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Máte rádi podzim? Tak v tom případě 
máte smůlu. Podzim už téměř neexistuje.  
Máme horké léto, které okamžitě vystřídá 
zima. Charakteristickým počasím je letos 
liják, či vichřice, po ránu nás už asi ne-
zaskočí přízemní mrazíky a topit musíme 
už od září. Takové ty dny, kdy se venku 
střídají snad všechny barvy, sluníčko svítí 
přes koruny stromů a romantika podzimu 
je všudypřítomná, ty se dají spočítat na 
prstech jedné ruky…  Ale zase na druhou 
stranu, znáte lepší alibi, proč si zalézt pod 
deku, vypít nějaký dobrý čaj a odpočívat, 
než že se venku čerti žení?
A až budete zažívat tuhle svoji chvilku 
relaxu a pohody, možná vám přijde vhod 
něco ke čtení. A to je ta správná chvíle 
pro to, vzít do ruky náš časopis. A co 
v něm tentokrát najdete? Rozhovor s he-
rečkou Míšou Maurerovou, článek, který 
vám poradí, jak se vypořádat se sníženou 
imunitou, což je v období, kdy bojujeme 
s bacily kolem sebe, hodně důležité. Ne-
zapomeňte si nastudovat i jak připravit 
zdravou svačinu a kam se na podzim vy-
pravit do lázní. 
Určitě vás zaujme povídání na téma jídel-
níček při kojení, nebo třeba rady, jaké vy-
brat vitamíny, pokud chcete podzim pro-
žít ve zdraví a v pohodě.
A to je to, co vám především přeji, pro-
tože bez zdraví a bez celkové pohody to 
v životě moc nejde. Tak krásný podzim 
a na shledanou zase za měsíc…

Editorial
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Těhotenství

Bohužel je to tak, že v těhotenství je imunitní systém lehce oslaben a hrozí 

tedy větší nebezpečí infekce. Na podněty totiž organismus reaguje spíše 

pomalu. Má to svůj důvod. Některé imunitní reakce by mohly vést k po-

škození plodu - je to přece jen „cizí” organizmus, který ve svém těle nosíte. 

Druhou stranou mince je bohužel to, že se vám může snadno stát, že vás 

skolí nějaký bacil.

rýMa a nachlazení 

v těhotenství



Právě proto je důležité dbát na preven-

ci a minimalizovat ostatní rizika. 

PreveNce
Vitamíny: v těhotenství je samozřej-

mě důležité jíst mnoho ovoce a zeleni-

ny. v tomto období to platí obzvláště. 

doplňujete tak průběžně vitamíny, kte-

ré napomáhají vašemu tělu, aby zůsta-

lo zdravé. vitamíny v podobě pilulek 

sice mohou být určitou náhradou, ale 

přírodní forma je přece jen lepší. 

Riziková místa: Nenavštěvujte místa s 

vysokou koncentrací lidí (kina, divadla, 

ale i mHd). zvláště se vyhněte místům, 

kde je vysoká pravděpodobnost, že na 

daném místě budou nemocní (lékař, 

nemocnice). Pokud už tam musíte, 

omezte návštěvu na minimum. U lé-

kaře si zavolejte předem, ať vás vezme 

bez čekání. 

Spánek a odpočinek: dostatečně 

spěte. Unavené a nevyspané tělo je pro 

bacily snadnou kořistí. Nestyďte se a 

odpočiňte si i v práci. dělejte přestáv-

ky, protáhněte se, nebo se naopak na 

chvíli pohodlně usaďte a zavřete oči. 

Nemusíte spát, i chvilka klidu se zavře-

nýma očima stačí. Pokud máte 

Pozor, Už je Tady!
Pokud se vám i přes všechna preventivní 

opatření nepodaří udržet si nemoc od 

těla, musíte si uvědomit, že není mož-

né to řešit tak, jako dříve. jistě, všichni 

ostatní by s obyčejným nachlazením dál 

chodili do práce. Pro vás to neplatí. Na 

jednu stranu se nemusíte bát, že taková 

rýma nebo nachlazení ohrozí vaše bu-

doucí miminko. Na druhou stranu, když 

je zanedbáte a rozvine se do horší ne-

moci, už určitá rizika hrozí. 

7 skvělýcH rad
1. zalezte do postele: důležité je dát 

tělu prostor pro vyléčení bez práš-

ků. Pokud budete i nadále cho-

dit do práce, porazí váš oslabený 

organizmus první bacil, na který 

narazí. Takže do pyžama a do po-

stele. aspoň si přečtete některou z 

knih, které máte na seznamu, až 

jednou bude čas.

2. Hodně pijte: doplňování tekutin 

je velmi důležité. dostatek tekutin 

svlaží hrdlo vyprahlé díky dýchá-

ní ústy, napomáhá ředit vznikají-

cí hleny. Nepijte mléko, protože 

to tvorbu hlenů spíše podporuje. 

a pokud už nemůžete ani vidět 

klasický horký čaj, zkuste horkou 

vodu s cukrem a citronem.

3. kuřecí nebo slepičí vývar: je lék na-

šich babiček. Pořádně silný, doma 

uvařený. vlastně spadá do katego-

rie horká tekutina, takže splňuje 

i předchozí bod. Nezapomeňte 

do vývaru přidat zeleninu (mrkev, 

petržel, celer, ale i cibuli) a pokud 

máte k dispozici petržel nebo ce-

ler, nešetřete.

4. vlhký vzduch: suchý vzduch je pro-

blémem, který může zhoršovat 

nachlazení především v suchých 

panelákových bytech. Naplňte 

zvlhčovač na radiátoru nebo ales-

poň dejte na okno obyčejný talířek 

s vodou (nezapomeňte vodu dopl-

ňovat). 

5. Hodně pod hlavu: Pokud máte 

polohovatelný rošt, zvedněte hla-

vovou část – tak, aby hleny mohly 

lépe vytékat nosem ven a nesté-

kaly do krku (tuhle radu ostatně 

časem použijete i u miminka, po-

kud bude mít rýmu). Pokud máte 

normální postel, přineste si hodně 

polštářů a dejte si více pod hlavu 

a záda.

6. Nezapomínejte na pestrou stravu: 

I když možná nemáte na nic chuť, 

nesmíte zapomínat na správnou 

výživu. Budete tak doplňovat vi-

tamíny díky zelenině a ovoci a na-

víc vaše budoucí miminko nebude 

strádat nedostatkem

7. Nevynechávejte lékaře: Pokud 

jste zatím nebyla u lékaře a léčíte 

se sama a situace se po několika 

dnech nelepší nebo se dokonce 

zhoršuje, zavolejte lékaři a do-

mluvte si návštěvu. rozhodně 

byste měla jít k lékaři, pokud vám 

výrazně stoupne teplota (více než 

38°c), zde již totiž hrozí riziko po-

škození plodu – zvláště v prvním 

trimestru.
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Foto: shutterstock.com

léky a TěHoTeNsTví
Kašel

samotný kašel vliv na plod nemá, ale pokud přetrvává dlouho, může organismus ženy celkově vyčerpat. jde o obranný 

mechanismus, který udržuje volné dýchací cesty a vzniká podrážděním citlivých míst v hrtanu, průduškách a průdušnici. Při 

prudkém výdechu dochází ke zvýšení tlaku v plících a tím se vypudí nežádoucí cizí těleso ven. kašel může být suchý dráždivý 

nebo vlhký s vykašláváním hlenu. Podle typu kašle se rozdělují léky na antitusika, která kašel tlumí, a expektorancia, která 

rozpouštějí hlen a usnadňují jeho vykašlávání z dýchacích cest. ze skupiny antitusik je možné ve druhém a třetím trimetru 

užívat například stoptussin, sinecod či Humex sirup. ambrobene patřící do skupiny expektorancií může žena užívat ve 

druhém a třetím trimestru gravidity. léky Bromhexin a mucosolvan výrobce nedoporučuje vůbec užívat po celou dobu tě-

hotenství, ale v určitých případech je možné udělat výjimku. Při závažnějších projevech kašle a silném zahlenění je relativně 

pro ženu bezpečné užívat přípravek acc long či acc 200. léky Guajacurana a codein se v těhotenství nemají užívat. Bylinné 

směsi a čaje proti kašli z jitrocele, mateřídoušky či lípy lze užívat jen po poradě s lékařem či lékárníkem, protože ne všechny 

směsi jsou v těhotenství vhodné. 

Rýma

rýma je zánět nosní sliznice. Pokud je zánět způsoben viry, neexistuje proti ní účinný lék. Pomoci mohou kapky a spreje, 

které sníží prokrvení sliznice a umožní snadnější dýchání. komplikací rýmy bývá zánět vedlejších nosních dutin či středního 

ucha. v těchto případech je na místě léčba antibiotiky. v těhotenství se při léčbě rýmy dává přednost spreji před kapkami 

a tabletami. léky by neměly být užívány déle než týden, aby nepoškodily nosní sliznici a nedošlo ke krvácení z nosu. jejich 

dávkování by se mělo pečlivě dodržovat. 

mezi často užívané léky patří Nasivin, olynth či sanorin. další bezpečnou alternativou léčby rýmy představují spreje z moř-

ské vody (sterimar), z vincentky či masti obsahující silice. 

Teplota

Teplota je obranná imunitní reakce organismu při infekci. Teplota vyšší než 38 ºc může být pro plod nebezpečná zvláště 

v prvním trimestru těhotenství. rozhodně by se v těhotenství mělo každé zvýšení teploty léčit. Běžně užívaný lék Paralen 

je v těhotenství bezpečný. léky ze skupiny nesteroidních antirevmatik typu ibuprofen a acylpyrin by se neměl užívat v po-

sledním trimestru gravidity, protože může způsobit předčasný uzávěr tepenné dučeje v srdci plodu. kombinované léky proti 

rýmě, kašli a teplotě typu modafen, Nurofen, stopgrip či coldrex se v těhotenství nedoporučují. 

Bolest v krku

Bolest v krku bývá častým příznakem při nachlazení, angíně nebo zánětu horních cest dýchacích. Pokud bolest v krku trvá 

déle než 5 dnů nebo se vyskytne obtížné a namáhavé dýchání či polykání, měla by žena vyhledat lékaře. shledá-li bakteriální 

infekci, je nutné zahájit léčbu antibiotiky. v těhotenství je bezpečný například amoclen nebo zinnat. z běžně dostupných 

léků je to například septisan či septofort, při silnějších bolestech Bioparox sprej. Těhotné ženy by se měly vyhýbat lékům ob-

sahující lokální anestetikum typu strepsils, orofar a septolete. Nevhodné je kutvirtovo kloktadlo nebo přípravky obsahující 

jod (jox), který může ovlivnit štítnou žlázu jak u matky tak i plodu. z kloktadel lze užívat tinkturu z heřmánku či salinické 

kloktadlo. kloktadlo ze šalvěje se v těhotenství užívat nesmí, protože může působit na plod škodlivě. vhodné je pít vlažný 

čaj s medem.
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jiné komplikace, jako jsou například 

poruchy rytmu, se však dají úspěšně 

léčit, a dokonce ještě před narozením 

dítěte. To je možné díky prenatální 

kardiologii. Těhotné ženy tak mohou 

v  současné době běžně podstoupit 

prenatální kardiologické vyšetření 

plodu – ultrazvukové vyšetření pro vy-

loučení vrozených srdečních vad dítě-

te, anomálií cévního systému, poruch 

srdečního rytmu či selhání srdečního 

svalu. „Pokud je u miminka diagnosti-

kována vrozená srdeční vada, vše se dá 

předem připravit tak, aby žena porodi-

la do ideálních podmínek s týmem od-

borníků připraveným na okamžité ře-

šení srdečních problémů dítěte,“ říká 

prof. mUdr. jan marek, Ph.d., Fesc, 

z centra prenatální ultrazvukové dia-

gnostiky a dětské kardiologie na praž-

ské klinice canadian medical care. 

vzNIk srdečNícH vad a jejIcH 
Projevy
vrozené srdeční vady vznikají v prvních 

týdnech embryonálního vývoje. „Je-

likož má krevní oběh plodu paralelně 

vedle sebe spojen plicní a  systémový 

krevní oběh, srdeční vady se kompen-

zují, a tedy nejsou při běžném vyšetření 
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vrozené srdeční vady patří mezi nejčastější vývojové poruchy. v české re-

publice se v roce 2014 narodilo 109 900 dětí a téměř 800 z nich přišlo na 

svět se srdeční vadou. statisticky má totiž 7 novorozenců z 1000 ihned po 

porodu diagnostikovanou srdeční vadu a zhruba u třetiny z nich je zjiště-

na závažná, život ohrožující komplikace.

prenatální 
kardiologická 
diagnostika?

k čeMu slouží



poznat. To je důvod, proč má plod se sr-

deční vadou v těhotenství pravidelnou 

srdeční frekvenci a velmi často se vyvíjí 

a  roste zcela normálně,“ vysvětluje 

prof. mUdr. jan marek, Ph.d., Fesc. 

vrozené srdeční vady se tedy nedají 

z běžných těhotenských vyšetření vypo-

zorovat a bez cíleného vyšetření srdce 

a cév je nelze před narozením odhalit. 

Pozitivem ale je, že ani později nezpů-

sobují zpomalení růstu plodu a  neza-

příčiní předčasný porod.  

kdy se vyšeTřeNí PodsTUPUje 
a jak ProBíHá?
vyšetření těhotné ženy se standardně 

provádí v období mezi 18. a 22. týdnem 

těhotenství, hrubé odchylky v  srdeční 

struktuře lze však již rozpoznat od 14. 

či 15. týdne. screeningové orientač-

ní vyšetření provádí v  české republice 

obvykle gynekolog, detailní speciali-

zované vyšetření potom kardiolog se 

specializací v  prenatální kardiologii. 

„Jediným spolehlivým ujištěním, že 

má vaše dítě zdravé srdce, je vyšetření 

zkušeným kardiologem, který má dlou-

holetou praxi v  diagnostice vrozených 

srdečních vad po narození, zná dobře 

anatomii zdravého, ale i  nemocného 

srdce a má přehled o možnostech léčby 

a  dalšího sledování,“ vysvětluje prof. 

mUdr. jan marek, Ph.d., Fesc.

včasNým dIaGNosTIkováNím 
srdečNí cHoroBy můžeTe 
PředejíT komPlIkacím 
klíčovým přínosem včasné diagnostiky 

je u kritických vrozených srdečních vad 

zajištění porodu na specializovaném 

pracovišti v blízkosti kardiochirurgické-

ho centra a  v  indikovaných případech 

zahájení léčby ihned po zjištění kompli-

kací, tedy ještě před narozením dítěte. 

další nepopíratelnou výhodou pro léka-

ře je fakt, že se mohou včas připravit na 

porod novorozence se srdeční vadou. 

„Podobná překvapení na porodním 

sále nejsou příjemná pro rodiče ani pro 

lékaře a je třeba jim předcházet. v pří-

padě, že se narodí dítě se srdeční va-

dou nečekaně, hrozí, že bude nutné ho 

urychleně transportovat na specializo-

vané pracoviště,“ dodává prof. mUdr. 

jan marek, Ph.d., Fesc. „Znalost pro-

blematiky před narozením navíc velmi 

významně snižuje stres, kterému je vy-

stavena matka (a nepřímo i rodina) po 

porodu dítěte potřebujícího okamžitou 

poporodní specializovanou péči“.

kdy je doPorUčeNo sPecI-
alIzovaNé UlTrazvUkové 
vyšeTřeNí?
Podle mezinárodních lékařských dopo-

ručení by měl gynekolog či genetik do-

poručit speciální vyšetření u kardiologa 

při výskytu těchto rizikových faktorů:

•	 Přítomnost vrozených srdečních 

a jiných vývojových vad v rodině.

•	 spontánní úmrtí plodu nebo mrtvě 

narozené dítě v předchozím těho-

tenství.

•	 věk matky nad 35 let.

•	 cukrovka u  nastávající maminky 

nebo jiná chronická či vrozená 

onemocnění.

•	 vystavení zářením a  chemickým 

látkám včetně užívání toxických 

léků a drog.

•	 virové infekce v  prvním trimestru 

těhotenství.

•	 léčená neplodnost.

•	 vrozené vývojové vady a chromo-

zomální odchylky plodu.

„Vyšetření si může objednat i těhotná 

žena bez přítomnosti rizikových fakto-

rů, a to na vlastní žádost jako preven-

tivní vyšetření pro vyloučení závažných 

vrozených vývojových vad,“ upřesňuje 

prof. mUdr. jan marek, Ph.d., Fesc. 

samotné vyšetření je neinvazivní, pro-

vádí se specializovaným ultrazvukovým 

přístrojem, trvá 20 minut a není třeba 

se na něj předem připravovat. 

PreNaTálNí kardIoloGIe 
v české rePUBlIce
Pro současnou dětskou kardiologii jsou 

údaje z prenatálního období velmi dů-

ležité. kromě bezprostřední pomoci 

dětem a rodinám, umožňují informace 

získané během života plodu zjistit pří-

činu, proč ke vzniku onemocnění srdce 

došlo 

a jak mu příště předejit. česká republi-

ka naštěstí patří mezi země s nejlepšími 

výsledky všech prenatálních screenin-

gových programů. zároveň je zde na 

velmi vysoké úrovni i péče o děti 

s  vrozenou srdeční vadou. „Důvodů 

je celá řada – kromě špičkově vzděla-

ných odborníků je to také velikost re-

gionu – v případě České republiky jde 

o  relativně malou zemi s  geograficky 

dobře rozmístěnými pracovišti zajišťu-

jícími dobrou dostupnost pro těhotné. 

Důležitým faktorem je i  velmi dobrá 

organizační struktura zdravotního sys-

tému obecně a velmi dobrá návaznost 

na specializovaná pracoviště. Kvalitu 

spektra poskytované péče nepochybně 

rozšiřuje také prenatální kardiologie,“ 

uzavírá prof. mUdr. jan marek, Ph.d., 

Fesc. 

Foto: shutterstock.com
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Kojenecké koliky jsou starým zná-

mým nepřítelem maminek i  je-

jich malých uzlíčků štěstí. Setká 

se s  nimi téměř každé čtvrté mi-

minko v  období od narození do 

šesti měsíců věku. Nejkritičtější je 

období kolem druhého a třetího 

měsíce. To, že se miminko necítí 

dobře, nám dává na známost 

tím jediným způsobem, který  

zatím zná, tedy pláčem.

když MiMinko
pláče



kolika se nejčastěji projevuje tak, že je 

miminko v nepohodě a neustále pláče. 

charakteristický je záchvatovitý, neu-

tišitelný pláč bez vysvětlitelné příčiny, 

který trvá více než tři hodiny denně 

a  zjevuje se více než tři dny po dobu 

nejméně tří týdnů.  kolikami trpí děti 

převážně ve večerních hodinách.

Určit přesnou příčinu, proč se kolika 

objevuje, je velmi náročné. stanovení 

diagnózy stojí především na detailním 

a cíleném kladení otázek rodičům, ze-

jména pak mamince, o  problémech 

a potížích dítěte. často se využívají i vy-

šetření ultrazvukem, aby se vyloučily 

vnitřní deformace nebo gastroezofage-

ální reflux.

obtíže spojené s kolikami mohou sou-

viset jak s  psycho-sociálními faktory, 

jako jsou např. napětí mezi matkou 

a  dítětem, nezralost nervového systé-

mu, neschopnost dítěte zpracovat vněj-

ší podněty, přílišná úzkostlivost matky, 

nesprávná technika krmení či poporod-

ní deprese, tak i s organickými onemoc-

něními (např. napadení parazity). Také 

mohou souviset se stravou matky, ale 

i dítěte.

„Kolika je ve velké míře způsobena ne-

zralostí struktur trávicího traktu. U čás-

ti dětí s kolikami je příčinou intolerance 

laktózy. Je obvykle přechodná v  prv-

ních měsících života a  je způsobena 

nedostatečnou aktivitou střevního en-

zymu laktáza, která tráví mléčný cukr 

laktózu,” vysvětluje pediatrička mUdr. 

darina čiková. laktóza je hlavním cuk-

rem každého mateřského mléka a na-

chází se také v tekuté kojenecké stravě. 

k  tomu, aby mohla být střevy dobře 

vstřebána, je potřeba, aby byla rozděle-

na na své dvě molekuly - glukózu a ga-

laktózu. To má v těle na starosti enzym 

laktáza. U  mnoha kojenců však jeho 

produkce není dostatečná. To způsobu-

je, že nestrávený mléčný cukr přechází 

do dolních částí trávicího traktu. Ná-

sledně dochází v  tlustém střevě k pro-

cesu kvašení a  produkci plynů. Intole-

rance laktózy se projeví nadýmáním, 

zvětšením bříška, zhoršeným refluxem 

se zvracením, řidšími stolicemi a bolest-

mi bříška. U  některých jsou přítomny 

jen kolikovité bolesti bříška. kojenecké 

koliky způsobené intolerancí laktózy 

jsou většinou přechodné a  odezní ko-

lem 4. až 6. měsíce věku dítěte.

zásady, které mohou pomoci předejít 

kojenecké kolice, nebo jak ulevit mi-

minku, vysvětluje mUdr. čiková: „Po-

hoda v rodině bez většího stresu, správ-

ná technika kojení či krmení mléčnou 

náhražkou nebo strava kojící matky 

s  vynecháním či omezením potravin, 

které mohou vyvolat či zhoršit koliku 

(květák, kapusta, okurky, cibule, papri-

ky nebo příliš kořeněná jídla). Vhodné 

jsou i masáže bříška ve směru hodino-

vých ručiček a přípravky na odplyňová-

ní. I  šetrně zavedená rektální trubička 

může miminku ulevit. Pokud je příči-

nou kolik intolerance laktózy, pomůže 

dodávání enzymu laktáza ve formě ka-

pek, který tráví mléčný cukr laktózu.” 

zdroj: detskekoliky.cz, 

foto: shutterstock.com
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Dětskou kosmetiku AVIRIL zakoupíte 
v síti prodejen COOP, Penny, Billa, Rossmann, 

DM drogerie, Teta, Makro, Albert, Globus, Tesco, 
na e-shopu a v našich lékárnách.

www.alpa.cz

AVIRIL DĚTSKÝ OLEJ 
S AZULENEM

Má protizánětlivé a protikřečové účinky s obsahem 
Azulenu. Heřmánek pomáhá zklidňovat kožní 
záněty. Obsahuje antibakteriální složky, které 

mohou rovněž urychlit léčení již vzniklých infekcí. 
Aviril přináší úlevu od vysušené, svědivé nebo 

sluncem spálené pokožky. 

AVIRIL DĚTSKÝ KRÉM
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zinečnatého v kvalitním krémovém základu 
(typ emulze voda v oleji) je určen k ošetření 

podrážděné nebo opruzené dětské pokožky. 
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Také máte doma nějaké to dítko, kterému ještě můžete připravovat sva-

činku, aniž by hrozilo nebezpečí, že ji v  nestřeženém okamžiku hodí do 

koše a sní něco velmi nezdravého? Potom je nejvyšší čas naučit ho, co je 

zdravé

zdravá svačinka
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ačkoliv svačinkám nepřikládáme až 

takovou váhu, odborníci na výživu se 

domnívají, že jejich podíl na zdravot-

ních problémech dětí rozhodně není 

zanedbatelný. v  české republice má 

bohužel polovina dětí hraniční nebo 

vysokou hladinu cholesterolu a třetina 

z  nich spadá do kategorie obézních. 

a  na vině mohou být právě svačinky, 

které jsou často nevyvážené a obsahují 

až příliš mnoho tuků. 

samozřejmě, že je fajn napsat, jak by 

měla zdravá svačinka vypadat, druhou 

stranou mince potom ale je, přesvěd-

čit dítě, aby ji skutečně zkonzumovalo. 

obzvláště, pokud ho ve škole obklopují 

automaty na brambůrky a  přeslazené 

nápoje. Určitou možností je dovolit 

dětem vzít si svačinu z  automatu jen 

jednou týdně a dohlédnout na to, aby 

měly denně pořádnou svačinu z domo-

va, zvláště pokud nesnídají. Nebo ještě 

lépe -  poprosit vedení školy, aby auto-

maty na nezdravé pochutiny vyměnilo 

za automaty na zdravé dobroty. Ty už 

totiž existují. Nabízejí namísto bram-

bůrků a  čokoládových tyčinek mléčné 

výrobky, ovocné čaje s  vitamíny, nebo 

různé cereální tyčinky. ovšem, než se 

vám to podaří, budete si muset zřej-

mě ještě nějakou tu zdravou svačinku 

doma připravit. a jak by měla a neměla 

vypadat?

