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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 záně-
ty močových cest postihují především ženy? Jaké jsou projevy infekce 
močových cest a jak vzniká zánět močových cest? Znáte příznaky, 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 většinou doprovází bolesti v podbřišku, 
moč bývá zakalená a může zapáchat. Někdy má také červené zabarvení. 
Pokud se přidá teplota nebo bolesti zad v oblasti ledvin, již se může jed-
nat 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.
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Máme před sebou léto a ráda bych napsala, 
že snad má konečně příchuť naděje. Pravdou je, že 
oproti tomu loňskému to vypadá, že postupně boj s viry 
vyhrajeme a jednoho dne se probudíme do normálního 
světa. Nicméně vraždění na Ukrajině příliš normálnost 
nepřipomíná. Ale třeba vám pro navození alespoň 
nějakého pocitu pohody pomůže porce našich letních 
článečků…
Snad se nám společně podaří najít v nich pohodu 
a klid. Štěstí a zdraví. Posílíme naší imunitu a dostaneme 
chuť na něco dobrého. Řekneme si něco o krásné pleti 
a zdravých vlasech, které dostanou vždy během léta 
pořádně zabrat a je nutné se o ně dobře starat. Poradíme 
kam za wellnessem a jak vyzrát na přibývající léta. 
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 léto

10 112 142
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JAK NAJÍT 
ŠTĚSTÍ

JSTE SKUTEČNĚ ŠŤASTNÁ? ASI MÁLOKDO BY O SOBĚ PROHLÁSIL, ŽE SE NEUSTÁLE 
NESE NA VLNĚ ŠTĚSTÍ. ALE CO JE TO ŠTĚSTÍ? POCIT SPOKOJENOSTI? TRVALÁ 

HODNOTA? NEBO ONA POVĚSTNÁ MUŠKA? A JAK HO DOCÍLIT?
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JJen za loňský rok našla moje kamarádka Jana asi sedmdesát čtyř-
lístků. Mohla by je sekat kosou. Zdá se to nemožné, ale skutečně 
si už založila jejich sbírku. „Cítím se opravdu šťastná,“ odpověděla 
mi s úsměvem na otázku, jestli jí přinášejí štěstí. Skutečně z ní při 
každém našem setkání vyzařuje klid, pohoda a štěstí, které se pře-
náší i na lidi v jejím okolí. 
Čím to? Sama si prošla strastiplnou cestou, kterou dokázala nejen 
překonat, ale i zhodnotit ve prospěch druhých. Dnes je zdravá, 
má krásné manželství, smysluplnou práci a radost nachází v každé 
maličkosti. A to jsou hlavní pilíře, které nám dávají pocit spoko-
jenosti. 

POHÁDKA? 
„Je to zvláštní, ale k mým čtyřlístkům se váže jeden příběh. Kdysi 
dávno, asi před třiceti lety, v době, kdy šla moje maminka na vel-
kou operaci, jsem jich našla hned devět. Do té doby nic. Vnímala 
jsem to jako znamení, že vše dobře dopadne. Dala jsem jí je tehdy 
s sebou do nemocnice. A ono nejen že všechno dobře dopadlo, 
ale má je schované dodnes, protože věří, že ji ochránily. Celé další 
roky jsem nenašla nic. Až předloni, kdy nám zemřel náš milovaný 
kocourek Ťutíček. Ten den jsem šla na svoji pravidelnou vycházku 
do  lesa a našla sedm čtyřlístků. Uvěřila jsem, že to byl pozdrav 
z  nebe, protože sedm čtyřlístků je sedm písmem jeho jména. 
A od té doby jich nacházím takové hromady,“ usmívá se Jana.
Můžete to brát jako pohádku. Každopádně víra v to dobré nám 
navozuje pocit štěstí a radosti. Jak často můžeme štěstí prožívat? 
Jak silně? Je to výsledek našeho snažení? Nebo přijde jen tak samo 
o sobě? A kde ho hledat? Ve čtyřlístcích? V úspěchu? Sami v sobě? 

VÍC NEŽ JEN INTENZIVNÍ POCIT
Nikdy nezapomenu na situaci před nějakými dvaceti lety. Ten 
den se nic zajímavého nedělo. Šli jsme s rodinou na procházku, 
pes na vodítku, venku sluníč-
ko… Já jsem si bez přemýš-
lení poskočila a úplně ze mě 
vypadlo: „Já jsem tak šťast-
ná!“ Nevyhrála jsem tehdy 
v loterii, nebyla jsem čerstvě 
zamilovaná, ani jsem neu-
dělala nějakou velkou věc, 
která by mě měla povznést 
do  nebes. Prostě mi bylo 
fajn. Uvnitř sebe jsem byla 
spokojená.
Nic jsem neočekávala, po ni-
čem netoužila. Všechno pro-
stě bylo tak, jak má. Dodnes 
si ten pocit dokážu dokona-
le vybavit, přestože se od té 
doby tak silně nikdy neproje-
vil. Ano, zažila jsem silný po-
cit štěstí, když mi vyšla první 
kniha, když jsem dosáhla ně-
jakého uznání nebo většího 
úspěchu v  práci. Člověk za-
žívá štěstí, když se zamiluje. 
Nejintenzivnější pocit štěstí 
asi prožívá novopečená ma-
minka. Ale vždy je za  tím 
pocitem štěstí nějaký důvod. 
Velký důvod. 

Ovšem onen pocit absolutního bezdůvodného štěstí, jakési sply-
nutí sama se sebou, to bylo pro mě nejsilnější. Krásné je, že ho 
můžeme najít uvnitř sebe. 

ALESPOŇ NA CHVÍLI
Trvalý pocit blaženosti asi dokáže zažívat jen bytost osvícená. My 
obyčejní smrtelníci jsme vděčni alespoň za spokojenost a relativně 
šťastný život. Neznamená to, že nepřijdou překážky, neznamená 
to, že budeme žít bez komplikací, že se nám budou vyhýbat pro-
blémy a že je nemáme řešit. Důležitý je ale náš osobní postoj. Náš 
pohled na ně a schopnost se s nimi vyrovnat. 
Abychom si mohli vybudovat jakousi ornou půdu pro své štěstí, 
potřebujeme si vybudovat pevné pilíře. Ty se týkají důležitých ob-
lastí: ZDRAVÍ, VZTAHY, JISTOTA, SEBEREALIZACE. Jsou to stěžejní 
věci, které významně ovlivňují pocity štěstí, radosti a spokojenosti. 
Je jasné, že když se ocitáme ve vlně migrén, těžko budeme šťast-
né. Pokud nám krachuje manželství, asi těžko se budeme rado-
vat. Jestliže máme za zády exekutora, pak rozhodně nebudeme 
juchat radostí. A když si neuděláme čas na vlastní zájmy, můžeme 
cítit frustraci. 
Neznamená to, že ve všech zmíněných oblastech musíme být na-
prosto spokojené. To se asi podaří málokdy. Ale když si vybudu-
jeme pevný základ a pak v jednom z pilířů zakolísáme, lépe ho 
zvládneme překonat, protože se stále máme o co opřít. O ty tři 
další pilíře. 
Schválně se zkuste zamyslet a namalovat si graf. Vepište do něj 
ZDRAVÍ, VZTAHY, FINANCE, KONÍČKY. Případně přidejte vlastní 
oblasti, které jsou pro vás důležité. A každou zhodnoťte, do jaké 
míry jste v ní spokojená? Na kolik procent? Není nutné mít v kaž-
dém stovku nebo devadesát pět procent. Ale výrazný pokles v ně-
kterém z nich vám může hodně napovědět. 

ZDRAVÍ
Není to jen klišé, když si připíjí-
me na zdraví. Zdraví je oprav-
du nejdůležitější a  od  něj se 
všechno odvíjí. Můžete namí-
tat, že znáte spoustu nemoc-
ných lidí, kteří se dovedou 
radovat. A  to je právě onen 
úžasný pohled na svět. Neže-
hrají na svoje potíže, ale přijí-
mají je jako fakt. Jsou smíření. 
Nicméně zdraví nám ke štěstí 
dopomůže. 
Jak si udržet zdraví? Pestrou 
stravou, pohybem, psychic-
kou pohodou a odpočinkem. 
• Strava – měla by být plno-
hodnotná. Udělejte si na sebe 
čas a nezapomínejte na snída-
ně. Hlavně v klidu, bez spěchu. 
Jíst byste měla pětkrát denně. 
Potrava by měla obsahovat 
dostatečné množství bílko-
vin, zdravých tuků, sacharidů. 
Nezapomínejte na  vlákninu 
a  vitamíny v  podobě ovoce 
a zeleniny. 
Jezte libové maso, ryby ales-
poň dvakrát týdně, zakysané 
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Jíst byste měla pětkrát denně. 
Potrava by měla obsahovat 

dostatečné množství bílkovin, 
zdravých tuků, sacharidů. 
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mléčné výrobky, vejce, obiloviny, doplňte semínky, ořechy… 
Snažte se vařit co nejjednodušeji, co nejpřirozenější, ideální 
je sezónní strava. Vyhýbejte se instantním pokrmům, rychlým 
občerstvením… Hlavně jezte pestře. Klidně si tu a tam zahřeš-
te, ale s vědomím, že si to užíváte, ale víte, že je to jen jakási 
odměna. Žádné striktní diety, ale jezte s rozumem. 

• Pohyb – bez pohybu není život. Všechno se hýbe. A rozhýbat 
bychom měly i naše tělo. Nejlépe každý den alespoň třicet 
minut pohybu. Minimálně však třikrát týdně. Nemusíte se 
mučit ve fitness centru, stačí svižná procházka. Však chůze 
je nejpřirozenějším pohybem, který může provozovat téměř 
každý. Přidáte-li k tomu trochu posilování, zpevníte postavu, 
vybudujete si pevné svaly a cvičení vůbec prospěje i vaší psy-
chice. Začnou se vyplavovat hormony štěstí, které jsou zásad-
ní v tom, co právě hledáme.

• Odpočinek – mnohé z  nás už umí sportovat, umí se vy-
bičovat, aby zvládaly víc, než jim čtyřiadvacetihodinový 
den dovoluje, ale neumíme odpočívat. Zákon akce a  re-
akce. Po  pohybu je potřeba tělo uvolnit. Po  náročném 
dni je nutné občerstvit psychiku. Nejvíce nám pomů-
že spánek. Jen si sáhněte do  svědomí, kolik hodin spíte? 
Měla byste spát alespoň sedm, ideálně osm hodin denně. 
Dobrý spánek zajistí kvalitní postel, dobře vyvětraná míst-
nost a pár faktů, které naše usínání ovlivňují – tedy za dveřmi 
ložnice nechte televizi, počítač i mobilní telefon, na noc se 
nepřecpávejte, nepijte kávu ani alkohol, ale raději si dejte by-
linkový čaj, meditujte nebo usínejte s knížkou.

VZTAHY
Jsme tvorové společenští, a izolace nám tak nedělá dobře. To jsme 
si mohli dokonale osahat v době nejtvrdších lockdownů. Lidé pro-
padali depresi, obavám, smutku. Vybudujte si kolem sebe okruh 
lidí, kterým můžete věřit, o které se můžete opřít, se kterými vám 
je dobře. Snažte se s nimi trávit co nejvíce času. Myslete na ně, 
buďte jim oporou. Pravidelně jim volejte, stýkejte se osobně. 
Urovnejte si vztahy s rodinou. Základem zdravých vztahů je život 
v pravdě, důvěra, empatie, respekt, porozumění, opora. To vše 
svým blízkým nabízejte a to samé také očekávejte. 

V PRAVDĚ
Vybudujte si kolem sebe síť 
pozitivně laděných lidí, kteří 
vám dodají krásnou energii. 
Nemáte je, a  tak raději, než 
abyste byla sama, zůstáváte 
ve  vztazích, které vás ničí? 
Budujete si tzv. kamarádství 
něco za  něco? Máte kama-
rádku, která vás neustále 
využívá na  hlídání dětí? Vy 
nedisponujete časem ani 
energií, ale bojíte se odmít-
nout, protože co když jed-
nou budete pomoc potřebo-
vat vy? Nebojte se říci NE, JÁ 

UŽ TO NEZVLÁDÁM. Nehledejte vztah jen proto, abyste nebyla 
sama. Nebojte se být sama. Když budete vyrovnaná a spokojená 
sama v sobě, najdete ten vnitřní diamant, světlo, nebudete po-
třebovat toxický vztah. Budete spokojená a partnera si najdete 
ne proto, že ho potřebujete, ale proto, že ho skutečně milujete. 

JISTOTA
Abychom mohly být šťastné, potřebujeme mít životní jistoty – 
domov, finance, bezpečí. Potřebujeme mít střechu nad hlavou, 
místo, kde se budeme cítit dobře. Potřebujeme stálý příjem, aby-
chom se nestresovaly, jestli budeme mít příští měsíc co jíst nebo 
na zaplacení elektřiny. Peníze jsou důležité, ale berme je jako 
prostředek. Samy o sobě nám štěstí nepřinesou. Ne nadarmo bý-
vají chudé národy nejšťastnější. O penězích život není, ale bez 
nich to zkrátka nejde. 

SEBEREALIZACE
Ideální je, když je nám práce koníčkem. To se to pak radostně 
vstává, když se těšíme do zaměstnání. Seberealizace je pro nás 
důležitá, a tak na ni nezapomínejte. Bohužel mnohé z nás ji od-
souvají do těch nejskrytějších koutů, protože na ni prostě není čas. 
Ne každému se poštěstí, aby ho práce naplňovala. Ale sebereali-
zaci můžeme najít v našich zájmech a koníčcích. Ty byste neměla 
upozaďovat, byť si právě třeba říkáte, kdy se mám utrhnout? 
Uvědomte si, že čas sama na sebe vám dá možnost být šťastná. 
Koníčky vás posouvají, osvěžují a dávají pocit smysluplnosti. Plň-
te si své sny. Je potřeba mít prostor pro věci, které vás obohacují 
a přinášejí vám radost. 
A hlavně – vše, co děláte, dělejte s vážní. Ne proto, abyste byla 
úspěšná. Úspěch se dostaví sám o sobě, když budete pracovat 
s vášní. A kdy se nedostaví? Už samotná cesta je cíl. 

SMIŘTE SE S OSUDEM
Šťastný život neznamená život bez problémů, bez překážek. 
Z každé negativní zkušenosti se poučte. Nevyčítejte si ji, ale vez-
měte ji jako poučení, výzvu, lekci, se kterou můžete něco udělat. 
Podívejte se na problém z jiného úhlu. Z nadhledu. 
Neutíkejte před problémy, přijměte je. To, co teď v  tuhle 

chvíli vy osobně jako ten 
malý človíček vnímáte jako 
strašnou věc, se v  kontex-
tu s  celým životem může 
jevit jako prkotina. Vyplatí 
se poodstoupit. Negativní 
myšlenky nahraďte těmi 
pozitivními. Když vás za-
čnou ovládat nesmyslné 
negativní scénáře, hned 
tyto myšlenky vyměňte 
za pozitivní pohled. Špatné 
myšlenky se dokážou velmi 
rychle prohlubovat. Když je 
nahradíte těmi pozitivními, 
nedáte jim šanci, aby vámi 
prorůstaly. 

Vybudujte si kolem sebe okruh lidí, kterým můžete věřit, o které 
se můžete opřít, s kterými vám je dobře.
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Jani, co všechno dokáží rituály ovlivnit?

Prakticky vše. Od vztahů mezi lidmi, po vztahy pracoviště, 
nebo třeba úspěchy dětí ve škole. Všemu se dá pomocí 
rituálů pomoci…

Je máj, lásky čas, dokáže rituál oživit i lásku  
mezi lidmi, darovat jim štěstí??

Ano, můžeme udělat rituál na lásku, sexuální přitažlivost, 
ale i krásu, aby v sobě partneři znovu našli zalíbení  a bylo 
jim spolu dobře. Je to rituál, který je velmi žádaný.

Jak takový rituál vypadá?

Nejprve musíme požádat o informaci, zda je to možné. 
Nemůžete k sobě připoutat člověka, pokud váš vztah není 
předem určený a možný. Pokud povolení dostaneme,  mů-
žeme rituálem pomoci dvěma lidem k sobě zase najít ces-

tu. Vypadá to jednoduše. Vlastně pár slov, které pošleme 
někam nahoru a jejichž cestu pak pročistíme automatic-
kou kresbou. Jednoduché to ale určitě není a vyžaduje to 
velké množství energie.

Působí rituál na každého?

Ano, za roky, kdy to dělám se mi ještě nestalo, že by rituál 
na někoho nepůsobil.

Jak dlouho trvá jeho „kouzlo“?

Obvykle po půl roce je dobré rituál zopakovat. Někdo to 
chce již po dvou měsících, protože samozřejmě zpočátku 
je působení rituálu velmi intenzivní a člověk to chce zaží-
vat… Periodicita jednou za půl roku je ale zcela dostateč-
ná.

Vrací se k vám lidé po absolvování rituálu?

Vrací. Jsou spokojeni v partnerském životě a chtějí třeba 
vyladit vztahy s dětmi, či na pracovišti.  Často žádají rituál 
na uzdravení, či potřebují pomoci ve finančních záležitos-
tech.

Za jak dlouho po proběhnutí rituálu  
se objeví nějaký výsledek?

Obvykle po týdnu, plné působení je třeba po čtrnácti 
dnech. První působení na sobě lidé mohou pocítit ale už 
třeba den poté.

Umocní prožitek třeba svíčky, či krystaly?

Já svíčky miluji a používám je stále. Myslím, že v každé do-
mácnosti by měla nějaká hořet. Buď bílá, nebo třeba teď 
v těžkých dobách modra. Krystaly jsou také určitě dobré, 
jen je potřeba s nimi pracovat a čistit je.

Vzhledem  k situaci, válce na Ukrajině,  
vidíte nárůst poptávky po rituálech?

Určitě. Mám tolik práce, že kdybych byla schopna praco-
vat celou noc, lidé budou stále volat a prosit o pomoc.  
A já jsem moc ráda, že jim alespoň trochu pomoci mohu… 

Moc děkuji

Iva Nováková

Magické rituály
DOBA JE TĚŽKÁ A KDO BY NECHTĚL MÍT MOŽNOST NĚCO ZMĚNIT… KDO BY SI NEPŘÁL ŽÍT V LÁSCE SE SVÝM 
PARTNEREM, V SOULADU SE SVÝMI DĚTMI, V POHODĚ V PRÁCI. V MNOHÉM Z TOHO VÁM MOHOU POMO-
CI MAGICKÉ RITUÁLY, O KTERÝCH SI BUDEME POVÍDAT S KARTÁŘKOU JANOU SMOLOVOU, KTEROU MNOZÍ 
ZNAJÍ JAKO KARTÁŘKU JANU PATRICII Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC.
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LÉTO – ČAS 
KE ZKRÁŠLENÍ

DÁ SE VYUŽÍT OKURKOVÁ SEZÓNA K VYLEPŠENÍ NAŠEHO VZHLEDU? ZCELA JISTĚ. 
ESTETICKÉ KLINIKY PRÁZDNINY NEDRŽÍ.
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TTraduje se, že na plastickou operaci by se mělo chodit na podzim 
nebo brzy zjara. Ale mnoho žen i mužů zákroky podstupuje ra-
ději v létě než v běžné sezoně. Na ošetření i následné zotavení si 
vezmou dovolenou, a vše tak zvládnou v klidu a diskrétně. Nikdo 
z práce nebo i blízkého okolí se nemusí dozvědět, že byli na něja-
ké operaci. Nejčastěji využívají letních zákroků učitelky a učitelé, 
herci, veřejně známé osoby, lidé pracující v zahraničí nebo mamin-
ky, které si v létě snadněji zajistí hlídání svých dětí.

ŠPATNÉ HOJENÍ JE MÝTUS
Pokud svědomitě dodržujete pravidla pooperační péče, letní dny 
v zásadě nemusí mít na hojení ran nepříznivý vliv. Lékaři se shodu-
jí, že se nesetkávají s vážnějšími komplikacemi, které by šly přičíst 
výhradně letnímu období. Samozřejmě že při vyšších teplotách 
vás mohou potrápit otoky a zvýšené pocení může způsobit pod-
ráždění, ale tomu se dá předejít, když se před nimi budete chránit 
v klimatizovaných prostorech. A je třeba si během rekonvalescen-
ce odepřít letní radovánky
v bazénu nebo na přírodním koupališti. Stejně tak si neplánujte 
pobyt u moře, který by zvyšoval riziko infekce. Vyvaro-
vat byste se také měli opalování (a to na sluníčku 
i v soláriu). Jizvy je totiž nutné chránit před 
slunečním zářením, dokud nedozrají a ne-
vyblednou. V opačném případě hrozí, že 
jizvy ještě více vyniknou a na pokožce 
vzniknou nevzhledné pigmentové 
skvrny. Pokud se však slunci nelze 
zcela vyhnout, pak nezapomínejte 
na ochranné krémy s  faktorem 50 
a jizvičky zakryjte náplastí.

MOŽNÁ I UŠETŘÍTE
Kliniky plastické a estetické chirurgie 
na léto často připravují zajímavé akce 
a slevy. A to i na zákroky s méně nároč-
nou rekonvalescencí, které jsou stejně 
žádané v  kterékoliv sezoně během 
roku. Mezi ně patří například výplně 
vrásek, zvětšení rtů nebo oblíbená plas-
tika víček. Zákroky zaměřené na korek-
ci vrásek s  pomocí botulotoxinových 
injekcí či výplňových materiálů může-
te bez problémů podstoupit i v pravé 
poledne velmi slunného dne a  ihned 
po  ošetření v  ordinaci můžete vyrazit 
na pláž.
Stejně tak to platí v  případě mezote-
rapie a  radiofrekvence, které působí 
v hloubce kůže, a nikoliv na  jejím po-
vrchu. Zatímco radiofrekvence výrazně 
zpevňuje pokožku, mezoterapie zalo-
žená na  aplikaci kyseliny hyaluronové 
regeneruje podkoží. Ovšem nemyslete 
si, že se vyhnete používání opalova-
cích přípravků s  vysokým faktorem. 
Dermatolog vám je doporučí. A  co si 
nechat upravit přes léto prsa? Že to 
není nejvhodnější období? Pokud při 
rekonvalescenci oželíte pobyt na slunci 
a plavání, žádný problém. Ba naopak. 
Není náhoda, že kliniky často nabízejí 

na augmentaci letní slevy. V létě se totiž zlevňují i prsní implantá-
ty od zahraničních dodavatelů a operatéři si mohou dovolit srazit 
cenu. Mnohdy jsou to i desítky tisíc!

ODSTRANĚNÍ CELULITIDY 
Pomerančová kůže není nic pěkného a kdo by ji chtěl ukazovat 
v plavkách. Metod na  její odstranění je několik, ale v poslední 
době se nejvíc zvyšuje poptávka po metodě rázové vlny. Jde o od-
stranění celulitidy kombinací akustických pulzů s pulzy elektrický-
mi. Díky moderní technice je možné akustický pulz řídit tak, aby 
pronikal do správné hloubky pokožky a v kombinaci se slabými 
elektrickými pulzy bylo zajištěno efektivní a vysoce účinné půso-
bení na odstranění celulitidy. Masážní aplikátor přenáší elektrické 
vlnění do tkáně, a impulzy tak přímo stimulují nervové i svalové 
buňky v ošetřované oblasti. K odstranění celulitidy rázovou vl-
nou tak dochází okamžitým ovlivněním lokálního metabolismu, 
prokrvením a  zrychlením oběhu lymfatického systému. Rázová 
vlna navíc zpevňuje podkoží a svaly stejně jako u fyzického cvi-
čení.

KOMPLEXNOST RÁZOVÝCH VLN 
Rázová vlna nepůsobí pouze na odstranění 

celulitidy, ale vyniká také svým komplex-
ním působením pro zlepšení celkového 

stavu pokožky. Díky jejímu působení 
je stimulována nejen samotná vrst-
va pokožky, kde dochází k  jejímu 
zpevnění díky novotvorbě kolage-
nu, ale ovlivňuje lymfatický a cévní 
systém. Působením na cévní systém 
je zlepšena cirkulace krve a celkové 
zásobení kyslíkem, který je potřebný 

pro mladistvý vzhled pleti. Mechanic-
kým působením na lymfatický systém 

dochází k  rozpohybování lymfy, která 
odvádí odpadní látky z těla, a tím je za-
jištěno obnovení správných metabolic-
kých pochodů v ošetřené oblasti.
Ošetřením pro odstranění celulitidy rá-
zovou vlnou tedy dochází také k reduk-
ci objemu, zpevnění pokožky, resp. její 
pojivové tkáně, a tím také k obnovení 
její elasticity a jejímu celkovému omla-
zení. Mezi další neméně významné 
výhody, z  estetického hlediska, patří 
také vylepšení vzhledu jizev nebo strií 
v ošetřené oblasti.

LIPOSUKCE
V  létě, když se svlékneme do  plavek, 
začínáme uvažovat o  liposukci. Je ov-
šem důležité si uvědomit, že liposukce 
není náhradou za  cvičení ani za  diet-
ní opatření.  „Efekt liposukce je trvalý 
za  předpokladu udržování přibližně 
stejné tělesné váhy, protože tukové 
buňky se v dospělosti nemnoží. Mohou 
se ale zvětšovat, nafukovat. To zname-
ná, že když klient po operaci nedodr-
žuje určitý režim a  výrazněji přibere, 
nabere objem i v odsáté oblasti. I když 

K odstranění 
celulitidy rázovou 

vlnou dochází 
okamžitým 

ovlivněním lokálního 
metabolismu, 
prokrvením 

a zrychlením oběhu 
lymfatického systému. 



Liposukce je moderní metoda k odstraňování nežádoucího tuku. Není to 
prý ale metoda hubnutí. „Je to odstranění tuku v oblasti, kde se usazuje, 
a kterého bychom se nezbavili, ani kdybychom se ucvičili a extrémně 
zhubli. U žen to bývají hlavně partie stehen či břicha. Využívají ji ale i otylí 
lidé, pro které je impulsem k dodržování správné životosprávy,“ říká Marta 
Moidlová, primářka kliniky LaserPlastic.
A co vám moderní věda může nabídnout?

LASEROVOU LIPOSUKCI (MPX)

Jde o nejnovější koncepci tvarování postavy pomocí laserového 
paprsku. Jedná se o invazivní ale bezbolestnou techniku, kterou lze 
odstranit přebytečnou podkožní tukovou tkáň prakticky ve všech 
oblastech.

Jak probíhá laserová liposukce?
Děje se tak přeměnou energie laserového paprsku na energii tepelnou, 
kterou jsou tukové buňky rozpuštěny. Jelikož tukové buňky dospělého 
jedince nemají schopnost reprodukce (dělení, množení), mají provedené 
výkony trvalý efekt. Přebytečné tuky jsou po jejich rozpuštění odsáty 
vibrační kanylou.

Výsledek laserové liposukce
Trvalý výsledek se však netýká jen redukce tukové tkáně, zahrnuje 
i tvarovou optimalizaci postavy. Za stejně důležitou vlastnost této techniky 
považujeme jedinečné vypnutí kůže v ošetřovaných oblastech, které je 
dáno laserovou stimulací podkožního kolagenu.
• šetrný zákrok
• bez nutnosti celkové anestezie
• bez nutnosti hospitalizace (ambulantně)
• redukce tukové tkáně
• vypnutí kůže

NECHIRURGICKÉ TVAROVÁNÍ TĚLA  
– EMSCULPT NEO
Nabídnout můžeme současnou světovou jedničku v budování svalů 
a spalování tuků, která je bezbolestnou alternativou liposukce,  
EMSCULPT NEO. Po šesti ošetřeních přibyde až 25 % svalů a ubyde  
30 % tuků. Jako jediný přístroj na světě najednou využívá působení dvou 

různých technologií: radiofrekvence a vysokovýkonného fokusovaného 
elektromagnetického pole. Tento nový přístroj má označení NEO a má  
o 50 procent lepší výsledky než jeho předchůdce – přístroj Emsculpt.

Co mě čeká?
Přístrojové ošetření se provádí vleže a trvá kolem půl hodiny. Nejčastěji se 
ošetřuje břicho, zadek, stehna či paže. Okolo těchto partií vám speciálními 
pásy připojí přístroj a pustí vibrace – takové, abyste je cítili, ale abyste je také 
vydrželi. Je to zvláštní pocit, vnímáte jakési mravenčení a jak vám danou 
oblastí „projíždí“ vlnění, které rychle stahuje svaly. Jejich teplota se díky 
působení radiofrekvence zvýší o několik stupňů. Jsou tak schopné podat 
vyšší výkon, který pak vede k jejich většímu nárůstu. Přístroj také vytváří 
supramaximální kontrakce, které běžným cvičením nelze dosáhnout. Dochází 
tak k plnému využití svalů a zlepšení metabolismu tuků. A opravdu – po ošetření 
máte v dané oblasti pocit, jako byste byli po pěkně náročném cvičení.

Co se změní?
„Metodu vyhledávají aktivní sportovci, ale i ti, kteří s přibývajícím věkem ztrácejí 
svalovou hmotu. Vynikající je pro ženy, které trpí rozestupem břišních svalů 
po porodech, ale také pro ty, kteří neustále začínají s cvičením a nikdy u něho 
nevydrží. 30ti minutové ošetření je třeba minimálně 4x opakovat s odstupem 
3–7 dnů. Lékař vám pomůže nastavit individuální plán dle vašich specifických 
požadavků,“ vysvětluje Marta Moidlová, primářka kliniky LaserPlastic. Jedinou 
nevýhodou je vysoká cena, avšak výsledky jsou viditelné, a jelikož má přístroj dvě 
hlavice, můžete na ošetření břicha přijít dva, čímž se cena sníží. 

Proč zvolit Emsculpt NEO?
Účinnost a bezpečnost byla ověřena v řadě publikovaných studií 
za použití nejobjektivnějších klinických metod (MRI, CT, sonografie 
a histologie).
• Vysokovýkonná fokusovaná elektromagnetická technologie vyvolává 

supramaximální svalové kontrakce
• Nárůst svalové hmoty 
• Tvarování svalů & spalování tuků
• Rychlé výsledky bez diety a trávení hodin v posilovně
• Žádná operace & žádná rekonvalescence

Na tuky s vědou
ZBAVIT SE NADBYTEČNÉHO TUKU JE SNEM KAŽDÉHO  Z NÁS. POMOCI NÁM MŮŽE MODERNÍ 
TECHNOLOGIE, SAMOZŘEJMĚ ALE MUSÍME PRO ÚSPĚCH MNOHÉ UDĚLAT I SAMI…
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ne tolik, jako by tomu bylo před liposukcí,“ vysvětluje plastický 
chirurg MUDr. Libor Kment. Pokud tedy chcete, aby byl výsledek 
trvalý, budete si muset hlídat váhu tak jako tak. Nenechte se však 
zlákat neinvazivními variantami, které se sice mohou zdát šetrněj-
ší, jejich účinek ale odborníci zpochybňují. „Liposukce patří mezi 
nejčastější plasticko-chirurgické operace. Za poslední roky se ale 
počet zákroků zmenšil. Souvisí to myslím částečně s tím, že řada 
pacientů volí méně invazivní zákroky, které ale nebývají tak účin-
né,“ upozorňuje MUDr. Kment.
Pokud se tedy pro liposukci rozhodnete, začněte výběrem lékaře 
a kliniky s dobrými recenzemi. Na sociálních sítích vzniká množ-
ství skupin a stránek, na kterých ženy sdílejí své zkušenosti. Vybrat 
dnes operatéra, kterému budete důvěřovat, už není problém. 
Nechat si odsát tuk můžete z mnoha částí těla, liposukce není 
omezená na oblast břicha, jak si mnozí myslí.  „Velice populár-
ní a efektivní je liposukce podbradku. Provádíme jí samostatně 
anebo společně s operací obličeje. Dále se provádí liposukce paží, 
břicha, boků a poměrně výjimečně zad. U mužů se provádí u pse-
udogynekomastie liposukce prsů. Časté jsou liposukce zevních 
a vnitřních stehen a také vnitřních kolen,“ doplňuje lékař.
Mnohdy se tuk hromadí na místech, odkud se těžko shazuje. Mo-
hou za to genetické predispozice ale i životní styl. Pokud vás ně-
kde trápí trocha tuku navíc, můžete si ho nejen nechat odsát, ale 
i zužitkovat. Tuk, který vám během liposukce lékaři odsají, se dá 
„transplantovat“ na jiné, příhodnější místo. „Tuk je možné zpra-
covat a jeho nejkvalitnější část se dá použít na doplnění určitých 
partií. Můžeme jím například zvětšit prsa, doplnit objem stárnou-
cího obličeje, vyplnit tukem různé nerovnosti nebo deformity 
těla. Vždy tu ale hrozí riziko, že se transplantovaný tuk z velké 
části vstřebá,“ míní MUDr. Libor Kment.
Liposukce je jediný trvalý způsob, jak se zbavit tukových buněk 
v těle. Pokud tedy máte pocit, že byste potřebovali pomoct a toho 
tuku trochu natrvalo odsát, domluvte si konzultaci s plastickým 
chirurgem.

PRSA, SYMBOL ŽENSTVÍ 
Dámská hruď od nepaměti patří mezi 
hlavní symboly ženskosti. Co ale dělat, 
když prsa nemají takové křivky, jaké 
byste si představovaly? Řešením je plas-
tika prsou, která je nejčastěji prová-
děnou kosmetickou operací na  světě. 
Není divu, vždyť nová prsa jsou nejen 
krásná, ale zároveň navrací ženám se-
bejistotu a vyrovnanost.
Máte-li prsa malá, nebo došlo-li k  jejich 
nežádoucí změně v  důsledku mateřství 
či přibývajících let a zemské přitažlivosti, 
řešením je operační úprava s využitím 
silikonových implantátů. Jejich začátky 
se datují do doby, kdy mnohé z žen, 
jejichž hrudník je vylepšen rukou plas-
tického chirurga, byly malými děvčát-
ky. První silikonový implantát byl totiž 
vyvinut v  letech 1961–1963. Tak jako 
všechny začátky i  tyto provázela řada 
„porodních bolestí“. Jednou z nich bylo 
občasné prosakování gelu, další krátká ži-
votnost či omezená nabídka velikostí. To dru-
hou generaci silikonových implantátů v 70. letech 
provázely zase potíže s trhlinami v jejich obalu. Tyto 

„dětské nemoci“ však dnes již patří minulosti. Současné implantáty 
jsou mnohem sofistikovanější, vyznačují se velice dlouhou životností 
a minimálním zdravotním rizikem. 

TABULKA PRO IDEÁLNÍ PRSA NEEXISTUJE,  
RADA ANO 
Pokud se rozhodnete pro nová prsa, je dobré vědět několik věcí. 
Jistě budete mít představu, jak velká by měla být a jaký by měla 
mít tvar. Můžete si pořídit taková, jejichž podoba bude vypadat 
maximálně přirozeně, ale i ňadra s push-up efektem. Pro přiroze-
ný tvar jsou vhodné anatomické implantáty ve tvaru kapky, ale 
toužíte-li po výrazném plném dekoltu, pak pro vás budou vhod-
nější kulaté implantáty. Nová prsa by měla být v souladu s těles-
nou konstitucí a to jak z estetických, tak i ze zdravotních důvodů. 
Možná jste už slyšely o bolestech zad, zapříčiněných příliš velkým 
a těžkým poprsí, které představuje značnou zátěž pro páteř. Pro-
tože se jedná o závažné rozhodnutí, jehož výsledek vás bude pro-
vázet po mnoho let, řídit se odbornou radou je to nejlepší, co pro 
sebe můžete udělat. Lékař s vámi při výběru implantátů nejprve 
vše zkonzultuje, přeměří hrudník a  zohlední množství svalové 
i tukové tkáně, potřebné k překrytí implantátu. Po vyhodnocení 
vám doporučí vhodnou velikost implantátu a operační postup. Ne 
nadarmo se říká, že dobrá rada je nad zlato. 
„Devadesát procent klientů přichází se žádostí o přirozený výsle-
dek, nejen u prsů, ale i u dalších častých operací, jako jsou víčka, 
nosy, liposukce nebo různé omlazovací operace. U  prsů je ten 
standart trochu posunutý, protože existuje nějaký ideál ženských 
prsou, jsme ale schopni vyhovět přání pacientky a zároveň zacho-
vat přirozený vzhled,“ říká k tomu docent Ondřej Měšťák.

4D OMLAZOVACÍ LIFTING
Je obecně zámo, že na ošetření laserem se v létě kvůli slunečním 
paprskům nechodí. A přesto máme tip na omlazující ošetření ob-
ličeje i v létě. Jde o zcela jedinečnou patentovanou novinku je 4D 
ošetření pleti s velmi výrazným liftingovým efektem. Pleť v obliče-
ji se vůbec poprvé ošetřuje jak z vnější strany, tak z vnitřní části úst. 

Výsledkem je viditelně pevnější a hlad-
ší pleť. Zároveň si tento lifting poradí 
s  žilkami, pigmentovými skvrnami 
i rozšířenými póry. Ošetření trvá zhru-
ba 40 minut a lze ho provádět celoroč-
ně i na tmavších typech pleti. Ošetření 
z vnějšku působí do hloubky hlavních 
obličejových svalů a ihned po ošetření 
je jasně viditelný liftingový efekt. Tento 
efekt je umocněn ještě ošetřením ze-
vnitř úst, kdy lze také ihned cítit jazy-
kem, že sliznice a kůže je výrazně pev-
nější. Jako jediný z laserů tak proniká 
nejhlouběji a  stimuluje tvorbu ko-
lagenu i v hlubších vrstvách pokož-
ky, kde běžné lasery ani neinvazivní 
přístroje nemají šanci dosáhnout. 
Na povrchu pak pokožku projasňuje, 
vyhlazuje a barevně sjednocuje.

REVOLUČNÍ ÚPRAVA OBOČÍ
Chcete jít s módou a toužíte po hustém 

a vytvarovaném obočí? Vyzkoušejte microb-
lading. Provádí se pomocí speciálních jehel, tzv. 

čepelek, kterými se vykreslují jednotlivé chloupky 
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Microblading  
lze provádět celoročně.



A co konkrétně vám můžeme nabídnout? Pojďme si představit dvě 
zajímavé metody
ULTHERAPIE – OMLAZOVÁNÍ OBLIČEJE  
I TĚLA ULTRAZVUKEM

O co jde?
Lifting bez skalpelu, který k nám přišel z USA a dává sbohem bolestivým 
chirurgickým zákrokům s dlouhou rekonvalescencí. „Jde o ojedinělý přístroj 
pro neinvazivní lifting obličeje ale i těla, který vysílá do podkožních tkání 
energetické impulsy ultrazvuku. Na dodanou energii reaguje pokožka tak, 
že se zpevňuje a vypíná. Populární je i metoda pomocí přístroje Unison, 
která kombinací dvou účinných technologií redukuje tukové buňky, 
remodeluje kolagen, a obnovuje tak pružnost kůže, podporuje krevní oběh 
a zvyšuje tok lymfy. Odstraňuje tím celulitidu a tvaruje postavu,“ říká Marta 
Moidlová, primářka kliniky LaserPlastic.

Co mě čeká?
Jednorázový zákrok trvá zhruba hodinu. Na pokožku odborník přiloží 
hladkou ultrazvukovou hlavici, a ta vysílá do podkoží energetické impulsy 
ultrazvuku. Bolest je tu minimální, není potřeba pobytu na klinice. Vše se obejde 
bez obvazů a bandáží. Po proceduře se můžete ihned vrátit do běžného života.

Co se změní?
Po zákroku bude liftingový efekt v kůži pracovat ještě dlouho, budou se 
v něm obnovovat kolagenní struktury, protože se využívá přirozených 
regenerativních schopností organismu. První výsledky jsou patrné po  
2–3 měsících a dále fungují tři a více měsíců. Kvalitativní věk obličeje se tak 
posune o mnoho let zpět do přirozené podoby. Viditelné výsledky zahrnují 
lifting a zpevnění ochablé pokožky.

Další metodou, na kterou určitě stojí za to se podívat, je
LASEROVÉ NEINVAZIVNÍ OMLAZENÍ POKOŽKY – 
PHOTO REJUVENACE
• Vraťte se o pár let zpět. Tvorba vrásek jde ruku v ruce s celkovým 

uvadáním a ochabováním pleti. Kde jsou ty časy, kdy nám tvářičky pěkně 
pružily, jako u malého dítěte...

• V tomto případě pomůže novější, dnes již nepostradatelná, tentokrát 
přístrojová technika, tzv. (foto)rejuvenace – skin rejuvenation. Jednoduše 
přeloženo laserové omlazení pleti.

• Rejuvenace je speciální, velmi efektivní technika, která vrátí povadlé 
pleti ztracenou pružnost a pevnost, odstraní drobné vrásky a nerovnosti.

Jak funguje rejuvenace?
• Laserové paprsky, aniž by poškodily povrch kůže, pronikají do jejích 

hlubších vrstev, do takzvané dermis, kde zesilují vazivová vlákna 
a stimulují buňky zvané fibroblasty k další produkci kolagenu.

• Paprsky působí hluboko v kůži a vypínají a vyhlazují ji vlastně 
zevnitř. Vracejí a udržují pružnost a pevnost pleti, stahují póry a jizvičky. 
Laser omladí obličej, krk, dekolt nebo ruce. Tedy partie, které jsou nejvíc 
vidět a také nejrychleji stárnou.

Pro koho je určena rejuvenace?
• Rejuvenace se hodí pro každého
• kdo chce zpomalit stárnutí kůže
• kdo chce dosáhnout viditelného ale přirozeného omlazení pleti.

Zákrok rejuvenace
• Je to zákrok pro klienta nenáročný. Trvá asi 10–15 minut a kůže může 

být pouze krátkodobě lehce začervenalá a zvlněná.
• Obvyklá jsou 3–5 ošetření v intervalu 3–5 týdnů: 3 zákroky postačí pro 

prevenci, 5 je obvyklá kúra.
• Preventivní opakování je vhodné po 6 měsících.
• Pro udržování se nejvíce osvědčila pravidelnost, interval se ustálil na  

3–4 opakováních ročně, tj. 1x za 3–4 měsíce, někdy častěji. Záleží 
na typu pleti, její zátěži vlivem prostředí a stylu života a v neposlední 
řadě na požadovaném efektu omlazení kůže.

Cesta do budoucnosti
VĚK SE NEDÁ OŠÁLIT, VZHLED NAŠTĚSTÍ ANO. TRENDEM V ESTETICKÉ MEDICÍNĚ JE PŘIROZENOST 
A NEINVAZIVNOST. DO POPŘEDÍ SE DOSTÁVAJÍ HI-TECH PŘÍSTROJE A TECHNOLOGIE, KTERÉ SI PORADÍ 
S GRAVITACÍ VŠEHO DRUHU (ANO, I S TOU VAŠÍ!).

MUDr. MARTA MOIDLOVÁ
Od roku 1999 vede Kliniku LaserPlastic 
v Praze 1, kde skloubila celou estetickou 
a laserovou dermatologii s plastickou 
chirurgií.
Absolvovala řadu stáží a kongresů například 
v Rakousku, ve Francii, v USA, Brazílii, Itálii, 
Monaku atd. Soustavně přednáší a publikuje 
a je jedním z prvních školitelů pro aplikaci 
botulotoxinu, implantátů a laserů.

www.laserplastic.cz
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obočí, což vypadá velmi přirozeně a je téměř nerozeznatelné 
od přírodního obočí. A přestože se microblading provádí po-
mocí čepelky s 18 jehličkami v řadě za sebou, jedná se o velmi 
šetrnou metodu s minimálními omezeními a  lze jej provádět 
celoročně. Po zákroku jsou sice určitá omezení a musí se dodr-
žovat několik pravidel, ale nejedná se o nic velkého. Například 
se po aplikaci nedoporučuje navštěvovat solárium saunu nebo 
bazén.

PÉČE O PLEŤ
V létě mnohem snáz dochází k dehydrataci organismu i pleti. 
Voda je základní složkou našeho organismu a její nedostatek 
se samozřejmě podepisuje i na stavu naší pleti. Musíme si proto 
důkladně hlídat pitný režim a při pobytu venku na slunci ho 
oproti běžným 2,5 l ideálně zdvojnásobit. Také musíme dopl-
ňovat vypocené minerály, a proto kohoutkovou vodu a osvě-
žující ovocné šťávy doplňte třeba jemně perlivou minerálkou. 
Kromě hydratačního a  tónovacího krému se na  léto vybavte 
i termální vodou ve spreji. Jednu si nechejte například na stole 
v  práci a  druhou (nejlépe v  menším cestovním balení) noste 

v kabelce neustále u sebe. Několikrát za den si obličej vodou 
přestříkejte. Termální sprškou pleť osvěžíte, zklidníte a zabrá-
níte jejímu vysoušení. Sluníčko a  více času stráveného venku 
má za následek výskyt většího množství odumřelých a suchých 
buněk v pleti. Těch je třeba se pravidelně – ideálně ráno a večer 
– zbavovat čištěním, aby nedocházelo k ucpávání pórů. Čistá 
pleť navíc lépe vstřebává další kosmetické přípravky. A  co se 
týká opalovacích přípravků, nestačí je nanést na  tvář jednou 
za den. Doporučuje se tuto ochranu před nebezpečnými paprs-
ky obnovovat každé dvě hodiny.

VÍTE, CO JE SPF?
Zkratka slov „sun protective factor“ označuje výši ochrany 
proti UVB záření. Její číselné hodnoty známe všichni, ne každý 
ovšem ví, co znamenají. Číslo za SPF udává, kolikrát přípravek 
zvýší dobu bezpečného pobytu na  slunci. Je k  tomu důleži-
té znát svůj fototyp. Pokud tedy například podle něj můžete 
strávit na slunci asi deset minut, aniž byste se spálili, po na-
nesení ochranného krému s  SPF 30 se tato doba prodlouží 
na 300 minut.
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Věk se nedá ošálit, vzhled naštěstí ano. Trendem v este-
tické medicíně je přirozenost a neinvazivnost. Do popředí 
se dostávají hi-tech přístroje a technologie, které si pora-
dí s gravitací všeho druhu (ano, i s tou vaší!).

ULTHERAPIE – OMLAZOVÁNÍ  
OBLIČEJE I TĚLA ULTRAZVUKEM
O co jde?
Lifting bez skalpelu, který k nám přišel z USA a dává sbo-
hem bolestivým chirurgickým zákrokům s dlouhou rekon-
valescencí. „Jde o  ojedinělý přístroj pro  neinvazivní lif-
ting obličeje, ale i těla, který vysílá do podkožních tkání 
energetické impulsy ultrazvuku. Na dodanou energii re-
aguje pokožka tak, že se zpevňuje a vypíná. Populární je 
i metoda pomocí přístroje Unison, která kombinací dvou 
účinných technologií redukuje tukové buňky, remodeluje 
kolagen, a obnovuje tak pružnost kůže, podporuje krevní 
oběh a zvyšuje tok lymfy. Odstraňuje tím celulitidu a tva-
ruje postavu,“ říká MUDr. Marta Moidová.
Co mě čeká?
Jednorázový zákrok trvá zhruba hodinu. Na pokožku od-
borník přiloží hladkou ultrazvukovou hlavici a  ta vysílá 
do podkoží energetické impulsy ultrazvuku. Bolest je tu 
minimální, není potřeba pobytu na  klinice. Vše se obe-
jde bez obvazů a bandáží. Po proceduře se můžete vrátit 
do běžného života.
Co se změní?
Po  zákroku bude  liftingový efekt  v  kůži pracovat ještě 
dlouho, budou se v něm obnovovat kolagenní struktury, 
protože se využívá přirozených regenerativních schop-
ností organismu. První výsledky jsou patrné po 2–3 mě-
sících a  dále fungují tři a  více měsíců. Kvalitativní věk 
obličeje se tak posune o  mnoho let zpět do  přirozené 
podoby.  Viditelné výsledky zahrnují lifting a  zpevnění 
ochablé pokožky.

