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Editorial
Když jsme na jaře představili pilotní číslo časopisu
věnovanému zdraví, netušili jsme, jaký ohlas tento náš
nápad vyvolá. A že neuběhne ani rok a my tady budeme
mít zbrusu nový časopis, který přináší víc stran, víc
zajímavých informací a který od příštího roku budete
potkávat každé tři měsíce zcela pravidelně u svého
lékaře, nebo ve své lékárně.
Za to, samozřejmě dekujeme vám, našim čtenářům,
kteří jste naše miminko přivítali s nadšením a otevřenou
náručí a volali a psali nám své nápady a připomínky, jak
by mohlo vypadat ještě lépe. Dali jsme samozřejmě na
vás – kromě zdravotních článků tedy přinášíme i poradnu
zdravotního stylu, povídání o psychické pohodě,
o možnostech relaxace, ale i trochu alternativní medicíny,
která si postupem času našla své místo po boku medicíny
tradiční.
Právě díky tomu teď držíte v ruce zbrusu nové číslo
časopisu Zdravý životní styl Díky vám přišel na svět
moderní časopis o zdraví psychickém a fyzickém a snad
i o něčem navíc. To ale posuďte sami
Iva Nováková
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ZKUSTE
TO LETOS
JINAK…
S KONČÍCÍM LÉTEM
ZAČÍNÁ OBDOBÍ, KTERÉ
PRO NĚKTERÉ Z NÁS BÝVÁ
ZAHALENO DO OBDOBÍ
POCHMURNÝCH NÁLAD,
DEPRESÍ, NEMOCÍ
A VĚČNÉHO NACHLAZENÍ.
VĚTŠINOU SE NETĚŠÍME
NA DOBU, KDY ČLOVĚK
MUSÍ BÝT NAVLEČEN DO
TŘECH VRSTEV OBLEČENÍ,
ABY NEUMRZL. CO
KDYBYCHOM LETOS
ZKUSILI TOHLE OBDOBÍ
VNÍMAT TROCHU JINAK?
MOŽNÁ JE NA ČASE
ZAMĚŘIT SE NA TO,
JAK BÝT ŠŤASTNÝ I BEZ
SLUNÍČKA A UŽÍT SI
PODZIM A ZIMU NAPLNO.
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Psychická a fyzická stránka
Krmte
svou mysl

Zásadou číslo jedna je dávat své mysli kvalitní
potravu. Stejně jako vaše tělo potřebuje jíst,
i vaše mysl potřebuje neustále nové podněty
a inspiraci. V létě to jde člověku samo už jenom tím,
že je krásně. V zimě je to ale těžší. Čtěte. Že u knížek
usínáte? To vůbec nevadí. Čtěte krásné příběhy, sněte,
nebo studujte inspirativní knihy. Hned se vaše mysl
bude ubírat jiným směrem, než jen bezmyšlenkovitě
bloumat a čekat, až zima odezní. Také mohou ustat
zimní deprese, protože budete přemýšlet a snít. Fantazie je krásným darem, který dostává do vínku každý.
Bohužel s příchodem dospělosti ji více, či méně ztrácíme a pořád jen přemýšlíme nad logickými věcmi – co se
kde musí udělat a tak dále. Knihy nám pomohou opět
snít a před spánkem jsou tou nejlepší variantou.
Večer byste neměli přemýšlet nad vším, co vás trápí,
nebo se dívat na krvelačné filmy. Naopak usnout
u příjemné knížky může znamenat dobře se vyspat.

Vyjděte ven za kulturou
Možná v zimě nezajdete na festivaly a koncerty
pod širým nebem, to ale neznamená, že se kulturní
události nedějí. Naopak začíná plesová sezóna
a hodit se do gala udělá každému jednou za čas
dobře. Také zajít si na koncert, muzikál, operu, balet, do divadla, či do kina vám nijak neuškodí. Naopak hezky vypnete a necháte jiné, aby vás bavili.

Stejně jako vaše psychika, i vaše fyzická schránka potřebuje kvalitní stravu. Co takhle slíbit si, že se budete snažit dopřávat si to
nejlepší? Nedržte tedy diety, ale dopřávejte svému tělu. Dopřávejte mu v podobě vitamínů, vlákniny a dodávejte mu tak potřebné
živiny a energii. Sladkosti nahraďte ovocem, slané pochutiny,
jako jsou brambůrky, tyčinky a jiné laskominy nahraďte zeleninou. Tu můžete v klidu jíst i večer a nebudete přibírat. Smažená
jídla vyměňte za jídla udělaná na přírodní způsob. Kdo říká, že
grilovat můžete jen v létě? Existují i elektrické grily. Mějte se rádi
a dopřávejte si vše, co je pro vás dobré.

Nakrmte své tělo,
ale nepřecpávejte se

Sportujte

Ano, i sport neodmyslitelně
patří k psychické kondici. Sportem se totiž uvolňují hormony
štěstí, tzv. endorfiny. Pokud budete mít pravidelnou fyzickou
aktivitu, budete se i psychicky
cítit hned mnohem lépe. Využijte chladného počasí pro vaši
kondici – psychickou i fyzickou. V létě se nikomu nechce
potit se ve fitness centrech, ani
posilovat doma. Teď už to až
tak nepříjemné není. A milým
spojením ke cvičení je návštěva
solária. Jednou za čas. Ne tak
úplně pro opálený vzhled, jako
proto, že se prohřejete a uvolníte. Já sama tam chodívám relaxovat. Zavřu oči a to příjemné
teplo a hudba mi dávají pocit
toho, že ležím někde na pláži
a jsem na dovolené. Pomáhá mi
to překonávat zimní chmury,
když už mi chybí slunce.
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Vyčistěte svoje tělo
Abyste se cítili lépe, potřebujete tělo zbavit
veškerých škodlivin. Každý den je náš organismus zatěžován léky, alkoholem, těžko
stravitelnými látkami z potravin a dýcháním
zplodin v ovzduší. Toxiny nepříznivě ovlivňují
rovnováhu těla a oslabují imunitu. Důsledkem je vznik nemocí. V určité míře se tělo
jedovatých látek zbavuje samo, často mu
ale musíme pomáhat.
Pokud jste stále unavení, malátní, máte
bolesti hlavy či deprese, je jasné, že váš
organismus je plný škodlivin, které se musí
dostat z těla ven. Hlavním orgánem, který
potřebuje pravidelnou detoxikaci, jsou játra,
kde probíhá látková výměna. Dalším krokem
je detoxikace ledvin a tlustého střeva. Pokud
se rozhodnete očistit své tělo od jedů, které
ho zatěžují, pamatujte, že musíte změnit
i svůj jídelníček, mít pohyb a vypít alespoň
2,5 litru tekutin, ideálně detoxikačního čaje.
Zkuste například detoxikační čaj s ženšenem,
který dokáže odstranit nebezpečné škodliviny z metabolismu, nebo Lapacho, což je tradiční nápoj Inků. Jedná se o přírodní produkt
ze stromu Lapacho a chutná teplé i studené,
nejlépe na lačný žaludek. Má blahodárný
vliv na obnovení imunity po detoxikaci.
Pokud už tělo očistíte, možná byste
měli omezit i přísun kofeinu, abychom
ho zase hned nezanesli. Trh již nabízí
kávu bez kofeinu i čaje bez teinu, abyste
se nemuseli omezovat. Ponořte do různých
příchutí ovoce, ať už maliny, višně, ananasu
nebo do tónů sladkých potěšení jako karamel, vanilka či čokoládový puding.
To vše beze strachu, že v noci nebudete
moci usnout.

Vyzkoušejte espresso
z ječmene
Takovou delikatesou v oblasti bezkofeinové kávy je Caffè
d’orzo, což znamená v italském překladu káva z ječmene.
Tento horký nápoj je rozšířen především v jižní Evropě
a jeho původ naleznete v „Mecce” kávy“– Itálii. „Udává
se, že až 30 % Italů si oblíbilo Caffè d’orzo pro každodenní
pravidelné popíjení šálku espressa. V Itálii se považuje za
společenský přestupek odmítnutí pozvání k posezení u šálku
espressa, a tak i Italové chtěli mít alternativu ke kávě. Caffè
d’orzo již dávno není pouze nápojem pro děti, těhotné či
kojící ženy, ale stal se také oblíbeným nápojem pro milovníky kávy, kteří chtějí zdravě naředit svou denní dávku kofeinu. V tuto chvíli naleznete “Orzo”, jak Italové ve zkratce
tomuto nápoji říkají takřka v 80 % kaváren po celé Itálii,“
říká odborník a milovník kávy Jan Žák. A jaké přednosti tato
káva má, dovolili jsme se ho zeptat. „Největší přednosti,
vyjma lahodné chuti, jsou především v prospěšnosti ječmenného espressa. Ječmen je nejstarší obilovina na světě a již
Hippokrates doporučoval ječmen pro jeho úžasné vlastnosti.
Ječmen je schválen FDA jako obilovina prospívající srdci.
Rozpustná vláknina z potraviny jako součásti stravy s nízkým
obsahem nasycených tuků a cholesterolu může snižovat
riziko srdečního onemocnění. Ječmen také zajišťuje správný chod trávicího systému a může tak pomoci při prevenci
obezity. Složení ječmene odpovídá přibližně
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z 80% sacharidům a poskytuje tedy silné energetické
povzbuzení, avšak disponuje velice nízkým glykemickým
indexem. V té souvislosti také bylo prokázáno, že ječné
beta-glukany přispívají k udržení normální hladiny cholesterolu v krvi. Ječmen obsahuje přibližně 10% složku bílkovin,
minerálů a vitamínů skupiny B, vápník, hořčík i zinek.“
Zajímalo nás, zda je tato káva vhodnou alternativou i pro
těhotné ženy, případně nápojem pro děti.
„Ano. Jelikož se jedná o obilnou kávovinu s řadou velice
prospěšných látek, je velice vhodná také pro těhotné či
kojící ženy a děti. Navíc se jedná rozhodně o lepší variantu,
než-li nabízená bezkofeinová káva. Je třeba říci, že běžná
bezkofeinová káva, je většinou chemicky upravená káva.
Ve většině případů se k výrobě bezkofeinové kávy používá
tzv. „evropský proces“. Při tomto procesu dochází k odstranění nežádoucího kofeinu prostřednictvím chemických
prostředků, konkrétně za pomoci dichlormetanu. Ten ve
vodném roztoku, ve kterém jsou zrna namočená, odstraní
kofein a zrna se pak následně promyjí, aby se zbavila navázané chemické látky. Tento způsob není bohužel dokonalý
a přináší nejen lehce chemický chuťový dozvuk výsledné
kávy, ale také stopové množství těchto látek, které se
dostávají do těla. Existuje samozřejmě také tzv. „švýcarský
proces“ přípravy kávy, avšak ani ten není dokonalý. Tento
proces se sice obejde bez použití chemizace, ale nedokáže
odstranit celých 100% kofeinu. Věříme tedy přírodě a nesnažme se „násilně“ dekofeinovat kávová zrna. Bezkofeinovou kávu lze nahradit vhodnou alternativou z přírody,“
dodává Jan Žák s úsměvem.

INZERCE

• největší nabídka čaje a kávy,
ale i dvacetiletá tradice
rodinné firmy
• 500 druhů čaje a 60 druhů
kávy z celého světa
• 4 obchody a e-shop

Zápal pro čaj a kávu, chuť hledat
kvalitu a poznávat novinky z tohoto
voňavého světa přivedl manžele
Kymličkovy k tomu, aby si v roce
1999 otevřeli svůj první obchod.

www.cajova-zahrada.cz

Z koníčku se stala velká vášeň, které
věnují většinu času a energie. Cílem
je nabídnout zákazníkům opravdovou kvalitu.

Móda a krása
Za dámu
i v zimě

Podzimní
a zimní líčení

Spousta z nás ráda nosí šaty a to
i v podzimním a zimním období.
A proč taky ne? Existují různé
druhy šatů, které jsou vyrobeny
z teplých materiálů. Stejně tak
i silonky a punčocháče zakoupíte
speciálně vyteplené pro zimu.
U klasických šatů do kanceláře
je pak pěkným doplňkem teplejší
sáčko, či kožená bundička. ,,Šik“
jsou také kostýmky.

Pokud se chystáte na ples – což
je častou zimní
akcí, máme
pro vás také
pár tipů. Není
pravdou, že
byste nemohla
mít krátké šaty.
Dnešní doba je
uvolněnější
a pokud nejde
o nějaký galavečer, kde je vyžadována klasická
večerní róba,
klidně světu
ukažte nohy.
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Péče o vlasy
Trendem na léto jsou speciální
spreje do vlasů, které je chrání proti sluníčku. V zimně zase zápolíme
s chladem. Regenerační sprej tak
přijde vhod i v zimním období.
Často se stává, že si vyžehlíme
vlasy žehličkou a než se dopravíme
na místo určení, vlasy se nám zvlní
a rozcuchají pod čepicí. Najděte si
vhodný balzám do vlasů, kondicionér, či vlasovou masku – kúru.
Tyto přípravky dokážou vaše vlasy
uhladit a nemusíte si je tak ničit
nadměrným užíváním žehliček na
vlasy, fénem a kulmováním. Popřípadě skvělou variantou pro hladké
a lesklé vlasy je keratinová kúra.

Otázka líčení také spadá do tohoto období. Možná to znáte, pleť
není tak krásná a vyhlazená, jako
v létě od sluníčka, když jste opálená. Každá žena pak sáhne ihned
po make-upu. Copak podzim, to
ještě jde, ale v zimně je náš obličej
vystavován mrazu a nepříznivému počasí. Proti mrazu je dobré
chránit se vhodným pleťovým
krémem, který je určený právě na
zimní období. Co ale dělat proti
nepříznivému počasí, když často
sněží a prší dohromady? Toto
počasí lehce umyje make-up z vaší
tváře a to potom nevypadá zrovna nejlíp. Obyčejná cesta z domu
do práce pak může znamenat
katastrofu pro vás, i vaše okolí.
Nežádoucí rozmazaný efekt make-upu, či řasenky je noční můrou
pro každou ženu. Fixační sprej na
make-up tak můžete používat
i v zimně, nejen v létě, kdy se naopak člověk potí horkem. To samé
platí i pro voděodolnou řasenku.
Ačkoli se nejdete zrovna potápět, alespoň ustojíte mrholení se
sněhem. V zimně pak platí, že je
dovoleno nosit i výraznější líčení.
Pokud tedy jdete na nějaký ples,
večer posedět do vinárny, nebo
někam za kulturou, kouřové oční
stíny, či výraznější rudá rtěnka vypadají skvěle a sexy. V létě, kdy je
vše svěží, to naopak nevypadá až
tak dobře, jako u zimních večerů.

Vaše pokožka
Pokožka se postupně obměňuje a tak
z opáleného těla získáváte opět bílé
nohy. To vůbec nevadí, ale nezapomínejte se mazat vhodným tělovým
krémem. Ten by měl být také jiný než
ten, co používáte v létě. Popřípadě
si najděte univerzální krém na tělo,
pro každé roční období, který vám
bude vyhovovat. Pokud se nedokážete
smířit s bílou kůží a chodíte do solária,
určitě nepodceňujte ochranu pokožky.
Opalovací krémy vás chrání před UV
zářením a krémy po opalování zase
pokožku zklidňují. Pokud si nejste jistí
v tom, jak často solárium navštěvovat
a na kolik minut se chodit opalovat,
poraďte se s odborníky na místě – určitě vám rádi poradí a doporučí vhodné
intervaly opalování přímo pro vás,
podle vašeho typu pleti.

Zdraví a imunita
Opakované
onemocnění
Nejčastější nemoci, kterými trpíme sotva skončí léto, jsou angína
a chřipka. Jak již bylo naznačeno
v úvodu – přechody ze zimy do
vytopených místností našemu tělu
nedělají dobře. Do jisté míry to neovlivníme a možná nemoc jednou
za zimu postihne každého z nás.
Do značné míry ale opakovaným
nemocem můžeme zabránit. Jde
především o prevenci. Řekli jsme si
na začátku, že i v zimně je pohyb
důležitý. A to jak pro naši psychiku,
tak po fyzické stránce. Jsme-li tedy
psychicky i fyzicky v kondici, lehčeji
ustojíme onemocnění, nebo se nám
úplně vyhnou. Také jsme se bavili
o správné životosprávě a stravě.
Nejde jen o to, že s předstihem
hubneme do plavek a nestresujeme
se tak měsíc před dovolenou. Pokud
po celý rok dodáváme svému tělu
vitamíny, živiny a energii, posilujeme tak svou imunitu. A opět se tak
díky tomu vyhneme chronickým
onemocněním, na které spousta
z nás trpí a to obzvlášť v zimě.

Imunitní systém
jako obranný štít
rytířů
Štíty udatných bojovníků v dávných dobách
byly vyrobeny z toho nejkvalitnějšího kovu.
To proto, že jim často zachránili život. Rytíř
se za štít v případě nebezpečí schoval a vykoukl až ve správnou chvíli. Stejně tak je
to s naší imunitou. Pokud ji nemáme, nemáme se za co schovat v období chřipek a nemocí. Imunitu je potřeba budovat celoročně.
Samozřejmě opět je kladen důraz na stravu
a na to, co našemu tělu dodáváme. V létě se
ovoce a zelenina pojídají mnohem snadněji,
protože díky horkému počasí nemáme chuť
na teplá a těžká jídla. Avšak nezapomínejte
na to ani teď. Všude kolem vás jsou oblíbené
mandarinky, grapefruity, pomeranče
a podobně. Citrusové plody jsou velice zdravé a obsahují velké množství vitamínů.
Když nebudete ignorovat ani zeleninovou
oblohu, či přílohu, také to hned udělá své.
A pokud se nebudete bát biopotravin,
uděláte pro své tělo to nejlepší.
Co je ale důležité a na co spousta z nás
v tuto dobu zapomíná je pitný režim.
V létě máme neustále žízeň. V zimě si

ale ledva vzpomeneme, že jsme se už delší
čas nenapili. Nejlepší je samozřejmě čistá
voda, popřípadě voda s citrónem. Pokud
pijete slazené sodovky, nelze je počítat do
pitného režimu. Napijte se, i když nemáte
zrovna žízeň. Přecházíte z venku, ze zimy,
dovnitř, do tepla a tak vám snadno vyschne
v ústech a začne vás škrábat v krku. Navíc
dostatek tekutin zajišťuje ústup bolestí hlavy
a migrén. Také pití čajů má blahodárný vliv
na naše tělo. Nejde jen o to, že se zahřejete
v zimě zevnitř. Čaje jsou často močopudné
a tak nás nutí chodit na toaletu častěji, než
jiné nápoje. To je ovšem dobře. Tělo tak
snadno vylučuje škodlivé látky a urychlujete
tím i svůj metabolismus – tedy trávení.

Váš osobní cíl
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Najděte si sami svůj osobní cíl,
jak chcete letošní podzim a zimu
strávit a držte se ho. Jde o to,
abyste se psychicky i fyzicky cítili
dobře. A protože nám často chybí
sluníčko, je lehčí sklouznout
k depresím. Vy jste ale natolik
silná osobnost, že si dokážete užít
každé roční období po svém, jen
si to slibte. Já si to pro letošek
také slíbila. Hlavní je vidět to
pozitivně a neposlat naši veselou
náladu k ledu.

Revoluce v dámské intimní hygieně!
FIDE - Váš výrobce menstruačních vložek!
Dámské vložky s probiotiky & Dámské vložky s aktivním kyslíkem
Společnost FIDE je výrobní společností zaměřenou na dámskou intimní hygienu, která se vedle výroby zabývá též samotným
vývojem v této oblasti. Produktové portfolio známé pod vlastními značkami Micci, Oasis a Carin se skládá z menstruačních
vložek, slipových vložek, dámských tamponů, výrobků pro lehkou inkontinenci, porodnických vložek a jako novinka byla též
zařazena výroba probiotických menstruačních vložek a vložek s aktivním kyslíkem. Naše výrobky jsou také vyráběny jako
privátní značky pro naše obchodní partnery z celého světa. V současné době dodává privátní značky pro více než 200 obchodních
partnerů. Své výrobky vyváží do více než 40 zemí. Společnost Fide má vlastní vývojový tým a spolupracuje s farmaceutickými
společnostmi a gynekology. Filozofií naší firmy je nabídnout zákazníkovi výrobky nejvyšší kvality, ale za přijatelnější ceny než
od významných světových výrobců.

Výrazná pozornost je věnována vývoji a výrobě produktů nejvyšší kvality a výrobu produktů se speciální přidanou
hodnotou:

Dámské menstruační vložky s probiotiky:

Unikátní kombinace dámské ultra tenké vložky a probiotik.
Obsahují čistou probiotickou kulturu Lactobacillus acidophilus.
Oasis ProBiotic/Carin ProBiotic přispívá k péči o poševní
sliznici a komfortní mikrofloru.
Určeno pro pravidelné použití.

Dámské menstruační vložky s aktivním kyslíkem:

Unikátní kombinace dámské ultra tenké vložky a aktivního
kyslíku, který šetrně desinfikuje vložku a omezuje
nepříjemný zápach neutralizací aromatických sloučenin.
Určeno pro pravidelné použití.

Efekt založený na mechanismech,
které vytvořila sama příroda!

FIDE s.r.o.
Brtnice 35, P.O.BOX 3,
588 32 Brtnice
tel.: +420 567 216 390
fide@fide.cz
www.fide.cz
www.probiotickevlozky.cz
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CHŘIPKU
A NACHLAZENÍ
z těla ven
STRES A USPĚCHANÁ DOBA 21. STOLETÍ SI VYBÍRÁ STÁLE
VĚTŠÍ A VĚTŠÍ DAŇ. VĚTŠINU NEMOCÍ NEVYLEŽÍME,
S HOREČKAMI CESTUJEME DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY, TO,
ŽE PŘECHODÍME CHŘIPKU, JE U NÁS NAPROSTO SAMOZŘEJMÉ.
A TO VŠECHNO TĚLO OSLABUJE. A KDYŽ SE K TOMU PŘIDÁ
STRES, PODRÁŽDĚNOST A PŘEPRACOVANOST, SCHOPNOST
ODOLÁVAT ZEVNÍM AGRESORŮM SE DRAMATICKY SNIŽUJE.
Protože chřipka i běžné nachlazení jsou
onemocnění dýchacích cest, bývá někdy
nesnadné určit, co vás právě potkalo. Nachlazení se obvykle vyvíjí postupně, kdežto
chřipka udeří náhle. Ráno ještě máte pocit
plného zdraví a odpoledne se již cítíte velice
špatně. Klasické příznaky nachlazení: ucpaný nos, bolesti v krku, chrapot a kýchání
nebývají tak závažné jako příznaky chřipky,
k nimž patří horečka, nesmírná únava, bo-

lesti hlavy a kloubů. Také uzdravování je při
těchto infekcích různé: nachlazení trvá obvykle týden, ale máte-li v pořádku imunitní
systém, mohou vás příznaky obtěžovat jen
tři čtyři dny. Zato chřipka může trvat i deset dní, ale únava, která ji doprovází, může
přetrvávat i několik týdnů. Po nachlazení
se zřídka objevují závažnější komplikace,
chřipka však může způsobit těžký zánět
průdušek i zápal plic.

KDY VYHLEDAT LÉKAŘE
• Máte-li teplotu nad 38 stupňů Celsia nad tři dny nebo stoupne-li nad 39 stupňů a výše.
• Máte-li bolesti v krku a teplotu nad 38 stupňů 24 hodiny, mohla by to být také
streptokoková angína vyžadující léčení antibiotiky.
• Změní-li se hlenový sekret v zelený, žlutý nebo nahnědlý, bývá to příznak bakteriální
infekce ve vedlejších nosních dutinách nebo na plicích.
• Máte-li bolesti na prsou a dušnost – můžete mít zánět plic, zvláště trvá-li horečka.

CHŘIPKA, NACHLAZENÍ – PŘÍČINY
Nachlazení a chřipku vyvolávají viry, které se uchytí na sliznici nosu nebo krku, rozšíří se
v horních cestách dýchacích a někdy přejdou až do plic. Odpovědí imunitního systému je
zaplavení postižených oblastí bílými krvinkami bojujícími s infekcí. Příznaky nachlazení
a chřipky nejsou způsobenými samotnými viry. Jsou výsledkem pokusů organismu odvrátit
infekci. Chřipka i nachlazení se častěji objevují v zimě, když topení snižuje v bytech vlhkost
vzduchu. Jeho nedostatek vysušuje nosní sliznici a vytváří tak dokonalou základnu k množení virů.
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Chřipka,
nachlazení – příznaky
pocit napětí
v hlavě
a na plicích

únava
bolesti
hlavy

kýchání
a kašel
bolesti
v krku

horečka
a zimnice

vodnatá
sekrece z nosu

bolesti
svalů

JAK S CHŘIPKOU ZATOČIT?
Chřipku vyvolávají viry a tudíž na ně nezabírají antibiotika. V některých případech se nasazují antivirotika, ale i přesto zůstává základní terapií chřipky nadále symptomatická léčba.
V případě chřipky tedy léčíme především příznaky nemoci – zmírňujeme bolesti a tlumíme
horečku. Obvykle volíme mezi léky, které obsahují paracetamol a léky s účinnou látkou
ibuprofenum. V případě vysoké horečky se doporučuje léky kombinovat.
K chřipce se často přidávají i další komplikace – rýma i kašel. Velkým pomocníkem v boji
proti rýmě jsou nosní kapky, proti kašli pomohou vhodné léky. Musíme si ale určit, o jaký
typ kašle se jedná. Podle délky trvání dělíme kašel na akutní (trvající po dobu kratší než
3 týdny) a chronický, za který je považován kašel trvající déle než 3 týdny. V souvislosti se
závažnějším respiračním onemocněním lze tuto hranici posunout na 6 až 8 týdnů. Důležité
také je, zda se jedná o kašel suchý, zpravidla spojený s drážděním v krku, kdy pacient nevykašlává hlen nebo produktivní, často doprovázený bolestí na prsou, kdy pacient vykašlává
hlen snadno či obtížněji. Vykašlávaný hlen nemusí vždy pocházet z dolních dýchacích cest,
ale může se jednat o hlen, který stéká z nosu či dutin, tedy tzv. zadní rýmu.
U akutního kašle jsou vhodná antitusika, která kašel tlumí. Pro léčbu produktivního kašle se
doporučují mukolytika, která snižují viskozitu hlenu a usnadňují jeho vykašlávání.

CO DĚLAT, DOJDE-LI K NEJHORŠÍMU?
Určitě to také znáte, během dne vás škrábe v krku, suchý vzduch v kanceláři nebo obchodě
vás dráždí k dusivému kašli, nemůžete se pořádně nadechnout. Po kapsách nosíte větrové
bonbóny, které vždy pomohou jen na chvíli. V noci vás budí kašel ze spaní, budíte celou
rodinu, ráno jste unavení a nevyspalí. Právě pro tyto případy vám můžeme doporučit inhalátor soli, který vám bude v tomto období pomocníkem ve dne i v noci. Funguje na bázi
solných iontů a je vhodný k okamžitému použití, ať se právě nacházíte na cestách, doma
či v kanceláři. Inhalátor mohou využívat i děti. Další alternativou v období kašle může být
i inhalátor kamenné soli. Trpíte-li problémy s dýcháním často, dopřejte si klima solné jeskyně doma nebo v kanceláři díky domácí solné jeskyni…
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JAK PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ
MOHOU POMÁHAT POTRAVINOVÉ
DOPLŇKY?
Velmi dobré je kombinovat homeopatika i
s přírodními doplňky. Skvělé jsou například
přípravky, které obsahují vysoce koncentrované betaglukany z extraktů pěti lékařských
hub Cordyceps sinensis, Agaricus blazei, Reishi,
Maitake, Shiitake a antioxidant EGCG (epigallokatechingallát) získaný ze zeleného čaje. Jsou
užitečné v každé situaci, kdy je imunitní systém
jakýmkoliv způsobem oslaben a můžete jimi
posílit imunitu. Spojením účinků homeopatie,
přírodních doplňků a správné životosprávy
dodáte vašemu imunitnímu systému obrovskou
energii. Zároveň zkvalitníte vaše fyzické, psychické a duševní zdraví a vitalitu… A jaké další
doplňky můžete během akutního onemocnění
přidat?

VITAMIN C
DÁVKOVÁNÍ: 1000 mg třikrát denně, dokud se
příznaky nezlepší, bude-li nutné užívání delší než
tři dny, snižte dávku na 500 mg třikrát denně.
DOPORUČENÍ: objeví-li se průjem, snižte dávku.

ECHINACEA (TŘEPATKA)
DÁVKOVÁNÍ: 200 mg výtažku pětkrát denně
DOPORUČENÍ: preventivně užívejte 200 mg
denně po dobu tří týdnů, a to střídavě
s Kozincem (400 mg denně).

ZINKOVÉ TABLETY
DÁVKOVÁNÍ: jedna pastilka třikrát denně
nebo podle návodu
DOPORUČENÍ: neužívejte déle než pět dnů

ČESNEK
DÁVKOVÁNÍ: 1400 až 600 mg
koncentrátu čtyřikrát denně
při jídle.
DOPORUČENÍ: tableta má
dodat 4000 mcg allicinového
potenciálu.

TŘEZALKA
DÁVKOVÁNÍ: 300 mg výtažku
třikrát denně.
DOPORUČENÍ: výtažek
standardizovaný na obsah
0,3 procenta hypercinu.
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HOMEOPATIE
A PŘÍRODNÍ DOPLŇKY
Hovořili jsme o kýchání, bolesti
v krku, ucpaném nosu, únavě a horečce… a o tom, že tyto příznaky
jsou odpovědí těla na virovou infekci horních cest dýchacích. Skrze
kýchání, tekoucí rýmu, kašel a horečku, se organismus snaží zbavit
virů. Těmito symptomy lidský organismus prezentuje úsilí obnovit
své zdraví. Skvělým pomocníkem
v boji s chřipkou je homeopatická
léčba. Homeopatická léčba dokáže
zvýšit odolnost k těmto infekcím
a pomůže k jejich rychlému vyléčení. Dobře zvolené homeopatické léky urychlí uzdravující proces
a tím zabrání dalšímu zhoršení
onemocnění formou bronchitidy,
sinusitidy, otitidy.
V případě raného stadia běžného
nachlazení, kdy najednou pocítíme velký chlad, tělo se celé třese, často kýcháme, nástup potíží
je velmi rychlý, homeopatický lék
Aconitum je volbou č. 1. Když
se spustí vodnatá rýma, s častým
kýcháním, pálí a odírá nos a horní ret, nejvhodnější lékem je Allium cepa. Pokud se najednou cítí-

me velmi podráždění, zimomřiví,
chvějeme se a máme suchý, ucpaný
nos, homeopatický lék Nux vomica
tyto příznaky dokáže velmi rychle
vyřešit.
Virové onemocnění chřipka dokáže potrápit lidský organismus více.
K rýmě a kašli se obvykle přidává
horečka, únava, nechuť k jídlu, bolest hlavy. První příznaky horečky
a únavy spojené s intenzivní žízní
na studené nápoje dokáže zastavit
homeopatický lék Aconitum. Pokud je nástup horečky velmi rychlý, rudé tváře, rozšířené zorničky,
bolest hlavy, přichází na řadu lék
Belladonna. Chřipka může začínat
i pozvolna s mírnou horečkou, pocením, bolestivým kašlem, krvácením z nosu. V takovém případě je
vhodné zvolit lék Ferrum phosphoricum.
Homeopatických léků na vyléčení
zimních viróz je poměrně mnoho
a toto je pouze krátké shrnutí,
jak je možné pomocí homeopatie
zvládat běžná nachlazení a virózy. Vždy se doporučuje konzultovat s odborným homeopatem, jak
u těchto akutních případů postupovat v případě homeopatické léčby.

Chcete zatočit s chřipkou a nachlazením?

VYZKOUŠEJTE SOLNÝ
INHALÁTOR, NEBO SOLNOU
JESKYNI.

DOMÁCÍ SOLNÁ JESKYNĚ SALIN PLUS
Je nepostradatelným pomocníkem při léčbě
chorob dýchacích cest a účinně povzbuzuje
imunitní systém dětí i dospělých. Plnohodnotně alternuje klima solné jeskyně v domácím
prostředí, čistí vzduch na 100% přírodní bázi
a zároveň ho ionizuje. Stačí jen zapnout do
zásuvky a čerpat ozdravnou sílu solné jeskyně
po neomezenou dobu.

INHALÁTOR KAMENNÉ SOLI SALITAIR
100% přírodní úleva od dýchacích obtíží pro
děti i dospělé. Mikroskopické částečky kamenné soli blahodárně působí na dýchací cesty,
pronikají do dýchacího systému, uklidňují
a čistí buňky. Vzduch prosycený solí zmírňuje
kašel i produkci hlenu.

WWW.ZDRAVIBEZCHEMIE.CZ
INZERCE

POSILTE VÁŠ
IMUNITNÍ SYSTÉM!

Prožijte chladné a sychravé dny v pohodě

Unikátní přírodní přípravky Immunity Assist Forte, Immunity Assist Total a Aloha-Cordyceps díky jedinečné
kombinaci vysoce koncentrovaných extraktů medicínských hub a zeleného čaje příznivě působí na imunitní systém
a jsou používány na podporu přirozené obranyschopnosti organismu v každé situaci, kdy je imunitní systém
jakýmkoliv způsobem oslaben.

Základní složkou
tohoto přípravku je
houba Cordyceps.
Je to léčivá houba,
která je považována
za silné ledvinové
tonikum, a je
využívána při léčbě
infekcí dýchacích
cest, ledvin
a kardiovaskulárních
onemocnění, snižuje
hladinu cholesterolu.

Složením vysoce
koncentrovaných
betaglukanů získaných
z extraktů pěti lékařských
hub Agaricus blazei,
Cordyceps sinensis,
Reishi, Maitake a Shiitake
tento přípravek příznivě
působí na imunitní systém.
Jejich propojení násobí
vlastnosti každé z hub
a účinek na imunitu člověka
je tak výraznější.

„Díky vysokému obsahu
betaglukanů, získaných
z extraktů pěti lékařských
hub a silného antioxidantu
EGCG (epigallokatechin
gallátu) extrahovaného
ze zeleného čaje, tento
přípravek aktivuje
imunitní systém.
Pravidelné užívání zajistí
podporu a vyladění
imunitního systému
dospělých jedinců i dětí.“

Objednávky na www.gavokasalus.cz
Reklama-pulstrana-200x132.5mm-navrh1.indd 1

13.08.2018 11:50:44

MULTIVITAMINOVÉ A MULTIMINERÁLNÍ DOPLŇKY
Multivitaminové a multiminerální doplňky, které užíváte během zimy, podporují imunitní systém a pomáhají odvrátit
infekci nejen chřipky a nachlazení. Tyto doplňky v boji proti
chřipce a nachlazení vašemu organismu bezpochyby pomohou.
Nepotlačují sice příznaky nemoci, proto se po jejich užití nebudete cítit bezprostředně lépe, ale velmi pravděpodobně se
rychleji zotavíte. V některých případech může okamžitá léčba
zabránit plnému rozvinutí choroby. S potravinovými doplňky
začněte hned jak se objeví první příznaky choroby, a pokračujte, dokud onemocnění neodezní. Proti všeobecnému přesvědčení vitamin C nezabrání vzniku nachlazení, ale může pomoci
zkrátit jeho trvání nebo minimalizovat příznaky. Echinacea
povzbuzuje imunitní systém k zahájení útoku proti virům. Zinkové tablety mohou rovněž pomoci zastavit nachlazení pravděpodobně tím, že přímo ničí viry. Několik kapek eukalyptového oleje do horkého vodu k inhalaci je výtečným prostředkem
k splasknutí sliznic. Nálev z bezinkového květu působí protizánětlivě a posiluje činnost dýchacího ústrojí. Odstraňovat toxiny pomáhají čaje z řebříčku a lipového květu. Vyvine-li se po nachlazení bakteriální superinfekce, jako je
sinusitida a bronchitida, přidejte při prvních příznacích
česnek. Obsahuje totiž složky, které mohou zabránit pronikání bakteriím do tkání. Chcete-li hodně posílit imunitní systém, zkombinujte při léčení třezalku s echinaceou,
v prevenci však již nemají takový význam.

