ ZPRÁVA
O KONCI SVĚTA

Komerční prezentaceKomerční prezentace
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HURÁ, ZAČÍNÁ NEJPŘÍJEMNĚJŠÍ OBDOBÍ 
ROKU. CHYSTÁME SE NA DOVOLENOU. 

V KUFRU MÁME CESTOVNÍ PŘÍRUČKU 
A V BATOHU PRO VŠECHNY PŘÍPADY 

BECHEROVKU. ČLOVĚK ALE NIKDY NEVÍ. 
POZOR NA ZDRAVÍČKO.
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Pojďme si chvíli povídat o tom, co všechno nás na dovolené 
může potkat.

ACH, TO ZAŽÍVÁNÍ
Nejčastějším problémem při cestování v létě jsou průjmová 
onemocnění. Většinou mají lehký průběh, trvají maximálně 
2–3 dny. Mohou být způsobena bakteriemi, bakteriálními 
jedy, prvoky, viry, ale také některými potravinami s projí-
mavým účinkem, ale vznikají i z pití přechlazených nápojů. 
Pro takzvané cestovní průjmy je typický lehký průběh bez 
bolestí břicha, výjimečně se objevuje lehce zvýšená teplota, 
stolice je vodnatá, bez hlenu a bez krve. Zvracením nebo 
nucením na  ně trpí jen malé děti. Tento typ průjmového 
onemocnění se dá zvládnout s běžnou výbavou cestovní lé-
kárničky, lékaři doporučují jíst suchou rýži, při těžším prů-
běhu suchary a neslazený čaj. V případě, že je průjem častý, 
provází jej horečka a  ve  stolici se objevuje krev, jedná se 
s velkou pravděpodobností o úplavici. V tom případě oka-
mžitě vyhledejte pomoc. 

POMOC Z PŘÍRODY:
Na harmonizaci psychiky ve spojení s funkcí střev je dobré 
podávat čaj z třezalky. Je považována za přírodní antibio-
tikum a má zklidňující účinky na celý organismus. Při prů-
jmu je vhodné užívat byliny, které zpomalí činnost střev, 
mají dezinfekční účinky a  zabraňují vstřebávání toxinů. 
V  takovém případě užijte sušený plod borůvky, červený 
květ jetele nebo dubovou kůru.
Listy maliníku a ostružiníku mají také výrazný protiprů-
jmový účinek. Odvar z  listů těchto keřů, jejichž plody 
v létě tak rádi mlsáme, je vhodné užívat při střevních a ža-
ludečních katarech a kolikách. Podporují vylučování žluči 
a celkově ulehčují trávení. Nesmírnou výhodou je jemnost 
jejich působení, takže takový čaj můžeme podávat i ma-
lým dětem.
Samozřejmě, nejen průjem nás může zaskočit. Mnohdy 
nás trápí i nadýmání a žaludeční potíže. I zde bylinky 
fungují.
Zeměžluč okolíkatá patří k nejstarším léčivkám 
vůbec, užívá se při chorobách žlučníku 
a  jater, vyhání střevní parazity.  Pře-
devším však podporuje trávicí pro-
cesy, vylučování žluči a  trávicích 
šťáv, proto bývá součástí bylin-
ných směsí na trávení. 
Z  nasušeného i  z  čerstvé-
ho heřmánku pravého  se 
připravuje čaj, který 
má zklidňující účinky 
na  celou trávicí sou-
stavu a  podporuje 
žaludeční šťávy. Ná-
poj se pije teplý při 
žaludečních křečích, 
střevních katarech a  na-
dýmání. Pravidelné popíjení 
heřmánkového čaje napravuje 
střevní flóru, potíže s  trávením 
a  stolicí. Ale dá se pít i  jen tak 
pro chuť a tělu prospívá zejména 
svými protizánětlivými účinky.

Puškvorec obecný se aplikuje hlavně při žaludečních potí-
žích, protože podporuje látkovou výměnu, působí přízni-
vě na tvorbu trávicích šťáv, má zklidňující účinek na křečo-
vité bolesti a zároveň působí i dezinfekčně a močopudně. 
Máta peprná má blahodárné účinky na  činnost  trávicí-
ho ústrojí, její silice povzbuzují vylučování trávicích šťáv, 
zabraňuje nadýmání a  podporuje činnost jater, slinivky 
a žlučníku, které urychlují trávení.

ACH, TA MENOPAUZA 
Možná namítnete, že menopauza přece není letním onemoc-
něním. Samozřejmě, že ne, ovšem vysoké teploty vám, pokud 
vás menopauza trápí, zrovna nepřidají… A co to vlastně je ta 
menopauza?
V životě ženy přirozeně nastane doba, kdy skončí její plodné 
období. Ve věku 45–50 let se začnou dít v jejím těle změny, 
které souvisí s útlumem činnosti pohlavních orgánů. Toto ob-
dobí se nazývá klimakterium, lidově přechod. Pohlavní orgá-
ny produkují hormony, progesteron a estrogen, které regulují 
činnost a funkce mozku, srdce, kostí, endokrinních žláz a také 
metabolismus. Samotná menopauza je pak z lékařského hle-
diska poslední přirozené menstruační krvácení. V případě kli-
makteria se jedná o několikaleté období.

OBDOBÍ KLIMAKTERIA
Období klimakteria má tři fáze, patří mezi ně:
• menopauza, 
• perimenopauza,
• postmenopauza. 
Menopauza se dá chápat jako doba, kdy žena neměla během 

posledních 12 měsíců krvácení. Nedochází 
k tomu ze dne na den, tento proces může 

trvat i  několik let.  Perimenopauza  je 
období před menopauzou, kdy je 
krvácení nepravidelné, někdy silné, 
někdy slabé a  v  mnoha případech 
nečekané. Postmenopauza je trva-
lé období, kdy pohlavní orgány de-
finitivně přecházejí do fáze klidu.
Při nedostatku ženských pohlav-
ních hormonů v těle se někdy pro-
jeví  klimakterický syndrom. Syn-
drom u ženy vyvolává nepříjemné 

pocity a  také další příznaky, které 
se nemusí projevit u všech žen. 
Co způsobuje útlum produkce pro-
gesteronu a estrogenu?

S útlumem produkce progesteronu 
a estrogenu nastává v těle několik změn: 
• Tvorba endorfinu, tzv. hormonu 
štěstí se snižuje. Při jeho nedostatku se pro-
jevuje špatná nálada, přecitlivělost a úzkost, 

náladovost a zhoršení paměti. 
• Chybějící estrogen negativně ovlivňuje spá-

nek. Způsobuje častá probouzení během noci 
a těžké usínání.
• S klesající hladinou estrogenu souvisí i návaly 
horka a noční pocení, které trvají po dobu minut 

až několika hodin. Ze zdravotního hlediska nepřed-
stavují problém, ale jsou pro ženy nepříjemné. 
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• Chybějící kolagen  způsobuje viditelné  projevy na  kůži, 
která je tenčí a méně pružná.  Tvoří se na ní vrásky a pig-
mentové skvrny.

• Nedostatek kolagenu se projeví i na pochvě. Dochází k je-
jímu nedostatečnému zvlhčení, a to vede k suchosti, svě-
dění,  podrážděnosti  a  pálení při pohlavním styku. Tyto 
obtíže způsobují snížení sexuální touhy až nechuť k sexu. 

• Osteoporóza vzniká ubýváním estrogenu. Je to onemoc-
nění, kdy dochází k úbytku kostní hmoty, kosti jsou křehké 
a lehce se lámou, nejvíc zlomenin je v krčku stehenní kosti. 

• Nízká hladina estrogenů nechrání dostatečně cévy, zvyšu-
je se tak krevní tlak a hladina cholesterolu. Ženy jsou pak 
náchylnější k onemocnění srdce a cév. 

Léčba 
Obtíže spojené s  obdobím klimakteria může žena řešit buď 
za pomoci hormonů, nebo nehormonální cestou. Každá z nich 
má své výhody a rizika a je vždy na doporučení lékaře, kterou 
cestu pro ženu navrhne. K  základním pilířům nehormonální 
léčby patří úprava stravy a pohyb. Strava by měla být boha-
tá na ovoce, zeleninu, vlákninu a také vápník. Pomoci mohou 
i potraviny bohaté na sóju.
Svůj význam mají i pohyb a čerstvý vzduch, příznivý vliv má na-
příklad hormonální jóga. Pokud režimová opatření nepomohou, 
může lékař doporučit terapii hormony.  Hormonální substituční 
terapie spočívá v dodání chybějících ženských hormonů. Příprav-
ků je na trhu celá řada, obsahují buď pouze estrogeny, nebo jsou 
kombinované (estrogeny, gestageny), liší se způsobem podání 
(ústy, implantáty, transdermálně) a dávkou hormonů. 
Hormonální terapie prokázala vysokou účinnost při léčbě ná-
valů horka, únavy, nespavosti, pocitů emoční nestability a při 
zvládání potíží se suchými sliznicemi. Funguje jako prevence 
osteoporózy. 

POMOC Z PŘÍRODY:
Během menopauzy tělo také potřebuje spous-
tu železa a  vápníku kvůli nepravidelnému krvá-
cení a  změně hormonů. To také způsobuje pod-
rážděnost až dlouhodobé stresové stavy. Velkým 
přínosem je v  tomto období Moringa, která obsahuje 
obrovské množství vitamínů a  minerálů. Po  ukončení  
menopauzy, kdy zůstávají ženy oslabené, a  to se týká 
i kostí, které pak mají nedostatek vápníku a kostní tká-
ně, dochází dokonce i k onemocněním jako je např. os-
teoporóza. Když má tělo nedostatečný denní přísun 
vápníku, začne ho odebírat z kostí a zubů. Moringa je 
řešením zamezení takovému oslabení kostí, díky vysoké-
mu, 100% přírodnímu obsahu vápníku, který je okamži-
tě vstřebáván do  lidského 
organismu. Moringa sa-
mozřejmě poskytuje i dal-
ší velmi důležité minerály, 
například hořčík, který za-
mezuje špatným náladám 
po  menopauze, pomáhá 
předcházet úzkosti a pod-
rážděnosti.
Další variantou jsou přírod-
ní prostředky obsahující 
tzv. fytoestrogeny, výtažky 
z  bylin podobné ženským 

pohlavním hormonům. Jejich účinky jsou sice slabší, mno-
hým pacientkám ale mohou stačit a  nenesou s  sebou 
riziko vedlejších účinků. Jedná se například o sóju, včelí 
produkty, červený jetel, anděliku čínskou, meduňku, kon-
tryhel, ženšen, třezalku a podobně.

 ACH, TY MYKÓZY
Léto je, bohužel, spojeno s větším výskytem mykóz a vůbec 
poševních zánětů. O co se vlastně jedná?
Přirozené prostředí pochvy je kyselé, což způsobuje přítomnost 
mléčných bakterií druhu lactobacillus. Tento mikroorganismus 
chrání vnitřní prostředí pochvy od nepříznivých vnějších vlivů. 
Pokud je ovšem přirozené prostředí z nejrůznějších důvodů na-
rušeno, může se zde přemnožit jiný mikroorganismus – kvasin-
ka candida albicans. Ta se v našem těle vyskytuje zcela běžně, 
máme ji ve střevech, v ústech, některé z nás dokonce i přímo 
v pochvě. V malém množství nám nijak neškodí, přemnoží-li se 
ale, vzniká kandidóza, tedy právě kvasinková infekce pochvy.
Výkyv bakteriální rovnováhy pak jednoznačně pocítíte úmor-
ným svěděním a pálením, nepříjemným výtokem – bělavým 
a hrudkovitým – a zápachem. Oblast genitálií může být nate-
klá, zarudlá a stydké pysky mohou být pokryté bílým lesklým 
povlakem. Časté jsou i pálení a bolest při styku a močení. 
Už víme, že kvasinkovou infekci vyvolá změna přirozeného 
prostředí v pochvě. Jenže v důsledku čeho vznikne? Důvodů 
je mnoho. Jednou z příčin je užívání širokospektrálních anti-
biotik, které hubí v těle bakterie – a to nechtíc i ty prospěšné. 
Proto se radí, že při užívání antibiotik (a  po  nich) je nutné 
dodat tělu laktobacily.  
Další příčinou je oslabení imunitního systému, v  důsledku 
dlouhodobé nemoci, nachlazení, stresu, nedostatku spánku... 
Proto je dobré brát různé vitamíny a  doplňky stravy, které 
imunitní systém zase nakopnou.
Bohužel si často za vznik poševní infekce můžeme samy. Vzni-
ká v důsledku nedostatečné hygieny, nebo naopak její nadmí-
ře, nebo díky příliš parfémovaným hygienickým přípravkům 
(nejen sprchové gely a mýdla, ale i parfemované vložky a vo-
ňavý toaletní papír), které pro mytí intimních oblastí nejsou 
vhodné. Samozřejmě teď v létě může být rizikovým faktorem 
koupání, ať již v bazénu, nebo v přírodě. 
Jak se léčí?
K léčbě akutních vaginálních mykóz jsou běžně používány léky 
a prostředky – tzv. antimykotika. Mnoha ženám se však mykózy 
včetně velmi nepříjemných potíží, jako jsou svědění, výtok, pálení, 
bolest při pohlavním styku nebo bolest při močení, i po této léčbě 
neustále vracejí.
V takovém případě nestačí léčit pouze samotnou mykózu, ale 

i  problém jejího opaková-
ní. Dobrými pomocníky jsou 
v  tomto případě probiotika 
a  bakteriální lyzáty. Doporu-
čuje se používat intimní mycí 
gely s obsahem kyseliny mléč-
né, lubrikační gely s obsahem 
tea tree oleje. Skvělými po-
mocníky jsou také probiotické  
vložky, které jsou schopné cí-
leně dodat k postiženým sliz-
nicím účinné posily ve  formě 
zdravých laktobacilů. 

Při nedostatku ženských 
pohlavních hormonů v těle se 
někdy projeví klimakterický 

syndrom. 
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Zapomenout samozřejmě nesmíme ani na enzymy. Jejich příz-
nivý efekt lze přisoudit komplexnímu působení v organizmu: 
na zánět působí regulačně, tlumí nežádoucí účinky nadměr-
ného zánětu a současně pomáhají podpořit takové imunitní 
mechanizmy, které jsou potřebné k likvidaci infekcí nejrůzněj-
šího původu.

POMOC Z PŘÍRODY:
Rozhodně bychom neměli zapomínat ani na  bylinky, 
které mohou velmi pomoci. V oblasti přírodní medicíny 
jsou vhodné bylinné prostředky na zlepšení hormonální 
činnosti, jako lékořice, maliník, měsíček, kotvičník a pro-
středky pro likvidaci bakterií, jako je lichořeřišnice, bru-
sinka, a protizánětlivé, jako je olše či třezalka.
Na ženské orgány pak působí blahodárně i směs libečku, 
meduňky, hluchavky a měsíčku. 
Zapomenout bychom určitě neměli na  Lapacho, které 
pomáhá zabránit přemnožení kvasinek a  mykotických 
infekcí. Čaj Lapacho je znám jako účinné přírodní an-
tibiotikum a skvělý bylinný prostředek pro prevenci ra-
koviny.
Asi všichni víme, že Třapatka nachová neboli  Echinacea 
významně posiluje imunitní systém, působí proti nachla-
zení. Echinacea je ovšem také skvělá pro boj s kvasinko-
vými infekcemi.
I když vůně česneku může být pro někoho nelibá, česnek 
je velmi silný spojenec proti kvasinkovým infekcím. Kro-
mě toho, že působí jako antimykotikum (proti houbo-
vým onemocněním), česnek má také antibakteriální 
vlastnosti.
Lichořeřišnice větší výrazně působí antibioticky na mno-
ho bakterií a  také antimykoticky – zejména v  oblasti 
močových cest a vagíny. Působí na kandidózy, na stafylo-
koky, streptokoky, proteus vulgaris, escherichia coli, sal-
monely, i další druhy bakterií, částečně působí příznivě 
i v oblasti dýchacích cest.

