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Máme před sebou jaro, po dlouhé době bez strachu 
z covidu, bez roušek a strachu. Jaro s příchutí normálního 
života. Nezevšednělo nám to trochu? Nepřestali jsme 
se radovat z toho, že zase můžeme vidět své rodiče 
a prarodiče, kdykoliv chceme, že tatínek může být při 
porodu a že děti mohou chodit do školy? Nebereme už 
zase jako samozřejmost, že se nemusíme bát o život svých 
blízkých? 
Možná bychom se měli zase chvíli v tom běhu svých 
životů zastavit a poděkovat za to, že tu spolu můžeme být 
a věnovat vzpomínku těm, kteří to štěstí neměli. Možná 
bychom si měli s pokorou večer sednout, nalít si dobré víno 
a být prostě šťastní… 
Snad se nám společně podaří najít štěstí prostřednictvím 
článku Jak najít štěstí, hubnutí podpoříme článkem Hubneme 
zdravě a imunitu díky radám v článku Imunita, chřipka, 
nachlazení. Samozřejmě si řekneme i něco o krásné pleti 
a zdravých vlasech, které dostaly během zimy pořádně 
zabrat, a před létem vás snad potěší Malý průvodce 
zdravým jídlem. Doufáme, že i toto číslo našeho časopisu 
bude vaším společníkem nejen v ordinaci lékaře, ale i třeba 
při pátečním večerním posezení.
Moc děkujeme vám, našim čtenářům, kteří nám posíláte své 
nápady a připomínky. Snažíme se náš časopis vylepšovat, 
aby se vám co nejvíce líbil. Kromě zdravotních článků 
přinášíme i poradnu zdravotního stylu, povídání o psychické 
pohodě, o možnostech relaxace, ale i trochu alternativní 
medicíny, která si postupem času našla své místo po boku 
medicíny tradiční. 
Tak krásné jaro

18 88 144
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JAK NAJÍT 

ŠTĚSTÍ
MŮŽEME BÝT OPRAVDU ŠŤASTNÍ? CO JE TO VŮBEC ŠTĚSTÍ?  

TUTO OTÁZKU SI KLADOU FILOSOFOVÉ TISÍCE LET. JE TO POUHÝ OKAMŽIK  
RADOSTI, SPOKOJENOSTI, NEBO STAV MYSLI? A KDE HO HLEDAT?
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MMůžeme prožívat krásné věci a události, přesto se nemusíme 
cítit spokojeni. Štěstí je totiž drahokam, který najdeme uvnitř 
sebe. A o který je třeba pečovat. Není to jednoduché, ale ces-
ta za ním je krásná, na konci nás totiž čeká onen diamant. Tak 
si ho hezky hýčkejte a leštěte, pěstujte, ať pěkně roste a září.
„Je těžké najít štěstí uvnitř sebe, ale je nemožné ho najít kde-
koli jinde.“ Arthur Schopenhauer.
Honíme se za ním jako za stínem, který nám stále uniká, a ne-
máme možnost ho chytit. Pak si nerušeně sedneme a usadí se 
s námi. V klidu a v pokoji.

POZOR NA SNY
Stále se díváme kolem sebe, rozhlížíme se a  hledáme štěstí 
ve vnějším prostředí. V  lidech, v aktivitách, v povrchní rados-
tech, v alkoholu, v různých událostech... Jsme plní očekávání, 
ale s ním často ruku v ruce přichází zklamání. Čekáme, že daný 
člověk nějak zareaguje, ale pak nás překvapí, že jeho odezva je 
jiná, než jsme si představovali. Těšíme se na konkrétní akci, ale 
naše plány zhatí třeba počasí nebo nemoc, případně akce ne-
dopadne tak, jak jsme si mysleli. Očekávání se nenaplní a při-
chází smutek, lítost, bolest. Nelpěte tedy na své představě.

VE SVÉM SRDCI
Říká se, že chceme-li změnit svět, měli bychom změnit sebe. Ano, 
je to svatá pravda. Stačí nepatrná změna v myšlení, a všechno se 
otočí. Je to zákon akce a reakce. Co vyzařujeme, to se nám vra-
cí. Změňte tedy myšlení. Přišel problém? Nadáváte, proč se týká 
zrovna vás? Podívejte se na něj z té pozitivní stránky a řekněte 
si, co vám dává? Děkujte, že vás může posunout, poučit. Je jasné, 
že je to těžké ve chvíli, kdy se vás bezprostředně týká. Ale s od-
stupem oceníte zkušenost. Štěstí můžeme najít pouze ve svém 
srdci, ve své duši, sami v sobě. Nechte ho kvést a rozsvítit. Bude 
zářit do vašeho okolí, a tím přitáhne stejně naladěné lidi. 

PARTNER ZNAČKA IDEÁL
Ideální partner? Neexistuje! Proč hledat ideál? Jen se rozhléd-
něte, kolik lidí kolem vás žije s partnerem, protože se 
bojí samoty. Patříte mezi ně? Jste s manželem či man-
želkou jen proto, že se obáváte změny, přestože vás 
vztah nenaplňuje? Nechcete zůstat sami? Ale polo-
žili jste si otázku, proč se samoty obáváte? Nevydr-
žíte sami se sebou? Se svými myšlenkami? Utíkáte 
od sebe? Takoví lidé pak zůstávají ve vztahu 
plném hádek, nedorozumění, slz. Vzá-
jemné se trápí, ale nedokážou se od-
poutat.
Abyste našli vhodný protějšek, je 
potřeba dobře poznat sami sebe. 
Nastavit si pomyslné zrcadlo. Ne-
lhat sobě ani svému okolí. Jinak 
se vztah stane pouhým obcho-
dem. Ale když budete spokojeni 
sami uvnitř sebe, vyrovnaní sami 
se sebou, otevřete své srdce a i váš 
vztah bude spokojený a  vyrovna-
ný. Budete do  něj vcházet bez 
nutné potřeby protějšku, ale jen 
proto, že s ním chcete být, že jste 
s ním rádi, ne že ho potřebujete. 
A to je velký rozdíl.

NEZIŠTNÁ POMOC
Stává se nám to běžně, aniž bychom si to uvědomovali. Ně-
komu pomůžeme, koupíme dárek, něco půjčíme… Uděláme 
to rádi, ale kolikrát nás reakce překvapí. Není taková, jakou 
jsme si vysnili. Čekáme vděk, možná i  protislužbu. Ale ona 
nepřichází a my jsme zklamaní. 
Dávejte tedy nezištně, bez očekávání. Když něco někomu 
darujete, nechte ho, ať sám rozhodne, jak s dárkem naloží. 
Pokud mu ho darujeme opravdu nezištně, neurazí nás, když 
ho schová do šuplíku, nebo předá někomu, koho potěší více. 
Teprve tehdy je to od nás skutečný dar, kdy si nepotřebujeme 
polechtat své ego, jak jsme úžasní. Bohatě se vám to vrátí. 
Když uděláme radost obdarovanému, potěšíme i sami sebe.

BUĎTE DOSPĚLÍ
Nejsme děti, ale máme vlastní zodpovědnost. Nevkládejme tedy 
do rukou druhých lidí odpovědnost za své štěstí. Jeho strůjcem 
jsme jen my sami. My sami rozhodujeme o svém životě, o tom, 
koho do něj vpustíme a komu zabráníme vstoupit. Nejsme děti, 
které jsou zcela závislé na nás dospělých. My můžeme vzít svůj 
život do vlastních rukou. Jsme svobodní. A je na nás, na kterou 
stranu se přikloníme, na stranu závislosti na ostatních, na jejich 
názorech i pomoci? Nebo na sobě samotném? 

CHVILKOVÉ RADOSTI?
Honíte se za  všelijakým potěšením a  radovánkami? Sotva 
je prožijete, už spěcháte za dalšími? Jedno vám nestačí, ale 
k pocitu naplnění musíte stále vymýšlet další a další? Touha se 
stále stupňuje a co stačilo, nyní už je nedostačující.
Zastavte se a zeptejte se svého nitra, co skutečně chce. Za čím 
se to žene a před čím utíká? Neutíkáte náhodou sami před 
sebou? Se skutečností být se svým vnitřním já? To je totiž nej-
těžší, ale když se to podaří, je to zároveň i to nejkrásnější. 
Štěstí nám nepřinese drahé auto. Možná nás uspokojí na chvíli. 
Ale i to luxusní auto se nám postupem času omrzí a my zatou-
žíme po ještě dražším. Nebo se radost změní v obavu, že nám 
ho někdo poškodí. Štěstí je v nás samotných, v naší přirozenosti.

NENESEME ODPOVĚDNOST
Jak jsme se již zmínili, za své štěstí jsme zodpovědní 

jen my sami. Zároveň ale nejsme zodpovědní ani 
za štěstí druhých. Nenechte sebou manipulovat. 

Říkají vám blízcí lidé: „Budu šťastný, jedině 
když uděláš to a to?“ Nebude. Nejste zod-
povědní naplnit očekávání druhých. Tohle 

vědomí je velmi úlevné. I druzí jsou do-
spělí lidé, tak jim dopřejte ten luxus 
přijmout za sebe odpovědnost. 

STOP SROVNÁVÁNÍ
Většina z  nás má tendenci se 
porovnávat. Vždyť o  tom jsou 
všechny závody, soutěže, měře-
ní sil, krásy i vědomostí. Nesrov-
návejte se s druhými. Myslíte si, 

že když si necháte vyhladit obličej, ostříhat vlasy 
podle svého idolu, přinese vám to štěstí? Omyl. 
Vždycky bude někdo lepší, krasnějšíi, šikovnější, 
chytřejší. Ale vy jste jedineční. A tak se nesrov-
návejte. To ke spokojenosti nevede. Buďte sami 
sebou, buďte originál, onen unikátní diamant. 



Regresní terapie je velmi účinná psychoterapeutická metoda, 
která napomáhá při relaxačním zklidnění vstoupit do vzpo-
mínkového procesu. V tomto stavu pak můžeme čistit duševní 
a fyzická trápení v podobě strachů, úzkostí i traumat např. se-
xuálního zneužívání ať už v současném nebo minulém životě. 
Regresní terapie nezná časové hranice. Regresní terapie se po-
užívá i u dětí od 9 let, u mladších dětí je potřeba začít s rodiči. 
Samozřejmě, abyste mohli tuto terapii podstoupit, je zapotřebí 
mít někoho zkušeného, kdo vás procesem provede. Proto jsme 
se obrátili na Janu Smolovou, která s terapií pracuje.  

Jak dlouho taková terapie trvá, Jani?

Na každého klienta mám vyhrazeno dvě a půl hodiny. Kolem 
dvou hodin trvá samotná regrese, poté je čas, kdy si o všem 
s klientem povídáme a analyzujeme jeho pocity. Lidé často plá-
čou, vyrovnávají se se svými traumaty a je zapotřebí je nechat 
vypovídat a vše si ujasnit.

Klienta uvádíte do hypnózy?

Jedná se spíše o stav připomínající fázi lehkého spánku těsně 
před usnutím.

Podaří se vám do tohoto stavu dostat každého?

Ano, zatím se mi to podařilo i u lidí, kteří přišli a už mezi dveřmi 
říkali, že metodě nevěří… Obvykle jsou to ti, kteří potom od-
cházejí nejvíce rozhozeni tím, co zažili.

Jak moc zpátky se vám  podařilo dostat?

Podle toho, co klient potřebuje, se vracíme do jeho okamžiku 
zrození až po jeho další životy. Při první sezení se dostaneme 
maximálně do pěti minulých životů. Někdy je ale zapotřebí dál 
pracovat a terapii opakovat, abychom odstranili blok, který 
člověka trápí.

Kam až do minulosti se lze dostat? Kolik životů má taková 
stará duše za sebou?

Upřímně se mi ještě nikdy nepodařilo narazit na strop, na to, že 
bychom už neviděli žádné další zavřené dveře. Pravdou ovšem 
je, že pro mě je regresní terapie spíše doplňkem k ostatním 
službám, které nabízím. Nespecializuji se jen na ni a v budouc-
nu bych ji chtěla nabízet spíše jen pro své stálé klienty, se kte-
rými pracuji dlouhodobě a kde vím, na co a proč se zaměřit.

Kombinujete regresní terapii i se svými rituály?

Ano, je to komplexní proces, kdy třeba při výkladu karet 
na něco narazím, v regresní terapii se nám podaří něco otevřít 
a rituál dodá sílu k uzdravení.

Je pravda, že se při regresi lidé setkávají stále se stejnou sku-
pinou lidí? Že v různých životech potkáváme lidi stále dokola?

Ano, je to tak. Někde máme neuzavřené účty a musíme se 
potkávat opakovaně, i když třeba v úplně jiných rolích. V re-
gresní terapii jde od to uzavřít to, co se nám uzavřít nedaří. Je 
zde i možnost spojit se s lidmi, kteří zemřeli a my se s nimi tře-
ba nestačili rozloučit a to nás stále trápí. Díky regresní terapii 
můžeme dokončit to, co jsme dokončit nezvládli… 

Návraty do minulých životů
ASI KAŽDÝ Z NÁS MÁ VE SVÉM ŽIVOTĚ NĚCO S ČÍM SE POTÝKÁ A S ČÍM SE ŠPATNĚ 
VYROVNÁVÁ. MNOHÉ Z TOHO MŮŽE BÝT ZPŮSOBENO BLOKY Z MINULÝCH ŽIVOTŮ, SE 
KTERÝMI SE V ŽIVOTĚ SOUČASNÉM NEDOKÁŽEME VYPOŘÁDAT. S NĚKTERÝMI PROBLÉMY 
NÁM MŮŽE POMOCI REGRESNÍ TERAPIE. 

JANA SMOLOVÁ
Je regresní a vztahový terapeut, kartářka a duchovní 
průvodce. Věnuje se automatické kresbě a magickým 
rituálům.

Na duchovní cestu ji přivedla má maminka a později 
teta. S prvními kartami se potkala ve svých 14 letech 
a od té doby je nedala z ruky. 

Ze začátku je vykládala kamarádkám, známým a li-
dem kolem sebe. Později ji osud znova přivedl k myš-
lence zabývat se duchovnem a odhalit jeho sílu.

Potkala tehdy svého prvního partnera, který měl v té 
době vážné zdravotní problémy.  Hledala cesty a mož-
nosti, jak mu pomoci.

Celé období pochopení posunu, karmy, minulých životů 
a odčinění karmických dluhů trvalo dlouhých 12 let. …  

www.janasmolovaterapie.cz/
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BUĎTE V PŘÍTOMNOSTI
Co bylo v minulosti, to bylo, co bude v bu-
doucnu, to teprve bude. My jsme tady 
a teď. Nejsme tím, kým jsme byli dříve, ani 
tím, kým budeme někdy v  budoucnosti. 
My jsme nyní. Z  minulosti se poučte, ale 
nelpěte na ní. Nežijte v ní. Mějte své sny 
do budoucna, ale nežijte jen představami, 
co bude až jednou. Užívejte si a vnímejte 
to, co je tady a teď. Zjistíte, kolik je kolem 
vás krásy.  

MĚJTE SE RÁDI
S nikým jiným neprožíváme tak intenzivní vztah jako sami se 
sebou. Pouze se sebou samým jsme 24 hodin denně. Tak buď-
te s tím, koho milujete a opečováváte. Nebuďte sobě nepříte-
lem a neznepříjemňujte si své dny. Radujte se sami se sebou, 
rozmazlujte se. Jedině když budeme mít rádi sami sebe, mů-
žeme milovat i své okolí. Nepotlačujte svou osobnost. 

PŘIZNEJTE SVÉ CHYBY
Nikdo z nás není dokonalý. Když ale budeme vyrovnaní sami 
se sebou, budeme se přijímat takoví, jací jsme, nebude nám 
činit problémy přiznat, že něco nedokážeme, neumíme, ne-
zvládneme. Není to selhání. Je to holý fakt. 

ASERTIVITA
Naučte se sdělovat své potřeby. Nepodléhejte tlaku. Manipu-
luje s vámi někdo tím, že vás nutí dělat něco, co nechcete? Ne-
bojte se říci ne. Odmítněte. Slušně, ale jasně sdělte svůj názor. 
Buďte asertivní a stůjte si za svým. 
Obracejí se na vás kolegové, abyste za ně dotáhli rozdělanou prá-
ci, s něčím poradili, pomohli? Vědí, že ve vás mají vždycky oporu 
a uděláte všechno za ně? Je vám hloupé odmítnout? Máte strach, 
že když vám šéf naloží víc než ostatním s větou, že vy jste nejlep-
ší, tak když odmítnete, selžete v jeho očích? Že vám třeba hrozí 
vyhazov? Naopak. Dejte jasně na vědomí, proč to a to neuděláte. 
Nastavte si vlastní hranice, za které ostatní nepustíte. Uvidíte, že 
naopak stoupnete v jejich hodnocení. 

VĚŘTE SI
Kdo nevěří v  sebe sama, ve  vlastní hodnoty, pak je závislý 
na  názorech okolí. Nikdy se nezavděčíte všem. Zavděčte se 
sami sobě. Jinak budete narážet ode zdi ke  zdi. Vidíte se 
v horším světle? Vnímáte nedostatky na svém těle? Milujte je. 
Změňte to, co lze změnit, co změnit nelze, to přijměte. Když 
budete spokojeni sami se sebou, nerozhodí vás názory ostat-
ních. Přihlouplé narážky na vaši postavu ani na vaše názory. 
Vy víte, proč nějak jednáte, proč nějak vypadáte… a je vám 
v tom dobře. Nechtějte být za každou cenu dokonalí. 

NEPOTLAČUJTE EMOCE
Každý z nás prožívá chvíle radosti i smutku. Ani v případě sna-
hy o  šťastný život nebude vše jen zalité sluncem. Nepotlačujte 
smutek. Je součástí života (i toho šťastného). Dovolte si ho prožít. 
Máte na to nárok. 

PRACUJTE NA SOBĚ
Pokud víte, že máte problém zažít pocit štěstí a plně se mu 
oddat, zkuste na  sobě pracovat. Pomocníkem může být na-
příklad metoda RUŠ. Vychází z několika jednoduchých zásad:

NEPŘÍJEMNÉ POCITY VZNIKAJÍ 
PO MYŠLENCE.
Teprve naším pojmenováním čehokoli – 
tedy po myšlence – se připojí nepříjemné či 
příjemné pocity, anebo zůstanou neutrál-
ní, podle toho, jakou myšlenku si svobod-
ně zvolíme.

JAKÁKOLI SITUACE NENÍ SAMA 
O SOBĚ DOBRÁ ANI ŠPATNÁ, JE 
NEUTRÁLNÍ.
Jestliže vám někdo ublížil (při přepadení, 
znásilnění, vyloupení...), nebo jste něko-

mu ublížili vy (například při dopravní nehodě), pak tuto zá-
těž lze vyřešit úplně, jako by se to nikdy nestalo (nepříjemné 
pocity jsou úplně „vyčištěné“, ale prožitá zkušenost v člověku 
zůstane a  on  takovou situaci už znovu nezažije). Přitom je 
lhostejné, jak dávno nebo nedávno k  situaci došlo. Během 
práce  k  uvědomění, poznání,  pochopení souvislostí a  k  od-
puštění ostatním i sobě samému.

TO, CO MI VADÍ, JE MŮJ PROBLÉM
Pokud mám z  čehokoliv ve  svém životě nepříjemné pocity 
(emoce nebo tělesné), například: vadí mi to, mám vztek, je mi 
to líto, mrzí mě to, nemohu se s tím smířit, je mi z toho smutno, 
žárlím, hněvám se… a také píchá mě v zádech, bolí mě hlava, 
mám stažený žaludek, mám tu a tu nemoc, chorobu… Jsou to 
moje pocity a jsem to já, komu znepříjemňují život. A je lho-
stejné, jestli se moje nepříjemné pocity týkají mé osoby nebo 
někoho jiného. Negativní pocity mám já. Trvale změnit, vyřešit 
je tedy mohu zase jen já…

ŽE BY HUMOR?
Je stará známá věc, že s humorem jde všechno lépe. Snažte se 
na svět dívat s humorem, s nadhledem. Zasmějte se sami sobě, 
místo abyste se rozčilovali. Humor se dá naučit. A nemusíte 
k tomu sršet vtipy. Humor je všude kolem nás. Tak se smějte 
a užívejte si ho. 
Říká se, že ke  štěstí a bezpečí potřebujeme tři hlavní pilíře. 
Když jeden z nich na chvíli selže, ty dva další zajistí, abyste se 
nepropadali ke dnu. Jaké jsou ty pilíře? Zdraví, vztahy, finan-
ce. Udržujte se v kondici a pečujte o své zdraví, obklopujte se 
lidmi, kteří vás obohacují a podporují, najděte si práci, která 
vás baví a zajistí. Všechno dělejte v rámci svých morálních zá-
sad tak, jak nejlépe umíte. 
A ještě rada na konec. Každý den si představte pár věcí, na kte-
ré se těšíte. A večer si zapište tři věci, které vám udělaly radost. 
Byť by to byly jen maličkosti. Už jen to vědomí vás povznese. 

SYMBOLY ŠTĚSTÍ
Čtyřlístek – Našli jste tenhle malý skvost? Pravděpodobně jste 
si ho hned nechali vylisovat. Zatímco trojlístek znamená lásku, 
víru, naději, čtvrtý lísteček symbolizuje štěstí. Tak si ho schovejte. 
Slon – Měl by mít zvednutý chobot, aby nám přinesl štěstí. 
Přišel k nám z Indie, kde je moudrý a silný bůh Ganéša se sloní 
hlavou a chobotem. On štěstí nepotřebuje, protože má všech-
ny dary, které stojí za slovem štěstí. 
Podkova – měla by odhánět zlé síly, proto si ji lidé věšeli nade 
dveře. Měla by se však věšet uvnitř domu, a  to ve  tvaru U. 
Jinak hrozí, že by se štěstí vysypalo. 
Tak hodně štěstí!

Pokud se dostaneme do velkého 
stresu, je zapotřebí v těle pocit 
štěstí trochu povzbudit. Pomoct 
nám mohou mnohé přípravky 

na trhu. Ať již na bázi levandule, 
která pomůže organismus zklid-

nit a dostat do pohody, nebo 
ty, které obsahují  L-tryptogfan, 
což stavební kámen pro syntézu 
serotoninu v mozku, či vitamin 
B6, který přispívá k normální 

psychické činnosti.
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Metoda RUŠ je česká metoda, kterou v roce 2005 uvedl její
autor Karel Nejedlý a základní myšlenky a neobyčejně
funkční návody shrnul v knize Metoda RUŠ aneb Já to mám
jinak. Nyní s manželkou Evou vedou kurzy, kde lidi svou
metodu učí.
 
Je to nesmírně praktický soubor technik a postupů pro
vědomou a logickou práci s myšlenkami a emocemi.
Pomocí této metody se zcela zbavíte řady svých potíží
během relativně velmi krátké doby, navíc s trvalým
efektem. 
 
Karel Nejedlý o ní říká: „Čeho si na Metodě RUŠ nejvíc
vážím? Že dělá člověka svobodného. Není pak závislý na
nikom a na ničem. Je to klíč k takovému životu, po jakém
každý toužíme. RUŠka vede k tomu, že je člověk
spokojenější, šťastnější, i zdravější. A plní si své sny.“
 
S čím vším nám může pomoci?
 
Pomocí této metody se zcela zbavíte řady svých problémů,
potíží, starostí a omezení neobyčejně rychle, s trvalým
efektem. Na stresové situace reagujete klidněji a životní
výzvy zvládáte s nadhledem.
 
Jaké mají lidé výsledky s Metodou RUŠ?
 
Báječné, je až neuvěřitelné, jak ženy po vyřešení svých
problémů – tedy jejich příčin– zkrásní. A to bez toho, že by
dělaly ještě něco navíc. Zde je několik jejich příběhů. První
je od Barbory, která nám po kurzu napsala:
„Nevěděla jsem, že také já můžu žít šťastně. Byla jsem
přesvědčená, že kvůli tomu všemu, co mám za sebou,
nemůžu být nikdy doopravdy šťastná. A teď díky RUŠ
vidím, že můžu. 
Ne že bych předtím nezažívala krásné okamžiky, narodily se
mi tři krásné a zdravé děti a vždy jsem uměla vidět krásu
okolo, ale to klidné a čisté uvnitř sebe jsem cítila jen velmi
zřídka. A teď to mám pořád.“
 
Zuzana zase říká: „Já sama jsem si prožila v životě dlouhé
období, kdy jsem nebyla šťastná, trpěla jsem, byla jsem
nemocná. A pak mi jako lusknutím prstu přišla do života
Metoda RUŠ. Naučila jsem se s ní pracovat a můj život se
radikálně změnil. Teď jsem šťastná, zdravá a žiju život
přesně podle mých představ.“ 

BÝT ŠŤASTNÝ JE NORMÁLNÍ.
S METODOU RUŠ TO DOKÁŽETE.

ŠŤASTNÁ ŽENA
JE KRÁSNÁ ŽENA

NETRAP SE. VYŘEŠ TO.
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Adéla také měla všechno, ale šťastná si nepřipadala.
Svěřila se nám: „Minulost jsem si táhla pořád sebou a přes
všechny ty ‚balvany‘ v hlavě jsem nebyla schopná ničeho.
Já se v tom jen utápěla a postupně se hroutila. 
Věčná nespavost, bolesti hlavy, zvýšený příjem alkoholu... 
No zoufalství... Hrozivé stavy úzkosti. Strach: ‚co kdyby?‘
byl urputný a věčný. Logicky jsem věděla, že mám všechno,
ba i víc. Tak proč nejsem šťastná? Proč si to vše neužívám?
Řekla jsem si dost! Tohle nechci žít! 
V pravý čas mi do cesty přišla Metoda RUŠ. Přes všechny
strachy jsem jela na kurz a bylo to to nejlepší, co jsem pro
sebe i blízké mohla udělat! Cítím se krásně a spokojeně.
A na to reagují nadšeně i muž a děti.“
 
Marcela, advokátka a terapeutka, říká: „Vyzkoušela jsem
různé metody a skrze vlastní zkušenost jsem zjistila, že
žádná nebyla tak účinná. U Metody RUŠ byl efekt
okamžitý. Je jednoduchá, jasná a logická. Nezůstává však
jen v rovině rozumu, učí lásce, pochopení, odpuštění,
vděčnosti. Jde ke kořeni problému. Mám ráda to, co
funguje.“
 
Kde vaše kurzy probíhají?
 
Pořádáme je v hotelu Chytrov. Je na samotě u rybníka,
obklopen krásnou přírodou. Je to místo, kde čas plyne
jinak – potichu, klidně, pozvolna. 
Čeká tu na vás výtečné vegetariánské jídlo, relaxační
hudba, útulné pokoje. Můžete si užít originální křišťálovou
terapii, při které si dokonale odpočinete a uvolníte se. 
 
Kurz s Metodou RUŠ na Chytrově, to je ideální propojení
intenzivní práce na sobě a odpočinku na místě s krásnou
duší. „To byla moje nejkrásnější dovolená“, slýcháme často
na konci kurzu.



Text: M
ichala Jendruchová, foto: Shutterstock.com

NA JAŘE 
V KONDICI

TAKY VÁS PO ZIMĚ PŘEPADLA EXTRÉMNÍ ÚNAVA? BOLÍ VÁS SVALY,  
A MÍSTO ABYSTE SE TĚŠILA NA SLUNÍČKO A PROCHÁZKY V PŘÍRODĚ,  

SEBEMENŠÍ POHYB VÁM DĚLÁ POTÍŽE? ZATOČTE  
S JARNÍMI NEDUHY. 
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SStává se mi to každý rok. Tolik se těším, až po zimě opadnou 
mrazy, vykouknou jarní paprsky, polechtají mě na nose, pro-
hřejí záda a  já konečně vylezu ze zimní ulity, odložím vrstvy 
oblečení a plná energie vyrazím do přírody. Vstříc nové sezó-
ně. Jenomže ouha. Pak ale místo toho mám co dělat, abych se 
vůbec přinutila vstát z postele a těším se, až do ní zase ulehnu. 
Únava extrémní, obvykle se mi přidají i nějaké vyrážky způso-
bené nedostatkem vitamínů, z nosu teče, hlava bolí, oči pálí…
Typicky obrázek opakující se každý rok. Už s  tím počítám, 
a tak se dopředu připravuji. Užívám vitamín D, přidám medi-
ciální houby, dovolím si odpočinek a říkám si, že na něj mám 
nárok. Dopřeji si trochu rozmazlování v podobě masáží, a na-
konec se přemluvím a vyrazím ven. Prostě se přemůžu. Hned 
je mi lépe. Vůbec nejvíc na  mě platí, když se můžu hrabat 
v hlíně na zahradě. To pak okamžitě pookřeju. Ale co je pro 
mě nejdůležitější, učím se vnímat a poslouchat své tělo.

JARO JAKO ZÁTĚŽOVÉ OBDOBÍ
Je to tak. I  když se to nezdá, jaro je zátěžovým obdobím. 
Zima byla náročná a tělo se nyní vyrovnává se vším, co muselo 
po několik měsíců vydržet a absolvovat. A k tomu potřebuje 
čas. Dopřejte mu ho. A naslouchejte, co vám říká váš organi-
smus. Na každého z nás totiž platí něco jiného. Ať už zkusíte 
cokoliv, nepřepínejte se a jděte na změny zvolna. Chce to po-
malý start, ať své tělo ještě více nezatěžujete. 

DETOX? JAK KTERÝ
V posledních letech je moderní detoxikovat tělo, dodržovat 
drsné očistné kúry omezující se jen na konzumaci zelenino-
vých šťáv, nebo dokonce naprosté hladovky. Tak to není zrov-
na zdravá cesta. 
Od  čeho si ale detox můžete naordinovat, je alkohol. Jestli 
jste dodržovali tzv. Suchý únor, co v něm pokračovat i nadále, 
nebo alespoň alkohol významně omezit? I ten je velkou zátě-
ži. Zvlášť pro naše játra. A právě játra nyní potřebují jakousi 
očistu. Fungují jako detoxikační orgán, který významně zatě-
žuje toxické prostředí i nevhodná strava.
A jsme u té detoxikace. V této době je dobré odlehčit jídelní-
ček, ale jak jsme se již zmínili, nehladovte. Podpořte činnost 
jater vhodnými bylinkami a čajíky. Dobře jim udělá ostropest-
řec nebo puškvorec, ten ale ne každý zvládne, protože je příliš 
hořký. Ale účinný. 

VYVARUJTE SE CHEMIE
Dejte si pauzu od  rychlého 
občerstvení, instantních po-
krmů a  průmyslově zpraco-
vaných potravin, polotovarů,  
pochutin či slazených nebo 
sycených nápojů. Snažte se 
o co nejpřirozenější potravu, 
zeleninu, ovoce, luštěniny, 
obiloviny... přidejte kysané 
a fermentované výrobky. To 
vše působí přímo jako bal-
zám na naše trávení. 
Zařaďte do  jídelníčku na-
klíčená semínka. Právě teď 
je jejich doba a dodají vám 
spoustu vitamínů a  mine-
rálních látek. Vždyť právě 

v nich je nový život. Mají tedy ohromnou sílu. Klíčením v se-
mínkách přibývají antioxidanty, najdeme v nich vitamín E, C, 
pak celou škálu vitamínů skupiny B, spoustu minerálních lá-
tek, jako je tolik důležitý vápník, hořčík nebo železo. Někte-
ré z nich nás zásobují také chlorofylem. To vše nám pomáhá 
zvýšit imunitu, která dostala dost zabrat. 
Která semínka klíčit? Je na vás, jestli si zvolíte luštěniny, obilovi-
ny, nebo zeleninu… Vhodné jsou fazolky mungo, adzuky, cizrna, 
hrách nebo i čočka. Rychle vám naklíčí vojtěška alfalfa, řeřicha, 
rukola nebo ředkvička či brokolice. Můžete jimi ozdobit poma-
zánku či polévku, přidat je do smoothie, posypat jimi těstoviny. 

DALŠÍ VITAMÍNY
Strava by měla být bohatá na vitamíny. Najdete je kromě klíč-
ků také v ovoci či zelenině. Nyní se vám bude hodit zásoba 
céčka, které významně posílí naše tělo. Jeho zásobárnou je 
rakytník. Ten v tomto ohledu patří mezi top potraviny. Zařa-
dit můžete citrusy nebo papriku a další druhy zeleniny. Někdy 
ovšem přirozený zdroj nestačí a  je nutné sáhnout po table-
tách, které vyrovnají vitamínový deficit.
Po zimě nám s velkou pravděpodobností chybí vitamín D, kte-
rý získáváme ze slunečních paprsků. Jestli jste netrávili zim-
ní měsíce někde v exotice, chtělo by to se na tento vitamín 
zaměřit. Najdete ho v  rybách, ořeších, semínkách, případně 
přidejte doplňky výživy. Vitamín D je důležitý pro naše kosti, 
zuby i imunitu. 
Dodejte tělu také vitamín B 12, který najdete hlavně v živočiš-
ných produktech, jako jsou vnitřnosti, maso, vejce, sýry mléko. 
Vegetariáni a  vegani by ho měli doplňovat pomocí doplňků. 
Tento vitamín je totiž důležitý pro náš metabolismus, podílí se 
na tvorbě červených krvinek, podporuje nervový systém a mno-
ho dalšího. 
Zařadit byste měli také jód, který je důležitý pro správnou funkci 
štítné žlázy. Najdete ho v mořských řasách nebo v kuchyňské soli.

POHYB
Nutit vás k  pohybu, když se tělo brání? Někdy je dobré se 
trochu překonat. Nemusíte se potit ve fitku, stačí přirozený 
pohyb, nejlépe na čerstvém vzduchu. Vezměte psa nebo ka-
marádku a vydejte se na procházku, čerpejte energii v  lese. 
A hodně choďte. Stáhněte si třeba aplikaci krokoměru, který 
vám ohlídá onu magickou hranici deseti tisíc kroků, jež byste 
měli denně našlapat. 
Pokud už to počasí dovolí, vezměte kolo, nebo nasaďte běžecké 

boty a vyběhněte. Zkrátka na-
jděte si pohybovou aktivitu, 
která je vašemu srdci blízka 
a u které vydržíte. Někdo rád 
nasadí sluchátka a  cvičí sám 
pro sebe v izolaci od vnějšího 
světa, jiného vybičuje společ-
nost v rámci kolektivní lekce, 
další nad sebou potřebuje do-
hled trenéra, aby se donutil 
dorazit na domluvenou lekci. 
Dobré je kombinovat různé 
druhy pohybu, nejenže to 
nebude nuda, ale procvičíte 
všechny svalové partie. Hýbat 
bychom se měli pokud možno 
denně, alespoň 30 minut. 



Salus Floradix® Železo+
Při únavě a vyčerpání

www.�oradix-zelezo.cz

Doplněk stravy. 
Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

K dostání v lékarnách a na www.liftea.cz.

·  Je dobře vstřebatelný
·  Má komplexní složení s obsahem přírodních látek
·  Představuje zdroj vitamínů B1, B2, B6, B12 a C
·  Obsahuje výtažky z bylin a ovocné šťávy přispívající   
    ke správnému trávení
·  Je bez konzervačních látek a barviv

Máte málo energie? Doplňte železo!

Naše tělo si železo ani další minerální lát-
ky samo vytvořit neumí, a  tak je jen na 
nás, bychom mu ho zajistili. Ideálně jako 
součást pestré a vyvážené stravy. Spolu 
s masem si ho dopřejete v lépe vstřeba-
telné formě, kterou dokáže organismus 
více využít. Velmi bohatá na železo jsou 
játra, dobrou volbou je i  takzvané čer-
vené maso, třeba libové hovězí. Cenné 
zdroje železa najdete i mezi potravinami 
rostlinného původu. Patří k nim luštěni-
ny, ořechy i sušené hřiby. Jejich vstřeba-

Když vám únava brání užít si blížící se jaro naplno, nedejte jí šanci. Užitečnými  
pomocníky vám budou vitamíny, ale také minerální látky. Patří k nim železo,  

které přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

telnost je však lepší podpořit. Poslouží 
vám vitamín C, jak v  podobě zeleniny, 
tak sklenky pomerančového džusu, kte-
rou jídlo zapijete.

Kdy si dát pozor 
Dostatku železa by měly o  něco větší 
pozornost věnovat ženy v  produktiv-
ním věku. Jejich tělo ho totiž potřebuje 
zhruba o  třetinu více než organismus 
stejně starých mužů. Výrazně pak náro-
ky na množství tohoto minerálu rostou 
v době těhotenství a také kojení. Úbytek 
krve a  s  ní i  železa bývá třeba zohled-
nit u žen, které se dlouhodobě potýkají 
s poruchami menstruačního cyklu, ať už 
je nepravidelný, silný nebo prodloužený. 

Co pomůže
K  doplnění železa slouží také přípravek 
Salus Floradix Železo+. Vyniká komplex-
ním složením, které má hned několik 
předností. Kromě železa je zdrojem vi-
tamínů B2, B6, B12 a  C, které rovněž při-
spívají ke snížení pocitu únavy a  vyčer-
pání. To z  něj dělá ideální jarní výbavu. 
Důležitá je také dobrá vstřebatelnost železa.  
Ta je dána jak použitou formou, tak obsa-
hem vitamínů B2 a  C, které ji podporují. 
Součástí přípravku jsou i  výtažky z  bylin 
a ovocné šťávy, které mají příznivý vliv na 
trávení. Více na www.floradix-zelezo.cz. 
Doplněk stravy nenahrazuje pestrou 
a vyváženou stravu.

Proč železo
Jde o stopový prvek, který se v našem těle podílí na tak významných procesech, jakými jsou 
přenos kyslíku a tvorba červených krvinek. Neobejde se bez něj ani správná činnost imunitního 
systému nebo rozpoznávacích funkcí, tedy paměť nebo schopnost soustředit se. V běžném ži-
votě pak oceníte již zmíněnou skutečnost, že železo přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Chybí vám železo?
Projevy, jimiž organismus hlásí nedostatek 
železa, bývají nespecifické, a  tak jim často 
nevěnujeme pozornost. 

Patří k nim:
• pocit únavy a vyčerpání,
• nápadně bledá pokožka, a to včetně sliznic,
• lámavé a suché vlasy,
• rozpraskané koutky úst,
• zhoršená schopnost soustředit se.  
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OTUŽOVÁNÍ
Je to víc než jen módní záleži-
tost. V poslední době se zdá, že 
kdo se neotužuje, jako by nebyl. 
Ale otužování je skvělá možnost, 
jak posunout své hranice, vylep-
šit zdraví, kondici i imunitu. Než 
se ale do  nějakých zásadních 
kroků pustíte, raději se poraďte 
s  lékařem. Musíte být naprosto 
zdraví, jinak byste si mohli způ-
sobit vážné problémy.
Začněte zlehka, třeba jen tím, že 
v místnosti snížíte teplotu o jeden 
stupeň, odložíte jednu vrstvu ob-
lečení nebo se začněte sprchovat 
vlažnější vodou, postupně přidá-
vat více studené a  prodlužovat 
v  ní pobyt. Teprve pak můžete 
zkusit smočit tělo třeba i  v  ryb-
níce. Ale až budete dostatečně 
připraveni. Rozhodně však kou-
pel neabsolvujte sami. Vezměte 
s sebou zkušeného parťáka, nebo 
se rovnou přidejte k nějaké otuži-
lecké skupině, kterých je po celé 
republice velké množství.

SAUNA
I  pobyt v  horkém vzduchu má 
s  otužováním co do  činění. Vý-
znamně posiluje imunitu, uvol-
ňuje svaly i psychiku. Prohřejte se, 
po zimě to potřebujete. Doporučuje se saunovací kúra třikrát 
týdně. Ale i jednou týdně vám prospěje. I v tomto případě však 
musíte být zcela zdraví. Rozhodně by se sauně měli vyhnout 
kardiaci či lidé s akutními chorobami.
V sauně rozhodně není nuda. Dnes se vám v ní budou věnovat 
specialisté, kteří si připraví program, na běžném pořádku jsou 
saunové rituály, vůně, hudba i divadelní představení. Pokud je 
vám v klasické finské sauně vyhřáté na 90 stupňů vedro, možná 
vám udělá dobře infrasauna, která neohřívá vzduch, ale pro-
hřívá přímo tělo, a tak je v ní cca jen 40 stupňů. Mnozí dobře 
snášejí i parní lázeň, ve které je skoro 100procentní vlhkost. 

DOBRÁ MYSL
Nezapomínejte také na psychiku. I když vše výše popsané ji 
podpoří, snažte se na ní vědomě zapracovat. Jak často se prá-
vě v této době setkáváme se slovním spojením jarní deprese. 
Často na nás dolehla. Snažte se zachovat pozitivní mysl, dob-
rou náladu a na vše pohlížet s nadhledem, že zase bude lépe. 
Zpříjemňujte si všední dny, dělejte si drobné radosti. Najděte 
si čas na meditaci, na své koníčky, ale radost si udělejte třeba 
i malým dárkem nebo dobrým jídlem. Každý den si představte 
alespoň jednu věc, na kterou se budete těšit. Můžete malo-
vat, pracovat s hlínou, zpívat nebo si jít zamlsat do cukrárny. 

NOVÁ SVĚŽEST 
Vezměte jaro jako zdroj nového života a  vneste svěžest 
i do toho svého. Není od věci udělat jarní úklid. Vymalujte byt, 
ukliďte zimní věcí, proberte ty do následující sezóny, umyjte 

okna, zryjte zahradu… I když se 
vám do  toho třeba nechce, pak 
ten pocit, když uvidíte výsledky, 
vám vlije novou krev do žil. 

STOP DIETÁM
Říkáte si, že by to po zimě konečně 
chtělo shodit nějaké to kilo? Chys-
táte se na dietu? Vykašlete se na ni. 
Diety jako takové nikdy nebudou 
fungovat, jen vás ještě víc vyčerpají. 
Naopak se zaměřte na zdravý jídel-
níček a  střídmost. Společně s  po-
hybem půjdou kila krásně dolů. 
Není nutné se ani zcela vzdávat 
sladkostí, jen si nekupujte oplatky 
a podobné laskominy, ale koláč si 
upečte doma třeba z  celozrnné 
mouky, uberte slazení, použijte 
třeba med nebo sušené ovoce, kte-
ré také můžete zobat místo bon-
bónů. A když vás přepadne neodo-
latelná chuť na čokoládu, striktně 
si ji nezakazujte. To by se vaše chuť 
jen násobila. Dejte si kostičku vy-
soceprocentní čokolády. Jídlo si 
hezky naservírujte, koncentrujte se 
na něj a užívejte si ho. 

ALERGIE
Na jaře se můžou přihlásit o slovo 
alergie. Zatímco v zimě nás klátily 
virózy, teď se objevují alergické 

projevy. Na jaře to bývá nejčastěji alergie na pyly. Otékají a slzí 
oči, přidá se rýma, kýchání... Nechte se vyšetřit a také si přede-
psat léky, kapky či mastičky. Jestliže o sobě víte, že jste alergik, 
vyhýbejte se spouštěčům. Sledujte pylové zpravodajství a pod-
le toho plánujte venkovní aktivity. Používejte čističky vzduchu 
a podporujte svoji imunitu.

PIJTE 
O pitném režimu slýcháme ze všech stran. Možná už vám to 
tzv. leze krkem, ale vězte, že tekutiny pomáhají z těla odpla-
vovat škodlivé látky. A tak popíjejte nejlépe čistou vodu, nyní 
je čas i na bylinkové čaje. Naopak omezte kávu a alkohol.

DOVOLTE SI ODPOČINEK 
Popravdě, málokdo to umí. Jedeme jako fretky, nezastavíme se 
v práci ani doma. Když už si na chvíli sedneme, vidíme, co jsme 
ještě nestihli. Jak dlouho ale takto můžeme fungovat? Odpoči-
nek považujeme za lenost, jenomže je to nutná potřeba.
Hlavně si dopřejte kvalitní spánek, minimálně sedm, lépe však osm 
hodin denně. A to v dobře vyvětrané místnosti, kde se teplota drží 
kolem 17 stupňů. Nejezte před spaním těžká jídla, nepijte kávu 
ani alkohol, místo sledování hororů v televizi se začněte do uklid-
ňující knihy. Vypněte počítač i telefon a dobře zatemněte ložnici. 
A když vás přes den přepadne únava, nepřemáhejte se. Stačí i de-
set minut, kdy si zavřete oči. Uvidíte, že vás to skvělé osvěží. Ale 
nepřežeňte to. Není dobré prospat celé odpoledne, to byste si na-
rušili režim a biorytmus. Skvělou formou odpočinku je také masáž 
nebo prostě příjemné setkání s přáteli. Tak se dobře bavte. 
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S otužováním začněte 
zlehka, začněte se 

sprchovat vlažnější vodou, 
postupně přidávejte více 
studené a prodlužovat 
v ní pobyt. Teprve pak 

můžete zkusit smočit tělo 
i v rybníce. 

silaimalni
silasila
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Únava je sousto pro 
detoxikaci

Únavu můžeme pociťovat po  velkém psychickém 
nebo fyzickém vypětí. Můžeme ji však pociťovat při 
běžném životě. Nic mimořádného neděláme a přes 
to se cítíme unavení. Jde o subjektivní neměřitelný 
pocit, který je však pro konec 20. století typický. 
Co hůře, nepřirozenou únavou trpíme i  ve  století 
21. Pro patologickou únavu vznikl anglický termín 
CFS. V  osmdesátých letech se u  mladší generace 
Američanů objevil syndrom těžké únavy, která jim 
bránila v  pracovním nasazení. Pro většinu to byla 
katastrofa. O  to byla situace horší, že vědcům 
a lékařům se nepodařilo objevit žádnou smysluplnou 
příčinu, žádný objektivní důkaz. O  vysvětlení se 
pokoušeli psychiatři, imunologové, mikrobiologové, 
internisti, ale kde nic, tu nic. Proto CFS nebyl 
zařazen do seznamu nemocí a postižení. Lidé měli 
potíže se získáváním neschopenek a  invalidních 
důchodů. Syndrom chronické únavy se rychle rozšířil 
do  civilizovaného světa. V  této době jsem řešil 
mnoho pacientů s  tímto problémem. Dnes každý 
druhý pacient rovněž mluví o  chronické únavě. 
Jen vysoko vyčnívající špičky tohoto zdravotního 
problému mizí. Důvodem je nepochybně stres, 
protože psychologická charakteristika postižených 
ukazovala na  ambiciózní přetížené mladé lidi. 
Samotný stres však únavu nevysvětluje. Poruchu 
můžeme hledat ve dvou oblastech. Zdroj toho, čemu 
říkáme tělesná energie, je ve  sloučenině nazývané 
ATP (Adenosin trifosfát), z  něj se ve  složitém 
fyziologickém procesu nazývaném Krebsův cyklus 
uvolňuje energie. K tomuto procesu dochází v každé 
buňce. Díky různým toxinům můžeme najít poruchy 
tohoto cyklu. Stres hraje jasnou roli. Čím větší si 
nese člověk z dětství emocionální zátěže, tím více 
a rychleji se hromadí v jeho organismu toxiny. Klesá 
imunita, která se nahrazuje antibiotiky a očkováním. 
Rozbíjí se střevní mikrobiom. Ze střev se do  krve 
dostávají toxiny, které se díky krevnímu oběhu 
dostávají do celého těla, včetně mozku. V organismu 
se rozmnožují špatně kontrolované mikroorganismy, 
esherichie, salmonely, koky, borelie, řada virů, 
chlamydie, mollicutes a další. Mikroorganismy jsou 
energetičtí paraziti. Neživí se ničím jiným, než 
naší energií. Čím více mikrobiálních zánětů v  nás 
probíhá, tím jsou větší ztráty energie. Protože 

v  našem organismu žije více mikroorganismů, než 
je našich, člověčích buněk. Jde opravdu o obrovská 
čísla. Celé společenství žije v  režimu džungle 
nebo zoologické zahrady. Rozdíl je vám jistě jasný. 
Dozorcem je imunitní systém, škodlivým faktorem 
jsou toxiny. Proto detoxikace vede mimo jiné 
k pocitu zvýšené energie. To je pro pocit zdraví velmi 
důležité. Pro úspěšnost v  životě rovněž. Kritické 
místo pro dostatek či nedostatek životní energie 
je podivuhodná struktura v  našem mozku. Česky 
jí nazýváme Sítovou formací. Množství impulzů 
z této části mozku je rozhodující. Sítovitá formace 
má i  řadu jiných vlivů na  fungování organismu. 

Jako například spánek či dětskou hyperaktivitu. 
Při zavření očí impulsy retikulární formace mizí 
a člověk usíná. Pokud mu to ovšem dovolí corpus 
pineales, producent melatoninu a šéf cikardiálního 
rytmu. Hyperaktivní děti mají impulsů mnoho, 
unavení a  zpomalení málo. Retikulární formace je 
veledůležitá struktura ukrývající se od prodloužené 
míchy po Varolův most až do mezimozku. Její toxická 
zátěž se datuje prenatálního období po celý život. 
Není jiné metody při syndromu chronické únavy 
nad detoxikaci. Využijeme preparáty Salur, Brein, 
Ver, Tens a pak se uvidí.  MUDr. Josef Jonáš





Text: Zuzana H
olm

anová, foto: Shutterstock.com

18 | Zdravý životní styl Jaro 2023



NOVÉ TRENDY 
V KRÁSE

RÁDA BYSTE V OBLASTI PÉČE O KRÁSU VYZKOUŠELA NĚCO NOVÉHO? AŤ UŽ TOUŽÍTE 
PO DOKONALÉ HŘÍVĚ, PLETI BEZ VRÁSEK, NEBO HEDVÁBNĚ HLADKÉ POKOŽCE, Z NAŠICH TIPŮ 

SI URČITĚ VYBERETE. NUŽE, JDEME NA TO!
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PPEPTIDY I PROBIOTIKA  
JAKO ANTI-AGE ZÁZRAK
Peptidy (například palmitoyl pentapeptide) jsou oblíbenou 
součástí anti-age kosmetiky, ať už krémů, nebo různých sér. 
Jsou skvělé zejména v  tom, že podporují produkci elastinu 
i kolagenu, díky čemuž zlepšují pružnost a pevnost pleti. Tím 
ale jejich účinky zdaleka nekončí! Peptidy totiž současně vy-
hlazují jemné vrásky, celkově revitalizují pleť a pomáhají vypí-
nat povadlé kontury obličeje.
Že mají probiotika velmi příznivý vliv na  střevní mikroflóru, 
není žádnou novinkou. Čím dál častěji ale nachází uplatnění 
i na poli kosmetické péče, přičemž dermatologové je doporu-
čují aplikovat přímo na pleť. Brzdí růst nepříznivých bakterií, 
působí proti kožním zánětům, a navíc mírní zarudnutí i další 
projevy podráždění, takže se doporučují zejména při výskytu 
akné nebo růžovky.