ZAJÍMAVOU BYLINKOU
JE I SKALNÍ RŮŽE (CISTUS INCANUS)
- která obsahuje asi třikrát více polyfenolů než černý nebo
zelený čaj. Bylo zjištěno, že má mimo jiné úžasný účinek
proti virům. Složky růže skalní - Cistus incanus - mohou
potlačovat růst virů všeho druhu. Tento čaj funguje jako
přirozená podpora imunitního systému se silným tonizač-
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S potravinovými doplňky
začněte hned jak se objeví
první příznaky choroby,
a pokračujte, dokud
onemocnění neodezní

ním účinkem. Může rovněž čistit organismus od jedovatých
látek, zvyšovat obranyschopnost organismu a mít protizánětlivé a desinfekční účinky.
Je účinnou obranou proti „volným radikálům“, může působit proti virům, bakteriím a plísním a obsahuje velké množství hořčíku. Bylinku lze samozřejmě přijímat i ve formě
sirupu, či tabletek, pokud zrovna nejste milovníky čaje.

Rychleji do akce

m
tamolu
parace ridum
o
l
h
c
o
r
rini hyd
phenyleph

z chřipky i nachlazení

NOVINKA
Dávkování
nebo

Dospělí a dospívající od 12 let
1 sáček po 4–6 hodinách,
maximálně 4 sáčky během 24 hodin

Tantogrip citrón,
ón, Tanto
Tantogrip
ogrip pomeranč obsahují
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ZAPOMEŇTE NA KÁVU
A DEJTE SI  MATCHATEA
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INZERCE

Na podzimní neduhy se můžete dobře připravit pitím tradičního čaje MatchaTea, ve kterém můžete nalézt velké množství důležitých látek, které
působí blahodárně na naše zdraví.
Mezi látkami, které nám v sychravém
podzimním počasí přijdou vhod, patří antioxidanty, thein, neboli čajový kofein, alkaloid theofylin, která
má podobné vlastnosti jako kofein
a L-theanin. Tento velmi silný zelený
čaj, který se na rozdíl od běžného zeleného čaje připravuje z jemně mletého
prášku získaného z celých listů, se u nás
stává hitem. Nabudí nás podobně jako
káva, ovšem energie z čaje se uvolňuje
postupně a dodá tělu energii na 3 až
6 hodin. Při pravidelné konzumaci MatchaTea pocítíte psychické i fyzické povzbuzení, které je nezbytné při náročné
práci či zkouškovém období ve škole.
Látky obsažené v MatchaTea uvedou
organismus do rovnováhy, zklidní a dodají tolik potřebnou energii. MatchaTea
obsahuje kofein nazývaný v čaji thein
a další látku podobnou kofeinu – theofylin, které vás rozhodně postaví na
nohy. Dostupné studie navíc prokázaly,
že kvalitní japonský čaj obsahuje mnohem více antioxidantů než například
káva.
Existuje i varianta čaje, která kombinuje vysoce kvalitní zelený čaj Matcha
z Japonska a medicinální houbu Chagu z arktických lesů Finska. Tato houba roste desítky let v drsných klimatických podmínkách. Najdete ji téměř
výhradně na břízách a je unikátním
zdrojem beta glukanů, adaptogenů
a specifických látek jako je například
kyselina betulinová. Kombinací bio extraktu Chagy a zeleného čaje Matcha
vzniká produkt Matchaga se širokým
spektrem pozitivních účinků využívaných celoročně (např. jarní detox, letní
boj se záněty močových cest, zimní posilování imunity, celoroční únava,apod).
Je tedy vynikající jak pro unavené maminky, přetížené sportovce a manažery, tak i pro seniory, které často trápí
chronické potíže způsobené oslabenou
imunitou.

INZERCE >

Ženšen
zklidňuje
ducha
a zahání
strach

NEZAPOMEŇTE NA BETAGLUKANY
Samozřejmě i jako prevenci a pro posílení imunity je skvělé
zapojit betaglukany, čistě přírodní látky, které podporují imunitní systém, snižují hladinu cholesterolu a zvyšují vitalitu.

na zdroj svého betaglukanu. Naopak varující je text, který si
navzájem výrobci opisují bez konzultace s odborníky. A také
text, ve kterém je nesmyslný sáhodlouhý seznam účinků betaglukanu. Betaglukany jsou účinné, ale nejsou zázrakem na

Jedinečnost ženšenu pravého je v tom, že všechny tyto
látky jsou účinné, žádná z nich není jedovatá a jejich
účinky se vzájemně vyvažují tak, že společně naplňují
definici adaptogenu.
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všechny nemoci světa. Čistota a obsah samotného betaglukanu jsou nejdůležitějšími informacemi pro spotřebitele!

NEZAPOMEŇTE NA ŽENŠEN
Pravý imunitní zázrak, to je ženšen. Účinky ženšenu pravého jsou známy již více než 5000 let. Zápisy z tohoto období
dokumentují, že tradiční čínská medicína používala tento
neobyčejný kořen jako zdroj vitality, síly, zdatnosti a dlouhého života. Již samotný název „ženšen“ znamená v čínštině
„kořen života“, v českém překladu také známý jako Všehoj.
Císařský lékař Li Shi Chen napsal: „Ženšen posiluje 5 životně důležitých orgánů: játra, srdce, slezinu, plíce a ledviny,
protože harmonizuje energii Yin a Yang. Posiluje energii

INZERCE

Dostatečná preventivní denní dávka pro dospělou osobu by
měla být 100–200 mg/den standardizovaného množství betaglukanu. Při nachlazení a jiných onemocnění samozřejmě
i více. Velmi důležitá a opomíjená je čistota nabízeného betaglukanu. Za kvalitní se považuje betaglukan od 70 % čistoty
a výše. Na zdroji samotném moc nezáleží, protože když je betaglukan dostatečně vyčištěn a v dostatečném množství, má relativně stejné účinky. Je tedy jedno, zda je získán z hub, kvasinek,
mořských řas nebo z obilí. Nám Evropanům je ale geneticky
a historicky biologicky nejblíže betaglukan z kvasinek, protože se tu s pomocí kvasnic peče chleba a pije pivo tisíce let. Velmi důležité tedy je vybrat správný betaglukan. Seriózní firma
uvádí klinické zkoušky nebo publikace popisující experimenty

…přírodní cestou ke zdraví

Pravý korejský ženšen je nejsilnějším posilujícím prostředkem asijské medicíny a je
hodnocen jako nejúčinnější adaptogen. Tato rostlina, která ve svém kořenu skrývá mnoho účinných látek, se již tisíce let užívá k dosažení lidské dlouhověkosti v dobré fyzické i psychické kondici. Posiluje pět životně důležitých orgánů: játra, srdce, plíce, ledviny
a slezinu a udržuje tak harmonii celého těla. Podporuje imunitu, zlepšuje cirkulaci krve
a tvorbu červených krvinek. Reguluje krevní tlak, snižuje hladinu cukru a cholesterolu
v krvi. Působí proti únavě a stresu. Zlepšuje paměť, podporuje potenci a potlačuje nežádoucí projevy menopauzy.

ČAJ ZEN
Tento lahodný granulovaný čaj z pravého
korejského červeného ženšenu a houby
lesklokorky lesklé (Reishi/Linghzi) je v Jižní
Koreji považován za jeden z nejúčinnějších.
Jedinečná kombinace „kořene života“ a „houby
nesmrtelnosti“ je naprosto unikátní a stojí
za vyzkoušení.

KAPSLE F
Nejúčinnější ženšenové kapsle na českém
trhu, které jsou vyrobeny přímo v Jižní Koreji.
Obsahují 67 % prášku vyrobeného ze 100%
fermentovaného extraktu pravého korejského
červeného ženšenu, který obsahuje vysoké
množství ginsenosidů (140mg/g).

Více informací o pravém korejském ženšenu najdete na stránkách www.korejsky-zensen.cz

Výrobky firmy GINLAC můžete koupit nově i v lékárnách:
Centrum Arkády Pankrác – Praha

Nabízíme produkty té nejvyšší kvality!

Centrum Chodov – Praha

a krev. Ženšen zklidňuje ducha a zahání strach. Je to mocné sedativum vědomí, („Shen”). Jeho dlouhodobé užívání posiluje
organismus a prodlužuje trvání života.“ Existuje více druhů ženšenu, například americký, pětilistý, japonský nebo sibiřský. Žádný
z nich ovšem nelze nazývat v užším slova smyslu ženšenem. A žádný
z nich nemá prokázané stejné účinky jako ženšen pravý, vypěstovaný v Koreji. Když byla ještě Korea jednou z provincií Číny, byla
tato výjimečná kvalita vyhrazena jen pro čínského císaře. Jeho lékaři mu předepisovali ženšenovou kúru nejvyšší kvality pouze
z korejské provincie. Ženšen pravý obsahuje na 180 silně účinných látek, které se nazývají saponiny. Jedinečnost ženšenu pravého je v tom, že všechny tyto látky jsou účinné, žádná z nich není
jedovatá a jejich účinky se vzájemně vyvažují tak, že společně naplňují definici adaptogenu. Tato kombinace se nevyskytuje u žádné
jiné rostliny. Ženšen pravý patří k nejstudovanějším rostlinám na světě, a proto existuje enormní množství vědecké literatury pojednávající
o jeho působení na lidský organismus i zvířata.
Dle způsobu úpravy kořenů ženšenu dělíme ženšen na tzv. ženšen bílý,
který se získává usušením čerstvého kořene a ženšen červený, který se nejdřív upravuje v páře a následně suší (tím vznikne červená barva). Dle dosavadních vědeckých závěrů je jednoznačně účinnější právě červený ženšen.
Dalším důležitým atributem je doba sklizně. Každým rokem se zvyšuje
množství účinných látek tzv. saponinů v kořenech ženšenu. Proto se doporučuje zpracovávat až šestileté kořeny a to z důvodu jejich maximálního
obsahu účinných látek.

ZNÁTE HLÍVU
ÚSTŘIČNOU?
Hlíva ústřičná patří mezi houby,
které dokážou lidské tělo nejen
nasytit, ale dát mu i spousty velmi
potřebných látek. Jedná se o houbu, která je v podstatě nejzdravější
ze všech. Svědčí o tom i fakt, že
vzniklo velké množství různých přípravků, jejichž základem je právě
hlíva ústřičná.
Nejvíce ceněné jsou především
vitamíny, jež hlíva ústřičná obsahuje. Jedná se o řadu vitamínů B
a vitamíny K, D a C. Z dalších látek
jmenujme draslík, fosfor, zinek,
sodík anebo selen, bor a jód.
Vynikající jsou i beta1, 3 glukany.
Zapomenout bychom neměli ani na
mevinolin, steroly, mastné kyseliny
a chitosan. Jestliže hlívu ústřičnou
zařadíte do vašeho jídelníčku,
určitě se to projeví v krátké době
a budete se cítit mnohem příjemněji a s vaším imunitním systémem
udělá zázraky.
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Pravý
imunitní
zázrak,
to je ženšen.
Účinky
ženšenu pravého jsou
známy již
více než
5000 let.

Při pravidelné
konzumaci MatchaTea
pocítíte psychické
i fyzické povzbuzení

PREVENCE- ZAPRACUJTE NA SVÉ IMUNITĚ
Často slýcháme spojení, posilujme imunitu. Posilovat imunitu
je ale hloupost. Imunitu je potřeba regulovat a správně vyvažovat. Zapomeňte na posilovače imunity, řekneme vám proč.
Všichni jsme pod neustálým stresem a české statistiky výskytu
civilizačních onemocnění nejsou příliš optimistické. Dlouhodobý stres je tichý a velmi zákeřný nepřítel. Vlivem tohoto
stresu dochází k nepříznivému působení na imunitní systém,
který tak přestává fungovat správně a dostává se do nerovnováhy. Je prokázáno, že stres je hlavní příčinou vzniku různých
onemocnění. Zvyšuje např. riziko vzniku kardiovaskulárních
onemocnění až o 50 %. Z klinických výzkumů vyplývá, že až
75 % případů onkologických onemocnění je přímo nebo nepřímo spojováno s nadměrným stresem.
Základem vyvážené imunity jsou Th1 a Th2 buňky v rovnováze
Možná názvy buněk slyšíte poprvé, ale jsou pro naše správné
fungování těla velmi významné. Zvláště, co se rakoviny týče.
Tyto dva systémy buněk jsou naši vojáci kontroly správného
fungování těla. Každá z nich má svou speciální funkci.
Th1 a Th2 systémy se chovají jako sourozenci přetahující se
o pozornost. Pokud je Th1 systém nabuzený, utlumuje aktivitu systému Th2 a naopak. Organismy vystavené dlouhodobému stresu mají Th1/Th2 balanci narušenou.
Ve většině případů se uvádí, že lidé s Th1 dominantním systémem trpí autoimunitními chorobami, nedostatkem vitaminu

D nebo gluténovou intolerancí. Na druhé straně alergické stavy, rakovina, astma, atopický ekzém a další jsou spojovány se
zvýšenou činností Th2 imunitních odpovědí.
A to je důvod, proč tento systém buněk musí být v rovnováze.
Neznamená to samozřejmě, že by již do vašeho jídelníčku neměly patřit vitamíny, probiotika a enzymy. Probiotika příznivě ovlivňují střevní mikroflóru. Přijímat je můžeme jak ve
formě potravinových doplňků. Tak i ve kvalitních mléčných
výrobcích.
Vitamíny, které organizmus nevyrábí, a proto musíme dbát na
jejich pravidelný přísun, se stávají v našem těle důležitou složkou enzymů. A bez enzymů by nemohly probíhat žádné biochemické procesy, bez nich by neexistoval život.
Některé enzymy v našem těle modulují a řídí správné fungování imunity. Dokáží ji nastartovat a zvýšit její obranyschopnost a ve správný okamžik zase dovedou její aktivitu utlumit.
Udržují tak imunitní systém ve zdravé rovnováze. Jestliže je ale
naše imunita oslabena, podpoříme činnost enzymů, které řídí
imunitní pochody v našem těle, dodáním obdobných enzymů
zvenčí.
Podobným způsobem musíme doplňovat i vitamíny. Kromě ,céčka‘, jehož podíl na fungování imunity je lví, jsou podstatné
i vitaminy skupiny B, vitamin A, D a E. Rozhodně však nesahejte
po těch nejlevnějších, šumivých a s obrázkem, které prodávají
v supermarketu. Raději se o těch správných poraďte v lékárně.

IMUNITNÍ ZÁZRAKY
Před pár lety nikdo z nás neslyšel o tajuplné
bylině severoamerických indiánů echinacea
s poetickým českým názvem třapatka. Dnes
je jí všude plno a ne nadarmo. Stimuluje
totiž buňky imunitního systému, které jsou
klíčové v boji s infekcemi.
Koupit si ji můžete v různých formách.
Doporučuje se brát ji denně jako prevenci
a při prvních příznacích příjem zvýšit. Umí
totiž i urychlit vypořádání se s nemocí už
propuknutou. Mezi účinné hity se řadí
i rakytník řešetlákový, který má 10x více
vitaminu C než pomeranč a jejž užívali
dokonce ruští kosmonauti!
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Dáte si rádi šálek čaje? Děláte dobře, čaj je totiž skvělý způsob,
jak zabít více much jednou ranou. Zaprvé do sebe dostanete
spoustu zdraví svědčících látek vcelku příjemnou formou, zadruhé tím paralelně odškrtáváte políčka v denním pitném režimu
a zatřetí vás příjemně zahřeje. Vyzkoušejte českou klasiku, jako je šípkový nebo kopřivový čaj. Ale můžete se
i porozhlédnout po světě - Egypt vás může inspirovat svým čajem karkade (ibišek), Indie zázvorem, Čína svým čajem zeleným
a Inkové lapachem.

ZDRAVÍ NA TALÍŘI
I když můžete mít pochybnosti o optimálním obsahu vitaminů a minerálů v ovoci a zelenině v našich obchodech,
stejně zůstává správná a vyvážená strava jedním ze zásadních pilířů dobrého fungování našeho imunitního systému.
Zásady zdravého stravování znají skoro všichni, ale zdaleka
se jimi neřídí. Tak jen základní pravidla: hodně ovoce a zeleniny, pokud možno lokálního původu, méně masa a více
luštěnin, z mléčných výrobků ty kvašené, obilniny raději celozrnné, kvalitní rostlinné a živočišné tuky, mnohem méně
cukru. Nehladovět, jíst častěji, ale menší porce. A máte
tady dva v jednom: nejenom že tento systém blahodárně
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povzbudí vaši obranyschopnost, ale zároveň při jeho dodržování zhubnete. Za vyzkoušení to stojí.

ZÁZRAK JMÉNEM KOZÍ COLOSTRUM
Že nevíte, o čem mluvíme? Je to přitom velice jednoduché.
Tento nápad za nás v podstatě vymyslela sama matka příroda. O vhodnosti mateřského mléka pro lidský organismus
už jsme jistě slyšeli, ale fakt, že prvotní mlezivo dokáže
u mláďat savců zajistit pevné zdraví do budoucího života,
už tolik známý není. A přitom jde vlastně jenom o jednoduchý proces, kdy mládě saje mléko od maminky a tím naprosto jednoduchou cestou získává veškeré potřebné látky
pro budování své obranyschopnosti. Kozí kolostrum je tedy
produkt z kozího mleziva. Kozí mlezivo není v podstatě nic
extra složitého, ale přesto jde o unikátní tekutinu. Mlezivo
vylučují samice koz ihned po tom, co se jim narodí kůzle. Kozí kolostrum v koncentrované formě obsahuje velkou
řadu biologicky aktivních látek, jako jsou například imunoglobuliny, laktoferin, cytosiny, vitamíny, biominerály, speciální antibakteriální a antivirové látky, růstové faktory, interferon a řadu dalších. Optimalizuje tedy přirozený obranný
systém organismu. Tím pomáhá při udržení správné funkce
imunitního systému při intenzivní námaze organismu.

INZERCE

BYLINKY PLATÍ STÁLE…

Ženšenový čaj
KOMBE

Unikátní
kombinace
ženšenU a jUjUby.
jediná svého druhu
na českém
trhu.

„Ochranný štít v boji proti nemocem.“

OsObní
strážce Vaší
imunity

Snižuje únavu a stavy vyčerpání
Dodává životní energii
Zlepšuje paměť, koncentraci a myšlení
Více o účincích a eshop na www.kombe.cz | Zdarma ochutnejte v PURE DISTRICT, Budečská 11, Praha 2

PROČ
JSME
TAK
TLUSTÍ…
Text: Iva Nováková, foto: Shutterstock.com
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O tom, že hubnutí není žádná hračka, svědčí fakt, že je u nás 21% mužů
a 31% žen obézních. A pokud k obezitě přičtete nadváhu, vyjde nám
u žen alarmující číslo 68% a u mužů dokonce 72%.
Je to zvláštní. Dnes a denně jsme v televizi, časopisech, prostě ve všech
médiích doslova bombardováni nejnovějšími metodami hubnutí. Reklamy nám namlouvají, že nemusíme ani hnout prstem a bez problémů získáme lepší postavu a to maximálně za 6 týdnů… Jak je tedy možné, že
navzdory tomu stále tloustneme a tloustneme?

PROČ DIETY NEFUNGUJÍ?

ZNÍ TO VELMI
JEDNODUŠE. STAČÍ JÍST
NÍZKOTUČNÉ JÍDLO,
TROCHU SI ZACVIČIT
A KILA PŮJDOU SNADNO
DOLŮ. JENOMŽE
JEDNODUCHÉ JE
TO PŘESNĚ JEN DO
TÉ CHVÍLE, NEŽ TO
SAMI ZKUSÍTE. PAK SE
NAJEDNOU ZAČNE
OBJEVOVAT JEDEN
PROBLÉM ZA DRUHÝM.

Atkinsova dieta, zónová dieta, dieta podle krevních skupin – mohli bychom ve výčtu dlouho pokračovat. Existuje řada způsobů, jak snižovat
hmotnost, stejně jako existuje řada lidí, kteří potřebují zhubnout. A většina z těchto metod i KRÁTKODOBĚ funguje. Důvod jejich úspěchu tkví
v tom, že přesně stanovují, kolik čeho můžete sníst. Což ve výsledku znamená, že snižují množství kalorií, které zkonzumujete. To je jejich kouzlo, ale také důvod, proto fungují jen chvilku.
Tušíte, co se stane s vaším tělem, když držíte drastickou nárazovou dietu? Zpočátku se ručička na váze opravdu pohybuje směrem dolů, takže
se všechno zdá v pořádku. Sice jste unavení, roztěkaní a nemáte dostatek energie, abyste vyběhli schody, ale pokud váha klesá, jste ochotní
to vydržet. Problém je, že nejde ani tak o úbytek tuku, jako spíše vody
a svaloviny. Jsou tedy v podstatě dvě možnosti. Jakmile znovu získáte
ztracenou tekutinu, váha se rychle dostane zpátky na původní hodnotu.
A ztrácíte-li svalovinu, je to ještě horší. Když ubývá svalovina, metabolismus se snižuje. Proč? Protože svalová hmota je vlastně „kotel organismu“
– čím více svalů máte, tím více kalorií tělo spaluje, ať už sedíte na gauči
nebo se potíte v tělocvičně. Při drastických dietách tělo využívá k energii
spíše svalovou hmotu než tukovou tkáň. Takže i když jíte méně jídla, tělo
spaluje méně kalorií, protože má méně svalové hmoty (díky které spaluje
kalorie). Stále se divíte, že po skončení diety tak rychle získáte zpět původní váhu?
No, podívejme se na to čistě matematicky. Diety předpokládají ztrátu půl
kilogramu denně, což představuje přibližně 3500 kcal (14700 kJ). Jinak
řečeno, abychom zhubli o 0,5 kg, musíme spálit o 3500 kcal více, než
přijmeme. Pokud tedy vážíte např. 76 kg a vaši celkovou pohybovou aktivitu lze označit jako střední, spálíte asi 2200 kcal (9240 kJ) za den. Pokud
vaše dieta obsahuje jen 1200 kcal (nejnižší energetický příjem možný bez
dohledu lékaře), váš denní energetický deficit je 1000 kcal. Za týden se
dostaneme na energetický deficit 7000 kcal, neboli 1 kg tuku. Za 10 dní
se energetický deficit nahromadí a bude představovat asi 1,5 kg tělesného tuku. I kdybyste 10 dní nejedli vůbec nic a vaše aktivita zůstala stejná,
váš kalorický deficit by se dostal asi na 25000 kcal (2500 kcal za den x 10).
A při 3500 kcal na 0,5 kg tuku to pořád dělá ztrátu jenom 3,5 kg tuku.
Pokud tedy chcete hubnout tuk, a to je to jediné, co byste měli chtít
zhubnout, váhový úbytek musí být pozvolný: 0,5 – 1 kg za týden.
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AŤ UŽ KONEČNĚ ZHUBNU!
ITeď, když znáte pravdu o drastických dietách, možná jste zjistili, že selhání nebylo vaší chybou, ale chybou oné diety.
Není tedy zapotřebí nad sebou lámat hůl a říkat si, že to stejně nezvládnete. Spíše je nutné najít správný způsob, jak
do toho. Existuje pestrá nabídka správných dietních programů. Jsou to ty, které neslibují zázraky, ale přiznávají, že
bezpečně a efektivně funguje pouze to, když snížíte množství přijímaných kalorií a zvýšíte množství vydaných kalorií.
Jak jednoduché. Váháte, pro který se rozhodnout? Při vybírání programu snižování tělesné hmotnosti se určitě zaměřte na tyto skutečnosti:

1

Zdravé hubnutí = běh na dlouhou trať:
Aby byl program snižování hmotnosti
bezpečný a efektivní, musí být rozhodně dlouhodobý. Jinak zbytečně plýtváte
časem, penězi a úsilím.
Velký úspěch slaví metoda Metabolic balance, což je výživový program určený pro
úpravu látkové výměny
a tělesné hmotnosti. Byl vyvinut lékaři
a odborníky pro výživu na základě dlouholetých zkušeností. S jeho pomocí můžete individuálně změnit vaše stravovací
zvyklosti, jíst naprosto vyváženě a zdravě
- a uzpůsobit váš jídelní plán na míru
vašemu metabolismu. Základ tvoří osobní
jídelní plán a individuální seznam potravin, který je vyhotoven na základě vašich
aktuálních laboratorních výsledků a údajů
o zdravotním stavu. Váš individuální jídelní plán spojí vaši osobní „tělesnou chemii“
s patřičnou „chemií potravin“ - v těle tak
nastane nová metabolická rovnováha.

2

Udržení dosažené hmotnosti: Většině
lidí se podaří úspěšně zhubnout, ale
většině lidí se bohužel nepodaří tuto
váhu udržet. Program, který si vyberete
by vám měl pomoci natrvalo změnit
stravovací zvyklosti, přidat pohybovou
aktivitu – zkrátka změnit životní styl.

5

3
4
Bezpečnost především:
Každá dieta by měla být
bezpečná a obsahovat
doporučené denní dávky
všech vitamínů, minerálů
a bílkovin.

Čas na kontrolu u lékaře: Plánujete
shodit více než
8 – 10 kg? Máte nějaké zdravotní problémy? Užíváte pravidelně nějaké léky?
Pokud jste na některou z těchto otázek
odpověděli kladně, je čas navštívit lékaře.
Ten zhodnotí váš celkový zdravotní stav
a také parametry, které s nadváhou či
obezitou souvisejí. Lékař by vám měl také
poradit, zda opravdu potřebujete zredukovat hmotnost, vhodnost některého
programu snižování tělesné hmotnosti
a potřebu léčby obezity farmakoterapií.
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Rozhodně se neobejdete bez změny jídelníčku. Zapomeňte
na brambůrky a chipsy a nahraďte je třeba oříšky. Možná
jste i ještě v nedávné době oříšky
a semínka zavrhovali pro vysoký obsah tuku. Dnes je
situace zcela opačná. Proč se tedy trend obrátil a je dobré
ořechy a semínka pravidelně konzumovat?
• Nutriční složení hodnotíme velmi pozitivně.
Obsahují tuk s vysokým podílem prospěšných
nenasycených mastných kyselin, bílkoviny s poměrně
vysokou biologickou hodnotou a velmi cennou
vlákninu. Jsou také bohaté na vitamíny (vit. E),
minerální látky (draslík, hořčík, fosfor, zinek, jód,
selen aj.), jejichž využitelnost je však nižší než
z živočišných zdrojů a dále na ochranné látky
– fytonutrienty (např. antioxidanty, polyfenoly,
fytosteroly aj.).
• Přispívají ke snížení hladiny celkového a LDL
cholesterolu a triglyceridů v krvi, čímž pomáhají
snižovat riziko vzniku kardiovaskulárních
onemocnění a mozkové mrtvice.
• Mají protizánětlivé účinky, jež pomáhají snižovat
zánětlivé reakce startující mnohá z onemocnění.
• Pomáhají snižovat hladinu cukru v krvi a krevní tlak,
a to i u pacientů s diabetem 2. typu.
• Jsou chutné a snadno dostupné, a proto si je můžete
dopřát kdykoliv a kdekoliv a mohou vám například skvěle
posloužit jako rychlá a výživná svačinka.

Zhubněte trvale, zdravě, bez hladovění.
Individuální jídelní plány jsou sestavovány na základě
laboratorního rozboru krve, anamnézy klienta a analýzy složení
jednotlivých potravin přesně na míru Vašemu metabolismu.

JEN BLÁZNI SE RADUJÍ

Rizikové

Tak, pokud patříte do stejné kategorie jako já, určitě jste se
zájmem dočetli až sem, pokývali hlavou a ovšem nic to nezmění na tom, že budete dál hltat vyprávění sousedky o tom,
jak si navařila hrnec tukožroutské polévky a zázračně zhubla
přes noc. Potom vám ušetříme práci se shánění zaručených
typů a alespoň se pokusíme roztřídit diety a uchránit vás před
těmi, které vysloveně ohrožují zdraví. Jen blázni se radují, pokud shazují kila a ničí si přitom zdraví. Také jste členy klubu?

• Hladovka – jednodenní půst někteří zvládnou
docela dobře, jiným i krátkodobé hladovění
může činit problémy. Dlouhodobá hladovka je
nebezpečná, protože organismus začne
postrádat životně důležité vitamíny, minerály
či stopové prvky.
• Striktní vegetariánství – striktní vegetariánství
neboli vegani jedí jen rostlinnou stravu, tento
systém již není bez rizika. Hrozí nedostatek
vitamínu B120, mohou chybět některé esenciální
aminokyseliny, což může vést až k určitému
druhu anemie. Chybí také vápník, železo a zinek.¨

DIETY, JEJICH DRUHY A ÚČINKY
Bezpečné za určitých podmínek:
• Dieta, při níž se počítá energetická hodnota pokrmů
– účinná a celkem bezpečná, pokud denní dávka energie
neklesne pod 4000 kJ na den. Pod touto hranicí dieta začíná
být riziková.
• Instantní koktejly – složením jsou dokonale vyvážené,
avšak hubnutí pouze s nimi by mělo být pod lékařským
dohledem (platí to zvláště o dietách pro velmi obézní jedince)
• Vegetariánství - výživová teorie, která má různé varianty.
Nejmírnější z nich vylučuje pouze červené maso a uzeniny
a takto upravená dieta odpovídá principům racionální
výživy. Lakto-ovo vegetariáni konzumují z živočišných
produktů jen mléčné výrobky a vajíčka.

Neprokázané (a s riziky):
• Atkinsova (bodová) dieta – asi nejhorší cesta k redukci
hmotnosti. Povoluje velké množství bílkovin a tuků,
sacharidy chybí nejen ve formě zakazovaných příloh, ale
i ve formě ovoce a zeleniny. Hrozí silné odvodnění
organismu, chybí vitamíny, vláknina, podporuje vznik zácpy
a nádorových onemocnění.
• Jednoduchá dieta – konzumuje se jen jeden druh potravin
(rýže, vajíčka, šlehačka či jablka). Dieta je chuťově fádní
a hrozí při ní nedostatek veškerých ostatních důležitých
složek výživy.
• Dělená strava – propaguje ji Lenka Kořínková, Jitka
Asterová či dr. Hay. Je založena na teorii údajně lepšího
trávení oddělených složek potravy. Neexistuje ale žádný
vědecký důkaz, že by se živiny trávily v organismu odděleně.
• Dieta podle krevních skupin. Neexistuje žádný důkaz, že
by metabolismus byl jakkoliv závislý na krevní skupině.
Při této dietě hrozí nedostatek některých ochranných látek.
• Beztuková dieta – zatímco omezení tuků je prospěšné,
jejich striktní vyloučení je škodlivé a téměř nemožné. Hrozí
nedostatek bílkovin, mohou chybět vitamíny A, D, E a K, jež
jsou rozpustné pouze v tucích.

POHYBOVÁ AKTIVITA
Tak, konec zázraků a zkusme se dostat k tomu, co opravdu
funguje. Jak už jsme si řekli, snižování tělesné hmotnosti se
neobejde bez pohybové aktivity.
Fyzická aktivita však neznamená jenom spojení tělesné výchovy s běháním a nepříjemným pocením. Je v tom zahrnutá veškerá pohybová aktivita za den. Je samozřejmě důležité, abyste si vybrali druh pohybové aktivity, která vás bude především
bavit a bude vám po všech stránkách vyhovovat. Nejste-li na
pohyb vůbec zvyklí, začínejte pomalu, ale pravidelně. A vězte, že jak se budete zlepšovat, bude vás pohybová aktivita
i mnohem více uspokojovat. Určitě se ptáte, jak velká aktivita
skutečně vede ke snížení hmotnosti.
Bezesporu menší, než si myslíte. Každá činnost, při které bude
převažovat energetický výdej nad energetickým příjmem,
bude mít pozitivní efekt. Proto se pokuste zařadit nějakou
pohybovou aktivitu od časného rána.

JÍZDA NA KOLE
Kalorie: Podle vaší váhy a intenzity jízdy na kole
a vzdálenosti, kterou ujedete, jich spálíte průměrně
680 za hodinu. Jízda na kole posiluje především spodní
část těla. Nezatěžuje klouby a šlachy, je velmi šetrná
k celému pohybovému aparátu. Na rozdíl od běhu bezesporu zvládnete na kole jezdit i delší dobu než jen tři čtvrtě
hodiny. Tím zvýšíte účinky hubnutí.

IN-LINE BRUSLE
Kalorie: 400 za hodinu
Posilují zvláště dolní končetiny a hýždě, ale zaměstnávají
i horní část těla. Prospívají kardiovaskulárnímu systému.
Pokud bruslíte opravdu rychle, spálíte stejně kalorií.

TENIS
Kalorie: 480 za hodinu
Posiluje srdeční činnost, ale také rozvíjí koordinaci a rychlost. V raketových sportech musíte často zastavovat a zase se
rozbíhat, je to tzv. start a stop sport, takže při častém hraní
poměrně trpí vaše klouby. Je rozdíl, pokud na kurtu jen stojíte, nebo se snažíte běhat za každým míčkem.

Jak jste na tom?
Otestujte si své znalosti
ve ZDRAVOTNÍM KVÍZU.

www.zdravotnikviz.cz
INZERCE

LEGÍNY PROTI CELULITIDĚ
CHCETE VYMODELOVAT POSTAVU? ZBAVIT SE CELULITIDY
A UDĚLAT ZÁROVEŇ NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ?
ZKUSTE LEGÍNY PROTI CELULITIDĚ.
Kombinace stříbra, mědi a uhlíku vetkaných společně s jemnou
bavlnou, jež jsou v kontaktu s pokožkou, obdarovávají tento výrobek
bakteriostatickými vlastnostmi, stimulují krevní oběh a podporují
látkovou výměnu.
Při dlouhodobém a pravidelném používání (taktéž v noci)
jsou VÝSLEDKY VIDITELNÉ JIŽ PO PĚTI TÝDNECH.
Jednak dojde k redukci kožní celulitidy, následně
pak i k modelaci břicha, hýždí a nohou.
Díky anatomickému způsobu tkaní
kalhoty bezvadně padnou
pod každé oblečení.
Objemové úbytky 3 – 6 cm.

Více na: www.solucel.cz

BĚH
Kalorie: 720 za hodinu (rychlostí 8 km/hod.,
tj. 7,5 min./km)
Ideální sport pro hubnutí. Když víte o hezké trase
a máte dobré boty, poběží vám to samo.