ACH, TA MOČOVÁ SOUSTAVA
Mezi nejčastější  onemocnění  spojené s  vylučovací  sousta-
vou patří zánět močových cest a močového měchýře. Dále se 
může jednat o zánět ledvin, ledvinové (močové kameny), in-
kontinenci, selhání ledvin nebo rakovinu močového měchý-
ře či ledvin. Nejčastějším problémem bývá infekce močových 
cest. Ta je způsobena nejčastěji bakteriemi, které se dostá-
vají z vnějšího okolí – velmi často z konečníku přes močovou 
trubici do močového měchýře, zde se usadí a množí. Často ji 
v přemnožení pomáhá i naše nedůslednost v dodržování pit-
ného režimu. S dostatkem přijímaných tekutin by totiž proud 
moči drobnou infekci eliminoval. V případě, že se zhoršující 
se stav neléčí, může infekce postupovat do ledvin a způsobit 
tak infekci ledvin.
Pokud infekce postihne dolní močové cesty, jde o zánět močové-
ho měchýře – cystitidu. Pokud postihne horní močové cesty, jed-
ná se o zánět ledvin – pyelonefritidu. Obojí může být způsobe-
no bakteriemi, které běžně obývají střevní trakt jako Escherichia 
coli, Pseudomonas, Klebsiella a Proteus, ale i sexuálně přenosný-
mi mikroorganismy jako je Chlamydie trachomatis, Mycoplasma 
a Ureaplasma. Zřídka zánět způsobí i virus. Neléčené napade-
ní močových cest takovými patogeny vede i k přenosu infekce 
na další orgány včetně pochvy, prostaty, ledvin i varlat.

Ledviny se významně podílejí na udržování acidobazické 
rovnováhy tím, že vylučují kyselé nebo zásadité látky z or-
ganismu a ovlivňují tak pH moči. Je-li pH moči nízké, může 
docházet ke vzniku močových kamenů, což jsou nejčastěji 
konkrementy šťavelanu (oxalátu) vápenatého, fosforečna-
nu vápenatého, nebo kyseliny močové. U zdravého člově-
ka je pH moči ovlivněno nejvíce složením stravy. Ta, bohu-
žel, často nebývá úplně ideální. Proto takovou prevencí 
může být užívání citrátů, které nám pH upraví.

POMOC Z PŘÍRODY
Velkým pomocníke je Phyllanthus niuri, také nazývaná 
jako Chanca Piedra (v překladu „lamač kamenů“, název 
pochází od původních obyvatel Amazonie). Roste volně 
v deštných pralesech Amazonie a v tropických oblastech 
celého světa. Užívání Phyllanthus niruri přispívá k udržo-
vání normální funkce močové soustavy, funkce močového 
měchýře a toku moči.
Chrysanthellum americanum je rostlina pocházející z Peru 
a  Bolívie, ale dnes je rozšířená v  Africe, střední a  jižní 
Americe. Je známa pro svoje antioxidační vlastnosti a pří-
znivý vliv na oběhovou soustavu. Ulevuje  od pocitu těž-
kých nohou.

ACH, TEN ŽALUDEK 
Už jste někdy zažili mořskou nemoc, či kinetózu? Nejeden tu-
rista pocítil nutkavou potřebu vrhnout se přes palubu do roz-
bouřených vln, jen aby se jí zbavil. K tomu, abyste mořskou 
nemoc dostali, se zdaleka nemusíte plavit na lodi. Zcela posta-
čí houpavý pohyb na slonu, či velbloudu, který si na dovolené 
zaplatíte. V našich podmínkách si kinetózy užijete především 
v autě, autobuse a velmi citliví jedinci i ve vlaku. Pověstná je 
pak nevolnost na palubě letadla, především při turbulencích. 
Ve všech těchto případech se kinetóza projevuje stejně: poci-
tem nevolnosti, bledostí až sinalostí. Po těle vyskočí studený 
pot, zvýší se produkce slin, frekvence zívání a k tomu budete 
bojovat se zvracením. Někdy se připojí i bolesti hlavy, závratě, 
bolesti u srdce a za hrudní kostí a průjem. Ke kinetóze jsou 
nejnáchylnější děti mezi druhým a dvanáctým rokem, častěji jí 
trpí ženy než muži. Účinným prostředkem je podávání zklid-
ňujících léků, které však mívají různé vedlejší účinky a jejich 
užití by mělo být konzultováno s lékařem. 

POMOC Z PŘÍRODY
Meduňkový čaj uklidní pocuchané nervy
Tato léčivka má zklidňující účinky na  celý organismus. 
Trpíme-li cestovní horečkou, můžeme si pomoci čajem 
z meduňky.
Hořčík je také výborný, celkově tonizující prostředek 
na  zklidnění nervů, který dokáže zmírnit i  cestovní ne-
volnosti. 
Mezi nejúčinnější léky na kinetózu patří zázvor. Fun-
guje stejně jako na  obyčejné bolení břicha, uklidní 
i  podrážděný žaludek. Dvě hodiny před plánovanou 
cestou a dle chuti i během ní žvýkáme kousek kando-
vaného zázvoru.
Skořice je také skvělým přírodním lékem proti nevolnosti 
způsobené cestováním. Pomáhá při žaludeční slabosti.
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NOVINKA

NA TRHU

Doplněk stravy

Nový typ doplňku stravy 
s unikátní kombinací složení 
pro močovou soustavu.

Vyvinuto s ohledem na novodobé 
změny stravovacích návyků 
i životního stylu populace 
(např. vyšší konzumace masa, 
sedavé zaměstnání atd.)

www.lomikam .cz
LOMIKAMTM je doplněk stravy. Obsahuje extrakt Phyllanthus niruri, 

který přispívá k udržení  normální funkce močové soustavy.

DEJTE SVÉ LEDVINY 
DO POHODY!

KlimaSei®
TEST menopauzy

• Klinicky ověřený test na diagnostiku   
 menopauzy již v její počátku

• Detekuje folikulostimulační hormon (FSH)  
 ze vzorku moči

• 2 testy v balení

Výsledek testu do 5 minut!

www.klimasei.cz
KlimaSei® je diagnostický zdravotnický prostředek in vitro 

pro sebetestování.
Před provedením testu si pečlivě 

přečtěte návod k použití. 0483

Trápí vás některé z příznaků menopauzy?

Otestujte se z pohodlí domova!

Výhodné balení 
90 tablet 

na 3 měsíce

Citráty 
+  

Phyllanthus 
niruri

+  
Chrysanthellum 

americanum

Unikátní kombinace

Pro močovou soustavu

INZERCE
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JAK DÁLE ZABRÁNIT KINETÓZE
• v příslušném dopravním prostředku obsaďte místo v jeho 

nejstabilnější části a  s  dobrým rozhledem, to znamená 
ve  střední části lodě, v  letadle nad křídly poblíž okna 
a v motorovém vozidle na předním sedadle

• opřete se o sedadlo, vyvarujte se pohybů v šíji a pohled 
fixujte na nějaký pevný bod

• vyhněte se konzumaci většího množství alkoholu, těžkým 
jídlům, ale také nedržte hladovku 

ACH, TY SPÁLENINY 
Spáleniny od  sluníčka bohužel často bývají průvodcem naší 
dovolené. Mnoho lidí vnímá jako symbol zdraví a krásy opá-
lenou pokožku, ale jen malé procento z  nich si uvědomuje 
i rizika opalování. 
Kůže je největším a  významným lidským orgánem, který je 
potřeba chránit. Není jen vnějším obalem a ochranou proti 
vnějším vlivům, ale také důležitým vylučovacím orgánem. 
Kůží se totiž vylučuje voda a některé škodliviny. Jsou v ní ulo-
žena tělíska, pomocí nichž vnímáme teplo, tlak, bolest a po-
mocí působení slunečního záření přijímá pokožka i vitamín D. 
„Pro doplňování vitamínu D stačí oslunění při běžném pře-
cházení během dne, není nutné se kvůli tomu cíleně na del-
ší dobu slunci vystavovat, opalovat se,“ říká dermatoložka 
MUDr. Nina Koutná.
Pokožka vystavená dávkám UV záření (i  modrého světla) 
si pamatuje vše. Jednotlivé etapy slunění se sčítají a v zá-
vislosti na genetické výbavě jedince mohou vést k  rozvoji 
známek stárnutí, které nemusí nutně znamenat jen vznik 
vrásek. Zpozornit je nutné už i při výskytu nepravidelné pig-
mentace kůže. Pokud se na pokožce objeví právě při opa-
lování nebo i během něj cokoli atypického, je dobré urych-
leně vyhledat odborníka a poradit se s ním, zabrání se tak 
např. předstupni kožních nádorů. Některé kožní problémy 

se nemusí objevit okamžitě, ale až po letech. Proto by mělo 
být nezbytností vědět, jak svoji pleť chránit dlouhodobě.
Podle typu kůže a podle místa setrvávání je vhodné volit pří-
pravky s ochrannými faktory proti UV záření, pro světlejší typy 
kůže se doporučuje SPF50, pro kůži dobře tolerující pobyt 
na  slunci SPF 20–30. Přestože se může zdát aplikace těchto 
přípravků někomu jako zcela zbytečná, protože jejich kůže 
nemá sklon ke spálení či zarudnutí, i tak je nutné myslet pře-
devším na prevenci kožních nádorů a stárnutí kůže. 

SLUNCE V BODECH

NEBEZPEČNÁ DOBA SLUNĚNÍ
Značně nebezpečné je sluneční záření pro citlivou a jemnou 
pokožku. Ta by neměla být vystavena slunci vůbec i přes apli-
kaci vhodných SPF přípravků. Z pohledu dermatologa je na-
prosto nežádoucí jakékoli cílené opalování. Pokud někdo chce 
pobývat na  slunci delší dobu, než je nutné, je hlavní uvážit 
vhodnou ochranu kůže před UV zářením a dalšími vlivy (vítr, 
mořská voda atd.). Optimálně je dobré nepobývat na slunci 
v době mezi 11.–15. hodinou a bezpodmínečně mít neustále 
ochrannou pokrývku hlavy. 

PODLE ČEHO VYBÍRAT PŘÍPRAVKY  
NA OPALOVÁNÍ? 
V záplavě přípravků s ochranným faktorem není lehké se ori-
entovat. Často vyšší cena známého výrobku nezaručuje správ-
nou ochranu pro pokožku. Proto je vhodné zajímat se o slože-
ní přípravků na opalování a volit spíše ty, které jsou založeny 
na minerálním faktoru (obvykle je pak ve složení uveden zinc 
oxide a titanium dioxide), tyto faktory zůstávají na povrchu 
kůže a chrání ji. Prodává se také oblečení vyrobené z tkanin 
s ochranným faktorem proti slunci, což by mělo být prioritní 
při výběru hlavně u dětí.  
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APLIKOVÁNÍ  
PŘÍPRAVKU  
NA CELÉ TĚLO
Ideálně 30 minut před po-
čátkem pobytu na  slunci je 
nutné aplikovat přípravek 
s  ochranným faktorem. Po-
kud opalování bude mít delší-
ho trvání, je vhodné nanášet 
SPF krém či olej minimálně 
4x denně (záleží na  okolní 
teplotě, smývání přípravku 
ve vodě, pocení atd.). Dalším 
prohřeškem při aplikování 
vhodného přípravku je nedo-
statečné pokrytí celého těla. 
Často jsou opomenuty např. 
ušní boltce, nos, krk a dekolt. 
Nezbytností by v letních měsí-
cích měla být i tyčinka na rty 
s ochranným faktorem. 

PÉČE PO OPALOVÁNÍ
I  přes pečlivou aplikaci 
ochranného krému či oleje 
se může stát, že na  někte-
rých partiích dojde k  zarud-
nutí kůže, které může být 
vidět až večer po  návratu. 
Pak je důležité kůži zklidnit 
přípravky s  panthenolem či 
výtažky z aloe vera nebo ze-
leného čaje. Skvělým přírod-
ním antibiotikem, které hojí 
spáleniny je i  nano stříbro 
rozpuštěné ve  vodě, které 
má antibiotické, antiseptické 
a hojivé účinky. Metoda byla 
patentovaná a  získala oce-
nění jako nejprogresivnější 
patent v  roce 2006. Stříbrná 
voda je vhodná nejen jako péče o narušenou pleť, ale i pro 
akné, atopický ekzém, lupy, nadměrné pocení a další derma-
tologické problémy. Hodí se pro suchou i smíšenou pleť.

NEPŘÍMÉ OPALOVÁNÍ
Zůstat ve  stínu je jeden z  nejlepších způsobů, jak elimi-
novat narušení kůže UV zářením, ale ani to neochrání 

na  100 %. Odražené slu-
neční záření např. od vodní 
hladiny nebo písku fungu-
jí jako pomyslné zrcadlo. 
Velký vliv má při opalování 
i  vlhká kůže, která zvyšuje 
průnik záření do pokožky. 

POMOC Z PŘÍRODY:
Na  závěr si řekneme něco 
o úloze bylinek při léčbě po-
pálenin, ran či infekcí kůže. 
Například heřmánek je 
vhodný na vyplachování úst 
s afty nebo zánětem dásní. 
Odvarem z  heřmánku mů-
žete potírat svědivé ranky, 
kopřivku nebo právě spále-
ní od sluníčka.
Univerzální použití mají 
listy z  aloe. Když list po-
délně naříznete, získáte 
čirý gel, který je výborný 
například na  spáleniny 
kůže. Dá se použít také 
na  změkčení kůže a  zvlh-
čení pokožky. Potlaču-
je bolest při hojení ran 
a  podle některých studií 
také léčí lupénku.
Pro hojení poraněné kůže 
je užitečná arnika: působí 
analgeticky, ránu dezinfi-
kuje a tlumí zánět v ní. Po-
máhá zmírnit otoky, které 
se vytvoří v místě poranění. 
Urychluje také hojení povr-
chových odřenin a hmyzích 
štípanců a  ulevuje od  bo-
lesti kloubů.

Na léčbu popálenin, pohmožděnin, vyrážek a infekcí kůže 
se používá měsíček. Měsíčkovým čajem se vyplachují ústa 
pro rychlejší zahojení aftů nebo se do něj namáčejí obvazy 
na poraněnou kůži. 
Kořen a listy kostivalu pomáhají při léčbě poranění a ule-
vují od vyrážek. Je ale potřeba s nimi zacházet opatrně, 
na poraněné kůži může kostival působit toxicky.

Kůže je největším 
a významným lidským 

orgánem, který je potřeba 
chránit.

NEZAPOMEŇTE NA KURKUMU 
Skvělým pomocníkem při léčbě mnoha nemocí je kurkuma. Oddenek kurkumy obsahuje asi 5 % éterického oleje, jehož 
hlavní složky jsou sabinen a felandren, a žluté barvivo kurkumin dávající barvu koření kari. V asijské medicíně se výtažky 
z kurkumovníku už po dlouhá staletí užívají jako profylaxe i lék proti rakovině. Rostlina má vynikající protizánětlivé účinky 
a prokázala se jako vynikající antioxidant. Kari koření je velmi účinný přírodní mozkový doping, který zejména u starších 
lidí významně podporuje mozkové kognitivní funkce. Z kurkumy se vyrábí i žlutá škrobová moučka, někdy nazývaná koa, 
používaná k zahušťování rybích polévek i různých druhů jemných omáček. Kurkuma se pod kódem E-100 používá jako 
barvivo do potravin, např. v bezvaječných těstovinách, instantních polévkách, s rýží atd., k dosažení žluté barvy.
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LÁZEŇSKÝ  
SPECIÁL
aneb 

NECHEJTE SE 
HÝČKAT
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O LÁZNÍCH SE PÍŠE POMĚRNĚ ČASTO. LIDÉ SI VYBÍRAJÍ MÍSTO SVÉHO  
POBYTU DLE LOKALITY, NABÍDKY LÉČEBNÝCH PROCEDUR, ALE TAKÉ DLE CENY.  