NECHIRURGICKÉ TVAROVÁNÍ TĚLA – EMSCULPT 
NEO
O co jde?
O  současnou světovou jedničku v  budování svalů a  spalová-
ní tuků, která je bezbolestnou alternativou liposukce. Po šesti 
ošetřeních přibude až 25% svalů a ubude 30% tuků. Jako jedi-
ný přístroj na světě najednou využívá působení dvou různých 
technologií: radiofrekvence a vysokovýkonného fokusovaného 
elektromagnetického pole. Tento nový přístroj má označe-
ní NEO a má o 50 procent lepší výsledky než jeho předchůdce 
– přístroj Emsculpt.
Co mě čeká?
Přístrojové ošetření se provádí v  leže a  trvá kolem půl hodi-
ny. Nejčastěji se ošetřuje břicho, zadek či paže. Okolo těchto 
partií vám speciálními pásy připojí přístroj a pustí vibrace – tako-
vé, abyste je cítili, ale abyste je také vydrželi. Je to zvláštní pocit, 
vnímáte jakési mravenčení a jak vám danou oblastí „projíždí“ 
vlnění, které rychle „stahuje“ svaly. Jejich teplota se díky půso-
bení radiofrekvence zvýší o několik stupňů. A jsou tak schopné 
podat vyšší výkon, který pak vede k jejich většímu nárůstu. Pří-
stroj také vytváří supramaximální kontrakce, kterých běžným 
cvičení nelze dosáhnout. Dochází tak k  plnému využití svalů 
a zlepšení metabolismu tuků. A opravdu – po ošetření máte 
v dané oblasti pocit, jako byste byli po pěkně náročném cvičení
Co se změní?
„Metodu vyhledávají aktivní sportovci, ale i ti, kteří s přibývají-
cím věkem ztrácejí svalovou hmotu. Vynikající je pro ženy, které 
trpí rozestupem břišních svalů po porodech, ale také pro ty, kte-
ří neustále začínají s cvičením, a nikdy u něho nevydrží. 30minu-
tové ošetření je třeba minimálně 4x opakovat s odstupem 1–3 
dnů. Lékař vám pomůže nastavit individuální plán, dle vašich 
specifických požadavků,“ vysvětluje MUDr.  Marta Moidlová. 
Jedinou nevýhodou je velmi vysoká cena, avšak výsledky jsou 
viditelné, a jelikož má přístroj dvě hlavice, můžete na některá 
ošetření přijít dva, čím se cena „sníží“. 

CESTA DO BUDOUCNOSTI
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ALERGIE 
NEJEN POTRAVINOVÁ 

KAŽDÝ ČTVRTÝ ČLOVĚK ZÁPOLÍ S NĚJAKOU FORMOU ALERGIE.  
TOTO ČÍSLO SE V POSLEDNÍ DOBĚ ZVYŠUJE. ALERGENY NA NÁS ČÍHAJÍ ZE VŠECH 

STRAN. A TAK NENÍ DIVU, ŽE JIM OSLABENÝ ORGANISMUS PODLEHNE. NE NADARMO 
SE TOMUTO TÉMATU VĚNUJE SVĚTOVÝ DEN ALERGIE A ASTMATU,  

KTERÝ LETOS PŘIPADL NA ÚTERÝ 3. KVĚTNA.
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KKýchání, kašel, rýma, 
škrábání v  krku, svědění 
pokožky, bolesti břicha, 
nevolnost, průjem, zvra-
cení a  spousta dalších ne-
příjemností. Projevy aler-
gií mají mnoho podob. 
Některou z  jejích forem 
za  svůj život „na  vlastní 
kůži“, respektive na vlast-
ním těle pocítil každý čtvr-
tý člověk. 
Alergie je přehnaná reak-
ce organismu na  určitou 
látku, pro zdravého člově-
ka neškodnou, například 
potravinu, léky, prach, pyl, 
srst atd. Způsobuje ji poru-
cha imunitního systému, 
kdy si naše tělo nedokáže 
poradit s konkrétní látkou. 
Nejčastěji vzniká v dětství, 
ale může se projevit i v do-
spělosti či v  seniorském 
věku. Podle výzkumů je 
dost možné, že když jste 
alergická na  jednu látku, 
může se v  budoucnu při-
dat další. 
Za  alergií z  části stojí dě-
dičnost. Přidejme k  tomu 
životní styl, vlivy prostředí, 
v kterém žijeme, nespráv-
nou výživu, ale i stres atd. 
To vše ovlivňuje reakce 
našeho organismu. Zdra-
vý imunitní systém si s tím 
poradí. Oslabené tělo rea-
guje přehnaně. 

POTRAVINOVÁ
Stále častěji se dnes u lidí projevuje intolerance různých po-
travin. Až se mnohdy zdá, že jde o  módní trend. Ale není. 
Vždyť jen si uvědomme, co jíme? Zatímco v  minulosti naši 
předci konzumovali téměř výhradně přirozenou stravu v  té 
nejjednodušší podobě (vařené brambory, obiloviny atd.), 
dnes do  sebe ládujeme velmi často „prázdné“ kalorie, pře-
vážně zpracované pokrmy, instantní jídla, rychlá občerstvení 
apod. Alergie na některé složky v potravě však může způsobit 
závažné problémy, a tak je potřeba ji zavčasu podchytit.

• ALERGIE NA LEPEK
Kdo v poslední době nevyřazuje lepek z  jídelníčku, jako by 
nebyl. S nadsázkou řečeno se omezení lepku v potravě stává 
trendem. Lékaři však upozorňují, že kdo je zcela zdráv, neměl 
by se mu vyhýbat. Ale co když ho naše tělo opravdu nesnese? 
Pak je na místě dieta. 
Lepek je gluten, tedy bílkovina obsažená v  obilovinách. Nic 
moc našemu tělu nedává, ale pro zpracování mouky je pod-
statný, protože lepí a drží tvar. Jenomže ne každý organismus 
si s ním poradí. Typickým příkladem je celiakie, kterou trpí asi 

jedno procento lidí. Stejné 
množství populace se pak 
potýká s  alergií na  lepek. 
O něco více pacientů posti-
huje nesnášenlivost lepku. 
Nejzávažnější z nich je ce-
liakie, tedy autoimunitní 
onemocnění, při kterém je 
nutné striktně dodržovat 
bezlepkovou dietu, pro-
tože lepek může vyvolat 
zánět tenkého střeva. To 
pak není schopno trávit 
a  vstřebávat živiny. Celi-
aci po  požití lepku mívají 
potíže, jako jsou například 
bolesti břicha, nevolnost, 
zvracení, nadýmání, prů-
jem nebo zácpa. Přidává 
se i  chudokrevnost, hub-
nutí, únava, bolesti klou-
bů, hlavy, nepravidelná 
menstruace, či dokonce 
potraty. Pokud budeme 
příznaky přehlížet a nedo-
držovat režimová opatře-
ní, může to vést k vážným 
problémům. 
Alergie na lepek se proje-
vuje krátce po jídle, napří-
klad vyrážkou, kopřivkou, 
otoky, škrábáním v  krku, 
ucpaným nosem, nevol-
ností, průjmem, zvracením 
či dechovými potížemi. 
Vyhnout se lepku je do-
cela oříšek. Obsahují ho 
totiž i  produkty, kde by-
chom ho nečekali, často se 

přidává do salámů, ochucovadel, instantních pokrmů, najde-
te ho v paštikách i vegetariánských náhražkách masa. Někdy 
se přidává i  do  jogurtů či bonbonů. Lepek najdeme hlavně 
v obilovinách, jako je pšenice, žito, oves či ječmen. Musíme 
se tedy vyhýbat veškerému pečivu, strouhance, krekrům, ale 
i tarhoni, kuskusu, těstovinám, bulguru a pozor také na oves-
né vločky či müsli. Ideální pro bezlepkáře je kukuřice, rýže, 
amarant, pohanka a mouka z nich vyrobená. Dále bezlepkové 
produkty, brambory, quinoa atd.

Náš tip:
Máte-li doma celiaka, důsledně dbejte, aby nekonzumoval 
ani stopy lepku. Doporučuje se například, aby na  přípravu 
jídla měl vlastní prkénko, aby měl jistotu, že na něm neulpí 
drobky...

• ALERGIE NA VEJCE
Jedna z nejčastějších potravinových alergií, která se obvykle 
projevuje už u batolat. Naštěstí mnoho dětí se s ní s narůsta-
jícím věkem vypořádá. Častějším alergenem je vaječný bílek, 
ale i žloutek může některým lidem způsobovat problémy. 
Projeví se velmi rychle po požití vajíčka. Dítěti mohou otéct 
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Alergie na lepek se projevuje 
krátce po jídle, například 

vyrážkou, kopřivkou, otoky, 
škrábáním v krku, ucpaným 
nosem, nevolností, průjmem, 

zvracením či dechovými potížemi. 



Hlavní rozdíl spočívá především v příznacích potravinových 
alergií, které se obvykle objeví bezprostředně po konzumaci určité 
potraviny, zatímco u potravinových intolerancí je to otázka hodin 
nebo dokonce dnů, proto je obtížné ji identifikovat. 

Jak správně rozlišit potravinovou alergii od intolerance? Klasická 
alergie, která se projevuje při kontaktu s určitou potravinou 
(např. arašídy nebo mořskými plody), se vyznačuje okamžitou 
a často silnou reakcí imunitního systému. Potravinová alergie 
je poměrně vzácná – je diagnostikována přibližně u 2,5 % 
populace. Potravinová intolerance/citlivost je častější a často není 

diagnostikována – odhaduje se, že jí trpí až 45 % populace. 

Mnoho lidí má více než jeden příznak potravinové intolerance. Lidé, kteří trpí potravinovou intolerancí a včas 
nerozpoznají škodlivé potraviny, mohou časem trpět zdravotními potížemi jako jsou syndrom dráždivého 
tračníku, nadýmání, průjem, opakované úzkostné deprese, kožní projevy nebo migrénu. Pokud je trávicí trakt 
oslabený stresem, infekcemi nebo léky neustále zatěžován například nevhodnými potravinami, může se rozvinout tzv. 
syndrom zvýšené střevní propustnosti.1 Molekuly nedostatečně strávené potravy, toxiny a bakterie se dostávají do 
krevního oběhu, nepříznivě ovlivňují integritu střevní sliznice, čímž může negatívne ovlivnit jakýkoliv orgán v našem těle.

Máte podezření na potravinovou intoleranci na základě často se opakujících příznaků? Nečekejte příliš 
dlouho a vyhněte se nežádoucím zdravotním problémům způsobeným nesnášenlivostí potravin. Test potravinové 
intolerance přesně identifikuje potraviny, které jsou hlavními spouštěči problémů.

Přestože potravinová alergie většinou trvá po celý život, potravinové intolerance se můžete zbavit jednoduše 
a poměrně rychle. Je třeba správně identifikovat problémové potraviny, eliminovat je a nahradit je vhodnými 
alternativami, přičemž je důležité zachovat pestrost a vyváženost jídelníčku.

POMŮŽEME VÁM I PO TESTU

Chceme vám přechod ke zdravějšímu a kvalitnějšímu stravování co nejvíce usnadnit. Nyní vám nabízíme 
PRŮVODCE POTRAVINOVÝMI INTOLERANCEMI kompletně ZDARMA při zakoupení testu potravinové 
intolerance na www.vital-life.cz (+420 723 169 029).

Kniha je jedinečnou příručkou pro všechny, kteří trpí potravinovou intolerancí nebo se zabývají tvorbou diet, 
změnou životního stylu či úpravou jídelníčku. 140stránková příručka obsahuje unikátní know-how, seznam 
doporučených alternativních potravin, množství inspirativních receptů a užitečných rad především od nutričních 
terapeutů z Cambridge Nutritional Sciences Ltd. Najdete zde i konkrétní recepty s doporučením vhodných 
produktů a surovin, které jsou dostupné i na českém a slovenském trhu. V jedné knize najdete vše, co potřebujete 
vědět o své nesnášenlivosti, abyste se mohli vrátit k životu bez obtěžujících příznaků a obtíží. 

1. W. Atkinson and col.: Food Elimination Based on IgG Antibodies in Irritable Bowel Syndrome: A Randomised Controlled Trial, 2004

ZBAVTE SE NEPŘÍJEMNÝCH PŘÍZNAKŮ SNADNO 
A RYCHLE Z POHODLÍ DOMOVA
NEJSTE SI JISTI, ZDA TRPÍTE ALERGIÍ NEBO POTRAVINOVOU INTOLERANCÍ/CITLIVOSTÍ?  
SLOŽITÁ CESTA POTRAVIN, KTERÁ OVLIVŇUJE NAŠE KAŽDODENNÍ ŽIVOTY, JE NOVĚ OBJEVUJÍCÍ SE OBLASTÍ 
POZNÁNÍ. DIAGNOSTIKOVAT PŘÍČINY SYMPTOMŮ, KTERÉ SE ZDAJÍ BÝT MNOHOKRÁT „NEVYSVĚTLITELNÉ”,  
BÝVÁ OBČAS PROBLEMATICKÉ. 
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rty, jazyk, ale i  celý obličej. Vysype se kopřivka, 
ekzém, pokožka zrudne a  svědí. Neobvyklá 
není ani nevolnost, průjem, zvracení či 
bolesti břicha. Může se přidat rýma, sl-
zení očí, a v těžkém případě dokonce 
i astma. 
Problém je, že vajíčka najdete 
i tam, kde byste je nečekala, byť 
ve  stopovém množství, a  tak se 
alergie může projevit dost skry-
tě. Obvykle tělo přehnaně re-
aguje na  všechny druhy vajec, 
tedy nejen na  slepičí, ale i  kře-
pelčí, kachní, pštrosí či husí. Pozor 
na vaječný lecitin, melanž, ale také 
na  ovoglobulin, lysozym (enzym 
ve  vaječném bílku) či livetin. To vše 
jsou vaječné alergeny. 
Dle typu vaječné alergie je opravdu potřeba 
důsledně číst etikety, protože vejce najdete na-
příklad i ve vegetariánských alternativách typu Šma-
koun, který je vyroben z vaječných bílků. Řízek 
v trojobalu je potřeba také připravovat al-
ternativně – například v těstíčku bez va-
jíčka. Vejce obsahuje často i zmrzlina, 
koláče, těstoviny apod. 
 Čím je nahradit? Často je možné je 
z receptu zcela vypustit. Samozřej-
mě míchaná vajíčka nebo knedlík 
ve  vajíčku jinak neuděláte. Ale 
lze si připravit verzi z tofu, které 
zajímavě ochutíte. Při přípravě 
pokrmů si můžete pomoci Hraš-
kou, Vajahitem, bramborovým 
škrobem a při pečení třeba pudin-
gem.

• ALERGIE NA MLÉKO
Touto alergií je myšlena přehnaná reak-
ce imunitního systému na  mléčnou bílkovi-
nu. Nejčastěji lidé nesnášejí kravské mléko. Často 
se projevuje u kojenců a obvykle postupem času 
mizí. Ne vždy tomu tak však je. Pak je nutné 
mléko a mléčné výrobky zcela vyřadit z jí-
delníčku. Jinak vás mohou postihnout 
typické projevy, jako jsou křeče, ne-
volnost, zvracení, průjem, dokonce 
i krev ve stolici. 
Z  jídelníčku je nutné vyřadit veš-
keré výrobky, které obsahují 
mléko, tedy i kefír, zákys, sýry či 
tvaroh. Pozor také na to, že mlé-
ko mohou obsahovat i potraviny 
skrytě, byť ve  stopovém množ-
ství. Obezřetná byste měla být na-
příklad při nákupu uzenin, pečiva 
nebo čokolády. 

• INTOLERANCE LAKTÓZY
Laktózovou intoleranci si lidé s  aler-
gií na  mléko často pletou. Tato forma je ale 

způsobena nesnášenlivostí mléčného cukru. Pro-
jevuje se podobně, tedy například křečemi 

v  břiše, nadýmáním, nevolností, průjmy. 
A  objevit se může v  kterékoliv život-

ní etapě. Příčinu můžeme hledat 
za  špatným životním stylem, stre-
sem, ale také ji může způsobit 
užívání některých léků nebo jiné 
přidružené nemoci. 
V  takovém případě se nemu-
síme mléka zcela vzdávat, ale 
je potřeba zjistit, co naše tělo 
zvládne. Určitě se nechte vy-

šetřit lékařem, který rozhodne 
o  vhodných dietních opatřeních. 

Někteří lidé si mohou dovolit ky-
sané výrobky s minimem laktózy, ně-

kdo může za určitých okolností dokon-
ce i  samotné mléko, ale bez kombinace 

s  jinými potravinami, jiný musí být opravdu 
striktní a  vybírat si výhradně bezlaktózové pro-

dukty. 

•  ALERGIE NA OŘECHY
Kdo by nemiloval vanilkové rohlíč-

ky, koláč s  ořechovou nádivkou 
nebo pohodové chroupání sla-
ných oříšků u  televize. Tomu 
všemu se alergici musejí zda-
leka vyhnout. Jedna z  nejčas-
tějších potravinových alergií 
nám brání konzumovat nejen 
vlašské ořechy, ale i pekanové, 
lískové, makadamové, kešu, pis-

tácie, mandle a  další. Zajímavé 
je, že alergie na  ořechy nezahr-

nuje alergickou reakci na  arašídy. 
Ty totiž nepatří mezi ořechy, protože 

burské oříšky jsou plodem podzemnice 
olejné. Často ale kdo má alergii na ořechy, 

bývá alergický i na arašídy. 
Alergii způsobuje přehnaná reakce imunitního 

systému na ořechový protein. Po požití potra-
viny s příměsí ořechů na sebe reakce ne-

nechá dlouho čekat. Může se projevit 
svěděním, kašlem, otoky, nevolností, 

potížemi s  polykáním, otoky hr-
dla, dušností a  v  těžkém případě 
i anafylaktickým šokem, který nás 
může ohrozit na životě. 
Ze stravy je tedy nutné vyřadit 
ořechy, pro jistotu i  arašídy, 
opatrně s  kokosem. Ten si lze 
dovolit až po konzultaci s léka-

řem. Ořechy klasicky najdeme 
v  dezertech, asijské či indické 

kuchyni, ale i  v  instantních pokr-
mech. Potíže může způsobit i stopo-

vé množství, a  tak je nutné důkladně 
číst etikety. Ořechy obsahuje i kosmetika 

či některý alkohol. 
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Česká homeopatie AKH
homeopatická poradna: 776 879 799, 596 113 330, 602 775 293 

www.budtezdravi.cz | poradna@budtezdravi.cz
FB skupina @buďte zdraví s Českou homeopatií

Youtube.com/Buďte zdraví s Českou homeopatií

Problémy s imunitou nebo alergiemi? 
Dejte šanci homeopatii!

Že už jste na kašel zkusili opravdu všechno? A nezapomněli jste se vyzbrojit také 
správným homeopatickým přípravkem? Homeopaté totiž během 230 let práce nasbírali 
velké množství prostředků, které umí kašel nejen ztlumit, ale také opravdu odstranit. 
Jedním z největších homeopatik proti kašli s velmi širokým záběrem je Kalium iodatum.

Kašel alergický i obyčejný

Ať už se vám na jaře zhoršuje 
dušnost a kašel kvůli alergii, 
astmatu nebo i pokud vůbec 
nejste alergik, Kalium iodatum
stojí rozhodně za zkoušku. 
Urputné hlasité kašle, které 
mnohdy zasahují sliznice 
hrtanu, jsou dobrým důvodem, 
abyste dali homeopatii šanci.
Mnoho rodičů si tento 
přípravek nemůže vynachválit 
při zvládání právě zánětů 
hrtanu (laryngitid), které u dětí 
působí velmi dramaticky.

Zvětšené uzliny

Mnoha lidem po prodělání 
nachlazení zůstávají zvětšené 
lymfatické uzliny a bývají 
důvodem nejistoty a obav. 
Často se také objeví a zůstávají 
zvětšené i bez zjevné 
infekce. Standardními léčivy 
si příliš nepomůžeme, zato 
s homeopatií máme v rukávu 
hned několik pomocníků. 

Kalium iodatum je jedním 
z nejčastějších. Pokud jste 
navíc unavení, vyčerpaní 
nebo se v noci výrazně potíte, 
můžete s důvěrou zkusit tento 
homeopatický přípravek.

Záněty nosních dutin

Sinusitida neboli zánět dutin 
umí pěkně potrápit, zvláště 
pokud to není jen jednorázová 
záležitost. Zelený hnisavý 
výtok a úporné bolesti hlavy, 
které se často přidávají – to 
je dobrý důvod dát šanci 
homeopatickému Kaliu iodatu. 
Můžete jej užívat samostatně 
nebo i v kombinaci s antibiotiky 
od vašeho lékaře. Léčebný 
proces se tak výrazně urychlí, 
neboť je dobře známo, že 
samotná léčba antibiotiky 
je v mnoha případech dosti 
svízelná.

MUDr. Alexandr Fesik 
lékař a homeopat

  

Ptejte se svého homeopata 
a žádejte ve své lékárně.

JAKÉ JSOU VÝHODY
ČESKÉ HOMEOPATIE?

•  homeopatika nemají 
nežádoucí účinky,

•  vyrobeno z českých bylin 
a místních surovin,

•  tablety nejsou sladké – děti je 
nejedí jako bonbony,

•  tablety můžete rozpustit v pití 
nebo přidat do jídla,

•  účinek nesnižuje kofein, 
mentol ani dotek.
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LETNÍ PÉČE 
O PLEŤ A VLASY

LÉTO NÁM DÁVÁ PROSTOR VÍCE VYNIKNOUT A UKÁZAT SVÉ TĚLO V CELÉ JEHO KRÁSE. 
PLEŤ KRÁSNĚ ZÁŘÍ A VLASY PŘITAHUJÍ VÍCE POZORNOSTI NEŽ KDY JINDY. HORKÉ 

POČASÍ JE VŠAK NA DRUHOU STRANU DOST NÁROČNÉ, A PROTO POKOŽKA I VLASY 
POTŘEBUJÍ PŘES LÉTO ZVÝŠENOU PÉČI.
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LLETNÍ POČASÍ SI VYBÍRÁ SVOU DAŇ
Naše pleť, a potažmo i vlasy dostávají v létě dost slušně zabrat. 
Pleť mohou sluneční paprsky nejen vysušit, ale i dost nepří-
jemně podráždit, což se projeví jejích svěděním, zarudnutím, 
či dokonce tvorbou drobných puchýřků. Kadeřím pak berou 
nejen barvu, ale i celkovou sílu a vitalitu, takže se snáz třepí 
a vysušují, nebo naopak hodně mastí. Pokud o sebe ale bu-
dete dostatečně pečovat, dokážou si vaše pleť a vlasy udržet 
svou přirozenou krásu i během horkých, prosluněných dnů.

ABY AKNÉ NEMĚLO ŠANCI
Nestačí si jen přenastavit hodinky a provést čistku v šatníku. Ob-
měna je potřeba i oblasti péče o pleť. Chcete-li, aby stále zářila krá-
sou, bude to od vás vyžadovat trochu snahy. Horké počasí s sebou 
totiž nese nejenom vyšší 
pocení, ale i nadměrnou 
produkci mazu, takže je 
pleť mnohem náchylněj-
ší k tvorbě různých vyrá-
žek a pupínků. Vyhlaste 
jim válku zaměřte se 
zejména na  pravidelné, 
důkladné čištění, a  to 
jak ráno, tak večer. Pou-
žívejte buď jemný mycí 
gel, nebo čisticí mléko 
spolu s  pleťovou vodou 
a před aplikací pečujících 
produktů sáhněte ještě 
po  toneru, který lehce 
stáhne póry, a omezí tak 
produkci mazu.

CO TAKHLE 
KOLAGEN?
Pokud chcete mít pleť 
hladkou a  bez vrásek, 
je výborným pomocní-
kem kolagen. Živý kola-
gen pomáhá i při řešení 
dalších estetických a der-
matologických problé-
mů jako je podrážděná 
a  velmi citlivá  pleť, hy-
perpigmentace, cévní 
defekty (rozšířené žilky), 
akné, jizvy po akné, ne-
štovicích, spáleninách 
i různých úrazech a dal-
ších kožních problémech, 
takže by ve vaší základní 
výbavě rozhodně neměl 
chybět.

MÍSTO KRÉMU 
JE LEPŠÍ LEHKÝ 
FLUID
Hutný denní krém s ob-
sahem včelího vosku, la-
nolinu či přírodních más-
el v  létě raději vyměňte 

za fluid či gel. Nejenže obsahují méně tukových složek, ale navíc 
mají lehčí, tekutou konzistenci, a snáz se tak nanáší i vstřebávají. 
Kromě každodenní péči můžete jednou do týdne přidat i pleťo-
vou masku, kterou si lze snadno připravit i ze surovin, které mátě 
běžně doma. Vyzkoušejte banán spolu s  vaječným žloutkem, 
které pleti dodají svěží vzhled, salátovou okurku s tvarohem pro 
zklidňující péči po opalování nebo jablko v kombinaci s jogurtem 
a ovesnými vločkami, díky nimž zůstane pleť hloubkově vyčištěná.

MAKE-UP JEN  
V PŘÍPADĚ NOUZE
V létě je nejlepší nechávat svou pleť úplně nahou, aby mohla volně 
dýchat a póry se zbytečně neucpávaly. Pokud se ale bez make-upu 
ostýcháte vyjít z domu, nanášejte ho jen v minimálním množství, 

nebo ještě lépe sáhněte 
po lehkém BB krému. Při 
nákupu hledejte ideálně 
takové produkty, které 
obsahují i SPF od 30 výš. 
Jedině tak zakryjete ne-
dokonalosti, sjednotíte 
pleť a  současně přede-
jdete nepříjemným peri-
petiím, jako je zarudnutí 
či svědění.

UV OCHRANA 
JE NAPROSTÁ 
NUTNOST
Sluneční záření může 
pleť nejen spálit či ne-
příjemně podráždit, ale 
z  dlouhodobého hledis-
ka může vést i  k  jejímu 
předčasnému stárnutí 
projevujícímu se tvorbou 
vrásek či pigmentových 
skvrn. Před odchodem 
z domova tedy nezapo-
mínejte na  denní krém 
s  UV faktorem, případ-
ně si pořiďte bázi pod 
make-up obsahující 
SPF. A  protože zejména 
na  rtech je pleť mimo-
řádně jemná a  citlivá, 
mějte stále při ruce i let-
ní balzám na rty. Nejenže 
na rtech vytvoří jemnou 
ochrannou vrstvičku, ale 
také podpoří jejich rege-
neraci a zanechá je svůd-
ně hebké a vláčné.

VÍTE, JAKÉ UV 
FILTRY JSOU 
K DISPOZICI? 
UV filtr jako ochrana 
před sluncem v  kosme-
tických produktech je 
označen zkratkou SPF. 
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Při nákupu hledejte ideálně takové 
produkty, které obsahují i SPF 

od 30 výš.

SPF 50



Připravte se na léto s NEZESTÁRNI.CZ                                      
a nenechte svou krásu předčasně uvadnout. 

Tipy na produkty s živým kolagenem, bez kterých se neobejdete.

Často zapomínáme na to, že slunce nesvítí jen v přírodě nebo u vody, ale i ve městě, po cestě do práce 
nebo za nákupy. Je dokázáno, že tam naše pleť trpí nejvíce. Málokdo ví, že slunce vyzařuje i modré světlo, 

které je dvakrát intenzivnější než UV záření a má negativní vliv na naši pleť. 
Navíc ho vyzařují i monitory počítačů, televize, mobilní telefony a není před ním úniku. 

To je důvod, proč bychom před ním měli chránit svoji pleť.

Velmi lehký Ochranný denní City krém SPF 10 s živým kolagenem účinně 
chrání před UV zářením a účinky modrého světla. Zpomaluje projevy stárnutí, 
aktivně působí proti vráskám a vzniku pigmentových skvrn. Pleť rozjasňuje, 
zmatňuje, do hloubky hydratuje a dodává ji pružnost a elasticitu. Obsahuje 
kmenové buňky, které urychlují proces regenerace pokožky. Ideálně nanášet 
na živý kolagen FACE.

Jemný MYCÍ KOLAGENOVÝ GEL na obličej – hypoalergenní, obstál v testu in 
vitro pro nemluvňata. Čistí a zklidňuje i velmi jemnou, citlivou a podrážděnou 

pleť, navrací ji svěžest a zdravý vzhled i po slunění. Odstraňuje zbytky nečistot, 
voděodolného make-upu i nadměrného mazu. Na dovolené nahradí sprchový 

gel i dětský šampon. 

"ŽIVÁ VODA" - hydratační sprej na obličej a tělo s živým kolagenem, 
kyselinou hyaluronovou a výtažky ovoce noni. Osvěží a chrání pleť i v parném 
počasí, zanechává ji přirozeně hydratovanou, pružnou a hedvábně vláčnou. 
Ani po návratu z dovolené nebude pokožka šupinatět a bronzové opálení 
vydrží mnohem déle. Sprej noste v kabelce a používejte ho i několikrát za 
den, zabráníte dehydrataci pokožky a dlouhodobě 
předejdete vzniku nových vrásek.

ELIXÍR pro OČNÍ okolí s živým kolagenem byl speciálně vyvinutý 
 k dokonalému zpevnění nejcitlivější pokožky ochablého očního okolí 

 a k účinnému boji s tmavými kruhy, váčky a otoky pod očima. 
Hypoalergenní, vhodný i pro nejcitlivější pleť.

I vlasy dostávají v létě pořádně zabrat a nejdůležitější co potřebují, 
je ochrana a hydratace.

VYŽIVUJÍCÍ SÉRUM a peeling na vlasovou pokožku 2 v 1 pro dokonalou péči 
o pokožku hlavy a výživu vlasových kořínků. Stačí jen pár kapek před mytím 
vlasů a pocítíte nečekané osvěžení. I z dovolené u moře se vrátíte s pocitem 
spokojenosti z krásných a vyživených vlasů. Pro zesílení účinků použijte 
regenerační a posilující ŠAMPON s vysokým obsahem živého kolagenu. 

Ideální volbou je exkluzivní kosmetika s živým kolagenem vhodná i pro nejcitlivější pleť.

Exkluzivní kosmetiku a doplňky stravy s živým 
kolagenem nové generace koupíte v e-shopu dovozce

 na www.nezestarni.cz  |  775 373 379
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Tato anglická zkratka slov Sun Protection Factor (ochranný sluneč-
ní faktor) je číselný údaj vyjadřující sílu ochrany proti UV záření. 
Obecně platí, že doba, po kterou se můžete po natření a ošet-
ření pleti s takovým kosmetickým produktem vystavit slunečním 
paprskům v případě zcela neopálené pokožky a pleti je dvacet 
minut (což je bezpečnostní průměr doby na slunci) krát číslo SPF. 
To znamená že kupříkladu v případě kosmetiky s SPF 20 to činí 20 
x 20 minut tedy celkem 400 minut, tj. cca 6,6 hodiny.

NENÍ FILTR JAKO FILTR…
Než sáhnete po nějakém kosmetickém kousku s UV filtrem, 
zjistěte si, zda obsahuje filtr syntetický, nebo minerální. Ty 
syntetické se velmi často podílí na negativních kožních reak-
cích pleti i pokožky. Nejsou totiž často hypoalergenní a rov-
něž mohou být příčinou fototoxicity. 

SYNTETICKÝ FILTR VERSUS MINERÁLNÍ FILTR
• Syntetický sluneční filtr obsahují klasické přípravky na opa-

lování, kde aktivně chrání pokožku před spálením, přičemž 
přípravky mají účinek až po 20 minutách po nanesení. 

• Základem syntetického filtru je chemická substance (např. 
oxybenzon, benzofenon atp.) a ropné deriváty. Ty ucpávají 
póry a brání přirozenému pocení kůže, čímž vznikají nega-
tivní projevy na pokožce.

• U syntetického filtru jsou UV paprsky vstřebávány kůží, kde 
se přemění v teplo a často přehřívají pokožku v jejích jed-
notlivých vrstvách.

• Minerální sluneční filtr nabízí 100% přírodní ochranu před 
slunečním svitem. 

• Minerální filtr neproniká do pokožky a působí ryze na jejím 
povrchu, kde vytvoří tenkou vrstvu, která odrazí UV záření.

• Minerální filtr vám tak vytvoří UV bariéru na pokožce a brá-
ní pronikání paprsků do kůže. 

• U minerálního filtru je ale nanášení kosmetiky méně kom-
fortní, jelikož vzniká tzv. 
bílá stopa. 

• Naopak ale minerální filtr 
poskytuje vysoké bezpečí, 
hodí se tak pro vysoce sen-
zitivní pokožku, a  je rov-
něž voděodolný.

CO JEŠTĚ MŮŽETE  
V LÉTĚ PRO SVOJI 
PLEŤ UDĚLAT? 
Kromě obecných zásad jako 
je správné a pravidelné čiš-
tění, hydratace formou do-
statečného pitného režimu 
a  využití kvalitní hydratač-
ní kosmetiky, existují ještě 
další možnosti, jak krásu 
pleti v létě podpořit.

OPALUJTE SE ZDRAVĚ 
A CHRAŇTE SI TVÁŘ 
PŘED SLUNĚNÍM
Určitě je prima vystavit ob-
ličej občas hebkým a  tep-
lým slunečním paprskům, 
ale věděli jste, že UV záření 

pleť vysušuje a urychluje její stárnutí? Proto zařaďte do péče 
o  svou pleť denní krém s  ochranným faktorem. Péči o  pleť 
a její ochranu můžete ještě znásobit i podkladovou bází s UV 
filtrem. Pokud můžete, vyhýbete se slunci od 12 hodin do 15 
hodin. Tehdy totiž mají sluneční paprsky a sluneční svit maxi-
mální sílu.

JAKÁ MÁ OPALOVÁNÍ POZITIVA?
• Podporuje tvorbu vitaminu D důležitého nejen pro ukládá-

ní vápníku do kostí, ale i pro správné fungování imunitního 
systému.

• Má hojivé a protizánětlivé účinky, a doporučuje se z tohoto 
důvodu při kožních onemocněních jako akné, ekzém nebo 
lupénka.

• Pomáhá ulevovat od bolestí kloubů, například při revmatu.
• Celkově zlepšuje náladu.
• Dodává energii.

A CO JEHO NEGATIVNÍ ÚČINKY?
• U citlivých jedinců může způsobovat sluneční alergii – pro-

jevuje se jako začervenání pokožky či její svědění.
• Podporuje vznik vrásek a dalších projevů stárnutí pokožky.
• Může vést ke vzniku pigmentových skvrn na obličeji i jinde 

po těle.
• Někdy může způsobit i různé oční problémy.

JAK VYBRAT VHODNOU KOSMETIKU
Dřív, než se vydáte vstříc slunečním paprskům, nezapomeňte 
se vybavit ochrannou kosmetikou. Ta má jasný cíl – ochránit 
pokožku před nepříznivými vlivy UV záření. Prvním kritériem 
při nákupu je typ pokožky. U mastné či smíšené pokožky volte 
raději lehké přípravky na bázi gelu, a suché naopak dopřejte 
opalovací olej či hutnější krém. U citlivé vybírejte zásadně kos-
metiku bez obsahu potenciálně dráždivých látek, a největší 

pozornost věnujte opalova-
cím mlékům a  krémům pro 
děti, které by měly mít SPF 
50.
SPF konkrétního krému vy-
bírejte podle svého fototypu 
– čím snědší pleť a tmavší vla-
sy od přírody máte, tím niž-
ší SPF potřebujete. Zatímco 
jižanským typům může stačit 
SPF 10, zrzaví jedinci budou 
povětšinou potřebovat SPF 
až 50. Opalovací krém, mléko, 
olej či gel nanášejte na  po-
kožku 30 minut předtím, než 
vyrazíte na  sluníčko. Pečlivě 
ho naneste i  na  místa jako 
uši, hřbety rukou, krk či nárty 
na nohou. Po koupání, utírání 
ručníkem a po sportu, při kte-
rém jste se hodně potili, se ne-
zapomeňte namazat znovu.

KRÁSU PLETI 
PODPOŘÍ I PEELING
Hrubé scruby plné cukro-
vých krystalků či drcených 
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OPALOVACÍ OLEJE  
& LECITINOVÁ PÉČE  
PO OPALOVÁNÍ
UŽIJTE SI LÉTO S PÉČÍ TRADIČNÍCH AROMATERAPEUTICKÝCH OLEJOVÝCH PŘÍPRAVKŮ

JAKÉ PŘIROZENÉ ROSTLINNÉ SUROVINY POKOŽCE PŘI OPALOVÁNÍ PŘICHÁZEJÍ NA POMOC?

DOPŘEJTE SI PŘI OPALOVÁNÍ PÉČI PŘÍPRAVKŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SÍLY ROSTLIN!  
K DOSTÁNÍ NA WWW.AROMAKH.CZ

Sluníčko přináší do našeho života pozitivní náladu, radost, jeho paprsky pomáhají ničit škodlivé mikroorganismy 
a dokážou stimulovat tvorbu vitamínu D v naší kůži. Všichni víme, že „Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.“ Přemíra 
slunění ale může být škodlivá, dochází k rychlejšímu stárnutí kůže, napomáhá rozvoji nádorových onemocnění. 
Proto je třeba naši kůži chránit!

Pro aromaterapeutické opalovací přípravky AKH jsme zvolili kombinaci rostlinných a éterických olejů s hybridními 
filtry. Výsledkem je výborná snášenlivost.

SEZAMOVÝ  
OLEJ

TŘEZALKA  
TEČKOVANÁ

JOJOBOVÝ 
OLEJ

OLEJ Z PŠENIČNÝCH 
KLÍČKŮ

MRKVOVÝ ROSTLINNÝ 
OLEJ A SILICE ZÍSKÁVANÁ 

Z MRKVOVÝCH SEMEN
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ořechových skořápek si 
schovejte pro své nožky. 
Na  obličej naopak zvolte 
jemný peeling či gomáž, 
které obsahují velmi jem-
né exfoliační částečky. 
Nezpůsobují tedy pod-
ráždění, ale i  tak odstra-
ňují odumřelé buňky, 
čímž pleť krásně vyhlazují 
a  dodávají jí svěží, pro-
jasněný vzhled. Peeling 
každopádně provádějte 
zásadně večer, protože je 
obroušená pleť náchylněj-
ší vůči působení UV záře-
ní, a mohla by se tím pá-
dem zbytečně podráždit.

NA KŘEHKÉ OČNÍ 
OKOLÍ SE MUSÍ 
CITLIVĚ
Pleť kolem očí je přirozené 
tenčí než na zbytku obliče-
je, a je tedy nejen citlivější 
na  podráždění, ale i  ná-
chylnější ke vzniku vrásek. 
Budete-li celý den mhouřit 
oči na sluníčku, celý proces 
stárnutí tím ještě urychlí-
te. Dejte raději přednost 
slunečním brýlím, případ-
ně oči důmyslně schovej-
te za  krempu klobouku. 
Při výběru kosmetiky si 
pak zvolte lehoučký oční 
krém, který nejen podpo-
ří hydrataci, ale zároveň 
krásně vyplní vrásky, tak-
že vašemu pohledu dodá 
mladistvou, odpočatou 
jiskru.

I VLASY POTŘEBUJÍ  
OCHRANU PŘED 
SLUNÍČKEM
Určitě to znáte sami, stačí 
pár dní ležet na pláži, opa-
lovat se a koupat se s roz-
puštěnými vlasy, a  za pár 
dní je hotovo. Konečky se 
nehezky třepí, nebo do-
konce ulamují, vlasy jsou 
nepříjemně krepaté a cel-
kově působí jako bez ži-
vota. A vám nezbyde než 
zbytek léta strávit s drdo-
lem na hlavě. Zkuste příště 
myslet na prevenci, a uvi-
díte, že si vaše koruna krá-
sy udrží svůj zdravý vzhled 

i v letních měsících.
Úplně nejlepší je vlasy 
skrýt před sluníčkem pod 
šátek, slamák či elegantní 
klobouk. Pokud ale po-
krývkám hlavy zrovna ne-
fandíte, nezapomínejte 
vlasy po koupání v moři či 
bazénu oplachovat čistou 
vodou, abyste je zbavili 
zbytků soli či chlóru, a do-
přejte jim kosmetiku s ob-
sahem SPF. Skvělé jsou 
například různé spreje, 
které jsou navíc obohace-
né o  složky jako keratin, 
jež je zároveň hydratují, 
celkově posilují a navrací 
jim pevnost a lesk.

VÝBĚR ŠAMPONU 
NENÍ VHODNÉ 
PODCENIT
V létě si kadeře žádají ex-
tra porci hydratace, a tak 
určitě nešlápnete vedle, 
když trochu obměníte svůj 
kosmetický arzenál. Sáh-
něte tedy po hydratačním 
šamponu a kondicionéru, 
nebo ještě lépe po speciál-
ních letních přípravcích. Ty 
jsou totiž navíc obohace-
ny o již zmíněné SPF, které 
vlasy navíc ochrání před 
škodlivými vlivy UV záření, 
a vy tak zabijete dvě mou-
chy jednou ranou. Odo-
lejte ale touze mýt vlasy 
každý den. Úplně posta-
čí, když jim pravidelnou 
očistu dopřejete obden, 
a  případě potřeby svůj 
účes zachráníte za pomoci 
suchého šamponu.

S TEPELNÝM 
STYLINGEM 
RADĚJI OPATRNĚ
Je nám jasné, že obejít se 
bez fénu nebo žehličky 
je pro spoustu z vás zcela 
nemyslitelné. Jenže prá-
vě vysoké teploty, které 
jsou nutné k vysoušení či 
rovnání vlasů, jednotlivá 
vlákna zbytečně zatěžují 
a vysušují. Úplně nejlepší 
tedy je nechat vlasy vol-
ně uschnout. Když už ale 
není zbytí, zkraťte dobu 

Vyhlaste akné válku zaměřte se 
zejména na pravidelné, důkladné 
čištění, a to jak ráno, tak večer. 

Zvolte lehoučký oční krém, který 
nejen podpoří hydrataci



Kolagen Shot
• 5 000 mg kolagenu
• 1 500 mg MSM
•  30 mg kyseliny 

hyaluronové 
• v itamíny C, B6, 

biotin a zinek

Kolagen Shot 10000
• 10 000 mg kolagenu
• 2 000 mg MSM
•  60 mg kyseliny 

hyaluronové
•  vitamín C, zinek 

a vitamín D

S kódem ZDRAVI10 sle
va

 

10% na Váš p
rvní 

nákup.

Gaia Naturelle představuje novou verzi Kolagen shotu. 
Kolagen shot 10‘000 v denní dávce 30 ml obsahuje dvakrát 

více rybího kolagenu než standartní Kolagen shot a 2000 mg 
MSM, což potěší především ty, kteří mají problémy s klouby. 

Kromě toho obsahuje navíc vitamín D3 (800 IU ve 30 ml), 
který příznivě působí na kosti, zuby a imunitní systém. 

Více na www.gaianaturelle.cz

PRO ZÁŘIVOU PLEŤ, 
SILNÉ VLASY, PEVNÉ 

NEHTY, PRUŽNÉ KLOUBY 
A NORMÁLNÍ FUNKCI 

IMUNITNÍHO 
SYSTÉMU!
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Skvělými pomocníky jsou 
například různé spreje,  
které jsou navíc obohacené  
o složky jako keratin,  
jež vlasy zároveň hydratují,  
celkově posilují a navrací  
jim pevnost a lesk.

vysoušení a  teplotu snižte na  minimum. Pamatujte rovněž 
na speciální termoochranné přípravky, které pramínky chrání 
nejen před poškozením, ale i krepatěním či elektrizováním.

VLASŮM PROSPĚJE HLOUBKOVÁ PÉČE
Nejrůznější olejíčky, séra, ale i hydratační masky v  létě jako 
když najdete. Aby byly vlasy pevné a udržely si svou přiroze-
nou krásu, potřebují zejména dostatek vlhkosti a výživy. Do-
přejte jim tedy hloubkově regenerační péči, a to minimálně 
jednou do týdne. Zatímco masky bývají hutnější a vyžadující si 
více vašeho času, vlasové oleje fungují většinou jako expres-
ní ošetření. Není třeba je oplachovat, a  i přesto vlasy celko-
vě posílí a dodají jim oslnivý lesk. Jen buďte opatrní s  jejich 
množstvím a zbytečně to nepřežeňte, aby vlasy ve výsledku 
nepůsobily mastně a zplihle.

PÉČE O VLASY
Sluneční záření se podepisuje nejen na  celkové kvalitě vlasů, 
ale může významně ovlivnit i  jejich odstín. Barvení tedy raději 
odložte až na chladnější dny, kdy už sluníčko nepálí tak inten-
zivně. Na začátku léta se ale neostýchejte vlasy trochu zkrátit, 
protože jak zastřižené, tak prostříhané délky vám v parném po-
časí uleví od horka. Zároveň vám dodají pocit svobody a ušetří 
vám spoustu času, protože nebudete muset každé ráno vymýšlet  
složité účesy. Návštěva kadeřnice pak není od věci ani na konci 
léta, aby se zastřihly poškozené konečky a obnovil se střih.
Mnoho lidí si před každou letní dovolenou klade tu stejnou otáz-
ku: mám jít ke kadeřníkovi před, nebo až po dovolené? Pokud 
máte vlasy narušené a konečky se lámou a třepí, měl by je před 
dovolenou kadeřník zastřihnout. Čím zdravější totiž vlas je, tím 
lépe zvládne letní zátěž.  Vědecké studie navíc naznačují, že se-
zónní podmínky ovlivňují růst vlasů a v létě se ve fázi růstu na-
chází méně vlasů než jindy. Extra péče je tedy obzvlášť důležitá. 
V létě si užíváme dny u bazénu či u moře a vystavujeme tak vlasy 
neustálému slunečnímu záření. Protože vlasy tvoří z velké části ke-
ratin, tedy proteiny, a na denním světle, a především pak vlivem 
slunečních paprsků se proteiny ztrácí, je potřeba vlasy v létě zvláš-
tě chránit.  Vlasy vystavované slunečnímu záření, slané mořské 
vodě a chloru mohou být suché, mdlé a mít sklon k vypadávání. 
Nezapomeňte do  cestovní kabelky přibalit ochranný přípravek 

na vlasy – jedině tak zabráníte poškození vlasů. Delší vlasy můžete 
v létě vyčesat nebo stočit do drdolu. Abyste je chránili, zapracuj-
te hydratační sprej, a potom vlasy spleťte například do volného 
copu. Pokud máte málo času, zavažte do vlasů šátek. To lze udělat 
u každého účesu

HUSTŠÍ A DELŠÍ VLASY
Dnes už nikdo nemusí naříkat nad řídkostí své vlasové koruny. 
Stačí najít prověřený salón a  tam si vlasy nechat zahustit nebo 
prodloužit. Prodlužování je v podstatě spojování pravých nebo 
umělých vlasů s vlastními vlasy tak, aby došlo k přirozenému a ne-
nápadnému splynutí a vznikl dojem, že se jedná o vlasy vlastní. 
Vlasy se přidávají v  podobě třásní nebo pramínků, které jsou 
uchyceny k vlastním vlasům co nejblíže u hlavy. Další metodou je 
prodlužování vlasů pomocí tepelně smrštitelného pojítka tak, že 
slepený konec pramínku je zdrsněn, nebo v novější verzi opatřen 
speciálně vytvarovaným konektorem. Ke spojení dochází pouze 
přiložením vlasového pramínku k vlastním vlasům a zafixováním 
speciální tepelně smrštitelnou spojkou. Metoda je poměrně rych-
lá a k vlastním vlasům velmi šetrná.
Pokud vás ani jeden z výše uvedených způsobů neoslovil a touží-
te opravdu po trvalém efektu, pak můžete podstoupit vlasovou 
transplantaci. Moderní robotická transplantace představuje bez-
bolestný způsob, jak vlasy zahustit či třeba zakrýt vysoké kouty. 
Nejdříve je nutné podstoupit konzultaci s  lékařem, který zhod-
notí stav vašich vlasů, pokožky a také určí důvod, proč ke ztrátě 
či k prořídnutí vlasů došlo. V případě, že je všechno v pořádku, 
už nic nebrání samotnému zákroku. Cena roboticky asistované 
transplantace je závislá na rozsahu plochy.

LETNÍ AFRO COPÁNKY
Říká se, že změna je život. Proč nezkusit právě na léto proměnu 
svého vzhledu do exotických afrocopánků? Tento účes je vhod-
ným řešením právě na dovolenou. Copánky nepotřebují praktic-
ky žádnou údržbu, což oceníte zejména při pobytu u moře. Účes 
vynikne spíše u těch, kteří mají to štěstí, že je příroda obdarovala 
hustými vlasy.
Vlasy jsou spleteny po celé délce do tenkých copánků. Jedná se 
většinou o vlasy umělé, a proto konečný výsledek nepůsobí zcela 
přirozeným dojmem. Na druhé straně je nutno podotknout, že 
v tomto případě není tato skutečnost na rozdíl od ostatních me-
tod nijak na závadu. V některých případech se nechají vlasy upra-
vit tak, že pramen přidaných vlasů je s vlastními vlasy zapleten 
pouze na začátku a převážná část vlasů se nechá volně splývat. 
V tomto případě je nutné, aby byly použity vlasy pravé.