PLEŤOVÉ KRÉMY S CBD
CBD konopí sice není žádnou velkou novinkou, nicméně 
na poli kosmetiky zatím není až tak známé. A je to velká ško-
da, protože má celou řadu pozitivních účinků na pleť i pokož-
ku celého těla. Jelikož má zklidňující a  regenerační účinky, 
nachází uplatnění v  boji proti podráždění, akné či ekzému 
a s oblibou ho užívají lidé trpící lupénkou či opruzeninami.
Kosmetické produkty s obsahem kanabidiolů jsou vhodné pro 
všechny typy pleti, stimulují kožní buňky a zlepšují celkovou 
kvalitu pleti. V nabídce jsou jak pleťové krémy a mléka, tak 
vlasové šampony, chladivé tělové krémy nebo různá mazání 
na ztuhlé svaly. Stačí zapátrat v prodejnách přírodní kosme-
tiky, ale velkou část těchto produktů už dnes velmi snadno 
seženete i v lékárnách.

PLEŤOVÉ OLEJE.
Pleťové oleje jsou především v zimě stálicí kosmetických poliček. 
Při správném výběru pleť chrání, udržují ji vláčnou a dokážou 
udržet na  uzdě suchou pokožku, akné i  vrásky. Zároveň mají 
stále trochu špatnou reputaci. Olej přece mastí, není to tak? 
Neucpe póry? Neosypu se 
po něm, pokud mám citli-
vou pleť?
Dobrá zpráva je, že bě-
hem posledních pár let 
prodělaly oleje v kosme-
tice opravdový boom. 
Těžké, aromatické oleje 
byly nahrazeny nemastí-
cími, lehkými formulemi, 
které se okamžitě vstře-
bávají a  mají stejně bla-
hodárně vyživující účinky. 
Můžou být také nositeli 
high-tech ingrediencí.
Oleje by měly být naná-
šeny jako úplně posled-
ní vrstva vaší kosmetické 
rutiny. Pokud se pokusíte 
nanést krém na  olej, je 
to, jako byste se pokou-
šeli hydratovat skrz po-
travinovou folii. Napří-
klad pokud ho nanesete 

po krému nebo séru s obsahem kyseliny hyaluronové, olej ji 
efektivně uzamkne v  buňkách. Podle některých dermatolo-
gů oleje zároveň podporují vstřebávání účinných látek, takže 
i z jiných produktů získáte víc.
Oleje kromě ochrany kožní bariéry a uzamčení vlhkosti v pleti 
můžete využívat i  jako další zdroj antioxidantů a látek, kte-
ré pleti svědčí. Nabitý antioxidanty je například  opunciový 
olej a díky vysokému obsahu vitamínu E a nenasycených mast-
ných kyselin (kterých má ze všech pleťových olejů vůbec nej-
víc) pleť vyživuje, zvláčňuje a chrání před UV zářením.    
Jak je to s obávaným ucpáváním pórů? Zbystřete u oblíbeného 
kokosového oleje a rozhodně se vyhněte všemu s obsahem mi-
nerálních olejů. Opunciový, jojobový a arganový olej mají obec-
ně dobrou snášenlivost, levandulový je víc problematický. Každá 
pleť je ale jiná a bude jinak reagovat, takže je třeba se obrnit 
a k tomu svému se propracovat skrze metodu pokus a omyl.

JSOU MULTIFUNKČNÍ
Kromě toho, že oleje fungují jako ochránce kožní bariéry, mo-
hou v sobě nést další účinné látky. Pokud obsahují větší množ-
ství vitamínu A a E, je vysoká šance, že nejen zjemní pleť, ale 
poradí si i s jemnými vráskami. V marulovém oleji je například 
až 4x více vitamínu C než v pomeranči. Vyloženým expertem 
na vitamín C je šípkový (rosehip) olej, který pomáhá chránit 
pleť před škodlivými vlivy vnějšího prostředí.
Pleťové oleje dnes mají lehčí složení, na  tělo ale můžete bez 
obav používat těžší, výživnější oleje. Pro pokožku celého těla se 
často používají směsi olejů, stálicí je mandlový, makadamiový, 
měsíčkový nebo levandulový. Intenzivní regeneraci a pružnost 
zařídí ricinový olej. V malém množství rozemnutém na dlani mů-
žete olejem pomoci i svým vlasům; zázrakem na suché konečky 
je arganový olej, který se už dnes běžně přidává do vlasových 
produktů. Večer před spaním promastěte olejem i pokožku hla-
vu a ráno ji umyjte jako obvykle. Podpoříte tím nejen její zdraví, 
ale i prevenci vypadávání vlasů.
Korejská kosmetika přísahá na čisticí oleje a evropské znač-
ky si z ní rychle vzaly příklad. Podle základní korejské rutiny 

čištění pleti je nutné za-
chovat dva kroky, čištění 
olejem, a až poté mlékem 
nebo gelem. Olej mno-
hem účinněji rozpustí 
mastné nečistoty usazené 
na  pleti a  v  pórech. Olej 
je v  oleji rozpustný, ale 
čisticí přípravky na  bázi 
vody s ním neudělají nic, 
pouze pleť vysuší.

EXKLUZIVNÍ PÉČE 
SE ZLATEM
24karátové zlato už něja-
ký ten pátek není jen su-
rovinou na  výrobu šper-
ků. S  oblibou se začalo 
používat i  coby luxusní 
aktivní látka v  kosmeti-
ce. A  na  jaké účinky se 
můžete těšit? Částečky 
zlata vaši pleť viditelně 
vyhladí, a to už po první 

Peptidy jsou oblíbenou součástí 
anti-age kosmetiky,  

ať už krémů, nebo různých sér. 
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použití, rozjasní ji a zanechají ji na dotek sametově hebkou. 
Postupem času navíc dokáží snížit výskyt pigmentových skvrn, 
vyhladit jemné linky a celkově zpevnit pleť.

INSTANTNÍ FACELIFTING BEZ SKALPELU
Vybrané kosmetické salony začaly nově nabízet ošetření 
pleti pomocí přístroje DermaShaper. Tato mikropočítačová 
jednotka nabízí kromě ultrazvuku také ionizaci a elektro-
terapii a  tyto metody mezi sebou různě kombinuje podle 
toho, co klienti požadují. Může sloužit například k  inten-
zivní omlazující péči, odstranění otoků pod očima, odstra-
nění rozšířených žilek v  obličeji nebo ke  zklidnění pleti 
spálené od  slunce. Cena ošetření se pak pohybuje podle 
rozsahu ošetření, ale celý obličej vás pro představu vyjde 
na cca 1500 korun.

NEZAPOMEŇTE NA KOLAGEN
Pokud chcete mít pleť hladkou a bez vrásek, je výborným po-
mocníkem kolagen. Když se zeptáte odborníka na  to, co je 

kolagen, asi uslyšíte podobnou definici: Kolagen je skleropro-
tein, vláknitá extracelulární, ve vodě nerozpustná bílkovina, 
která je základní stavební hmotou všech pojivových  tkání 
a obecně slouží jako podpůrná tkáň mezi buňkami.
Ve formě kolagenních vláken je složkou mezibuněčné hmoty 
a tvoří až 30% všech proteinů v našem těle.
Existuje mnoho typů kolagenu, přičemž nejdůležitější je kol-
agen typu I, II, III, IV, a V. Typ I je nejrozšířenější a představuje 
90 % celkového kolagenu v organismu. Je přítomen v pokož-
ce, kostech, zubech a šlachách. A tento typ, který se vyskytuje 
v nejsilnější části kůže zvané dermis, nás právě zajímá v sou-
vislosti se stárnutím pleti a s tvorbou prvních vrásek.
Mladistvě a zdravě vypadající pokožku tvoří až 75%  kolagenu. 
Hladina kolagenu v kůži se každoročně snižuje o 1,5%. Tím jak 
kvůli pozvolné destrukci kolagenových vláken přirozené množ-
ství kolagenu v  pokožce s  přibývajícím věkem ubývá, přichází 
kůže o svou přirozenou elasticitu a schopnost dostatečné vnitřní 
hydratace. Výsledkem tohoto procesu pak bývá nejenom povad-
lá pokožka, ale také první nechtěné jemné či hlubší vrásky.

Víme, že kolagen je důležitý 
zejména pro elasticitu pokožky. 
Vlivem jeho nedostatku dochází 
k projevům jejího stárnutí, což 
se projevuje například tvorbou 
jemných a hlubších vrásek.
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Pokud ho v těle máme „tak akorát”, je všechno v nejlepším po-
řádku. Problém je ale v tom (a prokázaly to mnohé mezinárodní 
studie), že již kolem 25. 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 nedoplňuje-
me, 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 proje-
vům jejího stárnutí, což se projevuje například tvorbou jemných 
a hlubších vrásek nebo problémy s pohybovým aparátem, jako 
jsou například artritida a problémy s klouby.

JAK FUNGUJE KOLAGEN NA VLASY
Pokud má kůže dostatek kolagenu, i vlasy a nehty jsou v dob-
ré kondici. Navíc kolagen se skládá z důležitých aminokyselin, 
které mohou sloužit jako výživa pro vlasy. Kolagen jako staveb-
ní bílkovina tvoří až kolem 70-80 % objemu kůže, a tím pádem 
ovlivňuje také růst vlasů.
Vysvětluje dermatoložka MUDr. Jana Molčanová: „Vlasy a neh-
ty vznikají ze stejného embryonálního základu, a proto je jejich 
kvalita často ovlivněna stejnými faktory, jako jsou např. hladina 
hormonů, dostatek vitamínů a železa. Ze své praxe můžu potvr-
dit, že pravidelný přísun kolagenu zlepšuje pevnost nehtového 
lůžka, zmírňuje třepení nehtů a lámavost vlasů.”
Najít ten nejlepší kolagen je klíčovou otázkou, chceme-li dosáh-
nout reálných účinků na vlasy. Laický uživatel by si měl proble-
matiku nastudovat, aby se nenechal oklamat marketingem a in-
vestoval své peníze do skutečné kvality, která viditelně účinkuje 
nejen na vlasy, ale na celé tělo.
Aby byl kolagen na vlasy účinný, musí to být kvalitní a ověře-
ný prémiový produkt. Měl by být bioaktivní, 100% čistý, ideál-
ně získávaný z mořských ryb. Takový kolagen podporuje struk-
turu kůže, pozitivně ovlivňuje vlasové kořínky, a  tím přispívá 

ke zlepšení růstu a kondice vlasů.
Že je to pro vás španělská vesnice? Pojďme si to bod po bodu 
vysvětlit. Tvrzení uvedená výše jsme si nevymysleli, je to souhrn 
dosavadních poznatků odborníků z oblasti biochemie. Vznik ko-
lagenu ve formě výživového doplňku je výsledkem jejich dlou-
holeté práce. Kolagen se získává z  vedlejších produktů skotu, 
případně ryb – takové kosti, kůže, šupiny či ploutve jsou na něj 
velmi bohaté.
Jelikož je však molekula kolagenu příliš velká, lidské tělo ji zpra-
covat nedokáže. Musí se tedy štěpením rozložit na malé peptidy 
– kolagenové řetězce. Rozhoduje však způsob štěpení. A právě 
to dělá ten rozdíl mezi jednotlivými výrobky na trhu.
Výsledkem po  štěpení by měly být kolagenové peptidy, které 
jsou bioaktivní a  lidské tělo je dokáže využít k  tvorbě nových 
molekul kolagenu. Proto by tyto řetězce měly mít zachovanou 
strukturu helisy, trojšroubovice, díky které je tělo rozpozná. 

PROJEZTE SE KE KRÁSE
Zdravá vyrovnaná strava může zlepšit fungování kůže stejně 
jako činnost kteréhokoli jiného orgánu v těle. Stav kůže je vněj-
ším projevem našeho vnitřního zdraví, takže vše, co vkládáme 
do svého těla, se odráží na vzhledu naší pokožky. Žádná izolo-
vaná 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?
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 lá-
tek. 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.

Pokud chcete dodat své 
pleti vše, co potřebuje, 
na začátku seznamu 
určitě musí být voda. 
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Zdravá kůže potřebuje nevyhnutelně antioxidační živiny, jimiž 
jsou především vitaminy A, C a E. Podílejí se na její ochraně 
před volnými radikály (částečky, vyskytující se ve znečištěném 
prostředí, cigaretovém dýmu, vznikají též vlivem UV záření, 
ale i běžným metabolickým procesem v těle).

EXPERIMENTY NA POLI LÍČENÍ
U pleti se klidně držte při zemi. Odstín make-upu zvolte tak, 
aby co nejvěrněji odpovídal přirozené barvě pleti, a nevytvá-
řel tak nelichotivý přechod na okrajích obličeje. Jakmile ma-
ke-up pečlivě rozetřete, nezapomeňte ho zafixovat pudrem, 
který vám zajistí sametově matný vzhled. Zatoužíte-li ale 
zazářit, třeba na  firemním večírku, sáhněte po  třpytkách či 
různých drobných ozdobičkách, které vaší pleti dodají glanc.
Stále v kurzu bude kouřové líčení doplněné o precizní čer-
nou linku v těsné blízkosti řas, která navíc řasy opticky za-
hustí. Nejvíc trendy ale budete s barevnými víčky, takže od-
hoďte stud a  sáhněte po  paletce, která obsahuje korálově 
oranžovou či nebesky modrou. Výsledný look pak doplňte 
ještě o vyčesané a nagelované líčení, které dokonale orámu-
je váš obličej. Bez vosku či tvarovacího gelu a kvalitní tužky 
na obočí se tuto sezonu zkrátka neobejdete.
Smyslně plné rty? Ano, prosím! Není ale potřeba podstupovat 
ošetření botoxem. Rty se dají velmi snadno zvětšit i opticky, a to 
pomocí světlejší rtěnky či lesku, které naneste pouze do středu 
rtů. Kromě toho se nebojte experimentovat s výraznými odstíny 
a s klidem sáhněte po rtěnce v třešňově červené, korálově růžové, 
purpurové, či dokonce zlaté.

MANIKÚRA, KTEROU NIKDO NEPŘEHLÉDNE
Potrpíte si na  výraznou manikúru? Pak budete v  rose 2023 
ve svém živlu. Žhavým trendem v oblasti nail artu budou vý-
razné ozdoby. Gelové bublinky, řetízky visící z nehtů i nejrůz-
nější 3D ozdoby. To vše je povoleno. Pokud si ale hned netrou-
fáte na  extravagantní manikúru, nebo si ji třeba nemůžete 
dovolit kvůli svému zaměstnání, zkuste na  jednotlivé nehty 
přidat pouze pár menších ozdobiček s 3D efektem.

VLASY OVLÁDNE ZIMNÍ ZLATÁ
Zejména jaro bude patřit 70. létům. Mikádo s ofinou, kterému 
nechybí maximální objem, s konečky natočenými ven vás pro-
mění v trendy ikonu. Chcete-li se inspirovat u celebrit, zaměřte 
se i na svou barvu a u svého kadeřníka se ptejte po „zimní zla-
té“. Tenhle odstín si zamilovaly hvězdy jako Lily Collins nebo 
Olivia Wilde. Je tím pravým ořechovým pro všechny brunetky, 

patří mezi tlumenější odstíny, a ačkoliv se hodí především pro 
dlouhé vlasy, zajímavě oživí i mikádo. Vlasy si můžete buď ne-
chat promelírovat celé, nebo jít cestou prosvětlených délek, 
které budou rafinovaně vykukovat zpod čepice.

ZÁBAVA JMÉNEM SPRCHOVÉ ŽELÉ 
Sprchový gel, pěna do koupele či sprchový olej, to už není nic no-
vého. Žhavou novinkou je ovšem sprchové želé. Že ho ještě ne-
znáte? Velká škoda. Je s ním totiž spousta voňavé legrace. Můžete 
ho zchladit, zmrazit, nebo ho prostě použít při pokojové teplotě. 
Sprchové želé ale není jen pro děti. Bavit bude i vás, přestože jste 
už dávno oslavila osmnácté narozeniny. Může vonět po citrusech, 
malinách s vanilkou či pižmu, pokožku důkladně umyje a zanechá 
ji dokonale jemnou. A navíc, jste-li kreativní typ, můžete si tohoto 
třaslavého pomocníka do koupele i sami vyrobit – stačí zapátrat 
po jednoduchých návodech na internetu.

SKOŘICÍ PROTI CELULITIDĚ
Právě skořice, dnes zcela obyčejné koření, je naprosto úžas-
ným bojovníkem proti celulitidě, a  navíc pomáhá tvarovat 
postavu. V  kosmetických salonech ji používají nejčastěji 
ve formě zábalu. Na problematické partie těla se nanese vrs-
tva krému a zabalí se do speciální fólie, která na vybranou 
část těla vyvíjí tlak. Tím se podpoří vyplavení toxinů z  těla 
i  redukce tukových buněk, stimuluje se krevní oběh i  tok 
lymfy, a jako bonus dochází k příjemnému prohřátí pokožky. 
Jedna procedura trvá okolo 45 minut, a aby přinesla kýžené 
účinky, je vhodné ji alespoň třikrát opakovat.

POSVIŤTE SI NA CHLOUPKY  
S IPL TECHNOLOGIÍ
Každodenní holení není žádná zábava, co si budeme podí-
vat. Ovšem pokud chceme mít dokonale hladkou pokožku, 
není zbytí, jelikož strniště den co den pomalu, ale jistě do-
růstá. Moderních metod, jak se zbavit nežádoucího ochlupe-
ní, je hned několik. Ovšem přerušit cyklus opakovaného růs-
tu chloupků až na dobu šesti měsíců zvládne jen jedna. IPL 
využívá technologii intenzivního pulzního světla. Jednotlivé 
světelné záblesky neničí pouze chloupek, ale i jeho kořínek, 
a zabraňují mu tak v dalším růstu.
IPL epilátory vyrábí například značky Braun, Philips nebo 
Concept. Zpočátku je nutné je používat cca jednou týdně, 
a to po dobu 4–12 týdnů. Po měsíci už byste měli vidět prv-
ní výsledky. Nejúčinnější jsou tyto přístroje na  hnědé a  čer-
né chloupky a  můžete je použít nejen na  nohy či podpaží, 

ale i  na  hrudník, záda, paže a  bři-
cho, a dokonce i  na obličej – poradí 
si s  tmavými chloupky nad horním 
rtech, bradě nebo čelistích.
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IPL epilátory je 
zpočátku nutné 

používat cca jednou 
týdně, a to po dobu 

4–12 týdnů. 
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DEPILÁTOR SAPPHIRE 
založený na principu intenzivního pulzního světla IPL (Intense Pulse Light) pro bezbolestné odstranění chloupků 
s trvalejším účinkem. Působí na pigment obsažený v kořínku chloupku a tak ho ničí bez vedlejších negativních 
účinků. Čím jsou chloupky silnější a tmavší, tím více absorbují energie a efekt odstranění je lepší. Hebká pokožka 
díky tomu vydrží 4 až 8 týdnů.

DEPILÁTOR SAPPHIRE současně využívá technologii chlazení založenou na bodu tání čistého jadeitu. Chladicí 
systém uleví pokožce a sníží její podráždění, umožní odstranění chloupků méně bolestným způsobem. Vlasové 
folikuly se vyloučí z těla spolu s produkty metabolismu a póry se 
do určité míry stáhnou, takže nevznikají černé tečky. Přístroj je 
vhodný pro odstranění chloupků v podpaží, v oblasti bikin, rukou 
a nohou.

Při používání DEPILÁTORU SAPPHIRE chraňte své oči a zrak před 
zábleskovým světlem ochrannými brýlemi a nepoužívejte přístroj 
v oblasti kolem očí. 

Výrobce DEPILÁTORU SAPPHIRE a dalších 20 modelů 
kavitačních kosmetických přístrojů GOODWIND TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT Co.Ltd. je držitele mezinárodních certifikátů 
CE/FCC, ISO, REACH/ROHS/SGS. V České Republice výrobek 
zakoupíte za bezkonkurenční cenu 4.792 Kč včetně DPH u 
distributora: KRÁSNÝ – zdravotnická technika s.r.o, Božkovská 38, 
326 00 PLZEŇ. Telefon 377 424 999. 

Více informací www.SZO.cz
(https://www.szo.cz/cs/lekarske-pristroje/kavitacni/)
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Text: Pavla Košík Jelínková, foto: Shutterstock.com
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PÉČE O PLEŤ A VLASY 
NEMUSÍ BÝT VĚDA, 

STAČÍ PRAVIDELNOST 
A DODRŽOVAT PÁR ZÁSAD
CHCETE MÍT KRÁSNOU, ZDRAVOU A SVĚŽÍ PLEŤ I BOHATOU A KVALITNÍ VLASOVOU KŠTICI BEZ 

OHLEDU NA OKOLNOSTI I VĚK? I KDYŽ HEKTICKÁ DOBA TOMU MOC NENAPOMÁHÁ, MŮŽETE 
JE TAKOVÉ SKUTEČNĚ MÍT. KDYŽ SI STANOVÍTE PRAVIDELNOU A STÁLE TRVAJÍCÍ PÉČI O PLEŤ 

I VLASY V NĚKOLIKA KROCÍCH, USPĚJETE!
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KKaždodennost je nutnost. Ano, především u pleti a pokožky to 
platí dvojnásob. A vlasy byste zanedbávat také neměli. Nestačí 
je jen pročesat a upravit, ale opravdu o ně pečovat a věnovat 
jim čas, stejně jako pleti obličeje, krku a dekoltu. Víte, jak na to? 

CO DĚLAT PRO PLEŤ?
• každodenní péče je základem
• čistěte svoji pleť každý den
• tonizujte pleť správně 
• masírujte si obličej 
• dopřejte své pleti denně oleje
• používejte denní i noční masky 
• aplikujte na pleť každý týden peeling 

KAŽDODENNÍ PÉČE JE ZÁKLADEM
Každodenní péče o  vaši pleť se vám vrátí 
v  horizontu kratším, ale především del-
ším. Péčí svoji pleť pěstíte, opečová-
váte, čistíte, podporujete, regene-
rujete a  hydratujete. A  to není 
málo. Když si z  toho uděláte 
příjemný relaxační rituál, bude 
vám fajn nejen na  pleti, ale 
i na těle a na duši. 

ČISTĚTE SVOJI PLEŤ 
KAŽDÝ DEN
Obličej, krk a dekolt jsou par-
tie, kterým byste měli věno-
vat čas každý den. Čistěte pleť 
vždy jemně, a nikdy ne produk-
ty, jež váš typ pleti vysušují. Za-
čněte nejprve vodou a jemnou čis-
tící pěnou, poté sáhněte po kvalitní 
micelární bodě nebo pleťové vodě. Svo-
ji pleť obličeje krku a dekoltu čistěte vždy 
ráno i večer. Ráno po noci, kdy se často ve spán-
ku zpotíte, a večer po celodenní náloži nečistot z okol-
ního prostředí, které vaše pleť nachytá a také pro odlíčení. Při 
čištění zkuste vsadit na kvalitní mýdlo, které je od pradávna 
tím nejúčinnějším prostředkem na dokonalou hygienu. Pokud 
víte, jakou máte pokožku (suchou, citlivou, dětskou, mastnou, 
propocenou, apod.) budete mít o to jednodušší výběr a zajiště-
ný správný účinek mýdla na pokožku.
Neméně důležité je také vědět, že mýdlo patří vždy na podlož-
ku, kde se nedrží voda, aby vám déle vydrželo a vy jste ušetřili. 

TONIZUJTE PLEŤ SPRÁVNĚ 
K tonizaci pleti slouží tonika. Vyberte si je vždy dle svého typu 
pleti. Po očištění a odlíčení je to druhý krok v denní péči o pleť, 
před nanesením séra či krému. A proč vlastně pleť tonizovat? 
Tonizace pleti zmenšuje její póry, dodává jí vlhkost, příjemně 
ji osvěžuje a v neposlední řadě ladí její pH. Prima jsou tonika 
s antibakteriální složkou, a ještě lépe bez alkoholu. 

MASÍRUJTE SI OBLIČEJ 
Masáž obličeje by vám neměla v repertoáru péče o pleť obli-
čeje, krku a dekoltu chybět. Masírujte si je tak často, jak jen 
můžete, minimálně však ráno a večer. Je to jako cvičení, jímž 
posilujete své tělo v  jiných partiích. A nebojte se, masírovat 
stačí jemně, a  přesto si krásně prokrvíte pleť a  podpoříte 

mimické svaly. Změnu uvidíte hned po  masáži, jelikož vaše 
pleť bude příjemně svěží a jakoby sjednocená i rozzářená. 

DOPŘEJTE SVÉ PLETI DENNĚ OLEJE
Olej je skvělou podporou každé pleti, bez rozdílu typu. Hodí se 
k nanesení vždy před denním či nočním krémem. Oleje krásně 
pleť hydratují, zvláční, zjemní, provoní a vyživí. A jaké oleje vyu-
žít? Meruňkový, malinový, arganový, olivový, mandlový, jojobo-
vý, hroznový, šípkový, konopný, růžový, levandulový, pupalkový 
i další. V obchodech i na internetu jich najdete nespočet. Ať už si 
vyberete jakýkoli, tak vždy sáhněte po 100% organickém. 

POUŽÍVEJTE DENNÍ I NOČNÍ MASKY 
Výživu a  hydrataci pleti dodají masky. Existují masky denní 

(ranní) k osvěžení pleti, ale i noční, které pleť hojně 
vyživují, regenerují a hydratují. Ranní si dejte 

před čištěním pleti, po 5 minutách (či dle 
návodu) smyjte a naneste sérum, krém 

a make-up. Pokud nemáte ráno moc 
času, tak si noční masku dejte vždy 

a  nechte ji působit celou noc. 
Proč? Protože v noci pleť inten-
zivně přijímá veškeré vyživující 
a regenerační látky z kosmeti-
ky. Vyberte si masku dle svého 
věku, ideální je ta hydratační 
a regenerační zároveň. 

APLIKUJTE NA PLEŤ 
PEELING 

Peeling je očista pleti do hloub-
ky i odbourání odumřelých kož-

ních buněk. Dopřejte si peeling 
1x týdně a  dejte své pleti vzpruhu 

k obnově, svěžesti, navýšení elastičnos-
ti i podpoře tvorby kolagenu. Je však pod-

statné vybrat si peeling, který vaší pleti sedne 
– dle jejího typu a  senzitivity. Naneste peeling vždy 

na navlhčený obličej, krk a dekolt, jemně vmasírujte krouživý-
mi pohyby a pak opláchněte.

CO VÁM POMŮŽE JEŠTĚ ZKVALITNIT  
VAŠI PÉČI O PLEŤ? 
• používejte produkty s AHA kyselinami
• zkuste retinoidy
• nezapomeňte na kaviár
• kolagen nesmí chyběr

PRODUKTY S AHA KYSELINAMI
Není kyselina jako kyselina. V péči o pleť se hojně využívají 
kyseliny, které pěstí nebo pečují, případně ozdravují vaši pleť. 
Takové jsou všechny AHA kyseliny, což jsou alfahydroxylo-
vé kyseliny, jež jsou vhodné pro všechny typy pleti i  napříč 
věkem. Se stárnutím pleti totiž umí zázraky. Nejen redukují 
jemné vrásky, nadměrnou pigmentaci, pajizévky a  další ne-
dokonalosti pleti, ale dodávají pleti svěžest a sjednocený tón.

JAKÉ AHA KYSELINY JSOU V KOSMETICKÝCH 
PRODUKTECH? 
• kyselina citronová
• kyselina vinná



INZERCE 

Lékárenská kosmetika EUBOS. Nově na trhu.
Společnost mp-pharma s.r.o. dodává na český trh novou, velmi kvalitní německou 
lékárenskou kosmetiku značky EUBOS, která je vhodná pro všechny tipy pokožky.
Kosmetika EUBOS poskytuje širokou škálu specializovaných produktů pro každý typ pokožky 
a řešení nejrůznějších dermatologických problémů a je vhodná i pro atopickou pleť a diabetiky.

BI PHASE 
HYDRO BOOST 7 x 2 ML
Dvoufázová kúra pro 
posílení hydratace. Pomáhá 
proti námaze a suchosti 
jak suché, tak i normální 
a smíšené pokožky. Má 
okamžitý účinek, výrazně 
zvyšuje hydrataci, zpevňuje 
a snižuje tvorbu vrásek.

KAVIÁR 
GLOW BOOST 7 x 2 ml
Lékařská péče o pleť s vysoce 
účinným koncentrátem 
účinných látek. Na únavu 
a vyčerpání. S aktivním 
komplexem kaviárového 
extraktu, Vitanolu® Bio 
a mořské vody. Podporuje 
pevnost a napíná pokožku 
a Vaše pleť vypadá zářivě, 
napnutá a oživená

BI PHASE 
COLLAGEN BOOST 7 x 2 ml
Lékařská péče o pleť 
s 2-fázovým okamžitým 
ošetřením vrásek. 
• Collaxyl CLX 

a vysokomolekulární 
kyselina hyaluronová aktivují 
regenerační sílu. Zvýší se 
pružnost a pevnost vaší 
pokožky

Více informací na: 
www.mp-pharma.cz

Dětská řada HAUT RUHE
Úleva, odpočinek a ochrana pro suchou a citlivou 
dětskou a kojeneckou pokožku. 
Dětská řada HAUT RUHE je komplexní systém 
produktů lékařské péče pro čištění a péči 
o suchou dětskou pokožku. Lze jej použít 
v různých formách a stádiích dermatitidy, např. 
B. Produkty této řady podporují a posilují 
přirozenou kožní bariéru.

OKAMŽITÝ 

ÚČINEK – 

AMPULKY

PROTI PADÁNÍ VLASŮ +

AKTIVACE RŮSTU VLASŮ
KO S M E T I C K É  P Ř Í P R AV K Y
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• kyselina glykolová
• kyselina mléčná
• kyselina salicylová (z vrbové kůry)
• kyselina maleinová 
• kyselina mandlová
• kyselina jablečná
• kyselina hyaluronová
Říká se jim též ovocné kyseliny, což je z výčtu 
zjevné. Ovocné kyseliny zde totiž převažují.

JAKÝ JE ROZDÍL V JEDNOTLIVÝCH  
AHA KYSELINÁCH?
Rozdíl je v  různé velikosti molekul jednotli-
vých kyselin. Mají díky tomu odlišnou schop-
nost proniknout do  pleti, pokožky a  kůže. 
AHA kyseliny s většími molekulami jsou ide-
ální pro senzitivní a jemnou pleť, ta s menší-
mi pak pro smíšenou, mastnější a  normál-
ní pleť. Z AHA kyselin se nejvíce využívá 
kyselina glykolová, která má nejmenší 
molekuly a  dokáže velmi účinně pro-
niknout do pleti. 
Mimo ni je to také kyselina mléč-
ná s  trochu většími molekulami, ale 
s  podobným efektem (v  delším ho-
rizontu) jako glykolová. Třetí hodně 
využívaná je kyselina mandlová, která 
se díky větším molekulám krásně hodí 
pro citlivou pleť. A kyselina hyaluronová 
je kyselinou, která umí spolu s  jmenova-
nými doslova zázraky. Je ideálním parťákem 
na unavenou pleť s vráskami. Tato kyselina se vy-
skytuje přirozeně v lidském těle, kde má vliv na hyd-
rataci a vypnutou pleť. Když je jí málo, dodáte ji pleti právě 
v kosmetických produktech. 

CO VŠE AHA KYSELINY UMÍ?
• redukovat jemné vrásky
• zmírnit nadměrnou pigmentaci
• zjemnit nedokonalosti pleti
• odstraňovat odumřelé kožní buňky
• hydratovat pleť a udržet v ní vlhkost

PÉČE O PLEŤ S AHA KYSELINAMI 
A proto chcete-li pro svoji pleť něco opravdu na úrovni, sáhněte 
po produktech s obsahem AHA alias ovocných kyselin, s přídav-
kem kyseliny hyaluronové, nebo s retinoidy. Najdete je v sérech, 
krémech, maskách, gelech, i dalších kosmetických kouscích. 

ZKUSTE RETINOIDY
Co jsou zač? Retinoidy jsou kosmetické složky odvozené od vita-
mínu A. Je jich celá řada, přičemž nejdůležitější je retinol a reti-
nal. Původně byly retinoidy určeny jen v lékařství k léčbě akné, 
ale v současnosti jsou používány k omlazení, zjemnění vrásek, 
oživení pleti a zpomalení jejího stárnutí. Jak to tyto složky do-
káží? Zkrátka a dobře v pleti nastartují tvorbu kolagenu, čímž 
dochází k  postupnému vyhlazení vrásek, pleť se zpevní, linie 
obličeje, krku i dekoltu jsou pevnější. Mimoto retinoidy aktivu-
jí vyšší produktivitu cév, s čímž se pojí kvalitnější cirkulace krve 
v pleti a její okysličení. A když budete produkty s retinoidy po-
užívat dlouhodobě, vyzrajete na  mimické vrásky, nadměrnou 

pigmentaci i  zhrubnutí pleti po  jizvičkách 
a nedokonalostech.

NEZAPOMEŇTE NA KAVIÁR
Skvělým pomocníkem je i  kaviár, který je 
bohatý na  bílkoviny, vitamíny, aminokyse-
liny a  stopové prvky a  urychluje přirozený 
proces produkce kolagenu. Má antioxidační 
účinky, snižuje a  zabraňuje vzniku nových 
vrásek a jemných linek. Kaviár rovněž obsa-
huje speciální komplex proteinů, které v kůži 
vytvářejí bariéru, čímž pomáhají chránit vita 
kolagen před degenerativními účinky a zá-
roveň stimulují tvorbu kolagenu nového. Po-
užíváním přípravků s výtažkem kaviáru tak 
nejen výrazně zpomalíte proces stárnutí vaší 
pleti, ale při dlouhodobějším užívání dojde 
i k redukci vrásek stávajících.

KOLAGEN NESMÍ CHYBĚT
Kolagen je základním prvkem buněč-
né architektury, která pomáhá udr-
žovat  strukturu,  pevnost  a  odolnost 
kůže. Jedná se o protein, který se na-
chází v živočišné podobě (kosti, kůže), 
ale najdeme také jeho rostlinnou al-

ternativu, která se získává z  nutričně 
bohaté řasy zvané irský mech. Pro kos-

metický a zdravotnický průmysl se kromě 
hovězího a  vepřového kolagenu využívá 

také rybí kolagen, který má nejlepší vstřeba-
telnost.

JAK PEČOVAT O VLASY?
Stejně jako vaše pleť i vlasy potřebují péči o několika krocích. 
Vhodná péče o vlasy je sice obecně známa, ale stačí vynechat 
jeden krok, a máte najednou vlásky zplihlé a bez života. Sa-
mozřejmostí je vlasová kosmetika dle typu vlasů i toho, zda 
jsou barvené či nikoli. Jak tedy na krásné a bohaté vlasy? 

CO DĚLAT, ABY BYLY VAŠE VLASY ZDRAVÉ?
• myjte je speciálním čistící šamponem 
• umývejte je správným šamponem dle jejich typu
• pečujte o pokožku hlavy
• hydratujte a vyživujte vlasy 
• pročesávejte si je
• regenerujte je

MYJTE VLASY SPECIÁLNÍM ČISTÍCÍ ŠAMPONEM
Ano, možná se podivíte, ale není mytí vlasů jako mytí vlasů. To, 
co máme my na mysli, je umývání speciálním čistícím šamponem, 
který z vlasů odstraní všechny nečistoty do hloubky. Nestojí sice 
málo, ale vydrží vám dlouho. Umývat s ním stačí vlasy 1x za 14 dní 
až 1x za měsíc. 

UMÝVEJTE JE SPRÁVNÝM ŠAMPONEM  
DLE TYPU VAŠICH VLASŮ
Tady jste se ocitli již na parketu běžných vlasových šamponů dle 
typu vlasů. Všude v obchodech najdete nespočet vlasových šam-
ponů na vlasy mastné, suché, barvené, lámavé i na šediny. Výběr 
je tedy bohatý. Pamatujte na to, že umývat vlasy je ideální vždy 

Pamatujte
na to, že

umývat vlasy
je ideální vždy
vlažnou, nikoli
horkou vodou.
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Sensualite.cz
Krása pro všechny smysly

PHIL SMITH
Vlasová péče, které můžete věřit
Vlasová kosmetika Phil Smith BE GORGEOUS populárního
britského kadeřníka celebrit a majitele kadeřnických salonů odhalí
krásu vašich vlasů, ať už máte jakýkoli typ. Přináší účinné a kvalitní
ingredience. Je vytvořená s láskou k řemeslu a profesionalitou.

Přináší produkty, které jsou dobré jak pro vaše vlasy, tak i pro
planetu. Přitom si zachovává prémiovou kvalitu a dostupné ceny.
Udržitelnost je její předností. Všechny lahvičky jsou vyrobeny
ze 100% recyklovaného plastu. Produkty obsahují odpovědně

získávaný palmový olej a veganské ingredience.
Navíc jsou ověřeny v mezinárodním

programu Leaping Bunny jako
cruelty-free.

- Phil Smith

Moje milovaná červená řada
TOTAL TREAT opravdu
pomáhá zlepšit kvalitu vašich
vlasů.

Obsahuje marocký arganový
olej, který pomáhá vyhlazovat
a hydratovat poškozené vlasy.
Ty jsou vyživené od kořínků
ke konečkům a rozzáří
se jako sklo.“
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vlažnou, nikoli horkou vodou. Horká voda totiž dráždí pokožku 
a  vlasy poškozuje. Málo vlažná naopak nepomůže opláchnout 
vlasy dostatečně. Při mytí svůj šampon dobře vmasírujte až ke ko-
nečkům a k vlasové pokožce. Poté důkladně vlásky opláchněte. 
A když využijete speciální šampon 1–2x měsíčně, ten běžný použí-
vejte 1 až 2x týdně. Četnější mytí by vlasy zeslabovalo. 

PÉČE O POKOŽKU HLAVY
Péče o vlasy, to nejsou jen prameny, ale i pokožka hlavy. Po-
můžete ji „nastartovat“ a ozdravit, když využijete 1x týdně 
před mytím vlasů peeling na vlasy a vlasovou pokožku. Tako-
vý peeling vlasovou pokožku vyčistí a krásně prokrví. 

HYDRATUJTE A VYŽIVUJTE
Výživa a hydratace vlasů je nutnost dnešní doby. Mytím se totiž 
tzv. otevře struktura vlasů a je velmi zranitelná. Uzamknete ji 
právě využitím prostředků vlasové výživy a hydratace. Ideální je 
kondicionér, který tuto službu udělá a uzamkne strukturu vla-
sů, přičemž je vyhladí. Používejte kondicionér po každém mytí 
vlasů. A 1x týdně přidejte ještě masku či balzám na vlasy, které 
vaše vlásky rozmazlí a dopřejí jim komfortní péči, po níž budou 
krásně pevné, bohaté a fit. 

PROČESÁVEJTE SI VLASY
Pročesávání vlasů patří k péči, která se často zanedbává. Přitom 
právě díky němu jsou vlasová pokožka i vlasy kvalitní. Pročesá-
vejte si vlasy po ránu, večer před spaním i před mytím. Po umytí 
je nečesejte hned, ale nechejte je trochu proschnout, abyste si 
nepoškodili jejich strukturu a nepřidali jim na třepení. A má-
te-li patálie s kudrnatými nebo těžce rozčesatelnými vlasy, po-
mozte si před česáním sprejem k rozčesání vlasů.

REGENERUJTE SVÉ VLASY
Vlasy potřebují dle ročních období péči navíc. V létě je to ochra-
na před slunečními paprsky, které je vysušují, v zimě proti chladu 
a mrazu, ale i slunci. Ideální je krém nebo sprej na ochranu vlasů 
před sluncem či chladem, a před použitím kulmy či žehličky na vla-
sy zase pro změnu můžete použít krém nebo sprej na ochranu vla-
sů před teplem. Výborné jsou pro úpravu vlasů žehličky na vlasy 
s keratinem, turmalínem a k vysoušení využívat fén s ionizátorem. 
I ty mají svůj díl na konečné kvalitě vlasů.

CO JEŠTĚ POMŮŽE ZKVALITNIT PÉČI O VLASY? 
• bezoplachové produkty
• kosmetika s ovocnými kyselinami 

BEZOPLACHOVÉ PRODUKTY
K hydrataci a výživě vlasů můžete využít i bezoplachové produkty, 
jako jsou tonika a vlasové vody, nebo séra na vlasy ve spreji či k na-
nesení na prameny. Ty vlasy narovnají, či naopak zvýrazní vlny, 
také oživí barvu a odstín vlasů. Mimoto pomáhají proti padání 
vlasů a podpoří růst vlasů. Prima je, že se nanáší velmi jednoduše 
bez omývání. 

MOŘSKÝ KOLAGEN A VLASY
V péči o vlasy nesmíme zapomenout na kolagen .Kolagen pomá-
há chránit a posilovat vlasové folikuly a dodává vlasům vláhu, což 
může pomoci zabránit lámavosti a předčasnému vypadávání vla-
sů. Navíc kolagen pomáhá obnovovat poškozené vlasy a dodává 
jim lesk a pružnost. Ideální je v tomto případě kolagen mořského 
původu, který je snáze absorbovatelný, protože má nižší moleku-
lovou hmotnost a je také hlavně preferován pro nízký prozánětli-
vý efekt a nízký obsah kontaminantů.

Pročesávání vlasů patří k péči, která se často zanedbává.
Přitom právě díky němu jsou vlasová pokožka i vlasy kvalitní.
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incacollagen.czIncaCollagenCesko Inca Collagen official

OVĚRENÝ ČESKÝ KOLAGEN, 
KTERÝ OPRAVDU ŽENÁM POMÁHA 
V PÉČI O VLASY

www.incacollagen.cz

Mořský kolagen | Doplněk stravy | 100% čistý bez přísad

Zjistěté více



34 | Zdravý životní styl Jaro 2023

Text: Pavla Košík Jelínková, foto: Shutterstock.com
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JAK BÝT STÁLE 
KRÁSNÁ: 

SNĚNÍ V ESTETICKÉM 
SVĚTE I PLASTICKÉ 

CHIRURGII
ŠTÍHLÁ, MLADÁ, KRÁSNÁ, BEZ VRÁSEK, BEZ VADY. TO JE IDEÁL, KTERÝ JE (NEJEN ŽENÁM) 

VŠTĚPOVÁN MÉDII A REKLAMAMI VŠUDE OKOLO STÁLE DOKOLA A KAŽDÝ DEN. BÝT STÁLE 
MLADÝ A KRÁSNÝ JE JISTĚ PŘÁNÍM NEJEN ŽEN, ALE DNES I MUŽŮ. ČAS JE VŠAK PROTI VŠEM 

A DOSLOVA NEÚPROSNÝ. NAŠTĚSTÍ DNEŠNÍ TECHNOLOGIE A POKROK NABÍZÍ POMOC.  
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KKde pomoc hledat? Přece v estetické medicíně a plastické chi-
rurgii. Tam všude je nepřeberné množství možností, jak nad 
stárnutím a vadami těla a krásy vyhrát. 

ESTETICKÁ MEDICÍNA NEMÁ  
S PLASTICKOU NIC SPOLEČNÉHO
Především vězte, že estetická medicína není plastická chi-
rurgie. Zde nedochází k větším invazivním zásahům do těla, 
přičemž se zde nevyužívá anestezie. Estetická medicína k ná-
pravě toho, co příroda nechala nedokonalé, nebo nemoc po-
škodila, využívá hlavně lasery, mikrojehličky, injekce, solux 
a biolampy, zábaly, vonné oleje a další příjemnosti. Pokud se 
zde již řeší nějaké invazivní zákroky, tak jen menší a s lokál-
ním znecitlivěním. 

KDE VŠUDE VÁM ESTETICKÁ MEDICÍNA 
MŮŽE POMOCI? 

VYHLAZENÍ VRÁSEK
Do  určitého věku stačí ošetření botulotoxinem, které se 
využívá především v horní polovině obličeje. Odstraňu-
jí se tak mimické vrásky mezi obočím, na  čele a  kolem 
očí, přičemž Botulotoxin je aplikován jemnými vpichy. 
Tak se účinná látka dostane lehce do nervových zakonče-
ní mimických svalů, čímž dojde zábraně přenosu informace 
na těchto nervových zakončeních. Ošetřený sval se díky tomu 
povolí a tím se vyhladí i kůže. Zákrok je jemný, šetrný a téměř 
bezbolestný. 

TRVALÁ EPILACE
Je fajn zákrok pro řešení nechtěných chloupků. Bolestivosti 
se bát nemusíte, díky anestetickému krému je zákrok bezbo-
lestný. Na zákrok mějte chloupky v délce cca 3mm, a před ním 
se raději neopalujte, abyste zamezili bílým flíčkům na kůži, 
kterou chloupky stínily.  

ŘEŠENÍ CELULITIDY
Víte, že celulitida je problém nejen plnoštíhlých žen, ale i těch 
štíhlých? A že více než 70% žen trpí nějakou formou celuliti-
dy? Tento estetický problém lze ale lehce řešit. A to pomocí 
neinvazivní ultrazvukové lipodestrukce, při níž dojde k úbyt-
ku kožního tuku v  rizikových oblastech skrz ultrazvukové 
pulsy a stimulace lymfatické drenáže.

MODELACE RTŮ
Modelace rtů je nejen o tvarování, ale i hydrataci rtů. Je 
to oblast obličeje, která je stále vystaven zevním vlivům. 
Rty pak trpí suchostí, podrážděním, popraskáním nebo 
citlivostí vlivem nepříznivého klimatu, slunce i styku s po-
travinami. K ošetření rtů se využívají injekčně aplikované 
produkty s kyselinou hyaluronovou. Ta rtům prospívá hyd-
ratací, vyšší elastičností a celkovým oživením. Po zákroku 
jsou rty svěží, hladké, nejsou citlivé ani nepraskají. 

PLASTICKÁ CHIRURGIE
Je specializovaný obor lékařství, zaměřený na  rekon-
strukce a zdokonalení vzhledu, navrácení různých funkcí 
těla, navrácení tvaru částí těla po úrazech, popáleninách 
a  z  kosmetických důvodů. Pojmenování z  řeckého slo-
va „Plastikos“, které česky lze přeložit jako „formovat,  
tvarovat“.

ROZEZNÁVÁME PĚT TYPŮ  
PLASTICKÉ CHIRURGIE
Rekonstruktivní chirurgie – rekonstrukce a opravy částí těla, a to 
vrozených malformací, i z následků úrazů a operací.
Chirurgie ruky – nápravy, rekonstrukce, opravy a řešení týkající se 
horních končetin.
Estetická chirurgie – cílí na úpravy viditelných částí těla, jako obli-
čeje, uší, nosu, očí, vlasové pokrývky. Patří sem však i redukce obe-
zity, tvarováním ňader, břicha, stehen, hýždí a  implantaci vlasů 
atp.
Chirurgie popálenin – řešení těžkých, rozsáhlých poškození po-
kožky, např. po požárech, úrazech, nehodách.
Výzkum – tato oblasti plastické chirurgie se orientuje na zdoko-
nalování stávajících řešení a hledání nových řešení v celém spektru 
všech pěti typů. 

ESTETICKÁ PLASTICKÁ CHIRURGIE
Tento typ plastické chirurgie je primárně zaměřen na zdokonalo-
vání lidského těla a jeho vzhledu. Co vše lze s ním řešit?

FACELIFT A VYNUTÍ OBLIČEJE
V rámci obličeje, vypnutí a  face liftingu umí plastická chirurgie 
za pomoci laseru a miniinvazivně tkáňovými nitěmi vrátit vzhled 
v čase, omladit a osvěžit jej. 

MEZOTERAPIE
Je šetrné a bezpečné miniinvazivní řešení vrásek a omlazení s mi-
krojehličkami. Je to efektivní metoda aplikace kyseliny hyaluro-
nové, často ještě obohacené o vitamíny, minerály, antioxidanty 
a nukleové kyseliny. 

PLASTICKÁ OPERACE RTŮ
Zvětšování, zmenšování i  tvarování rtů je jednoduché, rychlé 
a  bezpečné. Nejvíce žádané je zvětšené rtů, naopak zužování 
a ztenčování rtů je spíše na okraji zájmu. 

PLASTICKÁ OPERACE OČNÍCH VÍČEK
Tento zákrok řeší korekci nadbytečné a povislé kůže v oblasti ví-
ček. Vězte, že plastika očního víčka může „opravit“ silně převislá 
horní víčka, nakrabacenou kůži dolních víček i vaky kolem očí. 

ZVĚTŠENÍ PRSOU 
Augmentace prsou je nejžádanějším plastickou operací vůbec. 
Zvětšují se při ní malá, povislá, nesouměrná a jinak deformova-
ná ňadra. Může to být důsledek porodů, nehody, věku, nemoci či 
úrazu s následnými operacemi v dané oblasti. Díky operaci se prsa 
vytvarují, jsou plná a souměrná, velmi pěkná. 

MODELACE A ZMENŠENÍ PRSOU
Ženy s velkými prsy mají často zdravotní komplikace především 
s páteří, zády a postavením těla díky tíze velkých prsou. Pak se 
rozhodnou pro zmenšení a modelaci. Výsledkem jsou krásná, pev-
ná prsa.

PRSNÍ IMPLANTÁTY 
Implantáty se do prsou dávají pro jejich zvětšení či úpravu objemu, 
tvaru, velikosti. Odlehčené prsní implantáty jsou v současnosti re-
volucí ve světě estetické a rekonstrukční chirurgie. Implantáty jsou 
k mání v několika tvarech – především kulaté a anatomicky tva-
rované, ve všech velikostech. Operace prsních implantátů dokáže 
ženě velmi pozvednout sebevědomí a navrátit fyzickou krásu.



VasMedic je multioborová zdravotní 
klinika v Praze 5. Poskytujeme 
mimořádně individualizovanou péči. 
Náš lékař je Vaším osobním průvodcem 
při řešení celkového zdravotního stavu. 
Vaše zdraví je naší prioritou a termín 
na ošetření či operaci Vám zajistíme 
v nejkratším možném čase.
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Foto: Shutterstock.com KDYŽ SE ŘEKNE 
PŘECHOD…
DEPRIVACE, PODRÁŽDĚNOST, ROZRUŠENÍ. POZNÁVÁTE SE,  
MILÉ DÁMY? PŘIZNEJME SI, ŽE MÁME TENDENCI SVÁDĚT  
VÝKYVY SVÝCH NÁLAD NA ZMĚNY HLADINY HORMONŮ.  
PLATÍ TO ALE JENOM PRO NÁS? NEBO JSME NA TOM  
I S NAŠIMI DRAHÝMI POLOVIČKAMI STEJNĚ? 

38 | Zdravý životní styl Jaro 2023



Zdravý životní styl Jaro 2023 | 39



40 | Zdravý životní styl Jaro 2023

V

IN
ZE

RC
E 

Výkyvy nálad, hysterické scény, přehnaně emotivní reakce. 
To vše bývá obvykle přisuzováno nám ženám. I když se tako-
vému škatulkování snažíme vyhýbat, jsou momenty, kdy pro 
ně máme alespoň skvělou omluvu. Za  náhlé změny našeho 
chování nemůžeme jen my samy. Je tu totiž matka příroda, 
na  jejíž volání pohotově reagujeme. Těhotenství, mateřství, 
premenstruační syndrom, menopauza... Hladiny hormonů 
v  našem se těle nekontrolovatelně mění a  naše osobnost 
získává zcela nový charakter. Můžeme být úzkostlivé, silně 
emotivní, v depresi, nikdo nám to vyčítat nebude. Za všechno 
přece můžou hormony. Ať už za  hormonálními přeměnami 
vidíme okoukané klišé, nebo ženskou zbraň, jedno je jisté: už 
v tom nejsme samy. Podle série studií, které byly provedeny 
po celém světě, to totiž nejsou pouze ženy, komu hormony 
občas zamíchají kartami. Také mužská osobnost může projít 
nečekanou transformací. Jak toto období na obou frontách 
vypadá?