V DNEŠNÍM SPECIÁLU SI SOUHRNNĚ PŘEDSTAVÍME JEDNOTLIVÉ LÉČEBNÉ  
PROCEDURY – K ČEMU SLOUŽÍ, A JAK NÁM MOHOU POMOCI SE  
ZDRAVOTNÍMI NEDUHY ČI JEN KE ZRELAXOVÁNÍ SE. LIDÉ TOTIŽ  

ČASTO PŘEČTOU NABÍDKU PROCEDUR, A VLASTNĚ ANI NEVÍ, CO NA NĚ ČEKÁ. 
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Samozřejmě, pokud bychom chtěli vypsat úplně všechny lá-
zeňské procesy, které jsou nabízeny těmito zařízeními, nej-
spíš bychom potřebovali celý časopis na tento speciál. Proto 
půjdeme hezky postupně, dle abecedy, a  představíme si ty 
známé i  méně známé praktiky. Pokaždé připíšeme také tip 
na lázně, kde se vám této ozdravné kúry dostane. Pojďme se 
tedy zrelaxovat.

LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
Možná jste již mnohokrát četli o různých lázních, co nabí-
zí a proč se tam vydat. Avšak pravdou je, že mnoho lázní 
nabízí podobné, ne-li stejné procedury. Rozhodli jsme se 
tedy v dnešním speciálu představit ty nejvíce obvyklé prak-
tiky, kterých se vám může v lázních dostat. Tak, abyste pak 
při výběru vhodného zařízení pro vás již věděli, co přesně 
na vás čeká. Pojďme to tedy pojmout obráceně – nemluvit 
o místu, ale o službě. Každý asi tuší, co je thajská masáž, ale 
že trvá až 3 hodiny, to už ne všichni vědí. Proto na to dnes 
společně „hodíme očko".

ABECEDA LÁZEŇSKÝCH PROCEDUR

A
AJURVÉDSKÁ MASÁŽ
Ajurvédská nauka se často nazývá také “věda o  životě”. 
Vznikla přibližně před 5000 lety a jedná se o indický léčebný 
systém. U ajurvédy jde zejména o  to, aby se nastolila vnitř-
ní rovnováha. Naopak nestabilita těla a mysli přináší nemoc. 
Mezi techniky, kromě masáže, patří pak také akupunktura, 
modlitba či meditace.
Ajurvédská masáž, jako jedna z mála, dokáže z těla vyplavovat 
škodlivé toxiny. Ty se hromadí ve svalech, kůži, ale také v kostní 
hmotě. Příznivě působí na lymfatický, imunitní, trávicí, dýchací 
a nervový systém, ale i na pohybový aparát a krevní oběh. Může 
jít o masáž hlavy, šíje, ramen, chodidel, ale i  celého těla. Proč 
si dopřát tuto masáž? Jednoduše proto, že v dnešní uspěcha-
né době často sáhneme po chemii a lécích, které sice pomáhají 
na bolest, ale zanechávají v nás škodlivé látky. Toxiny konzumu-
jeme spolu s chemicky upravenou potravou, nebo je dýcháme. 
Je to tedy vhodná procedura k očistě těla. Ajurvédskou masáž si 
můžete vychutnat například v Teplicích.

AKUPUNKTURA
Není tomu tak dlouho, co tato procedura byla uznána kla-
sickou medicínou za  léčebnou praktiku, přestože nejstarší 
nalezené jehličky pochází přibližně 
z dob před 7 tisíci lety. Její účinky 
jsou však prokazatelné. Jedná se 
o vpichování malých jehel do  těla. 
Akupunktura staví na tom, že tělo 
je vlastně síť protkaných drah, kte-
ré se nazývají meridiány. Každá 
z  těchto drah obsahuje body, kte-
ré představují jednotlivé orgány 
v těle, a prochází jimi energie čchi.
Podrážděním těchto bodů může 
dojít k  celkové úlevě, k  uzdravo-
vání nemocí a  k  úlevě od  bolesti. 
Praktika se v  dnešní době může 

provádět také slabým elektrickým proudem, ultrazvukem či 
pomocí laseru. 
U akupunktury nehrozí téměř žádné vedlejší účinky. A pokud 
nechcete podstoupit celotělovou proceduru, můžete zkusit 
pouze ušní akupunkturu. V ušním boltci je totiž promítnuta 
podoba nevyvinutého plodu. Akupunktura pomáhá napří-
klad s potížemi s pohybovým aparátem, při migrénách a bo-
lestech hlavy, při odvykání, ale i  při zánětlivých onemocně-
ních, nebo neurotických poruchách.
Dopřejte si akupunkturu v Mariánských Lázních, v Luhačovi-
cích, v Lázních Bělohrad, ve Františkových Lázních či v lázních 
Ostrožská Nová Ves.

AROMATERAPIE
Aromaterapie zaznamenala své počátky již před 5 tisíci lety 
v Egyptě, kdy se k léčbě používal olej s vylouhovanými léčebný-
mi bylinami. Je všeobecně známo, že různé pachy a vůně vyvolá-
vají různé reakce těla a mysli. Některé jsou nám příjemné a na-
vodí skvělou náladu, jiné dopomohou k relaxaci, a další nás zase 
vzpruží. A přesně s tímto, tedy s pachy aromaterapie pracuje.
Jedná se o rostlinné silice, které jsou dobře rozpustné v rostlin-
ných olejích. Proto dnes používáme tzv. éterické oleje. Známou 
metodou jejich užití je například masáž, kdy drobnými vláseč-
nicemi pronikají látky do krevního oběhu a lymfatického sys-
tému. Spolu s doteky jsou pak uvolňovány energetické dráhy, 
a ty působí na vnitřní orgány. Dále známe aroma koupele, či 
inhalaci vůní skrze aroma lampy. Vdechování, ačkoli se nezdá 
až tak přínosné, má velký vliv na nervový systém a vnitřní klid. 
Do aromaterapie patří také pití bylinných nálevů.
Při aromaterapii se dbá na  kvalitu éterického oleje. Musíte 
také vědět, jak jej správně zředit či smíchat. Lze s nimi vylé-
čit třeba akné, ale ve špatném koncentrátu mohou pokožku 
podráždit nebo popálit. 
Celkově pak aromaterapie působí pozitivně na stav těla i mysli.
Lázně s aromaterapeutickými procedurami: Luhačovice, Veli-
chovky, Velké Losiny, Mariánské Lázně.

B
BALNEOTERAPIE
Jde o  lázeň, která využívá peloidy, přírodní plyn či minerál-
ní léčivou vodu. Patří sem i rašelinové a slatinové koupele či 
zábaly těla. Peloidy jsou bohaté na organické látky, které pří-
znivě působí na pokožku těla, ale umí prostoupit také k orgá-
nům. Mají schopnost udržet vysokou teplotu po delší dobu. 
Proto během procedury dochází k prokrvování tkání, prohřá-

tí organismu, ale také k uvolňování 
svalového napětí a mírnění bolestí 
pohybového aparátu. Nejčastěji se 
využívá na problémy s pohybovým 
aparátem, nebo při kožních či gy-
nekologických potížích.
Naopak minerální koupele – sirné, 
uhličité, hořečnaté a jiné, mají skvělý 
vliv na revmatické onemocnění, po-
ruchy štítné žlázy, na gynekologické 
potíže či na kardiovaskulární poru-
chy. Při přibližné teplotě vody 37 °C 
dochází ke vstřebávání minerálních 
látek do těla a k jejich prostoupení 
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do organismu.
K rychlejší regeneraci, k prokrvení a k záso-
bení tkání kyslíkem se pak využívají vířivé 
a perličkové koupele. Lze je podstoupit pro 
celé tělo, ale taktéž například jen pro hor-
ní či dolní končetiny. Uvolňují zatuhlé sval-
stvo, podporují látkovou výměnu a  mají 
skvělý vliv na uvolnění nervového napětí.
Balneoterapii můžete vyzkoušet například 
v Mariánských či Františkových Lázních.

BAŇKOVÁNÍ
Jedná se o  metodu, zvanou vakuoterapie, 
která hlásá nejstarší zmínky přibližně před 5 
tisíci lety z Mezopotámie, Řecka a Číny. Dříve 
se k praktice využívaly telecí rohy a bambuso-
vé rourky. Dnes se jedná a různé druhy baněk. 
Mohou obsahovat tampón, který je nasák-
nutý alkoholem a  zapálen, nebo jde o  mo-
dernější baňky s tlakovou pumpou. Po přisátí baňky a vzniknutí 
podtlaku je kůže vtahována dovnitř. Dojde k popraskání cévek, 
a  tedy k prokrvení pokožky a podkoží. Vedlejším projevem této 
metody jsou modřiny na kůži, které však nejsou bolestivé. Techni-
ka se tak podobá svými účinky akupresuře.
Kromě toho má baňkování také metabolický účinek, pohybu-
jeme-li baňkami po těle. To rozproudí lymfatický systém a tělo 
tak dokáže vyplavovat škodlivé látky ještě pár dní po proceduře.
Baňkování příznivě působí na bolesti zad a kloubů, zažívací 
potíže, vysoký krevní tlak, nebo dokáže zmírnit projevy ce-
lulitidy. Kromě toho působí také na  uvolnění psychického 
napětí a odbourává stres. Není vhodné při akutní trombóze 
a při poruchách srdečního rytmu. Jinak jej můžete vyzkoušet 
například ve Františkových Lázních.

C
CRISTALINE MASÁŽ
Jedná se o ozdravnou, ale i estetickou proceduru. Jde o masáž 
pokožky obličeje a dekoltu za pomoci krystalů. Nejen, že pleť 
důkladně vyčistí, ale také ji prokrví a vypne. Tyto drobounké 
rozdrcené krystaly zároveň působí jako peeling a odstraňují 
odumřelou kůži. Je doporučována zejména pro mastnou pleť, 
jelikož po  odstranění vrchní vrstvy kůže dojde k  pročištění 
ucpaných pórů, které jsou pro tento typ pleti typické. Avšak 
proceduru může podstoupit každý. 
Krystalky jsou totiž minerální směsí, a tak pleť prokrvují, čistí, 
vyživují, napínají, srovnávají její pH, regenerují a dodávají jí 
potřebné minerály. Díky vypínajícím účinkům tak pleť vypa-
dá zdravěji a mladší. Dochází k redukci povrchových vrásek. 
Jemné doteky během masáže stimulují nervová vlákna, a tak 
celý proces příznivě působí také na naši psychiku. Vyzkoušejte 
například v lázních Velichovky.

E
ELEKTROLÉČBA
Existuje více druhů a forem elektroléčby. Dle daného problé-
mu, který je potřeba touto léčbou řešit, se používají mírné 
elektrošoky různých frekvencí.

Mezi elektroléčebné procedury řadíme 
pulzní magnetoterapii, krátkovlnnou dia-
termii, interferenční proudy, diadynamické 
proudy či elektrostimulaci.
Každá jednotlivá procedura je prospěšná 
k  něčemu jinému a  specialista v  lázních 
vám poradí a  vybere konkrétní praktiku 
pro váš problém. Všeobecně se však elek-
troléčba nejčastěji užívá pro pohybový 
aparát, chronické revma, při zánětlivém 
onemocnění kloubů či šlach, a při otocích, 
poruchách prokrvování se, nebo při poope-
račních bolestech a rehabilitaci.
Elektroléčbu poskytují Teplice nad Bečvou, 
Karlova Studánka nebo v Třeboni.

F
FINSKÁ SUCHÁ SAUNA
V  dnešní době si můžete vybrat z  více technik saunování. 
Za zmínku však stojí asi nejstarší praktika saunování, a to finská 
suchá sauna. Její stěny jsou obloženy dřevem a má skvělý efekt 
také na lidskou mysl, kterou dokáže zrelaxovat a uklidnit.
Jak již z názvu vyplývá, praktika pochází z Finska, kde počet saun 
takřka převyšuje počet obyvatel. Běžná teplota v sauně je okolo 
60–120 °C, můžou být však i sauny s 130–140 °C. V sauně se vytá-
pí pomocí kamen na dřevo, mohou však posloužit také kamna 
elektrická. Na kamna se umístí kameny, které se polévají vodou, 
a tak vzniká pára a zvlhčuje se ovzduší. Po sauně se pak většinou 
skočí do ledového bazénku, nebo se jde pod ledovou sprchu.
Střídání extrémních teplot zní sice děsivě, ale má to skvělý vliv 
na náš organismus, otužování a na imunitu.
Vyzkoušet můžete v  lázních Třeboň, v  Lázních Bělohrad či 
v Luhačovicích.

H
HYDROMASÁŽ
Jak již jistě tušíte, jedná se o masáž na základě vodní procedu-
ry. Celkově víme, že jak klasická masáž, tak voda, umí člověku 
ulevit od bolesti zad, zatuhlého svalstva a pohladit naši psy-
chiku. Hydromasáž je pak prováděna v nerezové vaně pomocí 
vysokotlakových trysek, které intenzivně působí na jednotlivé 
body těla. Voda, která je ve  vaně, je nasakována do  trysek 
a znovu vstřikována dovnitř vany. Nejen, že je tak masírová-
no celé tělo, ale díky teplé vodě jsou zde ještě další příjemné 
účinky – uvolnění zatuhlého svalstva, rozšiřování cév, zvyšuje 
se vnitřní teplota těla a zároveň snižuje krevní tlak. Hydroma-
sáží je stimulován krevní oběh a  lymfatický systém. Přičemž 
dochází k rychlejší látkové výměně, která slouží jako detoxi-
kace těla – odplavuje škodlivé látky pryč z těla.
Při této masáži se můžete dokonale uvolnit, zavřít oči, po-
slouchat šum vody a  pouze relaxovat. Při stimulaci různých 
bodů těla totiž dochází také k vylučování endorfinu do těla, 
což je jeden z hormonů štěstí, který běžně získáváme třeba 
sportem. Je důležitý nejen pro naše štěstí a naši psychiku, ale 
taktéž zmírňuje bolest.
Dopřát si ji můžete v Lázně Karlova Studánka, Lázně Luhačo-
vice, také Mariánské Lázně nebo Lázně Teplice.
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Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

JSTE ZKUŠENÝ 
OBCHODNÍ MANAŽER? 
Hledáte práci, která vás bude naplňovat 
a zároveň přinese nad� andardní příjem?

Více informací na 

www.inpg.cz

Boleslavká 139 250 01 Stará Boleslav

tel.: 775 776 690email: novakova@inpg.cz

obchodak vyska.indd   1 10.3.2016   20:08:12

Dokonalá relaxaceDokonalá relaxace

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. •  Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně

tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

Relaxujte a odpočívejte v malebném lázeňském 
resortu nedaleko Prahy.

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci  
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje  
Strava polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x vstupní lékařská konzultace
• 1x klasická částečná masáž zad
• 1x Calmonalová perlivá koupel
• 2x skupinové cvičení
• 1x bazén (volné plavání 30´) 
• 1x parafínový zábal na ruce

Tradiční lázeňský balíček
Balíček lázeňských procedur, které lze

čerpat během jediného dne.
• klasická částečná masáž zad
• Calmonalová koupel
• parafínový zábal na ruce

Cena
pobytu již od

4.340,-  Kč/osoba*

Cena balíčku

830, -Kč*

Další nabídku bezmála 20ti týdenních
a víkendových léčebných i relaxačních 

pobytů naleznete na www.msene.cz

*/Uvedená cena je včetně 
zákonné sazby DPH.