Díky trichologii 
můžeme dát vašim 
vlasům maximální 
péči, kterou potřebují.
Lenka Kašpaříková
majitelka Clinical s.r.o.

Ochrání vaše vlasy 
před projevy stárnutí
Genetics-LPA tříměsíční kúra 
s anti-aging účinkem funguje 
jako obrana před šedivěním 
a řídnutím vlasů, jako 
antistresová péče i solární 
� ltr. Pomáhá také u klientů 
po dlouhodobé či náročné 
nemoci. 

Keratin prodlouží 
životnost barvy
Protettivo ochranná keratino-
vá maska s extrakty z rostlin 
zvyšuje elasticitu pokožky 
hlavy a vlasů, snižuje zá   nětli-
vost a dokáže utlumit svědě-
ní vlasové pokožky. Hodí se 
i na barvené a melírované 
vlasy.

www.clinicalhair.cz       +420 603 194 698       recepce@clinicalhair.cz

Svěřte své vlasy do péče trichologické poradny Clinical Hair&Health

UV � ltr a výživa 
pro vlasy
Lifting oil vlasy nemastí a do-
dává jim sílu, lesk a elasticitu. 
Obnovuje keratinová vlákna, 
čímž zlepšuje česatelnost 
a bojuje proti třepení kone-
čků. Chrání vlasy před vysou-
šením sluncem i solí z mořské 
vody.
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JAK V LÉTĚ 
OCHRÁNIT ZRAK 
PŘED SLUNCEM, 

A PŘITOM 
PERFEKTNĚ VIDĚT? 

LÉTO JE SPOJENÉ S RADOSTÍ A ENERGIÍ. KONEČNĚ MŮŽEME TRÁVIT ČAS  
VENKU NEBO VYRAZIT NA VYTOUŽENOU DOVOLENOU. NĚKDO RADĚJI SPORTUJE 

NEBO JDE NA PROCHÁZKU, JINÝ TRÁVÍ ČAS U VODY ČI PRACÍ NA ZAHRÁDCE.  
VEN NÁS LÁKÁ SLUNÍČKO, JEHOŽ HŘEJIVÉ PAPRSKY MAJÍ PRO NÁS I SVÁ RIZIKA – 

PŘÍLIŠ JASNÉ SVĚTLO, A ZEJMÉNA ŠKODLIVÉ UV ZÁŘENÍ. JSME ZVYKLÍ CHRÁNIT  
SI POKOŽKU KRÉMEM S DOSTATEČNÝM OCHRANNÝM FAKTOREM, JAK ALE SPRÁVNĚ 

CHRÁNIT NÁŠ ZRAK? A JAK SI PORADIT S TÍM, KDYŽ PRO OČI POTŘEBUJEME  
I KOREKCI PRO SPRÁVNÉ VIDĚNÍ? 
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TTo, před čím se zejména chráníme, je UV záření. Ono „UV“ je 
anglická zkratka znamenající „ultra-violet“, tedy „ultrafialo-
vé“. Je to jedna ze složek slunečních paprsků, vlny s nejkratší 
délkou. Kromě nich máme ještě infračervené, ty jsou naopak 
nejdelší, jejich efektem je teplo. A  pak tu máme viditelné 
spektrum, díky němuž vnímáme barvy. Z UV paprsků se naše 
oči nejvíc potkávají s typem UV-A a UV-B. Rohovka a čočka jej 
sice umí zčásti odfiltrovat, ale část projde až na sítnici a tam 
může způsobit dlouhodobě škody. Sluneční paprsky do znač-
né míry souvisí třeba s rozvojem šedého zákalu. 

KVALITNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE
Základem ochrany očí jsou sluneční brýle s UV filtrem, který 
zabraňuje průniku UV paprsků k oku. Protože to jsou paprs-
ky o maximální vlnové délce 400 nm, správný parametr slu-
nečních brýlí je UV 400. Ten označuje, že sklem neprojdou 
paprsky pod tuto hodnotu vlnové délky. Filtr nijak nesouvisí 
s tmavostí brýlí, filtrovat UV světlo mohou i úplně čirá skla. 
Rozhodně se vyplatí kupovat sluneční brýle u prodejce, který 
má dobrou pověst a garantuje kvalitu zboží. U různých stán-
ků budete jen těžko mít jistotu, že brýle opravdu ultrafialové 
záření filtrují a nejsou jen kusem zatmaveného plastu.
Pokud pro své oči nepotřebujete dioptrickou korekci, stačí 
vám jen vybrat si brýle s filtrem 400 a designem, barvou skel 
a tmavostí dle vašich preferencí. Jen u toho posledního pozor 
na to, že při řízení auta úplně nejtmavší skla mít nemůžete. 
Jestli standardně potřebujete korekci zraku a normálně nosí-
te brýle nebo kontaktní čočky, pak vás čeká ještě jedna úva-
ha navíc. Protože kromě UV filtru budete potřebovat i dobře 
a ostře vidět. Můžete samozřejmě dioptrie oželet, ale bude to 
problém třeba při řízení – a zrovna léto je obdobím, kdy jezdí-
me dlouhé vzdálenosti na dovolenou. Stejně tak je příjemné 
mít možnost si u jezera nebo na mořské pláži otevřít 
knížku a v klidu si číst. 
Pokud jste zvyklí nosit kontaktní čočky, 
pak je můžete nosit i nadále a  jen je 
doplnit běžnými slunečními brýle-
mi. Problém to může být ovšem 
v kontaktu s vodou a také třeba 
na plážích, kde je písek. 

SAMOZABARVOVACÍ 
BRÝLOVÉ ČOČKY
Řešením mohou být i samo-
zabarvovací brýlové čočky. 
Ty jsou dioptrické a  v  běž-
ných podmínkách jsou čiré, 
což je při práci nebo při 
čtení ideální. Vlivem dopa-
dajícího slunečního záření se 
automaticky ztmaví. Tohle je 
dobré a  příjemné řešení třeba 
když máte práci, při které často 
měníte prostředí. Typicky když pracu-
jete ve stavebnictví a část dne pracujete 
u počítače, část dne jednáte s klienty a  část 

dne trávíte přímo v  terénu. Nevýhoda je, že většina lidí 
chce jiný styl klasických a volnočasových brýlí. 
Stále víc lidí si vybírá sluneční dioptrické brýle, nabízí to-
tiž největší výběr v  mnoha parametrech. Stačí si vybrat 
obroučky slunečních nebo i normálních brýlí, které se vám 
líbí a které to konstrukčně umožňují a do nich se zabrousí 
dioptrické sluneční čočky. Oči mají ochranu před světlem 
a současně potřebnou podporu pro ostré vidění. 
S nastavením si pak můžete pohrát, abyste měli brýle do-
konale na míru. Kromě stylu obrub a skla si můžete vybrat 
i  barvu skla, míru zatmavení, polarizaci nebo zrcadlovou 
úpravu. V dobrých prodejnách je k dispozici opravdu široká 
nabídka jak co do obrub, tak co do úpravy skel. 
Každá z barev skel má trochu jiný efekt, a to jak pro toho, 
kdo se přes ně dívá, tak pro jeho celkovou vizáž. Většina 
lidí volí tmavé barvy jako je hnědá či zelená. Šedé čočky 
věrně reprodukují barvy, hnědé zlepšují kontrast a vnímá-
ní hloubek. Žluté pomáhají vnímat kontrasty i při menším 
osvětlení. Modré zjemňují vnímání slunečního svitu při 
menší intenzitě, zelené pomáhají omezovat únavu zraku. 
Každá z barev také dodává jiný výraz celkovému outfitu. 
Zvolit si lze i  jemnější, či naopak výraznější zabarvení. 
Od jen velmi lehce tónovaných skel, což je kategorie 0, až 
po tmavá či velmi tmavá skla kategorie 4.
Můžete mít skla polarizovaná, která snižují odlesky – skvělá 
věc nejen při řízení auta. Antireflexní vrstva zase odfiltruje 
odrazy ze stran a zezadu. 
V neposlední řadě nejste omezeni ani tehdy, pokud chce-
te nahradit současně skla na blízko a na dálku. Sluneční 
dioptrické brýle můžete mít i multifokální, tedy s podpo-
rou vidění na všechny vzdálenosti. Brýle pak není potřeba 
měnit, když si právě chcete na  pláži číst, prohlédnout si 

menu na tabuli restaurace nebo nasednout do auta 
a popojet. 

Je dobré pamatovat na  to, že aby  
brýle sloužily správně, měli bychom 

znát své aktuální dioptrické hod-
noty. Zrak se totiž v  čase mění 

a třeba nedávné měření zraku 
řidičů ukázalo, že asi polovi-
na lidí správnou korekci zra-
ku nemá. Určitě se proto 
vyplatí nechat si před vý-
běrem nových brýlí změ-
řit zrak. Není kvůli tomu  
už dávno potřeba se 
zdlouhavě objednávat 
k očnímu lékaři, stačí si do-

mluvit termín dle vlastního 
výběru času a  místa ve  spe-

cializovaných prodejnách. 
Měření s  nejmodernějšími pří-

stroji trvá jen půl hodinu a s jeho 
výsledky máte jistotu, že vaše oči 

dostanou přesně tu podporu, kterou 
potřebují. 

Určitě se vyplatí nechat si před výběrem nových 
slunečních brýlí změřit zrak. 



Pomáháme Vám vidět lépe

Nemusíte volit mezi ochranou očí  
a perfektním viděním.  
Teď můžete mít obojí.

DIOPTRICKÉ  
SLUNEČNÍ 

BRÝLE

www.grandoptical.cz
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LÉKÁRNIČKA 
NA DOVOLENOU

MALÁ PŘÍRUČNÍ LÉKÁRNIČKA PATŘÍ K NEZBYTNÉMU VYBAVENÍ KAŽDÉHO 
CESTOVATELE. JE DŮLEŽITÉ, ABY OBSAHOVALA VŠE POTŘEBNÉ A ZÁROVEŇ BYLA 

KOMPAKTNÍ, ABY SE BEZ PROBLÉMŮ VEŠLA DO ZVOLENÉHO ZAVAZADLA. KONKRÉTNÍ 
OBSAH LÉKÁRNIČKY SE SAMOZŘEJMĚ BUDE LIŠIT PODLE TOHO, KAM A NA JAK 

DLOUHO SE CHYSTÁTE VYCESTOVAT, CO PŘESNĚ MÁTE V PLÁNU PODNIKAT NEBO 
JESTLI S VÁMI VYRÁŽÍ I DĚTI.
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BBALIT JE LEPŠÍ S PŘEDSTIHEM A PEČLIVĚ
Stačí, abyste to trochu přehnali s opalováním, případně snědli 
větší množství jídla, na které nejste zvyklí, a problémy jsou 
rázem na světě. Určitě nespoléhejte na to, že v zahraniční lé-
kárně pořídíte to samé, co si kupujete v našich zeměpisných 
šířkách. Raději si lékárničku včas připravte a pečlivě projděte 
její obsah alespoň dva dny před odjezdem, abyste ještě měli 
čas případné chybějící věci dokoupit.

CO S PRAVIDELNĚ UŽÍVANÝMI LÉKY
Léky, které pravidelně užíváte, jsou naprostým základem ka-
ždé cestovní lékárničky. Dbejte na to, abyste je měly připra-
vené v dostatečném množství, a balte je přehledně. Ideálním 
způsobem je dát jeden druh léku spolu s  příbalovým letá-
kem do  uzavíratelného plastového sáčku. Chybu neuděláte 
ani tím, když se na cesty vybavíte dávkovačem, do něhož si 
tabletky můžete při balení zavazadel přichystat, a vezmete si 
s sebou rozpis užívání léků na papírové kartičce.

KDYŽ JE NUTNÁ NÁVŠTĚVA LÉKÁRNY
I  když se snažíte mít vše vychytané do  posledního puntíku, 
může se snadno stát, že na něco zapomenete. Stačí, aby vám 
při balení kufrů doma pobíhal pes honící kočku nebo povyko-
valy hrající si děti. Pokud na dovolené zjistíte, že vám v lékár-
ničce chybí léky na předpis, které pravidelně užíváte, nemusí-
te okamžitě shánět letenku na cestu zpět. Předpis od českého 
lékaře je totiž platný ve  všechny zemích Evropské unie. Za-
razit vás však může to, že se konkrétní lék nemusí prodávat 
ve všech zemích, případně je dostupný pod jiným názvem než 
u nás.

LEPŠÍ JE PŘESHRANIČNÍ PŘEDPIS
Pokud vyrážíte do  některé ze zemí Evropské unie na  delší 
dobu, možná pro vás bude výhodné nechat si od ošetřující-
ho lékaře vystavit takzva-
ný přeshraniční předpis 
sloužící k  vydání léků 
v  jiné zemi EU. Jeho for-
mát není pevně stanove-
ný, nicméně musí nutně 
obsahovat některé dů-
ležité informace. Kromě 
vašeho jména, příjmení 
a  data narození na  něm 
musí být uvedené datum 
vydání, informace o  pře-
depisujícím lékaři a  také 
informace o předepisova-
ném léku (obecný název 
– nikoliv značka, forma, 
množství, síla a dávková-
ní).

CESTOVNÍ 
NEVOLNOSTI 
TRÁPÍ I DOSPĚLÉ
Cesta na  dovolenou se 
neobejde bez nějakého 
toho dopravního pro-
středku. Ať už vás čeká 
letadlo, loď, nebo i  jen 

„obyčejné“ auto, můžete se setkat s nepříjemnými žaludeční-
mi nevolnostmi. Z převážné většiny jimi trpí děti, nicméně ob-
čas se mohou vyskytovat i u dospělých. Kupte proto v lékárně 
například Kinedryl a mějte na paměti, že je tyto tablety potře-
ba užívat přibližně hodinu před jízdou, letem či plavbou, aby 
byla zaručena jejich plná účinnost. Na kinetózu neboli cestov-
ní nevolnost je ale skvělý rovněž zázvor, který můžete užívat 
kandovaný, případně ve formě bonbónů a lízátek.

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE BÝVAJÍ ČASTÉ
Právě různé zažívací potíže trápí cestovatele nejčastěji. Kdo 
z  nás se někdy nesetkal s  pálením žáhy, nadýmáním a  prů-
jmem, nebo naopak zácpou? Těmto problémům je lepší pře-
cházet, než je léčit, a není to zase až tak těžké. První zásadou 
je používání balené vody a vyhýbání se jídlu v rizikových ob-
lastech. Zažívací potíže se však mohou objevit, i když se člověk 
snaží být co nejvíce obezřetný.
Jamile vás střevní problémy postihnou, myslete na doplňová-
ní tekutin spolu s vhodnou dietou a podpořte samoléčbu tab-
letkami z cestovní lékárničky. V té by určitě neměl chybět En-
diaron či Enterol na průjmy nebo Hylak forte, který je vhodný 
nejen při průjmech, ale při i nadýmání a zácpě. Na tu jsou pak 
vhodná i projímadla, která změkčují stolici a stimulují peristal-
tiku a mezi něž patří například kapky Guttalax.

ÚČINNÁ OCHRANA  
PRO POKOŽKU
Cestujete-li za sluncem, nezapomeňte si do zavazadla přiba-
lit kvalitní opalovací prostředky, které vám na druhou stranu 
mohou přijít vhod i ve vysokých nadmořských výškách. Hod-
notu SPF volte podle svého fototypu – zpravidla platí, že čím 
světlejší pokožku a vlasy máte, tím vyšší ochranný faktor je po-
třeba. Opalovací krém, mléko či gel pak používejte několikrát 
denně a přípravek vždy pečlivě rozetřete, aby byla pokožka 

dostatečně chráněná.

KDYŽ UŽ DOJDE 
KE SPÁLENÍ
Aj, aj. Přehnali jste to 
s  opalováním, večer 
na  pokoji začnete poci-
ťovat, jak vás pokožka 
svědí či pálí, a při pohle-
du do  zrcadla se zděsíte 
jejího rudého odstínu. 
Co teď? K  péči o  spále-
nou pokožku je nejlepší 
mít v  cestovní lékárnič-
ce přípravky s  obsahem 
D-panthenolu, ať už v po-
době tělového mléko, či 
spreje. Pokožku podráž-
děnou sluncem rovněž 
zregeneruje i  kosmetika 
s obsahem aloe vera, mě-
síčku lékařského nebo vi-
taminu A. Pokud je navíc 
budete na hotelovém po-
koji skladovat v ledničce, 
pak vaši pokožku jako 
bonus příjemně zchladí.
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K péči o spálenou pokožku 
je nejlepší mít v cestovní 

lékárničce přípravky s obsahem 
D-panthenolu
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CO S PORANĚNÍM OD HMYZU
Pokud by se nedejbůh stalo, že někoho z vaší rodiny popálí 
medúza nebo poraní mořský ježek, pak je nejlepším řešením 
rozhodně návštěva místního lékaře. Pokud vás ale lehce poští-
pou komáři, není nutné hned panikařit. Pro tyto případě je 
vhodné si do lékárničky přibalit kupříkladu Fenistil ve formě 
gelu nebo čistý Tea Tree olej, které pokožku rychle zklidní 
a uleví vám od svědění.

PINZETA A DEZINFEKCE SE URČITĚ NEZTRATÍ
Pinzeta by měla být nejen v každé domácnosti, ale patří i do ka-
ždé cestovatelské lékárničky. Využijete ji nejen ke kosmetickým 
procedurám, jako je vytrhování obočí, ale velmi vám přijde 
vhod i v situaci, kdy si z lesa přinesete klíště. K jeho vytáhnutí 
se vám krom pinzety bude hodit i dezinfekce. Postižené místo 
po odstranění malého krvežíznivého vetřelce pečlivě vyčistěte, 
abyste snížili riziko klíšťové encefalitidy či boreliózy.

RÁNY JE TŘEBA CO NEJDŘÍVE OŠETŘIT
Když už jsme u  té dezinfekce, tak ta se 
vám bude hodit také na  různá škrábnu-
tí nebo pořezání, protože takové rány je 
třeba správě a včas vyčistit. Jakmile bude-
te mít místo očištěné, sáhněte dle rozsahu 
poranění po náplasti nebo obvazu, který 
za pomoci nůžek, jež jsou nutnou součástí 
lékárničky, jednoduše zastřihnete. Pro pří-
pady, že byste si podvrtli kotník či narazili 
zápěstí, se také hodí mít v zásobě pružné 
obinadlo spolu s mastí či gelem obsahují-
cím protizánětlivé látky. A co když se vám 
dostane něco do oka? Tady vám poslou-
ží speciální roztoky určené k  výplachům 
nebo dezinfekční oční kapky.

ČISTÉ RUCE I BEZ VODY
Co takové mytí rukou ve chvíli, kdy není 
poblíž koupelna? Pro tyto případě je 
nezbytný rychleschnoucí dezinfekční 
gel na  ruce. Při několikahodinové cestě 
autobusem nebo celodenním výšlapu 
do hor jako když ho najdete. Bez použití 
mýdla a vody odstra-
ní veškeré nečistoty 
i  bakterie a  použít 
ho zvládnou už malé 
děti. Jen pamatuje 
na  to, že může kvů-
li obsahu alkoholu 
vysušovat pokožku, 
takže si do  batůžku 
přibalte raději i  hyd-
ratační krém na ruce.

CO NA BOLESTI, 
ZÁNĚTY NEBO 
TEPLOTU
Zvýšená teplota, ze-
jména pokud trápí 
nejmladší členy rodi-
ny, dokáže být velmi 

nepříjemná. Proto si do  lékárničky přibalte nejen digitální 
teploměr (nerozbije se tak snadno jako skleněný) a také léky 
snižující teplotu, jako je Acylpyrin, Brufen, Ibalgin, Aspi-
rin, Paralen či Nurofen. Většina takových tablet mívá navíc 
i analgetické účinky, a tak je současně využijete i k potlačení 
různých bolestí – ať už hlavy, zubů, nebo podbřišku a oblas-
ti beder při začínající menstruaci. Pokud dojte k  bolestem 
šlach či svalů, určitě se vyplatí mít po ruce Valetol.

OBJEVIT SE MŮŽE I NACHLAZENÍ A KAŠEL
I něco tak zdánlivě obyčejného, jako je rýma a kašel, do-
káže letní dovolenou dost zkomplikovat. Pro případy, že 
by vás znenadání začalo škrábat v krku, proto mějte v ces-
tovní lékárničce léky na bolest v krku, kašel a rýmu. Vsadit 
můžete třeba na cucavé pastilky Tantum Verde nebo Stre-
psils i  sirup proti kašli, jako je Robitussin či Mucosolvan, 
a zapomenout byste neměli ani na kapky do nosu. Ucpaný 
nos vám pomůže uvolnit například Otrivin nebo Nasivin, 
který je navíc vhodný i při alergické rýmě.

JAK SI PORADIT S MYKÓZOU
Zejména pokud budete cestovat po delší 
dobu, neztratí se vám v  lékárničce pří-
pravky určené na plísňová postižení po-
kožky, která můžete v  takovém bazénu 
chytit poměrně snadno. Opatrné by při 
koupání měly být zejména ženy, proto-
že teplo a vlhko nahrává nejen plísním, 
ale i kvasinkám. Trápí-li vás gynekologic-
ké obtíže často, určitě není od  věci mít 
na cesty nejen intimní mycí gel, ale také 
různé vaginální čípky, které můžete pou-
žívat i preventivně.

HODIT SE MOHOU 
I HOMEOPATIKA
Patříte mezi příznivce alternativní léč-
by? Pak si do cestovní lékárničky může-
te přidat i  pár krabiček s  homeopatiky. 
Zatímco na rýmu se hodí homeopatikum 
Coryzalia, na  bolesti v  krku se doporu-
čuje Homeogene a  na  dráždivý kašel je 

zase dobrý Drosetux. 
Pokud někdo z  vaší 
rodiny trpí na cestov-
ní nevolnosti, vyplatí 
se s  sebou vozit také 
Cocculine, a  v  přípa-
dě zvracení se vám 
pro děti bude hodit 
Ipeca v potenci 9 CH. 
A kdyby přeci jen do-
šlo k nějakému tomu 
úrazu? Pro případ 
různých zhmožděnin 
je skvělá homeopatic-
ká mast Traumeel-S, 
a pokud by se přidalo 
i  krvácení, pomohou 
vám i  kuličky Arnica 
v potenci 5 CH.

Pokud vás lehce 
poštípou komáři, 
není nutné hned 

panikařit. Fenistil 
ve formě gelu 
nebo čistý Tea 

Tree olej pokožku 
rychle zklidní.
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LÉK PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ 

SNIŽUJE HOREČKU A ULEVÍ OD BOLESTI

LÉK NA BOLEST
hlavy | zad v křížové oblasti |
při menstruaci

VALETOL®

VALETOL® 300 mg/150 mg/50 mg tablety. Ke krátkodobé léčbě bolesti hlavy (včetně migrény), zubů, při bolesti zad v křížové oblasti, bolesti po operacích, při bolesti doprovázející nachlazení 
a při bolestivé menstruaci. Lék k vnitřnímu použití. Pro dospělé a dospívající od 15 let. Nepodává se v těhotenství a během kojení.

ACYLPYRIN® 500 mg tablety. Jedna tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 500 mg. ACYLPYRIN® + C 320 mg/200 mg šumivé tablety. Ke snížení horečky a k úlevě od bolesti při chřipce 
a nachlazení, k potlačení mírné až středně silné bolesti (např. hlavy, zubů, bolesti v zádech a bolesti při menstruaci). Léky jsou určeny pro dospělé a dospívající od 16 let. Nesmí se užívat ve třetí 
třetině těhotenství. Výjimečně se může užít během kojení, při pravidelném užívání vyšších dávek se však kojení musí přerušit. Volně prodejné léky k vnitřnímu užití. Před použitím si přečtěte 
příbalovou informaci a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Držitel rozhodnutí o registraci: Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, Pardubice, Česká republika.
Datum výroby materiálu: 4/2022. Kód materiálu: CZ-HR-2022-10_Inzerce ACY_VAL_210x297.

LÉK PŘI CHŘIPCE A NACHLAZENÍ 

SNIŽUJE HOREČKU A ULEVÍ OD BOLESTI

při menstruaci

VALETOL® PROTI BOLESTI
ACYLPYRIN® PROTI HOREČCE
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OD HLAVY  
AŽ K PATĚ

BOHATÁ KŠTICE, JEMNÁ PLEŤ, OKOUZLUJÍCÍ DEKOLT, PĚSTĚNÉ NEHTY, LADNÝ KROK… 
ŽE SE VÁM O TOM V NÁROČNÉM KOLOBĚHU MŮŽE JENOM ZDÁT? PŘESVĚDČÍME 

VÁS, ŽE STAČÍ MÁLO, A BUDE Z VÁS DÁMA KAŽDÝM COULEM. 
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RRuku na srdce, kdy jste si našla chvilku sama 
pro sebe? Kdy jste si zašla na  masáž, 
na  kosmetiku nebo na  jógu? Máv-
nete rukou, že na  to nezbývá 
čas? Každý den v jednom kole, 
práce, rodina, učit se s  dět-
mi, vařit, v hlavě dlouhý se-
znam nesplněných úkolů, 
které valíte před sebou? 
Zastavte se. Abyste 
mohla dobře fungovat 
a vést spokojený život, 
musíte myslet na sebe. 
Abyste mohla zachra-
ňovat svět, musíte nej-
dříve zachránit sebe. 
A  věřte, že budete-li 
sama spokojená, bude-
te spokojenost vyzařovat 
do okolí a bude spokojená 
i  vaše rodina. To je daleko 
víc než jen odškrtávat po-
ložky na  papíře a  sypat si 
popel na hlavu za to, co jste 
ještě nestihla. Zapomeňte 
na chvíli na starosti a věnuj-
te se sama sobě. Načerpáte 
energii, budete spokojená 
a ruku v ruce s tím i krásná. 

KAŽDÝ KROK SE 
POČÍTÁ
Uděláte si na sebe čas jednou 
za  měsíc? Samozřejmě lepší 
než nic, když si svůj den nále-
žitě užijete. Věnovat byste se 
svému tělu i mysli však měla 
pravidelně. Teprve pak se 
účinky vaší péče projeví. Zkus-
te si třeba určit do svého na-
bitého programu každý den 
konkrétní čas, který strávíte 
sama se sebou. Nenechte 
se rušit, vypněte telefon, 
zavřete se do své komůr-
ky a rodině oznamte, že 
nejste k  mání. Však oni 
to chvíli vydrží. I  kdyby 
to mělo být jen deset 
minut. Zkrátka zařaď-
te péči o sebe do svého 
denního rituálu. 

JDEME NA TO 
OD HLAVY

VLASY
Používáte účes s  názvem „nestí-
hám“? Sepnete vlasy do skřipce a vy-
rážíte za  povinnostmi? Pak možná ani 
netušíte, v jaké kondici je máte. Třepí se vám 

konečky? Trpíte na lupy? Nejsou vlasy přesuše-
né či poškozené nekvalitním barvením? 

Aby byly zdravé a krásné, měla byste 
se zaměřit na správnou péči. Není 

to nic složitého. Je potřeba po-
znat typ svých vlasů, zda jsou 

mastné, suché, bavené, po-
škozené... a  dle toho volit 
přípravky. Nezapomínejte 
ani na  péči o  pokožku 
hlavy, která dostává za-
brat různými tužidly, 
laky a dalšími preparáty. 
Podle typu své pokožky 
vybírejte z  pestré škály 
olejů, peelingů, tonik či 

sér. 
Vlasy myjte šetrně vždy 

šampónem určeným pro 
váš typ. Vyhýbejte se příliš 

horké vodě, ta by vlasy po-
škozovala a pokožka by byla 
podrážděná. Nedoporučuje 
se mýt vlasy každý den, lepší 
je být umírněnější a používat 
vlasovou kosmetiku jednou 
až dvakrát za  týden. Při vel-
ké zátěži, například pokud 
jste aktivní sportovkyně, se 
asi dennímu mytí nevyhne-
te, vybírejte však speciální 
šampony. Jednou týdně si 
dopřejte také masku. Pozor 
na fénování, kulmu či žehlič-
ku. Horký vzduch může vlasy 
ošklivě poškodit. Před jejich 
použitím tedy vždy aplikujte 
ochranný prostředek. 

OBLIČEJ
Je tím prvním, co nás obvyk-
le na  člověku upoutá. Zjis-
těte, jaký máte typ pleti 
a podle toho se zaměřte 
na  její pravidelné ošet-
ření. Jednou měsíčně 
se nechte hýčkat v kos-
metickém salónu, další 
péči zvládnete sama 
doma. Pleť by měla být 
čistá a  dokonale hyd-
ratovaná. Díky tomu 

si udrží pružnost. Ráno 
a  večer pleť důkladně 

vyčistěte, naneste krém 
a  hydrataci dopřejte také 

svým rtům. Nezapomínejte 
na  pleťové masky, měla byste si 

je dopřávat alespoň jednou týdně. 
Pleť krásně osvěží. Totéž platí pro pee-

ling, který ji zbaví nečistot. 

Obličej je tím prvním, co nás 
obvykle na člověku upoutá. 

Potřebuje pravidelné ošetření.



Kadeřnictví Klier nabízí profesionální vlasovou péči 
a poradenství 7 dnů v týdnu

Klier garantuje dokonalou vlasovou péči, moderní kadeřnické služby a časovou fl exibilitu pro zákazníky. Těm nabízí 
také odborné poradenství v péči o vlasy a profesionální výrobky od prémiových značek Kérastase, Schwarzkopf 

Professional, Alterna, Oribe, ghd, Redken, L‘Oréal Professionnel, OroExpert a dalších. 

Kadeřníci jsou profesionálně vyškolení, sledují trendy a sdílí know-how na mezinárodní úrovni. 

Salony jsou otevřené 7 dní v týdnu (většinou od 9:00 do 20:00) a přijít můžete bez objednání! 

Zdravé vlasy jsou nejvyšší prioritou této značky! 

Přijďte si dopřát skvělou péči o své vlasy a načerpat energii do jednoho z kadeřnictví KLIER.

www.klier.cz
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KRK
Ať je náš obličej sebeopečovávanější 
a  vypadá sebemladší, ať se snažíme 
maskovat náš věk, spolehlivě ho 
prozradí kůže na  krku a  v  de-
koltu, na  kterou často zapo-
mínáme. Aby byla pokožka 
pružná, pomůže vám spr-
cha, při které budete stří-
dat studenou a  teplou 
vodu. Poté do  pokožky 
vklepejte hydratační sé-
rum a  následně vetřete 
krém. I na krk a dekolt 
byste měla jednou týd-
ně aplikovat peeling 
a čistit ho stejně jako pleť 
na  obličeji. Zkrátka krk 
považujte za  prodloužení 
svého obličeje. Pokud to pů-
jde, nespěte na břiše, protože 
tím se na dekoltu tvoří vrás-
ky. Krásný dekolt podpoříte 
i  posilováním prsních svalů 
a  mnohé může zamaskovat, 
nebo naopak podpořit vhod-
ný make-up.

RUCE
Schováváte ruce v  kapsách, 
abyste neukazovala okou-
sané nebo ušpiněné nehty? 
Možná nemáte čas chodit 
pravidelně do salonu na ma-
nikúru, ale mnohé zvládnete 
sama doma. Kůže na  rukou 
je hodně zatěžkávaná. Zvlášť 
dnes, v  době, kdy ve  velké 
míře používáme dezinfekci. 
Každý den byste ji tedy měla 
minimálně ráno a  večer dů-
kladně promazat krémem. 
Jednou týdně jí dopřejte 
masku. Stačí silná vrstva 
krému, na  který oblék-
nete rukavice a  hurá 
do  postele. Ráno bude 
kůže krásně jemná. 
Pravidelnou péči si za-
slouží i  okolí nehtů. 
Samotné nehty upra-
vujte jemným pilníčkem. 
Nehtům prospěje vodní 
lázeň, která změkčí oko-
lí. Následně do  nich vetře-
te olej. Korunu všemu dodá 
krásný lak. Pak ale v  zájmu 
jejich ochrany raději používejte 
odlakovače bez acetonu. A při mytí 
nádobí či jiných domácích pracích si 
vždy nasaďte rukavice. 

TĚLO
Často na péči o něj klademe důraz jenom 

v  létě, kdy se odhalujeme do  plavek. 
Přitom ani v  zimě bychom ji ne-

měli zanedbávat. Správná očista 
je základ. Nejde jen o  to, od-

stranit špínu a  pot, ale také 
být k  pokožce šetrní. Jestli 
se ráda naložíte do horké 
vany a vylezete z ní za ho-
dinu jako rozinka, pokož-
ce tím moc neprospějete. 
Horká voda a hodně času 
stráveného v ní pokožku 
vysušují. Používejte také 
šetrná mýdla či olejové 
mycí gely, které kůži krás-

ně promastí. Pravidelně po-
užívejte tělový peeling, kte-

rý šetrně odstraní odumřelé 
kožní buňky. Dobře vám udělá 
střídání teplé a studené vody. 
Po  sprše kůži jemně osušte, 
nejlépe jemným poklepává-
ním ručníku. Dále následuje 
hydratace. Pravidelně kůži 
promazávejte. Vhodná jsou 
tělová mléka, oleje, másla či 
jogurty. Každé má jinou konzi-
stenci, je jen na vás, co je vám 
příjemnější a co preferujete. 

NOHY
Jemné nohy bez chloupků 
a  krásné nehty patří dnes 
ke  standardu. Pedikúra však 
není jen pro krásu, ale je důle-
žitá i kvůli zdravé chůzi. I vaše 
nožky si zaslouží pravidelnou 
lázeň, peeling, poté pemzou 
odstraňte ztvrdlou kůži. Neza-
pomínejte na masku nebo zá-
bal. Uvidíte, jak se vám po ce-
lodenním únavném capkání 
uleví. Nakonec je důkladně 
promažte krémem. 

STRAVA
Abyste byla krásná 
a  zdravá, neměla byste 
zanedbávat ani správ-
nou stravu plnou vitamí-

nů. Základ by měly tvořit 
kvalitní bílkoviny (drůbež, 

kysané mléčné výrobky, vej-
ce, luštěniny), komplexní sa-

charidy (rýže, ovesné vločky, po-
hanka, obiloviny…), zdravé tuky 

(olivový olej, tučné ryby, ořechy, se-
mínka), dostatek zeleniny, ovoce a neza-

pomínejte na hydrataci v podobě čisté vody.

Dopřejte péči  
rukám i nohám. Manikúra 

a pedikúra patří dnes 
ke standardu. 
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Otevření  A care clinic navázalo na několik let zkušeností s distribucí zdravotnických prostředků z oblasti korektivní 
dermatologie a fyzioterapie.  Klinika nabízí  komplexní nabídku miniinvazivní  péče pro zdraví a krásu, přijemné 

prostředí, individuální a diskrétní přístup.

Dermatologie

Korektivní dermatologie

Formování postavy

Fyzioterapie BioMeyisun

Suchá vodní masáž Wellsystem

Oxygenoterapie

Vitamínové infuze

Kosmetika

A care a.s., Nikoly Vapcarova 3274/2, 143 00  Praha 4 - Modřany

Více na www.acareclinic.cz

POMŮŽEME VÁM CÍTIT SE LÉPE

dermatologie a fyzioterapie.  Klinika nabízí  komplexní nabídku miniinvazivní  péče pro zdraví a krásu, přijemné 

ANI V ZIMĚ NENÍ PROBLÉM OMLÁDNOUT O PÁR LET.
Nebojte se korektivní dermatologie v zimním období a vyzkoušejte kombinaci aplikace dermálních výplní na 

bázi kyseliny hyaluronové Monalisa,  intradermálních nití BioMeyisun PDO a botolutoxinu. Výsledek stojí za to…
ebojte se korektivní dermatologie v letním období a vyzkoušejte kombinaci aplikace dermálních výplní na bázi
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5 TRIKŮ, JAK BÝT KRÁSNÁ I V LÉTĚ

1. DEJTE SI SPRCHU
Než skočíte do  bazénu plného chemie, namočte si 
vlasy ve sprše. Ty tak nejprve nasají „čistou“ vodu ze 

sprchy a voda škodlivých chemických látek v bazénu už je tak 
neohrozí.
Pokud jste odbarvená blondýnka, stáhněte si radši před kou-
páním v bazénu vlasy do culíku a vyčešte ho co nejvíce nahoru. 
Jinak se vám může stát, že díky chloru budete mít nazelenalý 
přeliv.

2. POŘIĎTE SI KLOBOUK
Klobouky jsou in. Letní pokrývka hlavy oživí outfit, 
dodá šmrnc. Navíc ale ochrání vaše vlasy i tvář před 

škodlivými UV paprsky.
A pokud zrovna nefandíte kloboukům, zkuste třeba šátek uvá-
zaný kolem hlavy nebo sportovní kšiltovku.

3. ZAKUPTE INTELIGENTNÍ HOLÍCÍ STROJEK
V období minimalistických bikin a kratičkých šortek 
jsou pečlivě oholené nohy i intimní partie nutností.

Chcete holením strávit co nejméně času? Zvažte nákup holicí-
ho strojku s integrovaným gelem, který vám pokožku zároveň 
hydratuje. Ušetříte čas i peníze.

4. VYZKOUŠEJTE SAMOLEPKY
Upravené nehty jsou naší vizitkou. A v létě si může-
me dovolit být i trochu víc kreativní. Na dovolené či 

letní party můžeme zaujmout svými dokonalými nehty.
Nová manikúra ale může být časově náročná a drahá. Investuj-
te proto místo ní do samolepek na nehty. Výběr je neuvěřitelný 
a aplikace snadná.

5. MAKE-UP BEZ PRÁCE A ZDARMA
Chystáte se na schůzku nebo prostě jen chcete vypa-
dat skvěle? Nechte se zdarma nalíčit od odborníků. 

Využijte služeb konzultantů ve většině větších parfumerií.
Ti vám během několika minut vykouzlí na tváři dokonalý make-
-up. Navíc ještě poradí, jak zakrýt drobné nedostatky i jaké bar-
vy vám sluší. Odejdete krásná a nebude vás to stát ani korunu. 



INZERCE 

Pro vaši pokožku jen to nejlepší
EUBOS Hydratační krém na obličej 
na citlivou pleť 50 ml

Eubos Hydratační krém na obličej 
na citlivou pleť je určen pro každodenní 
péči o citlivou pleť obličeje s aktivní 
ochranou buněk a komplexním  
hydro-regulačním faktorem. Krém je 
určen pro normální a suchou pleť.

EUBOS UREA 10% Hydratační 
tělové mléko 150 ml

EUBOS UREA 10% UREA mléko 
napravující hydrataci pro drsnou 

a napnutou pokožku, proti 
svědění způsobenému atopickou 

dermatitidou a diabetes.

EUBOS ZA VTEŘINU 
Dvoufázový pro 
posílení hydratace – 
zvlhčující kůra |  
7 ampulí

Proti námaze a su-
chosti, pro suchou, 
smíšenou a normální 
pokožku.

EUBOS ZA VTEŘINU 
S Kolagenem pro 
posílení pokožky – 
zpevňující kůra |  
7 ampulí

Proti vráskám, pro 
suchou až velmi 
suchou, smíšenou 
a normální pokožku, 
která potřebuje 
regeneraci.

EUBOS ZA VTEŘINU 
S Kaviárem pro 
posílení zdravé barvy – 
aktivační kůra |  
7 ampulí

Proti únavě a vyčerpání, 
pro suchou, mastnou 
a smíšenou pokožku 
a pokožku, která 
potřebuje regeneraci.

www.mp-pharma.cz

100% přírodní složení

Omlazení a minimalizace vrásek

Zpevnění a hydratace

Vhodná i pro citlivou pleť

Krásné řasy i obočí

BIOKOSMETIKA
PRO KRÁSU I POHODU V DUŠI

1. ČESKÁ CERTIFIKOVANÁ BIOKOSMETIKA

S VÍCE JAK 29LETOU TRADICÍ WWW.SALOOS.CZ
NAJDETE NA E-SHOPU
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JAK POSILOVAT 
IMUNITU  

– DOVOLENÁ BEZ NEMOCÍ
MÁLOKOHO BY ASI NAPADLO, ŽE JE POTŘEBA POSILOVAT OBRANYSCHOPNOST 
I V LÉTĚ. ZATÍMCO BĚHEM ZIMNÍCH MĚSÍCŮ TO BEREME JAKO SAMOZŘEJMOST,  

V LÉTĚ PÉČI O SVŮJ IMUNITNÍ SYSTÉM VĚTŠINOU ODSOUVÁME NA DRUHOU KOLEJ. 
PŘITOM SE NA NÁS I V HORKÉM POČASÍ LECKDE ČÍHAJÍ RŮZNÉ NÁSTRAHY,  

KTERÉ NÁS MOHOU OSLABIT. 
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AAť už jde o prudké stří-
dání teplot, klimatiza-
ci v  kanceláři, nebo 
třeba pojídání ledové 
zmrzliny. Jak se tedy 
o  svou imunitu starat 
v průběhu léta, abyste 
i  později na  podzim 
měli tuhý kořínek?

DOSTATEK 
ČISTÉ VODY JE 
ZÁKLAD
Dostatečný režim je 
nutností během ce-
lého roku. Nicmé-
ně v  horkých letních 
dnech je riziko de-
hydratace vyšší než 
kdy jindy. Doplňujte 
tedy tekutiny průběž-
ně po  celý den, a  při 
sportování či pobytu 
na přímém sluníčku je-
jich příjem ještě zvyš-
te. Volbou číslo jedna 
by opět měla být ne-
perlivá voda, do  níž 
lze případně přidat 
pár plátků citronu, pomeranče nebo 
okurky. Výborně ale chutnají i  nesla-
zené bylinkové čaje, k  jejichž přípra-
vě můžete použít čerstvě natrhanou 
mátu, meduňku či šalvěj z vlastní za-
hrádky.

CUKR? NA TEN RADĚJI 
ZAPOMEŇTE
Není cukr jako cukr. Komplexní sacha-
ridy obsažené v obilí, zelenině či ovo-
ci vašemu zdraví nikterak neuškodí. 
Pokud mluvíme o  cukrech, kterým je 
lepší se vyhýbat, mluvíme o  sladkých 
limonádách a nejrůznějších cukrovin-
kách. Ty totiž do zdravého jídelníčku 
ani zdaleka nepatří. Nadbytečný pří-
jem jednoduchých cukrů je neblaze 
známý tím, že oslabuje obranyschopnost, a  může dokonce 
přispívat ke  vzniku autoimunitních onemocnění i  nádorů. 
Jestliže si jednou za čas dáte zmrzlinu, čokoládovou tyčinku 
nebo gumové medvídky, tolik se zase nestane. Na denním po-
řádku by ale cukrovinky určitě být neměli.

UŽÍVEJTE PRAVIDELNĚ RYBÍ OLEJ
Už dávno není nutné polykat plnou lžíci surového rybího ole-
je, ze kterého se člověku zvedá žaludek. Dnes už ho naštěstí 
seženete i  ve  formě tobolek. Jeho nejzásadnější složkou je 
DHA neboli kyselina dokosahexaenovová patřící do  skupi-
ny omega-3 mastných kyselin. Právě díky ní, ale i vitaminům 
A nebo D je rybí olej významný pro náš imunitní systém. Ur-
čitě to s ním ale nepřehánějte, protože v dávkách vyšších než 

5 g denně může způ-
sobovat trávicí potíže 
a  imunitu naopak tlu-
mit.

VITAMINY JSOU 
NYNÍ NA DOSAH 
RUKY
Šťavnaté ovoce a křeh-
ká zelenina jsou jed-
ním z  nejlepších způ-
sobů, jak do  svého 
těla dostat nejen do-
statek vitaminů a  mi-
nerálních látek, ale 
i  antioxidantů nebo 
třeba vlákniny. Vyu-
žijte tedy toho, že je 
všude kolem dostatek 
čerstvých plodů. Sy-
rové ovoce i  zelenina 
jsou skvělé ke  každé-
mu jídlu a díky vysoké-
mu obsahu vody ský-
tají v  parných dnech 
příjemnou možnost, 
jak se alespoň trochu 
ochladit. Připravte si 
z  nich třebai smoo-

thie, do kterého můžete navíc přidat 
i čerstvé bylinky, a dodat mu tak neo-
třelou příchuť.

VYZKOUŠEJTE MEDICINÁLNÍ 
HOUBY
Asi už jste někdy slyšeli o hlívě ústřič-
né nebo shitake. Ty spolu s cordycep-
sem, čagou nebo lví hřívou patří mezi 
takzvané medicinální houby, které 
působí příznivě na naši obranyschop-
nost. Nejúčinnější jsou na tomto poli 
ale maitake a  reishi, které imunitu 
posilují tím, že zvyšují aktivitu bílých 
krvinek. Čerstvé je na  našem trhu 
sice neseženete, ale velmi snadno je 
do těla dostanete ve formě kapslí.

ZNÁTE ZÁZRAK JMÉNEM PRÁVENKA?
Právenka latnatá (Andrographis paniculata) je léčivá bylina 
pocházející z rodu Acanthaceae. Původně pochází z Indie a Srí 
Lanky. V jižní a jihovýchodní Asii kde roste dodnes. 
Dlouhá  historie  právenky sahá až do  asijských kultur.  Užívá-
ní jako takové pochází z Ajurvédy a zmiňují se o ní ve staré čín-
ské medicíně i  v  Indickém lékopisu. Právenka byla i  klinicky 
zkoumána a je potvrzeno, že má podobné účinky jako Echina-
cea, někteří i tvrdí, že je lepší. Posiluje imunitní systém, pomáhá 
tělu při boji s  infekcí a brání ji se v budoucnu objevit znovu. 
Navíc vykazuje protinádorové aktivity, působí jako adaptogen 
i antioxidant a chrání játra. V Indii a Číně se užívá při infekcích 
jako: gastrointestinální potíže, infekce hrdla, herpes a hepati-
tida. Ve Skandinávii je užívána k léčbě chřipky, infekci horních 

IN
ZE

RC
E 

Medicinální houby 
čerstvé na našem 

trhu sice neseženete, 
ale velmi snadno 

je do těla dostanete 
ve formě kapslí.
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cest dýchacích, při běžném 
nachlazení či jako prevence. 
Bylinka má velmi výraznou 
hořkou chuť, která v  ústech 
dlouho přetrvává.

A CO TAKHLE 
MEDICINÁLNÍ VÍNA?
Léčivá sladová vína s  imu-
nostimulačními účinky jsou 
hojně využívána v  tradiční 
asijské medicíně. V Čechách 
tato vína zažila svůj boom 
za první republiky, ale jejich 
účinkům a chuti neodoláme 
ani dnes. Medicinální vína, 
která se pijí v  našich konči-
nách už od  dob Rakouska-
-Uherska, mohou díky přida-
ným bylinám podpořit náš 
oslabený organismus.

POMŮŽE I OBYČEJNÝ ČESNEK
Česnek patří mezi nejúčinnější bojovníky proti nachlaze-
ní a  zároveň je jedním z  nejlepších přírodních prostředků 
k podpoře imunity. Při jeho tepelné úpravě bohužel dochází 
ke znehodnocení mnoha aktivních látek (včetně protivirové-
ho a antibakteriálního allicinu), které se v něm nachází. Proto 
je vhodné přidávat česnek do pokrmů až těsně před ukonče-
ním varu, případně ho, v ideálním případě, konzumovat úpl-
ně syrový.

BEZ POHYBU TO NEPŮJDE
Jakmile je venku teplo a  svítí sluníčku, láká nás to ven úplně 
samo. Využijte příjemného počasí a naordinujte si pohyb na čer-
stvém vzduchu. Právě pravidelné fyzická aktivita, při které pobý-
váte venku, je pro imunitní systém učiněným elixírem. Vyndejte 

z garáže kolo, oprašte brusle 
nebo se prostě jen vydejte 
na delší procházku. Pokud se 
přes léto budete sportu vě-
novat každý den alespoň 30 
minut, zaručeně tím posílíte 
svou obranyschopnost na celý 
zbytek roku.

TAKÉ V LÉTĚ JE 
DŮLEŽITÝ DOSTATEK 
SPÁNKU
Dny jsou dlouhé a večery pří-
jemně teplé, což samo o sobě 
vybízí k ponocování. I během 
letních měsíců byste ale měli 
dbát na  dostatek spánku. 
Pokud málo spíte, a jste přes 
den navíc ve  stresu, strmě 
stoupá produkce kortizolu, 
která mimo jiné potlaču-
je imunitní funkce. Ideální 

doba spánku by se měla pohybovat okolo 7,5 hodin, nicméně 
jsou tací, kteří potřebují méně. I tak byste ale v posteli měli 
strávit alespoň 6 hodin, a naopak netrávit v peřinách více než  
9 hodin.