MENOPAUZOU TO NEKONČÍ…
Není to ráz na  ráz. Nečekejte, že dodnes vše fungovalo, 
a  najednou úderem padesátky všechno skončí. Menopauza 
přichází postupně. Zaznamenáte postupné změny. Mění se 

hladina hormonů, vaječníky utlumují svou funkci, ubývají 
ženské hormony a menstruace pomalu stávkuje. Každá žena 
je individuál, a tak i klimakterium přichází individuálně. Čás-
tečně ho ovlivňuje i genetika, a tak se můžete poptat mamin-
ky, kdy začala u ní a jaké projevy musela řešit. Pravděpodobně 
to ve vašem případě bude podobné. 
Menopauzu obvykle provázejí návaly horka, pocení, obvyk-
lé jsou výkyvy nálad, zhoršený spánek, bušení srdce, poruchy 
soustředění, ale také nechuť k sexu, často způsobená i vysuše-
nou sliznicí v pochvě. Mohou vás bolet prsa, můžete být pod-
rážděná. Za tím vším hledejme hormony, tedy jejich ubývání, 
tak si nic nevyčítejte. Vážnější je, že se v  této době začínají 
více odvápňovat kosti, a tak se snadněji lámou. A ano, mění 
se metabolismus, proto žena může přibývat na váze. Ochabují 
svaly pánevního dna, přidává se inkontinence. Zvyšuje se pig-
mentace, snižuje sebevědomí. Rychleji přichází únava. 
S tím vším se dá něco dělat. Vězte, že nástup menopauzy i její 
průběh můžete ovlivnit. Nejlépe zdravým životním stylem. 
Například kouření způsobuje dřívější nástup i silnější projevy. 
Co tedy pomůže, když už je to tady? Správná strava, dostatek 
pohybu, ale i odpočinku, bylinky, případně léky nebo homeo-
patika.

Menopauzu obvykle provázejí návaly horka, pocení, 
obvyklé jsou výkyvy nálad, zhoršený spánek, bušení srdce, 

poruchy soustředění, ale také nechuť k sexu, často způsobená 
i vysušenou sliznicí v pochvě.
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MAJÍ I MUŽI SVÉ DNY? 
Andropauza je naprosto přirozený 
proces stárnutí. Přichází pomalu, 
nenápadně, kolikrát už po  čtyři-
cítce, kdy mužům začíná klesat 
hladina testosteronu. O deset let později už postihuje padesát 
procent mužské populace a začne se projevovat navenek.
Zatímco u jednoho muže vše probíhá hladce, jiný na tyto změ-
ny reaguje velmi intenzivně. Může za  to mnoho okolností, 
počínaje genetikou, přes životní styl i další přidružené nemo-
ci. Každopádně toto období, stejně jako ženskou menopau-
zu, provázejí fyzické i psychické potíže. 
Připadá vám, že se váš partner poněkud zakulatil? Stojí za tím, 
stejně jako v případě ženského klimakteria, andropauza. Po-
stupně ubývá svalová hmota (dokonce až o čtvrtinu) i ochlu-
pení, naopak přibývá tuku, a to klidně i o deset kilo. To vše 
ještě pánové vcelku snášejí. Co však nesou velmi špatně jsou 
problémy s erekcí či hyperfunkční prostata. Přidejme k tomu 
řídnutí kostí, které vede k častějším zlomeninám a na jedno-
ho je to opravdu dost velký zásah. To ale není vše. Mívají poru-
chy spánku, návaly horka, zhoršuje se paměť a skutečně bývají 
unavenější, bez energie, zkrátka není to jen nějaká lenost, jak 
se ženy domnívají. I mužům se mění nálada, v horším případě 
se přidá i deprese. 

CO S TÍM?
V první řadě je nutné vyloučit jiné možné příčiny a vážné 
nemoci. Od 45. roku věku by měli muži každé dva roky za-
jít na preventivní prohlídku k urologovi. Specialista po vy-
šetření a odhalení potíží nasadí substituční léčbu, pomo-
cí které se zvýší hladina testosteronu. A tak se vše začne 

vracet do  původních kolejí. 
Zvětší se svalová hmota, skončí 
potíže s  erekcí, muži dostanou 
chuť na  sex a  zharmonizuje se 
také psychika.
Má to však své ale. Nemůže ji uží-

vat každý muž. Například při onemocnění srdce, jater, ledvin 
či cukrovce. Testosteron nesmějí užívat ani muži při nádoro-
vých onemocněních. Tato léčba je vždy na předpis a je nutné 
dodržovat přesné pokyny lékaře. Kvalitu života vylepší také 
doplňky stravy, které zvyšují potenci, výkonnost. Kromě toho 
je třeba dbát na správný životní styl, který může hodně po-
moci. 

PROJEVY ANDROPAUZY
• pokles libida
• potíže s erekcí
• řídnutí vlasů
• ubývání svalové hmoty
• zvyšování hmotnosti
• deprese
• úzkosti
• poruchy spánku
• výkyvy nálad
• únava
Suma sumárum, co můžete udělat společně? Kvalitně se stra-
vovat, nekouřit, omezit alkohol i kávu, zařadit více pohybu 
a v případě větších potíží přidat i doplňky výživy.
Hlavně na to nebuďte sami a svěřte se do rukou odborníků. 
A uvědomte si, že jste v tom spolu. Život rozhodně nekončí, 
ale nastává nová etapa, která může být ještě krásnější a  ci-
tuplnější.
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Od 45. roku věku by 
měli muži každé dva 

roky zajít na preventivní 
prohlídku k urologovi.



INZERCE 

Využíváme nejmodernější diagnostické a lékařské technologie, 
máme zkušené odborníky a empatický personál. 

OBJEDNEJTE SE NA DERMATOLOGICKOU KONZULTACI 
NEBO PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ.

VŠEOBECNÁ A PREVENTIVNÍ DERMATOLOGIE

ESTETICKÁ DERMATOLOGIE 

DERMATOVENEROLOGIE 

DĚTSKÁ DERMATOLOGIE 

VLASOVÁ PORADNA

+420 734 211 211   
recepce@klinikadermatologie.cz

klinikadermatologie
klinikadermatologie

Klinika preventivní dermatologie s.r.o. 
Bubenečská 284/12, 160 00 Praha 6

KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ

MANIKÚRA A PEDIKÚRA

MEZOTERAPIE DERMAPENEM
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IMUNITA, CHŘIPKA, 
NACHLAZENÍ

POTÝKÁ SE S NIMI KAŽDÝ Z NÁS. NĚKDO VÍC, NĚKDO MÉNĚ, ZVLÁŠŤ ČASTO PAK TRÁPÍ DĚTI. 
PŘICHÁZEJÍ CHŘIPKY, VIRÓZY ČI NACHLAZENÍ. JAK TO PŘEŽÍT VE ZDRAVÍ?  

VYBUDUJTE SI IMUNITU.
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KKýchání, kašel, bolest v krku, rýma, teploty… typické projevy 
nachlazení. Dospělého člověka postihne v průměru asi třikrát 
ročně. Zvlášť citlivé jsou děti, které se běžně nachladí i osm-
krát za  rok. Není to nic neobvyklého, stále jsou obklopeny 
velkým kolektivem, kde se infekce šíří rychle.

ZA VŠÍM HLEDEJ IMUNITU
Proč býváme tak často nemocní? Tak trochu si za to můžeme 
sami. K oslabené imunitě přispívá nezdravý životní styl. Málo 
pohybu, uzavřené místnosti, špatná strava… Zapracujeme-li 
na své imunitě, tělo se dokáže daleko lépe vypořádat s viry 
a jen tak kdeco nás neskolí. 
Imunita je schopnost organismu zamezit virům, bakteriím či 
plísním proniknout do těla. Při napadení těmito látkami za-
reaguje tzv. imunitní odpovědí. S jistou dávkou imunity se již 
rodíme. Vrozenou imunitu, kterou předává matka dítěti, neo-
vlivníme. V průběhu života pak získáváme imunitu tím, že se 
potkáváme s cizorodými látkami, na které tělo reaguje, zvyká 
si a každé další „setkání“ pak zvládá lépe. Tento druh imunity 
ovlivnit můžeme. A to dost podstatně. 
I proto se nedoporučuje žít ve  zcela sterilní domácnosti. 
A tak se nemusíte hroutit, když si vaše dítě sedne na špi-
navou zem. Berte to tak, že si buduje imunitu. Rozhodně 
vás však nenabádáme, abyste žili ve špíně. Naopak. Správ-
ná hygiena, mytí rukou, dezinfekce výrazně pomáhá snížit 
riziko přenosu infekcí. 

PRO IMUNITU JE VŠAK ZÁSADNÍ ŽIVOTNÍ STYL:

POHYB A ZASE POHYB
Schválně. Kolik času prosedíte u počítače a u televize? A kolik 
času na procházce v přírodě? Většina z nás tráví nejdelší část 
dne ve vydýchaných místnostech, mnozí (například pracovníci 
v obchodních centrech) dokonce bez přístupu denního svět-
la. Většinu času sedíme a  jediný pohyb máme na kolečkové 
židli, když se odrazíme, abychom si „dojeli“ od jednoho stolu 
k druhému třeba pro sladkou tyčinku. 
Snažte se tedy, co to jde, přidat do  svého života pohyb. 
Zapracujte na své fyzičce. Ideální je cca 30 minut aerobní 
aktivity denně. Nemusíte ale dřít ve  fitness centru. Stačí 
svižná procházka, nefungující výtah či pravidelné ranní 
cvičení. Pokuste se co nejvíce chodit pěšky. A pamatujte, 
každý krok se počítá. Kupte si třeba krokoměr, který váš 
pohyb ohlídá za vás a  jasně vám ukáže, jestli máte dnes 
splněno. Věřte, že vás požene vpřed.

STRAVA

Zdravý a pestrý jídelníček je základ. Jíst bychom měli pravi-
delně, co nejvíce přirozených potravin. A jak to vypadá u vás? 
Snídani nestíháte, na  svačinu zapomenete a oběd zhltnete, 
ani nevíte, co jste jedli? Odpoledne už třetí kafe, případně 
čokoládová tyčinka, abyste vydržela, protože únava na  vás 
dopadá. Večer pak konečně něco pořádného. Těžká večeře 
a vybílená lednička. Usínáte s výčitkami svědomí a těžkým ža-
ludkem? Pak vyhlašujeme STOP.
Jezte tři větší jídla denně, mezi nimi dvě lehké svačiny. Snažte se 
do jídelníčku zařadit hodně zeleniny, ovoce, celozrnné obiloviny, 
kvalitní bílkoviny v podobě libového masa, ryb, vajec, mléčných 
výrobků. Imunitu podpoříte zakysanými výrobky a  kvašenými 
potravinami, které mají blahodárný vliv na naše trávení. Omez-
te alkohol, sladkosti či slané pochutiny. Když se budete stravovat 
pestře a pravidelně, tak na tyto neřesti stejně nebudete mít tak 
intenzivní chuť. Jestliže vás přesto přepadne, nevyčítejte si ji, ale 
dopřejte si kostičku kvalitní vysokoprocentní čokolády, která spo-
lehlivě ukojí vaše chuťové buňky. 

VITAMÍNY
Skvělým bojovníkem za naši imunitu je vitamín C. Nehledej-
te ho pouze v citrónech, daleko víc se ho ukrývá v rakytníku, 
kustovnici čínské nebo i v paprice. V zimě potřebujeme do-
dat tělu vitamín D, kterého se nám většinou nedostává. Čer-
páme ho totiž ze slunečních paprsků. Ve stravě ho najdete 
v rybách nebo ořeších či luštěninách. Zařaďte česnek, který je 
přírodním antibiotikem. Zaměřte se také na vitamín A, který 
patří mezi antioxidanty. Najdete ho například v rybím tuku. 
Doplňte také další antioxidant – vitamín E. 

CO NÁM MŮŽE POMOCI PŘI CHŘIPCE, 
NACHLAZENÍ A COVIDU?

VITAMIN C
dávkování: 1000 mg třikrát denně, dokud se příznaky ne-
zlepší, 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: 400 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

VITAMÍN D
Když se řekne vitamin D, napadne nás sluneční vitamin ne-
zbytný pro kosti, imunitu, metabolismus minerálů a dělení bu-
něk. Ve skutečnosti nejde o jeden vitamin, ale hned o několik 
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OBJEVTE SÍLU ENZYMŮ 
V NOVÉM FORMÁTU
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velmi podobných molekul (kalciferoly). Mohou být přírodní-
ho původu nebo také syntetické. Nejvýznamnější část tvoří 
vitamin D2 (ergokalciferol) a vitamin D3 (cholekalciferol).
Vitamin D je nepostradatelný:
• pro vstřebávání vápníku a fosforu
• k zachování normální hladiny vápníku v krvi
• při mineralizaci kostí a jejich normální strukturu
• pro normální funkce svalů
• pro ukládání minerálů do zubů
• pro správnou funkci imunitního systému
• při procesu dělení buněk
Nedostatek vitaminu D v  těle trápí většinu populace. Je to 
ovlivněno tím, v  jaké žijeme zeměpisní šířce. Kvůli střídání 
ročních období nemáme pořád dostatek slunečních paprsků 
přímo na pokožce. Také naše obvyklá, česká kuchyně je chudá 
na zdroje vitaminu D, co vede k nízké hladině aktivních meta-
bolitů v krvi. Příznaky nedostatku vitaminu D možná i vy po-
ciťujete právě v tomto období: cítíte se unaveně, sklesle a bez 
nálady. Nízká hladina se odrazí na přirozené obranyschopnosti, 
náladě a dlouhodobý nedostatek se projeví zvýšenou náchyl-
ností kostí na zlomeniny, na zubech, na kondici svalů a rege-
neraci. Nedostatek vitaminu D může vést až ke křivici u dětí.

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 nachla-
zení vašemu organismu bezpochyby pomohou. Nepotlačují sice 
příznaky nemoci, proto se po jejich užití nebudete cítit bezpro-
středně lépe, ale velmi pravděpodobně se rychleji zotavíte. V ně-
kterých případech může okamžitá léčba zabránit plnému rozvinu-
tí choroby. S potravinovými doplňky začněte hned, jak se objeví 
první příznaky choroby, a pokračujte, dokud onemocnění neode-
zní. Proti všeobecnému přesvědčení vitamin C nezabrání vzniku 
nachlazení, ale může pomoci zkrátit jeho trvání nebo minimali-
zovat příznaky. Echinacea povzbuzuje imunitní systém k zahájení 
útoku proti virům.

NEZAPOMEŇTE NA ENZYMY
Enzymy jsou nepostradatelnou součástí všech biochemických 
procesů v těle, proto se také nazývají biokatalyzátory. Bez těch-
to molekul by reakce v lidském těle prakticky nemohly probíhat. 
Zvláštní úlohu při zvládání zánětů v  organismu hrají takzvané 
proteolytické enzymy. Pomáhají nám zajišťovat rovnováhu imu-
nitního systému tak, aby záněty proběhly optimálně a bez ná-
sledků. Jejich dostatek je nutnou podmínkou dobrého fungování 
imunitního systému. Jestliže však máme oslabenou imunitu nebo 
nás ohrožuje silný zánět, je vhodné podpořit náš obranný systém 
podáváním obdobných enzymů zvenčí.
Jsou-li proteázy (enzymy, které štěpí bílkoviny) konzumovány 
společně s potravou, rozkládají pak bílkoviny v potravě a využívají 
při tom svou aktivitu. Neporušené vstřebávání enzymů by poté již 
nebylo možné. Je proto důležité užívat enzymové přípravky na-
lačno, nikdy s jídlem. Po přibližně 45 minutách je možné se najíst.

CO BY VÁS MOHLO ZAJÍMAT
Za průkopníka enzymoterapie je považován Lékař prof. Max Wolf. 
Pracoval s enzymy již od roku 1930 a zkoumal jejich různé kom-
binace. Společně s buněčnou bioložkou Helen Benitezovou po-
jmenoval jejich první společný preparát kombinací prvních písmen 

jejich příjmení: „WoBe“- Enzymes. Tato receptura, stejně jako dal-
ší, byly dále zdokonaleny firmou Mucos Pharma, farmaceutickou 
společností se širokým spektrem vědců, svých zaměstnanců.

VYZKOUŠEJTE MED, ČI PROPOLIS
Účinky medu na  zdraví  jsou opravdu všestranné. Obsahuje to-
tiž všechny potřebné živiny, jako jsou bílkoviny, vláknina, cukry, 
různé vitamíny,  minerály, enzymy a  aminokyseliny. Je zde za-
stoupeno poměrně velké množství železa, vápníku, sodíku, dras-
líku,  fosforu a zinku. Med  je dobrým zdrojem vitamínu C a vi-
tamínů skupiny A, B, E, H, K. Draslík obsažený v medu pomáhá 
při chřipce a snižuje horečku, jelikož vyvolává pocení a usnadňuje 
vykašlávání hlenů. Med je skvělým pomocníkem při prevenci i při 
samotné léčbě širokého spektra nemocí. Působí protizánětlivě, 
posiluje oběhovou soustavu a srdce, brání onemocnění dýchacích 
cest a horečnatým onemocněním.
Propolis je pryskyřičný materiál, který lidé využívají už od dob, kdy 
začali s chovem včel. Stimuluje činnost obranných mechanismů or-
ganismu, působí antivirově, protizánětlivě, anesteticky a má de-
sinfekční účinky. Významně pomáhá proti chřipkám, protože je 
na něj citlivá celá řada virových kmenů.
Propolis má také výrazné antibiotické účinky, působí jak bakte-
riostaticky, kdy zastavuje růst některých bakteriálních kmenů, 
tak baktericidně, kdy bakterie přímo usmrcuje. Lze ho také velmi 
dobře s antibiotiky kombinovat, protože zvyšuje jejich účinnost.

BYLINKY NA IMUNITU
Češi zaujímají jedno z prvních míst v Evropě v množství užívaných 
doplňků imunity na obyvatele. Masivně nakupujeme přípravky 
na imunitu, ochranu před nemocemi a lepší náladu. Rádi bychom 
však připomněli, že to, co je nejúčinnější a nejbezpečnější, najde-
te nikoli v lékárně, ale v přírodě. Bylinářství je praxe se staletou 
tradicí, která využívá magickou sílu rostlin k léčbě různých druhů 
nemocí a také k posílení imunity. Ať už však na imunitu zvolíme 
jakékoli bylinky, musíme pamatovat na  to, že silná  imunita by 
měla fungovat po celý rok. A co víc, nevybudujeme si ji jen uží-
váním některých bylinek či vitamínů, ale také správnou výživou, 
zdravým životním stylem a správnou délkou spánku každou noc.
Ve fytoterapii existují stovky různých bylin, které zvyšují obrany-
schopnost organismu, zkracují dobu onemocnění a snižují riziko 
případných komplikací. Mezi nimi najdeme:
• Sibiřský ženšen – ačkoliv je největší pozornost věnována adap-

togennímu účinku ženšenu, stojí za zmínku, že blahodárně pů-
sobí na odolnost našeho organismu vůči stresu, ale i proti virům 
a  bakteriím. Díky svým antivirovým a  antibakteriálním vlast-
nostem pomáhá ženšen rychleji bojovat s nemocí a zabraňuje 
jejímu opakování. Důležité je, že také podporuje regeneraci 
organismu po nemoci.

• Lípa – jednou z  jejích složek je rutin, který se běžně používá 
v  mnoha lécích proti nachlazení. Tato složka je antioxidan-
tem, který je prospěšný pro náš imunitní systém a horní cesty 
dýchací. Lipový nálev lze užívat jak profylakticky jako bylinný 
čaj na imunitu, tak jako přírodní diaforetikum, které pomáhá 
v boji proti infekcím.

• Lékořice – kořen lékořice je unikátní pokladnicí triterpenových 
saponinů, flavonoidů, kumarinů a polysacharidů, která nejen 
zvyšuje obranyschopnost organismu, ale také pomáhá čistit dý-
chací cesty od zbytkového sekretu při nachlazení nebo chřipce. 
Lékořice má stejně jako ženšen adaptogenní účinek, díky kte-
rému nejen podporuje tělo v boji s infekcemi, ale také posiluje 
odolnost vůči stresu.
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Objevte sílu propolisu
v našich produktech

Doplňky stravy PURUS-MEDA v sobě 
snoubí nejen poznatky z vědeckých studií 
a původních receptur, ale především naše 

mnohaleté zkušenosti. Zkombinovat byliny 
na konkrétní potíže, aby se vzájemně do-

plňovaly a přinesly vám co největší užitek, 
chce také notnou dávku citu. A ten nám 

rozhodně nechybí. Naše produkty vyrábíme 
tak, aby vám skutečně pomáhaly. Protože 

my v PURUS-MEDA věříme, že přirozené je 
být zdravý.

„Moudrost včel a bylin známe po generace. 
Vraťme se k ní společně.”

Originální receptury
funkční a ověřené zákazníky

Česká rodinná firma
na trhu již více než 20 let

Pomáháme lidem
vést aktivní a zdravý život

Vlastní i zakázková výroba
bylinných výtažků a produktů

ZÍSKEJTE ZPĚT HARMONII TĚLA
www.purusmeda.cz

Výrobce: PURUS-MEDA, s.r.o.
Skalice nad Svitavou 198
679 01 Skalice nad Svitavou

+420 516 499 667
Žádejte ve vybraných lékárnách.

… z tajemství včel a bylin
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• Cist – tato bylina je přirozeným zdrojem polyfenolů, které ne-
utralizují volné radikály a chrání buňky před mutacemi, čímž 
zvyšují odolnost organismu. Jedinečné vlastnosti cistu posilují 
organismus v období slabosti a také stimulují imunitní systém 
k intenzivnější práci. Je také vhodné dodat, že polyfenoly inhi-
bují uvolňování histaminu, čímž zastavují rozvoj zánětu v těle.

• Černý bez – ve  fytoterapii se používá jako přírodní léčivo 
s antipyretickými a diuretickými vlastnostmi. Obsahuje vy-
soký obsah flavonoidů, především rutosidu, fenolových ky-
selin, tříslovin, triterpenů a minerálních solí. Černý bez také 
podporuje tvorbu cytokinů, tedy proteinů zodpovědných 
za  růst, množení a  stimulaci imunitních buněk a  posílení 
jejich činnosti. Imunitní lektvar z černého bezu proto posílí 
imunitu zdravých i nemocných lidí.

• Divoká růže  – je jednou z nejvíce ceněných rostlin s preven-
tivním a léčivým potenciálem. Je zdrojem vitaminů C, E, K a P, 
provitaminu A a vitaminů B. Extrakt z divoké růže úspěšně po-
siluje přirozenou imunitu organismu a chrání imunitní a trávicí 
systém.

• Pampeliška lékařská – léčivá rostlina bohatá na vitamíny A, C, 
D a ty ze skupiny B, dále na flavonoidy, třísloviny, inulin a karo-
tenoidy. Díky nim vykazuje pozoruhodné protizánětlivé a anti-
bakteriální vlastnosti a účinně posiluje přirozenou imunitu or-
ganismu. Pampeliška čistí tělo od toxinů, které v něm zůstávají, 
a také zkracuje dobu trvání infekce.

• Mateřídouška – patří ke starým a velmi oblíbeným léčivým 
bylinám. Droga má silné antiseptické, antibakteriální, fun-
gicidní, spazmolytické a uklidňující účinky, navozuje příjem-
ný spánek, pomáhá proti stresu a nervovému vypětí a pod-
poruje imunitní systém organismu.

• Jitrocel –  přispívá ke  správné funkci dýchacího a  imunitního 
systému, příznivě ovlivňuje mikrobiální rovnováhu ve střevním 
traktu. Má také zklidňující účinky na krk, hltan a hlasivky.

• Echinacea  – známá především pro svůj imunostimulační 
účinek. Echinacea stimuluje makrofágy k  imunitní reakci, 
která chrání před pronikáním bakterií do kůže a také inhi-
buje proces množení volných radikálů. Pro boj s prvními pří-
znaky nachlazení je proto vhodné užívat přírodní přípravky 
na imunitu na bázi echinacey.

• Křídlatka mnohokvětá – popínavka s vysokým obsahem fe-
nolů, alkaloidů, glukosidů a tříslovin, které stimulují imunit-
ní systém a příznivě působí na stav vlasů a pokožky.

PROBIOTIKA
Významným pomocníkem pro lepší imunitu jsou probiotika. 
Tedy živé bakterie, které osidlují naše střeva. Pomáhají tělu 

vstřebávat živiny z potravy. A jsou účinné v prevenci před nemo-
cemi. Když totiž organismu zajistíme dostatek živin, bude vitál-
nější a lépe si s potížemi poradí. V přirozené formě je najdeme 
v kysaných mléčných výrobcích, kvašených potravinách, jako je 
kombucha, miso, skvělým zdrojem je kysané zelí. Ale můžete 
sáhnout i po doplňcích výživy.

SAUNA
Imunitu báječně podporuje sauna. Zvyšuje obranyschopnost 
organismu, zbavuje stresu, uvolňuje tělo i namožené svaly. Po-
tem z těla odcházejí nežádoucí látky, saunování také prokrvuje 
a dokonale prohřívá. Skvělé je si ji dopřát třeba třikrát týdně. 
Má to ale svá pravidla. Do  sauny docházejte zdraví. Rozhodně 
byste neměla trpět nějakými akutními problémy. Vyvarovat by se 
jí měli lidé s kardiovaskulárními potížemi apod. Při saunování bys-
te měla vycházet ze svých pocitů. Nepřemáhejte se, a když vám 
bude pobyt nepříjemný, opusťte ji. V každém případě by maxi-
mální doba pobytu neměla přesáhnout patnáct minut. Poté se 
prudce ochlaďte studenou sprchou či v bazénku a relaxujte v od-
počívárně. Doba odpočinku by měla být minimálně stejně dlouhá 
jako doba v sauně. Toto pak ještě dvakrát opakujte, abyste dosáh-
la tří sérií. Dostatečně pijte a hodně odpočívejte.

OSM HODIN V POSTELI
Spát bychom měli šest až osm hodin denně. Málokdo však 
na tuto hranici skutečně dosáhne. Pokuste se chodit spát dříve, 
i když je tak lákavé dlouho do noci surfovat po internetu nebo 
sledovat televizi. Spánek pomáhá regenerovat tělo a dává mu 
sílu. Měli bychom usínat v dobře větrané místnosti, bez mobil-
ních telefonů i jiné elektroniky. Teplota v ložnici by se měla po-
hybovat okolo 17 stupňů. Zbytečně ji nevytápějte víc, špatně by 
se vám spalo. Snažte se nebýt ničím rušena. Ani světlem z ulice. 

KDYŽ UŽ TO PŘIJDE
Stane se. I když děláme vše pro to, abychom neonemocněli, může 
nás skolit nachlazení nebo chřipka. Často se tato onemocnění za-
měňují, ale je mezi nimi rozdíl. Zatímco nachlazení mívá obvyk-
le mírnější průběh s rýmou, kašlem, kýcháním či bolestmi v krku 
nebo hlavy, pobolívají také svaly, jsme unavení a nemáme tako-
vou chuť k jídlu, za pár dnů jsme v pořádku. Nachlazení přichází 
plíživě. Ideální je zalézt do postele a pořádně ho vyležet.
Chřipka pak přichází velmi prudce. Jeden den jste zdraví 
a druhý den lehnete. Projevy jsou podobné, ale intenzivnější. 
Častým průvodcem je i horečka, zimnice, bolesti hlavy, kloubů 
i svalů, nechutenství. I v případě chřipky byste měli ulehnout, 
vypotit se, případně si pomoci léky, které zmírňují symptomy. 
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Vitamin D3 IBSA
Dnes se užívá takto!
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Tenké filmy s pomerančovou příchutí se  
snadno rozpustí v ústech a dodají tělu 
každodenní dávku vitaminu D pro:

• podporu imunity,
• udržení zdravých kostí a zubů,
• správnou činnost svalů.

IBSA PHARMA s.r.o., Senovážné nám. 1463/5, 110 00 Praha 1
IBSA-VITD3-010-2022/9

www.podporujemeimunitu.cz

K dostání v lékárnách.
doplněk stravy
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Liposomální vitamin C
Vitamín C je ve vodě rozpustný vitamín 
a životně důležitý prvek antioxidační sítě těla.
Kromě toho se podílí na biosyntéze kolagenu, nezbytného 
pro správné fungování nervového systému, spolu s metabolis-
mem cholesterolu za vzniku žlučových kyselin.
Liposomální Vitamin C obsahuje speciální formu vitamínu C 
vázaného v liposomech.
Liposomy jsou partikule složené z dvojvrstvy lipidů, 
které váží vitamin C. 
Slouží jako vehikulum, které efektivně dopraví vitamin C 
do tkání organismu.

Liposomální vitamin C 
• přispívá k udržení normální funkce imunitního systému
• přispívá k ochraně buněk před oxidativním stresem, 
• ke snížení únavy a vyčerpání
• podporuje běžnou funkci cév, chrupavek, kostí, kůže i zubů
• jako antioxidant zároveň podporuje přirozený imunitní 

systém a chrání buňky před oxidativním stresem.

zivot
OLIMPEX trading s.r.o.

www.olimpextrading.cz
tel +420 608 725 165

DÁREK 
K OBJEDNÁVCE

Tekutý vitamin B 12 30 ml 

ZDARMA
(akce platí pro prvních  

100 objednávek)

Podpora 
v období chřipek
Pokud je v lidském organismu vitamínu C nedostatek, může se to projevit oslabenou 
imunitou a vyšším rizikem infekcí, včetně závažných onemocnění, jako je zápal plic.
Vitamin C pomáhá bojovat s infekcí a ničí patogeny způsobující onemocnění. 

imunity
Více informací 



Foto: Shutterstock.com

MALÝ PRŮVODCE 
ZDRAVÝM JÍDLEM

CHCETE KONEČNĚ ZAČÍT JÍST ZDRAVĚ, ALE TÁPETE, 
JAK NA TO? PORADÍME VÁM, KTERÉ POTRAVINY BY VE VAŠEM JÍDELNÍČKU  

NEMĚLY CHYBĚT, I KTERÝM JE NAOPAK LEPŠÍ SE VYHNOUT.
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NNEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZAČÁTEČNÍKŮ
Mnoho lidí dělá tu chybu, že z jídelníčku vyloučí určité potra-
viny a nahradí je variantami, jež se zdravě pouze tváří. Mno-
ho z nich, ať už koupených v supermarketu, nebo prodejně 
zdravé výživy, totiž nejenže postrádá důležité vitaminy či mi-
nerály, ale dost často navíc obsahuje nevhodné látky. K těm 
patří například cukr, škroby, rafinované oleje, ale i nejrůznější 
aditiva zvýrazňující barvu či zlepšující chuť (např. glutamany).

V ČEM LIDÉ PŘI PŘECHODU NA ZDRAVOU 
STRAVU NEJVÍCE CHYBUJÍ?
• Konzumují příliš mnoho polotovarů – alternativ masa, ex-

trudovaných cereálií apod.
• Nezařazují do jídelníčku dostatek luštěnin, celozrnných vý-

robků atd.
• Přijímají nadbytek tuků ve formě ořechů, semínek či olejů 

z nich vyrobených.
• Nevhodně kombinují potraviny v  jednom pokrmu (např. 

dva zdroje bílkovin nebo bílkovinu se škrobem).
• Jedí příliš malé porce a mají tendenci neustále něco uzobávat.

A JAK TEDY ZAČÍT? HLAVNĚ JEDNODUŠE
Nač si to zbytečně komplikovat, když to může být úplně jed-
noduché. Hlavním pravidlem je vrátit se k naprostým zákla-
dům a  zásobit domácí spižírnu kvalitními surovinami, které 
neprošly průmyslovou úpravou. Co nejvíce se naopak vyhý-
bejte ultra zpracovaným potravinám, jako jsou müsli tyčinky, 
instantní polévky, pufované chlebíky či rostlinné „sýry“.

CO PATŘÍ DO ZDRAVÉHO 
JÍDELNÍČKU
Zdravá strava může mít mnoho po-
dob. Nicméně je velmi důležité zamě-
řit se na kvalitní zdroje sacharidů, bíl-
kovin a tuků. Kupujte skutečné jídlo, 
tedy základní potraviny, případně po-
traviny, které jsou zpracované pouze 
minimálně. Kromě celozrnných obilo-
vin či luštěnin sem patří také semín-
ka, ořechy, ovoce a zelenina. Ideální 
je volit potraviny lokálního původu, 
nicméně pokud jste si oblíbili třeba 
quinou nebo banánovou mouku, 
není nutné se jich vzdávat.

DEJTE SI KLIDNĚ ZMRZLINU NEBO KUS PIZZY
Chcete-li, aby vaše „dieta“ byla dlouhodobě udržitelná, ne-
buďte na sebe tak přísní a dovolte si občas trochu zahřešit. Dr-
žet se při tom můžete pravidla 80/20. To znamená, že z 80 % 
by váš jídelníček měly tvořit nutričně hodnotné potraviny 
jako maso, ryby, vejce, obiloviny nebo zelenina. Těch zbýva-
jících 20 % můžete využít k  uspokojení svých chutí na  něco 
„nezdravého“, ať už to bude slané, sladké, nebo tučné (pizza, 
brambůrky, sladké pečivo aj.).

MASO A VNITŘNOSTI
Živočišné bílkoviny jsou obecně stravitelnější než ty rostlinné, 
a navíc mají vhodnější zastoupení aminokyselin. Maso záro-
veň představuje výborný zdroj vitaminů, želena, zinku nebo 
selenu. A  jaký druh je nejlepší? Podle odborníků je ideální 
jednotlivé druhy střídat a dávat přednost libovým částím. Kro-
mě kuřecího, vepřového nebo hovězího zařaďte, alespoň čas 
od času, také králicí, krůtí či telecí a neostýchejte se ani vnitř-
ností jako játra a ledvinky.

RYBY A MOŘSKÉ PLODY
Pokud nemáte rybu na talíři minimálně dvakrát to týdne, pak 
je nejvyšší čas to napravit. Kromě čerstvých můžete volit i ty 
mražené či konzervované, které tolik nezatíží vaši peněženku. 
Rybí maso je významným zdrojem omega-3 mastných kyse-
lin, ale i jódu. Kromě sladkovodního pstruha můžete sáhnout 
také po mořských rybách, jako je treska či losos. Ideálním způ-
sobem úpravy je pak pečení, dušení či vaření.

MLÉKO A MLÉČNÉ 
PRODUKTY
Nemusíte-li se, například kvůli aler-
gii na  mléčnou bílkovinu, vyhýbat 
mléku a mléčným výrobkům, byla by 
škoda o  ně svůj jídelníček ochuzo-
vat. Zařazovat byste je naopak měli 
na denní bázi, ať už ty kravské, kozí, 
nebo ovčí. Jsou totiž zdrojem bílko-
vin, tuku a  enzymů, ale i  vitaminů 
či minerálních látek. Vápník, který 
je nezbytný pro naše kosti, se v nich 
navíc nachází v  kombinaci s  fosfo-
rem, takže je pro tělo velmi dobře 
využitelný.

Pokud nemáte rybu 
na talíři minimálně 
dvakrát to týdne, 

pak je nejvyšší čas to 
napravit.



PŘÍRODNÍ
DOCHUCOVADLA 

PŘÍRODNÍ
BARVIVA 

VEGAN

BEZ GMO

BEZ ALERGENŮ

BEZ LAKTÓZY

P I J T E  Z O D P O V Ě D N Ě

Jabuticaba 
Brazilský hrozen
Jabuticaba - vyslovujeme ,,džabutykaba" - je díky své 
chuti a podobě často nazývána Brazilský hrozen a zaujme 
především milovníky exotiky. Zároveň je prvním ovocem       
v řadě Le Fruit de MONIN, které neroste na stonku, ale na 
kmeni!

Vytvořte všechny klasické drinky s originálním a exotickým 
nádechem. Nechte se inspirovat touto příchutí k vytvoření 
nových úžasných signature drinků!

POPIS PRODUKTU

Obsahuje ekvivalent 50,1 % pyré z jabuticaby

Vysoká koncentrace: doporučené ředění 1 ku 6

Autentická chuť, přírodní dochucovadla

Minimální trvanlivost: 18 měsíců, 4 týdny po otevření 

Praktické a snadné použití

Využití: Cocktaily, Mocktaily, Ledové čaje, Limonády, 

Smoothie, Ledové latté...

OBJEM

1 L

INGREDIENCE

Cukr, pyré z jabuticaby, kyselina: kyselina citronová, 
přírodní aroma, barviva: výtažky z černé mrkve a ibišku, 
zahušťovadlo: pektin, regulátor kyselosti: citrát sodný, 
konzervant: sorban draselný. Obsahuje ekvivalent 50,1 % 
pyré z jabuticaby.

JABUTICABA Le Fruit INFO SHEET-EXP.indd   1JABUTICABA Le Fruit INFO SHEET-EXP.indd   1 12/12/2022   10:4712/12/2022   10:47

Oficiální distribuce produktů MONIN v ČR: 
ZANZIBAR, s.r.o.

Generála Klapálka 1547
272 01 Kladno

www.sirupy-koktejly.cz

Kvalitní ovocné pyré
je základ

Ovocné limonády, smoothie, cocktaily i mocktaily mají jedno společné: 
nejlépe chutnají, pokud se do nich použije kvalitní ovocné pyré. Ať už 

dostanete chuť na klasiku jako je jahoda,  nebo zatoužíte po výrazném 
mangu. Řada MONIN Le Fruit obsahuje jen kvalitní suroviny, přírodní 

dochucovadla a barviva -  a minimálně 51% ovocného pyré. A nyní přichází 
i s novinkou - příchuť Jabuticaba (čte se „džabutikaba“) je také známá jako 

Brazilský hrozen a potěší každého milovníka nových exotických chutí.

Inspirujte se více než 200 recepturami v našem Drink menu 
na webu sirupy-koktejly.cz.

Oficiální distribuce produktů MONIN v ČR: ZANZIBAR, s.r.o.  I  sirupy-koktejly.cz



Pokud zrovna nepatříte mezi vegany a  zároveň vám mléko 
nečiní žádné zdravotní potíže, je zbytečné ho ze svého jí-
delníčku vynechávat. Důvodů, proč pravidelně konzumovat 
mléko a mléčné výrobky, je totiž celá řada. Nejenže obsahují 
množství vitaminů (A, D a skupiny B), ale i minerálních látek 
(zejména vápníku) a vysoce kvalitních bílkovin. Tyto bílkoviny 
jsou navíc plnohodnotné, jelikož obsahují všechny esenciální 
aminokyseliny, a zároveň vysoce stravitelné. Mléčný tuk je na-
víc nosičem vitaminů A, D a E, které jsou rozpustné v tucích, 
a protože ho tvoří mastné kyselina s krátkým a středním ře-
tězcem, je lehce stravitelný. Trochu problematickou složkou 
je však laktóza. Někteří lidé totiž mají v tenkém střevě naru-
šenou produkci enzymu zvaného laktáza, a trávení mléka jim 
tak může činit potíže – mluvíme zde o laktózové intoleranci. 
V dnešní době ale již není problém sehnat speciální mléčné 
výrobky se sníženým obsahem mléčného cukru.

SLOŽENÍ VÝROBKŮ SE VYPLATÍ ČÍST
Možná už jste někdy slyšeli o tom, že pořadí jednotlivých pří-
sad uvedených ve složení na etiketě odpovídá jejich podílu. 
Toho, co je uvedeno na prvním místě, tedy produkt obsahuje 
nejvíce. U  mléčných produktů by pak největší podíl měl lo-
gicky připadat mléku. A například takový bílý jogurt by pak 
kromě mléka už měl obsahovat jen bakterie mléčného kvaše-
ní, a nic jiného. Žádné škroby ani jiná zahušťovadla, barviva 
nebo ochucovadla.

NENÍ JOGURT JAKO JOGURT
Statistiky říkají, že jeden průměrný Čech zkonzumuje každým 
rokem 16 kg jogurtu. Jeho dnešní výroba se přitom příliš neliší 
od té, která byla známa před stovkami let na Balkánu, odkud 
jogurt původně pochází. Je k ní potřeba přesně definovaných 
ušlechtilých mikroorganismů, které se fermentují buď přímo 
v obalu, nebo v procesním tanku. Výsledná jogurtová hmo-
ta se pak v obou případech označuje jako koagulát. Kromě 
„obyčejných“ bílých či ovocných jogurtů jsou dnes na  trhu 
k  dostání i  další mléčné produkty, které se od  jogurtů sice 
vzhledově moc neliší, ale procházejí jinou technologií výro-
by. Například u řeckého jogurtu dochází po fermentaci mléka 
k odstranění syrovátky, a vznikne tak výrobek, který má nejen 
o dost vyšší obsah bílkovin, ale i velmi hustou konzistenci. Jo-
gurt řeckého typu je pak produktem, v němž bylo vyššího ob-
sahu bílkovin dosaženo jejich umělým přidáním (chuť a kon-
zistence jsou ale stejné jako u řeckého jogurtu). Skyr nabývá 
na popularitě především v posledních letech. Tento fermento-
vaný mléčný výrobek islandského typu je podobný jogurtu, 
má velmi hustou konzistenci bohatou na  bílkoviny (více 
než 10 %), a naopak obsahuje málo tuku. A  co 
taková jogurtová mléka? Ta se vyrábějí 
podobnou technologií jako jogurty, 
jen s  tím rozdílem, že se koagu-
lát pečlivě rozmíchá a přidají se 
k němu ochucující přísady.

KEFÍR VS. ACIDOFILNÍ 
MLÉKO
Kefír, podmáslí, zákys 
nebo acidofilní mléko. 
Také stále tápete, jaký 
je mezi mini rozdíl? 
Tyto mléčné výrobky se 

odlišují především způsobem fermentace a  použitou mikro-
biální kulturou. Stále je nicméně spojuje to, že jsou vyrobeny 
z mléka. Do něj se následně přidá zvolená zákysová kultura, 
která může být jak bakteriální, tak například kvasinková. Z hle-
diska přínosu pro zdraví až tak nesejde na  tom, zda si dáte 
podmáslí, nebo kefír. Všechny tyto produkty jsou totiž díky fer-
mentaci přínosné pro naše zdraví. Nejlépe ale uděláte, když 
je mezi sebou budete pravidelně střídat. Podmáslí je zbytkový 
produkt z výroby másla. Obsahuje tedy menší množství tuku, 
a přitom si zachovává mnohé výživné látky. Během kysání se 
do  něj obvykle přidává ještě mléko nebo smetana spolu se 
směsí tři různých mléčných bakterií. Acidofilní mléko se vyrábí 
za pomoci probiotické kultury, a kvůli své ostře kyselé chuti se 
většinou míchá v poměru 1:9 se smetanových základem. Kefír 
se vyrábí buď pomocí koncentrovaných kultur bakterií a kvasi-
nek, nebo za použití tzv. kefírového zrna. To se přidává do mlé-
ka o teplotě 16–20 °C a nechává se 1–3 dny fermentovat. Pro 
kefír je typická lehce perlivá chuť, protože použití kvasinky při 
své práci vyrábějí oxid uhličitý. Kyška neboli zákys je pak v pod-
statě jakýkoliv výrobek, které vznikl za pomoci mléčné kultury, 
ať už jogurtové, kefírové, nebo smetanové. Kromě „obyčej-
ných“ bílých či ovocných jogurtů jsou dnes na trhu k dostání 
i další mléčné produkty, které se od jogurtů sice vzhledově moc 
neliší, ale procházejí jinou technologií výroby. 

VEJCE
Vejce mívaly špatnou pověst kvůli vysokému obsahu choleste-
rolu a jejich konzumaci se doporučovalo omezovat. V součas-
né době už je ale všechno jinak a podle odborníků si můžete 
dopřát až dvě vejce každý den – jsou nutričně významnou 
potravinou. Vzhledem k tomu, že obsahují veškeré esenciální 
aminokyseliny v dostatečném množství, řadí se mezi plnohod-
notný zdroj bílkovin a nechybí v nich ani tuky, důležité vitami-
ny a minerální látky.

LUŠTĚNINY
Jsou bohatým zdrojem sacharidů, bílkovin a vlákniny. Obvyk-
le mají nízký glykemický index, dobře zasytí a obsahují mno-
ho vitaminů skupiny B i minerálních látek. O čem je řeč? No 
přeci o hrachu, čočce nebo fazolích, tedy luštěninách, které 
bychom měli mít na talíře alespoň jednou do týdne. Máte-li 
po nich však problémy s nadýmáním, zkuste je na 12–24 ho-
din před úpravou namočit. Vodu poté slijte, vyměňte si za no-
vou a uvařte doměkka.

OŘECHY A SEMÍNKA
Že jste dosud oříšky a semínka zavrhovaly pro vyso-

ký obsah tuku? Velká chyba. Jedná se totiž o po-
traviny s  pozitivním nutričním složením. 

Ano, obsahují hodně tuku, nicméně 
v  nich značně převažují nenasy-
cené mastné kyseliny, a  najdete 
v nich také bílkoviny vlákninu, vi-
taminu E a různé minerální lát-

ky. Kromě vlašáků a  lískových 
ořechů si pravidelně dopřá-

vejte i mandle, para oře-
chy nebo kešu, 

stejně jako 
mák, lněná 
nebo chia 

IN
ZE

RC
E 

56 | Zdravý životní styl Jaro 2023





58 | Zdravý životní styl Jaro 2023

semínka. Určitě to s nimi ale nepřehánějte – denně se jich do-
poručuje sníst jen cca 20 gramů.

PANENSKÉ ROSTLINNÉ OLEJE
Tuky jsou sice nepostradatelnou složkou jídelníčku, avšak po-
kud je nevhodně zvolíte a budete je konzumovat v nadměr-
ném množství, můžete svému tělu přinést víc škody než užit-
ku. Jejich příjem, ať už z rostlinných, nebo živočišných zdrojů, 
by měl tvořit max. 35 % z  celkového energetického přijmu. 
Ve studené kuchyni můžete kromě olivového použít i lněný či 
dýňový a na tepelnou úpravu je ideální sáhnout třeba po ře-
pkovém či rýžovém.

MÁSLO, SÁDLO
Máslo a sádlo není vůbec potřeba vyřazovat z jídelníčku. S jejich 
konzumací to ale, stejně jako u rostlinných tuků, zbytečně nepře-
hánějte. Máslo je přirozeným zdrojem vitaminů A, D či karotenů 
a má svou typickou, nezaměnitelnou chuť i vůni. Pokud ho však 
budete chtít použít na smažení, volte radši přepuštěné (ghí), kte-
ré se nepřepaluje ani při vysokých teplotách. Sádlo má pak o dost 
nižší obsah cholesterolu než máslo, a vzhledem k tomu, že stejně 
jako ghí neobsahuje vodu, je výborné zejména na smažení.

ZELENINA A OVOCE
Ovoce a zelenina v sobě skrývají mnoho zdraví prospěšných 
látek. Kromě rozpustné i nerozpustné vlákniny dodávají na-
šemu tělu řadu vitaminů, antioxidantů či minerálních látek. 
Denně byste si měli dopřát až 400 gramů zeleniny a 200 gra-
mů ovoce – ideálně je začlenit ke každému jídlu. U zeleniny 
je vhodnou úpravou napařování, blanšírování či rychlé oresto-
vání na kvalitním oleji, ovoce konzumujte ideálně syrové. Při 
nákupu vybírejte pouze „zdravé“ kousky, které nemají žádné 
zjevné vady, a zejména zeleninu volte nejlépe na tu sezónní.

BRAMBORY A RÝŽE
Brambory u nás již tak zevšedněly, že už ani nevnímáme, v čem 
jsou jedinečné. Díky vysokému obsahu vlákniny podporují 
správnou funkci trávicího ústrojí a zároveň pomáhají navodit 
pocit sytosti. Kromě vitaminu C v nich najdete i vitaminy sku-
piny B, kyselinu listovou nebo draslík. Další potravinou, kte-
rá by vám v jídelníčku neměla chybět, je rýže. Vyniká lehkou 
stravitelnosti, neobsahuje lepek a v kombinaci s  luštěninami 
je plnohodnotným zdrojem bílkovin. Jen dejte pozor, abyste 
ji zbytečně nerozvařili – zvyšuje se tím její glykemický index.

KROUPY, POHANKA, JÁHLY
Kroupy byly dříve jednou z  nejčastěji konzumovaných po-
travin. Dnes je má většina z  nás v  jídelníčku sotva párkrát 
do  roka, což je velká škoda. Jsou totiž cenným zdrojem vi-
taminů skupiny B či antioxidantů. Pro začátek jsou skvělé ty 
ječné nebo špaldové, skvěle chutnají třeba zapečené se zele-
ninou a sýrem feta. Další skvělou přílohu představuje pohan-
ka – je bohatá na rutin, snižuje LDL cholesterol, a navíc v ní 
najdete mnoho vitaminů i minerálních látek. Jáhly stejně jako 
pohanka patří mezi přirozeně bezlepkové potraviny. Jsou leh-
ce stravitelné, doporučují se při chudokrevnosti a připravit si 
je můžete jak naslano, tak nasladko.

OVESNÉ VLOČKY
Právě ovesné vločky mají mnoho benefitů, kvůli nimž by 
ve vašem jídelníčku neměly chybět. Nejenže jsou výtečným 

zdrojem vlákniny, ale také vás na  dlouhou dobu zasytí 
a  dodají vám potřebnou energii. Díky vysokému obsahu 
vlákniny (rozpustné i  nerozpustné) blahodárně působí 
na  střeva, dále pomáhají posilovat imunitu, a  navíc pří-
znivě ovlivňují i  psychiku. Je to dáno tím, že obsahují 
tryptofan, což je esenciální aminokyselina, která se podílí 
na boji proti stresu či úzkostem. 

KVÁSKOVÉ PEČIVO
Kváskové pečivo nemá s  tím kvasnicovým příliš společného. 
Nejenže jinak chutná, ale také vydrží déle čerstvé, a navíc je 
i zdravější. Kvásek, z nějž se připravuje, bývá nejčastěji žitný 
a vyžaduje pravidelnou péči. Vytváří se z mouky postupnou 
fermentací, takže pečivo z něj upečené je snadno stravitelné. 
V porovnání s klasickým pečivem má výrazně nižší glykemický 
index, zasytí vás na delší dobu, a navíc je zdrojem vysokého 
množství živin. Z minerálních látek v něm najdete především 
vápník, hořčík nebo železo.