LÉČEBNÝ POBYT
LIGHT
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I
INHALACE
Inhalace je procedura, která pomůže hlavně při potížích dýcha-
cích cest. Tato procedura se praktikovala již před více jak 4000 
lety, kdy se inhalovala slaná mořská voda či různé doutnající 
bylinky. Teprve až v  roce 1829 byly sestaveny první přístroje 
na inhalování, a tento proces se tak zařadil mezi léčebné prak-
tiky.
Díky tomu, že se při inhalaci léčebné látky rychle a  snadno 
dostávají do  dýchacích cest, její účinky jsou téměř okamži-
té. V lázních se nejčastěji inhalují minerální vody, které mají 
protizánětlivé účinky, zvlhčují hleny, zvyšují průtok zánětem 
postihnutou dýchací trubicí, podporují snadnější vykašlávání 
a odplavují toxické látky.
Při inhalaci je také důležitá doba trvání procedury, vdecho-
vání aerosolu, velikost 
rozptýlených částic 
a technika vdechování. 
Inhalaci možná zná-
te i  z domova, kdy jste 
nachlazení a tzv. se na-
pařujete nad hrncem 
s horkou vodou a bylin-
kami. To je velmi pro-
spěšné pro ucpané du-
tiny při nemocech, jako 
jsou chřipka a nachlaze-
ní, přičemž si přehodíte 
horký ručník přes hlavu, 
aby pára co nejméně 
unikala do  chladného 
okolí. Můžete přidat 
i  éterické oleje, které 
kromě léčby také umějí 
svou vůní uklidnit pocuchané nervy.
Inhalace je prospěšná také pro ast-
matiky. Avšak zde je procedura odliš-
ná a  provádí se pomocí práškového 
inhalátoru, jehož částice se rychle 
a  efektivně dostanou na  potřebná 
místa.
Vyzkoušejte inhalaci například v Luha-
čovicích, v  Teplicích nad Bečvou nebo 
v Karlově Studánce.

J
JÓDOVÁ KOUPEL
Ačkoliv se jód řadí mezi stopové prvky, 
které naše tělo potřebuje jen v  nepatr-
ném množství, je stále důležitý pro správ-
né fungování našeho organismu. Při jeho 
nedostatku vznikají zdravotní potíže.
Jód působí na  správné fungování štít-
né žlázy, která dále skrze hormony řídí 
látkovou výměnu v těle. Taktéž působí 
na  vývoj plodu v  těhotenství, na  roz-
voj jeho intelektu a jeho růst. Známou 

nemocí z nedostatku jódu je například kretenismus.
Jód se přirozeně nachází v potravě, ale můžeme ho do těla 
dostat také pomocí jódové koupele. Kombinace jódu a dal-
ších příměsí, spolu s mechanickými a tepelnými účinky vody, 
při teplotě 37 °C, skvěle působí na tělo i mysl. Procedura pro-
bíhá ve vodoléčebné vaně.
Vyzkoušet to můžete v lázních Velichovky, Lázních Bělohrad 
či Třeboňských lázních.

K
KRYOTERAPIE
Při kryoterapii nejprve dochází ke stahování cév, díky působení 
chladu. Zpomalí se tak látková výměna. Posléze dojde k opač-
nému efektu, kdy se cévy roztáhnou a látková výměna začne 
pracovat na plné obrátky. Tkáně jsou lépe prokrvené, lépe se 

regenerují a tělo se zba-
vuje škodlivých látek.
Tato procedura může 
být lokální nebo celko-
vá. Lokální kryoterapií 
se myslí zejména chladící 
gely, polštářky a  spreje, 
které pokládáme na jed-
no místo. Při celkové 
kryoterapii vstupujete 
do  speciální komory či 
kryosauny. Na  sobě mů-
žete mít lehký sportovní 
oděv a roušku přes ústa. 
Nejdříve strávíte několik 
minut v tzv. předkomoře, 
kde se aklimatizujete při 
cca -60 °C. Teplota v hlav-
ní komoře má od -150 °C 

do -110 °C. Strávíte zde však maximálně 
2–3 minuty.
Kryoterapii nabízejí Františkovy Lázně, 
Lázně Teplice nad Bečvou nebo také 
Mariánské Lázně.

L
LYMFODRENÁŽ
Hlavním úkolem lymfodrenáže je roz-
proudit lymfatický systém. Ten se sklá-
dá z lymfatických uzlin, cév a tekutiny 
v nich obsažené, tedy lymfy. Díky lym-
fatickému systému je naše tělo schop-
né vylučovat škodlivé látky. Tato proce-
dura také skvěle působí na celulitidu.
Celkově pak, kromě estetického hlediska 
odstranění celulitidy, obnovuje tok lymfy 
a odplavuje toxické látky z těla ven. Lze 
podstoupit manuální a přístrojovou pro-
ceduru. Manuální lymfodrenáž provádí 
specialista, který v  přesné posloupnosti 
praktikuje různé stlačování, pohyby a vy-
víjí tlak na dané místo. Masáž se provádí 
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bez olejů, aby se zvýšilo tření a účinnost. Přístrojové ošetření pro-
bíhá ve speciálním obleku, který vyvíjí tlak a poté zase povoluje. 
Lymfodrenáže nabízí například zařízení Jáchymov či Poděbrady.

M
MUZIKOTERAPIE
Muzikoterapie se provádí spolu s celou řadou dalších relaxač-
ních technik nebo samostatně. Díky ní můžeme docílit hlubo-
kého uvolnění. Dělíme ji na aktivní, kdy klient je umělcem, 
který sám pomocí nejrůznějších nástrojů tvoří hudbu, nebo 
na pasivní, kdy hudbu jen posloucháme.
Ovlivňuje vegetativní funkce, jako je krevní tlak, dech či sr-
deční rytmus. Odbourává stres a  úzkost, dokonce zmírňuje 
bolest. Působí také na naše emoce, rozvoj osobnosti, zlepšuje 
kvalitu našich životů, a dokonce redukuje rušivé chování.
Dle potřeby je muzikoterapie prováděna individuálně či skupi-
nově, za pomoci různých tónů a zvuků či hudebních nástrojů. 
Zkuste si ji v Lázních Bělohrad nebo v Mariánských Lázních.

N
NORDIC WALKING
Jedná se o disciplínu, která vznikla ve Finsku okolo roku 1988. 
Jde o  chůzi za pomoci speciálních běžeckých hůlek. Vznikly 
také různé doplňky, násady a botičky, aby bylo možné nordic 
walking provozovat na každém povrchu. Nejlépe se vám však 
půjde po měkkém povrchu. Pokud dodržujete správnou tech-
niku, zapojí se až 90 % svalů. 
V České republice existují speciální centra pro nordic walking, 
ale také můžete navštívit lázně Velichovky či Mariánské Láz-
ně, kde se vám dostane speciální nauky o této technice.

O
OXYGENOTERAPIE
Oxygenoterapie, jinak nazývána brasil oxygen, využívá blaho-
dárného vlivu kyslíku na náš organismus. Během léčby dochá-
zí k úlevě od únavy, ke zlepšení psychiky, ke zklidnění mysli 
a k uvolnění. Ačkoliv nepřemýšlíme nad tím, jak dýcháme, je 
správný rytmus našeho dechu nesmírně důležitý a ovlivňuje 
další procesy v těle, stejně jako stav naší mysli.
Terapii nabízí lázně Poděbrady a Třeboň.

P
PARAFÍNOVÉ ZÁBALY
Parafínové zábaly se řadí mezi termoterapii. Mají vliv na po-
moc při zdravotních potížích, ale také na krásu a oblast kos-
metiky. Parafín je speciální vosk, získávaný při destilaci ropy. 
Díky tomu má schopnost udržet teplo po delší čas, a prohřívá 
tak pokožku až do jejích spodních vrstev.
Tuhý vosk se zahřeje a v jeho tekuté formě se následně apliku-
je na kůži. Teplota se přitom pohybuje okolo 55 °C. Následně 
se nechává působit po dobu 20–30 minut. Dochází k prohřátí 
a prokrvení položky i tkání, k uvolnění svalového napětí nebo 
také kloubů. Tento proces se tedy hojně využívá také pro re-
habilitační léčbu. 

Na  zábaly si můžete zajít v  lázních Karlova Studánka nebo 
Velichovky.

R
RADONOVÁ KOUPEL
Na světě není jen dobro a zlo. Existují i věci a látky, jako je na-
příklad radon, které jsou na první pohled nebezpečné, avšak 
v určité míře nám mohou pomoci. To dnes již víme, a proto 
pomocí radonových koupelí léčíme různé neduhy a zdravot-
ní potíže. Ačkoliv se jedná o radioaktivní látku, při koupeli, 
která obsahuje menší množství radonu, na  nás působí alfa 
částice. Ty aktivují náš organismus, který začne produkovat 
hormony, imunitní systém a  regeneraci tkání. Procedura se 
však neobejde bez odborně proškolených profesionálů.
První radonové lázně na světě byly otevřeny právě u nás v Já-
chymově. Je zde také dozimetrická laboratoř, která dohlíží 
na správný průběh terapií a kontroluje množství radioaktivní 
látky ve vodě.

S
SHIATSU
Shiatsu je japonská technika masáže, která využívá tlaku po-
mocí prstů, dlaní, kolen, kloubů a loktů. V Japonsku je brána 
jako oficiální léčebná metoda. Existuje již více jak 5000 let 
a  pochází z  tradiční čínské medicíny, skloubené se západní 
anatomií. Provádět ji mohou jen opravdu proškolené osoby, 
které rozumí oběma směrům těchto medicín.
Pracuje se s energiemi, které proudí po akupunkturních drahách. 
Dochází k obnovení toku těchto energií a k nastolení rovnováhy 
těla. Tělo by pak mělo být schopno sebeuzdravení a regenerace.
Shiatsu nabízí v Mariánských nebo Františkových Lázních.

Š
ŠLAPACÍ KOUPEL
U  šlapací koupele budete opravdu šlapat – z  jedné va-
ničky do  druhé. Princip spočívá v  tom, že jedna obsahu-
je studenější vodu, přibližně se 14 °C, a  druhá vodu tep-
lejší, okolo 43 °C. Většinou obsahují také akupresurní 
rohože nebo je dno tvořeno z  oblázků tak, aby se při šla-
pání stlačovaly akupresurní body na  chodidlech. Na  náš or-
ganismus tak působí jak střídání teplot vody, tak stimulace 
akupresurních bodů, což působí na  vnitřní orgány. Proces 
trvá pouze cca 15 minut, a  nádoby střídáte následovně –  
1 minutu v teplé vodě a 15 sekund ve studené. Opakování je 
přibližně sedmkrát a zakončení procesu ve studené vodě. 
Vyzkoušejte ji například ve Františkových Lázních, v Marián-
ských Lázních, či v lázních Jeseník.

T
THAJSKÁ MASÁŽ
Jedná se o  metodu, která má prastarý původ před více jak 
5000 lety, a  dodnes je součástí thajské medicíny. Thajská 
masáž je opravdu intenzivní a  trvá až 3 hodiny. Jste při ní 
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oblečení a  provádí se na  speciální matraci na  zemi, nikoliv 
na lehátku. Díky tomu masér využívá váhu celého těla. Přesto 
se však nemusíte obávat bolestivé procedury. Naopak, cílené 
doteky jsou velmi příjemné. 
Na samotném začátku se provádí krátká modlitba, která utiší 
roztěkanou mysl. Započne se masáží chodidel, kde se nachá-
zejí akupunkturní body působící na  vnitřní orgány. Dále se 
přechází na masáž dolních končetin, trupu, horních končetin 
a hlavy. To vše v poloze, kdy ležíte na zádech. Dále se přesou-
váte do polohy na bok, na břicho a zakončení přichází v sedu.
Thajskou masáž nabízí třeba lázně Velichovky, Teplice nad 
Bečvou nebo Mariánské Lázně.

U
ULTRAZVUK
Podstatou ultrazvuku je vysílání akustického vlnění s frekven-
cí ležící nad hranicí zvuku. Tento objev 20. století se považuje 
za jeden z největších a využívá se hojně v lékařství, ale také 
pro kosmetické procedury.
Díky ultrazvuku můžete podstoupit třeba bezbolestnou lipo-
sukci, při které dochází k rozštěpování tukových buněk. Pro-
ces trvá přibližně 40 minut, doporučuje se posléze pít hodně 
vody, až 2 l denně, a lze jej po 10–14 dnech opakovat.
Bezbolestnou liposukci ultrazvukem nabízí lázně Karlova Stu-
dánka, Třeboňské lázně nebo Lázně Bělohrad.

V
VÍŘIVÁ KOUPEL
Tato koupel tentokrát neproběhne v  nerezové vaně, ale 
v plastové. Svým tvarem je přizpůsobena pro dosažení maxi-
málního pohodlí, a její trysky mají odlišné umístění než u hyd-
romasáže. Voda z vany je nasávána čerpadlem a vháněna zpět 
do trysek, kdy dojde k jejímu provzdušnění.
Voda pro vířivou koupel je zpravidla teplejší a působí klad-
ně na prohřátí pokožky, uvolnění zatuhlého svalstva, ulevu-
je od bolesti kloubů a celkově příznivě působí na pohybový 
aparát. Kromě toho také blahodárně působí na naši psychiku 
a umí zregenerovat unavenou mysl. Vířivá koupel je vhodná 
také při artróze kloubů, při problémech s páteří, respiračních 
chorobách a alergiích.
Dopřejte si ji v lázních Karlova Studánka, Velké Losiny, Teplice 
nad Bečvou či v lázních Luhačovice.

W
WHIRLPOOL
Díky posezení ve whirlpoolu nejen, že naprosto vypnete hlavu 
a odpočinete si od všedních dnů. Dojde také k prokrvení tká-
ní, urychlí se proces látkové výměny a z těla se vylučují toxiny.
Stejně jako u vířivé koupele, je vhodná pro potíže s pohybo-
vým aparátem, na uvolnění svalstva a zmírnění kloubních bo-
lestí. Další blahodárný účinek představuje teplá voda, z které 
vychází pára a kladně působí na naše dýchací cesty. Taktéž se 
po horké lázni lépe spí, což ocení lidé, kteří nemohou usnout 
a mají problémy se spánkem. Tuto formu relaxace nabízí láz-
ně Jeseník, Luhačovice nebo Mariánské Lázně. 

Z
ZÁBAL Z MOŘSKÝCH ŘAS
Ve  starých japonských spisech se můžete dočíst, že mořské 
řasy nejsou pouze potravinou, ale také účinným lékem. Egyp-
ťané, Řekové i Římané je naopak používali na kosmetické úče-
ly. Mořské řasy se v dnešní době staly nedílnou součástí našich 
jídelníčků, léků, ale také kosmetických přípravků. To proto, 
že obsahují velké množství vitamínů, minerálů, aminokyselin 
a stopových prvků. Mají schopnost zásadotvornosti, a tak tělo 
úspěšně odkyselují, navazují na  sebe těžké kovy a  odvádějí 
je z těla ven. Proto se využívají pro celotělové zábaly. Působí 
také jako prevence pro různé civilizační choroby. Pro lázeň-
ské účely se používají 3 druhy mořských řas; Laminaria, Focus 
a Lithothamnium. Každá působí podobně a zároveň má svá 
určitá specifika. Po skončení odpočinku v zábalech může ná-
sledovat masáž, aplikace tělového krému či vstup do horké 
infrakabiny. Celý proces tak může trvat až hodinu.
Odskočte si na  zábal. Nabízí je například lázně Poděbrady, 
lázně Lednice, nebo Františkovy Lázně.
A na závěr ještě malá letní pozvánka do lázní.