NEZAPOMÍNEJTE NA SVÁ STŘEVA
Až 70 % buněk, které jsou zodpovědné za  naši imunitu, se 
nachází právě ve  střevech. Právě z  toho důvodu je důležité 
jíst tak, abyste podpořili jejich optimální funkci. Pokud víte, 
že ve svém jídelníčku nemáte dostatek ovoce, zeleniny a luš-
těnin, můžete začít užívat probiotika ve formě potravinových 
doplňků. Kromě psyllia je skvělý také inulin či akácie. Doma 
si také můžete připravovat kvašenou zeleninu neboli pickles 
a pravidelně popíjet kombuchu, šťávu z kysaného zelí, případ-
ně kefír, který vás navíc příjemně ochladí.
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NEZAPOMEŇTE NA HOMEOPATII
Imunitu dětí i dospělých můžete během celého roku upevňo-
vat užíváním homeopatického léku Silicea. Jedna nebo dvě 
tablety podávané denně uchrání děti od chřipky, nachlazení 
a angín. Pokud nemoc už propukla, můžete podáváním léku 
třikrát denně podpořit tělo v jeho boji s nákazou, a zkrátit 
tak i dobu onemocnění.  Silicea také skvěle léčí záněty uší 
a mandlí po dlouhém pobytu v chladném prostředí.
I v létě nás může potrápit chřipka a angína. Chřipku často 
vnímáme jako běžné onemocnění, ale například pro dětský 
organismus je souboj s touto nemocí vysilující. Jestliže chřip-
ka už zaútočila, sáhněte po léku Bella-donna který nemoc-
nému uleví od bolestí hlavy, břicha i od horečky. Bella-don-
na  je také hlavním homeopatickým lékem proti angínám. 
Tiší palčivé bolesti oteklých mandlí a sráží vysoké horečky. 
Chřipku i angínu léčí velice šetrně a nezpůsobuje nevolnost 
nebo otupělost.
Děti se nachladí až třikrát častěji než dospělí. Často stačí jen 
chvíle v promoklém oblečení, jindy prochladnou poté, co se 
zpotily během venkovního dovádění. Dulcamara dětem ule-
ví při následném nachlazení. Pomáhá i během počátečních 
stádií chřipky, kdy tiší bolesti zad, svalů a kloubů. Poradí si 
i  bolestmi ledvin, které vznikly ze sezení na  prochladlých 
prolézačkách a studené zemi.



Již od roku 1897 se při sideropenické anémii používá pro doplnění
železa medicinální maltonové víno MALTOFERROCHIN.

Díky přírodnímu a osvědčenému složení je vstřebávání železa z tohoto sladového vína 
s obsahem extraktů z kůry chinovníku lékařského nejen efektivní,

ale především dlouhodobě skvěle tolerované.

Ačkoliv se v minulosti doporučoval Maltoferrochin i pro děti a mladistvé,
dnes ho pro tuto indikaci i mírný obsah alkoholu diskvalifi kuje.

Protože právě u mladistvých dívek a těhotných žen je výskyt sideropenické
anémie největší, vyvinula fi rma Dr. Svatek nové sladové sirupy: 

Medicinální Sirup Maltoferrochin, který je nealkoholickou variantou vína
a to včetně obsahu iontů železa a extraktu Chinovníku lékařského a Sirup Na železo.
Tato varianta je díky absenci jak alkoholu, tak chininu vhodná pro děti i těhotné ženy.

DRSVATEK.CZ
Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 - Braník | +420 737 978 608 | info@herbadent.cz

MEDICINÁLNÍ MALTONOVÁ VÍNA
A BYLINNÉ SIRUPY

Nedostatek železa?
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S KLIMATIZACÍ RADĚJI OPATRNĚ
Když je venku vedro na padnutí, většina z nás po příchodu 
do  kanceláře už téměř bezmyšlenkovitě zapíná klimatizaci. 
Velmi rychle nás sice ochladí, ale náš imunitní systém už z ní 
dvakrát nadšený není. Na velké teplotní rozdíly v kombinaci 
s hodně suchým vzduchem totiž nedokáže přiměřeně reago-
vat. Dochází pak především k oslabení sliznice dýchacích cest, 
která je pak náchylnější vůči nepřátelským mikroorganismům. 
A že se bez klimatizace nedokážete obejít? Pak mějte na pa-
měti, že by rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou neměl být 
větší než nějakých 7 °C.

KDYŽ NÁS TRÁPÍ NACHLAZENÍ, RÝMA ČI KAŠEL
I v létě nás samozřejmě může potrápit nachlazení či kašel s rý-
mou. Právě klimatizace k nim může velmi pomoci.
Nachlazení je běžné virové onemocnění, které nejčastěji provází 
lehká infekce horních cest dýchacích a krku. Takovou infekci pak 
lze kategorizovat i léčit dle části těla, která je nejvýrazněji posti-
žena. Zpravidla to bývá nos, ale též dutiny či krk. Nachlazení není 
závažný problém, ačkoliv kvůli zvýšené teplotě a dalším přízna-
kům tak může působit. Nachlazení často doprovází rýma či kašel.
Rýma je spolu s kašlem nejčastějším onemocněním u dětí i do-
spělých. Zpravidla jde o akutní zánět nosní sliznice virového 
původu, který nevyžaduje lékařské vyšetření. 
Rozvine-li se bakteriální infekce, dochází ke změně hlenu – 
z čirého na hustý, žlutě až zeleně zbarvený. Dále může násle-
dovat zvýšení tělesné teploty. V takovém případě je dobré na-
vštívit lékaře, který při potvrzení diagnózy bakteriální infekce 
zpravidla předepíše antibiotika.
Kašel je velmi častým onemocněním, které se určitě nevyplácí 
podceňovat. Abyste dokázali zvolit správnou léčbu, je nutné 
nejprve určit, jakým typem kašle jste onemocněli. Základní 
dělení kašle je na suchý a vlhký.
Vlhký kašel  vzniká pohybem hlenu v  dýchacích cestách.  Su-
chý nebo dráždivý kašel  může vznikat v  horních i  dolních 

dýchacích cestách na začátku zánětu nebo v důsledku jiného 
dráždění. Rozdíl mezi nimi je ten, že jenom při vlhkém kašli 
dochází k vykašlávání hlenu z dýchacích cest.

NEBOJTE SE VYRAZIT DO SAUNY
Přijde vám jako nesmysl chodit do sauny v momentě, kdy je 
venku na padnutí, a raději lenošíte na dece u vody? Možná 
to ani netušíte, ale děláte trochu chybu. Pravidelná návštěva 
sauny totiž patří mezi jeden z nejlepších způsobů, jak zlepšit 
schopnost těla zvládat teplotní rozdíly a současně posílit imu-
nitu. Pobyt v horké páře je nicméně dobrý i pro regeneraci 
unavených svalů a kloubů, takže saunu můžete naordinovat 
i po hodině tenisu, lekci zumby nebo návštěvě posilovny.

POMŮŽE I OTUŽOVÁNÍ
Pravidelné otužování je jednou z  nejlepších věcí, které pro 
svou imunitu můžete udělat. Nejste-li na  něj zatím zvyklí, 
odolejte touze se hned ponořit do  kádě plné ledové vody. 
Začínejte naopak pozvolna. Nejprve se umyjte vlažnou až tep-
lou vodou, a až poté si na nohy pusťte na pár vteřin vodu stu-
denou. Poté se můžete opět vrátit k teplé a postup několikrát 
opakovat, až skončíte zase u studené. Každý další den můžete 
otužovanou část těla postupně zvětšovat a pod studenou vo-
dou vždy vydržet o pár vteřin déle.

PEČUJTE O IMUNITU I NA CESTÁCH
Většina z nás si chce dovolenou užít se vším všudy, a tak to 
většinou dopadá tak, že během cestování své zdraví moc ne-
řešíme. Pobyt v cizokrajných zemích ale bývá pro naši imunitu 
dost náročný a může ji zbytečně oslabit. Proto určitě nic ne-
zkazíte, když budete během dovolené užívat vitamin C, jehož 
výborným zdrojem je například propolis. Chybět by vám v za-
vazadle ale neměla ani probiotika, která v případě cestova-
telského průjmu pomáhají obnovit střevní mikroflóru, a tím 
posilují obranyschopnost.



Návštěvy lékaře se často obáváme, odkládáme ji moc rádi 
zejména ve  chvíli, kdy máme obavu, že jde o dlouhodobé 
onemocnění. Oproti tomu s  virózou a  chřipkou ordinaci 
praktického lékaře navštívit neváháme. Pocit, že nemůžete 
dýchat nebo se zadýcháváte, může ovlivňovat každodenní 
činnosti, a dokonce vás může vyřadit i z pracovního režimu. 
Vězte, že pokud jdete k lékaři až ve chvíli, kdy se zadýchá-
váte při tělesné zátěži, jdete pozdě. K plicnímu lékaři se do-
poručuje zajít již v okamžiku, kdy se dušnost objeví i při běž-
ných denních činnostech, při chůzi do schodů či po rovině.
Situace je vážná – CHOPN trpí 600  000 Čechů a  polovina 
z nich o tom neví. A přitom léčbu platí pojišťovna…

PROČ CHOPN LÉČIT?
„Nemocní jsou náchylnější k  respiračním infekcím, jako 
jsou nachlazení, chřipka, pneumonie,“ říká pneumolog 
doc. MUDr. Josef Dolenský, CSc., z Polikliniky na Národní a do-
dává: „Mezi komplikace patří vysoký krevní tlak, ischemická 
choroba srdeční či rakovina plic, protože osmdesát procent pa-
cientů s CHOPN jsou kuřáci. U některých nemocných s CHOPN, 
obezitou a hypertenzí se objevuje syndrom spánkové apnoe.“

STADIA CHOPN
I. Lehké stadium – přítomna je lehká porucha plicních funkcí, mo-
hou být přítomny příznaky jako dušnost, kašel, vykašlávání hlenu.
II. Středně těžké stadium – stadium, ve kterém pacienti přichá-
zí k prvnímu vyšetření do plicní ambulance. Nemocný zpravidla 
kašle, vykašlává sekret a dušnost si uvědomuje zejména při tě-
lesné zátěži.

III. Těžké stadium – plicní funkce jsou snížené nejméně 
o polovinu, dušnost se objevuje i po mírné zátěži.
IV. Velmi těžké stadium – plíce jsou funkční z méně než 30 
procent. Dušnost se objevuje i v klidu a může docházet až 
k plicnímu selhání.

KAŠLEM K IMPOTENCI
Většinou je rozvoj CHOPN způsoben kouřením či vde-
chováním cigaretového kouře. Riziko onemocnění si  
zvyšují také ti astmatici, kteří kouří. Mezi další rizikové 
faktory, které ovšem nemůžeme ovlivnit, patří také stáří 
a genetika. 
„Pokud onemocnění není včas diagnostikováno a  léče-
no, může v pokročilé fázi vést ke ztrátě soběstačnosti pro 
dušnost, omezení fyzické aktivity a následným depresím. 
U  mužů přicházejí dokonce i  poruchy potence,“ varuje 
pneumolog. U  mužů, kterým se onemocnění zhoršuje, 
klesá frekvence i  touha po sexuálních aktivitách. Zhruba 
třetina nemocných mužů dokonce trpí impotencí. Zbylé 
dvě třetiny mají velmi nízkou hladinu testosteronu. Pro 
návrat zpět mezi sexuálně aktivní je potřeba začít s kom-
plexní léčbou, udržováním psychické, společenské i fyzic-
ké aktivity a použití inhalačních léků. Pokud si nejste jisti, 
zda onemocněním trpíte, stačí vyplnit dotazník na webu  
popadnidech.cz, který odhalí, zda se u něj objevují znám-
ky chronické obstrukční plicní nemoci neboli CHOPN. Po-
kud se tak stane, kontaktuje jej zdravotní sestra a podle 
jeho aktuálního stavu a místa pobytu mu zajistí vyšetření 
u nejbližšího specialisty.

Špatně se nám dýchá…
KAŠEL TRÁPÍ NEJEDNOHO Z NÁS. JE TO VŠAK OBYČEJNÝ KAŠEL NEBO KAŠEL PROVÁZEJÍCÍ CHOPN? ZBYSTŘIT 
BYSTE MĚLI, JESTLIŽE SE ZADÝCHÁVÁTE PŘI BĚŽNÝCH ČINNOSTECH, NEMŮŽETE SE UŽ PÁR TÝDNŮ KAŠLE 
ZBAVIT, VYKAŠLÁVÁTE SEKRET NEBO SÍPETE. POKUD JSTE ZÁROVEŇ KUŘÁCI NEBO JSTE JIMI BYLI, A NAVÍC JE 
VÁM VÍCE NEŽ 40 LET, PAK VÁM DOPORUČUJEME KONZULTACI S PNEUMOLOGEM (PLICNÍM LÉKAŘEM). 
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PROJÍME SE 
DO POHODY

PŘEPADÁVAJÍ VÁS JARNÍ SPLÍNY, LETNÍ ÚZKOSTI, PODZIMNÍ DEPRESE A ZIMNÍ 
TRUDNOMYSLNOST? ZKRÁTKA NEUSTÁLE JSTE POD TLAKEM A NENÍ VÁM DOBŘE 

NA DUŠI? ZAMĚŘTE SE NA JÍDELNÍČEK. SPRÁVNĚ ZVOLENÁ STRAVA MÁ VLIV NA NAŠI 
PSYCHIKOU POHODU.
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UUrčitě to znáte. Nestihnete snídani, na svačinu ani nepomy-
slíte a kvůli nečekané poradě si musíte odepřít oběd. Večeři 
zhltnete v poklusu, abyste stihla ještě pořešit domácnost. Celý 
den jste hladová, nevrlá, podrážděná. Večer pak zasednete 
unavená k televizi a nacpete se vším, co vám přijde pod ruku. 
Je vám těžko, špatně se vám spí, podráždění narůstá, k tomu 
se přidávají výčitky svědomí… STOP. To chce okamžitou změ-
nu. Jídlo nám přináší pohodu. Nejen co jíme, ale také jak ho 
jíme a servírujeme. Pojďme se projíst do pohody. 

V PRVNÍ ŘADĚ SEROTONIN
Ne nadarmo se serotoninu říká hormon štěstí. Pro náš orga-
nismus je přímo blahodárný. Dodává nám dobrou náladu, 
uklidňuje, zmírňuje stres a navozuje dobrý spánek. To vše sto-
jí za  naší psychickou pohodou. Když ho máme nedostatek, 
přicházejí psychické potíže, úzkosti, nespavost, nervozita. Ale 
můžeme být daleko citlivější také na bolest.
Kterými potravinami ho dostaneme do  těla? Připravujte si 
čerstvá jídla, vyhýbejte se instantním pokrmům, průmyslově 
zpracované stravě, omezte cukr, kofein a alkohol, přidejte bíl-
koviny, ovoce a zeleninu. Zaměřte se na zdravé tuky, které na-
jdete v olivovém oleji, rybách, avokádu, ořeších či semínkách.

VITAMÍN B
Tento důležitý vitamín nám dodává energii a podporuje pro-
dukci serotoninu. I to je důvod, proč se jeho zvýšené množství 
doporučuje při stresových situacích. Najdete ho v celozrnných 
výrobcích, mléčných produktech, hodně ho obsahuje také ze-
lená zelenina. 

HOŘČÍK
I ten je pro naši náladu důležitý. Snižuje únavu, zlepšuje stav 
zubů a kostí, podporuje svaly atd. A je vám asi jasné, že s bo-
lavými zuby a  únavou té psychické pohody nedosáhneme. 
Když nám hořčík chybí, můžeme mít křeče, vnitřní chvění, za-
žíváme nervozitu. Hořčík najdeme v ovoci, jako jsou jablka, 
banány, datle, ananas, meruňky nebo švestky. Ze zeleniny je 
důležitá hlavně ta listová, ale i rajčata nebo paprika. Obsahují 
ho i luštěniny, ořechy, semínka či ovesné vločky, celozrnné pe-
čivo, vajíčka. A jistě vás potěší, že jako zdroj hořčíku lze zmínit 
maso nebo čokoládu. 

POTRAVINY PRO DOBROU NÁLADU

ANANAS
Vynikající pomocník na cestě za dobrou náladou. A k té vám 
jistě přispěje i  fakt, že ananas pomáhá i  hubnutí. Takže si 
na  něm můžete bez výčitek pochutnat, a  ještě svému tělu 
dodat důkladnou porci vitamínů a antioxidantů. Z jejich celé 
řady zmíníme hlavně vitamín B, který podpoří naši dobrou 
náladu a posílí nervy. Ananas zlepšuje trávení, posiluje imu-
nitu a pomáhá při potížích s nervovou soustavou. A dokonce 
se čerstvá šťáva doporučuje jako afrodiziakum. Jeho chuť vás 
vynese do nebes. Vyzkoušejte. 

Grilovaný ananas
Chcete si zdravě zamlsat? Nepotřebujete nic jiného než 
ananas a grilovací pánev. Ananas nakrájejte na půl centimet-
ru siné plátky a ogrilujte. I takto samotný nemá chybu. Může-
te ho ale posypat třeba skořicí. A jestli si chcete více zahřešit, 
pokapejte čokoládou nebo si přidejte porci šlehačky. 

BANÁN
Banány jsou zásobárnou hořčíku. Zklidňují nervy, navozují 
dobrý spánek. Jsou zdrojem energie, obsahují spoustu cukrů, 
ale i  vlákniny. Najdeme v nich velké množství draslíku, kte-
rý podporuje kardiovaskulární systém. Banány tedy mají vliv 
na správnou srdeční činnost, snižují otoky, pomáhají při prů-
jmech, ale i při zácpě. Dodávají energii, čistí tělo od toxinů 
a v neposlední řadě zlepšují trávení.

Banánové smoothie 
Ideální zdravá a rychlá svačinka. Banán rozmixujte s kefírem, 
můžete případně osladit medem a posypat skořicí. 

Smažený banán
Oloupejte banán. Připravte si ochucené těstíčko – smíchejte 
hladkou mouku, špetku prášku do pečiva, vanilkový cukr, při-
dejte vajíčko a nařeďte mlékem do požadované konzistence. 
Důkladně rozmíchejte a  banán v  těstíčku namočte. Smažte 
dozlatova. 

BORŮVKY
Kdybychom měli vyjmenovat všechny pozitivní účinky, po-
třebovali bychom snad několik stran. Borůvky jsou bohatým 
zdrojem antioxidantů, které bojují proti stárnutí. Působí jako 

přírodní antibiotikum, poradí si s  infek-
cemi, pomáhají při zánětech močových 
cest. Podporují mozkovou činnost, 

trávení i  činnost ledvin, jsou 
močopudné. Posilují imuni-

tu, zrychlují 
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metabolismus, zklidňují nervy, ulevují od  stresu. A  tak  
chcete-li si zlepšit náladu, měli byste je zařadit do jídelníčku. 

Borůvkový cheesecake do skla
Jako děti jsme zbožňovaly obyčejné borůvky s cukrem. Nic víc, 
nic míň. To stačilo na unikátní dobrotu. Pokud chcete něco 
jednoduchého, a přitom skvěle chutného, vyzkoušejte chee-
secake do skla. 
Podrťte oblíbené sušenky, smíchejte s  trochou rozehřátého 
másla a nasypte na dno skleniček. 
Borůvky rozvařte v malém množství vody, 
přidejte trochu medu, citronovou šťávu. 
Přimíchejte lžičku kukuřičného škrobu. 
Nechte vychladnout.
Mezitím rozetřete mascarpone se sme-
tanou, přidejte vanilku, citrónovou kůru 
i šťávu, oslaďte medem. Rozetřete na po-
drcené sušenky, nakonec naneste bo-
růvkový rozvar. Vložte do lednice a vydrž-
te alespoň do rána, než pěkně ztuhne. 

JABLKA
Říká se, že kdo sní jedno jablko denně, 
nepotřebuje doktora. Jablka jsou dostup-
ná po celý rok, máme je prakticky za ro-
hem, přitom mají tolik pozitivních účinků. 
Obsahují spoustu vlákniny, čistí střeva, 
zpomalují stárnutí, podporují mozkovou činnost, nastartu-
jí metabolismus, pomáhají při nespavosti a mají blahodárný 
vliv na naše nervy. Zlepšují také trávení, pomáhají při zácpě 
i průjmu. 

Jablečný crumble
Připravte si drobenku z mouky, másla, cukru (případně část 
mouky nahraďte ovesnými vločkami, oříšky nebo kokosem). 
Jablka rozkrájejte na kostičky či měsíčky, dejte do zapékacích 
mističek, pokapejte máslem, cukrem a  zasypte drobenkou. 
Upečte dozlatova. Podávejte s kopečkem šlehačky.

ŠPENÁT
Sice se z vás nestane Pepek námořník, ale i tak konzumací špe-
nátu dostanete do těla řadu vitamínů a minerálních látek s bla-
hodárnými účinky. Kromě známého železa v něm najdeme také 
draslík, vápník, hořčík či jod. Dále pak vitamíny C, E, K a skupinu 
B. Špenát zatočí s únavou i s pocuchanými nervy. Reguluje krevní 
tlak, pomáhá při anémii. Chrání játra, posiluje imunitu a zpoma-
luje stárnutí. Zlepšuje kvalitu pleti, nehtů i vlasů.

Dokonalý špenát
Zapomeňte na  klasický mražený protlak 
ze školní jídelny. Připravte si skvělou čerst-
vou přílohu. Rozpalte olej s máslem, ores-
tujte cibulku, česnek a přidejte čerstvé lis-
ty špenátu. Osolte, opepřete a za stálého 
míchání restujte. Nakonec dochuťte špet-
kou muškátového oříšku. 

RŮŽIČKOVÁ KAPUSTA
Lidé ji buď milují, nebo nenávidí. Jestli 
vůči ní máte předsudky, zkuste a zjistíte, 
že může být výtečná. Navíc vám přinese 
mnoho pozitivních věcí. Dámy ocení, že 
podporuje hubnutí, zlepšuje trávení, má 
vliv na  naši náladu a  zatočí s  podráždě-
ností. Mimo jiné posiluje imunitu, čistí 
krev, zpevňuje vlasy, nehty a vaše pleť se 

rozzáří. To vše vám podpoří skvělou náladu.

Pečené kapustičky
Není nic jednoduššího než očistit růžičky kapusty, rozkrájet 
na poloviny, promíchat s olejem. Dejte na plech, osolte, oko-
řeňte a pečte dozlatova. 

VEJCE
Nemusíte se tolik obávat cholesterolu, před kterým nás v přípa-

dě konzumace vajec dříve varovali. Vajíčka 
mají mnoho pozitivních účinků na náš 

organismus, a tak si je v rozumné 
míře můžeme dopřát. Obsa-

hují hromadu vitamí-
nů – A, skupinu B, 

Říká se, že 
kdo sní jedno 
jablko denně, 
nepotřebuje 
doktora. 
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D, E… Nesmíme zapomenout na  draslík, vápník, fosfor nebo 
železo. Podporují mozkovou činnost, posilují kůži, svaly i vlasy 
a nehty. Podporují tvorbu pohlavních hormonů, a navíc jsou tak 
dobrá!!!

Dokonalá míchaná vajíčka
Na nich se nedá nic zkazit, říkáte si. 
Ale vyzkoušejte pár tipů a obyčejná 
míchaná vejce vás vynesou do  ne-
bes. Dokonalou chuť vajíčkům dá 
máslo. A tak ho rozehřejte na pán-
vičce. Vajíčka rozšlehejte se smeta-
nou. Tím získají příjemnou jemnost. 
A teď to bude chtít trochu zručnosti. 
Aby vajíčka rychle neztuhla, musíte 
je okamžitě míchat. Ideálně od kra-
jů do  středu. Nakonec osolte, ope-
přete a na talířku posypte pažitkou. 
Přidáte-li doma upečený kváskový 
chléb, budete nadšeni. 

NEZAPOMEŇTE NA GHÍČKO
Ještě více vám budou vajíčka chut-
nat udělaná na přepuštěném másle. 
Ghí je přepuštěné máslo, které je 
zbavené veškerých bílkovin, jiných 
příměsí a také vody, takže zbude je-
nom čistý máselný tuk. Nepřepaluje 
se, a díky tomu má krásnou oříško-
vou chuť a  vůni.  Zatímco klasické 
máslo se začíná přepalovat u 150 °C, 
máslo ghí začíná až zhruba u 250 °C.
Výborně se hodí na smažení, resto-
vání a  opékání. Použít ho můžete 
všude tam, kam byste dali normální 
máslo, ale nemůžete. Neobejde se bez něj indická kuchyně, 
ale klidně si ho jen namažte na topinku. A jak dlouho vydr-
ží? V lednici ho po otevření můžete mít třeba půl roku. Ovšem 
pravděpodobně ho spotřebujete mnohem dříve.

OŘECHY
Je libo vlašské, lískové, para, pistácie, nebo třeba mandle? Je 
jedno, po kterých sáhnete. Pokud je budete konzumovat v při-

rozené formě, a ne solené a pražené 
ve  vrstvě oleje, pak svému tělo vý-
znamně prospějete. Obsahují spous-
tu minerálních látek, antioxidantů, 
vitamínů, ale i  bílkoviny. Najdeme 
v nich hořčík, vitamín B, E a mnoho 
dalších. Tyto zmíněné však bezespo-
ru zatočí se špatnou náladou. Jádra 
vlašských ořechů připomínají mozek. 
Však taky mozku prospívají. Tak si 
denně dopřejte alespoň hrst ořechů, 
a bude vám fajn.

Ořechové řezy
Je to sice kalorická bomba, ale tento 
článek není o hubnutí, tak si trochu 
toho mlsání můžeme dovolit. S tako-
vou porcí ořechů, jako je v následují-
cím receptu, a s porcí vajíček se vaše 
psychika zaručeně povznese.
280 g másla utřete s 250 g cukru mou-
čka do pěny. Přidejte 280 g mletých 
ořechů, 140 g polohrubé mouky a na-
konec opatrně vmíchejte sníh ze šes-
ti bílků. Vložte do rozehřáté trouby 
a mezitím si připravte polevu. 250 g 
cukru moučka utřete se šesti žloutky. 
Řezy po upečení ještě horké potřete 
polevou a nechte zatuhnout. 

ČOKOLÁDA
I zahřešit člověk musí, že? Však teď 

k tomu máte důvod. Kvalitní vysokoprocentní čokoláda totiž 
vyloženě pohladí vaše nervy. Zrovna tak jako výše zmíněné 
borůvky i čokoláda je plná antioxidantů. Bojuje s předčasným 
stárnutím a má vliv na naši psychiku. Kousek čokolády doká-
že dokonale zlepšit náladu. Jen pamatujte, že není čokoláda 
jako čokoláda. Zapomeňte na  různé čokoládové náhražky. 
Zaměřte se na kvalitní vysokoprocentní. Čím více kakaa, tím 
lépe. Ani s čokoládou to ale nesmíte přehnat. Pak by její bla-
hodárné účinky zničily vaše výčitky svědomí. 

Domácí čokoláda
Patříte-li mezi čokomilce, možná vás zláká připravit si svou 
vlastní. Ve vodní lázni rozpusťte 250 g stoprocentního tuku, 
přimíchejte stejné množství moučkového cukru, 100 g kakaa 
a 100 g sušeného mléka. Můžete přidat oblíbené oříšky, ko-
kos, sušené ovoce… vlijte do formiček a nechte zatuhnout. 

Pokud budete 
ořechy konzumovat 
v přirozené formě 

a ne solené a pražené 
ve vrstvě oleje, pak 

svému tělo významně 
prospějete.

Obsahují spoustu 
minerálních látek, 

antioxidantů, 
vitamínů, ale 
i bílkoviny.
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kyčle a kloubů prstů ruky
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KDYŽ BOLÍ 
ZÁDA A KLOUBY

ŘADÍ SE MEZI NEJČASTĚJŠÍ CIVILIZAČNÍ CHOROBY. Z VELKÉ ČÁSTI SI PROBLÉMY 
S PÁTEŘÍ A KLOUBY ZPŮSOBUJEME SAMI. NĚKDY VŠAK ZA NIMI STOJÍ VÁŽNĚJŠÍ 

ONEMOCNĚNÍ. 
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VVíce než dvě třetiny populace se za svůj 
život musely potýkat s  bolestí zad či 
kloubů. Mnohé z nás pak provází dlou-
há léta v  podobě chronických potíží. 
Často jsme si na ni už tak říkajíc zvykli 
a považujeme ji za  součást svého bytí. 
Přitom stačí málo, a můžeme jim účinně 
předcházet. 
Už zase vás píchá v bedrech, skřípl se ob-
ratel, nemůžete otočit krkem, cítíte mra-
venčení v  prstech? Opět se vám „ozva-
la“ kolena a bez výtahu se nedostanete 
do  druhého patra? Možná také patříte 
k  těm, kteří mají doma lékárničku vyst-
lanou růžovými pilulkami a  jako první 
pomoc sáhnou po  některé z  nich? Než 
příště bezmyšlenkovitě spolknete další, 
zamyslete se nad způsobem svého života. 
Jak vypadá takový váš běžný den? Stá-
le více času prosedíme u počítače, stá-
le méně pohybu potřebujeme k  tomu, 
abychom se přesunuli z  místa na  mís-
to. Z  postele prakticky jen pár kroků 
do  auta, zaparkovat u  vchodu do  prá-
ce, tam odsedět osm hodin u monitoru, 
jedna porada střídá druhou a  při ces-
tě domů se stavit u  mekáče, abychom 
hamburgr zhltli ještě za  volantem. 
Do toho stres, jestli všechno stihneme, 
a tak doma případně ještě doděláváme, 
co jsme nezvládli v  práci. Pak už jen 
unaveni zalehneme k televizi. Na něja-
ký pohyb není čas. 
Že se v  tom poznáváte? Modelový 
příklad člověka, který si zakládá 
na  bolesti zad a  kloubů. Už 
jen samotný fakt, že jsme 
neustále skrčeni v nepři-
rozené pozici. Přidejme 
k tomu špatný životní 
styl, nadváhu, jed-
nostrannou zátěž, 
stres a  přehlížení 
přidružených po-
tíží… Bolest pak 
na  sebe nenechá 
dlouho čekat. 
Možná namítne-
te, že se hýbete 
a  aktivně sportu-
jete. I  to ale může 
mít vliv. Například 
jednostrannou zátěž 
při tenisu je potřeba 
vyvážit jiným pohybem. 
Bolest zad a kloubů mnoh-
dy už bereme jako běžnou 
součást života. Mohou nám ji 
způsobit ochablé svaly, špatné dr-
žení těla, jednostranné přetížení, pro-
chladnutí, velká námaha, stres, nadváha, 

ale i  úraz nebo ploché nohy, a  dokonce 
také psychosomatické potíže. Není však 
dobré ji přehlížet nebo pouze potlačovat. 
Může totiž signalizovat i  vážnější příči-
nu, například některou z nemocí, jako je 
artróza, osteoporóza, revma nebo třeba 
žlučníkové vředy či ledvinové kameny. 

REVMA
Mnozí mají za  to, že je to onemocnění 
starých babiček. Pravda je, že k  němu 
jsou náchylnější ženy, ale zánětlivé one-
mocnění autoimunitního charakteru se 
objevuje často mezi 20. a 50. rokem živo-
ta. Obvykle zasahuje klouby prstů, ruky 
a  kolena. Klouby jsou ztuhlé, urputně 
bolí i v klidu, otékají a mění tvar. 

ARTRÓZA
Další bolestivé onemocnění způsobené 
degenerací kostní chrupavky. Příčinou 
je přetěžování kloubů a  jejich opotře-
bování. To je důvod, proč se obvykle 
projevuje ve  vyšším věku. Za  artrózou 
stojí již zmíněná velká zátěž, ale i  ne-
dostatek pohybu. Klouby zatěžuje také 
nadváha. Zatímco v  případě revmatic-
ké artritidy jsou zasaženy hlavně menší 
klouby, artróza většinou napadá velké 
klouby, například kolena nebo kyčle, 
ale i  ramena. Onemocnění nelze vylé-
čit, pouze zmírnit jeho příznaky a zpo-

malit jeho rozvoj. Proto je důležité se 
přiměřeně hýbat, udržovat ideál-

ní hmotnost, případně dochá-
zet na rehabilitaci.

OSTEOPORÓZA
Řídnutí kostí začíná 

nenápadně a  často 
o  něm ani nevíme. 
V  kostech postup-
ně ubývá vápník 
a  další minerály. 
Jsou pak velmi 
křehké, což má 
za  následek, že 
se lehce zlomí. 
Náchylné jsou 
k  ní ženy po  me-
noupauze a  lidé, 

kterým chybí ži-
viny. Projevuje se 

bolestmi kloubů, je-
jich lámavostí, tělo se 

jakoby zmenšuje a  mů-
žeme pozorovat i  jakýsi  

hrb na zádech. Tady je důle-
žitý pestrý jídelníček s  dostat-

kem vápníku a  umírněná fyzická 
aktivita. 

Artróza – 
nelze ji vyléčit, 
pouze zmírnit 
její příznaky 

a zpomalit její 
rozvoj. 

Proto je důležité 
se přiměřeně 

hýbat, udržovat 
ideální hmotnost.



Geloren vyvinuli vědci a lékaři tak, aby měl 
správně vyvážený poměr jednotlivých 
složek. Obsahuje nejvhodnější varianty 
surovin v jejich nejvyšší kvalitě, což zajištuje 
vstřebatelnost, bezpečnost a výživovou 
schopnost produktu.

KLOUBNÍ VÝŽIVA S KOŇSKOU SILOU
VYSOKÝ OBSAH KYSELINY HYALURONOVÉ
ORIGINÁLNÍ A CHUTNÉ ŽELÉ TABLETY

ČESKÁ CESTA  
KE ZDRAVÝM
KLOUBŮM

Contipro a.s., Dolní Dobrouč 401



72 | Zdravý životní styl Léto 2022

PREVENCE JE 
ZÁKLAD
Máte-li bolesti, určitě 
se vypravte k  lékaři, kte-
rý zjistí příčinu, vyšetří vás 
a  doporučí vhodnou léčbu či 
fyzioterapii pod odborným dohle-
dem. Léčba se liší podle příčiny. Co ale 
platí obecně? Základem všeho je prevence.

PREVENCE JE ZÁKLAD
Absolutně nejlepší je bolesti předcházet. Patříte-li mezi ty 
šťastlivce, kteří se s ní ještě nesetkali, neznamená to, že se 
nemůže ohlásit. V každém případě bychom měli dodržo-
vat správnou životosprávu. 

SPRÁVNÉ BOTY
Jak jste na  tom s  výběrem bot? Chodíte v  nádherných 
kramflečcích s  vysokým tenkým podpatkem, abyste vy-
padala sexy? Ano, je to krásné, ale značně vám to škodí. 
Velmi si namáháte noční klenbu. Možná vás ale překva-
pí, že i  sportovní boty v  případě, že je nosíte celý den, 
namáhají svaly a  klouby nerovnoměrně. Ideální je boty 
střídat. Například v  jiných botách řídit auto, v  jiných jít 
pěšky do práce, jiné mít na reprezentační schůzku a doma 
si dobře ulevit. 

PESTRÁ STRAVA
Ovlivnit kondici svého pohybového aparátu můžeme 
i  stravou. V  první řadě je potřeba ji uzpůsobit společně 
s pohybem tak, abychom si udrželi zdravou váhu. Nadvá-
ha a obezita totiž přispívají k opotřebení kloubů a páteře. 
Pro podporu kloubů je také vhodné do  jídelníčku zařadit 
dostatečné množství vitaminu C obsaženého především 
v zelenině a ovoci, například v červené paprice, brokolici či 
jahodách. Ten totiž podporuje tvorbu kolagenu a odpovídá 
za jeho pevnost. Kolagen je bílkovina, která je nezbytnou 
součástí některých tkání těla. Mezi ně patří i kosti a kloub-
ní chrupavka, což je pevná a pružná pojivová tkáň pokrý-
vající kloubní plochy většiny kloubů. Jejím úkolem je spo-

lečně s nitrokloubní tekutinou zajistit hladký, plynulý 
pohyb kloubu. Dodáním vitaminu C ve stra-

vě tak podpoříme pevnost chrupavky 
a zpomalíme její opotřebení. 

Stravou můžeme doplňovat 
i  samotný kolagen, a  to 

buďto v  přirozené podo-
bě ve  formě masových 

vývarů či želatiny, 
nebo ve  výživových 
doplňcích. Kromě 
toho zdravé klouby 
a kosti podpoříme 
dodávání vápníku 
a  vitaminu D3. 
Pojďme si v  krát-
kosti shrnout, 
co vše by měla 
kloubní výživa 
obsahovat.

LÁTKY 
OBSAŽENÉ 

V KLOUBNÍ 
VÝŽIVĚ

Kyselina hyaluronová
Je velmi důležitou součás-

tí synoviální tekutiny. Pokud je 
její koncentrace vysoká, o tom víc je 

chrupavka odolná a elastičtější.
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ZA BOLEST SI ČASTO MŮŽEME SAMI…
“Hlavním problémem současných pacientů je zejména 
jednostranné zatěžování a to, že lidé často ani neví, jak 
vypadá správný postoj,” říká primářka rehabilitačního 
ústavu v Brandýse nad Labem Michaela Tomanová.
Ústřední roli při adaptaci celého pohybového apará-
tu na danou situaci hraje páteř. Vadným držením těla 
lidé přetěžují určitou skupinu svalů, a  naopak dosta-
tečně nevyužívají jinou. To vede k přetěžování kloubů 
i k předčasné artróze.
Správný postoj je přitom pouze věcí návyku. “Vzpříme-
ná krční páteř, relaxovaná ramena, ruce volně podél 
těla, korekce pánve a správné dýchání – to jsou základ-
ní věci, na které by si lidé si měli dávat pozor,” popsala 
primářka.
Bolesti páteře a zad ovšem může způsobit i špatné se-
zení. “I  na  tak jednoduchém úkonu se dá leccos zka-
zit. Při práci na počítači, která je pro sedavé zaměstná-
ní snad nejcharakterističtější, bychom měli mít široce 
rozkročené dolní končetiny, stehna by měla směřovat 
pod mírným úhlem dolů,” popsala primářka Tomanová.
Častým jevem je při práci na počítači bolest šíje. “Tomu 
lze zabránit tak, že lidé budou myslet na uvolněná ra-
mena a dýchání – dokonce i to má vliv ne tento typ bo-
lesti. Dále je důležité dát si pozor, aby lidé šíjové svaly 
nepřetěžovali přílišným předkláněním hlavy, pohled by 
měl směřovat přímo,” vysvětlila Tomanová.
Důležitý je ovšem správný postoj i při činnostech, kdy 
se musí člověk naklánět nad pracovní desku. Tady je 
potřeba dbát na  to, aby se člověk nakláněl s  rov-
nou páteří. “Zádům se pak uleví oporou 
o lokty, což současně brání v hrbení. 
Velmi vhodnou pomůckou jsou 
stoly, které mají nakloněnou 
pracovní desku,” uvedla 
lékařka.
Posledním viníkem 
bolavých zad může 
být i špatná postel, 
tedy zejména ne-
vhodně zvolená 
matrace, která 
je příliš měk-
ká. Takový stav 
člověk pozná 
podle toho, že 
se s ním matra-
ce po  ulehnutí 
jakoby propadá.



Pohodlí po celý den
Celokožené pantofle s anatomicko-prodyšnou stélkou

Sleva 15 % s kódem BF15

www.bf-pantofle.cz
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Patří mezi hlavní součást synoviální tekutiny 
v kloubech. Čím vyšší koncentrace kyseliny 
hyaluronové v tekutině je, tím elastič-
tější a odolnější chrupavky máme.

Glukosamin
Jedná se o látku tělu vlast-
ní, jelikož se běžně na-
chází v  chrupavkách. 
Napomáhá tělu lubri-
kovat klouby, jelikož 
se podílí na vytváře-
ní synoviální teku-
tiny, a tlumit nára-
zy. Je důležitý pro 
syntézu některých 
bílkovin a  tuků, 
hlavně pro proces 
utváření chrupavek. 
Díky glukasaminu se 
tak můžeme pohybo-
vat bezbolestně. Je to 
velmi oblíbená složka 
pro kloubní výživu. Navíc 
má protizánětlivé účinky. 
Taktéž zmírňuje projevy oste-
oartrózy a  artrózy. Jeho účinky 
se dostaví až po  několika týdnech 
užívání (přibližně po šesti), ale doká-
že zúžit kloubní štěrbinu a  zastavit 
úbytek chrupavky. V Evropě je regis-
trovaný jako léčivá látka.

Chondroitin
Chondroitin sulfát je podobný glu-
kosaminu a  taktéž se využívá na  lé-
čebu osteoartrózy. Nalezneme ho 
v  mezibuněšné hmotě chrupavek. 
Jeho dlouhodobé užívání zpoma-
luje proces degenerace kloubů. To 
znamená, že při dlouhodobém uží-
vání (alespoň  2  měsíce) má příznivé 
účinky proti  bolesti  a  zánětu  při ar-
tróze  kloubů.  Na  rozdíl od  analge-
tik  a  nesteroidních  antiflogistik  je 
tento účinek opožděný, projeví se až 
po 4-6 týdnech pravidelného užívání. 
Po vysazení však tento účinek obvyk-
le přetrvává nějakou dobu. Proto je 
možné po 2-3 měsících užívání udělat 
další asi 2-3měsíční přestávku.
Chondroitin sulfát též zřejmě doká-
že zastavit ztrátu kloubní chrupav-
ky, ke které při artróze dochází.

Omega 3-mastné kyseliny
Pokud trpíte nedostatkem omega-3 mastných kyselin, pak mů-
žete trpět také bolestmi kloubů. Naleznete je také v potravě – 
mořské plody, ryby, ale i ořechy a semínka.
Naopak se snažte vyhýbat alkoholu, nekuřte a  omezte i  kávu. 
Tyto poživatiny zrychlují vznik osteoporózy. Nezapomínejte také 

na pitný režim. Zvlášť důležitá je čistá voda, kte-
rá z těla vyplavuje toxiny. Díky správnému 

jídelníčku si udržíte i ideální tělesnou 
hmotnost, která má velký vliv 

na bolesti kloubů. 

STRES
Jak známo, stres je za-

biják. Ne nadarmo se 
říká, že máme všech-
no na svých bedrech. 
Tam se projeví psy-
chická nepohoda. 
Nemusíte všech-
no zvládnout. 
Delegujte práci 
na  ostatní členy 
rodiny, nesnažte 
se být superžena, 
která každý den 

vaří teplou večeři 
a domov má čistý jako 

v klícce. Radši si s dětmi 
zahrajte hry, zasmějte 

se a  jděte společně třeba 
na  procházku. Stresu před-

cházíme meditací, relaxací, hlu-
bokým dýcháním. Ideální a  kom-

plexní terapií je například jóga. 

POHYB
Není pohyb jako pohyb. Pokud se 
jednou týdně zničíte ve fitnesscent-
ru, kde odtaháte těžká závaží, a pak 
se zase další dny sotva hýbete, moc 
pro svoje zdraví neuděláte. Raději si 
dejte za úkol každý den ujít alespoň 
deset tisíc kroků. Chůze je nejpřiro-
zenější pohyb. Vhodné je také plavá-
ní a  nezapomeňte si posílit zádové 
a břišní svaly. Právě zpevněný střed 
těla výrazně pomůže předcházet bo-
lestem páteře. 

SEDÍME
Jak jsme zmínili, většina z  nás vět-
šinu dne prosedí u počítače. Dá se 
i  v  takovém případě předcházet 
bolestem zad? Správná pozice nám 
jistě pomůže.
Monitor počítače si nastavte do výše 
očí asi půl metru daleko od těla. Zá-
sadní je pravidlo pravých úhlů. Co 
to znamená? Obě nohy by měly být 
na  podlaze. Jestliže nedosáhnete 

na zem, podložte si je. Měly by být lehce rozkročené, v kolenou sví-
rat pravý úhel. I lokty mějte v pravém úhlu a v pravém úhlu byste 
měla držet i tělo se stehny. Záda podpořte opěrkou. Zvažte koupi 
ergonomické židle. Praktický je polohovací stůl. A můžete zkusit 
i sedět na balančním míči, kterým si budete celou dobu posilovat 
břišní svaly. Neustále budete nuceni vyvažovat správnou pozici. 

Většina z nás většinu 
dne prosedí u počítače. 

Dá se i v takovém 
případě předcházet 

bolestem zad? 
Správná pozice nám 

jistě pomůže.
Monitor počítače si 
nastavte do výše očí 

asi půl metru od těla. 



PODPORUJTE KRÁSU 
POKOŽKY ZEVNITŘ 
A ZDRAVÍ KLOUBŮ 
SOUČASNĚ

Klíčové složky pojivových tkání 
a pokožky s věkem ubývají. Dodávejte 

je a předcházejte potížím.

100% přírodní ingredience 
biologická dostupnost 

aktivních látek

TIENS GLOW 
COLLAGEN SHOT

Hydrolyzovaná forma mořského kolagenu  
s extraktem z ženšenu a medu Manuka.
Podporuje zdraví a krásu pokožky, silné 

kosti a klouby, zabraňuje řídnutí 
a vypadávání vlasů.

TIENS FLEXI
Doplněk stravy s výtažkem z žampionu brazilského 
a kurkumy, bohatý na glukosamin, chondroitin 
a kyselinu hyaluronovou, které se zapojují do budování 
šlach, vazů, chrupavek a kloubních tekutin.

EXKLUZIVNÍ

SLEVA 
20 %

UVEĎTE HESLO:
TIENS

Produkty TIENS jsou inspirovány 5000 lety tradiční čínské medicíny, preventivně chrání naše zdraví a podporují přirozený zdravý životní styl.

Více o produktech na www.tiens.cz, slevu uplatníte na tel. 724 175 888

RYCHLÁÁÁ
ÚLEVÁÁÁ
ALPÁÁÁ
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VYRÁŽÍTE NA 
DOVOLENOU? 

POZOR 
NA KŘEČOVÉ ŽÍLY

LÉTO JE PŘED NÁMI A MY SE TĚŠÍME, JAK VYRAZÍME NA DOVOLENOU. POKUD 
JSME OVŠEM HRDÝMI MAJITELI KŘEČOVÝCH ŽIL, CESTA PRO NÁS MŮŽE BÝT VELMI 

NEPŘÍJEMNOU ZÁLEŽITOSTÍ…
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PPokud vám nohy otékají a bolí vás, nemusí to být jen fyzic-
ky náročnějším dnem, možná je to signál, že žíly ve  vašich 
dolních končetinách melou z  posledního. Bolest vám může 
způsobovat fakt, že váš cévní systém trpí chronickou žilní ne-
dostatečností. Krev neproudí, jak má, z nohou zpět k  srdci, 
hromadí se tam, kam jí gravitace táhne, tedy dole v dolních 
končetinách. Vytváří tím tlak na  stěny žil, které se pod ním 
rozšiřují. „Zdravé žíly mají chlopně, které umožňují proudění 
krve jen jedním směrem (nahoru). Když se chlopně nedovírají, 
krev se hromadí a  svou vahou roztahuje žíly. Tím je poško-
dí. Nejčastěji se tvoří na nohou, mohou se vám však objevit 
i  v  malé pánvi, nebo v  koneční-
ku, to jsou hemeroidy“  vysvětlu-
je MUDr. Ota Schütz. „Varixy často 
najdete na  lýtkách, v  podkolenní 
jamce a  na  vnitřní straně stehna. 
Bohužel je ale na  nohách vídám 
prakticky kdekoliv,“ dodává.
Diagnostika je zcela zásadní 
součástí péče o  žíly. Její přes-
nost zvyšuje pravděpodobnost, 
že se za  lékařem nebudete mu-
set dlouho vracet. Nemoci se 
ale neříká  chronická  žilní ne-
dostatečnost nadarmo. Vymýtit 
se jí nadobro zatím nepodařilo 
a  podlehnout mohou žíly kde-
koliv na  dolních končetinách, 
vzácně i na už ošetřovaném mís-
tě. Čím více poškozených cév se 
podaří lékaři najít a vyřešit v ra-
ném stádiu, tím déle budou vaše nohy bez problému. „Exi-
stuje několik typů křečových žil neboli varixů a každý má 
specifický způsob léčby.