1. Špatné varianty

Patří sem již zmíněné čokoládové tyčin-

ky, sušenky, ale i párky v rohlíku, ham-

burgery, smažené hranolky a podobné 

výrobky. všechny tyto „lahůdky” přispí-

vají ke vzniku dětské obezity a nezříd-

ka i ke zhoršení zdravotního stavu. ob-

sahují příliš mnoho cukrů a nezdravých 

tuků. smažená jídla, často na přepále-

ném oleji, mohou být zdrojem karcino-

genních látek, podporujících vznik ra-

kovin. mezi nevhodné svačiny ale patří 

i ty, které se lehce kazí, jako dorty, ma-

jonézové chlebíčky a  saláty. Takovéto 

typy svačin bychom měli vyřadit úplně, 

nebo je alespoň omezit na minimum.

2. neutrální varianty

je to bílé pečivo namazané živočišným 

máslem se salámem, sýrem, doma upe-

čené koláče, perníky, na poslední chvíli 

zakoupené bagety, sendviče, loupáky či 

jiné výrobky voňavých pekáren a bage-

térií. 

3. Prospěšné varianty

do této skupiny patří veškeré ovoce, 

zelenina, celozrnné pečivo, cereální 

výrobky, rostlinné tuky, nízkotučné 

mléčné výrobky a  sýry, šunka, anebo 

rybí pomazánky. obecně jsou to pokr-

my s vysokým obsahem vlákniny a jídla 

bohatá na vitamíny, minerály a  stopo-

vé prvky. je důležité volit pestré slože-

ní svačin, dbát na to, aby byly čerstvé 

a lehce stravitelné. vhodnější jsou men-

ší, avšak různé druhy porcí. 

NezaPomeňTe Na PITí.
důležitou součástí každé svačinky musí 

být samozřejmě tekutiny. děti musí 

i během vyučování dodržovat pitný re-

žim, proto jim nezapomeňte přichystat 

dostatek pití. Nejvhodnější je kombina-

ce přírodních ovocných šťáv, ředěných 

stoprocentních džusů, čajů, vody a mi-

nerálek. slazeným limonádám se snažte 

pokud možno vyhnout. 

oblíbené jsou i  mléčné nápoje, které 

ovšem nenahrazují tekutiny, ale jíd-

lo. Pokud tedy vybavíte dítě nějakým 

mléčným nápojem, kterých je široká 

nabídka, neznamená to, že již nepotře-

buje jiné tekutiny. 

závěrem jedeN recePT Na 
zdravoU svačINU 
Sendvič se šunkou, sýrem a kiwi

Ingredience:

2 plátky celozrnného chleba, 1 lžíce 

rostlinného máslo, plátek dětské šunky, 

plátek nízkotučného eidamu, 1 ks kiwi, 

sekaná pažitka 

Postup

Plátky chleba namažeme máslem. Na 

jeden položíme plátek šunky, na koleč-

ka rozkrájené oloupané kiwi, přidáme 

plátek sýra, posypeme pažitkou a  při-

klopíme druhým plátkem chleba. mů-

žeme dát zapéct do sendvičovače nebo 

nechat pouze takto složený. 

zdroj: vareni.cz, 

foto: shutterstock.com

co říkají sTaTIsTIky?
•	 59 procent dětí dostává ke svačině něco sladkého. 

•	 56 procent dětí svačí tučné bílé pečivo. 

•	 ovoce s sebou do školy dostává jen 23 procent dětí.

•	 10 procent školáků trpí nadváhou.
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Úspěšný začátek mateřství
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Zná to každý rodič. Jen co se naše robátko dostane do kolektivu, neuplyne 

ani pár dní, a už je nemocné. A takto se to opakuje téměř celý podzim. 

Imunitní systém dětí dostává v tomto období pořádně zabrat. Nový kolek-

tiv, brzké ranní vstávání, společné hry. Poprvé se také dostanou do kon-

taktu s novými bakteriemi a viry, se kterými se jejich imunitní systém neměl 

šanci dříve seznámit. Vyzpovídali jsme proto profesora Václava Větvičku, 

který se dlouhodobě věnuje látce zvané betaglukany, které dokáží pod-

pořit imunitu vašich dětí. 

Jak děteM posílit iMunitu
po nástupu do škol a školek?



Ihned po nástupu do škol či školek si 

děti postupně tvoří odolnost vůči virům 

a  bacilům, což je podstatné pro jejich 

další vývoj. často je to právě začátek 

školního roku, který je pro jejich zdraví 

velkou zatěžkávací zkouškou. je proto 

důležité začít s posilováním jejich imu-

nity včas. kromě zdravé životosprávy 

a dostatku pohybu je potřeba dbát na 

vyvážený jídelníček a pohlídat si potra-

viny, které dětem prospívají. k látkám, 

které dokážou aktivovat imunitní sys-

tém, patří i  betaglukany. Právě jim se 

věnuje profesor václav větvička, prezi-

dent mezinárodní společnosti pro vý-

zkum glukanu.

kde můžeme NajíT PřírodNí 
BeTaGlUkaNy?
Betaglukany jsou látky přírodního pů-

vodu, které se získávají z kvasnic, obi-

lovin, jako je oves a ječmen, z různých 

druhů hub a  mořských řas. jako evro-

panům jsou nám historicky nejbližší be-

taglukany z kvasnic, které se zde použí-

vají k výrobě piva nebo chleba 

na jakém principu betaglukany  

fungují a jak posilují imunitu u dětí?

Betaglukany jsou přírodní imunomo-

dulátory, které pozitivním způsobem 

ovlivňují imunitní systém dětí ale i do-

spělých. je samozřejmé, že imunitní sys-

tém dětí ještě není plně vyvinut, takže 

tam je potřeba větší podpory. Betaglu-

kany aktivují makrofágy, buňky tvořící 

první obrannou linii organismu. Takto 

vybavené organismy následně vykazu-

jí mnohem silnější schopnost odolávat 

bakteriím a  cizorodým látkám. ovliv-

ňují zároveň i  další buňky zúčastňují-

cí se imunitních reakcí, tj. neutrofily, 

lymfocyty i  dendritické buňky. v  ně-

kterých případech to znamená rychlejší 

a silnější eliminaci bakterií či škodlivých 

elementů vnějšího prostředí, jindy zase 

zvýšení tvorby protilátek a posílení an-

ti-infekční imunity.

V  jakém období je nejlepší dětem 

podávat betaglukany a v jaké dáv-

ce? Mohou děti užívat betaglukany 

celoročně nebo pouze v  období, 

kdy hrozí větší rizika oslabení imu-

nity, tedy nástup do školy či v sezó-

ně viróz či chřipek?

Betaglukan je nejlepší dávat dětem ce-

loročně. Není důvod užívání betaglu-

kanu nějak dávkovat nebo přerušovat. 

samozřejmě trochu jiné to je například 

v případě těžkých infekcí, před letním 

táborem nebo před začátkem školy. 

v podobných případech se vyplatí dáv-

ku glukanu krátkodobě zvýšit.

jakou výhodu či pozitivum mají be-

taglukany oproti jiným látkám na 

podporu imunity?

Hlavní výhodou je to, že betaglukan je 

jedna látka, která je intenzivně studo-

vána po celém světě již několik desí-

tek let. ve vědecké literatuře najdeme 

o  účincích betaglukanů nejméně 20 

000 publikací. a právě díky tomu, že se 

jedná o jednu látku, můžeme její účin-

ky patřičně sledovat a  testovat. Něco 

takového není v případě většiny přírod-

ních látek možné. Příkladem může být 

třeba známá echinacea. když se podí-

váme podrobněji, zjistíme, že na trhu 

existují alkoholové extrakty i  vodní 

extrakty, navíc některé výrobky použí-

vají květy, některé listy, kořeny či celou 

rostlinu. Není proto divu, že v každém 

preparátu je něco jiného. 

To u betaglukanů neplatí. velké firmy 

jej vyrábějí ze stále stejných šarží pi-

vovarských kvasnic a důkladná izolace 

a následné testování odhalí jak čistotu 

preparátu, tak jeho biologické účinky.

Podle čeho konkrétně máme tedy 

vybírat kvalitní doplněk stravy 

s betaglukany?

Určitě se vyplatí pořádně si prostu-

dovat obal daného výrobku. vhodný 

bude pouze ten výrobek, který bude 

jasně informovat o tom, kdo glukan vy-

rábí, z  čeho je izolován a  jaká je jeho 

čistota. Hotový přípravek by měl mít 

čistotu alespoň 80 %. důležitý bude 

i  způsob, jakým firma o  betaglukanu 

informuje. dále je dobré, pokud firma 

může ukázat výsledky nezávislých testů 

biologické aktivity jejich betaglukanu. 

obecně platí, že to, že jeden betaglu-

kan funguje výtečně, ještě neznamená, 

že druhý betaglukan bude fungovat 

stejně dobře. cena je sice pro většinu 

z nás důležitá, ale nemá vždy s kvalitou 

příliš společného. v  každém případě 

bych nevybíral ani ten nejdražší, ale 

ani ten nejlevnější produkt.  doporučil 

bych také sáhnout po doplňcích obsa-

hující vitaminy c a  d, které přispívají 

k normální funkci imunitního systému.

Dokáží betaglukany pomoci i  s  ji-

nými problémy, se kterými se dětí 

potýkají? například alergie?

jak jsem již uvedl, betaglukany u  dětí 

přispívají ke zlepšení jejich celkového 

fyzického stavu. v  našich klinických 

zkouškách se prokázalo, že za pouhý 

jeden měsíc nasazení betaglukanu do-

šlo k  prokazatelnému zvýšení fyzické 

aktivity a výdrže dětí. U dětských alergií 

se toho zatím u betaglukanů příliš neví, 

nicméně betaglukany pomáhají dospě-

lým alergikům, takže můžeme předpo-

kládat, že tomu u dětí nebude jinak.

Foto: shutterstock.com
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Kojení je nejpřirozenějším způsobem výživy kojenců. Kojenecká výživa by měla být používána na doporučení lékaře. Potravina pro 
zvláštní výživu. Způsob použití a další informace na obalech a www.nutriklub.cz. *První hned po mamince - Nutrilon je nejprodávanější 
řada pokračovacích kojeneckých mlék na českém trhu v součtu dat dle Nielsen Czech Republic a IQVIA Solutions a.s., souhrnný objem  
za období 02/2018-01/2019. **Jediné mezi nejprodávanějšimi řadami pokračovacích mlék. ***Nutrilon, tak jako všechna pokračovací 
kojenecká výživa, obsahuje vitamíny A, C a D, které přispívají k normální funkci imunitního systému; kyselinu alfa-linolenovou 
podporující rozvoj mozku a nervové soustavy; vitamín D potřebný pro normální růst a vývin kostí u dětí. BF311967, 10/19

ROZUMÍME MATEŘSKÉMU MLÉKU
Mléko od maminky je pro imunitu to nejlepší. Nutrilon je 
jediné pokračovací mléko s unikátní klinicky testovanou 
směsí prebiotik GOS/FOS inspirovanou mateřským 
mlékem.**

Pro podporu imunity a zdravého vývoje 
vašeho miminka***

2. mléko 3. mléko

JEDINÝ
S PREBIOTIKY
  GOS/FOS**

Zobrazení kapek je pouze ilustrativní.

PRVNÍ HNED 
PO MAMINCE*
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Začátek školní docházky s sebou přináší nadšení i určité povinnosti. Jak 

zajistit, aby domácí příprava a úkoly malé školáky hned od začátku nevy-

čerpaly? S pomocí odborníka vám přinášíme několik osvědčených tipů 

a rad, jak děti k učení správně motivovat, jak s nimi procvičovat látku hra-

vou formou, kolik času by učením měly trávit a čím je za dobré výsledky 

odměnit.

učení bavilo...
aby děti



„Honzíku, pojď si zopakovat písmen-

ka.“ „A  proč? Téééď? Mně se zrovna 

nechce. Až za chvíli.“ Tak tyhle věty 

uslyšíte alespoň občas v  domácnosti 

každé rodiny s  dětmi mladšího škol-

ního věku. zejména první třída, která 

nastoluje mnohem pevnější režim s více 

požadavky oproti mateřské školce, je 

zkouškou pro všechny zúčastněné stra-

ny. Někde po cestě mezi prvním zářím, 

kdy natěšený prvňáček vyráží do školy 

s  novou taškou, a  prvním pololetním 

vysvědčením se mnohdy jaksi vytrácí 

přirozená zvídavost, motivace naučit se 

novému. zkrátka z učení se stane otra-

va, ne zábava.

čím Tedy děTI k UčeNí 
moTIvovaT?   
všichni víme, že daleko raději děláme 

věci, které nám jdou, než ty, s  nimiž 

máme potíže. a že i nás dospěláky ka-

ždá pochvala potěší. děti jsou na tom 

samozřejmě úplně stejně. „Doporučuji 

tedy posilovat hlavně vnitřní motivaci 

dětí – aby se učily pro sebe, a také ra-

dost z toho, co už dokážou a co pokud 

možno mohou použít v životě. Pochvá-

líme vše, co pochválit lze,“ radí zkušená 

psycholožka a pedagožka Iva stefano-

vá.

škola je samozřejmě velmi srovnávací 

prostředí – dítě se poměřuje s  jinými 

dětmi ve třídě. Pokud ví, že „Anička čte 

úplně nejrychleji, já jsem zas šikovný 

v kreslení, Jirka už teď počítá z hlavy do 

dvaceti a to je fajn, že jsme všichni tak 

šikovní. Co nám tak úplně nejde, to se 

ještě zvládne, vždyť do školy budeme 

chodit ještě dlouho,“ tak paní učitelka 

udělala obrovský kus práce. rodič by 

měl doma dítě zase podpořit tím, že 

ho chválí za vše, co se mu povede a ne-

kritizuje, co mu nejde. Taky není dobré 

srovnávat výkon vašeho prvňáčka s  ji-

nými dětmi – „Podívej se, jak ošklivě pí-

šeš, to tvoje starší sestra…“ místo toho 

je vhodné posilovat sebevědomí dítěte 

poukázáním na jeho silné stránky.

jak s děTmI doma Hravě 
ProcvIčovaT školNí láTkU?
v  současné době jsou na trhu velmi 

pěkné učebnice, z  nichž děti občas 

dostávají k  procvičení domácí úkoly. 

Pokud maminka vidí, že dítě by potře-

bovalo víc, může použít různé zábavné 

potřeby. Na trhu seženete celou řadu 

pomůcek pro nácvik prvopočátečního 

čtení, počítání a  vyjmenovaných slov, 

a to ve formě kostek, osmisměrek, do-

mina, skládaček apod. levnou a efek-

tivní možností, jak procvičovat školní 

látku hravou formou, může být použití 

želatinových písmenek a  číslic napří-

klad od společnosti HarIBo. děti si na 

nich procvičí nejen zrakové rozpoznání 

jejich tvarů, ale zapojí i hmat, což jim 

pomůže propojit různá mozková cent-

ra, jejichž souhra je důležitá pro dobré 

čtení. lze si hrát i s barvami, například 

spočítat všechna červená písmenka. Po-

kud po dobře splněném úkolu následu-

je sladká odměna a žáček si může ně-

jaké písmenko sníst, bude jeho ochota 

učit se abecedě jistě hned větší. 

kolIk časU By měly děTI 
domácí PříPravě věNovaT?
Tak tohle je velice složitá otázka. říká 

se, že platí „pravidlo desetinásobku“ 

– v  první třídě deset minut, ve druhé 

dvacet atd. „Moje zkušenost je, že de-

set minut dítěti v  první třídě obvykle 

nestačí. Je dobré projevit trpělivost 

a po deseti minutách dát dítěti malou 

přestávku, například na napití, pár pro-

tahovacích cviků atp. Pak se k přípravě 

vrátit,“ doporučuje stefanová. dítě by 

mělo být vedeno k tomu nepřerušovat 

rozdělaný úkol a  dokončit ho. Pokud 

mu maminka pomůže a  ještě ho po-

chválí za snahu, je z poloviny vyhráno. 

důležitá je také doba, kdy dítě úkoly 

dělá. Pokud jde ze školy po obědě rov-

nou domů, je dobré nechat ho si chvíli 

pohrát nebo zasportovat a k úkolům se 

vrátit třeba za hodinu. Pokud si pracu-

jící maminka vyzvedává dítě z družiny, 

jde se rovnou na úkoly. čím blíže k ve-

čeři, tím je dítě unavenější a jeho ocho-

ta spolupracovat klesá. Někdy také 

může pomoci rozdělení péče o  učení 

mezi členy rodiny – maminka se věnuje 

čtení a psaní, tatínek matematice.

čím děTI odměňovaT za 
doBré výkoNy ve škole?
„Jsem toho názoru, že by to mělo být 

především pochvalou a  upřímnou ra-

dostí z  každého úspěchu. Maličkost 

typu bonbon nevadí, stovka od babičky 

za vysvědčení se u nás tak nějak vžila. 

Byla bych ale opatrná s  velkými dary. 

Pokud školák ve druhé třídě chce za 

samé jedničky na vysvědčení tablet, co 

asi bude chtít po pár letech za maturi-

tu?“ radí na závěr psycholožka.

každý rodič by si také měl uvědomit 

možnosti svého dítěte. Pokud chce-

me po dítěti příliš málo nebo naopak 

příliš moc, jeho ochota k  učení nebu-

de vysoká. dobrý učitel a  dobrý rodič 

chtějí „tak akorát“, aby dítě mohlo za-

žít úspěch. Přátelská atmosféra, v  níž 

je dítě rovnocenným partnerem, také 

úspěchu hodně napomůže.

Foto: shutterstock.com

28

škola základ života



inzerce



30

rok se s rokem sešel a začaly prázdniny. a s prázdninami přišel i tábor,  

letos na téma Fortnite. všechno to ale začalo před devatenácti lety…

Nejlepší tábor, 

co zNám…





Byli jsme čtyři, měli cel-

kem osm dětí a jasnou 

představu, jak by měl 

vypadat správný tábor 

pro děti. Bohužel, ať 

jsme zkusili, co jsme 

chtěli, vždycky to byla 

spíše z našeho pohledu 

taková velkovýrobna zábavy, kdy o jed-

notlivé děti vlastně ani moc nešlo.

Nechutná ti oběd? No, tak nejez, třeba 

ti bude chutnat večeře… chutná ti to, 

tak zapomeň na to, že si přidáš další ří-

zek, normy hovoří jednoznačně…  Ne-

jsi žádný atlet? Tak to máš smůlu, na tá-

bor prostě orienťák patří, tak to nějak 

přetrpíš…  Na naše námitky, že prázd-

niny jsou tu přece od toho, aby byly 

děti šťastné a prožily je podle svých 

představ, všichni reagovali ve smyslu, 

že jsme naivní snílci…

když sníš svůj sen…

Tak jsme si jednoho den řekli, že sny 

se mají plnit. Pronajali jsme si chatky u 

sázavy, vzali děti své a svých známých 

a uspořádali malý tábor přesně podle 

svých představ.  dětí bylo kolem třiceti 

a odjížděly nadšené. již po pár týdnech 

začali volat rodiče spolužáků a kamará-

dů  a ze třiceti dětí bylo šedesát.  a tím 

to vlastně všechno začalo…

děti přibývaly a postupně se z  na-

šich dětí stávali praktikanti a vedoucí.  

a přicházely další děti a jejich další 

kamarádi, abychom společně strávili 

čtrnáct dní plných pohody, prázdnino-

vého dobrodružství a kamarádství. Ne-

bylo samozřejmě všechno jenom zalité 

sluncem. Nevyhnuly se nám propršené 

týdny, nemoci dětí, nebo vedoucích i 

spousta dalších problémů, které jsme 

museli za chodu řešit tak, aby si jich 

děti pokud možno nevšimly. a snad se 

nám to nějak povedlo, 

protože příští rok už 

pojedeme společně po 

dvacáté a co je na tom 

nejlepší, s  dětmi, které 

se mezi tím staly dospě-

lými, aniž by jednou tá-

bor vynechaly…

Na naší cestě nám samozřejmě pomoh-

la spousta lidí. každoročně dostáváme 

skvělé jogurty, sýry a další dobroty od 

firmy alimpex, díky dalšímu ze sponzo-

rů, firmě schär se mohou z dobrot ra-

dovat i ti, kteří mají bezlepkovou dietu. 

již dvakrát nám na pobyt dětí s různý-

mi dietami a zdravotními problémy při-

spěl i Nadační fond veolia. všem moc 

děkujeme. a pokud i vy chcete s námi 

zažívat dobrodružství, stačí se podívat 

na www.TaborBrandys.cz  a přidat se 

k nám. Protože sny se mají plnit…

Text: Iva Nováková, 

foto: Tadeáš varga 
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Porod  miminka  –  jedinečné 
rozhodnutí ve výjimečné chvíli
Okamžik porodu je jedinečný a stej-
ně neopakovatelná je také možnost 
uchování kmenových buněk z pu-
pečníkové krve ihned po porodu.
Pupečníková krev obsahuje kmeno-
vé buňky, které mají velký léčebný 
potenciál.
Již desítky let pomáhají při léčbě 
onkologických a hematologických 
onemocnění, jakými jsou leukémie, 
lymfomy, nádorové onemocnění 
orgánů, získané i dědiční poruchy 
krvetvorby, imunity nebo metabolis- 
mu a jiné. Jejich význam a důleži-
tost se znásobují také díky možnos-
ti využití pro sourozence.

Proč jsou kmenové buňky z pupeč-
níkové krve tak jedinečné?
Mají mimořádné schopnosti – doká-
ží se přeměnit na další typy buněk, 

a to hlavně na buňky krve, ale i na 
buňky svalů, kostí, chrupavek, buň-
ky jater nebo srdečního svalu. Kme-
nové buňky z pupečníkové krve jsou 
velmi mladé, dobře se množí, ne-
jsou zatíženy životným stylem nebo 
získanými onemocněními organis-   
   mu, z kterého pochá-

zejí. Jejich složení je 
neopakovatelné.  

 
 

 
 

 
Samotný odběr je jednoduchý, bez-
pečný a bezbolestný, nezatěžuje 
děťátko ani matku.
V současnosti je možné odebrat 
i tkáň pupečníku, která obsahuje 
mezenchymální kmenové buňky. Ty 

dnes představují alternativu pro bu-
něčnou terapii a regenerativní me-
dicínu.

Proč Cord Blood Center?
Cord Blood Center má na svém 
kontě nejen úspěšné příběhy léč-
by ze Slovenska, Rumunska nebo 
Maďarska, ale také početné vydání 
jednotek pupečníkové krve na zá-
chranu pacientů ve světě (k dnešní-
mu dni je to 74 jednotek). Podařilo 
se tak pomoci například pacientům 
v USA, Holandsku, Německu nebo  
v České republice.