CHŮZE A TURISTIKA
Kalorie: 400 za hodinu
Chůze nevyžaduje žádné speciální vybavení
nebo dovednost. Tuto činnost můžete
vykonávat kdekoliv a kdykoliv.

PLAVÁNÍ
Kalorie: 480 za hodinu
Plavání má ráda většina z nás. Díky pohybu ve
vodě téměř nezatěžujete klouby. Proto je pro
mnoho starších či zdravotně postižených lidí jedním z mála druhů pohybu, který mohou vykonávat. Počet spálených kalorií závisí na stylu, kterým
plavete, a samozřejmě také na rychlosti. Plavání
zaujímá přední místo v aktivitách, které posilují
srdeční činnost. Při plavání zapojujete a posilujete téměř všechny svalové skupiny. Nejvíce spálíte
kraulem a delfínem, nejméně stylem prsa

AEROBIK
Kalorie: 500 za hodinu
Pokud jste úplný začátečník, zvolte si druh přiměřený
vaší kondici a věku. Lekce aerobiku jsou přínosné, protože jste v pohybu po celou dobu cvičení. Je to výborné
cvičení na nohy, také samozřejmě posilujete svoje srdce
a plíce. V průběhu lekce se většinou procvičí nebo alespoň protáhne většina svalových skupin, Spálené kalorie
závisí na druhu, který si vyberete. Mezi intenzivní lekce
patří kickbox aerobik, taebo, spinning, step apod.

HOROLEZECTVÍ
Kalorie: 640 za hodinu
Při horolezectví se zapojuje řada svalových skupin, když
musíte nést celou váhu svého těla nahoru na skálu
nebo cvičnou stěnu. Protože při horolezectví musíte
zaujímat řadu různých pozic, používáte svaly, které
zůstávají při jiných druzích pohybové aktivity v klidu.

VODNÍ LYŽE
Kalorie: 540 za hodinu
Posílí celé tělo.
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Taky jste se právě podívali na úžasnou
reklamu, která se vám snaží nalhat, že stačí
spolknout zázračnou pilulku a vše už půjde
samo? Víte, co? Vypněte televizi, vyrazte
někam ven a zkuste věřit, že to možná opravdu
půjde. S trochou pevné vůle a bez čekání na
zázrak. No, rozhodně před svou procházkou
podarujte někoho tím skvělým uzeným bůčkem, co se na vás směje z lednice. Po návratu
byste na něj mohli dostat chuť a celá
snaha by zase přišla vniveč…

Z čeho opravdu jsme?
Chceme zhubnout, nebo zlepšit kondici?
Znát složení svého těla je velmi důležité při stanovení dietního nebo fitness programu
a zejména potom při sledování vašich cílů. Pokud máte možnost si je kontrolovat
doma, je to i vynikající motivace.

VAŠE ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA VÁM POMŮŽE:
• Zjistit, zda jste snížili hmotnost zdravým způsobem – méně tuku, více svalů!

• Doladit váš jídelníček a cvičební program podle sledování vaší svalové
hmoty a metabolismu.
• Snížit riziko diabetu, hypertenze a kardiovaskulárních a dalších civilizačních
chorob udržením tělesného tuku a viscerální hladiny tuků v rámci zdravého
rozsahu.
Osobní váhy s tělesnou analýzou TANITA zobrazí naměřené hodnoty za pouhých
20 vteřin při použití KLINICKY PŘESNÉ BIA technologie. Vybrat si můžete
z více než 20 modelů včetně možnosti analýzy pro ruce, tělo a nohy zvlášť.

VAŠE OSOBNÍ ANALÝZA ZOBRAZÍ:
% tělesného tuku
% vody v těle
Svalovou hmotu
Hodnocení metabolismu
Metabolický věk
Viscerální (útrobní) tuk

www.osobni-vahy.cz

Fyzickou kondici
INZERCE
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Text: Iva Nováková, foto: Shutterstock.com

SYMBOL
KRÁSY

UŽ KDYŽ PŘICHÁZÍME NA SVĚT, RADUJE SE OKOLÍ,
POKUD NÁM NA HLAVIČCE BUJÍ HOUŠTINA VLASŮ.
POZDĚJI SE MAMINKY PYŠNÍ COPY SVÝCH HOLČIČEK
(NĚKDY CHLAPEČKŮ), V PUBERTĚ STRÁVÍME HODINY
PŘED ZRCADLEM, ABYCHOM VYKOUZLILI NA HLAVĚ
CO NEJORIGINÁLNĚJŠÍ VLASOVOU KREACI. PROSTĚ
VLASY JSOU PRO NÁS V ŽIVOTĚ POMĚRNĚ DŮLEŽITÉ.
VYPOVÍDAJÍ O MNOHÉM. O NAŠEM ZDRAVOTNÍM
STAVU, STEJNĚ JAKO TŘEBA O DĚDIČNOSTI.
A CO TO VLASTNĚ VLASY JSOU?
TĚŠÍ MĚ, JÁ JSEM VLAS
Jde o zvláštní tělní výrůstky, které se skládají z mrtvých buněk
kůže vyplněných proteinovým materiálem zvaným kreatin.
Ten je mimochodem také hlavní složkou nehtů a zevní vrstvy kůže. Kořen vlasu je uložen ve vlasovém folikulu v kůži.
Samotný vlas tvoří dřeň – uprostřed, vrstva tenkých dlouhých
vláken kolem ní a nakonec několik vrstev překryvných buněk.
Dřeň je velmi tenká, obvykle tři až pět milimikronů a teprve
jejích deset obalů z ní formuje viditelný objekt. Při tom, jak
je vlastní dřeň tenoučká, je obdivuhodné, že dokáže udržet
třeba vlas dlouhý jeden metr, přestože jeho váha už je značná. Spíše než by se přetrhla, obvykle vlasu hrozí, že jeho váhu
nevydrží mikroskopická papila, která ho drží v kůži.
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Přejete si bujnou kštici?
Závidíte těm, kteří mají krásnou hustou kštici? Doufáte, že
vám pomůže některý ze zaručených preparátů a vám vyroste
jednou tolik vlasů? Bohužel vás musíme zklamat. Samozřejmě, kvalitní kosmetikou se dá mnohé ovlivnit, nicméně o tom,
jak husté vaše vlasy budou, rozhoduje počet vlasových váčků,
jejichž tvorba začíná už dávno před narozením. Síla, barva
a množství vlasů jsou nám prostě dány geneticky. Možná nevíte, že vlastní růst vlasů má tři fáze. První je fáze zrání, o které
toho zatím mnoho nevíme. Pak následuje fáze prodlužování,
která trvá několik let. Denně se vlas prodlužuje o 0,3 – 0,5 mm,
měsíčně asi o jeden centimetr. Po tomto dlouhém období nastává fáze třetí a konečná. V té se vlasový váček uzavře a starý
vlas vypadne. V té chvíli se ale už na jeho místě tvoří vlas nový.

Blond nebo černovlasá?
Barva našich vlasů bývá někdy zdrojem potíží. Tmavovlásky
touží po barvě zralého obilí, blondýnky zase po havraní černi. Co je vlastně zodpovědné za barvu našich vlasů? Jsou to
pigmentové buňky (melanin.) Ve vlasech Středoevropanů se
nacházejí dva druhy pigmentových zrn. Eumelanin – tmavý,
černohnědý pigment a phaomelanin – světlý, červenohnědý
pigment. Barvu vlasu určuje počet a vzájemný poměr pigmentů - S přibývajícím věkem pigmentů vzniká stále méně a vlasy
rostou bílé. Nějakou dobu ovšem působí spíše ještě šedivým
dojmem. To způsobuje míchání pigmentovaných a nepigmentovaných vlasů. Samozřejmě, že barva vlasů souvisí i s naším
celkovým typem. S dnešními kosmetickými prostředky je možné prakticky cokoliv, Vždy bychom ale měli být rozumní a usilovat pouze o tu barvu, která bude vypadat dobře vzhledem
k naší pleti, barvě obočí a řas apod.

BLONDÝNKA, NEBO ČERNOVLÁSKA?
Jak již jsme si řekli, se svou barvou vlasů jsme málokdy spokojeni. Ten kdo se narodí s tmavými vlasy, touží po černých a naopak. Naštěstí už dnes existují barvy na vlasy, které nejenom,
že vlasům neškodí, ale dokonce jim i prospívají.
I v případě barvení vlasů nám totiž příroda nabízí velmi zajímavé prostředky. Nejznámějším, od starověku používaným
prostředkem je, jak již jsme si řekli, henna – nejčastěji Lawsonia inermis. Hlavní pěstební oblasti se nacházejí od severní Af-

riky po Indii. Kromě barvících vlastností má tato rostlina další
pozitivní účinky na kvalitu vlasů, které mimo jiné regeneruje.
Henna dává vlasům načervenalý až mahagonový odstín.
Další tradiční rostlinou je indigo – Indigofera tinctoria, jehož
pigmenty jsou modré. Různé barevné odstíny pak vznikají
smícháním vícera složek. Vhodným smícháním henny a indiga nebo použitím dalších složek tak mohou vzniknout hnědé
odstíny.
Při výběru barev na vlasy je třeba všímat si složení přípravků.
Fakt, že některé barvy neobsahují amoniak nebo např. peroxidy, neznamená automaticky, že neobsahují jiné chemické
složky. Pokud zkoumáme obsah barev, je skvělým atributem,
pokud kromě hlavních barvicích rostlin, jakými jsou henna
(Lawsonia inermis) nebo indigo (Indigofera tinctoria), obsahují zároveň třeba i pečující ajurvédské rostliny, jako je amla,
neem, shikakai nebo bhringaraj. Použitím kosmetiky tohoto
složení jsou totiž vlasy posíleny, získávají intenzivní lesk a objem. Přidanou hodnotou těchto látek navíc může být, že díky
účinkům na pokožku mohou pomoci i proti lupům, svědění
pokožky hlavy, nebo padání vlasů.

VLASY VYŽIVUJEME ZEVNITŘ?
Důležité je pochopit, že organizmu (a vlasům) nestačí dodávat pouze živiny zvenku formou kvalitních kosmetických
prostředků, ale je potřeba vyživovat je i zevnitř. Jedině tak je
možné docílit maximální účinnosti a působení látek v místě,
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kde si to přejeme a potřebujeme. Trh je zaplavený různými výrobky, které slibují zlepšení kvality vlasů. Avšak biologicky účinné a ověřené jsou
například kyselina hyaluronová, proteoglykany
a kolageny.
Kyselina hyaluronová je látka tělu vlastní,
zodpovědná za dostatečnou hydrataci a regeneraci pokožky. Nachází se v mezibuněčné hmotě. Dokáže na sebe skvěle vázat vodu
a dobře tak hydratuje pokožku. S věkem jí
v kůži bohužel ubývá, proto se přidává nejen do
hydratačních krémů a sér, ale i do těch s omlazujících účinkem. A protože dá takzvaně napít
i vlasům, našla si svoje místo nově i ve vlasové
kosmetice.

NEZAPOMEŇTE NA ŽIVÝ KOLAGEN
Krásné, husté vlasy, které se lesknou. Svěží, zářivá
pleť (bez vrásek), která se naopak neleskne. Pevné hladké nehty. Ano, všechny dobře víme, jak by
naše krása měla vypadat, ale cesty k ní jsou někdy
trnité. Přitom všechny tyto „položky“ mají společného jmenovatele, zázračnou bílkovinu jménem KOLAGEN. Jako vnitřní elixír mládí (a zdraví)
působí pravidelné doplnění kolagenu do těla.
Je to právě kolagen, který tvoří strukturu nejen
naší pokožky, ale také kostí, kloubů a chrupavek.
Vnitřním doplněním kolagenu vyživíme naši pleť
zevnitř a výrazně zpomalíme přirozené stárnutí
pleti, ale také zajistíme pevnější strukturu vlasových vláken, či nehtů.
Forem, jak doplnit kolagen je spousta. Po zjištění
zázračných účinků této bílkoviny se s výrobky na
trhu doslova roztrhl pytel. K dobrému vstřebávání a plnému využití dodaného kolagenu v těle
pozitivně přispívá, jedná-li se o kolagen bioaktivní. Právě ten se nejvíce podobá tomu, které si
naše tělo samo vytváří. Zpracovává se tzv. studenou technologií, aby byla zachována jeho biologická hodnota. Proto se mu říká buď bioaktivní
(biologicky aktivní) nebo také „živý“.

KRÁSNÉ VŠUDE VE SVĚTĚ
Asi všude na světě chtějí mít ženy krásné vlasy.
A tak jako u nás existuje nespočet osvědčených
metod, i jinde mají spoustu „babských“ receptů,
které zabírají. Pojďte s námi na malou exkurzi.
Co takhle zkusit mít krásné vlasy jako Tahiťanky,
Japonky nebo obyvatelky dalších zemí? Pokud
patříte mezi ty, které rády experimentují, můžete
vyzkoušet rady v praxi. Pokud jste od přírody pohodlné, můžete si minimálně zakoupit kosmetické prostředky s uvedenými ingrediencemi.
Indie
Indické vlasy jsou nejproslulejší, snad nepotkáte Indu, která by měla matné, řídké, či lámající
se vlasy. Je to tím, že Indky pravidelně používají
kokosové oleje a ajurvédské byliny. Bylina amla
dodá objem a lesk, shikakai kromě lesku, reparuje vlasovou strukturu, pomáhá proti lupům
a problémům vlasové pokožky.
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Malajsie
V Malajsii se strouhalo lékořicové dřevo. Rozdrcené kořeny obsahují látku se saponiny, které působí
jako přirozený UV-filtr, zklidňují kůži i vlasy a dodávají jim vlhkost. Santalové dřevo dává přirozený
barevný tón plavým až středně hnědým vlasům.
Odvar vykouzlí ve vlasech lesk a načervenalý třpyt.
Co zvládnete: V litru teplé vody se lžičkou ovocného octa nechte 15 minut louhovat hrst lékořicových
a santalových hoblin a roztokem propláchněte čerstvě umyté vlasy. Kuličky ze santalového dřeva ve
skříni odpuzují moly a šíří příjemnou vůni.
Tahiti
Podle Tahiťanů je kokosová palma strom života
sloužící k 999 účelům. Kokosový olej obsahuje hodně vitamínů a minerálních látek. Po kokosovém
mléku se vlasy snadno rozčešou a budou krásně
lesklé. Také uhladí vlasy a zvláční jejich lámavé konečky.
Co zvládnete: Kokosový olej (nabízejí ho obchody
s přírodními produkty) rozetřete v dlaních, vetřete
do konečků vlasů, nechte působit přes noc a ráno
vymyjte.
Kokosové mléko zřeďte vodou a vlasy po umytí
tímto roztokem opláchněte.
Jižní Amerika
Podle indiánů v sobě mají rostliny rostoucí v drsných podmínkách pod pálícím sluncem něco zvláštního. Vezměte například takové Agáve. Jedna
z nich, aloe vera, je dlouho používána jako dermatologický prostředek. Obsahuje hodně enzymů,
stopových látek, vitamínů a minerálů, které jsou
ideální pro suché a lámavé vlasy.
Co zvládnete: Čistou šťávu z aloe vera naneste do
vlasů jako balzám, po chvíli vymyjte. Denně pijte
sklenici šťávy z aloe vera, kterou zředíte vodou.
Posiluje imunitu a chrání vlasy zevnitř.
Karibik
Mango se svým sladko-trpkým aroma je na mnoha
tropických ostrovech základní potravinou. Obsahuje velké množství antioxidantů a vitamínů. Šampony s výtažky z manga vyživují jemné a suché vlasy,
vytvoří skvělý objem a prospívají i konečkům.
Co zvládnete: Vymačkejte z manga šťávu, naneste
rovnoměrně na vlasy a po krátkém působení smyjte
vodou. Vmasírujte do konečků dužinu a smyjte po
15 minutách působení.

JAK PEČOVAT O SVÉ VLASY?
Samozřejmě, že naším cílem obvykle je, aby
naše vlasy vypadaly co nejlépe. Proto je důležité se uvědomit, že tak jak některé přípravky dodávají vlasům živiny, zaručují jejich zdraví
a pružnost, jiné naopak krásným vlasům příliš neprospívají. Pokud si každou hodinu vlasy pročesáváte, každý den je lakujete, každý týden je barvíte
a každý měsíc máte trvalou, co myslíte, že na to
říkají vaše vlasy? Určitě prosí o trochu hýčkání. Dopřejte jim třeba:

/naureus.cz

Tisice pouze
přírodních produktů,
a stovky oblíbených značek

.naureus.cz

www

m ysle te i na se be :)

přírodní kosmetika • zdravé potraviny • eko drogerie • výživové doplňky • zdravotní obuv • zví řata a jiné
INZERCE
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MASÁŽ
Vlasům, unaveným a poškozeným mrazem nebo
nošením zimních čepic, velmi pomůže masáž - podporuje prokrvení pokožky a ovlivňuje výživu vlasových kořínků. Právě teď, s blížícím se jarem, je velmi
vhodná. Pomůže nám, aby se vlasové kořínky dobře
zregenerovaly a připravily na nápor slunce v letních
měsících. Vynikajícím prostředkem pro výživu vlasových kořínků je ajurvédský olej, který dodá lesk, nadýchanost a vyživí vlasové cibulky. Celkové posílí růst
vlasů. . Po nanesení na vlasy se s ním provádí masáž
pokožky celé hlavy. Následuje umytí vlasů vhodným
neutrálním šamponem.

ZÁBAL

Pokud jsou vaše vlasy vysušené a mají tendenci se lámat, je
třeba jim dopřát pořádnou vitalizační výživu. Ideální je použít léčivý zábal, nejlépe olejový, připravený z rostlinného
nebo diviznového oleje.
Příprava olejového zábalu:
• naneste na vlasy asi 2 polévkové lžíce některého
z rostlinných olejů (např. olivový, kokosový nebo
sezamový)
• důkladně vmasírujte olej do vlasů, pak omotejte
kolem hlavy předehřátý ručník a nechte zábal
působit asi 20 min.
• vlasy důkladně umyjte a propláchněte

KVALITNÍ A VHODNÝ ŠAMPON  
Ve vlasové kosmetice slouží šampony nejen k umývání vlasů,
ale také k potlačování jejich sklonu k častému maštění, omezování tvorby lupů a v neposlední řadě i k jejich výživě. Jaký šampon si ale vybrat? Pokud máte problémy s vypadáváním vlasů,
tak určitě ten s výtažky z aloe, k ošetřování poškozené vlasové
pokožky je vhodný eukalyptus, stejně tak jako heřmánkové
výtažky, které mají navíc úžasné regenerační schopnosti. Taková ryze pánská rostlina jako je chmel omezuje lámavost vlasů
a zvyšuje jejich lesk. Granátové jablko podporuje prokrvení vlasové pokožky a posiluje hustotu vlasů. Obsahuje totiž
hormon, který je rostlinným protějškem ženského estrogenu.
Pokud vás trápí lupy, kupte si určitě šampón s výtažky jmelí, které opravdu spolehlivě působí. Podobné účinky mají i
lopuch, rozmarýna a řebříček. Jak proti lupům, tak k omezení
nadměrné sekrece mazu vlasové pokožky se používají výtažky
cibule, olše a vrbiny.
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Mořský kolagen | Doplněk stravy | 100% čistý bez přísad

Použitím unikátního kódu získáte
SLEVU 140 Kč a poštovné ZDARMA

UNIKÁTNÍ KÓD PRO ESHOP

C01 000 777
www.incacollagen.cz
Jak uplatnit slevu:
1.zadejte www.incacollagen.cz
2.v kategorii “OBJEDNAT“ zvolte počet kusů
3.zadejte kód a zvolte “POUŽÍT“

KRÁSNÉ VLASY

J

ATOPICKÝ EKZÉM NEBOLI ATOPICKÁ DERMATITIDA JE V POSLEDNÍCH
DESETILETÍCH MODERNÍ DOBY ČASTO CITOVANÝM POJMEM MEZI
LAICKOU I ODBORNOU VEŘEJNOSTÍ. NÁZEV TOHOTO ONEMOCNĚNÍ
POCHÁZÍ Z ŘEČTINY, „ATOPOS“ – CIZÍ, „ECZEO“ – PRÝŠTIT.

edná se o chronické nebo chronicky recidivující (opakující se) neinfekční zánětlivé
onemocnění kůže. Atopický ekzém postihuje jak dospělé, tak děti. V dospělé populaci se vyskytuje asi ve 3 %, u dětí předškolního věku ve 12 %, nejvíce je to pak
u dětí do 4 let věku v 16 %. Ekzematiků
je více v severní Evropě a Americe, méně
pak ve Středozemí vlivem rozdílného klimatu a množství slunečního svitu.

PROČ VLASTNĚ VZNIKÁ?
Na vzniku atopického ekzému se podílí mnoho faktorů, hovoříme tak často o onemocnění multifaktoriálním. Z vnitřních
faktorů jsou to především dědičnost a různé druhy alergií,
z vnějších faktorů pak nadměrné mytí a používání mýdel, sprchových gelů a kosmetiky, prací prostředky, nošení nevhodného oblečení, kontakt se saponáty, chemikáliemi a jinými dráždidly v běžném životě i v pracovním prostředí. Velký vliv na
vznik a zhoršování ekzému má také špatné životní prostředí
a v neposlední řadě i stres.

Dochází k poruše přirozené ochranné kožní bariéry a díky
tomu pak kůže nadměrně ztrácí vodu a mohou do ní pronikat
ve zvýšené míře bakterie, viry a alergeny. Někdy hovoříme o
tzv. bludném kruhu, kdy suchost kůže vede ke svědění a ke
škrábání, tím k dalšímu porušování kožního povrchu, zvýšenému průniku infekce a alergenů do kůže, z toho dále vzniká
zánět provázený svěděním kůže.
Klinický obraz se mění s věkem. U kojenecké formy ekzému je
typické postižení tváří, hlavy, hrudníku, projevy často mokvají,
u dětí od předškolního věku až do puberty jsou projevy ekzému v ohbích končetin, kůže je více suchá a hodně svědí.
V dospělém věku ekzém postihuje nejčastěji oční víčka, šíji,
předloktí a ruce, přetrvává suchost kůže. Nejčastější komplikací ekzému je infekce bakteriemi (zlatý stafylokok) a viry
(herpetické – oparové).
Při stanovení diagnózy atopického ekzému jsou důležitá hlavní diagnostická kritéria, kam patří suchost provázená svěděním kůže, chronicky recidivující průběh, typická lokalizace
ekzému, výskyt ekzému v rodině. Mezi další příznaky ekzému
patří suchost rtů, olupování bříšek prstů, světlé skvrny na tvářích, hrubá kůže na dlaních a pažích, ekzém za ušima, nesnášenlivost kosmetiky, časté kožní infekce.

JAK SI S NÍM PORADIT…
Léčba ekzému musí být vždy komplexní. Snažíme se zmírnit projevy ekzému a jeho opakování důslednou prevencí, každodenní péčí o kůži a vhodnou místní i celkovou
léčbou. Je nutné dodržovat zásady atopické životosprávy,
omezit vliv provokujících a zhoršujících faktorů v běžném
i pracovním životě.
Lokální léčba ekzému se liší podle závažnosti a fáze.
U akutního postižení, kdy projevy často mokvají, jsou infikované, je nutné se poradit s lékařem, který zvolí vhodnou léčbu.
Emoliencia (promašťovadla) a bariérové krémy jsou hlavním léčebným prostředkem v udržovací fázi ekzému,
zvláčňují, hydratují, změkčují a promašťují kůži, zmírňují
suchost, zarudnutí a svědění kůže a napomáhají k obnově
přirozené kožní bariéry. Podle konzistence je dělíme na
mléka, krémy, mastné krémy, masti, oleje.
Bariérové krémy obsahují svým složením látky podobné
stavbě kůže, tzv. ceramidy, dále látky, které vážou vodu
v kůži, například dexpanthenol – provitamín B5, glycerin,
urea. Působí již při prvních příznacích zhoršení ekzému
a brání jeho rozvoji do další fáze tím, že přirozeně obnovují kožní povrch.
Základem úspěšné terapie ekzému je vždy dobrá spolupráce lékaře s pacientem či rodiči pacienta.
INZERCE

Text: MUDr. Iva Stárková, foto: Shutterstock.com
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Text: Eva Brabcová, foto: Shutterstock.com

KRÁS
V KAŽDÉM VĚKU…
S PŘÍCHODEM PODZIMU SE TRADIČNĚ ZVYŠUJE
POPTÁVKA PO PLASTICKÝCH OPERACÍCH A
RŮZNÝCH ESTETICKÝCH ZÁKROCÍCH. PŘÍRODA
V TENTO ČAS ŠETŘÍ SLUNEČNÍMI PAPRSKY,
KTERÉ NEJSOU ZROVNA JEJICH PŘÍTELEM,
A CHLADNĚJŠÍ POČASÍ NAHRÁVÁ LEPŠÍMU
HOJENÍ. TRÁPÍ VÁS MALÁ ČI POVISLÁ PRSA,
OCHABLÉ PAŽE ČI ZTRÁTA KONTUR OBLIČEJE?
NEMUSÍ. VÝVOJ V OBLASTI ESTETICKÉ
MEDICÍNY JDE KUPŘEDU MÍLOVÝMI KROKY
A Z PESTRÉ NABÍDKY OPERAČNÍCH ZÁKROKŮ
ČI NEINVAZIVNÍCH OŠETŘENÍ
STAČÍ SI JEN VYBRAT.
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PRSA, SYMBOL ŽENSTVÍ
Dámská hruď od nepaměti patří mezi hlavní symboly ženskosti.
Co ale dělat, když prsa nemají takové křivky, jaké byste si představovaly? Řešením je plastika prsou, která je nejčastěji prováděnou kosmetickou operací na světě. Není divu, vždyť nová prsa
jsou nejen krásná, ale zároveň navrací ženám sebejistotu
a vyrovnanost.

KDE PŘÍRODA SELHÁVÁ ZAČÍNÁ PRÁCE
PLASTICKÉHO CHIRURGA

HOJENÍ JE MOŽNÉ URYCHLIT
Pooperační rány obvykle doprovázejí otoky, krevní
výrony a podlitiny, které mohou zpomalovat hojení a jsou také jednou z příčin bolesti. Závažnou
komplikací rány bývají různé infekce, které se do ní
mohou dostat – pak je zpravidla nezbytné nasadit
antibiotika. Každá rána se hojí jizvou. Pro výsledný
kosmetický efekt operace by měla být pooperační
jizva co možná nejmenší. Některé enzymy v našem
těle ovlivňují hojení ran a zlomenin
Tyto enzymy usměrňují průběh zánětu a vstřebávání
otoku tak, aby to bylo pro tělo co nejúčelnější
a nejrychlejší. Operace jsou událostmi, na jejichž
rychlé zvládnutí nemusí enzymy v našem těle stačit.
Proto je vhodné podpořit je enzymy zvenčí.
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Máte-li prsa malá, nebo došlo-li k jejich nežádoucí změně v důsledku mateřství či přibývajících let a zemské přitažlivosti, řešením je
operační úprava s využitím silikonových implantátů. Jejich začátky
se datují do doby, kdy mnohé z žen, jejichž hrudník je vylepšen
rukou plastického chirurga, byly malými děvčátky. První silikonový
implantát byl totiž vyvinut v letech 1961 – 1963. Tak jako všechny
začátky i tyto provázela řada „porodních bolestí“. Jednou z nich
bylo občasné prosakování gelu, další krátká životnost či omezená nabídka velikostí. To druhou generaci silikonových implantátů
v 70. letech provázely zase potíže s trhlinami v jejich obalu. Tyto
„dětské nemoci“ však dnes již patří minulosti. Současné implantáty jsou mnohem sofistikovanější, vyznačují se velice dlouhou životností a minimálním zdravotním rizikem.

TABULKA PRO IDEÁLNÍ PRSA NEEXISTUJE,
RADA ANO
Pokud se rozhodnete pro nová prsa, je dobré vědět několik
věcí. Jistě budete mít představu, jak velká by měla být a jaký
by měla mít tvar. Můžete si pořídit taková, jejichž podoba bude
vypadat maximálně přirozeně, ale i ňadra s push-up efektem.
Pro přirozený tvar jsou vhodné anatomické implantáty ve tvaru kapky, ale toužíte-li po výrazném plném dekoltu, pak pro
vás budou vhodnější kulaté implantáty. Nová prsa by měla být
v souladu s tělesnou konstitucí a to jak z estetických, tak i ze zdra-

buzení z narkózy se pod obvazem již budou ukrývat vaše
nová prsa. Zpočátku můžete pociťovat pooperační bolest,
která do několika dní vymizí. Jak velká bude nelze předem
říci, neboť každý člověk má práh bolestivosti jiný. V souvislosti s novým poprsím vás může také zajímat, zda žena
s implantáty může kojit dítě. Odpověď zní ANO. Implantáty v kojení nijak nevadí, jen augmentace může mít vliv na
citlivost bradavek a kojení může být nepříjemnější.

POOPERAČNÍ PRÁDLO, NEDÍLNÁ
SOUČÁST CESTY KE KRÁSNÉMU
POPRSÍ
Máte za sebou plastickou operaci, ale ještě vás čeká období
pooperační péče. Jedním z nejdůležitějších opatření je
nošení speciálního kompresivního prádla, které bude vaším
věrným společníkem po dobu 4 – 6 týdnů po zákroku. Speciální pružná podprsenka stabilizuje implantáty, formuje
kontury, minimalizuje otoky a hematomy a navíc také
snižuje bolestivost.

ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE

votních důvodů. Možná jste už slyšely o bolestech zad, zapříčiněných příliš velkým a těžkým poprsí, které představuje
značnou zátěž pro páteř. Protože se jedná o závažné rozhodnutí, jehož výsledek vás bude provázet po mnoho let, řídit se
odbornou radou je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat.
Lékař při výběru implantátů s vámi nejprve vše zkonzultuje,
přeměří hrudník a zohlední množství svalové i tukové tkáně,
potřebné k překrytí implantátu. Po vyhodnocení vám doporučí vhodnou velikost implantátu a operační postup. Ne nadarmo se říká, že dobrá rada je nad zlato.

NOVÁ PRSA PO NOVU
Pokrok jde kupředu mílovými kroky a tak se na trhu před
nedávnem nově objevily odlehčené B-Lite implantáty, jejichž
hmotnost je až o 30% nižší, než je tomu u ostatních prsních
implantátů. Tím se významně snižuje působení gravitace na
prsní tkáň a eliminují se tak komplikace, jako např. vytažení
kůže a rychleji povislá prsa. Pro vaši představu – průměrná
velikost prsních implantátů se v poslední době zvýšila na
350 ml, což ve výsledku znamená, že můžete mít až
700 gramů hmotnosti na hrudi navíc. A to je v porovnání
s hmotností B-Lite implantátů značný rozdíl. Tyto výplně jsou
však nejen lehčí, ale dokážou odolat tlaku až 13 atm. Jejich
nezpochybnitelnou předností je také to, že jsou transparentnější při mamografickém vyšetření.

PO PROBUZENÍ KRÁSNÁ
Zvětšení prsou, jinak také augmentace, se provádí v narkóze, a trvá asi 1 – 2 hodiny. O její délce rozhoduje náročnost
zákroku. Implantát se vkládá třemi možnými způsoby: řezem
v podprsní rýze, pod prsním dvorcem a řezem z pažní jamky-axily. Posledně jmenovaný způsob je vzhledem k absenci
jizev na hrudníku označován jako „bezjizvé“ zvětšení prsou,
avšak tato metoda ze tří možných je nejnáročnější. Po pro-

Výborným pomocníkem při hojení je také neinvazivní živý
kolagen nové generace s přirozeně obsaženými peptidy
a elastinem. Toto výjimečné kosmeceutikum přináší pozitivní výsledky nejen v oblasti krásy, ale také regenerace.
Čistý, 100 % přírodní hydrát kolagenu je vyrobený speciální
technologií Triple Helix Formula, která mu umožňuje zachování živé struktury trojité šroubovice.
Pro své omlazující a regenerační účinky se živý kolagen
dostal i do popředí zájmu předních odborníků. „Některým
z nich jsem ho na základě osobní zkušenosti doporučil i já,“
říká přední plastický chirurg a celoživotní sportovec doc.
MUDr. Jan Měšťák, CSc., kterému živý kolagen pomohl
v 70 letech při regeneraci pojivové tkáně.
Hydrát přírodního kolagenu přijímá tělo jako látku sobě
vlastní, účinně ho doplňuje do těla a dlouhodobě oddaluje
přirozené procesy stárnutí.
I v pokročilém věku dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň
ve všech vrstvách pokožky o cenné aminokyseliny, čímž posiluje aktivitu fibroblastů k znovuobnovení produkce vlastního
kolagenu. Tím navrací pokožce, vlasům, nehtům i pojivovým
tkáním potřebnou hydrataci, pružnost, pevnost a elasticitu.
Pro svoji čistotu a silné omlazující a regenerační účinky je
vhodný i pro estetickou péči o zhojené jizvy při regeneraci
pokožky po různých zákrocích. Jizvy netáhnou, jsou pružné
a elastické, mnohem rychleji se upravuje jejich pigmentace,
jizva je úzká a esteticky přijatelná. Pokud máme dostatečné
množství systémového kolagenu, nastartují se v těle mnohem účinněji samoregenerační procesy. Tato schopnost klesá
nejen s přibývajícím věkem, ale i vlivem stresu, nemoci, únavy nebo kouření. Pokud nechcete nechat nic náhodě, cca
2 měsíce před plánovaným zákrokem si udělejte intenzivní
kolagenovou kúru a kolagenový gel si nanášejte 2 denně na
obličej, krk a dekolt ještě před použitím vlastní kosmetiky.
Stimulační procesy můžete podpořit i vnitřním používáním
kolagenových kapslí pro krásnou pleť, zdravé vlasy a pružné
tělo. Živý kolagen výrazně redukuje vrásky a dlouhodobě
předchází vzniku nových, tak si výsledný efekt plastického
zákroku několikanásobně prodloužíte.
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PŘEJETE SI PEVNÉ PAŽE A ŠTÍHLEJŠÍ NOHY?
Moderní plastická medicína si dokáže poradit téměř s každým
nedostatkem lidského těla. Pokud vás trápí ochablé paže,
možná je ten správný čas na operaci vnitřních valů paží, tak
zvanou brachioplastiku (Arm Lift), která upraví postiženou
část od podpaží k lokti.