JAK KŘEČOVÉ ŽÍLY LÉČIT?
Léčba křečových žil závisí na stádiu a intenzitě onemocnění. 
Začíná se zpravidla konzervativně – kompresivní terapií a léč-
bou farmakologickými preparáty v kombinaci s preventivní-
mi opatřeními. Pokud se onemocnění nelepší, nebo dokonce 
zhoršuje, přistupuje se k operativnímu řešení. Kromě klasic-
kých metod léčby se doporučují i  lymfatické masáže  nebo 
masti a koupele z kaštanu koňského.

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA 
Jde o podpůrnou léčbu, tj. průvodní jevy zmírňuje nebo zasta-
vuje jejich rozvoj, nicméně neodstraňuje varixy úplně. Větši-
nou se kombinuje s jinými formami terapie. Lékař vám může 
doporučit doplňky stravy jako vitamíny E a C nebo předepsat 
speciální masti či léky. 

KOMPRESIVNÍ TERAPIE 
Kompresní punčochy  křečové žíly také nevyléčí, ale mohou 
vám značně ulevit. Vytvářejí  tlak na žíly a podporují okysli-
čení krve – tlakem nahrazují ztracenou pevnost žilní stěny. 
Kompresní punčochy nebo ponožky pomáhají zlepšit tok krve 
kompresí (stlačením) žil, čímž pomáhají chlopním v žilách pra-
covat efektivněji. Nejvyššího stlačení se dosahuje v oblasti ko-
lem kotníku. Zlepšení průtoku krve ulevuje nositeli punčoch 
od unavených a bolavých nohou. Míru stlačení by měl každý 
klient konzultovat se svým lékařem.

Jak vybrat kompresní punčochy 
Punčochy by měly pokrýt celou plochu, kde se křečové žíly 
tvoří, proto se vyrábí lýtkové, polostehenní,  stehenní a celé 
punčochové kalhoty. Kompresní třídu I a II si můžete koupit 
volně, kompresní třídu III a více volí lékař na předpis.
Velikost zjistíme změřením obvodu nohy v různých místech. 
Měření se provádí po ránu, protože během dne noha otéká 
a je tlustší. I když může být nošení kompresivních punčoch ze 
začátku nepříjemné, neulevujte si zvolením větší velikosti. 
Takové punčochy pak  nejsou dostatečné stahující  a  nemají 
požadovaný efekt na žíly. Kompresní třída A  je preventivní, 

používají se při dlouhé cestě nebo 
při výskytu lehkých forem. 
• Třída komprese lehká: prevence, 
léčba mírných forem, v těhotenství.
• Třída komprese střední:  po  chi-
rurgických zákrocích a  sklerotiza-
ci, při léčbě žilních zánětu, pocity 
únavy, těžkých nohou, napětí.
• Třída komprese silná:  těžké stá-
dia žilní nedostatečnosti, otoky, 
posttrombotický syndrom, prodě-
laný bércový vřed.
• Třída komprese velmi silná: léčba 
lymfatických otoků.

Když punčochy nestačí
Někdy už ovšem podpůrná léčba 
nestačí a  je zapotřebí přikročit 
k léčbě operační.
„Například minivarixy, drobné 

metlicové křečové žíly podobné pavučinám, laserujeme a po-
užíváme na ně sklerotizaci. Zcela jinou léčbu si zaslouží nej-
větší povrchní žilní kmeny. Už přes 20 let se větší pletence 
operují v  kombinaci s  katetrizačními lasery, radiofrekvencí 
a  lepidlem. Středních žil se také zbavujeme katetrizačními 
metodami a kombinujeme je s kosmetickou flebektomií. To 
je miniinvazivní zákrok, při kterém poškozené žíly z drobných 
vpichů zkracujeme, podvazujeme a  částečně i  odstraňuje-
me.,“ vyjmenovává nejčastější metody léčby zkušený lékař.

JAK PROBLÉMU PŘEDEJÍT…
Možná jste se dočetli až sem a říkáte si, že přeci není možné, 
aby se křečovým žilám nedalo nějak předcházet. „Je smutným 
pravidlem, že se křečové žíly častěji vyskytují u žen. Souvisí to 
vždy s nějakou větší hormonální změnou, jakou může být pu-
berta, těhotenství či menopauza. U mužů dochází k degene-
raci žil kontinuálně, přičemž nejčastěji se objeví mezi 20. a 30. 
rokem. Pokud měl jeden z vašich rodičů křečové žíly, je 80% 
pravděpodobnost, že je budete mít také. Pokud měli varixy 
oba, je jen otázkou času, kdy se objeví,“ říká MUDr. Schütz.
Co je dáno geneticky se obecně ovlivňuje hůře, doktoři ale do-
poručují prevenci. „Vhodná je především zdravá strava, bohatá 
na vitamíny a vlákninu a pak pohyb. Hlavně dynamický, aerobní, 
jako je chůze, plavání, lyžování, nebo jízda na kole. Doporučuji 
vyhýbat se činnostem, které přímo negativně ovlivňují zdraví žil, 
jako je kouření a alkohol v nadměrném,“ upozorňuje lékař.
Může se to zdát jako klišé, ale zdravý pohyb a nutričně vy-
vážená strava někdy i hory přenáší. V době, kdy mnozí z nás 
tráví v sedě drtivou většinu pracovního dne, je dobré věnovat 
žilám zvýšenou pozornost.

Kompresní 
punčochy křečové žíly 

také nevyléčí, ale mohou 
vám značně ulevit. 

Míru stlačení by měl 
každý klient konzultovat 

se svým lékařem.



TRAVEL
KOMPRESNÍ
PUNČOCHY

pro pohodlné
cestování

 www.avicenum.eu
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ZAČÍNÁME 
S PITNÝM REŽIMEM
PITNÝ REŽIM JE NEKONEČNÉ TÉMA, KTERÉ MŮŽEME SLÝCHAT ZE VŠECH STRAN. AŤ 
UŽ DOMA OD RODIČŮ, KDYŽ JSME BYLI JEŠTĚ DĚTI, NEBO VE ŠKOLE OD UČITELŮ, 

V PRÁCI OD ŠTĚBETAJÍCÍCH KOLEGYŇ, KTERÉ ŘEŠÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, PROBLÉMY 
S PLETÍ, CELULITIDOU NEBO HUBNUTÍM. TAKÉ, POKUD NÁS NĚCO TRÁPÍ, SI TOTO 

TÉMA MŮŽEME VYSLECHNOUT U DOKTORA, AVŠAK JE LEPŠÍ, KDYŽ SE AŽ SEM 
NEDOSTANEME. PITNÝ REŽIM TEDY SOUVISÍ S MNOHA OBLASTMI ZDRAVÍ I KRÁSY 

A JE DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ FUNGOVÁNÍ NAŠEHO TĚLA. STEJNĚ JAKO AUTOMOBIL MÁ 
POHONNÁ PALIVA, TĚLO MÁ VODU, KTEROU TO VŠE ZAČÍNÁ A KONČÍ.
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VODA JAKO NUTNÝ ZÁZRAK K PŘEŽITÍ
Vědci dokázali, že velké procento v těle tvoří právě voda. Čím 
jsme starší, tím méně procent vody v těle máme, ale i přesto se 
jedná stále přibližně o 70 % z celkové skladby těla, a to už je 
docela dost. Voda je přítelem, životabudičem, proudícím ele-
mentem a potřebou k přežití všech živých organismů. Je to tedy 
důležitá téma, které si zaslouží samo o sobě naši pozornost.

JAK JE TO S VODOU A TĚLEM?
Bavíme-li se o vodě ve smyslu, zda nám škodí, či pomáhá, je po-
třeba si říct, že dokáže obojí. Voda je nezbytná pro nejrůznější 
procesy těla, pro jeho fungování, pro psychickou i fyzickou kon-
dici. Tu a tam ale může i uškodit, i když je toto spíše ojedinělé.

KDY NÁM TEDY VODA ŠKODÍ?
Voda nám může uškodit ve chvíli, pokud neproudí. Představte 
si lesní pramen, který je z nějakého důvodu ucpán a nemůže 
proudit. Začnou se v něm shromažďovat nejrůznější naplave-
niny a nepořádek. Stejně tak je tomu, když necháte starou 
vodu v pračce a neodteče. Po chvíli začne nepříjemně zapá-
chat. To samé dělá voda v našem těle, pokud neproudí. Ne 
tedy přímo voda, ale toxiny a škodlivé látky. Pro to, abyste se 
těchto nežádoucích látek zbavili, je potřeba dodržovat pit-
ný režim. Tak chodíte častěji na záchod a vyplavujete toxiny 
z těla ven. Je to vlastně takový logický koloběh, kdy zkrátka 
voda proudí a koluje – dovnitř čistá, ven odpadní. 
Pak je zde ale druhý případ, kdy nám voda může uškodit. To je 
právě nastalá situace, kdy se radikálně rozhodneme z půl litru 
vody denně zvýšit příjem tekutin na 2,5 litru denně. Tím naprosto 
zatížíte ledviny a můžete se takto nevědomky odrovnat. Není to 
nijak zdravé. Existují výpočty, podle kterých můžete zjistit, kolik 
byste toho eventuelně měli vypít na svoji výšku, váhu, věk a pohla-
ví, ale pamatujte, že pitný režim nikdy neměníme ze dne na den.

KDY NÁM VODA PROSPÍVÁ?
Jak již bylo řečeno, dokáže odvádět škodlivé látky z těla ven. To 
však není všechno. Voda napomáhá k psychické i fyzické kondici. 
Pokud dostatečně pijeme, hrozí menší riziko bolesti hlavy a větší 
riziko dobré nálady. Také naše mysl je více aktivní, ve střehu a svě-
ží. Díky vodě můžeme být také méně unavení a ospalí. Kromě 
toho je voda prospěšná pro náš metabolismus a proces trávení. 
Trpíte-li na migrény, určitě dbejte na to, abyste pili dostatek čisté 
vody, nikoliv slazené minerálky. V případě, že vám v práci či ve ško-
le dochází energie, co uděláte? Otevřete okno a pustíte do míst-
nosti čerstvý vzduch. Přesně takto funguje sklenice vody i pro naše 
tělo – čerstvý vánek, příval energie, přírodní energy drink.

PROČ PÍT VODU?
Pokud se jedná o pitný režim, pak neslazená a neperlivá čistá 
voda představuje nejzdravější formu tekutiny. Veškeré ostatní 
minerálky, sodovky a limonády jsou něčím dochucené, oslaze-
né a obsahují spoustu škodlivých éček. Navíc, pokud vynecháte 
slazené nápoje a začnete pít vodu, pak můžete také počítat 
s krásnější pletí, kromě benefitů jako je odstranění palčivých 
bolestí hlavy a jiné. Voda působí na naše orgány a podílí se také 
na regeneraci a nové tvorbě buněk. To tedy znamená, že také 
na obnovení pleti. Pokud pijete jen nepatrné množství vody 
denně, pak vaše tělo spoří a naučí se s tímto málem hospodařit. 
Nemá však dostatek vody na to, aby vytvářelo nové bezchybné 
buňky, a vy tak dosáhli pleti bez akné a nedokonalostí. Voda je 
tedy nejen zdravá, ale také kráse prospěšná.

JAK POZNÁME, ŽE ZADRŽUJEME VODU?
Jednoduše to lze poznat hned dle prvního indikátoru, a to je 
ten, že nepijete nebo pijete velmi málo. Poté zcela určitě do-
chází v těle k hospodaření s vodou a šetření. Dále to může být 
pocit nafouklého břicha, právě zmiňovaná špatná pleť, ale 
také barva moči. Pokud je vaše moč žlutá a zapáchající, není 
to dobré znamení. Lidé, kteří dodržují pitný režim, mají moč 
spíše průsvitné barvy, bez zápachu, a  chodí častěji „na  ma-
lou“. Tím se z těla odplavují také škodlivé látky.
Můžete si být tedy jisti tím, že tvrzení, čím míně pijeme, tím 
méně se zavodníme, je mylné. Jak již bylo řečeno, voda musí 
proudit a kolovat. Je ji tedy třeba dostat ven z těla zase vodou. 
Tělo si tak také navykne na to, že již nemusí s vodou šetřit, a za-
čne přijímanou vodu využívat efektivně. Staré vody s  toxiny 
z těla se zbavíte častějším vylučováním, a novou doplníte na re-
generaci a tvorbu buněk. Pocit nafouklého břicha tak odezní 
a vy nebudete zavodnění. Pamatujte však, že pitný režim byste 
měli začít navyšovat postupně a zlehka, nikoliv ze dne na den.

VODA JAKO PODPORA KRÁSY
Jak již bylo řečeno, voda se podílí také na oblasti krásy a pěk-
ného vzhledu. Dokonalou pleť touží mít snad každý z nás, ať 
už jste muž, nebo žena. Mnoho lidí trpí na aknózní pleť také 
v dospělosti. Příčiny jsou různé, od genetické predispozice, přes 
nezdravou životosprávu, jako je jídelníček, kouření, alkohol, 
a právě špatný pitný režim. Vodu ale potřebuje celá naše po-
kožka, nejen pleť. Samozřejmě se můžeme mazat nejrůznější-
mi tělovými krémy, ale musíme být hydratovaní také zevnitř. 
Další oblast krásy je pěkná postava. Pitný režim nám doká-
že být nápomocen k  hubenější postavě. Pokud dostatečně 
pijeme, pak nám také lépe funguje metabolismus a trávení, 
protože jak jsme si řekli, voda se podílí na nejrůznějších pro-
cesech v těle a také působí na naše orgány. Pokud se napří-
klad rozhodnete obrátit na výživového poradce, abyste lépe 
hubli, jistě vám poradí, že máte dostatečně pít. Pokud člověk 
s hubnutím teprve začíná, pak první kila dolů jsou většinou 
jen voda, nikoliv tuk. To proto, že ji přestanete zadržovat. 
Na váze však můžete vidět až o tři kila méně a viditelně také 
poznáte rozdíl. Pokud vodu zadržujeme, pak máme větší 
nafouklé bříško a také kulatější, jakoby napuchlý obličej. Sa-
mozřejmě nestačí jen hodně pít, abychom docílili vytoužené 
postavy. Pokud však budete také cvičit a  dodržovat zdravý 
jídelníček, pak do  sebe vše krásně zapadne a  bude se vám 
hubnout lépe a rychleji. Bez vody se naopak proces hubnutí 
znatelně zpomalí. Posledním, avšak zejména pro dámy důle-
žitým dodatkem je fakt, že pokud dostatečně pijeme, pak je 
naše kůže hydratovaná, a můžeme tak předcházet ošklivé po-
merančové kůži, tedy celulitidě. I na strie pak může přísun te-
kutin působit, kdy se tvoří méně, kůže je pružnější a má menší 
tendence praskat.

JAK PÍT ZDRAVĚ A NEZATÍŽIT LEDVINY?
Pokud se tedy bavíme o samotném pitném režimu, který je pro tělo 
zdravý a prospěšný, pak se všeobecně doporučuje vypít 2–3 litry 
tekutin denně na  dospělého člověka. U  žen je to pak o  něco 
méně, okolo 2–2,5 litru za den, u mužů trochu více, až 3,5 litru 
denně. Na  internetu existují kalkulačky, které dokáže vypočítat 
přesný počet litrů tekutin podle vaší výšky, váhy, věku a pohlaví.
Také jsme již naznačili, že pokud ze dne na den zvýšíte příjem 
tekutin třeba o celý litr nebo více, pak může dojít k zatížení 
ledvin. To je pro tělo škodlivé a nedoporučuje se to. Můžete 
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začít tak, že si denně dáte o  jednu sklenici vody více, což je 
250 ml. Za dva dny to tedy bude třeba o půl litru více a po pár 
dnech či týdnech, pokud budete postupovat pomaleji, se do-
stanete na  svůj optimální pitný režim. Fyzicky je sice možné 
vypít jeden den jen půl litru a druhý den 3,5 litru tekutin, avšak 
opravdu tento hazard s tělem nehrajte.

JAK ZAČÍT ZVYŠOVAT PŘÍJEM TEKUTIN?
Pomoci vám může to, že s sebou budete neustále nosit láhev, 
a budete tak přesně vědět, kolik láhví jste denně vypili. Tu měj-
te po  ruce zkrátka všude – ve  vaší tašce, v  kanceláři na  stole 
nebo ve škole. Dávejte ji na viditelná místa, abyste ji měli stále 
na očích a nezapomínali se. Pokud si dáte kávu, dopřejte si také 
sklenici vody (250 ml), kterou však do pitného režimu nezapo-
čítáte. Zkuste na pitný režim vědomě myslet a napít se i tehdy, 
kdy nejste úplně žízniví nebo vyprahlí. Postačí malý doušek, není 
třeba se nutit k nalévání se. Takto si ale zvyknete pravidelně pít 
a časem budete mít čím dál častěji žízeň sami od sebe, protože 
tělo si na přísun vody navykne, tedy i beze strachu bude mozek 
častěji tvořit a vysílat signál pocitu žízně, protože bude vědět, 
že dostane napít a nemusí šetřit s vodou. Navíc bychom se měli 
napít ještě předtím, než budeme opravdu žízniví a lapat po tro-
še vody, jelikož v takovém případě je již pozdě a jsme vyprahlí.

ZAJÍMAVÝ EXPERIMENT S VODOU
Možná jste již někdy slyšeli o japonském vědci Masaru Emoto-
vi, která prováděl výzkum a pokusy s vodou. Zaměřil se na její 
molekulární strukturu a chtěl vědět, zda voda dokáže měnit 
tvar pomocí síly našich myšlenek, který je viditelný samozřej-
mě jen pod mikroskopem. V podstatě, zda je voda živým ele-
mentem reagujícím na své okolí. Masaru tak zaznamenal tvar 
vody v normálním stavu. Poté vzal několik zkumavek a nalil 
do nich vodu. Na každou zkumavku následně nalepil štítek 
s nápisy, jako třeba láska, vděčnost, poděkování, ale i negativ-
ní nápisy. Vodu takto zanechal uležet ve zkumavkách a násled-
ně zkoumal její obrazce pod mikroskopem. Všechny lahvičky, 
které obsahovali pozitivní myšlenku na štítku začali vytvářet 
nádherné obrazy a struktury, které připomínali mozaiku. Jed-
né ze zkumavek dokonce požehnal i zenový mnich. Masaru 
tak dokázal, že voda je schopna měnit svou formu pomocí 
síly myšlenek. Podle závěru těchto pokusů zhodnotil Emoto, 
že voda je nejcitlivějším elementem, ze všech čtyř přírodních 
elementů, které známe (voda, země, oheň a  vzduch). Také 
potvrdil, že je voda schopná reagovat na frekvenci myšlenek.
Dokážete si tedy představit, co dokáže voda s tělem, pokud je 
tvořeno ze 70 % z vody? Někteří lidé tak na svou láhev s vodou 
začali po těchto pokusech také lepit štítky s pozitivním nápisem.
Tento pokus je vyobrazen ve filmu: Co my jen víme („What 
The Bleep Do We Know!?“, USA 2004).

PITNÝ REŽIM A ČAJ
Pokud chcete ještě více podpořit pitný režim a  možná 
také nepít celé dny jen vodu, pak bude vaším přítelem 

čaj. Samozřejmě se bavíme o neslazeném čaji. Čaje podpo-
rují detoxikaci a očistu těla, jelikož často působí močopud-
ně. Tím zvýšíte vyplavování škodlivých látek z těla. Také pak 
může dojít k  menšímu úbytku váhy, a  pokud ne váhy, tak 
to poznáte na centimetrech. Ono je vůbec lepší při procesu 
hubnutí se měřit, jak vážit, protože někdy se váha nehýbe, 
ale centimetry ubývají. No a  v  neposlední řadě také opět 
podpoříte čištění pleti.

KDY SI DOPŘÁT ČAJ?
Čaj není voda. Naopak, některé druhy čajů působí energetic-
ky efektivněji a lépe než káva. Zatímco káva má rychlý nástup 
energie, u  čaje k přísunu dochází postupně. Káva má dobu 
trvání efektu přibližně něco mezi 30–60 minutami, kdežto 
čaj dokáže postupně uvolňovat energii do  těla až po dobu 
6 hodin. Proto si dejte pozor na to, v kolik hodin a jaký čaj si 
dopřáváte. Nejvíce pak na přísun energie působí kvalitní zele-
né čaje, černý čaj a Matcha tea, který je také oblíbený právě 
z hlediska podpory hubnutí.

PROČ SI DÁT ALESPOŇ JEDEN ŠÁLEK DENNĚ?
Možná máte raději kávu, a pak je v pořádku si ji dopřát, 
pokud k ní přidáte sklenici vody nezapočítanou do pitné-
ho režimu. Avšak čaj je opravdu zdravý a  tělu prospěšný. 
Pokud jej nezvládnete neoslazený, pak místo cukru zvol-
te raději med. Čaj byste si měli dát alespoň jednou denně, 
nejlépe ne úplně na večer. To proto, že by se vám mohlo 
hůře usínat, pokud se nejedná o uklidňující čaj pro dobré 
spaní, a  taky působí močopudně. Nikdo netouží po  tom, 
aby v noci pětkrát vstal na záchod. Čaj má také skvělou vý-
hodu v tom, že pokud je neoslazený, pak zanechá v ústech 
nepatrný pocit trpkosti a  sucha. Dopomáhá tedy k pocitu 
žízně, kdy vy pak opět snadněji docílíte toho, abyste se na-
pili vody a nemuseli se k tomu tak nutit. Pro některé lidi je 
totiž opravdu vážně těžké pít a nenutit se.

ZÁVĚREM K PITNÉMU REŽIMU
Pamatujte si tedy, že pijeme pro naše vlastní zdraví, ale 
i  krásu. Že skočit ze dne na  den do  pitného režimu není 
zdraví prospěšné. Že je lepší začít po  maličkých krůčcích 
a k pitnému režimu se pozvolna propít. Také vězte, že mi-
nerálky, slazené vody, mléko, alkohol nebo káva do pitné-
ho režimu nepatří a  že nejlépe uděláme, když se jim vy-
hneme. Pokud máte rádi kávu, je nejvíce prospěšná bez 
cukru a  mléka. Také čaj nám prospívá nejvíce neslazený. 
Stejně jako zaléváme květiny, musíme zalévat také sebe. 
Jde o stejný druh péče a lásky. Ovšem i na ty kytičky jsme 
občas schopni zapomínat. Nezapomínejte alespoň na sebe 
a své zdraví. Nejlépe se s pitným režimem začíná s přícho-
dem jara či léta, kdy má člověk tak nějak přirozeně častější 
pocit žízně. Avšak i za chladného počasí to jde, kdy máme 
více chuť pít horký čaj, což také podpoří pitný režim. Nehle-
dejte tedy výmluvy, hledejte cestu, jak začít. 

IN
ZE

RC
E 

84 | Zdravý životní styl Léto 2022



INZERCE 

Ž
á

d
e

jt
e

 v
 l

é
k

á
rn

á
c

h
 n

e
b

o
 n

a
 w

w
w

.d
ia

c
h

ro
m

.c
z

®

DiaChrom je stolní sladidlo obohacené aktivní formou 
trojmocného chrómu, který přispívá k udržení normální 
hladiny glukózy v krvi a k normál-
nímu metabolismu makroživin 
(tuky, cukry, bílkoviny). 

Lékař mi zjistil mírně zvýšený cukr 

v krvi a doporučil omezit cukr.

Můžu místo něj sladit DiaChromem? 

                B.Č. Boršice u Blatnice

Ano, toto sladidlo Vám umožní na-

dále konzumovat sladká jídla, mít 

příjemný pocit z oslazené kávy nebo 

čaje a přitom nepřijímat zbytečný 

cukr. Náhradou cukru se výrazně 

sníží i celkový denní energetický 

příjem. DiaChrom je dodáván buď 

ve formě tablet k slazení nápojů ne-

bo v sypké formě vhodné na pečení. 

Na výběr jsou i různé sladící složky.

U zákazníků je DiaChrom oblíbený

právě pro svoji výbornou chuť.

DiaChrom má vynikající chuť 
podobnou cukru bez nepří-
jemných pachutí. Je vhodný 
nejen pro diabetiky, ale i pro 
všechny osoby, které 
omezují příjem cukru 
a chtějí sladit zdravě. 

Sladké pečení - místo cukru DiaChrom

200 g špaldové mouky, 200 g ovesných vloček, 2 dcl mléka, 1 dcl oleje, 3 vejce, 1 prášek 
do pečiva, 20 g DiaChrom sypký se sukralózou, kokos, skořice, 50 g jahod, 50 g borůvek

Do vyšší nádoby si rozklepeme 3 vajíčka, přidáme DiaChrom, mléko, prášek do pečiva a olej. 
Společně vše vyšleháme. Potom do směsi lehce vmícháme špaldovou mouku a ovesné vločky. 
Směs nalijeme na plech vyložený pečícím papírem nebo do dortové formy vymazané máslem. 
Na bublaninu naskládáme ovoce podle chuti a pečeme v troubě vyhřáté na 180 stupňů 25 minut. 
Na závěr lehce poprášíme kokosem a skořicí.

Suroviny

Postup:

Bublanina

Více receptů: www.diachrom.cz

Cukr pod kontrolou - více na www.diachrom.cz

Stolní   memsladidlo s chró

se stéviolglykosidy
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IMUNITU SI MŮŽEME PŘEDSTAVIT JAKO OCHRANNÝ ŠTÍT, KTERÝ NÁS CHRÁNÍ ZVENKU 
I ZEVNITŘ. MÁLOKDO SI VŠAK UVĚDOMUJE, ŽE NEJVĚTŠÍM IMUNITNÍM ORGÁNEM 

LIDSKÉHO TĚLA JE TENKÉ STŘEVO, JEHOŽ PLOCHA ZAUJÍMÁ VÍCE NEŽ 200 M². 
DOVEDETE SI TO PŘEDSTAVIT? PORUCHY IMUNITY PŘITOM SOUVISÍ  

Z 90 % SE ŠPATNOU FUNKCÍ STŘEVA, PROTO JE PRO SPRÁVNOU FUNKCI IMUNITY 
NEZBYTNÉ DBÁT PRÁVĚ O ZDRAVÝ STŘEVNÍ MIKROBIOM.
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CCO JE STŘEVNÍ MIKROBIOM?
Střevní mikrobiom (dříve se používalo označení mikroflóra) 
je tvořen 400–500 bakteriálními druhy v počtu více než 10¹⁴ 
mikroorganismů. Jedná se až o 1,5 kg bakterií. Složení střev-
ního mikrobiomu ovlivňuje imunitní 
systém. Základní funkcí imunitního 
slizničního systému střeva je ochrana 
před proniknutím patogenních mik-
roorganismů ze slizničního povrchu 
do  vnitřního prostředí organismu. 
Jde o takzvanou bariérovou a antimi-
krobiální úlohu imunitního systému. 
Vlastní bakteriální mikrobiom je také 
schopen produkovat látky, které mají 
baktericidní účinky (ničí a zabíjí škod-
livé bakterie).

PŘÍLIŠ ČISTÉ PROSTŘEDÍ
V dnešní době zcela běžně používaná 
hygienická opatření a prakticky nulová 
kontaminace naší potravy sice snižují 
výskyt infekčních onemocnění, ale také 
vedou k nízké stimulaci neboli „trénin-
ku“ našeho imunitního slizničního sys-
tému. Člověk se v každodenním životě 
prakticky nesetkává s  živými mikroor-
ganismy, takže jeho imunita de facto 
„zpohodlní“. Proto je třeba podporo-
vat zdravý střevní mikrobiom. K tomu 
slouží často zmiňovaná probiotika.

Laktobacily a bifidobakterie se řadí mezi probiotické bakte-
rie, které mají příznivý vliv na lidský organismus. 
Mezi nejdůležitější úlohy probiotických bakterií patří:
• ovlivnění imunitního systému 

• udržení fyziologické rovnováhy 
v trávicím traktu
• potlačení růstu hnilobných bakterií
• zlepšení tolerance laktózy
• snížení hladiny cholesterolu
• ovlivnění vstřebávání a  tvorby ně-
kterých vitaminů
• imunomodulační a  protinádorové 
působení

IMUNITA A PROBIOTIKA 
Klinickými testy bylo doloženo, že pro-
biotika ovlivňují rovnováhu mezi Th1 
aTh2 lymfocyty – zesilují aktivitu Th1 
lymfocytů a zeslabují aktivitu Th2 lym-
focytů. 

CO TO ZNAMENÁ? 
Imunitu dělíme podle specifity a vývo-
je na  přirozenou a  získanou. Imunita 
přirozená neboli nespecifická je vro-
zená a  velkou roli v  ní hraje osídlení 
mikroorganismy již v  prvních dnech 
života. Podílí se na  ní hlavně sliznice 
a pokožka, které působí jako mecha-
nická bariéra pro vstup infekce do or-
ganismu. Imunita získaná (specifická, 
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Střevní mikrobiom 
narušují hnilobné 

bakterie z potravin, 
infekce, změna 
stravovacích 

návyků, poruchy 
vyprazdňování, 

nedostatek vlákniny 
ve stravě, stres, 

alkohol  
a některé léky
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adaptivní) se utváří v  průběhu celého života. Závisí na  in-
fekčních onemocněních, které člověk prodělal, na  očkování 
a může být ovlivněna také léky.
Podle povahy imunitní obrany rozlišujeme imunitu buněčnou 
a protilátkovou neboli humorální. Buněčná imunita je vytvá-
řena lymfocyty, humorální imunita je zabezpečena tvorbou 
protilátek. Oba systémy jsou však vzájemně propojeny a patří 
ke specifické imunitě.
Lymfocyt je druh bílé krvinky, která se významně podílí na ce-
loživotně získávané imunitě organismu, neboť konkrétně Th1 
lymfocyty stimulují buněčnou imunitu. Th2 lymfocyty zase 
podporují protilátkovou imunitu a  jejich zvýšená aktivita je 
dávána do souvislosti s výskytem atopie a alergie. Alergická 
reakce je charakterizována neadekvátní odpovědí imunitního 
systému na jinak zcela běžný vnější podnět, jako je pyl nebo 
prach. 

KDYŽ JE MIKROBIOM NARUŠEN
Ale zpět ke  střevnímu mikrobiomu. Jeho složení se během 
života mění – je ovlivněno způsobem porodu dítěte, slože-
ním stravy, prodělanými nemocemi, užívanými léky a věkem. 
Střevní mikrobiom narušují hnilobné bakterie z potravin, in-
fekce, změna stravovacích návyků, poruchy vyprazdňování, 

nedostatek vlákniny ve  stravě, stres, alkohol a některé léky 
(např. antibiotika). Byla rovněž prokázána souvislost mezi dy-
smikrobií (narušení běžného složení mikrobiomu) a diabetem 
druhého typu.
Jak také ukazuje projekt prováděný na izraelském Weizman-
nově institutu věd (jedno z deseti nejprestižnějších vědeckých 
pracovišť světa), konkrétní složení mikrobiomu má vliv na me-
tabolismus konkrétní potraviny, což může kromě imunity 
souviset i  s ukládáním tuků, nadváhou a problémy trávicího 
traktu.
V souvislosti s  imunitou skloňujeme nejen název probiotika, 
ale i prebiotika a synbiotika. O co se vlastně jedná?

PROBIOTIKA
Probiotika jsou z této celé skupiny asi neznámější. Slovo pro-
biotikum se používá k označení přátelských bakterií a jedná 
se o složeninu dvou řeckých slůvek – „pro” má stejný význam 
jako v češtině a „bios” znamená „život“.
Abychom mohli mikroorganismus považovat za  probio-
tikum, musí být živý, aktivní a  jeho účinky musejí být pod-
loženy klinickými studiemi. Při doplňování probiotických 
bakterií v podobě tablet či kapek je důležité, aby přípravek 
obsahoval stejný bakteriální kmen a byl dávkován stejně jako 
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v provedených klinických studiích. Mezi nejběžnější typy bak-
terií používaných v  probiotických přípravcích patří bakterie 
mléčného kvašení (laktobacily).
Kdyby byl svět dokonalý, žádná probiotika bychom nepotře-
bovali. Svoji první dávku potřebných bakterií bychom dostali 
při porodu a později z mateřského mléka. Jedli bychom kva-
šené potraviny připravené tradičním způsobem a žili v soula-
du s přírodou.
Bohužel v našem uspěchaném moderním světě je lidský trá-
vicí systém neustále bombardován alergeny, chemickými lát-
kami a potenciálně škodlivými bakteriemi, které jsou obsaže-
ny v jídle a nápojích. Také některá onemocnění, léky, špatné 
stravovací návyky a samozřejmě stres narušují rovnováhu naší 
střevní mikrobioty. Škodlivé bakterie se pak množí na  úkor 
těch prospěšných. Obohacení jídelníčku o  probiotika může 
přispět k udržení správného množství bakterií tvořících nor-
mální střevní mikrobitu.

KDY ZVÝŠIT PŘÍJEM PROBIOTIK?
Probiotika bychom ve  stravě měli konzumovat denně. Ale 
jsou situace, kdy je potřeba jejich příjem zvýšit. Typické je 
období užívání antibiotik. Tyto léky totiž narušují střevní mi-
kroflóru. Probiotika najdeme v přirozené formě v některých 
potravinách. Jiné potraviny jsou o  ně obohacené. Případně 
lze užívat doplňky stravy. 

CO JÍST? 

Kysané mléčné výrobky
V první řadě obsahují hromadu probiotických kmenů, ale také 
spoustu vitamínů a  minerálních látek. Důležitý je například 
B12, vápník hořčík. Sklenička kefíru každý den vám prospěje. 
Dobré jsou i jogurty, ale není jogurt jako jogurt. Je potřeba 

vybírat ty „živé“. 

Kysané zelí
Stojí pár korun, můžeme si ho připravit i  sami a nemělo by 
chybět v „domácí lékárničce“. Kvašené zelí (pozor, ne sterilo-
vané) je zásobárnou probiotik. Kromě toho dodá našemu tělu 
spoustu vitamínu C, B i K, ale také železo či vlákninu. 

Kombucha
Považuje se za elixír zdraví. Fermentovaný čaj vzniká spoje-
ním zeleného nebo černého čaje, cukru a kvasinek, které jim 
dodá kombuchová kultura. Díky kvašení vznikají jedinečné 
látky blahodárné pro naše tělo. Zlepšuje trávení, podporuje 
náš metabolismus, posiluje imunitu, ale dokáže toho daleko 
víc. Zklidňuje mysl, podporuje myšlení. Uklidňuje při alergiích, 
ulevuje od kožních problémů. Detoxikuje a funguje jako pří-
rodní antibiotikum. 

Miso
Fermentované sójové boby nebo rýži milují v Japonsku. A vědí 
proč. Tato kvašená pasta je nejen báječným dochucovadlem, 
které se pyšní onou pátou chutí umami, ale obsahuje mnoho 
enzymů, minerálních látek, vitamínů či aminokyselin. Posiluje 
imunitu a dodává tělu potřebné látky. 

KDY NEUŽÍVAT?
I když jsou tak blahodárná, v některých případech byste se jim 
měli vyhnout, případně jejich užívání zkonzultovat s lékařem. 
Platí to určitě pro těhotné a kojící ženy, miminka, seniory, ale 
i pro lidi s rakovinou či záněty trávicího ústrojí.

PREBIOTIKA
Za  prebiotika můžeme označit látky, které slouží jako po-

trava zdraví prospěšných bakterií – probiotik. Jde 
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o nestravitelné části potravy, které podporují růst a aktivitu 
probiotik. Jedná se o nestrávenou vlákninu, jejímž zdrojem 
může být například česnek, cibule, chřest, oves, ječmen, pórek 
či další potraviny, které obsahují rezistentní škroby. Prvním, 
a pro člověka nejlepším zdrojem prebiotik je mateřské mléko, 
které obsahuje až 15 gramů tazkvaných oligosacharidů na je-
den litr.

JAK JE DOSTAT DO TĚLA?
Pokud jste si oblíbili štiplavou zeleninu, jako je cibule, česnek 
nebo pórek, máte vyhráno. 

Cibule 
Od pradávna se užívala jako lék. Podporuje chuť k jídlu, zklid-
ňuje podrážděný žaludek, zlepšuje činnost srdce, má vliv 
na zdravé cévy a reguluje krevní tlak. Preventivně působí pro-
ti ateroskleróze. Působí močopudně a  působí jako přírodní 
antibiotikum. Obsahuje hodně vlákniny a vitamínů. Zásadní 
je vitamín C, A, B6, ale také draslík, železo nebo vápník. Je 
antibakteriální. 

Česnek 
Znali ho už před 5000 lety. Léčili s ním například choleru. Po-
užívali ho na čištění ran. Funguje jako přírodní antibiotikum. 
Obsahuje důležité vitamíny – C, B6, E, K, minerály jako žele-
zo, hořčík nebo zinek či fosfor. Podporuje tvorbu žaludečních 
šťáv. A také má spoustu vlákniny. Má antibakteriální účinky, 
snižuje krevní tlak, detoxikuje, reguluje cukr v krvi. 

Jablka 
Jsou považována za  elixír mládí. Ne nadarmo se říká, jed-
no jablko denně a  nemusíme chodit k  lékaři. Dávají nám 
toho opravdu mnoho. Obsahují vlákninu pektin, skvělé 

prebiotikum. Nejvíce vlákniny najdeme pod slupkou. Kromě 
toho nám zajistí spoustu vitamínů. V první řadě je to vitamín 
C, ale také minerály – železo, vápník, hořčík, draslík. Podporují 
trávení, zklidňují nervy, mají vliv na dobrý spánek i mozkovou 
činnost. A podporují také metabolismus. Užívají se při průj-
mech i při zácpě, nechutenství a doporučují se i pro dietáře.

Luštěniny
Jsou považovány za  superpotraviny. Pyšní se ohromným 
množstvím vlákniny. Kromě ní jsou zásobárnou bílkovin, ale 
i zdravých sacharidů a minerálních látek – mimo jiné vápníku, 
hořčíku, draslíku či železa. Najdeme v nich vitamíny B a velmi 
málo tuků, a tak se hodí i pro lidi v dietě. 

Psyllium
Indický jitrocel, jak se psylliu říká, je skvělé prebiotikum. Ob-
sahuje rozpustnou i nerozpustnou vlákninu. Působí blahodár-
ně pro lidi, kteří trpí zácpou. Seženete ho ve formě prášku, 
tablet nebo granulí. Přidává se i do pečiva či cereálií.

ZAJÍMAVOSTI
• Probiotika zlepšují psychickou kondici, bojují s depresemi, 

úzkostmi a zlepšují paměť. 
• Člověk má v sobě více než 500 druhů mikroorganismů.
• Miminka získávají probiotia prostřednictvím mateřského 

mléka. Pokud nekojíte, měla byste jim je vhodnou formou 
doplňovat. Díky nim pak lépe zvládají různé infekce. Poraď-
te se ale s lékařem.

SYNBIOTIKA
S označením synbiotika se setkáte u produktů, které obsahují 
probiotika i prebiotika.
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JAK VLASTNĚ 
TAKOVÉ PODÁVÁNÍ 
PROSPĚŠNÝCH 
BAKTERIÍ FUNGUJE?

Všeobecně přijímanou, avšak myl-
nou skutečností je to, že se pro-
biotické bakterie v tlustém střevě 
usadí natrvalo po jejich konzuma-
ci. Ve skutečnosti jsou probiotika 
jako skupina turistů na  výletě 
do  přírodní rezervace. Projdou 
a zanechají za sebou stopy.
Pokud si představíte, že ke sku-
pině 350 triliónů bakterií přijde 
menší skupinka o  zástupu ně-
kolika miliard a bude se doža-
dovat ubytování a stravy, tak asi 
moc dlouho nevydrží. Vytlačí je 
početnější bakterie, které se 
dokáží živit zrovna tím, co jsme 
měli na  talíři. Proto jsou zapo-
třebí dlouhodobé změny život-
ního stylu, případně i  užívání 
kvalitních doplňků stravy. 

PROBIOTIKA PŮSOBÍ 
JAKO OPRAVÁŘI PLOTU 
PROTI NECHTĚNÝM 
ŠKŮDCŮM.

Co posilujeme, to roste. V tom-
to případě probiotické bakterie 
pomáhají zhušťovat střevní ba-
riéru tím, že střevní buňky nutí 
vytvářet více bílkovin. Můžeme 
si to představit tak, jako když 
neustále vylepšujeme plot proti 
invazi malých živočichů do naší zahrádky – zmenšujeme díry 
mezi laťkami plotu. 
Pokud tedy denně probiotika organismu dodáváme, uděláme 
pro svůj organismus to nejlepší. 

PÁR FAKTŮ NA ZÁVĚR…

JAK BRÁT PROBIOTIKA S ANTIBIOTIKY?
Probiotika v  podobě různých 
kmenů mají různé potenciální 
účinky, základním předpokla-
dem je proto výběr přípravku, 
který obsahuje kmeny účin-
né na  váš konkrétní problém 
a  v  dostatečném množství (ty-
picky v miliardách CFU). 
Pokud hledáte například kon-
krétní probiotika proti nadýmá-
ní a průjmu při léčbě antibiotiky, 
vhodné jsou například příprav-
ky s  obsahem kmene Lactoba-
cillus rhamnosus. S  výběrem 
kmenů při  komplikovanějších 

diagnózách vám může pomoci 
lékař či výživový poradce. Množ-
ství CFU potřebné pro dosažení 
účinku se u  různých druhů liší, 
přičemž větší množství nezaru-
čuje automaticky lepší účinek 
daného probiotika. 
Největším problémem při výro-
bě probiotik je udržet mikro-
organismy naživu během doby 
minimální trvanlivosti. Výrobce 
by tak měl jasně uvádět nezbyt-
né podmínky pro  jejich skla-
dování. Chlazená probiotika 
nejsou automaticky trvanlivěj-
ší. Když si vybíráte probiotika, 
obecně se doporučuje sledovat 
následující informace:
• Známý či ověřený výrob-
ce  a  případné výsledky nezá-
vislých testů o  počtu živých 
mikroorganismů uvedených 
ve výrobku.
• Konkrétní složení probio-
tik, rod a druh mikroorganismů 
a  počty CFU jasně uvedeny 
na obalu výrobku.
• Zastoupení dvou nej-
důležitějších rodů  Lactoba-
cillus a Bifidobacterium.
• Probiotika uzavřená 
v  enterických  (enterosolvent-
ních) tobolkách, aby překonala 
kyselé prostředí žaludku – vět-
šinou jsou vyrobeny z celulózy.
• Jasně uvedené  podmínky 
pro jejich skladování a také dél-
ka minimální trvanlivosti.

JE VHODNÉ UŽÍVAT PROBIOTIKA S ANTIBIOTIKY?
Antibiotika jsou jednou z nejúčinnějších zbraní moderní medicíny 
a pomáhají nám překonávat závažné infekce, které by byly v mi-
nulosti až smrtelné. Pro naši střevní mikroflóru však představují 
vážné nebezpečí a jejich časté či dlouhodobé užívání může způso-
bit nevratné škody. Škodlivé bakterie jsou totiž jako několik málo 
padouchů ve městě plném dobrých lidí a antibiotika fungují jako 

bombardování. Zloduchy sice zni-
čí, ale za vysokou cenu. 
Kromě krátkodobých vedlejších 
účinků antibiotik, jako jsou prů-
jmy, nevolnost, vyrážky či boles-
ti břicha, mohou antibiotika na-
rušovat rovnováhu naší střevní 
mikroflóry a  zvyšovat riziko 
závažných dlouhodobých one-
mocnění. Mezi ty patří infekční 
onemocnění trávicího traktu, 
přibývání na hmotnosti, zánět-
livá onemocnění trávicího trak-
tu, poruchy imunitního systému 
či autoimunitní onemocnění.

NEZAPOMEŇTE NA PROBIOTICKÉ ČÍPKY
Velkými pomocníky jsou vaginální probiotické číp-
ky, které se  doporučují používat dlouhodobě jako 
součást pravidelné péče o  zdravé prostředí pochvy. 
Vytvářejí totiž živnou půdu pro laktobacily nacháze-
jící se ve vaginální flóře a zabezpečují tak jejich opti-
mální rozmnožovaní. Tyto přirozeně mléčné kultury 
chrání před škodlivými bakteriemi a infekcemi a za-
jišťují přirozenou biologickou rovnováhu v  pochvě. 
Zvlášť účinné je používání čípků v období menopauzy 
a laktace.  
Nejznámější probiotika nacházející se v  pochvě jsou 
laktobacily. Lactobacillus acidophilus, který je přítom-
ný v  pochvě a  vytváří zde kyselé prostředí, v  němž 
původci choroby hynou. Každá změna, která vede 
ke  snížení počtu těchto laktobacilů, mění zdravé ky-
selé prostředí v pochvě, což nepřímo zvyšuje možnost 
zánětu pochvy a vede ke vzniku výtoku.
Rozmnožující se patogeny napadají nejen oddělený 
epitel (krycí tkáň), ale i stěnu pochvy, zapříčiňují zten-
čování epitelu, jeho zranitelnost a  rozšiřování cév. 
Tímto způsobem se ochranná schopnost pochvy ničí 
a otevírá se cesta pro jiné, často i  velmi nebezpečné 
patogeny. Jinak řečeno, když se jednoduché patoge-
ny, které jsou neustále přítomny v pochvě, rozmnoží, 
mohou snížit ochrannou vrstvu epitelu. Při souloži mo-
hou vznikat malá poranění, kterými může do organi-
zmu proniknout celá řada patogenů. Zdravá sliznice 
pochvy snižuje možnost přenášení většiny sexuálně 
přenosných infekcí a zajišťuje relativní ochranu i před 
recidivami.
Vaginální čípky obsahují přirozené, organismu ne-
škodné látky. Jsou obohaceny o  výtažek ze šalvěje, 
která má antimykotické, protizánětlivé, dezinfekční 
a hydratační účinky.



&  Zdravá
přitažlivá
s přírodní péčí Gyntima

Žádejte ve své lékárně 

www.gyntima.info

Komplexní péče o intimní partie

Přírodní účinné látky

Přirozená rovnováha pochvy

Prevence vaginálních infekcí

Dlouhotrvající svěžest
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Nadměrné užívání antibiotik je nešťastný moderní problém, za kte-
rý nesou odpovědnost lékaři i pacienti společně. Například při chřip-
ce či nachlazení, tedy onemocnění virového původu, antibiotika 
problém nejen že neřeší, ale mohou navíc vytvořit problém nový. 
Pokud to situace umožňuje, je proto určitě na místě potřeb-
nost antibiotik s lékařem konzultovat a vyhodnotit potenciál-
ní přínosy a rizika. Následky užívání antibiotik na střevní mik-
roflóru není dnes možné zcela vyřešit ani probiotiky. Pokud je 
však antibiotická léčba nezbytná, správně zvolená probiotika 
mohou pomoci zmírnit následky užívání antibiotik a urychlit 
návrat trávení k normálu.
Průjmy v důsledku užívání antibiotik se objevují u více než tře-
tiny pacientů léčených antibiotiky. Tuto pravděpodobnost lze 
významně snížit vhodnou volbou probiotika a jeho správným 
užíváním. Nejlepší probiotika při  léčbě antibiotiky by měla 
vždy obsahovat optimálně rody bakterií Lactobacillus a Bifi-
dobacterium, případně další. 

JE BEZPEČNÉ UŽÍVAT PROBIOTIKA 
V TĚHOTENSTVÍ?
Užívat probiotika v těhotenství se podle dosavadních poznat-
ků zdá být bezpečné. Probiotika se u zdravých lidí nevstřebá-
vají do krve, a jejich účinek na vyvíjející se plod je tak omezen. 
Výzkumy zaměřené na probiotika pro ženy naznačují, že mohou 
být účinné v léčbě bakteriálních vaginálních infekcí, které zvyšu-
jí riziko předčasného porodu, při  prevenci atopického ekzému 
u  novorozenců a  kojenců a  při nepříjemných průjmových po-
ruchách těhotných žen. Tyto výzkumy využívaly specifické kmeny 
bakterií, takže se účinky jiných kmenů či jejich kombinací mohou 
lišit. Proto je důležité užívání probiotik v těhotenství vždy konzul-
tovat s lékařem a brát v úvahu potenciální přínosy i rizika.