Možnost uchování kmenových bu-
něk z pupečníkové krve si přináší na 
svět každý novorozenec. 
Rozhodnutí uchovat tento vzácný lé-
čebný zdroj je na Vás – na rodičích… 

Na bezplatné infolince 800 900 138 se můžete:
• informovat o kmenových buňkách, které je možné uchovat při narození děťátka

• rozhodnout pro zvolený odběr pupečníkové krve nebo tkáně pupečníku

www.cordbloodcenter.cz             zeptejse@cordcenter.cz               CordBloodCenterCZ
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Nepříjemné svědění? Začervenání? Odlupující se kůže? I tak může vypa-

dat kožní mykóza. Nenechte se mýlit, nejde pouze o estetiku, ale o seri-

ózní zdravotní problém, který zdaleka nepostihuje pouze nehty. Může se 

objevit na pokožce kdekoli na těle. Rozpoznejte mykózu včas a dostaňte 

se opět do formy. Správná léčba a včasné rozeznání problému je zákla-

dem úspěšného vyléčení

Mykóza 

NeNí JeN NehTOVá 

ANeB DeSATeRO PROTI PlíSNI
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kožní nebo nehtová, s  mykózou se 

v minulosti setkala řada z nás. málokdo 

si ale uvědomoval, že trpí právě plísňo-

vým onemocněním. chyba. První krok 

ke zdravým nehtům a pokožce je roz-

poznání příznaků. kdy máme zpozor-

nět a začít trable řešit? Utněte je hned 

v  počátcích, ne až v  momentě, kdy je 

mykóza výrazně viditelná nebo nás ob-

těžuje. svědění, olupování nebo začer-

venání kůže, v pokročilé fázi puchýřky 

a  vřídky na kůži nejsou normální. co 

se týká nehtů, jakmile změní barvu či 

strukturu, něco je v nepořádku. Pokud 

mykóza např. v případě nehtů postihne 

více než 25 %, lokální léčba už nemusí 

být úspěšná.

co dělat, když nás kožní či nehtová 

mykóza překvapí? záleží jen na nás, 

pro jaký krok se rozhodneme. můžeme 

navštívit lékaře nebo požádat o  radu 

lékárníka. v  případě návštěvy lékárny 

ale lék vybírejte pečlivě podle toho, co 

vás trápí a s ohledem na místo výskytu 

i na to, jak lék působí. v lékárně je řada 

přípravků, ale ne všechny mají stejný 

účinek. Některé původce mykotické-

ho onemocnění pouze potlačují, jiné 

původce přímo ničí. Například účinná 

látka Naftifin, obsažená v  přípravku 

exoderil, proniká do hlubších vrstev 

kůže, kde zabraňuje šíření mykotic-

kého onemocnění a  rychle ulevuje od 

svědění. abychom ale zabránili návratu 

onemocnění, doporučuje se pokračovat 

v  léčbě ještě alespoň dva týdny po vy-

mizení příznaků nebo obtíží.

desaTero ProTI PlísNím
jak mykotickému onemocnění 

předcházet? 

1. Pantofle vždy s  sebou. koupaliště, 

bazén, sauna nebo fitko, plísně mají 

rády hlavně vlhká prostředí.  kontrolku 

zapněte na všech místech, kde se bosá 

noha setkává se zemí. Příště si do tašky 

k ručníku přihoďte i přezůvky.

2. Ty karimatky. sportem ke zdraví? 

o tom není pochyb. mykóza může če-

kat ale i ve sportovních centrech. Pila-

tes nebo hodina jógy, vždy půjčenou 

karimatku důkladně vyčistěte dezin-

fekcí nebo vezměte vlastní, jistota je 

jistota. Ponožky nestačí, protože my-

kóza se může objevit kdekoliv na těle, 

nejen na chodidlech, i když právě tam 

je nejčastější.

3. Boty už jenom své a  pořádně si je 

střežte. je pravda, že naše výstavní lo-

dičky nebo nejpohodlnější kecky jen 

tak někomu nedáme. Totéž by mělo 

platit i o domácích pantoflích. 

4. kvalita nad kvantitou. když se jed-

ná o  boty, není radno šetřit. spokojte 

se raději s garderobou, která bude čítat 

o  dva páry bot méně, ale o  to budou 

kvalitnější.  za pár ušetřených korun 

nám ty trable nestojí. Při nákupu no-

vých krasavic vybírejte prodyšné, pří-

rodní materiály, ve kterých bude noha 

dýchat, nedojde k  jejímu zapaření 

a chodidlo zůstane v suchu.

5. vybírejte pečlivě. chodíte na pravi-

delnou pedikúru? Tak to má být. dej-

te si ale pozor, aby používané nástroje 

byly sterilní. dáváte přednost domácí 

péči? kupte si pemzy na jedno použití 

a mějte své vlastní. 

A jak se mykózy zbavit?

6. včasná a  správná léčba je základ 

a věřte, není na co čekat. mykóza sama 

nezmizí. Něco se vám nezdá? obrať-

te se na lékaře nebo lékárníka a řešte 

trable co nejdříve. volně prodejný lé-

čivý přípravek exoderil, který ničí pů-

vodce mykotického onemocnění, je 

k dostání jak ve formě krému, který je 

vhodnější na léčbu kožních mykóz, tak 

i ve formě roztoku, který je ideální na 

nehty a vlasatou pokožku hlavy. 

7. v léčbě buďte pečliví a trpěliví. Pro-

blém se nevyřeší ze dne na den. léčba 

může být zdlouhavá a  bohužel i  opa-

kovaná. myslete na to, že ještě mini-

málně dva týdny po vymizení příznaků 

bychom měli vytrvat a místa postižená 

mykózou i  nadále ošetřovat léčivým 

přípravkem.

8. dezinfikuj, dezinfikuj, dezinfikuj. 

Pravidlo, které je potřeba dodržovat 

především v  době, kdy nás mykóza 

zrovna trápí. obuv, ponožky, rukavice 

– hlavně po sportu. dezinfekční sprej, 

přípravek jak pro tělo, tak pro obuv, je 

dobré mít vždy po ruce. 

9. zlaté ručníkové pravidlo – každý člen 

rodiny má svůj, jeden na tělo a jeden na 

nohy, aby se plíseň nerozšířila, jak po 

těle, tak na někoho dalšího. Pokud nás 

mykóza zrovna přepadla, chce to měnit 

ručníky každý den. 

10. zahajte fázi zvýšené hygieny. omý-

vání podlahy, úklid koupelny, vysávání. 

mykotické onemocnění je infekční, od-

straněním odpadlých šupin postižené 

kůže zabráníme jeho přenosu nebo 

pozdějšímu návratu.

Foto: shutterstock.com

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.
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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.

JITULČINY DOBROTY s.r.o.
Tel: + 420 776 495 839
jitulciny.dobroty@seznam.cz

facebook: Jitulčiny Dobroty

www.jitulcinydobroty.cz

originál bezlepková

PIZZA
• Ručně vyráběná
• Pečená v pizza peci
• Těsto bez aditiv
• Vakuově balená
• Poměr těsta a náplně 50:50
• 10 variant i bez laktózy
• Rozvoz po ČR jednotlivým zákazníkům

Naše výrobky jsou 
k  dostání na

Maloobchodní 
prodej na dotaz

jitulciny dobroty.indd   1 8.10.2019   14:52:43
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Celiakie, coby autoimunitní onemocnění způso-

bené přecitlivělostí na lepek, je sama o sobě dost 

nepříjemným společníkem. Tato nevyléčitelná ne-

moc jde navíc často ruku v ruce s řadou dalších 

postižení. Jedním z nich je i neplodnost. Na celém 

světě trpí neplodností až 610 tisíc žen s celiakií.

nelÉčená 
celiakie 
MŮŽe VÉST AŽ K NePlODNOSTI 

ČI SPONTáNNíM POTRATŮM 



inzerce

39

zdraví



celiakií neboli trvalou přecitlivělostí na 

lepek – bílkoviny obsažené v  obilných 

moukách, jakými jsou pšenice, žito, ječ-

men či oves – trpí v čr odhadem 1–2 % 

obyvatel. klasická forma celiakie je 

pouze u 10–20 % nemocných. zbylý po-

čet pacientů o své nemoci vůbec neví.5 

mezi hlavní příznaky celiakie patří prů-

jmy a projevy malabsorpce (vstřebává-

ní). Tyto problémy se ale automaticky 

nemusí vyskytovat u všech nemocných. 

dokonce celá pětina postižených ce-

liakií neudává žádné zažívací potíže. 

dalšími příznaky celiakie je chudokrev-

nost, poruchy kostního metabolismu, 

poškození zubní skloviny, výskyt aftů, 

vypadávání vlasů, narušení koordinace 

pohybu. celiakii mohou doprovázet 

také poruchy funkce štítné žlázy, mig-

rény, deprese 

a  v  neposlední řadě také neplodnost. 

„Případné onemocnění celiakií by roz-

hodně neměly podceňovat ženy, které 

se z neobjasněných důvodů neúměrně 

dlouhou dobu marně pokouší 

o  miminko. To může být způsobeno 

právě tím, že chronické zánětlivé one-

mocnění střeva u ženy narušuje fungu-

jící imunitu, která je při oplození vajíč-

ka nesmírně důležitá. Při nemožnosti 

početí nebo opakovaných potratů je 

pacientce proveden základní screenin-

gový test pro diagnostiku celiakie,“ 

vysvětluje mUdr. jiří Novák z  imuno-

logické laboratoře centra lékařské ge-

netiky a reprodukční medicíny Gennet 

v Praze.

od celIakIe k NePlodNosTI 
U Nás I ve svěTě
Na celém světě trpí neplodností až 610 

tisíc žen s celiakií. U nás je celiakie pří-

činou neplodnosti u  cca 3 % žen. dle 

amerických studií se u žen trpících ce-

liakií také vyskytuje až 4x vyšší riziko 

spontánního potratu než u  zdravých 

žen. k  podobným závěrům došli též 

italští odborníci. jejich výzkumy uká-

zaly, že celiakie je rizikovým faktorem 

nejen vyššího výskytu spontánních po-

tratů, ale i  nízké porodní hmotnosti 

novorozence či kratšího období kojení. 

vztah celiakie a  neplodnosti potvrzu-

jí rovněž finští lékaři. Podle nich tvoří 

ženy s celiakií 4 % ze všech pacientek, 

které mají problémy s otěhotněním. Ta-

kové pacientky musí striktně dodržovat 

dietní režim, jinak jim hrozí výrazně 

kratší období plodnosti a  dřívější ná-

stup menopauzy. 

celIakIe ovlIvňUje Také 
PlodNosT mUžů
další výzkumy naznačují, že i muži, kteří 

trpí zatím nediagnostikovanou celiakií, 

se  s  neplodností potýkají častěji než 

ostatní. konkrétním problémem u těch-

to mužů bývá vyšší přítomnost netypic-

kých spermií spolu s nevyrovnanou hla-

dinou hormonů. jedna ze studií uvádí, 

že skoro 20 % sezdaných celiaků trpí 

neplodností kvůli změněné morfologii 

nebo zhoršené pohyblivosti spermií. 

„V  posledních pěti letech se v  případě 

léčby neplodnosti stále více uplatňuje 

reprodukční imunologie. Právě vyšetře-

ní imunologického panelu může posti-

žení celiakií odhalit u mužů i žen, které 

dosud neměly žádné zdravotní potíže,“ 

popisuje mUdr. jiří Novák.

100% dIeTNí režIm
ať už žena trpí samotnou celiakií nebo 

má potíže s  plodností, základem je 

návštěva odborného lékaře a  nekom-

promisní dodržování dietního režimu. 

„Pokud má pacientka problémy s otě-

hotním a zároveň ví, že má celiakii, je 

tu velká šance na úspěšnou léčbu ne-

plodnosti. Podmínkou však je striktní 

dodržování bezlepkové diety, která do-

káže snížit rizika neplodnosti až na úro-

veň zdravých žen,“ říká mUdr. jiří No-

vák. dietní opatření upraví rovnováhu 

imunitního systému, odstraní se příčina 

zánětu a ženě pak většinou nic nebrání 

v otěhotnění. Naštěstí je již v této době 

na trhu velké množství bezlepkových 

potravin – počínaje různými směsemi 

na pečení, až po čerstvé či zmrazené 

pizzy, koláče, chleby, ale třeba i sušen-

ky, či těstoviny, takže si caliak může 

vybrat.  v případě, že by žena přízna-

ky celiakie ignorovala, nejen, že bude 

trpět příznaky, ale zvyšuje si problémy 

s plodností a potenciál k početí je sní-

žen,“ uzavírá mUdr. jiří Novák.

Foto: shutterstock.com
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Kynutý knedlík bez lepku

INGREDIENCE:
                                                                                                           
• 250 g Doves Farm CHLEBOVÉ bíle (Kaufl and, Globus, lekarna.cz, 

zdravé výživy)
• lžičku soli 
• 50 g teplé vody + 200 g vody, mléka či kyselého mléka
• 1 lžička cukru
• 1/3 kvasnic 
• 1 lžička psylia (rozpustná vláknina)

Postup:
Psylium zalijeme horkou vodou, pak si navážíme zbytek ingrediencí, 
případně uděláme kvásek, pokud nepoužíváme sušené droždí.
Vypracujeme těsto, necháme asi půl hodiny vykynout přikryté igelitem.

Vytvarujeme knedlík, necháme opět chvíli přikryté vykynout a vaříme 
v páře na olejem pomazaném pařáčku asi 20 minut.
Vytvarujeme knedlík, necháme opět chvíli přikryté vykynout a vaříme 

Doves Farm  
chlebová 

mouka bílá

Doves Farm  
chlebová 

mouka bílá

Šlehačkové rohlíčky bez lepku

Ingredience:
255 g Bílé chlebové mouky Doves Farm
1 lžíce moučkového cukru
2 žloutky
125 g změklé Hery
75 ml smetany ke šlehání
špetka soli

Ze všech ingrediencí vypracujeme hladké těsto (lze v robotu), zabalí-
me ho do potravinářské fólie a uložíme na 30 minut do lednice.

Postup:
Vše zpracujeme do hustší hmoty, pokud je náplň řídká, přidáme oře-
chy a uložíme do lednice.

Odpočaté těsto zvážíme a rozdělíme na 5 dílů, které vytvarujeme do 
koule.
Každou kouli rozválíme dokulata na tloušťku asi 3 mm, rádlem či no-
žem rozkrojiíme na 6 trojúhelníků a
na každý trojúhelník dáme ořechovou náplň, srolujeme a vytvaruje-
me rohlíček.
Hotové rohlíčky skládáme na plech vyložený pečícím papírem a po-
třeme je rozšlehaným vajíčkem. 
Pečeme v předehřáté troubě na 180°C cca 20 minut dozlatova,  vy-
chladlé posypeme moučkovým cukrem.

Hotové rohlíčky skládáme na plech vyložený pečícím papírem a po-

Pečeme v předehřáté troubě na 180°C cca 20 minut dozlatova,  vy-

Hotové rohlíčky skládáme na plech vyložený pečícím papírem a po-

Pečeme v předehřáté troubě na 180°C cca 20 minut dozlatova,  vy-

Doves Farm  
chlebová 

mouka bílá

Recepty na www.dovesfarm.cz
Doves Farm CHlebová směs bílá bez lepku je k dostání v síti KAUFLAND, zdravé výživy a  lekarna.cz. Ostatní produkty Doves Farm jsou v prodeji v síti Tesco, Billa a GLobus

Rychlé bulky bez 
kynutí
INGREDIENCE:

• 3 lžíce (15 g) psylia
• 3 lžíce (30 g) lněného 

semínka - lze nahradit 
i mletým chia semínkem, 
lněné je vhodnější

• 250 g tvarohu ve vaničce

• 3 lžíce vody
• 2 vejce
• 1,5 lžíce olivového oleje
• 1 lžička octu
• 140 g Doves Farm bílé 

chlebové mouky (Kau-
fl and, lekarna.cz, zdravé 
výživy)

• 1 lžička drceného kmínu
• 1/4 lžičky sody
• 1 prášek do pečiva
• 3/4 lžičky soli

Doves Farm  
chlebová 

mouka bílá

CIABATTA VE DVOU PODOBÁCH bez lepku

INGREDIENCE:                                                                                                           
• 300 g bílé chlebové mouky DF
• 2 lžíce cizrnové mouky
• 1,5 lžička sušeného droždí
• 1 lžička cukru
• 300 ml vlažné vody
• 1 lžička soli
• 4 lžíce olivového oleje
Lze ochutit kořením dle Vaší chuti

Postup:
- smícháme mouky, droždí a cukr
- přidáme vodu a sůl
- nakonec přimícháme 4 lžíce olivového oleje
- těsto dobře promícháme a přikryjeme
- necháme 15 minut odpočinout
Ciabatta:
- řidší těsto překlopíme na plech 
na pečící papír
- špachtlí vytvoříme bochníček 
cca 23 x 10 cm
Chlebík:
- těsto přendáme do vymazané 
formy na biskupský chlebíček 
(25 x 11)
- povrch pokapeme olivovým 
olejem
- přikryjeme olivovým olejem 
potřenou potravinářskou folií
- necháme v teple 90 minut 
vykynout
- pečeme v předehřáté troubě 
na 220°C

Náplň:
100 g mletých vlašských ořechů
65 g moučkového cukru
1 bílek
1 lžička vanilkového cukru

DOVES FARM CHLEBOVOU SMĚS BÍLOU, nebudete 
zklamáni, co vše se z ní dá kromě lahodného bílého 
chleba vytvořit..kynuté sladké i slané knedlíky, vánoční
cukroví i všestranné pečení!

Postup:
Psylium a len si umeleme, nejlépe na el. mlýnku na kávu.
Do nádoby dáme tvaroh, vodu, vejce, olej, ocet a dobře promícháme, 
přisypeme pomleté psylium a len a znova promícháme.
Přidáme zbytek ingrediencí a zpracujeme v kompaktní hmotu, kterou 
přendáme na vál posypaný moukou a vyválíme.
Těsto rozdělíme na 6 dílů. Ruce si potřeme olivovým olejem a každou 
část vytvarujeme na kuličku, posypeme kmínem, seza-
mem či lněným semínkem. Klademe na plech vyložený 
pečícím papírem, pečeme při 180°C, 25 - 30 minut. Ihned 
po upečení postříkáme rozprašovačem vodou.

dovesfarm.indd   1 25.9.2019   11:32:26
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Pokud již jste měli co do činění s atopickým ekzémem, jistě víte, o čem bude 

řeč. o kůži, která svědí tak, že si ji rozškrábeme až do krve a bolesti při ka-

ždém pohybu rozpraskané pokožky. a to samozřejmě mluvíme jen o části 

potíží, které může způsobit atopický ekzém. Proto je řada pacientů ochot-

ná vyzkoušet cokoliv, o čem se domnívají, že jim to pomůže.

atopický ekzÉM
a jak na něj



inzerce

43

zdraví

a jak na něj



v  evropě se počet atopiků pohybuje 

mezi třiceti až čtyřiceti procenty po-

pulace a  jedinců s  klinickými projevy 

atopie je kolem dvaceti až pětadvaceti 

procent. v české republice trápí atopic-

ký ekzém 800 000 lidí, především dětí 

do čtyř let.

atopický ekzém je dán z části genetic-

kou dispozicí, pokud mají atopický ek-

zém oba rodiče, je pravděpodobnost, 

že se projeví u  dítěte, pětasedmdesát 

procent. „Kromě genetiky hraje roli 

také dysregulace imunitních mecha-

nismů, porušená bariérová funkce epi-

dermis a  přítomnost bakterie Staphy-

lococcus aureus,“ popisuje doktorka 

stanislava Polášková z  dermatovene-

rologické kliniky vFN a 1. lF Uk.

oHrožeNá mImINka
Nemoc často začíná již v  kojeneckém 

věku, ale ani pozdější objevení choro-

by není vzácností. Bývá často spojena 

s dalšími atopickými projevy, například 

se sennou rýmou nebo astmatem. „Ter-

mín atopický dobře vystihuje abnor-

mální, atypickou a  často nečekanou 

odpověď kůže a  sliznic na nejrůznější 

zevní i  vnitřní provokující podněty,“ 

říká lékařka.

Nejnepříjemnější je kojenecká forma 

atopického ekzému, která se zpočát-

ku často nepozná, a  někteří lékaři jej 

zaměňují například s  potničkami. za-

číná obvykle mezi druhým a  čtvrtým 

měsícem silně svědícími výsevy skupin 

pupínků i  puchýřků na tvářích nebo 

ve vlasech, které se mohou rozšířit na 

celou hlavu, trup i  končetiny. často 

dochází ke vzniku mokvajících ložisek, 

která se pokrývají strupy,“ vysvětluje 

stanislava Polášková.

dětská forma atopického ekzému po-

stihuje batolata a  děti předškolního 

věku. Nejčastějšími lokalitami této for-

my jsou loketní a  podkolenní jamky, 

šíje, krk, místa kolem kotníků, nárty 

a  zápěstí. často bývají postiženy ruce 

i  obličej, především víčka a  okolí úst. 

k  mokvání nedochází často, jde spíše 

o  suché chronické projevy – zdrsnění 

a  vysušení kůže s  občasnými akutními 

fázemi, které s projevují jako zčervená-

ní a svědění.

U  dospělých a  dospívajících zůstává 

atopický ekzém lokalizován v  ohybo-

vých partiích končetin, postižena je 

i horní část hrudníku, ramena, krk, ob-

ličej a často i ruce. Hlavním příznakem 

všech klasických forem této nemoci je 

svědění, které přichází v záchvatech.

Na PreveNcI mysleTe 
Už v TěHoTeNsTví 
Prvotním krokem po diagnostikování 

atopického ekzému by měla být úpra-

va životosprávy a domácího prostředí. 

je třeba odstranit všechny provokační 

a  zhoršující faktory. často je možné 

(v  rodinách, které jsou v  tomto směru 

rizikové) atopickému ekzému předejít 

preventivními opatřeními ještě před 

narozením potencionálního pacienta. 

Těhotná žena v  druhé polovině gravi-

dity a kojící žena by měla vynechat ve 

svém jídelníčku ryby, vejce a  ořechy, 

které jsou nejčastějšími potravinovými 

alergeny.

optimální je co nejdelší doba kojení. 

Pro dítě je nejlepší výlučné kojení do 

šesti měsíců. v případě, že matka kojit 

nemůže, je dobré, aby dítě dostávalo 

speciální mléčné přípravky se sníženým 

obsahem alergenů. ze stravy dítěte by 

rodiče měli vyřadit vaječný bílek až do 

věku jednoho roku.

„Po druhém roce již nemá dietní opat-

ření zásadní význam. Hlavní roli v tom-

to období hrají alergeny ze zevního 

prostředí a infekce. Ve školním věku se 

negativně projevuje fyzická i psychická 

zátěž, stres. V pubertě mívají na průběh 

atopické dermatitidy vliv hormonální 

změny,“ popisuje dále stanislava Poláš-

ková.

jak s Nemocí BojovaT?
realita je totiž, bohužel, taková, že lék, 

který by na atopický ekzém účinkoval 

stejně jednoduše jako třeba antibioti-

ka na angínu, zatím neexistuje. Nemoc 

totiž vyvolává několik příčin, především 

však alergická reakce. chorobu může 

snadno zhoršit také bakteriální infekce.

Posledním hitem jsou lokálně působící 

léky, které mírní zánětlivou reakci imu-

nitního systému a kůže (tacrolimus, pi-

mecrolimus), pacienta však atopického 

ekzému nezbaví. I když v bitvě s choro-

bou představují pozoruhodný kvalita-

tivní skok a spoustě pacientů přinášejí 

velkou úlevu.

mazaT, mazaT a mazaT...
základní léčbou zůstávají relativně lev-

né hormonální masti, pasty se zinkem 

nebo endiaronem a dehtové přípravky. 