JSTE PŘÍLIŠ MLADÍ NA LÁZNĚ? 
Správně pečovat o své zdraví je velmi důležité v průběhu ce-
lého života. Pro všechny z nás je také podstatné naučit se od-
počívat a jednou za čas úplně vypnout. A nejen k tomu jsou 
ideální lázně. 
Přestože jsou lázně stále vyhledávanější destinací, najdou 
se převážně mladí lidé, kteří si relaxaci v lázních spojí spíše 
se starší věkovou generací a léčbou určitého onemocnění. 
Za poslední roky klesá průměrný věk klientů lázní a  ten-
to způsob dovolené a odpočinku je stále vyhledávanější. 
Do lázní jezdí často rodiny s dětmi, mladé páry, kamarád-
ky, které si chtějí oddechnout od  rodiny či senioři řešící 
léčbu určitého zdravotního problému. I mladému a zdra-
vému člověku pobyt v lázních jen prospěje a pomůže na-
vodit atmosféru pro odpočinek a uvolnění svalů, kloubů 
a  hlavně psychiky, která je pro zdraví každého člověka 
velice důležitá. A  právě nyní, po  náročném a  stresujícím 
období, je pobyt v lázních krok tím správným směrem, jak 
posílit svoji imunitu a odpočinout si.

LÁZEŇSKÝ POBYT JAKO PREVENCE
Smyslem správné prevence zdraví nejsou aktivity proti one-
mocnění, ale aktivity pro lepší zdraví, které jsou důležité v ka-
ždém věku. Nejen léčba nemocí a  rekonvalescence po  ope-
raci, ale i péče o zdraví, prevence a relaxace vždy byly a jsou 
jedním z  hlavních důvodů návštěvy lázní. Pobyty v  lázních 
jsou specifické tím, že se kombinují tradiční léčebné metody 
s využitím přírodních léčivých zdrojů s klasickými medicínský-
mi postupy. Jako hlavní procedury se využívají koupele, masá-
že, rehabilitační cvičení a v některých lázních i pitná kúra lé-
čebných pramenů. Vedoucí lékařka lázeňského hotelu ROYAL 
Mariánské Lázně MUDr. Magdalena Kozlovská říká: „Preven-
ce je velmi důležitá, proto by vás k lázeňskému pobytu nemě-
la vést nemoc, ale chuť udělat užitečný krok pro své zdraví, 
odpočinout si, zrelaxovat, nechat se vyšetřit, prokonzultovat 
možné obtíže, nechat si poradit v oblasti zdravé životosprávy. 
V  lázních upevněná či získaná kondice může posílit váš or-
ganismus, který je mnohdy velmi zatížen stresem a  prací,“ 
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY LUHAČOVICE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Pa� ner pro vaši ha� � �  a zdraví

PEČUJTE 
O SVÉ ZDRAVÍ  
V LÁZNÍCH

www.royalspa.cz  I  +420 720 99 88 77

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 
Lázeňský hotel ROYAL 
Královské láznění - 8 dnů / 7 nocí
od 15 050 Kč/os

LUHAČOVICE
Lázeňské hotely MIRAMARE
Vital program - 8 dnů / 7 nocí
od 13 300 Kč/os
Lázeňský hotel VILA ANTOANETA
Wellness pobyt - 8 dnů / 7 nocí
od 12 600 Kč/os

VELKÉ LOSINY 
Lázeňský hotel ELIŠKA
Týden pro zdraví - 8 dnů / 7 nocí
od 14 350 Kč/os
Wellness hotel DIANA
Pobyt pro seniory - 6 dnů / 5 nocí
od 8 250 Kč/os

OSTROŽSKÁ NOVÁ VES
SIRNATÉ LÁZNĚ
Léčba lupénky - 8 dnů / 7 nocí
od 15 190 Kč/os

REZERVUJTE 
SI LETNÍ 

DOVOLENOU 
VČAS
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Vybrané lázeňské hotely Ensana 
v Mariánských Lázních otevírají 
pro své hosty již od 25. května, 
a v létě tak budou připravené přivítat 
rodiny s dětmi, které si chtějí užít 
skvělou letní dovolenou v této krásné 
lokalitě západních Čech. Mariánské 
Lázně představují ideální destinaci 

pro rodiny s dětmi a jsou perfektní 
alternativou dovolené u moře. 

Čistý vzduch, nespočet 
parků a lesů, překrásná příroda, která nabízí nekonečné 
možnosti pro výlety pěšky nebo na kolech. To jsou 
Mariánské Lázně. Na rodinnou dovolenou ale lákají 
i svou vybaveností pro děti, které si mohou užít spoustu 
zábavy na zdejších hřištích, sportovištích a v bazénech. 
Hosté hotelů Ensana si mohou vypůjčit kola, 
elektrokola nebo koloběžky, k dispozici jsou venkovní 
i vnitřní fitness centra. Město nabízí kurty pro tenisový 
match a samozřejmě si můžete zahrát golf na zdejším 
vyhlášeném královském golfovém hřišti, které je nejstarším 
v České republice. Golfové hřiště nabízí také dětskou 
golfovou akademii, soukromé trenéry a další dětské aktivity. 

K hlavním symbolům města patří Hlavní kolonáda, která je historickou památkou 
českého lázeňství a také Zpívající fontána, která se rozeznívá každou lichou 
hodinu, ve 21:00 a ve 22:00 navíc s barevným osvětlením. Při procházce si děti 
určitě užijí svačinu ve formě vyhlášených lázeňských oplatek. Na okraji města leží 
naučně poznávací okruh park Boheminium s dokonalými maketami významných 
památek České republiky jako je Karlštejn nebo Hluboká. Návštěvu parku můžete 
spojit s výletem na vrch Krakonoš, na který se dostanete lanovkou. Děti si také 
mohou užít krmení daňků v nedaleké oboře. Přírodní park u Prelátova pramene 
nebo také “hravý pramen” opět nabízí vyžití především pro děti. Můžete si zde 
opéct buřty nebo vyzkoušet opičí dráhu, prolézačky a další atrakce.

Letos v létě bude v Mariánských Lázních také fungovat speciální animační 
klub Coolonáda, který má připravené zábavné a vzdělávací programy 

a rodičům tak umožní odpočinout si při procházce, návštěvě lázní nebo 
hře na nedalekém královském golfovém hřišti. Klub bude mít zorganizovaný 
program pro všechny věkové skupiny a zajistí také hlídání profesionálními 
chůvami pro děti od kojeneckého věku. Služby klubu budou k dispozici pro 
všechny hosty ubytovacích zařízení ve městě. 

Pobyty je možné rezervovat již nyní na webových stránkách Ensana, kde 
si můžete vybrat jeden z mnoha pobytových balíčků. Pro rodiny s dětmi je 
připravena speciální nabídka ubytování v dvoulůžkových a rodinných 

pokojích kategorie Superior v hotelu Centrální Lázně s polopenzí na tři 
a více nocí. Balíček zahrnuje návštěvu solné jeskyně a využití 

bazénu, saun a fitness pro celou rodinu. V hotelu je také herna 
a hřiště a samozřejmé je využití aktivit klubu Coolonáda.

K dovolené patří také možnost nechat se hýčkat, a tak je 
samozřejmě možné využít i wellness a beauty služby
hotelu jako masáže nebo kosmetická ošetření. Pro 
hosty budou samozřejmě také připravené nejrůznější 
procedury, které zajistí detox a ozdravení pro vaše tělo 
a mysl a skvěle posílí vaši imunitu. Vyzkoušet můžete 
procedury využívající přírodní CO2, který pochází 

z přírodního pramene nazvaného Mariin pramen. Jde 
v pravém smyslu slova o mocné vývěry plynu kysličníku 

uhličitého (99,7%), který 
se druhotně rozpouští 

v mělce obíhající podzemní 
vodě. Kysličník uhličitý je 
vulkanického původu a je 
tak čistě přírodní. K léčbě 
dýchacích cest jsou 
využívány inhalace 
minerálních vod, 
ke kterým jsou v případě 
potřeby přidávány 
přírodní soli, nebo odvary 
z bylin. Blahodárně působí 
také sauna, solné jeskyně 
a minerální koupele s přísadou 
soli z mrtvého moře. 

Pro více informací navštivte www.ensanahotels.com

UŽIJTE SI SKVĚLOU RODINNOU DOVOLENOU 
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 

a dodává: „I krátkodobý odpočinek s několika procedurami 
může mít velmi příznivý vliv na vaše zdraví.“

POZNEJTE DLOUHODOBÝ  
ÚČINEK LÁZEŇSKÉ LÉČBY
Blahodárné působení lázeňského pobytu přetrvává dlouhou 
dobu i po  jeho ukončení. A to je důvod, proč se klienti, kteří 
do lázní jednou zavítají, tak rádi pak vracejí. Pokud patříte k těm 
mladším, budete volit lázně v případě prevence, regenerace or-
ganismu, posílení imunity či relaxace a tolik důležitého odpočin-
ku. Ani „zdravý člověk“, kterého trápí pouze menší problémy, 
by se lázním neměl vyhýbat. Způsobů, jak tělu pomoci, je mno-
ho a jedním z nich může být některý z preventivních programů, 
které tyto lázně nabízejí. Lékařské vyšetření či konzultace má 
za  cíl odhalit potenciální zdravotní obtíže a  stanovit postupy, 
díky kterým je možné problémům v budoucnu předcházet. 

LÁZEŇSKÉ HOTELY A RESORTY ROYAL SPA

ROYAL SPA je český rodinný řetězec lázeňských hotelů a re-
sortů. Provozuje šest lázeňských komplexů, wellness hotel 
a  termální park. Působí ve  čtyřech lázeňských destinacích: 
v Luhačovicích, Mariánských Lázních, Velkých Losinách a Os-
trožské Nové Vsi. V  letošním roce to bude již 25 let, co byl 
slavnostně otevřen její první lázeňský hotel MIRAMARE v Lu-
hačovicích. V lázeňských hotelech a resortech ROYAL SPA při-
stupují ke každému klientovi individuálně a vždy s ohledem 
na jeho zdravotní stav. „Základem naší filozofie je poskytovat 
kvalitní služby, ať se jedná o lázeňskou péči nebo o ubytování 
a stravování. Naši hosté jsou zvyklí na určitou kvalitu služeb. 
To je spolu s geniem loci lázeňských míst a  jedinečností pří-
rodních léčivých zdrojů důvodem, proč se do našich zařízení 
klienti rádi vrací. Pro jejich spokojenost děláme maximum. 
Snažíme se, aby od nás odjížděli spokojení a v lepší kondici. 
Neustále také upravujeme naši rozsáhlou nabídku pobytů, jak 
léčebných a rehabilitačních, tak i relaxačních a wellness,“ říká 
marketingová manažerka ROYAL SPA Lenka Plachá.

SPA RESORT TREE OF LIFE, LÁZNĚ BĚLOHRAD
Spa resort Tree of life nabízí pohodu a relaxační atmosféru už 
jen tím, že leží v malebném městečku uprostřed přírody. Z ka-
ždého okna i balkónu hledíte do zeleně a prostorné proskle-
né kolonádní chodby vás v těchto chladných měsících propojí 
s barevnou přírodou za sklem.

Lázně Bělohrad dnes představují ideální kombinací obou zá-
kladních směrů českého lázeňství, a to lázeňství léčebného a lá-
zeňství rekondičního. Ve městě totiž naleznete renomovanou 
Lázeňskou rehabilitační kliniku a  zároveň luxusní Spa Resort 
Tree of Life****. Vzájemná propojenost obou segmentů při-
náší odborný terapeutický přístup do  relaxační části, do  Spa 
Resortu Tree of Life a naopak vysoký hotelový standard do lé-
čebné části, tedy do služeb Lázeňské rehabilitační kliniky.
Spa Resort Tree of Life vyhledávají lidé, kteří chtějí pečovat 
o  své zdraví pod dohledem profesionálů a kteří mají snahu 
upravit svou váhu, stabilizovat svou psychiku a podpořit fy-
zickou kondici. Procedurální část resortu nabízí celý komplex 
individuálních lázeňských procedur, bazén a fitness aktivity. 
V originálním Organic & Garden Spa objevíte útulnou sever-
skou saunu, sanárium, parní lázeň nebo kabiny pro tichou 
relaxaci. Vyzkoušíte prostornou vířivku pod širým nebem, ma-
lou finskou saunu a  pro nohy osvěžující Kneippův chodník. 
Část Beauty Spa vám představí široké spektrum kosmetických 
procedur. 
Lázeňská rehabilitační klinika pečuje o klienty s potížemi pohy-
bového aparátu, bolestmi zad, artrózou kloubů, klienty s Be-
chtěrevovou chorobou a ty, kteří podstoupili náhradu nosných 
kloubů. Lázně léčí i některá neurologická a gynekologická one-
mocnění. Základní přírodní léčivý zdroj, kterým je sirnoželezitá 
slatina, se zde využívá ve formě koupelí, zábalů a obkladů. Ne-
dílnou součástí terapie jsou vířivé, perličkové, přísadové i uhli-
čité koupele, různé druhy masáží (klasické, reflexní, podvodní) 
a speciální techniky jako je lymfodrenáž, mobilizační techniky, 
cvičení s fyzioterapeuty, elektroléčba a další. Velmi úspěšní jsou 
v Lázních Bělohrad i  s  léčbou dětských pacientů.. Léčí se zde 
jednak dívky, které prodělaly zánět slepého střeva, který může 
v některých případech vyvolat srůsty v malé pánvi, a proto se 
preventivně u dívek doporučuje lázeňská léčba. Jsou zde ale 
i děti s ortopedickými, neurologickými či kožními problémy.

MŠENÉ-LÁZNĚ
Lázně Mšené se nachází asi 30 minut jízdy autem z  Prahy, 
nedaleko starobylého města Budyně nad Ohří v malebném, 
lesnatém údolí Mšenského potoka.
Historie Lázní Mšené sahá až do poloviny 18. století, kdy vodu 
pramenící blízko panské bažantnice využívali místní myslivci 
a MUDr. Bayer ji vozil svým pacientům. Roku 1790 ji pil ředitel 
panských majetků rodu Kinských František Pavikový, který trpěl 
žaludečními nevolnostmi. Voda mu pomohla natolik, že byl vy-
dán podmět k založení lázní, které vznikli roku 1796.
V  Lázních mimo jiné najdete secesní Pavillon Dvorana z  roku 
1905, jež je chráněnou kulturní památkou. Architektem této 
budovy je Jan Letzel, jehož nejznámějším dílem je Průmyslový 
palác v Hirošimě. Dále zde můžete navštívit kapli Salve, torzo 
kaple sv. Jana Nepomuckého a další klidná místa k odpočinku 
a relaxaci.
Základním přírodním léčivým zdrojem je slatina, kterou lázně 
odebírají z vlastního ložiska, aplikovaná v kombinaci s pohy-
bovou terapií. Vyzkoušet zde můžete: slatinné zábaly, vodní 
koupele, podvodní masáže, elektroléčba, parafín, klasické 
masáže, léčebný tělocvik, reflexní terapie, plynové injekce 
a další speciální léčebné a relaxační wellness procedury.

LÁZNĚ KOSTELEC U ZLÍNA
Historie lázní Kostelec začíná již v 18. století, konkrétně v roce 
1742. Celé panství, které se v  té době nazývalo lukovské, 
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Vybrané lázeňské hotely Ensana 
v Mariánských Lázních otevírají 
pro své hosty již od 25. května, 
a v létě tak budou připravené přivítat 
rodiny s dětmi, které si chtějí užít 
skvělou letní dovolenou v této krásné 
lokalitě západních Čech. Mariánské 
Lázně představují ideální destinaci 

pro rodiny s dětmi a jsou perfektní 
alternativou dovolené u moře. 

Čistý vzduch, nespočet 
parků a lesů, překrásná příroda, která nabízí nekonečné 
možnosti pro výlety pěšky nebo na kolech. To jsou 
Mariánské Lázně. Na rodinnou dovolenou ale lákají 
i svou vybaveností pro děti, které si mohou užít spoustu 
zábavy na zdejších hřištích, sportovištích a v bazénech. 
Hosté hotelů Ensana si mohou vypůjčit kola, 
elektrokola nebo koloběžky, k dispozici jsou venkovní 
i vnitřní fitness centra. Město nabízí kurty pro tenisový 
match a samozřejmě si můžete zahrát golf na zdejším 
vyhlášeném královském golfovém hřišti, které je nejstarším 
v České republice. Golfové hřiště nabízí také dětskou 
golfovou akademii, soukromé trenéry a další dětské aktivity. 