PŘÁTELSKÝM OSTŘÍM K PEVNÝM PAŽÍM…
Ochablost vnitřních valů paží se dříve či později projeví u každého člověka. Je to dílo přírody a člověk s tím zkrátka nic
nenadělá. Jejich tonus lze speciálním cvičením a posilováním
dílčím způsobem vylepšit, ale tam, kde kůže ztratila již svou
pevnost, zázraky čekat nemůžete. Především v případech, kde
došlo k velkému váhovému úbytku je tento problém značný.
Zatímco dříve jej lidé řešili nošením dlouhých rukávů, dnešní estetická medicína
ho dokáže vyřešit plastickou operací. Díky
ní bude pokožka paží opět vypjatá a získá zpátky pevné kontury. Během operace
jsou chirurgicky odstraněny přebytky kůže
v horní oblasti paží, redukuje se jejich
objem, vypne se uvolněná kůže a je-li to
třeba, odstraní se také nežádoucí podkožní tuk. Jizva mívá tvar písmene T nebo Y
a vede po vnitřní straně paže pod pažní
jamkou a na rozhraní vnitřní a zadní straně
paží. Postupem času však vybledne a stává se nenápadnou. Operace je prováděna
v celkové narkóze a trvá asi hodinu a půl.
Poté je pacient čtyřiadvacet hodin hospitalizován. Následná
léčba vyžaduje 2 – 3 týdny a plná zátěž je většinou možná
asi již po čtyřech týdnech. Tam, kde je kůže ještě dostatečně
pružná, lze operační řešení navíc podpořit pomocí vibrační

tumescentní liposukce. Pakliže je však kůže již výrazně uvolněná, tato metoda by nejen nepřinesla požadovaný efekt,
ale navíc by hrozilo riziko tvorby nežádoucích nerovností.
Důvodem je to, že tumescentní liposukce vyžaduje od kůže
flexibilitu vůči nově vzniklým objemovým poměrům a rovněž
schopnost v pooperačním čase se rovnoměrně přihojit. Pacient, který plánuje podstoupit tumescentní liposukci, by měl
po zákroku počítat s případnou bolestivostí, kterou lze tlumit
běžnými analgetiky. Tyto nepříjemné pocity mohou trvat přibližně dva až pět dnů, jen výjimečně déle.

…I POŽADOVANÉMU TVARU DOLNÍCH KONČETIN
Nejen paže, ale také dolní končetiny může trápit stejný problém. A má i podobně řešení. Rovněž kůže na dolních končetinách postupem času ztrácí svou pružnost
a mohou se na ní tvořit nepěkné záhyby.
V mnoha případech se to týká především
lidí, kteří výrazně zredukovali váhu. Ani
tady již žádné cvičení zázraky nedokáže,
ale skalpel ano. Operace je prováděna
v celkové narkóze a trvá přibližně dvě hodiny. Během ní je na vnitřní straně stehen
odstraněn přebytek kožní řasy a v případě
potřeby rovněž nadměrný podkožní tuk.
Řez obkružuje stehno asi ve dvou třetinách vrstvy. Začíná v oblasti třísla, prochází těsně pod rozkrok a končí na zadní
straně stehna v podhýžďové rýze. Další,
svislý řez, vede na rozhraní střední a zadní strany stehna a jizva tak poté připomíná písmeno Y nebo
velké T. Stejně, jako u operace paží, i v tomto případě je možné za stejných podmínek operaci zkombinovat s tumescentní
liposukcí.

INZERCE

Operace je
prováděna
v celkové narkóze a trvá
přibližně dvě
hodiny

STÁRNĚTE DO KRÁSY
S ŽIVÝM KOLAGENEM
NOVÉ GENERACE

eshop – maloobchod – velkoobchod

www.nezestarni.cz 775 373 379
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Máte poslední dobou pocit, že zrcadlo je k vám nemilosrdné? Odráží obraz obličeje, který ztratil mladistvý vzhled
a svou někdejší plnost? Říkáte ano, ale přesto nechcete,
nebo z nějakého důvodu nemůžete podstoupit invazivní
omlazující zákrok? Vyzkoušejte tekutý lifting. Během jediného ošetření se zbavíte vrásek, propadlých kontur a získáte
výrazně mladší vzhled.

TEKUTÝ LIFTING SPOLEHLIVĚ OBNOVÍ
PŘIROZENÉ RYSY OBLIČEJE
Tekutý lifting představuje nechirurgickou metodu omlazení
obličeje pomocí výplní s obsahem kyseliny hyaluronové. Protože má tekutou formu, vznikl název „tekutý lifting“. Dokáže
okamžitě vyhladit vrásky kolem úst, zjemnit nosoretní rýhy,
modelovat kontury obličeje a obnovit jeho přirozené rysy, ale
navíc také třeba omladit dekolt a krk. „Kyselina hyaluronová
je běžnou součástí tkání lidského těla. Váže velké množství
vody, stará se o látkovou výměnu transport živin v pokožce.
Významně podporuje a stimuluje tvorbu nových kolagenových vláken, která jsou velice důležitým faktorem mladistvého a svěžího vzhledu pokožky. Vlivem stárnutí dochází
v těle poklesu kyseliny hyaluronové, což sebou nese potíže
s přirozenou hydratací pokožky. Tvoří se vrásky a pleť celkově
uvadá. Výplňové dermální materiály představují vysoce účinné řešení v boji proti stárnutí pokožky,“ říká lékařka.
Značný počet lidí volí toto neinvazivní řešení i přesto,
že není tak trvalé a efektní, jako chirurgické. Zákrok je pro-
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váděn bez použití celkové anestezie, což je jedna z jeho
nemalých výhod. Případný dyskomfort je u citlivějších osob
minimalizován použitím lokálního anestetika v podobě znecitlivujícího krému Poté je injekčně aplikována výplň do vybraných míst. Výsledek tekutého liftingu je viditelný ihned
po ošetření. Doba, po kterou se z výsledku tohoto ošetření
můžete těšit, je individuální a závisí na řadě faktorů včetně
použitého výplňového materiálu. Maximálně efekt dosahuje
doby dvou let, poté je třeba zákrok opakovat.
Zajímavou možností je i aplikace Metacrillu, což je jediný patentovaný bioplastický materiál na světě. Jedná se o biogenerátor vlastního kolagenu, který se používá ke korekci vrásek,
ochablé pokožky a defektů jak vrozených tak získaných v místě aplikace. Je to jedinečný injekční biokompatibilni materiál,
používaný k výplním, k odstranění estetických vad za účelem dosažení mladšího a krásnějšího vzhledu, který stimuluje
tvorbu vlastních elastických a kolagenních vláken a tak způsobuje permanentní efekt v dané oblasti.

KRÁSNÉ ŘASY
K hezky vypadajícímu obličeji patří i krásné a husté řasy. Pokud ovšem stejně jako já nepatříte k milovníkům řas umělých,
donedávna se příliš možností nenabízelo. Převratným řešením v tomto segmentu je výživové sérum na řasy, které vám
během třech měsíců vykouzlí krásné, silné a husté řasy. Další
předností je to, že řasy ztmavnou, čímž se stanou ještě výraznějšími. Modelka Andrea Verešová, nebo třeba Mis ČR Aneta
Vignerová jsou praktickým důkazem, jak hezké mohou vaše
řasy být.

INZERCE

DÍKY DERMÁLNÍM VÝPLNÍM BĚHEM CHVÍLE
MLADŠÍ O PÁR LET
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Sérum dodá Vašim řasám pečující a vyživující látky,
které podporují zdravý růst a regeneraci řas.
• aplikace je velmi snadná,1x denně jako oční linku
• výsledky lze pozorovat již po 1. měsíci používání
• Vaše řasy budou dlouhé, husté a zdravé

hairplusrasy.cz

„BOTOX“ ZAMEZÍ
ZBYTEČNÝM VRÁSKÁM
Za lidovým označením „botox“ se skrývá polypeptid botulotoxin, který je využíván v korektivní dermatologii pro řešení
vrásek na čele a kolem očí, kolmých vrásek mezi obočím a
spadlých koutků. Aplikace této látky zajistí, že se svaly uvolní,
což má pozitivní vliv na mimické vrásky. Toto ošetření vyhledávají nejen ti, které vrásky již trápí, ale i mladší lidé, kteří
botulotoxin využívají jako prevenci proti jejich vzniku. Často
při vyslovení slova botulotoxin panují obavy, zda je tato látka bezpečná. Pokud by tomu tak nebylo, nepodstupovalo by
toto ošetření takové množství lidí. Běžné nežádoucí účinky
jsou podobné, jako je tomu u aplikace přípravků na bází kyseliny hyaluronové, kdy vpichy mohou doprovázet modřinky
po vpichu.
„Poprvé jsem byla na ošetření botoxem ve svých čtyřiceti letech. První výsledky jsem zaznamenala po třech dnech a výrazný efekt byl patrný zhruba po dvou týdnech od aplikace.
Vydržel pět měsíců, což odpovídalo informaci, že účinek přetrvává 4 měsíce až půl roku. Pravdivá byla i další informace, že
každým dalším ošetřením by mělo docházet k prodlužování
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působení botoxu. Od třetí aplikace uplynulo pět měsíců a zatím nepociťuji, že by bylo třeba ji opakovat,“ říká Dana Moravcová, která ošetření botulotoxinem podstoupila z důvodu
vrásek na čele a mezi obočím.

BOTULOTOXINEM NEJEN PROTI MRAČENÍ
Botulotoxin se velmi úspěšně využívá také pro odstranění
nadměrného pocení v kritických oblastech lidského těla. Je to
problém týkající se zejména mužů, ale i žen. Botulotoxin se
nejčastěji aplikuje do podpaží, ale rovněž do plosek nohou či
rukou. Vpichy jsou velice jemné, takže po aplikaci lze bez potíží pokračovat v obvyklém denním režimu. Pocení ve většině
případů začíná ustupovat po 2 – 3 dnech od aplikace, a účinek
přetrvává po dobu 8 – 12 měsíců. Poté je zapotřebí aplikaci
botulotoxinu opakovat.

SÁZKA NA NITĚ
Tekutý lifting a botulotoxin však nejsou jedinými pomocníky,
kteří se kromě plastické operace dokážou postavit nemilosrdnému postupujícímu času. Pro všechny, kteří si přejí zastavit
známky stárnutí v obličeji, je tu syntetické vlákno, jednoduše nazývané nitě. Používají se k vyhlazení a redukci vrásek

Kolagen
je základní
stavební látkou
kůže. Obsah
kolagenu
v lidské kůži
se pohybuje
mezi
70 až 75 %.

a liftingu obličeje, ale s úspěchem se aplikují rovněž v oblasti dekoltu, prsou či břicha.
Pokud si tedy přejete mít mladistvě vypnutou pleť, vyzkoušejte tuto stále vyhledávanější metodu s dlouhodobým efektním výsledkem. Okamžitě
vyhladí vaše vrásky, zpevní kontury obličeje a navrátí povislé
tkáně do jejich původní polohy. Liftovací nitě jsou vyrobeny
z plně vstřebatelného šicího materiálu, jaký se používá při
chirurgických zákrocích. Nitě vynikají vysokou tažnou silou,
bezproblémovým průnikem tkáněmi do požadovaných míst

a dlouhou životností. Zákrok je prováděn
ambulantně a jeho nespornou výhodou
je absence jizev. Nitě lékař zavádí do pokožky tenkou ostrou jehlou a ošetření je
díky tomu jen minimálně bolestivé. Po aplikaci dojde k aktivaci tvorby nové vazivové tkáně, čímž dochází ke zpevnění
kontur obličeje, nárůstu jeho objemu, odstranění vrásek a výslednému liftingovému efektu. Některé ženy mají obavy, že
vlákna budou vidět a na pohmat budou znatelná, ale jsou
to liché obavy. Pro toto ošetření mluví také délka zákroku,

ODSTRANĚNÍ PODBRADKU
Dalším problémem, který plastičtí chirurgové řeší je plnost
v oblasti podbradku.
V mnohých případech je tento nález spojený s celkovou nadváhou, ale příčinou může být i genetická dispozice. Nová metoda
Belkyra nabízí neinvazivní možnost konturování dolní části obličeje pouze pomocí injekcí. Jedná se o estetický postup, který
se nazývá injekce Kybella ve Spojených státech a injekce Belkyra
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v Kanadě a je schválený FDA a Health Canada jako bezpečná
injekční látka, která se používá k redukci a potenciální eliminaci tuku pod bradou. Aktivní účinnou látkou Belkyry je
kyselina deoxycholová, která bezpečně rozpustí tukovou tkáň
a přirozené čistící procesy těla ji odstraní z dané oblasti. Látka naruší membrány buněk a dojde k jejich prasknutí. Tím se
aplikace této metody liší od hubnutí, u kterého dochází pouze ke zmenšování tukových buněk. Při užití přípravku Belkyra dojde k jejich kompletnímu odstranění bez redukční diety
a zároveň je zaručeno, že se do dané oblasti nevrátí.
Současná estetická medicína dokáže napravit mnohé nedokonalosti a účinně zakročit tam, kde započal zub času svoji práce. Ať už se rozhodnete pro neinvazivní omlazení či chirurgické vylepšení, přejeme vám šťastnou ruku při výběru kvalitního
zařízení, odkud budete odcházet spokojeni.

INZERCE

který nečiní více jak půl hodiny a nespornou výhodou je rovněž velmi rychlá rekonvalescence. Je ideální volbou pro každého, kdo si přeje mít vypnutou pleť, ale nechce podstoupit
radikální invazivní zákrok, po kterém je zapotřebí na několik dní vystoupit z kolotoče práce a společenských povinností
i zábavy a zůstat několik dní doma.

VZDORUJTE STÁRNUTÍ
JAKO HVĚZDY

Aurum Clinic je klinika estetické medicíny, která pod vedením MUDr. Ivany Němečkové
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ných defektů a odstranění vrásek, povadlé kůže v obličejových
či tělových partií. Odstraní se tak příznaky stárnutí a únavy.

AURUM CLINIC s.r.o
MUDr. Ivana Němečková
AURUM CLINIC s.r.o
Zborovská 56, 150 00 Praha 5 – Malá strana
MUDr Ivana Němečková
tel.: 722725703, 601322822
Zborovská 56, Praha 5 – Malá Strana, 150 00
web: aurumclinic.net
www.aurumclinic.net
Tel. 722 725 703; 601 322 822

Text: Iva Nováková, foto: Shutterstock.com

TO, ŽE SE
MUSÍME O PLEŤ
PRAVIDELNĚ
STARAT, ABY
BYLA KRÁSNÁ
A NESTRÁDALA,
JISTĚ NENÍ
ŽÁDNOU
NEZNÁMOU.
OBTÍŽNĚJŠÍ JE
SPECIFIKOVAT,
JAK BY MĚLA
TAKOVÁ PÉČE
VYPADAT.

PÉČE
O PLEŤ
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ODLÍČENÍ
Chceme-li, aby naše pleť byla opravdu zdravá a svěží, nesmíme v žádném případě zapomínat na odličování večerního make-upu. Je stejně důležité pro krásu pokožky jako krémy. Na
obličeji se přes den usadí mnoho nečistot, jež by po neodlíčení
způsobily ucpání pórů v pokožce a následné tvoření vyrážky
Základní zásady:
Odličovací přípravky volíme podle typu pleti. Před každým

odlíčením pleť dostatečně navlhčíme, čímž tvář změkne, rozpustí se i líčidla a odličování je mnohem jednodušší, než když
nanášíme odličovadlo vatovým tampónem na suchou pleť. Je
to velmi šetrný způsob odličování.
Pokud používáme přípravek k odličování nočního make-upu,
pak odlíčíme jako první oči. Pleť kolem nich zbytečně nenapínáme a nenamáháme, neboť nešetrným zacházením můžeme
zapříčinit tvorbu vrásek. Před odličováním je rovněž nezapomeneme navlhčit.

1 23

Na tvář nanášíme pleťové mléko a krouživými pohyby odstraníme make-up
a líčidla. Buď je přímo smyjeme vodou, což
je nejjednodušší, nebo použijeme vatové
tampóny. Pleť odličujeme od kořene nosu
směrem k uším a čelu, bradu pak od středu do stran. Nezapomínejte na krk!

4

Hydratace
Samozřejmostí by mělo být použití vhodného denního krému, měl by být hydratační, který drží vodu v pokožce, pokud
možno by měl obsahovat i UV filtr.

Tonizace
Pleťovou vodou se dokončí
proces čištění, pleťová voda
navíc stahuje póry a dodá
nám pocit svěžesti.

Regenerace
Tato fáze péče předpokládá použití vhodných masek. Zakoupit je můžete v každé drogérii a po jejich pravidelné aplikaci budete
možná překvapené změnami, které na pleti
proběhnou.

5 6

Výživa
Zapomínat nesmíme ani na vhodné
noční krémy, které podporují výměnu
pleti (Pro změnu bez UV filtru).

Péče o oči
Na závěr musíme zmínit
i vhodné oční krémy, které je
nutné vždy vklepat (zabraňují tvorbě vrásek).
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Vše výše řečené je pro vás samozřejmostí? Pokud ano, je to
moc dobře. Pro svou pleť můžete ale i tak něco udělat.
Mnohé z žen už na vlastní kůži vyzkoušely, co následuje, jestliže jedí nezdravá a pikantní jídla, sladkosti, mastné pokrmy,
hořčici apod. Na tváři se vytvoří vyrážky, neboť to, co tělo získává z potravy, vyživuje i naši pokožku. Každé z nás může
(ale nemusí) škodit něco jiného (citróny, oříšky, čokoláda…).
Pozorujte svůj jídelní lístek a reakce vaší pokožky na jídlo. Tak
nejlépe zjistíte, co vám neprospívá.
Zdravá vyrovnaná strava může zlepšit fungování kůže stejně
jako činnost kteréhokoli jiného orgánu v těle. Stav kůže je
vnějším projevem našeho vnitřního zdraví, takže vše, co vkládáme do svého těla, se odráží na vzhledu naší pokožky. Žádná
izolovaná živina nám nevykouzlí zářivě krásnou pokožku - ke
zdraví kůže přispívá velké množství vitaminů a nerostných látek, proto je vyrovnané stravování tak důležité. Jak by mělo
ale vypadat?

JSME TO, CO JÍME?
• Pokud chcete dodat své pleti vše, co potřebuje, na začátku
seznamu určitě musí být voda. Pomáhá při vyživování kůže,
při jejím zvlhčování zevnitř a při vylučování odpadních
látek. Jestliže nepijete dostatek vody, tělo se odvodňuje,
což se na kůži vždy projeví. Denně bychom měli vypít
v průměru 6 - 8 sklenic vody (na každých 10 kg tělesné váhy
1 dl). Pokud často cvičíte nebo pijete hodně kávy, čaje, příp.
alkoholu – tedy nápojů, které působí jako diuretika (zvyšují
množství moči), měli byste příjem vody ještě zvýšit.
• To, že je potřeba pleti dodat dobrou výživu asi není
zapotřebí nikomu vysvětlovat. Ani to, že pokud chcete mít
pleť hladkou a bez vrásek, je výborným pomocníkem
kolagen. Pokud se zeptáte odborníka na to co je kolagen,
asi uslyšíte podobnou definici: Kolagen je skleroprotein,
extracelulární, ve vodě nerozpustná bílkovina, která je
základní stavební hmotou pojivových tkání. Tvoří cca
25 - 30 % všech proteinů v těle savců, v případě lidského
těla to tedy znamená, že kolagen tvoří téměř 30 %
hmotnosti bílkoviny člověka, 10 % jeho celkové hmotnosti
a až 70 % proteinů v kůži. Kolagen je zodpovědný za pružnost
a pevnost kůže, dodává pevnost a podporu tělesným tkáním
– kromě kůže také kostem, šlachám, svalům, chrupavkám
a cévám.
Pokud ho v těle máme “tak akorát„ je všechno v nejlepším
pořádku. Problém je ale v tom (a prokázaly to mnohé mezinárodní studie), že již kolem 25-ho roku života začíná množství
přirozeného kolagenu v lidském těle klesat. Naše tělo si ho
totiž dokáže samo tvořit do věku kolem dvaceti let. Pokud ho
do těla nedoplňujeme, dochází kolem čtyřicátého roku věku
k jeho úbytku až o 1 % ročně – do 70 let našeho věku tedy

obvykle ztratíme až 30 % kolagenu. A protože už víme, že
kolagen je důležitý zejména pro elasticitu pokožky, dochází vlivem jeho nedostatku k projevům jejího stárnutí, což se
projevuje například tvorbou jemných a hlubších vrásek, nebo
problémy s pohybovým aparátem, jako jsou například artritida a problémy s klouby.
Chceme-li tyto projevy “stárnutí” pokožky a pohybového aparátu, způsobené úbytkem kolagenu, zastavit, musíme tělu kolagen dodávat. A jako nejvíc vhodný se v tomto ohledu ukázal
mořský kolagen, který je vyextrahován z rybí kůže a šupin a je
zcela netoxickou alternativou používání kolagenu, který pochází ze “suchozemských” zvířat a vstřebává se mnohem lépe
než zvířecí. Kvůli rozmanitosti teploty a tlaku vody, ve které
ryby žijí, je odolný vůči fyzickému a chemickému poškození.
• Zdravá kůže potřebuje nevyhnutelně antioxidační živiny,
jimiž jsou především vitaminy A, C a E. Podílejí se na
ochraně kůže před volnými radikály (částečky, vyskytující se
ve znečištěném prostředí, cigaretovém dýmu, vznikají též
vlivem UV záření, ale i běžným metabolickým procesem
v těle).

ZDROJE ANTIOXIDANTŮ
Vitamin A
• nevyhnutelný pro růst a obnovu tkání, pro odolnost vůči
infekcím
• potřebný pro suchou „stárnoucí pleť“ - podporuje tvorbu
melaninu, zpomaluje šedivění vlasů
• jeho nedostatek způsobuje drsnost a šupinatost pokožky.		
Zdroje – vnitřnosti (játra, ledviny), žloutek, mléčné výrobky,
mrkev, špenát, brokolice, meruňky, broskve.
Vitamin C
• je potřebný pro tvorbu a udržování kolagenu, zodpovědného
za vláčnost pokožky
• pomáhá při hojení ran, má bělící účinek, stahuje cévy
• snižuje tvorbu mazových žláz, účinně bojuje proti UV záření
• zabraňuje předčasnému stárnutí.
Zdroje – citrusové plody, kapusta, růžičková kapusta, rajčata,
meloun, maliny, jahody, ostružiny, borůvky
Vitamin E
• snižuje účinky volných radikálů jako antioxidant, předchází
stárnutí kůže
• hydratuje, vyživuje, prokrvuje, vyhlazuje
• má též bělící účinek
Zdroje – potraviny bohaté na oleje, např. klíčky, rostlinné
oleje, avokádo, ořechy
Beta karoten
• látka, která chrání pokožku před účinky slunečního záření
• zpomaluje předčasné stárnutí
Zdroje – sytě zbarvená zelenina a ovoce (např. mrkev, rajčata,
ananasový meloun), zelené druhy zeleniny (špenát, papriky)
Zinek
• účastní se na správném fungování mazových žláz, spolu
s vitaminem A vytváří kolagen a elastin
Zdroje – ústřice, vepřové a krůtí maso, jogurty
Samozřejmě, faktorů, které hrají velkou roli, je ještě podstatně více. Zdraví a krásu pleti ovlivňuje správná délka spánku,
stres a životní prostředí stejně jako to, zda holdujeme kouření, alkoholu či nadměrně pijeme kávu. Tak jako i jindy v životě
i zde platí, že vše souvisí se vším. A jenom kosmetika po ránu
určitě nestačí.
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INZERCE

A CO DÁL PRO KRÁSU?

KDYŽ SLABOST NOHOU A TRUPU
brání vykonávat sportovní aktivity; ztěžuje chůzi po schodech;
komplikuje běžnou chůzi; způsobuje náhlé pády;
brání postavit se ze země, případně ze židle bez pomoci rukou ...

Příčinou může být závažné
svalové onemocnění

POMPEHO NEMOC
K dispozici je jednoduché skríningové vyšetření z kapky krve.
Kontaktujte svého neurologa a informujte se o diagnostických možnostech.

Včasné stanovení diagnózy je rozhodující!
sanoﬁ -aventis, s.r.o.
Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika
tel.: +420 233 086 111, fax: +420 233 086 222, e-mail: cz-info@sanoﬁ.com
GZCS.PD.16.03.0040
Určeno pro laickou veřejnost.

Text: Jana Tržilová, foto: Shutterstock.com

7 RAD
NA POMOC
KLOUBŮM
IJESTLIŽE POCIŤUJETE BOLESTI KLOUBŮ,
ROZHODNĚ TO NENÍ NORMÁLNÍ,
ALE ZNAMENÁ TO, ŽE VAŠE TĚLO
VOLÁ O POMOC A ZMĚNU. PŘÍČIN
MŮŽE BÝT SAMOZŘEJMĚ VÍCE,
OD ŠPATNÉ STRAVY A NEDOSTATKU
VITAMINŮ PŘES SEDAVÝ ZPŮSOB
ŽIVOTA AŽ PO DLOUHODOBOU
NADMĚRNOU FYZICKOU ZÁTĚŽ.
BOLESTI KLOUBŮ SE NUTNĚ NEPOJÍ
JEN SE STÁŘÍM, NAOPAK ČÍM DÁL
TÍM VÍCE LIDÍ TRÁPÍ NEPŘÍJEMNÁ
ZATUHNUTÍ NEBO NEOHEBNOST
I V MLADŠÍM VĚKU. NA POZORU BY SE
MĚLI MÍT I TI, KTEŘÍ PRODĚLALI VÁŽNĚJŠÍ
ONEMOCNĚNÍ ČI CHIRURGICKÉ
ZÁKROKY, I TYTO OKOLNOSTI
TOTIŽ MOHOU OVLIVŇOVAT
PŘIROZENÉ PROCESY PROBÍHAJÍCÍ
V TKÁNÍCH, JAKO JSOU KOSTI,
VAZY, ŠLACHY APOD.
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P

ohyb je jedním z elementárních projevů života. Jen
kosterní svalstvo zaujímá
až 40 % tělesné hmotnosti
člověka, jednu pětinu váhy
potom více než 200 kostí
naší kostry a k tomu všemu
vazy, šlachy aj. Díky takto
komplexnímu aparátu někteří lidé za život nachodí
i několikanásobek obvodu zeměkoule, tedy dokud na semaforu pohybu nezasvítí červená a nezastaví je bolest. Nedávný průzkum ukázal, že řada
Čechů považuje opotřebení kloubů a s ním spojenou bolest za součást stárnutí. Málokdo si ovšem uvědomuje, že obtíže mohou začít již kolem
30. roku, a ještě méně lidí se dokáže vymanit
z řady zažitých předsudků. S péčí o pohybový
aparát je třeba začít mnohem dříve a komplexněji, a to od adekvátní kloubní výživy přes úpravu
stravování po vhodný pohyb. Kloubní péče vyžaduje dlouhodobý přístup, jelikož zázraky se přes
noc nedějí.
Jednou z příčin, proč lidé s péčí nezačínají dříve,
může být řada mýtů okolo kloubní výživy, a tak
i zklamání a stížnosti typu: ta kloubní výživa ale
nefunguje. Je potřeba se zamyslet nad vlastním
přístupem. Respektujete doporučené denní dávkování a užíváte ji dlouhodobě? Pokusili jste se
o redukci hmotnosti, začali jste se správně hýbat
a pravidelně cvičit, anebo jen čekáte na zázrak po
jednom měsíci, zatímco jste se o svůj pohybový
aparát nestarali předešlých 40 let? Pohybový aparát je komplexní, dopřejte mu stejně kompletní
péči – dlouhodobou a cílenou. Omezení hybnosti
má na běžný život zásadní dopady, které si řada
z nás uvědomí až v momentě, kdy bolest reálně vstoupí do života. Věnujte se kloubům raději
s předstihem, čímž prodlužíte zelenou vašemu
aktivnímu životu a stopnete červenou, která vás
omezuje.
„Pacienti si často neuvědomují, že opotřebení
jejich chrupavek je dlouhodobý proces a bolest
už značí konkrétní problém či poškození. Pokud
chtějí dosáhnout změny, musí k péči přistoupit
komplexně, zodpovědně a především vytrvat.
Jen cvičení nestačí a správná strava klouby nevyléčí. Nárazové užívání kloubní výživy po dobu
jednoho měsíce nemá téměř žádný efekt. Nerespektováním dávkování ztrácí kloubní výživa na
účinku. Prvním krokem by měl být výběr adekvátní kloubní výživy, která odpovídá pacientovu stavu kloubů. V dnešní době existuje řada
péče, jež nabízí konkrétní podporu pro daný
stav kloubů. Stejně důležité je ji doplnit o vhodné cvičení, vyvážený jídelníček a redukci hmotnosti. Pokud pacient všechny tyto prvky poctivě
nezačlení do své životosprávy, pozitivní efekt
se dostaví jen stěží,“ vysvětluje as. MUDr. Petr
Fulín, Ph.D., z 1. ortopedické kliniky 1. LF UK
a FN Motol v Praze, co znamená pojem kompletní kloubní péče.

ČLOVĚK SE CÍTÍ NA TŘICET,
ALE KLOUBY NA OSMDESÁT.
NEČEKEJTE, AŽ NA SEMAFORU
POHYBU NASKOČÍ ČERVENÁ
Podle studie vnímá 39 % Čechů problémy s klouby jako nedílnou součást života. Avšak vhodně
zvolená péče může pozitivně ovlivnit stav kloubů a prodloužit tak dobu aktivního pohybu bez
omezení. První známky opotřebení se začínají objevovat již kolem třicátého roku a sužují zejména sportovce, kteří tento stav musí aktivně řešit.
Lidé také často mívají dojem, že je kloubní výživa
určená pouze pro starší ročníky. Je potřeba si ovšem uvědomit, že opak je pravdou. S péčí by měli
bezodkladně začít zejména ti, kteří nadměrně
zatěžují klouby těžkou fyzickou prací nebo nadváhou, bez ohledu na věk.

NEDOSTATEK POHYBU JE
NEJLEPŠÍ CESTA K DEGENERACI
POHYBOVÉHO APARÁTU
Vhodně zvolená fyzická aktivita udržuje svaly,
klouby, vazy a šlachy v kondici a přispívá k jejich
regeneraci. „Tím, jak se klouby v zátěži hýbou,
dochází k ‚promazávání‘ kloubní chrupavky,
která funguje jako tlumič. Pokud klouby, a tak
i chrupavky dostatečně a pravidelně nezatěžujeme, ztratí svou pružnost a ‚zleniví‘. Bolest nás
pak upozorní na problém. Pro správnou funkci je
důležité klouby udržovat v jejich plném rozsahu
pohybu. Bolest by neměla znamenat absolutní
stop veškerému pohybu. Je tomu naopak, správný pohyb léčí. Přiměřená zátěž je velice důležitou
součástí rekonvalescence,“ vysvětluje fyzioterapeut Ing. Jakub Hemr význam fyzické aktivity při
udržování zdraví kloubního aparátu.

CHCE TO SELSKÝ ROZUM, ČLOVĚK
NENÍ KŮŇ
Další z řady mýtů, které panují kolem kloubní
péče, je chybná domněnka, že silný účinek koňské kloubní výživy dopřeje vydatnou výživu i lidským kloubům. Rozdělení výživových doplňků
na veterinární a humánní má svůj smysl a neměli
bychom jej přehlížet. Průměrný kůň váží kolem
500 kg, jeho tělo je pokryté srstí a má kopyta.
Díky tělesné stavbě se tudíž nároky na výživu koně
a člověka velice liší. Lidé se z tohoto důvodu mohou snadno předávkovat některými látkami obsaženými v přípravcích pro koně. Proto sáhněte raději po léty ověřené kloubní péči, jež byla připravena
odborníky přímo na míru vašim potřebám.

VSAĎTE NA KOMPLETNÍ KLOUBNÍ
PÉČI
Pokud se již bolest dostaví, jsou tu analgetika ve formě tablet nebo gelů vyvinutých pro zmírnění akutní bolesti pohybového aparátu. Ideální je však na
bolest nečekat a začít se o pohybový aparát starat
s předstihem. Kvalitní péče musí být doplněna pestrou výživou a dodržováním zásad zdravého životního stylu.
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Aby vás problémy s klouby nepotkaly, připravili jsme pro vás sedm rad, které vám
pomohou předcházet opotřebení kloubů. I když máte pocit, že se vás problémy s klouby netýkají, nenechte se zmást.
Klouby jsou zrádné. Počáteční problémy
totiž nemusíte vůbec pociťovat, protože
chrupavka chránící kloubní zakončení není
napojena na nervový systém, takže se váš
mozek o problému nedozví včas.

1

Sportujte s mírou
Se sporty, jako je běh, fotbal i tenis, je spojena
značná zátěž pro naše klouby, které jsou
během nich opakovaně vystavovány nárazům.
Pokud chrupavka nefunguje správně, to znamená, že nevylučuje dostatek tekutiny tlumící
nárazy, můžete si přivodit bolesti. Cítíte-li, že
něco není v pořádku, volte spíše plavání nebo
jízdu na kole, kde nebudou vaše klouby tolik
zatěžovány.

Správně se obujte
Vyplatí se investovat i do pořádné obuvi, která je
více odolná proti sešlápnutí a tělu bude oporou.
Obuv musí ale dobře sedět, ne vždy je dobré věřit
prodavačům, kteří tvrdí, že se bota přizpůsobí.
Pokud vás bude tlačit u prstů, budou pod tímto
náporem tlaku trpět. Kromě toho je vysoká šance,
že vás bota bude tlačit navždy. Podpatky volte
s rozmyslem. Je jasné, že některé situace si je vyžadují, nicméně pro ženy jsou na každodenní nošení
vhodnější boty ne vyšší než 3–4 cm. Pánové by měli
vybírat maximální výšku podpatku 2,5 cm.

2
3

Seďte rovně

Seďte rovně, choďte rovně.
Posilujete tím svaly zad
a krční páteře, tudíž vaše klouby nejsou tak namáhány. Myslete na to, že shrbenými zády
zatěžujete nejen již zmíněné
oblasti, ale i vnitřní orgány.
To vše se opět může odrazit
i na vaší psychice. Neméně
důležité také je, že s narovnanými zády vypadáte sebejistě,
pozitivně a jednoduše lépe.
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ÚRAZY?
ZRANĚNÍ?

Aby bolest nebolela!

• Podvrtnutí kloubů
• Naražení, zhmoždění a modřiny
• Natažené šlachy a vazy
• Otoky měkkých tkání
rostlinné (12x)
• Obsahuje
a minerální /2x) látky

Traumeel® S mast

Traumeel® S mast se užívá ke zmírnění
bolesti při lehkých a středně těžkých
poraněních pohybového aparátu

Homeopatický léčivý přípravek k vnějšímu použití. Čtěte pozorně příbalovou informaci.

www.traumeel.cz
Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4
tel.: 241 740 540, office@peithner.cz, www.peithner.cz

INZERCE

Proenzi® Intensive
Komplexní kloubní výživa
pro Váš komfortní pohyb
Bohatá a unikátní kombinace
látek
Obsahuje patentovaný
BioPerine®
Zesílené složení díky
rostlinným extraktům
Výtažky z vrby bílé a kurkumy
dlouhé přispívají ke zdraví
kloubů

Doplněk stravy

www.proenzi.cz
Proenzi/10/2018/2CZ

KL UBNÍ
K MPLETNÍ
PÉ ˇ E

Dopřejte kloubům kvalitní výživu

4
Jezte zdravě

Klouby zatěžujeme každý den bez výjimky, proto je nesmírně důležité je
podpořit a pomoci jim v udržení dobrého stavu. K tomu dopomůže i kvalitní kloubní výživa. V současné době najdete na trhu nepřeberné množství
různých doplňků stravy, které slibují úlevu od kloubních obtíží. Ne všechny
jsou ale dostatečně kvalitní a obsahují vše, co kloubní aparát vyžaduje.
Vybírejte proto takové, které nabízejí péči komplexní, dbejte na složení
výrobku. Klouby by určitě měly dostat kvalitní kolagen.
Kolagen je bílkovina, která je základní stavební hmotou pojící tkáně.
Tvoří 25–30 % všech proteinů v těle savců, ve formě kolagenních vláken
je složkou mezibuněčné hmoty. S postupem věku ovšem naše tělo ztrácí
schopnost kolagen samo vyrábět. Jeho nedostatek se pak projevuje nejen
stárnutím kůže, zhoršenou kvalitou vlasů, lámáním a třepením nehtů, ale
především bolestmi kloubů, loupáním v zádech. Vazivo přichází o svou
elasticitu a zdá se, jako bychom vysychali, proto mu vděčíme za pohyb bez
bolesti, tedy za zdravé klouby a vazy.