JAKÁ JSOU NEJLEPŠÍ PROBIOTIKA PRO DĚTI?
Nejlepší probiotika pro kojence jsou na začátku ta od vlast-
ní matky. Při přípravě na porod začínají buňky v dolních po-
rodních cestách produkovat velké množství glykogenu, což 
způsobí, že se na nich začnou množit bakterie druhu lacto-
bacillus. Tyto přátelské mikroorganismy budou prvními kolo-
nizátory novorozence při jeho cestě na svět. A nejen to, lak-
tobacily produkují kyselinu mléčnou a vytvářejí v porodních 

cestách nepříznivé prostředí pro škodlivé mikroorganismy. 
Jde tak o první probiotika pro novorozence. 
Podle studií mají díky tomu miminka porozená vaginálně pří-
znivou střevní mikroflóru složenou převážně z  laktobacilů. 
Naproti tomu miminka porozená císařským řezem mají vyšší 
zastoupení nepříznivých mikroorganismů, jako je stafylokok, 
pocházejících z nemocničního prostředí.
Budování zdravé střevní mikroflóry u  dětí pokračuje také 
po porodu, díky unikátnímu složení mateřského mléka. Kro-
mě živin pro miminko obsahuje mateřské mléko také speciál-
ní nestravitelné oligosacharidy, které vyživují příznivé lakto-
bacily a bifidobakterie v jeho trávicím traktu. 
Probiotika pro děti se tak zdají být obecně bezpečná a ně-
které speciální druhy se používají dokonce u nedonošených 
dětí jako prevence kolonizace škodlivými druhy bakterií. Pou-
žívání probiotik je podle dosavadních výzkumů bezpečné do-
konce už v prvních měsících života. Výzkum v této oblasti je 
však stále omezený, a proto je vždy důležité užívání jakýkoliv 
dětských probiotik nejdříve konzultovat s pediatrem.

KDO BY NEMĚL UŽÍVAT PROBIOTIKA?
Přestože jsou probiotika považována za  bezpečná, existují 
případy, kdy není jejich užívání vhodné, nebo je důležité se 
předtím poradit s lékařem, jak a která probiotika užívat. 
S  lékařem by se měli poradit především lidé s  poruchami 
imunitního systému (imunodeficiencí), léčení na  rakovinu, 
na zánětlivá onemocnění trávicího traktu a/nebo slinivky, tě-
hotné a kojící ženy, senioři a rodiče před podáváním probio-
tik malým dětem. Ačkoliv probiotika na žaludek v konečném 
důsledku působí pozitivně, poradit s lékařem by se měli také 
lidé léčení na žaludeční vředy a infekci helicobacter pylori. 

PROBIOTIKA A HISTAMINOVÁ INTOLERANCE
Opatrnost při  výběru probiotik je důležitá také u  lidí trpí-
cích histaminovou intolerancí. Kysané výrobky jsou pro  ně 
obecně nevhodné, protože mohou být zdrojem histaminu 
a  probiotika často obsahují bakterie produkující histamin. 
Pro osoby s histaminovou intolerancí jsou tak vhodná výluč-
ně specializovaná probiotika určená pro osoby s histamino-
vou intolerancí. 

Používání probiotik je 
podle dosavadních výzkumů 
bezpečné dokonce už  
v prvních měsících života  
a dále při užívání antibiotik. 



Cíleně se
 uvolňuje až

 ve střevě

Nadýmání? 
Křeče? Bolesti?

Schwabe Czech s.r.o.
Pod Klikovkou 1917/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
tel.: +420 241 740 447, e-mail: info@schwabe.cz, www.gaspan.cz

ulevuje při nadýmání, křečích, bolestech a diskomfortu 
v oblasti břicha

enterosolventní tobolky jsou šetrné k žaludku a zajišťují 
přímý účinek tam, kde potíže vznikají, tedy ve střevě

kombinuje osvědčené a vědecky ověřené přírodní látky ve 
vysokých dávkách: silice máty peprné a kmínu

– silný a šetrný při zažívacích potížích  

Gaspan® enterosolventní měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Každopádně se jedná o nepříjemný a obtěžující stav, který má 
vliv na naše psychickém rozpoložení. Nafouknuté břicho, bolest 
a plynatost nám prostě překáží v každé situaci.

Břicho se nafukuje, když je ve střevě příliš mnoho vzduchu. Ten vstupuje 
do žaludku společně s jídlem a pitím, například sycenými nápoji nebo 
potravou zachycující vzduch, může to být např. chléb, šlehačka a další. 
Vzduch se dostává do žaludku také jeho zvýšeným polykáním. Tvorbu 
plynů samozřejmě podporuje i konzumace nadýmavého jídla. Množství 
plynů ve střevě v důsledku rozkladu složek potravy závisí také na naší  
střevní mikrofloře.  
 
Vzduch se musí nějak z těla dostat pryč, jak to funguje?
Plyny v zažívacím traktu jsou částečně absorbovány střevní sliznicí a pře-
cházejí do krve a následně jsou vydechovány plícemi. Část vzduchu se 
také přirozeně uvolní konečníkem. Tento proces je normální a důleži-
tý – ale obzvláště nepříjemný ve společnosti nebo na veřejnosti. Pokud 
plyny nebo vzduch unikají příliš často, hovoří se o flatulenci (z latinského 
flatus - vítr),  nebo hovorově větry, pšoukání, prostě prdění :-). Mimo-
chodem, až 24 „větrů“ denně je zcela běžných a nelze je klasifikovat jako 
patologické.  
 
Je nadýmání nemoc? 
Nadýmání samo o sobě není nemoc. Pokud je však doprovázeno další-
mi trávicími potížemi, jako je pocit plnosti, bolest břicha nebo zvýšená 
plynatost po dlouhou dobu, mohlo by jít již o onemocnění, a je nutná 
konzultace s odborníkem. 
 

Příznaky a diagnóza plynatosti 
V případě dlouhodobých obtíží je důležité vyhledat lékařskou pomoc.  
Často se však jedná o funkční zažívací potíže. Nejsou nebezpečné, ale jsou 
otravné a v některých případech velmi bolestivé. Typ a závažnost potíží se 
u každého pacienta liší. Typickými příznaky jsou nafouklé, napjaté břicho, 
větry, nadýmání, křeče, průjem, zácpa, bolest, nechutenství a neklid. 
 
Léčba: co dělat s plynatostí? 
Na funkční nadýmání nelze pohlížet izolovaně od zbytku těla. Dieta a trá-
vení hrají zásadní roli ve vývoji plynatosti. Má-li však být léčba úspěšná, je 
třeba vzít v úvahu i další faktory, jako je stres nebo psychické problémy. 
 
Jednou z cest jsou léky, které jsou často  rostlinného původu.
Úlevu mohou přinést různé léčivé rostliny, například máta peprná, anýz, 
fenykl nebo kmín. Jejich složky jsou vhodné pro terapii, protože uvolňují 
křeče a ulevující od nadýmání. 

Bylinné léky na nadýmání se nazývají karminativa.  
V případě přetrvávajících nebo opakujících se potíží může pomoci karmi-
nativum Gaspan®. Ten pomáhá s mírnými křečemi v gastrointestinální 
oblasti, pocitem plnosti a nadýmáním. Kombinace koncentrované má-
tové a kmínové silice ve speciální tobolce také zmírňuje bolestivé křeče 
v zažívacím traktu. Tobolka je odolná vůči agresivnímu prostředí žaludku, 
kterým prochází neporušená a rozpouští se až ve střevě a působí tak 
proti příznakům právě tam, kde se vyskytují.  

Více informací na www.gaspan.cz
Gaspan® enterosolventní měkké tobolky je lék k vnitřnímu užití.  

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Trápí vás zažívací obtíže? Pocit plnosti, bolesti nebo nadýmání?
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VYHNĚTE SE OBLOUKEM 
PROBLÉMŮM 

MOČOVÝCH 
CEST

SCHŮZKY, DEADLINY A DO TOHO STAROST O DOMÁCNOST – DNEŠNÍ ŽENY  
JSOU ZKRÁTKA V JEDNOM KOLE. DALO BY SE ŘÍCT, ŽE K NEZASTAVENÍ. VYPLATÍ  
SE PROTO NEPODCENIT VAROVNÉ SIGNÁLY SVÉHO TĚLA, ZVLÁŠTĚ POKUD SE  

TÝKAJÍ INTIMNÍ OBLASTI. ČASTÉ NUTKÁNÍ NA MOČENÍ, MNOHDY DOPROVÁZENÉ 
PÁLENÍM A ŘEZÁNÍM A ZNAČNĚ NEPŘÍJEMNÝMI POCITY V PODBŘIŠKU.  

POKUD UŽ JSTE JEDNOU MĚLY TU ČEST, PAK ROZHODNĚ VÍTE,  
KTERÁ BIJE – JDE O PROBLÉMY S MOČOVÝMI CESTAMI. 
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JJak šetrně a  efektivně zasáhnout, aktivně pečovat o  močo-
vé cesty, podpořit své tělo a udržet si tempo, které nechcete 
ztratit?

TADY JE PĚT KRÁTKÝCH TIPŮ: 

1. ZAMĚŘTE SE NA JÍDELNÍČEK
Močopudné potraviny mají zelenou. Čím více jich zařa-

díte do svého jídelníčku, tím lépe podpoříte vyplavování škod-
livých bakterií. Výborná je petržel, syrová okurka, meloun či 
řepa. Heřmánek, řapík či zlatobýl jsou chutné byliny pro pří-
pravu čaje, jejichž blahodárné účinky znaly již naše babičky.
Vyvarujte se cukru ve stravě, mění totiž pH těla i moči na ky-
selejší, ve kterém se daří nepřátelským bakteriím.

2. PÍT, PÍT A ZASE PÍT
Vyplatí se také sáhnout po  sklenici čisté vody nebo 

zmiňovaného čaje. Dostatkem tekutin jednoduše podpoříte 
odplavení škodlivých bakterií z těla. Ideální množství tekutin 
poznáte podle moči – nezapáchá a je světlá, bezbarvá. 

3. DOPŘEJTE SI KLID A LEDVINY V TEPLE
Vyvarujte se prochladnutí. Zvlášť v  bederní oblasti – 

ledviny potřebují teplo. V zimě jsou ideální kalhoty s vyšším 
pasem, samozřejmostí by měla být košilka či nátělník. Infek-
ce močových cest sice nejsou způsobeny nastydnutím, jak 
se často a  chybně traduje, ale kombinace oslabené imunity 
a prochladnutí jim rozhodně nepřispívá. Vhodné spodní prá-
dlo je bavlněné a nepříliš těsné, kalhotky typu tanga odložte 

na příhodnější dobu, i ony totiž mohou napomáhat nežádou-
cím bakteriím v tom, aby se dostaly do močových cest.  

4. PTEJTE SE SAMA SEBE, ODKUD SE TY 
BAKTERIE BEROU

Nejčastější bakterie, která napadá močové cesty, je bakterie 
E. coli. Ta se překvapivě vyskytuje v těsné blízkosti močových cest, 
a to ve střevech, kam přirozeně patří. Dostane-li se ale do močo-
vých cest, páchá neplechu. Cesty, jakými se dostává do močové 
trubice, jsou různé, ale řadí se mezi ně právě zmiňovaná tanga, 
která fungují jako most pro cestování bakterií, či nesprávný směr 
utírání po  toaletě (vždy směrem ven). K podobnému přenosu 
bakterií může jednoduše dojít i při pohlavním styku. Odskočíte-li 
si po sexu „na malou", nežádoucí bakterie E. coli se odplaví. Ne-
zapomínejte samozřejmě na řádnou hygienu před i po milování.

5. AKTIVNÍ PÉČE SE VYPLATÍ 
Nenechte se limitovat. Jděte na to mazaně. Chtějte maxi-

mum: podporu močových cest, močení, imunity najdete v doplň-
cích stravy, které obsahují živé bakteriální kultury dvou vybraných 
kmenů laktobacilů: Lactobacillus crispatus a rhamnosus. Kombi-
nace těchto kmenů napomáhá k harmonizaci jak střevní mikro-
flóry, tak i mikroflóry v pochvě a močových cestách.
Výborná je také koncentrovaná  šťáva z  kanadských brusi-
nek (Vaccinium macrocarpon Aiton) a extrakt z byliny Echina-
cea purpurea, který přispívá ke zdraví dolních močových cest, 
a  spolu  s  vitaminem C  a  vitaménem D podporuje  imunitní 
systém. Výborný je také zlatobýl, který podporuje vylučování, 
a tím i vyplavování nežádoucích látek z močového měchýře. 
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KONTAKT:  ARDEZ Pharma, spol. s r.o., Popovova 948 / 1, 143 00, Praha 4, Česká republika, E-mail: info@ardez.cz, Tel.: +420 220 400 391

Doplněk stravy se sladidlem

Trápí vás problémy močových cest? 
Hledáte řešení pro celou rodinu? 
Zároveň se snadným užíváním?

Živé bakteriální kultury 
Lactobacillus crispatus 

a rhamnosus.

Koncentrovaná šťáva 
z kanadských brusinek 

Vaccinium macrocarpon Aiton.

Extrakt byliny Echinacea 
purpurea přispívá ke zdraví 
dolních močových cest.

O
bs

ah
uj

e

PRŮVODCE V PÉČI O MOČOVÉ CESTY

www.recyflor.cz

Vyzkoušejte RECYFLORTM.
Obsahuje kmeny 

laktobacilů, které jsou 
součástí zdravých:

Močových cest

Vaginálního prostředí

Střevní mikroflóry

Balení obsahuje  7  
jednodávkových lahviček 
se snadným a rychlým 
použitím:

RECYFLORTM je vhodný pro muže, ženy i děti od 3 let.

Vypij 3Zatřes 2Zatlač víčko 1
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BLAHODÁRNÉ ÚČINKY 
KOŘENŮ KONOPÍ 

PRAKTICKY VŠEM JSOU ZNÁMÉ ÚČINKY KONOPÍ, HOVOŘÍME-LI O KVĚTECH A LISTECH, 
OVŠEM KONOPNÉ KOŘENY NA SEBE JEN MÁLOKDY STRHNOU POZORNOST, KTEROU 

SI ALE NEODMYSLITELNĚ ZASLOUŽÍ. NAŠI PŘEDKOVÉ VYUŽÍVALI JEJICH SÍLY NĚKOLIK 
TISÍC LET DOZADU – VE SKUTEČNOSTI JIM PŘIKLÁDALI STEJNOU VÁHU  

JAKO OSTATNÍM ČÁSTEM ROSTLINY. K ČEMU VYUŽÍVALI KOŘENY KONOPÍ  
A JAK JE TOMU DNES? KTERÝM LÁTKÁM MŮŽEME VDĚČIT ZA TERAPEUTICKÉ 

VLASTNOSTI? TYTO I JINÉ ODPOVĚDI NAJDETE V ČLÁNKU.
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ÚÚVOD DO KONOPÍ
Konopí je rostlina z  čeledi konopovitých, která má původ 
v Asii, odkud se později dostala téměř do všech koutů planety, 
a to hlavně díky své schopnosti přizpůsobit se okolnímu pro-
středí. Dosahuje výšky až tři metrů, přičemž své využití našla 
v mnoha oborech, jako jsou potravinářství, lodní a stavební 
průmysl, lékařství atd. V  podstatě každá část rostliny najde 
své využití, ať už se jedná o květy, listy, semena, stonky, pry-
skyřičné žlázy, nebo kořeny. 
Konopí se řadí mezi jednu z prvních plodin pěstovaných člově-
kem. Na území dnešního Tchaj-wanu totiž archeologové na-
lezli zbytky konopného provazu, které byly datovány do roku 
okolo 10 000 př. n. l.  O několik tisíc let později už bylo konopí 
využíváno čínským císařem Shen Nungem coby léčebný pro-
středek. V moderní době na sebe konopné látky opět strhá-
vají pozornost, za což vděčíme pokrokům ve výzkumu, které 
potvrdily širokou škálu terapeutických účinků. „Ve své praxi 
používám především 3%, 6% a 9% CBD kapky s full spektrem, 
tedy vším, co konopí obsahuje. Běžně je doporučuji na neuro-
patické bolesti po pásovém oparu, spastické bolesti 
po  CMP, na  běžnou léčbu nereagující určité 
typy epilepsii, bolesti svalů či nespavost 
a deprese,“ prozrazuje MUDr. Rodion 
Schwarz, který používá léčebné ko-
nopí ve své ordinaci, například při 
léčbě postcovidového syndromu.

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI 
ROSTLINY KONOPÍ 
DĚLÍME NA:
• Stonek  – hlavní stonek 

a větve slouží nejen k do-
pravování vody a  živin 
do  všech dalších částí, ale 
také jako opora celé rost-
liny. Bývají využívány přede-
vším k  výrobě lan, provazů či 
vláken. Jedny z  nejstarších ná-
lezů hovoří o  využití konopných 
stonků k výrobě košíků. 

• Listy – typické, nejčastěji pěticípé, konop-
né listy slouží rostlinám jako nástroj k fotosynté-
ze, tedy proměně slunečního svitu na glukózu (energii). 
Pro obsah významných konopných látek bývají často vy-
užívány k výrobě tinktur nebo přípravě konopného čaje. 

• Květy  – dělí se na  tři části, jmenovitě kalich, trichom 
a pestík. Jejich primární úlohou je zachycení pylu, opylo-
vání a následný vývoj konopného semínka. Obsahují nej-
větší množství kanabinoidů, terpenů, flavonoidů a  dal-
ších látek, proto bývají nejčastěji využívány při výrobě 
extraktů apod. 

• Kořeny – mají na starosti přijímání vody a živin z půdy. 
Hlavní kořen se dále rozděluje na několik menších, kte-
ré jsou zakončené kořenovými vlásky. Jejich délku určuje 
jednak výška rostliny, jednak typ půdy, v níž roste

KVALITU KONOPÍ  
URČUJE I ZPŮSOB PĚSTOVÁNÍ 
Důležité je, jak a kde se konopí použité do produktů pěstuje. 
Tato rostlina má úžasnou schopnost čistit půdu, to ale zname-
ná, že vytahuje z půdy nežádoucí látky, například těžké kovy. 

Proto je zásadní dát si pozor na původ produktu a surovin, ze 
kterých se vyrábí. Nejlépe aby konopí bylo pěstováno v BIO 
kvalitě, pokud možno lokálně. Toto by mělo z  části zaručit 
kvalitu, pak už jen záleží na zpracování produktu a na jeho 
případných dalších ingrediencích. 

KONOPNÉ KOŘENY: HISTORIE VYUŽITÍ
Plinius Starší, římský filozof a  historik, napsal již v  prvním 
století našeho letopočtu, že odvar z kořene konopí ve vodě 
uvolňuje kontrakce kloubů a  léčí dnu a  podobné nemoci. 
Lékaři i  léčitelé po celém světě doporučovali kořeny k léčbě 
horečky, zánětů, dny, artritidy, bolesti kloubů, popálenin, či 
dokonce nádorů. Avšak objevují se také zprávy o  účinnosti 
kořenů při zmírnění porodních bolestí, léčbě sexuálně pře-
nosných onemocnění, infekce nebo trávicích potíží. Do  jaké 
míry jsou zmínky založeny na pravdě je stále předmětem spe-
kulací, přesto bychom neměli přehlížet zdravotní výhody, kte-
ré nabízí. Aktuálně se o konopí mluví zejména v souvislosti 
s CBD (kanabidiolem), proto se využití kořenů chopili spíše sa-

motní uživatelé – každý po svém. Níže uvedený se-
znam potenciálních účinků vás však přesvědčí 

o tom, že si stále zaslouží pozornost:
• Bolest, horečka a zánět – alkaloidy, 

fytosteroly a  další látky jsou odpo-
vědné za  protizánětlivý účinek 

kořenů konopí. Dále je tu napří-
klad friedelin, tj. triterpenoidní 
sloučenina, u níž byly potvrze-
né jak protizánětlivé, tak anti-
pyretické a analgetické účinky. 
Určitě stojí za to, aby se vědci 
věnovali konopným kořenům 
trochu více.
• Antioxidační a protira-

kovinová aktivita  – zmiňovaný 
fridelin vykazuje mimo jiné an-

tioxidační vlastnosti. Rovněž zvyšu-
je funkci jater, která byla v minulosti 

poškozena. Ve spojení s další sloučeni-
nou, epifriedelanolem, působí protirako-

vinovým účinkem u několika druhů karcinomu.
• Zvýšení hladiny estrogenu  – ženský hor-

mon, známý jako estrogen, se významně podílí na repro-
dukčních funkcích a menstruačním cyklu. Kořeny konopí 
pomáhají zvyšovat hladinu tohoto hormonu, čímž mo-
hou potenciálně zabránit mnoha ženským komplikacím. 
U mužů pomáhá estrogen usměrňovat tvorbu spermií. 

JAK MŮŽETE UŽÍVAT KOŘENY KONOPÍ?
Velmi osvědčenou metodou užívání konopných kořenů je 
odvar – tedy příprava čaje. Pro zesílení účinku bývá někdy 
kombinován s trochou oleje či tuku, který pomáhá snáze 
extrahovat některé významné látky. Dosud nejpoužíva-
nějším způsobem však zůstává prášek vyrobený drcením 
nasušených kořenů, jelikož jej můžete přidat do  mnoha 
různých jídel. Další variantou jsou krémy, balzámy a mas-
ti na  bázi výtažků z  konopných kořenů, pomocí kterých 
můžete léčit popáleniny, odřeniny, bodnutí hmyzem nebo 
vyrážku. Posledním způsobem je tinktura z kořenů, jež se 
vyrábí několikahodinovým vařením, při němž bývá hlavní 
složkou především alkohol. 
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KONOPNÉ MAZÁNÍ EKZÉM, mast
Bio konopný olej, extrakt z physalis angulata (mochyně), 
vitamíny skupiny B

 napomáhá zklidnění zarudlé pokožky   
	 při	projevech	ekzémů

Divizna	velkokvětá
 – má protizánětlivé

účinky

KONOPNÉ MAZÁNÍ ŽÍLY-CÉVY, gel
Bio konopný olej, vilín viržinský, divizna velkokvětá, 
kaštan koňský

 napomáhá zmírnit obtíže spojené
	 s	křečovými	žilami

Levandulová	silice
–	urychluje	regeneraci	

kožních	buněk mast napomáhá k rychlému odstranění   
 bolestivých prasklin na	pokožce
	 a	výraznému	zklidnění

KONOPNÉ MAZÁNÍ LUPÉNKA, mast
Aloe vera, levandulová silice, vitamíny skupiny B

olej	z konopných
semínek má regenerační
a antibakteriální účinky

OBJEVTE SÍLU KONOPÍ
To nejlepší pro Vaši kůži s bio konopným olejem

eshop.medicprogress.cz



Fo
to

: Shutterstock.com ŽENY 
A JEJICH DNY

106 | Zdravý životní styl Léto 2022

OBDOBÍ MENSTRUACE JE PRO KAŽDOU ŽENU NÁROČNÉ,  
ALE INTENZITA BOLESTÍ ČI PSYCHICKÉ NEROVNOVÁHY SE 
U KAŽDÉ Z NICH LIŠÍ. NĚKTERÉ POCIŤUJÍ POUZE SLABOU 

BOLEST, U JINÝCH SE MOHOU OBJEVIT I SILNĚJŠÍ PŘÍZNAKY, 
KTERÝMI JSOU TLAKY A KŘEČE V PODBŘIŠKU, BOLEST V BEDERNÍ 

KRAJINĚ, NEVOLNOST, ZVRACENÍ, PRŮJEM A NADÝMÁNÍ. 
RADY BABIČEK VŽDY NABÁDALY K PŘIJMUTÍ FAKTU, ŽE 

MENSTRUACI SI MUSÍME PROTRPĚT. TOTO TVRZENÍ VYVRACÍ 
PHARMDR. IVANA LÁNOVÁ.
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KKDYŽ VÁS TRÁPÍ MENSTRUAČNÍ BOLESTI
Menstruaci často doprovází menstruační bolesti, které mohou 
mnoha ženám komplikovat plnění běžných denních aktivit. 
Nejčastěji jimi trpí mladé dívky a ženy. „Na menstruační bolest 
se velmi často doporučují nesteroidní antiflogistika – z volně 
prodejných se jedná o ibuprofen či diklofenak, která tlumí zvý-
šenou tvorbu prostaglandinů a mají schopnost snižovat napětí 
děložní svaloviny,“ radí Ivana Lánová a pokračuje: „Příznivý vliv 
má i  teplo. Pomůže tedy, když si nahřejete gelový polštářek 
či termofor a přiložíte jej na záda či podbřišek. Uvolňující efekt 
má také teplá sprcha.“ Vyzkoušet můžete hořčík, který působí 
proti křečím, přispívá k normální psychické a  svalové činnos-
ti,  zmírňuje únavu a  vyčerpání. Pro menstruační a  předmen-
struační komfort přispívá velmi dobře i pravidelné pití bylin-
ných čajů s obsahem kontryhelu, drmku a řebříčku. 
Kromě řešení bolestí je dobré snažit se jim předcházet. V tom 
pomáhá například pravidelné cvičení zaměřené na  posílení 
stěn pánevního dna. Z  důvodu objasnění příčiny bolestivé 
menstruace a  vyloučení závažných onemocnění je na  místě 
návštěva gynekologa a konzultace konkrétních potíží, které 
může řešit i správně zvolená hormonální antikoncepce.

AU, MOJE HLAVA
S menstruací bývá často spojována tenzní bolest hlavy nebo mi-
gréna. Je však důležité tyto dva typy bolesti hlavy rozeznat. Kaž-
dá z nich totiž vyžaduje jiný přístup 
i způsob léčby. „V případě migrény 
se většinou jedná o intenzivní pul-
zující bolest na jedné straně hlavy – 
především v oblasti čela a okolí očí. 
Migrénu někdy doprovází aura, 
nesnášenlivost na  světlo a  hluk, 
případně i  zvracení,“ vysvětluje 
Ivana Lánová. „Tenzní bolest hlavy 
je obvykle vyvolána stresem, dlou-
hotrvající prací u počítače, únavou, 
změnami počasí či dehydratací. Bo-
lest je tupá, oboustranná, někdy 
doprovázená napětím krčních sva-
lů,“ doplňuje Lánová. Při boji proti 
oběma těmto bolestem je na místě 
dodržovat zásady zdravého život-
ního stylu, mezi které patří správ-
ná životospráva, pohybová aktivita 
na  čerstvém vzduchu a  vyvážení 
pracovního a volného času. „Určitě 
není třeba trpět bolestí. V lékárně 
jsou k dispozici volně prodejné léky 
proti bolesti, s jejichž výběrem vám 
pomůže lékárník,“ doporučuje 
Ivana Lánová. I při bolestech hlavy 
a  migrénách je vhodné podávat 
hořčík, který dokáže snížit četnost 
migrén, ale také prodloužit a zvýšit 
účinek léků proti bolesti.

STRAŠÁK JMÉNEM PMS
Pro řadu žen je období před men-
struací větší zátěží než menstruace 
samotná. Zhruba 1–2 týdny před za-
čátkem krvácení mnoho žen prožívá 

tzv. premenstruační syndrom, který se projevuje bolestmi břicha, 
napětím v prsou, bolestmi hlavy, změnami nálad, zhoršením kvali-
ty pleti a poruchami trávení. „Léčba premenstruačního syndromu 
je obdobná jako u menstruačních bolestí, od potlačování konkrét-
ních příznaků po řadu preventivních opatření. Projevy PMS pomá-
há zmírňovat vyvážená strava zaměřená na dostatek ovoce, zele-
niny a tekutin. Z vitaminů doporučuji B6 a E a z minerálů železo, 
zinek, hořčík a vápník. V tomto období také doporučuji omezit 
množství cukru, soli, alkoholu i kofeinu,“ radí Ivana Lánová a do-
dává: „Také premenstruační syndrom je důležité zkonzultovat 
s lékařem, který vyloučí závažnější problém.“

VAŠI POMOCNÍCI NA CESTĚ 
K BEZPROBLÉMOVÉ MENSTRUACI
Komfortní prožití menstruace vyžaduje používání hygienic-
kých potřeb. 

JEDNORÁZOVÉ VLOŽKY A TAMPONY
Stále nejčastěji používané pomůcky jsou ty jednorázové. 
Na trhu je mnoho různých značek a typů, nabídka je široká, 
důležité je vyzkoušet, které jsou vhodné právě pro vás. 
Možnost použití tamponu, je také individuální. Každému vy-
hovuje jiný rozměre a  trochu jiné složení. Rozhodně ovšem 
můžeme doporučit tampony a vložky probiotické. 

ČÍM JSOU VLOŽKY 
S PROBIOTIKY JINÉ?
Je to jednoduché, poskytují vám 
mnohem větší ochranu. Probio-
tické vložky totiž obsahují pro-
biotickou kulturu Lactobacillus 
acidophilus, přispívají tak k  péči 
o poševní sliznici a i během men-
struace či hormonálních změn se 
postarají o  zdraví a komfort vaší 
mikroflóry. Laktobacilová kultura 
kolonizuje a  stabilizuje vaginální 
prostředí, probiotika ve vložkách 
pak snižují pH tkáně, a zamezují 
tak množení nežádoucích orga-
nismů. Během užívání probiotické 
vložky jste tak chráněna před ne-
žádoucími bakteriemi, probiotika 
je všechny spolehlivě zničí.
Vložky s probiotiky navíc zamezu-
jí nežádoucímu zápachu během 
menstruace. Díky probiotickým 
vložkám a  tamponům se tak ani 
během menstruace nemusíte ni-
čím omezovat, budete se cítit na-
prosto komfortně a můžete dělat 
vše, co máte ráda.

MODERNÍ LÁTKOVÉ 
VLOŽKY
Moderní látkové menstruační 
vložky jsou vhodné pro všechny 
ženy, včetně těch se silnou men-
struací. Proč je vyzkoušet?
• Díky moderním materiá-
lům jsou perfektně savé, 100% 
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VÍTE, JAK PROBÍHÁ  
MENSTRUAČNÍ CYKLUS?
Menstruační cyklus standardně trvá 28 dní. Slovo 
menstruace neboli menses v  překladu znamená 
měsíc. Není proto náhodou, že se cyklus opakuje 
pravidelně právě každý měsíc. Menstruující ženy 
po  celém světě v  průběhu tohoto období pro-
chází hormonálními změnami, které se projevují 
změnou nálady a  chování, kolísáním hmotnosti, 
změnou kvality pleti i proměnlivostí libida. Men-
struační cyklus můžeme rozdělit do třech fází:

1. FÁZE (FOLIKULÁRNÍ)
Za počátek menstruačního cyklu se považuje první 
den krvácení. Krvácení trvá asi 4 dny. Po skončení 
krvácení se děložní sliznice obnovuje a ve vaječní-
ku dochází k  vyzrávání folikulu obsahujícího va-
jíčko. Tato fáze se proto nazývá jako folikulární.

2. FÁZE (OVULAČNÍ)
Uprostřed cyklu dochází k vyzrání folikulu a uvol-
nění vajíčka do vejcovodu. Tato fáze se nazývá jako 
ovulační. Tělo je připraveno na početí a uhnízdění 
oplodněného vajíčka.

3. FÁZE (LUTEÁLNÍ)
Flikul, ze kterého se uvolnilo vajíčko, se mění 
ve  žluté tělísko (corpus luteum). Dochází k  hor-
monálním změnám, změnám na sliznici a přípravě 
na  uhnízdění oplodněného vajíčka. Pokud vajíč-
ko není oplodněno, žluté tělísko zaniká, mění se 
na bílé tělísko, klesá hladina hormonů a dochází 
k menstruačnímu krvácení.



Slipové               Denní               Noční / poporodní

Příjemné nošení,

100% spolehlivost.

ke každodennímu nošení

Moderní materiály, 

jednoduchá údržba.

 

Neobsahují 

absorpční gely, 

parfemaci ani bělidla.

 

Pečuj o sebe
Látkové vložky

www.bamboolik.cz
Více info 

Vyzkoušejte si je se slevou 1,%� kód PROSEBE15 

(platnost do 31.8.2022)

vhodné i při inkontinenci

Ekonomické,

ekologické 

a hlavně zdravější!
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spolehlivé, ale přitom prodyšné. Často jsou 
vyrobeny z  biobavlny, proto jsou velmi pří-
jemné na nošení.

• Mohou být světlé, vzorované nebo třeba čer-
né, což usnadní péči. Údržba je jednoduchá, 
stačí vyprat v pračce na 60°C a vysušit na vzduchu 
nebo v sušičce.

• Neobsahují absorpční gely ani parfemaci, takže nedráždí 
ani nevysušují sliznici. Jsou obzvláště vhodné pro ženy ná-
chylné k zánětům.

MENSTRUAČNÍ KALHOTKY
Pro mladé dívky jsou optimální i menstruační kalhotky. Proč?
• Jsou na první pohled k nerozeznání od normálních kalho-

tek – nikdo tedy během převlékání na tělocvik nezjistí, že 
dívka menstruuje. Pokud to nechce se spolužačkami sdílet, 
nemusí.

• Jsou pohodlné a  dívka je může nosit i  mimo menstruaci 
v době, kdy si není jista, zda krvácení zrovna nepřijde.

• Vypadají dobře a  je možné si vybírat z  různých střihů 
i barev.

MENSTRUAČNÍ HOUBIČKA
Z  pomůcek, které se zavádí dovnitř, můžeme 
zmínit například menstruační mořskou houbič-

ku.
• Houbičku lze upravit na velikost, která dívce 

vyhovuje – mokrou houbu jednoduše ustřihnete.
• Houbička nevysušuje sliznici a snadno se zavádí.

• Při silnější menstruaci může být vhodné použít houbičku 
dohromady s  menstruačními kalhotkami nebo slipovou 
vložkou.

MENSTRUAČNÍ KALÍŠEK
Některé dívky zláká pohodlí, které kalíšek poskytuje, jiné bu-
dou mít strach něco takového zkoušet. Každopádně má mno-
ho svých příznivců. Výhody jsou:
• Nic není vidět a při správně zvolené velikosti dívka o kalíšku 

vůbec neví.
• Kalíšek nevysušuje sliznici a  neobsahuje žádnou chemii, 

která by nějak ovlivňovala poševní prostředí.
• Kalíšek je nejlepší menstruační pomůckou pro sportování – 

plavání, atletiku, jízdu na koni...
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Kalíšek Yuuki je skvělé řešení, 
se kterým pohodlně zvládneš 
"své dny". Vyměň nepohodlné 
tampóny a vložky za český 
menstruační kalíšek YUUKI nebo 
menstruační kalhotky. Jeho 
pořízení je opravdu výhodné 
po všech stránkách. Ale nic ti 
nechceme zatajovat, je tu i pár 
drobností, které by tě mohly 
odradit, nejde však o nic zásadního.
 
Výhody
• Finanční úspora (návratnost částky použité 

k pořízení kalíšku je  
max. 5–8 měsíců).

• Naprostý komfort při používání.
• Zdravotní nezávadnost doložená certifikáty. Kalíšek 

Yuuki neobsahuje barviva ani ftaláty.
• Dlouhá životnost – při správném zacházení 10 a více let.
• Cestování a sportování bez omezení – a všeho druhu.
• Ekologičnost – každá žena během života spotřebuje tisíce kusů vložek 

nebo tampónů a vyprodukuje okolo 600 kg nerecyklovatelného 
odpadu...

• Technická řešení, která ti poskytne jen náš menstruační kalíšek 
Yuuki. Je unikátní zejména kroužkem umístěným na vnitřní 
straně kalíšku, který zabraňuje rozlití obsahu při manipulaci, 
a zcela originální praktickou krabičkou pro skladování 
a čištění. Krabička je pevná a zabraňuje případné deformaci 
kalíšku při transportu (např. v kabelce).

 
Co se ti ze začátku nemusí pozdávat
• Chvilku může trvat, než si najdeš svůj pohodlný způsob 

zavádění kalíšku, ale jde jen o cvik.
• Pro některé ženy může být nepříjemné pomyšlení na manipulaci 

s obsahem kalíšku. Je to jen otázka prvních pár dnů.
• Menstruační kalíšek se bohužel nesmí používat v období 

šestinedělí, ale to tak rychle uteče.

Vyměň nepohodlné 
tampóny a vložky 
za český menstruační 
kalíšek YUUKI

 www.yuukicup.com
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ALE JÁ CHCI 
MIMINKO

ČEŠKY SE RADAMI ODBORNÍKŮ PŘÍLIŠ NEŘÍDÍ, PROTOŽE PRŮMĚRNÝ VĚK  
PRVORODIČEK V ČESKÝCH PORODNICÍCH PŘESAHUJE 28 LET.

POKUD DO TÉTO SKUPINY PATŘÍTE, ZOUFAT ALE NEMUSÍTE, EXISTUJE NĚKOLIK 
ZPŮSOBŮ, JAK PLODNOST PODPOŘIT A PŘIPRAVIT SVÉ TĚLO NA TĚHOTENSTVÍ. 
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KKYSELINA LISTOVÁ
Kyselina listová patří mezi vitamíny ze skupiny B (někdy se také 
označuje jako vitamín B9 nebo folát). Společně s vitamínem B12 
se podílí na tvorbě DNA, dále na dělení buněk v těle, tvorbě krve 
a  růstových procesech. Dospělý člověk by měl přijímat ideálně  
400 mikrogramů kyseliny listové denně. V případě, že pár plánuje 
těhotenství, je vhodné dva až tři měsíce předtím zvýšit příjem ky-
seliny listové u obou, a to až na 600 mikrogramů. To je množství, 
které by měly užívat těhotné ženy.
Kyselinu listovou lze přijímat nejen z nejrůznějších potravinových 
doplňků, ale i z pestré stravy. Je obsažena především v listové ze-
lenině, ale dobrým zdrojem jsou i kvasnice a játra.

ARGININ
L-Arginin, zkráceně pouze arginin, je podmíněně esenciální ami-
nokyselina nebo tzv. semi-esenciální aminokyselina. To znamená, 
že si ji naše tělo dokáže vytvořit, ale jen za určitých podmínek. 
Arginin pomáhá tělu produkovat oxid dusnatý, který podporuje 
průtok krve do genitálií a vaječníků. Nepoužívá se jen pro posílení 
libida u ženy, ale zlepšuje také sexuální fungování u mužů, a to 
především po čtyřicátém roce věku. Dokáže zvýšit množství a po-
hyblivost spermií u muže a u ženy podporuje tvorbu poševního 
sekretu.
L-Arginin je obsažen v červeném masu, vaječném bílku, plodech 
moře, hrášku, sóje, cizrně, oříšcích, čokoládě a mnoha dalších po-
travinách.

INOSITOL
Důležitá složka fosfolipidů, inositol může pomoci při  regulaci 
buněčné odpovědi na  zdravé fungování těla. Inositol se podílí 
na zvyšování citlivosti na inzulín v různých tkáních, což zlepšuje 
metabolickou a ovulační funkci. Je přítomen v buněčných mem-
bránách mozku, srdce, svalů, reprodukčních orgánů a v kostech.

VITAMÍN D
Nedostatek vitamínu D může snižovat plodnost, případně zvyšo-
vat riziko zdravotních problémů v těhotenství. Je proto důležité, 

aby měl člověk tohoto vitamínu v těle dostatek. Lze jej velice jed-
noduše získat ze slunečního záření (stačí pobyt asi 20 minut venku 
s odkrytým obličejem, rukama či nohama), ovšem mnoho mužů 
a žen ho neabsorbuje dostatek. A to především v zimních měsí-
cích. Proto je vhodné jej doplňovat z potravy.
Hodně vitamínu D obsahují tučné ryby jako makrela, sleď, losos 
nebo tuňák. Na vitamín D jsou bohaté i některé jedlé houby (žam-
piony, lišky), ale také žloutek nebo játra.

ANTIOXIDANTY
Zvýšit šance na početí lze i pomocí antioxidantů. Při nerovnováze 
mezi nimi a volnými radikály, což jsou molekuly obsahující kyslík 
s elektronovou nerovnováhou, dochází k oxidačnímu stresu. Ten 
může být spojen s neplodností, špatnou kvalitou vajíček, poško-
zením vejcovodů či s poruchami ovulace. Doplněním antioxidantů 
lze bojovat proti oxidačnímu stresu, a zvýšit tak šanci na otěhot-
nění.
Přírodní antioxidanty obsahuje ovoce i zelenina – například třeš-
ně, červené hrozny, borůvky, dýně, mrkev, špenát nebo také oře-
chy či čaj.

BYLINKY
Také některé byliny mohou příznivě ovlivnit plodnost. Známé jsou 
především kontryhel a maliník, z nichž lze připravit čaj. Pro úpra-
vu menstruačního cyklu se používá meduňka nebo heřmánek 
a vyzkoušet můžete i včelí mateří kašičku.

HOMEOPATIE
Ženy a  muži mohou vyzkoušet i  různá homeopatika, se který-
mi poradí odborník na tuto oblast a uzpůsobí léčbu přímo jim 
na tělo.

NAPLÁNOVAT VHODNÝ DEN
Pokud toužíte po miminku, nemusíte se obávat, 
všechno stihnete, jen musíte správně určit, kdy 
u  vás probíhá ovulace. Ovulace netrvá je jeden 
den. Při určení ovulace pomáhá měření bazální 
teploty nebo možnost provést si ovulační test, 
čímž žena zjistí, kdy je nejvhodnější doba na to 
pokusit se o  oplodnění. Díky měření bazální 
teploty přesně zjistíte, kdy máte své plodné dny. 
Ovulace, a tedy i plodné období, trvá individuálně 
u každé ženy různě dlouhou dobu. Některé ženy 
mívají ovulaci i dříve než 14. den cyklu. Vše je po-
třeba pečlivě vysledovat. 
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i bez laktózy.

www.natifem.cz
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NOHY 
JAKO V BAVLNCE

NOHY NÁS NESOU ŽIVOTEM, BEZ NICH BYCHOM BYLI ÚPLNĚ NAHRANÍ, A PŘESTO 
NA PÉČI O NĚ ČASTO ZAPOMÍNÁME. POJĎME SE PODÍVAT NA TO, CO UDĚLAT PRO SVÉ 

NOHY, ABYCHOM JIM DOPŘÁLI TROCHU KOMFORTU. 
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HHýčkejte se od  hlavy doslova až po  malíček u  nohy.  Péče 
o nohy nemusí být jen nutnost, ale klidně i příjemný rituál, 
kdy si dopřejte čas jen sami pro sebe. Tak hurá na to! 
Kosmetika pro péči o nohy zahrnuje desítky produktů od zá-
sypů na nohy, krémů, masek až po peelingy na nohy či spe-
ciální exfoliační ponožky. Pojďte se v tom s námi zorientovat 
a zjistěte, jak se starat o nohy a chodidla.

JAK PEČOVAT O NOHY
• Základním kamenem péče o nohy je pravidelnost. Tím nej-

menším, co můžete udělat, je každodenní používání krému 
na nohy. Předejdete tak popraskaným patám a  suché po-
kožce.

• Pokud trpíte na extrémně suchá chodidla, dopřejte si jed-
nou za čas hydratační masku na nohy. Díky vysokému obsa-
hu aktivních látek budou vaše nohy za několik minut jako 
znovuzrozené.

• Nezapomeňte 1× týdně na  peeling na  nohy, který odstra-
ní zrohovatělou kůži a zajistí vám sametově hebká chodidla.

• Ztvrdlou kůži na patách odstraníte také manuálně pemzou. 
Je levná a dlouho vám vydrží.

• Anebo nechte všechnu práci na elektrickém pilníku na cho-
didla či exfoliační masce na nohy.

• Rozhodně nevynechte ani pravidelnou koupel na nohy, kte-
rá je ideální po celodenní práci na nohou nebo náročném 
pěším výletě.

• Znepříjemňuje vám pocení nohou život? Zařaďte do péče 
o chodidla deodorant či sprej na nohy. Zbavíte se nepříjem-
ného zápachu i dalších neduhů nadměrného pocení.

• Příjemnou vůní můžete provonět i svoji obuv. Stačí použít 
kvalitní sprej do bot.

PÉČE O NEHTY NA NOHOU
• Na domácí pedikúru nepotřebujete mnoho. Hravě si vysta-

číte s ostrými nůžkami a pilníkem na nehty.
• Pokud vás nebaví stříhání nehtů, pořiďte si kleštičky, se kte-

rými zvládnete domácí pedikúru rychleji.
• Do péče o nehty doporučujeme zařadit také posilující olejíček 

či regenerační krém na nehty a nehtovou kůžičku.

POZOR NA MYKÓZU NOHOU
Obzvláště v léte nás může velmi potrápit mykóza nohou.
Několik rad, jak se můžete chránit:
1.  Dodržujte dostatečnou hygienu chodidel i  obuvi. Na  od-

stranění zápachu můžete použít speciální vložky do  bot 
a na lehké ošetření nohou je vhodné použít například zá-
syp na nohy, ale k dispozici jsou i různé tintktúry.

2.  Noste čisté ponožky z přírodních materiálů (bavlna, bam-
bus). Po vyprání doporučujeme ponožky vyžehlit. Žehlení 
má jedinečný dezinfekční účinek. Doporučuje se spodní 
prádlo s přídavek stříbra.

3.  Dezinfikujte obuv vhodnými přípravky. V lékárnách je k do-
stání hned několik typů sprejů s dezinfekční anebo antimy-
kotickou složkou. Většina sprejů dnes obsahuje i příjemnou 
parfemaci.

4.  Prevence před mykózou je nesmírně důležitá, a může po-
moct předejít mnoha problémům. Noste vlastní přezůvky 
do sauny, bazénů, lázní.

7 TIPŮ, JAK SI VYBRAT SPRÁVNOU  
OBUV PRO KAŽDODENNÍ NOŠENÍ 
Výběr správné obuvi je samozřejmě v  péči o  nohy klíčový 
a rozhodně to není jednoduchá věc. Často se necháme zlákat 
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HOLÍKOVKY

UŽÍVEJTE SI KAŽDÉHO DNE V POHODLÍ

HOLÍKOVEK!
Naše boty jsou široké a prostorné.

Vaše prsty dostanou potřebný prostor se v botě roztáhnout, dobře se prokrví 
a zlepší vaši stabilitu při chůzi.

Podešev je ideální pro chůzi po tvrdém povrchu.
Zaoblený tvar pomáhá přirozené chůzi a absorpce dopadové energie 

je využita při odrazu.

Díky dlouholetému výzkumu skvěle sedí na noze.
Výrobní kopyta byla modelována dle dat získaných od lidí za více než 15 let.

Vyrábíme je z kvalitních materiálů a v Česku.
Kůže z Evropy a samotná kompletace ve Zlíně. To je sen každé boty.
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vzhledem boty, která ovšem nemusí být pro naše chodi-
dla ideální. Výsledkem jsou zničená chodidla, která akorát 
trpí. Abyste nohám dopřáli komfort a pohodlí, připravili 
jsme pro vás několik tipů a rad, jak si správně vybrat obuv, 
kterou vaše nohy ocení. Nezapomínejte, že jsou to právě 
vaše nohy, které vás nesou životem. 

NA PROCHÁZKU ČI DO KANCELÁŘE
Pokud vybíráte obuv, je třeba se zamyslet, k jakému úče-
lu ji budete využívat. Stojíte-li v práci celé dny na nohou, 
pak byste měli volit především obuv pro zdraví a pohodlí 
nejen chodidel, ale s tím souvisejících kotníků, kolen, kyčlí 
či zad. Nebo máte sedavou kancelářskou práci, ale cestou 
domů milujete procházky po  městě? Pak ani vy nesmíte 
zapomenout na kvalitní a pohodlnou obuv. „Ideálně tako-
vou, která nejen pěkně vypadá, ale zároveň vašim nohám 
dopřává zdravou chůzi a pohodlí pro vaše chodidla,” říká 
odbornice Jana Buch. 

RÁNO JINAK NEŽ VEČER
Nezapomínejte, že velikost chodidla se během dne může 
měnit. Proto je třeba při výběru obuvi počítat s  tím, že 
odpoledne máme nohy oteklejší než ráno, a  těsná bota 
by vás mohla začít tlačit. Jak tedy vybrat botu? Nákup 
a  zkoušení nových bot nechte na odpoledne, vezměte si 
silnější ponožku a  počítejte s  tím, že noha během dne 
může lehce změnit svůj objem.

PARÁDA, NEBO POHODLÍ

Stylová obuv do špičky či na podpatku může na první do-
jem zaujmout, ale vaše chodidlo bude po delší době trpět. 
Obuv na  časté nošení má kopírovat tvar chodidla a  po-
skytovat dostatek místa. Při výběru zkuste nohou v botě 
pořádně zahýbat, a pokud se vaše prsty mohou pohybo-
vat, pak je vše v pořádku, a bota by vás neměla při delším 
nošení nikde tlačit. „Dobrá obuv je ta, která respektuje 
přirozený tvar chodidla a  respektuje také potřeby nosi-
tele, který v  ní většinou stráví větší část dne,” přibližuje 
Jana Buch. 