Pomáhá i  rozumná dieta, domov bez 

alergenů a  pravidelné promazávání 

kůže přípravky, jako jsou lipobase, 

exipial nebo lipoderm, případně kos-

metika s  konopným olejem získaným 

extrakcí pomocí zkapalněného plynu. 

každému vyhovuje něco jiného. díky 

této kosmetice ale nemocní přežívají 

s a žijí běžný kvalitní život.

mrTvé moře doma, ve vaNě 
Hodně pomáhají pobyty u  mrtvého 

moře. jezdí tam lidé s lupénkou i s ato-

pickým ekzémem. Pro koho je to pří-

liš drahá záležitost, koupí v  lékárně 
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alespoň soli z mrtvého moře. koupele 

doma sice obvykle nemívají tak velký 

efekt jako samotný pobyt u  mrtvého 

moře, u  kterého příznivě působí i  slu-

níčko a  zdejší velice specifické mikro-

klima. ale i  tak přinesou úlevu malým 

pacientům a to je skvělé.

HojIvé svěTlo
dalším způsobem, jak zlepšit atopický 

ekzém, jsou různé druhy světla: bio-

lampy, speciální lasery a  Uv záření. 

Biolampy využívají tzv. polarizovaného 

světla. zlepšují hojení ran, jizev, vředů 

a dalších kožních komplikací. Pomáha-

jí lidem s menšími ložisky. Pokud totiž 

ekzém zasáhne velkou plochu kůže, tr-

valo by nutné ozařování lampou příliš 

dlouho.

solária, a to i s Uva zářením, nejsou na 

ekzém příliš vhodná. Na rozdíl od zá-

řičů s přesně vymezeným Uv zářením, 

které lékaři kombinují s koupelemi, do 

nichž lze přidat i  mořskou sůl. Biosti-

mulační lasery zlepšují prokrvení v pod-

koží, a tedy i hojení jizev nebo jiných, 

kožních defektů. mají také smysl u ně-

kterých nepříliš rozsáhlých forem.

číNské jeHlIčky
Pacienti se stále častěji obracejí i  na 

alternativní medicínu. k nejuznávaněj-

ším metodám patří akupunktura. často 

zmírní svědění a zlepší stav ekzému.

je však nutné několik sezení u zkušené-

ho lékaře-akupunkturisty. Ten nemusí 

akupunkturní body stimulovat pouze 

jehličkami. U malých dětí, které se jich 

často bojí, bývá výhodnější laser nebo 

třeba speciálně modulovaný elektrický 

proud (tzv. eav metoda). Nevýhodou 

opakovaných návštěv je, že tato léčba 

nebývá levná, na druhou stranu jde 

o  terapii, která nemá žádné vedlejší 

účinky.

a co TakHle olej?
olej z australského čajovníku bývá po-

važován za nejúčinnější přírodní dezin-

fekci. To je asi hlavní důvod, proč může 

postiženým lidem pomoci zklidnit ek-

zém. řada z nich si proto oblíbila pleťo-

vé mléko, které jim pomáhá promašťo-

vat suchou a často i zrohovatělou kůži.

díky antiseptickým účinkům oleje se ek-

zém i snáz hojí. Potlačuje totiž druhot-

nou infekci, kvůli které rána často po-

praská až do krve nebo začne mokvat.

řada maminek přidává několik kapek 

oleje dětem do koupele. Nejen kvůli 

jeho účinkům proti bakteriím, virům 

a  plísním, ale také kvůli tomu, že po-

máhá mírnit svědění ekzému.

lidé, kteří mají ložiska ve vlasech, si ně-

kdy kupují vlasový šampón obsahující 

olej tea tree. Potlačí totiž v oblasti vla-

sů možné infekce a  zlepší tím projevy 

ekzému. zároveň pomáhá odstraňovat 

lupy.

Protože olej je přípravkem obsahujícím 

extrakt z  rostliny, tedy z  australského 

čajovníku, doporučují kožní lékaři paci-

entům, aby ho na kůži nejprve v malém 

množství vyzkoušeli. alergické reakce 

na kvalitní olej jsou sice vzácné, ale ne-

lze je vyloučit.

v  každém případě je dobré probrat 

možné přínosy i  rizika všech metod 

včetně novinek s  ošetřujícím lékařem. 

Bez ohledu na to, jestli jde o  novinky 

z klasické, nebo alternativní medicíny.

BIorezoNaNce
v poslední době se hodně hovoří v sou-

vislosti a atopickým ekzémem o biore-

zonanci. Biorezonance umožňuje najít 

příčiny zdravotních potíží. rozpozná již 

v  raném stádiu výskyt alergenů a  po-

mocí několika sezení pomůže tělu se 

s  nimi vypořádat. dokáže nastartovat 

imunitní systém, což je u atopiků velmi 

důležité. 

foto: shutterstock.com

PreveNce aToPIckéHo 
ekzémU
•	 eliminace alergenů 

z okolí, 
•	 nekouřit v okolí dítěte, 
•	 zabránit styku s domá-

cími zvířaty, 
•	 omezit prašnost domá-

cího prostředí, 
•	 odstranit peřiny a žíně-

né matrace z místnosti, 
kde dítě pobývá,

•	 lůžkoviny, závěsy, po-
případě koberce měly 
být prány ve vodě hor-
ké minimálně 60  °cel-
sia a  vlhkost místností 
by měla být pod pade-
sát procent.
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děti do tří let bývají často nemocné. ve většině případů je to normální, pro-

tože jejich imunita se teprve vyvíjí. Někdy je ale příčinou porucha obrany- 

schopnosti, kterou je zapotřebí léčit.

snížená  
iMunita 

u dětí
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sníženou imunitou se v  klinickém po-

jetí označují poruchy imunitního sys-

tému, které vedou ke zvýšené náchyl-

nosti k  infekcím. v širším pojetí je tzv. 

imunodeficience jakákoliv porucha 

v  procesu imunitní reakce, odpovědi 

organismu proti infekcím, ale též zvý-

šená náchylnost k alergiím, nádorovým 

chorobám či chorobám autoimunitním, 

kdy se v organismu tvoří protilátky pro-

ti vlastním tkáním organismu.  U  dětí 

se porucha imunity projevuje zvýšenou 

náchylností k  infekcím, které bývají 

opakované, dlouhotrvající, špatně rea-

gující na léčbu, mnohdy s komplikace-

mi a  s  netypickým průběhem. mimo-

chodem dvakrát častěji bývají postiženi 

chlapci než dívky. U  většiny typů po-

ruchy imunity je nejčastěji postiženým 

dýchací systém, horní cesty, ale i dolní 

cesty dýchací, dále se projevují opako-

vané záněty středního ucha a vedlejších 

dutin nosních, záněty hrtanu. Naopak 

infekce postihující pouze horní cesty 

dýchací nebývají příznakem závažnější 

poruchy imunity. 

NUTNosT ImUNoloGIckéHo 
vyšeTřeNí 
Prvním projevem poruchy imunity 

může být reakce na očkování proti tu-

berkulóze nebo proti virovým onemoc-

něním. Tam, kde je vyloučena vážnější 

porucha imunity lze podporovat obra-

nyschopnost organismu zejména v  jar-

ním a  podzimně-zimním období zvý-

šeným přísunem vitaminů, otužovacím 

programem (dle rady lékaře je možné 

se otužovat vzduchem či vodou). v  lé-

kárnách lze zakoupit přípravky na 

zvyšování imunity. ještě před tím je za-

potřebí absolvovat imunologického vy-

šetření, protože jejich podáním lze pak 

stimulovat jak žádoucí protilátky tak 

i  nežádoucí protilátky namířené proti 

vlastním tkáním. Proto se všeobecně 

doporučuje tzv. enzymoterapie. Pří-

rodní enzymy obsažené v lécích posilují 

oslabenou imunitu zejména v dětském 

věku, kdy není ještě plně vyvinuta. Pů-

sobením komplexu enzymů se docílí 

příznivého efektu u  virových infekcí 

a  u  bakteriálních, pokud je nutná te-

rapie antibiotiky, tyto rychleji působí, 

zkracuje se interval uzdravení i rekon-

valescence, a to bez možného negativ-

ního působení na organismus možnou 

tvorbou autoprotilátek. významným 

faktorem, který přispívá k poruše sliznic 

horních cest dýchacích, je kouření v ro-

dině, případně nevhodně používaná 

antibiotika na banální lehké infekce, 

která narušují přirozenou bakteriální 

floru sliznic ive střevním traktu. Nedo-

léčenými, opakovanými respiračními in-

fekty dochází u určitého procenta dětí, 

zejména při dědičné dispozici, k vývoji 

tzv. respirační alergózy. v  tomto pří-

padě již onemocnění probíhá bez ho-

reček, kašel se přesouvá spíše do noč-

ních hodin a při ulehnutí, přes den se 

objevuje pouze při zvýšené pohybové 

aktivitě dítěte. se zvýšeným dechovým 

nárokem se může objeviti tzv. hvízda-

vé, sípavé dýchání. v  tomto případě 

by si měli rodiče vyžádat vyšetření na 

odborném pracovišti s vyšetřeními plic-

ních funkcí s  vyloučením počínajícího 

astmatu. 

oPožděNé dozráváNí 
ImUNITNéHo sysTémU
ovšem pozor, mnohdy jde jen o opož-

děné vyzráváni imunitního systému. 

dítě ve školce začne stonat, dochází 

k opakované stimulaci imunitního sys-

tému infekcí a při dostatečné rekonva-

lescenci se dítě tzv. promoří, dochází 

postupně k  poklesu četnosti infektů 

i tíže jejich projevů a dítě nastupuje do 

školy již bez opakovaných zdravotních 

potíží. Pokud dojde k  vyřazení z  ko-

lektivu kvůli infekčnosti prostředí, pak 

je nutno zahájit imunologickou léčbu. 

Bez cílené terapie se u neléčených paci-

entů zdravotní potíže v kolektivu škol-

ních dětí většinou vracejí a  jelikož je 

školní docházka povinná, dítě absolvu-

je léčbu na úkor školní docházky, což se 

zpětně projevuje na zdravotním stavu 

stresem z dohánění učiva.

Text: jana abelson Tržilová, 

foto: shutterstock.com
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Fermentované mléčné výrobky byly zobrazeny již v egyptských hierogly-

fech, jejich zjevný zdravotní účinek byl však zaznamenán až v 19. století. 

roku 1907 ruský biolog a nositel Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii 

žijící ve Francii, Ilja mečnikov, publikoval „optimistickou studii o prodlu-

žování věku“. dlouhověkost venkovanů žijících v balkánských zemích v ní 

přisuzoval pravidelné konzumaci mléčných kysaných výrobků obsahujících 

živé bakterie. Byl tak přesvědčen, že správné zažívání, ke kterému jogurty 

přispívají, patří mezi důležité faktory ovlivňující tělesnou pohodu a dlou-

hověkost. „jedna z nejčasnějších lidských studií byla následně provedena 

v roce 1922. vědci během ní použili lactobacillus acidophilus u 30 pacientů 

s  chronickou zácpou, průjmem nebo ekzémem. výsledkem bylo zlepšení 

všech těchto stavů,“ uvádí imunoložka rNdr. dana Nováková z FN motol.

probiotika
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od prvních studií probiotik velmi po-

kročily metody určování jednotlivých 

probiotických bakterií a  bylo prove-

deno velké množství klinických studií, 

které potvrdily jejich léčebný význam. 

„Prospěšné bakterie doporučuji dopl-

ňovat nejen při potížích se zažíváním, 

ale také preventivně pro posílení imu-

nity. Zvýšit příjem probiotik bychom 

měli vždy, když se léčíme antibiotiky,“ 

říká rNdr. dana Nováková a doplňuje: 

„Kromě zakysaných výrobků může-

me bakterie svému organismu dopřát 

i  prostřednictvím kvalitního doplňku 

stravy.“

co NIčí ProBIoTIcké BakTerIe?
každá léčba antibiotiky znamená váž-

ný zásah do složení střevní mikroflóry. 

Uskutečněné studie dokazují, že obno-

va zdravé střevní flóry po jejich dou-

žívání může trvat až tři týdny. Tedy 

nejméně tak dlouho trvá i  oslabení 

obranyschopnosti. v  tomto období je 

organismus ve stavu imunodeficience. 

I  to je jeden z  důvodů recidivujících 

respiračních infekcí. Průjmová onemoc-

nění pochopitelně též mění mikroflóru 

ve střevě. v neposlední řadě je to stra-

va, která v  případě, že je nevhodná, 

mění poměr baktérií směrem k hnilob-

ným (strava s vysokým obsahem bílko-

vin). Některé studie dokazují, že krátce 

po přerušení užívání probiotik klesá 

významně jejich podíl ve střevě, a  tak 

je jejich trvalý přísun v potravi-

nách žádoucí. 

co všecHNo Umí „HoD-
né“ BakTerIe?
Tak jsou označovány právě pro-

biotika (pro život) podporují 

slizniční i  celkovou imunitu, 

podporují odolnost organismu, 

jelikož stabilizují střevní mikro-

flóru. výhodné to je hlavně po 

léčbě antibiotiky.

Pomáhají proti zácpám, prů-

jmům, nadýmání a  špatnému trávení 

i  proti střevním zánětům různého pů-

vodu. 

chrání proti vzniku alergií, včetně ast-

matu a atopického ekzému.

ProBIoTIka, PreBIoTIka
Hovoříme-li o  probiotikach, není od 

věci zmínit i  prebiotika,  bez obojího 

se imunitní systém neobejde. zatímco 

probiotika a jejich zdroje jsou rodičům 

dostatečné známé, na prebiotika se čas-

to zapomíná. Bez nich by přitom pro-

biotika v organismu mnoho nezmohla 

- zajišťují jim totiž vhodné prostředí, ve 

kterém se mohou množit. a kde je na-

jdeme? Především v obilovinách, ovoci 

a  zelenině. Nejen kvůli vitaminům je 

proto nutné dohlížet na dostatečné za-

stoupení ovoce a zeleniny v jídelníčku. 

„zelenina je kamenem úrazu zejména 

dětí všech věkových kategorií“,  svěřuje 

se s poznatky z praxe nutriční terapeut-

ka Hana knížková a přidává alarmující 

číslo z průzkumu Poradenského centra 

výživa dětí: „Zjistili jsme například, že 

dostatek zeleniny má na talíři jen 20 % 

českých batolat“.

 Proč není kvalitní vyvážený jídelníček 

s dostatkem zeleniny jen nudným výži-

vovým doporučením vysvětluje mUdr. 

Pavel Frühauf, csc., primář kliniky 

dětského a  dorostového lékařství vFN 

v  Praze: „Podle Světové zdravotnické 

organizace lze k  nízké konzumaci ze-

leniny a ovoce vztáhnout ročně cca 1,7 

milionů úmrtí, způsobených především 

gastrointestinálními nádory, ischemic-

kou chorobou srdeční a mozkovou pří-

hodou“.  Nízká konzumace ovoce a ze-

leniny se tak řadí mezi 6 nejčastějších 

faktorů úmrtí. 

Foto: shutterstock.com
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Podle světové zdra-

votnické organizace 

bychom pro správné 

fungování našeho 

těla měli každý den 

přijmout asi 25-30  gramů vlákniny. vět-

šina čechů ale během dne získá ze stravy 

ani ne polovinu z doporučené denní dáv-

ky. Navýšit příjem vlákniny přitom nemu-

sí být složité. vyzkoušejte méně tradiční 

zdroje, vlákninu totiž získáte i z někte-

rých cereálních nápojů.

Napijte se
vlákniny
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od odborníků neustále slyšíme, že 

vlákninu lze najít v  ovoci, zelenině 

nebo celozrnném pečivu. často se ale 

zapomíná na to, že zajímavým zdrojem 

vlákniny mohou být i nápoje. „S „teku-

tou vlákninou“ zabijete dvě mouchy 

jednou ranou. Doplníte tekutiny v rám-

ci pitného režimu a  navíc zvýšíte svůj 

denní příděl této v Česku nedostatkové 

látky,“ vysvětluje odbornice na výživu 

michaela kalkušová. vlákninu obsahu-

jí některé ovocné džusy, sojové, mléčné 

nebo cereální nápoje. 

„Některé nápoje s  vlákninou nás více 

zasytí, protože vláknina zvětšuje svůj 

objem a  navozuje tím pocit plnosti. 

můžeme tak zkonzumovat energeticky 

méně náročné jídlo, bez toho abychom 

následně měli pocit hladu,“ doplňuje 

michaela kalkušová výhody vlákniny 

nejen při dietě.

V nápojích můžete najít dva typy 

vlákniny. Nejčastěji se jedná o vlákninu 

rozpustnou, ale můžete narazit i na její 

nerozpustnou variantu.

Rozpustná vláknina, jak již název napo-

vídá, se rozpouští ve vodě a vytváří gel, 

díky kterému se cítíme více zasyceni. 

Podílí se na snižování hladiny choleste-

rolu, napomáhá pomalejšímu vstřebá-

vání cukrů, a tím i udržuje vyrovnanou 

hladinu cukru v krvi. kromě některých 

druhů nápojů se nachází v ovoci, luště-

ninách nebo bramborách. v cereálních 

nápojích se nejčastěji jako zdroj roz-

pustné vlákniny používá inulin získaný 

s  kořene čekanky. Tato lehce nasládlá 

surovina má minimální energetickou 

hodnotu.

Nerozpustná vláknina, podporuje 

střevní činnost. jejím zdrojem je  zele-

nina, celozrnné výrobky nebo některé 

nápoje.

NejeN jarNí očIsTa
velice důležitou roli hrají tekutiny 

a vláknina také při očistě našeho těla. 

Ta je spojována zejména s jarním obdo-

bím, ale náš organismus bychom měli 

udržovat ve formě po celý rok. receptů 

na očistu těla existuje celá řada, mů-

žeme je ale účinně podpořit vhodnou 

skladbou potravin a  nápojů. doporu-

čuje se konzumovat lehká, nedráždivá, 

netučná jídla a jíst pravidelně v malých 

dávkách. samozřejmostí je dostatek 

pohybu a spánku. měli bychom součas-

ně zvýšit příjem vlákniny ať již z ovoce 

nebo ze zeleniny. „Je také potřeba vy-

pít alespoň 2 – 2,5 litru tekutin denně, 

aby se pročistili ledviny a močové cesty. 

Vhodnými nápoji jsou například bylin-

né čaje, voda, ovocné šťávy, ale také 

nápoje obohacené o vlákninu,“ dodává 

michaela kalkušová.

Foto: shutterstock.com

Proč je vláknina tolik důležitá pro naše zdraví?
Patří mezi látky, které není lidské tělo schopno enzymaticky štěpit. 

Hraje ale nezastupitelnou úlohu v našich střevech, protože podporu-

je průchod stravy trávicím traktem, podporuje růst a  složení střevní 

mikroflóry, pozitivně se podílí na snižování hladinu cukru v krvi a po-

máhá odvádět odpadní látky. dostatek vlákniny pozitivně působí na 

náš zdravotní stav a vláknině se přisuzuje i preventivní funkce proti 

rakovině tlustého střeva, kardiovaskulárním chorobám nebo nadváze.
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mateřské mléko je svými vlastnostmi 

unikátní. jeho jedinečnost tkví nejen ve 

složení ale i ve specifické vůni a chuti, 

které vzbuzuje u miminek chuť k jídlu. 

čich kojenců je natolik vyvinut, že do-

káží rozpoznat svou maminku od jiných 

žen. kojící maminky se by proto měly 

starat o svůj jídelníček, aby jejich mlé-

ko odpovídalo chuti, vůni, potřebným 

látkám a  množstvím, které miminko 

vyžaduje. Tvorba a složení mateřského 

mléka je totiž ovlivněna růžnými fakto-

ry jako je genetika, životní styl a právě 

i zmiňované stravování.

mateřské mléko je také jedním z nejú-

činnějších preventivních opatření, které 

chrání miminko před různými nemoce-

mi. ochrana před onemocněním působí 

dokonce ještě dlouho po uplynutí koje-

neckého období. Proto je období koje-

ní velmi důležité pro další vývoj dítěte. 

vliv na tuto prevenci má nejen délka 

kojení, ale i kvalita mateřského mléka.

NezaPomeňTe Na kvalITNí 
doPlňky sTravy
v  období kojení má žena velký ener-

gický výdej. Tvorba mateřského mléka 

je totiž poměrně náročný proces, který 

tělu bere mnoho energie a tudíž i živin.  

60

výživa

Péče o miminko zabere spoustu času a není divu, že vesměs všechnu svou 

pozornost věnujete právě jemu. Nesmíte ale zapomínat na sebe a na svou 

výživu, protože právě mateřské mléko je to nejlepší, co miminku v tomto 

období můžete dát.

MaMinky, 

NePODCeňuJTe 

svou výživu i po porodu
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je tedy nutné dodržovat nejen pestrou 

stravu, ale i pitný režim. „Pestrá vyvá-

žená strava má být kaloricky podobná, 

na kterou jste byla zvyklá před těho-

tenstvím, ale navýšená o  dostatečné 

množství bílkovin, minerálů a vitamínů. 

Důležitý je i hořčík, na který se často za-

pomíná. Kojící žena by měla mít o pěti-

nu vyšší energický příjem, tedy zhruba 

300-500 kcal za den,“ říká odborník na 

výživu těhotných mUdr. karel metyš. 

Některé ženy nemohou z  různých dů-

vodů docílit dodání všech potřebných 

látek. v tomto případě je vhodné sáh-

nout po doplňcích stravy, které deficit 

pokryjí. 

žena po porodu začne postupně ubý-

vat na váze. většinou ztrácí asi půl až 

jedno kilo za měsíc. I když chcete hub-

nutí pomoct a dostat se rychle zpátky 

do své formy, nezačněte tím, že si bu-

dete odpírat jídlo. Naopak si do jídel-

níčku přidejte o kousek masa nebo jiné 

bílkoviny navíc. „Při hubnutí dochází 

k  uvolnění některých toxických látek, 

které se dostávají do mateřského mlé-

ka a  tudíž i  do kojence.“ upozorňuje 

mUdr. Hynek Heřman z Ústavu pro péči 

o matku a dítě (ÚPmd). ,,kojící ženy by 

měly jíst pravidelně, alespoň 5x denně. 

Pitný režim by měl být okolo 45 ml na 

kilogram kojící ženy. samozřejmě ne-

dohánějte deficit tekutin najednou. je 

třeba opět pravidelné dávkování. Při 

nejlepším sáhněte po čisté vodě, popří-

padě čaji a doplňte také sladká či zaky-

saná mléka. omezte pití kávy, protože 

kofein zapříčiní neklid kojence. alko-

holickým nápojům se samozřejmě vy-

hněte úplně.“ doplňuje mUdr.  Hynek 

Heřman.

PřI kojeNí NeHUBNěTe
Pokud chcete hubnout tím způsobem, 

že pestrou stravu zachováte a  zvýší-

te o  to více fyzickou aktivitu, tak vás 

zklameme. Při zvýšené aktivitě se uvol-

ňuje kyselina mléčná, která se dostane 

do mléka a  mění jeho chuť. kojenci 

pak mnohdy mateřské mléko odmítají. 

s hubnutím proto počkejte až po obdo-

bí kojení. jen zřídka se vaše váha bě-

hem kojení nesníží sama od sebe. Pří-

roda si zkrátka poradí sama, potom ji 

můžete pomoci i vlastní pílí. 

snažte se naslouchat svému tělu a dej-

te si na co máte chuť.  v období koje-

ní navyšte svůj denní příjem a hubnutí 

nechte až po tomto období. Uvidíte, 

že to půjde samo. Procházky s kočárky 

udělají své. 

4 TIPy Pro sPrávNoU TvorBU 
mléka
•	 Pijte bylinné čaje - z  fenyklu, me-

duňky či anýzů, který je i proti na-

dýmání.  dejte si vrchovatou lžíci 

fenyklových semínek do hrnečku 

a  nechte 15 minut vylouhovat.  

Pozor! vyhněte se mátě peprné 

a šalvěji, které nemusí tvorbu mlé-

ka podporovat 

•	 čerstvé ovoce a  zelenina - Ty na-

jdete v barevném ovoci a zelenině. 

dejte si pomerančový fresh, zeleni-

novou šťávu nebo misku čerstvých, 

lahodných vitamínů.