5

I vaše strava má vliv na vaše klouby.
Proto je velmi důležité, aby byla vyvážená. Zaměřte se na to, abyste měli
dostatečný přísun omega-3 mastných
kyselin (jsou obsaženy v rybách nebo
lněném oleji), které tělo využívá při
tvorbě protizánětlivých látek.
Nezapomínejte ani na ovoce, zeleninu
a vitamin K, který je obsažen ve špenátu nebo brokolici. Pravidelně stravu
doplňujte ořechy a semeny obsahujícími mononenasycené tuky a velké
množství bílkovin.

Buďte trpěliví
Trpělivost je nezbytná, a to
zejména v souvislosti se zdravím a o to více ve spojení
s dlouhodobou péčí o klouby. Chrupavka se opotřebovává dlouhodobě, stejně tak
problémy s klouby nevznikají
ze dne na den, i proto jejich
regenerace a zlepšení stavu
vyžaduje dlouhodobou péči.
Výsledky se nedostaví za
týden, o to dlouhodobější ale
potom budou. Vaše tělo to
uvítá.
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Myslete více
na sebe

7

Potlačováním negativních
emocí v sobě hromadíte tlak,
který se v dlouhodobém měřítku velmi často projevuje fyzickou bolestí, například zad.
Často máme tendenci tento
faktor potlačovat, ale zkuste
se zamyslet, kolik času sami
na sebe ve skutečnosti máte;
umíte odpočívat a dokážete
se oprostit od stresu?
I tato část vašeho životního
stylu může mít negativní dopad na vaše zdraví a klouby.

Půjčte si polohovací
lůžko na doma

Výhodný set

síc

Kč / mě
Již od 1 210

Elektrické polohovací lůžko
+ pěnová matrace proti proleženinám

Kontaktujte nás
312 567 400, 500

pujcovna@linet.cz

www

pujcovnalinet.cz

LINET spol. s r.o. je předním evropským výrobcem nemocničních a pečovatelských lůžek. Firma na trh pravidelně uvádí
výrobky a služby s inovativními vlastnostmi a funkcemi, které významně snižují fyzickou námahu personálu, zefektivňují
poskytovanou péči a zvyšují komfort pacienta. Přečtěte si o nás více na www.linet.com/cs.
INZERCE
18_10_pujcovna_210x148_ZdravyZivotniStyl_def.indd 1

16.10.2018 11:38:13

Text: MUDr. Iva Stárková, foto: Shutterstock.com

POSILUJEME

IMUNITU

SE SYCHRAVÝM POČASÍM SE VĚTŠINĚ Z NÁS NEVYHNE POKAŠLÁVÁNÍ
NEBO RÝMA. AČKOLI SE NEMOCI KAŽDOROČNĚ SNAŽÍME
VYHNOUT, JEN MÁLOKDY SE TO PODAŘÍ A TÉMĚŘ KAŽDÉHO NA
NĚKOLIK DNÍ VYŘADÍ Z BĚŽNÉHO REŽIMU. „PŘESTOŽE JE POSILOVÁNÍ
IMUNITY DLOUHODOBĚJŠÍ PROCES, NA KTERÉM JE POTŘEBA
PRACOVAT PO CELÝ ROK, ANI NA POSLEDNÍ CHVÍLI NEZOUFEJTE
A ZKUSTE HLEDAT POMOC VE SVÉM JÍDELNÍČKU,“ RADÍ NUTRIČNÍ
ODBORNICE BLANKA PROCHÁZKOVÁ.
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Existuje nespočet rad, jak imunitu posílit, základem je však
zajištění dostatečného množství vitaminů a minerálů.
Základem je dostatek vitaminu C, který najdete vedle citrusových plodů například v domácím kysaném zelí, růžičkové
kapustě nebo šípcích. „Volte raději české a lokální suroviny,
ve kterých je vitamínů více než v ovoci, které k nám putuje
tisíce kilometrů a dozrává pod umělým světlem. Například
i rakytník je jeho skvělým zdrojem,“ vysvětluje nutriční terapeutka, která upozorňuje, že je důležité myslet i na vitaminy
E, D nebo zinek a hořčík.
K potravinám, které pak mohou komplexně podpořit imunitu, patří z těch domácích například česnek, ořechy, luštěniny nebo listová zelenina. „Česnek je známý jako přírodní univerzální lék, obsahuje přibližně 400 různých látek
– k vitaminům A, C, E se přidává i hořčík nebo draslík a také
sirné silice s antiseptickými účinky. I proto se mu občas přezdívá přírodní antibiotikum,“ vysvětluje Procházková, která ale
upozorňuje, že důležitá je vyváženost celého
jídelníčku.
A co by v jídelníčku
nemělo chybět, pokud nám jde opravdu
o nastartování imunity?

BETA-GLUKANY
V posledních letech
se jedná o velice používanou látku, jejíž
obliba právem stále
stoupá. Glukany jsou
polymery
glukózy
a jsou stavební součástí
buněčných stěn některých hub (nejčastěji používaná hlívá ústřičná,
pro zajímavost uveďme
i populární reishi, maitake a šitake), kvasinek (pekařské či pivovarské kvasnice), mořských řas či obilí (zrno ječmene a ovsa).

Beta-glukany jsou pak tou „správně“ zřetězenou formou glukanů (1,3 1,6), která je nositelem účinku. Často se setkáváme
se sušenými rozemletými plodnicemi hub bez standardizace
obsahu betaglukanu. Ve srovnání s tím se mnohem efektivněji jeví přípravky čištěné standardizované. Mechanismus
účinku spočívá ve vazbě na receptory CR3 na makrofázích,
neutrofilech, NK buňkách a některých lymfocytech, které jsou
pak při současné vazbě komplementu silně aktivovány. Betaglukany jsou určeny dlouhodobějšímu užívání a zajímavostí
je že ve formě sirupů jsou učeny už pro děti od jednoho roku.

ECHINACEA
je stálicí mezi imunostimulanty. Obsahuje komplex různých
imunomodulačních látek. Používána je vylisovaná šťáva z čerstvé kvetoucí nati nebo tinktura z kořenů. Je u ní prokázána
jak nižší incidence běžného nachlazení, tak doba jeho průběhu. Jisté opatrnosti je třeba dbát při více než 8 týdenním užívání pro její předpokládaný hepatotoxický účinek. Nejčastěji
užívána ve formě Echinaceových alkoholových kapek, čajů,
sirupů a tobolek.
Z dalších osvědčených léčivých rostlin musíme rovněž zmínit
např.: Rakytník řešetlákový, Šišák Bajkalský, Lichořeřišnici,
ženšenové přípravky, grapefruitová jadérka. Pro vysoký obsah
vitaminu C pak nezapomeňme např. na Růži šípkovou, Černý
bez nebo citrusové plody.

VITAMÍNY
Potřeba vitamínů je u zdravého jedince plně kryta denním
příjmem potravy. Potřeba jejich doplňování vyvstává typicky
jednak v období respiračních infekcí, jednak při odchylkách
v příjmu potravin. (Např. lidé s poruchou příjmu potravin
nebo lidé cíleně vynechávající některou složku potravy.)
Vitamin C (kyselina askorbová) - zajišťuje mimo jiné normální
funkci B- a T-lymfocytů. Jeho spotřeba se zvyšuje v průběhu
infekcí. Jeho pozitivní účinky na zkrácení běžných ORL infekcí
o cca 10% byly prokázány. Jeho preventivní účinky však byly
popsány jen u osob s vysokou fyzickou zátěží. Preventivní užívání vysokých dávek se nedoporučuje. Při běžném příjmu do
180 mg se vstřebává cca 80% (při 1g jen cca 50% a hovoří se
o negativním vlivu na ledviny).
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Zinek – jako imunostimulant je nejčastěji užíván při respiračních infekcích v kombinaci s jinými látkami, zejména vit. C.
Často v cucavých pastilkách pro zvýšení lokálního účinku. Ve
vysokých dávkách může působit naopak imunosupresivně.
Opatrnosti je potřeba i při ledvinových onemocněních. Jelikož je zinek vstřebáván obdobnou cestou jako železo, jeho
dlouhodobé užívání může vést k anémii.
Z dalších vitamínů a prvků, které podporují správnou funkci imunitního systému, se často používá vitamin D3 a selen.
V dnešní době se již z důvodů vzájemných interakcí mezi
jednotlivými složkami tzv. „kompletních multivitamínů“ ustupuje směrem k několikasložkovým přípravkům, jejich užívá-
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ní nepřináší ono riziko vzájemného ovlivňování jednotlivých
složek. Dlouhodobé nadužívání vitamínu vysokých dávek se
nedoporučuje.

LAKTOFERIN
Jedná se o protein, který v organismu působí jako přenašeč
železa, současně zásadně brání růstu bakterií a působí protizánětlivě. Perorálně podaný působí stimulaci zejména střevního slizničního imunitního systému. Pro kojence je hlavním
zdrojem mateřské mléko. Nejvyšší množství laktoferinu obsahuje kolostrum – až 7g/l. Preparáty v lékárně bývají označeny
jako Colostrum.

TEKUTÝ
VITAMÍN

B12

SHARK
OLEJ ZE ŽRALOČÍCH JATER

Přírodní tekuté vitamíny pro Vaše zdraví
Nezatěžují žaludek.

Konzumují jej severští rybáři přes 1 000 let.

Denní dávka zdraví od 3 korun.

Je používán i jako součást hojivých mastí.

Vitamín B12

Olej ze žraločích jater

Přispívá ke snížení míry
únavy a vyčerpání.

Jako přírodní látka
normalizuje imunitní systém.

Přispívá k normální funkci
imunitního systému.

Obsahuje alkylglyceroly,
kyseliny DHA, EPA,
vitamíny A a D3.

Adresa Vašeho zdraví
www.olimpextrading.cz

V naší nabídce naleznete
i tekuté vitaminy
A, B6, D, E, K2D3.
INZERCE

Vyhledávejte dle klíčových slov
Seznam vyšetření

Nemoci a obtíže

LAB TESTS ONLINE

LABORATORNÍ TESTY ON-LINE
On-line vám krev nikdo nevyšetří,
tak daleko naše medicína ještě
není, ale LabTestsOnline.cz může
být pro vás těmito testy průvodcem. Kdykoliv něčemu nebudete
rozumět, zadáte výraz do vyhledávače a získáte potřebné informace. Dozvíte se, proč se nechat
vyšetřit, jak se připravit na odběr,
co je vyšetřováno, jak je vyšetření
využíváno, co jeho výsledek znamená a co znamenají jednotlivé
zkratky. Své místo zde má i scree-

Konečně můžete
rozumět svému lékaři
Držíte v ruce žádanku na
laboratorní vyšetření a vůbec
netušíte, co všechny ty zkratky znamenají. Na jeden klik
teď můžete najít vysvětlení
na nekomerčním vzdělávacím
portálu LabTestsOnline.cz

Screening

ning a informace o jednotlivých
onemocněních. Prostřednictvím
stránek můžete poslat i svůj
dotaz na konkrétní problém.
Protože jde o nekomerční projekt, neobjeví se zde reklamy na
léky a potravinové doplňky, ani
nabídky na zázračné uzdravení,
či pochybné testování.
V současné době je provozován
ve 14 zemích světa. Česká verze
byla spuštěna před 10 lety na
adrese www.labtestsonline.cz
/www.laboratornitesty.cz
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NUKLEOTIDY
Ty opět řadíme mezi imunonutriční doplňky. Slouží jako zdroj
tvorby leukocytů v období jejich zvýšené potřeby, infekce.
V ČR velmi oblíbený přípravek užívaný ve formě cucavých tablet
obsahuje směs nukleotidů, aminokyselin a oligopeptidů. Mechanismus účinku však není zcela znám. Pochází z hovězí krve.

PROBIOTIKA
Ta jsou více než mezi imunostimulanty řazena mezi imunonutriční doplňky. Stejně tak, jako aminokyseliny nebo omega 3/6 nenasycené mastné kyseliny, které slouží jako stavební
součásti pro tvorbu aktivních látek imunitního systému, jsou
i probiotika vnímány spíše jako významný předpoklad dobrého fungování imunitního systému. Probiotika jsou normalizátory střevní sliznice, čímž ochraňují před přerůstáním
patogenní mikroflóry. K narušení střevní flóry dochází nejčastěji při užívání antibiotik. Obnovení mikroflóry tak může
být užitečné při zabránění opakovaných infekcí. Nad to
jsou u probiotik popsány i konkrétní specifické pozitivní role
v imunitním systému. Jednotlivá probiotika se v lékárně liší jak
počtem probiotických kmenů, tak jejich celkovým obsahem.

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE
Enzymy působí proteolytickým účinkem rozpouštění imunokomplexů a dočasnou stimulaci imunity. Přesný mechanismus
není působení znám, existují však klinické zkušenosti při prevenci respirační onemocnění u dětí.
K nekončícímu výčtu jednotlivých skupin látek zesilujících
imunitní odpověď organismu můžeme kromě jiného přiřadit
i takzvané včelí produkty, ženšen či klasická homeopatika.
To vše nám může v boji proti onemocnění velmi pomoci.

POJĎME SI TEDY SHRNOUT ČTYŘI RADY,
KTERÉ NÁM V BOJI S NEMOCÍ POMOHOU...
POZOR NA PŘETOPENÉ MÍSTNOSTI!
PROBLÉM: Začínáme topit a málo větráme, aby teplo neutíkalo. Ale pozor na suchý vzduch v místnostech. Je velkou
zátěží na sliznice a ty jsou pak náchylné k virům.
ŘEŠENÍ: Doporučuje se dodržovat správná vlhkost vzduchu,
ať již zvlhčovači či mokrým ručníkem na topení. Správná vlhkost se pohybuje mezi 40 až 60 %. Je nutné i preventivně
pečovat o naše sliznice. Ideálně je proplachovat mořskou solí,
a to jak preventivně, tak i při prvních příznacích podráždění. Sůl je účinná dezinfekce. Dále se doporučuje preventivní používání éterických olejů v místnostech, kde spíme i kde
pracujeme (např. Eucalyptus, levandule, máta). Velmi účinná
je i prevence a léčba homeopatickými léky jako je Echinacea
angustifolia či Ferrum phosphoricum.
Velmi důležité take je, abychom vzduch zbavili co nejvíce nečistot, roztočů a prachu. Ideální je používat čističku vzuchu, kte-
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rá vzduch pročistí a kvalitní vysavač s nokrým vysáváním, který
zbaví interior nečistot. Ideální je, obzvláště pokud máte doma
astmatika, či alergika uvažovat o přístroji, který vysaje nečistoty
a zároveň pročistí vzduch. Při úklidu tak vyřešíte dva problémy najednou.

POHYB VENKU
PROBLÉM: Zima, sychravo …. že by psa ven nevyhnal!
ŘEŠENÍ: Ale i když je zima, je to právě přirozený pohyb venku
na čerstvém vzduchu, který je potřeba dodržovat. Je nutné
se venku pohybovat co nejvíce, jen tak se organismus může
připravit na přicházející změny klimatu. A to platí nejen pro
děti, ale i pro dospělé.
Není však dobré hned začít s náročnými venkovními aktivitami v chladném počasí. „Pro správně fungující imunitu je důležité, aby vaše tělo bylo v dobré kondici. Pokud se žádnému
sportu nevěnujete, začněte s chůzí a procházkami v přírodě,“
radí nutriční specialistka s tím, že aktivní pohyb byste měli
zařazovat do svého života pozvolna.

HOMEOPATIE
Homeopatie, díky svému principu podobnosti a možnostem ředění, je ideálním řešením pro prevenci a podporu vlastní imunity
vůči hrozícím onemocněním a zdravotním problémům.
Oscillococcinum – podporuje především protivirovou imunitu.
V rámci prevence infekčních onemocnění je nejvhodnější užívat jednu tubu tohoto léku týdně po celé zimní období. Krom
toho jej lze použít i v časných stádiích nástupu nemocí, jako jsou
chřipka, rýma, nachlazení nebo například opar. V těchto případech podáváme 1 tubu v intervalu 6–8 hodin po dobu 2–3 dní.
Echinacea angustifolia – ve fytoterapeutických dávkách vysušuje hlen na sliznicích dýchacích cest a stimuluje především protibakteriální imunitu. Podáme v ředění 9 C 1x denně 5 granulí.
Ferrum phosphoricum – kromě účinku obecně protizánětlivého má i výrazný imunostimulační efekt a také eliminuje volné radikály, tedy toxické molekuly poškozující tkáně. Podává se
v ředění 5 C 3x denně 5 granulí.

PODZIMNÍ NÁLADY
PROBLÉM: Pochmurné počasí, krátké dny, málo sluníčka, návrat dětí do školy, nadcházející závěr roku, zvýšené pracovní
tempo. Nic z toho nepřidá na dobré náladě, a proto máme
pocit, že se utápíme v tzv. podzimní depresi.
ŘEŠENÍ: I V tomto období bychom neměli zapomínat hlavně
sami na sebe a najít si čas na odpočinek, samozřejmostí by měl
být vyvážený jídelníček s dostatkem vitamínů. . .
Posílení imunity je komplexní proces, vedle správné stravy
a aktivního pohybu je důležité si dopřávat kvalitní a zdravý
spánek, nevystavovat se zbytečné stresové zátěži nebo dodržovat dostatečný pitný režim. „Důležité je být pozitivní, umět
relaxovat i odpočívat, správně se stravovat a často se smát,“
uzavírá Blanka Procházková.

BUĎTE ZDRAVÍ S HYLOU
TRÁPÍ VÁS ASTMA ČI ALERGIE? S PŘÍCHODEM PODZIMNÍCH PLÍSKANIC

A VZDUCHU ZAMOŘENÉHO TOPENÍM SE VÁM ČÍM DÁL HŮŘE DÝCHÁ?
MOŽNÁ VÁM DOKÁŽEME POMOCI…
Pokud uvažujete, zda investovat do čističky vzduchu,
případně do vysavače, abyste se doma zbavili prachu
a nečistot, jistě vás potěší, že už není potřeba řešit, který
koupit dřív. Existuje totiž možnost, pořídit si vysavač,
který při vysávání rovnou čistí vzduch, případně, pokud
ho necháte zapnutý v místnosti i bez uklízení, funguje
jako velmi výkonná čistička vzduchu.
Abychom pochopili, jak to funguje, je nutné si uvědomit,
že naprostá většina domácích alergenů je dobře rozpustná ve vodě nebo se dá s vodou spojit.

Pokud je tedy dokážete dostat ze vzduchu do nádoby
s vodou, máme vyhráno. A přesně tohle umí vysavač
Hyla.
• Odstraní většinu běžných alergenů, respektive jejich
množství zredukuje na únosnou míru.
• Během několika týdnů klesne množství polétavého
prachu až o 80 %.
• Cíleně vytvoříte optimální prostředí, podpoříte
přirozenou imunitu a necháte prostor pro možné
spontánní uzdravení - desenzibilizaci.

Více na www.hyla.cz
Bezplatná linka 800 100 053

INZERCE

BYLINKY JSOU
MŮJ ŽIVOT

TOTO ŘÍKÁ MUDR. JIŘÍ LANDA DRŽITEL ZLATÉ MEDAILE ZE SVĚTOVÉHO
KONGRESU INTEGROVANÉ MEDICÍNY V RAKOUSKU Z ROKU 2008
ZA ÚSTNÍ VODU DR. LANDA K LÉČBĚ PARADONTÓZY.

Komerční prezentace

Jedním ze zubních lékařů, kteří doporučují
metodu MUDr. Jiřího Landy je i praktická lékařka
z Kladna, paní MUDr. Dana Dražkovičová:
„S doktorem Landou, mým kladenským kolegou spolupracuji již čtrnáct let. Jeho ústní voda je originální
bylinná receptura s vynikajícími účinky na záněty
v dutině ústní. Sami pacienti jsou překvapeni, jak
po čtrnácti dnech užívání mizí chronické záněty dásní
a zpevňují se viklavé zuby. Léčba spočívá ve vyplachování ústní vodou několikrát za den po dobu dvou
týdnů. Samozřejmě je nutná i dokonalá ústní hygiena a odstranění zubního kamene. Na počátku léčby
zhotovíme rentgenový snímek. U těch pacientů, kteří
pokračují v udržovací léčbě ( výplach obden), ani po
letech nedochází k úbytku kostní tkáně! Metoda doktora Landy je vysoce účinná a její užívání u pacientů
s paradontózou vede k dlouhodobé stabilizaci chrupu. Mám to ověřeno u stovek pacientů objektivním
stavem a rentgenovými snímky“.
Podobnou zkušenost má za sebou i pan Jiří Houdek:
„Moje potíže začaly již před více než deseti lety.
V podstatě z ničeho nic se mi začalo špatně dýchat
nosem. Klasickou rýmu jsem neměl, spíše ucpaný nos.
Postupně se potíže zhoršovaly. Časem jsem úplně ztratil čich a chuť. Navštívil jsem tedy u nás v Jindřichově
Hradci oddělení ORL. Pan doktor mě hned poslal na
operaci. Po ní se stav zlepšil a téměř bez potíží jsem
byl asi tři roky. Pak se vše najednou vrátilo a následovala další operace. Při dalším vrácení obtíží a všech
zkušenostech jsem o další operaci nechtěl ani slyšet.
V tu dobu jsem se na tenise v Popelíně shodou okolností potkal s MUDr. Jiřím Landou a dali jsme se do
řeči. Jako lékaři jsem se mu svěřil se svými zdravotními problémy a on mi pak na základě lékařských zpráv
navrhl podpůrnou léčbu fytoterapií. A připravil mi
čaj na míru. Ten jsem podle doporučení pil a proplachoval si jím nos. Zhruba po tříměsíční léčbě bylinami
jsem byl na vyšetření u svého nosního lékaře. Všechny
výsledky byly v normě a polypy z nosu zmizely. Stále
chodím pravidelně na kontroly, ale žádné potíže se
dosud neobjevily“.
„Loni na podzim jsem si po návratu z Ameriky
myslel, že jsem si přivezl rýmu ,“ vypráví akademický malíř Josef Velčovský“. Ukázalo se ale, že
to jsou nosní polypy. Na třech pracovištích mi nabízeli
operaci. Jen na Vinohradech mi doporučili pro začátek spray do nosu, s operací, že se počká. Já rád jím,
nikdo si nedovede představit ta muka. Najednou jsem
nic necítil. Jídlo nemělo žádnou chuť ani vůni. Čirou
náhodou jsem u přátel potkal doktora Landu, který
mi nabídl svůj čaj na nosní polypy. Fascinovala mě
možnost, že nějaký čaj dokáže zázrak. Říkal jsem si,
že klidně vyzkouším cokoliv. Kdyby nade mnou třeba
mávali kravským ocasem a pomohlo to, jdu do toho.
Jedno jak, hlavně, že to zmizí a zase si vychutnám

dobré jídlo. Ráno si vždycky navařím litr čaje
Dr. Landy a během dne ho popíjím a vyplachuji si jím
nos. Je trochu kořeněný, nezvyklý, ale časem si zvyknete. Nosní spray jsem užíval podle rady lékaře z Vinohrad. Po třech týdnech jsem si v ordinaci prohlížel
na obrazovce vnitřek nosu. Vypadal jako komín
v jeskyni, ale polypy tam už nebyly,”usmívá se malíř.
Pane doktore, dají se byliny využít i u jiných chorob?
„Jako podpůrnou léčbu ji aplikují kromě parodontózy
i u dalších onemocnění, jako je například ulcerózní
kolitida, Crohnova choroba, Bechtěrevova choroba,
revmatismus, nosní polypy, onemocnění jater (cirhózy, nádory), onemocnění ledvin, nemoci zraku, dna,
cukrovka, nádorová onemocnění, chronické infekce
močových cest, a to s vysoce zajímavými výsledky,“
říká doktor Landa.
A potvrzují to i slova paní Štěpánky Hřebíkové
z Baškova: „Asi tak před šesti lety jsem začala trpět
opakovanými záněty močových cest. Praktický lékař
mi vždy předepsal antibiotika, která zabrala jen na
krátkou dobu. Pravidelně se mi vracely zhruba po
třech měsících. Asi po roce mě praktický lékař poslal
na urologické vyšetření do Kladna, kde mi urolog
předepsal opět antibiotika. Opět s krátkodobým
účinkem. V té době jsem vyzkoušela všechno možné.
I přípravky čínské medicíny. Vše naprosto bez výsledku. Protože jsem měla dobré zkušenosti s Ústní vodou
Dr. Landa, zavolala jsem mu a přinesla i všechny lékařské zprávy z urologie. Pan doktor Landa mi připravil
na chronický zánět močových cest bylinný čaj. Velmi
rychle zmizela bolest a pocit pálení při močení. Asi
po půl roce jsem byla na kontrole na urologii. Lékař
mi sdělil, že výsledky jsou úplně v pořádku a krev již
v moči také není”.
Pokud se chcete k panu doktorovi Landovi objednat,
pište na mail: dr.landa@volny.cz
nebo volejte na telefonní číslo: 602 371 079

Text: MUDr. Iva Stárková, foto: Shutterstock.com

POTRAVINY

NEPŘÁTELÉ ČLOVĚKA?
DNEŠNÍ SPOLEČNOST JE SILNĚ OVLIVŇOVÁNA
TRENDY MODERNÍ DOBY – PŘEDEVŠÍM POTOM
TRENDY VE STRAVOVÁNÍ. TĚCH JE MNOHO
A NEJEDEN Z NÁS SE V NICH POMALU ZAČÍNÁ
ZTRÁCET. O ČEM SE NYNÍ HODNĚ MLUVÍ,
JE BEZLEPKOVÁ A BEZLAKTÓZOVÁ STRAVA.
OPRAVDU JE PRO NAŠE TĚLO LEPŠÍ, POKUD HO
NEZANÁŠÍME LEPKEM A LAKTÓZOU? POJĎME SE
NA TO SPOLEČNĚ PODÍVAT A ZAČNĚME TEDY
U LEPKU.
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JE LEPEK NÁŠ NEPŘÍTEL?

NESNÁŠENLIVOST LEPKU

Je pro naše tělo vhodnější stravovat se
produkty bez lepku i v případě, že nejsme přecitlivělí na lepek? Pojďme si objasnit, o jaký druh stravování vlastně jde,
kdy je tento styl vhodný a kdy nikoliv.
Mnozí z nás si nedokáží představit
snídani bez müsli, oběd bez těstovin
s kečupem a večeři bez rohlíku se šunkou. Pokud jste zdravý jedinec, klidně si
tyto zvyklosti dopřávejte dál. Jen dejte
pozor na množství. Lepek vám
v přiměřené míře neuškodí.
Nic se ale nemá přehánět. Čím více
budete tyto produkty konzumovat, tím
větší úsilí musí váš zažívací trakt vynaložit, aby je zpracoval. Obsahují totiž hůře
stravitelné bílkoviny. Dá se tedy říci, že
samotný lepek pro lidstvo nebezpečný
není. Nebezpečné je množství, které
zkonzumujeme. Proto doporučujeme
zařadit do jídelníčku i přirozeně bezlepkové potraviny, které odlehčí stravování.

Může se projevit kdykoliv během života.
A když se jednou ukáže, už neustoupí. Celiakie. Autoimunitní onemocnění, kdy dochází
k nesnášenlivosti lepku. Ve střevech začnou
vznikat obranné látky proti lepku, které
poškozují sliznici tenkého střeva a dochází
k chronickému zánětu a následné poruše
trávení.
Imunitní systém se v tuto chvíli začíná bránit.
Chce se zbavit škůdce. Typickým projevem
jsou bolesti břicha a pocit nadmutí. Přechází
v postupné nechutenství a vytrvalé průjmy
či nepříjemnou zácpu. Může končit velkým
úbytkem váhy, případně i silnými psychickými
problémy.
Pokud včas vypozorujeme citlivost na lepek,
můžeme se podle toho zachovat. Jídlo, které
nesneseme, snadno nahradíme za vhodnější,
které naše tělo přijme lépe. Dnes to již není
problém. Bezlepkové potraviny jsou nám
maximálně dostupné. A to v různých formách
a bez kompromisu s chutí.
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BEZLEPKOVÉ POTRAVINY
Co tedy jíst, z čeho péct, čím zahušťovat, když
nemůžeme lepek? Žádný strach, existují potraviny, u kterých se nemusíte lepku obávat.
Navíc jsou lépe stravitelné a zdravější pro náš
organismus. Jde hlavně o potraviny, které jsou
kukuřičného, rýžového či pohankového původu. Takže mouky tohoto typu můžete ve své
bezlepkové kuchyni dle libosti používat.
Spousta úžasných potravin nemá s lepkem nic
společného, jde o tzv. přirozeně bezlepkové
potraviny, a tak si je můžete užívat s radostí
a bez omezení. Maso, ovoce, zelenina, brambory, mléko, máslo, vejce, marmelády, med.
A mnoho dalších surovin obohatí váš jídelníček i s bezlepkovým handicapem.

POZOR NA ZNAČENÍ
Občas jsme překvapení, kde všude se lepek objeví. V pšeničné a jiné
bílé mouce či ve směsích s ním počítáme. S tím souvisí výskyt lepku
ve výrobcích z mouky. Tedy v běžně dostupném pečivu, těstovinách
či snídaňových vločkách. Ale čekali byste lepek v uzeninách, jogurtu,
pudinkovém dezertu, kečupu či majonéze? Právě v těchto produktech
může být lepek použitý jako složka zahušťovadel.
Pokud jste citliví na lepek, doporučujeme pozorně pročíst složení potravin, které se chystaáte zkonzumovat. A dejte si pozor na terminologii, která může být matoucí.
• Bez lepku
Obsah lepku v potravině, jež je prodávána konečnému spotřebiteli,
nedosahuje vyšších hodnot než 20 mg lepku na 1 kg suroviny. Primárně jde o potraviny, které neobsahujípšenici, ječmen, žito, oves nebo
jejich křížence. Místo nich jsou zastoupené jiné složky, tzn. přirozeně
bezlepkové potraviny.
• Velmi nízký obsah lepku
Obsah lepku v potravině, jež je prodávána konečnému spotřebiteli,
nedosahuje vyšších hodnot než 100 mg lepku na 1 kg suroviny. Toto
označení je vyhrazeno pro potraviny ze speciálně upravených složek vyrobených z pšenice, žita, ječmene, ovsa nebo jejich kříženců, u kterých
byl obsah lepku zpravidla snížen technologickou úpravou.
Bezlepkové potraviny
Co tedy jíst, z čeho péct, čím zahušťovat, když nemůžeme lepek?
Žádný strach, existují potraviny, u kterých se nemusíte lepku obávat.
Navíc jsou lépe stravitelné a zdravější pro náš organismus. Jde hlavně
o potraviny, které jsou kukuřičného, rýžového či pohankového původu. Takže mouky tohoto typu můžete ve své bezlepkové kuchyni dle
libosti používat.
Spousta úžasných potravin nemá s lepkem nic společného,
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Komerční prezentace

JABLKO-MRKVOVÉ CUPCAKES
BEZ LEPKU od Vladěny Halatové
• 300 g jablíček (nastrouhaných)
• 80 g mrkve (nastrouhané)
• 80 g oleje
• 120 g cukru moučka
• 1 vanilkový cukr
• 3 celá vejce
• 300 g bezlepkové samokypřící
směsi Doves Farm
• 1 lžička mleté skořice
V míse vyšleháme celá vejce s vanilkovým a moučkovým
cukrem do pěny. Do nastrouhané mrkve nalijeme olej, přidáme
nastrouhaná jablíčka promíchaná se skořicí. Do vyšlehané vaječné
směsi střídavě opatrně přimícháváme mouku, jablíčka a mrkev
s olejem. Touto směsí plníme do poloviny košíčky na muffiny a pečeme
při 180° C do světle růžova. Po vychladnutí zdobíme krémem, který si
buď můžeme připravit z tvarohu nebo kokosového mléka. Z této dávky těsta připravíme 26 ks cupcakes
Náplň:
• 250 g tvarohu (v alobalu) • 100 g másla • 100 g zakysané smetany
(bez škrobů) • 1 lžíce cukru moučka (medu)
V míse vyšleháme tvaroh, cukr, zakysanou smetanu a máslo v jemný
krém. Tímto krémem pak zdobíme povrch dortíků.
Náplň bez mléka:
• 1 plechovka kokosového mléka • 4 lžíce javorového (nebo jiného
sirupu) • ½ sáčku vanilkového cukru
Plechovku kokosového mléka vložíme přes noc do chladničky. Nahoře
zůstane vysoká vrstva tuhého kokosového krému, který všechen vybereme do mísy a vyšleháme s ostatními surovinami na přípravu náplně.
Okamžitě po vyšlehání vložíme krém do zdobicího sáčku zdobíme tím
dortíky. Nazdobené cupcake vložíme do chladničky.

KOBLÍŽKY BEZ LEPKU
• 1 vaničkový tučný tvaroh
• 3 vejce
• 50 g cukru
• 1 vanilkový cukr
• 2 lžíce rumu
• 240 g Doves Farm
samokypřící směsi
Všechny ingredience včetně
tvarohu smícháme, těsto
není tuhé. Rozpálíme olej,
aby v něm koblížky plavaly
(lze použít malý kastrůlek).
Dvěma lžícemi nebo mokrýma
rukama tvarujeme kuličky a dáváme
přímo do rozpáleného oleje. Smažíme
dozlatova. Hotové můžeme pocukrovat.

DORT BEZ LEPKU – NA NEDĚLI PRO RADOST
• 6 vajíček
• 240 g krystalového cukru
• 6 lžic oleje
• špetka soli
• 240 g Doves Farm směsi bílé
Bílky ušleháme s cukrem do hooodně pevného sněhu
a přidáme olej, dále vmícháme žloutek po žloutku
(šlehačem na nízký stupeň) a nakonec přidáme mouku,
mícháme ručně metličkou. Péct na 180°C asi 45 min
(dle trouby).
Krém:
• dva tučné vaničkové tvarohy • zakysané smetana
• šlehačka na šlehání • vanilkový cukr + cukr dle chuti
• pudink Créme Olé vanilka příchuť
Vše dobře vyšlehat
Dort si dvakrát prořízneme, pláty natřeme pikantní
marmeládou, na kterou navrstvíme vyšlehaný krém.
Krémem potřeme celý dort, který následně posypeme
kokosem, zbytkem krému nazdobíme a můžeme
ozdobit dle libosti (v mém případě čokoládovou
ozdobnou rýží).