VELIKOST NENÍ JEN ČÍSLO
Velikosti uvedené na  botě jsou pouze orientační údaj. 
I  když si před zkoušením necháte odborně změřit délku 
chodidla, není to jediný parametr pro správně zvolenou 

velikost. Neméně důležitá je i  šířka obuvi a  dostatečný 
prostor pro prsty. Hlavní je botu vždy vyzkoušet. Chodidla 
se můžou nějakým způsobem lišit, a  tak zkoušejte vždy 
obě boty. Pořádně si je zašněrujte, zapněte a  chvilku se 
v  nich projděte po  podlaze, abyste měli jistotu, že vám 
opravdu sedí.

PROSTOR JAKO ZÁKLAD POHODLÍ
Při výběru vhodné obuvi na celodenní nošení je dobré se 
zaměřit na prostor pro prsty v botě. Před prsty by mělo zů-
stat volné místo u dospělého člověka 1 cm, u dětí 1–1,5 cm. 
A to nejen před prsty, ale i okolo kloubů, především u ma-
líčku. Pokud cítíte šev boty vedoucí přes malíček již při 
zkoušení, není to dobře.

MATERIÁL JE ZNÁMKA KVALITY
Materiál, z  jakého je obuv vyrobena, vám určuje, jak se 
v botě budete cítit. Bota by měla být prodyšná, z příjem-
ného pohodlného materiálu a zdravotně nezávadná.. Ma-
ximální pohodlí nám zaručí obuv z přírodní kůže, která je 
přizpůsobivá a prodyšná.

INVESTOVAT SE VYPLATÍ
Výběr samotné obuvi závisí na představě o materiálu, stylu 
a pohodlí. To vše se promítne do ceny boty, která díky těm-
to faktorům může být i vyšší. Pokud chcete, aby vám obuv 
dlouho vydržela, nebojte se investovat do dražších materi-
álů. Kvalitní kožená obuv vydrží i při celodenním nošením 
3–5 let, což ocení nejen vaše nohy, ale i peněženka.

ZNÁTE PODOLOGII? 
Je pro vás pojem podologie nový a  neznámý? Možná 
byste mu měli věnovat pozornost, zkušeného odborníka 
můžete potřebovat i vy. Podologie se totiž zabývá odbor-
nou péčí o nohy. Díky nim můžeme chodit, a měli bychom 
proto věnovat důkladnou péči. V podologii přitom nejde 
jen o pouhou pedikúru, ale o komplexní ošetření a pora-
denství v případě širokého spektra problémů. 
Samostatný obor podologie zatím v České republice ne-
funguje, existují ale společnosti, které jdou za  hranice 
běžné pedikúry a  o  nohy svých klientů pečují hlavně 
po zdravotní stránce, ta estetická jde přitom ruku v ruce 
s tím. 
V těle je vše propojené se vším, nohy jsou základ, na kte-
rém stavíte poté celé tělo. Fyzioterapie a podologie proto 
spolu souvisí a někteří fyzioterapeuté se poté na podolo-
gii a problémy nohy zaměřují, absolvují školení a  inten-
zivně se v oblasti nohy vzdělávají. Po důkladném vyšetření 
je možné zhodnotit stav nožní klenby, postavení jednot-
livých částí chodidla vůči sobě, tlaky z chodidla, přetěžo-
vané oblasti, funkci chodidla. Využívá se nejen kineziolo-
gické vyšetření nohy, ale i  celého pohybového aparátu, 
v diagnostice pomáhají také různé metody a přístroje. Je 
důležité působit nejen terapeuticky, ale i preventivně. Je 
lépe obtížím předcházet, než poté řešit bolestivé stavy 
a dlouhodobě přetrvávající obtíže. Aktivní terapie může 
být doplněna o používání vhodných pomůcek či nošením 
individuálních korigovaných stélek.
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medistik.cz Medistik CZ

Aplikujte na měkkou tkáň (nejen na kost) v rozsahu 10 cm 
nad i pod místem potíží. Tím se prokrví potřebná oblast 
s návazností na patřičné svaly a úpony.

RYCHLÁ
ÚLEVA
PRO
záda
ramena
kolena
krční
páteř

Mně pomohl Medistik
✚ Je výjimečně silný a účinný
✚ Prokrvuje do hloubky, regeneruje svaly a klouby
✚ Funkce 2v1 = hřeje i chladí, podle potřeby těla
✚ Pohodlně se aplikuje  VYSUNOUT A POTŘÍT Dual Stick

Dual Spray ICE Roll-on

Kdy a na co ho oceníte:
• Při bolesti – na oteklé, unavené nohy, výrony, bolavá kolena
• Při zánětu – ramena, lokty, kolena, křečové žíly a karpální tunely
• Regenerace po úrazu, po operaci kloubů
• Zklidnění pokožky po štípnutí hmyzem

Čím je zajímavý:
• Okamžitý chladivý účinek (mentol, kafr, mátový olej)
• Navíc obsahuje glukosamin, chondroitin, MSM
• 100% přírodní – i pro děti od 3 let
• Praktické balení jako „kulička“ se dobře 

aplikuje a ruce zůstanou čisté

Řada Medistik – jsou masážní přípravky k použití při bolesti svalů a kloubů. Vyznačují se vysokým obsahem účinných 
složek a bezkontaktní aplikací. Medistik Stick nebo Spray dokonce chladí i hřejí zároveň, podle potřeby těla. Prohlédněte 

si současné akce na webu a využijte 10% SLEVOVÝ KOD „MAGAZIN“, který platí i na akční balíčky do 1. 9. 2022 

www.medistik.cz
tel.: 604 280 051 

Chladivá úleva 
pro svaly a klouby

Doporučujeme: 
100% přírodní, 

masážní roll-on 
Medistik Ice

Řada Medistik – jsou masážní přípravky k použití při bolesti svalů a kloubů. Vyznačují se vysokým obsahem účinných 
složek a bezkontaktní aplikací. Medistik Stick nebo Spray dokonce chladí i hřejí zároveň, podle potřeby těla. Prohlédněte 

Řada Medistik – jsou masážní přípravky k použití při bolesti svalů a kloubů. Vyznačují se vysokým obsahem účinných Řada Medistik – jsou masážní přípravky k použití při bolesti svalů a kloubů. Vyznačují se vysokým obsahem účinných 

stick spray

Jednou z našich 
hlavních hodnot je 
vzdělávání a předávání 
ucelených informací široké 
veřejnosti. Naše poznatky 
jsou podloženy praktickými 
zkušenostmi z ordinace fyzioterapeuta 
a dávají si za cíl edukovat, pomáhat 
a bořit mýty o vývoji, které se předávají 
po generace.
Aby naše nožky a vůbec celé tělo bylo 
spokojené, musíme o ně dbát. K tomu nám 
právě dopomohou vyšetření na podoskopu 
či Podosmartu, zhodnocení celkového 
stavu a doporučení dalšího postupu 
fyzioterapeutem.
Podporu pro zlepšení zdravotního stavu 
nabízí například ortopedické podlahy 
či další produkty, které najdete u nás 
na e-shopu.

E-SHOP, FYZIOTERAPIE, CVIČENÍ & OSVĚTA –
u Spokonožky a Fyzionožky vše na jednom místě.

ucelených informací široké 
veřejnosti. Naše poznatky 
jsou podloženy praktickými 
zkušenostmi z ordinace fyzioterapeuta 

Slevovový kód 
10% na celý nákup: 

ZIVOTNISTYL 

(kód neplatí na zboží značky 
Utukutu, RootyRug a na dárkové 

poukazy). Kód platí pouze na 
e-shopu Spokonožka. 

www.spokonozka.cz

www.fyzionozka.cz 
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ABY BYLY DĚTI V LÉTĚ ZDRAVÉ – 
NEPODCEŇUJTE RIZIKA  

PNEUMOKOKOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

DOVOLENÁ JE PŘED NÁMI A MY BYCHOM JI RÁDI PROŽILI BEZSTAROSTNĚ. 
POJĎME PROTO UDĚLAT VŠE PROTO, ABY TOMU TAK BYLO. 
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TTěžký zápal plic (pneumonie), zánět mozkových blan, otrava krve, 
akutní zánět středního ucha, záněty vedlejších nosních dutin. To 
jsou jen některá onemocnění dětí i dospělých, která může mít 
na svědomí bakterie Streptococcus pneumoniae neboli pneumo-
kok. 
Pneumokokové infekce mohou postihnout všechny věkové kate-
gorie, nejrizikovější jsou však pro nejcitlivější skupiny – kojence 
a děti mladší dvou let a seniory starší 65 let. Dle posledních stati-
stických údajů bylo v roce 2020 zjištěno 247 případů invazivního 
pneumokokového onemocnění (IPO), z toho 42 pacientů infekci 
podlehlo, tedy 17 %. I tato čísla potvrzují, že rizika pneumokoko-
vých onemocnění nesmíme podceňovat, navíc v situaci, kdy exis-
tuje účinná prevence v podobě vakcinace.
„Mezi veřejností se nyní šíří řada mýtů spojených s očkováním, 
ale očkování je cesta, díky které je možné předejít nežádoucím 
komplikacím už tak závažných onemocnění. Takže i během doby 
covidové bychom neměli zapomínat i na jiná onemocnění a chrá-
nit se, neboť klasické nemoci díky karanténám nevymizely,“ říká 
MUDr. Alexander Turan z  IKEM Praha. „Nejvyšší počet případů 
pneumokokových onemocnění je během roku tradičně hlášen 
v  období od  podzimu do  začátku jara s  vr-
choly během epidemií akutních respiračních 
onemocnění. Například u chřipky roste riziko 
následného zápalu plic vyvolaného pneumo-
koky přibližně stonásobně. Riziko onemocně-
ní pneumokokovými infekcemi včetně zápalu 
plic lze snížit očkováním,“ doplňuje.
Senioři starší 65 let tvoří 48 % pacientů s  in-
vazivním pneumokokovým onemocněním 
za rok 2020. Podle výzkumu společnosti IPSOS 
ví 83 % Čechů starších 65 let, co pneumoko-
ková pneumonie znamená, a polovina z nich 
ji vnímá jako velmi závažné onemocnění, ale 
ve  znalostech preventivních opatření mají 

zásadní mezeru. O existenci očkování proti zmíněným onemocně-
ním ví jen třetina z nich. 
Druhou nejrizikovější skupinou jsou malé děti, například v roce 
2020 bylo prokázáno u dětí mladších jednoho roku věku pět pří-
padů invazivního pneumokokového onemocnění, a  ve  věkové 
skupině 1–4 roky osm případů IPO.

POZOR NA DĚTI
Každé dítě může onemocnět zápalem plic, vyšší riziko je u dětí 
velmi malých, předčasně narozených, včas neočkovaných, trpících 
chronickým onemocněním plic jako je astma, bronchiektázie, aj. 
„U dětí je pneumokok také jednou z častých příčin mnohdy boles-
tivého zánětu středního ucha. Při průniku pneumokoků do krev-
ního oběhu dochází k celkovým nákazám, které jsou velmi závaž-
nými a často i život ohrožujícími stavy. Navíc mohou zanechávat 
celoživotní následky, přičemž často mohou onemocnět naprosto 
zdravé děti. Řešením je očkování,“ doplňuje Turan. 
Pneumokokové infekce se šíří vzdušnou cestou, tedy kašlem 
a  kýcháním, ale nakazit se lze i  od  nosičů, kteří nemusí mít 

žádné projevy nemoci. Těm nemusí půso-
bit problémy, dokud však nedojde k osla-
bení obranyschopnosti organismu napří-
klad při viróze. Pak mohou proniknout 
do dalších částí těla a způsobit závažnou 
infekci. U dětí se nosičství pohybuje mezi 
20–40 %, v dětských kolektivech 40–60 %, 
u dospělých v rozmezí 5–10 %. „Ochrana 
proti pneumokokům pomocí očkování 
má přímý i nepřímý efekt. Jednak ochrání 
očkovaného a také očkovací látky mohou 
redukovat počet nosičů, dochází tak k ne-
přímé ochraně, kolektivní imunitě popula-
ce,“ doplňuje Turan.
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Streptococcus pneumoniae  ne-
boli pneumokok je kulovitá 
bakterie, která běžně osídluje 
sliznici úst, nosu a  horních cest 
dýchacích. Pneumokok způso-
buje lehká i  vážná onemocnění. 
Mezi závažnější neboli invaziv-
ní pneumokoková onemocnění 
(s  průnikem bakterie do  krve) 
patří zápal plic, otrava krve zánět 
mozkových blan. Lehčí průběh 
bývá u neinvazivních onemocně-
ní (slizniční, bez průniku bakterie 
do krve) jako záněty dutin nebo 
středního ucha. 



www.prevenar.cz

Pneumokoky nejvíce ohrožují 
děti do dvou let a seniory!
Pneumokok je bakterie, která často vyvolává závažná onemocnění jako je zápal plic, meningitida 
či otrava krve. Je také jednou z nejčastějších příčin bolestivého zánětu středního ucha u dětí. Malé 
děti, mohou představovat významný rizikový faktor z hlediska zdroje a přenosu infekce pro seniory! 
Očkování vakcínou Prevenar 13 pomáhá chránit děti i seniory před 13 typy pneumokoka, včetně 
typů 19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní pneumokokové onemocnění 
v České republice. Pomozte chránit své blízké proti pneumokokovým infekcím!

Prevenar 13 je pro nejmenší děti do 7 měsíců částečně hrazen 
z veřejného zdravotního pojištění, pro seniory nad 65 let je zdarma.

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si,  prosím,
pečlivě příbalovou informaci. O možnostech očkování se poraďte s ošetřujícím lékařem.  Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, jejichž sérotypy vakcína  obsahuje, a nechrání
před typy neobsaženými ve vakcíně či jinými mikroorganismy.

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

PP-PRE-CZE-0010
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NEBOJTE SE 
MENOPAUZY

A ANDROPAUZY
NENÍ TO ZROVNA OBDOBÍ, NA KTERÉ BYCHOM SE TĚŠILI. AŤ JIŽ SE JEDNÁ 

O MUŽSKÝ, NEBO ŽENSKÝ PŘECHOD, VŽDY V NÁS VZBUZUJE OBAVY. PŘITOM TO 
NENÍ NA MÍSTĚ, I TOTO OBDOBÍ SE DÁ ZVLÁDNOU S GRÁCIÍ…
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TTĚŠÍ MĚ, ANDROPAUZA…
Andropauza je postupný proces, který trvá mnoho let a je spo-
jen s poklesem produkce mužských pohlavních hormonů – an-
drogenů. Jedná se zejména o testosteron, který je zodpovědný 
za řadu metabolických procesů v lidském těle. Testosteron klesá 
přirozeně věkem. Od 30. roku života přibližně o 1 % ročně. Ná-
stup a projevy andropauzy jsou proto pomalé, pozvolné, „tiché“ 
a muž je často ignoruje, protože si andropauzu neuvědomí včas.
Běžné je přibírání na váze. Svalová tkáň je jediná v těle, která 
spaluje kalorie. Pokud dojde k úbytku svalů a fyzické aktivity 
a nesníží se kalorický příjem, tělo kalorie ukládá, a muž tak 
logicky tloustne. Po 50. roce se kalorická spotřeba snižuje asi 
o 1000 kJ denně. Muž by tedy měl přizpůsobit jídelníček této 
snížené spotřebě a jíst dietněji.
Úbytek testosteronu vede ke zvýšení obsahu estrogenu (žen-
ský pohlavní hormon), který způsobuje gynekomastii – zvět-
šení mužské prsní tkáně.
Dále padají vlasy a kdysi hustě zarostlé hřívy mužů se mění 
na lesklé pleše a vavřínové věnce zesláblých dědečků. Vousy 
a ochlupení zpomalují růst.
Pokožka se více vysušuje, ztenčuje a rychle vznikají nehezké 
vrásky. Zvyšuje se i lámavost nehtů.
Noční návaly horka a nespavost postupně udolají i ty původně 
nejsilnější muže, pokud to dopustí. Jestliže se vyskytne chro-
nická únava, muž ztrácí vitalitu, kondici, výkonnost a motivaci 
pouštět se do „mužských“ činností.
Mění se i zdraví srdce a cév, které se zanášejí cholesterolem. Hro-
zí vysoký krevní tlak (hypertenze), a dokonce mrtvice a infarkt.
Ignorují se povinnosti. Zájem o  záliby a  koníčky ustupuje 
na úkor soustavné potřeby odpočinku, klidu a ticha. Všech-
no postupně vede k oslabení i jinak silné a odolné psychiky.

Pocit vyhoření, slabosti a ztráty sil vede k apatii. Muž si pře-
stává věřit a pomalu rezignuje na vše, co měl původně rád.
Usměvaví optimisté se mění na bručouny. Muž si hledá „únik“ 
před svými problémy, které neřeší u  lékaře, ale často raději 
v hospodě nebo doma před televizí. Zvyšuje se riziko vzniku 
různých závislostí.
Mizí radost ze života  a  vytrácí se jeho smysl. Pokud děti 
odrostly, muž považuje svou misi za splněnou a přestává se 
dál zajímat o chod domácnosti. Namlouvá si, že už si zaslouží 
odpočinek a od okolí vyžaduje klid. Objevit se může i zhorše-
ní a ztráta paměti (kognitivní projev andropauzy).
Muž obvykle nepřizná, že za  jeho nevrlost může právě an-
dropauza, a  často o  ní sám neví. Tím velice trpí také  vztah 
s partnerkou, ale i s přáteli a pracovním kolektivem. Muž má 
nejraději ticho a nechce, aby se do něj kdokoliv staral a hod-
notil změny, které nastaly.
Ztráta fyzické síly a  zhoršovaní mentálního stavu se naplno 
odrazí v neuspokojivém milostném životě.
Na sex není energie. Libido je na bodě mrazu kvůli nedostat-
ku testosteronu.  Pokud k  sexu dojde, je krátký, nevydatný, 
a i pokud muž ejakuluje, stěží uspokojí partnerku. Dokonce 
mu je úplně jedno, zda si žena užije, nebo nikoliv. Muž ztrácí 
smysl v sexuální aktivitě. Nevidí důvod, proč se snažit, když už 
je stejně všechno zmařené.
Přesně kvůli tomu se právě v  období andropauzy rozpada-
jí i  jinak dlouholeté a  šťastné vztahy, které vytvořily rodinu 
a domov. To je věčná škoda.

JAK ANDROPAUZU ZVLÁDNOUT
Většina mužů problém neřeší i protože narozdíl od žen nemají 
svého “gynekologa”, proto je třeba začít u svého praktického 
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lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Stejně 
jako u žen se potíže mohou řešit (po labo-
ratorním zjištění hladiny hormonů) hor-
monální substituční terapií, přípravky 
s ženšenem, selenem, zinkem a by-
linkami, které dokáží zmírnit pro-
blémy mužů  souvisící s  andro-
pauzou. A samozřejmě změnou 
životního stylu.
Stejně jako u žen v klimakteriu 
i mužům pomáhá zdravý život-
ný styl, omezení tuku ve  stra-
vě, dostatek vitamínů a vlákni-
ny zejména v podobě zeleniny 
a pohyb.

MENOPAUZA JE 
TADY…
Menopauza, klimakterium, 
přechod... Ať už toto období 
nazýváte jakkoliv, jedno je jis-
té, silně vám zasáhne do života. 
Zrovna tak jako první menstru-
ace i poslední menses a  vůbec 
celé měsíce před a po ní čekají 
ženu velké změny. Možná vám 
pomůže, když si uvědomíte, že 
je to přirozený proces. Přijme-
te-li ho jako součást života, da-
leko lépe se s ním vyrovnáte. 
První projevy menopauzy se 
mohou objevit už kolem čtyři-
cátého roku. Pokud se tak sta-
ne dřív, jedná se o předčasnou 
menopauzu. Nejčastěji však 
přichází těsně po  padesátce. 
Velmi zjednodušeně řečeno 
se projevuje postupnou ztrá-
tou menstruace, což trvá plus 
minus rok. Vzhledem k  vel-
kým hormonálním změnám ji 
až ve  dvou třetinách případů 
provázejí specifické příznaky, 
kterým se říká klimakterický 
syndrom. 

CO VÁS ČEKÁ
Menopauzu obvykle provázejí 
návaly horka, pocení, obvyklé 
jsou výkyvy nálad, zhoršený 
spánek, bušení srdce, poruchy 
soustředění, ale také nechuť 
k sexu, často způsobená i vysu-
šenou 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, takže žena může přibývat 

na váze. Ochabují svaly pánevního dna, přidá-
vá se inkontinence. Zvyšuje se pigmentace, 

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 kou-
ření způsobuje dřívější nástup 
i silnější projevy. Co tedy pomů-
že, když už je to tady? Správná 
strava, dostatek pohybu, ale 
i  odpočinku, bylinky, případně 
léky nebo homeopatika.

NÁVALY
Tohle je asi jeden z  nejtypič-
tějších příznaků. Návaly horka, 
pocení, s tím spojené zarudnutí 
kůže. Zkuste si pomoci vhod-
nou stravou. Měla byste ome-
zit kávu, vyhýbat se kofeinu, 
eliminovat alkohol a  vyloučit 
z jídelníčku ostré koření. Zkrát-
ka vše, co prohřívá organismus. 
Naopak vám udělá dobře okur-
ka, rajče nebo meloun, které 
vás ochladí. Jestli jste dosud 
plánovala, že přestanete kouřit 
a stále jste to odkládala, pak je 
teď nejvyšší čas. Kouření pro-
jevy menopauzy zhoršuje. Od-
pustíte-li si cigarety, může se 
vám znatelně ulevit. 
Odlehčit si ale můžete i bylinka-
mi. Doporučuje se například čer-
vený jetel, který díky přírodním 
estrogenům v  něm obsaženým 
zmírňuje projevy menopauzy. 
Znáte ženský ženšen? Tak se říká 
bylince andělika čínská, která 
blahodárně působí na  ženské 
potíže. Vyrovnává hladinu hor-
monů, poradí si s návaly a měla 
by i redukovat nepříjemnou su-
chost pochvy. Pokud netrpíte 
alergií na včely, udělá vám dobře 
mateří kašička, což je snad úpl-
ný zázrak. Z dlouhého seznamu 
pozitivních účinků je pro nás dů-
ležitý hlavně fakt, že upravuje 
hladinu hormonů, povzbuzuje 
libido celkově zlepšuje psychi-

ku. Dodá vám spoustu vitamínů, 
důležitých látek, ale také energii. 

Mělo by se vám i lépe spát.  
Užívání bylinek byste však kvůli mož-

ným kontraindikacím měla zkonzulto-
vat se svým lékařem. Ten vám v  těžších 

případech může předepsat i léky, které vaše 
hormony uvedou do harmonie. 

 

Návaly horka,
pocení, s tím spojené

zarudnutí kůže. Zkuste si 
pomoci vhodnou stravou.

Zpomalování
metabolismu můžete
nastartovat pohybem.
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STRAŠÁK JMÉNEM NADVÁHA
Jedna z obávaných stránek menopauzy. I přibírání však může-
te zdárně zabránit. Je sice pravda, že se vám bude zpomalo-
vat metabolismus, ale vy ho můžete nastartovat. A to správ-
ným pohybem a zdravou stravou. 
Pohybem, a nemusí to být žádný vrcholový sport, předejdete 
rychlému řídnutí kostí. Jak už bylo řečeno, nastartujete me-
tabolismus a tělo bude lépe spalovat. Ideální je rychlá chůze, 
která je vůbec nejpřirozenějším pohybem a lze ji provozovat 
v každém věku i kondici. Právě nyní můžete zaznamenat, že 
vám začínají atrofovat svaly. Ty pomalu ubývají, a tak se snaž-
te svalovou hmotu stále budovat. Není nutné se honit ve fitku 
s činkami, pokud už na to nestačíte. Prospěje vám jóga nebo 
pilates. Hlavně si najděte pohyb, který vás bude bavit a bude-
te ho dělat pro radost a potěšení. Pak se vám změní i psychika 
a po takové hodině budete odcházet s úsměvem na tváři. 

STRAVA
S  tím souvisí i  jídelníček. Jestli jste měla to štěstí a doteď si 
mohla dopřávat, co jste chtěla, klidně svíčkovou se šesti, mož-
ná vás zaskočilo, že už to není možné. Sníte tři knedlíky a kilo 
je nahoře? Měla byste se zamyslet nad tím, co jíte. Momen-
tálně je to hodně důležité. Zapomeňte ale na diety. I když už 
není žádoucí ládovat se množstvím kalorií, potřebujete zajis-
tit tělu potřebné živiny, vitamíny, minerální látky. 
Myslete tedy na bílkoviny, které podporují svalovou hmotu. 
Kromě libového masa a ryb je najdete ve vejcích, luštěninách, 
tofu… Potřebujete vápník, který udržuje pevné kosti. Ten 

vám zajistí mák, mléčné produkty, ne příliš tučné sýry. Tělu 
byste měla dodat zdravé tuky v podobě olivového oleje, semí-
nek, ořechů, které prospívají srdci. Nezapomínejte na vlákni-
nu v podobě celozrnných výrobků, obilnin, zeleniny či ovoce. 

INKONTINENCE
Další velký strašák, s kterým jste možná měla problémy už 
po  porodu. Pokud vás nyní postihla inkontinence, možná 
vás uklidní, že únikem moči trpí asi milion dalších lidí v ČR. 
Zaměřte se na  cviky posilující svaly pánevního dna, které 
má sklon ochabovat a sestupovat. Při větších obtížích pak 
pomůžou inkontinenční vložky nebo kalhotky. Jestli máte 
potíže s nočním pomočováním, podestelte se inkontinenční 
podložkou.

ŽIVOTNÍ KOMFORT
Menopauza neznamená konec života. Těšte se na novou etapu 
a hledejte v ní to pozitivní. Děti odrostly, máte více času sama 
na sebe, tak si ho dopřejte. Rozmazlujte se masážemi, kosmeti-
kou, vzdělávejte se, čtěte, vraťte se ke koníčkům, na které jste 
v posledních letech neměla čas. Najděte si partu žen a vyrážejte 
společně na výlety. Buďte aktivní. Nečekejte, že to bude nepří-
jemné. A třeba budete patřit mezi ty ženy, které žádné obtíže 
nezaznamenají. Když se dáte do  psychické pohody, všechno 
zvládnete daleko lépe. A  ještě dobrá zpráva, chuť na  sex se 
může vrátit, a dokonce ještě zesílit. Nebude vás svazovat oba-
va z otěhotnění. Zkrátka zaměřte se na pozitiva, a menopauzu 
zvládnete s přehledem. 

Potřebujete vápník, který udržuje pevné kosti. Ten vám zajistí
mák, mléčné produkty, ne příliš tučné sýry.
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ŽIVOT 
PO ŠEDESÁTCE 
NEKONČÍ, ALE 

ZAČÍNÁ
MÁTE ZA SEBOU OSLAVU KULATÉHO JUBILEA? MOŽNÁ VÁS PŘI ÚKLIDU 

PO POSLEDNÍCH HOSTECH PŘEPADAJÍ OBAVY Z BUDOUCNOSTI.  
CO BUDE NÁSLEDOVAT? STÁŘÍ? DŮCHOD? NEMOCI? NUDA? NEVĚŠTE HLAVU, 

ZACHOVEJTE SI HEZKÝ POCIT A TĚŠTE SE, CO VÁM DALŠÍ ROKY PŘINESOU.  
A ŽE TOHO MŮŽE BÝT VÍC NEŽ DOST.
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PPřibývající věk je fakt, který nezměníme a musíme se s ním 
smířit. Čas zkrátka nezastavíme. Právě šedesátka startuje no-
vou životní etapu, které se mnozí obávají. Jak se s ní vypořá-
dat a užít si ji? 
Statistiky hovoří jasně, život se prodlužuje. A  tak zatímco 
v minulosti byla šedesátiletá babička na sklonku života, dnes 
jsou šedesátileté ženy v rozpuku. Nepropadejte depresi. Máte 
před sebou dvacet i třicet let života. Tak si ho užijte naplno. 

DVA ÚHLY POHLEDU
Víte, jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou, že? Asi nemá 
smysl uvádět příklad o poloprázdné a poloplné sklenici. Pozi-
tivní lidé mají tu výhodu, že se na všem snaží najít to pěkné. 
Díky tomu jsou šťastní, svěží a mladiství. 
Na  svou budoucnost se můžete podívat ze dvou pohledů. 
Hrůza z toho, co přijde… Všechno už jste zažila, děti vás ne-
potřebují, z manžela se stal morous, se kterým na sebe v dů-
chodu budete celé dny zírat, zdraví už se jen zhorší, penze za-
nedbatelná, přijde nuda, nuda a nuda a všechno prostě bude 
stát za dvě věci. 
A co takhle obrátit pohled na věc? Děti jste dávno vypustila 
do světa, vychovala, víte, že se o sebe postarají, v zaměstnání 
jste si odpracovala své a teď máte před sebou dvacet, třicet 
let času, který můžete využít podle svého. No není to úžasné? 
Odezněly potíže provázející menopauzu, máte chuť na  sex, 
hlavně máte spoustu času, konečně se můžete zase sblížit 
s partnerem, s nímž jste si dosud spíše doma podávala kliku 
u dveří, můžete cestovat, hrát si s vnoučaty, vzdělávat se, uží-
vat si kultury, číst, pečovat o sebe a mnoho dalšího. 
Ano, můžete argumentovat, že se to lehko řekne, když ale 
manžel tráví čas nejraději vleže na  gauči, případně zajde 
na pivo, peněz ubývá a bolí vás kyčle. Poradíme vám, co s tím...

ZDRAVÍ
Je jasné, že zdraví je na  prvním 
místě. A  v  tomto případě to platí 
dvojnásob. Abyste si mohla užívat 
skvělého seniorského věku, je po-
třeba se dát zdravotně do kupy. Co 
vás může nyní překvapit, na  co se 
připravit a s čím se vypořádat?

• INKONTINENCE – každou třetí 
ženu postihuje únik moči. Je ne-
příjemná, ale řešitelná. Mimovol-
ný odtok moči v dospělosti je pro 
mnohé z  nás nepříjemným pře-
kvapením. Neschopnost spolehli-
vě ovládat základní tělesné funk-
ce nám může připadat ponižující, 
a stává se tak velmi intimním pro-
blémem. Naštěstí jsou již na trhu 
jednorázové absorpční pomůcky, 
které pomohou uspokojivě řešit 
inkontinenci a pacientovi umož-
ní alespoň částečně návrat k dří-
vějším aktivitám. Moderní jedno-
rázové pomůcky dnes poskytují 
spolehlivou a  nenápadnou for-
mu ochrany při inkontinenci 
moči bez obtěžujícího zápachu. 

Základním předpokladem úspěchu při řešení inkontinence 
používáním jednorázových absorpčních pomůcek je potřeba 
stanovit typ a stupeň inkontinence a dobrá edukace pacienta. 
Absorpční pomůcky jsou konstruovány tak, aby rychle od-
váděly ze svého povrchu moč do speciálního savého jádra, 
které moč zachytí a  zajistí její přeměnu na  gel, který je 
v  jádru pevně vázán. Tento gel navíc odstraňuje i zápach. 
Povrch pomůcky zůstává suchý a prodyšný. Podle stupně in-
kontinence vám můžeme doporučit vhodný typ, vždy však 
myslete na to, že nejlépe vám poradí odborník, který zná 
dokonale váš stav
Při lehké a střední inkontinenci vám postačí vložky
Pokud vás trápí lehká forma inkontinence (Únik moči při 
náhlém, velkém zvýšení nitrobřišního tlaku – smích, kašel, 
kýchnutí. Ztráta moči během čtyř hodin je 50–100 ml), vy-
stačíte si s vložkami, které se vyrábí jak pro dámy, tak samo-
zřejmě i pro pány. Jedná se o anatomicky tvarované prodyš-
né vložky, které kromě pocitu sucha a jistoty umí regulovat 
také zápach. Na trhu najdete vložky s nejrůznějšími stupni 
absorpce od mini přes normal až po super až extra plus. Pro 
velmi drobné úniky vám postačí slipové vložky. 
Pánové samozřejmě vy bírají z vložek, které jsou vyrobeny 
speciálně pro ně. Nemusí se tedy obávat, že by museli sahat 
po těch dámských.

PLENY PRO DOSPĚLÉ PŘI STŘEDNÍ A STŘEDNĚ 
TĚŽKÉ INKONTINENCI

Při inkontinenci 2. stupně (únik moči při mírnějším zvýšení 
nitrobřišního tlaku – chůze po schodech, lehčí fyzická práce. 
Ztráta moči během čtyř hodin je 100–200 ml.) se doporučují 
pleny pro dospělé. I v tomto případě má pacient na výběr 
z několika druhů, přesně podle jeho potřeb. V případě plen 
pro dospělé se jedná o  vložné pleny, ke  kterým je nutné 
použit speciální fixační kalhotky, které se postarají o to, aby 

plena dokonale přilnula k  vašemu 
tělu. Miskovitý tvar zajistí, aby moč 
nemohla nijakým způsobem pro-
téct, navíc je absorbována do  já-
dra pleny. Pohlcování zápachu  je 
u  vložných plen samozřejmostí, 
ovšem inovací je indikátor vlhkosti, 
díky kterému víte, kdy je potřeba 
plenu vyměnit. Kromě vložných 
plen je možnost používat také na-
tahovací kalhotky, které překvapí 
jednoduchou manipulací.
Třetí stupeň inkontinence vyžaduje 
plenkové kalhotky
Pro těžkou inkontinenci 3. stupně 
(Moč uniká při minimální fyzické 
námaze nebo trvale bez možnos-
ti jakkoli kontrolovat tento stav. 
Ztráta moči během čtyř hodin je 
200–300 a  více ml.) jsou vhodné 
plenkové kalhotky pro dospělé, 
které mohou používat i ležící paci-
enti. V  případě plenkových kalho-
tek můžete volit z několika druhů, 
a  to plenkové kalhotky natahova-
cí, plenkové kalhotky s  upevňova-
cím pásem či s  plenkové kalhotky 
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Každou třetí ženu 
postihuje únik 

moči. Inkontinence 
je nepříjemná, ale 

řešitelná.



I s únikem moči můžete cestovat, 
setkávat se s přáteli, zkrátka dělat vše, 
co milujete. Vyzkoušejte oblíbené vložky 
nebo diskrétní kalhotky, které vypadají 
jako spodní prádlo.

MoliCare® Lady a Men, spolehlivé 
a diskrétní řešení pro jakýkoliv úniku moči.

MoliCare® Lady a Men

Produkty značky MoliCare® jsou zdravotnickými prostředky.

Pro bližší informace a objednání VZORKŮ ZDARMA kontaktujte 
naše odborné poradkyně na bezplatné lince 800 100 150 nebo na www.moliklub.cz

Dělejte vše, 
co máte rádi, 
s MoliCare® 
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s kompletní ochranou.
Pokud dobře zvolíte typ inkontinenční ochrany, můžete 
si být jisti ochranou, pocitem bezpečí a  jistoty, který vám 
umožní vrátit se ke svým běžným aktivitám. Důležité je však 
udělat ten první krok. 

• BOLESTI KOSTÍ A KLOUBŮ – artróza, osteoporóza, termíny, 
které se v tomto věku kolem vás asi stále opakují a bojí se 
jich snad každá žena. Po menopauze výrazně ubylo hormo-
nů, které udržovaly vaše kosti v kondici. Klouby bolí, kosti 
se lehce zlomí a pohyb je obtížnější. Co s tím? Na prvním 
místě je určitě životospráva. Vyvážený jídelníček s dostat-
kem vápníku, vitamínu D, zdravých tuků. Minimum alkoho-
lu, stop cigaretám. Poraďte se se svým lékařem o vhodných 
doplňcích stravy. A nezapomínejte na pohyb. 

• ZVÝŠENÁ HLADINA CUKRU – v tomto věku se často proje-
ví naše hříchy z mládí. Nadváha, jídelníček, málo pohybu, 
stres… To vše vede k  cukrovce druhého typu. Jestliže vás 
přepadá velká únava, často pociťujete žízeň, každou chvíli 
běháte na toaletu, zhoršuje se vám zrak či sluch, určitě se 
nechte vyšetřit. To vše může být spojeno s diabetem, a tak 
si hlídejte hladinu cukru v krvi. 

• ABYSTE SE CÍTILA FIT, PEČUJTE O SEBE. Pravidelně choďte 
na preventivní prohlídky, hýbejte se, udržujte se v psychické 
kondici a udělejte si na sebe čas. Vždyť teď ho budete mít 
dostatek. Tak žádné výmluvy.

• POHYB – nikdo vás nenutí dřít ve fitness centru. Co to jde 
a  co vám klouby dovolí, choďte pěšky. Je to nejpřiroze-
nější pohyb, a  přidáte-li 
k němu hůlky, je to opti-
mální fitness trénink, při 
kterém zapojíte všech-
ny svaly. Intenzivní pro-
cházka je ideální pro 
vaši kondici. Fyzicky vám 
bude báječně. Skvělé je 
také plavání. Podívejte se 
na webové stránky bazé-
nu ve vašem okolí. Může 
třeba nabízet plavání 
v  dopoledních hodinách 
s výraznou slevou. 

• PSYCHIKA – s  tím souvisí 
i  psychika. Pohyb ve  vás 
probudí endorfiny, hor-
mony štěstí, a  tak se 
budete cítit i  psychicky 
mnohem lépe. Doporučit 
můžeme také meditaci, 
která spolehlivě funguje. 
Pokud jste s  ní neměla 
zkušenosti, chce to trpě-
livost. Možná bude chvíli 
trvat, než se vám podaří 
dokonale zkoncentrovat. 
Ale čas vás netlačí. Navíc 
meditovat nemusíte jen 
v  tureckém sedu. Medi-
tovat lze i  při procházce 
v přírodě, při mytí nádobí, 
pečení… Stačí naplno vní-
mat vše, co děláte. 

• STRAVA – neměla jste doteď čas se ráno najíst? Nyní ho 
máte, a tak si dopřejte bohatou a poklidnou snídani. Pomů-
žete si tím udržet hmotnost, protože vás následně nebude 
honit mlsná a večerní vlčí hlad. Užijte si třeba s partnerem 
ranní obřad se snídaní v posteli. Báječná vidina, že? 

ORGANIZACE ČASU
Žila jste doteď chaoticky, brzy ráno vstát, vyvenčit psa, pří-
padně ještě vypravit potomky, vyběhnout do práce, porady, 
stres a odpoledne jste zjistila, že jste ještě nejedla? Po pří-
chodu domů druhá šichta, úklid, vaření, přípravy na další 
den, abyste večer padla do  postele… To nebyl život, ale 
přežívání. 
To vše teď najednou padlo, a vy máte spoustu času. Jenomže 
jak s ním naložit, když jste zvyklá mít den rozdělený na mi-
nuty? Najednou si připadáte nepotřebná, méněcenná, bez 
smyslu života… Nevíte, co s dalším dnem, a už vůbec netušíte, 
co s dalším týdnem, měsícem či následujícími roky… Jediné, 
co víte přesně – kdy dávají který seriál? Jak zabít den? To je 
škoda. Zkuste na to jít jinak.

UDĚLEJTE SI PLÁN
Nemusíte hned spřádat dlouhodobé plány. Zaměřte se nej-
dříve na další den. A vytvořte si program. Díky tomu nebu-
dete mít večer pocit, že jste zase celý den promrhala. Jak si 
program poskládáte? To je jen na vás, ale klidně si ho zapiš-
te do diáře jako pevnou součást dne. Můžete si ho opravdu 

zpočátku rozplánovat třeba 
po hodinách:
• Hned po  probuzení si za-
cvičte, i  kdybyste se měla 
jen protáhnout. A  co si za-
cvičit i  s  partnerem? Třeba 
u toho bude legrace.
• Připravte si společně snída-
ni. Dejte si záležet na  pro-
stírání. Že jste si dosud ne-
mohla dovolit snídani tzv. 
na  vidličku? Teď můžete. 
Společně s partnerem si po-
chutnejte a sdílejte.
• Dopolední procházka – vy-
dejte se s partnerem na pro-
cházku, do obchodu, venčit 
psa.
• Uvařte si společně oběd
• Odpoledne se vypravte 
za  kulturou – výstava, kon-
cert, knihovna… Nic z  toho 
vás nemusí stát horentní 
sumy, mnoho akcí je pro seni-
ory zdarma. Poohlédněte se.
• Každý den si najděte něco, 
na co se budete těšit. I kdy-
by to měla být drobnost.
• Večer si pak v  mysli pro-
mítněte celý den. Jaký byl? 
Naplněný? Jste spokojená? 
Zapište si tři věci, které vás 
potěšily. Hned se budete cí-
tit lépe.

Plán

Čas
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NA DOSAH RUKY 

SLOVO TELEMEDICÍNA SE NEUSTÁLE ČASTĚJI OBJEVUJE V MÉDIÍCH A VŠUDE OKOLO 
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VÍCE? NAKUPOVAT ONLINE NEBO SI OBJEDNÁVAT JÍDLO DOMŮ NÁS PANDEMIE NAUČILA 
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TTelemedicína, označovaná také jako distanční medicína, 
zlepšuje dostupnost zdravotní péče, protože umožňuje 
její poskytování na dálku. To samozřejmě šetří čas jak 
nám pacientům, tak lékařům a umožňuje jim to vyřešit 
mnohé kroky, zejména administrativní, bez potřeby ná-
vštěvy ordinace. Telemedicína je také výborným nástro-
jem u dlouhodobých a chronických onemocnění, kdy 
jsou pacienti a lékaři v pravidelném kontaktu. Může se to 
týkat například pacientů s diabetem nebo onkologickými 
onemocněními. 
Pod telemedicínou si v  obecném smyslu můžete před-
stavit řadu běžných úkonů, např. telefonickou konzultace 
pacienta s lékařem, mezi lékaři, či dalším zdravotnickým 
personálem, nebo elektronické sdílení dat z diagnostic-
kých přístrojů mezi provádějícím zařízením a specialistou 
v jiném zdravotnickém zařízení. S výhodou je také využí-
vána možnost transferu dat z běžně používaných měří-
cích přístrojů, jako jsou osobní 
váhy, glukometry nebo tono-
metry za účelem preventivního 
monitorování. 
Pro pacienta to znamená mít 
také možnost všech svých zdra-
votních dat přehledně na jed-
nom místě a podle potřeby je 
sdílet s vybranými lékaři. Tele-
medicínské aplikace toto umož-

ňují v rámci jedné aplikace také pro celou rodinu. Vše 
pak máte přehledně uspořádané přímo ve vašem telefo-
nu. Samozřejmostí je zaslání eReceptu, a to i do zahrani-
čí, nebo vystavení eNeschopenky. 
Lékařům jsou telemedicínské aplikace nápomocné 
v řadě úkonů, např. při objednávání pacientů, vyplňová-
ní 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, kte-
rou si otevřete v aplikaci. 
A jak řeší telemedicína bezpečnost? Ta je samozřejmě 
pro sdílení tak citlivých dat, jakými jsou informace o va-
šem zdravotním stavu, zcela zásadní. Aplikace jsou navr-
ženy tak, aby splňovaly veškerá pravidla a normy týkající 
se kybernetické bezpečnosti. Tyto požadavky jsou legis-
lativně 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 opradu bezpečnou for-
mu komunikace. 
Digitalizace zdravotnic-
tví a využívání teleme-
dicíny mohou urychlit 
a zjednodušit proces 

Světová zdravotnická organizace 
definuje telemedicínu jako souhrn 

informačních a komunikačních technologií 
využívaných ke zprostředkování 

zdravotnických aktivit a služeb na dálku 
za účelem podpory zdraví, prevence 

a poskytování zdravotní péče.



poskytování zdra-
votní péče, a přispět 
tak k jeho celkovému 
zefektivnění. V České 
republice existuje 
několik projektů, které 
telemedicínská řešení 
vyvíjí. Mezi nimi je také 
aplikace MEDDI, která 
umožňuje bezpečné 
spojení pacienta a lé-
kaře prostřednictvím 
video hovoru nebo 
chatu, který je šifrova-
ný na obou stranách 
komunikace. To zna-
mená, že pouze lékař 
a pacient mají přístup 
ke sdíleným informa-
cím. V aplikaci se uživa-
telé také snadno objed-
nají k lékaři nebo si od lékaře zajistí potřebná potvrzení, 
vystavení receptu 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. Aplikace mu také umož-
ňuje rychle a efektivně s pacienty komunikovat, nahlížet 
do jejich záznamů, vyřizovat jejich požadavky a uzavírat 

případy se zasláním lé-
kařské zprávy emailem.
„Naším cílem je dát li-
dem jednoduchý nástroj, 
který jim dá možnost mít 
svého lékaře neustále 
při sobě, v jejich mobil-
ním telefonu,“ říka Jíří 
Pecina, který za aplikací 
MEDDI stojí. „Léka-
řům naše řešení dává 
možnost automatizovat 
procesy a odlehčit si 
od administrativy, kte-
rá jim může zabírat čas 
na úkor pacientů,“ dodá-
vá. V současné době je 
v aplikaci zaregistrováno 
již více než 4 700 prak-
tických lékařů, pediatrů 
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 
diabetologické pacienty MEDDI DIABETES a nastávající 
maminky MEDDI BABY. 
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Život s dětmi může být neskutečné dobrodružství, nekonečná 
zábava a radost. Jakmile ale potřebujete pomoc,  
můžete se s našimi lékaři spojit, ať jste kdekoliv. 

Stáhněte si aplikaci

www.meddi.com

MEDDI app
APLIKACE

naprosté
pohody

DNÍ
5

        Kontaktovat lékaře odkudkoliv  
a kdykoliv nebylo nikdy jednodušší.

ONLINE · 24/7 · DO 30 MINUT
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JAK VYBRAT SPRÁVNÝ 
ZUBNÍ KARTÁČEK
A DOBROU PASTU
ZUBNÍ KARTÁČEK JE POMŮCKOU, BEZ NÍŽ SE PŘI PROVÁDĚNÍ ÚSTNÍ HYGIENY 

ROZHODNĚ NEOBEJDETE. MUSÍ VŠAK SPLŇOVAT NĚKOLIK DŮLEŽITÝCH KRITÉRIÍ, ABY 
ZUBY ČISTIL ÚČINNĚ, A PŘITOM BYL ŠETRNÝ K DÁSNÍM. JAKMILE SI TOTIŽ DÁSNĚ 
PODRÁŽDÍTE ČI JAKKOLIV POŠKODÍTE, ZADĚLÁVÁTE SI NA PROBLÉMY, KTERÉ SE 

POMĚRNĚ TĚŽKO NAPRAVUJÍ.
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MMALÝ, NEBO VELKÝ?
Jak poznáte ideální velikost? Pokud dáváte přednost klasické-
mu manuálnímu kartáčku, pamatujte při výběru na to, že by 
měl mít co nejmenší hlavu, abyste se s ním pohodlně dostaly 
do všech zákoutí úst, a měla by pokrýt maximálně dva zuby 
najednou. Rukojeť kartáčku by naopak měla být dostateč-
ně dlouhá a zároveň pevná a stabilní. Ohebné rukojeti totiž 
mohou při čištění nerovnoměrně přenášet tlak, čímž byste si 
mohli zbytečně poškodit zuby i dásně.

ČÍM VÍC ŠTĚTIN, TÍM LÉPE
Zapomeňte na barevně odlišené štětinky různých délek trčící 
všemi možnými směry. Všechny by měly být rovně střižené 
do stejné délky, abyste si s nimi zuby vyčistili co nejefektiv-
něji. Co se množství vláken týče, tak tady si na obalu si ohlí-
dejte, aby jich měl kartáček alespoň 2000, protože platí, že 
čím více jich bude mít, tím důkladnější a příjemnější čištění 
na vás čeká. A konečně se zaměřte také na informace o tvr-
dosti kartáčku. Volte středně až velmi měkká vlákna, a  to 
proto, aby byl kartáček šetrný nejen k zubům, ale i dásním.