•	 vsaďte na kyselinu listovou – ky-

selina listová je obsažena v zelené 

zelenině jako je špenát, brokolice 

či kapusty. Tepelnou úpravou ale 

zničíte až 90% účinných látek. Pro-

to sáhněte po doplňcích stravy.   

•	 jezte maso - denní dávka pro ko-

jící ženy by měla být o  15 gramů 

vyšší než za normálního stavu. To 

odpovídá například 100g kuřecího 

masa, třem vejcím či 100g rybího 

filé.

•	 Hýbejte se – tělesná aktivita dobře 

působí nejen na správné zažívání, 

látkovou výměnu jako takovou, 

ale i  na správnou funkci srdečně 

cévního systému. 

Foto: shutterstock.com
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ze všech stran se na nás valí reklamy na správné stravování 

a zaručené diety. Upozorňují, co máme z jídelníčku vyloučit, 

co do něj naopak patří, abychom se ve zdraví dožili co nej-

vyššího věku. ale ne všechny informace jsou pravdivé. kolem 

potravin obecně koluje celá řada mýtů.

MýTy 
o (ne) zdravých 

potravinách
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mnoho lidí si pod pojmem zdravá stra-

va představí prodejny zdravé výživy, 

případně vegetariánské restaurace 

a domnívá se, že právě tyto nám posky-

tují příklad, jak jedině se správně stra-

vovat. správný a  vyvážený jídelníček 

však můžeme sestavit i z běžně dostup-

ných a  tradičních surovin a  potravin. 

jen je vhodně zkombinovat a přijímat 

ve správném množství. správný jídelní-

ček by měl totiž v první řadě být pestrý. 

co se pod tímto doporučením skrývá, 

nejlépe vyjadřuje tzv. potravinová py-

ramida, což je grafická forma výživo-

vého doporučení udávající vhodnou 

frekvenci konzumace jednotlivých po-

travinových skupin (charakterizovanou 

počtem definovaných porcí). Ta má for-

mu trojúhelníku, četnost spotřeby kle-

sá od základny (obiloviny), přes ovoce 

a zeleninu, mléčné výrobky a maso až 

po výrobky, jejichž spotřebu je dopo-

ručeno snížit (tuky, oleje, sladidla, sůl). 

své místo má v pyramidě i kvalitní libo-

vé maso, které je zejména v  dětském 

věku téměř nenahraditelným zdrojem 

živočišných bílkovin.

NěkTeré PoTravINy jsoU 
zdravé, jINé Nezdravé...
další mýtus. Neexistují vyloženě zdravé 

a vyloženě nezdravé potraviny (pokud 

nejsou mikrobiálně či jinak kontamino-

vány). ani potravin, které jsou obecně 

označované jako zdravé, nemůže-

me sníst neomezeně veliké množství.  

mohly by nám ublížit. Nadměrné množ-

ství celozrnných výrobků, ovoce a  ze-

leniny by mohlo vézt k  nadměrnému 

příjmu vlákniny a  snížení vstřebávání 

důležitých živin. velké množství ovoce 

může znamenat velký příjem sacharidů 

a může způsobit zažívací obtíže. Nikdo 

z nás se zřejmě v životě nevyhne kon-

zumaci potravin obecně označovaných 

jako nezdravé - sladkosti, tučné potra-

viny…v malém množství nám však ani 

tyto potraviny neuškodí. stačí si napří-

klad po sladkém vyčistit zuby a příjem 

energetičtějších potravin, v  jinak pes-

trém jídelníčku, vyrovnat pohybovou 

aktivitou.. Platí zde osvědčené „všeho 

s mírou“. Neexistují totiž nezdravé po-

traviny, nezdravé je jen jejich množství.

cHolesTerol je šPaTNý...
Není to tak černobílé. cholesterol je 

pro lidské tělo nepostradatelný. je dů-

ležitou složkou buněčných membrán. 

Bez něj by se v těle nevytvářely hormo-

ny, vitamin d (pro správné vstřebávání 

a  využití vápníku a  fosforu) nebo žlu-

čové kyseliny (pro trávení tuků). Nepo-

stradatelný je také z  hlediska tvorby 

nervové tkáně. Není to tuk, ale pouze 

tukům podobná látka, která je součástí 

každé živočišné buňky. a lidské tělo je 

složeno z  obrovského počtu buněk – 

z funkčních důvodů se jich nejvíce sou-

střeďuje do vnitřních orgánů jako např. 

mozek, játra, ledviny. Nedostatek cho-

lesterolu by tak rozhodně mohl mít ne-

blahý vliv na vývoj dítěte. Předpokládá 

se, že by denní příjem cholesterolu ne-

měl přesáhnout hranici 300 mg. Pestrá 

strava vyvážená s pohybovou aktivitou 

však většinou dokáže udržet správnou 

hladinu krevního cholesterolu. ve vý-

jimečných případech mohou být příči-

nou zvýšené hladiny cholesterolu v krvi 

geneticky podmíněná onemocnění.

vlákNINy NeNí NIkdy dosT...
vláknina je složka rostlinné stravy ne-

stravitelná enzymy lidského těla. v těle 

má mnoho funkcí: v žaludku způsobu-

je pocit sytosti, reguluje vstřebávání 

sacharidů, tuků, cholesterolu, váže na 

sebe vodu (a zvětšuje tak střevní obsah), 

je zdrojem enrgie pro buňky tlustého 

střeva, jako prebiotikum podporuje 

růst či aktivitu zdraví prospěšné střevní 

mikroflóry, dále má vliv na střevní peri-

staltiku (tím ve střevě působí proti zá-

cpě a jejím komplikacím) a v neposled-

ní řadě funguje i jako prevence zubního 

kazu. vysoký příjem vlákniny by však 

mohl způsobit nedostatečné využití 

živin, což je u  dětí zvláště nebezpeč-

né. celkový příjem vlákniny by u  dětí 

mladších 2 let neměl přesáhnout 5g. 

U starších dětí se množství vlákniny řídí 

dle vzorce „věk v letech plus pět“ (tzn., 

že doporučení konzumace vlákniny pro 

tříleté dítě je 8g/den, pro pětileté 10g/

den). Pro dospělé končí doporučení na 

cca 30g vlákniny na den.

PíT se mUsí 3 lITry TekUTIN 
deNNě...
Bez vody se nedá žít. vždyť lidské tělo 

je tvořeno přibližně v  50-60% z  vody. 

voda je v  lidském těle potřebná pro 

uskutečňování chemických reakcí, mezi 

její vlastnosti patří také funkce ochran-

ná a termoregulační. voda je přijímána 

do těla nejenom nápoji (základem by 

měla být „obyčejná“ voda z vodovod-

ního kohoutku hygienikem kontro-

lovaném), ale také potravou (ovoce, 

zelenina, polévky, mléko…). v  malém 

množství také vzniká v průběhu meta-

bolismu přijatých živin. Na výdej vody 

má naproti tomu vliv kromě ledvin také 

dýchání, kůže a trávící systém. Potřeba 

tekutin je tak velice individuální. záleží 

na hmotnosti jedince, fyzické aktivitě, 

klimatických podmínkách, zdravotním 

stavu, věku…

cereálNí a müslI TyčINky
müsli tyčinky jsou na světě již celých 34 

let a nápad na spojení cereálie do tyčin-

ky pochází od sedmnáctiletého ame-

ričana moravského původu Herricka 

kimballa. cereální tyčinky obsahují vi-

tamíny a minerály a jsou tudíž zdravější 

než sušenky. mnoho tyčinek však také 

obsahuje i  velké množství cukru. a  to 

jak v  polevách, tak i  v  ovoci, kterým 

jsou tyčinky doplňovány, aby chutnaly. 

samozřejmostí je použití emulgátorů.

vejce
vejce jsou zdrojem vitaminu a, B, d a e, 

kalcia, chromu, selenu a  zinku a  ještě 

dalších zdraví prospěšných složek. Te-

pelně (vařená i smažená) upravená vej-

ce (2 denně) podle nedávných studiích 

nemají žádný negativní vliv na krevní 

cholesterol. jiné je to se syrovými vej-

ci, které se používají do pomazánek, 

krémů či majonéz. Ty se zásadně ne-

doporučují dětem do 1 roku a pro nás 

ostatní platí, že musíme použít pouze 

čerstvá a nejlépe domácí vejce.

Tmavý cHléB
kupujete zásadně tmavý chléb v  do-

mnění, že je cereální a tudíž i zdravý? 

musíme vás zklamat. do chleba se pro 

zhnědnutí přidává melasa nebo ka-

ramel. Proto je vždy nutné důkladně 

prostudovat složení chleba na obalu. 

cereální a „zdravé” chleby se většinou 

prodávají balené, a proto není problém 

se dozvědět použité suroviny při výro-

bě chleba.

zdravý džUs
Bohužel většina z nás si stále myslí, že 
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sklenice džusu zdravě nahradí denní 

doporučenou dávku ovoce a zeleniny, 

a že tím dodá tělu potřebné vitamíny. 

Pravdou ale zůstává, že džus obsahuje 

i velké množství cukru. Pro naše tělo je 

lepší sníst jablko nebo pomeranč, než-li 

vypít sklenici džusu. až příště půjdete 

na nákup, podívejte se na složení 100% 

ovocného džusu. Určitě vás překva-

pí, že až v  polovině nápojů naleznete 

ve složení mimo ovocné složky i  vodu 

a cukr.

sója
sója se pro mnoho z nás stala symbo-

lem zdraví. Některé sójové jogurty, sýry 

i  mléko ovšem neprošly fermentací 

a jejich konzumace může způsobit aler-

gii i problémy se zažívaním u citlivých 

nebo nemocem náchylných jedinců. Při 

nákupu je proto dobré se přesvědčit, že 

námi vybraný sójový výrobek byl dobře 

(tepelně) zpracován a tudíž nám nehro-

zí žádná zdravotní rizika.

Ne všechny „zdravé” potraviny jsou 

tedy zdraví prospěšné. musíme proto 

být při nákupu velice obezřetní. ale ne-

jenom to. Na paměti bychom msli mít 

i to, že zadělat nám na vážné zdravotní 

potíže mohou i ty “nejzdravější” potra-

viny (omlouváme se za tento pojem, 

který jsme na začátku článku vyvrátili) 

, které jsou na trhu k mání. stačí špatná 

manipulace s nimi, nedostatečná hygi-

ena nebo špatné skladování. co tedy 

udělat pro to, abychom těmi  “zdravý-

mi” potravinami skutečně prospěli na-

šemu zdraví?  

UdržUjTe čIsToTU
I když většina mikroorganizmů nemu-

sí nutně způsobit zdravotní problémy, 

je řada mikrobů, které jsou pro lidský 

organizmus nebezpečné. Nacházejí 

se především v půdě, vodě, zvířatech 

i lidech a přenášejí se na rukou, utěr-

kách, nádobí a  zvláště na krájecím 

prkénku. dotykem se mikrobi mohou 

přenést na pokrm a způsobit onemoc-

nění z potravin. 

•	 Před manipulací s  jídlem a  během 

jeho přípravy si často umývejte ruce. 

•	 Umývejte si ruce po použití toalety. 

•	 omývejte a  dezinfikujte všechny 

povrchy a zařízení, používané pro 

přípravu pokrmů.

	 •	Chraňte	potraviny	a prostory	

v kuchyni před hmyzem, hlodavci a  ji-

nými škůdci. 

oddělUjTe Pokrmy syrové 
a UvařeNé
syrové potraviny, především maso, drů-

bež, mořské plody a jejich šťávy, mohou 

obsahovat nebezpečné mikroby, které 

se mohou během přípravy a skladování 

jídel přenášet do ostatních potravin.

•	Oddělujte	syrové	maso,	drůbež	a moř-

ské plody od ostatních potravin. 

•	Pro	manipulaci	se	syrovými	potravina-

mi používejte zvláštní nářadí a nádobí, 

jako jsou nože a krájecí prkénka. 

•	Uchovávejte	pokrmy	a jiné	potraviny,	

abyste zabránili kontaktu mezi syrový-

mi a zpracovanými potravinami.

 

Pokrmy důkladNě vařTe
důkladné vaření, při dosažení teploty 

70 °c uvnitř celého pokrmu po dobu 10 

min., zabíjí téměř všechny nebezpeč-

né mikroby. mezi jídla, která vyžadují 

zvláštní pozornost, patří sekané maso, 

masové rolády, velké kýty a  drůbež 

vcelku.

•	 Pokrmy, zvláště pak z masa, drůbe-

že, vajíček a  mořských plodů, dů-

kladně vařte.

•	 Polévky a  dušená jídla přiveďte 

k  varu a  vařte tak dlouho, aby 

uvnitř celého pokrmu bylo do-

saženo teploty alespoň 70 °c po 

dobu 10 min.

•	 Ujistěte se, že šťávy z masa a drů-

beže jsou čiré, nekrvavé. Nejlépe, 

když použijete teploměr.

•	 Pokrmy vždy řádně ohřívejte.

 

UcHovávejTe Pokrmy PřI 
BezPečNýcH TePloTácH
je-li pokrm uchováván při pokojové 

teplotě, mikroby se mohou velmi rych-

le rozmnožovat. Pokud se však jídlo 

udržuje při teplotě nižší než 5 °c nebo 

vyšší než 60 °c, rozmnožování mikrobů 

se zpomalí nebo zastaví. U  některých 

nebezpečných mikrobů však dochází 

k jejich rozmnožování i při teplotě nižší 

než 5 °c.

•	 Uvařené pokrmy nenechávejte při 

pokojové teplotě déle než 2 hodiny.

•	 Hotové pokrmy a zkáze podléhající 

potraviny včas uložte do ledničky 

(min. teplota 5 °c).

•	 servírujte pokrmy velmi horké 

(více než 60 °c).

•	 Neskladujte pokrmy příliš dlouho, 

ani v ledničce

•	 Nerozmrazujte pokrmy při pokojové 

teplotě, ale pozvolna v ledničce.

 

PoUžívejTe NezávadNoU 
vodU a sUrovINy
suroviny, včetně vody a  ledu, mohou 

být kontaminované nebezpečnými 

mikroby a  chemikáliemi. Toxické che-

mikálie se mohou tvořit ve zkažených 

a  zplesnivělých potravinách. Pečlivý 

výběr surovin a  jednoduchá opatření, 

jako jsou mytí a  odstraňování slupek, 

mohou toto riziko snížit.

•	 Používejte nezávadnou vodu nebo 

ji upravte tak, aby závadná nebyla.

•	 vybírejte čerstvé a nezávadné po-

traviny.

•	volte zpracované potraviny, jako 

například pasterované mléko.

•	omývejte ovoce a  zeleninu, 

zvláště důkladně, pokud je jíte 

syrové.

•	 Nepoužívejte potra-

viny po uplynutí doby jejich 

trvanlivosti a  data použitel-

nosti.

 

zdroj: mz čr, Ústav zeměděl-

ských a potravinářských infor-

mací, zdravaabeceda.cz, foto: 

shutterstock.com
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Dokonalé zázemí pro plavání kojenců, batolat a předškolních dětí
Neveřejný bazén se slanou vodou, nedráždí oči ani pokožku. 
Je vyhřátý na příjemných 32°C a proto je vhodný pro plavání nejen 

nejmenších dětí.
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Milánská 311

plavanibenefi t@seznam.cz

www.plavani.com tel. 603 935 585, 733 395 760

plavacek.indd   1 3.7.2018   10:24:15



Nejprve ale raději pro ty, kteří nečetli předchozí 
článek a zároveň vůbec netuší, o čem je řeč, krát-
ké shrnutí a představení přístroje.  
Odpradávna je známo, že každý konkrétní mine-
rál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost 
tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí, 
a tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o mi-
nerálech, ale i o všem ostatním. Právě u kamenů 
je tato energie nebývale silná, z  čehož do jisté 
míry vychází i  jejich léčebné využití, které se ale 
obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých ka-
menů. Somavedic v sobě takových kamenů ukrý-
vá dle typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen 
na principu řízeného uvolnění jejich energie. Po-
kud totiž konkrétní minerály v určitém přesném 
rozestavení necháme působit ve společné korela-
ci, dokážou vzájemně se podporující vibrace po-
zitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jed-
ná o geopatogenní zóny či jiné vlivy, jež taktéž 
vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes 
již měřitelné pomocí biorezonančních přístrojů a  
těchto poznatků výrobce využívá pro optimální 
funkci Somavedicu.  Ten by měl člověka vyladit, 

dostat ho do harmonie, dodat mu energii, pomo-
ci mu s regenerací a hojením. Zlepšit mu kvalitu 
spánku, zprůchodnit lymfatický systém. Prostě 
zvýšit kvalitu života. A teď tedy k realitě… 

ÚLEVA SE SOMAVEDICEM
Pravdou je, že aby mohlo dojít k úlevě, nejprve 
člověk pro to musí něco udělat. Přinejmenším do-
stat ze života lidi, kteří ho připravují o  energii. 
Však to jistě znáte. Obalíme se lidmi, o které ani 
tolik nestojíme a zážitky, které jsou nám vlastně 
ve své podstatě nepříjemné. Ale udělat ten zá-
sadní krok, žít život  bez nich, to se nám někdy 
zdá poměrně složité. V  tom je ale Somavedic 
skvělým pomocníkem. Díky němu si život doslova 
vyčistíte...
Pokud si vzpomínáte na některá z  mých před-
chozích vyprávění, víte, že působení Somavedicu 
začne tím, že si uklidíte kolem sebe. Prostě vám 
začnou vadit špinavá okna a  neuklizené zásuv-
ky. Cítíte se lépe, když je kolem vás vše urovnané 
a uspořádané. Po této úvodní etapě ovšem přijde 
proces náročnější. Chcete mít uklizeno i  v  sobě. 

Ráda bych dnes představila Somavedic z trochu ji-

ného úhlu… Přichází podzim a s ním pro mnohé z nás 

období depresí a nepohody…  Sluníčka ubývá a s ním, bo-

hužel odchází i dobrá nálada… Takže, pokud i vám není do zpěvu, 

případně vás trápí špatné vztahy v rodině, hádky s partnerem, nebo ne-

pohoda na pracoviště, toto pokračování je přímo pro vás… Protože i dnes, tak, 

jak jsem slíbila, přináším i další osobní zkušenost s přístrojem Somavedic... 

SOMAVEDIC 
BOJUJE PROTI DEPRESI I ZTRÁTĚ IMUNITY...

Komerční prezentace

somavedic.indd   2 7.10.2019   10:01:34



Konečně se rozhoupete a dojde vám, že ztrácet 
čas s rádoby kamarádkou, která se vám ozve, jen 
když něco potřebuje, vás stojí energii, kterou 
vlastně potřebujete pro sebe.  Konečně se posta-
víte kolegyni, která si zvykla na váš úkor všech 
prosadit svoje zájmy.  Prostě tak jako si uklidíte 
pokoj, uklidíte si se Somavedicem život. Někdy je 
to těžké a někdy to bolí, ale pokud se nenaučíme 
říct si o to, co potřebujeme a žít tak, jak potřebu-
jeme, vždycky bude náš život plný stínů.
Pravdou je, že během soužití s  přístrojem jsem 
měla párkrát pocit totálního zoufalství. V tu chví-
li jsem si i řekla, proboha, copak to vůbec nefun-
guje?  Vzpomněla jsem si na, co jsem kdysi četla 
o Somavedicu, když jsme ještě neměla tu možnost 
ho vyzkoušet. „Když ti přístroj začne odstraňovat 
překážky v  tobě nebo tvém životě, abys mohla 
mít to, co skutečně chceš, může to být dost těžké. 
Ale vše to vede k dobrému konci.“ A tak to sku-
tečně je. Najednou máte pocit, jakoby vám ně-
kdo sejmul tíži z ramenou, vy se rozhlédnete po 
světě a nadechnete se. A je vám najednou hezky. 
A  celý svět je hezký… Já jsem díky Somavedicu 

vyhrála boj se svou podzimní depresí, znovu jsem 
se nadchla a začala se cítit mnohem líp…

A PRO NEVĚŘÍCÍ TOMÁŠE...
Zdá se vám toto vyprávění ze říše snů. Potom tedy 
pár důkazů jen pro vás...
V okolí Somavedicu se totiž daří všemu a všem...
Za více než rok, co nám přístroj pomáhá, neuhy-
nula jediná květina. Vánoční růže, z předloňské-
ho roku může letos zdobit vánoční stůl. Větvič-
ku z vrby, kterou jsem přinesla za stěračem auta 
a jen tak pro zábavu píchla do vody, mohu zasa-
dit – vyrostla v malý stromek… 
Rostlinám se tedy prokazatelně daří.
A  nám lidem? S  energií Somavedicu se žije ne-
srovnatelně lépe.
Prostě Somavedic přináší klid a  mír do našich 
duší… A to samé samozřejmě přeji i vám…

www.somavedic.cz 
info@somavedic.cz 

Tel.: 731 173 591

Komerční prezentace

somavedic.indd   3 7.10.2019   10:01:42
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Také si rádi přečtete v různých moudrých návodech, jak je správné 

pečovat o mastnou, suchou, či smíšenou pleť, bohužel ale  

vůbec nevíte, kam ta vaše právě patří?

typy pleti
a jak o ně pečovat
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Potom se vám právě teď budeme snažit 

vnést trochu světla do vašich temnot…

masTNá Pleť
je hrubší a má zřetelně rozšířené póry. 

znatelná jsou zejména ústí mazových 

žláz (komedony), která mohou být 

uzavřena černými čepičkami. mastná 

pleť je relativně odolná, avšak vyžadu-

je zvýšenou péči, zejména v  pubertě. 

Pravidelně (nejlépe tedy ráno a večer) 

by se měla ošetřovat pleťovým mlékem 

a pleťovou vodou nebo čisticím gelem 

či pěnou, následovně nanést hydra-

tační krém nebo lehký krém či emulzi. 

Pravidelně by se také mělo provádět 

hluboké čištění odborníkem, nejlépe 

ve formě pleťové masky stahující ústí 

mazových žlázek.

sUcHá Pleť
je méně odolná a vzhledem k nedosta-

tečné činnosti mazových žláz působí 

jako slabá. většinou je citlivá a vyžadu-

je více péče. ke každodennímu ošetře-

ní je vhodné používat pleťové mléko, 

pleťovou vodu a hydratační krém nebo 

krém s  vitaminy a  a  e. Pravidelně by 

se také měla používat výživná pleťová 

maska. 

smíšeNá Pleť
je nestejnoměrně promašťována, 

nejvíce zejména v  oblasti nosu, čela 

a  brady. ostatní partie jsou normální 

nebo suché. Tento typ pleti je nejčas-

tější. U smíšené pleti by se mělo pou-

žívat k očištění pleťové mléko, ale na 

mastné partie pleťová voda, pro dočiš-

tění středu obličeje čisticí gel či pěna 

a na závěr hydratační krém. U tohoto 

typu pleti je vhodné pravidelně čistit 

centrální partie obličeje u kosmetičky 

a používat hydratační pleťové masky. 

NormálNí Pleť 
je samozřejmě ideální a  na pohled 

velmi pěkná a pružná. je totiž stejno-

měrně promašťovaná, póry jsou jemné 

a téměř neznatelné. ošetřuje se pleťo-

vým mlékem, pleťovou vodou a  hyd-

ratačním krémem. Pro tento typ pleti 

jsou nejlepší osvěžující pleťové masky, 

např. z ovocných kyselin. 

kTerá ke mNě PaTří?  
Tak, teď už víte, jaké čtyři typy pleti 

rozeznáváme. Pořád ale ještě asi ne-

tušíte nic o tom, do které skupiny 

právě vy patříte. Test je poměrně 

jednoduchý.

večer omyjte obličej vodou, 

ráno na něj přiložte papíro-

vý ubrousek a  lehce přitlačte 

zejména na čele, nose, tvářích 

a  bradě. mastná pleť zanechá 

mastný otisk, u  suché zůstane ubrou-

sek bez otisku, normální bude mít otisk 

pouze ve středu obličeje, pleť smíše-

ná zanechá otisk v  místech čela, nosu 

a brady, avšak tváře zůstanou suché. 

samozřejmě je nutné si uvědomit, že 

typ kůže však není po celém těle stejný. 

kůže bývá mastnější na zádech, obličeji 

a  hrudníku, sušší naopak bývá na ru-

kou, nohách a chodidlech, kde se ma-

zové žlázy nevyskytují. v souvislosti se 

změnami v organismu a s přibývajícím 

věkem se typ pleti může během života 

měnit. Pro každou péči je velmi důleži-

té brát v úvahu momentální stav pleti 

– například její promaštění a citlivost. 