MOUKY A SMĚSI DOVES FARM NA PEČENÍ A VAŘENÍ
neobsahují deproteinovaný pšeničný škrob ani žádné alergeny.
Přirozeně bez lepku. K dostání v prodejnách Kaufland, Globus, Tesco,
Billa a obchodech se zdravou výživou.
Recepty na www.dovesfarm.cz a FB

Na laktózu reaguje každý jinak, ale pokud se u vás
projevují nepříjemné pocity jako je nadýmání, průjem,
pálení žáhy nebo zvracení, může i vy patřit mezi lidi,
kteří laktózu nesnášejí.
jde o tzv. přirozeně bezlepkové potraviny, a tak si je můžete
užívat s radostí a bez omezení. Maso, ovoce, zelenina, brambory, mléko, máslo, vejce, marmelády, med. A mnoho dalších
surovin obohatí váš jídelníček i s bezlepkovým handicapem.

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

ABY NÁS PRŮJEM NEZASKOČIL
Každý, kdo má nějakou zkušenost s potravinovou alergií ví,
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že při sebelepší péči se někdy nedokáže zabránit průjmu,
či jiným střevním problémům. Naštěstí v moderní medicíně
existují enterosorbenty, což jsou léčebné přípravky, které do
sebe ve střevě nevratně vstřebávají toxické látky, zabraňují
nebo zmírňují podráždění střevní sliznice a zabraňují průniku toxických látek do krevního oběhu, a tím snižují celkovou
koncentraci těchto látek v organismu. Intenzita vstřebávání
toxických látek, a tím i jejich hladina v organismu, je přímo závislá na funkčním stavu střevní sliznice. Úspěch léčby
enterosorbenty je vždy závislý na schopnosti enterosorbentů
obnovit ochranné bariérové funkce střevní sliznice.
Historie používání enterosorbentů pro léčebné účely sahá
až do starověku. Dokonce i léčitelé starého Egypta, Indie
a Řecka používali uhlí, jíl, rozetřenou sopečnou horninu,
nebo popel z parohů pro léčbu otrav, úplavice, žloutenky
a urémie. Léčitelé starého Ruska používali pro tento účel uhlí
z břízy. Na farmaceutickém trhu existují různé skupiny enterosorbentů, jako rostlinné uhlí, lignin, microcelulóza, glukany, smekta, prostředky na principu oxidu křemičitého a jiné.
Obzvláště prostředky z poslední zmíněné skupiny – fungující
na principu oxidu křemičitého jsou pro organismu celiaků
a nejen jejich velmi vhodné a šetrné - procházejí trávící soustavou, absorbují (shromažďují) a odstraňují toxiny, alergeny,
mikroorganismy a další látky odpovědné za vznik různých
onemocnění. Nevstřebávají se do krve, nemají žádný škodlivý
účinek na sliznici trávicího traktu, téměř žádné kontraindikace k použití, a mohou je užívat i děti od prvních dnů života,
starší pacienti, těhotné a kojící ženy.
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KRÁSNÝ ÚS M
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ŽIJEME V DOBĚ, KTERÁ VÍCE NEŽ KDY DŘÍVE VYŽADUJE, ABYCHOM O SVŮJ VZHLED PEČLIVĚ
DBALI. SE ZKAŽENÝM CHRUPEM ČLOVĚK MNOHO NADĚJÍ NA ÚSPĚCH U OPAČNÉHO
POHLAVÍ ANI V ZAMĚSTNÁNÍ NEMÁ. SOUČASNÁ STOMATOLOGIE NAŠTĚSTÍ PŘINÁŠÍ
ŘADU MOŽNOSTÍ, JAK TYTO POTÍŽE VYŘEŠIT.
PODÍVEJTE SE ZUBŮM NA ZUB

Časy, kdy jedinou péčí o zuby byly kovářovy kleště, jsou naštěstí dávno pryč.
Stejně jako doba, kdy ošetření zubního
kazu probíhalo bez lokálního znecitlivění, a jedinou možností náhrady chybějících zubů byly nepříliš dokonalé zubní
protézy. Dnešní stomatologie má k dispozici celou řadu vysoce sofistikovaných
metod a možností vylepšení chrupu,
včetně kvalitních náhrad chybějících
zubů. Používané materiály a postupy
ošetření si mistrně poradí s nedostatky,
nad kterými se kdysi kapitulovalo.

DOPŘEJTE SI KRÁSNÝ ÚSMĚV

„Úsměv nestojí nic, ale dovede mnoho“,
řekl kdysi jeden chytrý člověk. Můžete
namítnout, že úsměv prozradí nedokonalosti vašeho chrupu. A že vás trápí například velká mezera mezi zuby, jejich
nepěkné zabarvení či pokřivený tvar.
Přitom napravit tyto nedokonalosti není
nic složitého. Řešením jsou keramické
a kompozitní fazety, které se aplikují na
přední plošku zubu. Hlavními výhodami
fazet je vysoký estetický efekt, dlouhá
životnost a bezbolestnost zákroku. Aplikace fazet z kompozitních materiálů
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nevyžaduje broušení zubů. Probíhá přímo v ústech pacienta, a probíhá tak, že
lékař překryje přední část zubu kompozitním materiálem. Aplikace keramických fazet může být dle stavu zubu provázena potřebou minimálního šetrného
obroušení zubní tkáně, avšak není to nic
dramatického, čeho byste se měli obávat. Odměnou vám bude krásný chrup
přirozeného vzhledu, který ani časem
nemění barvu, neboť hladký povrch keramické fazety spolehlivě odolává barvivům, obsaženým například v kávě a čaji.
Díky fazetám získáte atraktivní vzhled
svých zubů, které dokážou vykouzlit
i tak zvaný „hollywoodský úsměv“.

ZLATÁ ZUBNÍ HYGIENA

Hodně se hovoří o tom, jak důležitá je
správná péče o zuby. Vedle té lékařské
proto zaujímá důležité místo v péči o
chrup dentální hygiena. Zahrnuje prevenci, kosmetické úpravy zubů, ale
také léčbu paradontózy, což je obávané
onemocnění závěsného aparátu zubu,
představující strašáka majícího za následek ztrátu zubů. Navíc krevním řečištěm
v těle díky paradontóze putuje zánět,
který má vliv na onemocnění vnitřních

orgánů.
„Špatným čistěním zubů vzniká plak,
který zmineralizuje a ztvrdne na kámen. Vznikají tzv. paradontální choboty, závěsný aparát zubu se narušuje
a mnohdy pak začíná boj o zachránu
zubů. Bakterie totiž rozpouští i kost, ve
které je zub ukotvený,“ říká dentální
hygienistka a pokračuje. „Během první
návštěvy ultrazvukem odstraním zubní kámen a provedu hloubkové čištění
pod povrchem dásně. Postižené oblasti
se musím věnovat opakovaně, problém
nevyřeší jediná návštěva. S pacienty se
vídám čtyřikrát, pětkrát i vícekrát, než
lze říci, že paradontóza je zastavená. Samozřejmě ne vždy se to podaří, ale tato
metoda má v zachraňování zubů velkou
úspěšnost,“ dodává.
Dentální hygiena má ve stomatologii
dnes své nezastupitelné místo. Návštěva dentální hygienistky se stává zcela
běžnou záležitostí nejen pro dospělé,
ale potěšující je, že stále častěji sem míří
i maminky se svými ratolestmi. Aby byla
ovšem dentální hygiena úspěšná je zapotřebí používat i správný kartáček
a vhodnou pastu. Pojďme si o nich něco
říct…

ZUBNÍ KARTÁČKY

První zubní kartáček se objevil v Číně již v 15. století. K převratnému
kroku v jejich vývoji ale došlo až ve třicátých letech minulého století,
kdy bylo objeveno nylonové vlákno. Dnes máme na výběr kartáčky nejrůznějších tvarů, barev a také různých kvalit a dobře vybrat v tak široké
nabídce je velmi obtížné. Většina stomatologů doporučuje kartáčky
s menší hlavou a pružnou rukojetí. A co se týče délky vláken, šikovnější jsou ty s délkou kombinovanou. Nejkratší většinou slouží k čištění
ploch, delší čistí mezizubní prostory a nejdelší čistí a masírují dásně.
V potaz je však třeba také brát tvrdost vláken. V podstatě rozlišujeme
tři druhy tvrdosti, a který z nich nejlépe vyhovuje právě vašemu chrupu,
dokáže posoudit stomatolog. Pokud máte citlivější zuby či problémy
s obnaženými krčky, měli byste používat kartáčky s nejměkčími vlákny.
A uvědomte si, že i sebelepší kartáček má omezenou životnost a už po
čtyřech týdnech jeho výkon není takový, jaký byl poté, co jste si ho koupili. Pokud zubní kartáček vyměňujete automaticky, je vše v pořádku.
Pokud si však nový pořídíte, až když se vám v obchodě zalíbí jiný, kupujte si raději kartáčky s indikačními vlákny. Jakmile barevně odlišený
pruh ztratí svou barvu, poznáte, že je nejvyšší čas kartáček vyměnit.
Pokud patříte k těm, kdo si sice uvědomují důležitost čištění zubů, ale
uvítala byste pomocníka, který by vleklé krouživé pohyby dělal za vás,
zkuste kartáček elektrický. Tento malý přístroj vám čištění zubů usnadní
a navíc je vyčistí důkladněji. Jeho hlava je malá a kulatá, takže se s ní
v ústech velmi dobře pohybuje. A ta rychlost! Během jedné minuty se
hlavička otočí 3800 krát. Díky ultrarychlým pohybům dokáže obyčejnou
pastu na zuby rozmělnit na mikropěnu, která snadno pronikne
do všech štěrbin.

PASTY A ÚSTNÍ VODY

Není pasta jako pasta. Současné pasty obsahují látky, které likvidují
bakterie, které tvoří zmiňovaný povlak na zubech a dásních. Opomíjet byste neměli ani ústní vody, které zdaleka neslouží jen k osvěžení
dechu. Jejich pravidelné používání posiluje zubní sklovinu a zvyšuje
odolnost proti zubnímu kazu. Navíc mají vody i antibakteriální účinek.

BÍLÝ SMÍCH

O to nám jde ze všeho nejvíc. Když se
usmějeme, chceme, aby nám zuby zářily
jako perličky. Jenže i navzdory důkladné hygieně má přirozená barva zubů k perličkám
hodně daleko. Co s tím? Pokud je zabarvení zubů způsobeno například kouřením,
pomohou bělící pasty. Dříve takové pasty
obsahovaly brusné částečky, které sklovinu
obrušovaly, čímž ji částečně zbavily skvrn,
ale zároveň ji poškrábaly a narušená sklovina tak byla náchylnější k tvorbě zubního
kazu. Naštěstí se objevily technologie nové
a šetrnější. Současné bělící zubní pasty
neobsahují žádné brusné přísady a zabarvenou sklovinu čistí jemným leštěním
a dál zajišťují preventivní ochranu. Ani
pasty však nejsou všemohoucí. Pokud ke zabarvení zubů došlo kvůli užívání léků nebo
následkem úrazu, paste je zřejmě nevybělí
a na pomoc pak přicházejí metody radikálnější. Jedna z nich se jmenuje Nite White.
Na základě otisku zubů vám stomatolog
zhotoví speciální formičky, které si spolu
s bělícím gelem odnesete domů. Večer,
po vyčištění zubů do formiček nanesete gel,
nasadíte je na zuby a necháte působit přes
noc. Aplikaci lze aplikovat pouze sedmkrát
a první změny jsou patrné po třetí aplikaci.
O tom, zda je tato metoda vhodná právě
pro váš chrup, musí rozhodnout zkušený
stomatolog.
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CO KDYŽ ZUBY CHYBÍ?

IMPLANTÁT - KVALITNÍ
NÁSTUPCE
PŮVODNÍHO ZUBU

Pokud se však nechcete smířit
s řešením pomocí můstku
či protetické zubní náhrady, lze
zuby nahradit zubními implantáty, které se zavádějí přímo do
kosti. Pakliže o takovéto náhradě uvažujete, je nutné nejprve
podstoupit důkladné komplexní
stomatologické vyšetření, které
provádí zkušený lékař-implantolog. Kromě jiného zahrnuje
rentgen dutiny ústní za použití
nejkvalitnější rentgenové technologie. Je možné, že během
vyšetření se objeví případné kazy
či zánět v dutině ústní, které
musí být nejprve ošetřeny. Jak
kazy, tak záněty totiž provázejí
mikroorganismy, které by mohly
narušit proces hojení. Podmínkou implantace je pečlivá zubní
hygiena a jak říká stomatoložka
zabývající se implantací zubů,
skutečně není radno ji podceňovat. V nabídce stomatologických
klinik je množství vysoce kvalitních implantátů. Firmy využívají
při jejich výrobě nejvyspělejší
patentované technologie, které
výrobkům zaručují vynikající
funkční a estetický výsledek. Samotný zubní implantát se skládá
ze tří částí - titanového kořene,
spojky a korunky.
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Pojem „titanový kořen“ vám zní
možná trochu hrůzostrašně, ale
jedná se v podstatě o titanový
šroubek, který plní roli původního zubního kořene a na který se
nasadí protetický pilíř (spojka)
a korunka. Implantace titanového šroubku probíhá v místním
znecitlivění, ale u bojácnějších
pacientů je možné provést zákrok i v analgosedaci. Do čelistní
kosti se nejprve vyvrtá otvor,
do něhož se posléze šroubek
zavede. Po zašití operační rány
pacienta čeká období hojení,
které trvá přibližně 3 měsíce.
Po zhojení se na kořen nasadí
protetický pilíř a na něj korunka.
Existuje i možnost získat nový
zub během jediného dne. Jedná
se o tzv. okamžitou implantaci,
při které je původní zub extrahován a vzápětí je zaveden na jeho
místo implantát. Díky současné
vyspělé technologii získáte ihned
i provizorní korunku a nikdo
ani nemusí zaznamenat změnu,
kterou jste prošli.

IMPLANTÁTY
PRO KAŽDÉHO?

Člověk uvažující o implantátu
nesmí trpět některým z onemocnění, která úspěšné implantaci
zubů brání. Jedná se například
o onemocnění hematologická
či imunologická. Dobrou zprávu
však máme pro ty, jejich kost
nemá dostatečnou tloušťku
a není tak pro zavedení implantátu dostačující. V takovém
případě totiž existuje možnost
doplnění kostní hmoty pomocí
kostní plastiky. Jako výplňový
materiál se osvědčil tělu vlastní hydroxyapatit, a synteticky
vyráběný beta-trikalciumfosfát.
Implantace zubu je sice poměrně
zdlouhavý proces, avšak výsledek za vynaložený čas a finance
rozhodně stojí.

INZERCE

Co však dělat, když přece jen
člověk o zub či dokonce
o více zubů přijde? Tehdy přichází na řadu zubní náhrady.
Zapomeňte na nepěkné zašedlé
napodobeniny zubů, které možná znáte z dob svých babiček
a prababiček. Dnešní náhrady se
vyrábějí z nejmodernějších materiálů, které umožňují zachování
maximální podoby s vlastními
zuby. Podle rozsahu postižení
chrupu pak bývají celkové, nebo
částečné. Velkým pomocníkem
stomatologů se stal zubní robot
CEREC, s úspěchem využívaný
pro rekonstrukci zničených zubů.
Jím vyrobené náhrady jsou vysoce estetické, odolné a barevně
stálé. Jak takový zákrok probíhá? Zjednodušeně řečeno: nejprve je pořízen pomocí 3D kamery
digitální scan, nahrazující nepříjemné otiskování v otiskovací
lžíci, které ne každý dobře snáší.
Po jeho zpracování je v počítači
vytvořena náhrada poškozeného zubu, která je během chvíle
zpracována pomocí speciálního
přístroje. Tato technologie
je s úspěchem využívána pro výplně a dostavby zubů, korunky,
krátké můstky i fazety.

(NE)ZNÁMÁ FLUORIDACE
V souvislosti s péčí o zuby se často mluví o fluoridaci. Víte ale, čím
vlastně přispívá ke zdraví chrupu nebo kdy a jak si ji dopřát?
Připravili jsme pro vás tři zajímavosti, které vám ji přiblíží.

F

luoridace je zjednodušeně řečeno
aplikace fluoridů. Zmiňujeme-li ji
v souvislosti s péčí o dutinu ústní,
existuje více způsobů, například
systémový, kdy je fluorid přidáván
třeba do pitné vody. Tak tomu ostatně do
90. let minulého století bylo i v České republice.
V současné době si oblibu získala především
místní neboli lokální fluoridace. Jejím cílem je
dostat do povrchových vrstev skloviny dostatečné množství fluoridů, které, především v tzv.
organické formě (např. aminfluoridy), přispívají
k lepší odolnosti zubu proti kyselinám vytvářeným bakteriemi zubního plaku a zároveň
zpomalují metabolismus a množení těchto bakterií. Navíc aminfluoridy ve srovnání s anorganickými fluoridy mají vyšší přilnavost ke sliznici
dutiny ústní a povrchu zubů. To má za následek
prodloužený účinek fluoridů na zubní sklovinu.
A co jste o fluoridaci možná nevěděli?

čistí. Při zpracovávání cukrů produkují tyto
bakterie agresivní kyseliny, které způsobují
úbytek minerálů v tvrdé zubní tkáni. Prvním
projevem vznikajícího zubního kazu je tak právě
demineralizace, jež na první pohled vypadá jako
bílá skvrna na zubu. Právě v této počáteční fázi
je ještě možné zamezit šíření zubního kazu, a to
důkladným ošetřením, tzv. fluoridací.

2

NENAHRAZUJE ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
Skutečnost, že může fluoridace zamezit
šíření zubního kazu, není v žádném případě
důvodem omezovat pravidelnou hygienu
dutiny ústní, která má nejdůležitější roli při
prevenci zubního kazu. Fluoridy jsou navíc
součástí složení naprosté většiny zubních past.
Intenzivnější lokální fluoridace je pak účinným
a vhodným doplněním správné péče o váš
chrup. Platí přitom, že byste si i před fluoridací měli zuby nejdříve důkladně vyčistit, aby
fluoridační gel mohl co nejlépe proniknout do
zubní skloviny.

1

MŮŽE ZASTAVIT ŠÍŘENÍ ZUBNÍHO KAZU
Zubní kaz je považován za jedno z nejčastějších infekčních onemocnění. Na jeho počátku
stojí bakterie zubního plaku, které se na zubech
usazují především v místech, která se špatně

3

LZE JI APLIKOVAT SNADNO I DOMA
Lokální fluoridaci máme často spojenou
s ordinací zubního lékaře. Existují však i pří-

pravky, které jsou vhodné i pro domácí použití.
Patří k nim léčivý přípravek elmex® gelée, který
obsahuje až 10× vyšší množství fluoridů než
běžná zubní pasta. Představuje tak prevenci
vzniku zubního kazu. Díky svým účinkům
navíc léčí počínající zubní kaz. Jeho použití je
snadné. Stačí jej jednou týdně kartáčkem nebo
vatovou tyčinkou nanést na povrch zubu a nechat působit. Po aplikaci ústa nevyplachujte,
přebytečný gel vyplivněte. Elmex® gelée, léčivý
přípravek, je k dostání pouze v lékárnách bez
lékařského předpisu. Vhodný je pro děti od
šesti let a dospělé. Více informací najdete na
www.elmex-gelee.cz.
Elmex®gelée je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé látky: směs aminfluoridů a fluorid
sodný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

ST P zubnímu kazu
STOP

elmex gelée
®

✓ Zubní kaz patří k nejrozšířenějším infekčním
onemocněním 21. století.

Zubní gel
Prevence a léčba
počínajícího zubního kazu

✓ V České republice má
zubní kaz nebo zubní výplň
86,4 % 15letých adolescentů.
✓ V dospělosti, mezi
35. a 44. rokem života, mají
obyvatelé České republiky
×týdně,
již v průměru 12,4 výplní 1snadná
a 3,4 chybějících zubů!*
aplikace
*Zdroj: 2006 – Národní epidemiologická studie,
Výzkumný ústav stomatologický, Praha

Lék k použití v dutině ústní

Vyzkoušejte intenzivní ﬂuoridaci doma pro:
✓ prevenci zubního kazu
✓ léčbu počínajícího zubního kazu
✓ ochranu hypersenzitivních zubů
Pro dospělé a děti od 6 let
Vhodný pro dlouhodobé použití
K dostání výhradně v lékárnách

Elmex® gelée je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé látky: směs aminﬂuoridů a ﬂuorid sodný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci!

www.elmex-gelee.cz

VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O SEXU…

Text: Jana Tržilová, foto: Shutterstock.com

To, že jsou muži trochu jiní než my, milé dámy, jistě
není žádnou novinkou. Pro tentokrát ovšem nechci šířit
ošklivé feministické názory ve stylu povídání o ochočených zvířátkách, ale předložit pravdy ryze vědecké.
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V matriarchátu platilo, že nejen krásná žena, ale i hezký muž
měli v sexu vyšší kurs. Oba byli v erotickém ohledu přitažlivější
než osoby ošklivější.
Až později se stalo, že muži s vyšším postavením a s měšcem
zlata u pasu se pro ženy stali přitažlivějšími, než muži krásní, zdraví a silní. Mocní muži dodnes ženám imponují a není
v tom často ani vypočítavost. Ženská tendence vdávat se za
muže zámožnější, s vyšším vzděláním a vyšším postavením
není ani tak biologicky podmíněna, spíš byla vypěstěna
patriarchátem. Tak se stává, že sexuálně přitažlivým alfa samcem může být obtloustlý, postarší připlešatělý pan generální
ředitel a nikoliv mladý, hezký, nadržený studentík s rudýma
ušima. To by se muži samozřejmě nestalo. Nikdy by nevyměnil
krásnou modelku za bohatou starou vdovu. Nebo snad ano?
To by ovšem znamenalo, že mezi některým ženami a muži
zase takový rozdíl není, a to samozřejmě není pravda.
Vědci a zároveň manželé Masters-Johnson jako první během
svých pokusů dokázali, že mužský a ženský orgasmus se od
sebe liší. Mužský orgasmus je přímočarý, zatímco ženský je
velmi variabilní. Sexuální reakce mužů jsou v podstatě stereotypní, mají čtyři fáze jako motor: vzrušení, fáze plató, orgasmus, fáze uvolnění.
Všichni muži mají tendenci reagovat přibližně stejně a rozdíly
mezi jednotlivými muži ve vlastním průběhu těchto čtyř fází
jsou poměrně malé. Muž se zkrátka rychle vzruší a po souloži
rychle opadne. A to přesně odpovídá jeho biologickému poslání, které měl po milióny let, a to aby samičku co nejrychleji
oplodnil.
Příroda potřebovala, aby semeno bylo dopraveno bezpečně

žovací orgány. Ženám se jednou měsíčně uvolňuje vajíčko
a jednou měsíčně mají menstruaci a to ovlivňuje jejich sexualitu. Mužům se tvoří spermie den co den a to rovněž ovlivňuje
jejich sexualitu specifickým způsobem. Mnohé se samozřejmě
váže k pradávnému poslání muže a ženy.
Úkolem samce bylo vyhledávat ovulující samice a kopulovat
s nimi. Úkolem samic bylo v době ovulace sehnat co největší
počet samců a kopulovat se všemi - aby jejich oplodnění bylo
stoprocentně zaručeno.
Stručně řečeno, zatímco samci kopulovali v průměru patnáctkrát měsíčně, ale vždy jen po jednom koitu, tak samice
kopulovaly tři dny za sebou v měsíci, ale třeba s dvaceti samci
denně. Ideálem dnešní doby je ovšem ne partnerku oplodnit, ale mít s ní krásný sex. Aby tomu tak bylo, měli bychom
o sobě navzájem něco vědět. Co takhle malá procházka lidskou sexualitou?

SEXUALITA MUŽE
Možná jste si už v praxi vyzkoušeli, že vzbudit touhu a vyvolat
mužovo vzrušení dokáže dostatečné podráždění kteréhokoliv
ze smyslů. Kombinace podnětů ještě zvyšuje jejich účinnost.
V okamžiku, kdy stimulace překročí určitý práh (přeskočí ta
správná jiskra), vyšle mozek nervové signály. Ty zpracují další
centra a k penisu přijde rozkaz k erekci. Vzrušení a pohlavní
styk prožívá muž, jak již bylo výše řečeno, v několika fázích:
fáze excitační – EREKCE
Po překročení prahu podráždění dostanou cévy penisu informaci o tom, že mají rozšířit svůj průsvit. Vyplavují se hormony,
zrychluje se srdeční činnost a zvyšuje se tlak. Do topořivých tě-

Proč je mezi mužským a ženským orgasmem takový rozdíl?
a co nejrychleji tam, kam patří. Po dosažení orgasmu a výronu
semene následuje u většiny mužů refrakterní fáze, kdy muž
není minuty, hodiny, či dokonce den schopen vyprovokovat
ani orgasmus ani erekci. Nereaguje na žádné sexuální dráždění a tuto fázi a její délku nelze vůlí ovlivnit. U žen je to jiné.
Jsou schopny pohlavních styků neomezenou dobu až do úplného fyzického vyčerpání. Ale existuje u nich i zároveň nesmírná různorodost sexuálních reakcí: od těch vášnivých, které nedají v noci sousedům spát, až po ty téměř netečné, které
mají slabý temperament, takže orgasmy s muži nějak zvlášť
neprožívají. Ženská orgastická variabilnost se dá vyjádřit
Gaussovou křivkou: na jednom pólu jsou ženy s mnohočetnými orgasmy a na druhém ty, které nejsou schopny k orgasmu
dospět.

SEXUÁLNÍ PARADOX
V sexuálním soužití muže a ženy lze tedy spatřit jistý paradox:
aktivním partnerem je sice muž, který je pudově výbojnější
a fyziologicky zcela jednoznačně pozitivnější, silnějším partnerem ovšem žena - potenciálně vždycky schopná styku ať už
jej prožívá či nikoliv. A pokud jej prožívá, je schopná prožít
řadu orgastických vrcholů v těsné blízkosti za sebou.
Proč je mezi mužským a ženským orgasmem takový rozdíl?
Základ rozdílného prožívání lze především nalézt v rozdílné
ženské a mužské tělesné fyziologii. Tak jako se od sebe liší
mužský a ženský mozek, liší se pochopitelně i jejich rozmno-

les přitéká rychle velké množství krve. Penis se zvětšuje, tuhne
a napřimuje.
fáze plato – SETRVÁNÍ EREKCE
Stálý stupeň vzrušení. Topořivá tělesa jsou zcela naplněná
krví. Díky svému několikanásobnému zvětšení utlačují odvodné žíly a krev nahromaděná v penisu nemůže unikat. Ztopořený penis je schopen soulože.
fáze vyvrcholení – ORGASMUS
Orgasmus přichází po stimulaci pohlavních orgánů. Kromě
soulože jej lze dosáhnout i náhradními aktivitami nebo sebeukájením (masturbací).
Při orgasmu se muži zrychluje činnost srdce, zvyšuje krevní
tlak a rozšiřují se zornice. Vyvrcholení je téměř vždy provázeno ejakulací. Při ní dochází ke krátkým, vůlí neovladatelným
stahům pánevních svalů a pohlavních orgánů. Z penisu vystřikuje tekutina se spermiemi (ejakulát). Ejakulaci provázejí
tělesně i psychicky příjemné prožitky. Mužský orgasmus trvá
méně než 10 vteřin.
fáze uvolnění
Po proběhlém orgasmu vzrušení zase rychle opadá. Tepny zužují svůj průsvit, žíly se rozšiřují a nahromaděná krev rychle
odtéká. Nastupuje tzv. refrakterní fáze, v průběhu které muž
není schopen dosáhnout další erekce. Délka refrakterní fáze
mezi jednotlivými pohlavními styky je závislá především na
věku. Pohybuje se od několika minut (u velmi mladých) k několika dnům (u starých).
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SEXUALITA ŽENY
Přístup žen k sexu je jak známo spíše citový. Jejich sexuální život je navíc ovlivňován menstruačním cyklem. Hormony, které
jej řídí, ovlivňují nejen sexuální touhu, ale i náladu. Přitom
všem ale záleží i na ženině individualitě. Podílí se na ní genetické vlohy, výchova, vzdělání, zdravotní stav, ale i psychická
vyrovnanost, sociální zázemí a partnerské vztahy. Určitou roli
hraje i používaná antikoncepce. Žena prochází při pohlavním
styku také obvykle několika fázemi:
fáze excitační
Zahajuje pohlavní vzrušení. Dochází k výraznému prokr-

ké pysky. Získávají purpurovou barvu. Orgasmus prožívá celý
organismus ženy. Zrychluje se tep i dech, mění se krevní tlak
a červená kůže na břiše, hrudníku a na krku.
fáze uvolnění
Prokrvení a zduření pohlavních orgánů ustupuje. Na rozdíl od
muže, u kterého na různě dlouhou dobu nastává neschopnost pokračovat v sexuální aktivitě, žena při pokračující stimulaci může dosáhnout dalších orgasmů.
Bože, a kde je orgasmus?
Slovo orgasmus pochází z řečtiny. Původně znamená „vzdouvat se“ nebo „rozžhavit se láskou“.

Slovo orgasmus pochází z řečtiny. Původně znamená
„vzdouvat se“ nebo „rozžhavit se láskou“.
vení a zarudnutí pohlavních orgánů. Malé stydké pysky
a klitoris zvětšují svoji velikost (zduřují). Prostředí v pochvě se
začíná zvlhčovat (poševní lubrikace). Stoupající napětí svaloviny prodlužuje pochvu a mění sklon dělohy.
fáze plato
V průběhu pohlavního styku pokračuje prokrvení a zduření
malých stydkých pysků a klitorisu. Udržuje se lubrikace poševních stěn. Zvětšený klitoris je přístupný přímému dráždění
penisem.
fáze vyvrcholení– ORGASMUS
Sexuální vyvrcholení ženy charakterizují rytmické stahy svalstva pánve, včetně svalstva dělohy. Někdy se i mění malé styd-
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Označuje se jím vyvrcholení rozkoše při pohlavním styku nebo
sebeukájení. Orgasmus provází pocit štěstí a uvolnění. Mladé
dívky obvykle potřebují k dosažení orgasmu více času. Vyvrcholení se u nich nemusí dostavit při pohybu penisu v pochvě,
ale díky stimulaci klitorisu. Někdy dosáhnou vyvrcholení až po
několika letech pohlavního života.

TIPY KE SNADNĚJŠÍMU DOSAŽENÍ ORGASMU:
Poznejte sama sebe a vyzkoušejte, co vás baví, zapojte při milování všechny své smysly, připravte si pro milování příjemnou
atmosféru, uvolněte se, zapomeňte na všechny rušivé myšlenky a především milování neberte jako „honbu“ za orgas

INZERCE
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mem ale jako hru. Vyzkoušejte sexuální
pomůcky, dobrým pomocníkem jsou například Venušiny kuličky. Zkuste vše, co
je vám příjemné.

A CO TAKHLE EROTOGENNÍ
ZÓNY?
Ženské i mužské tělo je velkou hádankou. Každému z nás se líbí něco jiného.
Někdy nás dokáže vzrušit jen jemný dotyk, jindy potřebujeme delší dráždění.
Místa na těle, která obzvlášť citlivě reagují na dotyky a hlazení se nazývají erotogenní zóny. Takovými „zónami“ může
být pokryto celé tělo. Některá místa jsou
však zaručená:
Uši
Jemné hlazení ušních boltců jejich líbání
nebo olizování špičkou jazyka vzbuzuje
ve většině mužů i žen slast a dokáže je
přivést k „šílenství“. Dráždění nervových
zakončení způsobuje příjemné mrazení
a rozkoš, která se přenášejí do celého
těla. Podobně příjemně mohou působit
i slůvka lásky šeptaná do ucha nebo příjemná hudba.
Oční víčka
Jemná kůže očních víček obsahuje
množství citlivých nervových zakončení.
Je to jedno z nejcitlivějších míst na lidském těle. Požádejte partnera, aby zavřel oči a pak mu jazykem přejeďte oční
víčka od středu k okrajům. Uvidíte, co to
udělá.
Nos
Vůně a sexuální vzrušení spolu úzce souvisejí. Obě pohlaví se vzájemně přitahují pomocí zvláštních látek nazývaných
feromony. Kromě vůně je ale také velmi vzrušující lehké pohlazení po hraně
nosu
Ústa
Ústa jsou nejdůležitějším „orgánem
vášně“. Polibky jsou známkou skutečné
náklonnosti. Různé druhy polibků zvyšují vzrušení a působí eroticky. Špička

hlazení rty a jazykem v oblasti krku
a šíje vyvolává příjemně vzrušující
mrazení, které probíhá dolů páteří a do
celého těla.
Dlaně a chodidla
Každá naše dlaň obsahuje přes 40 tisíc
nervových zakončení. Řadí se tak k jedné z nejvíce erotogenních zón na těle!
I když se to nezdá, hlazení, líbání, olizování ruky a jemné krouživé pohyby nad
zápěstím mohou být účinnou předehrou.
Podobné je to i s chodidly. Jemná masáž
prstů a plosek nohou zvýši jejich prokrvení a způsobí uvolnění celého těla.
Prsa
Patří mezi nejčastěji uváděné erotogenní
zóny. Prsní bradavky jsou doslova posety
konečky nervů, které přenášejí sexuální
stimulaci do celého těla. Bradavky se při
vzrušení zvětší a napřímí. Oblíbené je
dráždění jazykem a rty nebo jejich opatrné uchopení mezi zuby. Podobně příjemné může být i hlazení a jemné hnětení
a tisknutí prsou. I mužské bradavky jsou
důležitou erotogenní zónou.
Kříž
Na bederní oblast zad těsně nad zadečkem se často zapomíná. Většina lidí ji ani
za erotogenní zónu nepovažuje. Opak je
pravdou. Kůže v těchto místech obsahuje
opět velké množství citlivých nervových
zakončení. Krouživé pohyby palců při
masáži nebo jemné dráždění jazykem
mohou vyvolat rozkoš.
Zadeček
Citlivé hnětení a hlazení zadečku dráždí jeho nervová zakončení a způsobuje
vzrušení. Příjemné jsou také jemné dotyky jazykem nebo prsty.
Pohlavní orgány
Správně hádáte, že pohlavní orgány jsou
vůbec nejerotogenější místa lidského těla.
Při vzrušení se zvyšuje průtok krve jejich
cévami a stávají se citlivější na stimulaci.
Hlazení a dotyky v oblasti genitálu navozují příjemné pocity a zvyšují vzrušení.

a spodní část jazyka velmi citlivě reagují
na dotyk. Setkání dvou špiček jazyka
probouzí „erotický náboj“. Eroticky
působí i dráždění chuťových buněk.
Poproste partnera, aby zavřel oči
a zkusil hádat, které lahůdky mu
právě vkládáte do úst.
Krk
Polibky, jemné kousání a sání nebo
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Nejcitlivějším místem ženského genitálu
je klitoris. U muže takové místo najdete
na spodní straně žaludu. Návod jak za každých okolností vzrušit ženu nebo muže
neexistuje. Stejně tak nikdo nevymyslel
mapu lidského těla, podle které by šlo
dojít až k vyvrcholení. Některé „opěrné
body“ však není od věci znát. A hlavně je
důležité nebát se experimentovat…

INZERCE

Návod jak za každých okolností vzrušit ženu
nebo muže neexistuje.