JE LIBO MODERNÍ TECHNOLOGIE?
Elektrické kartáčky si stále získávají na populari-
tě. A není se čemu divit. Zuby si s nimi vyčistíte 
velmi snadno, a ještě navíc vám dlouho vydrží, 
protože na nich stačí měnit jen hlavice. Prvním 
typem elektrických kartáčků jsou ty sonické. 
Jsou vhodné i pro lidi s citlivými zuby a dásně-
mi. Při čištění není nutné na ně tlačit, odvedou 
totiž práci za vás. Jejich hlava připomíná klasický 
kartáček, je podlouhlá a  nijak se neotáčí. Zuby 
čistí za pomoci rychlých vibračních pohybů, díky 
nimž dokonale vyčistí i mezizubní prostory.
Rotační, někdy také oscilační zubní kartáč-
ky sice plak odstraňují také velmi dob-
ře, ale bohužel už nejsou tolik šetrné 
k dásním. Mají menší kulatou hlavu, 
která se otáčí, a pracují tedy na bázi 
krouživých a  pulzačních pohybů, 
přičemž ty nejvýkonnější moderní 
kartáčky dokáží vykonat až 48 000 
kmitů za  minutu. Většinou jsou 
navíc vybaveny i  časovačem, ně-
kolika čisticími režimy včetně bě-
licího, a výjimkou už dnes není 
ani možnost propojit kartáček 
s aplikací ve smart phonu.

KDY A PROČ 
KARTÁČEK MĚNIT
Obecně se doporučuje 
měnit kartáček zhru-
ba po  třech měsících, 
pokud se tedy jeho 
vlákna neopotřebují 
dříve, a  bez ohledu 
na dobu používání je 
pak vhodné kartáček 
vyměnit i  po  infekč-
ní nemoci. A co vám 
hrozí, pokud byste 

opotřebovaný kartáček používali i  nadále? Mohlo by dojít 
k usazování plaku, a to zejména kolem dásní, což pak snadno 
vede ke vzniku kazu či paradentózy. Po prodělaném onemoc-
nění by vám zase hrozilo, že bakterie ulpí na kartáčku, a bu-
dou se tak dále přenášet do těla.

JEDNOSVAZKOVÉ KARTÁČKY
Trochu neobvyklé, byť stále populárnější, jsou takzvané SOLO 
neboli jednosvazkové kartáčky. Tvoří je jediný svazek kratších 

štětin s extrémní hustotou a je opravdu účinný. Skvě-
le se hodí k čištění jednotlivých zubů (například při 
nošení rovnátek), okrajů dásní nebo hůře dostup-
ných míst. Zvláště vhodný je i na prořezávající se 

dětské zoubky, které velmi efektivně vyčistí i  bez 
použití pasty. Není tedy nevyhnutelně nutné trávit s ním 
čas v koupelně u umyvadla, ale klidně si ho můžete vzít 
třeba večer k televizi.

KDYŽ VÁS TRÁPÍ DÁSNĚ
Jestliže máte citlivé dásně, volte co nejměkčí kartá-
ček (ideálně extra soft). Určitě na něj nevyvíjejte příliš 
velký tlak a současně se obrňte se trpělivostí, protože 
právě jemná vlákna obvykle vyžadují delší dobu čiš-
tění. Pravidelně dbejte na  pečlivé odstranění plaku, 
protože bakterie, které se v  něm vyskytují, mohou 
velmi snadno způsobit zánět. Dásně jsou pak zarudlé 
a oteklé, při čištění začínají snadno krvácet, a bývají 

navíc i citlivé při konzumaci sladkých jídel či stude-
ných nápojů. 

HODÍ SE I MEZIZUBNÍ KARTÁČKY
Mezizubní kartáčky jsou bezvadné právě v  pří-
padě, že máte citlivé dásně nebo když nosíte 
rovnátka, ale rozhodně je využijete, i pokud vás 
zuby či dásně nijak netrápí. Právě v  prostorech 
mezi zuby se totiž rád ukrývá plak, takže se kro-
mě zubní nitě (na titěrné prostory) vyzbrojte i jimi 
(do  větších mezer). Je přitom zcela normální, že 
budete potřebovat kartáčky v  několika různých 
velikostech. Správně zvolená velikost vám do me-
zizubního prostoru projede zlehka a nepodráždí 
vám dásně. Příliš velký průměr by mohl zbytečně 
způsobit krvácení, a  moc malý by zase nevyčistil 
boky zubů efektivně.

JAK DĚTEM VYBRAT PRVNÍ KARTÁČEK
O dásně svých dětí můžete klidně začít pečovat ješ-
tě předtím, než se objeví první zoubek. K tomu vám 
kromě chladivých kousátek skvěle poslouží i silikono-
vé prstové kartáčky, které dásně masírují, a pomáhají 
tak dítku ulevovat od bolesti. A jakmile už v pusince 
objevíte nějaký ten rostoucí zoubek, je čas pořídit 
děťátku jeho první kartáček. Vybírejte takový, který 
má nejen malou hlavu, ale i krátká vlákna, a jeho ru-
kojeť je naopak dlouhá, protože to zatím budete vy, 
kdo bude dítku zuby čistit.

VÍCE ZUBŮ, VĚTŠÍ KARTÁČEK
Někdy kolem čtvrtého roku, kdy už má dítko kom-
pletní chrup včetně stoliček, můžete pořídit kartá-
ček s větší hlavou. Jeho rukojeť opět volte raději 

IN
ZE

RC
E 



P R E V E N C E  P Ř Í R O D O U
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ustni_voda-TISK.pdf   1   23.05.2022   10:03:27



146 | Zdravý životní styl Léto 2022

delší, protože děti v tomto 
věku budou ještě potřebo-
vat vaši asistenci. Přibližně 
v  sedmi letech, kdy už by 
dítě mělo být v čištění sa-
mostatné, může mít stej-
ně velký kartáček jako vy. 
Štětiny by nicméně měly 
být stále co nejměkčí, aby 
nedráždily citlivé dásně. 
A  že zápasíte s  tím, že 
dítko čistění zubů neba-
ví? Zkuste třeba kartáček 
s  designem jeho oblíbené 
kreslené postavičky.

DŮLEŽITÁ JE 
HLAVNĚ TECHNIKA 
ČIŠTĚNÍ
Ani ten nejdražší kartá-
ček vám nezajistí doko-
nale čistý chrup, pokud 
ho budete nevhodně po-
užívat. Zapomeňte na  to, 
že na  něj budete drastic-
ky tlačit. Pohyby rukou, 
kterými zuby čistíte, by 
naopak měly být jemné 
a plynulé, aby se neničila 
sklovina a  neobrušovaly 
se krčky zubů, tj. přecho-
dy mezi zubem a  dásní. 
K  tomu vám velmi pomů-
že, když nebudete kartá-
ček držet sevřený v pěsti, 
ale pouze ho lehce ucho-
píte pomocí prstů.
Pro naše zuby je ideální 
čištění za pomoci lehkých 
krouživých pohybů. Kar-
táček tedy přiložte vlákny 
na přechod zubu a dásně 
a držte ho pod úhlem při-
bližně 45 stupňů. Pak za-
čněte na zubu vykreslovat 
malé kroužky a dbejte při 
tom na  to, aby se vlákna 
dostala i  do  žlábku ko-
lem zubu. Jedině tak totiž 
odstraníte veškerý plak, 
který se na zubech během 
dne či noci nastřádal. 
Jakmile na  jednom zubu 
provedete přibližně deset 
krouživých pohybů, mů-
žete se přesunout na dal-
ší a  pokračovat, dokud si 
takto nevyčistíte všechny. 
Nejprve z  vnější strany, 
pak z  vnitřní, a  nakonec 
na kousací plošce.

ZUBNÍ PASTA JE 
ZÁKLAD
Důležitý je výběr zubní 
pasty. Pomoci vám může ne-
jen jako prevence zubního 
kazu, ale i v případě citlivosti 
zubů na studené nebo teplé, 
přispívá k  posílení dásní při 
zánětech a  také se speciál-
ními zubními pastami od-
straníte povrchové skvrny ze 
zubů.
Zubních past je na  trhu 
velké množství, unikátní 
místo zaujímají bylinné 
zubní pasty. Záleží samo-
zřejmě na  jejich složení. 
Velmi dobře funguje na-
příklad kombinace  řepíku, 
heřmánku, šalvěje a nátrž-
níku, které působí hojivě. 
Pravidelné užívání pasty 
s  těmito bylinami snižuje 
riziko výskytu zánětů, aftů, 
zubního kazu, krvácení 
dásní a  dalších projevů 
paradentózy.  Účinně ničí 
bakterie, ale zároveň vy-
rovnává přirozenou ústní 
mikroflóru. 
Vybírat samozřejmě mů-
žete pasty s  fluoridem 
i  bez, stejně tak pěnivé 
i nepěnivé. 
Neméně důležitá je samo-
zřejmě i  ústní voda, kde 
vám bylinné složení také 
pomůže v boji proti zánětu 
a v péči o zdravé zuby.

KVALITA ČIŠTĚNÍ SE 
DÁ OVĚŘIT
Chcete mít jistotu, že jste si 
zuby vyčistili opravdu dů-
kladně? Pořiďte si tablety 
na  indikaci plaku. Stačí si 
jednu po  vyčištění zubů 
vložit do  úst, rozkousat ji 
a  vypláchnout si ústa vo-
dou. Hned vzápětí zjistíte, 
zda vám na zubech nějaký 
ten plak zůstal. A  to jed-
noduše podle toho, že ho 
lehce zabarví. Existují na-
víc i  tablety, které rozlišují 
nový i  starý povlak. Nový 
zabarví například červeně 
a  starý modře, takže bu-
dete mít hned jasno, které 
oblasti úst je nutno čistit 
pečlivěji.
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JAK VYROBIT ZUBNÍ KARTÁČEK…
Vyrobit zubní kartáček není jen tak, na některých místech musí 
být hladký, aby v ústech klouzal, na jiných místech zase hrubý, 
aby nikam neujížděl. Důležitá je i velikost hlavičky a tvar ručky. 
A to zdaleka není všechno.
„Žena říkala, že jsem blázen,“ směje se stomatolog Pavel Sma-
žík, když popisuje, jak se začal zabývat vývojem zubních kar-
táčků. Zkoušel totiž sám na sobě desítky různých produktů. „Já 
jsem ale potřeboval vědět, jak který kartáček funguje, takže 
testování na  vlastním chrupu bylo nezbytné.“  Popisuje, co 
všechno je při vývoji zubního kartáčku nutné zohlednit a na co 
dát pozor.
Kvalitní kartáček musí splňovat několik zcela zásadních krité-
rií: „Musí mít jednoduchý tvar – nesmí v něm být žádné vlnky, 
gumičky, křížená vlákna. Měl by mít malou hladkou hlavičku, 
přiměřeně pružný krček a matovanou ručku,“ popisuje Pavel 
Smažík. Hladký musí být kartáček jen tam, kde je v  ústech, 
ostatní části jsou matované, aby v ruce neklouzal.
Samotná ručka (místo, kde kartáček držíme v  ruce) je vůbec 
nesmírně důležitá. „Musí se dobře držet v ruce a umožňovat 
různé druhy úchopů, ať už ho drží pravák, nebo levák, nesmí 
tlačit do ruky, takže by měla mít oblý konec a šestihranný prů-
řez,“ popisuje výrobce kartáček „zn. ideál“.
Běžný člověk výše uvedené atributy mnohdy vůbec nevnímá, 
ale jejich výrobce je na každý pád musí zohlednit, chce-li mít 
tedy kartáček, který si lidé budou opakovaně kupovat.
Mezizubní kartáček s jednoduchým značením
 „Všichni víme,  jak je těžké vybrat správný mezizubní kartá-
ček. Na trhu je řada značek i velikostí, člověk neví, jestli si má 
vždycky vybrat červený, nebo modrý, nebo jestli má sáhnout 
po číslu 0,6, nebo 0,4. Z  takového výběru je přece každý be-
zradný,“ ztotožňuje se s běžným uživatelem Pavel Smažík.
A když už konečně nějaký mezizubní kartáček vybereme, mezi 
zuby se nám nevejde, a když ano, tak se hned ohne. Nebo se zlo-
mí zrovna v momentě, kdy ho chceme vyjmout, a tak nám mezi 
zuby zůstane zaklesnutý. Po opakovaném vyzkoušení různých 
druhů mezizubních kartáčků s podobně žalostnými výsledky už 
si člověk další koupi rozmyslí. „A to je chyba, protože mezizubní 
čistění je klíčem ke zdravým zubům,“říká stomatolog.
Dnes tak Pavel Smažík spolu s  designérem  Filipem Streitem, 
mají vyrobené prototypy, které většinu těchto problémů 
řeší. A  začínají snadným výběrem velikosti. Jako u  oblečení, 
od S po L. S – malý, M – střední, L – velký.
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HUBNEME 
DO PLAVEK? 
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DEJTE SI POZOR NA  
ZAJÍDÁNÍ STRESU…

DO LÉTA TO DÁM. TEĎ TO NEJDE, NEMÁM ČAS.  
PUSTÍM SE DO TOHO ZÍTRA NEBO RADŠI AŽ OD PONDĚLÍ.  

TO JSOU ČASTO SLOVA, KTERÁ POUŽÍVÁME V SOUVISLOSTI SE CVIČENÍM, 
ÚPRAVOU JÍDELNÍČKU NEBO SAMOTNÝM HUBNUTÍM. 
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DDám si večer jen jednu skleničku vína nebo kousek čoko-
lády, to mě nezabije. Anebo si je dám po tréninku, vždyť 
mám odcvičeno. Stačí, když jídlu dáte negativní emoci, 
a tělo automaticky zareaguje jinak, než kdyby tato emoce 
spojená s jídlem byla pozitivní. 
Emoce náš život ovlivňují ve  všech směrech. Odráží se 
na zdraví, kvalitě našeho života, ale i na tom, jak vypadá-
me. Ve  snaze shodit přebytečná kila proto není důležitý 
jen pohyb a strava, ale i to, v jakém stavu se nachází naše 
psychika. 

NADVÁHA V ČASE PANDEMIE
Nejnovější data Eurostatu potvrzují, že šest z deseti Čechů 
má vyšší než normální váhu a každý pátý bojuje s obezi-
tou. Nejde jen o  problém, který se týká vzhledu, jde tu 
především o  zdraví. Nadměrná tělesná hmotnost je dru-
hou nejčastější příčinou předčasných úmrtí. Pandemie 
bohužel dopomohla tomu, že počty obézních Čechů stále 
narůstají. Lidé zůstali zavření doma a omezili tak fyzickou 
aktivitu, na kterou byla jejich těla zvyklá. 
Nemusí jít samozřejmě jen o pandemii, bez ohledu na dů-
vody přibírání, které jsou různého původu, je nepopira-
telným faktem, že následky nadváhy a obezity mohou být 
fatální. A lékaři na ně dlouhodobě upozorňují. Kromě jas-
ných zdravotních rizik způsobených obezitou je u těchto 
lidí velkým problémem také psychika. Mají stigma, které 
je odlišuje a vylučuje ze společnosti. Být obézní totiž není 
zrovna in. 

PROČ PŘIBÍRÁME
„Jedním z  nejčastějších důvodů přibírání na  váze je sou-
časný uspěchaný způsob života. Tempo je extrémně rychlé 
a lidé nestíhají jíst. Nevěnují dostatečnou pozornost svému 
jídelníčku ani pitnému režimu,“ popisuje Zbyněk Ceradský, 
výživový poradce a mistr světa a trojnásobný mistr Evropy 
v  kulturistice. Ráno pospícháme do  práce, nestíháme sní-
dat, vypijeme maximálně rychlou kávu. V poledne zjistíme, 
že jsme vlastně nic nejedli ani nevypili. Vlčí hlad nás donutí 

sníst prakticky jakékoliv jídlo, zpravidla ne úplně zdravé. 
Odpoledne už je to zase úprk z práce, rychle vyzvednout 
děti, odvézt je na kroužky, a najednou je večer. Za celý den 
jsme prakticky nic nesnědli, proběhlo jen jedno teplé jídlo, 
a to nejspíš ne úplně nutričně vyvážené. Teď nevíme, na co 
se vrhnout dřív. A přichází vnitřní boj: večer už by se přeci 
tolik jíst nemělo. Nakonec to stejně nevydržíme a doslova 
zhltneme vše, co najdeme. A váha vesele stoupá. 
„Mnoho lidí je přesvědčeno, že jim přes den stačí pouze 
jedno jídlo. Své tělo ale tak dostávají do stresu. Zvyšuje se 
produkce stresového hormonu kortizolu. A naopak bloku-
je se tvorba leptinu, který reguluje příjem a výdej energie. 
Metabolismus se výrazně zpomalí. Když jsme pod velkým 
tlakem, necítíme hlad ani žízeň. Když napětí opadne, 
zpravidla večer, je to naopak. Potom přichází ony známé 
nájezdy na ledničku,“ vysvětluje Zbyněk Ceradský a dodá-
vá: „Tímto způsobem se v podstatě narušují základní bio-
logické funkce organismu. Tělo se pak například daleko 
hůř zbavuje škodlivých toxinů.“

PROČ NEHUBNEME, KDYŽ JSME VE STRESU
Hubnutí ovlivňuje i psychika člověka. Brání mu stres a ne-
klid, které jsou bohužel v  dnešní době všudypřítomné. 
Když tělo dlouhodobě vystavujeme stresu, zpomalí se me-
tabolismus, a hubnutí se pak může zcela zastavit. 
Dá se říci, že existují dva typy stresu. Pozitivní, zvaný eu-
stres, a negativní, zvaný distres. Oba zasahují do našeho 
fungování. Eustres je takovým tím běžným stresem, se kte-
rým si člověk dokáže poradit. Ve vztahu k jídlu si většinou 
toto krátkodobé napětí kompenzujeme tzv. rychlým cuk-
rem neboli sladkostmi. Není to úplně správné, ale zčásti 
to může pomoci. Pokud to neděláme příliš často, nebo do-
konce na pravidelné bázi. Pokud ano, je určitě vhodnější 
sáhnout po  nízkosacharidových sladkostech. Stejně jako 
ty běžné chutnají sladce, ale neobsahují klasický cukr, je-
hož přemíra často vede právě k nadváze a obezitě.
Distres je nadměrným a  dlouhodobým stresem, kte-
rý je pro tělo nebezpečný. Může vést až k  úzkostem  



Na hubnutí nebyl čas ani prostor. Jen-
že, z jara je z ničeho nic léto. Čas odložit 
saka, kabátky, kalhoty a svetry, které 
zakrývají nežádoucí nedostatky. Chce se 
po vás, abyste odhalila vše, co na sobě 
nemáte ráda. Začínat teď s hubnutím už 
prostě nemá cenu.

Co kdybychom vám řekli, že není poz-
dě? Že se letos nebudete muset halit do 
osušky hned, jak vylezete z bazénu. Že 
se ještě všechno dá zachránit. Že, i když 
je dovolená blízko, může se vaše postava 
změnit. A nebudete na to potřebovat 
počítat kalorie, složitě vařit ani trávit 
hodiny a hodiny ve fitku s drahým tre-
nérem. Máme pro vás tip, jak skoncovat 
s nechtěnými kily. Rychle, bez hladovění 
a nutnosti cvičit. Zní vám to přitažené za 
vlasy? Ale není! Je to skutečně tak. Čtěte 
dál.

Dietní programy KetoMix, založené na 

principech proteinové a ketonové diety, 
vám pomohou nastavit za pár týdnů zdra-
vý životní styl a s tím i docílit křivek, 
které byste chtěla mít. I když to může 
znít složitě, nic těžkého za tím nehledejte.

Jak to funguje?
S KetoMix jídly, která dorazí až k vám 
domů, výrazně omezíte příjem sa-
charidů. Vaše tělo se tak přirozenou 
biochemickou reakcí dostane do ketózy 
a chybějící sacharidy, které dříve použí-
valo jako zdroj energie, nahradí ketolát-
kami, které si samo vyrobí z tukových 
zásob. Žádný extra pohyb nebo cvičení 
nepotřebujete, hubnout budete při jaké-
koliv činnosti. Funguje to u každého, bez 
rozdílu pohlaví nebo věku.

Hubnutí s plným talířem
S KetoMix dietou budete jíst 5x denně, 

a to více bílkovin a správných tuků. 
Ty vás zasytí na delší dobu a omezí tak 
nezvladatelné chutě na jídlo. Jídla od nás 
dostanete na celou dobu hubnutí, starosti 
o jídelníček a vaření tak můžete pustit 
z hlavy.

Proteinové koktejly KetoMix jsou 
zákazníky hodnoceny jako chuťově 
nejlepší na trhu, navíc vás dokonale 
zasytí. Pochutnáte si ale i na ostatních 
jídlech, která připravíte za pár minut. 
V nabídce jsou třeba omelety, pečivo, 
těstoviny, polévky, chipsy a další. Bojíte 
se hubnout, protože se nedokážete vzdát 
sladkého? Při KetoMix dietě se s ním 
loučit nemusíte. Naopak, bez obav si 
vychutnáte i dezerty, kaše, palačinky, 
sušenky, ovocná pyré nebo džemy. Vý-
běr je jen na vás.

KetoMix jídla jsou cela bez přidaných 
glutamátů a škodlivých chemických 
přísad. Většinu mohou i celiaci a vege-
tariáni.

S KetoMix dietou zhublo už více 
než 120 000 lidí
Tak co, už věříte, že to půjde? A máte 
chuť začít? Prostě to do těch plavek ještě 
stihnout? Je to jednoduché. Na www.
ketomix.cz objednáte vše, co budete pro 
tuto dietu potřebovat. A kdybyste ná-
hodou měla dotazy či nejasnosti, k ruce 
vám budou naše výživové poradkyně.

Myslíte si, že je na hubnutí
do plavek pozdě? Omyl!

Léto je tady a vy máte možná pocit, že už vám s hubnutím do 
plavek ujel vlak. Pohled do zrcadla je nemilosrdný. Proč jsem 
nezačala už v lednu, spíláte si. No, nejdřív se chystala oslava 

narozenin – chlebíčky, dort, kdo by odolal? Pak to byl týden na 
horách, sice s lyžováním, ale kdo by si nechal ujít ty smažené 

rychlovky na sjezdovce a každovečerní popíjení s přáteli. 
Potom slavily děti a také bylo výročí s manželem a pak už se 

vám tak nějak nechtělo.
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a  depresím. Velice negativně se podepisuje na  zdraví.  
Člověk pod dlouhodobým stresem jí buď velice málo, na-
opak příliš moc. Zadělává si tak na  velké zdravotní pro-
blémy. Je tak moc zacyklený ve  svém stresu, že je to to 
jediné, na  co dokáže myslet. Je mu jedno, co sní a kolik 
toho sní. Jí v  momentě, kdy už téměř omdlévá a  je mu 
z hladu nevolno. 

ZAČAROVANÝ KRUH
Pohybujeme se v  začarovaném kruhu. Jídla je všude do-
statek, ale žene nás touha po úspěchu, jsme stále vystre-
sovaní a plní úzkosti. Bezmyšlenkovitě konzumujeme po-
lotovary, které jsou doslazované a chemicky upravované. 
Energii doplňujeme rychlými a návykovými cukry. Na kva-
litní jídlo máme málokdy čas. O pravidelnosti v jídelníčku 
ani nemluvě. A cvičit se nám nechce. Anebo jednoduše už 
na sport nemáme energii, kapacitu či zdravotní formu. 
Pak si člověk začne klást otázku – je možné se ze součas-
né pasti nadváhy a obezity vůbec dostat? Jedním z řešení 
by mohla být proteinová dieta. Kromě hubnutí vás naučí 
správně, a hlavně pravidelně jíst. Nejde o žádnou drastic-
kou hladovku, naopak dostatečné množství bílkovin v jíd-
lech zajistí, že hlad mít nebudete. 

CO TO VLASTNĚ JE KETONOVÁ DIETA?
Ketonovou dietu řadíme mezi alternativní diety. V jiných 
zdrojích se můžeme též setkat s názvem Atkinsova či bez-
sacharidová dieta.
Ketogenní dieta je založena na vědecky ověřeném faktu: 
Ve chvíli, kdy tělo nemá dostatek krevního cukru, sahá pro 
potřebnou energii do vlastních tukových zásob. V játrech 
začne produkovat z  mastných kyselin takzvané ketony, 
které slouží jako zdroj energie, a proto se tento přirozený 
stav nazývá ketóza.

JAK DOSÁHNOUT KETÓZY?
Většinou se udává, že k  dosažení  stavu ketózy  je potře-
ba snížit podíl  sacharidů  ve  stravě na  minimum. Udává 
se maximálně 50 gramů za  den, ještě lepší je stáhnout 
to na dvacet. Chybějící  sacharidy  je ovšem potřeba dopl-
nit bílkovinami a zdravými  tuky. Po dvou až třech dnech 
by se vaše tělo mělo dostat do avizovaného stavu ketózy. 
Tento tav nejbezpečněji poznáte díky testu (z moči), který 
se dá koupit v lékárně.
Tvůrce této diety, americký doktor Robert Atkins, měl svou teo-
rii na vznik cukrovky a obezity. Byl přesvědčený, že hlavní podíl 
na propuknutí chorob má sacharóza (cukr) a bílá mouka.
Vytvořil si proto vlastní potravinovou pyramidu, ale na-
spod namísto obilovin a  pečiva, jak se doporučuje dnes, 
dal maso. V době jejího proniknutí do společnosti se stala 
ve Spojených státech amerických velkým hitem.
Základem je snížení příjmu sacharidů pod 25 g za den. Za-
kázány jsou prakticky všechny sacharidové potraviny (pe-
čivo, těstoviny, rýže, brambory, ovoce, sladkosti).  Naopak 
neomezená je konzumace tučného masa, vysokotučných 
mléčných výrobků, másla a některých druhů zeleniny.
Ketonová dieta napodobuje v organismu změny spojené 
s  hladověním. Pracuje na  principu využívání  ketolátek 
jako hlavního zdroje energie.
Ketolátky jsou látky vznikající rozkladem tuků za určitých 
podmínek, a  to především v průběhu hladovění. Využívá 
je z toho důvodu, že tělu nedopřáváme dostatečné množ-
ství sacharidů, které za  normálních okolností slouží jako 
zdroj energie číslo jedna.
Organismus stačí pouze v krátkém časovém období vyčer-
pat omezené zásoby sacharidů uložené v podobě glykoge-
nu, navíc tím navodí silné odvodnění. Efekt diety je spo-
jen se  sníženou chutí k  jídlu, tu podporuje i  větší příjem 
bílkovin, které mají velký sytící účinek. Výsledkem je díky 
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pocitu sytosti snížený celkový přísun jídla a  redukování 
hmotnosti.

A CO TAKHLE NĚJAKÝ POHYB?
Zhubnout je jedna věc, ovšem vytvarovat postavu tak, 
abyste vypadali pěkně a  měli vyrýsované svaly, je věcí 
druhou.
Tvarování postavy  je dost obecný pojem, který v  sobě 
ukrývá více podmnožin. Například u mužů je pojem tvaro-
vání postavy většinou chápán jako nárůst či rýsování svalů, 
u žen je pod pojmem tvarování postavy zase spíše myšleno 
hubnutí,  tvarování  a  zpevnění určitých partií jejich něž-
ných těl.
Většina lidí ví, že naše tělo spaluje nejefektivněji tuky při 
aktivitách, kdy se tepová frekvence (TF) pohybuje mezi 55 
až 70% maximální TF. Co ale většina lidí bohužel neví, je 
to, kde zrovna oni tuhle aerobní zónu mají.
Často potom běhají ve  vyšší tepovce a  spalují především 
cukry. To je sice fajn 
pro zvyšování trénova-
nosti, ale tuk v  tako-
vém případě neubývá. 
Nejlepší způsob, jak si 
přesně zjistit aerobní 
a anaerobní pásmo, je 
test laktátové křivky. 
Hodně lidí překvapí, 
když se v  rámci vyšet-
ření dozví, že jejich 

aerobní zóna je  o 20 tepů níž, než si mysleli. Často to pro 
ně znamená přejít z běhání na rychlou chůzi.
Nižší tepová frekvence je pro spoustu lidí nudná – endor-
finy se nevyplavují v takovém míře jako u tréninku, kdy se 
pořádně poždímete. Tak si alespoň vyberte aktivity, které 
vás baví – kolo, brusle, chození po horách, tancování….co-
koli, na co se budete těšit a co třeba můžete sdílet s přáteli.
K vytrvalostním aktivitám zaměřeným na spalování tuků ještě 
doplním, že by měly trvat alespoň hodinu, a pokud je chcete 
zkombinovat s posilováním, tak vždy bude první posilování, 
pak až kardio.
Pomoci vám samozřejmě může i  technika. Velkou novin-
kou je EMSCULPT NEO, což je první a  jediná technologie 
na světě, která používá radiofrekvenci & HIFEM(vysokový-
konné magnetické pole) k eliminaci tuku a nárůstu svalů.
Za méně než čtyři minuty dosáhne teplota v tuku hodnoty, která 
způsobí trvalý rozpad tukové buňky. Teplota svalů se o pár stup-
ňů zvýší, podobně jako při rozcvičení před jakoukoli sportovní 

aktivitou.  Svaly v  ošet-
řované oblasti jsou kon-
trahovány v  intenzitě, 
kterou nelze v  běžném 
cvičení   osáhnout.  Tu-
kové buňky jsou zvolna 
odplavovány a namáha-
ná svalová vlákna začí-
nají růst a  sílit. Výsled-
kem je eliminace tuku 
a nárůst svalů.

Vytrvalostní aktivity zaměřené 
na spalování tuků –  vždy bude 
první posilování, pak až kardio.



www.spolukiladolu.cz

JÍDELNÍČEK
na míru

Jo–Jo? 
NE–NE!

hubněte s osobním
Pryč se starou linií
 výživovým poradcem
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KAM VYRAZIT 
ZA WELLNESS 
A POHODOU

DOPŘEJTE SI PO NÁROČNÉ ZIMĚ RELAX. UVOLNĚTE SVOJE TĚLO A NAČERPEJTE 
NOVOU ENERGII. ZASLOUŽÍTE SI TROCHU TOHO HÝČKÁNÍ. 
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CCo si vybavíte, když se řekne wellness? Evokuje v nás relaxa-
ci, pohodu, uvolnění těla i mysli. Zkrátka samé příjemné věci. 
Jeho cílem je dát nás do  pohody, osvěžit, probudit radost, 
zlepšit zdraví a učinit náš šťastnými. Dnes se wellness stává 
trendem a mnozí ho vnímají jako životní styl. Kdo žije tímto 
způsobem, pravidelně cvičí, správně se stravuje, udržuje se fit, 
dopřává si masáže, koupele a umí odpočívat. Ruku na srdce, 
kdy jste si něco podobného dopřála? 
Málokterá maminka má na sebe dostatek času. A když už si 
nějaký „urve“, obvykle ho stejně věnuje domácnosti. Zkuste 
si alespoň teď na jaře dovolit myslet také sama na sebe. Není 
to sobectví, je to nutnost. 

PESTRÁ NABÍDKA
Zatímco v minulosti se jezdilo do lázní vý-
hradně na  léčebné procedury předepsa-
né lékařem, dnes se tam můžete vypravit 
bez předpisu a těžit z pobytu jen to, co 
si sama určíte. Lázeňská zařízení nabízejí 
mnoho různých relaxačních pobytů. Jako 
bonus budete užívat lázeňskou atmo-
sféru, kolonády, kulturu, popíjet léčivou 
vodu a koupat se v léčivých pramenech.
Wellness pobyty nabízejí mnohé hote-
ly. Některé ze spa a  dalších relaxačních 
procedur nabízí už téměř každý hotýlek. 
Ale v nabídce najdete i ty, které se spe-
cializují přímo na wellness pobyty. A po-
kud ve svém zaplněném diáři nenajdete 
skutečně ani dva tři volné dny, můžete 
se vypravit do  wellnesscentra alespoň 
do sauny nebo na masáž.

LÁZNĚ
Máte-li zdravotní problémy, spojte wel-
lness s  léčebnými procedurami. Vydejte 
se do  lázní. České lázně se právem řadí 
mezi skvosty světového lázeňství. Mo-
hou se pyšnit blahodárnými termálními 
prameny, minerálními vodami, příjem-
ným klimatem a  unikátní atmosférou. 
V  České republice si můžete vybrat lá-
zeňské pobyty napříč celým naším úze-
mím. 
Karlovy Vary – nejslavnější a nejznáměj-
ší české lázně nabízejí nezaměnitelnou 
atmosféru. Na  území města najdete 79 
pramenů a ze 13 z nich můžete popíjet 
léčivou vodu. Nejznámější Vřídlo dosahuje až dvanácti metrů 
a teploty 72 stupňů. Do Varů kromě milovníků filmu míří hlav-
ně lidé s problémy se zažíváním, cukrovkou, obezitou, pohy-
bovými potížemi, apod. 
Mariánské lázně – Karlovým Varům šlapou na  paty. Druhé 
největší lázně se chlubí nádherným okolím, parky a architek-
turou. Zpívající fontána, kolonáda, to si nemůžete nechat ujít. 
V Mariánkách se léčí nemoci pohybového ústrojí, potíže s trá-
vením, dýcháním, ledvinové poruchy či onkologické nemoci. 
Luhačovice – užijte si pobyt v Bílých Karpatech. Největší láz-
ně na Moravě vás překvapí nádhernou architekturou Duša-
na Jurkoviče. Pobyt zde oceníte v případě nemocí dýchacích 
cest, cukrovky, ale i s bolestmi kloubů či trávicími problémy. 

Nezapomeňte popíjet Vincentku, která vyvěrá z nejznámější-
ho zdejšího pramene. 
Františkovy lázně – další západočeské lázně vás ohromí pří-
jemným prostředím a pestrými minerálními prameny. Speci-
alizují se na potíže s krevním oběhem, srdečními nemocemi, 
gynekologickými problémy… 
Poděbrady – na srdce jsou Poděbrady. Jistě jste se s touhle vě-
tou setkali. Patří mezi nejvyhledávanější lázeňská města. Pyšní 
se krásnou kolonádou a neopakovatelnou atmosféru. Bohatý 
kulturní život, ale i pestré sportovní možnosti jsou ideální pro 
aktivní wellnessáře. V  Poděbradech se léčí srdce, pohybový 
aparát či poruchy látkové výměny. 
Janské Lázně – milujete hory, přitom si chcete dopřát lázeňský 

život? Zamiřte do Jánek. Jedny z nejstar-
ších českých lázní najdete v  srdci Krko-
noš. Proslavily se léčbou obrny. Lázeňské 
bazény zásobuje zdejší termální voda. 
A pobytem zde potěšíte i děti. Určitě se 
s nimi vypravte na stezku korunami stro-
mů. 
Lázně Jeseník – proslavil je Vincenz Prie-
ssnitz, jehož myšlenka léčivých účinků 
studené vody se zde provozuje dodnes. 
Zdejší vodoléčebný ústav letos oslaví dvě 
stě let od založení. První takovéto vodo-
léčebné lázně na světě nabízejí silné hor-
ské prameny. Užijete si zde nádhernou 
přírodu, zábavu, krásné výlety i množství 
sportovních aktivit. 
Lázně Karlova Studánka – kdo miluje té-
měř neposkvrněnou přírodu, ať se vypra-
ví do jesenické Karlovy Studánky. Zdejší 
procedury ocení každý, koho trápí vyso-
ký krevní tlak, kdo má potíže s  dýchá-
ním, cévami či onkologická onemocnění. 
I zde si můžete vybrat z pestré nabídky 
kulturních akcí, zasportovat si, skvěle se 
najíst a vypravit se na túru. 
Lázně Jáchymov – proslavila je radonová 
voda, která stojí za tím, že v městě byly 
v  roce 1906 založeny první radonové 
lázně na světě. Může za to uranový Důl 
Svornost, odkud vede voda přímo do lá-
zeňských provozoven. Léčbu oceníte, po-
kud vás trápí pohybový aparát, nervový 
systém či kožní nemoci. 
Lázeňských míst je však u  nás široké 
spektrum. Vypravte se třeba do  Libver-

dy, Konstantinových Lázní, do nádherné Třeboně, Velkých Lo-
sin, Lázní Bělohrad…

JAKÉ SI DOPŘÁT PROCEDURY? 
Ať už vyrazíte do lázní, nebo do některého wellness hotelu, 
určitě si vychutnejte jejich nabídku se vším všudy, ať ze svého 
pobytu vytěžíte maximum.

MASÁŽE
Oddejte se do rukou maséra a nechte se unášet příjemnými 
dotyky. Tahle léčebná metoda potěší vaše tělo i  psychiku. 
A můžete si ji užít všemi smysly. Kterou si vybrat? Kdybychom 
měli popsat všechny techniky, vydalo by to na  celý lexikon. 
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Málokterá 
maminka má 

na sebe dostatek 
času. A když 
už si nějaký 

„urve“, obvykle 
ho stejně věnuje 

domácnosti. 
Zkuste si alespoň 
teď na jaře dovolit 
myslet také sama 

na sebe. Není 
to sobectví, je to 

nutnost. 



Přĳeďte k nám
na léčebný pobyt,

nebo jen na wellness.

Poznáte Krušné hory,
památky UNESCO
a slavné lázně.

www.LazneJachymov.cz



160 | Zdravý životní styl Léto 2022

Dnešní doba s  sebou přináší stále nové věci, a  tak si může-
te vybrat z opravdu pestré škály. Vybíráme alespoň některé 
z nich:
• Ajurvédská masáž – vychází z pět tisíc let starého indic-

kého systému léčby. Aby tělo bylo zdravé, potřebuje být 
v rovnováze. A to je právě cílem ajurvédy, dát organismus 
do rovnováhy. K tomu vám dopomůže mimo jiné i ajur-
védská masáž, která dokonale uvolní tělo i mysl. Dokáže 
toho ale daleko víc. Mimo jiné pomáhá odplavovat z těla 
škodlivé látky. Zlepší krevní oběh, nastartuje lymfatický 
systém, povzbudí trávení, posílí imunitu a  v neposlední 
řadě zklidní nervy a uleví kloubům.

• Čokoládová masáž – patříte-li mezi čokoholiky, nenechte 
si ji ujít. Omamná vůně vás doslova odzbrojí. Čokoládová 
masáž se stala trendem. Vytěžíte z ní vše, co čokoláda na-
bízí, pomáhá psychice, ale krásně vyhladí i pokožku. Ide-
ální relax pro zlepšení nálady. Obvykle se provádí jemnou 
masáží, následovanou peelingem, a zakončuje se čokolá-
daovým zábalem. Po ní doporučujeme relaxovat u šálku 
horké čokolády.

• Medová masáž – med nám přináší řadu benefitů. A  ty 
můžete vytěžit i z masáže s použitím tohoto sladkého zá-
zraku. Med vám masér aplikuje v rozehřátém stavu, natře 
ho na tělo a jemně vmasíruje. Tato masáž je detoxikační. 
Povzbuzuje lymfatický systém, z těla se odplavují škodlivé 
látky, pokožka se krásně prokrví a zjemní.

• Havajská masáž – tak tohle je opravdová perla mezi ma-
sážemi. Ne nadarmo si nese tuto přezdívku. Užijete si ji 
dosytosti, protože masér při ní používá nejen prsty a dla-
ně, ale hlavně celé předloktí a  lokty. Je velice příjemná 
a uvolňující. Poradí si se staženými svaly na zádech, ale 
i s nervy jako špagáty. 

• Aroma masáž – je libo vůně kokosu, vanilky, růže či citru-
sů? Je stará známá věc, že vůně mají vliv na naši psychiku. 
A z toho těží aroma masáž, která dokáže dokonale uvol-
nit, ale i povzbudit. Při masáži se používají éterické oleje, 
které vás naprosto odzbrojí.

SAUNA
Najdete ji téměř v  každém hotelu. Pokud netrpíte vážnou 
chorobou, určitě se vydejte prohřát tělo. Dobré však je se nej-
dřív nechat vyšetřit lékařem. Do sauny by člověk měl docházet 
opravdu v dobrém zdravotním stavu. Pak z ní ale může vytěžit 
mnoho. Saunování posiluje obranyschopnost, otužuje, uvol-
ňuje a regeneruje. 
• Finská sauna – to je taková klasika. Místnost obložená 

dřevem se vytápí kamínky s lávovými kameny. Vyhřívá se 
na teplotu kolem 95 stupňů. Často můžete zažít i někte-
rý ze saunových rituálů, které určitě stojí za to. V sauně 
byste neměli zůstávat déle než deset až patnáct minut 
(zpočátku klidně jen dvě tři minuty, jak je vám příjem-
né). Následuje rychlé zchlazení ve studené vodě (sprcha 
či bazén s ledovou vodou) a pak odpočinek. Toto kolečko 
je vhodné třikrát zopakovat. Nezapomínejte však hodně 
pít.

• Parní sauna – páru ocení ti, kterým vadí vysoké teploty 
a suchý vzduch. Teplota je nižší, kolem 60 stupňů a zásad-
ní je zde vlhkost, která dosahuje téměř sta procent. Par-
ní saunování skvěle působí na dýchání. Uvolňuje dýchací 
cesty, pomáhá s vykašláváním, ale také detoxikuje. 

• Infrasauna – dnes je stále oblíbenější. Už proto, že si ji 

mnozí mohou pořídit i do bytu. Vyhřívá se infračerveným 
zářením, které vás prohřeje do hloubky. Oblíbili si ji lidé, 
kteří nesnášejí vysoké teploty. V  infrasauně se pohybují 
kolem padesáti stupňů. Krásně a dohloubky ale prohřeje 
svaly i kosti a ulevuje od bolestí.

KOUPELE
Ve vašem relaxačním pobytu nesmějí chybět. V lázních může-
te jako bonus využívat koupele ve vodách z minerálních pra-
menů. Ale skvěle si odpočinete i ve spa hotelích či wellness 
centrech. 
• Pivní lázeň – tuto proceduru si s  vámi jistě velmi rád 

dopřeje i  váš partner. Nabídku pivních lázní již najdete 
na mnoha místech v České republice. A vyplatí se je na-
vštívit. Teplota vody ve speciálních kádích se drží kolem 
35 stupňů a přidávají se do ní přísady, z kterých se vyrábí 
pivo. Vytěžíte z ní blahodárné účinky chmele, kvasnic či 
sladového šrotu. Skvěle působí na prokrvení těla, ale je 
vhodná i při kožních potížích. Pokožce dodá vitamíny, zá-
roveň i detoxikuje. 

• Vinná lázeň – vinaři jistě rádi zavítají do vinné lázně pro-
voněnou vínem. Hluboce realaxační lázeň těží z  přízni-
vých účinků hroznového vína, hroznového oleje, bylinek 
a vitamínů. Dámy ocení, že koupel omlazuje, pomáhá při 
celulitidě, zjemňuje pokožku a čistí tělo. Nejlépe si ji do-
přát se skleničkou vína. 

• Čokoládová koupel – čokoholici si opět přijdou na  své. 
Na vlastní kůži pocítíte, jak silným je čokoláda afrodizi-
akem. Po  koupeli budete jako znovuzrozená. Omamná 
vůně má vliv na všechny smysly. Navrací ztracenou ener-
gii, působí na nervy a uvolňuje. 

• Medová koupel – „naložit“ se můžete také do medu. Tra-
duje se, že si ji oblíbila už Kleopatra. Má hojivé účinky, 
zklidňuje citlivou pleť, dodává vitamíny a působí hojivě. 
Propojuje skvělé vlastnosti medu a mléka, které se při ní 
používá. 

Říkáte si, jak ráda byste si dopřála takový relax, ale prostě ten 
čas nemáte? Vyšetřete si alespoň dvě hodiny či jedno odpo-
ledne a vydejte se do wellness centra. Užijte si saunu, koupel 
a masáž. Domů se vrátíte jako vyměněná. 
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INZERCE 

Rašelinová koupel  
COOL FLORAL

/ jasmín a frézie

Rašelina působí protizánětlivě a prohřívá organismus. Velmi vhodné 
pro pokožku s ekzémy nebo lupenkou, podpora celkové imunity těla. 
Koupele neobsahují pevné částice, nezanáší odpady.

Vychutnejte si  
v pohodlí domova
Rašelinové a bylinné koupele

www.balneopeat.cz

Relaxační procedury i aktivní dovolená, nejlepší 
odpočinek pro Vaše tělo, ale i mysl.

PRÁZDNINOVÉ POBYTY V LÁZNÍCH

*/Uvedená cena je
včetně zákonné sazby DPH. 

www.msene.czwww.msene.cz
Další nabídka lázeňských pobytů na 

Tel.: 416 866 007(008)  •  E-mail: lazne@msene.cz

Letních 5 dní v lázních
5 dní / 4 noci s polopenzí a lázeňskou péčí:
Lázeňský program: 
 Bylinková koupel z Lázní Mšené (30 minut)
 volné plavání v bazénu (30 minut)
 masáž v masážním křesle Profimedica (15 minut)
 suchá masážní vana Velus Jet Medical (35 minut) 
 privátní fitness s vibrační plošinou (60 minut)
 poukaz na 20% slevu na lázeňské procedury
 poukaz na 20% slevu na piknikový koš
Aktivity v parku a další služby v ceně pobytu:
 zapůjčení holí na Nordic Walking
 venkovní sluneční lázně s lehátky a solární sprchou
 venkovní posilovací stroje
 rybolov v lázeňském rybníku
 stolní tenis, dáma
 kuželník a pétanque
 uskladnění kol či koloběžek v kolárně
 parkování na centrální odstavné ploše

Za cenu již od 6.770 Kč/osoba*

LÉTO V LÁZNÍCH
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Každý díl patří jinému onemocnění, diagnóze nemoci, možnostech léčby, novým vyšetřovacím metodám, výzkumu, 
testovacím látkám. Zkrátka komplexní péči o pacienta se všemi lékařskými postupy a benefity.
Ústřední postavou je pokaždé lékař,  úvod dílu se otevírá krátkým rozhovorem s ním. 

Část pořadu také patří  pacientovi. Člověku, který se léčí s konkrétním onemocněním, a který nechá posluchači 
nahlédnout do svého života v nemoci. Přichází ještě třetí osoba, většinou blízká nemocnému. Jako další pohled, vhled 
v emocích na dané onemocnění.
Jedna otázka pro lékaře a pro pacienta – stejná - každý nabízí naději ze svého pohledu. 
Pořad Moci bez nemoci je unikátní v tom, že představuje novinky v medicíně, mluví se v něm o nových léčebných 
postupech, úspěšných klinických studiích, dává prostor pro diskusi na odborné téma, které je směřované k laickému, tedy 
většinovému posluchači.
Tento formát s názvem Moci bez nemoci je nositelem naděje pro všechny, kteří ji potřebují. 

A na jaké téma si můžete na Spotify poslechnout a na jaké se můžete v našem časopise těšit? 
Odvysílaly se díly například k Alzheimerově chorobě, pozvání přijali Jakub Hort – neurolog z Neurologické kliniky 
2. Lékařské kliniky 2. LF UK a FN Motol a z dalekého Bostonu český neurolog a vědec, který se zabývá výzkumem 
Alzheimerovy nemoci, muž, který nese naději na život pro náš mozek a nás samotné - MUDr. Martin Tolar. Tito dva 
spolupracující špičkoví lékaři nás nechali nahlédnout do našich mozků a představili lék na chorobu, který je ve třetím stádiu 
klinické studie a je testován na Alzheimera. Vypadá to nesmírně nadějně. Pokud se vše podaří, svět dostane mezi lety  
2024–2025 pomoc na Alzheimerovu chorobu. 

Poslechnout si můžete i díl Genová terapie, což je unikátní novinka v onkologii!
 Mnohokrát jsme slyšeli přání těch, kteří se léčí s rakovinou, aby se lékařům podařilo najít lék, který tuto nemoc přemůže. 
Dnes nás čeká představení unikátní léčby pro pacienty s touto chorobou, jedná se o tzv. personalizovanou léčbu. Je to 
možnost, která na základě genetického kódu a rozboru genetické struktury u jednotlivého pacienta určí přímo vhodnou 
léčbu pro něj. Pozvání přijala MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D. - zástupkyně přednostky pro vědu a výzkum, Onkologická 
klinika 2. LF UK a FN Motol. A Tomáš, který vzhlíží k této možnosti léčby jako k naději na svůj život. 

Těšit se můžete například na díl o rakovině vaječníků…

Naděje na zdravý život. O tom je pořad Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou v Českém rozhlase Dvojka, 
a v podcastových aplikacích v prodloužené verzi. Už v příštím čísle magazínu Zdravý životní styl

Pořad o zdraví, kde hlavní roli 
hraje naděje. Naděje, kterou 
zosobní lékař jako hlavní host, 
a také příběh jeho pacienta.
Autorsky připravuje a 
moderuje pro Český rozhlas 
Dvojka  Šárka Volemanová 
(Kubelková). 
Mediálním partnerem 
pořadu je časopis Zdravý 
životní styl, v každém z čísel 
proto představíme jednu 
ze zajímavých diagnóz a 
možnosti léčby.

Pořad se vysílá každé 
úterý v 18:04, má i svoji 
podcastovou verzi v aplikaci 
mujRozhlas, nebo Spotify.
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