SEN O VLASTNÍCH BYLINKÁCH
Zejména ve městech je přístup k čerstvým potravinám poměr-
ně omezený. Rostoucí obliba farmářských trhů trend rostoucí-
ho zájmu o čerstvé potraviny jen potvrzuje. Jak hezké by bylo, 
kdybyste si mohli vypěstovat vlastní zeleninu nebo bylinky? 
Mikrozahrádka vám toto vše nabízí.
V  městském zahradničení nacházejí lidé způsob, jak pěs-
tovat čerstvé potraviny na malých plochách a získat vlastní, 
čerstvé plodiny. Novou úrovní je mikrozahrádka. Potraviny 
se pěstují v nejmenších možných prostorech, někdy dokonce 
bez přírodní půdy a ve speciálních systémech. Lze použít jak 
běžná semena, tak tzv. „mikrozeleniny“, které se téměř neli-
ší od pravidelně pěstovaných rostlin, ale jsou jednoduše skli-
zeny mnohem dříve než jejich větší příbuzní na polích nebo 
ve sklenících.
Mikrozahrady jsou navrženy tak, aby byly vysoce produktiv-
ní. Jsou energeticky a prostorově úsporné, udržitelné, cenově 
dostupné a  využívají půdu nebo substrát. Ti, kdo používají 
organická semena a hnojiva, si tak mohou vypěstovat vlastní 
bioprodukty.
Mikrozahrada může zabrat několik centimetrů čtverečních, 
pokud je rozložena v malé misce, mini skleníku nebo v kvě-
tináčích na parapetu. Pokud máte více místa, můžete samo-
zřejmě vytvořit celé záhony na několika metrech čtverečních 
nebo rozšířit plochy pro výsadbu svisle nahoru
Pokud chcete nejprve pečlivě otestovat mikrozahrádku, vsaď-
te na klíčky. Jsou velmi zdravé a bohaté na bílkoviny, vitamíny, 
minerály a vlákninu. Mohou být pěstovány z různých semen 
v mělké nádobě jen s využitím navrhčeného kuchyňského pa-
píru nebo v nádobě zvlhčené vodou.
Vhodné jsou:
• vojtěška
• jetel pískavice řecké seno
• brokolice
• cizrna
• řeřicha
• čočky
• fazole mungo
• ředkev
• rukola
• pšenice
a mnohé další.
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Foto: Shutterstock.com LEHKOU CHŮZÍ 
KE ZDRAVÍ ANEB 
BAREFOOT…
NEJPRVE JE DOBRÉ SI ŘÍCI, CO TO VLASTNĚ JE BAREFOOT OBUTÍ.  

TYTO BOTY MAJÍ SIMULOVAT CHŮZI NABOSO, ODTUD TAKÉ ANGLICKÝ VÝRAZ BAREFOOT 
(BOSÁ NOHA). JEJICH ZÁKLADNÍMI VLASTNOSTMI JSOU – DOSTATEČNÝ PROSTOR PRO 

CHODIDLO A PRSTY, TENKÁ, MĚKKÁ A FLEXIBILNÍ PODRÁŽKA, KTERÁ UMOŽŇUJE VNÍMAT 
POVRCH, PO KTERÉM CHODÍME, A NULOVÝ DROP NEBOLI PATA I ŠPIČKA V JEDNÉ ROVINĚ. 

BOTY BÝVAJÍ ANATOMICKY TVAROVANÉ S RESPEKTEM K RŮZNÉ ŠÍŘCE CHODIDEL.
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B„Barefoot má oproti klasické obuvi obrovskou výhodu – 
umožňuje noze fungovat na 100 %. Nejvýznamnějším bene-
fitem je anatomická špička, která odpovídá tvaru a šířce cho-
didla. Každá noha je jiná, a tak i každá barefoot značka sedí 
na jinou nohu. Pro zdravé nohy je to to nejlepší, co jim mů-
žete dopřát,” doporučuje Edita Prošková, podolog, podiatr 
a fyzioterapeut.

JAKÝ MÁTE POCIT, KDYŽ JSTE BOSÍ?
Většina lidí, kteří chodí v běžných botách, cítí úlevu, když se 
konečně zují. Považuje se totiž stále za normální, že se prsty 
mačkají v úzké špičce a někde tlačí. Boty si i ze zvyku, že pře-
ce nosíme vždycky čtyřicítku, kupujeme malé, protože jsme 
prostě zvyklí na  danou velikost. Jenže každý výrobce obuvi 
může mít rozměry bot jiné. A pak taky samozřejmě chceme, 
aby nám to slušelo, takže koupíme boty někdy jen kvůli hezké 
barvě. Nohy ale v módních botách trpí.
„Přirozený tvar nohy je taková ploutvička, kdy se chodidlo 
rozšiřuje v přední části a prsty tvoří přirozený vějíř. Konvenční 
obuv ale prsty deformuje a klenby se stávají nefunkčními,“ vy-
světluje fyzioterapeutka věnující se podologii, konceptu bosé 
chůze a terapii malých dětí Lucie Kinclová. 
„Klasická obuv má navíc silnou, neohebnou podrážku 
a  dost často podpatek. Dokonce i  dětská certifikovaná 
obuv může mít tvarovanou stélku podpírající podélnou 
klenbu. Správná funkce nohy je těmito mechanismy blo-
kována,“ dodává fyzioterapeutka
Při správném aktivním používání vytváří barefoot obuv podmín-
ky pro vědomou aktivitu umožňující změnu stylu chůze, napří-
mení postury a pozvednutí naší psychiky,“  shrnuje Pavel Vích, 
fyzioterapeut a odborník na čínskou medicínu a akupunkturu.

CHODIDLO JAKO PROSTŘEDNÍK BOLESTÍ
Od země jsme ho oddělili botou, ztratili schopnost vnímat po-
vrch a pozornost přenesli především do hlavy a k  intelektu. 
Denně chodidla uzavíráme do bot, jež je utlačují, deformují 
a  znemožňují normální prokrvení. Utlačujeme prsty na  no-
hách, které představují v  reflexologii zóny pro celou hlavu, 
smyslové orgány a krční páteř. „Kompresí těchto zón reflexně 
zhoršujeme prokrvení lokalizované od  krku směrem naho-
ru. Výsledkem jsou například oslabené oči, uši, mozek, štítná 
žláza nebo si můžeme zapříčinit častější či větší bolesti hlavy 
a nespavost. Jednou z možností, jak chodidlům pomoci, jsou 
barefootové boty,“ uvádí fyzioterapeut Pavel Vích.
Barefoot obuv velmi efektivně poskytuje podmínky pro oživení 
našeho chodidla. Neznamená to ovšem, že se to stane samo, 
pouhou chůzí v bosých botách. Je třeba také aktivního přístu-
pu k oživení a znovunalezení zapomenuté funkce chodidel vě-
domým cvičením. „Částečně za to může například dnešní ob-
líbená sportovní obuv nabízející nejrůznější formy odpružení 
a tlumení nárazů. Díky tomu, že tyto aktivní funkce poměrně 
dokonale přebírá obuv, chodidlo se stává pasivnější. Zvykne si 
spoléhat na externí tlumení a na časem až nekoordinovaný do-
pad paty na zem,“ vysvětluje fyzioterapeut Pavel Vích.
„Při první zkušenosti s barefootem, se nesmíte nechat od-
radit. Než si totiž člověk na  barefoot boty zvykne a  do-
káže se adaptovat na  nový typ aktivní chůze, může být 
po  určitou dobu překvapený, jak tvrdě dopadá na  paty. 
Důležité je vybrat správnou velikost bot. U dospělých by 
se ve špičce boty měl ponechat nadměrek 6-10 mm,“ říká 
odborník Kamil Vedral. Existují také výjimečné případy, 

u  kterých je vhodnější chodidlo ortopedicky korigovat 
nebo odborně podpořit klenbu (např. deformity nohy, 
konstituční či těhotenská hypermobilita, větší nadváha, 
záněty tkání chodidla) a případně se poradit na vhodném 
kompromisu s fyzioterapeutem. Většina lidí se ale narodí 
se zdravými chodidly a má předpoklady pro to, chůzi na-
boso zvládnout a z jejích zdravotních benefitů profitovat.

BAREFOOT BOTY A MAMINKY NA MATEŘSKÉ
Impuls ke změně obuvi dostávají často ženy po narození dí-
těte. Nohy se po  porodu mění, zvětšují se, někdy více bolí, 
navíc při péči o  děti potřebují maminky hlavně pohodlnou 
obuv, aby vydržely tuto dynamickou etapu svého života. Vět-
šinou i jejich dítě je nejradši bosé, nejlépe úplně bez ponožek. 
Babičky sice varují, že vnouček nastydne, ale dítě je naboso 
šťastné a většinou má nožičky pořád teplé. 
Děti ještě umí následovat své instinkty a přirozenost, které 
se u dospělých můžou opět nastartovat s barefoot botami. 
„Noha může aktivně pracovat, vnímat a číst terén. Na zákla-
dě toho může kvalitněji reagovat a přizpůsobovat se terénu. 
Došlap je měkčí a tišší, odraz vychází ze všech prstů a zejmé-
na z palce, což klasická bota neumožňuje. Velkým benefitem 
je pak větší otužilost, a  to nejen nohou, ale celého těla,“ 
doplňuje Lucie Kinclová.

NÁVRAT K PŘIROZENOSTI
Zatímco malé děti chodí tak, jak jim tělo přirozeně káže, my 
dospělí se musíme správné chůzi naboso opět učit. V běžné 
obuvi jsme zvyklí dupat na  patu, protože tlustá odtlumená 
podrážka a často i zvednutá špička nás k tomu nutí. V bare-
foot obuvi se doporučuje chodit pomaleji, dělat kratší kroky 
a došlapovat na přední část chodidla. „Palce na nohou slou-
ží k odrazu od země. Když je zavřeme do pevné boty, jejich 
funkci omezíme. Podpatky zcela mění těžiště těla. Stoupně-
te si na špičky. Co se stane? Zkrátí se vám lýtka a vypoukne 
bříško, cítíte tlak v oblasti bederní, méně používáte břicho 
a hýždě,“ říká odborník Andrea Součková.

TVRDÝ POVRCH NEVADÍ
Začínající bosochodci se často ptají, jestli jsou barefoot 
boty vhodné i na chůzi po tvrdém povrchu. Podle fyziote-
rapeutky Lucie Kinclové se v nich dá dokonce i běhat. „Nej-
více kvalitních studií na toto téma je zpracováno u elitních 
běžců. Zjednodušeně a z čistě mechanického hlediska mů-
žeme říci, že nezáleží na povrchu, ale na způsobu dopadu 
a zpracování energie z dopadu,“ říká, a navíc bosou chůzi 
doporučuje i při léčbě chronických bolestí zad, u problé-
mů s pánevním dnem nebo při vadách nohou.
Fyzioterapeutka také potvrzuje, že se setkala s  případy, 
kdy se pacientům díky správnému tvaru špičky výrazně 
zlepšil problém s  vbočenými palci. „Konečně má palec 
v botě dostatek místa pro to, aby se opřel a noha se z něj 
mohla odrazit. Určitě ale doporučuji při přechodu na ba-
refoot obuv u těchto diagnóz kombinaci s kvalitně vede-
ným cvičením a třeba tejpováním,“ radí Lucie Kinclová.

A BUDOU SE MI LÍBIT?
Design barefoot bot v současné době natolik pokročil, že 
je někdy od běžných bot téměř nerozeznáte. Dají se nosit 
do práce i  k  sukni. Doby, kdy symbolem bosých bot byly 
takzvané pětiprsťáky, je zkrátka dávno pryč. 





Text: M
ichala Jendruchová, foto: Shutterstock.com

KRÁSNÉ A ZDRAVÉ 
ZUBY
HEZKÝ ÚSMĚV A HLAVNĚ PEVNÝ CHRUP. 

CHCETE MÍT ZUBY JAKO PERLIČKY? PAK DBEJTE HLAVNĚ NA PREVENCI. 
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DDarovanému koni na  zuby nekoukej, hlásá známé přísloví. 
Jasný důkaz toho, že zuby o nás mnoho prozradí. Naše zdra-
ví, životní styl a hlavně péči. Ze zubů vyčteme téměř životopis 
člověka. Jak se správně starat o poklad, který máme v ústech, 
aby nám co nejdéle dobře sloužil a byl nám ozdobou?

BEZ KAZU 
Mezi nejčastější obtíže dutiny ústní patří zubní kaz, onemoc-
nění dásní a paradentóza. Bolí, trápí nás, přitom stačí málo, 
abychom jim předcházeli. Tvoří se totiž postupně, ne ze dne 
na  den. Za  vším hledejme správnou péči. Jenomže lenost 
mnohdy zvítězí. Tu se nám už před spaním nechce, jindy nestí-
háme, protože jsme ráno zaspali, pak zase jedeme na výlet 
a jde v lese hledat umývárku, že? Nebo také zuby čistíme le-
dabyle.
Pokud zanedbáváme čištění, usazují se na  zubech bakterie, 
množí se, hromadí a  vzniká zubní plak. Ten ucítíte, když si 
přes zub přejedete jazykem. Je nutné plak co nejdříve odstra-
nit, jinak ztvrdne a vznikne zubní kámen. Jasný důkaz, že péči 
odbýváme. Pro omluvu jsou to obvykle místa špatně přístup-
ná. Se zubním kamenem si už však sami doma neporadíte. 
V  takovém případě musí nastoupit profesionál, 
dentální hygienistka. Lepší je tedy problé-
mům předcházet.

JAK VYBÍRAT KARTÁČEK
Abyste si dobře vyčistili zuby, po-
třebujete kvalitní kartáček. To 
je prostě základ. Který ale vy-
brat?

MANUÁLNÍ
• Jdete tradiční cestou a  zů-

stáváte u klasického manu-
álního čištění? Aby se kar-
táček dostal i na místa těžko 
dostupná, vybírejte menší 
hlavice. Neměla by být delší 
než 2,5 cm. Štětinky by neměly 
být příliš tvrdé, protože by mohly 
narušit sklovinu i  podráždit dásně. 
Vhodné jsou měkké, pravidelně stři-
žené štětinky. Tyto kartáčky jsou šetrné 
k  zubům, oblíbíte si je, pokud máte cit-
livé zuby. Ale hrozí nedokonalé vyčištění, 
proto si musíte osvojit správnou techniku.

Každé tři měsíce byste měla kartáček vyměnit. 
Jestliže jsou ale štětinky opotřebované dříve, 
nekompromisně ho vyhoďte. Po vyčištění se 
vám bude hodit jednosvazkový kartáček, kte-
rým se dostanete na nepřístupná místa.

DĚTSKÉ KARTÁČKY
Samostatnou kapitolu tvoří děti,které vy-
žadují speciální přístup. Vybírejte jim velmi 
měkké a jemné kartáčky s co nejmenší hlavi-
ci. Už miminku můžete pomoci s prořezává-
ním zoubků kartáčkem, který si navléknete 
na prst. Veďte je k čištění od malička, bude 
to pro ně pak přirozené. Téměř do puberty 
byste na jejich techniku čištění měla dohlížet. 

ELEKTRICKÝ
• Je stále populárnější. Je oproti manuálním účinnější, 

ale není vhodný pro každého. Dobře odstraňuje zubní 
plak, lehce se s  ním manipuluje. Vybrat si můžete so-
nický nebo rotační. Jaký je mezi nimi rozdíl? Rotační 
dokonale zatočí se zubním plakem, ale není tak šetrný, 
proto není příliš vhodný pro lidi s citlivými zuby či dás-
němi. Jestliže ale máte zdravé zuby a žádné potíže, pak 
směle do  toho. Tento typ kartáčků má kulatou hlavici, 
která vykonává rychlé rotační pohyby. Kdo už má zuby 
nějakým způsobem narušené, měl by raději investovat 
do sonického kartáčku. Pracuje na základě vibrací. Není 
nutné na něj tlačit, nerotuje, ale vibruje. Dostane se tak 
i do mezizubních prostor. 

ZUBNÍ NIT
Abyste zuby dokonale dočistili, je potřeba se zaměřit i na me-
zizubní prostory. Tam se kartáček běžně nedostane. Zvláště 
když máte třeba křivé zuby. Na řadu přichází zubní nit, kte-
rá dokoná,co kartáček nezvládl. Vyzkoušejte, který typ vám 
vyhovuje. Voskovaná, nevoskovaná, silnější, tenká, či s fluo-

ridem?

MEZIZUBNÍ KARTÁČEK
Seženete je v  různých tvarech i  síle. 

S rukojetí i bez. Mají na starosti to-
též co zubní nit, vyčistit mezizub-

ní prostory. Používají se do vět-
ších prostor bez pasty. Můžete 
ho ale namočit do ústní vody. 
Pozor na  rozměry, malé ne-
musejí být účinné, velké mo-
hou podráždit dásně.

NA ROVNÁTKA
Nosíte fixní rovnátka? Budete 

potřebovat orto kartáček. Je 
speciálně vyrobený tak, aby se 

štětinky dostaly přes drátky rov-
nátek až k  zubům. Nezapomínejte 

na ně, protože pokud zanedbáte čiš-
tění, pak vám rovné, ale zkažené zuby 

budou k ničemu. 

JDEME DO FINÁLE
Zuby máte dokonale vyčištěné? Pak vše 
ještě dolaďte. Ústní sprcha je zajímavá 
a  oblíbená věcička, kterou si vypláchnete 
i  těžko přístupná místa, z  nichž se těžko 
dostávají zbytky potravy. Malá tryska stří-
ká tenký proud vody, který si můžete sami 
regulovat. Ústní vodou pak veškeré čištění 
dokončíte. Nečekejte zázraky, které budou 
pracovat za vás, ale osvěží dech a některé 
obsahují látky podporující hojení, jiné sni-
žují riziko vzniku zubního kazu, další chrání 
citlivé zuby, jiné jsou vhodné pro krvácející 
dásně. Jestliže vás trápí zápach z úst, jako 
nejrychlejší pomoc vám poslouží ústní sprej. 
Osvěží dech a vy se budete cítit dobře tře-
ba před náročným jednáním. Některé navíc 

Aby se 
kartáček dostal 

i na místa 
těžko 

dostupná, 
vybírejte menší 

hlavice. 



ZUBNÍMU KAZU

www.elmex-gelee.cz

Jen 0,1 % obyvatel ČR ve věku od 35 let  má chrup 
bez výplní či kazů.* Jak jste na tom vy?

Elmex gelée dentální gel (25 g) je lék k použití v dutině ústní. Obsahuje léčivé látky: 
směs amin�uoridů a �uorid sodný. Čtěte pečlivě příbalovou informaci! 
Těhotné a kojící ženy by měly použití přípravku vždy nejdříve konzultovat se svým lékařem.
* Zdroj:  2006 –  Národní epidemiologická studie, Výzkumný ústav stomatologický, Praha
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∙  Vhodný pro dlouhodobé použití
∙  K dostání výhradně v lékárnách

Jen 0,1 % obyvatel ČR ve věku od 35 let  má chrup 
bez výplní či kazů.*
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pomáhají dezinfikovat ústa nebo pomáhají při 
zánětech dásní. 

JAK SI ČISTIT ZUBY?
Dbejte na  pravidelnost. Čištění 
zubů by se už dětem mělo stát 
běžnou denní rutinou. Čistit 
bychom měli dvakrát denně – 
ráno po  snídani a  večer před 
spaním, po  posledním jídle. 
A  to minimálně dvě minuty. 
Schválně si to někdy stopně-
te. Nestačí však jen čas, ale 
hlavní je správná technika. 
Těch je vícero. Můžete vyzkou-
šet čištění malými krouživými 
pohyby v  úhlu cca 45 stupňů. 
Netlačte však příliš na  kartáček, 
mohli byste si narušit sklovinu nebo 
podráždit dásně. Nevynechávejte žád-
né rýhy ani jamky ve žvýkacích plochách. 
Zaměřte se na  mezizubní prostory a  také 
hůře přístupná místa. Nevynechejte žádný 
zub a každý vyčistěte i z vnitřní strany. Poté 
přijdou na řadu mezizubní prostory. 
Pamatujte také na  pravidelné preventivní 
prohlídky u zubního lékaře. Dvakrát ročně 
byste pak měla navštívit dentální hygieni-
stku. Ta váš chrup zkontroluje, pomocí ul-
trazvuku a ručních nástrojů odstraní zubní 
kámen, zubní plak a další nečistoty. Takové 
čištění chrupu je hloubkové, snižuje riziko 
napadení zubním kazem, bakteriemi či in-
fekcí. 

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLA:
•  Čistíte si zuby hned po  jídle s  vědomím, 

že děláte to nejlepší? Ne vždy je tomu 
tak. Po  požití některých potravin byste 
si měla ponechat časový odstup. Jsou to 
kyselé potraviny, jako je víno, džusy, citru-
sy apod. Kyseliny totiž změkčují sklovinu 
a mohla byste ji narušit. Počkejte alespoň 
půl hodiny.

•  Zubní pasty nejsou jen na  parádu nebo 
chuť. Obsahují účinné látky dle potíží 
uživatele. Chcete-li předcházet zubní-
mu kazu, vhodné jsou pasty s fluoridem. 
Na trhu najdete pasty pro citlivé zuby, ale 
i takové, které „rekonstruují“ zubní sklo-
vinu. Seženete pasty určené pro lidi s pa-
radentózou, veganské pasty atd. 

•  Chcete si posílit zuby? Doplňujte vápník 
a  bílkoviny, které zpevňují kosti i  zubní 
sklovinu. Ty najdete v hojné míře v mléč-
ných výrobcích, sýrech, které navíc po-
máhají předcházet zubnímu kazu. Zuby 
a hlavně dásně posílíte i křoupáním zele-
niny. 

•  Milujete víno? Zakousněte si k  němu sýr. Nejen, že je to 
chutné, ale pomůžete i  svým zubům. Zatímco víno stojí 

za kyselým prostředím ve vašich ústech, sýry mají 
tu schopnost snižovat pH.. 

•  Máte zažloutlé zuby? Možná popí-
jíte hodně kávy, černého čaje nebo 

červeného vína. Kterým dalším po-
travinám se vyhýbat? Bělostným 

zubům nesvědčí ani džusy, do-
konce ani bylinkové čaje. Pozor 
také na tmavé koření, jako je 
kari, kurkuma nebo paprika. 
A  samozřejmě také sladkosti 
plné barviv. 
• Pro bílý úsměv – když už 
hovoříme o  barevných po-

travinách, teď vám trochu za-
motáme hlavu. Takové jahody, 

které jsou sice krásně červené, 
obsahují enzymy, jež přirozeně 

vybělí sklovinu. Pochutnejte si tedy 
na jahodách. 

•  Jdete z  oběda a  nemáte možnost si 
vyčistit zuby? Dejte si žvýkačku. Ale 
tu bez cukru. Nejen že zuby a  me-
zizubní prostory vyčistí, ale zároveň 
podporují tvorbu slin, které pomáhají 
zuby přirozeně očistit. 

•  Jen na potravu – používáte zuby i na jiné 
činnosti než na  kousání potravy? Mož-
ná jste zamlada louskala skořápky oře-
chů, otevírala zátky od  lahví apod. Ráda 
si křoupáte led? Tak na  to zapomeňte. 
I když třeba máte zuby pevné, můžete si 
je tímto jednáním trvale poškodit. Nejen, 
že se ulomí kus zubu, ale může popraskat 
sklovina, zuby jsou pak citlivé a náchylné 
k zubnímu kazu. 

•  Psychosomatika – můžete se na ni dívat 
jako na pohádku, ale můžete se i zamy-
slet nad svým životem. Psychosomatika 
se dívá na potíže se zuby z duchovního 
hlediska. Bolí vás zuby? Možná nedoká-
žete nějaký problém „skousnout“. Máte 
něčeho plné zuby? Pak není divu, že vás 
pobolívají. Co když něco cedíte mezi 
zuby, místo abyste to sdělili naplno? 
Kdo ví, ale třeba pokud lékař neodhalil 
žádný problém, zkuste se nad svým ži-
votem zamyslet a  poupravit ho. Třeba 
zmizí i bolesti.

NÁŠ TIP:
Jdete přírodní cestou? Zajímáte se o  eko-
logii a  bio život? Pak vás možná zaujme 
bambusový zubní kartáček, jehož rukojeť 
dokonce můžete kompostovat. Zubní práš-
ky jsou zajímavou a  přírodní alternativou 
klasické zubní pasy. Vhodným doplňkem 
pak může být zubní olej. A znáte miswak? 

Jakýsi klacíček se štětinkami, který nahrazuje kartáček i pas-
tu. Čistě přírodní, kompostovatelný a  skvěle vám poslouží 
také na cestách. 
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Zaměřte se 
na mezizubní 
prostory a také 
hůře přístupná 

místa. 
Nevynechejte 
žádný zub 
a každý 
vyčistěte 

i z vnitřní 
strany. Poté 

přijdou 
na řadu 

mezizubní 
prostory. 





Text: M
ichala Jendruchová, foto: Shutterstock.com

5 TIPŮ, JAK SE  
VYHNOUT BOLESTI

NENÍ PŘÍJEMNÁ, JE NEKOMFORTNÍ, PŘESTO MÁ SMYSL. DÁVÁ NÁM NAJEVO, 

ŽE JE S NAŠÍM TĚLEM NĚCO ŠPATNĚ. PORADÍME VÁM, CO S TÍM.
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BBolest je velmi subjektivním pocitem, který nám dokáže zne-
příjemnit život, omezit náš výkon, ovlivnit náladu a vůbec celé 
počínání. Každý z nás má hranici jejího vnímání jinou. Zatím-
co někdo necítí téměř nic ani při vleklém zánětu, jiný je citlivý 
na sebemenší nekomfort. Vím o tom své. V posledním roce se 
nemůžu z bolestí vymanit. Začalo to před rokem na Silvestra, 
kdy mi tak silně křuplo mezi žebry, až jsem se bála, že jsem si je 
zlomila. Po třech týdnech hojení se mi zablokovala páteř. Ne-
mohla jsem cvičit, tak jsem alespoň hodně chodila. Čímž jsem 
si přivodila zánět šlach. Musela jsem si ulevovat a kulhat, takže 
není divu, že se bolest přenesla do druhé, přetěžované nohy. 
Když už se mi konečně vše zahojilo, tak jsem uklouzla, narazila 
si koleno a přitom si hnula s křížem. Momentálně píšu o bo-
lesti, přitom kňučím bolestí, protože mám dojem, jako by mi 
někdo mezi obratli vrtal kudlou. Strhla jsem si záda při třídění 
hromady papíru do sběru. Namoženou achilovku nepočítám. 
Uvědomuji si, že chyba bude ve mně. Něco dělám špatně. Důvodů, 
které nás doženou do bolesti, je celá řada. Jen se z toho poučit.
Za mnohé si můžeme sami. Neustálé vysedávání u počítače, 
před monitorem televize či stále se sklánějící tělo k mobilní-
mu telefonu stojí za  mnoha bolestmi nejen nás dospělých, 
ale už i stále mladších dětí. Na druhou stranu extrémní pře-
těžování, tvrdé nároky a přehnaný jednostranný pohyb opět 
nejen nás dospělých, ale mnohdy i malých dětí, z nichž se lidé 
snaží mít profesionální sportovce. Žádný extrém není dobrý. 
Bolest může být jen mírná, jakési nepohodlí, ale silná bolest 
nás může dohnat až do mdlob. Akutní, krátkodobá bolest je 
reakcí na nějakou aktivitu a chrání nás, abychom se té škodli-
vé aktivitě příště vyvarovali. Horší je, když se bolest přemění 
v dlouhodobou, chronickou, která už výrazně naruší náš ži-
vot. Někteří lidé ji tak těžko snášejí, že v nich dokonce může 
probudit deprese. Jak jí tedy předejít? 

VNÍMEJTE SE
Vnímání potřeb vlastního těla je základ. Naslouchejte mu 
a naučte se ho znát. Říká vám, že mu není dobře, je unavené 
a potřebovalo by vzpruhu dlouhým spánkem? Ale vy ho místo 
toho v šest ráno ženete do zimy na své obvyklé běžecké dese-
tikilometrové kolečko? Ono vám to vrátí. 
Přetěžování organismu k ničemu dobrému nevede. Pak to pros-
tě bolí. Daleko snadněji se zraníte nebo onemocníte. Ale pozor, 
nezaměňujte za lenost. Sami v sobě si ujasněte, kdy jde skuteč-
ně o únavu a kdy se vám prostě jen nechce se hýbat. Buďte tedy 
k sobě pravdiví. Když se naučíte naslouchat tomu, co vám tělo 
říká, vyhnete se mnoha bolavým momentům. 

POSILUJTE
Cvičit bychom ale měli. Bez 
pohybu ochabují svaly, tělo 
slábne a  velmi lehce nás 
ohrozí cokoliv zvnějšku. Pá-
teř tuhne, a to vše bolí. Měli 
bychom se pravidelně vysta-
vovat určité zátěži. Jen tím se 
naše tělo stane odolnějším. 
Znáte to, jak je to s oním po-
věstným proutkem. Musí se 
ohýbat. Jinak vyschne a prask-
ne. Tak ho nenechte popras-
kat a ohýbejte se, co to jde. 
Vhodné posilování podpo - 

ruje činnost kloubů, buduje svalovou hmotu, zlepšuje stav 
vazů a pomáhá páteři, aby byla pružnější. Ideální je přiroze-
ný pohyb, chůze, plavání, ale třeba také práce na  zahradě. 
I úklid domácnosti se počítá. Tak to mějte na paměti, až se 
vám nebude chtít smýčit po bytě.

NEJDĚTE PŘES SÍLU
Chcete všechno strhnout hned? Rozhodli jste se, že letos uběh-
nete maraton, přitom jste si ještě nekoupili běžecké boty? Plá-
nujete, že rychle zhubnete a vytvarujete tělo, a tak se zničehonic 
přiženete do posilovny a snažíte se všechno strhnout? Pak se ne-
divte, že se vracíte domů jako zmlácení, rozbolavělí a to jen v tom 
lepším případě. V tom horším si můžete přivodit i vážné zranění. 
A tak začněte hezky z „piánka“. Pomalu, oťukávejte si nové mož-
nosti a snažte se jít na vše přirozenou cestou. Nevíte-li si rady, vlož-
te se do rukou trenéra, který vám poradí to vhodné právě pro vás.

DEJTE SE DO POHODY
Bolet ale může nejen fyzické tělo, ale i naše duše. Máte někdy 
pocit, že vám snad pukne srdce? Trápíte se? Smutníte? Psychická 
bolest nás mnohdy dokáže vyčerpat víc než ta fyzická. Bolístky 
na duši se do ní zapíšou a navždy v ní zanechají jizvy. A tak by-
chom měli posilovat i psychiku. Zrovna tak jako posilování těla 
zvyšuje naši fyzičku, posilování psychiky zvyšuje naši odolnost vůči 
stresovým momentům. A že se jich na nás valí ze všech stran… 
Radujte se tedy z maličkostí. I když vám není zrovna do smíchu, 
tak se usmějte. I to má smysl a pomůže probudit endorfiny. Me-
ditujte. Můžete říct, že vám to nejde, ale každá chvilka, kdy jsme 
vědomě sami se sebou, kdy si uvědomujeme dech, pohyb a pro-
žijeme každou činnost, má vliv na uvolnění duše. Když budete 
v pohodě, radostná a spokojená, bolest se vám bude vyhýbat. 

DOBŘE JEZTE
Zdravá strava ovlivní hodně. Jídlo může být lékem i  jedem. 
Vyberte si tedy ten lék. Kupujte kvalitní potraviny, co nejmé-
ně zpracované, co nejvíce přirozené. Snažte se, aby vám v jí-
delníčku nechyběly vitamíny, minerály a stopové prvky. Jezte 
hodně zeleniny, denně si dopřejte dávku ovoce, přidejte bíl-
koviny, zdravé sacharidy. 
Obzvláště v tomto období, kdy je tělo po zimě unavené a bez 
energie, musíme dbát na dobrý jídelníček. Ten by měl určitě 
obsahovat vitamín D, ale také hořčík, vápník a železo. To jsou 
důležité živiny, které tělu prospějí a oddálí artrózu, osteoporó-
zu a další onemocnění, která hodně bolí.
Nedostatek vitamínu D navíc způsobuje odvápnění organis-

mu. Lidem s  nedostatkem 
vitamínu D řídnou kosti, 
mají tendence ke  křečím, 
dělají se jim stažené bolavé 
body ve svalech.
Dalšími prvky, které je třeba 
doplňovat, jsou hořčík, váp-
ník a  také železo. Hlavně 
lidé, kteří nejí maso, potře-
bují doplňovat železo. A také 
ženy, které železo ztrácejí bě-
hem menstruace. Nedostatek 
těchto prvků se může proje-
vit v podobě křečí.
Kloubům jen a  jen prospěje 
také kolagen, který kromě 
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Pohyb je životDopřejte svým kloubům 
bezbolestný pohyb
Pohybem se udržujeme v dobré fyzické a psychické pohodě.
Bohužel, v dnešní uspěchané době pohyb trochu zanedbáváme.
S přibývajícím věkem a nějakým tím kilem navíc se začnou 
ozývat nejrůznější zdravotní problémy.
Postupem času si můžeme připadat jako špatně namazaný stroj.
Mezi nejčastější příčiny bolesti kloubů patří artróza, osteoporóza.
Kloubní chrupavka je sice odolná, ale její životnost není neomezená.
Pomalu dochází k tzv. „ošoupání“ chrupavky a následně bolesti 
při pohybu.
 

Shark cartilage žraločí chrupavka je přírodní organický 
produkt bez konzervačních látek a barviv.

Obsahuje:
• glukosamin sulfát bývá označován jako „kloubní výživa“.
• chondroitin sulfát je jednou z podstatných složek kloubních 

chrupavek.
• glykosaminoglykany tvoří velkou část mezibuněčné hmoty 

v pojivové tkáni především chrupavky, vazů a šlach.
• vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí
• fosfor přispívá k udržení normálního stavu kostí, zubů

zivot
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www.olimpextrading.cz   |   tel +420 608 725 165
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batátů či vajec najdete také v rybách a mořských plodech. Za-
pátrat ale kromě vlastní kuchyně můžete i v lékárně – právě ko-
lagen je součástí produktů označených jako „kloubní výživa“.
Lidské tělo si dokáže vyprodukovat, nebo udržet některé 
druhy tkání samo. Ale jen do určitého věku. Dobře patrné je 
to na kolagenu, jehož produkce začne v  těle zvolna klesat. 
Z  toho důvodu nás začnou v  pozdějším věku trápit bolesti 
kloubů. Aby ale klouby fungovaly normálně, nelze se spo-
léhat jen na čistý kolagen. Jednou ze složek doplňků stravy 
na klouby obvykle bývá i chondroitin.
Chondroitin sulfát je glykosaminoglykan (látka, která se na-
chází v mezibuněčné hmotě) a je přirozenou součást chrupa-
vek. Jeho silný záporný náboj mu propůjčuje schopnost v nich 
osmoticky zadržovat vodu. To je velmi důležité, protože díky 
tomu má chrupavka svou pružnost. 
Ve  tkáni  působí protizánětlivě. Chondroitin sulfát se vstřebá-
vá rychle, ale pouze v malém množství. Podávání chondroitinu 
vede ke zpomalení destruktivních změn chrupavky, mírní bolesti 
kloubů, zlepšuje pohyblivost a mírní i průběh zánětu kloubu. 
Když mluvíme o kloubech, nesmíme opomenout ani dostatek 
vápníku a křemíku. Vápník se nachází nejen v mléčných výrob-
cích, ale i v sardinkách, chia semínkách, brokolici či kapustě. 
Na křemík jsou pak bohaté obiloviny s vyšším obsahem vlák-
niny (oves, ječmen, pšenice), luštěniny jako fazole, zelenina 
v podání mrkve či cibule a dále třeba ořechy. A jakou stravou 
svým kloubům naopak moc neprospějete? Kromě alkoholu 
jim zrovna dvakrát nesvědčí ani přemíra sladkostí.

KDYŽ UŽ TĚLO BOLÍ
Občas se tomu nevyhneme. Někoho pravidelně svírají migré-
ny, jiného bolí kolena, jen co teploty klesnou pod bod mrazu, 
jindy se neopatrně pořežeme. Není třeba se trápit a snažit se 
vše zvládnout sami a trpět bolestí. Můžeme si ulevit. Ale i zde 
platí zásada všeho s mírou.
Abyste nedopadli jako jedna moje kamarádka. Zrovna nedávno 
mě překvapila, když jsme seděly v  kavárně, popíjely kapučíno 
a v klidu si povídaly, když najednou vybalila plato s růžovými pi-
lulkami. Ptala jsem se jí, co ji bolí, nevypadala totiž, že ji sužuje 
nějaká bolístka. Ona ji jen slupla, zapila a s mávnutím rukou zleh-
ka odpověděla: „Já je beru preventivně, aby mě nebolela hlava.“ 
Zůstal mi nad tím rozum stát. Každý den zobala léky proti 
bolesti, aby ta bolest vůbec nepřišla. Tak tohle opravdu není 
správný směr. Pokud už vás bolest dostihne, je třeba najít pří-
činu. Zamyslete se, co jste udělali špatně, co bolest způsobilo. 
Uvědomte si, jak dlouho a jak silně vás trápí, jak vám zasahuje 
do života… Víte, že jste se přetáhli, a tak stačí namazat svaly 
vhodnou mastí a dát si pár dnů klid? Nebo vás intenzivní bo-
lest začíná omezovat v práci, a je nutné nasadit léky? 
Nemůžete najít žádnou příčinu? A co když řešíte vážné rodinné 
problémy, které vás vhání do permanentního stresu? Psychoso-
matika je zákeřná a dokáže si s námi pořádně zahrávat. Emoce 
se projeví i ve fyzickém těle. S porouchaným tělem byste měli 
zamířit k lékaři, který vám nasadí vhodnou léčbu. Nemá smysl 
jen tišit bolest, je potřeba vyřešit, co ji způsobilo. A hlavně změ-
nit ty nesprávné návyky, které stojí za vašimi bolestmi. 
Neznamená to, že si nemůžete vzít léky zbavující bolesti. V akut-
ním stavu vašemu tělu uleví. Jen nezapomeňte, že když něco 
ve svém jednání nezměníte, brzy se vám vše může opakovat. 

JAK SI ULEVIT SAMI?
Samozřejmě, pokud vás něco intenzivně bolí, lze použít léky 

v  podobě prášků či gelů, které jsou přímo určené k  úlevě 
od bolesti. Můžeme si ovšem pomoci i další mi způsoby.

BYLINKY
Mnozí raději než po chemii nejdříve sáhnou po bylinkách. Jejich 
nasazení záleží také na místě bolesti. Některé jsou však univerzální:
• Kurkuma
Říká se jí zlaté koření. A měli bychom si jí cenit jako zlata, 
nejen pro její zlatavou barvu. Je to takový všelék. Její kořen 
je plný antioxidantů a mnoha dalších prospěšných látek. Nás 
zajímají její účinky v případě bolestí.
• působí protizánětlivě
• tlumí bolesti
• pomáhá při artritidě
• podporuje funkci jater
• posiluje mozek
• zlepšuje srdeční činnost
• Bazalka
Jak rádi ji používáme v letních receptech. Čerstvá bazalka je 
výtečná na pizzu a snoubí se s rajskými jablíčky. Ale v mno-
hém prospěje i těm, kteří se potýkají se zdravotními potížemi.
• je protizánětlivá
• ulevuje od bolesti
• pomáhá při nachlazení
• posiluje psychiku, takže se stáváme odolnějšími i vůči bolesti
• doporučuje se při trávicích obtížích
• reguluje krevní tlak
• Mateřídouška
Dá se říci, že je to tak obyčejná bylinka, přitom s neobyčejnými 
vlastnostmi. Okouzlí vás svou fialovou krásou i tím, co dokáže. 
• tlumí bolesti hlavy
• pomáhá hojit rány
• je účinná v boji proti infekcím
• dezinfikuje ústní dutinu
• zlepšuje trávení
• posiluje imunitu

AROMATERAPIE
Bylinky nemusíte užívat jen vnitřně, ale skvělé jsou i ve formě 
obkladů či koupelí. Zkuste také inhalaci pomocí aromatera-
pie. Má vliv na psychiku, vyladí nás do harmonie. Protizánět-
livé vlastnosti má heřmánek, který tlumí bolest a  uvolňuje 
napětí. V  případě otoků zkuste eukalyptus. Na  revmatické 
bolesti se doporučuje rozmarýn, který působí jako analgeti-
kum. Skvěle vám poslouží také levandule nebo máta. Můžete 
použít difuzér, aroma lampu...

TEPLÉ OBKLADY
Teplo prohřívá svaly a klouby, zbavuje je napětí. Uleví vám při 
přetížených a  namožených svalech. Můžete použít například 
gelový poštářek, který se vloží na chvíli do horké vody, nebo pol-
štářek s pohakovými slupkami, který ohřejete v mikrovlnce. Já si 
pamatuji z dětství, že při bolestech břicha nám maminka dávala 
obklady z nažehlené pleny. Na podobném principu fungují i hře-
jivé masti, které vám pomohou prohřát postižené místo.

STUDENÉ OBKLADY
Prokrvují, ulevují od  bolesti a  fungují při zánětech. Pomáhají 
odstranit otoky. Ideální je led zabalený do utěrky. Nemáte-li ho 
po ruce, stačí vytáhnout z mrazničky sáček se zeleninou. Velmi 
účinné jsou i chladivé masti, obzvláště třeba s kaštanem koňským.
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Text: Pavla Košík Jelínková, foto: Shutterstock.com
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CO MAJÍ SPOLEČNÉHO 
ALERGIE, ASTMA A OČI?

PROBLÉMY! JAK NA NĚ?
CIVILIZAČNÍ CHOROBY TÁHNOU SVĚTEM. I TAK BY SE DAL POPSAT FAKT, ŽE SE NĚKTERÉ 

NEMOCI DÍKY OSVĚTĚ I MOŽNOSTEM POKROKU ODBOURALY, ALE JINÉ, TZV. CIVILIZAČNÍ 
ZASE OBJEVILY. PATŘÍ MEZI NĚ SPOUSTA CHOROB JAKO JE HYPERTENZE, CUKROVKA, VYSOKÝ 

CHOLESTEROL, NEBO TŘEBA I TAKOVÉ ASTMA, ALERGIE A OČNÍ ALERGIE. 
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AA právě o třech posledních zmíněných si dnes něco sdělíme. Aler-
gie, alergické a nealergické astma i oční alergie jsou totiž všechno 
nemoci, mezi nimž se často stírá rozdíl. Víte, jak je rozeznáte, jak 
jim předejít a léčit je, a to včetně očních obtíží? 

KDYŽ SE ŘEKNE ALERGIE
Co je vlastně alergie? Je to nadměrná a neodpovídající reakce va-
šeho těla a organismu na vnější podněty a látky z prostředí, kde 
žijete a pracujete, ale i na látky a složky potravy s nimiž se setká-
váte v každodenním životě ve svém stravování. Normálně se vaše 
tělo i organismus dokáže bránit pomocí imunitního systému. 
Ale ani ten není všemocný, a pokud je narušen ve své funkci, aler-
gie je na světě. Pak může váš imunitní systém vyvolat onu zmíně-
nou přehnanou reakci organismu vůči podnětu a látce z prostředí 
či složce z potravy. Škála alergických projevů je velmi pestrá a širo-
ká, přičemž některé jsou méně a jiné více závažné. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
… slovo „alergie“ vytvořili lékaři Clemens von Pirquet a  Béla 
Schick v  roce 1906? Název je spojením dvou řeckých allos (jiný 
nebo změněný stav) a ergon (práce, reakce). A proto se lékařský 
obor zabývající se alergiemi nazývá alergologie.
Tito dva lékaři totiž zjistili, že někteří lidé jsou přecitlivělí na vcel-
ku běžně a jinak neškodné látky, jako jsou prach či pyl, i některé 
složky potravin či potraviny samotné. 

DRUHY ALERGICKÝCH REAKCÍ
A aby to nebylo tak úplně jednoduché, postupem doby a vědec-
kého vývoje i  lékařství byly definovány typy alergických reakcí, 
kterých není málo. Je jich dohromady šest. 

TYP ALERGICKÝCH REAKCÍ
• imunopatologická reakce I. typu
• imunopatologická reakce II. typu
• imunopatologická reakce III. typu
• imunopatologická reakce IV. typu
• a  méně často se pak projevu-

jí další dvě – alergická reakce 
cytotoxického typu a alergická 
reakce imunokomplexového 
typu

VÍTE, ŽE…
…alergie většinou vzniká postup-
ně i několik let? A že jí může one-
mocnět každý z nás, a především 
na základě dědičnosti? A že atopi-
ci, tedy lidé s atopickým ekzémem 
a dermatitidou, mají větší riziko, 
že nějakou alergií onemocní? 

IMUNOPATOLOGICKÁ 
REAKCE I. TYPU
Je alergickou reakcí tzv. časného 
typu, která je způsobena proti-
látkami třídy IgE. U  tohoto typu 
alergické reakce se uvolňují sig-
nální molekuly (například hista-
min), přičemž doba od kontaktu 
s alergenem po nástup alergické 
reakce čítá jen několik sekund až 

minut anebo se po cca čtyřech až šesti hodinách projeví a dostaví 
ještě druhá reakce. Jako reakce vašeho organismu při tomto typu 
alergie se může projevit alergická rýma, nebo alergické astma, 
kopřivka či alergická konjunktivitida (zánět), případně vznikne 
alergie na hmyzí bodnutí, a v tom nejhorším případě anafylak-
tický šok.

IMUNOPATOLOGICKÁ REAKCE II. TYPU 
To je alergická reakce tzv. cytotoxického typu, kdy se vytvoří sku-
piny antigenů a protilátek. Znamená to, že váš imunitní systém 
ničí buňky vašeho vlastního těla. Zde se doba od kontaktu s aler-
genem až po nástup alergické reakce pohybuje od šesti do dva-
nácti hodin, jako nepřiměřená reakce na léky, po transfúzi či jako 
autoimunitní onemocnění. 

IMUNOPATOLOGICKÁ REAKCE III. TYPU 
Říká se jí odborně alergická reakce imunokomplexového typu, 
když se při ní tvoří jako u druhého typu skupiny antigenů a pro-
tilátek, ale pak se dále uvolňují do těla a organismu látky, které 
poškozují tkáně. Zde doba od kontaktu s alergenem po nástup 
alergické reakce čítá také šest až dvanáct hodin, ale projevem je 
alergický zánět cév (tzv. vaskulitida) či sérová nemoc. 
Při sérové nemoci váš organizmus reaguje přehnanou obrannou 
imunitní reakcí na  některé podané sloučeniny (např. vakcíny 
a séra), přičemž reakce zahrnuje zvýšenou teplotu, vyrážky, bolest 
kloubů, zvětšení lymfatických uzlin a nevolnost. Může zde dojít 
i poškození ledvin a šokovému stavu.

IMUNOPATOLOGICKÁ REAKCE IV. TYPU
Je známa jako alergická reakce pozdního typu, jež vzniká skrz 
buňky (tzv. T-lymfocyty), a to do 12 až 72 hodin. Tento typ se pro-
jevuje jako alergická kontaktní dermatitida nebo nepřiměřená 
reakce na některá léčiva a také 
rejekcí tedy nepřijetím transplantátu do těla. 

ALERGICKÁ REAKCE CYTOTOXICKÉHO TYPU 
Ta se vyskytuje velmi málo a  je 
docela vzácná. Vznikne, když se 
na  antigen na  povrchu buňky 
naváže protilátka, díky níž váš 
imunitní systém cílovou buňku 
zničí. Je to tedy situace, kdy se ně-
který lék váže na povrch krevních 
buněk. Tyto léky (alias antigeny) 
pak způsobí, že imunitní systém 
vašeho těla ničí vaše vlastní krevní 
buňky. Projevuje se to v krevních 
testech poklesem počtu bílých kr-
vinek a krevních destiček. 

ALERGICKÁ REAKCE  
IMUNOKOMPLEXOVÉHO 
TYPU
Zde vznikne silná a  nadměr-
ná tvorba protilátek. Kontakt 
s alergenem způsobí, že se vytvo-
ří velké skupiny imunokomplexů 
(protilátek, např. imunoglobuli-
nu) navázané na antigeny. Imu-
nokomplexy pak mohou činit 
problémy v některých orgánech 
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tím, že se zde vysráží a tyto sraženiny vyvolají zánět. Kupříkla-
du při vdechnutí alergenu jsou postiženy zánětem průdušky či 
plíce, v krevních cévách způsobuji sraženiny vaskulitidu (zánět 
cév) a v  ledvinách tzv. glomerulonefritidu, tedy zánětlivé po-
škození ledvin. 

JAK ZJISTIT, ZDA MÁTE ALERGII?
Po  návštěvě obvodního lékaře budete odesláni s  žádankou 
na alergologii. Tam vám udělají diagnostiku pomocí vyšetře-
ní krve a kožních testů. V mimořádných případech je alergen 
pod dohledem lékaře podáván přímo (při alergii na léky). 

JAK ALERGII LÉČIT? 
Alergii jako takovou nelze zcela vyléčit, ale lze ji dostat pod 
kontrolu. Děje se tak léky předepsanými alergologem a reži-
movými opatřeními, jež spočívají ve vyhýbání se spouštěčům 
k dané alergii, ale k tomu se někdy přidává i specifická aler-
genová imunoterapie (SAIT). Vše vám lékař k danému typu 
alergie vysvětlí.

VÍTE, ŽE…
…existuje tzv. Pylová informační služba (zkráceně PIS), která 
sleduje obsah pylů i dalších alergenů v ovzduší? Skrz ni může-
te dobře vysledovat aktuální situace v určitém regionu v Čes-
ku, přičemž informace získáváte buď e-mailovým pylovým 
zpravodajem, nebo sms zprávou.

ASTMA JE KDYŽ….
Astma je nepříjemné a bohužel chronické zánětlivé onemoc-
nění dýchacích cest se silnou dráždivostí průdušek. Stejně jako 
alergie patří mezi tzv. civilizační choroby. Projevy zanícených 
dýchacích cest je tlak na  hrudi, dušnost, noční a  raně brzký 
kašel, obtížné vydýchávání, jež je doprovázené často pískotem. 

CO SE DĚJE V TĚLE PŘI ASTMATU? 
Dýchací cesty (především průdušky) jsou postiženy neinfekč-
ním a tzv. alergickým zánětem. Ten způsobuje stažení průdu-
šek a dýchacích cest, otok sliznice a silnou tvorbu hlen. Díky 
otoku a  tvorbě hlenu dochází k  zúžení průdušek, což vede 
ke ztíženému dýchání a následným projevům – tlak na hru-
di, dušnost, noční a  raně brzký kašel, obtížné vydýchávání 
a pískot. Kašel však může u vás vyvolat i kontakt s alergenem 
(např. srst zvířete). 
Vaše obtíže rovněž mohou, ale nemusí být stálé, mohou se tedy 
objevovat a  zase mizet. To je dáno zmíněnými typy astmatu, 
a tím, který z nich vám byl diagnostikován. A při pokrytí správ-
nou a vhodnou léčbou mohou příznaky vymizet a zase se vracet.  