Foto: shutterstock.com, 

zdroj: medicína.cz

L’AVIVAGE
a v i v á ž n í  k o n d i c i o n é r y

ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?
Obsahují 4x více kosmetického parfému než běžně dostupné aviváže. 
Obsahují elastil® ME, který zabraňuje pomačkání jednotlivých vláken
prádla a dodá jim potřebnou pružnost, zároveň usnadňuje žehlení. 

Díky složce antistaticum Vaše prádlo „neelektrizuje“. 

Voní i po sušení v sušičce prádla.
Obsahují aloe vera barbadensis.

Bez přidaných barviv.

ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?

VÍCE JAK

30 AVIVÁŽÍ
VYROBENÝCH V ČESKU
více na www.dedra.cz

(ČTI: PARFEMÁŽ)

KAM NEMŮŽE AVIVÁŽ,
NASTUPUJE PARFUMAGE

EKOLOGIE

EKOLOGICKY
ŠETRNÁ

RECEPTURA

DÁVKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ POUZE
NA VÁS A VAŠÍ TOUZE PO SVĚŽESTI

A INTENZITĚ VŮNĚ

PROVONÍ VAŠE PRÁDLO
I CELOU DOMÁCNOST

DODÁ SVĚŽÍ VŮNI
OBLEČENÍ, NA KTERÉ SE

NESMÍ POUŽÍVAT AVIVÁŽ 

VONÍ I PO USUŠENÍ
PRÁDLA V SUŠIČCE 

SUŠIČKA

PROVONÍ VÁŠ DŮM
PŘI STÍRÁNÍ PŘIDÁNÍM 

K PROSTŘEDKU
NA PODLAHU

PRAVIDELNÝM DOLÉVÁNÍM 
DO WC ŠTĚTKY DOCÍLÍTE 

SVĚŽESTI NA VAŠÍ TOALETĚ 

RECEPTURA

(ČTI: PARFEMÁŽ)

PROVONÍ
PŘI 

Během posledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádla a dodá mu svěžest a vůni. 
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Milá paní Justýno, život nám často přináší mnohá 
překvapení, ale věřte, že touha vypadat mladě 
určitě není povrchní. S projevy stárnutí bojujeme 
už od nepaměti. Zkoušíme nejmodernější metody 
plastické chirurgie, pomoc hledáme i v kosmetických 
salonech. Nemalé prostředky vynakládáme 
za kosmetiku, kolagenové výplně nebo kolagenové 
injekce do kolen, abychom vypadali dobře a svižný 
krok neprozrazoval náš skutečný vek.

Vypadat mladě a cítit se zdravě v každém věku 
je v dnešní uspěchané době stále důležitější. 
Na vzhledu a tělesné vitalitě závisí nejen naše 
práce, ale i partnerské vztahy. Léta zvládat rodinu, 
děti, náročnou práci, přemáhat únavu, a kromě 
mladších kolegyň sledovat na svém těle i první 
projevy stárnutí – to zákonitě vede ke stresu. 

Stres urychluje stárnutí, které u žen často vede 
k předčasné menopauze, navíc nepříznivě 
působí na odbourávání a kvalitu tělesného 
kolagenu. To nás dostává do nekonečné spirály 
deficitu kolagenu, protože kolagen je základní 
stavební kámen našeho těla a pojivových 
tkání. Je to nejdůležitější bílkovina života, která 
rozhoduje o rychlosti stárnutí celého organizmu. 
Novinkou, na kterou se ptáte a která okouzlila 
svět anti-age kosmetiky a kolagenových doplňků 
stravy je živý kolagen nové generace v podobě 
hydrátu, který vznikl po 14letém výzkumu. Vyrábí 
se speciální technologii – Triple Helix Formula, 
která umožňuje, aby si tento čistý kolagenový 
gel s klinicky ověřenými účinky zachovával i léta 
po uložení do skleněné lahvičky živou strukturu 
trojité šroubovice. Tělo ho přijímá jako látku sobě 
vlastní. Je tak čistý, jak nejčistější nativní kolagen 
muže být.

BENEFITY
«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., A právě 
ve speciální a velmi šetrné technologii Triple Helix 
Formula se ukrývá tajemství mladistvé pleti, pružného 
a pevného těla, ohebných kloubu, krásných vlasů 
a nehtů a dobré kolagenové kondice.

Vaše stresované tělo doslova volá po návratu 
kolagenu. Proto bych Vám doporučila, abyste 
vyzkoušela první záchranné laso – minutovou anti-
age péči s živým kolagenem, která nebyla nikdy 
tak jednoduchá a účinná.
Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia®

FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
nebo make-upu, proto se nemusíte vzdát své oblíbené 
kosmetické značky. Je vhodný k ošetření všech typu 
pleti – mladé, zralé, unavené, stárnoucí i stresované.
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 ani jiné konzervanty.

V nabídce balení 100 ,50 a 200 ml.

Pokud chcete svému tělu dopřát ještě víc, 
podpořte v synergii stimulační procesy 
omlazení a regenerace vnitřním používáním 
doplňků stravy – kolagenových kapslí 
INVITA SKIN BEAUTY nebo INVITA ACTIVE.
Originální produkty s živým kolagenem 
si můžete objednat e-shopu dovozce 
na www.nezestarni.czna www.nezestarni.cz

NENECHTE SVOJI KRÁSU PREDCASNE UVADNOUT
VYZKOUŠEJTE ŽIVÝ KOLAGEN
Dotaz: Je mi 51 let, pracuji ve vedoucí pozici, kde se klade velký důraz na vzhled. Stále jsem 
se udržovala, ale ted si manžel našel mnohem mladší ženu a já jsem během 3 měsíců zestár-
la snad o 20 let. Vím, že touha vypadat mladě je povrchní, ale četla jsem o živém kolagenu 
a zajímá mě, jestli by mě pomohl, protože na plastickou operací nemám odvahu. Justýna C.

O odpověď jsme požádali Evu Sojkovou 
(*1954) zakladatelku poradenského 
kolagenového centra Wellness klubu NEZ-
ESTÁRNI.CZ, která se v rámci zkušebních 
programu dlouhá léta zabývá účinky různých 

druhu kolagenu.
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Toužíte po wellness pobytu jako z pohádky? Výjimečný program nabitý 

těmi nejlepšími lázeňskými procedurami? 

PRŮVODCe 
lázeňskýMi proceduraMi



Blahodárné koupele, jež uvolní tělo 

a nabudí vyše smysly.  Fantastické ma-

sáže, které vás zbaví napětí, stresu 

i  bolesti. Parafínové a  bahenní zábaly 

zlepšující pohyblivost kloubů a  zane-

chávající hedvábnou a vláčnou pokož-

ku. oxygenoterapie, při které inhalu-

jete kyslík, posilující obranyschopnost 

organismu. Pobyt v  solné jeskyni, ve 

které si vaše plíce budou připadat jako 

u moře. k tomu dlouhé procházky a vý-

tečná kuchyně. co víc si přát?  zimní 

měsíce přímo vyzývají k prodlouženým 

víkendům v  lázních. Tak na nějaký 

z  nich vyrazte! lázně jáchymov, Fran-

tiškovy lázně, mariánky, luhačovice, 

Poděbrady či moravské Teplice. všude 

na vás čekají s otevřenou náručí. a jaké 

procedury byste si neměli nechat ujít?      

komBINovaNé koUPele
Tradičními lázeňskými procedruami, jež 

v sobě spojují léčivé a relaxační účinky, 

jsou koupele všeho druhu, ať již se jed-

ná o přísadové s různými bylinkami, mi-

nerálními látkami či tzv. peloidy, nebo 

klasické hydromasáže, jako jsou vířivá 

koupel nebo perličková lázeň. a právě 

perličková  koupel s přísadou bylinných 

extratů  se ukrývá pod názvem kom-

binovaná koupel. Ta svými vlastnost-

mi spadá mezi tzv. mírně hypertermní 

vodní prodedury s teplotou vody okolo 

37°c. samotná lázeň probíhá ve speciál-

ní vodoléčebné vaně s roštem a tryska-

mi, z nichž vychází předehřáté bublinky 

vzduchu, jež jemně masírují pokožku. 

To způsobuje její prokrvení a  celkově 

urychluje látkovou výměnu. Bublinky 

zároveň výrazně zlepšují krevní oběh, 

tkáně jsou lépe zásobeny kyslíkem i ži-

vinami a mohou tak lépe reagovat.

zázračNé BylINky, oleje 
a další PřízNIvé láTky
velmi příznivé účinky na organismus 

mají i  jednotlivé bylinné přísady, ať 

již se jedná o  bylinky na povzbuzení 

či naopak k  relaxaci. Pro zklidnění se 

často používá meduňka, levandule, 

protizánětlivý je žebříček, tymián, na 

problémy s pocením se indikuje šalvěj, 

koncentraci zase podporuje rozmarýn.  

Použití bylinek je obecně rozmanité 

stejně jako indikace jednotlivých kou-

pelí.

do lázně je ovšem možné přidávat 

další příznivé látky, jako jsou rašelina, 

aromatické oleje, sůl z mrtvého moře, 

chmel, čokoláda, výtažky z  konopí, 

chmele, švestek, brusinek, zázvoru atd. 

ParaFíNové záBaly
další rozšířenou a velmi účinnou lázeň-

skou procedurou jsou parafínové zába-

ly, jež se řadí mezi termoterapie. Ten 

lidstvo zná již od pradávna a  jedná se 

o jednoduchý, ale zároveň velmi účinný 

způsob, jak si ulevit od mnoha zdra-

votních potíží. ale nejenom to. Para-

fínové zábaly bývají si součástí mnoha 

kosmetických zkrášlovacích procedur. 

oč se jedná? Parafín je speciální vosk, 

který se získává destilací ropy. jeho 

hlavní schopností tak je schopnost po 

dlouhou dobu zadržet teplo. Při styku 

s  pokožkou proníká do kůže a  danou 

oblast prohřívá.  vhodný tak je na one-

mocnění pohybového aparátu, ať již po 

úrazech či při onemocněních degene-

rativního charakteru. Indikacemi tak je 

chronická revmatoidné artritida, dege-

nerativní onemocnění kloubů, tenisový 

loket, ale i  neurologická onemocnění. 

vhodný je i  při jiných bolestivých sta-

vech, protože zábaly efektivně ulevují 

od bolesti. své místo ovšem parafínové 

zábaly mají i v světě kosmetiky. Parafín 

totiž také zjemňuje kůži a  odstraňuje 

odumřelé buňky. Účinný je tak i v boji 

proti popraskaným patám a celulitidě.   

BaHeNNí záBaly z mrTvéHo 
moře
Nemusíte až do Izraele, abyste na svou 

vlastní kůži okusili blahodárné účinky 

mrtvého moře. To je unikátním a zcela 

výjimečným zdrojem přírodního bah-

na disponující řadou příznivých zdra-

votních účinků. Podporuje prokrvení, 

aktivuje látkovou výměnu, zvyšuje mi-

krocirkulaci v tkáních. k tomu vyživuje, 

napíná a  zjemňuje pokožku. Bahenní 

zábal z mrtvého moře si proto rozhod-

ně nenechte ujít. Teplé až horké bah-

no důkladně prohřívá a uvolňuje svaly, 

čistí kůži a  prostřednictvím krevních 

kapilár ji dodává řadu minerálů jako 

jsou hořčík, draslík, vápník, brom, zi-

nek a sodík. Pozor by si však měli dávat 

jedinci s citlivou pokožkou, která je po 

aplikaci může začít štípat. 

oxyGeNoTeraPIe

oblíbenou aoučástí lázeňských proce-

dur bývá  i oxygenoterapie, neboli léč-

ba kyslíkem, jejímž cílem je maximální 

zprůchodnění kapilárníhop řečiště 

a s ním spojené lepší prokrvení a výži-

vy tkání. oxigenoterapie se význěmně 

podílí i na regeneraci všech buněk lid-

ského organismu, především mozku. 

celkově urychluje myšlení a celkově se 

pozitivně podespisuje na psychice do-

tyčného jedince stejně jako na meta-

bolismus organismus. z  tohoto pohle-

du tato procedura zpomaluje stárnutí. 

a jak terapie probíhá? Před aplikací se 

podávají vitamíny a kalium a v průběhu 

aplikace j evhodné popíjet minerální 

vodu.  samotný kyslík se aplikuje nos-

ní sondou či maskou a  samotný proce 

zpříjemňují účinky reaxační hudby.  

doporučení počet inhalačních kůr se 

pohybuje mezi pěti až deseti sezeními, 

které trvaní od jedné hodiny do dvou. 

dlouhodobý je následný účinek pro-

cedury, jež vydrží i  rok.  opět se tedy 

jedná o  terapii, jež přinejmenším stojí 

za zvážení. 

solNá jeskyNě
Na široké spektrum zdravotních pro-

blémů pozitivně působí i  solná jesky-

ně. Tzv. haloterapie neboli léčba solí je 

prospěšná především při onemocnění 

dýchacích cest, trávícího traktu, kož-

ních onemocněních, ale i při neurózách 

a psychickém stresu, vyčerpanosti a de-

presích. a jak to funguje? solná jesky-

ně funguje na principu suché inhalace, 

tedy na dýchání vzduchu plného mik-

ročástic suché soli. Při stavbě jeskyně se 

používá sůl, která obsahuje i  důležité 

minerály jako například železo, vápník, 

brom, jód, draslík či hořčík. Prostory 

jsou izolovány od vnějšího okolí, díky 

čemuž vzniká zároveň hypoalergenní 

prostor, vhodný i  pro lidi trpící různý-

mi alergickými reakcemi. Inhalační sůl 

má navíc antibakteriální účinek, takže 

ve vašem těle zabíjí mikroby. solná jes-

kyně tak už při 45 minutovém pobytu 

dokáže nahradit zdravotní účinky dvou 

až třídenního pobytu u  moře. Účinky 

solné jeskyně jsou příznivé pro všech-

ny, bez rozdílu věku - od malých dětí 

až po seniory. solnou jeskyní dosponu-

je většina lázeňských domů. můžete ji 

tak navštěvovat třeba v pauzách mezi 

ostatními procedurami.  
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masáže Pro NaBUzeNí Těla 
I dUcHa 
snad nikdo si nedokáže představit lá-

zeňský pobyt bez blahodárných masáží, 

jež jsou vzpruhou pro tělo i mysl.  Na 

uvolnění zatuhlé šíje, krku, při boles-

tech pod lopatkou, migrénách, či rege-

neraci rukou a  nohou po sportovních 

a pracovních výkonech je vhodná ať již 

klasická masáž či masáž sportovní.   

Reflexí masáž plosek nohou 

a nártu 

Preventivně proti mnoha zdravotním 

problémům mohou působit reflexní 

masáže plosek nohou a nártu, obzvláš-

tě pokud jsou prováděny pravidelně. 

vycházejí totiž ze skutečnosti, že cho-

didlo je jakousi mapou celého těla, a to 

jak kloubů, tak vnitřních orgánů. Pro-

fesionálním dotekem správných míst, 

tzv. reflexních bodů tak stimulujeme 

jednotlivé orgány.   

Shiatsu

Na podobném principu je postavena 

i  původem japonská masáž shiatsu, 

která protahováním, tlakem a dotykem 

uvádí do pohybu energii v akupurktur-

ních drahách, čímž přispívá k  obnově 

energetické rovnováhy těla. k  tomu 

dochází jednoduchým způsobem: tera-

peut masírovanému pomáhá aktivovat 

své vlastní léčivé schopnosti těla a tím 

obnovit jeho zdraví, a  to nejenom fy-

zické, ale i  mentální a  emocionální. 

k tomu dochází pomocí širokého spek-

tra technik, při kterých se zaměstnávají 

prsty, dlaně, lokty, kolena i  chodidla. 

shiatsu tak ve výsledku uvolňuje i po-

siluje zároveň.

Kraniosakrální masáž

Účinnou regenerační terapií je i kranio-

sakrální masáž. jedná se o masáž jem-

ného doteku a přitom hluboké relaxa-

ce. využívá přirozeného mechanismu, 

přítomného v každém těle, ke stimulaci 

a aktivaci tělu vlastních samoléčebných 

schopností. mezi lebkou (cranium) 

a  kostí křížovou (os sacrum) - proto 

název kranio-sakrální terapie - pulzuje 

v  páteřním kanálu mozkomíšní mok, 

který chrání, detoxikuje a vyživuje mo-

zek a míchu. vlivem nepatrného tlaku 

terapeutových rukou dochází k  prota-

žení fascií a tím obnovení jejich pohybli-

vosti - klouzavému pohybu - a uvolnění 

tzv. fulkerů- energetických uzlíků, kte-

ré jsou příčinou stagnace energie. Na 

tkáňové úrovni se tato stagnace projeví 

zatuhlostí, bolestivostí, sníženou po-

hyblivosti a dalšími možnými funkčními 

poruchami z  oblasti vnitřních orgánů. 

kraniosakrální masáž vás jich zbaví. 

Regenerační olejová  masáž

zdraví i  celkovou pohodu velmi pozi-

tivně ovlivňuje i  regenerační masáž, 

která působí na hlouběji uložené sva-

ly, uvolňuje jejich napětí a pomáhá tak 

obnovit přirozenou pružnost těla. Po 

sportovním výkonu tak ne nejlepším 

způsobem, jak zregenerovat organis-

mus.  masáž ovšem působí i prevetivně 

proti stárnutí pokožky i ukládání tuků 

v  podkoží. Při masírování speciální-

mi olejí dochází k uvolnění pórů kůže 

a  odplavování toxinů a  jiných odpad-

ních produktů do lymfatického systé-

mu. masáž tak celkově zlepšuje krevní 

oběh, funkce jednotlivých orgánů stej-

ně jako celkovou psychiku masírované-

ho. Nejenom po sportovním výkonu ji 

task lze jen doporučit.

Aromamasáže

v  současné době nejoblíbenější a  nej-

žádanější masáže postavené na kva-

litních rostlinných a  éterických olejích 

ideálně šitých na míru konkrétnímu 

problému jsou postaveny aromamasá-

že. Paleta vůní většinou obsahuje třicet 

čistě přírodních olejů s důrazem na re-

laxaci těla i  duše, ke které dopomáhá 

i  relaxační hudba a  lehké přítmí. ole-

je a  silice masér vybírá po konzultaci 

s klientem na základě cíleného účinku. 

jinou silici zvolíme pro stimulaci, jinou 

pro maximální uvolnění. jsou silice, kte-

ré okamžitě zlepší náladu nebo uvolní 

ucpaný nos. a pordí si i s řadou jiných 

neduhů a  zdravotních obtíží. jedno-

značně doporučujeme. a  pro maxi-

mální efekt doporučujeme pokračovat 

v domácím prostředí. Pořiďte si aroma-

lampu a svou oblíbenou silici inhalujte 

i doma.
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Víte, proč se na horách, v lese, u moře, u splavu či 
po bouřce cítíte tak dobře? Je to proto, že na těchto
místech je podstatně vyšší koncentrace zdraví pros-
pěšných aniontů kyslíku (záporně nabitých kyslí-
kových částic) než ve městech, bytech a kancelářích. 
A víte, že v moderním bytě nebo kanceláři nás obklo-
puje několikrát škodlivější vzduch než venku?

ELIXÍRELIXÍR
zdraví a spokojenosti...

Svěží vzduch z přírody 
do vašeho bytu či domu

Proč ionizovat vzduch?

» Zlepšíte dýchání,

» odstraníte alergeny a prach,

» ničíte viry a bakterie,

» snížíte působení radonu,

» zlepšíte koncentraci a paměť,

» zlepšíte pracovní výkonnost,

» zkvalitníte spánek,

» zmírníte depresivní stavy,

» podpoříte růst rostlin.

Filtr není třeba nikdy vyměňovat! Stačí
ho jen jednoduše vyjmout a otřít. Účinek 
čištění ihned vidíte!

cena 3.490 Kč/ks
cena 3.290 Kč/ks od 2 ks

VÍTĚZ ANKETY PRODUKT ROKU 
2015, 2016, 2017, 2018

Ionic-CARE® Triton X6 – čistička a ionizátor v jednom
Ionic-CARE® Triton X6 v sobě kombinuje výkonnou čističku vzduchu 
a ionizátor. Čištění vzduchu s účinností až 96 % probíhá naprosto ne-
hlučně. Cirkulaci vzduchu v přístroji totiž zajišťuje soustava elektrod, 
které pohybují vzduchem pomocí tzv. elektronového větru. Tato moderní 
technologie nahrazuje zastaralé, hlučné a energeticky náročné ventilá-
tory. Nečistoty se zachytávají na omyvatelném elektrostatickém fi ltru. 
Na jeho ploše spolehlivě ulpí nejen polétavý prach, ale i chemikálie, 
cigaretový kouř, pyly, viry, bakterie, plísně a jiné alergeny. Přístroj 
disponuje třemi výkonovými stupni a jeho spotřeba je maximálně 12 W.

Nejprodávanější značka čističek v ČR! 
99 % skutečných uživatelů je s přístrojem spokojeno

V červnu 2019 byla provedena anketa, které se zúčastnilo 1016 uži-
vatelů čističky Ionic-CARE. Ti nejčastěji chválí snížení prašnosti a zmírně-
ní dýchacích potíží. Dále oceňují čističku jako významnou prevenci před 
virózami. Spokojeni jsou také s jejím tichým chodem a snadnou údržbou. 

moderních bytech a kancelá-
řích dýcháme škodlivý vzduch,
který dokáže zkrátit život i 

o několik let. Cítíme se v něm unave-
ní a nervózní. Prachové mikročásti-
ce, smog, jedovaté chemické výpa-
ry z umělých hmot a nábytku, bakte-
rie, viry, spóry plísní, 
výkaly všudypřítom-
ných roztočů – to vše 
se v uzavřených pro-
storách koncentruje.
Potom, zejména v chladnějších obdo-
bích roku, kdy méně větráme, působí 
tyto škodlivé látky na náš organizmus 
prakticky celý den. Největší část škod-
livin přitom proniká do těla právě plí-
cemi. 
Nemocné domy: Aniž si to uvědomu-
jeme, polovina z nás nějakým způso-
bem trpí Syndromem nezdravých bu-
dov - SBS. Ten způsobuje řadu potí-
ží od bolesti hlavy, nespavosti, sníže-
né koncentrace, alergií, astmatu, akut-
ních i chronických onemocnění plic, až 
po těžké deprese i rakovinu. Moderní 
stavební materiály, utěsněná okna, bě-
žící klimatizace, vaření na plynu, syn-
tetické koberce, umělý nábytek, televi-
ze, monitory, kopírky a dalších zhruba 
20 vlivů dohromady vytváří uvnitř bu-
dov – tedy tam, kde trávíme 80 % živo-
ta – zdraví škodlivé prostředí!
Ionizace vzduchu: Ovzduší, ve kte-
rém trvale pobýváme, by mělo podle 
doporučení Státního zdravotního ústa-
vu obsahovat minimálně 1.250 zá-
porných iontů (aniontů) na cm3. A za-

tímco v přírodě (na horách, u moře,
v lese, u vodopádů) dýcháme vzduch
s koncentracemi až 10.000 vzdušných 
aniontů v cm3, v interiérech, kde žije-
me a pracujeme, jsou hodnoty větši-
nou blízké nule. Právě díky vysoké kon-
centraci prospěšných vzdušných ani-

ontů je nám tak dob-
ře v lese, u moře,
při východu slunce
nebo u tekoucí vody
či táborového ohně.