Text: Iva Nováková, foto: Shutterstock.com a archiv Jany Smolové

EXISTUJÍ
VĚCI MEZI
NEBEM
A ZEMÍ…
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KDO Z NÁS BY SI NEPŘÁL
VIDĚT DO BUDOUCNOSTI.
VĚDĚT, CO PŘIJDE, ČEHO SE
NEMUSÍM BÁT A ČEHO SE
NAOPAK VYVAROVAT. JSOU
LIDÉ, KTEŘÍ VĚDÍ VÍC, NEŽ
MY OSTATNÍ
A EXISTUJÍ METODY, KTERÉ
POODHALUJÍ LECJAKÁ
TAJEMSTVÍ…
JAK OBECNĚ FUNGUJE
VÝKLAD KARET?

„Duchovním poradenstvím se lidé zabývají již od pradávna,“
vysvětluje kartářka Jana Smolová. „Dříve využívali k těmto
službám destičky, palmové listy, čajové lístky, kávovou sedlinu, kameny apod., ze kterých četli rady klientům. V dnešní
době 21. století už je to hlavně o výkladu z karet. Karty nám
ukazují směr, cestu, radí, pomáhají. Je to vše o práci s intuicí
a naladění se na klienta, ostatní už jde samo a informace, které se má klient prostřednictvím výkladu karet dozvědět, se
zobrazují na zázračných obrázcích. Čím více se naučíme pokory a vděčnosti, tím více budeme podporováni. Věřte, že Bůh
velmi dobře věděl, komu tento dar předat a z jakého důvodu.
Nic není náhoda.
Jsou různé druhy klientů, různé způsoby, jak si přečíst v jejich
duši. Já hodně spoléhám na numerologii, hodně nám poví
i datum narození, zjistíme z něj karmické zátěže, to jak klient
svůj život vede, jestli jde správnou cestou a hlavně to, zda tu
plní své úkoly. Dozvíme se, co má v tomto životě pochopit
a jak je stará jeho duše. To jsou všechno důležité aspekty, podle kterých se já, jako duchovní poradce rozhoduji jak postupovat a pomoci…“, vysvětluje kartářka.

K ČEMU SLOUŽÍ RITUÁLY…
Samozřejmě nejde jen o to, problém najít, ale i s ním nějakým způsobem začít pracovat. K tomu slouží například
rituály.
„Ano, rituály, seance i čištění. To vše je o práci s energií,
s bloky a překódováním. Aby se např. manželka dokázala odpoutat energeticky od svého muže tyrana, je nutné
jí vše překódovat v hlavě. Jinak se bude jen cyklit v kruhu.
Úžasně také fungují na bloky v hlavě, v otázkách hubnutí,
či třeba posílení financí. Pokud si pořád dokola opakujeme,
chtěla bych být hubená, ale stejně nezhubnu, jen si to zablokujeme, ale zhubnout se nám nepodaří. Stejně to

Zdravý životní styl Podzim 2018 | 89

TÍSŇOVÁ LINKA K POMOCI
Kartářka je často pro lidi poslední možností. Když medicína
selže, nebo nedává dostatečné odpovědi, když lidé zoufale
touží po naději, dost často vytočí číslo a čekají zázrak…
„ Bohužel ano, hodně se stává, že jsem pro klienty poslední alternativní nadějí,“ přitakává paní Jana. „Je to těžké,
náročné a hodně bolavé, zvláště, když jde o ty nejmenší pacienty. I tady se nemocní dělí na karmicky nemocné
a pacienty, kteří si z větší části za nemoci mohou sami. Každý z nás musí pochopit svůj život i duši. Pokud se tak nestane, vážně onemocníme. Pak často přijde nový start a nová
šance a je to jen a jen o nás.“
Někteří nemocní dávají přednost tomu, navštívit toho, kdo
pracuje s alternativními metodami osobně, jiní chtějí anonymitu a práci po telefonu. Je mezi tím nějaký významný
rozdíl?
„Samozřejmě je vždycky lepší osobní kontakt z očí do očí.
Nicméně já třeba dokážu pomoci, poradit stejně dobře
i přes telefon. Práce na dálku je o dokonalém napojení
a propojení, postačí k tomu hlas a datum narození klienta.
Klient poté obvykle zaznamená nějakou změnu. Je to dost
individuální a specifické, ale většina klientů to pocítí velmi
intenzivně, často jako úlevu, změnu nálady. Jsou veselejší,
klidněji spí a mají pocit hřejivého klidu. Pak jsou tací, kteří
naopak pláčou, mají depresi a úzkost. Po pár dnech se energie ustálí a vše se uklidní,“ vysvětluje kartářka.
Většina klientů hledá odpověď na otázky typu: Kdy potkám
toho pravého? Kde ho najdu? Bude krásný? A bude bohatý?
„Kéž by to bylo tak jednoduché,“ usmívá se paní Jana.
„Máme v sobě neustále vizi krásné a dlouhé lásky, plné
štěstí, hojnosti, dárků, domů u moře. Bohužel to tak úplně
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nefunguje. Pokud odpovíme na tyto otázky přijdou na řadu
práce, podnikání, soudní spory a v poslední době se více
rozmáhá i starost o naše domácí mazlíčky. Vždy se snažím
k lidem přenést jednoduchý, základní princip - Žijme tak,
abychom byli šťastní, pokorní, veselí a pomáhali ostatním.
Jedině pak zjistíme, že je náš život naplněný a máme sami
ze sebe radost….“, říká Jana Smolová.

FIRMA ZN. KARTÁŘKA
Mnozí z nás mají v sobě možnost vidět záblesky budoucnosti. Jak se ale k této práci dostat? Kde vzít odvahu nabídnout své služby ostatním?
„ Já jsem se k práci s energií a kartami dostala díky svému exmanželovi, hodně mě naučil a v mé práci posunul,“
svěřuje se se svou zkušeností kartářka Jana. „Je to člověk,
který je velmi karmický, zdravotně zatížený. Tenkrát jsem
hledala způsob, jak mu ulevit a pomoci. Tím začala moje
cesta práce s energií a automatickou kresbou. Možností je
samozřejmě nespočet. Počínaje různými druhy masáží, přes
reiky, léčitelství, čakry, čištění aury, energetické ochrany
a mnoho dalšího. Energie znamená používat své myšlenky,
využívat sílu, představivost, dodávat ji různé barvy, symboly
a hlavně pocity...,“ vysvětluje.
Člověk obvykle to, že je jiný, objeví už v dětství. Už tehdy se
nějak vymyká, jinak vše kolem sebe prožívá.
„Ano, i já jsem byla zvláštní dítě, které moc nezapadalo do
dětských kolektivů. Už od mala jsem se cítila „ jiná“, dokázala jsem spoustu věcí vycítit, vnímat, zdály se mi sny, které
se plnily. Výklad karet a duchovno mě začaly více zajímat ve
čtrnácti letech, kdy jsem poprvé držela v ruce mé nejoblíbenější mariášové karty. Poté jsem výklady karet začala praktikovat na svých nejbližších. Vlastně tomu ani nemohlo být
jinak, vyrůstala jsem v tom, máme to v rodině jak z matčiny
tak z otcovy strany. Jen doufám, že mé děti touto náročnou
cestou nepůjdou…,“ končí povídání kartářka.

INZERCE

funguje i v případě vážných věcí jako jsou zdravotní problémy… Vše je důležité vnímat a brát s pokorou, hranice mezi
světlem a tmou je velmi tenká…,“ doplňuje Jana Smolová.

OSUDOVÁ CESTA
K LÁSCE

p ra v d i v é p ř í b ě h y

Vzbudil mě hlad. Kromě té kávy v kavárně,
kde jsme zastavili, když jsem omdlela v autě,
jsem vlastně celý den nic nejedla. Musí tady
být někde jídelna, říkám si a sejdu dolů do
přízemí hotelu. Otevírám přivřené dveře
do místnosti, kde se svítí a opět jej spatřím.
Sklání se nad kulečníkovým stolem a zaměřuje tágo. „Šípková Růženka se vyspala,“
řekne sametovým hlasem, který mne celou
pohltí. Všechny otázky se mi rázem rozplynuly v hlavě, zůstala jen jedna strohá věta:
„Mám hlad“. Při těchto slovech zpozorní,
zvedne obočí a šibalsky se usměje: „Já taky,
když tě vidím“. Po nekonečně dlouhé vteřině
dodá: „Berta na tebe taky myslela a nechala
ti tady večeři, najíme se spolu?“ Takové nabídce se nedalo odolat. Po chvilce stojíme
před nachystaným stolem pro dva, Petr mi
podává číši vína: „...tak na nás a na tvou osudovou cestu...“ Rozbušilo se mi srdce, přesně
tak nazvala můj lázeňský víkend kartářka.
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ZÁZRAČNÝ
SOMAVEDIC
Přiznám se, že v případě různých alternativních metod jsem vždy zdravý skeptik.
Co si neosahám, tomu nevěřím. Proto když jsem dostala nabídku vyzkoušet přístroj
Somavedic, o kterém jsem toho do té doby poměrně dost četla, byla jsem hodně zvědavá. Opravdu je to taký zázrak, jak slibovaly všechny recenze?

Jak to ale celé funguje?
Nejprve pro ty, kteří nevědí, o co se jedná, malé představení přístroje.
Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál
„vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o minerálech, 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 kamenů. Somavedic v sobě takových kamenů
ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen na
principu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud totiž
konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, dokážou vzájemně
se podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná 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, pomoci mu s regenerací
a hojením. Zlepšit mu kvalitu spánku, zprůchodnit lymfatický systém. Prostě zvýšit kvalitu života. Prostě znělo
to trochu jako malý zázrak, na který jsem byla hodně
zvědavá.

Začínáme…
Každý začátek je těžký a i tahle cesta za zdravím ale
neměla být bez komplikací. Přístroj má podle Ivana
Rybjanského silné detoxikační účinky, což nemusí být
zpočátku příjemné. Člověk může mít třeba problém
usnout, bolí ho hlava a podobně. Pak to ale začne…
„V první fázi se určitě zlepší kvalita spánku, tak po týdnu. U dětí prakticky okamžitě, ty nemají přece jen takové zátěže. V další fázi se začne tělo zbavovat parazitů
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a energetických bloků, zprůchodňuje se lymfatický systém – v této fázi může člověk prodělat něco jako chřipku,“ vysvětluje tvůrce, jak probíhá „ladění“ frekvencí
a rušení škodlivých zón, ať už těch ze Země, nebo vln
z elektroniky. „Každý Somavedic je v podstatě originál
a na každého působí trochu jinak. Souvisí to i s jeho
osudovou cestou,“ vysvětluje netradiční konstruktér.
Jeho slova mohu během týdne do slova do písmene potvrdit. Přístroj jsem umístila tak, aby nás nejen naladil
doma, ale aby okruh 50 metrů, po které působí, zahrnul i naši redakci, jejíž členové ovšem neměli zpočátku
o jeho existenci ani tušení, abychom mohli vyloučit placebo efekt.
Věci se začaly dít takřka okamžitě. První noc jsme nebyli
schopni vůbec usnout, bolela nás hlava a celkově jsme
měli pocit velké únavy. Ta postupně odeznívala, ovšem
ke konci týdne se objevily jiné problémy. Polovina z lidí
prodělala jakousi střevní chřipku, druhá bolesti kloubů,
svalů. Obojí trvalo od 24 do 48 hodin. Zvláštní bylo, že
se příznaky dostavily u tří ze šesti lidí prakticky ve stejnou dobu. Další týden jsme měli pocit, že se nic moc
neděje, tedy co se týká posunu k lepšímu. Kolegyně,
která trpí na migrény, si stěžovala na soustavnou bolest
hlavy, syn, který má problémy s průjmy, měl problémy
ještě větší. Ani zázrak u pejska, který se dlouhodobě
léčí s poškozenými střevy se nekonal a žádné zlepšení nepřišlo. Přiznám se, že už jsme byli v pokušení přístroj vypnout. Vždyť nepomáhal, spíše situaci zhoršoval
a nebýt recenzí, kde lidé děkovali konstruktérovi a objednávali si další a další přístroje, asi bychom to vzdali.
Pak se to ovšem stalo…

Zázrak přišel...
Prakticky ze dne na den ale přišel zvrat. Asi první se
projevil u pejska, ostatně, pan Rybjanský říkal, že zvířata reagují nejcitlivěji. Štěně, které prakticky od na-
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rození trpělo vleklými průjmy a onemocněním střev
bylo náhle první, druhý, třetí týden bez obtíží… Začalo
prospívat a nabírat kila. Poté začal přístroj působit i na
nás. Ještě týden před tím jsme se v práci cítili unavení
a bez energie, nic nešlo a nic se nikam neposouvalo.
Najednou jako by přišel nový impuls. Začali jsme pocit,
že všechno zvládneme a obchodní výsledky letěly nahoru jako zázrakem. Všichni se nějak začali i víc usmívat
a nějak nikdo neměl chuť na hádky kvůli maličkostem.
Prostě, jakoby se najednou rozsvítilo, nebo vyšlo slunce
po dlouhé zimě. Přesněji to asi ani nejde nazvat. I příchozí začali říkat, jak rádi k nám přijdou a jak se dobře
cítí.
Zvláštním znamením byl také úklid. Najednou jsme
všichni měli potřebu mít kolem sebe uklizeno. V jednu

chvíli byly popelnice úplně přeplněné. I já doma jsem
měla najednou nové poličky ve spíži, knihovničku na
knížky, najednou jsme nutně potřebovala přesadit kvě
tiny, koupit nové povlečení, umýt okna. Prostě přišel
čas uklidit v sobě i kolem sebe…

Somavedic je návykový...
Pravdou je, že už chápu, když někdo řekne, že je Somavedic návykový a že si kupuje další a další modifikace.
Člověk bez toho pocitu pohody a bezpečí prostě nechce
žít. Za týden jedeme na dovolenou a co myslíte? Somavedic jede samozřejmě s námi…
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Text: Jana Tržilová, foto: Shutterstock.com

SVĚT

V RŮŽ
VÝCH

BARVÁCH

94

| Zdravý životní styl Podzim 2018

JE HEZKÝ, VOŇAVÝ A PROZÁŘENÝ SLUNCEM. A NENÍ TAK DALEKO, JAK BY SE MOHLO
ZDÁT. VLASTNĚ JE TO TENTÝŽ SVĚT, V JAKÉM VŠICHNI ŽIJEME, JEN VIDĚNÝ Z JINÉHO
ÚHLU. Z ÚHLU ČLOVĚKA, KTERÝ K ŽIVOTU PŘISTUPUJE POZITIVNĚ.
PŮL KILA ŠTĚSTÍ A DESET DEKA HUMORU DŮKLADNĚ ZAMÍCHÁME A PŘISLADÍME
DVĚMA VRCHOVATÝMI LŽÍCEMI OPTIMISMU. ALE NE, DĚLÁM SI SAMOZŘEJMĚ
LEGRACI. OPRAVDOVÝ RECEPT NA POZITIVNÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTU A S NÍM SPOJENOU
SPOKOJENOST SPOČÍVÁ V NAŠÍ SCHOPNOSTI, JAK SE UMÍME VYPOŘÁDAT SE
STAROSTMI. POKUD S TÍM MÁTE JEN TROCHU PROBLÉM, JSTE PESIMISTIČTÍ, SMUTNÍ,
NAZLOBENÍ, NEMOCNÍ NEBO APATIČTÍ A TO VÁM ZA TO PŘECI NESTOJÍ.
RÁNO OČIMA PESIMISTKY
Určitě jste to už někdy zažila. Probudí vás nepříjemné zadrnčení budíku. Venku prší. Vstanete a jdete se napít do kuchyně. Je tam pěkný nepořádek, všude se něco válí, protože od
včerejšího rána nikdo neuklidil. Raději přivřete oči a jdete do
koupelny. Pohled do zrcadla vám také na náladě nepřidá –
připadáte si rozcuchaná, strhaná, trápí vás kruhy pod očima.
“Takhle přeci nemůžu mezi lidi.” Jak
se na sebe mračíte, vypadne vám navíc
z ruky lahvička s krémem a rozbije se
na kusy. “To zase bude den,” řeknete
si a v duchu uvažujete o tom, jaké další
nepříjemnosti vás mohou ještě potkat.
Jestli to zatracené auto nenastartujete, budete muset běžet na autobus.
Přijdete do práce pozdě a k tomu ještě
splavená. Nejraději byste se na všechno vykašlala, ulehla do postele a litovala se: “Proč zrovna já musím mít takový život? Proč mi všechno nejde tak
dobře jako jiným?” Poznáváte se? Pokud ano, tak buď máte zkrátka špatný
den nebo patříte do klubu pesimistů.
A s tím byste měla něco dělat. Víte třeba, že optimisté mají rýmu méně často
než pesimisté? Souvislost mezi životním
postojem a nemocí zkoumali odborníci
univerzitní kliniky v Hamburku spolu
s experty zdravotní pojišťovny techniků (TK) a s britskými vědci. Badatelé zkoumali 43 žen a 37 mužů. Zaměřili se na ně
v době zkouškového období. Psycholog TK Heiko Schulz uvedl, že podle výzkumů stres zatěžuje imunitní systém a vystresovaní lidé bývají náchylnější k nemocem. A nejenom to.
Lidem, kteří se dovedou na svět usmívat a nepříjemnosti háží

za hlavu, se skutečně žije mnohem lépe. Tito lidé jsou přesvědčeni o tom, že jejich život bude takový, jaký si ho udělají.
A spousta věcí jim díky domu vychází. Proč byste to tedy nezkusila také? Možná namítnete, že životní optimismus vám
nebyl dán do vínku. Nebo, že se snažíte, ale ono to nejde.
Proč tomu tak je? V psychologii se termíny pohoda a spokojenost definují jako subjektivní emoční stavy. Slovo “subjektivní” je velmi důležité, protože co přináší
pocit štěstí a spokojenosti jednomu, může být
pro druhého břemenem. Individuální rozdíly
v prožitcích jsou obrovské. Jsou lidé, kteří žijí
ve spokojeném vztahu, jsou zdraví, mají práci, která je baví, netrpí nedostatkem peněz
a z pohledu ostatních jim opravdu nic nechybí. Přesto vnitřně spokojení být nemusí. A co
udělat proto, aby spokojení byli, se snaží zjistit například pozitivistiští psychologové nebo
poměrně nová disciplína “psychologie osobní
pohody”. Štěstí zkoumají vědci, na celém světě vznikají ústavy pro kvalitu života a dokonce vychází časopis pro výzkum štěstí Journal
of Happiness Studies. I přesto se ale stále dočítáme, že počet subjektivně šťastných a nešťastných lidí je víceméně konstantní.

Lidem, kteří se
dovedou na svět
usmívat
a nepříjemnosti
háží za hlavu,
se skutečně
žije mnohem
lépe.

PROČ NEJSME SPOKOJENÉ?

Definice optimismu obecně zní očekávání
žádoucí budoucnosti. V obecném povědomí
jsou optimisté chápáni jako lidé, kteří očekávají, že se jim
bude dobře dařit, že vše dopadne dobře, a naopak pesimisté
jsou chápáni jako lidé, kteří očekávají, že se jim přihodí něco
zlého. Samotný původ optimismu/pesimismu není dosud zcela objasněn. Zdá se, že v jeho původu hraje roli i dědičnost.
Pocit vnitřní spokojenosti se i mění v jednotlivých kulturách.
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spokojená, kdyby se jí podařilo zhubnout. Co zkrátka člověk,
to jiný žebříček hodnot, co činí spokojeného jednoho, může
nechat chladného druhého.

POZOR NA SEZÓNNÍ DEPRESE

Světová zdravotnická organizace provedla v pětašedesáti
zemích studii na toto téma, podle které nejspokojenější lidé
překvapivě žijí v Nigérii, jedné z nejchudších zemí třetího světa vůbec. Za velmi šťastně se tu považuje 70 procent Nigerijců.
V první čtyřce je dále Venezuela, Salvador a Portoriko, Češi
skončili až třicátí třetí. Místa na konci žebříčku patří Arménii,
Rumunsku a Rusku. Výzkum ukázal i to, že v rozvinutém světě
se procento šťastných od druhé světové války vůbec nezvýšilo, i když životní úroveň vzrostla mnohonásobně. V jiném
výzkumu bylo zjištěno, že muži a ženy čerpají pocit spokojenosti z rozdílných věcí. Čtyřicet procent mužů označilo za
zdroj spokojenosti sex a třicet procent vítězství oblíbeného
sportovního týmu. Celých sedmdesát procent žen je spokojených, když mohou pobývat s rodinou. A každá čtvrtá by byla

Pusťte si
krásnou hudbu
nebo začněte
zpívat
– to změní
vaši emoci
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Většina populace reaguje negativně na nedostatek světla, zejména slunečního. Projeví se to často při zamračených dnech
bez sluníčka nebo při náhlém zkrácení dne, když přichází
podzim. Poznáte to jako změnu nálady – celkové zhoršení
nálady, pro něž neexistuje jiný zjevný důvod. Mohou se objevit i další jevy, jako je nesoustředěnost, větší únava, skleslost, podrážděnost nebo noční nespavost. U citlivějších nebo
stresovaných osob přerůstá tento stav v těžkou melancholii,
ztrátu temperamentu, energie a u dvou procent postižených
dokonce končí sebevraždou. Ale vraťme se k průměrné populaci: reakce na nedostatek sluníčka je normální a dokonce se
diagnostikuje – jako porucha SAD – sezónní afektivní porucha (Seasonal Affective disorder). Lidově se též říká sezónní
deprese. V České republice se podle hrubých odhadů týká trvale více jak čtvrt miliónu osob. V menší míře zažije podobnou reakci na nedostatek slunečního svitu většina globální
dospělé populace, s výjimkou lidí žijících trvale v tropech.
Jedná se tedy o psychoneurotickou poruchu různé zdravotní
závažnosti, často naštěstí jen přechodnou. Pokud se vám bez
důvodu, zejména ve dnech, kdy nastoupí pochmurné ,,tmavé“ počasí, zhorší nálada, můžete si vsadit na to, že se jedná
o SAD. Prohloubit SAD pak může stres a jiná zátěž.
SAD byla poprvé popsána v USA v roce 1982. Od roku 1986
má v USA, Japonsku a několika dalších zemích diagnostické
označení a je léčena pojištěně různými metodami jako kterákoli jiná nemoc. Příčinou této poruchy je reakce na dlouhodobější nedostatek denního slunečního svitu a v malé míře i přirozeného slunečního tepla. SAD se zpravidla objeví ve dvou
případech či jejich kombinaci:
1) tehdy, když je nedostatek slunečního svitu vyvolán konkrétními zhoršenými atmosférickými podmínkami v průběhu
jednotlivých ročních období.
2) když je dotyčná osoba nucena měnit denní chod svých biologických hodin – cirkadiánních rytmů, např. prací v noci nebo
opakovaným překonáváním časových pásem při cestování letadlem.

RELAX

PŘÍJEMNÁ RELAXACE PO NAMÁHAVÉM DNI?
CHCETE SE ZBAVIT NAPĚTÍ A DEPRESE?
VYZKOUŠEJTE RELAXAČNÍ KOUPEL.

Sůl do koupele s vůní lesa,
která přináší celkový pocit
klidu, levandulová, která
osvěží i zklidní vaše unavené tělo. Tyto a další přírodní
koupelové soli vám dopřejí
příjemnou relaxaci a navíc
krásně provoní pokožku.
Která osloví právě vás?

WWW.ZDRAVIBEZCHEMIE.CZ
INZERCE

Vynikající proti depresi
je AVS přístroj Laxman
Technologie, kterou vyvíjeli i nositelé
Nobelových cen, má výborné účinky pro
eliminaci depresí a pro psychiku celkově.
AVS přístroj umožňuje i světelnou terapii.

,,Trpěla jsem celý život těžkými
depresemi. Z toho vznikla
i nespavost. Pomohl mi až AVS
přístroj Laxman.”
Alena Sladká, Praha, 67 let
23 let zkušeností: AVS přístroje
doporučují uživatelé i lékaři.

Účinky:










Redukuje a léčí deprese a úzkosti.
Rychle zbaví stresu, únavy, nespavosti.
Navozuje automatickou relaxaci.
Zrychluje učení, pomáhá při ADHD.
Dodá nadprůměrnou psychikou odolnost.
Dalších 40 možností - hlavně pro psychiku.
Jednoduché používání na doma.
Garantovaná účinnost: přes 98%.
Používají také lékaři a léčitelé.

Více na: www.psychowalkman.cz

Objednejte si tištěný KATALOG:
Pošlete běžnou SMS s adresou a slovem
STYL na tel: Čechy: 774 444 795
Morava: 778 035 563

ZDARMA

Katalog zasíláme ihned.
Přidejte emailovou adresu a dostanete ještě
zdarma E-book: ,,Jak přežít v dnešním světě.”

Nákup + vyzkoušení:
Prodejny Praha, Brno a další.
Zdravý životní
styl Podzim
2018 | 97
Eshop:
www.galaxy.cz

5 KROKŮ
KE SPOKOJENOSTI
MĚJTE SE RÁDA
Opakujte si to několikrát denně a neváhejte ta slova říct i
nahlas, třeba i pro pohledu
do zrcadla. Pokud je už říkáte,
měla byste jim také věřit.
Nelíbí se vám vaše postava,
oči, nos, ruce? Podívejte se na
všechny tyto partie pomalu,
s rozvahou, ale hlavně s úřesvědčením, že na nich
najdete alespoň detail, který je zajímavý a může je ve
vašich ale i cizích očích udělat hezkými.

POSILUJTE SVÉ
SEBĚVĚDOMÍ
Ale pozor! Cílem pozitivního vnímání není jen sebeláska. Stejně jako na sobě,
hledejte krásu i okolo.
Je jí dost, jen ji vidět!

NAUČTE SE
VDĚČNOSTI
Vděčnost je mocná metoda, kterou můžete změnit svou energii a přivést
si do života to, po čem toužíte. Buďte vděčny za to,
co máte. Napiště si seznam věcí, za které jste vděčny.
Začněte být vděčny za všechny věci, ze kterých máte
radost. Jakmile začnete vnímat jinak to, co už máte,
začnete přitahovat víc pozitivních věcí. Když začnete
přemýšlet o všech věcech ve vašem životě, za které
jste vděčni, užasnete nad nekončícím přílivem myšlenkek o dalších věcech, za které můžete cítít vděčnost.

VIZUALIZUJTE SI SPLNĚNÍ SVÝCH
TUŽEB A PŘÁNÍ
Vizualizace je
metoda, při níž si
v myslivytváříte
představy
a těšíte se z toho,
po čem toužíte.
Když si něco vizializujete, generujete
mocné myšlenky
a pocity, že už teď,
co chcete, máte.

ULEHEJHTE S POZITIVNÍMI
MYŠLENKAMI
Na konci každého dne, než půjdete spát, si projděte
události onoho dne. Jakékoli události nebo okamžiky,
které neodpovídají tomu, co jste chtěli, si znovu přehrajte v mysli tak, jak byste si přáli, aby proběhly.

98

| Zdravý životní styl Podzim 2018

Základem pozitivního
přístupu k životu jsou
pozitivní myšlenky.
ŘEŠENÍ NEDOSTATKU SLUNÍČKA A SAD
SV praxi se dnes SAD čím dál častěji léčí tzv. luminoterapií,
označovanou též někdy za světelnou terapii. Jde vlastně
o lampu, která vyzařuje speciální světlo. V posledních letech
se používají k léčení, a to i domácímu, i AVS přístroje – psychowalkmany. AVS přístroj upravuje celkové biorytmy: vyrovnává
disbalance v chodu biologických hodin, cirkadiánních a jiných
rytmů, zlepšuje pohotovostní relaxační reakci a hlubokou relaxací zvyšuje produkci endorfinů, které eliminují jakékoliv
chmurné nálady. Za druhé, a to je významnější, se podílí na
léčbě SAD světlo, které AVS přístroj vysílá z brýlí.
A co dál udělat proto, aby byl člověk spokojený?

ODPOČÍVEJTE
Stejně jako tělo potřebuje i pozitivně nabitá mysl odpočívat.
Nemusíte za všech okolností zvládnout, co se od vás žádá. Ve
skutečnosti je totiž vaše okolí zvyklé očekávat jen to, co mu
dovolíte. Nesnažte se tedy za kždou cenu stihnout vše sama
a hoďte občas nějakou tu starost za hlavu. Svět se nezboří.

RELAXUJTE
Naučte se vypnout, když je toho na vás moc. Tak jako jste si
našla denně hodinku na posilování svalů, najděte si několik
minut na duševní relaxaci. Zavřete oči a myslete nejprve na to,
že se chcete uvolnit. Pak přinuťte svůj mozek, aby se oprostil
od všeho, co vás zatěžuje a přeneste se myšlenkami na nějaké
krásné místo. Po několika minutách se budete cítit dokonale

uvolněná. A pokud ne, dopřejte si relaxační koupel. Relaxační koupelové soli
vás i v prostředí domova přenesou do
lesa, či k moři a pomohou vám se velmi
snadno uvolnit. Ve voňavé koupeli zapomenete na všechny starosti. Mnohé
z nich navíc pomohou i s dalšími problémy, jako je třeba ekzem, či suchá pokožka.

MYSLETE POZITIVNĚ    
Z toho všeho je jasné, že je lepší být
optimistou než pesimistou a jak na to?
“Základem pozitivního přístupu k životu jsou pozitivní myšlenky,” píše v knize
Tajemství, což je jakási bible spokojeného života, její autorka Rhonda Byrne.
A tyto myšlenky si ohlídáme pomocí
pocitů, které nám velmi rychle řeknou,
jakým směrem se naše myšlenky ubírají. “Zkuste se zamyslet nad tím, kdy se
vaše pocity náhle zhoršily. Možná to
bylo tehdy, když jste se dozvěděli nějakou špatnou zprávu. Ten nepříjemný pocit v žaludku byl okamžitý,” píše
Rhonda Byrne. Pocity nám podle ní
dávají okamžitý signál, jak právě myslíme. “Máte dva druhy pocitů – dobré
a špatné,” vysvětluje ve stejné knize Lisa
Nicholsová, spoluautorka Slepičí po-

lévky pro afroamerickou duši. “Rozdíl mezi
nimi znáte, protože s prvními se cítíte dobře
a s druhými mizerně. Jde o depresi, zlost,
hněv, vinu,c ož jsou pocity, které vás svazují.
Pravým opakem je stav, kdy máte dobré emoce a pocity. Vzrušení, radost, vděčnost, láska.
Představte si, kdybychom se takto mohli cítit
každý den.” Lisa právě uhodila hřebíček na
hlavičku. Abychom byli optimisty, musíme
se dobře cítit. A toho můžeme dosáhnout
několika způsoby. “Pusťte si krásnou hudbu
nebo začněte zpívat – to změní vaši emoci,”
radí Bob Proctor, autor mezinárodního bestselleru You Were Born Rich. “Nebo na něco
nádherného myslete. Na dítě nebo někoho, koho upřímně milujete, a soustřeďte na
to svou pozornost. Opravdu si tu myšlenku
udržujte v mysli. A všechno ostatní až na tu
myšlenku zablokujte. Ručím vám za to, že se
budete cítit dobře. Vytvořte si seznam několika “posunovačů”, což jsou věci, které jsou
schopné rázem změnit vaše pocity. Krásné
vzpomínky, budoucí události, legrační momenty, příroda, člověk, kterého milujete,
oblíbená muzika. Když potom budete rozlobení, nebo frustrovaní, uchylte se k tomuto
seznamu a zaměřte se v něm na jendu věc.
Různé věci vás posunou v rozdílnou dobu,
a tak pokud jedna nebude fungovat, přejděte k jiné.”

Nesnažte se tedy
za kždou cenu
stihnout vše sama
a hoďte občas
nějakou tu starost
za hlavu.
Svět se nezboří.
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LÁZNĚ
PRO
VŠECHNY

100

CÍTÍTE, ŽE POTŘEBUJETE TROCHU ODPOČINKU A RELAXACE?
CHCETE BÝT FIT A VYCHUTNAT SI POCIT, ŽE VÁS NĚKDO
DOSLOVA HÝČKÁ? NEVÁHEJTE, A PŘIJEĎTE DO ČESKÝCH LÁZNÍ!
NĚKOLIKASETLETÁ TRADICE, PŘES TŘICET LÁZEŇSKÝCH MÍST
ROZESETÝCH PO CELÉ ZEMI, NĚKOLIK STOVEK LÉČIVÝCH PRAMENŮ
A BOHATÁ NALEZIŠTĚ LÉČIVÉ SLATINY – TO VŠE DĚLÁ Z ČESKÉ
REPUBLIKY JEDNU ZE SVĚTOVÝCH LÁZEŇSKÝCH VELMOCÍ.
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Unikátnost, úžasná tradice, blahodárné účinky jedinečných
přírodních léčivých zdrojů, kvalifikovaný a přátelský personál,
specifická architektura, genius loci… A tak bychom mohli pokračovat. Tím vším a ještě mnohem více se mohou pochlubit
české lázně. Lázeňství můžeme právem považovat za české
rodinné stříbro. Již v dávné historii objevili kouzlo českých
lázních mnozí významní hosté z tuzemska i zahraničí. I v současnosti si české lázně udržují vysoký standard služeb a jsou
vyhledávané klientelou nejen z ČR ale i z celého světa. Objevte české lázně i vy!

TRADICE A VÝZNAČNÍ HOSTÉ
O počátcích české lázeňské péče se hovoří již V 15. století.
Avšak prameny v Teplicích v Čechách jsou známy již z doby
před 2000 lety a patří k nejdéle známým a intenzivně využívaným ve střední Evropě. Česká lázeňská místa zaujímají význačné pozice na celosvětovém trhu lázeňství, kterých dosahují
kombinací tradičního využívání přírodních léčivých zdrojů
s moderními léčebnými a rehabilitačními metodami.

SLAVNÍ NÁVŠTĚVNÍCI
Mnoho význačných hostů objevilo a stále objevuje půvab
a jedinečnou atmosféru lázeňských míst a lázeňských pobytů.
Jedním z prvních návštěvníků lázní byl císař Svaté říše římské
a král český Karel IV., který při svých honech v lesích okolo
tehdejšího královského hradu Loket objevil zázračné účinky
karlovarských minerálních vod. Mezi těmi, kteří osobně vyzkoušeli kouzlo lázeňských míst, nalezneme mnoho význačných panovníků, politiků, spisovatelů, skladatelů a osobností
společenského života – například:
• Johann Wolfgang Goethe
• ruský car Petr Veliký
• rakouská císařovna Marie Terezie

• rodiny finančníků Rockfellerů a Rothschildů.
Následujte kroky císařů, králů a jiných osobností a využijte to
nejlepší, co Vám české lázně nabízejí.

MÝTY A POVĚSTI
O lázeňským místech se traduje i mnoho mýtů a pověstí,
z nichž mnohé se dodržují do dnešních dnů. Například ve
Františkových Lázních každá žena toužící po potomkovi navštíví v místním parku sochu malého Františka. Pokud se ho
žena dotkne, může podle pověsti do roka očekávat narození
potomka.

POČÁTKY LÁZEŇSKÉ PÉČE
Na počátku lázeňství do 16 století byly postupy při léčbě
opravdu drastické. Pacienti například trávili v koupelích
10 a více hodin, jelikož se věřilo, že rozpraskání pokožky vede
k vyplavení choroboplodných zárodků z těla. V následujícím
období došlo k upřednostňování pramenů, kterých se využívá
k pitné kúře, avšak i zde to opět došlo do extrému - pacienti museli denně vypít až 9 litrů minerální vody. V 18. století
pak byly položeny základy dnešního moderního lázeňství, kdy
došlo ke kompromisu mezi využíváním pitné kúry a léčivých
koupelí.