JAK LÉČIT ASTMA? 
Astma stejně jako alergii nelze vyléčit, pouze podléčit a pod-
chytit vhodnými léky. Tak lze astma dobře podchytit a mít pod 
kontrolou dlouhodobě. Při správné léčbě byste neměli mít bě-
hem dne žádné příznaky, v řádu týdne jen ojediněle a v řádu 
měsíce občas. 
K  léčbě astmatu dostanete léky dle závažnosti nemoci. Pře-
depisují se dva druhy léků – úlevové a kontrolující. Úlevové 
jsou krátkodobé, rychle působící a pomohou vám astmatický 
záchyt zastavit, naopak kontrolující jej drží pod obtěžováním 
během dennodenního fungování a  brání vzniku záchvatů, 
dušnosti a sípání. Ty byste měli užívat dlouhodobě a denně, 
a to i v období relativně bez obtíží. 

BEZ PRAVIDEL TO NEPŮJDE
U astmatu je zcela zásadní trvalé dodržování nastavené a pře-
depsané léčby. Jedině tak si zajistíte dlouhodobou kontrolu 
nad astmatem s omezením výskytu záchvatů, ne-li přímo hos-
pitalizace nebo využití silných léků s nežádoucími účinky. Sou-
částí léčby astmatu jsou inhalační preparáty se správnou inha-
lační technikou. Jen její dodržování vám efektivně pomůže. 

VÍTE, ŽE…
…lékařské studie prokázaly, že při pravidelném a dlouhodo-
bém užívání inhalačních preparátů se sníží akutní astmatické 
záchvaty o 40 %? Inhalováním se vdechují léčiva rozptýlená 
v plynu či kapalině do plic skrz inhalátor. 

JAK ROZEZNAT ALERGII A ASTMA?
Věděli jste, že alergie i astma jsou jakoby symbioticky propo-
jeny? Příznaky obou nemocí jsou totiž skoro totožné. Jejich 
přesná diagnostika je na  odbornících z  oboru alergologie, 
imunologie a plicního lékařství. A proč jsou tyto dvě nemoci 
jaksi propojeny? Astma je totiž chronické zánětlivé onemoc-
nění dýchacích cest, kdy jsou hlavně průdušky postiženy ne-
infekčním alergickým zánětem. A  od  alergického zánětu je 
k alergii jen kousek. Platí však, že prvotní bývá alergie, a až 
pak nastupuje astma. 

OČNÍ ALERGIE JE, KDYŽ…
Oční alergie je ošemetná a velmi nepříjemná záležitost, kte-
rá napadá a poškozuje jeden z vašich smyslů. Vidět, vnímat 
a moci se dívat není samozřejmost. Je to jeden s našich smyslů, 
díky němuž se dokážete orientovat v prostoru, okolí, dopra-
vě, vnímat krásy barev, vidět osoby, zvířata a přírodu. A oční 
alergie tuto schopnost očí omezuje a velmi komplikuje. 

JAK SE PROJEVUJE OČNÍ ALERGIE? 
Při oční alergii pociťujete nepříjemně bodavé a  silné řezá-
ní a pálení v očích, slzení a  svědění očí a někdy i zarudnutí 
a otok očního okolí. A postihnout vás může v jakémkoli věku. 
Není tedy pravidlem, že kdo neměl jako dítě tyto problém, 
nemusí je mít v dospělosti. A naopak. 

VÍTE, ŽE…
…oční alergií v Česku trpí více než 30% obyvatel? A že očních 
alergenů je spousta a že mezi nejčastější se řadí pyly rostlin, 
zvířecí chlupy, plíseň a roztoči? 

PROČ VYHLEDAT PŘI PODEZŘENÍ  
NA OČNÍ ALERGII LÉKAŘE?
Je totiž nejen nepříjemná, ale neléčená oční alergie může 
vaše oči závažně ohrozit. Pokud tedy máte něco jako suché 
oko s řezáním, neváhejte a očního lékaře navštivte. Je daleko 
lepší, když vás vyšetří a potvrdí, že se nejedná o oční alergii, 
než abyste ji zanedbali a lékaře nevyhledali. 

JAK SI MŮŽETE SAMI POMOCI PŘI OČNÍ ALERGII? 
Nejpodstatnější je vědět, co vám oční alergii způsobuje, a pak 
alergen odbourat z  vaší blízkosti. Pomohou kvalitní oční 
kapky, které oči zklidní a odstraní pocit pálení v oku. Také je 
dobré oči nemnout a používat tzv. umělé slzy, což jsou kapky 
s hydratační složkou pro oko. A samozřejmostí je užívat a do-
držovat vše, co vám doporučí a předepíše oční lékař v součin-
nosti s alergologem. 
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Zd
roj: proalegiky.cz, foto: Shutterstock.com

ABY KŮŽE 
NEPLAKALA…

ALERGIKŮ BOHUŽEL STÁLE PŘIBÝVÁ. AŤ UŽ JE PROJEV ONEMOCNĚNÍ JAKÝKOLIV, AŤ SE JEDNÁ 
O ATOPICKÝ EKZÉM, ČI ASTMA, PRO DÍTĚ TO VŽDY PŘINÁŠÍ NEPŘÍJEMNÉ ZÁŽITKY A VELKÉ 

NEPOHODLÍ…
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AAlergie je nemoc imunitního systému. Imunitní systém je 
vybaven schopností rozlišit vetřelce typu bakterií, virů nebo 
nádorových buněk a zahájit proti nim imunitní reakci. Proti 
látkám obsaženým v běžných potravinách nebo v pylových zr-
nech zdravý imunitní systém nezasahuje.
Alergický organismus nedokáže správně rozlišit mezi důleži-
tým a nedůležitým a vyvíjí prudkou obrannou reakci i proti 
takovým banalitám, jako jsou součásti pylových zrn, zvířecí 
srsti nebo některé běžné složky potravy.
Alergická reakce se může projevovat různě. Na kůži ekzémy, 
na sliznicích překrvením a otokem. Všechny tyto příznaky jsou 
způsobené stejnými buňkami, proto se alergické reakce se léčí 
velmi podobně. Pojďme se podrobně podívat na kožní proje-
vy alergie – atopický ekzem…
AE je onemocnění s velkou variabilitou projevů – od akutních 
stádií (zánětlivé pupínky a  puchýřky, mokvání, stroupky) až 
po chronická stádia (zhrubnutí, barevné změny, olupující se 
plochy). Nepříjemné jsou tzv. krusty, které rozpraskávají. 
První ložiska se začínají objevovat již po narození, někdy mezi 
třetím a šestým měsícem. Obvykle můžete najít první malé lo-
žisko ekzému (vyseté kolem kloubů, na zádech, na obličeji, 
případně na krku). Je dobře, když se bez odkladu poučíte o st-
ravě s nízkým obsahem histaminu (HIT dieta, bezhistaminová 
strava) a zvážíte vyřazení dětského oblečení a ložního prádla 
z jiných než přírodních materiálů. Pokud kojíte, je možné, že 
lékař zmíní eliminační dietu i pro vás. Ta se může leckdy zdát 
jako velice přísná nebo stresující. Nebojte se proto poradit 
s rodiči dalších atopiků. 

JAK ATOPICKÝ EKZÉM VYPADÁ? 
Atopický ekzém je neinfekční zánět kůže charakteristický stří-
dáním období klidu a zhoršení. Jaro a podzim bývají pro lidi 
s touto chorobou náročnější hned z více důvodů, komplikace 
přináší zejména aktuální stav pylu v  ovzduší. V  zimě je zase 
kůže přesušována vytápěním a střídáním teplot při přechodech 
ze zimy do  tepla a naopak. Úlevy se atopici dočkají obvykle 

v létě, sluneční paprsky a málo vrstev oblečení jim prospívají. 
U velmi malých dětí může první flíček vypadat jako opruzenina 
(na zvláštním místě). Místo může být zarudlé nebo s výsevem 
pupínků, které připomínají potničky. Ložisko bývá znatelně 
ohraničené a může být šupinaté. Ve starším věku může zesvět-
lat, ale kůže v daném místě může připomínat struhadlo. 

ZÁZRAČNÉ KRÉMY A MASTIČKY
U malých dětí se může atopický ekzém zhoršovat při běžných 
infekcích, po  očkování i  při růstu zubů. Máte-li podezření 
na infekci kůže, proberte se svým lékařem možnost stěrů z in-
kriminovaných ložisek ekzému. Když u  malého ekzematika 
propukne herpes virus, impetigo nebo je-li rána infikována 
bakteriálně, je nutné zažehnat tuto komplikaci bezodkladně 
a účinně. Součástí takové léčby je také harmonizace vnitřního 
prostředí těla a doplňování minerálů a vitamínů, které mohou 
chybět tím spíše, čím striktnější jídelníček dítě má. U větších 
dětí se mohou zjišťovat další informace o zdravotním stavu 
také díky krevním testům a testům na potravinové alergie. Sa-
motné krémy, mastičky a tinktury vaše dítě zázračně nespasí. 
Mohou ale ulevit v kombinaci s dalšími opatřeními. Lokální 
léčbu kortikoidy nechejte pro závažné stavy. 

OBECNÁ PRAVIDLA PÉČE O CITLIVOU 
A EKZEMATICKOU KŮŽI:
To, co velmi pomáhá jednomu, nemusí pomáhat druhému. Mi-
nimální či žádná parfemace a nepřítomnost dráždivých konzer-
vačních látek jsou při správné volbě kosmetiky samozřejmostí. 
Také buďte opatrní i u léčivých bylinek a jiných přírodních pro-
duktů (např. heřmánek či propolis mohou působit reakce).
Jakýkoliv nový, a to i léčebný, prostředek nikdy napoprvé ne-
nanášejte na větší plochy, ale napřed proveďte test tolerance. 
Aplikujte po 3 dny malé množství na malý okrsek kůže (např. 
na zápěstí). Pokud se neobjeví svědění či pálení, začervenání, 
pupínky atp., pak teprve můžete dát na ostatní místa. Mazat 
raději slabší vrstvou než silnou a čím častěji, tím lépe.
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HYGIENA KŮŽE
Kůže ekzematika, neschopná účinně vázat vodu, se snadno vysu-
šuje, je dráždivá a zranitelná. Proto je třeba šetrná hygiena (včet-
ně častého stříhání nehtů, aby se do porušené kůže nezanesla 
infekce). Klasická mýdla ani koupelové pěny se při AE nepouží-
vají. Vhodná jsou hypoalergenní tekutá mýdla (tzv. syndety), mycí 
kostky/tablety bez obsahu mýdla nebo hypoalergenní šampony či 
sprchové gely, vše bez parfemace, s neutrálním nebo lehce kyse-
lým pH. Do koupele lze přidávat sprchové léčebné oleje. 
U  dětí se osvědčilo „pravidlo tří minut“: Koupel či sprcha 
do 3 minut (voda nemá být příliš teplá), pak kůži zlehka a šetrně 
osušíme a do 3 minut promažeme vhodným kosmetickým pří-
pravkem. Optimální frekvence koupání dítěte je pak ob 3 dny.
Při péči o atopickou pokožku musíme dát velký pozor i na pra-
cí prášky, které používáme, stejně tak jako na všechny čistící 
prostředky. Jejich správná volby může být právě vstupenkou 
ke zdravé kůži.

PŘÍRODNÍ PRODUKTY VHODNÉ 
K PROMAZÁVÁNÍ
Při výběru bylinných přípravků a přírodních produktů byste se měli 
řídit obecnými pravidly platnými pro jakékoli kosmetické produk-
ty. Jejich hlavní funkcí by mělo být zvláčnění pokožky. Přírodní 
kosmetické přípravky ale obsahují různé druhy bylin, které mo-
hou problematickou pokožku dráždit. Setkáte se s produkty, které 
obsahují např. čajovníkový olej (tea trea oil), heřmánek lékařský, 
škumpu jedovatou, měsíček lékařský či kmínový olej, na něž může 
vzniknout alergická kožní reakce. Nejedná se však o pravidlo, na-
opak řada atopiků bylinné přípravky spokojeně využívá.

CO NAŠÍ KŮŽI ŠKODÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ 
KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ
Vždy bychom měli mít na paměti, že používání veškerých pro-
duktů, ať kosmetických, či přírodních, by se mělo řídit pra-
vidlem, že vše, čím svoji pokožku promazáváme, naše kůže 
absorbuje. Proto nezapomínejme, že promazávací krémy by 
neměly být parfémované. Mnoho vonných esencí je vyráběno 
z toxických látek, z nichž například ftaláty mají prokazatelnou 

schopnost vzniku mnoha rizikových onemocnění. Dále by 
krémy neměly obsahovat alkohol. Alkohol vysušuje pokožku 
a útočí na kožní bariéru. Na obalech se označuje názvy eta-
nol, ethyl alkohol, metanol, isopropyl alkohol, benzyl alkohol 
a SD alkohol. Aby bylo minimalizováno riziko podráždění po-
kožky či kožních alergií, je žádoucí, aby kosmetické přípravky 
neobsahovaly parabeny.

POMOCI MŮŽE VYSAVAČ
Kromě různých pylových alergií je dalším z nejrozšířenějších 
druhů alergií právě alergie na roztoče. Projevuje se především 
dýchacími problémy, rýmou a svědivou vyrážkou. Alergici mo-
hou mít stejně intenzivní potíže po celý rok. Mohou ale vy-
vrcholit během topné sezóny, kdy dochází k  většímu víření 
prachu, ve kterém jsou alergeny obsaženy.
V každém bytě bychom pod mikroskopem našli desítky milio-
nů roztočů. Živí se šupinkami lidské kůže a líbí se jim v kober-
cích nebo sedacích soupravách. Nejlépe je roztočům v naší lož-
nici – v matracích, peřinách a polštářích i v ložním prádle. Mají 
rádi teplé prostředí kolem 25 °C a ve vlhku se rychle množí. 
Teplo v posteli po nás zůstává ještě několik hodin. 
Zbavit se roztočů a bakterií není jednoduché. Nemají rádi stu-
dený vzduch. Ale to většina z  nás, takže celodenní větrání je 
zřejmě utopie. UV záření roztoče a bakterie zabíjí, ale ani to se 
v domácnostech běžně nevyskytuje. Dalším zabijákem pro roz-
toče a bakterie jsou vysoké teploty. Naopak pokud používáte 
zvlhčovače vzduchu nebo odpařovače, roztoči se množí rychleji.
I když se zbavíte koberců, zbude ještě čalouněný nábytek a lož-
nice. Právě v  ložnici strávíme až třetinu života. Nejjednoduš-
ší je udržování ložního prádla. Je dobré mít takové, které je 
možné prát na více než 60 °C. Tyto teploty totiž roztoče zabíjí. 
Dále je vhodné používat peřiny a polštáře plněné dutým vlák-
nem. I v nich se sice roztočům dobře daří, ale udržují se mno-
hem lépe než třeba péřové deky. Jenomže matrace a často ani 
peřina se do pračky nevejdou. Proto je tu vydatný pomocník 
UV-C antibakteriální vysavač. Snadno vysaje roztoče zaklesnu-
té v polštářích, matracích a dalších textiliích. Má účinnou UV-C 
sterilizační lampu, která UV-C zářením zabije 99,9 % bakterií.
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Zdravé spaní pro alergika
bez roztočů a bakterií!
Raycop RS PRO UV+

Clean the Unseen

www.raycop.cz Prodejna: BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, Horní Jirčany
tel.: 606 377 814, 774 377 458, e-shop: www.raycop.cz

Raycop RS PRO UV+ je první UVC antibakteriální vysavač s dvojitou 
dezinfekcí matrací a lůžkovin, který je navržen lékařem. Raycop 
prokazatelně odstraní bezchemickou cestou alergeny, bakterie, viry a 
roztoče pomocí UVC dezinfekční lampy a suché horkovzdušné sterilizace 
60°C Steamless Heat. Raycop zajistí vaší rodině zdravý spánek.

Bactodermal
Bactodermal je doplněk stravy obsahující kombinaci patentovaného probiotika 
(Lactobacillus paracasei (GMNL-32&GMNL-133)) s vitamíny zaměřený na harmonizaci 
fyziologických procesů, pro normální funkci imunitního systému a tím i zdraví pokožky 
během vývoje dětí a podporu správné funkce kožní imunity u dospělých. Biotin 
přispívá k  udržení zdravého stavu pokožky a  vitamín D přispívá ke správné funkci 
imunitního systému. Péče o atopickou pokožku začíná ve střevě.  

l Bactodermal pro dospělé a děti od 3 let 
l Bactodermal Baby pro děti od 1 roku 
l patentováno ve Švýcarsku 
l klinicky testováno u dětí 
l vysoká míra přijetí u dětí 

PODPORA  ZDRAVÉ  POKOŽKY  BĚHEM  VÝVOJE  DĚTÍ   
A  SPRÁVNÉ  FUNKCE  KOŽNÍ  IMUNITY  U  DOSPĚLÝCH

Probiotické řešení atopické dermatitidy

BactodermalBactodermal
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Text: Pavla Košík Jelínková, foto: Shutterstock.com HUBNEME 
ZDRAVĚ

ASI KAŽDÁ ŽENA (A MNOHÝ MUŽ) SI PŘEJE MÍT OPTIMÁLNÍ VÁHU, PĚKNOU  
POSTAVU A BÝT CELKOVĚ ZDRAVÁ A V KONDICI. NE KAŽDÉMU SE VŠAK  
TOTO POŠTĚSTÍ. JAK TEDY HUBNOUT ZDRAVĚ, SPRÁVNĚ, DOBŘE A TAK,  

ABYSTE DOSÁHLI KÝŽENÉHO VÝSLEDKU? 
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NNe vždy se výživa a hubnutí spojí v jedno. Když jste nemocní, tak 
vám shazování nadbytečných kilogramů dělá potíže kvůli léč-
bě, lékům, metabolismu nebo minimu pohybu, který bezesporu 
ke zdravému hubnutí patří. 

CO TEDY VŠE VZÍT V POTAZ? 
• správnou skladbu jídelníčku a vhodnou výživu
• souvztažnost s vaším zdravotním stavem
• správně nastavený kalorický deficit 
• nehladovět, ale vyživovat (a hubnout) 
• disciplínu, silnou vůli a trpělivost 
• být pozitivní a chválit se (a odměňovat)

SPRÁVNÁ SKLADBA JÍDELNÍČKU  
A VHODNÁ VÝŽIVA
Jednoduše lze říci, že nejlepším a také tím nejúčinnějším způso-
bem hubnutí je správná, pravidelná, výživná a pestrá strava.  

VÍTE, ŽE…
…v denním přísunu živin nesmí chybět známá trojka, sestávající 
z bílkovin, tuků a sacharidů? Tato trojka by měla být obsažena 
v ranním, poledním i večerním pokrmu. Obzvláště bílkoviny jsou 
důležité, neboť ultumují chuť na  sladké, ukotvují pocit sytosti 
a chrání svalovou hmotu těla před jejím úbytkem. 

SOUVZTAŽNOST S VAŠÍM ZDRAVOTNÍM STAVEM
Dietu byste měli nastavit v  souvztažnosti s vaším zdravím. Jste-
-li diabetik či trpíte kardiovaskulárním onemocněním atp., vždy 
dietní nastavení konzultujte se svým lékařem – diabetologem, 
kardiologem atp. Jen tak se vyhnete nějakým zdravotním kompli-
kacím či nepříjemným reakcím těla a organismu.

SPRÁVNĚ NASTAVENÝ KALORICKÝ DEFICIT 
Základním kamenem hubnutí je docílit toho, aby při tomto proce-
su výdej energie převyšoval její příjem skrze stravu. Takový stav se 
nazývá kalorický deficit. Platí, že na zhubnutí jednoho kilogramu 
váhy činí kalorický deficit cca 25 000 kJ (kilojoulů). Snižte tudíž pří-
jem kalorií zhruba o dva tisíce kJ denně, a máte jistou, že budete 
hubnout pomalu a zdravě – půl kilogramu za týden. 

JAK NA KALORICKÝ DEFICIT?
Energetický deficit získáte tehdy, když využijete jednoho ze tří 
způsobů a možností. 
• navýšíte výdej energie 
• snížíte příjem energie
• nakombinujte si obojí
Ideální je třetí zmíněná možnost, tedy nakombinovat si jak navý-
šení výdeje energie, tak snížení jejího příjmu skrz stravu. Což je 
15–25 % energie. A pokud chcete svoji postavu jen lépe vytvaro-
vat, postačí vám snížení příjmu energie o 10 až 15 %. 

NEHLADOVĚT, ALE VYŽIVOVAT 
Hladovky zavrhněte, ty nejsou ani zdravé, ani dobré. Výjimku tvo-
ří jedno či půldenní půst pro vylepšení trávení i práci střev. To uleví 
nejen trávicímu traktu a střevům, ale i ledvinám, játrům a srdci. 
Věnujte pozornost spíše správnému složení stravy – viz správná 
skladba jídelníčku a vhodná výživa. 

VÍTE, ŽE…
…obecně platí, že talíř byste měli mít ze 2/3 zaplněn zeleninou, 
hrstí přílohy a hrstí masa? U sladkých pokrmů pak opět 2/3 ovoce 

(nebo semínka, oříšky, rozinky) a zbylou jednu třetinu samotný 
sladký pokrm. 

NEZAPOMEŇTE NA DETOX
Před zahájením diety je dobré organismus pročistit. Hlavním 
detoxikačním orgánem našeho těla jsou játra, která fungují 
jako komplexní filtr a na  rozdíl od nás pracují bez přestáv-
ky. Každou minutu jimi projdou přibližně dva litry krve, která 
se zde zbavuje toxinů a odpadních látek. Pokud játra fungují 
dobře, detoxikují tělo dostatečně přirozenou cestou. „Strava 
plná nezdravých potravin, pití alkoholu nebo kouření jater-
ní buňky poškozuje, a pokud je toho na  játra příliš, mohou 
být přetížena. V těle se pak mohou hromadit toxiny, což má 
neblahý vliv na  naše zdraví i  celkovou vitalitu,“ vysvětluje 
Eva Chocenská, nutriční specialistka. Jak tedy dopřát játrům 
trochu odpočinku? Zde je několik tipů, které podpoří jejich 
správné fungování:
1. vyhněte se pití alkoholu
2. omezte sladké a tučné potraviny
3. hýbejte se
4. podpořte regeneraci jater

DISCIPLÍNA, SILNÁ VŮLE A TRPĚLIVOST 
Důležitá je trpělivost, silná vůle dosáhnout cíle a  postupovat 
v něm po malých krůčcích. Nechtít super výsledky hned. K opti-
mální stravě a nastavení správného energetického deficitu je po-
třebný i pohyb. 

BÝT POZITIVNÍ A CHVÁLIT SE 
Buďte trpěliví a pozitivně naladění. Vězte že „práce kvapná málo 
platná“, což platí i pro hubnutí. Najděte si malé a drobné příjem-
nosti, které vám proces hubnutí zpříjemní. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
… dobrou náladu podporuje i dostatek tekutin v organis-
mu? Tak si na pitný režim dejte pozor a doplňujte tekutiny 
pravidelně. 

CO SI VYBRAT ZA DIETU? 
Diet najdete velké množství, zde je výběr těch nejzásadnějších: 
• vegetariánská dieta
• veganská dieta
• raw strava 
• LOW FODMAP dieta
• smoothie dieta 
• paleo strava
• metabolic Balance
• atkinsova dieta
• dieta s nízkým množstvím tuků
• volumetrická dieta 
• keto dieta

VEGETARIÁNSKÁ DIETA
Vegetariánská dieta je de facto životním stylem. Je to stra-
vování, z  něhož je vyloučeno maso (červené maso, drůbež, 
mořské plody, ryby). 

VEGANSKÁ DIETA
Veganská dieta stojí na konzumaci rostlinných produktů. Nejíte 
tedy nic živočišného původu – maso, vejce, mléčné výrobky ani 
ryby. A to včetně medu nebo želatiny. 



Zdravé hubnutí je tedy stále aktuální otázka, na kterou se nabízí mnoho odpovědí, ale  lidé si 
často nejsou jisti, která odpověď je správná,  zda daná metoda bude fungovat a hlavně, 

zda výsledky metodou získané budou také trvalé.

Aby bylo možno najít opravdu seriózní odpověď, je zapotřebí se vždy dobře podívat 
na to, co klient či klientka chtějí řešit.

Je to váha a vzhled? Chce opravovat svůj zdravotní stav a zvýšit imunitu svého těla? 
Či se zamýšlí nad dlouhodobou kvalitou života a hledá správný životní styl?

Ano, to jsou správné otázky, které přivedou odborníka ke správnému řešení, které 
odstraní daný problém, ale také zajistí všechny další okolnosti, které vedou k tomu, aby 

výsledky dlouhodobě vydržely.

Co takhle metoda Metabolic balance?
Metoda Metabolic balance je metodou, která hledá příčinu potíží, se kterými klient přišel. V podstatě především 
srovnává a harmonizuje metabolické a hormonální hladiny a na tomto základě tělo začne fungovat jako za mlada. 
Ano, to je ten hlavní důvod zdravotních potíží či nadváhy – že naše tělo prostě stárne a jeho chemická činnost je 
nedostatečná.

Metabolic balance primárně neřeší jen hubnutí těla, ale opravuje příčinu váhu, prostě potíže, se kterými se lidé trápí 
a které vymizí právě na základě lepší funkčnosti chemických procesů v těle.

To je také ten důvod, proč jsou výsledky získané metodou Metabolic balance trvalé. Opravili jsme důvod! 

Paní Eva D., věk 47 let 
Přišla na základě toho, že viděla obrovskou změnu u svých spolubydlících, se kterými se 
setkávala v domě.
Její potíže – zažívací potíže, hormonální problémy, alergie a potíže s nimi spojené a kožní 
problémy.
Brala léky hormonálního typu.

Cíl: zlepšení zdravotního stavu a snížení váhy s trvalým efektem
Proběhlo důkladné vyšetření a náběr krve, a když jsem vše zpracovala, měli jsme 
individuální plán pro paní Evu.
Eva začala hned a s velkou chutí. Byla nadšená a motivovaná.
Kontrola po 14 dnech:

Eva je spokojená, zmírnily se problémy se zažíváním a kožní projevy.
Váha 80 kg
Vnitřní tuk 21,5 kg
Kontrola po měsíci:
Eva dobře spí, má výbornou náladu a má hodně energie, zdravotní 
problémy nepociťuje.
Váha 76 kg
Vnitřní tuky 18,75 kg
Zdravotní potíže vymizely a cítila se úžasně.
Nyní je Eva v udržovací fázi a v 7. měsíci programu Metabolic balance a stále má svoji 
vysněnou váhu, žije zpět svůj život, baví se s přáteli a je plná sil. 

Když to funguje…
Pojďme se podívat na jednu mojí klientku, samozřejmě s jejím souhlasem:

www.magdalenamikulandova.cz

Zhubněte? Hlavně zdravě…
Téma dieta, hubnutí či zdravý životní styl je často diskutované téma, a to ve všech 

médiích, ve společnosti, na školách. Dnes se již dobře ví, že 70 % žen někdy ve svém 
životě řešilo váhu, vzhled či stárnutí a stejné téma řešilo i 35 % mužů….

VÝŠKA 172 CM 
VÁHA 85 KG

MNOŽSTVÍ VNITŘNÍHO 
TUKU 29 KG Paní Eva svojí 

vysněnou váhu  
67–68 kg dosáhla za  

4,5 měsíce.  
Její vnitřní tuky se 
ustálily na 15 kg.

Magdalena Mikulandová
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RAW STRAVA 
Raw food je dieta, při níž jíte pouze pokrmy bez tepelného zpra-
cování nebo do teploty 45 °C. Tzv. syrová strava obsahuje hodně 
vitamínů, minerálů, živin a aktivních enzymů, které se nezničily 
tepelnou úpravou. Základní složkou jsou ovoce a zelenina, ořechy 
a semínka, luštěniny a obiloviny, řasy a za studena lisované oleje.

DIETA LOW FODMAP DIETA
LOW FODMAP dieta je založena na  omezení potravin, které 
obsahují fermentovatelné sacharidy. Je to stravování ideální pro 
nemocné syndromem dráždivého tračníku, celiakií, Crohnovou 
chorobou a zánětlivým onemocněním tlustého střeva. Tedy pro 
problémy s trávením a střevní funkčností. 

VÍTE, ŽE…
… FODMAP je zkratka pro skupinu krátkých řetězců uhlovodí-
ků? Konkrétně Fermentovatelné Oligosacharidy (lepek, cibule, 
česnek), Disacharidy (laktóza), Monosacharidy (fruktóza) a Polyo-
ly (alkoholové cukry). Vše jsou to karbohydráty, které se hodně 
špatně absorbují v tenkém střevě.

SMOOTHIE DIETA 
Smoothie dieta je založená na hustém ovocném a zeleninové ná-
poji a docela dobrá cesta ke snížení energetického příjmu při mini-
mu hladu. Díky vysokému množství vlákniny smoothie zasytí, ale 
organismus nezatíží.  

PALEO STRAVA
Paleo dieta je de facto návrat k přírodě a jejímu způsobu stravy. 
Dietu tvoří totiž průmyslově nezpracované potraviny – kvalitní 
maso, ořechy a semínka, vejce a ovoce a zelenina (především ta 
sezónní). Je v ní minimum potravin, které zpomalují metabolis-
mus a zvyšují hladinu cukru v krvi.

METABOLIC BALANCE
Program Metabolic Balance patří v současné době mezi nejeefek-
tivnější metody v  oblasti zdravého stravování ve  světě. Přináší 
v tomto směru velmi komplexní řešení nejen pro snížení tělesné 
hmotnosti, ale i pro úpravu látkové výměny, prevenci a celkovou 
podporu zdraví.V programu Metabolic Balance vám na základě 
vašich laboratorních hodnot, zdravotní anamnézy a dalších údajů 
o vás a vašem těle připraví jedinečný stravovací plán, který zohled-
ní a bude respektovat skutečné biochemické potřeby vašeho těla.
Tento speciální výživový plán je sestaven individuálně na základě 
specifického výběru potravin dle detailní anamnézy, podrobného 
laboratorního vyšetření krve, analýzy tělesného složení InBody, 
aktuálního zdravotního stavu a dle případných omezení stravy 
ze zdravotních důvodů. Výsledný jídelníček je sestaven ze tří jídel 
za den (u vrcholových sportovců a dětí variabilně zařazujeme více 
denních porcí), přitom bez hladovění, bez koktejlů nebo (místo 
normální stravy) doplňků stravy. Metabolic Balance je vhodný ne-
jen pro naprosto zdravé osoby s běžným režimem.
Výborné zkušenosti s programem Metabolic Balance  se ukazu-
jí u osob s diabetem mellitem I. a II. typu (cukrovkou), vysokou 
hladinou cholesterolu, dnou, vysokými jaterními testy, metabolic-
kým syndromem, nadváhou a obezitou, žaludečními a zažívací-
mi obtížemi, nemocemi trávicího traktu, alergiemi, revmatoidní 
artritidou, Bechtěrevovou chorobou, onemocněním štítné žlázy, 
kožními onemocněními (lupenka, atopický ekzém, mykózy), mi-
grenózními stavy, hormonální potížemi, poruchami plodnosti 
a dalšími.

Správně vedený metabolický plán má individuálně nutričně vyvá-
žená jídla. Kromě skladby jídelníčku je také důležité dodržovat 
pauzy mezi jídly a neméně důležitý je také pitný režim. 
Velmi příjemné je, že tento typ změny jídelníčku umožňuje jíst 
večeři i později večer. Je také důležité, do čeho první kousnete – 
tady zahájení dne. Na rozdíl od jiných stravovacích plánů, ovoce 
a zeleninu jíme po celý den. Výhodou je to, že talíř obsahuje vyvá-
ženou stravu se všemi atributy. Každý jídelníček je posuzován vel-
mi individuálně a žádný plán není identický. Právě proto je kladen 
důraz na to, aby na začátku lidé jedli pouze potraviny, které jim 
byly navrženy.  V neposlední řadě je důležité také, jak dlouho jídlo 
jíme a soustředit se na pohodu při jídle.

ATKINSOVA DIETA
Tato dieta je založena na  maximálním osekání sacharidů až 
na 20 g na den. Lze však dodat tělu neomezené množství bílkovin. 
Může se držet neomezenou dobu, ale pro velkou zátěž pro tělo je 
ideální ji realizovat jen 3 až 4 týdny.

DIETA S NÍZKÝM MNOŽSTVÍM TUKŮ
Taková dieta je složena z  potravin, které při sníženém obsahu 
tuků mají i snížený obsah cholesterolu. Omezují se tudíž všechny 
potraviny s vyšším obsahem cholesterolu (vaječný žloutek, tučné 
uzeniny, máslo, plnotučné mléčné výrobky). Vaječný bílek je mož-
no konzumovat, ale zcela se vyhněte vnitřnostem.

VOLUMETRICKÁ DIETA 
Ve volumetrické dietě nejsou zakázány žádné potraviny, neřeší se 
zde kalorická hodnota. Na talíř se upřednostňují potraviny s níz-
kou energetickou hodnotou (ovoce, zelenina, zeleninové saláty, 
polévky). A pak nízkotučné a light mléčné výroby a mléko, libové 
maso, šunka. Eliminuje se na minimum bílá mouka a bílý cukr, 
nahrazeny jsou tmavou a celozrnnou moukou, třtinovým cukrem 
či sladidly nebo medem. 

KETO DIETA
Je de facto nízkosacharidová dieta, při níž vaše játra využívají 
uložený tuk k produkci ketonů. Ketony v organismu potřebujete, 
protože bez nich byste neměli dostatek energie. Stavu bez ener-
gie se říká ketóza, a proto se dieta nazývá keto dieta. Ketózu lze 
navodit jen razantním omezením sacharidů ve stravě. Lidově ře-
čeno, vaše tělo spotřebovává vaše vlastní zásoby sacharidů, a ne-
přijímá žádné další ze stravy.

VÍTE, ŽE…
… ketony jsou organické sloučeniny obsahující uvnitř uhlovodí-
kového řetězce karbonylovou skupinu (C=O), která se označuje 
jako oxoskupina?

VYSOKOSACHARIDOVÁ STRAVA
Tato dieta se vyznačuje silnou převahou sacharidů ve stravě. Pří-
jem sacharidů při ní tvoří 60 až 65% celkového energetického 
příjmu a zbytek tvoří bílkoviny a tuky. Říká se jí také dieta s vyvá-
ženým poměrem živin. 

JAKOU VYBRAT?
Každá dieta má svá pro i proti. A volba je odvislá od toho, co upřed-
nostňujete ve stravě a svém životě. I podle toho, čeho chcete dietou 
dosáhnout. Nemálo podstatný je i fakt, jak máte silnou vůli a trpěli-
vost. Zda jsou zmíněné diety správnou cestou je těžké říci. Každému 
vyhovuje něco jiného. A proto je jen na vás, co si vyberete. 

IN
ZE

RC
E 



INZERCE 

Věděla jsem, že umím hubnout, 
ale neuměla jsem si váhu udržet. 
Díky STOBu jsem přestala držet 
diety a našla jsem si životní styl, 
který neomezuje mě ani mou 
rodinu. 

Katka zhubla 23 kg 
díky kurzu zdravého 
hubnutí.  

Vyberte si z nabídky 
kurzů zdravého hudbnutí i vy!

více 
o kurzech na

www.stob.cz

• Méně tuku 
• Méně centimetrů
• Méně kil
• Více energie

Více sebevědomí 
a chuti do života
Nedaří se vám úspěšně zhubnout?
Máte stále pocit hladu?
Bojíte se vstoupit na váhu?
Nemáte dostatek energie?
Vyzkoušejte oblíbený doplněk stravy Diterpex® Rapid.
Správný krok k redukci nadváhy a obezity!
Vyzkoušejte oblíbený doplněk stravy Diterpex® Rapid.
Správný krok k redukci nadváhy a obezity!

Žádejte ve vaší lékárně. Více na www.diterpex.cz



Foto: Shutterstock.com
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ZÁNĚT 
MOČOVÉHO 

MĚCHÝŘE 
SE OBJEVUJE 
OPAKOVANĚ 

ZÁNĚT MOČOVÉHO MĚCHÝŘE UMÍ PĚKNĚ POTRÁPIT. PROVÁZÍ  
HO PÁLENÍ PŘI MOČENÍ, POCIT NEUSTÁLÉHO NUCENÍ  

NA TOALETU, V ZÁVAŽNĚJŠÍCH PŘÍPADECH I KREV V MOČI,  
BOLEST PODBŘIŠKU NEBO ZVÝŠENÁ TEPLOTA. NEPŘÍJEMNÉ  

PŘÍZNAKY SE OBVYKLE DAŘÍ S POMOCÍ ANTIBAKTERIÁLNÍCH  
PŘÍPRAVKŮ A KLIDOVÉHO REŽIMU ZAHNAT BĚHEM NĚKOLIKA  

MÁLO DNŮ. ZÁNĚT MOČOVÉHO MĚCHÝŘE VŠAK MÁ  
NEPŘÍJEMNÝ ZVYK SE OPAKOVANĚ VRACET.



96 | Zdravý životní styl Jaro 2023 IN
ZE

RC
E 

ZZánět způsobují bakterie, které se močovou trubicí dostanou 
do močového měchýře. Příčinou může být zanedbaná hygi-
ena, kdy se do močového ústrojí dostanou nevhodné bakte-
rie, což se stává při špatném očištění po použití toalety nebo 
po sexu. Ke vzniku zánětu přispívá také prochlazení. Klasicky 
k němu může dojít při odhalení spodní části zad.
Rizikovou skupinou pro rozvoj zánětu jsou cukrovkáři, kteří 
mají v  moči glukózu, nebo ženy procházející hormonálními 
změnami, například během těhotenství či přechodu. Ve výji-
mečných případech má zánět virový nebo kvasinkový původ, 
ale nestává se to příliš často.
V  každém případě, základním preventivním krokem proti 
zánětu močových cest je dostatečný přísun tekutin, s  čímž 
souvisí i pravidelné močení. Časté vyprazdňování močového 
měchýře totiž zabraňuje přemnožení bakterií.

SPRÁVNÁ 
HYGIENA 
OD DĚTSTVÍ
Vzhledem k délce močo-
vé trubice jsou k  zánětu 
náchylnější ženy, proto 
by už od dětství měly být 
vedeny ke  správné hygi-
eně. V  první řadě je to 
utírání po použití toalety 
odpředu dozadu. Dále je 
to například včasné pře-
vlečení vlhkých plavek, 
časté měnění spodního 
prádla a  pyžama nebo 
sprchování po použití ba-
zénu či vířivky.
Typickým znakem zánětu 
močového měchýře je bo-
lestivé pálení při močení. 
Nemocný člověk má neu-
stále pocit, že se mu chce 
na  záchod, i  když moči 
odchází jen málo. Samot-
ná moč může být zaka-
lená a  obsahovat krev. 
V závažnějších případech 
se objevuje i horečka. Bo-
lest ve  spodní části zad 
bývá signálem, že se zá-
nět rozšířil i do ledvin.

HODNĚ PÍT 
A PODPOŘIT 
IMUNITU
V první fázi léčby by ne-
mocný člověk měl zůstá-
vat v  teple a  odpočívat. 
Dospělý by měl vypít 
alespoň 2,5  litru tekutin 
denně. Vhodné jsou vita-
míny a přípravky na pod-
poru imunity, které tělu 
pomohou bojovat se zá-
nětem. K  lékaři je nutné 

zajít, pokud se objeví horečka, příznaky se ani po třech dnech 
nezlepší anebo začnou pacienta bolet záda v oblasti ledvin.
Z  přírodních přípravků se pro zdravé fungování močového 
měchýře doporučuje brusinka, ať už ve formě čaje, džusu, su-
šených plodů, nebo jako gemmoterapeutikum, což je výluh 
z pupenů. „Při problémech s močovým měchýřem je nutno se 
nejprve zaměřit na bakterie. Jedním z nejlepších prostředků 
na jejich likvidaci je lichořeřišnice, která likviduje v organismu 
streptokoky, stafylokoky, E-coli a další druhy bakterií. Dále je 
nutno se zaměřit na protizánětlivé prostředky, které mohou 
pomoci zánět likvidovat. Zde k nejlepším patří třezalka a ge-
mmoterapeutikum z pupenů olše,“ vysvětluje bylinkářka Jar-
mila Podhorná.

VE TŘETINĚ PŘÍPADŮ SE ZÁNĚT VRACÍ
Zánět močového měchý-
ře má bohužel tendenci 
se vracet. Stává se to až 
ve třetině případů. Pokud 
se nemoc pořádně nedo-
léčí, bakterie v  měchýři 
zůstávají a  po  čase se 
opět rozmnoží. Dochází 
k  narušení tkáně v  mo-
čovém měchýři a  ten se 
stává k  zánětům náchyl-
nější, což může vyústit 
v chronický problém.
Obnovu tkáně močové-
ho měchýře je rovněž 
možné podpořit s pomo-
cí bylinek. „K celkovému 
ozdravení močového mě-
chýře a močových cest je 
nutné regenerovat ledvi-
ny jako hlavní orgán mo-
čového ústrojí. Jedním 
z nejúčinnějších prostřed-
ků je trubkovec, který též 
pomáhá při otocích ledvi-
nového původu, tvorbě 
močových kamenů a  ně-
kdy pomáhá oddálit i dia-
lýzu. Funkci a stav ledvin 
pomáhá zlepšovat gem-
moterapeutikum z  vře-
su.“ dodává bylinkářka 
Jarmila Podhorná.

KDYŽ BYLINKY 
NEPOMOHOU? 
Pokud však je zánět již 
rozjetý a  bolesti i  obtíže 
silné, je určitě na   místě 
návštěva lékaře. Obvodní 
lékař vyšetří papírkovým 
testem moč nebo ji nechá 
vyšetřit přímo biochemic-
kým laboratorním rozbo-
rem. Při nepříliš jedno-
značných nálezech může 

V první fázi léčby by nemocný 
člověk měl zůstávat v teple 

a odpočívat. Dospělý by měl vypít 
alespoň 2,5 litru tekutin denně.



VAŠE PRVNÍ POMOC Z LÉKÁRNY

K léčbě zánětů močových cest 

Silou 3  rostlinných extraktů pomáhá:
vypláchnout bakterie
ulevit od bolesti a křečí
léčit zánět

Canephron® 

Schwabe Czech s.r.o. 
150 00 Praha 5, Pod Klikovkou 1917/4, e-mail: info@schwabe.cz

Schwabe
Czech
From Nature. For Health. www.canephron.cz

Canephron obalené tablety je lék k vnitřnímu užití. Účinnými složkami jsou výtažky z nati zeměžluče, kořene libečku a listů rozmarýnu. Před použitím si pečlivě přečtěte příbalový 
leták. Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití. Žádejte ve své lékárně.

Které příznaky jsou tedy nejčastější? 
 neustálé nucení na močení
 bolest při močení, především pálení nebo řezání
 malé množství moči při močení

Mohou se vyskytnout také:
 bolesti v podbřišku
 zvýšená teplota
 krev v moči

V laboratorním nálezu se vyskytují:
 červené krvinky v moči
 zvýšené leukocyty v moči, čili bílé krvinky v moči
 bakterie v močovém sedimentu
 

Vaše první pomoc při zánětech močových cest 
Záněty močových cest jsou častým a nepříjemným onemocněním 
močového ústrojí a trápí ženy i muže. U žen je vzhledem k anatomické 
stavbě močového ústrojí toto onemocnění mnohem častější.

Naprostá většina žen se s tímto nepříjemným onemocněním někdy 
setkala a ví, jak onemocnění močových cest dokáže potrápit. Proč 
záněty močových cest postihují především ženy? Jaké jsou projevy 
infekce močových cest a jak vzniká zánět močových cest? Znáte pří-
znaky, podle kterých zánět poznáte? Víte, co na zánět močových cest 
platí a jak ho léčit?

Proč záněty močových cest postihují hlavně ženy
Zánět močových cest samozřejmě umí pozlobit jak muže, tak i a děti, ale trápí 
hlavně ženy. Uspořádání ženských pohlavních orgánů si bohužel o tento pro-
blém „přímo říká“. Močová trubice je místem, kudy se infekce může dostat 
až do močového měchýře. Ženy mají močovou trubici kratší a rovnou, a navíc 
se nachází v blízkosti vagíny a konečníku. Močové cesty a močový měchýř 
se pak lehce infikují střevními bakteriemi. 

Ke vzniku onemocnění často přispívají i vnější faktory, jako je cévkování, 
radioterapie, prochlazení a další, ale také výskyt jiných onemocnění, jako 
například cukrovka nebo snížená odolnost organismu.

Příznaky zánětu močových cest
Příznaky zánětu močových cest na sobě někdy pozorovala více než  
polovina žen. Zánět obvykle začíná jako řezání a pálení močové trubice, 
bolest močové trubice, pocit stále plného měchýře a neustálý pocit 
potřeby močit. Tyto příznaky někdy doprovází bolesti v podbřišku, moč 
bývá zakalená a může zapáchat. Někdy má také červené zabarvení. Po-
kud se přidá teplota nebo bolesti zad v oblasti ledvin, již se může jednat 
o zánět ledvin, který není radno podceňovat.

Canephron obalené tablety je k dostání bez receptu v lékárně. Více informací si můžete přečíst na www.canephron.cz

První pomoc od nepříjemných příznaků
Při zánětu močových cest se co nejdříve potřebujete zbavit nejen 
urgentních nepříjemných příznaků, jako je bolest, křeče, pálení 
a řezání při močení, ale potřebujete se také zbavit příčiny potíží, 
vypláchnout bakterie a léčit zánět !

Léčivý přípravek, který může zajistit komplexní péči v léčbě záně-
tu močových cest se jmenuje Canephron.

Když cítíte první příznaky zánětu močových cest, vyzkoušejte lék 
Canephron, který silou 3 extraktů vypláchne bakterie, uleví od 
bolestí a křečí, a navíc léčí zánět. Canephron užívejte již od prvních 
potíží, nečekejte „…co s z toho vyvine“.

Canephron je určen k léčbě jak akutních, tak opakovaných zánětů mo-
čových cest a lze užívat samostatně nebo i v kombinaci s antibiotiky.

Canephron_pub_210x297_I_23.indd   1Canephron_pub_210x297_I_23.indd   1 20.01.2023   10:3920.01.2023   10:39
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využít ještě kultivaci moči i   ultrazvukové nebo rentgenové 
vyšetření močového ústrojí. Běžná praxe je, že lékař většinou 
po   testování moči nasadí antibiotika, probiotika a  režimo-
vá opatření. Je dobré zvolnit pracovní tempo, více odpočívat, 
navýšit dávky vitamínu C, nasadit vydatný pitný režim, který 
způsobí tzv. proplachování střev a močového ústrojí s ledvina-
mi od bakterií. Ideálem je v tomto případě vypití jedné skleni-
ce vody každou hodinu. 

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ,  
ANEB JAK SE ZÁNĚTU VYHNOUT 
• dodržujte dostatečný pitný režim, kterým proplachujete 

celé močové ústrojí včetně ledvin 
• zařaďte do  stravy dostatek ovoce a  zeleniny, abyste dostali 

do  organismu potřebné množství vitamínů a minerálů, pří-
padně je doplňte o vhodné doplňky stravy s nimi 

• omezte solení a  vyměňte kamennou sůl za  lepší mořskou, 
kterou běžně koupíte 

• při zapocení se (pokud možno hned) osprchujte, protože 
z vašeho těla se nejvíce potí podpaží, obličej, dekolt a  in-
timní partie 

• noste v horkých dnech lehké, prodyšné a přírodní oblečení, 
nebo funkční sportovní kousky, které odvádějí pot od těla 

• na  intimní partie využívejte speciální mycí kosmetiku, která 
obsahuje vhodné složky k eliminaci bakterií a pěstí dobře 
tyto části těla 

• při pobytu venku využijte při vyprazdňování vlhčené ubrous-
ky k otírání nebo vlhčený toaletní papír ideálně s označením 
sensitiv, s dubovou kůrou, heřmánkem či levandulí 

• máte-li možnost, nenoste doma pod lehkým oblečením 
spodní prádlo, abyste tělo nechali volně dýchat 

• po koupání v  létě v bazénu i přírodní vodě se osprchujte 
a vždy se převlékněte z mokrých plavek do suchého prádla 

• když zmoknete, také se ihned (pokud to lze) převlékněte 
do suchého oblečení 

• nesedávejte na chladná a studená místa v přírodě





Foto: Shutterstock.com
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MEDICINÁLNÍ 
HOUBY 

POSILUJÍ ZDRAVÍ – FUNGUJÍ 
NA CHOLESTEROL, TLAK I IMUNITU

SNÍŽENÍ CHOLESTEROLU, NORMALIZACE KREVNÍHO TLAKU, REGENERACE TKÁNÍ, PODPORA 
OBRANYSCHOPNOSTI A TAKÉ MOŽNÉ PROTINÁDOROVÉ PŮSOBENÍ – TO JSOU JEN NĚKTERÉ 
Z LÉČIVÝCH ÚČINKU MEDICINÁLNÍCH HUB, KTERÉ SI ZASLOUŽENĚ I V ZÁPADNÍCH ZEMÍCH 

ZÍSKÁVAJÍ VĚTŠÍ POZORNOST. PRONIKNĚTE S NÁMI DO SVĚTA HUB, KTERÉ VÁM MOHOU 
POMOCI UDRŽET LEPŠÍ ZDRAVÍ NAPROSTO PŘÍRODNÍ CESTOU. 
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OO CO SE VLASTNĚ JEDNÁ
Obliba medicinálních nebo jiným názvem vitálních hub v po-
slední době výrazně vzrůstá. Jedná se o speciální druhy hub, 
které mají příznivé účinky na  lidský organismus. Mimo jiné 
obsahují řadu látek, které příznivě ovlivňují imunitní systém 
a inhibují růst nádorových buněk. Hlavními látkami vitálních 
hub jsou polysacharidy (zejména beta-(1,3)-D-glukany), mo-
lekuly složené z jednoduchých cukrů. Právě tyto molekuly vy-
kazují imunostimulační a protinádorové účinky. 
„Mezi nejběžněji používané houby patří Reishi posilující vita-
litu, životní sílu a odolnost a chránící kardiovaskulární systém 
a játra. Dále Chaga, kterou používáme při potížích s trávením, 
pomáhá chránit sliznici trávicího traktu, např. při gastritidách 
nebo vředech, nebo Cordyceps, který patří mezi největší do-
bíječe energie. Posiluje imunitu, zkracuje fázi regenerace a je 
vhodný u syndromu vyhoření,“ uvádí výživová poradkyně Iva-
na Bednářová Častvajová, BA.

CO ROZHODUJE O KVALITĚ
Vitální houby můžete koupit v podobě prášku nebo extraktu. 
Liší se zdrojem a způsobem zpracování, který má na kvalitu 
přípravku zásadní vliv. 
„U medicinálních hub je třeba dávat pozor na zdroj a způsob 
zpracování. Houbovou surovinu je třeba testovat na  nepří-
tomnost těžkých kovů a jiného znečištění, které je pro houby 
typické. Způsob zpracování pak určuje kvalitu extraktu a ob-
sah účinných látek. Účinné látky hub jsou schovány v  jejich 

buňkách pod jejich obalem chitinem, který nedokážeme trá-
vit, a proto je nutné houby určitým způsobem zpracovat. Nej-
účinnější formou vitálních hub jsou extrakty, kdy je chitinová 
bariéra prolomena extrakcí horkou vodou a z houby lze tak 
získat maximum účinných látek,“ vysvětluje Ivana Bednářová 
Častvajová. 