Zejména kvůli působení vzdušných ani-
ontů nás tato místa podvědomě přita-
hují a velmi rychle si na nich odpoči-
neme. Díky čističce Ionic-CARE si ta-
kovou příjemnou atmosféru nyní může-
me vytvořit i doma.

V

V bytech a kancelářích 
dýcháme vzduch, který
zkrátí život o několik let

Akce doprava a dárek zdarma platí do 31.12.2019
volejte zdarma            800 112 111       www.ionic-care.cz

Ionic-CARE FF-210 – osvěžovač a  čis-
tič pro lednice, toalety a šatní skříně
v hodnotě 450 Kč zdarma!
Tento přístroj neutralizuje pachy a pro-
čišťuje vzduch v led-
nici, koupelně, šatně a
kdekoliv jinde. Navíc
omezuje výskyt bakte-
rií, zabraňuje růstu plís-
ní a v lednici uchová-
vá potraviny déle čer-
stvé.

Pro získání dárku 
stačí zadat při ob-
jednávce kód:

kód
M4R

Dárek ZDARMA!



Bowenova terapie

Bowenova terapie nebo chcete-li Bo-

wenova tlaková masáž právěm ohro-

mila lékaře a terapeuty z celého světa. 

její podstatou je jemná manipulace 

měkkou tkání, ať již se jedná o  svaly 

či šlachy. jedná se o šetrnou a neinva-

zivní terapii, jež tělo vnímá jako celek. 

Terapeut se prsty dotýká přesně urče-

ných a definovaných bodů na těle, na 

kterých vyvíjí jemný tlak, jež stimuluje 

krevní i  lymfatický oběh. Nevyhne se 

ani nervových zakončením a  ener-

getickým drahám a  následně se vrátí 

zpět.  Tato jemná dotyková technika 

totiž spouští přirozené regenerační 

a ozdravné mechanismy těla a přesto, 

že je neinvazivní, dokáže vyléčit nebo 

zmírnit řadu fyzických i  psychických 

problémů. ve světě je oblíbená již přes 

30 let, zajímavé ale je, že nikdo dodnes 

neodhalil, proč má tak zázračné účinky. 

Dornova metoda

odborníci dornovu metodu nazývají 

pokladem mezi masážními technika-

mi. Poradí s  bolestí zda, migrénami, 

skoliózou, nestejnou délkou končetin 

i mravenčení a brnění v rukou či nohou. 

jedná se o jemnou manuální terapii, jež 

dokáže jednotlivé klouby a obratle vrá-

tit do jejich původní přirozené polohy, 

čímž se narovnává celková statika těla. 

dornova metoda ovšem vyrovná i rota-

ce kyčelních kloubů, koriguje vyosené 

obratle, pacienta zbavuje bolestí spoje-

ných s nerovnostmi páteře, ale i bolestí 

hlavy, jež často zpasobuje například vy-

bočené kostrč známá také pod názvem 

zablokovaná krční páteř.  k  tomu vše-

mu šetrně dochází jemným tlakem za 

aktivního pohybu pacienta. 

Anticeluliditová masáž s  ozóovým 

zábalem

Nesprávná činnost lymfatického a krev-

ního oběhu většinou způsobuje celu-

litidu, při které dochází ke zvětšením 

podkožních tukových buněk, jež se plní 

toxiny, jež by měly být odvedeny lym-

fatickým systémem. celulitida, jež se 

objevuje jak u mužů, tak u žen, se vy-

skytuje na stehnech, hýždích a pažích, 

bývá ovšem i  předzvěstí křečových žil. 

spolu se správnou výživou zaležené na 

konzumaci ovoce, zeleniny a  celozrn-

ných výrobků, pitným režimem, pohy-

bem a  střídavým sprchováním teplou 

a  studenou vodou je možné se celuli-

tidě bránit i speciální anticelulitidovou 

masáží založené na hloubkovém pro-

masírování problematických částí těla 

a aplikací speciálního olivového krému 

s ozónem. Ten vedle toho, že disponuje 

výrazným relaxačním a  regeneračním 

efektem, významně působí proti celu-

litidě, vyhlazuje strije a celkově vypíná 

kůži. Poté se na ošetřenou kůži, tedy 

břicho, hýždě a stehna, přiloží tlakový 

zábal. I ten má anticelulitidní účinky. 

Medová masáž

starou a  osvědčenou léčitelskou me-

todou je i detoxikační medová masáž. 

med byl odjakživa velmi účinným léči-

vem. medové masáže si užívala už i krá-

lovna kleopatra. základem je léčivá síla 

medu doplněná samozřejmě správnou 

masážní technikou, která doslova z těla 

vysaje veškeré toxiny. Ty jsou pohlcová-

ny biologicky aktivními látkami obsaže-

nými v medu, které zároveň podporují 

jejich rychlé odstranění z těla. medová 

masáž zároveň stimuluje reflexní zóny 

všech vnitřních orgánů. Následkem 

toho dochází k   uvolnění celého těla 

a  zahájení samotného detoxikačního 

procesu. 

Lymfodrenáže

lymfatický systém zbavuje tělo odpad-

ních látek, jež vznikají při metabolic-

kých pochodech a  při bojí bílých krvi-

nek proti negativním vnějším vlivům, 

a je tak důležitou součástí tělesné imu-

nity. a  lymfodernáž, ať již manuální č 

přístrojová lymfé v těle pomáhá plynu-

le proudit. Nápomocna ovšem je i při již 

zmíněné celulitidě, redukčních dietách, 

po namáhavém fyzickém výkonu či pro 

osoby, které tráví dlouhou dobu na 

nohách. velmi pozitivně ovšem působí 

i proti akné či jako klasická detoxiakce 

těla. ovšem pozor, lymfodrenáže vyža-

dují pravidelné návštěvy rozprostřené 

do minimálně několika týdnů. jeden 

pobyt v lázních vám tedy nebude stačit. 

Pokud s kůrou zčnete, budete ji muset 

absolvovat celou. Tajemstvím úspěchu 

je mimo jeiné i  v  jejich pravidelnosti. 

spolu s  pitným režimeme a  celkovou 

změnou životosprávy.  

Baňkování

Na lymfatický systém stejně jako na sva-

ly pozitivně působí i baňky, respektive 

podtlak, jež vytvářejí. Tím mimo jiné 

dochází k uvolnění svalových spazmat. 

Poté, co dojde k zapojení lymf a násled-

nému aktivnímu čištění, změní kůže 

v místě aplikace barvu. Baňkování, kte-

ré funguje na principu přikládání ba-

něk na olejem namazanou kůži, ovšem 

pomáhá i při léčbě akně či nachlazení, 

při které využívá lokálních akupunktur-

ních bodů.  

Čínská tlaková masáž

Na principu stimulace akupunkturních 

bodů je postavena čínská tlaková ma-

sáž, jež uvolňuje ztuhlost, harmonizuje, 

posiluje i zklidňuje – to v závislosti na 

volbě zmíněných bodů.  Tato masáž, jež 

nás přenáší do starověkké číny, ovšem 

už vyžaduje šiřší znalosti o lidském těle. 

Přímo totiž navazuje na znalosti čínské 

tradiční medicíny, která na rozdíl od 

tradiční západní medicíny vnímá lidský 

organismus jako celek. základy čínské 

medicíny vychází z několika teorií, teo-

rie jin a jang, 5ti elementů, teorie ener-

gie a krve. masáž je pak v číně vnímána 

jako léčba některých obtíží. masér při 

masírování tudíž využívá konkrétnéch 

akupunkturních bodů. Na základě je-

jich stimulace tělo reaguje a  uvolňuje 

jednotlivé partie. Pro vitlivější jedince 

obšem může být zmáčknutí některých 

akupuntkurních bodů bolestivé. Ti by 

se pak této masáží měli spíše vyhýbat. 

k  uvolnění se totiž používá větší síly, 

která vyvíjí na zvolené akupunkturní 

body, po jejichž stimulaci dochází ke 

spouštění čistícího režimu, ale i   k  vý-

raznému nabuzení a  motivaci těla vy-

rovnat se se zatížením, k němuž v sou-

časném civilizovaném světě dochází.   

Čínská energetická masáž

z  tradiční čínské nedicíny vychází 

i  čínská energetická masáž. jedná se 

o  účinnou manuální techniku, jejímž 

prostřednictvím masér působí na ener-

getické kanály našeho těla, ať již sti-

mulací či tlumením. cílený tlak působí 

na pohybový i opěrný aparát, svalstvo, 

lymfatický i nervový systém. Tím zlepšu-

je mikro i makrocirkulaci, zbavuje ma-

sírovaného bolešti, uvolňuje psychické 

i fyzické napětí  celkově navozuje pocit 
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klidu a pohody. Podstatou čínské ener-

getické masáže je obnova proudění 

v  tzv. meridiánech, což jsou energe-

tické dráhy. v  lidském těle se nachází 

celkem dvanáct meridiánů spojujících 

různá místa v našem těle. mnohdy čas-

to vlivem stresu dojde ke ztažení 

svalu a  průtok energie je hned 

přerušen. dostavuje se bolest or-

gánu, jež je s postiženým místem 

spojen. energetická masáž tímto 

potížím jednoduše předchází. 

jedná se tak o  velmi efektivní 

formu prevence. 

a kam se vyPravIT?
Spa Resort Tree of Life, 

Lázně Bělohrad

spa resort Tree of life nabízí po-

hodu a  relaxační atmosféru už 

jen tím, že leží v malebném

městečku uprostřed přírody. 

z  každého okna i  balkónu hle-

díte do zeleně a  prostorné pro-

sklené

kolonádní chodby vás v  těchto 

chladných měsících propojují 

s barevnou přírodou za sklem.

lázně Bělohrad dnes představují ide-

ální kombinací obou základních směrů 

českého lázeňství, a to lázeňství léčeb-

ného a lázeňství rekondičního. ve měs-

tě totiž naleznete renomovanou

lázeňskou rehabilitační kliniku a záro-

veň luxusní spa resort Tree of life****. 

vzájemná propojenost obou seg-

mentů přináší odborný terapeutický 

přístup do relaxační části, do spa re-

sortu Tree of life a naopak vysoký ho-

telový standard do léčebné části.

velmi úspěšní je i  léčba dětských paci-

entů v léčebně pro děti a dorost. léčí 

se zde jednak dívky, které prodělaly 

zánět slepého střeva, který může v ně-

kterých případech vyvolat srůsty v malé 

pánvi, a  proto se preventivně u  dívek 

doporučuje lázeňská léčba. jsou zde 

ale i děti děti s ortopedickými, neuro-

logickými či kožními problémy. 

v  létě lázně Bělohrad a. s. otevřely 

nový, moderně vybavený rehabilitační 

pavilon, který je napojený přímo na 

hlavní budovu léčebny. děti tak nemu-

sí přecházet park, jak tomu bylo do-

posud. všechny děti se tu léčí zhruba 

4 týdny, některé i  v  případě indikace 

i  o  dva týdny déle. Nejvíce se dětem 

líbí slatinné zábaly, ale samozřejmě 

také cvičí, hojně odpočívají, využívají 

horkých koupelí či plavou v  bazénu. 

slatinná léčba z lázní Bělohrad má bo-

hatou historii a je celosvětově proslulá. 

Blahodárné účinky této sirno-železité 

hmoty, která se těží asi dva kilometry 

od lázní, objevila už v roce 1888 prus-

ká hraběnka anna. slatina vypadá jako 

„obyčejná“ hlína, je mazlavá a  stude-

ná. Pacienti ji ale na sobě mají horkou, 

aby se rozvinuly její léčivé účinky. 

slatina není ale jediný přírodní zdroj, 

se kterým se malí pacienti v  lázních 

Bělohradě setkají. Některé děti se tu 

mohou koupat i v tzv. xylopii. jedná se 

o africkou dřevinu původem z etiopie. 

afričané ji používají jako koření i jako 

dezinfekci vody. zde se využívá k léčbě 

kloubů, svalů i k hojení ran. Působí vý-

borně také na onemocnění dýchacího 

systému. 

Romantika v Lázních Mšené

slatinné lázně mšené nedaleko Prahy 

úspěšně léčí už 220 let zejména nemo-

ci pohybového aparátu, a po příjezdu 

na vás dýchne nostalgie starých časů. 

ohromí vás krásná krajina kolem a peč-

livě udržovaný historický vzhled lázeň-

ských budov. Nicméně ty jsou uvnitř 

vybaveny tím nejmodernějším zaříze-

ním. snoubí se tu tradice s bohatou na-

bídkou lázeňských a wellness procedur, 

kterou ocení i  ti nejnáročnější klienti. 

velmi účinná je místní vodoléčba klou-

bů i  páteře, takže doporučujeme na-

příklad parafínové a  rašelinové zábaly 

nebo plynové injekce. vedle medicínské 

péče jsou ale tyto lázně oblíbené i pro 

mnoho druhů wellness pobytů. a když 

už jsme zmínili romantiku, právě láz-

ně mšené jsou pro ni jako stvořené. 

mohl by vás zaujmout například le-

vandulový pobyt pro dva s  aroma 

masáží zad, peelingem a  různými 

zábaly, to vše s  vůní této byliny. 

a  k  tomu balneo procedury podle 

svého výběru (od bylinných koupelí 

až po elektroléčbu), sportovní vyžití 

od bazénu až po tenis, romantické 

večeře v soukromí a levandulová vý-

zdoba vašeho pokoje. vybrat si ale 

můžete i jiné vonné procedury: na-

příklad rituál champagne s koupelí 

v  šampaňském, aromaterapeutický 

rituál královny kleopatry nebo ba-

líček procedur mořský vánek s moř-

skými řasami a bahnem.

Spa Resort Lednice ****

lázeňské léčebné pobyty v  lázních 

lednice využívají k  léčbě účinků 

přírodní jodobromové minerální vody, 

která je doplňována rehabilitačním 

cvičením, různými masážemi a  další-

mi léčebnými procedurami. Tato léčba 

je zaměřena především na pohybový 

a  oběhový systém, na neurologické 

nemoci, ale i na gynekologické potíže 

a stavy po popáleninách. všechny pro-

cedury jsou poskytovány na základě lé-

kařských doporučení a konzultací.

jodová mořská voda je bohatá na vyso-

ké množství léčivých solí jódu a brómu 

při poměrně nízké mineralizaci, a pro-

to je velmi příznivá pro balneologické 

využití. Nejvýznamnější složkou, která 

se při léčbě v  lázních lednice uplat-

ňuje, je přírodní jód. Ten působí  na 

pojivovou tkáň cévního a pohybového 

systému, a proto je využíván při léčbě 

nemocí cévních, neurologických, při 

chorobách pohybového systému, rev-

matických chorobách, gynekologických 

potížích, stavech po popáleninách a při 

léčbě osteoporózy. má výrazné celkové 

analgetické, protizánětlivé a  lokální 

hojivé účinky.

Text: eva Houserová, 

foto: shutterstock.com 
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Nechte hýčkat své tělo i mysl v malebném 
lázeňském resortu nedaleko Prahy. 

Lázně Mšené, a. s. •  Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

Lázeňský resort nedaleko Prahy.

Tři dny splněných přání
ČOKOLÁDA

Délka pobytu: 3 dny / 2 noci 
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje  
Strava: polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x čokoládová masáž zad
• 1x čokoládový zábal dolních končetin
• 1x čokoládová lázeň
• 1x parafínový zábal na ruce
• 1x esenciální olejová aroma koupel

Lázně na zkoušku
Délka pobytu: 2 dny / 1 noc
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje  
Strava: plná penze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x klasická částečná masáž zad
• 1x Bylinková koupel z Lázní Mšené
• 1x vulkanpack (záda)

Cena
pobytu již od

3.290,-  Kč/osoba*

Cena
pobytu již od

2.010,- Kč/osoba*

*/Uvedená cena je včetně 
zákonné sazby DPH.

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových 
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na 

www.msene.cz

Dokonalá relaxaceDokonalá relaxace

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



AViRil dětský olej
má protizánětlivé a protikřečové 

účinky s obsahem azulenu. Heř-

mánek pomáhá zklidňovat kožní 

záněty. obsahuje antibakteriální 

složky, které mohou rovněž urych-

lit léčení již vzniklých infekcí. 

aviril přináší úlevu od vysušené, 

svědivé nebo sluncem spálené 

pokožky.

těloVé mléko liNteo BABy s Bio měsíčkem  
lékAřským, 250 ml + VlhčeNé 
uBRousky liNteo BABy soft ANd 
CReAm 72ks
Hydratační tělové mléko s přírodními oleji z mandlí 

a  meruněk, spolu s  bambuckým máslem, přiroze-

ným způsobem vyživuje, chrání a pečuje o pokožku 

celého těla.

v kombinaci s vlhčenými 

ubrousky linteo Baby, 

které jsou ideální pro 

jemnou a šetrnou očistu 

pokožky vašeho děťátka.  

www.kosik.cz

oslAVte díVčí seBedůVěRu s limitoVANou  
řAdou kosmetiky doVe
součástí oslav Projektu sebedůvěry je i limitovaná kolekce oblíbené kla-

sické řady produktů dove, která přichází v novém a originálním obalu. 

řada obsahuje pečující sprchový gel, šampón, hydratační tělové mléko 

a deodorant. každý den tak budou mít mladé dívky možnost připomínat 

si důležitost sebedůvěry při péči o své tělo. Produkty v limitovaném oba-

lu oslavující Projekt sebedůvěry 

budou k  dispozici po dobu tří 

měsíců. Tipy a  triky, jak posílit 

sebedůvěru, jsou k  dispozici na 

stránkách 

dove.com/sebeduvera.

kouzelNý šRouBoVák – pRo NejmeNší to Nejlepší
mozaiková stavebnice kouzelný šroubovák pro děti od 3 let, přináší užas-

nou zábavu spojenou s rozvojem dětské osobnosti a jejich schopností. 

Hračka oblíbená v anglických školkách si našla cestu i do česka. děti si 

zamilují zvuk elektrického šroubováku, nářadí přizpůsobené dětským ru-

kám a předlohy, podle kterých mohou tvořit. když hledáte hodnotnou 

hračku, nevynechte kouzelný šroubovák.

cena již od 850,- kč.

www.KouzelnySroubovak.cz

VýžiVA V doBě kojeNí hRAje 
klíčoVou Roli
Tyčinky Nutrimama doplní 

důležité živiny v období kojení 

potřebné pro matku i  dítě, 

skvěle chutnají a jsou praktické 

na cestách.

*mastná kyselina dHa, vit. d, biotin, vit. B1, B2, B6, kys. listová, železo, zinek, jód, vápník. doplněk stravy. 

Není náhradou pestré a vyvážené stravy. způsob použití a další informace naleznete na obalech.
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10. VELETRH POTŘEB PRO DĚTI A KOJENCE
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teRmofoRy
Pamatujete si, co používaly naše babičky do postele, aby se za-

hřály? ohřívací láhve – TermoFory – jednoduché a účinné. my 

je máme také – klasické, gumové, nebo také z plastu – průsvitné 

( s plovoucí dekorací). jednoduše naplníte láhev vodou a je to. 

místo láhve můžeme použít i  ohřívací polštář do mikrovlnky -  

naplněn  pšenicí. se 

vkusným návlekem 

nebo uvnitř plyšo-

vého zvířátka udě-

láte radost nejen 

sobě, ale i dětem!

www.adonis.cz

tANčíCí lAmA
Tato roztomilá lama to umí pořádně roztočit! Tancuje a vrtí svým 

heboučkým zadečkem na 3 různé písničky! kroutí hlavou a otáčí se 

o 360°!

Balení obsahuje režim "tRy me" a tak si děti mohou lamu vyzkoušet 

i přes obal!

doporučená moc: 799,- kč

www.blackfire.cz

slAdké kAki peRsimoN BouQuet
velmi lahodné a  šťavnaté ovoce obsahující vysoký podíl vlákniny,  

vitamínů, minerálních látek.

od října do prosince ho můžete koupit v  supermarketech kaufland 

a Globus nebo u malých prodejců ovoce 

a zeleniny.

více na www.nejlepsiovoce.cz nebo 

www.facebook.com/BouQuetovoce 

Bref se inspiroval posledními trendy v oblasti vůní a představuje 

zcela nové prémiové Wc bloky Bref de luxe. Provoňte celou do-

mácnost neodolatelnou vůní cedrového dřeva, jasmínu či berga-

motu a zároveň uchovejte vaši toaletu déle čistou a svěží. Nové 

prémiové Wc bloky Bref de luxejsou k do-

stání v  obchodechve velikostech  single / 

duo / Trio.

více na 

www.bref-wc.cz,

www.henkel.cz



medVídek pú - kNihA kouzelNýCh příBěhů
poznej sílu přátelství s medvídkem pú! 

v této knize najdete čtyři kouzelné příběhy. První je 

o Púově hře na dobré skutky, druhý o tom, jak se postarat 

o  ztracené káčátko, třetí nám radí, že je vždycky lepší 

odpouštět, a  čtvrtý příběh je o  tom, jak se má chovat 

dobrý kamarád.

fotBAloVé hVězdy 2020
spousta informací a parádních fotek o největších 

hvězdách současnosti!

Fanoušci skvělého fotbalu se mohou těšit na pokračování 

oblíbené knižní série. Portréty téměř sedmdesáti 

prvotřídních hráčů a těch nejlepších trenérů jsou 

doplněny texty o pěti nejprestižnejších fotbalových 

ligách a obou evropských pohárech i podrobnými 

statistikami sezony 2018/19. součástí knihy jsou též 

profily nejlepších českých a slovenských fotbalistů!

hVězdy Nhl 2020
spousta informací a parádních fotek o největších 

hvězdách současné Nhl!

Nenechte si ujít vyprávění od předních českých novinářů 

věnujících se nejprestižnější hokejové lize na světě! 

Nakladatelství eGmoNT připravilo tradiční ročenku 

o nejlepší hokejové soutěži zahrnující portréty 70 hvězd 

NHl, 10 elitních trenérů, informace o  všech českých 

a slovenských hokejistech v sezoně 2018/19 i kompletní 

statistiky a tabulky tohoto ročníku NHl!

my little poNy - tAškA plNá příBěhů (1)
spousta zábavy s poníky z equestrie!

věrné kamarádky vám přinášejí další knihy plné aktivit! 

První je plná hádanek, rébusů, hlavolamů, omalovánek 

a samolepek a navíc v ní najdete rainbow dash v podobě 

letce Wonderbolts. U  té druhé se můžete pohodlně 

usadit a v klidné atmosféře si vybarvit všechny mandaly, 

které si pro vás poníci připravili!

tRolloVé - tAškA plNá příBěhů (1)
spousta zábavy s trolly z trollíkova!

věrní kamarádi vám přinášejí spoustu příběhů 

a  zábavných aktivit! seznámíte se s  Poppy, větvíkem, 

dalšími obyvateli Trollíkova a  také s  jejich hladovými 

sousedy Bergeny. čeká na vás spousta hádanek, rébusů, 

hlavolamů a omalovánek!
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disNey pixAR - NoVýCh 365 pohádek do 
postýlky
usínej s pohádkami o oblíbených hrdinech po celý rok. 

vydejte se s oblíbenými hrdiny z animovaných filmů za 

dobrodružstvím! Nechte si každý den vyprávět jejich 

příhody a užijte si s nimi spoustu legrace. s příšerkami, 

Burákem nebo rodinou Úžasňákových se nebudete 

nudit ani chviličku! Ponořte se do jejich neuvěřitelných 

dobrodružství se sbírkou příběhů, která potěší každého 

malého milovníka pohádkových vyprávění, než půjde na 

kutě.

země příBěhů – komplet 1.-6. díl – Box
dárkové balení všech dílů fascinujícího příběhu ze země 

pohádek, který si získal srdce milionů dětí i dospělých 

po celém světě.

snad každé dítě touží po tom, žít v zemi pohádek. 

dvojčatům alex a connerovi se jejich sen splnil díky 

kouzelné knize, která je přenesla do země pohádkových 

příběhů. Brána do světa lidí se ale uzavřela a vypadá to, 

že není cesty zpět. čekají je napínavá dobrodružství plná 

překvapení a kouzel a setkání s pohádkovými postavami. 