K hlavním symbolům města patří Hlavní kolonáda, která je historickou památkou 
českého lázeňství a také Zpívající fontána, která se rozeznívá každou lichou 
hodinu, ve 21:00 a ve 22:00 navíc s barevným osvětlením. Při procházce si děti 
určitě užijí svačinu ve formě vyhlášených lázeňských oplatek. Na okraji města leží 
naučně poznávací okruh park Boheminium s dokonalými maketami významných 
památek České republiky jako je Karlštejn nebo Hluboká. Návštěvu parku můžete 
spojit s výletem na vrch Krakonoš, na který se dostanete lanovkou. Děti si také 
mohou užít krmení daňků v nedaleké oboře. Přírodní park u Prelátova pramene 
nebo také “hravý pramen” opět nabízí vyžití především pro děti. Můžete si zde 
opéct buřty nebo vyzkoušet opičí dráhu, prolézačky a další atrakce.

Letos v létě bude v Mariánských Lázních také fungovat speciální animační 
klub Coolonáda, který má připravené zábavné a vzdělávací programy 

a rodičům tak umožní odpočinout si při procházce, návštěvě lázní nebo 
hře na nedalekém královském golfovém hřišti. Klub bude mít zorganizovaný 
program pro všechny věkové skupiny a zajistí také hlídání profesionálními 
chůvami pro děti od kojeneckého věku. Služby klubu budou k dispozici pro 
všechny hosty ubytovacích zařízení ve městě. 

Pobyty je možné rezervovat již nyní na webových stránkách Ensana, kde 
si můžete vybrat jeden z mnoha pobytových balíčků. Pro rodiny s dětmi je 
připravena speciální nabídka ubytování v dvoulůžkových a rodinných 

pokojích kategorie Superior v hotelu Centrální Lázně s polopenzí na tři 
a více nocí. Balíček zahrnuje návštěvu solné jeskyně a využití 

bazénu, saun a fitness pro celou rodinu. V hotelu je také herna 
a hřiště a samozřejmé je využití aktivit klubu Coolonáda.

K dovolené patří také možnost nechat se hýčkat, a tak je 
samozřejmě možné využít i wellness a beauty služby
hotelu jako masáže nebo kosmetická ošetření. Pro 
hosty budou samozřejmě také připravené nejrůznější 
procedury, které zajistí detox a ozdravení pro vaše tělo 
a mysl a skvěle posílí vaši imunitu. Vyzkoušet můžete 
procedury využívající přírodní CO2, který pochází 

z přírodního pramene nazvaného Mariin pramen. Jde 
v pravém smyslu slova o mocné vývěry plynu kysličníku 

uhličitého (99,7%), který 
se druhotně rozpouští 

v mělce obíhající podzemní 
vodě. Kysličník uhličitý je 
vulkanického původu a je 
tak čistě přírodní. K léčbě 
dýchacích cest jsou 
využívány inhalace 
minerálních vod, 
ke kterým jsou v případě 
potřeby přidávány 
přírodní soli, nebo odvary 
z bylin. Blahodárně působí 
také sauna, solné jeskyně 
a minerální koupele s přísadou 
soli z mrtvého moře. 

Pro více informací navštivte www.ensanahotels.com

UŽIJTE SI SKVĚLOU RODINNOU DOVOLENOU 
V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 
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spravoval hrabě Kristian August Seilern-Aspang, významný 
úředník na vídeňském dvoře. V době, kdy panství převzal, vů-
bec netušil, jaké bohatství skrývá.
Sirný pramen na svém pozemku objevil kostelecký občan Jan 
Zbořil. Léčebné účinky tohoto zázračného pramene – blaho-
dárný vliv na revmatismus, otoky a pohybový aparát a  jeho 
poruchy – obyvatelé zjistili záhy. Nicméně teprve když se 
o  pramenech v  místní kronice roku 1742 napsalo, že jejich 
voda léčí „otokem a dřením údy stižené a zdravé chrání před 
onemocněním“, lukovská vrchnost byla ochotna za  jejich 
pronájem odpustit panu Zbořilovi jednodenní robotu.  Ale 
ke zbudování lázeňského komplexu byla stále daleká cesta – 
pro potvrzení o léčivosti zdejšího sirnatého pramene se muse-
lo až do Vídně k místním lékařům. Ti naštěstí opravdu potvr-
dili léčivé účinky tohoto „kosteleckého zázraku“ a tak mohly 
být postupně vystavěny dřevěné lázeňské budovy známé jako 
„panské lázně“ spolu se zámkem Lešná ve stylu doznívajícího 
baroka. Do těchto „panských lázní“ měla ovšem přístup pou-
ze vrchnost.
Převrat pro lázně nastal v roce 1899, kdy areál koupili man-
želé Mašláňovi společně s doktorem Janem Kovářem. Láz-
ně byly přebudovány na  moderní léčebné středisko, kte-
ré dokonce převyšovalo požadavky 
tehdejší doby.  Sestávalo se ze dvou 
lázeňských vil – Maxe a Moritze, dále 
z  budovy lázní, ve  které probíhaly 
jednotlivé procedury a  z  „centrál-
ní“ budovy lázní, která fungovala 
jako recepce a  ubytovna. Vily Max 
a Moritz byly vybudovány ve stylu se-
lské secese podle návrhu architekta 
Dušana Jurkoviče. Na  radu ředitele 
luhačovických lázní v  nich byly za-
vedeny nové balneologické léčebné 
metody. V suterénu obou lázeňských 
budov byly vany, kde se prováděla 
léčba sirnatou vodou z blízkého pra-
mene. I díky těmto budovám se lázně 
staly kulturním a společenským cent-
rem kraje s bohatým společenským životem, v sezóně navíc 
s pravidelnými koncerty. O nedělích a svátcích je navštěvo-
valo až 1500 lidí.
A jak to vapadá v lázních dnes?
Již přes dvacet let s v kosteleckých lázních léčí zejména rev-
matické choroby, bolestivé syndromy šlach, úponů, burz 
a  kosterních svalů včetně postižení prací s  vibrujícími ná-
stroji a mimokloubní celkový revmatismus. Dále se zde léčí 
artróza kyčelního a kolenního kloubu, artróza a polyarthro-
pasy s postižením ručních a nožních kloubů, ostatní sero-
negativní spondylarthritidy, psoriatická artritida, Reiterův 
syndrom, Bechtěrevova choroba, atopický ekzém, lupénka, 
akné a další onemocnění kůže a pohybového aparátu.

LÁZEŇSKÝ DŮM PERLA, LEDNICE
Lázeňský dům Perla situován v  malebné obci Lednice vás 
upoutá nejen svoji nabídkou, ale také hlavním pilířem, jodob-
romovým minerálním pramenem. Tento třetihorní poklad má 
svá naleziště nedaleko lázeňského domu Perla, a to v Char-
vatské Nové Vsi v hloubce 1250 metrů. Solanka je díky vyso-
kému obsahu jódu jednou z nejkvalitnějších pramenů v celé 
Evropě a  díky jejímu chemickému složení silně připomíná 

mořskou vodu. Ne nadarmo se říká, že v  Perle máte Mrtvé 
moře na dosah ruky. 
Jodobromová voda působí blahodárně na pohybový aparát, 
léčí cévní a neurologické nemoci, gynekologické potíže a sta-
vy po  popáleninách. Mimo léčebných a  omlazujících schop-
ností je také vysoce regenerační a účinky přetrvávají 6–9 mě-
síců. V Perle ji aplikují pomocí jodobromových koupelí, které 
napomáhají mimo jiné ke snížení tlaku, prokrvení organismu, 
léčí revmatické choroby a zánětlivá kloubní onemocnění.  
Jednodenní lázně
Lednické lázně nově připravily ambulantní balíčky pro ty, 
kteří jsou neustále v jednom kole. Balneo provoz je otevřen 
denně včetně víkendů a  svátků a  lze si tak naplánovat tyto 
nové ambulantní balíčky. Stačí se jen telefonicky objednat 
a dopřát si na hodinku či dvě pořádnou relaxaci. Například 
balíček Kleopatra. Tento magický rituál krásy bude pro všech-
ny dámy výborným dárkem. Najdete v něm koupel královny, 
masáž, tělový peeling, zábal a olejovou péči. Krásným doplň-
kem k balíčku je vydatný oběd v  lázeňské restauraci a  sada 
tělové kosmetiky značky Afrodita, která si vás podmaní svou 
nádhernou vůní.
Jodobromový zázrak

V  Perle pro Vás připravili nový poby-
tový balíček, který je plný jodobromo-
vých koupelí a masáží. Celkový účinek 
Solanky mimo jiné reguluje vysoký 
tlak, podporuje výživu tkání, pomáhá 
při léčbě osteoporózy a  má vynikající 
hojivé účinky.  Balíček je navíc doplněn 
o uhličité plynné koupele, které zvyšují 
tvorbu buněčného cukru, zlepšují pro-
krvení mozku, srdečního svalu, konče-
tin, klesá krevní tlak i  otoky.   Masáž 
zlatem a  klasická masáž už pak bude 
jen třešnička na  dort pro vaše zno-
vuzrozené tělo.

LÁZNĚ JUPITER – PRAHA
Máte pocit, že se na vás valí povinnosti 

ze všech stran a že už to pomalu nezvládáte? Chtěla byste na-
brat novou sílu a energii  a přitom nemáte čas na delší lázeň-
ský pobyt? Potřebujete alespoň na chvilku vypnout a toužíte 
být hýčkána? Nečekejte na nic a vyrazte do Prahy. Luxusní láz-
ně Jupiter připravily jedinečnou nabídku zahrnující více než 
100 procedur. Užijete si hýčkání i zkrášlování. 
Lázně Jupiter přichází s  velmi rozmanitou nabídkou, která 
musí upokojit každého, kdo se chce nechat hýčkat, součas-
ně i  ty, kdo se rozhodli zhubnout či chtějí jinak zkrášlit své 
tělo i ty kdo potřebují pomoci při řešení různých zdravotních 
problémů. Velkou část nabídky tvoří masáže, a  to klasické 
i méně známé exotické. Jednou ze specialit je chiromasáž, při 
které dochází k perfektnímu uvolnění oblasti páteře, dekol-
tu a  současně i  obličejových svalů. O  této masáži se hovoří 
jako o zázračné: Byť trvá jen 20 minut, budete odcházet per-
fektně uvolnění a plní nové síly. Další specialitou je exotická 
hammam masáž, při které se používá unikátní očistná pěna. 
Tato masáž pomáhá omlazovat celé tělo. V nabídce je podtla-
ková či speciální lymfatická masáž. Kromě masáží lázně nabízí 
i neinvazivní zkrášlující procedury. Mezi nejoblíbenější patří 
bezbolestná liposukce, pomocí které lze efektivně hubnout 
a současně tvarovat tělo. Navíc si při ní krásně odpočinete.

Ani „zdravý 
člověk“, kterého 

trápí pouze menší 
problémy, by se 

lázním  
neměl vyhýbat.
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ČISTÉ LÉTO 
BEZ VIRŮ

SOUČASNÁ SITUACE NÁS DONUTILA SE  
ZASTAVIT A TROŠKU SVŮJ ŽIVOT PŘEHODNOTIT. 
ČISTÝ DOMOV UŽ NENÍ JEN ZÁLEŽITOSTÍ 
ESTETICKOU, ALE PŘEDEVŠÍM ZDRAVOTNÍ.  
MUSÍME SVŮJ DOMOV ZBAVIT VIRŮ A BAKTERIÍ, 
ABYCHOM NEOHROZILI SVŮJ ŽIVOT... 
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NNaštěstí je pryč doba, kdy byste si 
museli při vytírání namáhat záda 
či kolena a po mytí oken necítit 
svaly na  rukách. A  vysavač jako 
jeden z  nejdůležitějších úklido-
vých pomocníků dosáhl obrov-
ského pokroku. Na trhu jsou vý-
konné úklidové stroje, které byly 
donedávna výsadou specializo-
vaných firem. Multifunkční vysa-
vač reprezentuje vysávání mokré 
i  suché s dalšími funkcemi, jako 
je například šamponování nebo 
třeba vysávání se sáčkem či 
bez. Dražší modely umožňují-
cí i  hloubkové čištění koberců 
pak mají navíc vodní filtr se se-
parátorem, který je považován 
za  jeden z nejkvalitnějších. Kro-
mě možnosti mokrého vysávání 
mají navíc víceúčelové vysavače 
větší objem nádoby na  nečis-
toty a  nabízejí široké spektrum 
nástavců pro různé podlahové 
krytiny. Dalšími funkcemi jsou 
schopnost vytíraní podlah, mytí 
oken či parní čištění. Funkce fou-
kání vám umožní nejen rychlé 
nafouknutí matrací, ale pomůže 
i při uvolnění ucpaného odpadu. 
Nicméně oproti klasickým podla-
hovým vysavačům mohou mít ty 
multifunkční větší rozměry a být těžší.

VYSAVAČE S PÁROU A VYSAVAČE  
S VODNÍM FILTREM A SEPARÁTOREM 
U těchto vysavačů můžeme mluvit o domácím použití nebo 
jako o profesionální výbavě. Vysavače, které se vyznačují vod-
ním filtrem a  separátorem, vysávají suché i mokré nečistoty 
nebo kapaliny a zachycují vše do nádoby s vodou. Umožňu-
jí čistění vodou, tzn. praní koberců, sedaček, vytírání dlažby 
apod. (NE párou). Můžeme si pořídit i  vysavač 4 v  jednom, 
kdy získáme zároveň čističku vzduchu, vysavač s vodní filtra-
cí, vysavač s funkcí vytírání a aromaterapii v jednom. Vzduch 
s nečistotami proudí do vodní nádrže, kde se “propere” a vy 
můžete zhluboka dýchat čistý a zdravý vzduch. Proč pořídit 
právě vysavač s vodním filtrem? Protože mokrý prach nepole-
tuje. Díky nasátí nečistot, alergenů a prachu do vodní nádrže, 
kde se namočí, není šance, jak by se dostaly zpět do  vzdu-
chu. Technologie filtrace vodou „propere“ vzduch v prosto-
ru, pohltí veškeré nečistoty, dokonce i alergeny, bakterie, viry 
a tímto způsobem znatelně zlepšuje a ozdravuje tamní klima.  
Mokré čištění koberců či čalounění vás zbaví prachu i skvrn. 
Čistící koncentrát je pod tlakem vstřikován na  čalounění či 
koberec a nečistoty jsou hned automaticky vysávány do ná-
držky s vodou. Velké množství proudícího vzduchu opět vlh-
kost i s nečistotami odstraní. Rozpustí a odstraní se tak většina 
nejhouževnatějších skvrn. Pokud to tedy shrneme, co vše vám 
vysavač vodním filtrem a separátorem nabízí?
• čištění vzduchu a aromatizace
• suchá inhalace

• vysávání
• vytírání
• kompletní čištění čalouně-
ní, matrací a mnohem více...