JAK SE VITÁLNÍ HOUBY POUŽÍVAJÍ
Společnou vlastností většiny léčivých hub je podpora imu-
nitního systému. Toho využijeme nejen v době nachlazení, 
ale i  při vysoké fyzické či psychické námaze, jako je stres 
z práce či těžká nemoc. Jsou tak mimořádně vhodné v době 
ochlazení, tedy podzimu, ale jako prevenci je možné užívá-
ní po celý rok. 
V  rámci prevence se doporučuje denně 1 g čistého extraktu 
houby. Doba užívání trvá 2–3 měsíce a následovat by ji měla 
měsíční pauza. Pokud se však rozhodnete, že zkusíte používat 
vitální houby v rámci léčby některého ze zdravotních problé-
mů, je lepší zkonzultovat dávkování přímo s  lékařem, který 
má s medicinálními houbami zkušenosti. 
„Vitální houby jsou pro děti i dospělé, kteří chtějí přírodním 
a účinným způsobem podpořit imunitu, myšlení, snížit hladi-
nu cholesterolu nebo posílit celkovou vitalitu našeho orga-
nismu. Jsou rozhodně i  pro ty z  nás, kdo řešíme konkrétní 
zdravotní problém. Tady bych ale apelovala na  konzultaci 
s odborníkem, který vám doporučí konkrétní přípravek,“ říká 
Ivana Bednářová Častvajová.
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6 NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH  
VITÁLNÍCH HUB V KOSTCE

1. HOUŽEVNATEC JEDLÝ – SHIITAKE

Shiitake je po žampionu a hlívě ústřičné třetí nejčastěji pěsto-
vanou houbou na světě. Tradičně se pěstuje v Číně a její název 
shiitake v překladu znamená elixír života. Jsou prokázané její 
účinky na  snižování cholesterolu nebo normalizaci hladiny 
krevního tlaku. Obsahuje ergosterol a vitamín B2. 

2. KORÁLOVEC JEŽATÝ

Houba připomínající mořský korál má blahodárný vliv na zá-
něty v oblasti zažívacího ústrojí. Používá se i zevně na kožní 
onemocnění, jako jsou ekzémy či alergie, nebo na regenera-
ci tkání při omrzlinách či popáleninách. Zlepšuje revmatické 
problémy kloubů a zabraňuje vypadávání vlasů.

3. TRSTNATEC LUPENITÝ – MAITAKE

Neboli česky sírovec či původním japonským názvem Maitake 
vyniká obsahem minerálů a  vitamínů B2, B3 a  D2. Vzhledem 
k obsahu betaglukanů posiluje Maitake imunitní systém, a tím 
podporuje obranyschopnost organismu. Dala by se zařadit 
i mezi adaptogeny, látky, které posilují náš organismus v období, 
kdy jsou na něj kladeny zvýšené nároky a hrozí oslabení imunity. 
Má pozitivní účinek na cévy, pomáhá snižovat cholesterol i krev-
ní cukr, dále snižuje krevní tlak a pomáhá i při léčbě hemoroidů.

4. REZAVEC ŠIKMÝ – CHAGA

Většinou označován ruským jménem Chaga je cizopasná hou-
ba patřící mezi choroše. V ruském lidovém léčitelství má velmi 
významné postavení. Tento choroš je totiž plný antioxidantů, 
které náš organismus chrání před vlivem škodlivých volných 
radikálů. Dalšími významnými látkami, které Chaga obsahu-
je, jsou triterpeny. Jde o  skupinu biologicky aktivních látek 
s možným protinádorovým působením.

5. HLÍVA ÚSTŘIČNÁ

Poslední dobou velmi oblíbená domácí léčivá houba. Je význam-
ná svým obsahem statinů a  terpenů, přičemž nejvýznamnější 
z  nich je pleurotin – ten má účinky připomínající antibiotika 
a v literatuře najdeme i zmínky o jeho antitrombotické aktivitě 
(tedy zabraňuje tvorbě krevních sraženin). Přírodní látky obsa-
žené v hlívě ústřičné dále podporují zlepšení metabolismu, při-
rozenou regeneraci buněk, obranyschopnost organismu, snižují 
hladinu cholesterolu, pomáhají odstraňovat únavu a stres.

6. LESKLOKORKA LESKLÁ – REISHI

Houba tradičně doporučována při problémech s  pamětí. 
Mimo vitamínů, aminokyselin a polysacharidů obsahuje také 
velké množství vzácného prvku germania. Jeho přítomnost 
spojují někteří vědci s protinádorovým účinkem. 
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Text: Pavla Košík Jelínková, foto: Shutterstocok.com

MENZES, VLOŽKY  
A SPOL... 
DLOUHO  
ZAPOVĚZENÉ TÉMA
ZNÁTE TO – V ŽIVOTĚ KAŽDÉ Z VÁS JSOU DNY, KTERÉ SAMA  
MOC NEMUSÍTE. JSOU TO PERIODICKY SE OPAKUJÍCÍ FÁZE  
KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE, KDY MÁTE MENSTRUACI. MENSTRUAČNÍ  
CYKLUS ALIAS PERIODA JSOU DE FACTO PROBÍHAJÍCÍ ZMĚNY  
VE VAŠEM TĚLE. JE TO SOUČÁST REPRODUKČNÍHO HORMONÁLNÍHO  
SYSTÉMU ŽENSKÉHO TĚLA, A AČ JE PERIODA VĚCÍ NEPŘÍJEMNOU,  
JE DÍKY NÍ VAŠE TĚLO OPROTI MUŽSKÉMU JEDINEČNÉ – MEZI CYKLY  
MŮŽETE OTĚHOTNĚT A BÝT DÁRKYNĚMI NOVÉHO ŽIVOTA. 
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VVěděli jste, že o menstruaci se donedávna veřejně moc nemluvi-
lo? A že toto téma bylo dlouho považováno za nevhodné a jaksi 
za tabu? Naštěstí je to dnes jinak a o menstruaci, problémy s ní 
spojenými i menstruačních hygienických potřebách se hovoří hod-
ně a je to dobře. Mnohé z vás tak mají šanci si o svých obtížích po-
hovořit, poradit se a hledat možnosti a řešení problémů. Jedním 
z nejožehavějších je bolestivá menstruace. 

PRIMÁRNÍ DYSMENORHOEA
Bolestivá menstruace alias dysmenorhoea je nepříjemný, ne-li 
dokonce fatální a velmi bolestivý stav. A aby toho nebylo málo, 
tak dysmenorhoea existuje hned ve  třech formách – primární, 
sekundární a nahodilá bolestivá menstruace. Nejčastěji se vysky-
tuje první forma – primární dysmenorea, která se projevuje nej-
více u  mladších ročníků žen a  dívek, a  to křečovitými bolestmi 
v podbřišku hlavně v prvních třech dnech menzes. K tomu občas 
přijdou ještě i bolesti hlavy, nevolnosti, nebo dokonce nepříjemný 
průjmem. Příčinou toho všeho je počátek menzes a vznik prosta-
glandinů (skupina látek podobných hormonům) v děložní sliznici. 
Ty jsou pachateli křečovitých stahů dělohy.

SEKUNDÁRNÍ DYSMENORHEA A NAHODILÁ 
BOLESTIVÁ MENZES 
Druhá, tedy sekundární dysmenorhoea má jinou příčinu, než je 
tvorba prostaglandinů, a tuto příčinu lze díky vyšetření gyneko-
logem zjistit a následně odstranit. Nejčastěji bývá příčinou endo-
metrióza, jež tvoří v těle tkáň obdobnou děložní sliznici, která také 
krvácí. Sekundární typ dysmenorhoei má delší trvání než tři dny 
a vyznačuje se silnými bolestmi především v oblasti břicha. A na-
konec třetí typ – nahodilá bolestivá menstruace, která je vyvolána 
jen jednorázově a neopakuje se každý měsíc tak jako zmíněné dva 
typy dysmenorhoei. Tady se tedy jedná spíše o příčinu jinou, nežli 
je menstruace – kupříkladu o zánět dělohy nebo mimoděložní tě-
hotenství. Proto je vždy nutno vyhledat lékaře.

SPRÁVNÉ URČENÍ JE DŮLEŽITÉ
Správně určit, o  jaký typ dysmenorhoei se u  vás jedná, je velmi 
podstatné. Odvíjí se od toho další postup řešení problému. Vhod-
né nastavení a postup léčby tudíž vždy patří do rukou lékaře-gy-
nekologa, kterého neváhejte při svých obtížích navštívit. Naše tipy 
a cvičení, jež uvádíme dále ve článku, praktikujte pouze v případě, 
že vám diagnostikují první dva typy bolestivé menstruace a nemá-
te-li u druhého typu – sekundární dy-
smenorhoei lékařem cvičení zakázáno. 

CO DĚLAT PŘI BOLESTIVÉ 
MENSTRUACI? 
• Na  bolestivou menstruaci je pákou 

mocná osmička.
• Správná strava – jezte v tomto obdo-

bí více zeleniny a  ovoce, potraviny 
s vysokým obsahem vlákniny, naopak 
si dopřejte méně tuku a tučných po-
krmů a potravin.

• Vitamíny a  oleje – užívejte dosta-
tek vitamínů řady B, který uvolňují 
+ 3x denně 1 tabletu hořčíku, který 
odbourává křeče v těle + 1 x denně 
jednu polévkovou lžíci rostlinného 
oleje, jako je olivový, slunečnicový, 
mandlový. Oleje příznivě ovlivňují 

metabolismus, trávení a práci vnitřních orgánů.
• Zahřívání – dopřejte si teplo, teplo a  zase teplo. Ideálně 

v podobě elektrické zahřívací dečky na bříško a záda nebo 
termofor s teplou vodou. V nouzi pomůže i plastová láhev 
od minerální vody naplněná horkou vodou.

• Dostatek pohybu – i chůze je pohyb, ovšem jen v případě, 
pokud vás bolesti příliš nedecimují. Pohybem pomáháte or-
gánům a svalům v bříšku se hýbat a uvolnit křeče.

• Pitný režim – vypijte minimálně 1,5 až 2 litry vody denně, 
přičemž voda a bylinné čaje jsou ideálními tekutinami. Z by-
linek je skvělá máta a  meduňka na  křeče nebo levandule 
a tymián na uvolnění a stahy v bříšku.

• Rázová vlna – je to léčba pomocí aplikace rázové vlny, kte-
rou nabízí fyzioterapeutická zařízení. Aplikace rázové vlny 
efektivně sníží napětí svalů v  oblasti pánve, břišní stěny 
a prokrví dělohu.

• Lymfodrenáž – i ta napomůže snazšímu zvládnutí bolestivé 
menstruace. Je proto ideální ji realizovat preventivně a pra-
videlně. Lymfodrenáž je speciální rehabilitační a  léčebná 
metoda, díky níž se tělo detoxikuje řízeným tlakem na ur-
čité čísti těla.

• Speciální cviky – ideální je houpání boky, podsazování pán-
ve nebo protažení. Tyto tři jednoduché cviky, na něž nepo-
třebujete nic extra – prostor ani žádné náčiní –, vám zcela 
postačí. Prima také je, že je můžete praktikovat téměř kdy-
koli a kdekoli. Rovněž pomáhá jemná jóga.

MOŽNOSTI, JAK PŘI MENZES  
CHRÁNIT SEBE I PRÁDLO
Velmi důležité je, jaké hygienické ochranné pomůcky využijete 
v období menstruace. Ne všechny jsou pro ženské zdraví ideální.

SOUČASNOST VÁM NABÍZÍ  
CELOU ŠKÁLU MOŽNOSTÍ 
• hygienické vložky a tampony z polosyntetických a syntetic-

kých materiálů 
• vložky a tampony z přírodních materiálů
• bylinné vložky z přírodních materiálů 
• menstruační vložky a tampony z biobavlny
• látkové menstruační vložky
• menstruační kalíšky 
• speciální menstruační kalhotky

VYBÍREJTE 
S ROZMYSLEM
A  protože menstruace se vás 
neptá a  přichází každý měsíc, 
měly byste dobře zvážit, co při ní 
používáte. Ovlivňujete tím svůj 
organismus opakovaně. Vybírej-
te s rozmyslem. Některé vložky – 
především ty klasické – se vyrábějí 
ze syntetických nebo polosynte-
tických materiálů. Mnohdy obsa-
hují bavlnu pěstovanou za pomo-
ci pesticidů a  bělenou chlorem. 
Když k  tomu přidáte ještě vyu-
žitou parfemaci a  umělé absor-
benty, máte jasno – tyto složky 
vašemu zdraví a intimním partiím 
nijak neprospívají, ba naopak. 

A protože menstruace 
se vás neptá a přichází 
každý měsíc, měly byste 
dobře zvážit, co při ní 
používáte. Ovlivňujete 
tím svůj organismus 

opakovaně. 
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Doplněk stravy. 
Nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu.

Naskenujte QR kód
a zjistěte více.

Liftea Hormonální komfort
pro hormonální rovnováhu žen nejen v období menopauzy.

Přírodní doplněk stravy s kombinací vitaminu C, vitaminu B6, pupalkového oleje a extraktů z plodu 
kotvičníku zemního, ploštičníku hroznatého, meduňky lékařské, jetele lučního a šalvěje lékařské, má 
příznivý vliv na hormonální rovnováhu a pohodu žen v jakémkoliv věku.

KDYŽ PŘÍRODA POMÁHÁ

 www.zdravi-liftea.czwww.liftea.cz

ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ
Regulace pocení

JETEL LUČNÍ
Menopauzální komfort

PLOŠTIČNÍK HROZNOVITÝ
Komfort při menopauze

KONTRYHEL OBECNÝ
Pre-menstruační komfort

KOTVIČNÍK ZEMNÍ
Normální funkce 

reprodukčního systému

VITAMIN C
Imunita

B6

VITAMIN B6
Přispívá k regulaci 

hormonální aktivity

NOVINKA

Zakoupit můžete na e-shopu www.liftea.cz
a také k dostání ve vybraných lékárnách.
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Zdraví máte jen jedno. Chraňte si své ženské zdraví a vybírejte 
si raději hygienické menstruační a intimní pomůcky na přírodní 
bázi. Jsou možná finančně náročnější než ty syntetické, ale jsou 
také mnohem zdravější a díky jejich vlastnostem jich často použi-
jete méně nebo je využijete opakovaně. Tudíž ve finále ušetříte. 

ALTERNATIVNÍ MENSTRUAČNÍ POMŮCKY 
Na trhu je navíc velká řada ekologických pomůcek. Kalíšek, nebo 
vložky? Nebo snad menstruační kalhotky? Jestli hledáte ekolo-
gickou alternativu jednorázových menstruačních pomůcek, po-
radíme vám, jak se zorientovat v široké nabídce. Čtěte dále!

VNITŘNÍ NEBO VNĚJŠÍ POMOCNÍCI
Všechny menstruační pomůcky (ať už jednorázové, nebo eko-
logické) můžeme rozdělit do dvou kategorií:
• k použití z vnějšku (vložky, menstruační kalhotky),
• k použití vevnitř (tampony, menstruační kalíšek, menstruač-

ní houba).
Jsou ženy, které preferují vnitřní menstruační pomůcky 
a  vnějším se vyhýbají, pak je skupina těch, které nedají 
dopustit na vnější pomocníky, a existuje taky skupina žen, 
kterým nevadí vnitřní a vnější menstruační pomůcky kom-
binovat.
Než se začnete poohlížet po ekologické variantě menstruačních 
pomůcek, buďte k sobě upřímná — do jaké skupiny patříte vy? 
Nemá smysl se nutit do něčeho, co je pro vás nepřirozené.

LÁTKOVÉ VLOŽKY
Začněme s těmi nejklasičtějšími vnějšími pomůckami — men-
struačními vložkami. Moderní látkové vložky mají jednu ob-
rovskou výhodu: moderní materiály. Jsou savé a nepromoka-
vé, ale přitom  prodyšné. Jsou tak opravdu  pohodlné  (je to 
jenom jedna tenká vrstva navíc ve  vašem běžném spodním 
prádle) a zároveň 100% spolehlivé.
Látkové vložky vás mohou zbavit opakovaných gynekologic-
kých zánětů, pokud na ně trpíte — právě díky své prodyšnosti 
a také díky tomu, že nevysušují sliznice.
Látkové menstruační vložky jsou vhodné  pro všechny ženy, 
včetně těch  se silnou menstruací.  Interval výměny vložek si 
totiž řídíte sama a můžete si také zvolit jejich různé velikosti.
Případně si můžete zvolit menší slipové vložky v látkové varian-
tě — ty bychom vám 
velmi doporučovali 
zejména v případě, že 
jste zvyklá používat sli-
pové vložky na  denní 
bázi. Oceníte zejména 
jejich prodyšnost.

MENSTRUAČNÍ 
KALHOTKY
V  podstatě „funkční“ 
spodní prádlo s všitou 
vložkou (savá i nepro-
mokavá vrstva je sou-
částí kalhotek).
Menstruační kalhot- 
ky jsou velmi estetické 
 (na první pohled čas-
to vůbec nepoznáte, 
že jsou menstruační) 

a pohodlné (prostě si oblečete speciální spodní kalhotky). Nej-
vhodnější jsou pro ženy se slabší menstruací.
Pro silnější menstruaci podle našeho názoru menstruační kal-
hotky příliš praktické nejsou, a to obzvlášť v zimě — kalhot-
ky je totiž potřeba si během dne vyměnit. V  létě, když máte 
na sobě šaty a sandály, si kalhotky vyměníte snadno, nicméně 
v zimě se vám do výměny spodních kalhotek pod všemi těmi 
teplými vrstvami nejspíš moc chtít nebude.

MENSTRUAČNÍ KALÍŠEK
Tady už se dostáváme k  vnitřním menstruačním pomůc-
kám.  Menstruační kalíšky  se vyrábí z  lékařského silikonu, 
takže jsou pro tělo  zdravější  než jednorázové tampony. 
Obzvlášť ty z  konvenční bavlny, ve  kterých lze často najít 
stopové množství hnojiv nebo i  pesticidů, případně i  běli-
del — zejména chloru. (Je poměrně zvláštní, že zatímco bě-
lení chlorem je v  textilním průmyslu už dlouho zakázáno, 
hygienické potřeby, určené navíc k vnitřnímu použití (!) se 
chlorem bělit smí.)
Menstruační kalíšek výrazně  eliminuje riziko vzniku syn-
dromu toxického šoku, který mohou spustit právě jedno-
rázové tampony.
Hlavní výhodou menstruačního kalíšku je, že pro ženy se slabší 
menstruací používání kalíšku často znamená jeho vyprázdně-
ní ráno a večer v pohodlí domova a přes den pak o něm prak-
ticky nevíte. Je také skvělý třeba do bazénu nebo na hodinu 
jógy (kde jste polovinu času vzhůru nohama, takže vnější 
menstruační pomůcky mohou být přemoženy gravitací).
Nevýhodou kalíšku je, že jeho zavádění a vyndavání chce tro-
chu cviku — nedoporučili bychom ho proto pro mladé dívky, 
které nedávno začaly menstruovat.

MENSTRUAČNÍ HOUBA
Jde o mořskou houbu, která je natolik porézní, že je schopna 
do sebe nasát tekutinu. Menstruační houba se používá stej-
ně jako kalíšek nebo jako tampony. Po  použití je potřeba ji 
propláchnout studenou vodou a alespoň na pět hodin naložit 
do roztoku vody s mořskou solí a pár kapkami Tea Tree oleje. 
Poté houbu necháte uschnout a můžete ji použít znovu. (Což 
znamená, že zatímco menstruační kalíšek vám stačí jeden, 
hub budete na jeden menstruační cyklus potřebovat více).

Menstruační houba 
má mnohem kratší ži-
votnost (cca 6 měsíců), 
než kalíšek (ten vydrží 
roky). Na druhou stra-
nu víc přírodní materi-
ál v oblasti menstruač-
ní hygieny nenajdete. 
A  ještě jednu výhodu 
menstruační hou-
ba má — zvládnete 
s  ní  sex během men-
struace. Čistý. (Snad 
nikoho nepohoršíme. 
Ale je to přirozená 
součást života a  zrov-
na tohle nám přijde 
jako dost zásadní ar-
gument pro, který 
vám nechceme tajit :)).
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Dopřejte si 
i v práci 

k v a l i t u ,  p o h o d l í 
a  s t y l

Jsme česká značka, působící na trhu 
profesních oděvů od roku 1990. 

Vyzkoušejte poctivě propracované 
a stylové oděvy. Jednotlivé modely 

můžete vzájemně kombinovat 
a vždy k sobě skvěle ladí. 

Klademe důraz na profesionalitu, 
design a vysokou kvalitu materiálů 

i ušití jednotlivých oděvů. 
Náš individuální přístup umožňuje 

šití na míru, úpravu střihu nebo 
změnu barvy k vytvoření vlastní 

originální uniformy. Vše produkujeme 
výhradně v České republice.

Cadenza, špičkový design a kvalita. 
Přesvědčte se sami...

Profesionalita 
a prestiž

www.cadenza.cz

Kolekce LIPO

Kompletní nabídku našich výrobků 
naleznete na e-shopu
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ZÁLEŽÍ NÁM NA TOM, 
JAK BYDLÍME
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ABY SE NÁM DOBŘE DÝCHALO A PROSTĚ DOBŘE ŽILO…
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KKdyž se řekne „zdravé“ bydlení, tak si mnozí z vás pomyslí, že to 
je přece automatické. Jaké jiné, než „zdravé“ by mělo bydlení 
být. Nikdo si přece nepořídí a nikdo ani nestaví nebo nenavrhuje 
„nezdravé“ či zdraví škodlivé bydlení. ní to logicky. Ovšem stejně 
jako existují nezdravá jídla, nezdravý, a přesto „životní“ styl, tak 
je i v rámci bydlení možno najít mnoho nezdravého a zdraví ne-
prospěšného. „Zdraví“ je dnes trendem, všichni o něm mluví a je 
jednoduše poměrně výnosnou komoditou. Tak, jako jsou maga-
zíny o autech nebo bydlení, jsou magazíny „o zdraví“. Nicméně, 
jak tedy vypadá ono „zdravé bydlení“?

VNITŘNÍ TEPELNÁ POHODA
Důležité samozřejmě je, z  čeho dům postavíme. Jedním 
z nejosvědčenějších materiálů je bezesporu pálená hlína. Cih-
la, kterou naši předkové využívali po téměř tři tisíce let, prošla 
v  posledních letech velkým technologickým vývojem. Trans-
formovala se do  moderního stavebního materiálu, který si 
zachovává svůj přírodní původ, trvanlivost a vynikající tepel-
něizolační vlastnosti. Vzájemné působení těchto vlastností 
zaručuje, že bydlení v cihelném domě splňuje vysoký komfort 
vnitřního prostředí a je zdravé.
Cihlové bloky a střešní tašky jsou extrémně energeticky účin-
né, protože mají excelentní izolační vlastnosti a  schopnost 
akumulovat teplo. Nejsou náchylné k prudkým tepelným změ-
nám, a to bez nutnosti použít přídavné zateplení fasády nebo 
klimatizačních a ventilačních systémů. Tímto způsobem přispí-
vají k výraznému snížení spotřeby energie nutné pro vytápění 

a chlazení (přispívají tím i k ochraně planety a ekologii). Teplo-
ta a vlhkost vzduchu se v budovách vzájemně ovlivňují a pod-
miňují. Společně vytvářejí  tepelně-vlhkostní mikroklima, 
které patři k nejdůležitějším složkám pro zajištění vnitřního 
prostředí z hlediska zdraví a spokojenosti lidí. 

KLID PRO POHODLNÉ  
BYDLENÍ A ZDRAVÝ DOMOV
Dostatek klidu pro spánek a chvíle strávené v pohodlí domova 
jsou také základem spokojeného bydlení. Akustický komfort je 
tedy jednou z nejdůležitějších vlastností domů a bytů. Na ne-
ustálé zvuky, jež nás provází přes den, jsme zvyklí, ale doma je 
nutné mít ticho. Patří to k odpočinku a regeneraci těla, duše. 
Dlouhodobé působení hluku může vést i k narušení imunitního 
systému, uvolňují se stresové hormony adrenalin, noradrenalin 
(tento stresový hormon se uvolňuje nejvíce v situacích, kdy náš 
organismus pociťuje stres nebo je v nebezpečí), kortizol.
Dříve, než se rozhodnete stavět, navštivte proto několikrát 
místo, kde chcete stavět dům, a pozemek si bedlivě prohléd-
něte. A to nejen o víkendu, ale zejména v pracovních dnech. 
V místě totiž může být skrze dopravu zvýšená hlučnost, o kte-
ré jste netušili. Při stavbě volte dobře nejen stavební materiál, 
ale zaměřte se i na výběr oken a dveří. 

KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU
Dostatek čerstvého vzduchu, zejména v pobytových místnos-
tech, je esenciální pro komfortní a příjemné bydlení..

Cihelné stěny regulují relativní vnitřní vzdušnou vlhkost 
přirozeným způsobem díky své difuzní otevřenosti. Tj. materiál 

umožňuje prostupu vodních par konstrukcí.  
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Mezi významné faktory, které působí na lidské zdraví, jsou oxid 
uhličitý a prašnost. Přílišná koncentrace CO

2
  snižuje poznávací 

schopnosti člověka a  způsobuje nadměrné pocity únavy. Dů-
sledkem zvýšené prašnosti mohou být dýchací potíže, alergie 
a dopad na celkovou imunitu. Tomuto se také věnuje tzv. syn-
drom nemocných budov. Zdravé vnitřní klima zlepšuje naši po-
hodu, snižuje nemocnost a pomáhá nám lépe fungovat v práci, 
ve volném čase i ve škole. Standardů, které musí moderní vět-
rací jednotka splňovat, je mnoho (např. Ecodesign), ale dnes 
se do popředí dostávají i standardy, dle kterých jsou jednotky 
vyráběny z hlediska hygieny. To znamená vyšší odolnost proti 
tvorbě plísní, působení bakterií a mikroorganismů. 
Velkou roli hraje i relativní vlhkost prostředí. Mluvíme-li o re-
lativní vlhkosti, uvažujeme s rozsahem 40–60 %, který člověku 
vyhovuje nejvíce. Z několika studií vyplývá, že relativní vlhkost 
udržovaná v tomto rozpětí navíc omezuje jak vznik plísní, tak 
i  šíření virů. V  zimním období lze použít provozně relativně 
drahé zvlhčovače anebo v  první řadě zvolit vhodný systém 
zpětného získávání tepla. Například rotační regenerační výmě-
níky totiž umožňují zpětně získávat nejen teplo, ale i vlhkost.
Důležité samozřejmě je, z jakého materiálu je dům postaven. 
Keramické materiály jsou schopné pohlcovat přirozeným způ-
sobem vlhkost. Tímto přispívají ke zdravému a pohodlnému 
vnitřnímu klimatu budovy a pohodě v ní žijících lidí.
Cihelné stěny regulují relativní vnitřní vzdušnou vlhkost při-
rozeným způsobem díky své difuzní otevřenosti. Tj. materiál 
umožňuje prostupu vodních par konstrukcí.  

3X PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

1. PRAVIDELNĚ VĚTREJTE  
A UDRŽUJTE OPTIMÁLNÍ TEPLOTU
Dostatečné větrání je základ zdravého domova. Každý 
den pořádně otevřete okna a nechte vyměnit vzduch, ať je 

jakékoliv počasí. Teplotu udržujte kolem 20 až 22 °C a rela-
tivní vlhkost od 35 do 50 %. Teplota v bytě by měla být vždy 
maximálně o 6 °C nižší nežli teplota venku. Důležitá je také 
koncentrace CO

2
, která by neměla přesáhnout 1500 ppm. 

Kompletní výměna vzduchu by tedy měla v  ideálním pří-
padě probíhat každé dvě hodiny. Dospělý člověk potřebuje 
dávku čerstvého vzduchu 15 až 25 m3/h. Hladinu oxidu uh-
ličitého pozitivně ovlivňují taktéž květiny, které se zároveň 
podílí i na pohlcování škodlivých látek z ovzduší a zvlhčují 
vzduch.

2. VYUŽÍVEJTE PŘÍRODNÍ MATERIÁLY
Přírodní materiály, hlavně dřevo, umí vhodně vyvážit vnitř-
ní mikroklima. Odbourávají pachy, pohlcují prach a pozitivně 
ovlivňují vlhkost a  teplotu vzduchu. Místo PVC volte raději 
dlažbu, korek nebo přírodní linoleum. Látkové a kožené po-
tahy jsou lepší jak umělé. Nepřehánějte to s textiliemi, proto-
že se v nich usazuje prach a roztoči.

3. VYZKOUŠEJTE WELL-BEING 
V souvislosti se zdravým bydlením je užíván často pojem well-
-being. Dle této filozofie mohou být řešené celé interiéry, kde 
hraje hlavní roli výběr kvalitních přírodních materiálů, dobrá 
dispozice, ergonomie, příjemné i funkční osvětlení, živé rost-
liny a to, co nám dělá dobře.
„V tomto duchu a dle této filozofie mohou být řešené celé 
interiéry, kde hraje hlavní roli výběr kvalitních přírodních 
materiálů, dobrá dispozice, ergonomie, příjemné i  funkční 
osvětlení, živé rostliny a to, co nám dělá dobře. Barva ani styl 
není jasně daný, jde jen o naše – či klientovi pocity. Zdůraznit 
bych v  tomto článku chtěla i  údržbu. Pokud vybereme ma-
teriál, který je na údržbu náročný nebo ho lze velmi snadno 
poškodit, bude to stresovat uživatele, a to není ten správný 
směr,“ Ing. Iva Bastlová, DiS., interiérová designérka.



Wienerberger je zatím jednou z mála společností, která vypsala a také 
obsadila pozici ESG manažera. Nicméně, s ohledem na evropskou 
legislativu bude takových firem jistě rychle přibývat. Proto jsme si 
o ekologických, sociálních i správních aspektech moderní ekonomiky 
povídali s Kristýnou Vobeckou. Zná je z praxe.

Existuje škola pro ESG manažery? 
Pokud vím, tak momentálně ne, zrovna nedávno jsem radila jedné 
personální manažerce, koho má na podobnou pozici vlastně hledat… 
Ukazuje se, že firmy ESG manažery potřebují a budou je potřebovat stále 
víc, ale personalisté a náboráři moc nevědí, jak si s tím poradit. A škol, kde 
se učí něco jako management udržitelnosti, zatím mnoho není.

A co by ESG manažer měl umět a znát?
Hlavně by měl mít zájem o to, co dělá. O udržitelnost, ochranu přírody, 
sociální spravedlnost, pomoc znevýhodněným. A také by měl umět, 
vymýšlet, organizovat, vést, realizovat, propagovat… to všechno se dá 
naučit. Když je něco vaše srdeční záležitost, je to první předpoklad, že 
to, co děláte, bude mít smysl.

Proč je Wienerberger lídrem nejen na trhu stavebních materiálů, ale 
i udržitelnosti?
Máme to v DNA, z historie i z Vídně. Už několik let pracujeme 
s dlouhodobou strategií udržitelnosti, protože naše vedení si je velmi 
dobře vědomo, že planetu máme pouze jednu a chceme-li úspěšně 
podnikat i zítra, musíme najít způsob, jak přírodě vracet to, co si z ní 
dnes vezmeme. Takže šetrný přístup ke zdrojům, snaha o zachování 
biodiverzity, ochrana a spíše regenerace přírody, to vše je pro nás 
důležité.

Když už jste zmínila rekultivace, pojďme si rozebrat podrobněji 
to první písmeno vaší práce. E jako environment… Často se právě 
na životní prostředí pojem ESG zužuje. Je nejdůležitější?
Pro výrobní firmy určitě. Nechci tím však snižovat význam těch dalších 
dvou písmen, základě to hodně o tom, v jakém oboru podnikáte. Pro nás 
je environmentální pilíř důležitý už jen proto, že výroba je energeticky 
a surovinově poměrně náročná a dopady výroby na životní prostředí 
je neoddiskutovatelný. Výrobní firmy těží zdroje, produkují emise a je 
nutné, aby za tyto dopady na životní prostředí přijímaly zodpovědnost. 
A přesto, že například dekarbonizace je pro nás velké téma, nějaké 
dopady bude mít na přírodu výrobní proces vždy. Chceme tedy 
dosáhnout toho, aby byly co nejmenší a dokázali jsme je vyvážit jinde.

Které témata a významné projekty v tomto pilíři má Wienerbeger?
Určitě již zmíněná dekarbonizace, což je mimochodem snižování 
produkce emisí, podpora biodiverzity v okolí našich závodů nebo 
cirkulární ekonomika… To jsou strategická témata a ta se rozpadají 
do jednotlivých projektů. Jedním z takových projektů je například 
získávání energií z obnovitelných zdrojů což je téma, které akcelerovala 
válka na Ukrajině a řeší ho nejen všechny výrobní sektor, ale nyní 
propadlo i k domácnostem. A tady vidíte, že ESG není jen strategie 
na papíře, ale témata ze života. 

Pro vás to musí být stěžejní téma, protože jste energeticky extrémně 
náročný provoz, závislosti na energiích se asi nikdy nezbavíte. Máte 
vůbec možnost s energiemi nějak pracovat?
Máme a stále hledáme nové cesty. Je však samozřejmě pravda, že je 
to opravdová výzva, protože výroba je energeticky významně náročné 
odvětví. Ale to neznamená, že je pro nás fotovoltaika zbytečná. 
Naopak, instalujeme fotovoltaické panely na střechy, kterých máme 
na závodech mnoho. A z nich můžeme mít energii na nevýrobní 
provoz, svícení, provoz kanceláří nebo třebanabíjení elektromobilů. To 
je mimochodem další projekt, který aktuálně realizujeme. Postupně náš 
vozový park nahrazujeme elektromobily a na všech našich provozech 
jsme již instalovali nebo plánujeme instalovat nabíjecí stanice pro tato 
firemní auta. 

Nelze pominout odpady a jednu velmi trendy souvislost – k tomu 
prvnímu písmenu patří totiž ještě jedno velké téma. Cirkulární 
ekonomika. Která se celého segmentu stavebnictví a průmyslu 
stavebních hmot velmi dotýká.

Dotýká a hned ve dvou úrovních. Ta druhá, totiž recyklace stavební 
suti, je spíše systémové téma, ale zastáváme názor, že je potřeba ji 
dlouhodobě řešit. Možná je zarážející, že nejsou v Česku třídicí linky, 
kdy by bylo možné nějak vytřídit stavební suť a pak ji dále zpracovat. 
Problém je i v tom, že je to těžký odpad a nedává úplně smysl vozit jej 
z bodu A do bodu B na vzdálenost větší, než je třeba dvacet kilometrů. 
Což se samozřejmě může časem změnit. Pro nás jako firmu je ale zásadní 
ta první úroveň, umění využít a zpracovat odpad z výroby, nepovedené, 
deformované a poškozené kusy, nevypálené i vypálené. Nevypálený 
materiál umíme vrátit do výroby, ten vypálený zase používáme jako 
vstupní suroviny pro některé produkty, typicky antuku nebo substrát 
pro rostliny, a testujeme i možnosti výroby materiálů s příměsí recyklátů. 

A cihly z recyklátů se prosadí? 
Využití recyklátu jako příměsi je možné už dnes, v určité míře. Ne sice 
v cihlách, ale třeba v betonu už je to u některých produktů běžné. 
A my v Holandsku už umíme vyrobit s příměsí recyklátu i lícovou 
cihlu. Zvládáme výrobu s dvaceti procenty příměsi recyklátu, cílem 
je sto, ale  nevím, jestli bude možné vyrábět pouze z recyklátu. Ono 
se totiž pořád víc staví, než bourá, stavební suti není tolik, kolik 
suroviny potřebujeme. Takže ano, dokážeme uzavřít okruh a vrátit 
surovinu z nepotřebných cihel znovu do výroby a snížit tím spotřebu 
prvosuroviny, ale nevím nakolik je reálné, že dokážeme nasytit poptávku 
po stavebních materiálech, pokud je budeme vyrábět pouze z recyklátu. 
A je v této souvislosti důležité zmínit jednu věc, na kterou se možná 
občas zapomíná. Cihla má vzhledem k energeticky náročné výrobě vyšší 
uhlíkovou stopu na začátku. Když ale vezmeme v potaz, že její životnost 
přesahuje sto let, tak v součtu za životní cyklus má cihla nižší uhlíkovou 
stopu než jiné stavební materiály, jejichž výroba může být energeticky 
méně náročná.

Jedno téma by člověk u výrobce cihel nečekal – regenerativní 
zemědělství.
Ano, ale v zásadě to není až tak překvapivé. Cihly a tašky vyrábíme 
z hlíny a tu hlínu musíme odněkud brát. Máme po celém Česku bezmála 
pět set hektarů zemědělské půdy. Česko je totiž trochu specifické 
tím, že tu máme velké lány polí a když jsme kupovali cihelny, zpravidla 
i s půdou, která jim patřila. Sami sice nehospodaříme, ale snažíme se, aby 
naši pachtýři měli respekt k zásadám regenerativního zemědělství. 

Symbióza průmyslu a zemědělství…
Jasně, protože živá půda nepotřebuje tolik hnojit, je to levnější 
a zdravější. A zemědělci mohou prodávat emisní povolenky, což 
už v nějaké podobě funguje v USA a EU nyní řeší, jak to přenést 
do evropské zemědělské politiky. . To je na ESG skvělé, že si uvědomíte, 
jak vše se vším souvisí. Není to o direktivě, kterou dá Evropská unie, ale 
o tom, že jste dobrý hospodář, nad svým byznysem přemýšlíte a snažíte 
se zachovat své prostředí v co nejlepší kondici. Drancovat se prostě 
dlouhodobě nevyplácí..

Ekonomika a ekologie nejdou proti sobě. Co ale to prostřední 
písmeno? Sociální témata, společenská odpovědnost…
Ani to není žádný protiklad. Vlastně jde o to
, uvědomit si, jaký dopad má činnost firmy. Nejen na životní prostředí, 
ale také na společnost, na komunity, na zaměstnance i na zákazníky… 
A samozřejmě cílem je, aby jakýkoliv negativní dopad byl co možná 
nejmenší. 

Pojďme ke třetímu písmenu, pro mnohé možná k trochu tajemnému 
G jako governance. Podnik a jeho vnitřní správa. Ochrana osobních 
údajů, otevřenost, etický kodex, whistleblowing... Nepatří tam třeba 
i téma koexistence lidí a robotů?
Zajímavý a asi ještě pořád futuristický pohled, ale u nás určitě není 
na pořadu dne, naši roboti jsou s námi již delší dobu. Myslím, že jsou to 
zatím jen stroje a neřešíme tedy naše vzájemné vztahy.   Governance je 
opravdu hodně o spravedlivém vnitřním prostředí, o etice v podnikání, 
o něčem, co bychom měli vlastně považovat za samozřejmost. Takže 
máme striktní etický kodex, máme whistleblowing servis, máme nástroje, 
jak řešit korupční a jiné incidenty. Zatím jsme nic takového řešit 
nemuseli, ale jsme připraveni. A možná máte pravdu, třeba to nemusí 
trvat dlouho a budeme řešit i to soužití lidí a robotů. 

Udržitelnost se nedá dělat přes kopírák
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LÉKAŘ 
NA DOSAH RUKY 
SLOVO TELEMEDICÍNA SE STÁLE ČASTĚJI OBJEVUJE V MÉDIÍCH A VŠUDE OKOLO NÁS.  

CO SI ALE POD TÍMTO POJMEM PŘESNĚ PŘEDSTAVIT? JDE O PORADNU S LÉKAŘEM  
A ZASÍLÁNÍ RECEPTU NEBO NESCHOPENKY, NEBO OD TELEMEDICÍNY MŮŽEME  

OČEKÁVAT VÍCE? NAKUPOVAT ONLINE NEBO SI OBJEDNÁVAT JÍDLO DOMŮ NÁS PANDEMIE 
NAUČILA DOKONALE, PŘESUNEME DO DIGITÁLNÍHO SVĚTA I SVÁ ZDRAVOTNÍ TÉMATA? 
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TTelemedicína, označovaná 
také jako distanční medicína, 
zlepšuje dostupnost zdravot-
ní péče, protože umožňuje 
její poskytování na  dálku. 
To samozřejmě šetří čas jak 
nám pacientům, tak lékařům 
a  umožňuje jim to vyřešit 
mnohé kroky, zejména admi-
nistrativní, bez potřeby ná-
vštěvy ordinace. Telemedicína 
je také výborným nástrojem 
u dlouhodobých a chronických 
onemocnění, kdy jsou pacienti 
a lékaři v pravidelném kontak-
tu. Může se to týkat například 
pacientů s diabetem nebo onkologickými onemocněními. 
Světová zdravotnická organizace definuje telemedicínu jako 
souhrn informačních a  komunikačních technologií využí-
vaných ke  zprostředkování zdravotnických aktivit a  služeb 
na dálku za účelem podpory zdraví, prevence a poskytování 
zdravotní péče. 
Pod telemedicínou si v obecném smyslu můžete představit řadu 
běžných úkonů, např. telefonickou konzultace pacienta s léka-
řem, mezi lékaři či dalším zdravotnickým personálem nebo elek-
tronické sdílení dat z diagnostických přístrojů mezi provádějícím 
zařízením a specialistou v jiném zdravotnickém zařízení. S výho-
dou je také využívána možnost transferu dat z běžně používa-
ných měřících přístrojů, jako jsou osobní váhy, glukometry nebo 
tonometry za účelem preventivního monitorování. 
Pro pacienta to znamená mít také možnost všech svých zdra-
votních dat přehledně na  jednom místě a podle potřeby je 
sdílet s vybranými lékaři. Telemedicínské aplikace toto umož-
ňují v  rámci jedné aplikace také pro celou rodinu. Vše pak 
máte přehledně uspořádané přímo ve vašem telefonu. Samo-
zřejmostí je zaslání eReceptu, a to i do zahraničí nebo vysta-
vení eNeschopenky. 
Lékařům jsou telemedicínské aplikace nápomocné v  řadě 
úkonů, např. při objednávání pacientů, vyplňování žádanek 
či receptů. Díky kvalifikovanému certifikátu, který lékař může 
do  aplikace integrovat, je možné přímo v  aplikaci vytvářet 
zdravotní dokumentaci v elektronické formě. Lékař vám tak 
zašle platnou lékařskou zprávu, kterou si otevřete v aplikaci. 
A  jak řeší telemedicína bezpečnost? Ta je samozřejmě pro 
sdílení tak citlivých dat, jakými jsou informace o vašem zdra-
votním stavu, zcela zásadní. Aplikace jsou navrženy tak, aby 
splňovaly veškerá pravidla a  normy týkající se kybernetické 
bezpečnosti. Tyto požadavky jsou legislativně definovány. 
V porovnání s tím, kdy jsou zdravotní data a důvěrné informa-
ce pacienta sdíleny např. e-mailem nebo formou sms zprávy, 
se jedná o opravdu bezpečnou formu komunikace. 
Digitalizace zdravotnictví a  využívání telemedicíny mohou 
urychlit a zjednodušit proces poskytování zdravotní péče a při-
spět tak k jeho celkovému zefektivnění. V České republice exis-
tuje několik projektů, které telemedicínská řešení vyvíjí. 

CO VŠECHNO TELEMEDICÍNA UMÍ…
S podobnými plány se v Česku v posledních dvou letech pochlu-
bilo hned několik společností. Svou aplikaci nabízí mimo jiné 
IKEM i  další nemocnice,  projekt Meddi  Jiřího Peciny,  aplikace 
Medevio Tomáše Doležala a Petra Bartoše či už starší uLékaře.

cz Tomáše Šebka.  Víc než tři 
roky nabízí své služby zdravot-
nická skupina EUC. Ta na jaře 
roku 2020 spustila provoz služ-
by Lékař online 24/7. Podle 
dosavadních zkušeností lékařů 
lze díky této službě na dálku 
vyřešit 7 z  10 případů, které 
obvykle vyžadují návštěvu or-
dinace praktického lékaře – 
od  různých typů bolestí přes 
alergie až po kožní problémy. 
Služba přináší řadu výhod 
jak pacientům, tak lékařům. 
Především dokáže ušetřit čas 
a náklady za cestování do or-

dinace. Velkou výhodou je i časová dostupnost – Lékař online 
24/7 je lidem k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, odkud-
koli – tedy i ze zahraničí. Další z předností služby je naprosto 
diskrétní a  důvěryhodné zacházení se zdravotní dokumentací 
i osobními údaji pacienta. Ty jsou maximálně zabezpečeny, není 
tedy důvod obávat se úniku citlivých údajů. 
Velmi rozšířená je i aplikace MEDDI, která umožňuje bezpečné 
spojení pacienta a  lékaře prostřednictvím videohovoru nebo 
chatu, který je šifrovaný na obou stranách komunikace. To zna-
mená, že pouze lékař a pacient mají přístup ke sdíleným infor-
macím. V aplikaci se uživatelé také snadno objednají k lékaři 
nebo si od lékaře zajistí potřebná potvrzení, vystavení recep-
tu nebo žádanky. Lékař má díky MEDDI přístup k zdravotním 
informacím pacienta, jeho lékovým a  očkovacím záznamům 
a může si snadno zakládat nové pacienty do e-kartotéky. Apli-
kace mu také umožňuje rychle a efektivně s pacienty komuni-
kovat, nahlížet do jejich záznamů, vyřizovat jejich požadavky 
a uzavírat případy se zasláním lékařské zprávy emailem.
„Naším cílem je poskytnout lidem jednoduchý nástroj, který 
jim dá možnost mít svého lékaře neustále při sobě, v  jejich 
mobilním telefonu,“ říka Jíří Pecina, který za aplikací MED-
DI stojí. „Lékařům naše řešení dává možnost automatizovat 
procesy a odlehčit si od administrativy, která jim může zabírat 
čas na úkor pacientů,“ dodává. V současné době je v aplikaci 
zaregistrováno již více než 4 700 praktických lékařů, pediat-
rů a dalších specializací. Speciální verzi aplikaci MOU MEDDI 
také používají pacienti Masarykova onkologického ústavu. 
V současné době také běží testovací projekt na aplikaci pro 
ústavy sociální péče MEDDI CARE a  v  Latinské Americe se 
rozjíždí pilotní projekt pro speciální verze aplikace pro dia-
betologické pacienty MEDDI DIABETES a nastávající maminky 
MEDDI BABY. Zajímavou novinkou je MEDDI BioScan, což je 
v integrovaný algoritmus v aplikaci MEDDI app, kdy za pomo-
ci v telefonu již zabudovaného hardwaru extrahuje zdravotní 
měření z souvislého video obrazu odhalené kůže na povrchu 
lidského obličeje. Obraz je analyzován pomocí pokročilé umě-
lé inteligence a algoritmů hlubokého učení, včetně technolo-
gie počítačového vidění a zpracování signálu. Výsledky měře-
ní budou zobrazeny ihned po měření.
S  dalšími nápady přicházejí už roky sami lékaři. S  jednodu-
chým telemedicínským programem má už zhruba 15 let zku-
šeností psychiatr Filip Španiel, který se s distanční péčí soustře-
dí na schizofrenii. V rámci projektu sbíral od pacientů nejprve 
formou SMS a později prostřednictvím aplikace v chytrém te-
lefonu informace o tom, jak se mají.



Více informací na www.meddi.com  ·  Nonstop linka podpory MEDDI app +420 222 262 937

APLIKACE MEDDI  
funkce BioScan 

Neinvazivní metoda pro dálkové měření objektivních  
hodnot zdravotního stavu organismu. 

Co je aplikace MEDDI? Jak funguje BioScan? 

Zabezpečená aplikace umožňující lékařské 

konzultace, objednání k lékaři, předepsání  

eReceptu, vytvoření žádanky a další funkce.

Pomocí aplikace MEDDI a otisku prstu  

či čelní kamery chytrého telefonu - tedy 

pomocí Digitální fotopletysmografie. 

MEDDI BioScan nabízí:

Měří tepovou a dechovou frekvenci

Saturace krve kyslíkem

Měření krevního tlaku

Měří variabilitu srdeční frekvence hemoglobin

Připojení Smart a Medical Device

On-line měření aktuálního zdravotního stavu

Sdílení výsledků s lékaři

Stáhněte si aplikaci

Vyzkoušejte aplikaci  

MEDDI a pohodlné měření 

Vašeho zdravotního stavu.

Spojte se s lékařem  
do 6 minut, 24/7*

* průměrná doba odezvy v roce 2022



NAVŠTIVTE 
LÁZNĚ

UŽIJTE SI LÁZEŇSKÁ MĚSTA. TEĎ PO SEZÓNĚ NEBUDOU TOLIK PLNÁ LIDÍ A VY SI VYCHUTNÁTE 
POKLIDNOU ODPOČINKOVOU ATMOSFÉRU. SPOLEČNĚ S PROCEDURAMI VÁM I KRÁTKÝ POBYT 

VLIJE NOVOU KREV DO ŽIL. 
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Text: M
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PPatříme k lázeňským velmocím. Tak proč toho nevyužít? I když 
nejste zrovna pacient, kterému pobyt v lázních naordinuje lé-
kař, můžete si vychutnat jejich blahodárné účinky. Krásná pří-
roda, milá atmosféra, wellness, pohoda, léčivá pitná kúra, kou-
pele, masáže, procházky, nějaký ten zákusek…. Co víc si přát?
Staňte se alespoň na prodloužený víkend „lázeňským povale-
čem“ a užívejte si jako „švihák lázeňský“. Zkrátka nechte se 
chvíli hýčkat, poznávejte nová místa a zapomeňte na starosti.
Termální prameny, minerální voda, ideální klima, to vše má 
za následek, že se Česká republika dostala na  špičku světo-
vého lázeňství. Však u nás najdeme více než tři desítky lázeň-
ských měst. Všechna stojí za návštěvu, která ale navštívit dřív 
a která později? Je na vás, zda se do lázní vydáte za konkrét-
ním léčebným účelem, podle něhož budete vybírat, nebo vás 
zláká právě ono město a jeho okolí či nabídka kulturního ži-
vota. Ideální je kombinace všeho zmíněného. 

KARLOVY VARY
Jsou nejznámější, nejslavnější a  díky filmovému festivalu 
o nich vědí i za oceánem. Je to vůbec nejnavštěvovanější lá-
zeňské město u nás. Královské město, které založil ve 14. sto-
letí Karel IV., si už v dávné minulosti oblíbili bohatí měšťané. 
A  oblibě se těší dodnes. Od  loň-
ského roku ho dokonce najdete 
na  seznamu Světového dědictví 
UNESCO. 
Je zde úctyhodných 79 pramenů. 
13 z  nich můžete ochutnat. Vět-
šina turistů hned míří k slavnému 
Vřídlu s jeho dvanácti metry výšky. 
Jeho teplota dosahuje 72 stupňů. 
Určitě si projděte všech pět kolo-
nád a prohlédněte památky, které 
se koncentrují v samotném centru, 
na nábřeží řeky Teplé. 
Vary mimo jiné proslavilo sklářství 
spjaté s  firmou Moser, porcelán 

nebo Becherovka či oplatky. Stojí za to navštívit Muzeum Jana 
Bechera, Sklářské muzeum Moser či Muzeum voskových figu-
rín. Pokud to počasí dovolí, můžete se vypravit za turistikou. 
Je zde mnoho krásných značených tras, které vedou okolními 
lesy. 
Míříte-li sem právě za léčbou, lázně vám pomůžou při regenera-
ci po operacích, zklidní psychiku, účinné jsou na poruchy trávení, 
uleví při potížích s pohybovým ústrojím, doporučují se při cukrov-
ce, ledvinových potížích či dně. 