Nepůjde však jen o setkání milá a příjemná. Boj dobra se 

zlem totiž nikdy nekončí.
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Všem klukům, kteRé jsem miloVAlA 
(filmoVé VydáNí)
lara jean si schovává milostné dopisy v  krabici na 

klobouky, kterou dostala od své matky. ale nejsou 

to dopisy, které by někdo napsal jí. Napsala je ona. 

každému klukovi, do kterého se kdy zamilovala. když 

je psala, dovedla otevřít své srdce a říct věci, co by nikdy 

v životě nedokázala nahlas vyslovit. Protože tyhle dopisy 

jsou jen pro její oči. dokud je však jednoho dne někdo 

nerozešle a  lařin milostný život se pak trochu vymkne 

kontrole.

Bez teBe to NeNí léto
druhý díl úspěšné série od autorky oblíbené řady Všem 

klukům, které jsem milovala v novém překladu.

dřív Belly počítala dny, než se zase bude moct vrátit na 

pláž. ale tentokrát je všechno jinak – všechno dobré se 

najednou rozpadá a Belly si tentokrát přeje, aby léto 

vůbec nenastalo. stačí však jeden telefonát a ona ví, co 

musí udělat, aby zase dala věci do pořádku. všechno 

bude zase dobré, když se všichni sejdou zpátky v domku 

na pláži jako kdysi.

já, písNičkář - potřetí
Velkolepě vypravený zpěvník tomáše kluse s písněmi  

z jeho alb Anat život není a spolu

Nepostradatelná kniha pro fanoušky Tomáše kluse! 

ve třetím zpěvníku se čtenáři a muzikanti můžou těšit 

nejen na texty a noty všech písní z alb anat život není 

a spolu, ale i na příběhy vzniku jednotlivých písní, fotky 

z  koncertů a  akcí či zákulisní informace. To všechno 

viděno Tomášovýma očima a  navíc ve výpravném 

dárkovém vydání doplněném ilustracemi všestranného 

umělce ondrashe. I  tentokrát v  praktické kroužkové 

vazbě.c
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fReddie meRCuRy: ilustRoVANý žiVotopis
životní příběh freddieho mercuryho doplněný 

o jedinečné ilustrace

kdo z  nás si někdy v  životě nezazpíval „We are 

the champions“? koho nevtáhly procítěné tóny 

a  propracovaná různorodost „Bohemian rhapsody“? 

skupina Queen zasáhla do života několika generací 

a  doslova proměnila tvář populární hudby. Nápaditě 

ilustrovaná biografie vás provede životem frontmana 

Freddiho mercuryho od jeho narození na zanzibaru, přes 

světová pódia a  nespoutané večírky až po boj s  tehdy 

ještě neznámou nemocí aIds.

VAříme Bez plýtVáNí
konec plýtvání, vařte šikovně!

jak si dobře pochutnat a zároveň zužitkovat zbytky 

a ušetřit! v této knize najdete 40 nápaditých receptů 

pro labužníky, v nichž využijete zbytky jídla: předkrmy, 

polévky, zapékaná jídla, galetky, zavařeniny, sirupy… 

snadné, rychlé a chutné recepty, v nichž využijete 

potraviny do posledního drobečku!

holkA ze sekáče
už v břiše jsem věděla, že něco není v pořádku.

Nejsem žádná holka, která prodává oblečení v second 

handu. jsem holka, kterou vlastní mamka nechala 

napospas v porodnici. rozhodla jsem se vyprávět svůj 

příběh o tom, jaký to je být adoptovaným dítětem, 

teenagerem bez biologických rodičů a dospělým, co se 

s tím vším musí nějak vyrovnat. Píšu o hledání vlastní 

identity a kořenů. odkrývám prekérní situace, s nimiž se 

adoptovaní setkávají. jsem sice holka z druhý ruky, ale 

taky originál a strůjce vlastního života.

posledNí Velký deN
ava Greenová má před sebou posledních pár měsíců 

života, ačkoliv jí ještě nebylo třicet. v  den svých 28. 

narozenin se dozví zprávu, kterou nechce slyšet nikdo 

z nás – že smrt je blízko. rakovina, o níž si myslela, že 

ji před třemi roky překonala, je zpět. Tentokrát ale 

v konečné, nevyléčitelné…

CestA NA seVeR
Co když máme štěstí, které hledáme, přímo na očích?

sedmatřicetiletá anna, matka dvou dospívajících 

dcer, se hroutí pod tíhou práce a  nesplacených dluhů. 

s dcerami se potkává jen při snídani, celé dny a večery 

tráví v restauraci, kde pracuje jako servírka. život jí utíká 

přímo před očima a ona ho pozoruje z bubliny, do níž 

se uzavřela.

VýměNA
dobře si rozmyslete, koho pustíte k sobě domů...

caroline a Francis dostanou nabídku na krátkodobou výměnu 

bydlení. rádi na týden opustí svůj městský byt, odpočinou si od 

běžných starostí a užijí si pobyt v honosném domě na předměstí 

londýna. jakmile se ubytují ve vile uprostřed zeleně, začnou na 

povrch znovu probublávat věci, které před časem málem zahubily 

jejich manželství. caroline navíc začne v domě objevovat připomínky 

svého dřívějšího života a tajemství, na které se zoufale snaží 

zapomenout…

Někdy je třeBA postRčit osud tím spRáVNým 
směRem.
když se kamarádi z dětství justine a Nick znovu potkají, 

vypadá to na velkou lásku. ale zatímco ona je racionální, 

Nick je přímo zapálený do astrologických předpovědí. 

a protože justine má v Nickově oblíbeném časopise jako 

novinářka na starosti horoskopy, může vzít Nickův osud 

tak trochu do svých rukou. stačí jen jednoduše upravit 

horoskopy pro vodnáře. má to ovšem háček – justine se 

tím stane hybatelem osudů i  dalších lidí narozených ve 

stejném znamení.

kApkA štěstí V RANNí káVě
Hortense žije v  Paříži a  je vášnivou učitelkou tance. 

veškerý svůj čas tráví v  tanečním studiu a  také v  malém 

podkrovním bytě, kde prožívá velmi intenzivní románek 

s ženatým mužem. domnívá se, že je šťastná, až do chvíle, 

kdy jí osud přichystá klopýtnutí. Hortense je donucena 

zastavit své zběsilé pracovní tempo a  najednou vidí svůj 

život v jiném světle.

láskA NA jedNo klikNutí
julie je třicetiletá Pařížanka a pracuje jako uklízečka. Paul 

má čtyřicet let, je chirurg a žije v londýně. jejich osudy 

by se normálně nikdy nespojily, ale speciální aplikace click 

& love je svede dohromady. s každou další zprávou roste 

jejich touha po setkání, jenže aplikace pečlivě cenzuruje 

všechny informace, které by mohly vést k jejich schůzce. a 

když se jim konečně povede setkat se tváří v tvář, stane se 

něco nevysvětlitelného…

NutRičNí kompAs
Bestsellerový průvodce světem zdravého stravování

když vědecký novinář Bas kast krátce po čtyřicítce 

zkolaboval, stanul tváří v tvář otázce: zničil si nevhodnými 

potravinami zdraví? Pustil se proto do mnohaletého 

výzkumu zdravého stravování, jehož výsledkem je Nutriční 

kompas – průvodce nejdůležitějšími poznatky o ideální 

skladbě jídelníčku. dozvíte se, které potraviny dokáží 

omladit, co jedí dlouhověké národy, co organismu vůbec 

neprospívá a mnoho dalšího.
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Rozhovor

Herečka Michaela Maurerová, kterou proslavila role Digi ze seriálu Ulice, si ještě 

před pár lety nedokázala ani představit, že by někdy mohla mít tři děti. Dvojčata 

Pepa a Magdalénka se totiž narodila jen díky umělému oplodnění, ovšem dnes 

již devítiměsíční Emmička prý byla podle jedné z vtipných glos jejího přítele 

zamířena na první dobrou. Povídali jsme si nejen o tom, jaké to je být trojná-

sobnou maminkou.

Rozhovor
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jak nyní vypadá váš všední den?

Někdy mám pocit, že ani nejdu spát, 

malá se v  noci totiž ještě stále budí. 

Nepatřím mezi ty šťastné matky, co 

mají dítě, které v noci uloží a ono spí 

v klidu až do rána. Párkrát za noc tedy 

vstáváme, i když to není zase až tako-

vé drama. Nedávno jsme se s přítelem 

smáli, že až se emma v noci přestane 

budit, stejně budeme ve dvě a ve čtyři 

vstávat a  cvičně si připravíme mléko, 

protože si tento rituál budeme muset 

prostě dopřát. (směje se) No, a  když 

emmička konečně pořádně zabere, 

musím vstávat, abych zkontrolovala 

dvojčata, která se chystají do školy. 

Naštěstí jsou už oba víceméně samo-

statné jednotky, takže jen zkontrolu-

ji, jestli si vzali svačinu a mají všechno, 

co by mít měli, a vypravím je do školy. 

Pokud se poštěstí, jdu si pak s malou 

ještě na chvíli zachrupnout. 

A co následuje po probuzení?

vstaneme a dělají se takové ty klasic-

ké věci, co všichni rodiče znají, jako je 

oblékání, přebalování, snídaně, hraní 

si… Někdy si odskočím do práce, občas 

moderuji, nebo si jdu zahrát nějakou 

epizodní roli ve filmu nebo seriálu, 

abych ze své profese úplně nevypad-

la. odpoledne přijdou dvojčata ze 

školy a musím říci, že jsou paradoxně 

náročnější parťáci, než miminko, byť 

mi s ním hodně pomáhají. mají malou 

moc rádi, hrají si s ní, dokáží ji zabavit 

i na takovou dobu, abych byla schop-

ná třeba uvařit, nebo udělat nějaké 

domácí práce. Na druhou stranu vy-

žadují větší interakci, takže se musím 

stále soustředit, abych správně odpo-

vídala na jejich všetečné otázky, pro-

tože moje odpovědi pak řeší. U malé-

ho dítěte zatím není tahle interakce 

zatím až taková. ono odpovědět na 

otázku, kdo byl třetím panovníkem 

po někom, koho třeba ani neznáte, 

už vyžaduje soustředěnost a  rychlé 

googlování. (směje se) Nebojím se ale 

přiznat, že třeba něco nevím.

Co už všechno emmička zvládá?

vše, co by měla. leze po čtyřech, sama 

si sedne, hraje si, ale taky stále syste-

maticky páchá sebevraždu. Nezastaví 

se totiž před ničím. Pořád tahá nějaké 

kabely, padá z  postelí a  my musíme 

být neustále ve střehu, což zřejmě asi 

ještě dobrý rok potrvá. Naučila jsem 

jí také několik věcí, kterými se dobře 

chlubí příbuzenstvu. (směje se) Tak-

že klasika: „Paci paci“, umí zamávat, 

nebo ukázat, jak už je veliká. emmič-

ka je veselé a  velmi komunikativní 

dítě, nemá strach z cizích lidí. je ráda 

středem pozornosti. a  díky tomu, že 

je to moje třetí dítě, už ji ani moc 

nestimuluji k tomu, aby byla napřed. 

Nepotřebuji, aby co nejdříve chodila, 

protože vím, že nám pak začne život 

od metru výš. Budeme pak totiž mu-

set být v ještě daleko větší pozornosti, 

aby se jí něco nestalo.

Hrají si Pepík a  Magdalénka se  

ségrou?

ano, v tomhle jsou fakt skvělí. Někdy 

mám pocit, že je Pepa v  emmině pří-

tomnosti nějak dětštější a  tím pádem 

pro ni i vděčnější objekt, protože dělá 

neskutečné blbiny. Najednou se sta-

ne miminem, žvatlá, je prostě šašek 

a malá se směje, když na ni dělá ksich-

tíky. madlenka je naopak velká pečo-

vatelka. opravdu mě dokáže skoro ve 

všem zastoupit. Umí ségru přebalit, 

vykoupat ji, má v sobě velkou zodpo-

vědnost, je hodně mateřská. celý svůj 

dosavadní jedenáctiletý život totiž 

pečovala o  Pepu coby o  devět minut 
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mladšího sourozence, teď jen tedy pře-

sunula fokus na emmičku. jsem ráda, 

že to takhle dopadlo. Narození emmy 

byl popravdě dost velký zásah do rodi-

ny. do té doby byli vlastně dva mnou 

vymodlení a  přepečovávaní jedináčci 

a  najednou mezi ně přišel nějaký ve-

třelec, který si tu moji lásku, mazlení 

a pozornost začal přisvojovat.

jak se s tím srovnali?

ze začátku jsem zaregistrovala pár 

žárlivých pohledů, ale emma je tak 

skvělá, že si je oba okamžitě získala 

a  začali ji mít fakt rádi. je naším ro-

dinným benjamínkem. myslím, že nás 

hezky stmelila a svým způsobem uza-

vřela pomyslný rodinný kruh. 

Popsala byste mi, jak probíhalo 

období po narození emmičky?

všechny tři děti jsem rodila v  Hořo-

vické porodnici u paní doktorky věry 

Pavlů, která je už i moje kamarádka. 

mám k  ní velkou důvěru, je skvělý 

profík a  báječný člověk. rodila jsem 

vždycky přirozenou cestou, byť to tak 

ani u  jednoho z  nich zpočátku nevy-

padalo. oba porody byly rychlé a bez-

problémové, trvaly čtyři hodiny. No 

a  výsledkem jsou zdravé a  fajn děti, 

což je v  dnešní době zázrak. moc si 

toho vážím. jsem v  tomto směru po-

korná, vím, že tohle není samozřej-

most. v  době, kdy se emmička naro-

dila, byla dvojčata u  tatínka. Ten to 

bohužel nezařídil tak, aby ji Pepík 

s  madlou mohli vidět hned v  porod-

nici, což jsem si moc přála, takže jsem 

jim poslala aspoň fotku. Trochu mě 

to dodnes mrzí. Na nový přírůstek do 

rodiny jsme si všichni museli zvykat, 

ostatně šestinedělí není obdobím jen 

na hájení matky a bacilů u dítěte, ale 

i  na to, aby si rodina našla systém, 

v němž bude nejlépe fungovat. 

Čekala byste, že jednou budete 

mít tři děti?

ani náhodou. víte, ještě jsem o  tom 

nikdy nemluvila, ale já se svým býva-

lým mužem měla mít třetí dítě, jenže 

to nevyšlo. Takže už jsem si jednou 

na myšlenku tří dětí zvykala… když 

jsem se pak seznámila se svým sou-

časným partnerem, tušila jsem, že je 

třetí dítě jakýmsi vyústěním našeho 

vztahu. Byla by škoda, kdyby takový 

fajn chlap neměl i  své vlastní dítě, 

byť ty moje dvě v  uvozovkách adop-

toval. měla jsem z toho ale samozřej-

mě obavy, člověk totiž léty přece jen 

trochu zleniví, zvyknete si na to, že 

už máte celkem samostatné děti, že 

už s nimi můžete podnikat věci, kte-

ré s  malým prckem dělat nemůžete. 

Teď se tedy rodina musí vrátit zpět do 

režimu, který je pro ni náročnější, ale 

stojí to za to.

Zmínila jste se o potratu…

Byla jsem potřetí těhotná a nedopad-

lo to. víte, věřím na jakousi vnější 

energii a  podle mě se už tehdy tam 

někde vědělo, že náš vztah nedopad-

ne dobře a že by se miminko do téhle 

rodiny už nemělo narodit. Nevím, na-

kolik je to moje vnitřní útěcha, nebo 

to tak je doopravdy. Nebojte, nejsem 

v tomhle ohledu ezopominutá, ale ří-

kám si, že to tak třeba mělo být. Teh-

dy ještě asi nebyl ten správný čas, aby 

se dítě narodilo.

Pepík a  Magdalénka se narodili 

díky umělému oplodnění. Proč se 

podle vašeho názoru zvyšuje po-

čet párů, které musejí podstoupit 

právě tuto cestu?

myslím, že jde hlavně o  civilizační 
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chorobu. je to dané současným způ-

sobem života, hlavní roli v tom hraje 

psychosomatika. Například spousta 

mých kamarádek se snaží mateřství 

odložit na co nejzazší dobu. Ne, že by 

byly kariéristky, ale dneska vás společ-

nost tlačí mít po studiu aspoň mini-

mální praxi, abyste pak mohli na něco 

navázat. Holky kvůli tomu odsouvají 

těhotenství ke třicítce nebo spíš po 

třicítku. To zaprvé způsobuje, že už 

jim pak nejde otěhotnět tak rychle, 

jak by si představovaly, kvůli čemuž 

začnou mít úzkosti. a  co si budeme 

povídat, psychika dokáže udělat své. 

Navíc je i podloženo, že chlapi nejsou 

tak plodní jako dřív. Také jsme straš-

ně svázání plánováním a příroda nám 

tím možná ukazuje, že všechno není 

v našich rukou... o umělém oplodnění 

jsem začala otevřeně mluvit ne proto, 

abych se stala jeho arbitrem, ale po-

dle mě se jedná o  důležitý problém, 

který trápí hodně lidí. Nechápu, proč 

by se z  toho mělo dělat tabu nebo 

něco ostudného. jsem také příkla-

dem toho, že když se zklidníte, počít 

můžete celkem snadno i  po umělém 

oplodnění. emička byla sice pláno-

vaná, ale netušila jsem, že to vyjde 

řekněme hned napoprvé, že se až tak 

rychle zadaří. možná to ukazuje na 

moji povahu extremistky odezdi ke 

zdi, protože dvojčata byla opravdu 

vymodlená a  emmička nám vyšla na 

první dobrou. Byla přesně zacílená, 

řečeno slovy mého přítele. (směje se)

Co byste lidem, kteří se rozhodli 

jít stejnou cestou, poradila?

Nejsem v  tomto směru odborník, 

mohu radit jen z  osobní zkušenosti. 

Určitě jsou na prd rady typu, aby na 

to páry nemyslely a pustily vše z hla-

vy. To je jako byste říkal alkoholikovi, 

aby nepil. Podle mě je nejlepší změnit 

místo a čas. Ideálně se sebrat, pokud 

to peníze a práce dovolí, na měsíc se 

na všechno vykašlat a odjet se toulat 

třeba po cizích zemích. Prostě získat 

nové zážitky a změnit nastavení den-

ního režimu, který může podvědomě 

způsobovat stres a  vnitřní stažení 

těla. Navíc taková cesta může prově-

řit vztah.

Vraťme se ale k dětem. jak spolu 

Pepa a Magdalénka fungují?

Někdy jsou pěkně komičtí, protože 

občas působí jako manželé po třiceti 

letech. Fakt! Nemohou být spolu ani 

bez sebe. od prenatálního období 

jsou zvyklí být pohromadě. rozdělili 

se snad jen třikrát, a to, když madlen-

ka musela být v  nemocnici, pak tam 

byl Pepa a  jednou, když jel Pepa na 

gymnastický tábor. jinak jsou spolu 

24 hodin denně, chodí do stejné tří-

dy i  na stejné kroužky. Někdy si tak 

lezou na nervy, což je logické, ale 

pokud se nějakou dobu nevidí, mají 

pocit skoro až jakési amputace. v tom 

je to krásné. madla se o  Pepu, který 

je trochu mimoň uzavírající se občas 

do svého světa, dost stará. Připomí-

ná mu nejrůznější věci, opravdu jako 

manželka. Takže doma slyšíme hlášky 

typu: „Pepo, prosím tě, máš kapes-

ník? Pepo, zase sis zapomněl cvičební 

úbor! Pepo, máš pití?“ a  podobně. 

vtipné. máme trošku strach, aby jí 

jednou nezůstal na krku. Už se to-

tiž nechal slyšet, že až bude dospělý, 

bude chodit k madle na obědy. (smě-

je se) automaticky počítá s tím, že se 

o  něj ségra bude starat i  dál. snad 

z toho vyroste.

na jaké kroužky chodí?

Teď se mi k mé radosti a ulehčení prá-

ce zadařilo, že oba začali dělat judo. 

Nejsem rodič, který by děti nutil do 

nespočtu kroužků. chci, aby měly 

nějaký svůj volný čas, který si budou 
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samy naplňovat a  při tom si odpoči-

nou. Teď tedy mají judo a  chodí na 

angličtinu, ta je ale zase až moc ne-

baví. každý den mají tréninky a mně 

odpadlo taxikaření, za což jsem fakt 

ráda. (usmívá se)

jak často se vídají s tátou?

jako spousta párů jsme tohle i  my 

řešili soudně. Nechali jsme si upravit 

styk tak, aby to bylo co nejlepší pro 

děti. Nemáme střídavou péči, máme 

takzvanou rozšířenou péči, což zna-

mená, že jsou děti u  tatínka častěji 

než jednou za čtrnáct dní o víkendu. 

o prázdninách se pak střídáme půl na 

půl. jsem ráda, že jsou v častém kon-

taktu a udržují si spolu hezký vztah.

Poslední otázka. Co vy a  datum 

29. září 2019?

ajajaj, vím, kam směřujete. Představ-

te si, já s  příchodem čtyřicítky zača-

la fakt bilancovat, což bych do sebe 

nikdy neřekla. (směje se) vnímám ji 

jako takový podivný přerod. vždyc-

ky jsem říkala, že je věk jenom číslo. 

jenže ono to tak asi není. čtyřicítka je 

pro mě zlomem hlavně v tom, že jsem 

čtyřicátníky vždycky vnímala jako lidi 

na druhé straně břehu. Napadaly mě 

myšlenky typu: „už to dožije“. Teď 

jsem před to tedy sama postavena 

a já přitom ještě spoustu věcí nestihla. 

Nechci mít krizi středního věku, kdy 

bych najednou začala nosit bolerka, 

chodit na diskotéky, randit s mladými 

kluky, skákat padákem. To mě myslím 

mine, jsem totiž spokojená s tím, kde 

jsem. a dokonce, čím jsem starší, mám 

raději i  sama sebe. ale stejně mě to 

vždy donutí k  nějakému zastavení. 

musela jsem si sama sobě nahlas říci, 

aby to moje celé tělo vnímalo, že žiju 

vlastně spokojeným životem, který 

bych si ani líp nemohla vysnít. mám 

tři zdravé děti, fajn milujícího chlapa, 

s nímž je sranda a se kterým si doká-

žu představit společný život až do to-

hoto posledního dne. dělám i  práci, 

co mě živí a  baví, jsem zdravá, mám 

kolem sebe dobré přátele… Takže 

kdyby se na mém životě nic nezměni-

lo, byla bych za to moc ráda a mohla 

bych si říci, že jsem byla šťastná. mám 

ovšem i spoustu dalších vnitřních cílů, 

jako se naučit ještě jeden cizí jazyk, 

třeba španělštinu, nebo nějaké cviky 

v  józe, co mi pořádně nejdou. mám 

v  sobě hodně snů, které ukazují na 

to, že to rozhodně ještě nebalím, ale 

také vím, že jsem už spoustu hezkého 

zažila. a víte, co je dost zvláštní? za-

čínám vám zpětně vnímat, že i ty věci, 

co se mi dříve zdály jako strašné, zase 

až tak strašné vlastně nebyly, protože 

mě dovedly až sem, kde jsem strašně 

ráda.

Text: jiří landa

Foto: monika Navrátilová
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