SOUČASNOST
V současnosti v lázních můžete podstoupit řadu procedur,
jenž jsou založeny na využití přírodních zdrojů, různé typy
masáží, wellness procedury, ale i takové, které svým původem spadají do jiných kontinentů – například východoasijské masáže, ayurvedské procedury, skupinové cvičení. A co
je nejdůležitější – dnešní postupy jsou na hony vzdálené
původním představám, a tak Vás nikdo nebude v lázních
trýznit a budete si moci pobyt v lázních náležitě vychutnat.
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DŮVODY
PROČ STRÁVIT
DOVOLENOU
V ČESKÝCH
LÁZNÍCH

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
Hlavní devizou českých lázní jsou přírodní léčivé
zdroje, ať se již jedná o minerální prameny, plyny
či peloidy. V České republice se nachází celkem
37 lázeňských míst.
• 24 z nich využívá jako přírodní léčebný
prostředek lázeňské péče minerálních vod.
• 10 využívá peloidy - anorganická bahna,
rašeliny, slatiny – Bechyně, Františkovy Lázně,
Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Toušeň,
Mšené - lázně, Lázně Kundratice , Třeboň,
Velichovky, Vráž
• 3 využívají příhodné klimatické poměry – Jeseník,
Lázně Kynžvart, Lipová – lázně
Místo chemických léčiv jistě stojí za to vrátit se zpět
k přírodě, využít toho, co nám sama nabízí a co je
léty vyzkoušeno.A kde jinde než v zemi, která se
pyšní mnoha prvenstvími na poli lázeňství – např.
nikde na světě nenaleznete takovou koncentraci
minerálních léčivých pramenů jako v západočeském lázeňském trojúhelníku České republiky – Karlových Varech, Mariánských Lázních, Františkových
Lázních. První radonové lázně na světě vznikly
v Jáchymově.

INDIKACE

MINERÁLNÍ PRAMENY
Složení, teplota a účinky minerální
vody, jež vyvěrá v různých koutech
České republiky, jsou rozdílné.
Nejteplejším minerálním pramenem
v České republice je Vřídlo v Karlových
Varech (73,4° C), tryskající do výše
14 m s vydatností 2 000 l/min. Karlovarská termální voda, jejíž nejstarší složky
jsou starší než 25 000 let, patří mezi
nejteplejší a dosahuje teplot 40-73,4° C.
V blízkých Mariánských Lázních naopak
vyvěrají studené kyselky s teplotou
mezi 7-10°C. Minerální vody
z Luhačovic 10-12°C jsou považovány
za jedny z nejúčinnějších v Evropě pro
vysoký obsah minerálních látek a pro
vynikající proplynění volným oxidem
uhličitým. Nejvyšší obsah volného oxidu
uhličitého v celé České republice pak
obsahuje minerální voda v Konstantinových Lázních Jodobromová voda
používaná v Darkově a Klimkovicích
svým složením připomíná silně mineralizované moře. Je čerpána z hloubky
500-1100 m.
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Obrovská rozmanitost přírodních léčivých zdrojů
umožňuje působení na různé části lidského těla.
Jejich účinky příznivě ovlivňují
• pohybový systém
• oběhový systém
• trávicí systém
• dýchací systém
• nervový systém
• činnost žláz s vnitřní sekrecí
• stavy po onkologických onemocněních.
• duševní poruchy
• kožní nemoci
• nemoci močových cest
• gynekologická onemocnění

SPA RESORT

Komerční prezentace

TREE
OF LIFE
MODERNÍ LÁZNĚ PRO MODERNÍ ŽENU
PŘEDSTAVUJEME PROGRAMY ŘADY NATAL

LZE TO ŘÍCI I JINAK! MODERNÍ ŽENA JE VELICE SCHOPNÁ A VÝKONNÁ, ALE PŘESTO
JE TO ŽENA. A JAKO TAKOVÁ TOUŽÍ PO DĚTECH, PROŽÍVÁ SI STRASTI TĚHOTENSTVÍ
A S TĚMI NEJMENŠÍMI TRÁVÍ VALNOU ČÁST SVÉHO DNE. A PRÁVĚ NAD TÍM JSME
PŘEMÝŠLELI, KDYŽ JSME PŘIPRAVOVALI SOUBOR PROGRAMŮ NATAL.
Spa resort Tree of life nabízí pohodu a relaxační atmosféru už jen tím, že leží v malebném městečku uprostřed přírody. Z každého
okna i balkónu hledíte do zeleně a prostorné prosklené kolonádní chodby vás v těchto
chladných měsících propojují s barevnou přírodou za sklem. Právě pro vás, které, vzhledem k okolnostem, nemohou zrovna běhat
v parku anebo jezdit na kole, jsou připraveny
vhodné a zábavné procedury.
V dnešní uspěchané době mnoho žen
těhotenství odkládá a čím jsou starší, tím
složitější je otěhotnět. Pokud je příčinou jen
nezdravý životní styl, stres a spěch, pak nabízíme krátké zastavení a různé procedury,
které stabilizují nervový systém, zvyšují prokrvení důležitých orgánů a upravují nejen
držení těla, ale také optimalizují poměry
v malé pánvi.
Pokud čekáte miminko, pak vězte, že první
3 měsíce těhotenství se máte vyvarovat všech
nestandardních aktivit. V této době vám nenabídneme nic než procházky, výborné jídlo
a kosmetické ošetření. Na tělo se v tomto období v lázních nesahá. Je totiž pokryto mnoha reflexními body, které by mohly vyvolat

nežádoucí efekt. Poté už je organismus hormonálně stabilnější, ale přidávají se obtíže
spojené s narůstajícím bříškem. Náš program
se snaží ulevit od bolestí zad, oteklých kotníků, nespavosti a zranitelné pokožky. Program nabízíme do 36. týdne. V posledním
měsíci těhotenství si k nám přijeďte odpočinout od každodenního vaření a dopřejte si
jen procházky či dlouhý spánek. Procedury
nejsou vhodné. Můžete tu však načerpat
energii, kterou budete určitě potřebovat.
A pokud již máte miminko, pak se na vás
těšíme po skončení šestinedělí. Dopřejte si
ulevující masáže zad, cvičení na zpevnění pánevního dna, zábaly na unavenou pokožku
břicha a speciální poporodní cvičení na geniálním přístroji Huber Motion Lab. Pokud
přijedete sama, náš personál vám miminko
během procedury pohlídá.
Součástí všech programů NATAL je konzultace s nutriční terapeutkou a analýza složení
těla přístrojem InBody. Můžete tak sledovat,
jak se úspěšně vracíte k vaší původní tělesné
hmotnosti.
Tree of Life je místem, kde o vás budou
pečovat profesionálové.

Tree of Life | Lázeňská 531 | 507 81 Lázně Bělohrad
Tel.: +420 493 767 000 | E-mail: info@treeoflife.cz |
www.treeoflife.cz

ProNatal – Chceme miminko
7 nocí | plná penze | 22 procedur
Toužíte po dítěti, a přestože jsou všechna vaše vyšetření v pořádku, nedaří se
vám otěhotnět? Odborníci zde připravili
podpůrný program pro klientky s funkční sterilitou. Program je koncipován
s cílem normalizovat poměry v oblasti
malé pánve. Terapie podle Mojžíšové,
fyzioterapie, termoterapie a harmonizační aktivity přispějí k optimálnímu
prokrvení malé pánve, k uvolnění
spasmů a k obnovení normální funkce
orgánů. V neposlední řadě jde i o psychické zklidnění a uvolnění.
PreNatal – Čekáme miminko
(12. – 36. týden těhotenství)
5 nocí | plná penze | 12 procedur
V měsících, které překypují přípravami, emocemi a očekáváním, je ideální
věnovat několik dní pouze sama sobě.
Přijeďte strávit několik příjemných dní
do spa resortu Tree of Life. Pod dohledem lékaře můžete absolvovat procedury, které neohrozí vaše miminko,
a načerpat tolik potřebnou energii.
PostNatal – Relaxační pobyt
s miminkem
5 nocí | plná penze | 10 procedur
Bolí vás záda, jste unavená a máte
pocit, že se život zkoncentroval do
dobu mezi kojeními? Přijeďte se svým
miminkem do Tree of Life. Připravili
zde pro vás relaxační program, během
kterého se dostanete do formy, a pokud
přijedete sama, samozřejmostí je zde
hlídání miminka během regeneračních
procedur.

ATMOSFÉRA
LÁZEŇSKÝCH MÍST
LÁZNĚ – MÍSTA SPOLEČENSKÉHO
SETKÁVÁNÍ
Lázeňská místa jsou specifická svou atmosférou, ke které přispívá i jedinečná architektura.
V lázních se mimo léčení a odpočinku uzavíraly obchody, domlouvaly sňatky, navazovaly
společenské kontakty a pořádaly lékařské sjezdy,
plesy, hudební a divadelní představení. Lázně
byly označovány jako „salóny Evropy“. Po příjezdu do lázeňského místa Vás i nyní duch doby na
krátký okamžik vrátí do dob koňských kočárů,
dlouhých dámských šatů s kloboučky a gentlemanů s fraky.

LÁZEŇSKÁ ARCHITEKTURA
Promenády, kolonády, lázeňské
domy a mnohé další budovy
v lázeňských místech Vás provedou
rozličnými architektonickými styly.
Na jejich výstavbě se podílelo mnoho význačných českých i světových
architektů - např. Josef Zítek, Dušan
Jurkovič, Jan Letzel a další. Františkovy Lázně jsou vyhlášenou městskou památkovou rezervací díky
zachované typické lázeňské architektuře, pocházející převážně
z konce 18. a první poloviny
19. století. V tomto období zaznamenala většina lázní na území
České republiky svůj rozkvět.

SENIORSKÉ
PROGRAMY
Z klasického pobytu vycházejí nabídky pro seniory, které jsou však
odlišné svou délkou a mohou být
např. i týdenní, ale také pomohou
seniorům od jejich potíží. Zároveň
tím, že se Česká republika nachází v mírném podnebném pásu bez
velkých teplotních výkyvů během
celého roku, jsou české lázně ideální pro strávení dovolené, během
níž a po níž se budete cítit báječně.

KOLONÁDY

KLASICKÝ LÁZEŇSKÝ POBYT

Typickými budovami lázní jsou kolonády otevřené, zastřešené budovy (chráněné před
nepřízní počasí) u vývěrů minerálních pramenů,
postavené za účelem klidných procházek spojených s pitím termální vody.

Klasický lázeňský pobyt by měl dle doporučení trvat minimálně tři týdny, aby se dostavily léčebné účinky. Během léčby podstoupí pacienti několik prohlídek u lékaře, který jim
doporučí, jaké procedury jsou vhodné ke zlepšení zdravotního stavu. V průběhu pobytu pacient absolvuje v průměru
3-4 procedury denně.

VYSOKÁ ÚROVEŇ MEDICÍNSKÉ
PÉČE
Česká republika je proslulá vysokou úrovní
medicíny a v porovnání se zahraničím i nižšími
cenami.V lázeňských zařízeních se o Vás postará
vysoce kvalifikovaný personál, a tak v kombinaci
s jedinečnými účinky přírodních léčivých zdrojů
můžete očekávat vysokou kvalitu poskytovaných
procedur a zlepšení Vašeho zdravotního stavu.
Česká lázeňská místa jsou k dispozici
i pro ty, kdo v České republice podstoupí lékařský zákrok. Česká republika je specifická právě
propojením předchozí a následné péče na různé
typy medicínských úkonů, ať již kosmetických či
čistě lékařských.
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WELLNESSOVÉ
PROGRAMY
Pro všechny bez ohledu na věk a povolání jsou připravené wellnessové
programy. Z nabídky lázeňských zařízení vybíráme:
• manažerské programy
• antistresové programy
• wellness&beauty
• programy pro páry
• anti-age programy
• redukční programy
• detoxikační programy
• golf & spa

LÁZNĚ PODĚBRADY POMÁHAJÍ
V LÉČBĚ VYSOKÉHO TLAKU
V malebném městečku v Polabí se nacházejí největší lázně Středočeského kraje, které jsou proslulé zejména léčbou srdečních
obtíží a pohybového ústrojí.
Ne nadarmo se říká “Na srdce jsou Poděbrady”. V letošním roce
oslavili lázně 110 let tradice od svého vzniku. Specialitou zdejších lázní jsou zejména uhličité koupele v minerální vodě Poděbradce. Tento speciální druh koupele má blahodárné účinky
na zdraví organismu, neboť oxid uhličitý se vstřebává kůží,
zvyšuje její prokrvení a příznivě působí na činnost srdce
i ledvin. Právě tato lázeňská procedura je vhodná při
léčbě vysokého tlaku a účinně
působí na periferní oběh ve
smyslu rozšíření cév.
Samozřejmostí jsou v Poděbradech také různé jiné druhy
koupelí, zábaly i masáže. Klienti si mohou vybrat z více
než 70 lázeňských procedur.
Najdete zde i rehabilitační bazén, sauny nebo solnou jeskyni.
Historicky známá léčebná síla a výborná poloha Lázní Poděbrady, nedaleko hlavního města, lákají své klienty nejen na

www.lazne-podebrady.cz/pobyty

léčebné pobyty hrazené pojišťovnou, ale také na stále více oblíbenější wellness pobyty různé délky a zaměření. V případě, že
by si klient z připravené nabídky wellness balíčků nevybral, rádi
připravíme klientovi pobyt „šitý na míru“, v rámci kterého si
klient vybere hotel, formu stravování a lázeňské procedury dle
svých představ.
Ubytování včetně stravování je nabízeno v několika hotelech,
poskytujících tříhvězdičkový nebo čtyřhvězdičkový komfort
v samém srdci Poděbrad. Budovy hotelů se nacházejí poblíž
lázeňské kolonády, která je obklopena krásně upraveným
parkem.
Přijeďte k nám a poznejte kouzlo lázeňské péče na vlastní kůži.
Víkendový pobyt s polopenzí a lázeňskými procedurami lze
pořídit již od 2 890 Kč.

tel. 326 530 800
INZERCE

LÁZNĚ PRO DĚTI

LÁZEŇSKÉ SPECIALITY

Na území České republiky se vyskytuje řada dětských lázeňských léčeben, kde se svých problémů mohou zbavit děti již
od 2 let a kam samozřejmě mohou přijet se svým doprovodem, aby se zde cítily jako doma. Nejvýznamnějším lázeňským
místem ČR pro léčení nespecifických nemocí cest dýchacích
u dětí jsou Lázně Kynžvart.
Vyhlášené jsou i Lázně Bělohrad. V dětské léčebně Lázně Bělohra léčí děti s problémy pohybového aparátu, gynekologickými, kožními, nervovými i onkologickými potížemi. Jsou
určené pro děti ve věku od 6 do 18 let, s doprovodem i děti
od 3 let. Pro vybrané léčebné procedury zde využívají účinky
přírodní slatiny, která se těží nedaleko lázní.

I lázně mají své specifické výrobky, ať se již jedná o gastronomii nebo tradiční porcelánový průmysl. Kdo nezkusil tradiční
lázeňské oplatky a lázeňské likéry, jako by v lázních ani nebyl.

LÁZNĚ PRO BUDOUCÍ I SOUČASNÉ
MAMINKY
Speciální péče je v Lázních Bělohrad věnována maminkám,
které si přejí otěhotnět, těhulkám i maminkám s malými dětmi. Luxusní resort Tree of life jim nabízí tři programy.

LÁZEŇSKÉ OPLATKY
Lázeňské oplatky jsou charakteristické svým tvarem – tenké, kulaté, s náplní. Klasické
oříškové spékané lázeňské
oplatky, sypané směsí lískových
oříšků, cukru a vanilky, se v lázních podle písemných pramenů
pekly již v roce 1788, jejich tradice však sahá až do 16. století.
I dnes si na kolonádách můžete pochutnat na teplých oplatkách rozličných druhů.
Prapůvod oplatek je zřejmě ukryt v mešních hostiích.
S dnešními oplatkami mají stejný tvar, motiv, charakter nekvašeného těsta z mouky a vody
a konečně i okolnost, že oplatky, stejně jako hostie, se pečou ve speciální formě v kleštích.
A pokud Vám na kolonádě zachutnají, máte možnost si je
zakoupit v krabičkách a vzpomínat na lázeňskou atmosféru
v teple domova.

LÁZEŇSKÉ POHÁRKY

ProNatal – Chceme miminko
Tento týdenní program je určený ženám, které touží po miminku, ale nedaří se jim otěhotnět. Program jim nejen umožní udělat něco pro své tělo po zdravotní stránce, ale hodně
jim pomůže i psychicky. Terapie podle Mojžíšové, fyzioterapie, termoterapie a harmonizační aktivity přispějí k optimálnímu prokrvení malé pánve, k uvolnění spasmů a k obnovení
normální funkce orgánů. Psychické zklidnění a uvolnění velmi
často vede ke konečnému dobrému výsledku.
PreNatal – Čekáme miminko
Pětidenní program nabízí těhotným ženám možnost užít si
pod dohledem lékaře pár dní pohody a klidu. Mohou absolvovat procedury, které neohrozí miminko, a které jim umožní
načerpat tolik potřebnou energii. Odpočinou si, popovídají
s dalšími těhotnými maminkami, zbaví s eobav z porodu a budou se již jen těšit na miminko
PostNatal – Relaxační pobyt s miminkem
Pětidenní program ocení jistě maminky, které mají pocit, že
jejich život jsou už jenom pauzy mezi kojeními. Připadají si
unavené, vyčerpané, nevyspalé a půvab mateřství jim najednou připadá nedostižný. Relaxační program je dostane do
formy a zajištěné hlídání jim dovolí na chvíli vydechnout.
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K pitným kúrám minerálních
pramenů byly odjakživa používány lázeňské pohárky – od
kameninových přes skleněné
až do dnešních dnů používaným porcelánovým, které patří
k tradičním suvenýrům z lázní.
Lázeňské pohárky mají atypický
tvar – jsou ploché, ouško plní
funkci násosky ke snadnějšímu
pití minerální vody, uchování
teploty a obsahu CO2.

LÁZEŇSKÁ STRAVA
V českých lázních můžete okusit nejrůznější typy
stravování – od klasické
přes racionální stravu až po
různé typy dietního stravování. Máte však možnost
vyzkoušetspeciality z jiných
kuchyní světa – v luxusním
hotelech můžete ochutnat
gastronomii hned několika
kontinentů – ve stylově zařízených restauracích pro
Vás mimo české kuchyně
připravují také jídla z Francie, Itálie, ale i orientální
východoasijská..

Nechte hýčkat své blízké a potěšte je originálním
dárkem. Věnujte dárkový poukaz na pobyt nebo služby a
rozmazlujte je od hlavy až k patě.

Antistresový pobyt

UDĚLEJTE RADOST SVÝM BLÍZKÝM
A POTĚŠTE JE I SEBE.
TAJEMSTVÍ KLÁŠTERNÍ OFFICÍNY Z TRADICE
STŘEDOVĚKÝCH KLÁŠTERNÍCH LÉKÁREN.

INZERCE

Délka pobytu: 4 dny / 3 noci
Ubytování: komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Strava: polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• perlivá Calmonalová koupel
• celotělový zábal se zeleným čajem
• aroma masáž zad
• čínská masáž hlavy
Cena pobytu již od
• havajská masáž zad
• parafínový zábal na ruce
5.125,- Kč/osoba*

Mšenský balíček
Balíček lázeňských procedur, vhodný jako doplněk k pobytu
nebo k čerpání během jediného dne.
• mšenská slatinná částečná masáž
Cena balíčku
• koupel s rašelinovým extraktem
• vulkanpack (termoterapie na záda)

Frukt. sirup ARTROFYT
Kloubní výživa

1.010,- Kč*

*/Uvedená cena je včetně zákonné sazby DPH.

Frukt. sirup BRONCHOFYT
Dýchací soustava

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

www.msene.cz

Originální
dárek
Frukt. sirup IMUFYT
Imunitní systém

Frukt. sirup MENOFYT
Menopauza

VTyto i jiné naše výrobky si můžete koupit ve zdravých
výživách po celé ČR nebo v našem e-shopu:
www.klasterniofficina.cz

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

Foto: Shutterstock.com

TRNITÁ CESTA
ZA ŠTĚSTÍM
NAROZENÍ DÍTĚTE JE PRO MNOHÉ PÁRY TÍM NEJKRÁSNĚJŠÍM ZÁŽITKEM V ŽIVOTĚ
A TĚŽKO JEJ NĚČÍM NAHRADIT. DÍTĚ SPOJÍ DVA LIDI NAVŽDY. SPOLEČNĚ JEJ
VYCHOVÁVAJÍ, PEČUJÍ O NĚJ A POSKYTUJÍ MU POCIT BEZPEČÍ, ZÁZEMÍ A LÁSKU,
KTEROU JIM DÍTĚ V ŽIVOTĚ NĚKOLIKANÁSOBNĚ VRÁTÍ. ALE CO KDYŽ SE O DÍTĚ
UŽ NĚJAKOU DOBU SNAŽÍTE A ONO STÁLE NEPŘICHÁZÍ? POKUD TATO DOBA TRVÁ
NĚKOLIK MĚSÍCŮ, NEJEDNÁ SE O NIC ZÁVAŽNÉHO. POKUD JE VAŠE SNAHA
DELŠÍ NEŽ JEDEN ROK, VYHLEDEJTE ZAVČAS
ODBORNOU POMOC.
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CO JE NEPLODNOST A KDY SE OBRÁTIT
NA ODBORNÍKY?
Neplodnost je definována jako snížená nebo chybějící schopnost zplodit potomka.
Komplexní vyšetření ke zjištění plodnosti páru se provádí
v případě, že se páru nedaří při pravidelném pohlavním styku
otěhotnět po dobu 12 měsíců, v případě ženy starší 33 let je
vhodné vyšetření provést již po půl roce snažení.
Odbornou pomoc je vhodné vyhledat také, jestliže vás trápí nepravidelný menstruační cyklus, endometrióza, pánevní
bolesti či zánětlivé onemocnění reprodukčních orgánů nebo
poškození vejcovodů.
Nejdříve se obraťte na vašeho ošetřujícího gynekologa, který
vám provede základní vyšetření. Pokud už jste si ale řadou
vyšetření prošli a výsledek se nedostavil, nebo svému gynekologovi dostatečně nedůvěřujete, obraťte se přímo na kliniku
reprodukční medicíny.

JAKÁ ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ ŽENA
NA KLINICE PODSTOUPÍ?
• Pomocí ultrazvukového vyšetření malé pánve, a to buď
přes břišní dutinu, nebo pomocí vaginální ultrazvukové
sondy, lze zhodnotit tvar děložní dutiny, postavení vaječníků a vejcovodů. Tím můžeme odhalit vrozené vývojové

•

•

•
•

•

vady reprodukčních orgánů, nebo i nejčastější
gynekologickou nemoc spojenou s neplodností – endomeriózu.
S ohledem na fázi menstruačního cyklu se z krve provádí
vyšetření ženských pohlavních hormonů, které hrají významnou roli při produkci a zrání vajíček nebo ovulaci.
Vyšetřením stavu hormonů štítné žlázy z krve se zjišťuje,
zda jich v těle není nedostatek nebo naopak nadbytek, oba
případy mohou mít negativní dopad na rovnováhu pohlavních hormonů v těle. Špatná funkce štítné žlázy s sebou
nese problémy s ovulací, nepravidelnou menstruací nebo
i donošením dítěte.
Testy na pohlavně přenosné choroby jako např. HIV nebo
Syfilis.
Neplodnost může souviset i se špatně řízeným imunitním
systémem v pohlavních ústrojích ženy. Imunologické vyšetření může mimo jiné odhalit i protilátky, vytvářející se těle
ženy a znemožňující splynutí spermie s vajíčkem.
Neplodnost, opakované potraty nebo narození dítěte
s vývojovými vadami může způsobovat chybná chromozomální výbava. Je nutné provést i základní genetické vyšetření chromozomů – karyotyp a vyšetření na nejčastější
recesivně dědičná monogenní onemocnění, jako je spinální
muskulární atrofie nebo cystická fibróza.
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ODKLÁDÁTE TĚHOTENSTVÍ?
FAF-TEST VÁM ŘEKNE, ZDA MŮŽETE.
FAF-test je unikátní prediktivní test, který je kombinací ultrazvukového a hormonálního vyšetření a je schopen relativně spolehlivě určit počet vajíček ve vaječnících a odhadnout
prognózu úspěchu snahy o otěhotnění, a to jak spontánně
nebo v rámci umělého oplodnění. Test vám prozradí, jestli můžete založení rodiny odložit nebo zda je zde riziko, že
odkládání těhotenství povede k promeškání poslední vhodné
příležitosti.
Faktem totiž je, že stále více párů odkládá těhotenství na období po třicítce. Většinou rozhodnutí obhajují tím, že si nejprve chtějí vybudovat kariéru, vydělat peníze a zajistit dobré
zázemí pro svoji budoucí rodinu, či mají v plánu procestovat
svět a na děti bude ještě dost času. Co ovšem mnohdy ignorují, je fakt, že po třicítce začíná klesat schopnost ženy spontánně otěhotnět a největší zlom potom přichází po 35. roce, kdy
se výrazně snižuje kvalita ženských zárodečných buněk neboli
oocytů. Vědecké studie zároveň poukazují na zvýšené riziko
potratu po 40. roce věku matky a na zvýšený výskyt vrozených
vad dítěte, jako je například Downův syndrom. Optimální
věk pro početí prvního potomka je přitom podle lékařů mezi
18. a 30. rokem.

Náš příběh cesty za miminkem
asi není nijak zajímavý. Ale to štěstí,
které nám přinesl určitě ano.
Přirozenou cestou bychom se načekali
a kdo ví, jestli se vůbec kdy dočkali.
Adámek se nám (vám) podařil na první
pokus, a od 23. 8. 2017
jsme úplná rodina.“
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Opakované absolvování IVF
cyklů bez náležitých vyšetření
nedává smysl.

Doporučíme
vám jen takovou
léčbu, která
vám skutečně
pomůže
www.repromeda.cz
Klinika pro léčbu neplodnosti
INZERCE

Lady-Comp baby
Určuje plodné a neplodné dny s účinností 99.3%

Pokoušíte se otěhotnět?
Lady–Comp baby vám pomůže s určením
plodných a neplodných dnů pomocí měření
bazální teploty v ústech.

Počítače německé výroby
na trhu více než 30 let.

www.naturcomp.cz

„Je to již 7 let, co díky vám s porodní váhou 2600 g přišla na svět naše
vytoužená Viktorka. Teď tři roky plánujeme další miminko a bohužel
to vždy nedopadne, jak říká Viktorka, miminko nám vždy uplave
a opustí nás. Věřte mi, že je to pro nás dost těžké a kdo neprožije,
nepochopí. Dítě je velký dar od života a ne samozřejmostí chodu
života, což si mnozí lidé myslí! Proto máme byt šťastní, že můžeme
byt rodiči!
Máme ještě dvě zmražená embrya, dvě poslední šance, že se nám
poštěstí a miminko se udrží. Jediná útěcha je, že máme naši Viktorku
a ta je pro nás ta nejcennější a největší psychická podpora! Držte
nám palce.“
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PROČ NEMŮŽU OTĚHOTNĚT?
PODÍVEJTE SE, JESTLI NEDĚLÁTE
NÁSLEDUJÍCÍ CHYBY.
Když se dvojice snaží o dítě několik měsíců bez výsledku, často
to vyvolá pochyby v nich samotných. Partneři se pustí do hledání viníka a honba za rozšířením rodiny se stává psychicky
vyčerpávající.
Než začnete panikařit a myslet na pomoc v podobě umělého
oplodnění, je vhodné vyzkoušet několik změn ve vaší každodenní rutině, které při početí dítěte mohou pomoci.
MŮŽE STRAVA OVLIVNIT SCHOPNOST OTĚHOTNĚT?
Do určité míry ano. Stravování podle západních standardů se
často vyznačuje nadměrnou konzumací pšenice, pasterizovaného mléka a typickou zdravou snídani představuje müsli
s jogurtem. To však může mít negativní vliv na oblast malé
pánve. Všechny zmiňované potraviny mají extrémně ochlazující a zahleňující účinek, což se může u některých žen projevit i neschopností otěhotnět – organismus není připraven
přijmout oplodněné embryo. Podobně může ženám v našem
podnebném pásmu škodit i nadměrné množství syrové zeleniny konzumované v zimních měsících, vhodnější je ji tepelně
upravit, abychom své tělo prohřáli. Strava by tedy měla být
vyvážená a nejít do extrémů. Nezdravé hubnutí či naopak vý-

Když se dvojice snaží o dítě několik měsíců
bez výsledku, často to vyvolá pochyby v nich
samotných. Partneři se pustí do hledání viníka
a honba za rozšířením rodiny se stává psychicky
vyčerpávající.
razná nadváha nejsou ideálními podmínkami k početí a bezproblémovému donošení dítěte.
POČÍTÁTE SI SPRÁVNĚ DOBU OVULACE?
Nejvíce dětí je počato právě v den ovulace, vysoká pravděpodobnost je také u nechráněného pohlavního styku jeden
až dva dny před ovulací. Každá žena je ovšem jedinečná
a proto některé mají cyklus kratší, jiné naopak delší. Obecně
se však průměrná délka cyklu uvádí v rozmezí 28 až 30 dnů,
k ovulaci tedy dochází zpravidla 14. až 16. den. V průběhu
menstruačního cyklu kolísá vaše tělesná teplota. Po ovulaci
roste až o 0,5 stupně a první den menstruace zase klesá na
původní hodnoty. Nevýhodou je, že den ovulace je posledním
dnem nízkých teplot a jde tedy z grafu teplotní křivky zjistit
až zpětně. Lepší možností měření jsou proto ovulační testy,
které si můžete zakoupit v lékárně, jednoduchou pomůckou
mohou být v dnešní době i aplikace ke stažení do chytrých
telefonů.
JAK ČASTO MÍT POHLAVNÍ STYK?
Může to znít banálně, ale některé páry se mylně domnívají, že při snažení se o miminko musí na frekvenci ubrat, aby

„šetřili“ kvalitní spermie pouze na vymezenou dobu ovulace.
U zdravých párů to však nemá žádné opodstatnění. Navíc
pravděpodobnost početí je menší, pokud všechno každý měsíc vsadíte takzvaně „na jednu kartu“, než když se budete
sexu věnovat pravidelně. Největší pravděpodobnost početí
je během plodného období, které spadá zhruba na tři dny
v měsíci – na den ovulace a dva dny před ní. Je to díky tomu,
že spermie jsou schopné po tuto dobu uvnitř ženského těla
přežít. Jestliže pak dojde k uvolnění zralého vajíčka, které
se dostane vejcovodem do dělohy, může být již přítomnými
spermiemi oplodněno.
EXISTUJÍ PODPŮRNÉ PROSTŘEDKY ZVYŠUJÍCÍ PRAVDĚPODOBNOST OTĚHOTNĚNÍ?
Na trhu existuje velké množství podpůrných potravinových
doplňků jak pro ženy, tak pro muže. Většinou se pro podporu
otěhotnění užívá komplex vitamínů, stopových prvků a bylinných výtažků, například i s pomocí Tradiční čínské medicíny.
Jako podpůrné metody se dále využívají masáže, baňkování či
akupunktura a meditace. Páry snažící se o graviditu by navíc
měly upravit svůj životní styl – nekouřit, mít dostatek pohybu
a vyhnout se stresu.
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Zdravotnický pros

BEPANTHEN® SENSIDERM KRÉM
•
•
•
•

Ulevuje od svědění do 30 minut po aplikaci.
Obnovuje kožní bariéru, hydratuje a regeneruje.
Vhodný také k péči o pokožku po léčbě kortikoidy.
Vhodný i pro nejmenší děti a těhotné či kojící ženy.

CHYSTÁTE SE NA ODBĚR KRVE?

KOREJSKÝ ŽENŠEN

Pokud nerozumíte všem zkratkám na žádance, podívejte se na www.laboratornitesty.cz Na stránkách
informačního projektu Lab Tests Online vám odborníci vysvětlí význam zkratek, popis nemocí a důvody
vyšetření.

Zadejte kod ZEN20
při nákupu v našem e-shopu a získejte 20 % slevu na celý nákup.

www.korejsky-zensen.cz

upon 104x65.indd 1

S NÁMI SE ZAHŘEJETE

31/08/18 10:29

WWW.ADONIS.CZ
•
LÁTKOVÝ TERMOFOR
S PŠENICÍ A LEVANDULÍ
•
TERMOFOR PLASTOVÝ A
GUMOVÝ NA VODU
•

PROSTENAL®
CONTROL
ve vylepšeném složení pro
zdravou prostatu
se Saw palmetto a kotvičníkem pro podporu potence.

T 572 63 96 36
ADONIS@ADONIS.CZ

IMMUN44®
Královské sušenky
bez lepku a bez
laktózy 250 g.

Kakové sušenky
s vanilkovým krémem bez lepku
a bez laktózy 300 g.
K dostání Kaufland, GLobus
a Tesco.
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Pro normální fungování imunitního systému Doplněk stravy
Immun44® byl vyvinut speciálně
pro potřeby imunitního systému.
Obsahuje totiž komplexní směs tzv.
polyfenolů, a biologicky aktivní
vitamíny z přírodních zdrojů a výtažek ze skalní růže. Je vhodný pro
celou rodinu a seženete jej pouze
v lékárnách za přibližně 440 Kč.
A to jak v podobě kapslí v balení
po 60 ks nebo v podobě sirupu
pro děti s obsahem 300 ml.
www.vegall.cz

INZERCE

BEZLEPKOVÉ SUŠENKY

Nedopusťte,
aby zápal plic
pokazil vaše plány

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13
přispívá k dlouhodobé ochraně
bez nutnosti přeočkování!
Ve zvýšeném riziku onemocnění

Chraňte se proti
pneumokokovému zápalu plic
očkováním i na podzim!

jsou především pacienti s:

— chronickým onemocněním srdce,
— chronickým plicním onemocněním (astma,
chronická obstrukční plicní nemoc),
— diabetem,
— nádorovým onemocněním,

Pfizer PFE, spol. s r. o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před
typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.

PRV-2018.01.111

— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.

DOLE BEZ
S TAROS T Í

GYNELLA ®
Girl Intimate Wash
• mycí přípravek určený pro intimní
hygienu dívek od 3 let věku
• díky speciálně upravenému pH
je vhodný pro každodenní použití
a je velice šetrný k dívčí pokožce i
intimním partiím

vyvinuto
ve spolupráci
s gynekology

GYNELLA ®
Intimate Wash
• intimní mycí gel je díky vyváženému
pH a obohacení o kyselinu mléčnou
vhodný pro každodenní intimní péči
• je vhodný pro ženy s citlivou
pokožkou se sklonem k vaginálním
infekcím

dermatologicky
testováno

www.gynella.cz

GYNELLA ®
Intimate Foam
• jemná sprchová pěna určená na mytí
i holení intimních partií
• složení s aloe vera a panthenolem
dodá pokožce dlouhotrvající svěžest,
hebkost a ochranu

eshop
s expresním
dodáním