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Od  Karlových Varů jsou coby kamene dohodil. I  ony mají 
svou ohromnou ikonu – zpívající fontánu. Zahraje vám každý 
den, každou lichou hodinu počínaje sedmou ranní. V devět 
a deset večer si k tomu pak můžete vychutnat ještě barevnou 
show, a to až do 31. října. Zpívající fontána je skutečný unikát. 
V průměru má osmnáct metrů a uprostřed se nachází kamen-
ná plastika květu. Stříká až šest metrů vysoko. 
Dalším symbolem je historická Kolonáda Maxima Gorkého. 
Zde načerpáte sílu a energii. Tu budete potřebovat na pro-
hlídku parku Boheminium, který se pyšní dokonalými napo-
dobeninami významných českých staveb, a to v měřítku 1:25. 

Zde se bude líbit i dětem, určitě se 
vyplatí si na prohlídku nechat celý 
den. Vždyť kdy jindy byste mohli 
během chvilky prohlédnout hrad 
Karlštejn, zámek Hluboká nebo 
Lednici? 
Jak se to má s  léčbou? Přímo 
ve městě vyvěrá cca 40 minerálních 
pramenů. Připočítáme-li k  tomu 
i  prameny v  nejbližším okolí, do-
staneme se ke stovce. Zdejší léčivé 
účinky využívali už ve středověku. 
Dnes sem jezdí lidé s  metabolic-
kými poruchami, nemocemi dý-
chacích cest, ledvin a  močového 

 Královské město, které 
založil ve 14. století 

Karel IV., si už v dávné 
minulosti oblíbili bohatí 

měšťané. A oblibě  
se těší dodnes.



Opravdové lázně
v lázních
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ústrojí. Doporučují se na gynekologické problémy, při onko-
logických onemocněních či na potíže s trávicím ústrojím. 
Doba strávená v  lázních pak záleží na každém z nás – co 
naše tělo potřebuje a  kolik času můžeme odpočinku vě-
novat. Ať už se ale rozhodnete pro prodloužený víkend 
nebo delší pobyt, v Mariánských Lázních budete spokoje-
ní. Na  výběr máte například ze 7 hotelů skupiny Ensana, 
a  některé jsou dokonce propo-
jeny koridorem, tudíž mezi nimi 
lze i  pohodlně přecházet. Navíc 
Ensana své služby právě v dnešní 
velice uspěchané době přizpů-
sobila a  připravila balíčky s  růz-
ným zaměřením a typy procedur 
a délkou pobytu.
To hlavní, co ale hotel nabízí, 
jsou profesionální zdravotní pro-
cedury využívající přírodní léčeb-
né zdroje. Díky 40 minerálním 
pramenům a  také Mariinu pra-
menu plynu kysličníku uhličitého 
a rašelině ze starobylých lesů jsou 
lázně ideálním místem k léčbě ši-
rokého spektra potíží. Vybrat si 
můžete z opravdu široké nabídky 
procedur, a  poskytnout tak tělu 
přesně to, co potřebuje.

LUHAČOVICE
Pokud vás láká Morava, pak se vypravte do srdce Bílých Kar-
pat, Luhačovic. Proslavila je Vincentka, která vyvěrá za kolo-
nádou v hale se stejným jménem. Pomůže vám při potížích 
s dýcháním, dodává minerály a soli, podporuje trávení, zlep-
šuje metabolismus, měla by dobře působit na  cukrovkáře. 
A dodá vám potřebnou dávku jódu. Léčí se zde trávicí ústrojí, 

nemoci metabolismu, potíže s po-
hybem, neurologické problémy, 
a dokonce i pocovidové potíže. 
Ne nadarmo jsou tyto čtvrté nej-
větší české lázně v rámci Moravy 
nejnavštěvovanější. Je zde stále 
co obdivovat. Nádhernou ko-
lonádu, halu Vincentky, lázeň-
ský park, architekturu Dušana 
Jurkoviče. Určitě si prohlédně-
te Jurkovičův dům, Chaloupku, 
Jestřabí či hudební pavilon, Vo-
doléčebný ústav nebo Sluneční 
lázně a mnoho dalších. 
Okouzlující příroda vybízí k  pro-
cházkám, a  proto jsou lázně 
i v hledáčku turistů. Z mnoha tras 
si vyberou všichni, ať už patříte 
mezi zdatné sportovce, či rekreač-
ní pohodáře. 

Luhačovice – pomůže 
vám tam při potížích 
s dýcháním, dodává 

minerály a soli, 
podporuje trávení, 

zlepšuje metabolismus, 
měla by dobře působit 

na cukrovkáře.
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www.nivamare.cz

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?

WORKSHOP & RELAXACE
• lekce jógy
• workshopy vnitřního rozvoje
• meditace / fyzio cvičení
• stylové dvoupodlažní wellness
• saunové rituály

Nenechte si ujít edukačně zážitkový 
workshop se zkušeným psychoterapeutem 
na témata vnitřního rozvoje 
a nalezení klidu v této neklidné době.

cena pobytu 
na 3 noci 

od 8.300 Kč/os.

ZAŽIJ LÁZNĚ JINAK
ZAŽIJ KLID V NEKLIDNÉ DOBĚ
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PODĚBRADY
Jsou vyhlášené léčbou srdečních nemocí. Kromě srdce ale 
mají blahodárné účinky na  lidi s  pohybovými potížemi 
či s  poruchami látkové výměny. Léčí se zde také obezita 
nebo cukrovka. Mezi zdejší zajímavosti patří květinové 
hodiny na kolonádě. 
Středočeské město je necelou hodinku jízdy od Prahy. Ale 
jako byste se ocitli v  jiném světě. Tady si vybere opravdu 
každý. Ať už chcete jen relaxovat u fontány, pochutnávat 
si na vyhlášené zmrzlině, poslouchat koncerty, navštěvovat 
galerie, nebo sportovat. Sportovní vyžití je zde opravdu 
velkolepé. Navíc rovinka podél Labe láká k procházkám, 
cyklovýletům či in-line bruslení. Rozhodně není od věci vy-
pravit se přímo na řeku při některé z plaveb.

JANSKÉ LÁZNĚ
Jsou skvělým výchozím bodem pro horskou turistiku, sport 
a  rekreaci. Nabízejí však také kvalitní léčbu. Ta se odvíjí 
od  termální minerální vody, která vyvěrá v  areálu lázní 
a zásobuje místní bazény i vodoléčbu. Určitě vám udělají 
dobře i horské klimatické podmínky. 
Janské Lázně jsou známé hlavně díky léčbě nemocí pohy-
bového aparátu, poúrazových či pooperačních stavů, obr-
ny, roztroušené sklerózy atd. Jezdí se sem léčit také astma 
a dýchací potíže. Pouhých osm minut od lázeňského cent-
ra se nachází dětská léčebna Vesna, zaměřená na pacienty 
s pohybovým postižením. Ubytování, léčebná péče i strava 
se nacházejí v  jednom zcela bezbariérovém objektu, což 
zvyšuje komfort.
Tady se vám bude líbit. Dobře se zabavíte i při trávení volné-
ho času. Vypravíte se na výlet do Krkonoš? Projdete si stezku 
korunami stromů? V zimě se sem pak sjíždějí lyžaři. Po spor-
tu se můžete vypravit do aquacentra nebo na masáž. 

LÁZNĚ JESENÍK
Založil je „vodní doktor“ Vincenz Priessnitz. Proslavila ho 
idea léčivých účinků studené vody. Vodoléčba, která zdejší 
lázně proslavila po celém světě, se zde provozuje dodnes. 
Léčí se zde nemoci oběhového systému, srdeční choroby, 
vysoký tlak, dále cukrovka, obezita, choroby jater, nemoci 
dýchacího ústrojí i potíže s pohybovým aparátem, ale i du-
ševní poruchy, kožní nemoci či ženské potíže. 
Jednou z největších památek v okolí jsou zdejší Jesenické 
prameny, které se nacházejí na  malé ploše nad lázněmi. 
Napočítáte zde osmdesát pramenů, vyhlídek, pomníků, 
křížů atd. Tady najdete klid, harmonii, nádhernou příro-
du. Můžete podnikat výlety do okolí, relaxovat a užívat si 
zdejší blahodárné klima. 

LÁZNĚ TŘEBOŇ
Nádherné město, krásná příroda plná lesů a hlavně rybní-
ků, k tomu ještě skvělé lázeňské klima. Co víc si přát? Mož-
ná tak čerstvě ulovenou rybu k večeři. Slatinné lázně Tře-
boň se specializují na léčbu poruch pohybového aparátu. 
Jak již sám název napovídá, slatina je místním přírodním 
léčivým zdrojem. Je vyhlášená blahodárnými účinky raše-
liny. Vyhledávají ji lidé s revmatickými nemocemi. I ve for-
mě wellness si užijete příjemné slatinné koupele a zábaly. 
Těšit se můžete také na bohatý kulturní program. 
Toto místo je ideálním výchozím bodem pro výlety do okolí. 
A tak v rámci pobytu můžete lehce navštívit krásný Jindřichův 

Hradec, tolik obdivovaný Český Krumlov, malebný zámek Hlu-
boká nebo vodní zámek Červená Lhota. Dáváte-li přednost 
hradům, pak jen 25km od Třeboně vybízí k prohlídce gotický 
hrad s padacím mostem Nové Hrady. 
Ale i samotná Třeboň má co nabídnout. Centrem je Masa-
rykovo náměstí s  měšťanskými domy, které vás zaujmou 
svými renesančními a  barokními štíty. Vůbec nejcennější 
z  nich je dům U  Bílého koníčka, jehož stavba se datuje 
v roce 1544. Upoutá vás stará radnice s 31 metrů vysokou 
věží. Vyplatí se vyšlápnout nahoru, odměnou vám bude 
nádherný výhled. Uprostřed náměstí se vyjímá kamenná 
kašna a mariánský sloup. Zajímavě působí čtyři brány, kte-
rými je Třeboň obklopena. 
A  jistě byste si neměli nechat ujít prohlídku zámku Tře-
boň, který patří mezi největší zámecké komplexy u  nás. 
Původní gotický hrad se stal honosným renesančním síd-
lem Rožmberků. Vybrat si můžete z  několika prohlídko-
vých tras. A to do konce října. Pokud do Třeboně přijedete 
až po tomto termínu, pak se projděte alespoň impozant-
ním zámeckým parkem.

LÁZNĚ BOHDANEČ
Mnozí lidé míří do těch největších a nejznámějších lázní, 
ale i  ty menší mají co nabídnout. Malebné městečko se 
nachází asi osm kilometrů od Pardubic. Založení zdejších 
slatinných lázní se datuje ke  konci 19. století. První lá-
zeňská sezóna zde začala v  srpnu 1897. Dnes tyto lázně 
vyhledávají hlavně pacienti s pohybovými problémy. Jako 
jediné u nás využívají speciální zábalové vany pro aplikaci 
slatiny. Jsou to jakási vyhřívaná vodní lůžka, která obepí-
nají celé tělo, a tím vás „přenesou“ do stavu beztíže, čímž 
se dokonale uvolníte. Místní přírodní minerální vodu mů-
žete nejen popíjet, ale jejích blahodárných účinků využívá 
i vodoléčba a používá se také v krytém bazénu. 
V lázních se starají nejen o pohodlí svých hostů, ale i o je-
jich zábavu. A tak se zde střídá jedna kulturní akce za dru-
hou. Při pěkném počasí stojí za  to se trochu rozhýbat. 
V okolí vede mnoho turistických tras, naučných stezek, ale 
na své si přijdou také golfisti. Zahrát si můžete venkovní 
šachy, kuželky nebo stolní tenis. 
Jakýmsi srdcem lázeňského areálu je dvacetihektarový 
park s kubistickým Gočárovým pavilonem. Pokud je vám to 
málo, vypravte se na výlet do okolí. Určitě si nesmíte ne-
chat ujít procházku kolem Bohdanečského rybníka a ryb-
níku Matka, které jsou národní přírodní rezervací. Pak na-
vštivte zříceninu Kunětická hora, hned pod ní se podívejte 
do Perníkové chaloupky, třeba tam potkáte i babu Jagu. 
Nebo nasedněte do MHD a nechte se zavézt do Pardubic 
s  krásným historickým centrem. Prohlédněte si zámek, 
v kterém sídlí Východočeské muzeum. A z města perníku 
si nezapomeňte přivézt suvenýr, v podobě tradiční pardu-
bické pochutiny. 

SCHROTHOVY LÉČEBNÉ LÁZNĚ 
V  Dolní Lipové jsou malebným místem na  rozhraní Hru-
bého Jeseníku a Rychlebských hor. Lázeňská rehabilitační 
péče je založena na  využití přírodních léčivých klimatic-
kých podmínek a  unikátních lipovských bylinných směsí 
v kombinaci s klasickými léčebnými metodami.
Lázně v Dolní Lipové založil v roce 1829 sedlák a lidový lé-
čitel Johann Schroth. Léčebný ústav vyrostl nedaleko lázní 
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slavnějšího jesenického konkurenta Vincenze Priessnit-
ze. Zatímco Priessnitzova léčba byla založena na studené 
vodě včetně jejího vydatného pití, Schroth používal vlhké 
a teplé obklady a na pití místo vody „ordinoval“ víno.
Tradiční lázeňská léčebně rehabilitační péče dnes již mo-
derního lázeňského zařízení je zachována. Je založena 
na využití přírodních léčivých klimatických podmínek, uni-
kátních Lipovských bylinných směsí v kombinaci s klasickými 
a nejmodernějšími léčebnými a rehabilitačními metodami. 
Tyto lázně jsou výjimečné tradiční úspěšnou léčbou kožních 
onemocnění, zejména lupénky a  atopického ekzému pro 
dospělé i děti. Svou unikátní polohou patří mezi vybrané 
lázně s  vysokou kvalitou ovzduší, které nabízí ideální kli-
ma pro léčbu plicních onemocnění a pacientům po opera-
cích štítné žlázy. Vlídné prostředí 
lázní s  rodinnou atmosférou je 
ideální pro léčbu psychiatrických 
potíží a dosažení duševní rovno-
váhy. Léčebný účinek je umocněn 
příznivým vlivem okolní čisté 
přírody, která celý lázeňský kom-
plex obklopuje.

KARLOVA STUDÁNKA
Horské lázně Karlova Studánka 
nabízejí kromě procedur a  krás-
né přírody také nejčistší vzduch 
ve  střední Evropě. I  proto jsou 
ideální pro astmatiky, diabetiky, 
kardiaky, doporučují se pacientům 
s pohybovými problémy či po on-
kologické léčbě. Mají opravdu 
silnou atmosféru, za  kterou stojí 
roubené lázeňské budovy. 

Nabízejí také rekreační pobyty, a to i mimo sezónu. Tak proč 
nestrávit několik dní v neporušené přírodě Jeseníků. Vyšláp-
nout si můžete na Praděd, projít se na Rolandovu vyhlídku, 
vypravit se do jeskyní nebo k vodní elektrárně Dlouhé Stráně.

LÁZNĚ KYNŽVART
Podhorské klima Slavkovského lesa, čistý vzduch, to je to pra-
vé pro vás. Lázně Kynžvart patří mezi čtveřici lázeňských zaří-
zení u nás s klimatickými podmínkami, které MZČR vyhlásilo 
jako přírodní léčivý zdroj. 
Kromě toho se tady využívá síla čtyř minerálních pramenů 
– Helena, Viktor, Marie nebo Richard. Co jistě oceníte, je, 
že se zde může léčit jak dítě, tak společně s  ním i  rodi-
če či prarodiče. Díky klimatickýcm podmínkám patří mezi 

nejvýznamnější lázeňská měs-
ta, a  to hlavně pro nemoci dý-
chacích cest, kožních potíží, ale 
i onemocnění ledvin. Léčí se zde 
obezita, problémy s pohybovým 
aparátem nebo nemoci trávicího 
ústrojí. 
Dětem zpestří pobyt zoo koutek 
se speciálním programem. Můžou 
si vyzkoušet, jak se starat o zvířát-
ka, pomazlit se nebo se s nimi pro-
jít. Nechybí zde bazén s brouzda-
lištěm, posilovna nebo sauna. 
Odpočinout si můžete v  lázeňské 
kavárně. K  prohlídce zve zámek, 
který je omezeně otevřen i v listo-
padu. Vypravit se můžete na zříce-
ninu hradu nebo do  dalších blíz-
kých lázeňských měst – Mariánek 
či Karlových Varů. 

Lázně Kynžvart 
patří mezi čtveřici 

lázeňských zařízení 
u nás s klimatickými 
podmínkami, které 

MZČR vyhlásilo jako 
přírodní léčivý zdroj. 



PŘÍLOHA

MÁMA A JÁ
MY DVA JSEM ZATÍM JEDEN CELEK. PRVNÍCH DEVĚT MĚSÍCŮ ÚPLNĚ,  

TO NEMŮŽEME EXISTOVAT JEDEN BEZ DRUHÉHO. PRVNÍCH PÁR LET POTOM  
SKORO. PROTOŽE JÁ NECHCI BÝT BEZ MÁMY A ONA ZASE BEZE MĚ. JASNĚ, NĚKDY 

JE TO TROCHU ÚNAVNÉ. VŽDYŤ KDO CHCE MÍT NĚKOLIK LET NA  
ZÁCHODĚ PUBLIKUM A DVEŘE DO SPRCHY OTEVŘENÉ, ABY BYL SLYŠET  

JAKÝKOLIV PODEZŘELÝ ŠUSTOT. KDO CHCE ROKY POSLOUCHAT NEKONEČNÝ 
PŘÍVAL OTÁZEK A HLEDAT NEKONEČNOU ŘADU ODPOVĚDÍ. KDO CHCE REZIGNOVAT 

NA VŠECHNY ROKLE SVĚTA A BÝT PROSTĚ JEN – MÁMA…
NO JE TO PROSTÉ…

PROSTĚ MÁMA…



Foto: Shutterstock.com

MÁME TU 
TĚHOTENSTVÍ…
TOLIK JSTE SE NA NĚJ TĚŠILA A TEĎ JSTE SE KONEČNĚ DOČKALA.  
POTVRZENO, JSTE V OČEKÁVÁNÍ MIMINKA. JENOMŽE BLAŽENÉ  
A RADOSTNÉ POCITY SE PROKLÁDAJÍ NEVOLNOSTÍ, BOLESTMI  
A STRACHEM? UKLIDNÍME VÁS. JE TO ÚPLNĚ NORMÁLNÍ.
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Dětská příloha
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MMá to být nejkrásnější období v životě ženy, ale často si ho neuží-
váme tak, jako to vidíme na fotkách a profesionálních plakátech. 
Málokterá z nás prožije těch devět měsíců v absolutní formě bez 
jakýchkoliv potíží. Ranní nevolnosti a zvracení je už zcela známý 
pojem, jiné věci vás mohou zaskočit. Některé problémy provázejí 
nastávající maminky zcela běžně, jiné se musejí vypořádat se zá-
važnějšími potížemi. Kdy zbytečně nezmatkovat a  kdy naopak 
zbystřit? Poradíme vám.

ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST
V  těhotenství je to vcelku běžná věc a  zasáhne i  ženy, které 
k němu jindy nemají sklony. Způsobují ho přemnožené bakterie, 
které se právě v těhotenství objevují častěji. Důvod je prostý. Jak 
roste děloha, tlačí na močový měchýř a cesty. 
Někdy může probíhat bez příznaků, proto vám gynekolog při ka-
ždé návštěvě vyšetří vzorky moči. V každém případě je nutné ho 
podchytit včas a nasadit vhodnou léčbu. Jinak by mohl dokonce 
přerůst až v zánět ledvin a to pak už jde o hodně. Ten totiž ohro-
žuje nejen maminku, ale hlavně děťátko. 

CHUDOKREVNOST
Těhotenská anémie je další vcelku běžnou nepříjemností. Nemusí-
te se bát, že vás bude soužit celý život. Po porodu se jí zbavíte. Je 
ale potřeba ji řešit. Jinak hrozí předčasný porod, nízká hmotnost 
miminka atd. Chudokrevnost provází zvýšená únava, nevolnosti, 
nechutenství, ale může vám i bušit srdce. Typickým příznakem je 
bledá pleť. 
Co vám pomůže? Zaměřte se kvalitní zdroje potravy bohaté 
na železo, jako jsou luštěniny, maso, vnitřnosti, listovou zeleninu, 
sušené ovoce. A se svým lékařem se poraďte o vhodném doplňku.

TLAK
Řada žen se v těhotenství potýká s nízkým tlakem. Hlavně v prů-
běhu prvních dvou trimestrů. Mohou vás přepadnout mdloby, 
závratě či rozmazané vidění… Jak potížím předcházet? Snažte se 
o zdravý životní styl, vhodnou stravu, méně soli. Vyvarujte se páli-
vého koření, myslete na dostatečný spánek, dostatek vody, hodně 
odpočívejte a nepřetěžujte se. Ale každý den se snažte (pokud 
vám to váš zdravotní stav dovolí) hýbat, ideálně přirozenou chůzi 
v přírodě. 

NEVOLNOSTI
Nevyhnou se většině těhotných. První tři měsíce zkomplikuje živoř 
nejedné nastávající mamince. Poté obvykle odezní, čímž se vám 
uleví, ale některé ženy provázejí i po celé těhotenství. Pomůže 
vám jíst menší porce, ale častěji. Vždy mějte po ruce něco malého, 
třeba pár piškot na nočním stolku nebo banán. Protože nejhůře 
ženám bývá hned po probuzení.

VÝTOKY 
Nejedna maminka se potýká na  začátku těhotenství s  výtoky 
či dokonce krvácením. A pořádně ji to vyleká. Bývá to normál-
ní a většinou se nejedná o nic vážného. Může to být způsobeno 
uhnizďováním plodu. Ale rozhodně by vás měl vidět lékař a  je 
lepší dopřát si klid. Pokud ale výtok pálí, svědí, není bezbarvý či 
dokonce zapáchá, pak za tím stojí nejspíš kvasinky. Lékař vám pře-
depíše vhodnou léčbu.

ZÁCPA
Ale také průjem či nafouklé břicho. Nic neobvyklého. Trávení 
s  vámi laškuje. Ve vašem těle se zvyšuje hladina progesteronu, 

který brzdí potravu v trávicím traktu. Rozhýbat ji pomůže vlákni-
na, tekutiny, pohyb, probiotika, kysané výrobky. Pokud vás před 
koncem těhotenství svírá průjem, zbystřete, možná už se mimin-
ko klube na svět. 

OTOKY
Tím se přirozeně dostáváme k dalšímu problému – otokům. Není 
to nic pěkného, ale hlavně je to nepříjemné. Těhotné ženy zadr-
žují více vody, může za to hormon ADH, který má vliv na funkci 
ledvin. Přidejme k  tomu opět dělohu, která postupně utlačuje 
dolní dutou žílu. Ta odvádí krev z nohou. A tak nohy otékají. Zrov-
na tak jako v případě křečí se snažte, kdykoliv to jde, dát nohy 
do zvýšené polohy.  

INKONTINENCE 
Cítíte větší tlak v močovém měchýři a nutí vás to běhat na malou? 
I za tyto potíže může rostoucí děloha. Ruku v ruce s tím se ve vyš-
ším stádiu potíže zvětšují. Pak stačí zakašlat, zasmát se, kýchnout 
a vy moč neudržíte. Větší sklony k tomu mají ženy s oslabenými 
svaly pánevního dna. Je tedy dobré ho posilovat. A s cvičením po-
kračujte i po porodu, protože inkontinence často trvají nadále, 
protože porod jim dá „průchod“. 

STRIE A PROBLÉMY V PÉČI O KŮŽI
U větší části těhotných žen se kvalita pokožky zlepší a některé 
budoucí maminky úplně rozkvetou. Pokud tomu tak není, nemu-
síme zoufat, protože po porodu by se vše mělo navrátit do původ-
ního stavu. Změny jsou způsobeny hormonálními změnami sou-
visejícími s probíhajícím těhotenstvím. Přesto je potřeba věnovat 
pokožce náležitou pozornost. V dnešní době je mnoho přípravků, 
které pomáhají ženám udržovat pleť čistou a zdravou. Dnes je již 
na  trhu speciální kosmetika pro těhotné ženy, nabízející různé 
pleťové emulze, čisticí krémy apod. 
U  větší části žen se v  průběhu těhotenství objevují na  kůži 
puklinky, které se odborně nazývají strie (pajizévky). Jsou to 
růžově červené, lehce zaříznuté a někdy svědivé jizvičky. Obje-
vují se jako důsledek napnutí kůže především na břiše poté, co 
popraskají kožní elastická vlákna. Mohou se však také objevit 
i na bocích, stehnech a prsech. Ačkoli jsou nejprve výrazně za-
červenalé, postupně se stávají méně výraznými stříbrošedými 
proužky. Pomoci někdy může preventivní masírování kůže spo-
jené s vtíráním krému, i když efekt je značně nejistý. Na trhu 
jsou k dostání speciální krémy, které mají ke snížení vzniku strií 
napomoci a které předcházejí suchosti a svědění napínající se 
kůže. Po porodu však strie nikdy zcela nevymizí, ale zůstane 
po nich stříbrošedá jizvička. Péče o pokožku v těhotenství by 
maminka vůbec neměla podceňovat…

ZDRAVÉ TĚHOTENSTVÍ 
Jak si těch devět měsíců užít v co nejlepší kondici? Některé věci 
neovlivníte, ale mnohému můžete předcházet vhodnou prevencí.
• Poslouchejte své tělo,  ono vám mnohé napoví.
• Vyhýbejte se přehřátí, ať už je to horká koupel nebo sauna či 

pobyt na sluníčku. Vám a dítěti to už vůbec nesvědčí.
• Jestliže chcete sportovat, protože jste zvyklá, rozhodně se ne-

snažte o extrémní výkony.
• Dobře se stravujte, dbejte na přísun vitamínů.
• Dopřejte si nějakou formu uvolnění, například masáž, ale peč-

livě vybírejte ty těhotenské a svěřte se do rukou jen zkušeným 
odborníkům. Vždy se poraďte se svým lékařem, zda je pro vás 
vhodné.



100% přírodní péče 
pro nastávající maminky

PÉČE PRO TĚHOTNÉ  
A KOJÍCÍ ŽENY

PORADNA ODBORNÍKA – téma nadýmání a plynatost
Otázka: Některé potraviny mě nadýmají, trpím zvýšenou plynatostí, navíc se k tomu někdy přidají i křeče. Existuje lék, 
který řeší všechny tyto problémy současně, nebo je třeba sáhnout po vícero lécích podle jednotlivých obtíží?
Odpovídá lékárnice PharmDr. Dana Pavelová
Velmi často se setkáváme s tím, že když pacient trpí gastrointestinálními problémy, neprojevuje se pouze jedním symptomem, 
ale vícero současně. Kombinace nadýmání, plynatosti a křečí je poměrně častá. Pacient má možnost užívat více jednotlivých 
léků na řešení každého jednotlivého problému, nebo si vzít volně prodejný lék – rostlinný preparát s obsahem kmínové 
a mátové silice, které působí synergicky. Účinné látky jsou zde uchovány v tekuté formě v gastrorezistentní kapsli. Ta zabezpečí 
její rozpuštění v tenkém střevě, tedy tam, kde přesně potřebujeme její účinek. Přípravek při dávkování 1 kapsle ráno a večer 
zajistí 24hodinovou účinnost. Jde o přírodní lék s velmi dobrou snášenlivostí, je vhodný na samoléčbu i na dlouhodobé užívání, 
což ocení zejména pacienti s chronickými onemocněními. Navíc mátová silice blokuje vnímání bolesti v trávicí soustavě, 
kmínová silice zase zabraňuje růstu potenciálně patogenních bakterií a podporuje růst bakterií prospěšných.

NOVINKA: NUK FOR NATURE DUDLÍK 
UKLIDŇUJE UDRŽITELNĚ
Příroda uklidňuje nejlépe! A proto jsou naše NUK for Nature dudlíky vyrobené z více než  
98 % přírodních surovin *. Savička je vyrobená z přírodního kaučuku a pevné části z udržitelného 
plastu (certifikováno ISCC plus). Od surovin až po výrobu využíváme obnovitelné energie 
tak, aby byly šetrné k životnímu prostředí a měly co nejmenší uhlíkovou stopu. Dudlíky mají 
ortodontický tvar NUK, podporují zdravý vývoj čelistí a zoubků a nenarušují kojení. Jsou baleny 
po dvou kusech ve 100% papírovém obalu (certifikace FSC). Zakoupíte v prodejnách Rossmann 
nebo na Mall.cz, DPC 189 Kč.
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PRO DĚTI 
JEN TO NEJLEPŠÍ
PLÁNUJETE ROZŠÍŘENÍ RODINY, NEBO UŽ JSTE DOKONCE V OČEKÁVÁNÍ? PAK ZŘEJMĚ 

PŘEMÝŠLÍTE, CO VŠE JE POTŘEBA ZAKOUPIT, ABYSTE BYLA NA PŘÍCHOD MIMINKA PŘIPRAVENÁ. 
ŽE BYSTE MĚLA MÍT POSTÝLKU, KOČÁREK, OBLEČENÍ, PLENKY A DALŠÍ PROPRIETY, TO ZŘEJMĚ 

MÁTE V „MALÍČKU“. ALE JAK SE ORIENTOVAT NA TRHU A PODLE ČEHO VYBÍRAT? 
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VVýrobci nám podsouvají stále nové a nové věcičky, vychytávky 
a variace produktů, které nám mají usnadnit péči o potom-
ky. My pak často tápeme, co je právě pro naše potřeby nej-
vhodnější. Necháme se ovlivnit trendy, reklamou či naší ne-
vědomostí. Než se vydáme do  obchodu, pojďme se podívat 
„na zoubek“ alespoň některým základním předmětům, které 
pravděpodobně zakoupíte.

PLENKY
V průměru spotřebuje plně kojený novorozenec denně kolem 
osmi plenek. A to je docela pořádná dávka. Můžete se roz-
hodnout, zda si usnadníte práci, ale na druhou stranu bude-
te intenzivně plnit popelnice, a  zvolíte jednorázové plenky. 
Nebo půjdete cestou šetrnou k životnímu prostředí i k dět-
ským zadečkům, ale zase budete denně prát hory prádla. Pří-
padně zda budete oba tyto trendy kombinovat. 
V  případě jednorázových plen musíte vybírat správnou ve-
likost. K dostání jsou od těch nejmenších až téměř po 20kg 
hranici.
Velikost 0 – tyto plenky budete potřebovat po porodu, pokud 
se vám narodí malinké miminko do 2,5kg
Velikost 1 – klasické novorozonecké plenky pro miminka 
od 2,5 do 5 kg
Velikost 2 – zaujímá hmotnost mezi 3–6 kg
Velikost 3 – je vhodná pro miminka od 4 do 9 kg
Velikost 4 – vyhovuje dětem mezi 7 až 14 kg
Velikost 4+ – od 9 do 16 kg
Velikost 5 – pro větší děti o hmotnosti od 9 do 25 kg
Velikost 6 – mohou používat děti od 15kg výš 
To však není jediné, co je potřeba zohlednit. Důležité je, aby 
dítěti perfektně pasovala a netlačila ho.

Jdete-li cestou nových trendů a ekologie a rozhodla jste se, že 
pro plenky pratelné, možná vás zaujme biobavlna či bambus. 
I  zde máte možnost výběru. Na  trhu jsou k  dostání plenky, 
které jsou podobné a podobně se s nimi pracuje, jako s těmi 
jednorázovými. Případně můžete zakoupit kalhotkové pleny. 
Samozřejmostí jsou klasické čtvercové jako za našeho mládí. 
Každopádně je budete muset prát. Ideální je k tomu žlučové 
mýdlo a perou se na 60 stupňů. 

DUPAČKY
Pokud jste zrovna nezdědila pytel oblečení po dětech kama-
rádek, zřejmě vás čeká výprava do obchodu, kde vás budou 
lákat roztomilé oblečky. Dupačky jsou pohodlné jak pro vás, 
tak pro miminko. Nikde ho neškrtí a vám se s nimi bude dobře 
pracovat. Dnes už se rozepínají mezi nožičkami, čímž se vý-
razně zrychlí přebalování. Máte jistotu, že se miminku nikde 
nic nevyhrne, a  tak mu neofouknou zádíčka. Doplněné bo-
dýčkem, tričkem či košilkou se stanou šik trendem. 

MATERIÁL
Při výběru se zaměřte na  materiál. Měl by být prodyšný, 
musí dobře odvádět vlhkost, v zimě hřát a v  létě chladit. 
Před módními trendy dejte přednost pohodlí, aby se mi-
minko cítilo dobře. Skvělá je 100% bavlna, která splňuje 
vše výše zmíněné. Výhodou je, že se nesrazí, je odolná, 
měkká, dobře saje. 
Dnes je trendem bambus, který je zcela rostlinný. Pyšní se při-
rozeně antibakteriálními vlastnostmi, je prodyšný, dobře od-
vádí vlhkost a je příjemný na dotyk. Velmi příjemný na dotyk 
je také flanel či froté. Tyto materiály oceníte hlavně v zimě, 
protože krásně hřejí. Jsou jemné a prodyšné. 



INZERCE 

I Rodiče Někdy Potřebují

   Malou Pomoc
Již více než 60 let usnadňujeme 

rodičům jejich novou roli.
Vyzkoušejte produkty, které si získaly 

přízeň maminek v anketě MAMA volba.

NĚ
MECKÁKVALITA
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VELIKOST
Tady počítejte s tím, že miminko rychle roste. A tak se připrav-
te, že když si zakoupíte nějakou bombastickou věcičku, pro-
tože se vám líbí, možná ji vaše děťátko vezme sotva jednou 
na sebe. Zásadní je, aby nikde neškrtily, netlačily, nebyly příliš 
těsné. Naopak by měly být volnější. Prodávají se od velikosti 
50 do 86. Tato čísla se odvíjejí od centimetrů. 

ZAPÍNÁNÍ
Obvykle se zapínají na  ramínkách, vám však velmi usnadní 
práci i  zapínání mezi nožičkami. Možná oceníte i  novinku, 
zapínání pomocí magnetek. Je to velmi rychlé. Oproti tomu 
knoflíčky vám někdy dají zabrat a mohou se vytrhnout. 

POSTÝLKA
V ní bude miminko trávit hodně času a možná s ním i „poros-
te“. Musí být nezávadná, pevná, bezpečná, pohodlná. I zde je 
výběr velmi pestrý. 
Při výběru sledujte, zda splňuje normy. Dále musí být dosta-
tečně prostorná a dítěti musí poskytnout oporu. Klasická po-
stýlka se prodává o rozměrech 120 x 60 cm. Pohodlná by měla 
být nejen pro dítě, ale i pro vás, kdo budete s miminkem ma-
nipulovat. Měla by být dobře přístupná. 

MATERIÁL
Nejčastěji používaným materiálem je dřevo. To je stále taková 
klasika, která je odolná, stabilní, a ještě působí přirozeně. Pro 
své dobré vlastnosti se vyrábějí z borovice, dubu či buku. Tou-
žíte-li po takové postýlce, která přežije vás, vaše dítě i vaše 
vnoučata, pak investujte do kovu. Kovové postýlky jsou velmi 
odolné, téměř nezničitelné, na druhou stranu jsou příliš tvrdé 
a chladné. A podstatně těžší.
Naopak toužíte-li po lehkosti, snadné manipulaci a třeba víte, 
že ji budete často přemisťovat, pak by vám mohla vyhovovat 
postýlka textilní. Je lehoučká, rychle se složí i rozloží, je měk-
ká a můžete ji velmi jednoduše převézt třeba na chalupu. 

KOČÁREK
Není to levná záležitost, pravděpodobně zaujme jednu z nej-
vyšších položek. Rozhodně se ale nevyplatí na něm šetřit. Ko-
čárek musí být hlavně bezpečný, dostatečně velký a praktický. 
Bude sloužit vámi miminku. 
Potřeby miminka se s jeho věkem liší. A tak vás možná čeká 
častější obměna. Toho se vyvarujete v případě, že koupíte ko-
čárek kombinovaný. Sice si na začátku připlatíte, ale když si 
vše propočítáte, možná celkově ušetříte. K dostání jsou dvoj 
či trojkombinace. Dvojkombinace má univerzální rám, hlubo-
kou korbičku, kterou lze vyměnit za sportovní sedačku. Troj-
kombinace navíc ještě obsahuje autosedačku. 
Hluboký kočárek využijete cca do 9 měsíců věku. Proto je nut-
né, aby byla korbička dostatečně velká, neměla by být kratší 
než 80 cm. Počítejte také s tím, že v zimě se do ní musí vejít 
i fusak a další věci, které jí uberou na rozměrech. 
Větší děti už se budou chtít rozhlížet, pro ně je ideální kočá-
rek sportovní. Protože dítko už bude čiperné a bude mít ten-
denci i  vylézat, musí mít bezpečnostní pás, polohovatelnou 
sedačku, aby si mohlo i zdřímnout. Tzv. golfky se vám budou 
hodit při cestování třeba na dovolenou. Jsou lehoučké, sklad-
né a dobře se skládají. 
Při výběru se zajímejte také, jak jsou velká kola, jaké mají 
pneumatiky atd. Záleží totiž, zda rádi vyrážíte do  přírody 

a terénu, nebo se pohybujete výhradně po městě. Kolečka se 
vybírají buď pevná, či natáčivá, která lehce umožňují vybírat 
zatáčky. Kromě klasických čtyřkoláků se dnes vyrábějí i tříko-
láci. 
Důležitá je také hmotnost, protože ne každý má možnost vý-
tahu a vy možná budete muset někdy kočárek tahat do scho-
dů. 

KONSTRUKCE
Další důležitou věcí je způsob otevírání postýlky. Klasikou je 
stahovací bočnice. Může být stahovací z  jedné nebo dokon-
ce i  z obou stran. Vám se tak bude dobře s miminkem ma-
nipulovat. Další možností jsou postýlky, které mají celý bok 
odnímatelný. Má výhodu v tom, že když ho zcela odendáte 
a postýlku přisunete k vaší posteli, budete mít pocit blízkosti. 
Navíc je dítě chráněno z ostatních stran. Je to varianta pro ty, 
kteří chtějí spát s dítětem v posteli, ale bojí se, aby nespadlo. 
Pro větší děti jsou dobré postýlky, z nichž lze odstranit příč-
ky. Záleží na vás, kolik jich vysunete, čímž batoleti poskytnete 
možnost, aby samo vylezlo ven.

CHŮVIČKA
Neměla by chybět v žádné výbavičce novorozenců. Dodá vám 
jistotu, že je miminko v pořádku, i když nejste zrovna vedle 
něj. Ohlídá ho a hned vám dá vědět, když není něco v pořád-
ku. Hlas přenese i do vedlejší místnosti, a tak víte, zda zrovna 
nepláče. Některé mají i videoznáznam, a tak ho nejen slyšíte, 
ale i vidíte. Dokonce můžete pomocí mikrofonu na děťátko 
hovořit. 
To vše ovlivní váš výběr a cenu. Záleží na vás, jaké máte pre-
ference. Zajímejte se také o dosah, ale i kvalitu záznamu. Při-
platíte si i za další doplňkové funkce. Klasické chůvičky mají 
dosah cca 500 až 1000 m. Pokud ale je mezi vámi překážka, 
například zeď, vzdálenost bude kratší. Některé chůvičky do-
vedou i vysílat noční světlo, zahrát ukolébavku či zjistit, jaká 
je v místnosti teplota. 

A CO TAKHLE CHYTRÁ PONOŽKA?
Každý rodič zná ten pocit, kdy v noci jeho dítě spí. Spí (se mu) 
dobře? S chytrou ponožkou to víte…
Dětské chůvičky tu jsou už dlouho, ale ponožka otevírá 
jejich novou podkategorii. Zdokonaluje to, co funguje, 
a rozšiřuje, na co se zapomíná. Nejenže sleduje skutečně 
důležité informace – tepovou frekvenci i hladinu kyslíku 
v  krvi dětí pomocí pulzní oxymetrie –, ale zaznamenává 
i  spánkové trendy dítěte, jako jsou délka spánku, počet 
probuzení během noci, kvalitu spánku. Díky propojení 
s dětskou smart chůvičkou zajistí nejen přenos zvuku, ale 
zároveň i  obrazu. Díky obrazu v  HD kvalitě budete vždy 
vědět, co se v místnosti děje. Dětská smart chůvička vás jen 
tak ve  štychu nenechá, protože má skvělý dosah a nemá 
tendence k rušení signálu.
Sympatický je i  režim nočního vidění, díky kterému na dítě 
krásně vidíte i ve tmě. Nechybí ani oboustranný přenos. Po-
kud se tedy miminko začne probouzet, můžete ho přes smart 
chůvičku zkusit nejdřív uklidnit svým hlasem. Překážku netvo-
ří ani zvýšená hlučnost v místě, kde chůvičku máte, stačí si jen 
přizpůsobit hlasitost na přístroji.
Právě tím dává rodičům komfort většího klidu. Protože mi-
minko v bezpečí dělá klidnějšího rodiče. A protože spokoje-
nější rodič znamená šťastnější miminko. Ostatně v  nedávné 



Pocit jistoty 
během spánku 
vašeho dítěte
Člověk je jako malířské plátno pocitů. 
Někdy milujeme, někdy nenávidíme. 
Občas přijde radost, nebo smutek, 
ale strach a stres tu jsou neustále. Jde 
o  základní lidské emoce, ty nejstarší 
a nejzakořenější. Strach a stres se stup-
ňují o to víc s příchodem dětí. 
Dají se na to brát farmaka, anebo si pořídit 
chytré technologie. 

Každý rodič zná ten pocit, kdy v noci jeho dítě spí. Spí (se mu) dobře? 
S Owletem to víte… Dětské chůvičky tu jsou už dlouho, ale Owlet ote-
vírá jejich novou kategorii, protože posouvá hranice funkčnosti a použitých 
technologií.. Zdokonaluje to, co funguje, a  rozšiřuje, na co se zapomíná. Nejenže 
sleduje skutečně důležité informace – tepovou frekvenci i hladinu kyslíku v krvi dětí pomocí pulzní oxymetrie –, 
ale zaznamenává i spánkové trendy dítěte, jako jsou délka spánku, počet probuzení během noci, kvalitu spánku.
Právě tím dává rodičům komfort většího klidu. Protože miminko v bezpečí dělá klidnějšího rodiče. A protože spo-
kojenější rodič znamená šťastnější miminko. Ostatně v nedávné studii až 94 % rodičů uvedlo, že chytrá ponožka 
Smart Sock od Owlet zmírnila jejich úzkost a umožnila jim v noci lépe spát.
Společnost Owlet Baby Care nezaložili před 10 lety vědci mimo realitu, ale tým rodičů. Jejich vizí bylo a je poskyt-
nout rodičům ty správné informace ve správný čas, a tím získat větší pocit jistoty a bezpečí na cestě rodičovství. 
Oslovili už přes 1 milion rodičů na celém světě a další přibývají.

www.owlet-care.cz

Výhody:
•   Zatímco jiné chůvičky nabízejí audio nebo vizuální informace o tom, co se děje s vaším dítětem, to nejdůleži-
tější o jeho stavu neprozradí. Pouze chytrá ponožka Smart Sock 3 od Owlet přesahuje možnosti 
klasických chůviček.
•   Jde o první smart zařízení, které sleduje tepovou frekvenci a hladinu kyslíku.
•   Jiné produkty se spoléhají na neznámé nebo nepřesné metody, chytrá ponožka využí-
vá osvědčenou technologii pulzní oxymetrie, která je prokazatelně bezpečná a přesná.
•  Chytrá ponožka Smart Sock 3 posky-
tuje přesné informace o  spánku dítěte 
v okruhu až 30 m od základny.
Základní výbavu představuje chytrá po-
nožka Smart Sock 3. Pokud svítí zeleně, 
jsou veškeré hodnoty v normě. Pokud se 
však naměřené hodnoty pohybují mimo 
přednastavené rozsahy, rozsvítí se čer-
veně a  upozorní rodiče prostřednictvím 
zvukového signálu a  mobilní aplikace. 
Ponožka Smart Sock 3 padne těm nej-
menším a  nejzranitelnějším dětem – od 
2,2 do 13,6 kg.
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studii až 94 % rodičů uvedlo, že chytrá ponožka zmírnila jejich 
úzkost a umožnila jim v noci lépe spát.

VÝHODY:
• Jde o první smart zařízení, které sleduje tepovou frekvenci 

a hladinu kyslíku.
• Využívá osvědčenou technologii pulzní oxymetrie, která je 

prokazatelně bezpečná a přesná.
• Poskytuje přesné informace o  spánku dítěte v  okruhu až 

30 m od základny.
• Dětská smart video chůvička umožňuje přenos zvuku přes 

internet a dává  možnost komunikovat v obou směrech 
• Potěší vás funkce nočního vidění, díky kterému na dítko uvi-

díte i při vypnutém světle 
• Sledujte zdraví miminka se senzorem teploty

HRAČKY
Holka, nebo kluk? V obchodech najdete obvykle hračky roz-
dělené do sekcí pro chlapce a děvčata. Dnes se toto kritérium 
však smazává. Proč by si dívenka nemohla hrát s  traktorem 
nebo vláčky? Dopřejte jí to, pokud ji baví třeba autíčka. A že 
se to pro ni nehodí? Nikdy nevíte, jestli z ní nevyroste budoucí 
řidička kamionu. 

VĚK
Hračky mají motivovat představivost a vzbuzovat zvědavost. 
Podporujte jeho zájem. Hračky nemají být příliš složité, ale 
zároveň ne příliš jednoduché. Měly by ho motivovat, aby 
se nenásilnou formou naučilo něco nového. S  věkem roste 
i složitost hraček, která podnítí jeho vývoj. Vždy tedy dbejte 
na vyjádření výrobce, od jakého věku je hračka vhodná. Nejen 
že by si s hračkou neporadilo, ale mohlo by si ublížit, napří-
klad vdechnout nějakou částečku. 

NOVOROZENEC 
Zdá se vám, že malé sotva narozené miminko si nepotřebuje 
hrát? Omyl. Nyní jste jeho hračkou vy. Seznamujte se, podá-
vejte mu prsty, nechte se osahávat, očichávat, mluvte na něj, 
zpívejte, vnímejte se navzájem. 

2 AŽ 6 MĚSÍCŮ
Doba, kdy se děťátko rozkoukává, začíná rozeznávat předmě-
ty, barvy, tvary. Zajímá se o okolí, o to, co se kolem něj děje. 
Rozvíjí se sluch i hmat. Dítě ochutnává, ožužlává, potřebuje 
pozorovat, poslouchat i osahávat. Ideální pro něj jsou všelija-
ká chrastítka, která nutí miminko hýbat ručičkami a následně 
vydávají zvuk. Oblíbené jsou hrací kolotoče, gumové hračky, 
vše, co je slyšet. Doporučují se výrazné barvy a pestré vzory.

6 MĚSÍCŮ AŽ ROK
Postupně se zlepšuje jemná motorika. Dítě vás může překva-
pit svou aktivitou, sedá si, leze, pokouší se chodit, napodobu-
je zvuky a potřebuje zabavit. Tady už je fajn zvolit interaktivní 
hračky vydávající zvuky, hračky, které se pohybují, otevírají… 
Zaujmou ho skládačky, obrázkové knížky, míčky, dřevěné či 
plastové kostky, hračky s tlačítky. Dítěti rostou zoubky, proto 
mu pořiďte kousátko, které mu uleví od bolesti. 

1 AŽ TŘI ROKY
Dítě se rychle rozvíjí, a to jak fyzicky, tak psychicky. Učí se cho-
dit, mluvit, dokáže postupně i sestavovat delší věty. Rádo se 

přitulí k plyšákovi. Jako mazlíčka i hračku dohromady můžete 
pořídit látkovou panenku. Zaměřte se na  jemnou motoriku 
a na hračky, které rozvíjejí koordinaci pohybu. Pastelky, pa-
nenky, auta, odrážedla, hudební nástroje, tahací hračky, kbe-
líčky na pískoviště, kostky, ale také puzzle, kostky... Jistě ocení 
dřevěné hračky, děti tohoto věku milují třeba dřevěné sklá-
danky. V  tomto věku můžete dítěti dopřát už první hračky, 
kde se bude učit rozpoznávat tvary, barvy…

3–6 LET
Rozvíjejte předškoláky. V tomto věku už se učí kontaktu s dal-
šími dětmi v rámci kolektivu. Dobře jim poslouží stavebnice, 
zvířátka, puzzle vhodné k věku, pexeso. Nechte děti malovat, 
kupte jim pastelky, omalovánky, ale také navlékací korálky. Je 
dobré, když si budou trochu lámat hlavu jednoduchým hlavo-
lamem, naučí se používat dětské nářadí. 
Děti se v tomto věku rády zavírají do světa fantazie a hlavně 
se intenzivně rozvíjí jejich myšlení. Rády napodobují dospělé, 
a  tak s vámi budou vařit v dětské kuchyňce, stloukat hřebí-
ky dětským kladívkem, budou si hrát s panenkami. Oblíbí si 
domečky, auta, milují figurky, postupně můžete zařazovat 
i vystřihovánky. Nezapomínejte také na společenské hry. Ide-
ální jsou také stavebnice či logické hry, u kterých jsou nucené 
přemýšlet. Dítě dokáže sportovat, nejedno se naučí skvěle ly-
žovat. Začněte kolem nebo koloběžkou. 

VYRÁŽÍME DO LÉKÁRNY…
Pokud myslíte, že už máte nakoupeno, opak je pravdou. Vy-
rážíme do lékárny…
• Mastička na  popraskané bradavky – Často zachrání prsa, 

a tím i kojení.
• Mastička na prdelku – Každá maminka si oblíbí jinou, ale 

chybět určit nesmí nikde.
• Olejíček nebo tělové mléko – Obzvláště pokud má miminko 

problém se suchou kůží, je to nutné.
• Tyčinky a čištění nosíku a oušek – Pozor, miminkům se ty-

činkou nezajíždí do ouška, čistí se jen kraj a záhyby ušního 
lalůčku!

• Rektální rourka – Pomáhá na prdíky přímo zázračně.
• Dudlík – Prvním, co byste při výběru šidítka pro své dítě měli 

sledovat, je jeho velikost. Vyrábí se totiž dudlíky pro mimin-
ka ve věku 0 až 6 měsíců, 6 až 12 měsíců a 12 až 18 měsíců. 
A dokonce se dají sehnat i speciální dudlíčky pro předčas-
ně narozené děti nebo děti s nízkou porodní váhou. Rozdíl 
ve velikosti jejich pusinky je značný, tudíž správná velikost 
dudlíku snižuje riziko deformace patra či zoubků

• Kojenecká láhev – Je dobré ji mít doma jen pro vlastní klid.
• Co se tyká saviček, pro novorozence jsou nejvhodnější dud-

líky s pomalým průtokem, u starších dětí, které si již na kr-
mení z lahvičky zvykly, lze zvolit dudlík s rychlejším průto-
kem.