RUČNÍ A TYČOVÉ  
VYSAVAČE
Ruční vysavače se díky svému ob-
jemu hodí spíše na  drobné úkli-
dy, např. vysávání drobků, chlupů 
na  čalouněních a  jiné. Tyto vysa-
vače se většinou prodávají bezsáč-
kové. Tyčové vysavače mohou být 
akumulátorové, tedy bez šňůry 
s  baterií nebo s  dobíjecí stanicí. 
Stojací tyčový vysavač je takový, 
který nemusí mít dobíjecí stani-
ci. Prodávají se i  kombinované, 
a  to ruční, který je zabudovaný 
do tyčového a v případě potřeb jej 
můžete vyndat. Vyznačují se úspo-
rou místa a  jednodušším ovlá-
dáním. Jsou vhodné na  plovoucí 
podlahy a  dlažby. Jestli se tedy 
nechcete tahat s  ničím těžkým 
a  dáváte přednost lehkým kom-
paktním přístrojům, pak zvažte 
právě ruční a tyčové vysavače. Ty 
už dnes dávno nefungují jen jako 
nepříliš účinný doplňkový nástroj, 
naopak – ty nejlepší jsou vysoce 
výkonné a mohou se stát skvělým 

pomocníkem. Tyčové bezšňůrové vysavače mohou bez problé-
mů nahradit klasické podlahové. Potřebná výkonná cyklonová 
technologie se stará o maximální účinnost vysávání a dlouhodo-
bě vysoký sací výkon. V takovém případě mohou tyto vysavače 
poskytnout kvalitní výsledky úklidu, což podporují i  výkonné 
lithiové baterie, které umožní vysávání v rozmezí 55 až 75 minut 
dle napětí baterie podle modelu. Taková výdrž zajistí, že během 
vysávání i velkého bytu nemusíte přerušovat úklid kvůli dobíjení. 

ROBOTICKÉ VYSAVAČE
Velkým hitem posledních let jsou automatické vysavače, kte-
ré odstraňují nečistoty na základě zvoleného programu, po-
mocí podtlaku. Zatímco člověk při vysávání kontroluje čistotu 
podlahy jen od oka, robotické vysavače na to jdou mnohem 
vědečtěji a  jsou opatřeny speciálními optickými snímači pra-
chu, které vidí více. Výhodou je také úspora času a pravidel-
nost úklidu, jelikož je můžete nastavit tak, aby robot uklízel 
ve  vaší nepřítomnosti. Funkcí odloženého úklidu disponují 
dražší modely. Některé lze nastavit manuálně, přímo na  ro-
botovi. Pro milovníky moderních technologií existují modely, 
které se ovládají pomocí mobilní aplikace. Nevýhodou je men-
ší velikost odpadního prostoru. S tím už si ovšem dobré vysa-
vače umějí poradit. Největší novinkou totiž je, že si můžete 
pořídit i model s funkcí automatického vysypávání sběrného 
koše. To vám umožní zapomenout na vysávání na celé týdny. 
Jednorázový sáček na nečistoty uvnitř čistící stanice pojme až 
30 sběrných košů robota. Jeho praktické zpracování znemož-
ňuje únik prachu a nečistot zpět do okolí. Jakmile je čas sáček 
vyměnit, indikátor na stanici vás upozorní. 

Vysavače s vodním filtrem 
a separátorem nemají 

žádné sáčky ani filtry, stačí 
měnit pouze vodu. Tímto 

nevznikají žádné dodatečné 
náklady za jejich nákupy. 
(Nákupy sáčků a filtrů)
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Tuto funkci nejvíce ocení majitelé domácích mazlíčků, kteří 
měli problém s  tím, že se nádoba brzy zaplnila psími chlu-
py a nečistotami a robot pak nedokončil čistící cyklus. To už 
v tuto chvíli je jen historií.
Robotický vysavač je vhodný zejména do  velkých místností 
nebo do bytů bez prahů, s  tvrdými podlahami nebo kober-
ci s nízkým chlupem. Zakoupit můžete vysavače s  rotačními 
kartáči, ale i  bez. Robotický vysavač bez kartáče disponuje 
menším sacím výkonem než ty s  kartáči. Dva kartáče, které 
se točí proti sobě, si poradí s  téměř každou nečistotou. Vy-
bírat budete také podle počtu programů a nastavení. Vždy 
je dobré zvolit vysavač, který dovede uklidit i rohy a pojede 
důsledně kolem stěn. Podle zkušeností si uživatelé většinou 
volí programy na úklid celých místností, i když vysavač nabízí 
více možností. Před koupí je vhodné vidět vysavač v akci, kvůli 
efektivitě vysávání, využití kartáčů a jejich spolehlivost v od-
straňování nečistot a prachových částic. Asi k největší doko-
nalosti patří set vysavače a mopu, které jsou synchronizované 
tak, aby vysavač vysál nečistoty a mop poté vytřel. 

CENTRÁLNÍ VYSAVAČE
Centrální vysavače jsou rozšířené zejména v  severských ze-
mích. Praktické jsou ale také ve vícepatrových bytech, protože 
se vyhnete tahání vysavače po jednotlivých místnostech. Prin-
cip je jednoduchý. Někde v suterénu je umístěna sací jednot-
ka s odlučovačem prachu a všude po domě je rozvedeno sací 
potrubí, které je v jednotlivých místnostech zakončeno speci-
ální zásuvkou. Do ní stačí zasunout hadici a můžete vysávat. 
Nevýhodou je jejich vyšší cena. Zásobník na prach je opravdu 
velký, stačí ho vyprázdnit párkrát za rok. 

VYSAVAČ  
S DEZINFEKČNÍ LAMPOU
Pokud hodláte domácnost zbavit alerge-
nů všeho druhu s opravdu dokonalou peč-
livostí, skvělým pomocníkem je antibak-
teriální vysavač vybavený speciální UVC 
dezinfekční lampou, která svým zářením 
zajistí odstranění roztočů, bakterií, virů 
i  plísní. Stejný typ lampy používají i  ne-
mocnice, UVC (ultrafialové) světlo, které 
vzniká v lampě uvnitř vysavače, uvolňuje 
neviditelné ultrafialové paprsky určité 
vlnové délky a  poškozuje tak DNA pra-
chových roztočů, bakterií, virů a jiných pa-
togenů. Ničí tím jejich schopnost množit 
se a  způsobit onemocnění. UVC 
světlo 100% zabije veškeré druhy 
bakterií, virů, plísní, ale také hub, 
a to během přibližně dvou vteřin. 
Kromě UVC dezinfekční lampy 
podporuje tuto schopnost vý-
konné sání, vysoce kvalitní HEPA 
filtry (s označením H12 a vyšším). 
K dokonalému odstranění nečis-
tot pak mohou pomoci speciální 
kartáče atd. Vysávat je s takovým 
vysavačem možné nejen kober-
ce, ale také čalouněný nábytek, 
lůžko a další doplňky, v nichž se 
drží prach (např. tapety). 

SOFISTIKOVANÉ MOPY
Na staré hadry zapomeneme a pořídíme si mop s praktickým 
pedálem, se kterým bez zbytečného ohýbání a namáčení ru-
kou ve špinavé vodě setřeme jakýkoli povrch. Ovšem pozor – 
není mop jako mop. Na našem trhu existuje celá řada druhů, 
jež se liší materiály, způsobem ždímání, velikostí i tvary. No-
vinkou na trhu mopů je systémový mop, který umožňuje vytí-
rání podlahy pouze čistou vodou. Tento mop striktně oddělu-
je čistou a špinavou vodu – ta během ždímání odchází na dno 
kbelíku. Toto kouzlo je skryto ve dvou kbelících zasazených 
do sebe. A právě díky němu bude vaše podlaha krásně čistá.
Vždy si musíme také uvědomit, jaký povrch budeme ošetřo-
vat. Velmi módní jsou dnes dřevěné podlahy, o ty je ale nutné 
se dobře starat. Je potřeba si ujasnit, o jaké dřevo se jedná, 
zda přírodní, neošetřené, olejované anebo lakované. Při vy-
tírání dřevěné podlahy je důležité si uvědomit, že přírodní 
dřevo si vždy vytvoří vlastní patinu a obecně se má za to, že 
není na dřevo vhodné používat velké množství vody. Při vytí-
rání podlahy je proto lepší použít mop s integrovanou nádrží 
na sprejování anebo mikrovláknový mop a sprejovací lahev.
Vhodný mop by měl být především kvalitní a něco vydržet. 
Proto dejte přednost značkovým výrobkům prověřených fi-
rem, kteréžto se specializují na úklidové pomůcky. 

CHYTRÉ HADŘÍKY
Sady hadříků z mikrovlákna kombinují různé struktury povrchu 
hadříků. Když budete postupovat dle doporučení na obalu, ob-
vykle již nic jiného na úklid nebudete potřebovat. Jen při velmi 
silném znečištění je nutné je zkombinovat ještě s ekologickým čis-
tičem. Jen pozor na častou chybu. Mikrohadříky se používají jen 

suché nebo mírně navlhčené, nikdy úplně 
mokré. Na  trhu jsou i  hadříky z  recyklu 
nebo z přírodních materiálů. V  regálech 
s  úklidovými pomocníky můžete najít 
také vlhké utěrky nebo ubrousky buď spe-
ciální – na sklo, plasty nebo dřevo, nebo 
univerzální.  Velkými pomocníky jsou také 
různé houbičky, kterými snadno vyčistíme 
jakoukoliv odolnou skvrnu. 

EKOLOGICKÁ NANOPĚNA
Horkou novinkou je čistící a  současně 
impregnační pěna s  výhodami moderní 
nanotechnologie. Nano pěna čistí, leš-
tí, impregnuje a  konzervuje nejrůznější 
hladké povrchy. Na ploše ošetřené tou-

to pěnou se po  následujících 
několika desítkách minut klidu 
samostatně vytvoří neviditel-
ná ochranná nanovrstva, která 
na  několik měsíců zvyšuje její 
odolnost před znečištěním. Pro 
další čistění povrchu, který byl již 
ošetřen nano pěnou, není tře-
ba žádná chemie, jen obyčejná 
voda. Pracnost úklidu se zmenší 
až na  čtvrtinu doposud běžně 
potřebného času. Skutečný úklid 
nano pěnou se totiž může konat 
jen dvakrát do roka. A máte vy-
staráno.

Pro další čistění 
povrchu, který byl 
již ošetřen nano 
pěnou, není třeba 
žádná chemie, jen 

obyčejná voda. 
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RITUÁLY  
V PARTNERSKÉM 

VZTAHU
„JSME JEDNOU NOHOU V MINULOSTI, 
HLAVOU V BUDOUCNOSTI A TĚLO SE 

TRHÁ V PŘÍTOMNOSTI“

„MY. SLOVO, KTERÉ NENÍ AŽ TAK ROZSÁHLÉ SVOU FORMOU, ALE ZATO JE 
VELMI ROZSÁHLÉ SVOU HLOUBKOU. MY JSME TI, KDO TVOŘÍ HLOUBKU TOHO 

SLOVA. TVOŘÍME JÍ VZTAHY, KTERÉ MEZI NÁMI VZNIKAJÍ. POKUD SE BAVÍME 
O VZTAZÍCH, TAK O VZTAZÍCH PARTNERSKÝCH. A PROTO JSEM SE OBRÁTILA 

NA PORADCE PARTNERSKÝCH VZTAHŮ, LUCIANA KANTORA, KTERÝ NÁM 
OBJASNÍ VÝZNAM SLOVA RITUÁL, PROTOŽE KOMBINACE SLOV „MY“ A RITUÁL 

JE POUTEM LÁSKY, DÍKY KTERÉ SE NAŠE SPOLEČNÉ TRÁVENÍ ČASU S NAŠÍM 
PROTĚJŠKEM NAZÝVÁ VZTAHEM. V TAKOVÉM VZTAHU SE NACHÁZÍ I XX A XY. 
A TI NÁM NÁSLEDNĚ POTÉ POVÍ SVŮJ PŘÍBĚH O JEJICH PARTNERSKÉM ŽIVOTĚ.
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MĚJME RITUÁLY, ZASTAVME ČAS
Dřív, než se začneme o samotných rituálech bavit, bude potřeba 
čtenáře vůbec seznámit s  tím pojmem rituál. Co to rituál vlast-
ně je? Jednotná definice neexistuje, to je jedna věc. Druhá věc 
je, že rituál je zastavení v lineárním čase. Je to takový ten patník 
na naší životní cestě, abychom, když se ohlédneme, viděli důležité 
situace. No a pak jsou rituály běžného života a rituály přechodo-
vé, například narozeniny, Vánoce, svatba. V partnerském životě 
se rituály zakládají na určitých přikázáních, v rámci seznamování. 
A tam je dobré vědět, že rituály, které vznikají v té seznamovací 
fázi, nemusejí být tak produktivní jako u dlouhodobých partner-
ských vztahů.

Tedy se v průběhu vztahu rituály mění, prohlubují, jinými slovy – 
nezůstávají stejné? 
Ano. Když už tam pár rituály má, je důležité vědět, že díky nim 
vztah kotví v čase. Třeba velký rituál pro rodinu je společné jídlo. 
Lidé si spolu sednou ke stolu a čas se najednou zastaví. Svět v tu 
chvíli nemá takovou hodnotu jako to, že jsme tady všichni spolu, 
právě teď. Tak to je rituál, který je produktivní vždycky, ale aby 
fungoval, tak každý účastník toho rituálu musí ten rituál chtít. 
Taky se občas stane, že ty rituály se přeženou a jeden z toho páru 
už ten rituál nechce. Pak je dobré ho reformulovat nebo nahradit 
jiným rituálem. Teď mě napadá. Třeba z toho rodinného života – 
pokud je rodina s dětmi a děti dospějí do puberty a rituál objíždět 
každý rok hrady a zámky začíná být kontraproduktivní, protože 
začíná být nositelem obrovských třenic, v rámci rodiny. Protože 
ten puberťák nechce jezdit na zámky, pro něj je to nuda. 

Může ale nastat situace, kdy se jeden z páru nebude chtít vzdát 
rituálu v tom začínajícím vztahu a bude ho stále vyžadovat, co se 
stane pak?
Pokud jeden z toho páru nepochopí, že rituál už není udržitelný 
a neustále ho vyžaduje, tak místo toho, aby ten vztah podporo-
val, začíná ho ničit. Najednou totiž chce něco, co je nedosažitelné. 
Proto je potřeba rituál změnit, nebo ho natočit jiným směrem tak, 
aby to vyhovovalo oběma, a aby to oba chtěli.

MUŽ POVÍDÁ A ŽENA SE TVÁŘÍ 
Když to vezmeme z pohledu rozvíjení rituálu, čím to začíná 
a čím to končí? 
Když se potkají dva lidé, tak na základě nějakých biolo-
gických vzorců, a hlavně čichu a oťukávaní. Jsou vy-
měněné role. Muž povídá a žena se tváří. No, 
a když se oťukají, tak se uzavřou a vznik-
nou rituály, které jsou velmi uzavřené. 
Jsou to pouze oni a jejich rituály. Jsme 
jenom my dva a nikdo jiný není mezi 
námi. No, ale příroda je moudrá 
a ten vztah se začne rozvolňovat, 
aby mezi ty dva mohla vstoupit 
nějaká generalita – dítě. S tím se 
vztah otvírá světu i ostatním. Díky 
tomu se rituály rozvíjejí.

Každý máme své rituály, které 
jsme měli ještě dříve, než jsme 
poznali svůj protějšek. Měli by-
chom si své rituály uchovávat? 
Když někdo má svůj indivi-
duální rituál, tak je to něco, 

co nezasahuje do partnerského života. Ale když se rituál zasadí 
do chodu, tak je to také milník pro toho druhého, protože on už 
má v hlavě: „Jo, je čtvrtek, jasně, žena půjde cvičit“. Takže je uko-
tven v tom čase a je to něco, co dává tomu vztahu řád. A teď mě 
napadla taková paralela – když ten muž najednou zjistí, že jeho 
žena třikrát nebyla cvičit, tak najednou v tom konceptu začíná být 
podezření. Protože něco bylo dané, bylo to tak a najednou – už to 
není. Takže, ano, je to důležité mít své individuální rituály.

Co když nastane situace, kdy jeden z párů nebude souhlasit s ri-
tuálem, který jeho partner vykonává, viz. to cvičení například? 
Tam je důležité nedávat ultimáta „mně to vadí“, „buď, anebo“. 
Tam pak začíná konflikt. Jde o  to si to vysvětlit. „A  co ti vadí 
na tom, že tam chodím, že chodím cvičit? Co je na tom špatného? 
Chceš se mnou trávit čas, nebo chceš trávit svůj separátní čas? Já 
nevím.“ A to je problém, protože pokud já budu vědět, v čem je 
problém, tak se ten problém dá řešit. Je potřeba říct: „Pro mě je 
to velmi důležité, a pokud to nebudu dělat, ve chvíli, kdy bude-
me spolu, tak budu mít plnou hlavu toho, že jsem chtěla tohle 
dělat a nemůžu.“ Já velmi často používám metaforu toho, když 
slečna si vyhlídne vrcholového fotbalistu. On je skvělý a úžasný 
a fascinuje ji. Začnou spolu chodit. Po čase se může stát, že on 
jde na trénink a ona se ho zeptá: „A ty jdeš zase na trénink?“. 
Tam je důležité říct: „Ano, jdu. Chceš se mnou trávit čas? Dám ti 
jiný čas, ale ne tenhle“. Když ten muž opustí svůj rituál – jakože 
byl fotbalistou a přestane být fotbalistou, tak přestane být pro tu 
ženu zajímavý. Protože na počátku vztahu on byl fotbalista. Takže 
jestliže ta žena, vrátíme-li se k tomu cvičení, přestane cvičit, tak je 
velká pravděpodobnost, že půjde s váhou nahoru. A to je ta me-
tafora. Jde o to říct: „Jestli máš pocit, že se ti málo věnuji, pojďme 
najít jiný společný čas, společný rituál.“ Lidi, kteří pronášejí útoky 
na separátní rituály, strádají v tom společném rituálu. 

NA ZAČÁTKU NADŠENÍ, NA KONCI STEREOTYP
Zaměříme se opět na ty společné, partnerské rituály. Měly by 

naplňovat pár jako celek. Může se stát, že jednoho 
z těch partnerů přestane naplňovat? 

Ano může. Může se stát, že jednoho z páru 
přestane rituál naplňovat. Už je to takové 
vyčpělé. Například si otevřou láhev červené-

ho a pustí si film a každý si o tom přemýšlí 
po svém. Protože původní rituál byl, 

že s nadšením a očekáváním otevře-
li tu lahev vína a nadšeně se podí-
vali na ten film a přitulili se k sobě, 
potom si o  tom filmu povídali – 
jenže to už je vyčpělé a stereoty-
pní. A to je právě jakoby to přežití 
toho rituálu. Tak tedy „pojďme dě-
lat něco jiného, co nás bude bavit, 

kde se budeme cítit jako 
my.“ Musíme dávat pro-

stor k tomu se o tom 
bavit. 

Jsou lidé, kteří se právě 
bojí těchto změn… 
Náš mozek je postaven 
do  tří úrovní. Ta první 
úroveň, to je taková ta 
pudová část, kterou my 
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A n d r é s  B A r B A

Město světla
Ve městě San Cristóbal se náhle objeví 
skupina 32 dětí. Nejstarším je třináct 
let, mluví neznámým jazykem, oblečené 
jsou ale současně. Po jednom z konfliktů 
začínají mizet děti obyvatel městečka.

H o n z A  V o j t k o

Vztahy a mýty
Známý párový terapeut napsal průvodce 
moderními vztahy. Bez stereotypů a bez 
bullshitu, jak rád říká. Jeho odborně, 
ale s nadhledem napsaná kniha dokáže 
zároveň čtenářům dodat klid.

z u z A n A  d o s t á l o V á 

Soběstačný
Co si jedenáctiletý Štěpán počne ve chvíli, 

kdy se jeho táta nejspíš zbláznil, jeho máma 
vzdychá a vypadá to, že jí není dobře. 

Hrdina nového románu si přeje hlavně co 
nejrychleji vyrůst a být soběstačný. 
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nejsme schopni ovlivnit. Druhá úroveň je emotivní a v té emotivní 
oblasti je obrovský odpor ke změnám – to je ve všem, nejenom 
v partnerském vztahu. A aby se tohle nějak překonalo, je důležité 
dát prostor k tomu, říkat novým změnám a věcem „Ano, je to 
dobře“. 

NETLAČ! ZABIJEŠ NÁŠ VZTAH
V případě změny rituálu, jak tu změnu prosadit do chodu part-
nerského vztahu?
Rituál je něco, co kotví. Pokud ten rituál je funkční, uzavře tu 
skupinu do toho my – máme společnou štědrovečerní večeři, 
my jdeme spolu do kina, my jdeme na oběd. Když je tam to 
my, tak to ten vztah kotví. Ve chvíli, kdy se ten vztah dostane 
do nějaké krize, a jsou tam nějaké zdravé rituály, tak ony jsou 
schopny to narovnat. Tam je důležité, aby rituál byl používán 
uvážlivě a aby nebyl vynucován. Například: Je nedělní oběd, 
vztah je v krizi, tak já ten rituál toho oběda mohu nabídnout, 
ale nikoli prosazovat. Kdybych ho chtěl prosadit tlakem, tak ho 
vlastně zabiju.

KRACH VZTAHU ANEB MÍSTO PUSY ZOBANEC
Určitě nastávají situace, kdy je jeden z páru zatížený svou prací, 
studiem a jinými povinnostmi. Tím pádem se ty rituály nikam ne-
posouvají ani neprohlubují, co potom?
Víte co, ony některé ty rituály jsou časově náročné, ale jsou 
rituály časově nenáročné. Já jsem kdysi řekl, že vztah začíná 
chřadnout ve  chvíli, kdy se například z  toho rituálu ranního 
příchozího polibku stane zobanec. Ti lidi to potom dělají z po-
vinnosti, protože by se to „mělo“. Pokud je například muž za-
neprázdněný, jde o to říct: „Jo, fajn. Vidím, že se chceš dostat 
na nějakou pozici. To je super, ale já jen potřebuju najít nějaký 
prostor pro nás dva, abych cítila, že jsme opravdu spolu“.
Žena totiž teritoriálně žije v  tom svém bytě, domě, pelíšku, 
a  i  když jde pryč, tak si ještě chvíli nese v  hlavě ten domov. 
Kdežto muž, když přichází domů, tak on je teritoriálně mimo 
dům. Takže, když přijde domů, najde si nějaké okno do světa 
– televizi, počítač. Tedy velmi dobrým rituálem je takový ten 
separační rituál, kdy žena ho nechá v klidu a jdou si spolu na-
příklad vypít kávu a zastaví to. A až teprve v té chvíli mu může 
začít vyprávět věci o tom, jak se měla, co děti atd.

Jakých chyb se páry v rituálech dopouštějí? 
Tím doporučením. „Oni to dělají taky, tak my to taky budeme dě-
lat“. Ten rituál má být něco, co přijde, zastaví nás a my si řekneme 
„tak a tady jsme my“.

Na začátku jste se zmínil o tom, že i svatba je rituálem. Když se 
naskytne pár v krizi, je tím odrážecím můstkem právě ten sva-
tební obřad?
No, ti lidi to podvědomě dělají. Když je krize, tak se vracejí třeba 
zpátky k těm fotkám, ke svatebnímu videu – „Pamatuješ na to, 
jak tam byla babička a ...“, jo? 
Je to vrácení k minulosti a páry se tam v době krize rády vracejí.

Proč se páry dostávají do krizí? 
Ve chvíli, kdy člověk pracuje s párem a chce ho posunout ně-
kam dál, tak se snaží ten pár vrátit tam, kde to fungovalo. 
Mnoho párů se totiž dostává do krize proto, že rituály, které 
měly, ztratily hodnotu. To samé s tou přivítací pusou. Já lidem 
říkám: „Pokud si tu pusu dáváte z povinnosti, tak si ji raději ne-
dávejte.“ Ti dva si ji musí dát, protože chtějí, ne protože musí.

SEX? POUZE POKUD CHCEME,  
NIKOLI PROTOŽE BYCHOM MĚLI
Vy jste se lehce zmínil na téma intimita. Jak to s tou intimitou, 
rituálem a páry vlastně je? 
Vezměte si například vědecké výzkumy. Ony píšou, kolikrát by se 
páry měly milovat. Pak mi sem přijde pár a říkají mi: „My spolu 
spíme jenom jednou za 14 dní.“ A že by měli… asi více. Já říkám, 
že nejde o to, kolikrát by měli, ale zda jim to takhle vyhovuje. 
Mám tu páry, které spolu spí třikrát ročně, ale pokud jim to vyho-
vuje, proč ne? Pokud to chceme a máme to, pak je to v pořádku. 
V případě, že to děláme, protože bychom měli, budeme k tomu 
mít časem odpor.

Možná, že je to důsledek toho, že na začátku vztahu ti dva chtějí 
být spolu, je tam ta počínající vášeň a s postupem času to opadá 
do určitého stádia, kdy se vášeň vytrácí. Neopadá tím i ten vztah? 
Tam jde o to, že lidé zaměňují intenzitu za kvantitu. A je normál-
ní, že sexuální apetit není stejný jako na začátku vztahu. Umíte si 
představit to, že chodíte do práce, kojíte, staráte se o domácnost, 
a  ještě se zvládnete s partnerem milovat několikrát denně? To se 
tam prostě ani nevejde. 

VÁZNE KOMUNIKACE? JE ČAS NA DĚTI
Jaký je váš názor na dnešní vztahy, kdy by se dalo říct, že se upí-
náme na smsky, facebook. Protože z padesáti procent dnešní ge-
nerace komunikuje na základě mobilních přístrojů, internetových 
sítí a tak dále… 
Dneska jsou ty vztahy hodně smskové, hodně facebookové a ono 
to dělá neplechu v té běžné komunikaci. Nedej bože, když si ti 
dva píšou v těch úžasných zkratkách, jj, mmnt, nvm. Pak je dobrá 
otázka, co dělat, když ta komunikace opadne – ona totiž záko-
nitě opadne. Na začátku je zamilovanost, kdy jsme hormonově 
přehlcení, ale pak to opadá. Na začátku muž dobývá a píše hezké 
sms, protože to v něm vznikalo, ale ve chvíli, kdy se vztah stabili-
zuje a je připravený na to, aby tam vstoupilo dítě, tak najednou 
ten fokus dá někam jinam. Už prostě nemá tu potřebu esemesek. 
A tam je potřeba, aby žena, popřípadě ten muž řekl: „Já potřebu-
ju vědět, že máš o mě zájem.“

Můžeme příchodem dítěte zabránit krizi ve vztahu? 
No, víte co, tohle není moc dobrá varianta. Může se tím ten vztah 
ještě více komplikovat. Pokud vztah uvadá a  lidi jsou bez dětí, 
tak mají právo, i po 14 letech vztahu, odejít a říct, že jim to už 
takhle dál nevyhovuje. A ve chvíli, kdy tam to dítě je, tak s tím nic 
neuděláme. Tím rituálem není příchod dítěte, ale očekávání. Jde 
o to rituál příchodu dítěte nepřepálit do toho stádia, že musíme 
mít dítě. 

Zajímalo by mě, jak je to s kompromisy. Jsou ve vztahu potřeba? 
Já s kompromisy nesouhlasím. Kompromis je to, že musí ustou-
pit oba. Já vám dám příklad. Žena bude chtít jít do kina. Tak je 
prostor pro odpověď ano nebo ne. Když to ženě nestačí, násle-
duje ještě otázka proč (smích). Tam jde o to, že já musím chtít 
jít do toho kina. Nemusí se mi ten film ani tolik líbit, mohou mi 
některé scény připadat až vtipné, ale tam jde o to, že já chci. Chci 
sedět vedle své ženy a cítit to, že jí je fajn a že se má dobře, pro-
tože koukáme na film a jsme spolu. Ona mi pak nemusí být nijak 
zavázána, protože jsem to chtěl já sám. Rozhodl jsem se jít, proto-
že jsem jí chtěl udělat radost, je to můj dárek pro ni. Je to něco, co 
jsem jí chtěl dát. A tam pak nejde o kompromisy, ale o to, udělat 
jí radost, protože to chci, ne protože musím.
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1. IDOLA – masážní hlavice
2. ALIKI – venušiny kuličky
3. MEDEA – duální vibrátor
4. ACH! – masturbátor pro muže
5. PREMIUM – Womanizer
6. MOXIE – vibrátor na klitoris
7. PLEIONE – vibrační kroužek

Největší síť prodejen s erotickým zbožím v ČR a SR 
• odborné poradenství kvalitně proškolené obslu-

hy • tisíce spokojených zákazníků • kvalitní záruční 
servis • výběr z širokého sortimentu pro ženy, muže 

a páry • rezervace zboží na prodejně po telefonu i 
na e-shopu • dlouhodobé slevové akce  

• nadstandardní otevírací doba 9:00 – 21:00

www.eroticcity.cz
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1.
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Trpíte častými migrénami, chronickými záněty, únavou, poruchami pozornosti či spánku, akné, ekzémy 
nebo trávicími problémy? Anebo se snažíte dodržovat zdravý životní styl a konzumujete pouze zdravé 
potraviny, ale i přesto nadále bojujete se zmíněnými symptomy? Pokud Vám opakované návštěvy 
u lékaře a množství různých vyšetření nepomohlo diagnostikovat příčinu Vašich zdravotních potíží, 
problém může spočívat v samotné potravině nebo ve více potravinách v rámci Vašeho jídelníčku.

CIŤTE SE LÉPE DÍKY SPRÁVNÝM POTRAVINÁM
Potravinová intolerance nemusí být pro člověka nebezpečná, avšak dokáže velmi znepříjemnit a negativně 
ovlivnit Váš každodenní život, proto by se neměla podceňovat. Nepříjemných symptomů potravinové 
intolerance, jejichž reakce se mohou projevit později, se zbavíte nejsnáze tehdy, jestliže správně identifikujete 
problémové potraviny a nahradíte je vhodnými alternativami.

Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak je možné zjistit intoleranci na potraviny, je prostřednictvím 
testu na potravinovou intoleranci.

JEDNODUCHÝ A EFEKTIVNÍ TEST NA POTRAVINOVOU INTOLERANCI
Test na intoleranci potravin vyvinutý společností Cambridge Nutritional Sciences je opravdu velmi jednoduchý 
a zvládnete ho bez problémů z pohodlí domova. Proces testování spočívá v odebrání vzorku krve z prstu, která 
je analyzována nejpřesnějším zařízením s využitím technologie microarray v našem centru ihned poté, co vzorek 
odešlete. Za 3 až 14 dní, v závislosti na druhu testu, od nás obdržíte komplexní a přehledný report s výsledky 
a identifikovanými problémovými potravinami zároveň s přesným postupem dodržování eliminační diety 
a vhodnými alternativními potravinami.

K dispozici je několik testů na intoleranci v různé škále druhů potravin.

TEST FOOD DETECTIVE
Představuje nejjednodušší a nejdostupnější test potravinové intolerance na 59 potravin. Tento test je zároveň 
bezpečný, rychlý a především přesný. Postup při odběru vzorku je stejný a výsledky jsou Vám zaslány na Váš 
e-mail již do 3 pracovních dnů od přijetí vzorku.

TEST FOOD PRINT 120+, FOOD PRINT 200+, FOOD PRINT VEGETARIAN
Testy Food Print 120+ a 200+ patří mezi vysoce přesné laboratorní testy uznávané odborníky, které detekují 
specifické IgG protilátky a zkoumají Vaše reakce na více než 220 potravin. Díky hloubkové analýze a komplexním 
výsledkům tak můžete Váš stravovací plán jednoduchým způsobem optimalizovat a nahradit problémové 
potraviny bezproblémovými alternativními produkty.

Zbavte se nepříjemných 
symptomů potravinové 

intolerance na celý život
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