• Teploměr – Digitální – nebo rychloběžka a nejlépe ušní.
• Líh nebo jodisol na pupík – Každá porodnice vám doporučí 

něco jiného – takže se zeptejte…
• Buničité čtverečky na čištění pupíku – Totéž, každá porodni-

ce to vidí jinak, někde doporučují tyčinky…
• Sirup proti teplotě a bolesti – Je dobré mít ho doma v lékárnič-

ce, většinou je potřeba po očkování. Je lepší dát miminkům lék 
proti bolesti, než ho nechat při silnější reakci trápit…

• Odsávačka hlenů – Na trhu je mnoho modelů, některý by 
měl určitě skončit u vás.
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POKOŽKU
KŮŽE NOVOROZENCE A KOJENCE JE VELMI CITLIVÁ, MÉNĚ ODOLNÁ VŮČI VLIVŮM 

ZEVNÍHO PROSTŘEDÍ. PROTO SPRÁVNÁ PÉČE O POKOŽKU A MINIMALIZACE 
NEPŘÍZNIVÝCH VNĚJŠÍCH VLIVŮ JSOU PRO ZDRAVÍ DÍTĚTE OPRAVDU DŮLEŽITÉ. 
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PPro ošetřování dětské pokožky platí určitá specifika. Hlavní zása-
dou je používání kosmetických přípravků speciálně určených pro 
dětský věk. V dnešní době maminky preferují kvalitní kosmetiku, 
bez parfemace, bez konzervačních látek a  v BIO kvalitě. Velmi 
oblíbené v péči jsou krémy s výtažky z léčivých rostlin, například 
s měsíčkem lékařským, který napomáhá chránit a obnovovat po-
vrch pokožky dítěte a dodává jí potřebnou hydrataci. 
Samozřejmě je vhodné minimalizovat kontakt dráždivých látek 
s kůží dítěte. To se týká jednak různých saponátů, laků, barev, che-
mických látek… Nesmíme ale zapomínat také na zbytky pracích 
prášků v oblečení. K praní dětského prádla by měly být používány 
speciální prací prášky pro citlivou pokožku a prádlo by mělo být 
důkladně mácháno.  

PŘEBALOVÁNÍ DÍTĚTE
Časté přebalování je důležité v ochraně citlivé dětské pokožky před 
agresivním působením moči a stolice. Důsledná péče o plenkovou 
oblast je nejlepší prevencí vzniku opruzenin a infekce pokožky. 
Dále je nutné pečlivé očištění pokožka od zbytků moči a stolice. 
Voda a žínka v tomto směru splní naprosto svůj účel. Lze také po-
užívat dětské textilní ubrousky. Tyto jsou napuštěny dětským čis-
tícím mlékem, které umožňuje odstranění nečistot i zbytků tuků 
ze stolice. Některé ubrousky navíc 
obsahují antibakteriálně působící lát-
ky či látky s hydratačním účinkem. Při 
čištění genitálu pamatujeme na zása-
du čistění zepředu dozadu, zejména 
u  děvčátek, aby nedošlo k  průniku 
choroboplodných zárodků do pochvy. 
Dbáme na pečlivé očištění a vysušení 
nejenom genitálu, ale také všech kož-
ních záhybů (třísla, u chlapečků záhy-
by pod šourkem a penisem). Je vhod-
né ponechat dítě krátce rozbalené. 
Před zabalením ošetříme pokožku 
preventivně vhodnou mastí proti 
opruzeninám, která vytváří ochran-
nou vrstvu a  zabraňuje působení 
dráždivých látek na pokožku. K ošet-
ření zadečku používejte prověřený produkt, který obsahuje mimo 
masťového základu také účinnou látku, která podporuje hojení. 
Moč i stolice způsobují na pokožce mikroskopické trhlinky, který-
mi se otevírá cesta pro vznik opruzenin a infekcí. Proto je nutný 
obsah látky (nejlépe dexpanthenolu), jež přispívá k rychlému ho-
jení těchto trhlinek. 
Na závěr zabalíme dítě do čisté pleny. 

OPRUZENÍ A PLENKOVÁ DERMATITIDA
Častým kožním problémem novorozeneckého a  kojeneckého 
věku je vznik opruzenin. Jedná se o zarudnutí a vyšší vlhkost kůže 
v místech zvýšeného mechanického tření – tedy v kožních záhy-
bech, v tříslech, pod zadečkem. Opruzeniny vznikají častěji v hor-
kém počasí a u obézních dětí.
Závažnějším problémem je vznik zánětlivého postižení kůže – 
plenkové dermatitidy. V  místech postižení je pokožka lesklá, 
zarudlá až připomínající popáleninu. Přítomny mohou být také 
červené pupínky, otok a šupinky. Průběh infekce je často kolísa-
vý, s periodami zlepšování a zhoršování. Maximum příznaků bývá 
v místech největšího kontaktu pokožky s plenou – na zadečku, 
na vnitřních plochách stehen, na stydké kosti, u chlapečků na šo-
urku, u děvčátek na zevním genitálu. Méně častou variantou této 

vyrážky je zarudnutí při okrajích plen. Zde se kromě vlhka uplat-
ňuje mechanické dráždění plastikového okraje pleny. 
Aby k tomu nedošlo, je potřeba dodržovat již zmíněná preventiv-
ní opatření. Ještě jednou si je krátce shrneme:
1.  častá výměna plen – nejméně 7 x denně, u novorozenců ještě 

častěji
2.  důsledná očista genitálu od  zbytků moči a  stolice textilními 

ubrousky, které odstraňují i tukové partikule ze stolice
3.  používání ochranné masti určené pod plenky, event. masti proti 

opruzeninám
4.  používání kvalitních nedráždivých plen s efektem suchého 

povrchu

KOUPÁNÍ
Většina dětí se z pobytu v příjemné teplé vodě raduje. Pokožka 
novorozence je velmi tenká a málo odolná vůči vlivům zevního 
prostředí. Působením vody se snadno rozmočí. Koupel novoro-
zence by proto měla být krátká, cca 5 minut.
Před vlastním koupáním je důležité si vše v klidu připravit. Teplota 
v místnosti by měla být alespoň 22°C, lépe 24–25 °C. Do vaničky 
nalijeme 10–15 cm vody o teplotě 37–38 °C. Teplotu vody je nutné 
ověřit teploměrem. Před koupáním očistíme genitál dítěte stejně 

jako při přebalování. 
Čistou žínkou namočenou pouze 
v teplé vodě nejprve omyjeme obličej 
dítěte. Poté je možné do vody přidat 
dětskou koupel či použít dětské mý-
dlo. K mytí nejsou v žádném případě 
vhodná běžná mýdla, která pokožku 
nadměrně vysušují. Pro novorozen-
ce je vhodné použít speciální dětské 
koupele bez obsahu mýdla, eventu-
elně s  přídavkem oleje. Zabráníme 
tak nadměrnému vysušování pokož-
ky. Vlásky novorozence jsou krátké 
a  jemné, nevyžadují zvláštní šampó-
ny. Omýváme je stejně jako tělíčko 
nedráždivým přípravkem dětské kou-
pele. Při koupání kojenců a  starších 

dětí lze použít dětská mýdla. Na rozdíl od běžných mýdel jsou 
tato nedráždivá a obsahují hydratační složky (glycerin, oleje), kte-
ré brání nadměrnému vysušování pokožky. K mytí vlasů u starších 
dětí používáme různé druhy šampónů. Dětské šampóny při ná-
hodném zanesení do očí tolik nedráždí. Vlásky stačí mýt zpravidla 
1 x týdně. Po koupeli dítě opatrně, ale pevně uchopíme a přene-
seme na připravenou osušku. Jemně, ale důkladně ho osušíme, 
pokožku v žádném případě netřeme. Zvýšenou pozornost věnu-
jeme vysušení kožních záhybů, bráníme tak jejich zapaření. Zevně 
otřeme uši a dle potřeby vyčistíme nos. 

OŠETŘENÍ POKOŽKY PO KOUPELI
Po koupeli je nutné pokožku děťátka ošetřit dětským olejíčkem 
nebo dětským pleťovým mlékem. Dětské oleje nanášíme v malém 
množství na pokožku celého těla. Vytváří se tak na ní ochranná 
vrstva, která brání nadměrnému vysušování. Některé oleje obsa-
hují navíc výtažky z bylin. Existují také olejové gely obdobného 
účinku. Z celé řady výrobků na trhu je třeba vybrat pro každého 
individuálně vhodný preparát. Místo olejíčku po koupeli lze po-
užít dětská pleťová mléka a krémy. Také ony pokožku hydratují 
a chrání před vysušením. Aplikují se v tenké vrstvě na celé tělíčko. 
Opět dáváme přednost krémům přírodním a v bio kvalitě 
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VVýživa v  prvních třech letech dost podstatně ovlivňuje celý 
následující život dítěte, potažmo dospělého člověka. V  této 
době se velmi rychle vyvíjí, roste, rozvíjí se mozek. To všechno 
vyžaduje mnoho a mnoho energie, kterou mu musíme dodat 
správnou stravou. Vždyť jí spotřebuje až třikrát více než do-
spělý člověk. 

NEŽ PŘIJDE NA SVĚT
Na správnou výživu bychom měli myslet daleko dřív, než se 
miminko narodí. Každá nastávající maminka nyní vyživuje 
nejen sebe, ale i vyvíjející se plod. A když mu nezajistí vše po-
třebné, bude čerpat z jejích zásob. Což ohrožuje zdraví ženy. 
Neznamená to, že máme jíst za dva, ale strava by měla být 
pestrá, zdravá, čistá. 
Snažte se konzumovat čerstvé, sezónní a lokální potraviny, co 
nejméně pak těch průmyslově zpracovávaných. Zaměřte se 
na dostatek zeleniny, ovoce, kvalitních bílkovin, komplexních 
sacharidů, zdravých tuků a také vlákniny. Právě ta vám nyní 
bude hodně k užitku, protože vám dopomůže od zácpy, která 
trápí nejednu těhotnou ženu. Ve vašem jídelníčku by neměly 
chybět kysané mléčné výrobky, libové maso, ryby, vajíčka, obi-
loviny, semínka či ořechy. 
Naopak se vyhýbejte alkoholu, kávě, rychlému občerstvení, 
plísňovým sýrům či syrovému masu. Nepřehánějte to s pochu-
tinami typu chipsy apod. 

VE ZNAMENÍ MLÉKA
První rok života je, co se změn ve výživě týče, neskutečně pes-
trý. Mateřské mléko, pokračovací mléka, příkrmy, zkoušení 
nových chutí i potravin. Co kdy svému děťátku nabídnout?
Pokud vše funguje tak, jak má, a daří se vám kojení, pak máte 
první měsíce vystaráno. Miminko bude živo mateřským mlé-
kem, které mu dodá všechny živiny. Jestliže máte málo mléka 
či nějaké jiné potíže, pak přichází na  řadu náhradní výživa 
v podobě kojeneckého mléka. Nemusíte se bát ani si nic vyčí-
tat. Je to plnohodnotná náhrada obsahující veškeré vitamíny, 

minerální látky, probiotika. Miminku zajistí vše, co potřebuje. 
Mléko je základem výživy prvního roku života dítěte, a  tak 
zřejmě budete v  určitém období postupně zavádět i  mléko 
kojenecké jakožto doplňující potravu. Mléko, ať už mateřské, 
či kojenecké, bude důležitou složkou jídelníčku i v době, kdy 
do něj budete zavádět příkrmy. Musíme tomuto rostoucímu 
„torpédu“ (a  to nepřeháníme, protože růstově se dopředu 
opravdu řítí neuvěřitelnou rychlostí) zajistit veškeré potřeb-
né živiny. Právě mléko mu dodá důležité vitamíny a minerály, 
jako je vitamín D, vápník či železo. Až do tří let by mělo dítě 
konzumovat alespoň 330 ml mléka denně. 
Mateřské mléko  obsahuje řadu cenných vitamínů, minerálů 
a živin, mezi jinými i probiotika a prebiotika, která tvoří důle-
žitou součást střevní mikroflóry miminka. Proto je kojení tou 
nejlepší cestou výživy dítěte.

PROBIOTIKA – OBRANNÁ SÍLA ORGANISMU
Jsou to přátelské živé bakterie, které se usazují ve střevních 
stěnách, kde brání organismus novorozence proti škodlivým 
bakteriím pronikajícím do vnitřního systému dítěte. Pro boj se 
škodlivými bakteriemi ale potřebují spoustu energie. Tu jim 
dodávají prebiotika.

PREBIOTIKA – ENERGIE PRO PROBIOTIKA
Bez prebiotik, které dodávají probiotikům sílu bojovat pro-
ti škodlivým bakteriím, by probiotika nemohla dlouhodobě 
existovat. Proto je ve výživě dítěte důležitá přítomnost obou 
složek současně.

JAK PROBIOTIKA A PREBIOTIKA FUNGUJÍ?
Společně tvoří sehranou dvojku, která v bříšku miminka vy-
tváří vyváženou střevní mikroflóru. Co to znamená?
• Zlepšují zažívání,
• mají zásadní vliv na imunitu dítěte.
Pokud z jakýchkoliv důvodů kojení není možné, doporučuje-
me zvolit takové pokračovací mléko, které obsahuje obě tyto 
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složky – probiotika i prebiotika. Vhodně zvolené kojenecké 
mléko totiž může dítěti ulevit od  prdíků a  současně posílit 
jeho imunitu. Správnou funkci imunitního systému podporují 
vitamíny C a D.

PŮL ROKU
Kolem šestého měsíce věku postupně zavádíme i  nemléčné 
příkrmy. Neměla byste s nimi však začínat příliš brzy. Rozhod-
ně ne před čtvrtým měsícem. Ale ani příliš pozdě. Nejpozději 
s úderem půl roku. Začíná se sladkou zeleninou, ovocem, při-
dává se maso, vajíčka, postupně i obiloviny. 
Jako první zavádíme zeleninu. Oblíbená je mrkev, batáty, fe-
nykl, hrášek, můžete zkusit květák, brokolici, špenát či cuk-
etu. Postupně přidáváme maso, i to by mělo být různorodé, 
hlavně však libové. Zaměřte se na kuřecí, krůtí, králičí, ale ne-
vyhýbejte se ani masu červenému, zajistí dítěti hodně železa, 
které ke svému vývoji potřebuje. Dobré je hovězí či telecí. Za-
pomeňte ale na uzeniny. V další etapě přidáváme i obiloviny, 
rýži, pohanku… Jsou to skvělé zdroje energie plné důležitých 
vitamínů. Snažte se příkrmy nekořenit, nesolit. 
Podle odborníků bychom neměli z  dětského jídelníčku bez 
podložených potíží bezhlavě vyřazovat některé potraviny, 
protože se bojíme možných alergenů. Tím dítě ohrožujeme 
v tom, že mu nezajistíme potřebnou výživu, vitamíny… 
Dnes panuje trend vyhýbat se lepku. Maminky se často obá-
vají, že když zavedou do příkrmů potraviny s lepkem, ohrozí 
děťátko případnou celiakií. Lékaři uklidňují, že je to zbytečný 
strach. Potravinám s  obsahem lepku není třeba se vyhýbat, 
jen je zavádějte pomalu, postupně. 

1 ROK
Po prvním roce se vám výrazně uleví. Tedy za předpokladu, 
že vaše batole rádo a dobře baští. Jeho strava už je totiž dost 
podobná vašemu jídelníčku, pokud ovšem vy sami příliš ne-
hřešíte a  nestravujete se nevhodně. Dodržujete-li zdravou 
stravu, moc nekořeníte a nesolíte, pak si ušetříte hodně prá-
ce, protože dítku můžete nabízet podobná jídla. Stále však 
nezapomínejte na do-
statečný přísun mléka, 
pokud možno mateř-
ského. Místo koření 
používejte bylinky. Se 
solí buďte však velmi 
opatrní. 
Zkrátka nyní se jeho 
jídelníček výrazně 
rozšiřuje. Ale pama-
tujte, že není důležité 
pouze to, co dítě jí, 
ale také jak jí. Mělo 
by se seznamovat 
i  s  příborem a  snažit 
se jíst samostatně. 
Ve  dvou letech už by 
to mělo zvládat samo. 
Jak mu s tím pomoci? 
Jděte mu příkladem. 
To je nejlepší výchova. 
A tak ho neseparujte, 
ale stolujte společně 
celá rodina. 

Základem je tedy zelenina, kterou je dobré různě obměňovat 
a podávat ji také v různých konzistencích, syrovou, dušenou, 
pyré, v polévce... Z ovoce jsou vhodné hlavně druhy rostoucí 
u nás – jablka, hrušky, švestky atd. Ale můžete zkusit i exotic-
ké druhy, jako je pomeranč, ananas… jen je zařazujte pomalu 
a  jednotlivé druhy zvlášť, abyste případně odhalili možnou 
alergickou reakci na konkrétní druh. 
Jako zdroj bílkovin je ideální maso i ryby. Ty jsou navíc zdro-
jem důležitých omega-3 mastných kyselin. Nezůstávejte jen 
u jednoho druhu, dávejte mu ochutnat různé, ať už ve for-
mě sardinek, tuňáka ve vlastní šťávě, nebo lososa, pstruha…. 
Kvalitní bílkoviny najdeme také v luštěninách. Ani jim se ne-
vyhýbejte. Skvělá je červená čočka, která nenadýmá a není 
nutné ji předem namáčet. Za pár minut je uvařená. Dobré 
jsou mungo fazolky, fazole, čočka, hrách či cizrna známá 
jako římský hrách.
Z obilovin lze připravovat kaše, které mají děti tak rády. Důle-
žité látky dodají ořechy, ale s nimi velmi opatrně. Dítě je může 
vdechnout. Proto se podávají jako pasta. Zároveň pozor, mo-
hou to být silné alergeny, proto je zavádějte pomalu a vždy 
jen jeden druh. Z mléčných výrobků si dítě může pochutnat 
na tvarohu, čerstvých sýrech a podat mu můžete i tvrdý sýr. 
Stravu byste mu měla podávat pětkrát denně. Snídaně, oběd 
i večeře mají být plnohodnotné, aby dítě dostatečně zasytily 
a dodaly mu potřebnou dávku živin. Každý pokrm má být roz-
manitý, pestrý, obsahovat bílkoviny, sacharidy i zdravé tuky. 
Mezi hlavními jídly podáváme svačinky. Jsou to menší jídla, 
odlišná od snídaně či večeře. 

2–3 ROKY
Sfouklo vaše dítě dvě svíčky na narozeninovém dortu? Možná 
si to neuvědomujete, ale z hlediska výživy je to vcelku důleži-
tý krok. Nyní nemusí být výhradně na plnotučném mléku, ale 
můžete mu podávat také mléko polotučné. Nízkotučnému se 
však vyhýbejte. Zároveň už nyní nepotřebuje takové množství 
mléka jako dosud. Mléčné výrobky by mělo dostávat třikrát 
denně. A to v podobě mléka, jogurtu či čerstvého sýra atd. 

Jídelníček stále rozši-
řujeme. Jako úprava 
pokrmů je nejlepší va-
ření, dušení, pečení. 
Stále buďte obezřetní 
se solí. Místo ní raději 
zvolte bylinky, kte-
ré jako skvělé koření 
mnohdy sůl podstatně 
zastoupí. Nezapomí-
nejte na  pitný režim. 
V tomto věku by mělo 
dítě denně vypít více 
než litr tekutin. Ide-
ální je voda, dětské či 
bylinkové čaje. Snažte 
se je nedoslazovat. 
Tříleté dítě už by 
mělo dokázat zcela 
samo a  kultivovaně 
jíst. Začíná docházet 
do  mateřské školy. 
Tak ať je na ni dobře 
připraveno. 
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“Jediný text Václava Havla

věnovaný dětem.”

NOVÉ
VYDÁNÍ

Václav Havel
& Jiří Sopko

PIŽĎUCHOVÉ

328 Kč

Česko-anglické vydání

Vyprávění, které Václav Havel napsal v sedmdesá-

tých letech do sborníku jednoho velkého němec-

kého nakladatelství, jež vydalo českým zakázaným 

spisovatelům knížku pohádek. 

Václav Havel tehdy dlouho tvrdil, že pohádku pro 

děti napsat nemůže. Za prvé proto, že nic takového 

neumí, za druhé proto, že špatně vyslovuje hlásku 

r a v pohádkách se to jen hemží samými drrraky, 

prrrinceznami, čarrroději, trrrpaslíky a podobnými 

potvorrrami, a za třetí proto, že nemá čas, neboť 

musí v pivovaru koulet sudy s pivem. 

Ale jak v knížce uvidíte, nakonec vše skvěle vyřešil, 

protože vymyslel novou pohádkovou bytost bez r. 

Pižďuchy do knížky namaloval a klotovými rukávy 

opatřil skvělý malíř a dobrý přítel Václava Havla Jiří 

Sopko.
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Dětská příloha

PROBLÉMY, 
KTERÉ DĚTI TRÁPÍ…

NENÍ NIC HORŠÍHO, NEŽ KDYŽ NÁM DÍTĚ PLÁČE A MY NEVÍME,  
CO HO TRÁPÍ. POJĎME SE PODÍVAT NA PŘÍČINU NEJČASTĚJŠÍCH  

DĚTSKÝCH PROBLÉMŮ… 
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SSUCHÉ OKO…
Slzy jsou komplexní směs  vody, která tvoří 99 %, bílkovin 
a  organických sloučenin. Tato směs  oko zvlhčuje, odplavuje 
nečistoty, pomáhá stabilizovat vidění a chránit proti infekci. 
Pokaždé, když mrkneme, pokryjí slzy rohovku (tedy přední 
část očí) a poskytnou jí zvlhčení nezbytné ke zdraví očí. Pro-
blém je, když oči netvoří slz dostatek, když je kvalita slz špat-
ná nebo když se slzy příliš rychle vypařují. Oči jsou pak suché 
a dochází k jejich podráždění, nebo i zánětu.
Suché oko může trápit i dětské pacienty. Děti si stěžují na po-
cit, že jim něco spadlo do oka, oči je pálí a jsou celkově pod-
rážděné. Rodiče si mohou toho, že není vše v pořádku, všim-
nout díky začervenání, citlivosti na světlo a častějšímu mrkání. 
Mnoho z nás má zkušenosti se suchým okem např. po delší 
práci na počítači nebo sledování televize. 
Výše uvedené příznaky je velmi důležité nepodceňovat. Po-
kud si dítě stěžuje pravidelně, snažte se nejprve vypozorovat 
příčinu (například návštěva bazénu, hraní na počítači). Pokud 
ji najdete, před danou aktivitou můžete dítěti preventivně 
dávat tzv. umělé slzy. Tedy kapky, které oko zvlhčují, chrání 
a nahrazují porušený slzný film. Kvalitní výrobky je možné po-
užívat už pro děti od dvou let. Použít je můžete i při akutním 
podráždění. V  tom případě několik minut poté, co je dítěti 
dáte, ověřte, zda u něj došlo k úlevě. Při dlouhodobých potí-
žích je na řadě konzultace s očním lékařem, aby vyloučil váž-
nější příčinu (například infekci). Patrně vám doporučí kvalitní 
oční kapky.

JAKÉ JSOU DALŠÍ PORUCHY ZRAKU?

Mezi základní refrakční vady patří krátkozrakost, dalekozra-
kost, astigmatismus a stařecká vetchozrakost neboli presbyo-
pie. Všechny tyto refrakční vady se řeší dioprickou korekcí 
brýlemi, případně kontaktními čočkami. Alternativou pak 
jsou laserové a nitrooční operace zbavujících závislosti na brý-
lích. A jak poznáme, že s našima očima není něco v pořádku?
Existuje nepřeberné množství známek a příznaků poruch zra-
ku a očních onemocnění. Pokusíme se uvést alespoň některé 
z možných příznaků. Pokud se u vás vyskytuje jedna či více uve-
dených známek, je nejspíše na čase objednat se na prohlídku.
• zamlžené, rozmazané či dvojité vidění
• náhlá, těžká bolest očí či opakující se bolest v oku nebo ko-

lem oka
• záblesky světla nebo náhlé světlé plovoucí skvrny před očíma
• duhy nebo světelné kruhy kolem zdrojů světla (např. po-

uliční lampy)

• neobvyklá, či dokonce bolestivá citlivost na  světlo nebo 
osvětlení

• oteklé, červené oči
• změny barvy duhovky
• svědění, pálení nebo těžký výtok z očí
• jakákoliv náhlá změna vidění
• bolesti hlavy
Dalšími náznaky možných problémů se zrakem mohou být 
obtíže při provádění každodenních aktivit.
• potíže při chůzi na nepravidelných nebo nerovných površích
• váhavá chůze, pomalá a opatrná chůze po schodech
• špatné uchopování předmětů v důsledku špatného nasmě-

rování rukou
• provádění určitých činností (např. čtení, sledování televize, 

jízda autem, atd.) odlišným způsobem než v minulosti
• obtíže při identifikování tváří nebo předmětů
• přibližování novin, knih, textu na displeji a podobně příliš 

blízko k obličeji nebo pod jiným úhlem
• méně jasné psaní či potíže psát přesně na řádku
• problém s přesným určováním barev
• obtíže s  krájením a  servírováním jídla, nalévání nápojů 

do sklenic či hrníčků
• a mnohé další
KRÁTKOZRAKOST (také nazývaná myopie) je stav, kdy se blíz-
ké objekty jeví jasně, zatímco vzdálené objekty rozmazaně. 
V oku dochází k zaměření světla před sítnicí, místo na sítnici.
DALEKOZRAKOST (také zvaná hyperopie) je refrakční chybou, 
kdy jsou vzdálené objekty viděny jasněji než objekty blízké. 
Pro jedince s výraznou hyperopií může být vidění rozmazané 
u objektů v jakékoliv vzdálenosti.
ASTIGMATISMUS je stav, kdy oko nezaměřuje dopadající svět-
lo rovnoměrně na sítnici. To může vést k rozmazanému vidění 
či k vidění objektů jakoby roztaženě.
PRESBYOPIE je porucha související převážně s věkem pacien-
ta, kdy se schopnost zaostřovat nablízko jeví obtížnější. Oko 
stárne a čočka již těžko mění tvar tak, aby oko mohlo jasně 
zaostřit na blízké objekty.
První tři vady zraku se mohou vyskytnou u osob v jakémkoliv 
věku. Často postihují i  malé děti. Poslední jmenovaná pres-
byopie se objevuje spíše u starších lidí nad 35 let. Refrakční 
chyby mohou být opraveny pomocí brýlí, kontaktních čoček 
nebo operace.

OTITIDY – NEJČASTĚJŠÍ  
INFEKČNÍ NEMOC U DĚTÍ
Záněty středního ucha neboli otitidy (otitis media) patří mezi 
nejčastější infekční onemocnění v  dětském věku. Propukají 
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Ortopedické podlahy se dají skvěle využít pro nácvik stoje, chůze a dobré 
rovnováhy, přispívají ke správnému vývoji dětské nohy a podporují zejména 
smyslové vnímání. Každý kousek je originál s jiným typem povrchu imitující 
přírodní materiály (např. šišky, kameny, klacky, klády, či jemnou trávu, luční louku, 
ale i mušle, kokos, vejce, a mnohé další.), přičemž do sebe všechny kousky zapadají 
jako puzzle. Děti si tak mohou dle své fantazie poskládat vlastní chodníček 
a zároveň u toho potrénovat jemnou motoriku a tím pádem i rozvoj řeči. 
„Chůze či správné cvičení na ortopedických podlahách také dobře funguje jako 

prevence vzniku např. plochonoží, propadení příčné či podélné 
klenby, či u dětí může předcházet vzniku valgózních kotníků 
či kolen,“ vyzdvihuje Mgr. Soňa Barvenčíková, fyzioterapeutka 
z ordinace Fyzionožka ve Veltrusech se zaměřením na dětskou 
podologii. Pro děti může být taková chůze po podlahách zábavou, často ani nepostřehnou, že 
cvičí. S dětmi také můžete na podlahách cíleně hrát nejrůznější pohybové hry, např. Twister, Pán 
čáp ztratil čepičku či Škatulata hejbejte se.
O benefi tech ortopedických podlah hovoří již i fyzioterapeuti, kteří je čím dál častěji využívají 
při terapiích převážně dětských klientů. „Ortopedické podlahy jsou jednou z hlavních součástí 
naší ordinace Fyzionožky. Využívám je nejen k jejich původnímu účelu, ale také ke vtáhnutí dětí 
do hry a samotné terapie. Často se stává, že malí dětští klienti přichází s ostychem. Již pouhým 
sestavováním a hraním si s podložkami děti ukážou mnoho ze svého pohybového projevu. 
Pozoruji chůzi, pohyb v prostoru, manipulaci s předmětem, zvedání a vyndávání podložek 
z krabice, i to, jak děti dělají dřep nebo jak sedí,“ sdílí své zkušenosti fyzioterapeutka Barvenčíková.
V nabídce se nacházejí měkké, tvrdé i 3D balanční podlahy, které se doporučuje kombinovat. 
Mu�  k má navíc variantu mini dílků, díky kterým si děti mimo jiné procvičují i jemnou motoriku. 
Je ale důležité vybrat vhodnou strukturu i tvrdost dle věku a případně i daného zdravotního 
problému. Nejmenší děti si na jemných površích trénují zvládání lehkých překážek, starší děti 
a dospělí si navíc například na 3D balančních podlahách procvičují stabilitu, rovnováhu, koordinaci 
a posilují střed těla.

Ortopedické podlahy Mu  k zakoupíte na e-shopu www.spokonozka.cz. Pro více 
informací, jak podlahy využívat sledujte naše stránky www.fyzionozka.cz.

Zdravá chůze na ortopedických podlahách Mu�  k

Mu�  k Medium 2
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především počátkem zimního období. V  té době se nejvíce 
vyskytují různé respirační patogeny, např. viry oslabující imu-
nitní systém, a pneumokoky snáze vnikají do těla. Podle od-
borných odhadů tři čtvrtiny všech dětí minimálně jednou one-
mocní akutním zánětem středního ucha ještě před dosažením 
třetího roku života. Děti, které poprvé onemocní akutním 
zánětem středouší před dvanáctým měsícem věku, často trpí 
otitidami opakovaně. Středoušní zánět  se nejčastěji objevuje 
mezi šestým měsícem až šestým rokem věku. Více přitom po-
stihuje chlapce než dívky.
Otitidy jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěv u dětského 
lékaře a zároveň patří k nejběžnějším příčinám chirurgických 
zákroků u dětí v západních zemích. Že se jedná o velmi čas-
té onemocnění, potvrzuje i  výsledek výzkumu provedeného 
v pěti zemích Evropské unie, který ukázal, že na každých tisíc 
dětí připadá ročně až 268 návštěv u lékaře právě kvůli zánětu 
středního ucha. Ten zahrnuje různé zánětlivé infekce střed-
ního ucha a podle příznaků, závažnosti a délky trvání se dělí 
do několika kategorií na akutní nebo chronické záněty střed-
ního ucha, opakované otitidy a záněty doprovázené výtokem. 
Prudké hnisavé středoušní záněty se projevují typickými lokál-
ními i celkovými příznaky. Pokud jde o lokální příznaky, jedná 
se nejčastěji o bolest, hnisavý výtok z ucha či přechodnou ne-
doslýchavost. Mezi celkové příznaky patří teplota, nechuten-
ství, zvracení nebo průjem. Při vyšetření otoskopem (ušním 
zrcátkem) je rovněž patrný vyklenutý zarudlý bubínek, pře-
devším jeho zadní polovina. Otitidy dětem mnohdy přinášejí 
velkou bolest, nepohodlí a způsobují jim i jejich rodičům stres. 
Onemocnění může mít také negativní dopad na kvalitu živo-
ta dětí, a to nejen v průběhu nemoci, ale i po jejím vyléčení. 
V případě komplikací (například přetrvávající nedoslýchavos-
ti) mohou být ovlivněny komunikační schopnosti dítěte. 

PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ
Na vzniku akutního hnisavého středoušního zánětu se podílí 
velké množství faktorů. K nejběžnějším patří infekce, zpravi-
dla bakteriální nebo virová. Nejčastějším původcem je bakte-
rie pneumokoku, Streptococcus pneumoniae. 
Pneumokok je kulovitá bakterie, která má na svém povr-
chu pouzdro složené z cukrů – polysacharidů. Podle vari-
ant polysacharidového obalu lze dnes najít více než 100 
podtypů bakterie, které se označují různými čísly a  pís-
meny.  Jednotlivé sérotypy se liší svým výskytem a  dále 
schopností vyvolat onemocnění (virulencí). Každý sérotyp 
pneumokoka je tedy jinak nebezpečný. Mezi celosvětově 
nejzávažnější patří v poslední době sérotypy 19A a 3, kte-
ré i  nejčastěji vyvolávají   invazivní pneumokokové one-
mocnění u nás v České republice.
Pneumokok je běžně přítomen v nosohltanu až 60 % malých 
dětí. Bakterie se přenáší kapénkami, například kašlem nebo 
kýcháním. Inkubační doba (tedy doba mezi nákazou a vzni-
kem prvních příznaků) se odhaduje na jeden až tři dny. Zdro-
jem infekce je buď nemocný člověk s pneumokokovou infek-
cí, nebo přenašeč bez jakýchkoliv příznaků.
Prolomení imunity vede k onemocnění
Onemocnění, které pneumokok vyvolává, vzniká následkem 
porušení obranyschopnosti organismu. Oslabená imunita se 
často týká právě dětí, protože u nich ještě není imunitní sys-
tém zcela rozvinut. Dalším příkladem může být oslabení při 
virovém infektu, který poškozuje výstelku sliznic a umožňuje 
pneumokokům invazi do tkání.

INVAZE PNEUMOKOKŮ VYVOLÁVÁ CELKOVÁ 
ONEMOCNĚNÍ
Pneumokok se z nosohltanu může dostávat do vedlejších du-
tin nosních nebo do středního ucha a způsobovat zde často 
velmi bolestivé hnisavé záněty. V  důsledku těchto zánětů 
může dojít k poškození nebo až ke ztrátě sluchu.
Jakmile se dostane pneumokok do tkání dýchacích cest a dále 
do plicních sklípků, nemá už daleko k proniknutí do krevního 
oběhu. Invazivní bakteriální onemocnění, kdy bakterie na-
cházíme v krvi nebo mozkomíšním moku, jsou charakterizo-
vána tím, že za několik hodin od počátku onemocnění mohou 
být ohroženy základní životní funkce nemocného. Invazivní 
onemocnění přicházejí rychle, neočekávaně, mohou způsobo-
vat trvalé následky a vést až ke smrti.
Méně závažná (lokální) pneumokoková onemocnění
Mezi neinvazivní pneumokoková onemocnění patří infekce 
dýchacích cest – zápal plic, zánět středního ucha (otitis media) 
nebo zánět vedlejších nosních dutin (sinusitis).
Závažná, invazivní pneumokoková onemocnění
Mezi invazivní pneumokoková onemocnění (postihující krev 
nebo významné orgány) patří  bakteriémie či sepse (otrava 
krve), meningitida (zánět mozkových blan), závažnější forma 
zápalu plic, zánět kosti, infekční artritida.
Pneumokokové infekce mohou postihnout všechny věkové 
kategorie, ale v  největším riziku jsou  kojenci a  děti mladší 
dvou let a senioři starší 65 let.
Zejména v  novorozeneckém a  kojeneckém věku není ještě 
plně vyvinuta obranyschopnost a  imunitní systém dítěte si 
s přirozenou infekcí sám neporadí. Ani mateřské mléko dítěti 
nezajišťuje dostatečnou imunitní ochranu. Očkování imunit-
ní systém dítěte posílí a pomůže mu překlenout období, kdy 
jsou děti ve zvýšeném riziku onemocnění pneumokokovými 
infekcemi.

BOLESTI BŘICHA 

Opakované bolesti břicha, nadýmání, častý průjem nebo na-
opak zácpa – zdravotní komplikace, které se objevují u více 
než 10 procent dětí a dospívajících.
„Pro dráždivý tračník (syndrom dráždivého tračníku) jsou 
typické bolesti břicha doprovázené problémy s  vyprazdňo-
váním stolice – zácpou nebo průjmem. Častým problémem 
bývá také nadýmání a  pocit břišního dyskomfortu. Přesto-
že jde o problém velmi častý, nejde o závažné onemocnění. 
Pokud je diagnóza stanovena správně, nejsou tito pacienti 
ohroženi ve zvýšené míře ani rakovinou tlustého střeva, ani 
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INZERCE 

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 či jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.

Pfizer, spol. s r. o. , Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, 
tel.: +420 283 004 111, www.pfizer.cz     PP-PRV-CZE-0046

Pomozte své děti 
lépe chránit proti 
onemocněním 
způsobeným 
pneumokokem.

Pneumokok může zaútočit náhle 
a způsobit řadu závažných onemocnění.

Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokokovým onemocněním 
pomáhá chránit vaše dítě před 13 typy pneumokoka, včetně typů 
19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní 
pneumokokové onemocnění v České republice.

Díky očkování se snižuje pravděpodobnost onemocnění 
meningitidou, zápalem plic a sepsí způsobených právě pneumokoky.

Meningitida, 
sepse nebo 
zápal plic?

To nejdůležitější, co byste měli vědět 
o očkování proti Pneumokokům
1. Jaké jsou reakce na očkování Prevenar 13 u dětí?
Vakcína Prevenar 13 pomáhá chránit proti 13 typům pneumokoka. Je uzpůsobena tak, aby vyvolávala imunitu i u nejmenších 
dětí. Bezpečnost vakcíny, určené pro děti od 6 týdnů věku, byla hodnocena kontrolovanými klinickými studiemi. Mezi 
nejčastěji hlášené nežádoucí účinky u dětí ve věku od 6 týdnů do 5 let patřily: reakce v místě vpichu, horečka, podrážděnost, 
nechutenství, zvýšená spavost a/nebo nespavost. V průběhu základního očkování přípravkem Prevenar 13 byla pozorována 
zesílená reakce v místě podání injekce u dětí starších 12 měsíců v porovnání s mírou reakce pozorované u kojenců.

2. Jak funguje očkování a co obsahuje očkování Prevenar 13?
Očkovací látky chrání lidský organismus před určitými nemocemi. Vakcíny se vyrábí z oslabených nebo 
usmrcených infekčních organismů či jejich částí, v případě pneumokoků jde o neživé části bakterie Streptococcus 
pneumoniae. Vakcína Prevenar 13 obsahuje cukry – polysacharidy – z různých typů pneumokoků. Čísla označují různé 
typy polysacharidového obalu Prevenar 13 (třináctivalentní) obsahuje sérotypy 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 
19F, 23F. Všechny části jsou pak navázány na nosič a pomocné látky. Konjugované vakcíny (například Prevenar 13) mají 
schopnost navodit dlouhodobou imunitu i u nejmenších dětí.

3. Proč očkovat proti pneumokokům?
Bakterie Streptococcus pneumoniae může způsobit závažné onemocnění jako je meningitida (zánět mozkových blan), 
sepse (otrava krve) a zápal plic. Pneumokok je také jednou z častých příčin mnohdy bolestivého zánětu středního 
ucha. Zdrojem infekce je buď nemocný člověk s pneumokokovou infekcí, nebo bacilonosič bez jakýchkoliv příznaků. Zejména 
v novorozeneckém a kojeneckém věku, kdy ještě není plně vyvinuta obranyschopnost organismu a imunitní systém 
dítěte si s přirozenou infekcí sám neporadí, je riziko onemocnění vyšší. Ani mateřské mléko dítěti nezajišťuje dostatečnou 
imunitní ochranu.Očkování imunitní systém dítěte posílí a pomůže mu překlenout období, kdy jsou děti ve zvýšeném riziku 
onemocnění pneumokokovými infekcemi.
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jiným závažným onemocněním,“ říká MUDr. Martin Bortlík, 
Ph.D. z 1. lékařské fakulty UK. Syndrom dráždivého tračníku 
(neboli dráždivého střeva, často také označovaný zkratkou 
IBS z  anglického irritable bowel syndrome) může být navíc 
spojený s  chronickou únavou, poruchami spánku, bolestmi 
hlavy, svalů a zad nebo výkyvy nálad (které nemoc dále, jako 
v začarovaném kruhu, zhoršují). 

JAK SE V TOM TEDY VYZNAT
Syndrom dráždivého tračníku můžeme dle příznaků rozdělit 
na  3 typy, přičemž u  každého je třeba zvolit jiná režimová 
opatření:
1.  IBS doprovázené průjmy – příznakem jsou bolesti břicha 

související s  řídkými stolicemi (někdy s  obsahem hlenu) 
a častějším nebo náhlým nutkáním si odskočit. Tyto přízna-
ky přitom vyřeší pouze návštěva toalety, po  které dojde 
k dočasnému zlepšení. Ke zmírnění příznaků přispívá úpra-
va jídelníčku a probiotická léčba doplněná o tzv. probiotic-
ké kvasinky se záhadným názvem Saccharomyces Boulardii 
(na trhu existuje několik volně prodejných přípravků s tou-
to kvasinkou, některé dokonce v  kombinaci s dalšími pro-
biotickými kmeny).

2.  IBS doprovázené zácpou – příznakem jsou bolesti břicha 
spojené se zácpou, tvrdou nebo hrudkovitou stolicí a s po-
tížemi při vyprazdňování, k němuž dochází obvykle méně 
než 1x za tři dny. V tomto případě je důležitý nejen příjem 
probiotik, ale také vlákniny; i při pestrém a vyváženém jí-
delníčku je obtížné zařadit tolik vlákniny, kolik je potřeba 
– proto jsou i v tomto případě vhodné doplňky stravy do-
stupné v lékárně.

3.  IBS smíšeného typu (střídání zácpy a  průjmu) doprováze-
né nadýmáním – nadýmání a dyskomfort mohou být nejen 
samostatnými projevy syndromu dráždivého tračníku, ale 
mohou též doprovázet příznaky zácpy. Nadýmání a pocit 
plnosti jsou následkem nadměrné tvorby střevních ply-
nů. Řešením je odpovídající úprava jídelníčku, probiotika 
a  doplňky s  trávicími enzymy. Ty v  našem těle pomáhají 
trávit těžko stravitelná jídla, usnadňují rozklad makroživin 
a  vstřebávání mikroživin, snižují množství cukrů, které se 
dostanou do tlustého střeva, a tak snižují nadýmání. 

BOLESTI NOHOU
Většina dětí se narodí se zdravýma nožičkama, přesto často 
může dojít k  jejich postupnému poškození a  deformitám. 
Dětským nožkám je potřeba věnovat péči již  od chvíle, kdy se 
batole začíná více pohybovat, lézt, stoupat si a chodit. Aby se 
jeho nohy a nožní klenba vyvíjely správně, měly by mít pře-
devším dostatek stimulů a podnětů ke správné aktivaci svalů, 
včetně všestranného pohybového vývoje. Mezi 3. až 6. rokem 
věku, kdy ještě není vývoj chodidel zcela ukončen, se pak do-
poručuje nechat je dítěti odborně zkontrolovat. V této fázi je 
totiž ještě možné případné deformity či odchylky od správné-
ho vývoje napravit.
Zdravá noha je pro správnou funkci celého pohybového apa-
rátu velmi důležitá. Vady nohou mají vliv na naše celkové dr-
žení těla, stoj či chůzi, neboť při chybné opoře není možné 
zajistit napřímení páteře. Mohou být dokonce příčinou zra-
nění a souviset s nejrůznějšími bolestmi. Klíčové je proto pod-
porovat správný vývoj chodidel už od mala. „U malých dětí 
je velmi důležitá chůze naboso pro aktivní vytvoření klenby. 
Jde především o  vhodné typy povrchů, jako je písek, tráva, 

kamínky, nebo třeba uměle vytvořený senzorický koberec,“ 
radí fyzioterapeutka Bc.  Alžběta Soldátová, DiS a  dodává: 
„Na chodidlech se nachází velké množství nervových zakonče-
ní, a právě co nejpestřejší stimuly z nich aktivují plosku, a tím 
formují pohybový stereotyp i držení těla. Důležitá je samo-
zřejmě i volba kvalitní obuvi, a to již od prvních bot, které je 
nutné vybírat opravdu pečlivě.“
Za správný vývoj nohy dítěte tedy nesou hlavní odpovědnost 
rodiče. Ti by při podezření, že je s chůzí či nožkami jejich po-
tomka něco v nepořádku, neměli váhat a zajít za odborníkem. 
Právě u dětí je totiž včasné odhalení odchylek od správného 
vývoje klíčové. „Klenba nohy se vytváří kolem třetího roku 
života a pokračuje zhruba do 8 až 10 let. Proto je ideální ne-
chat dětem mezi 3. až 6. rokem života chodidla zkontrolovat 
a případně začít s terapií v době, kdy ještě není na nápravu 
pozdě,“ upozorňuje Alžběta Soldátová. 
Prvním krokem by měla být kontrola chodidel na  speciál-
ním přístroji, tzv. podoskopu. Ten dokáže odhalit ortopedic-
ké vady, deformity a posoudit celkový funkční stav nožiček. 
Jde o velmi rychlé a bezpečné vyšetření, které bez problémů 
zvládnou i malé děti. Jak funguje? Pacient se postaví na prů-
hlednou desku, kterou prochází vysoce polarizované světlo, 
pod deskou je zrcadlo. Na základě zobrazení kontaktu cho-
didel s  podložkou se pak posoudí rovnoměrnost zatížení 
chodidel a  jejich postavení. Vznikne tak jakýsi snímek, s  je-
hož pomocí můžeme ohodnotit funkční stav chodidel, kvalitu 
klenby, vady nohou a následně držení těla, postavení pánve 
a zakřivení páteře. 
Díky podoskopu lze odhalit původ nejrůznějších potíží, které 
mohou mít na první pohled zcela jinou příčinu. „Často k nám 
přichází rodiče s tím, že jejich dítě má ploché nohy. My však 
z  našeho vyšetření na  podoskopu zjistíme, že o  plochonoží 
nejde, ale problémem je například nedostatečná aktivace sva-
lů nebo nerovnoměrné zatížení plosky a oslabení svalového 
aparátu. To se poté může projevovat vadným držením těla, 
šmajdáním, vbočenými kotníky, nohama do  X nebo skolió-
zou,“ uvádí příklady z praxe Alžběta Soldátová a doplňuje: 
„Pokud se ukáže nějaká deformita či nesrovnalost ohledně 
správného vývoje, následují další funkční vyšetření a  zjišťo-
vání rodinné anamnézy včetně otázek o  motorickém vývoji 
dítěte během prvního roku života. Je třeba detekovat, zda 
se jedná o ortopedický problém, který řeší lékař, nebo je pro-
blém funkčního charakteru, a pak jej lze zvládnout v  rámci 
aktivní fyzioterapie. Postavení nohy je možné ovlivnit pomocí 
stimulace plosky, naučením správných pohybových stereoty-
pů při každodenních činnostech nebo třeba cvičením s aktivní 
klenbou v optimálním nastavení segmentů, které může být 
pro děti zároveň zábavnou hrou.“
Skvělým pomocníkem je vždy ortopedická podlaha. Ortope-
dické podlahy  se dají skvěle využít pro nácvik stoje, chůze 
a dobré rovnováhy, přispívají správnému vývoji dětské nohy 
a zejména podporují smyslové vnímání. Každý kousek je ori-
ginál s jiným typem povrchu, přičemž do sebe všechny kousky 
zapadají jako puzzle, takže si každé dítě (ale i dospělý) může 
svůj chodníček poskládat, jak zrovna chce a zároveň u toho 
trénuje jemnou motoriku, a tím pádem i rozvoj řeči. Dokonce 
si můžete vytvořit i poměrně velký ortopedický koberec který 
využijete například ve školkách, hracích místnostech či u vás 
doma.  Ortopedické podlahy  přispívají dětem jak při rozvoji 
pohybových, tak i  poznávacích funkcí, jsou nezbytnou po-
můckou při ergoterapii a fyzioterapii.
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Ředkvičky nebo salátky? 

Co letos místo muškátů vysadit zeleninové 
truhlíky.  Ideální pro jedlou výsadbu budou 
samozavlažovací truhlíky Berberis české 
výroby. K zakoupení jsou ve 3 velikostech: 
40, 60 a 80 cm a 6 barevných variantách, 
můžete je tedy libovolně kombinovat a při 
omezeném prostoru využijete opravdu 
každý centimetr. 
Cena od 499 Kč. www.plastia.eu 
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Na bolavá záda a klouby s hřebíčkem
Cítíte se ztuhlí a bolaví? Chladné počasí má na klouby 
obecně špatný vliv. Zhoršuje jejich hybnost, snižuje 
celkovou pohyblivost a zvyšuje bolest. Spolehlivým 
pomocníkem je pohyb, protože rozproudí krev, mírní 
zatuhnutí a dává prostor přirozené regeneraci. 
Podobně působí bylinný gel ALPA s hřebíčkem, vhodný pro 
masáže kloubů a páteře. Obsahuje léčivé éterické oleje 
s vysokým obsahem léčivého hřebíčku, který působí jako 
lokální anestetikum s protizánětlivými a regeneračními 
účinky. Je vhodný pro jemnou masáž oblastí páteře, kloubů 
a svalů, pomáhá i při artróze a revmatu.

Cena Alpa gelu s hřebíčkem je 53 Kč. 

www.alpa.cz

účinky. Je vhodný pro jemnou masáž oblastí páteře, kloubů 

Pleťové sérum  
Bakuchiol & Acai & Moroccan Tansy

Luxusní olejové sérum s liftingovým  
efektem a revoluční recepturou.  

Překvapí vás svými viditelnými  
účinky a smyslnou vůní.

www.puaree.cz
890 Kč/ 30ml
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STOP svědění  
a podrážděním – jak ke 
zdravé pokožce a pleti

Tipy pro alergiky, aknózní a jinak 
problematické pokožky, vlasy apod.: 
• na očistnou lázeňskou kúru je tu VULKANICKÉ BAHNO
• pro hloubkovou očistu pleti mají AKTIVNÍ UHLÍ
• proti lupům a pro lesk pokožky i vlasů LIMETKA 

& CITRÓN
• pro masáž a aromaterapii VANILKA 

& POMERANČ s peelingem
• pro regeneraci a relax mají LEVANDULI

Moje celodenní kúra:
• ranní energii získávám z NATUR mýdla limetky a citronu 
• celodenní pracovní zátěž vyvažuji regenerační levandulí 
• noční klid a očistnou kúru provádím vulkanickým bahnem 

VEGAN FREE

BEZ CHEMIE

CERTIFIKOVÁNO

LEVANDULE 

AKTIVNÍ UHLÍAKTIVNÍ UHLÍ
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  www.kpps.cz

KPPS-2023-Inzerce-Natural-A4.indd   1 12.1.2023   15:18:35



Být jedničkou na trhu nebereme jako samozřejmost, ale 

jako závazek. Proto se ve všem, co děláme, držíme 

principů ESG. Neděláme mezi lidmi rozdíly. Inovujeme 

s ohledem na udržitelnost a přírodu. A předáváme naši 

vizi dál, k našim dodavatelů a obchodním partnerům.

pořádně
Staráme se

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE


