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Máme před sebou naše zimní číslo, které 
je jsme se snažili zahalit do hávu zimní pohody 
a najít jeho prostřednictvím lék na případně 
zimní deprese. Doufáme tedy, že budeme vaším 
průvodcem při nákupů maličkostí pro vaše blízké, 
při zasněžených zimních dovolených, ale i třeba 
příjemným společníkem při vánočním lenošení. 
A že bude milým průvodcem nejen v ordinaci 
lékaře, ale i třeba při večerním pátečním 
posezení, či při relaxu ve wellnesu.

Moc děkujeme vám, našim čtenářům, kteří jste náš 
magazín přivítali s nadšením a otevřenou náručí 
a volali a psali nám své nápady a připomínky, 
jak by mohl vypadat ještě lépe. Číslo od čísla 
se snažíme ho vylepšovat tak, aby se vám, co 
nejvíce líbilo. Kromě zdravotních článků tedy 
přinášíme i poradnu zdravotního stylu, povídání 
o psychické pohodě, o možnostech relaxace, ale 
i trochu alternativní medicíny, která si postupem 
času našla své místo po boku medicíny tradiční. 

Tak krásnou zimu a na shledanou zase v příštím 
roce…
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ZIMA A NAŠE 
PSYCHIKA. 



Zdravý životní styl  Zima 2019 | 5

Aneb 

ZACHUMLEJTE SE 
DO POHODY!
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V ZIMNÍM OBDOBÍ JE ZCELA BĚŽNÉ, ŽE 
NÁS ČASTĚJI PŘEPADAJÍ NEJRŮZNĚJŠÍ  
CHMURY, SPLÍNY, NĚKDY I DEPRESE. PO-
ČASÍ MÁ VLIV NA NAŠI NÁLADU. BYŤ 
TOMU TŘEBA NEPŘIKLÁDÁME VELKÝ DŮ-
RAZ, JE TO TAK. CHYBÍ NÁM VITAMÍN 
D, KTERÝ V LÉTĚ ČERPÁME ZE SLUNÍČKA. 
TAKÉ JSME NEUSTÁLE PROMRZLÍ A NÁ-
SLEDNĚ NACHLAZENÍ Z PŘECHODŮ Z TEP-
LA DO ZIMY. TO VŠE MÁ VLIV NA TO, ŽE 
NÁM PROSTĚ A JEDNODUŠE NEMUSÍ BÝT 
TOLIK DO ZPĚVU, JAK TOMU JE NA JAŘE 
A V LÉTĚ. POJĎME SE SPOLU PŘIPRAVIT 
NA POCHMURNÉ POČASÍ A NALAĎME SE 
NA TU HŘEJIVOU VLNU A ZIMU, PROTOŽE 
I TATO ROČNÍ OBDOBÍ SKÝTAJÍ KRÁSNÉ 
ČASY. VTIP JE V TOM VIDĚT NA KAŽDÉ 
SEZÓNĚ TO DOBRÉ. 

Podzim – období, kdy se dny zkracují a ubývá slunečního svitu 
i tepla. Halíme se do peřin a šálů a často můžeme pociťovat 
méně energie, větší únavu, větší potřebu odpočinku, mož-
ná také skleslou náladu a do toho všeho se leckdy přidávají 
i zdravotní obtíže. 
Jak je tohle možné? To nám vysvětlí psycholožka Mgr. Klára 
Kleczatská
„Podstata je v tom, že naše neurobiologické centrum vyhod-
nocuje množství slunečního světla a podle toho řídí (prostřed-
nictvím hormonů, neurotransmiterů a  dalších chemických 
látek) proces usínání, spánku, probouzení i  bdění, ale také 
schopnost prožívat potěšení a radost. Nedostatek slunečního 
světla v podzimním a zimním čase tak může vést k tomu, že 
naše tělo je jakoby stále nastaveno na odpočinek, jako když 
se večer stmívá a nám se začne chtít spát, takže i během dne 
se nacházíme ve stavu útlumu. 
Kromě již zmiňované únavy a nedostatku energie nám mů-
žou v tomto období život znepříjemňovat také horší paměť 
a koncentrace pozornosti, výraznější změny nálady, zdravot-
ní problémy, vyšší chuť k jídlu, nižší schopnost řešit problémy 
a obecně menší chuť cokoliv dělat.“
A co můžeme udělat, abychom se cítili lépe? 
„Inspirujme se u našich předků a v přírodě,“ vysvětluje psycho-
ložka. „V našich zeměpisných šířkách se střídají roční období, 
z nichž některá nás vybízejí k vyšší aktivitě a jiná naopak spíše 
k odpočinku. Pojďme se tedy podívat na náš biorytmus v prů-
běhu roku. Zatímco v aktivních obdobích naši předkové pra-
covali téměř „od úsvitu do soumraku“, v obdobích s úbytkem 
slunečního svitu věnovali daleko více času regeneraci. Vstávali 
později, odpočívali a poměrně brzy večer usedali k lampě či 
svíčkám, louskali ořechy, drali peří a vyprávěli si příběhy nebo 
zpívali. K tomu si dopřáli něco dobrého k jídlu a pití. Podívá-
me-li se na náš roční biorytmus, často zjistíme, že je po celý 
rok téměř stejný. Pracovní tempo, délka spánku, míra starostí 

a povinností, stejně jako skladba stravy, se prakticky nemění. 
Zkusme tedy únavu a menší míru energie vnímat ne jako ob-
tížné příznaky, kterými nás naše tělo obtěžuje, ale jako signá-
ly toho, že si potřebujeme odpočinout, a to právě v období, 
které k tomu příroda určila. 
Je jasné, že málokdo může přijít za šéfem v zaměstnání a říci si 
o zkrácení nebo posunutí pracovní doby v podzimním a zim-
ním čase. Také doma nás čekají povinnosti, které se na  jaro 
odložit nedají. To, co ale pro sebe můžeme udělat, je zařadit 
více regeneračních aktivit do svého života, abychom tělu po-
mohli odpočívat. 
Úplně jednoduše řečeno, vnímejme, co naše tělo potřebuje 
a dopřejme mu to. 
Ať už si zajdeme na masáž, do sauny, na jógu nebo si doma 
dopřejeme příjemnou koupel nebo posezení při hezké knížce, 
hudbě či s přáteli, naše tělo to ocení.
Pokud nás však v tomto období trápí výraznější obtíže, je dob-
ré sáhnout po cílenějších metodách, jako jsou např. relaxační 
techniky, bodyterapeutická cvičení či masáže nebo psychote-
rapie v kombinaci s terapií jasným plnospektrálním světlem,“ 
dodává Mgr. Klára Kleczatská.

ÚTULNÝ DOMOV
Základem pro dobrou náladu, duševní pohodu a příjemnou 
atmosféru v sychravém počasí je teplý krb domova, jak se říká. 
Ne, že byste zrovna museli provádět před tímto obdobím re-
konstrukci domu a stavět nové krby, ale menší změny prospějí 
jak vaší psychice, tak rodinným vztahům.
Zkrátka a dobře, člověk se má rád vracet domů. A obzvláště 
v zimě by měl být náš domov útulný, mělo by z něj sálat tep-
lo domova a vzduchem se nést vůně příjemná pro toto roční 
období. 
Začněte menšími doplňky. Například taková aroma lampa pro 
vonné oleje, které mají zázračné účinky na roztěkanou mysl 
a pocuchané nervy, nebo vonné svíčky přijdou vhod. Olejíčky 
pak můžete v zimním období použít také na příjemné a pro-
voněné koupele. Horká vana a krásná vůně dělají divy. Dodá 
vám to ztracenou energii, která zůstala kdesi u  léta. Vonné 
svíčky či vosky pak volte podle svých oblíbených vůní. Tak, 
abyste se vy cítili dobře. Pro podzim a zimu se však nejvíce 
hodí vůně „vypraného prádla“ (ano, i taková existuje), skoři-
ce s jablkem, bylinné uklidňující vůně (levandule, heřmánek), 
nebo naopak osvěžující a energii dodávající vůně citrusů (tře-
ba příjemný pomeranč).
Kromě aromalamp a svíček si můžete pořídit útulné věcičky 
na zimu. Například měkkou deku, do které se pohodlně za-
chumláte během zimních večerů. Nebo příjemný a teplý svetr 
či župan. Plyšové papuče a teplé bavlněné ponožky taky za-
hřejí na těle i na duši. Každou ženu pak potěší i nákup oble-
čení, včetně pěkného spodního prádla. Pro muže přijde vhod 
flanelové pyžamo na zimu.
Můžete si pořídit třeba i  nové povlečení se zimními moti-
vy, dekorativní pohodlné polštářky na gauč a další doplňky 
do bytu, které zútulní váš domov. Zkrátka a prostě vytvořte 
si útulný domov, do kterého se budete rádi z té zimy vracet. 
Pověste si na  zeď zarámované rodinné fotografie nebo se 
v zimním čase pusťte do tvoření fotoalba. Na zimu je pak také 
příjemné obklopit se světlem. Můžete si nakoupit malá nejen 
vánoční světýlka a naaranžovat je třeba v obývacím pokoji, 
na schodišti či v ložnici. Volte teplé tlumené odstíny žárovek, 
tak aby světlo působilo útulným dojmem a  neoslňovalo či 
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MOŘSKÁ PANNA 
A PANÍ HANCOCKOVÁ
IMOGEN HERMES GOWAROVÁ
Nádherně napsaný román o hledání 
a posedlosti, který se vás pokouší svést 
jako zpěv Sirén.

KNIŽNÍ NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ ARGO

KNIHY POHODLNĚ ZAKOUPÍTE TAKÉ V INTERNETOVÉM KNIHKUPECTVÍ WWW.KOSMAS.CZ

PŘEPIS
KATE ATKINSONOVÁ
Román o výjimečné síle a důvtipu, kde 
se hlavní hrdinka ocitne v ohrožení 
a musí skládat účty.

BRITSKÁ KNIHA ROKU
PODLE THE TIMES

ŽÁDNÝ ČIN
NEZŮSTANE BEZ NÁSLEDKŮ

STO DEVĚTADEVADESÁT SCHODŮ
MICHEL FABER
Kniha je spojením historického thrilleru, 
gotické romance a duchařského příbě-
hu.

AUTOR SVĚTOVÉHO BESTSELLERU 
KVÍTEK KARMÍNOVÝ A BÍLÝ

TEMNÁ ZAHRADA
TANA FRENCHOVÁ
Strhující román od jedné z nejlepších 
autorek napínavých psychologických 
thrillerů dneška.

KDYŽ SE VÁM ŽIVOT
PŘEVRÁTÍ NARUBY

ORDINACE  PSYCHOTERAPIE  A  CELOSTNÍ  TERAPIE
              Mgr. Klára Kleczatská

ÚČINNÁ TERAPIE 
•  psychosomatických obtíží (bolesti hlavy, zažívací problémy..)
•  úzkostných a panických stavů
•  depresí, stavů dlouhodobé únavy a vyčerpání 
•  obtíží spojených s dlouhodobým stresem (poruchy spánku..)
•  traumatických zážitků a posttraumatických stavů

PODPORA A POMOC PŘI
•  obtížných situacích v mezilidských vztazích
•  problémech na pracovišti
•  potížích spojených s nízkým sebevědomým a trémou 
•  syndromu vyhoření a ztrátě motivace
•  procesu sebepoznání a rozvoje 

Kontakt:
Ordinace psychoterapie a celostní terapie

Ostrovského 3, Praha 5, 150 00, budova Ženských domovů, 5. patro, tel.: 777 049 494, e-mail: k.behounkova@seznam.cz
www.body-psycho-terapie.cz

              Mgr. Klára Kleczatská

TERAPEUTICKÉ POSTUPY
•  psychoterapie
•  bodyterapie
•  světelná terapie
•  HRV biofeedback
•  kraniosakrální terapie

INZERCE
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nevytvářelo chladnou atmosféru. Na zimu se pak do každého 
domu i bytu bude hodit i nějaký ten příjemný kobereček či 
chlupatá rohožka. Hned se budete cítit víc v teple, když nebu-
dete muset chodit po studené podlaze. A nakonec si pořiďte 
třeba nějakou pokojovou květinu, o kterou se budete moci 
starat. Zeleň je důležitá a pouhý pohled na přírodu je léčivý. 
Mějte svůj kousek léčiva i ve svém příbytku. 
A abych nezapomněla. Útulný domov je uklizený domov. Váno-
ce se blíží a možná není od věci přát si nějakého robotického do-
mácího pomocníka. Ušetří vám čas, který můžete poté věnovat 
svým blízkým a pomůže vám vytvořit tu pravou vánoční pohodu.

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
Ačkoliv v zimním období rádi lenošíme, pohyb je také potřeba. 
V létě neustále jezdíme někam na výlety, chodíme na výšlapy 
po horách, plaveme v moři nebo někam stále spěcháme, aby-
chom si tu špetku hezkého počasí naplno užili. Avšak v zimě 
tolik možností k výletům a aktivnímu pohybu venku není. 
Zkuste si tedy naplánovat své pohybové aktivity tak, abyste 
po Vánocích nemuseli plakat, až stoupnete na váhu. Kromě udr-
žení si své tělesné kondice tím docílíte také psychické pohody. Při 
cvičení se nám uvolňují endorfiny – hormony štěstí v těle.
Znáte ten skvělý pocit po cvičení? Pokud ne, 
je na čase si koupit permanentku do fitness 
centra, popřípadě na  plavecký bazén. 
Plavání je pak obzvlášť zdraví prospěš-
né. Nejen, že tím procvičíte a protáhnete celé 
tělo a všechny svaly, ale také posílíte dýchací 
cesty a  naučíte se správně zhluboka dýchat. 
Po bazénu není na škodu zajít si do sauny či 
na masáž. Ani vířivka vám po psychické strán-
ce neuškodí a  tělu prospěje. Je nadmíru dů-
ležité po výkonu také odpočívat a dopřát 
tělu relax.
Oblíbenou aktivitou jsou také lekce 
jógy. Protáhnete a  zároveň zpev-
níte celé tělo a naučíte se správ-
nému dýchání. Navíc i pravidel-
nou jógou lze shodit pár kilo 
dolů. Jóga však není jen o cvičení 
a dechu, ale i o psychické stránce. 
Je to určitý životní styl, být jogí-
nem.
Pokud hodláte přes zimu zchud-
nout, zaplaťte si soukromé lekce 
s trenérem. Do léta tak získáte 
skvělou formu a v  zimě nebu-
dete mít čas na nějaké deprese 
a smutky. A v létě pak můžete 
se skvělou kondicí vyšlápnout 
nejeden kopec a ujít mno-
hem více kilometrů, než 
v předešlém roce.
Kromě následného od-
počinku formou sauny 
a  vířivky se nechávejte 
v  tomto studeném obdo-
bí hýčkat. Tělo si zaslouží 
odpočinek po  aktivním 
létě a hlavně mu to udělá 
dobře. Choďte na masáže, 

manikúru, pedikúru, akupunkturu, bahenní zábaly a jiné proce-
dury, které vás lákají, či již máte odzkoušeno, že vám vyhovují. 

ROZMAZLUJTE SE TÍM, CO MILUJETE
A to doslova! Proto, abyste prožili zimu v příjemné atmosfé-
ře, bez depresí, smutku a splínů, se zásobte tím, co máte rádi. 
Může se jednat o cokoliv. Například si předem stáhněte seriál, 
který milujete a rádi jej sledujete, ale v létě na takové domácí 
lenošení prostě není čas. Stejně tak je to s filmy. A pokud za-
toužíte po výborném popcornu a skvělých zvukových efektech, 
vyrazte si tu a tam do kina. Anebo jsou pro vás favoritem číslo 
jedna knihy, krásné příběhy, které člověka vtáhnou? Pro tako-
vé chvilky si nezapomeňte nakoupit vaše oblíbené čaje, příjem-
nou měkkou deku, do které se zachumláte a oblíbené sušenky. 
Kromě filmu a četby to pak můžou být přátelé a rodinný kruh 
vašich nejbližších. Nemusíte se vídat jen v létě, kdy je možné 
posedět a pogrilovat na zahradě. Setkávejte se u vás doma 
v obýváku. Nakupte dobré jídlo a pití a deskové hry. Bude to 
zábava a příjemně strávený čas s lidmi, které milujete.
Zimní večery také přímo vybízejí k romantickým večerům se 
svým protějškem. Kupte si kvalitní víno, zapalte svíčky, uvař-
te dobrou večeři nebo na ni vyrazte ven, nakupte si krásné 
spodní prádlo. Prostě udělejte radost sobě i svému protějšku 
a hýčkejte se navzájem.
Nezapomínejte ani na čas s dětmi či domácími mazlíčky, po-
kud je máte. S dětmi lze vyjet na výlet i v zimě či v průběhu 
krásného teplého babího léta. Bude-li nepříznivé počasí, vol-

te aktivity jako je aquapark, zábavné a naučné parky, hvěz-
dárny, muzea a další vnitřní aktivity. S pejskem pak může-
te na cvičák. Trošku deště či chladu snesete oba a utuží to 
vaši imunitu. Čerstvý vzduch je potřeba i během zimního 
období. Předejdete tím onemocněním, jako jsou angína 
a chřipka.

POHODA VE ZNAMENÍ KRÁSY
Možná vás to překvapí, ale pohodu do  života vám 

může přinést i vhodně zvolený šperk. Šperky byly 
od prvopočátku vnímány jako osobní talismany 
a amulety pro štěstí, osobní rozvoj a podporu 
vztahů. Sloužily jako ochranné symboly na ces-
tách, při mnohých rituálech nebo jako památka 
na blízkou osobu.
„Myslím, že bychom se neměli bezduše zdobit, 
ale využívat právě síly a moci, kterou nám jsou 
šperky schopny nabídnout. Můžeme tak pod-
pořit svou energii nebo doplnit to, co nám chy-

bí“, vysvětluje šperkařka Sylvie Majero-
vá. „Pokud je ve šperku použit 

kámen, je jeho síla o to vyšší. 
Vše, co pochází z  přírody, je 

schopno nám dodávat 
nekonečnou energii, a to 
platí pro drahé kameny 
a kovy dvojnásob. Stříbro 
nebo zlato byly a jsou po-
užívány proti depresím, 
na  utišení ducha i  jako 
desinfekční prostředek. 
Každý drahý kámen má 
své specifické vlastnosti, 
které jsou do  jisté míry 
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Magie prstenů
Originální prsteny

šperkařky Sylvie Majerové 
“Šperky můžeme podpořit svou energii nebo doplnit to, co nám chybí. Pokud je ve 

šperku použit kámen, je jeho síla o to vyšší...” 

www.sylviemajerova.cz

Oblíbenou aktivitou jsou také 
lekce jógy. Protáhnete a zároveň 
zpevníte celé tělo a naučíte se 

správnému dýchání. 



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

nejmenších dětí.

Praha 10 Horní Měcholupy 
Milánská 311

plavanibenefi t@seznam.cz

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

plavacek.indd   1 3.7.2018   10:24:15
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určovány jeho barvou a  krystalickou 
mřížkou.
Existuje mnoho propracovaných sys-
témů, které nám radí, jaký kámen by-
chom ve  šperku měli nosit – podle data 
narození, věku, období, dnu v  týdnu… 
Filozofie východních zemí tyto systémy 
studují a podle data, hodiny a místa na-
rození vám vypočítají a navrhnou vaše 3 
životní kameny, určí, kolik mají mít karátů 
a na jakém prstě je máte nosit, aby vám 
přinesly do života to, co potřebujete.
I  když se všemi těmito systémy může-
me inspirovat, vždy radím klientkám, 
aby se spoléhaly na  svou intuici. Vaše 
duše si vždy vybere správně a k něčemu 
vás to táhne nejvíce a právě ten kámen 
vám bude v  daném životním období 
nejlepším společníkem.
Ještě bych se ráda zmínila o  prstenu, 
který má mezi šperky výsadní postavení 
vzhledem k tomu, že přestože se jedná 
o drobný šperk, máme ho pořád před 
sebou “na  očích”. Prsteny ženy pova-
žují za svou osobní součást. Můžeme si 
s nimi hrát a potěšit se pohledem, kdy-
koliv potřebujeme během dne doplnit 
energii,“ dodává šperkařka.

RADOST Z BLÍZKOSTI  
DRUHÉHO
Pohodu nám samozřejmě přinese i vyrovnaný a šťastný part-
nerský vztah. Někdy se ovšem stane, že s přibývajícím věkem 
chuť na  sexuální sblížení klesá. Tím se ovšem dostáváme 
do bludného kruhu. Nedojde k vyplavení endorfinů a tím se 
pocit štěstí a naplnění nedostaví. Naštěstí již existují přírodní 
doplňky stravy, které nám pomohou, zaženou příznaky počí-
nající menopauzy a vrátí nám do života radost.

DOVOLENÁ V ZIMĚ
Takže jsme si trošičku předělali interiér našich domovů tak, aby 
byl útulný a pohodlný na zimu. Aktivně cvičíme, ale dopřáváme 
si i relax v podobě wellness procedur. Sledujeme oblíbené filmy, 
čteme knihy, bavíme se s přáteli, navštěvujeme rodinu, trávíme 
čas s dětmi a domácími mazlíčky. Ale co když je stále zimní splín 
a pochmurné počasí silnější, než my a upadáme do depresí? Pak 
je nejspíš čas vyrazit na zimní dovolenou.
Dovolená v zimě může vypadat všelijak. Většina lidí ráda jezdí 

na hory. Užívají si sněhu a možnosti ly-
žovat, vyřádit se na  prkně a  zahrát si 
koulovanou se sněhem. Večery tráví 
v  horské chatě, za  příjemného tepla, 
které sálá z  krbu. Hrají deskové hry 
s  přáteli a  nechybí ani dobrá kuchyně 
a  lahodné horké alkoholické i nealko-
holické nápoje. 
Pokud vás však tato představa dovolené 
neláká, nebojte se vyrazit někam za tep-
lem. Není nikde dáno, že k moři se jezdí 
jen v létě. Navíc taková dovolená v tep-
lých krajinách může být v zimě ještě pří-
jemnější. Neumíráte nesnesitelným tep-
lem, ale i tak se můžete koupat, protože 
počasí to dovoluje. Nemusíte se prodírat 
davy na bulvárech u pláží. Ulice zkrátka 
nejsou plné turistů. A tak se může stát, 
že celou pláž budete mít takřka jen pro 
sebe. Nemluvě o tom, že i ceny jsou mimo 
sezónu mnohem přívětivější. Zaplatíte 
méně nejen za letenky a ubytování, ale 
i za stravu a lokální nákupy. 
Avšak je zřejmé, že ne všichni si můžeme 
takovou zimní dovolenou dovolit. Ať už 
z finančních či časových důvodů. Dopřejte 
si tedy alespoň pobyt na prodloužený ví-
kend. Zajděte si do lázní či třeba jen do ji-
ného města. Většina lázní nabízí úžasné 

zimní pobyty, které vás dostanou do pohody a dodají vám dobrou 
náladu. Doporučujeme třeba Spa resort Tree of Life a jejich speci-
ální nabídku zimních pobytů.
Výlety na vánoční trhy do Vídně, Brna či Prahy také zvednou 
náladu. Nebo alespoň proslulý vánoční punč určitě. Krásné trhy 
jsou také v  Olomouci, včetně rozsvěcování vánočního strom-
ku. Zkrátka a prostě si trošku i užívejte a nečekejte s oddaností 
na to, až přijde zase jaro či léto. 

ZÁVĚREM 
Je potřeba umět si to udělat pěkné, obzvlášť, když počasí moc 
pěkné není. Mějte na paměti, že psychická a fyzická kondice 
jdou ruku v  ruce. Odměňujte se a  hýčkejte se. Kupte si, co 
máte rádi, shlédněte oblíbené filmy, přečtěte dlouho odklá-
dané knihy. Cokoliv, co vás dělá šťastnými, udělá pak šťastné 
i vaše okolí. Protože když jste spokojení vy, bude i váš partner 
a děti. Zajeďte si někam na víkend nebo si udělejte domácí 
pohodu. Na škodu ani není absolvovat nějaký naučný kurz či 
studium. Mějte pohádkovou zimu.

Většina lidí ráda 
jezdí na hory. 

Užívají si sněhu 
a možnosti 

lyžovat, vyřádit se 
na prkně a zahrát 
si koulovanou se 

sněhem. Pokud vás 
však tato představa 
dovolené neláká, 
vyražte někam 

za teplem. 
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DETOXIKUJI,  
DETOXIKUJEŠ,  
DETOXIKUJEME

DETOXIKACE TĚLA JE TAKŘKA MAGICKÉ SLOVNÍ SPOJENÍ, KTERÉ SE V POSLEDNÍCH 
LETECH OBJEVUJE TÉMĚŘ VŠUDE. SPOUSTA LIDÍ, BYŤ S DOBROU VŮLÍ UDĚLAT NĚCO 

ZDRAVÉHO PRO SVÉ TĚLO, SI VŠAK MNOHDY NAOPAK UBLÍŽÍ. JIŽ KLASICKY SI 
NAJDEME NÁVOD NA INTERNETU, TŘEBA JAK PROČISTIT LEDVINY, AVŠAK NEDOCHÁZÍ 

NÁM, ŽE NADMĚRNOU A PRO NAŠE LEDVINY NEZVYKLOU ZÁTĚŽÍ – ROZUMĚJTE 
NÁHLÝM ZVÝŠENÍM PITNÉHO REŽIMU ZE DNE NA DEN – JIM SPÍŠE UŠKODÍME. 
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DDetoxikace však není žádnou novinkou. Naše tělo ji provádí 
neustále, jinak bychom bez samovolného čištění se zemřeli. 
Provádí ji pomocí orgánů, které jsou ke vnitřnímu úklidu stvo-
řeny. Na nás je pak jim jen lehce dopomoci, nikoliv jim přidá-
vat práci nebo je nešetrně zatěžovat s dobrými úmysly, že se 
právě teď pustíme do  striktního vnitřního úklidu a budeme 
mít na čas vystaráno...

DETOX VS. HUBNUTÍ
Spousta lidí si spojuje a  různě zaměňuje pojmy detoxikace 
těla a proces hubnutí neboli dietu. Jedná se však o dvě zcela 
odlišné procedury, které spojuje jediný znak – úbytek váhy. 
Účel, za kterým jej podstupujeme, je však zcela odlišný. Měli 
bychom si v  tom udělat jednou provždy jasno. Dnes si pro-
to povíme něco o tom, jak tělo pročistit, ale také něco málo 
k hubnutí, pro zpestření. Možná se tak napořád zbavíme ne-
blahého jo-jo efektu a předejdeme i zdravotním problémům.

PROČ ČISTIT SVÉ TĚLO  
A CO VLASTNĚ ČISTÍME?
Detoxikací čistíme samozřejmě celé tělo, včetně pokožky. 
Z hlediska důležitosti se teď však budeme bavit o „svaté troji-
ci“ aneb o játrech, střevech a ledvinách.

1. JÁTRA
Játra jsou důležitým orgánem pro metabolismus sacha-
ridů, bílkovin a tuků. Jedná se o tzv. endokrinní žlázu 

v těle, která produkuje hormony a ukládá některé vitamíny, 
železo a glykogen. Produkují žluč, která je nutná pro tráve-
ní tuků. Díky tvorbě bílkoviny krevní plasmy mají detoxikační 
funkci a vyplavují z  těla toxiny. Z krve dokážou přefiltrovat 
zbytky škodlivých chemikálií, taktéž i  léků, a umělých látek. 
Pokud jsou játra ve špatném stavu, vrací tyto škodliviny zpět 
do oběhu. V případě normální funkce vylučují dále přes ledvi-
ny, pokožku a plíce.

2. STŘEVA
Jedná se o nejdelší úsek v těle, ve kterém probíhá trá-
vení. V tenkém střevě dochází ke štěpení jednotlivých 

látek z potravy (vitamíny, tuky, sacharidy, atd.). Obsahuje imu-
nitní buňky, které dokážou chránit náš organismus. V tlustém 
střevě pak dochází již jen k resorbci vody a zahušťování vznik-
lé natráveniny. Nachází se v něm různé bakterie, které jsou 
ne vždy tělu prospěšné. Avšak symbiotické bakterie dokážou 
rozložit nestravitelné zbytky ve střevě a produkují vitamín K, 
který má na starost srážlivost krve.
Dle našich střev lze usoudit celkový stav imunitního systému. 
Je třeba o ně pečovat, jelikož zde často dochází k zánětům, 
infekcím, vzniku nádorů, vředům či krvácení. Stolice by ne-
měla být průjmovitá, ani mastná. Na druhou stranu musí být 
pravidelná, aby nedošlo k úplné neprůchodnosti střev.

3. LEDVINY
Ledviny slouží jako filtr krve, čímž opět dochází k de-
toxikaci těla od škodlivých látek. Taktéž udržují stá-

lost pH organismu (kyselost a zásaditost). Ledviny tyto škod-
liviny neukládají a pomocí moči je vylučují z těla ven. Pokud 
nedostatečně pijeme či se nadměrně potíme a  neodpovídá 
tomu náš pitný režim (příjem nových tekutin), moč se zahuš-
ťuje a dochází k tvorbě písku a močových kamenů.
Ledviny, stejně jako játra, jsou k životu nezbytné! Pokud nám 

selhávají a  nepracují, jak mají, nazýváme to chronickým se-
lháním ledvin a  je nutná radikální léčba, jako je dialýza či 
transplantace. Onemocnění ledvin může zapříčinit i úmrtí.

CO JE TO DETOX A JAK NA NĚJ?
Detoxikace z dlouhodobého hlediska
Přirozeným záměrem detoxikace je jednoduše odstranění 
škodlivých, toxických a tělu neprospěšných látek. Přebytečné 
látky z těla vylučujeme samovolně, například močí či pocením. 
Za tímto procesem stojí právě výše zmiňované uklízecí orgány  
aneb játra, střeva a ledviny. Jejich úkolem je rozpoznat, které 
látky jsou pro nás nežádoucí, dočasně je uskladnit, zpracovat 
je případnou přeměnou, a nakonec je vyloučit z organismu.
Tento proces je zcela přirozený a námi neovladatelný. Jak již 
ale bylo řečeno, můžeme to těmto výkonným samočističům 
poměrně dosti ulehčit. Stačí dodržovat zdravý životní styl.
...
Nebojte se, samozřejmě se podělíme o  užitečné rady pro 
představu, co to vlastně obnáší žít zdravě. Není-li to nezbyt-
né, neládujte se žádnými chemickými látkami. Pro přirozenou 
detoxikaci je totiž nutné nejvíce podpořit očistu jater a střev.
Mezi chemické látky se počítají veškeré léky, nejsou-li nezbyt-
né, zbytky chemických postřiků na ovoci a zelenině, ale i těž-
ké kovy, žijete-li ve  vysoce znečištěném životním prostředí. 

Při detoxu je tak zapotřebí 
hodně pít. Dospělý člověk 

v průměru vypije 1,5 litru 
vody denně. Při detoxu můžete 

dosáhnout až na 3 litry.
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KOREJSKÝ ŽENŠEN …přírodní cestou ke zdraví

KAPSLE F
Nejúčinnější ženšenové kapsle na českém 
trhu, které jsou vyrobeny přímo v Jižní 
Koreji. Obsahují prášek ze 100% 
fermentovaného extraktu pravého 
korejského červeného ženšenu, který 
obsahuje vysoké množství ginsenosidů 
(140 mg/g). Pouze jedna kapsle denně 
poskytne Vašemu organismu potřebné 
množství aktivních látek.

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

Pravý korejský ženšen je nejsilněj-
ším posilujícím prostředkem asijské 
medicíny a je hodnocen jako nejúčin-
nější adaptogen. Tato rostlina, která 
ve svém kořenu skrývá mnoho účin-
ných látek, se již tisíce let užívá k do-
sažení lidské dlouhověkosti v  dobré 
fyzické i  psychické kondici. Posiluje 
pět životně důležitých orgánů: játra, 
srdce, plíce, ledviny a  slezinu a  udr-
žuje tak harmonii celého těla. Podpo-
ruje imunitu, zlepšuje cirkulaci krve 
a tvorbu červených krvinek. Regulu-
je krevní tlak, snižuje hladinu cukru 
a  cholesterolu v  krvi. Působí proti 
únavě a stresu. Zlepšuje paměť, pod-
poruje potenci a potlačuje nežádoucí 
projevy menopauzy.

 je nejsilněj-
ším posilujícím prostředkem asijské 
medicíny a je hodnocen jako nejúčin-
nější adaptogen. Tato rostlina, která 
ve svém kořenu skrývá mnoho účin-
ných látek, se již tisíce let užívá k do-
sažení lidské dlouhověkosti v  dobré 
fyzické i  psychické kondici. Posiluje 
pět životně důležitých orgánů: játra, 

Více informací o produktech � rmy GINLAC naleznete na našich stránkách:

www.korejsky-zensen.cz
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Pozor si také dejte na  tepelnou úpravu vlastních domácích 
pokrmů. Například klasickým smažením a grilováním se může 
do  potravin uvolnit škodlivý poly-aromatický uhlovodík. Při 
tepelné úpravě sacharidů je to pak akrylamid.

DETOXIKACE NA PÁR DNÍ
Pokud nehodláte zrovna ctít zdravý životní styl a  chcete tu 
a tam zhřešit, provádí se také krátkodobé detoxikační kúry, 
kdy čistíme zejména játra, střeva a ledviny. Proč jsou zrovna 
tyto orgány tak důležité jsme si již řekli. Teď se ale pojďme 
podívat, jak jít správně na takovou krátkodobou očistu těla.

1. PITNÝ REŽIM JE ZÁKLAD
Představte si, že se vám pokazí prač-
ka a zůstane v ní stará voda. Co se 

s ní bude dít? No nejspíš začne zapáchat. 
To samé se děje v  našem těle. A  starou 
vodu, a s ní i škodlivé toxické látky, vypla-
víte ven jedině přísunem nové svěží vody. 
Detoxikace tedy probíhá skrze náš močový 
měchýř, ale také třeba pocením. Vše staré 
a nedobré jde ven.
Při detoxu je tak zapotřebí hodně pít. Do-
spělý člověk v průměru vypije 1,5 litru vody 
denně. Při detoxu můžete dosáhnout až 
na 3 litry. Dejte si však na toto předsevze-
tí pozor. Pokud nejste zvyklí pít, zbytečně 
byste ledviny zatížili. Raději se učte pít 
průběžně více a více tekutin, i bez detoxu. 
A během očistného procesu pak jen příjem 
tekutin navýšíte. Běžte na to pozvolna.
Určitě vynechejte sladké minerálky a vše-
obecně pak všechny slazené nápoje a al-
kohol. Alespoň během detoxu. Můžete 
pít čistou či minerální vodu a  je dovole-
no si do ní dát namísto sirupu třeba citrón. Čaje jsou také 
skvělým pomocníkem. Nejen, že jsou močopudné, ale také 
po nich budete mít častěji žízeň. Což značně pomáhá do-
držet pitný režim. Samozřejmě nejlépe bylinné čaje a bez 
cukru. Kávu vynechejte, nebo si dejte maximálně jednu 
denně, pokud to jinak během detoxikace nejde. Choďte 
pořád čůrat a pijte i tehdy, kdy nebudete mít pocit žízně. 
V dnešní době si můžete nainstalovat nejrůznější aplikace, 
které vám připomenou každou hodinu, ať se napijete. Po-
máhá také nosit láhev s vodou neustále u sebe.

2. STRAVA
Velkou část pak tvoří jídelníček. Pokročilí detoxikáto-
ři zvládají párdenní detox jen na ovocných a zeleni-

nových šťávách. Avšak ne každý je schopen udržet se pouze 
na tekuté stravě, a kdekdo tak absenci tuhé potravy opravdu 
pociťuje.
Je-li tomu tak, zapamatujte si, které potraviny jsou zdraví 
a očistě nejvíce prospěšné, a každý den očisty se je snažte kon-
zumovat. Jde samozřejmě o ovoce a zeleninu. Při detoxu vám 
totiž nesmí chybět energie a  potřebné vitamíny. Přejdete-li 
na detox z fastfoodové stravy, nejspíš se na poprvé budete cí-
tit unavení a vyčerpaní. To je jen závislost těla na nezdravých 

tucích a cukrech. Kdo provádí detox pravi-
delně ví, že tento proces může naopak člo-
věka správně nakopnout, dodat mu životní 
elán i pozitivní smýšlení. Nakonec získáte 
více energie, než ze smaženého tučného 
jídla a nebudete jej už ani potřebovat, ani 
ho znovu chtít jíst. To proto, že se budete 
navíc k tomu všemu cítit lehce a ten pocit 
přejedení a těžkosti, kdy sotva odfukujete, 
vám nebude chybět.
Jedná se tedy o následující doporučené po-
traviny:
Goji, grep, avokádo, jablko, voda – ovoce 
představuje rychlý přísun energie a  pitný 
režim je nezbytný.
Brokolice, květák, zelí, špenát, pampeliška 
– zelená listová zelenina obsahuje málo ka-
lorií, aktivuje trávící enzymy a je plná pro-
spěšných živin.
Zázvor, koriandr, česnek, citrón, červená 
řepa – obsahují vitamíny bohaté pro imunit-
ní systém, které jsou zejména během deto-
xu nezbytné, jsou plné živin, podporují za-

žívání a posilují organismus. Mimo jiné se jedná o pestré chutě.
TIP:  pokud se chcete opravdu dobře pročistit nebo máte pro-

blém s  chozením na  velkou potřebu, dejte si denně 10 
sušených švestek. Ne víc! Působí spolehlivě jako přírodní 
projímadlo a navíc vám zaženou chuť na sladké.

V případě nutkání po klasické porci jídla si během detoxikace 
můžete dopřát omega3 mastné kyseliny v podobě ryb, nebo 
rostlinné tuky. Vyhýbejte se v těchto dnech pečivu a mléčným 
výrobkům, s výjimkou kvalitního sýru. Velmi doporučit může-
me například sýr cottage.

Velkou část pak 
tvoří jídelníček. 

Pokročilí 
detoxikátoři 

zvládají 
párdenní detox 
jen na ovocných 
a zeleninových 

šťávách. 
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METABOLIC 
BALANCE
SNADNO KE ZDRAVÍ 
A VITALITĚ
Každý jsme jiný: máme různou stavbu těla, životní styl i genetic-
ké dispozice a nacházíme se v různých životních fázích. Aby věci 
fungovaly konkrétně pro nás, musí být na míru. Právě takový je 
Metabolic Balance, unikátní program pro úpravu metabolismu 
a snižování hmotnosti. 

Vznikl na základě dlouhodobého odborného výzkumu. Je za-
ložený výhradně na individuální úpravě stravy, která dodává tělu 
pravidelně veškeré potřebné živiny. S Metabolic Balance dáte 
svému stravování správný směr a zároveň zvýšíte svou energii  
a psychickou pohodu.

Inspirujte se příběhem spokojené klientky, Petry Krajčinovič

Kolem pětačtyřicítky, kdy měla pětadvacet kilo navrch, se Petra Krajčinovič roz-
hodla, že se svou váhou bude bojovat. Proti ní byl jednak zpomalující se meta-
bolismus, jednak nevhodné metody a nedostatečné vedení ze strany výživových 
poradců. Nepomohlo samozřejmě ani to, že se ztrácela v množství nejrůznějších 
druhů diet a brzy už ani sama nevěřila tomu, že by se jí skutečně mohlo podařit 
zhubnout. „Vzpomínám na klíčový moment, který nastartoval změnu mého životního 
stylu. Když jsem se viděla na fotce z televizní obrazovky, kterou cvakla moje kamarádka. 
Chtěla vyfotit šperk, který mi zapůjčila do vysílání. Utrpěla jsem šok. Rozbrečela jsem 
se. Dostavily se ambivalentní pocity: ohromná úleva – konečně vidím pravdu a mocné 
zklamání – do čeho jsem se to „vyžrala“. 

Po pečlivém výběru, komu svěřím do rukou své zdraví, jsem našla Metabolic Balan-
ce – nejlepší program pro úpravu látkové výměny na trhu. Konečně jsem se dostala  
z bludného kruhu. Po letech jsem začala pořádně jíst a sportovat. Tělo je fantastický stroj 
s dokonale probíhajícími chemickými procesy, a právě Metabolic Balance je prostředek 
k jejich spuštění. Jím dobře, velmi chutně a tělu dodávám přesně to, co potřebuje. Po 
deseti měsících mám dole 25 kg, nebolí mě kolena a mám energie na rozdávání.“  

V čem se Metabolic Balance odlišuje od ostatních programů a diet? Od-
pověď tkví vlastně už v samotném názvu: jde o rovnováhu. „Dlouhodobě mi  
v hlavě rezonuje slovo balanc, rovnováha a v osobním i profesním životě se ji snažím 
nenásilně dodržovat,“ říká Petra. „A Metabolic Balance mohu všem jen doporučit.“ 

www.metabolic-balance.cz 
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Málokterý sýr je tak zdravý, dietní a přitom vý-
živný jako on. Stal se neodmyslitelnou součás-
tí většiny redukčních diet i jídelníčků silových 
sportovců. Je nesmírně variabilní a můžete ho 
jíst málem na sto způsobů. Kvalitní sýr cott-
age má na  svých 100 gramů jen něco málo 
přes 100 kcal a zároveň alespoň 11 gramů bíl-
kovin neboli proteinů. Tedy na to, jak velmi 
je dietní, dokáže výborně nasytit a dodat tělu 
dostatek bílkovin, které jsou během hubnutí, 
ale i  při budování svalové hmoty nezbytné. 
Ostatně, není žádným tajemstvím, že Cottage 
byl pro svůj kladný vliv na lidskou postavu ob-
líbený již v minulých staletích. Není tedy pře-
kvapením, že jej mezi šlechtici preferovaly především dámy.

3. RADOST
Ano, třetím bodem je pak skutečně radost ze života 
a z toho, co pro sebe děláte. Jakmile zvládnete první 

dny, odoláte neřestem v lednici a přehoupnete se do stavu, kdy 
se budete cítit lehčí a zdánlivá únava z nezdravých tuků pomine. 
Bude vás to bavit a dobíjet vám to baterky. Ten pocit je k nezapla-
cení a snažte si jej udržet také v těžkých chvílích. Ty se dozajista 
dostaví ke každému z nás.
Pokud se však budete radovat z výsledku – výsledek je pocit vnitř-
ní energie, zbavení se špatné pleti, únavy, úzkosti, bolesti hlavy 
a podobně, úbytek váhy je pouze vedlejším účinkem – budete mít 
radost ze života a chuť posouvat své hranice. Možná se i časem 
dáte na opravdu striktní, jen tekutý detox na pár dní, nebo za-
čnete cvičit.

CO TO ZNAMENÁ DIETA
Co je to dieta nejspíš není třeba vysvětlovat dopodrobna. Z před-
chozích řádek vám už ale asi zřetelně vyplývá na mysl, že známe 
diety dlouhodobé (třeba celoživotní udržování si kondice), ale 
i krátkodobé. Ty krátkodobé mají za následek většinou nechval-
ně známý jo-jo efekt. Jde o to, že rapidně snížíme ze dne 
na den příjem tuků a sacharidů a tělo si začne vytvářet zá-
soby z důsledku hladovění.
Kdekoho by mohlo napadat, že tedy i de-
tox může zapříčinit jo-jo efekt. To také zcela 
nepochybně může, pokud po něm opět za-
čneme baštit vše, na co přijdeme. Také 
pokud provedete jen jeden, určitě 
vás nespasí. Detox by se měl pro-
vádět pravidelně. Třeba každý 
měsíc. Říká se, že v  období 
úplňku je nejúčinnější. A ne-
jen, že se při něm v  tomto 
čase snadněji hubne, ale také otevírá 
naše vnitřní oko, tedy brány smyslů, o kterých jsme 
ani nevěděli, že je máme – jako je tvořivost, harmo-
nie, klid a mír, kreativita, schopnost milovat a sdílet, 
a podobně.
Já osobně slovo dieta nemám ráda. Když jej vyslo-
vím, hned si představím těch XY bojů, které jsem 
s ní úspěšně i neúspěšně sváděla. Ano, vždy se 
mi podařilo shodit nějaké to kilečko navíc, ale 
nikdy jsem pak nemohla jíst žádné pečivo, ani 
sladké. Což si myslím, že je z dlouhodobého 
hlediska hloupost.

Dieta by neměla být krátkodobá, abychom 
za měsíc hubli například o dvacet kilo. Celoži-
votní změna životního stylu, to je ten správný 
název pro nechvalnou dietu. Namísto mučení 
jde o to, že víte kdy, co a jak máte jíst a drží-
te se toho. Když si pak jednou za týden do-
přejete něco „zakázaného“, nic se nestane. 
Nepřiberete z  jednoho rohlíku, ani z  jedné 
čokolády. Vždy si ale pamatujte, že zde pla-
tí pravidlo „všeho moc škodí a zlatá střední 
cesta“. Tedy nehladovět, ale ani nemít dopřá-
vací dny moc často, jste-li ten typ, co opravdu 
přibírá i z toho, že se nadechne při procházce 
kolem cukrárny.

Určitě již správně tušíte, že pokud začnete pravidelně provádět 
detoxikaci těla, bude se vám čím dál méně chtít vracet k přejídá-
ní se a k nezdravému životnímu stylu. Ten pocit lehkosti, přívan 
energie a vnitřní štěstí vás naplní. Avšak detox není dieta. To by 
bylo přeci jenom z dlouhodobého hlediska drastické a škodlivé. 
Ale je to cesta, jak začít dělat něco zdraví prospěšného pro vaše 
tělo, a jak celoživotně změnit životní styl, nikoliv jen držet dietu. 
Již jen z těch slov „držím dietu“ vyplývá, že ji jednou zase budete 
muset pustit. Nedržte ji tedy. Nedržte ani sebe na uzdě. 
Dietování, správně řečeno změna stravování a  životního stylu, 
spočívá v  tom, že máte ve  všem balanc. Udržujete rovnováhu 
mezi zdravými a méně zdravými potravinami, ale víte, že těch 
prospěšných konzumujete víc. V harmonii máte také příjem a vý-
dej. To, co dostanete do vašeho těla, také aktivně vydáte – tedy 
máte dostatek pohybu. Ale umíte si udělat i tzv. „den prase“, dát 
si dortík a relaxovat s nohama na gauči. Protože vše v životě by se 
mělo vyrovnávat a zapadat do sebe – jako Jin a Jang. Jen si dejte 
pozor na to, abyste si v duchu neomlouvali tyto lenošivé dny a do-
přávání si nezdravých potravin příliš často.
A víte, v čem je ten zásadní rozdíl? Dieta se drží „od pondělka“, 
ale se změnou svého životního stylu lze začít hned teď!

A ZPÁTKY K DETOXU ANEB PROČ JE 
VŽDY ZAPOTŘEBÍ?
Abychom si to shrnuli. Detox je zdraví prospěšná pro-
cedura, která pomáhá udržovat v  kondici naše játra, 

střeva a ledviny. Ty mají na starost od-
plavování toxických a  škodlivých 
látek. Mimo jiné jsou prospěšné 

také pro tvorbu různých vitamínů, 
pro náš krevní oběh, práceschopnost 

metabolismu a  našeho zažívání, a  další 
důležité činnosti.
Detoxikací získáme správně fungující 

životně důležité orgány, hezčí pleť 
(pozor na samém začátku procesu 
vnitřního čištění se, se může pleť 

nejdříve podstatně zhoršit, i přes ni to-
tiž odvádíme škodlivé látky), dále pocit 
spokojenosti, lehkosti, přísun nového 

druhu energie a  životního elánu a  třeba 
i nějaký ten úbytek na váze.

Detoxikaci je vhodné provádět v pravidelných 
intervalech, ale nedržte detox příliš dlouho. 

Stejně jako nedržte diety. Je jasné, že když něco 
držíme, musíme to jednou i pustit. Lepší je změnit 
způsob stravování se, a celkově životní styl.
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S hubnutím  
a celulitidou 
nám skvěle 

pomohou fitness 
legíny. 



Modelujte a tvarujte postavu 
s legínami Solucel

Pomáhají při řešení celulitidy 
Výsledky již po 5 týdnech – objemové úbytky 3–6 cm
Zajišťují aktivní lymfodrenážní a odtučňovací mikromasáže
Pohodlné na nošení pod každý oděv po celý den nebo při nočním spánku

FUNKCE
Kombinace stříbra, mědi a uhlíku vetkaných společně s jemnou bavlnou, 
jež jsou v kontaktu s pokožkou, obdarovávají tento výrobek bakteriostatickými 
vlastnostmi, stimulují krevní oběh a podporují látkovou výměnu. 

ÚČINKY POUŽÍVÁNÍ
n�redukce nevzhledné kožní celulitidy
n�odvodňující a zeštíhlující masáž
n�účinek v modelaci břicha, hýždí a nohou
n�aktivní lymfodrenážní a zeštíhlující masáž 

Při nákupu legín navíc akce: Bederní pás KineTex 
v hodnotě 999 Kč ZDARMA!

www.solucel.cz

Modelujte a tvarujte postavu 

Zajišťují aktivní lymfodrenážní a odtučňovací mikromasáže
Pohodlné na nošení pod každý oděv po celý den nebo při nočním spánku

Při nákupu legín navíc akce: Bederní pás KineTex 
ZDARMA!
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IMUNITNÍ  
SYSTÉM, 
OBRÁNCE  

NAŠEHO ZDRAVÍ
IMUNITNÍ SYSTÉM, ČASTO DISKUTOVANÉ TÉMA. PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? 

IMUNITNÍ SYSTÉM JE TAKOVOU „BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBOU“ NAŠEHO 
ORGANISMU. JEHO HLAVNÍM ÚKOLEM JE NEPŘIPUSTIT OHROŽENÍ ORGANISMU. 
MUSÍ BÝT VŽDY SCHOPEN SE SPRÁVNĚ ROZHODNOUT, ZDA BÍLKOVINA V NAŠÍ 
STRAVĚ, BAKTERIE, PYLOVÉ ZRNKO, NÁDOROVÁ BUŇKA ČI JINÁ LÁTKA V TĚLE 

UŠKODÍ ČI NIKOLIV. POKUD SE ROZHODNE, ŽE ANO, PAK MUSÍ PROTI TÉTO 
LÁTCE BOJOVAT. POTÉ SI ZAPAMATOVAT INFORMACE O TOMTO AGRESOROVI 

A ULOŽIT SI JE DO PAMĚTI, ABY JEJ MOHL PŘI DALŠÍM NAPADENÍ ZLIKVIDOVAT. 
TAKTO JE TO VŠAK VELICE JEDNODUŠE ŘEČENO. PRÁCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU 

JE NEOBYČEJNĚ SLOŽITÁ, VYŽADUJE PŘÍTOMNOST MNOHÝCH ENZYMŮ, 
SPRÁVNOU KOORDINACI RŮZNÝCH TYPŮ BUNĚK A FUNKCI INFORMAČNÍCH 

KANÁLŮ, KTERÉ VŠECHNY BUŇKY DOKÁŽOU ZMOBILIZOVAT. A OBZVLÁŠTĚ TEĎ 
V ZIMĚ DOSTÁVÁ NÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM POŘÁDNĚ ZABRAT.

Zdravý životní styl  Zima 2019 | 21
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Z
Zjednodušení jeho popisu nám 
však stačí k  tomu, abychom 
pochopili, že špatně fungující 
imunitní systém znamená vol-
né pole působnosti pro různé 
bakterie, infekce a  následné 
chronické onemocnění, a v ne-
poslední řadě i pro vznik onko-
logických onemocnění. Imunit-
ní systém dnes již chápeme jako 
zdroj života v  nejširším slova 
smyslu, protože mluvíme o cel-
kovém stavu organismu, který 
negativní změnou může vést až 
k ohrožení života.
Obecně můžeme poruchy imu-
nity rozdělit do  pěti hlavních 
kategorií – snížená rezistence 
k infekcím, autoimunitní choro-
by, alergie, vleklý zánět a onko-
logické onemocnění. Všechny 
tyto onemocnění se pak mohou 
navzájem propojovat, protože jakmile je imunitní systém 
narušený, je velice jednoduché naše tělo napadnout. Samo-
zřejmě ale s tím souvisí i další problémy – pokud tělo řádně 
nefunguje, začnou nás bolet klouby, lámat se nehty, začneme 
mít problémy s pletí i vlasy. Prostě nic není tak, jak by mělo 
být… To znamená, že náš imunitní systém si více než cokoli 
jiného zaslouží naši pozornost a péči.

NA PODPORU IMUNITY…
Imunitní systém může být narušen mnoha faktory, ať už je 
to nesprávná výživa, stres, špatný psychický stav, negativní 
emoce, nepřiměřená fyzická zátěž nebo užívání někte-
rých syntetických léků. 
Imunitní systém musíme tedy chránit, ale také systema-
ticky jeho činnost zvyšovat.
Jak to udělat? Můžeme začít třeba tím, že začneme ze 
svého okolí vyřazovat syntetické látky a  nahrazovat 
je přírodními. Co se týče výživy, 
zařaďte do jídelníčku potraviny 
plné vitamínů, antioxidantů, 
minerálů nebo vlákniny, aby 
vám probudily imunitní sys-
tém z „lenivého“ stavu a chrá-
nily váš organismus po celý den 
a zabránily tak vzniku civilizač-
ních chorob i  jiných závažných 
onemocnění.
Statistiky jsou neúprosné a  infor-
mují nás o  neustálém nárůstu civili-
začních onemocnění. Počtem úmrtí 
na  onkologické a  kardiovaskulární 
onemocnění se naše země řadí mezi 
„špičku“ v Evropě. Alergie jsou dnes 
problémem téměř každého člověka, 
ať už je to dítě nebo dospělý. A vět-
šina těchto onemocnění vznikla v dů-
sledku oslabení imunitního systému. 
A co tedy konkrétně máme pro posílení 
imunity udělat?

VYZKOUŠEJTE  
SOLNOU JESKYNI
Sůl obsažená ve  vzduchu sol-
né jeskyně  uvolňuje zanícené 
dutiny  tím, že zklidňuje zdu-
řelé sliznice, kterými jsou prů-
chody do  dutin ucpané.  Děti 
se zastydlou rýmou  (tzv. sinu-
sitida), které navštěvují sol-
nou jeskyni,  vycházejí po  3/4 
hodině s tekoucí nudlí u nosu, 
díky uvolnění průchodnosti 
dýchacích cest.   Sůl obsažená 
ve vzduchu solné jeskyně také 
pomáhá na ekzémy a astma.
Proč doporučují lékaři nemoc-
ným s  kožním onemocněním, 
plicním onemocněním, alergi-
kům, astmatikům atd. pobyt 
u moře? Je to proto, že je moř-
ský vzduch nasycený solí a  mi-
nerály, které při koupeli v moři 

ulpívají také na kůži. Zároveň se však obecně všem nemocným 
nedoporučuje pobyt na ostrém slunci, proto jsou právě solné 
jeskyně ideálním řešením.
Právě kvůli zmiňované teplotě, která se v solných jeskyních 
pohybuje okolo 25°C je pobyt v jeskyni vhodný i pro těhot-
né ženy, stejně tak pro matky s dětmi již od dvou měsíců. 
Díky speciální cirkulaci vzduchu a  jeho čištění, je vzduch 
vždy čistý a zbavený všech bakterií. A pokud nemáte nikde 
ve svém okolí solnou jeskyni? Potom můžete vyzkoušet do-

mácí solnou jeskyni, či domácí inhalátor mořské 
soli, které vám také při posílení imunity velmi 

pomohou.

BETA-GLUKANY 
V posledních letech se jedná o velice použí-
vanou látku, jejíž obliba právem stále stou-
pá. Glukany jsou polymery glukózy a jsou 

stavební součástí buněčných stěn některých 
hub (nejčastěji používaná je hlíva ústřičná, 
pro zajímavost uveďme i  populární reishi, 

maitaké a  šitaké), kvasinek (pekařské či 
pivovarské kvasnice), mořských řas či obi-

lí (zrno ječmene a ovsa). Beta-glukany 
jsou pak tou „správně“ zřetězenou 

formou glukanů (1,3 1,6), která je 
nositelem účinku. Často se setkává-
me se sušenými rozemletými plod-

nicemi hub bez standardizace obsa-
hu betaglukanu. Ve srovnání s tím se 

mnohem efektivněji jeví přípravky čiš-
těné, standardizované. Mechanismus 

účinku spočívá ve  vazbě na  receptory 
CR3 na  makrofázích, neutrofilech, NK 

buňkách a  některých lymfocytech, které 
jsou pak při současné vazbě komplementu 

silně aktivovány. Betaglukany jsou určeny 
k  dlouhodobějšímu užívání a zajímavostí je, 
že ve formě sirupů, či želatinových bonbonů 
jsou určeny už pro děti od tří let.

Imunitní systém může být 
narušen mnoha faktory, ať 
už je to nesprávná výživa, 

stres, špatný psychický 
stav, negativní emoce, 

nepřiměřená fyzická zátěž 
nebo užívání některých 

syntetických léků. 
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Chcete zatočit 
s chřipkou a nachlazením?

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

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

LÉČIVÉ ZÁBALY MAMAVIS – PRIESSNITZŮV ZÁBAL, 
SUCHÝ ZÁBAL
Skvělý při horečce, nachlazení, chřipce, či zánětu průdušek

www.zdravibezchemie.cz

LÉČIVÉ ZÁBALY MAMAVIS – PRIESSNITZŮV ZÁBAL, 

Skvělý při horečce, nachlazení, chřipce, či zánětu průdušek
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jeskyně v domácím prostředí, čistí vzduch na 100% 
přírodní bázi a zároveň ho ionizuje. Stačí jen 
zapnout do zásuvky a čerpat ozdravnou sílu solné 
jeskyně po neomezenou dobu. 

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

LÉČIVÉ ZÁBALY MAMAVIS – PRIESSNITZŮV ZÁBAL, 
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www.zdravibezchemie.cz

LÉČIVÉ ZÁBALY MAMAVIS – PRIESSNITZŮV ZÁBAL, 

Skvělý při horečce, nachlazení, chřipce, či zánětu průdušek

www.prirodniprevence.cz www.prirodniprevence.cz
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A jaký má Beta glukan účinky?
• Posiluje obranyschopnost organismu
• Podporuje tvorbu bílých krvinek
• Zmírňuje stárnutí
• Má antioxidační účinky
• Má hojivé účinky
• Napomáhá ke snížení hladiny cholesterolu
• Bojuje proti sepsi
• Pomáhá v boji proti rakovině
• Je vhodný i pro děti do tří let, buď ve formě sirupu, nebo 

ve formě želatinových bonbonů.

VITAMÍNY
Potřeba vitamínů je u  zdravého jedince plně kryta denním 
příjmem potravy. Potřeba jejich doplňování vyvstává typicky 
jednak v období respiračních infekcí, jednak při odchylkách 
v příjmu potravin (např. lidé s poruchou příjmu potravin nebo 
lidé cíleně vynechávající některou složku potravy).
VITAMIN C (KYSELINA ASKORBOVÁ) – zajišťuje mimo jiné 
normální funkci B- a T-lymfocytů. Jeho spotřeba se zvyšuje 
v průběhu infekcí. 
Příjem vitamínu C je na  v  zimě nutností. Pokud se chce-
te cítit fit a omezit možnost nachlazení, tak navyšte pří-
sun “céčka”. Obvyklá denní dávka by měla být okolo 
80-120 mg denně, v období chřipek se nebojte navýšit až 
na 500 mg. Vitamín C navíc pomáhá s uchycením kolagenu 
v potřebných místech nejen pohybového aparátu, ale také 
pleti a kůži), jeho doplňování je tedy opravdu nezbytné, 
protože kolagen je obzvláště v zimě nesmírně důležitý. 

KOLAGEN
Nesmíme zapomenout na to, že tělo je v zimě nejen náchyl-
né k nemocem, ale i velmi křehké a ztuhlé. Stačí uklouznout 
po mokrých listech nebo ledu a pohroma je na světě. A  jak 
si řekneme dále, pohyb je pro funkčnost imunitního systému 
velmi důležitý. Stejně jako pohybový aparát, tak i pleť a vlasy 
ale potřebují v zimě dostatečný přísun kolagenu. Díky dostat-
ku kolagenu se můžete zbavit suchosti kůže a vlasů či křeh-
kosti pohybového aparátu. 

Musíme si uvědomit, že po 40. roce života se tvorba kolage-
nu zastaví. Proto je potřeba ho pravidelně doplňovat. Pokud 
kolagen nedoplníme, může se stát, že naše pokožka, nehty 
a vlasy ztratí veškerou energii. Co nás při nedostatku kolage-
nu čeká?
• suchá kůže kolem očí
• suchá kůže na hlavě a svědivost
• suchá místa na kůži, suchá šupinatá kůže
• lupy
• lámavé nehty
• hluboké vrásky
Chraňte své tělo – budete spokojenější.
Pokud se chcete vyhnout negativním projevům  
chladného počasí, tak musíte dodat tělu ten nejlepší 
možný kolagen.

A CO DALŠÍHO TĚLO POTŘEBUJE?
ZINEK – jako imunostimulant je nejčastěji užíván při re-
spiračních infekcích v kombinaci s jinými látkami, zejmé-
na vit. C. Často v  cucavých pastilkách pro zvýšení lokál-
ního účinku. Ve vysokých dávkách může působit naopak 

imunosupresivně. Opatrnosti je potřeba i při ledvinových 
onemocněních. Jelikož je zinek vstřebáván obdobnou 
cestou jako železo, jeho dlouhodobé užívání může vést 
k anémii. 
Z  dalších vitamínů a  prvků, které podporují správnou 
funkci imunitního systému, se často používá vitamin D3 
a selen. V dnešní době se již z důvodů vzájemných interak-
cí mezi jednotlivými složkami tzv. „kompletních multivita-
minů“ ustupuje směrem k několikasložkovým přípravkům, 
jejichž užívání nepřináší ono riziko vzájemného ovlivňová-
ní jednotlivých složek. Dlouhodobé nadužívání vysokých 
dávek vitamínů se nedoporučuje.

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

NUKLEOTIDY 
Ty opět řadíme mezi imunonutriční doplňky. Slouží jako zdroj 
tvorby leukocytů v  období jejich zvýšené potřeby, infekce. 
V ČR velmi oblíbený přípravek užívaný ve formě cucavých tab-
let obsahuje směs nukleotidů, aminokyselin a oligopeptidů. 
Mechanismus účinku však není zcela znám. Pochází z hovězí 
krve. 

PROBIOTIKA
Ta jsou více než mezi imunostimulanty řazena mezi imuno-
nutriční doplňky. Stejně tak, jako aminokyseliny nebo ome-
ga 3/6 nenasycené mastné kyseliny, které slouží jako stavební 
součásti pro tvorbu aktivních látek imunitního systému, jsou 
i probiotika vnímána spíše jako významný předpoklad dob-
rého fungování imunitního systému. Probiotika jsou norma-
lizátory střevní sliznice, čímž ochraňují před přerůstáním pa-
togenní mikroflóry. K narušení střevní flóry dochází nejčastěji 
při užívání antibiotik. Obnovení mikroflóry tak může být uži-
tečné při zabránění opakovaných infekcí. Nadto jsou u pro-
biotik popsány i konkrétní specifické pozitivní role v imunit-
ním systému. Jednotlivá probiotika se v lékárně liší jak počtem 
probiotických kmenů, tak jejich celkovým obsahem. 
PROBIOTIKA PRO DĚTI 
Probiotika jsou samozřejmě důležitá i pro děti. 
Hned po  klasickém porodu je však novorozenec vystaven 
enormnímu vlivu nových faktorů – patogenů a dalších nežá-
doucích vlivů, před nimiž je třeba ho ochránit. Velmi křeh-
ká jsou miminka narozená předčasně nebo císařským řezem. 
Stejně jako ta, která nejsou kojena mateřským mlékem, jež 
u  zdravé matky přirozeně obsahuje ochranné látky Jednou 
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Až 70 % buněk 
imunitního systému  

se nachází právě ve střevě. 



www.biopron.cz

den 204

den
293

den 758

Vaše denní 
dávka Života

Prvních 1000 dní je zásadních
pro zdravý vývoj dítěte a ovlivňuje celý jeho život.

Pro Vás 
a Vaše dítě.

Komplexní podpora 
střevní mikrobioty 
a imunitního systému

Optimální kondice 
dítěte a matky 
během těhotenství

Správný vývoj střevní 
mikrobioty a imunitního 
systému

(den 0-270) (den 271-635) (den 636-1000)
Baby+Pregna+ Kids+

Biopron/8/2019/35CZ

Doplňky stravy. S obsahem vitamínů D, B6, C nebo kyseliny listové pro normální funkci imunitního systému.
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z cest je obohatit jejich výživu o ty správné probiotické kmeny 
a významné nutrienty na podporu obranyschopnosti a vývo-
je, které jsou určené speciálně pro dané období. Důležitý je 
správný koncept pro prvních 1000 dní nového života.

Střevní mikrobiota, množství a diverzita prospěšných bakterií, se 
stabilizuje kolem 3. roku života. V této době dítě začíná navště-
vovat dětské koutky, školky a jiná zařízení, proto je důležité, aby 
sem přicházelo už odolné a úspěšně tak pokračovalo v rozvoji 
tzv. adaptivního neboli získaného imunitního systému.  Zejména 
rodiče, kteří mají více malých dětí, ví, jak snadné je přinést si 
z podobných zařízení domů bacily a rozšířit je po celé rodině. 
Střevní mikrobiota může být narušená užíváním antibiotik, 
akutními trávicími obtížemi i změnami v jídelníčku nebo odsta-
vením od mateřského mléka. Doplňování probiotik, která udr-
žují přirozenou rovnováhu střevního mikrobiomu, je důležité 
pro to, aby naši nejdražší dostali silný a kvalitní základ, jenž je 
bude ovlivňovat po celý život. Výzkumy vývoje střevní mikro-
flóry ukazují, že období nejranějšího věku života je zásadní pro 
vytvoření základu budoucího zdraví jedince. Čím větší množství 
prospěšných bakterií osidluje dětský mikrobiom během prvních 
let života, tím zdravější jedinci z nich vyrostou. 

IMUNITNÍ ZÁZRAKY
Před pár lety nikdo z nás neslyšel o tajuplné bylině severoame-
rických indiánů echinacea s poetickým českým názvem třapat-
ka. Dnes je jí všude plno a ne nadarmo. Stimuluje totiž buňky 
imunitního systému, které jsou klíčové v boji s infekcemi. 
Koupit si ji můžete v různých formách. Doporučuje se brát ji 
denně jako prevenci a při prvních příznacích příjem zvýšit. Umí 
totiž i urychlit vypořádání se s nemocí už propuknutou. Mezi 
účinné hity se řadí i rakytník řešetlákový, který má 10x více vita-
minu C než pomeranč, a jejž užívali dokonce ruští kosmonauti! 

BYLINKY PLATÍ STÁLE…
Dáte si rádi šálek čaje? Děláte dobře, čaj je totiž skvělý způ-
sob, jak zabít více much jednou ranou. 
Zaprvé do sebe dostanete spoustu zdraví svědčících látek vcel-
ku příjemnou formou, zadruhé tím paralelně odškrtáváte po-
líčka v denním pitném režimu a zatřetí vás příjemně zahřeje. 
Vyzkoušejte českou klasiku, jako je šípkový nebo kopřivový 
čaj. Ale můžete se i porozhlédnout po světě – Egypt vás může 
inspirovat svým čajem karkade (ibišek), Indie zázvorem, Čína 
svým čajem zeleným a Inkové lapachem. 

RÁNO ČAGU A VEČER REISHI
Méně známými pomocníky pro posílení imunity jsou houby čaga 
a reishi. V hlubokých sibiřských lesích roste magická houba, kte-
rou najdete na jedné bříze z tisíce. Chaga zraje desítky let. Ka-
ždou dávkou tak uvolníte trošku kouzelné síly přírody a esence 
čistého lesa. Množství minerálů, enzymů a antioxidantů ve vás 
probudí skrytou energii. Obsahuje živiny, které zvyšují počet bí-
lých krvinek tím, že podporují tvorbu lymfocytů, monocytů, ne-
utrofilů, bazofilů a eozinofilů, což tělu umožňuje bojovat proti 
vetřelcům, jako jsou viry, bakterie, kvasinky a plísně. Čaga obsa-
huje širokou řadu účinných látek. Nejcennější obsahovou skupi-
nou jsou polysacharidy z řady glukanů, které podporují imunitu.
Reishi prastaré taoistické spisy ji nazývají houbou nesmrtelnos-
ti. Mudrci jí připisují nejen množství zdraví prospívajících účin-
ků, vysoce oceňovali i její vliv na podporu inteligence, emoční 
a duševní rovnováhy. Houba reishi se v tradičním čínském by-
linkářství používá již tisíce let na zpomalení stárnutí, podporu 
imunity a lepší srdeční činnost. Pokud budete tyto dvě houby 
kombinovat, uděláte pro svůj imunitní systém to nejlepší…

VYZKOUŠEJTE ŽENŠEN
Pravý imunitní zázrak, to je ženšen. Účinky ženšenu pra-
vého jsou známy již více než 5000 let. Zápisy z tohoto ob-
dobí dokumentují, že  tradiční čínská medicína používala 
tento neobyčejný kořen jako zdroj vitality, síly, zdatnosti 
a dlouhého života. Již samotný název „ženšen“ znamená 
v čínštině „kořen života“, v českém překladu také známý 
jako Všehoj.
Císařský lékař Li Shi Chen napsal: „Ženšen posiluje 5 život-
ně důležitých orgánů: játra, srdce, slezinu, plíce a ledviny, 
protože harmonizuje energii Yin a Yang. Posiluje energii 
a krev. Ženšen zklidňuje ducha a zahání strach. Je to moc-
né sedativum vědomí („Shen”). Jeho dlouhodobé užívání 
posiluje organismus a prodlužuje trvání života.“
Existuje více druhů ženšenu, například americký, pětilistý, 
japonský nebo sibiřský. Žádný z nich ovšem nelze nazývat 
v užším slova smyslu ženšenem.  A žádný z nich nemá pro-
kázané stejné účinky jako ženšen pravý, vypěstovaný v Ko-
reji. Když byla ještě Korea jednou z  provincií Číny, byla 
tato výjimečná kvalita vyhrazena jen pro čínského císaře. 
Jeho lékaři mu předepisovali ženšenovou kúru nejvyšší 
kvality pouze z korejské provincie.
Ženšen pravý obsahuje na 180 silně účinných látek, které se 
nazývají saponiny. Jedinečnost ženšenu pravého je v tom, 
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Působí komplexně, dodají lidskému organismu přesně to, co potřebuje. 

Jedinečné složení s celým komplexem cenných látek dává  
houbám mimořádnou schopnost posilovat organismus.

Objednávky: www.medicinashop.cz | info@chaganela.cz | tel.: 601 385 966

Funkční houby, váš ochranný štít 

Přirozený zdroj výživy na buněčné úrovni.
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že všechny tyto látky jsou 
účinné, žádná z  nich není 
jedovatá a  jejich účinky se 
vzájemně vyvažují tak, že 
společně naplňují definici 
adaptogenu. Tato kombi-
nace se nevyskytuje u žád-
né jiné rostliny. Ženšen 
pravý patří k  nejstudova-
nějším rostlinám na  světě, 
a  proto existuje enormní 
množství vědecké litera-
tury pojednávající o  jeho 
působení na lidský organi-
smus i zvířata. 

NAŘEDĚNÁ OBRANA
Homeopatie vzbuzuje zá-
sadně protikladné postoje: 
buď ji šmahem odmítáte 
jako šarlatánství, anebo 
ji uznáváte jako účinnou alternativ-
ní léčebnou metodu. Pokud patří-
te do  té druhé skupiny, i  ,kouzelné 
kuličky‘ jsou připraveny pomoct vám 
posílit vaši imunitu. 
Homeopaté doporučují v období rizi-
ka zvýšeného nebezpečí nákazy po-
užívat preventivně Oscillococcinum, 
stačí jednou týdně jednu dávku. Když 
už nemoc vypukne, je nejlepší pora-
dit se svým homeopatem, u této me-
tody je totiž léčba takřka vždy zcela 
individuální. 

HEJBEJTE SE KOSTI MOJE…
Když je v dobré kondici tělo, je v dobré 
kondici i  jeho imunita. Nemusíte hned 
začít běhat maraton, stačí, když si tři-
krát týdně zacvičíte, budete víc chodit 

pěšky nebo jezdit na  kole, 
občas si zaplavete. Jak již 
bylo ale řečeno výše, aby vše 
fungovalo, jak má, musí být 
vaše klouby v  pořádku a  je 
nutné jim dodat dostatečný 
přísun kolagenu.

POHODA  
JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ 
Psychika a zdravý životní styl 
jsou pro schopnost vašeho 
těla bránit se zákeřným virům 
a  bakteriím zcela zásadní. 
Můžete do sebe sypat vitami-
ny i minerály lopatou, zapíjet 
to hektolitry zázračných čajů, 
vybíhat každé ráno po  os-
mihodinovém spánku do par-
ku, sprchovat se studenou 
vodou, ale když vám bude 

mizerně na duši, stejně vás, něco‘ sklátí. 
Takže poslední bod desatera je: pra-
cujte na  tom, abyste se cítili dobře. 
Obklopujte se lidmi, které máte rádi, 
věcmi, které se vám líbí, a  dělejte to, 
co vám přináší radost. Milujete pova-
lování se ve  vaně? Tak hned cestou 
z  práce si kupte v  drogerii nějakou 
oblíbenou relaxační koupelovou sůl 
a  doma se naložte. Pleťte, tan cujte, 
skládejte puzzle, čtěte detektivky, jak je 
libo. Máte večer chuť na víno? Sklenička 
dobrého vína – pokud nemáte nemoc-
ná játra, nejste alkoholik nebo těhot-
ná – ještě nikomu neublížila. Ostatně 
některé výzkumy tvrdí, že malé dávky 
alkoholu dokonce podporují imunitu 
a že látka quercetin obsažená ve víně ji 
přímo zvyšuje. Na zdraví!

Některé výzkumy 
tvrdí, že malé 

dávky alkoholu 
dokonce podporují 
imunitu a že látka 
quercetin obsažená 

ve víně ji přímo 
zvyšuje. Na zdraví!
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PEČUJEME 

O PLEŤ 
V ZIMĚ

V ZIMNÍM OBDOBÍ NAŠE PLEŤ OPRAVDU TRPÍ. NA VINĚ JSOU NEJENOM 
TEPLOTY POD BODEM MRAZU, KTERÉ PŘÍMO ÚTOČÍ NA NAŠI ODHALENOU 

TVÁŘ. VELKOU NEPLECHU NADĚLÁ I STŘÍDÁNÍ TEPLOT, TEDY PŘECHOD 
Z TEPLA DO ZIMY. ABY ŠKODY NEBYLY NENÁVRATNÉ, MUSÍME SVÉ PLETI 

VĚNOVAT NÁLEŽITOU PÉČI. 
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ZZimní péče o pleť je velmi důležitá a spe-
cifická. Přechody z mrazu do vyhřáté míst-
nosti na  pleť skutečně nepůsobí nejlépe 
a její celkový vzhled pak nemusí být zrov-
na ideální. Nízké teploty a teplotní rozdíly 
způsobují na  pokožce pocit napětí, pále-
ní a  tvoření šupinek. Pobytem v  místnos-
tech s  ústředním topením navíc dochází 
k  dehydrataci pokožky, čímž kůže ztrácí 
elastičnost a dochází tak k  jejímu rychlej-
šímu stárnutí. Následkem těchto vlivů jsou 
vrásky a popraskané žilky. Je tedy na nás, 
abychom se snažili nepříjemné účinky zimy 
na pleť co nejvhodněji minimalizovat.

PÉČE O TVÁŘ A RUCE
V létě užívané nemastící přípravky vyměň-
te za  mastnější krémy. Vhodné je zvolit 
péči přímo určenou pro zimní období, 
která obsahuje též UV filtr. Samozřejmě je 
dobré řídit se dle typu vaší pleti. Pokud ji máte sušší, krémy 
určené pro mastnou pleť nebudou dobrou volbou. Krém apli-
kujte nejen na tvář, ale také na krk a dekolt.
Nepoužívejte pleťové vody s alkoholem, aby nedošlo k další-
mu vysušení pleti. A večer se neopomeňte odlíčit, ať již odli-
čovacím mlékem, olejem či pěnou.

NEOPOMÍNEJTE HYDRATACI
Z důvodu výše zmíněné dehydratace pleti je nutné denní použí-
vání hydratačního krému. Můžete jej bez obav používat i v zimě. 
Je pověrou, že „tlačí“ vodu do buněk a ty pak pod vlivem mrazi-
vého počasí praskají. Je dobré používat především ty přípravky, 
které obsahují aloe vera, kyselinu hyaluronovou, glycerin a moř-
ské řasy.  Nenechte se rovněž mýlit tím, že váš typ pokožky hyd-
rataci nepotřebuje. Dehydrovaná pleť může být jak pleť suchá či 
smíšená, tak i mastná. U suché pleti je však navíc potřeba, 
aby hydratační krém obsahoval i  lipidy a esenciální 
mastné kyseliny, které by ji regenerovaly.

DOPŘEJTE PLETI VÝŽIVU 
V zimě jsou doporučovány i výživné krémy. Ide-
ální jsou krémy s obsahem vitaminů A a E nebo 
ovocných kyselin, a samozřejmě s UV filtrem. 
Sezamový olej, bambucké máslo, výtažek ze 
slunečnicových semínek, z avokáda či z hroz-
nových jadérek jsou pro vaši pleť příjemným 
bonusem. Tyto krémy jsou vhodné zvláště 
pro ty z vás, které žijí ve městě a jejichž pleť 
je každý den zatěžována smogem. Právě 
vitamíny A, E a C působí jako antioxidanty, 
což znamená, že čistí pokožku.
Zapomenout nesmíme ani na  kolagen, 
který funguje především jako vysoce 
účinný pomocník v boji proti vráskám. 
Stačí se podívat na  příbalové letáky 
moderních sér a  krémů a  určitě ho 
ve složení najdeme. Jeho využití v kos-
metických produktech je převratným 
objevem v  dějinách kosmetologie. 
Úspěšně se dá použít také na vla-
sovou pokožku a  na  vlasy. 

Jsou-li vlasové kořínky odumřelé, nepomůže 
jim už nic, ale pokud jsou pouze neaktivní, 
může být obnovena jejich správná činnost. 
Kolagen pronikne až k  vlasovým cibulkám, 
působí na  růst vlasů, odstraňuje jejich lomi-
vost, zplihlost a suchost, likviduje lupy. Výsled-
ky působení kolagenu na kůži hlavy jsou vidět 
po několika týdnech.

SPECIÁLNÍ OŠETŘENÍ BB GLOW
Novinkou na trhu kosmetické péče je BB Glow. 
Jedná se o patentované peptidové komplexy, 
které působí nejen proti příznakům stárnutí 
pokožky, ale také zesvětlují hyperpigmentaci 
a  tmavé kruhy pod očima. Hydratující a  vy-
rovnávající rostlinné látky působí jemně proti 
zarudnutí, zvětšeným pórům a  nečistotám. 
Pleť získá trvale svěží vzhled díky dlouhodobě 
působícím účinným látkám, které mají na pleť 
vyrovnávací, hydratační a  zpevňující účinek, 

dále zesvětlují pigmentace a působí proti vzniku dalších pigmen-
tací. Lehké oxidy železa a malý podíl dioxidu titaničitého se po-
starají o bezprostřední zakrytí pigmentací a o to, že pokožka září. 
Trvalým se tento výsledek stává díky aplikaci formou kúry. O po-
kožku se tak pečuje intenzivně a až v dalších měsících se zakrývají-
cí oxidy železa odbourávají během přirozené látkové výměny pro-
bíhající v pokožce. V této době již obsažené látky s dlouhodobým 
působením své dílo odvedly a pleť září zevnitř.

NEPODCEŇUJTE PLEŤOVÉ MASKY
Jednou týdně si dopřejte výživnou masku, která dodá kůži živiny 
v koncentrované formě. Pokud jste během dne daly přednost 
používání výživných krémů před hydratačními, je velmi nutné 
dopřát vaší pleti hydratační masku alespoň dvakrát do týdne.

POZOR NA ČERVENÁNÍ
Časté přecházení ze zimy do tepla, či opačně, 

způsobuje červenání tváří. To je způsobe-
no stažením cévek v  podkoží, když jste 
v chladnu. Když přijdete do tepla, cévky 
se roztáhnou. Pokud tento proces opa-
kujete často, může dojít k dlouhodobé-
mu začervenání pokožky. Pro tyto účely 
jsou určené speciální krémy.   Zčervena-
lou pokožku můžete i zamaskovat: pod 
podkladový make-up naneste korektor 
zbarvený do  zelena, jenž neutralizuje 

červené žilky, což má za následek optické 
sjednocení pleti. Nezapomínejte však, že 

základem péče o pleť je její správné čištění. 
Jakékoli kosmetické přípravky nejsou k niče-

mu, když je nanášíme na pleť vyčištěnou špatně 
nebo vůbec. Nejdůležitější je čištění ranní a večer-

ní. Jen tak pronikne nanesený noční či denní krém 
tam, kam proniknout má, aby dodal pleti správnou 

výživu. Začněte odlíčením, pokračujte peelingem 
(maximálně 2 týdně), to-

nizací pleti a tento 
rituál zakonče-
te nanesením 
krému na pleť. 
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Jednou týdně 
si dopřejte 
výživnou 
masku, 

která dodá 
kůži živiny 

v koncentrované 
formě. 
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POZOR NA SLUNÍČKO
Pokud trávíte zimu na  horách, neza-
pomeňte se ochránit před účinky slu-
níčka. K tomu jsou určené krémy s UV 
faktorem, vaše oči ocení sluneční brýle.

POZOR NA OČI
Najděte si vhodný krém k ošetření očních 
partií. Ty jsou velmi citlivé, a proto si vyža-
dují zvláštní pozornost. Oči samotné by 
vám ideálně na horách měly chránit 
kvalitní sluneční brýle.
A pokud chcete pro své oční oko-
lí opravdu něco udělat, 
vyzkoušejte EYE LIFT 
– ošetření 4 problé-
mů očního okolí na-
jednou – přístrojem 
Hydraderm CE.
Ošetření EYE LIFT 
bylo vyvinuto spe-
ciálně pro citlivou 
oblast oči. Ošet-
ření přináší řešení 
na  čtyři hlavní pro-
blémy očního okolí: 
povislá oční víčka, 
vrásky, otoky a tmavé kruhy. Patentované 
aktivní složky ATP, Komplex buněčného 
života / 56 složek /, Dynalift a Pro Oxy-
gene stimulují metabolismus buněk, 
jejich okysličování, tvorbu kolageno-
vých a elastinových vláken a okamžitě 
vypínají a vyhlazují vrásky v okolí očí. 
Aktivní látka Eye Liss podporuje lymfa-
tickou činnost a  krevní oběh, což vede 
k  eliminování otoků a  váčků pod očima. 
Dermachlorela, extrakt z jírovce maďalu zvy-
šují mikrocirkulaci, vitamín C zesvětluje tmavé 
zbarvení – kruhy pod očima jsou viditelně potlačeny.
Ošetření sestává ze 3 kroků:
• Speciální manuální masáž – pohyby zaměřené na drenáž, 

odvodnění a  zpevnění oblasti kolem očí. Aktivní složky 
masážního séra stimulují metabolismus buněk a mikrocir-
kulaci.

• Dvojitá ionizace aktivních složek – kombinace působe-
ní galvanického proudu a  jemné masáže elektrodami 
podpoří vpravování účinných látek do  hlubších vrstev 
pokožky.

• Maska – speciálně vyvinutý tvar patentované masky na oči 
vede k maximalizaci účinků obsažených aktivních složek.

VÝSLEDKY VĚDECKÝCH TESTŮ
Po 1 ošetření byly zaznamenány tyto změny:
• 100 % testovaných subjektů zpozorovalo okamžitý „liftin-

gový“ účinek v očním okolí
• 84.6 % testovaných subjektů zpozorovalo snížení otoků
• 100 % testovaných subjektů zpozorovalo viditelnou redukci 

tmavých kruhů
• 84.6 % testovaných subjektů zpozorovalo, že jejich pokožka 

vypadala odpočinutá a zářivější

PÉČE O RUCE
Ruce krémujte taktéž častěji. Neopomeňte sku-
tečnost, že je to tak často na odiv vystavovaná 

část těla, která nám též zprostředkovává kon-
takt s okolím. Vzhled rukou o nás tedy mnohé 

prozrazuje a není nejlepší vizitkou suchá a popras-
kaná kůže.
Při výběru přípravků buďte obezřetní. Radši než 
dle reklamních triků pečlivě uvažte, co se vám 
skutečně hodí a co konkrétně vaše pleť potře-
buje. Můžete vyzkoušet též přípravky založe-
né na přírodní bázi. V nich bývá často užíváno 

účinku bambuckého a avokádového másla.

PÉČE O RTY 
Nezapomeňte na  ochra-

nu rtů, aby nedošlo 
k  jejich popraskání. 
Několikrát denně 
používejte balzám 
na  rty, který noste 
stále při sobě. Abys-
te péči o rty nezane-
dbali, je dobré dát 
si jej někam, kde jej 
máte často na očích 
– např. k  blízkosti 

mobilu či peněženky. Pokud chcete vyzkou-
šet domácí recept na popraskané rty s vý-

razným léčebným účinkem, na  chvíli 
rty potřete vrstvičkou medu. Chvilku ji 
nechte působit a pak odstraňte – stačí 
olíznout. Velkou péči byste měli věno-
vat též popraskaným koutkům, které 
nás v zimě také dovedou velmi potrápit.

NAVŠTĚVUJTE KOSMETIČKU
Věnujte své pleti i odbornou kosmetic-

kou péči. Při návštěvě kosmetičky můžete kromě 
péče navíc získat i další cenné rady a doporučení.

DODÁVEJTE TĚLU VITAMÍNY
Nezbytné je dodat tělu tolik potřebné vitamíny. 

Dbejte tedy na jejich přísun jak ve stravě, tak můžete zvolit 
i doplňky prodávané v lékárnách. V tomto období jsou potře-
ba zejména vitamíny A, C a E.

DODRŽUJTE PITNÝ REŽIM
Nezapomeňte dodržovat pitný režim a pravidelně dodávejte 
tělu tekutiny. Omezte přísun alkoholu či přílišné pití kávy.

RELAXUJTE
Pro svou duševní pohodu si dopřejte relaxaci věnujte se 
všemu, co vás baví. Tak žádný zimní splín nebude mít nej-
menší šanci.

NEOPOMÍNEJTE DALŠÍ ČÁSTI TĚLA 
Účinky zimy mohou být patrné i na pokožce ostatních částí 
těla. Pokud jim hodláte dopřát co nejlepší péči, jejímu zvláč-
nění můžete přispět pomocí dětských olejíčků či mastnějších 
krémů. 

Několikrát denně používejte balzám 
na rty, který noste stále při sobě.

IN
ZE

R
C

E 





Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
tia® FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
nebo make-upu, proto se nemusí vzdát své oblíbené 
kosmetické značky. Účinně doplňuje kolagen do těla 
a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí. Pů-
sobí jako ochranný štít, který bojuje proti vráskám, úbyt-
ku kolagenu a ztrátě pevnosti a hydratace. Stimuluje 
tělo k produkci vlastního kolagenu, tělo ho přijímá jako 
látku sobě vlastní a dlouhodobě nastartuje omlazující 
a regenerační procesy. 

„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale i 
re-generace,“ říká na základě osobní zkušenosti 
významný plastický chirurg a celoživotní sportovec 
doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky ak-
tivní kolagen je vhodný k ošetření všech typů pleti 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché,
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku a dekoltu, 
na ochabující oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst.  
Velmi jednoduše se dá zažehlovat i galvanickou žehlič-
kou na vrásky.  V nabídce 50,100 a 200 ml.  

Pokud jim chcete dopřát ještě víc, podpořte maximál-
ní procesy omlazení a regenerace vnitřním používáním 
doplňku stravy – kolagenovými kapslemi INVITA SKIN 
BEAUTY nebo INVITA ACTIVE.

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
tia® FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
nebo make-upu, proto se nemusí vzdát své oblíbené 
kosmetické značky. Účinně doplňuje kolagen do těla 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché, 
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
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Originální produkty s živým kolagenem i ž ehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na

www.nezestarni.cz    +420 775 373 379

Vánoční dárek, který potěší srdce každé ženy
ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE
Hledáte originální dárek pro svoji maminku, manželku nebo kamarádu?  Trápí je ochablá a unavená pleť, 
vrásky nebo váčky pod očima?  Nechtějí předčasně zestárnout?  Dopřejte jim to nejlepší od NEZESTÁRNI.
CZ - minutovou anti-age péči s živým kolagenem, která nebyla nikdy tak jednoduchá a účinná.  

Komerční prezentace



Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inven-
tia® FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se 
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky 
nebo make-upu, proto se nemusí vzdát své oblíbené 
kosmetické značky. Účinně doplňuje kolagen do těla 
a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí. Pů-
sobí jako ochranný štít, který bojuje proti vráskám, úbyt-
ku kolagenu a ztrátě pevnosti a hydratace. Stimuluje 
tělo k produkci vlastního kolagenu, tělo ho přijímá jako 
látku sobě vlastní a dlouhodobě nastartuje omlazující 
a regenerační procesy. 

„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale i 
re-generace,“ říká na základě osobní zkušenosti 
významný plastický chirurg a celoživotní sportovec 
doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky ak-
tivní kolagen je vhodný k ošetření všech typů pleti 

– mladé, zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché,
ale i problematické a citlivé. Viditelně zvyšuje hydrata-
ci, oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje 
pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje 
vrásky a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku a dekoltu, 
na ochabující oční víčka a jemnou kůži kolem očí a úst.  
Velmi jednoduše se dá zažehlovat i galvanickou žehlič-
kou na vrásky.  V nabídce 50,100 a 200 ml.  

Pokud jim chcete dopřát ještě víc, podpořte maximál-
ní procesy omlazení a regenerace vnitřním používáním 
doplňku stravy – kolagenovými kapslemi INVITA SKIN 
BEAUTY nebo INVITA ACTIVE.
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Originální produkty s živým kolagenem i ž ehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na

www.nezestarni.cz    +420 775 373 379

Vánoční dárek, který potěší srdce každé ženy
ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE
Hledáte originální dárek pro svoji maminku, manželku nebo kamarádu?  Trápí je ochablá a unavená pleť, 
vrásky nebo váčky pod očima?  Nechtějí předčasně zestárnout?  Dopřejte jim to nejlepší od NEZESTÁRNI.
CZ - minutovou anti-age péči s živým kolagenem, která nebyla nikdy tak jednoduchá a účinná.  

Komerční prezentace
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CELÁ LÉKAŘSKÁ VĚDA NACHÁZÍ STÁLE 
NOVÉ, EFEKTIVNĚJŠÍ A KOMFORTNĚJŠÍ 
POSTUPY PRO UCHOVÁNÍ A NÁVRAT 
LIDSKÉHO ZDRAVÍ. I JEJÍ SPECIFICKÁ 
ODNOŽ, ESTETICKÁ MEDICÍNA, KRÁČÍ 
MÍLOVÝMI KROKY. 

Ačkoliv vědomě dbáme na  složení stravy, dostatek pohybo-
vých aktivit a celkově preferujeme zdravý životní styl, dříve či 
později se začnou projevovat známky přibývajících let v po-
době vrásek, povislých i nechtěně zaoblených partií těla. Lze 
se s tím smířit a rezignovat, nebo času vyhlásit boj. Na polích 
šachovnice hry o vylepšení a omlazení těla se vedle klasických 
hráčů objevují stále více také zdatní nováčci. 

JE LIBO MENŠÍ BŘÍŠKO  
NEBO ŠTÍHLEJŠÍ BOKY? 
Nejradikálnější řešení v oblasti estetické medicíny představují 
plastické operace včetně liposukcí. Právě ty, co se týká způsobu 
provedení, zažívají v posledních letech hotové zemětřesení.
Při klasické liposukci je tu-
ková tkáň za pomoci kanyl 
vpravených do  ošetřova-
né oblasti a  napojených 
na přístroj, jenž vyvíjí pod-
tlak, rozrušována a  odsá-
vána. Po  ztenčení tukové 
vrstvy se v následném ho-
jivém procesu kůže nad 
ošetřeným místem smršťu-
je a dochází k požadované 
změně. K  nepříjemným 
průvodním jevům, které 
klasickou liposukci prová-
zí, patří otoky, hematomy 
a určitá bolestivost. V řadě 
případů však lze namísto 
klasické liposukce využít 
řešení jemnější a šetrnější - 
vibrační liposukci. Při této 
metodě jsou tukové buň-
ky „likvidovány“ za  po-
moci speciálního přístroje 
vibracemi. Nářezy kůže 
potřebné pro zavedení 
kanyl jsou jen velmi malé, 
neboť kanyly jsou subtilní. 
Díky tomu je i jejich pohyb 
v podkožní tukové oblasti 
jemnější a  metoda je cel-
kově šetrnější k  okolním 
tkáním. Bylo zaznamená-
no snížení pooperačních 
bolestí a  také průvod-
ní jevy v  podobě otoků 
a  modřin jsou menší. Co 
můžete při vibrační lipo-
sukci očekávat?

„Zákrok je prováděn ambulantně. Před započetím je oblast in-
dikovaná ke korekci zakreslena na tělo pacienta. Ta je následně 
prostřednictvím tenké jehly napuštěna tumescentním rozto-
kem, který zajistí kompletní znecitlivění dané oblasti. Díky li-
pofilnímu efektu anestetika obsaženého v infiltračním roztoku 
umožní také povrchovou destrukci tukových buněk, které lze 
poměrně volně nasát do tenkých kanyl. Na rozdíl od klasické li-
posukce, při které je pohyb kanyl zajišťován operatérem manu-
álně, jej u vibrační liposukce usnadňují vibrace, jejichž stupeň 
je možné nastavit dle potřeby. Výsledkem je vzhled ošetřených 
oblastí bez asymetrií a nerovností. Vstupy po kanylkách jsou 
postupem času téměř neviditelné,“ říká odborník. 
Je třeba počítat s  tím, že po  dobu přibližně dvou týdnů je 
i po zákroku metodou vibrační liposukce nutné nosit speciální 
prodyšné elastické prádlo. To pravděpodobně sice není tím, 
co běžně nosíváte a v čem se cítíte příjemně, pohodlně a také 
žensky, ale je důležité pro zaručení požadovaného výsledku. 

LIPOTRANSFER – ELEGANTNÍ ŘEŠENÍ  
ESTETICKÝCH KOREKCÍ
Liposukce nemusí vést jen k odstranění tuku, ale díky revoluč-
ní metodě – lipotransferu, je navíc možné provést jeho přenos 
do jiných partií těla. V praxi to znamená, že odsátý tuk musí 

nejprve projít speciálním 
procesem. Volí se co mož-
ná nejšetrnější metody, 
neboť způsob zpracování 
ovlivňuje procento udr-
žitelnosti tukového ště-
pu, neboli závisí na  něm 
životaschopnost tukové 
buňky. Například za  pou-
žití speciálně vyvinutého 
přístroje pracujícího v  sys-
tému kombinace filtrač-
ní a  gravitační metody se 
dlouhodobá udržitelnost 
tukového štěpu uvádí až 
70 %. Tuk je následně apli-
kován do míst, kde je třeba 
provést estetickou korekci 
pomocí implantátu. 
Takto je možné vyplnit 
například místa, kde do-
šlo k  asymetrii či defektu 
měkkých tkání, korigovat 
nosoretní rýhy, ale také 
zvětšit prsa či třeba tvaro-
vat hýždě. K  výplni drob-
ných defektů či zmíněné 
nosoretní rýhy je logicky 
vzato zapotřebí jen malé-
ho množství tuku, zatímco 
pro výplň prsou se může 
požadovaný objem pohy-
bovat v řádu decilitrů. 
O tuku lze laicky říci, že se 
jedná o  implantát, kdy je 
namísto syntetického ma-
teriálu, například na  bázi 
kyseliny hyaluronové, 

Liposukce nemusí vést jen 
k odstranění tuku, ale díky 

revoluční metodě – lipotransferu, 
je navíc možné provést jeho 
přenos do jiných partií těla.



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



použit materiál z vlastního těla. Ten je přirozeně 
tím nejlepším, neboť obsahuje buňky tělu vlastní 

a není mu „vnucováno“ nic cizího. 

KRÁSNÁ PRSA BEZ VIDITELNÝCH JIZEV
Stále větší zájem se týká přenosu vlastního tuku do  pr-

sou. Není divu. Změna tvaru poprsí, ke které často dochází 
v souvislosti s těhotenstvím a porodem, po větším váhovém 
úbytku, nebo také s přibývajícím věkem, ale třeba také fakt, 
že žena má prsa nedostatečně vyvinutá, může mít na  její 
psychiku velký vliv. Ne pro každou je však plastická operace 
vhodným či přijatelným řešením. Zatímco zvětšení prsou řeší 
plastické operace implantáty silikonovými nebo napuštěný-
mi fyziologickým roztokem, vkládanými pod mléčnou žlázu 
nebo pod prsní sval, úprava s pomocí vlastního tuku probíhá 
mini invazivní cestou a výkon je prováděn pouze s místním 
znecitlivěním. Jistou nevýhodou může být pro některé ženy 
fakt, že tato metoda umožňuje během jednoho zákroku 
zvětšení prsou o přibližně jednu velikost. Pro další zvětšení je 
třeba aplikaci opakovat. 
Zdá se vám takováto možnost lákavá, ale i  tak máte obavy 
a nevěříte si, že výkon psychicky zvládnete?
„V  případě úzkostlivějších pacientek je možné využít anal-
gosedaci, jejímž cílem je utlumit bolest, zklidnit pacientku 
a  uvolnit svaly. Na  rozdíl od  celkové anestézie nedochází 
k bezvědomí, pacientka dýchá sama a tento stav, který je na-
vozen kombinací analgetika se sedativem, představuje pro 
organismus menší zátěž a daleko menší riziko komplikací,“ 
informuje odborník.
K další výhodě této metody patří absence velkých jizev. Operační 
vstupy jsou jen minimální, takže po zahojení nejsou téměř vidi-
telné. Jedná se o zákrok, který je finančně náročnější, avšak 
spokojenost a zpátky nabyté sebevědomí za to určitě stojí.

BEZBOLESTNÉ ALTERNATIVY LIPOSUKCE? 
KAVITACE A KRYOLIPOLÝZA
Přejete si být štíhlejší skutečně bez bolesti? Ano, je to 
možné. Protože trend estetických zákroků směřuje k stá-
le dokonalejším a  naprosto bezbolestným metodám, 
můžete pro zeštíhlení a korekci problémových partií vy-
zkoušet také alternativní a neinvazivní zákroky – kavi-
taci a kryolipolýzu.
Kavitace využívá k odbourávání tukových ložisek níz-
kofrekvenční ultrazvukovou technologii, díky které 
dochází k narušení membrány tukových buněk ultra-
zvukem. Laicky a  zjednodušeně řečeno – buňky se 
prostě rozbíjí. Jejich uvolněný obsah proniká do me-
zibuněčného prostoru, odkud je následně přiroze-
nou cestou odplavován lymfatickými a  močovými 
cestami ven z těla. Před zákrokem o jeho vhodnos-
ti rozhodne odborník na základě posouzení vašeho 
zdravotního stavu. Kontraindikaci představují akutní 
infekční stavy a  samozřejmě závažná onemocnění. 
Není tak vhodná například pro pacienty s onkologic-
kým onemocněním, poruchou srážlivosti krve, one-
mocněním jater a  ledvin s  postižením jejich funkce, 
dále pro ty, kteří mají voperovaný kardiostimulátor, 
kovové implantáty v kavitované oblasti či v její blízkos-
ti, pro pacienty s kochleárními implantáty a nevhodná 
je rovněž pro lidi trpící kožním onemocněním v kavito-
vané oblasti a pro těhotné a kojící ženy. 
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ZDRAVOTNÍ KOSMETIKA 
základní průběžná péče při
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- bolestech pohybového aparátu 
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– značka CutisHelp = 15 let pomoci kůži

– tradice účinné dermatologické péče na bázi výzkumu 
  konopného oleje s přirozeným obsahem CBD
– vytvořeno lékaři a farmaceuty        

Unikátní řady přípravků od značky CutisHelp  
Více info na: www.KONOPNAKOSMETIKA.cz                                        V PRODEJI V LÉKÁRNÁCH   
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Kavitace je bezbolestná a nejsou po ní nutná žádná speciální 
omezení.
Další možností je doslova hit současné doby tzv. kryolipolýza. 
Jedná se o řízený proces odumírání tukových buněk, kdy je de-
finovaný objem tkáně za pomoci speciální technologie zmra-
zení přes povrch pokožky, aniž by došlo k poškození okolních 
podkožních struktur. Při kryolipolýze dochází k apoptóze, čili 
k  rozpadu tukových buněk. Ty odumírají a  jsou přirozenou 
cestou vylučovány ven z těla. Tento proces je postupný, takže 
nezvyšuje triglyceridy ani cholesterol v krvi. 
Kryolipolýza tak představuje jednu z nejefektivnějších nein-
vazivních metod odstranění tuku a  formování postavy, není 
bolestivá a pacienta nikterak neomezuje. S její pomocí lze vý-
razně zredukovat nežádoucí tukové polštáře zvlášť v oblasti 
břicha, boků, hýždí, stehen či paží. 
Co můžete při tomto zákroku očekávat? Ošetřovaná oblast je 
nejprve vydesinfikována a poté je na ni nanesena speciální kry-
cí membrána. Přes ni se za pomoci řízené intenzity vakua nasa-
je tuková tkáň včetně kožní řady do aplikační hlavice, ve které 
dochází k řízenému ochlazování. Případný mírný tlak a lokali-
zovaný pocit chladu, který mnozí klienti pociťují, rychle ustou-
pí. Po odstranění aplikační hlavice je provedena jemná masáž, 
při níž se ošetřené místo zahřeje a je do něho vmasírován lym-
fodrenážní krém, který podporuje odplavování tukových bu-
něk. Doba zákroku trvá přibližně 60 až 90 minut a ještě týž den 
se můžete věnovat obvyklým denním aktivitám. A kdy můžete 
zaznamenat viditelný efekt? První výsledky bývají zřetelné již 
po třech týdnech, konečný efekt se projeví za dva až tři měsíce. 

FACELIFT BEZ DOTYKU SKALPELU
Vraťme se ale k  úvahám, kdy zvažujete omlazení obličeje. 
V době, kdy jeho pleť uvadá a kontury nedokážou zpevnit již ani 
ty nejkvalitnější krémy a séra, přichází na řadu některé z techno-
logií, které jako mávnutím kouzelného proutku dokážou ubrat 
roky a navrátit pleti svěžest a mladistvý vzhled. Radikálním řeše-
ním je facelifting, chirurgický 
zákrok vedoucí k efektnímu 
omlazení obličeje a  krku. 
Není ovšem řešením pro ka-
ždého. Vynecháme-li zdra-
votní omezení a  podmín-
ku částečné nebo celkové 
anestezie, vyžaduje také, 
byť minimální, hospitalizaci 
a  přibližně dvoutýdenní re-
konvalescenci. Stav vaší pleti 
by měl rozhodně vždy nejpr-
ve posoudit odborník. Ten 
dokáže vyhodnotit, jaký zá-
krok pro vás bude optimální. 
Ačkoliv kontury vašeho obli-
čeje ztrácí pevnost, není tře-
ba podstupovat hned plastic-
kou operaci. Máte na  výběr 
několik jiných možností. 

SEZNAMTE SE:  
KOUZELNÉ NITĚ
Možná jste již slyšeli o liftin-
gu obličeje metodou Aptos, 
čili pomocí speciálních nití se 

zoubky, které napínají kůži a vyhlazují povislé kontury. Efekt je 
okamžitý a postupem několika měsíců se dále zlepšuje. Je to 
dáno tím, jak vlivem nití v podkoží vznikají kolagenové srůsty, 
které ho drží v požadované poloze. 
I v této oblasti miniinvazivního liftingu obličeje se objevila další 
nová technologie, tzv. mezo-nitě. Jejich odlišnost spočívá v tom, 
že jsou tenčí a je jich aplikováno větší množství. Díky mezo-ni-
tím dochází ke stimulaci tvorby kolagenu v podkoží. Vzniklý ko-
lagen pak vytvoří jakýsi „vazník“, nebo chcete-li „kostru“, která 
zabraňuje ochabnutí pojivové tkáně. Tato metoda je vhodná 
pro korekci drobných vrásek, například mezi obočím, kolem rtů 
a očí, pro ochablou pokožku se ztrátou elasticity, povislé kontury 
obličeje, vrásky v dekoltu atd. Mezo-nitě jsou vyráběny na stej-
né bázi, jako vstřebatelný šicí materiál. Jsou hypoalergenní a bě-
hem přibližně půl roku až osmi měsíců se zcela rozloží. Aplikace 
je vůči organismu šetrná, je možné ji provádět bez anestezie, 
pouze s použitím znecitlivujících krémů. Z takto ošetřené a vy-
pjaté pokožky se můžete těšit přibližně 1,5 až dva roky.

VÝPLNĚ NA ROK, NA DVA, NEBO NAPOŘÁD?
Velké oblibě se již několik let těší výplňové materiály na bázi 
kyseliny hyaluronové s  velice pomalým vstřebáváním a  vy-
sokou biokompatibilitou. Proč právě kyselina hyaluronová? 
Protože je součástí naší kožní tkáně, váže velké množství 
vody, stará se o výměnu látek v pokožce, transportuje živiny, 
podporuje tvorbu nových kolagenových vláken, která jsou ne-
zbytná pro mladistvý vzhled pokožky. Ovšem vlivem stárnutí 
její objem v  těle klesá, dochází k problémům s udržováním 
vlhkosti v pokožce, objevují se vrásky, pleť vadne.
Restylan, Surgiderm, Teosyal, Juvederm... - výplně, které jsou mi-
stry svého oboru, neboť spolehlivě zajistí vyplnění a  vyhlazení 
vrásek i celkové zpevnění povadlých oblastí a kontur obličeje. To 
vše při zachování jeho přirozených rysů a mimiky. Stejně jako ob-
ličej dokážou omladit také třeba dekolt či  ruce. Výsledek jejich 
působení je skutečně okamžitý a protože kyselina hyaluronová je 

přirozenou součástí lidského 
těla, nemají tyto výplně žád-
né vedlejší účinky ani alergic-
ké reakce. Domů tak můžete 
odcházet například pouze 
s  červenými flíčky v  místě 
vpichů, ale zarudnutí velice 
rychle odezní. Tyto výplně 
jsou vstřebatelné, takže úči-
nek se projevuje po  omeze-
nou dobu, která činí přibližně 
6 měsíců až jeden rok. Jejich 
aplikaci je pro zachování mla-
distvého vzhledu dále nutné 
opakovat. Účinek jejich ultra-
moderních sourozenců, zná-
mých například pod jménem 
Remake a Radiesse, vám vydr-
ží dva až tři roky. 
Jak vidíte, souboj s  časem 
může být hrou. Záleží jen 
na  vás, jakou strategii zvo-
líte. V každém případě vám 
estetické zákroky dodají 
nové sebevědomí a  pocit 
spokojenosti se sebou sama.

Záleží jen na vás, jakou 
strategii zvolíte. V každém 

případě vám estetické zákroky 
dodají nové sebevědomí a pocit 
spokojenosti se sebou sama.
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Síla
přírody

OSTROPESTŘCE
MARIÁNSKÉHO,

www.irel.eu

a nyní jsme pro Vás připravili 
DÁRKOVOU KRABIČKU

Jsme česká firma zabývající se výrobou

s produkty pro vaše zdraví.

Při zadání kódu 
VÁNOCE 2019,
SLEVA 10 % 
na našem e-shopu.
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JAK NA ZDRAVÉ 
A OSLNIVÉ  

VLASY V ZIMĚ
V POSLEDNÍCH LETECH SE VŠUDE VE VELKÉM SKLOŇUJÍ SLOVA JAKO PŘÍRODNÍ 

KOSMETIKA, ORGANICKÉ SLOŽENÍ A DALŠÍ NÁZVY SPOJENÉ S PŘÍRODOU. NENÍ 
SE ČEMU DIVIT. PŘÍRODA NÁM ODJAKŽIVA DÁVALA TO NEJLEPŠÍ. JEN JSME NA TO 

NĚJAK ZAPOMNĚLI A VZTÁHLI JSME RUCE K CHEMII. BOHUŽEL VŠECHNY TYTO 
PEROXIDY NA ODBARVOVÁNÍ VLASŮ, CHEMICKÉ AGRESIVNÍ BARVY, ALE I POUŽÍVÁNÍ 
TEPELNÝCH PŘÍPRAVKŮ NA VLASY, JAKO JE FÉN A ŽEHLIČKA NA VLASY, NAŠI HŘÍVU 
ZNAČNĚ POZNAMENALY. POJĎME SI TEDY PŘEDSTAVIT ZÁKLADNÍ POMOCNÍČKY 

PRO ZDRAVÉ VLASY, KTERÉ NÁM DÁVÁ SAMA PŘÍRODA. OBZVLÁŠTĚ PAK V ZIMNÍM 
OBDOBÍ MOHOU NAŠE VLASY TUTO PŘÍRODNÍ INJEKCI POTŘEBOVAT VÍC, NEŽ 

KDY JINDY. MĚJTE VŠAK NA PAMĚTI, ŽE JEDNA APLIKACE VLASY NEZMĚNÍ. JAK SE 
ŘÍKÁ :”OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI.”



JJAK NA NEPOSLUŠNÉ 
KONEČKY?
Boj s  roztřepenými konečky je 
snad celoživotní. Ovšem v zimním 
období  nás tento jev umí potrápit 
dvakrát tolik. 
Sebelepší vlasová kosmetika ov-
šem mnohdy není všemocná, a to, 
co si slibujeme po přečtení lákavé-
ho obalu výrobku, se zdaleka ne-
podobá našim „dredům“ po kaž-
dém umytí vlasů. Tento problém 
trápí většinou ženy s delšími vlasy, 
které se jim pak lámou a  třepí. 
Pomoci může  kolagen, který je 
základem pokožky, vlasů i nehtů.
Důležité je pochopit, že organiz-
mu (a vlasům) nestačí dodávat ži-
viny zvenku formou kvalitních kosmetických prostředků, ale 
je potřeba vyživovat je i zevnitř. Jedině tak je možné docílit 
maximální účinnosti a působení látek v místě, kde si to pře-
jeme a potřebujeme.
Při správně zvoleném kolagenu posílíte vlasy, podpoříte je-
jich růst, objem, pružnost a pevnost.

KOKOSOVÝ OLEJ
Kokosový olej je oblíbenou položkou v  mnoha domácnos-
tech, a to nejen pro kulinářské výtvory v kuchyních. Dopo-
ručuje se užívat také pro naši pleť, a jak nás v tomto článku 
zajímá, pro naše vlasy. Krásně je sjednotí, odstraní roztřepe-
ní a dodá hebkost.
Aplikujte jej zejména do konečků vlasů. Zbavíte se tak su-
chých, polámaných a  roztřepených vlasů. Nedoporučuje se 
však až tak aplikace po celé délce vlasů. Pak by mohl, para-
doxně, trošku vlasy vysušovat, což se téměř nikde nedočte-
me a vesele aplikujeme po celé délce naší hřívy.
Kokosový olej však můžete použít také pro masáž pokožky 
hlavy, nejen na konečky. Tím ji vyživíte. Olej můžete ne-
chat působit klidně přes celou noc a ráno jej důklad-
ně vymyjte horkou vodou. Posléze můžete normál-
ně použít šampón a kondicionér. Pro zdraví svých 
vlasů také tu a tam vyzkoušejte oplach studenou 
vodou.

PRO ZDRAVÉ VLASY DO KUCHYNĚ!
Ne vždy máme chuť kupovat hned všechny do-
poručené přípravky a  utrácet. Proto můžete 
také vykouzlit domácí směsi z  toho, co dům 
dal. Je však potřeba vědět, jaké ingredience 
jsou ty správné.

Kromě kokosového oleje jde pak 
o  olej olivový. Pro zdravé a  silné 
vlasy si z  něj můžete namíchat 
lektvar vitality.
Smíchejte dvě polévkové lžíce 
olivového oleje s  dvěma lžičkami 
medu tak, aby se obě ingredien-
ce spojily v jednu. Masku naneste 
po celé délce vlasů a ty pak zabal-
te do ručníku či do potravinářské 
fólie. Nechejte působit přes noc 
a  ráno ji pořádně vymyjte. Poté 
si klasicky umyjte vlasy vašimi 
přípravky, které rádi používáte. 
Samozřejmě si můžete zakoupit 
i masky se zmíněnými oleji, jejichž 
aplikace je mnohem pohodlnější.

DOTEK KAŠMÍRU A PLACENTY
Toužíte po  krásně lesklých a  na  dotek hebkých vlasech? 
Pak určitě používejte masky na  vlasy obsahující kašmír. 
Pro lepší efekt můžete po  nanesení masky vyfoukat vla-
sy horkým vzduchem fénu a  po  zahřátí je ještě zabalit 
do  ručníku. Poté nechejte masku působit alespoň 30 mi-
nut. Můžete však nechat i přes celou noc.
Stejný účinek pak má také maska z placenty. Nejedná se 
o  lidskou placentu, nýbrž ve  většině případech o  kozí. 
Možná to kdekoho odpuzuje, ale účinek je opravdu zá-
zračný.
A asi to známe všechny – když jsou naše vlasy krásně heb-
ké, neodoláme a stále se jich dotýkáme. To však vlasy mas-
tí dvakrát rychleji. Zkuste se tedy tohoto zlozvyku zbavit. 
Někdy je ale naopak dobré nechat vlasy pár dní mastné 
a  neumyté. Časté mytí vlasů snižuje jejich přirozenou 
odolnost.

KAM SI ZAJÍT PRO RYCHLÝ  
RŮST A VITALITU VLASŮ?

Možná již znáte ricinový olej, který 
je vřele doporučován pro růst vlasů 
a jejich vyživení. Je však tak hustý, že 
je potřeba jej naředit.
Smíchejte ricinový olej třeba ještě 
s olivovým, mandlovým, arganovým 
či kokosovým olejem v  nějaké ná-
době, kterou pak položíte do horké 
lázně. Ingredience se vlivem horké 
vody rozpustí a  zamíchají. Poté je 
možné nanést vzniklou směs a  ne-

chat ji působit přibližně okolo 20 mi-
nut. Pozor si však dejte na množství. 

I tak je stále ricinový olej hutný a těž-
ce se z vlasů vymývá. Aplikujte vždy jen 

malé množství, jinak budete mít mastné 
vlasy i po jejich umytí.

Pro růst vlasů existují také různé šampóny 
a séra. Například ty, co obsahují selen 

či biotin mohou docela dobře pů-
sobit. Avšak pro rychlejší růst 

je nejdůležitější vnitřní apli-
kace vitamínů, nikoliv vnější. 
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Ne vždy máme chuť 
kupovat hned všechny 
doporučené přípravky 

a utrácet. Proto můžete 
také vykouzlit domácí 

směsi z toho, co dům dal. 
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Nakupte profesionální vlasovou

KOSMETIKU
SE SLEVOU
na e-shopu každý den!



Bavíme se tedy především o pestré 
a na vitamíny bohaté stravě. Avšak 
můžete to podpořit také tabletka-
mi. V  poslední době je dosti oblí-
bená vnitřní výživa na vlasy, nehty 
a pleť. 

ŠAMPÓNY Z PŘÍRODY
Přejít z  klasického šampónu na  ty 
přírodní chce trošku odvahy. Z po-
čátku se totiž vaše vlásky mohou 
zhoršit. Ať už se budou více mastit, 
třepit či vysoušet, stojí za  to vytr-
vat. Naše vlasy i pokožka jsou totiž 
zvyklí na  ošetření chemickými pří-
pravky a toto pro ně bude šok.
Avšak ten, kdo vytrvá, bude nále-
žitě odměněn. Vlasy zesílí, zhoust-
nou a  budou přirozeně krásné 
a zdravé.
Pak už vás dělí jen maličký krůček 
k tomu, abyste vyzkoušeli ještě ra-
dikálnější mycí metody. Lze použít 
jedlou sodu, klasickou mouku, bylinné přelivy a další in-
gredience, které běžně naleznete v každé domácnosti.
A pro ty nejodvážnější zde máme tzv. Poo metodu. Při té 
nepoužíváte zcela nic. Vlasy myjete pouze vodou.
Asi ani nemusíme zmiňovat to, že při těchto změnách pře-
stáváte také používat žehličku na vlasy, ale i fén. Celkově 
pak, i pokud chcete nadále používat klasické šampóny, by 
člověk měl omezit tepelné nástroje pro úpravu svého úče-
su. Nebo před použitím naneste alespoň ochranné sérum 
či sprej k tomu určený.

5 TIPŮ JAK PEČOVAT O VLASY V ZIMĚ
A na závěr pět zásadních tipů, jak pečovat o vlasy 
v zimě.

Zima je nádherné roční období – plné krásných sněhových 
vloček, horké čokolády a  vanilkových rohlíčků, ale také 
sychravého počasí, neúprosných dešťů a  ledového větru. 
Naše vlasy nesnášejí takové počasí nejlépe, a když k tomu 
nečasu přidáte ještě vytopené obchody a kanceláře, tak je 
to dvojnásobná katastrofa. Jak vlasům v  zimním období 
ulehčit a udržet je zdravé, lesklé a hebké na dotek?

1.  HYDRATACE, HYDRATACE  
A JEŠTĚ JEDNOU HYDRATACE

Přestože nám to může připadat na  první pohled kon-
traproduktivní, tak v  zimě je hydratace možná ještě dů-
ležitější než v  létě. Vlasy trpí v  nízkých teplotách venku 
a  jakmile vejdete do  vyhřátého domova, kavárny nebo 
obchodu, topení vám vlasy okamžitě vysuší. Střídání ta-
kových extrémních teplot má pak za následek krepatění, 
statické poletování vlásků, ale také jejich lámání a ztrátu 
lesku. 
„Dopřejte vlasům hydrataci ve formě regenerační masky,“ 
radí expertka na krásné vlasy Alžběta. „Nejlépe z profesi-
onální řady s obsahem makadamiového nebo arganového 
oleje. Vždy je lepší sáhnout po produktech s malým či do-
konce žádným obsahem chemie – vlasy už jsou tak zatíže-
né nevyzpytatelným počasím, netrapte je ještě chemií!“

2.  NEPŘEHÁNĚJTE TO 
S TEPELNÝM  
STYLINGEM

V létě si vlasy rády natočíme a pak 
se pyšníme rozpustilými vlnami 
a  obrovským objemem. V  zimě 
jim dozajista nemusíme dát sbo-
hem, nicméně v  těch největších 
mrazech si na  hlavu stejně dáme 
kulicha a zahalíme se do obří šály, 
takže o  vystylovaném účesu se ni-
kdo, kromě nás, nedozví. Párkrát 
do  týdne si dejte heat-free den, 
kdy nebudete vlasy vysušovat žeh-
ličkou ani kulmou, a  místo toho 
je zapleťte do copánků nebo hoď-
te do  nízkého culíku. A  pokud se 
přeci jen rozhodnete vlasy rovnat 
nebo natáčet, tak použijte kvalitní 
thermo ochranu například ve  for-
mě mléka nebo krému. 

3. DBEJTE NA DOBRÉ  
VYSUŠENÍ VLASŮ 

Máte ve  zvyku mýt si vlasy ráno, než vyrazíte do  práce 
nebo do  školy, a  občas se vám stává, že ještě v  tramvaji 
nebo autě jsou vaše vlasy vlhké? V zimě si na tento zlozvyk 
dejte velký pozor! Mokré vlasové vlákno za nízkých teplot 
bobtná a je náchylnější k lámání a poškození. Co víc, v ta-
kových podmínkách vlasy i  rychleji ztrácejí lesk, a pokud  
jsou barvené, tak i  barvu. Vlasy před odchodem z  domu 
opravdu řádně vysušte – vyhnete se tak nejen jejich poško-
zení, ale také nepříjemnému nachlazení. 

4. PLATINU NECHTE NA LÉTO
Při dalším barvení vlasů sáhněte po  tmavším odstí-

nu. Nejen, že tmavší odstíny jsou v  zimních měsících víc 
trendy, ale zároveň se tím vyhnete i nadměrnému odbar-
vování vlasů peroxidem, které je extrémně vysušuje a po-
škozuje. Vybrat si dnes můžete z  širokého množství pří-
rodních barev – ať už je to vyživující maska s barevnými 
pigmenty (seženete ji v rudém, fialovém i šedém odstínu), 
nebo henna barva na vlasy, která je 100% přírodní a ve-
ganská (vždy zkontrolujte certifikaci na obalu). 

5. HEDVÁBÍ NA SPANÍ I NA VLASY
Prokřehlé vlasy vám poděkují, když jim přes noc 

dopřejete trochu luxusu a dáte jim spočinout na hebkém 
hedvábném polštáři. Hedvábí je hypoalergenní, stimuluje 
hydrataci vlasů, zabraňuje jejich lámání a třepení koneč-
ků. K  dokonalému spánku krásy doporučuji ještě použít 
hydratační produkty na vlasy s obsahem pravého hedvábí. 
Vlasy nádherně uhladí a dodají jim neskutečný lesk! 

ZÁVĚREM 
O vlasy, stejně jako o pleť, je potřeba se pravidelně starat. 
Jednorázová maska vám sice pomůže a  vlasy mohou být 
hebké a krásně lesklé, avšak bude se jednat jen o jedno-
rázový efekt. Pokud chcete opravdu zdravé, silné, krásné 
vlásky, musíte jejich péči dopřát pravidelnost. Tak je tomu 
asi se vším. Vždyť trénink dělá mistra.
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Člověk by měl 
měl omezit tepelné 
nástroje pro úpravu 

svého účesu.  
Nebo před použitím 

naneste alespoň 
ochranné sérum 
či sprej k tomu 

určený.
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MYSLETE 
NA VAŠI PÁTEŘ 

A KLOUBY – 
víme, co je ničí

V DNEŠNÍ DOBĚ BYCHOM ASI TĚŽKO HLEDALI NĚKOHO, KDO NIKDY  
NEZAŽIL BOLESTI ZAD ČI KLOUBŮ. TYTO OBTÍŽE JSOU VELICE  

NEPŘÍJEMNÉ A DOST ČASTO DOKÁŽOU ČLOVĚKA ÚPLNĚ VYŘADIT  
Z BĚŽNÉHO „PROVOZU“. MOŽNÁ VÁS PŘEKVAPÍ, ŽE SI ZA NĚ  

POMĚRNĚ ČASTO MŮŽEME SAMI. CHCETE-LI ULEVIT VAŠÍ  
PÁTEŘI A KLOUBŮM, STAČÍ DODRŽOVAT PÁR  

JEDNODUCHÝCH ZÁSAD. 
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CO NESE NEJVĚTŠÍ VINU?
Jedná se především o zcela běžné záležitosti jako je nevhodně 
zvolený sport, těžká fyzická práce, špatné sezení, nevhodná 
obuv nebo postupně narůstající váha. Právě činnosti, které 
každodenně bezmyšlenkovitě a rutinně vykonáváme, jsou to-
tiž často tím, co nám nejvíce ubližuje, aniž bychom si to uvě-
domovali.

JAK SI UCHOVAT  
ZDRAVOU PÁTEŘ A KLOUBY?
Chcete-li skoncovat s  nepříjemnými problémy postihujícími 
páteř a klouby, je načase začít se řídit jednoduchými pravidly 
předního českého revmatologa profesora MUDr. Milana Ada-
ma, DrSc., díky kterým se vaše obtíže zaručeně zlepší: 

1 
NEPODCEŇUJTE OBUV
Vysoké podpatky sice vypadají na noze moc hezky, 
ale přinášejí s  sebou také různá úskalí. Díky nim 
postava získává vadné držení a  navíc tak dochází 

k přetěžování kloubů, svalů, vazů i  chodidel. Ani celodenní 
nošení sportovní obuvi není příliš vhodné. Ideální je střídat 
boty podle účelu a  dávat přednost širokému podpatku cca 
4 cm vysokému. 

2 
HÝBEJTE SE
Pokud vám doteď sport nic neříkal, nastává teď ten 
pravý čas změnit to. U lidí, kteří mají nedostatek po-
hybu, totiž postupně dochází k  ochabnutí svalstva 

a  zkracování vazů i  šlach. Důležitá je také volba vhodného 
sportu, aby nedocházelo k přetěžování pohybového aparátu. 

3 
HLÍDEJTE SI HMOTNOST
Není žádnou novinkou, že nadbytečná kila výraz-
ně zatěžují organismus, důsledkem jsou pak bolesti 
kloubů a  páteře. Příliš nízká hmotnost pak způso-

buje nedostatečnou tvorbu hormonů a  špatný vývoj kostry. 
Ideální je tedy zlatá střední cesta. S vhodnou hmotností vám 
poradí specializovaní výživoví poradci. 

4 
SEĎTE SPRÁVNĚ 
Jelikož většina z nás sezením tráví poměrně velkou 
část dne, je nesmírně důležité hlídat si, zda sedíme 
správně. Při správném sezení by měla být kolena 

ohnutá do pravého úhlu a celá plocha zad opřená o opěra-
dlo židle. Pokud sedíte u počítače, dávejte si pozor na to, aby 

monitor byl rovně před očima. Každé dvě hodiny je pak vhod-
ná 15 minutová pauza na protáhnutí. 

5 
VYVÁŽENÁ STRAVA 
Nesmírně důležité je také dodržování správného 
jídelníčku s dostatkem všech důležitých vitamínů, 
minerálů a  živin. Důležitý je dostatečný příjem 

vápníku, hořčíku a dalších minerálních látek, které se po-
dílejí na tvorbě kostního minerálu. Bohatým zdrojem váp-
níku jsou mléko a mléčné výrobky, ale také třeba brokolice 
a  mák. Výhodné je užívání kolagenu ve  formě kolagen-
ních peptidů, neboť podporují tvorbu kostního kolagenu, 
na který se minerální látky v kostech vážou. Především teh-
dy, patříte-li do  rizikové skupiny, jež má v  rodinné anam-
néze problémy s  kostmi a  klouby, a  rovněž v  počátečním 
stadiu léčby osteopenie, resp. osteoporózy. V pokročilejších 
stádiích léčby pohybového aparátu by tyto přípravky měly 
být součástí komplexní terapie, neboť zajišťují správnou 
výživu a  regeneraci poškozených tkání kloubů a  páteře. 
Vhodné je užívání potravinových doplňků, které podpo-
rují a zvyšují tvorbu kloubního kolagenu. Ten je nezbytně 
důležitý pro pevnost chrupavek, meziobratlových plotének 
a kloubních tkání. 

6 
NEZAPOMÍNEJTE PÍT
Důležité je nezapomínat ani na doplňování tekutin. 
70 % našich těl tvoří voda, která je nesmírně důležitá 
pro chrupavky a meziobratlové ploténky. Denně se 

doporučuje vypít cca 0,03 l vody na 1 kg hmotnosti. 

7 
ZDRAVÝ SPÁNEK
Spánek je třeba si naplno užít, aby duše načerpala 
ve spánku energii, kterou ve dne vyživuje tělo. Proto 
je důležitá kvalitní matrace a pod hlavu malý plochý 

polštářek nebo polštářek pod krk, třeba naplněný pohanko-
vými slupkami. Při spánku je důležité, aby měla páteř oporu 
i v místě krčního prohnutí. 

POKUD UŽ ZÁDA BOLÍ 
Vhodná je farmakoterapie, fyzioterapie a rehabilitace k od-
stranění bloků, vhodné a pravidelné léčebné cvičení, psycho-
terapie a podpůrná specifická výživa měkkých i tvrdých tkání 
páteře. Vhodné jsou doplňky stravy vyživující obratle, me-
ziobratlové ploténky a chrupavky a tlumící zánětlivé procesy 
v kloubech páteře. 

Důležitá je volba vhodného sportu, 
aby nedocházelo k přetěžování 

pohybového aparátu. 
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Bolesti zad patří mezi jednu z  nej-
častějších příčin omezení pracovní 
schopnosti a  fyzické aktivity. Jsou 
důsledkem současného životního 
stylu, ke  kterému patří jednostran-
né dlouhodobé přetěžování, static-
ká práce v nevhodné poloze a málo 
pohybu. Řadu zdravotních rizik při-
náší i dlouhé sezení, tolik typické pro 
kancelářskou práci. Prosté bolesti zad 
většinou odezní po odstranění příči-
ny, ovšem není radno je podceňovat. 
I mírné bolesti, které důkladně nelé-
číme, mohou totiž vést k chronickým 
stavům. Zásadní roli hraje prevence.
Bolesti zad jsou po  nemocech z  na-
chlazení druhou nejčastější příčinou 
návštěv praktického lékaře. Roční 
prevalence bolestí zad (tj. podíl ne-
mocných ve vybrané populaci v dané 
lokalitě a  v  čase) se pohybuje mezi 
15–45 %, přičemž nejčastější jsou bo-
lesti v oblasti bederní páteře. „ Řada 
poruch je funkčních a upraví se v po-
měrně krátké době, zejména odez-
ní-li provokující faktor – nadměrná 
zátěž, jednostranné přetížení, infek-
ce apod. Tyto stavy se označují jako 
prosté bolesti zad a  patří mezi ně 
akutní krční, hrudní a bederní blokády. Je však důležité rozpo-
znat stavy, které dráždí nervový systém a pacienta potenciálně 
ohrožují.
Alarmující jsou neustupující kruté bolesti zad, opakující se těž-
ké blokády zad, bolesti vystřelující do končetin a prstů, zhor-
šující se svalové oslabení včetně poruchy citlivosti či poruchy 
hybnosti“ říká MUDr. Michal Lazák, praktický lékař z Prahy.
Nepříznivý vliv na pohybový systém má dlouhé sezení, které 
je pro kancelářskou práci více než typické.

Kromě funkčních blokád páteře mo-
hou být příčinou bolestí zad orga-
nická onemocnění páteře, jako je 
postižení meziobratlových plotének, 
osteoporóza, poúrazové postižení 
páteře apod. Současnému životnímu 
stylu dominují moderní technologie, 
které mají rovněž vliv na lidské zdra-
ví. Vyvolávají například tzv. syndrom 
Text-Neck neboli syndrom esemesko-
vého krku. Jak sám název napovídá, 
je způsoben nadměrným sledováním 
mobilních telefonů, iPadů a  podob-
ných zařízení, čímž se zvyšuje zatíže-
ní krční a hrudní páteře, kdy je hlava 
dlouhou dobu předkloněna a  před-
sunuta a krk se ohýbá směrem dolů. 
Syndrom může být doprovázen chro-
nickou bolestí hlavy, ramen, bolestí 
horních zad, větším zakřivením pá-
teře, časnějším nástupem degenera-
tivních změn páteře, nižší kapacitou 
plic, poškozením svalů, šlach či nervů.
„Nekomplikované akutní bolesti 
mají dobrou prognózu, co se týče 
závažnosti poruchy i relativně rych-
lého odeznění obtíží. Obtíže se však 
mohou opakovat, zejména pokud 
se jedná o  nadměrnou zátěž, jed-

nostranné přetěžování, dlouhé stání nebo sezení v nevhodné 
poloze apod. Tyto faktory je třeba vyloučit. V akutní fázi pomá-
há krátkodobý fyzický klid, analgetika a velmi účinná je včas-
ná kvalitní fyzioterapie. V rámci prevence je především nutné 
upravit celkový pohybový režim, pracovní polohu a nezbytné je 
i pravidelné preventivní cvičení,“ upozorňuje MUDr. Michal La-
zák. Po zmírnění bolestí by se měl pacient včas zapojit do běž-
ných denních aktivit, zvyšovat intenzitu zátěže a vynechat čin-
nosti, které bolesti zvyšují, aby nedošlo k chronicitě obtíží.

Bolesti zad patří mezi 
jednu z nejčastějších 

příčin omezení 
pracovní schopnosti 

a fyzické aktivity. Jsou 
důsledkem životního 

stylu, ke kterému 
patří jednostranné 

dlouhodobé 
přetěžování, statická 

práce v nevhodné 
poloze a málo pohybu.



Artrophit  + 
Flogisen

Více na 
www.purebionatura.cz

BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ
SE SVÝMI DĚTMI BEZ 
BOLESTI KLOUBŮ 
A SVALŮ ZA POMOCI 
PŘÍRODNÍCH 
DOPLŇKŮ STRAVY.

Artrophit  + 

Pure-Bio-Natura-reklama-2-148x210.indd   1 21.11.2019   14:03:35
INZERCE

OBSAHUJE 
KOLOIDNÍ 
STŘÍBRO

ARTHROCANN GEL 
jedinečný konopný gel s obsahem  
10 účinných látek 
vynikající k masáži kůže v oblasti 
kloubů, svalů, šlach a zad
v prodeji také hřejivý

ARTHROCANN 
COLLAGEN OMEGA 3-6
špičkový doplněk stravy pro 
přirozenou péči o klouby, chrupavky, 
šlachy a kloubní vazivo
komplex NaturCOLLAX obsahuje 
certifikovaný kolagen typu I, 
kolagen typu II, vitamín C a D3, 
zázvor, boswelii a kurkumu

•

•

•

•

•

PRVNÍ POMOC 
PRO VAŠE KLOUBY

Registrujte se do klubu Annabis na www.annabis.cz a získejte na 
každý Váš nákup 15 % slevu.  Stačí v košíku zadat kód „klub annabis“.



ŠTĚSTÍ  
NENÍ ZBOŽÍ 
Z VÝPRODEJE

JEDNOU NĚKDO NAPSAL, ŽE ŠTĚSTÍ NENÍ 
OTÁZKOU SMÍCHU. KDYŽ VEZMU V ÚVAHU 
VŠECHNY POKUSY NAVODIT TUTO EMOCI, 
MYSLÍM, ŽE MI NEZBÝVÁ NEŽ SOUHLASIT. 

ŠTĚSTÍ SE POKOUŠÍME STIMULOVAT 
ZA POMOCI PRAVÉ WHISKY JIM BEAM, ČOUHÁ 

NA NÁS Z KNIH NÁPADITĚ NAZVANÝCH  
”SELF-HELF” A JE POŘÁD STEJNĚ DALEKO. 
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PPřesto se zas a znovu snažíme ho získat. Jenže jak? Budeme 
šťastnější, koupíme-li si tu pravou zubní pastu, budeme-li mít 
štíhlejší stehna, nebo si můžeme dovolit tři dovolené v roce? 
Experti říkají NE. Štěstí není tam, kde si myslíš, že je. 

HLEDEJ SÁM V SOBĚ
 Bylo napsáno více než 3000 studií plných definic štěs-
tí a  návodů, jak k  němu dospět. Někteří experti dopo-
ručují smích, co na  tom, že třeba nucený, který zvedne 
náladu. Jiní upřednostňují senzorické faktory, jako jsou 
barvy. (Přičemž modrá se považuje za barvu optimistickou 
a uklidňující, červená ti dodá náboj a energii).
 Přes všechna tato vědecká zkoumání, se ovšem většina 
vědců shoduje na  tom, že štěstí najdeme spíše uvnitř 
sebe sama, než díky faktorům a událostem přicházejícím 
z vnějšku. Intenzita štěstí může být stejná u lidí relativně 
chudých i extrémně bohatých.
 Každý má svou hladinu štěstí, kterou nemůže překročit. 
Studie identických dvojčat ukázala, že mají tuto hladinu 
stejnou, i když získávala různé životní zkušenosti a ovliv-
ňovaly je různé faktory.
 Americký profesor Mihaly Csikszentmihalyi vypracoval te-
orii štěstí, ve které odhaluje, že nejlepší cestou k dosažení 
štěstí je tzv. Flow, neboli absolutní ponoření se do  čin-
nosti, kterou člověk dělá. Jestliže se zabereš do něčeho 
opravdu dokonale, ztratíš pojem času a sebe sama.
 Tento pocit ovšem nenastane, pokud se ponoříš do  sle-
dování oblíbené show v televizi. Nepodaří se ti být Flow, 
jsi-li pouze pasivním divákem. Možná budeš spokojený, 
v pohodě, ale šťastný?
 Zatímco, pokud se konečně dokopeš k tomu jít si zahrát 
tenis, pokud budeš prožívat své vítězství ve fotbale, nebo 
se ti vyvede zkouška orchestru, bude to to pravé. Vzpo-
meň si, jaké to bylo, když jsi si jako malý hrál na  hřišti 
absolutně zabraný do hry. Čas pro tebe neexistoval, ty jsi 
prožíval hru a spolu s ní i štěstí.

Vypadá to, že k dosažení štěstí postačí ponořit se do činnosti, 
kterou děláš, přičemž nezáleží na tom, co děláš, jestli myješ ná-
dobí, staráš se o dítě. Důležité je nebýt pasivní. Možná potřebují 
naše aktivity počáteční úsilí, aby mohly vyvrcholit, aby vedly k ra-
dosti. Zajímavé je, že FLOW najdeme spíše v práci, než ve volném 
čase. Možná bychom se měli naučit ve volném čase zaměstnat 
stejně jako v čase pracovním. Nebo dělat i ve volném čase všech-
no s naprostým nasazením? Možná je štěstí opravdu unikající 
a my potřebujeme prožít stres a úzkost jako součást své existen-
ce, abychom k němu na chvíli dospěli. Působí to trochu pesimis-
ticky, ale štěstí rozhodně nenajdeš, pokud ho přestaneš hledat.
Zajímavé poznatky ohledně toho, jak se zbavit negativity 
a restartovat své myšlení přináší kniha Zdroj od Dr. Tary Swar-
tové, která nás naučí probudit svůj mozek a  odhalit jeho 
možnosti – jste pouhé čtyři kroky od toho, aby se z vás stal 
nový, sebevědomý člověk. Snadno se naučíte: * upravit „au-
topilotní”myšlení a změnit zakořeněné zvyky, * využít sílu 
vizualizačních technik úspěšných osobností, * přestavět ner-
vové dráhy, aby došlo k hlubokým a trvalým změnám chování, 
* využít schopnost mozku pohotově přepínat mezi různými 
způsoby myšlení, * zvládat své pocity a zklidnit mysl, * naladit 
se na cenné informace, které vám sděluje tělo. Prostě zjistíte, 
že: „Zásadní životní příležitosti okolo nás prochází každý den 
– a teď můžeme trénovat naši mysl, aby se jich chopila.”

6 RAD, JAK SE CÍTIT ŠŤASTNĚJI

1.  Nauč se vnímat, která část dne se ti víc líbí. Někteří jsou 
nabití energií po ránu, jiní překypují dobrou náladou ve-
čer. Pokus se zjistit, ke kterému typu patříš. Jsi spokoje-
ný, když si večer zalezeš do postele s knížkou? Je ta chví-
le před spaním tou nejsladší? Nebo zažíváš pocit radosti, 
když se ti podaří ráno brzy vstát a můžeš se proběhnout 
při východu slunce? Zjistíš-li, která chvíle je pro tebe tou 
pravou, prodlužuj ji. Užívej si ji. Věnuj jí co nejvíc času.

2.  Prober si svůj denní rozvrh a rozděl činnosti na ty, které 
tě baví a které děláš jen proto, že musíš. Opravdu jsou 
všechny v kolonce musíš nutné? Nemohl bys dělat ty, co 
tě baví častěji?

3.  Rozbij denní rutinu. Vstaň dřív, jdi spát později, neza-
čínej den horkým čajem a  nekonči ho otravným roz-
hovorem s tchýní. Hledej jiné možnosti, které ti budou 
přinášet radost a uspokojení. Máloco v našem životě je 
opravdu tak důležité, aby to bylo zcela neměnné.

4.  Zkus něco nového. Vždycky je čas začít. Nebaví tě to 
v práci? Jsou i jiná zaměstnání! Štvou tě kamarádi? Po-
rozhlédni se po někom jiném. Máš pocit zmaru? Začni 
něco dělat!

5.  Donuť se vypnout televizi. Nečekej, že tě při sledování 
televizního přenosu něco úžasného potká. Nedoufej, že 
se u televize něco změní. Měj odvahu stisknout knoflík.

6.  Nauč se naslouchat těm okolo. Poslouchej, jak žijí ostat-
ní, co je těší a z čeho mají radost. Pokud budeš mluvit ty, 
nic ti to nepřinese. Zmlkneš-li, možná se dočkáš cenné 
inspirace.

Dá se skutečně  
koupit štěstí za peníze?
Samozřejmě, že ne. Ale 

mohou ti k němu dopomoci.
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DÁRKOVÝ POUKAZ 
NA VÝKLAD KARET, ROVNÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ENERGIÍ

KARTÁŘKA JANA SMOLOVÁ, TEL.: +420 725 718 708



Koupíte v knihkupectví nebo na www.grada.cz

Navazuje na bestseller 

TAJEMSTVÍ 
autorky Rhondy Byrne

PROBUĎTE 
SVŮJ MOZEK
ODHALTE JEHO PLNÝ POTENCIÁL

Snadno se naučíte:
• upravit „autopilotní” myšlení a změnit zakořeněné zvyky
• využít sílu vizualizačních technik úspěšných osobností
• přestavět nervové dráhy, aby došlo k hlubokým a trvalým 

změnám chování
• využít schopnost mozku pohotově přepínat mezi různými 

způsoby myšlení
• zvládat své pocity a zklidnit mysl
• naladit se na cenné informace, které vám sděluje tělo
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NA VÝKLAD KARET, ROVNÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ENERGIÍ
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MŮŽEŠ SI KOUPIT ŠTĚSTÍ?

ŠTĚSTÍ ZA PADESÁT KORUN
Máš všeho dost, jsi unavený, otrávený a naštvaný? Nechce se ti 
mezi lidi, nemáš chuť nic dělat? Nepoddávej se tomu. Nezavírej se 
do čtyř stěn a nelituj se. Postav se tomu čelem. Nebude tě to stát 
horentní sumy, a přesto můžeš být v pohodě. Přinuť se zvednout 
a zajít do videopůjčovny. Najdi dostatečně romantický film, kup 
k němu pořádnou porci zmrzliny a zvedni telefon. Zavolej toho, 
koho rád uvidíš. Dopřej si romantický večer při svíčkách, chvíli po-
hody, která bude tím sladší, že jsi k jejímu dosažení musel vynalo-
žit nějaké úsilí. Kup si své štěstí za padesát a buď v pohodě.

ŠTĚSTÍ ZA STO 
1. Podívej se do svého zápisníčku, projdi sloupce jmen a svolej 
konečně sraz té nerozlučné čtveřice z gymplu. Kolik let jste 
se vlastně neviděli? Rok? Dva? Tři? Nebo deset? Není to ta 
správná doba na setkání dávných přátel? Kup dvě láhve vína, 
na svařák stačí nejlevnější a upřímně řečeno v -nácti jste nic 
jiného nepili, přidej pytel oříšků a správně se nalaď na pěkný 
večer. Pokud jsi to nevěděla, tak oříšky jsou nejlepším lékem 
na depresi, obsahují omega tři mastné kyseliny, bílkoviny, vi-
tamíny, minerály i fytonutrienty. Pokud se váš večer protáhne 
do rána, co na tom, přátelství za uzívaný den stojí.

ŠTĚSTÍ ZA DVĚ STĚ
Zdá se ti, že už v práci nestojíš nikomu za pohled, že tě vnímají 
stejně jako šedou myšku míhající se po smutném dvorku? Máš 
pocit, že už tě v životě nic nečeká a že není nač se těšit? Odhoď 
pro jednou praní a žehlení, navlíkni legíny ze studentských let 
a zkus to ve fitku. Nech si zhmoždit tělo od profesionálního 
trenéra, namoč si vlasy v bazénu a až budeš znaveně odcházet, 
budou se ti možná podlamovat nohy, ale bude ti fajn. 
A vždycky můžeš štěstí pomoci dobrou knížkou. Existují do-
konce i takové, které o tom pojednávají a obsahují nápad, jak 
ke štěstí dospět.

ŠTĚSTÍ ZA PĚT SET
Máš pocit, že tvá deprese dostoupila vrcholu 
a nemůžeš se na sebe ani podívat? Potom je po-
třeba něco s tím udělat. Všimla sis, že pokud se 
člověk cítí mladý a krásný, připadá si i šťastněj-
ší? Tak do toho!
Navštiv nejbližší kadeřnický salón, objednej 
se na manikúru, dopřej si maséra. Ať tě pro 
jednou obletují, zahoď starosti a nech si lhát 
do očí, že skutečně vypadáš na sedmnáct. Ni-
komu to neuškodí a dobře se to poslouchá.

ŠTĚSTÍ ZA TISÍC
Udělej si malý svátek ve  všední 
den. Zajdi do restaurace, po kte-
ré už týdny pokukuješ, dej si 
konečně tu kachnu na pomeran-
čích s  tím úžasně drahým fran-
couzským vínem. Dopřej si večer 
s vrchním v rukavičkách, s noble-
sou, o  které se potom tak dobře 
vypráví přátelům. Přestaň počítat 
korunku ke korunce a prožij po-
hádkový večer.

ŠTĚSTÍ ZA PĚT TISÍC
Patříš-li k  trochu movitější vrstvě, zkus celý pohádkový den. 
Ráno si dopřej kadeřníka, odpoledne nové šaty a večer se vy-
dej na  večeři. Tvař se celý den jako bohatá dáma z  lepších 
kruhů, dělej, co tě baví a  těší a zkus budit dojem, že takto 
žiješ běžně.

ŠTĚSTÍ ZA PATNÁCT TISÍC
Blíží se Vánoce a možná ti projde i trochu dražší štěstí. Pokud 
ke štěstí potřebuješ klid a pohodu, možná ti ho přinese nějaký 
domácí pomocník. Já bych rozhodně neměnila svůj robotický 
vysavač. Hodiny, které jsem dříve trávila potupným lezením 
s hadicí v ruce teď mohu věnovat… Třeba sobě…
Štěstí za...

DÁ SE SKUTEČNĚ KOUPIT ŠTĚSTÍ ZA PENÍZE?
Samozřejmě, že ne. Ale mohou ti k němu dopomoci.
Někdy. Často. Obvykle.

HEJ RUP!
Jsi smutný, nešťastný, v depresi? 
Dostaneš se z toho!

1. ZAHRAJ SI
Podívej se na skupinku dětí a zjistíš, že nejlepší cesta k zapo-
menutí problému a  špatné nálady je hraní. Hraj si se svými 
dětmi, hraj si sám nebo s partnerem, ale hlavně se bav!

2. PODÍVEJ SE NA FILM
Filmová terapie přichází z USA, kde je považována za skutečně 
seriózní vědu. Psychologové doporučují svým klientům dívat se 
na specifické filmy, které jim pozvednou náladu. Zkus to!

3.  SESTUP ZE SCÉNY
Jestliže máš za  sebou únavný den a  partner se chce hádat, 

pokus se sestoupit ze scény a představit si, jak by tuto 
scénu sehrál oblíbený komik. Zabírá to.

4.  VYBER SI ORANŽOVOU
Věř tomu, že na barvách něco je a že mo-
hou ovlivnit naši náladu. Obklop se vese-
lými barvami a zapomeň na černou. Vy-
tratí se i černé myšlenky.

5. SEĎ ROVNĚ
Snaž se sedět a  chodit rovně. Možná 
se budeš divit, jak vzpřímený postoj 
dodá sebevědomí. Každopádně to 
zkus.

6. POSLOUCHEJ  
MUZIKU
Hudba nás ovlivňuje víc, než si do-
vedeme představit. Muzikotera-
pie je sice zatím řazena mezi vědy 
alternativní, ale to jí rozhodně ne-

ubírá na vážnosti.

7. SMĚJ SE. 
Hladina endorfinu tím stoupá a člo-

věk se cítí prostě báječně.
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ASPOŇ JSEM
TO ZKUSIL 
Rok v životě Michaela Třeštíka 
Rezervovaný džentlmen a zároveň nepokojný 
dobrodruh Michael Třeštík, autor proslulých 
facebookových statusů, který dovede vytěžit 
stejně adrenalinu z nehody na motorce jako 
z překladu poezie, popisuje události a situace, 
které se mohly stát snad jedině jemu. Rozpustile 
klukovsky si pohrává s různými tématy 
a podává o tom zprávu se svým typickým 
suchým humorem a ironií. 

EUGENIE
Eugenie: Osud míchá karty, my hrajeme 
Román je inspirovaný skutečnými osudy Eugenie Egertové 
Janečkové a plzeňského hotelu Continental. Eugenii jako většinu 
žen té doby čeká smluvený sňatek. S manželem se stará o chod 
hotelu, kde prožijí okupaci i válku. Bombardování Plzně hotel 
poškodí a připraví ji o otce i manžela. Až osvobození americkou 
armádou přináší do jejího života nejen novou naději, ale i lásku… 

KNIŽNÍ TIPY 
výběr z nejlepších novinek českých autorů 
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armádou přináší do jejího života nejen novou naději, ale i lásku… 

DŽUNGLE V KUCHYNI 
Vzpomínky známé české herečky 
okořeněné recepty 
Čekáte od Ivanky Deváté omračující recepty z ingrediencí neslýchaných 
a cizokrajných? Omyl. Spíše se dozvíte, že ve dvaceti letech ještě 
neuměla uvařit ani kafe. A tak začala vstřebávat jakékoliv znalosti 
z oboru gastronomie, přičemž byla ochotná osvojit si recept i vyhlášené 
bordelmamá, pokud by stál za to. A hle, vdala se třikrát a nikdo se s ní 
nechtěl rozvést. A proč? Protože úžasně vařila. 

www.albatrosmedia.cz
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Hledáte dokonalý vánoční dárek?
Jste na správném místě. Spojujeme dohromady to, co všichni milují: relaxaci, luxus, zdraví a krásu.  

Seznamte se svíčkami Maty’s. Jsou plné elegance, ručně vyrobené z těch nejkvalitnějších komponentů. Jsou přírodní, 
zdravé a byly stvořeny proto, aby se staly dokonalým dárkem plným lásky.
Vonná sojová svíce v křišťálové dóze je ukryta v působivé dárkové kazetě. Je připravena jít rovnou pod vánoční 
stromeček a nadchne i ty nejnáročnější. 
Vonná sojová svíce v křišťálové dóze je ukryta v působivé dárkové kazetě. Je připravena jít rovnou pod vánoční 

www. svickymatys.eu



Zbývá pár týdnů do Vánoc a podle psychologů to vůbec není o romantice, pohodě 

a setkávání…   Stres se na nás valí ze všech stran. Musíme mít přece uklizeno a na-

pečeno, je zapotřebí ohromit všechny  úžasnými dárky. Honíme se a stresujeme  

a když konečně vytoužené Vánoce přijdou, lehce zhroucení je vlastně přetrpíme.  

Se sklenkou vína si pod vánočním stromkem přejeme hodně zdraví a tak nějak se 

tváříme, že jsme si nevšimli,  že o zdraví jde v tomto období často nejméně. Přitom 

někdy stačí se jenom zastavit a začít jinak. Takže, pokud je každé vaše další ráno 

horší, než to předchozí, toto pokračování je přímo pro vás… Protože i dnes, tak, jak 

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

SOMAVEDIC? 
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ...

Nejprve jako vždy raději malé shrnutí pro ty, kteří 
snad  nečetli předchozí článek a tudíž třeba vů-

bec netuší, o čem je řeč.
Odpradávna je známo, že každý konkrétní 
minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má 
schopnost tuto vibraci vyzařovat do okolní-
ho prostředí, a tím ho ovlivňovat. To ostat-
ně platí nejen o  minerálech, ale i  o  všem 
ostatním. Právě u  kamenů je tato energie 
nebývale silná, z čehož do jisté míry vychází 

i  jejich léčebné využití, které se ale obvykle 
vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů.

Somavedic v sobě takových kamenů ukrývá dle 
typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen na prin-

cipu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud to-
tiž konkrétní minerály v určitém přesném roze-
stavení necháme působit ve společné korelaci, 
dokážou vzájemně se podporující vibrace po-
zitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jed-
ná o geopatogenní zóny či jiné vlivy, jež taktéž 
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vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes 
již měřitelné pomocí biorezonančních přístrojů a  
těchto poznatků výrobce využívá pro optimální 
funkci Somavedicu.  Ten by měl člověka vyladit, 
dostat ho do harmonie, dodat mu energii, pomoci
mu s  regenerací a  hojením. Zlepšit mu kvalitu 
spánku, zprůchodnit lymfatický systém. Prostě 
zvýšit kvalitu života. A teď tedy k realitě… 

KDYŽ JSOU VÁNOCE ZA ROHEM...
Podzim je pro většinu z nás náročným obdobím. 
Sluníčka i  světla ubývá, všude kolem nás se to 
hemží bacily a my se tak nějak potácíme světem 
od pondělka do pátku s  iluzí, že o víkendu od-
počineme. Jenomže, úleva nepřichází, s nedělí se 
dostaví jen další pocit beznaděje z nadcházejícího 
týdne. Alespoň tak to u mě dříve bývalo. Snaha 
dobít baterky výletem, wellnesem, nebo třeba 
saunou fungovala vždycky chvilku a pak se zase 
vše vrátilo do stejných kolejí. 
Říkala jsem si, že by to chtělo nějaký zdroj ener-
gie a zároveň nějaký ochranný štít, aby mě chrá-
nil před energetickými upíry, kterých, mám pocit, 
jen čím dál víc. Stejně jako lidí, kteří kolem sebe 
šíří negativní energii. Jenomže, to zní jako po-
hádka z jiného světa. Každý z nás by přece chtěl 
něco takového – stisknout vypínač, ponořit se do 
světla, které přináší všechno to, co v životě chce-
me. A  přesně takový vypínač jsme vlastně před 
dvěma lety stiskla… Rozsvítilo se barevné světlo 
a na scénu vstoupil Somavedic. 
A podzim přišel a pohoda zůstala.  Namísto de-
presí přišel pocit ztráty zátěže, což vnímám jako 
největší úlevu. Popsala bych to asi tak, že se vy-
čistí problémy kolem vás, nenalepí se negativní 
energie od lidí okolo, lépe se vám dýchá a kon-
fl ikty víceméně nenastanou. Mezilidské 
vztahy totiž fungují jinak – máte kolem 
sebe lidi, se kterými je vám dobře. Ty 
ostatní přístroj zdá se  nějak od-
pudí…  Vyčistil se také vzduch 
od bakterií a virů, tudíž ani 
chřipky a  nachlazení, kte-
rých je v tomto období ko-
lem nás velké množství, se 
na vás tolik nevyřádily. 
A pokud už nás nějaká ne-
moc dostala, rekonvalescen-
ce byla mnohem rychlejší.

Asi největším přínosem je ale změna v naladění 
lidí kolem vás. Lidé cítí tu hezkou energii a i když 
nevědí, odkud pochází a kde se bere, díky ní se 
i oni cítí líp a  nemají tendenci útočit. Možná je to 
ale i tím, že vám Somavedic posílá do cesty prostě 
fajn lidi...
Jak už jsem říkala  několikrát, se Somavedicem 
máte najednou pocit, jakoby vám někdo sejmul 
tíži z ramenou, vy se rozhlédnete po světě a na-
dechnete se. A je vám najednou hezky. A celý svět 
je hezký...

A PLNÝ HODNÝCH LIDÍ…
A  pro ty, kteří tráví svůj život v  dopravních zá-
cpách uzavřeni v  autě  a  naštvaní na celý svět. 
Možná ideálně přístroj vyzkoušíte, pokud si spolu 
s ním zakoupíte i adaptér do auta, posadíte ho 
na zadní sedačku a projedete se s ním ucpanou 
Prahou. A rozhodně nejde jen o to, že je Soma-
vedic ideálním společníkem, který vám nemluví 
do řízení. Možná vám odkloní ty největší prudiče 
z cesty, možná vaše auto obalí takovou clonou, že 
se i ti největší pesimisté začnou na svět usmívat. 
Nevím. Co vím jistě, je fakt, že Somavedic posílá 
svou energii rostlinám, zvířatům i lidem.
Prostě Somavedic přinesl klid a  mír do našich 
duší… A to samé samozřejmě přeji i vám… A ne-
jen kolem Vánoc…

www.somavedic.cz 
info@somavedic.cz 

731 173 591
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JAK PŘEŽÍT 

ZIMU 
VE ZDRAVÍ

V KAŽDÉM ROČNÍM OBDOBÍ, STEJNĚ TAK JAKO V KAŽDÉM VĚKU,  
NA NÁS ČÍHAJÍ NEJRŮZNĚJŠÍ NÁSTRAHY V PODOBĚ CIVILIZAČNÍCH CHOROB. 

V DNEŠNÍM ČLÁNKU SI PŘEHLEDNĚ PŘEDSTAVÍME NEJČASTĚJŠÍ ONEMOCNĚNÍ, KTERÁ 
NÁS POSTIHUJÍ V ZIMNÍ SEZÓNĚ. PODÍVÁME SE ALE TAKÉ NA NEJRIZIKOVĚJŠÍ NEMOCI 

PODLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ. U KAŽDÉ NEMOCI PAK PLATÍ, ŽE PREVENCE JE VŮBEC 
TÍM NEJLEPŠÍM LÉKEM. POKUD VŠAK JIŽ NĚJAKÝM ONEMOCNĚNÍM TRPÍTE, ZKUSTE 

ZMĚNIT POHLED NA VĚC A NASTAVIT SVOU OPTIMISTICKOU TVÁŘ.  
PSYCHICKÁ STRÁNKA TOTIŽ VŽDY SOUVISELA S TOU FYZICKOU. 
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NEJČASTĚJŠÍ CHOROBY,  
KTERÉ NÁS SUŽUJÍ V ZIMĚ
Známe to všichni. Přechod z  léta na  zimu bývá občas tvrdý 
a nečekaný. Ze dne na den se ochladí třeba i o deset stupňů 
a tělo zažije teplotní šok. Nebo k ochlazení dochází postupně 
a my si tak ani nevšimneme, že večery jsou již chladné. Pose-
dáváme na zahrádkách restaurací stále v letních šatičkách, se 
sandálky na nohách. Většinu lidí tedy trápí nachlazení, které 
může propuknout v nemoc.

DĚTI

ANGÍNA
Angínu nejčastěji zapříčiní streptokoková bakterie, která zanítí 
krční mandle. Proto většinou říkáme, že máme knedlík v krku. 
V jiných případech jde o virový či mykotický původ. Nemoc se 
rozšiřuje kapénkovou infekcí. Toto onemocnění je časté ze-
jména v období přechodu z léta na zimu či ze zimního období 
na jarní – tedy v období náhlých klimatických změn. Postihuje 
zejména děti, i když není neobvyklá ani u dospělých.
Jak ji poznáme?
Angíně se jen těžko předchází, protože jeden den se můžete 
cítit jen více unavení a pociťovat horkost. A druhý den již máte 
vysoké horečky, zduřelé lymfatické uzliny v dutině ústní (krční 
mandle), cítíte se unavení, a může vás také bolet v krku, do-
cházet k chrapotu či můžete pociťovat až nevolnost. Neobvyklá 
není ani bolest hlavy jako při migréně a v některých případech 
pak může nevolnost přejít ve zvracení. Pokud si nejste jisti, zda 
jde o angínu či chřipku, jednoduše se podívejte do krku. U an-
gíny jsou mandle potaženy bílým povlakem s čepy. Avšak u vi-
rového původu nemoci může tento povlak chybět.
Inkubační doba angíny
V tomto případě se jedná zpravidla o dva až čtyři dny. Jakmile 
se nasadí antibiotika, po jednom či dvou dnech přestáváme být 
přenašečem. V opačném případě, bez léčby, jste šiřitelem nemo-
ci až po celé dva týdny!
Léčení
Jedná-li se o klasickou angínu, nasadí lékař antibiotika. Pokud 
je to angína virového či mykózního původu, pak nejsou až 
tak nutná. Původ nemoci lze zjistit jedině vyšetřením z krve. 
Kromě antibiotik můžete ještě používat kloktadlo na bolest 
v krku, jód na sprejování a dezinfekci mandlí, paralen na sní-
žení horečky a různé obklady a zábaly.
Rizika
Při neléčení angíny může docházet k  jejímu opakovanému 
výskytu, kdy pak již ani antibiotika nepomáhají. U lidí, kteří 

na angíny trpí často se pak zvažuje vytrhnutí krčních mand-
lí. To však s sebou nese rizika, jako snížení imunity, možnost 
krvácení, bolest v hrdle či v uchu. Většina pacientů toto pod-
stoupí v  tom případě, že se mandle zvětšují při angíně na-
tolik, že již nelze normálně polykat a přijímat potravu. Do-
chází také k  nekontrolovatelným zástavám dechu (zejména 
u dětí), což nazýváme spánková apnoe. Tento stav může být 
i životu nebezpečný. Stejně tak jako zánět, který se přenese 
na  ledviny. Proto je nutné jít k  lékaři, aby rozpoznal původ 
nemoci – zda jde o  hnisavou angínu, akutní, chronickou či 
opakovanou. Výjimečně může angína způsobit také revma-
tickou horečku, která již zatěžuje také srdce, klouby a kůži. 
V některých případech se může objevit také spálová vyrážka 
(pak jde o nemoc bakteriálního původu).
Každá léčba antibiotiky znamená vážný zásah do  složení 
střevní mikroflóry. Uskutečněné studie dokazují, že obnova 
zdravé střevní flóry po jejich doužívání může trvat až tři týdny. 
Tedy nejméně tak dlouho trvá i  oslabení obranyschopnosti. 
V tomto období je organismus ve stavu imunodeficience. I to 
je jeden z důvodů recidivujících respiračních infekcí. Průjmo-
vá onemocnění pochopitelně též mění mikroflóru ve střevě. 
V neposlední řadě je to strava, která v případě, že je nevhod-
ná, mění poměr bakterií směrem k hnilobným (strava s vyso-
kým obsahem bílkovin). Některé studie dokazují, že krátce 
po  přerušení užívání probiotik klesá významně jejich podíl 
ve střevě, a tak je jejich trvalý přísun v potravinách žádoucí. 
Právě proto je nutné po léčbě antibiotiky užívat probiotika, 
která podporují slizniční i celkovou imunitu, podporují odol-
nost organismu, jelikož stabilizují střevní mikroflóru. 
Pomáhají proti zácpám, průjmům, nadýmání a špatnému trá-
vení i proti střevním zánětům různého původu. Chrání proti 
vzniku alergií, včetně astmatu a atopického ekzému.

CHŘIPKA
Byť se nám tato nemoc zdá jako banální, není tomu tak. Může 
být pěkně nebezpečná, čemuž nasvědčuje i počet každoroč-
ních úmrtí na tuto nemoc. Jedná se přibližně o dva tisíce osob 
ročně, kdy nejvíce úmrtí se vyskytuje mezi lidmi v důchodo-
vém věku. Jejich imunita je již slabší a tělo se s nemocí neumí 
natolik vypořádat, jak tomu je u dětí a dospívajících, u kte-
rých se toto onemocnění vyskytuje nejčastěji. Prevencí může 
být, mimo jiné, očkování.
Chřipková epidemie se většinou vyskytuje v  zimním chladněj-
ším období a trvá v průměru od čtyř do osmi týdnů. A protože 
k přenosu nemoci dochází zejména kapénkovou infekcí, můžete 
chřipku chytnout takřka kdekoliv, zejména v období její epide-
mie. Inkubační doba pak může být rychlá, do několika hodin, až 
do pěti dní. Obvykle se však jedná o jeden či dva dny. V chřipko-
vém období je potřeba dbát na zvýšenou hygienu, jelikož virus 
dokáže přežít i několik dní mimo hostitele. Lze se tedy nakazit 
třeba jen sluchátkem od telefonu, který používá více lidí, v MHD, 
podáním ruky, hračkami od nemocných dětí a podobně.
Průběh nemoci a možná rizika
Nemoc je velice náhlá. Zpravidla máme zimnici, pociťujeme 
bolest svalů a kloubů, a vyskytuje se horečka – klidně i přes  
39 °C. Horečka trvá obvykle jeden až dva dny a poté klesá. 
Také nás trápí suchý kašel a škrábání v krku. Zřídkakdy nemoc 
doprovází rýma.
U dětí je riziko, že se k projevům nemoci přidá také průjem 
a zvracení. Toto může ohrožovat také osoby ve starším věku, 
které jsou pak vysílené a vyčerpané. Další závažné riziko, které 
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Zvolte sílu přírody 
pro snadné dýchání

Produkty Sinulan Forte obsahují přírodní rostlinné složky, 
které napomáhají ke zdraví dýchacích cest.

pro snadné dýchání

Doplňky stravy Zdravotnické prostředkyAroma náplasti 
na oděv
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se však objevuje jen zřídkakdy, je chřipkový zápal plic. Ten se 
objeví hned zpočátku nemoci, ale kašel se zhoršuje a neustá-
vá, jako u  klasické chřipky. Lze ho zprvu špatně rozpoznat, 
jelikož většina lidí s chřipkou ani nejde k lékaři a suchý kašel 
pokládá za normální projev nemoci. Avšak, i když se odhalí 
hned na začátku a je zahájena včasná léčba, na chřipkový zá-
pal plic umírá až polovina pacientů! Dalšími riziky jsou zánět 
plic, většinou u dospělých a starších osob, a zánět středního 
ucha u  dětí. K tomu dochází z toho důvodu, že bakterie jsou 
již uvnitř nás a mají tak volný průchod se šířit.
Léčba
Chřipka se může léčit paralenem na teplotu, horkými nápoji 
na bolest v krku, ale také antibiotiky. Medikace vždy záleží 
na  úsudku lékaře. Jak vidíte, i  tak běžné onemocnění nám 
může být nebezpečným, proto ji nikdy nepodceňujte a zajdě-
te si k lékaři. Prevencí je očkování a zvýšená hygiena a opatr-
nost v epidemickém období (zejména v chladnějších měsících).
Při chřipce je skvělým pomocníkem Priessnitz nebo Priessnit-
zův obklad, což je osvědčená přírodní metoda, která pomáhá 
zmírnit kašel, bolest v krku, bolest svalů nebo kloubů.
Přiložením studeného obkladu a jeho překrytím dojde nejpr-
ve k podchlazení a zúžení cév. Následuje fáze prohřátí, rozší-
ření cév a silné prokrvení oblasti. To nastartuje a urychlí hojivé 
procesy a přinese úlevu od potíží.

DOSPÍVAJÍCÍ A MLÁDEŽ
Naše budoucí krev, chcete-li mládež a dospívající, většinu ne-
mocí jen tak zlehka přechodí a jdou dál. Jejich imunita je vět-
šinou na vrcholu slávy, a  tak si tělo hravě poradí s  chřipkou, 
nachlazením, i  s  angínou. Avšak i oni mohou trpět onemoc-
něním, zejména na podzim a zimu, kdy jsme tomu všichni více 
náchylní. A na některé z nich je potřeba si dát obzvláště pozor!

MONONUKLEÓZA
Jedná se o tzv. nemoc z líbání, která se přenáší slinami – proto 
si na  ni musí dát hlavně mládež pozor. Jde o  infekční viro-
vé onemocnění. Nemoc lze přenést i  nepřímým kontaktem 
s nakaženou osobou. Například kouřením společné cigarety, 
pitím z  jedné sklenice, přes náustek vodní dýmky, použitím 
stejné rtěnky, apod. Ohroženi jsou zejména promiskuitní je-
dinci, avšak nemusí se týkat jen jich.
Příznaky
Na  mononukleóze je nebezpečné to, že se zprvu jeví jako 
klasická angína a mnoho lidí tak nejde ani k lékaři. Můžete 
pociťovat bolest v krku, dojde ke zvětšení lymfatických uzlin 
v krku (mandlí), vše je doprovázeno horečkou, a celkově se 
cítíte schváceni.
Prevence a léčba
Prevence je nesdílet s  nikým stejné nádoby na  pití či cigaretu, 
být obezřetní a opatrní. To je ale asi tak vše, jelikož prozatím se 
na toto onemocnění nelze nechat očkovat. Nemoc lze identifiko-
vat jen u lékaře, a to z krevních testů. Lidé většinou utlumí její pří-
znaky klasicky antibiotiky a dalšími léky na angínu. Avšak pokud 
se nemoc vrací, je to varovný signál. Léčba je pak dlouhodobější 
za pomocí antibiotik a dalších medikamentů, které zvolí lékař.

MENINGOKOK
Nejedná se o časté onemocnění, avšak o to víc nebezpečné. Ač-
koliv ročně evidujeme jen něco málo okolo stovky případů, až 
deset procent končí úmrtím. Náchylné jsou zejména malé děti 
a dospívající mládež. U mládeže je pak ještě větší riziko úplného 

vyčerpání, které podporuje jejich častý nezdravý životní styl – 
konzumace alkoholu, ponocování, možná konzumace jiných 
návykových látek, apod. Poté dojde k  úplnému psychickému 
i fyzickému vyčerpání.
Průběh
Bohužel nemoc se šíří velice rychle – například líbáním, pitím 
ze stejné láhve, kouřením stejné cigarety a dalšími způsoby. 
Nejhorší je však to, že ihned po  nákaze může být pacient 
ohrožen na životě, a to i jen do několika hodin od nakažení.
Prevence
Prevencí je opět obezřetné chování, nesdílení stejných před-
mětů, které přikládáme k ústům, zdravý životní styl, dostateč-
ná pohybová aktivita, pobyt v přírodě a konzumace vitamínů. 
Prevence je také se nechat očkovat. Vakcína je podávána pro-
ti čtyřem séro skupinám, avšak aplikuje se jen jedenkrát. Její 
cena se pohybuje okolo 1600 Kč.

KLÍŠŤOVÁ ENCEFALITIDA
Byť je léto za námi a klíšťat se obáváme zejména v letním čase, 
i na jaře můžete nějaké klíště chytit. Bohužel tato nemoc je velmi 
nebezpečná a může končit až úmrtím. 
Co to je?
Jedná se o  infekční virové onemocnění, 
napadající mozkové buňky a  mozko-
vé blány. Pokud nekončí úmrtím, může 
být i  tak nebezpečná a zanechat trvalé 
následky (poškození mozku). Klíšťata 
infikována touto nemocí se pak většinou 
vyskytují od jara do podzimu. Zejména mladí 
lidé, kteří tráví spoustu času venku, jsou lehkou kořistí pro tuto 
nemoc.
Prevence
Jedinou prevencí je v tomto případě nechat se očkovat. Nemů-
žeme předem vědět, které klíště je infikované a které ne. V ČR 
se očkuje vakcínou jménem FSME-IMMUN nebo Encepur. Vakcína 
se podává na třikrát a každá jedna dávka stojí mezi 600–700 Kč.

ŽLOUTENKA
Žloutenka je nepříjemné onemocnění, které nám může pěk-
ně zavařit. Zejména mládež je pak rizikovou sskupinou, a to 
z toho důvodu, že si tolik neuvědomují rizika, nejsou opatr-
ní a možná mají k nemocem i trošku lehkomyslnější přístup. 
Avšak také proto, že se nejvíce pohybují mezi dalšími lidmi, 
svými vrstevníky, více cestují a žijí společenským životem.
Jaká je žloutenka?
Žloutenky známe dvě – typu A a typu B.
Žloutence typu A  přezdíváme  nemoc špinavých rukou. 



Doplněk stravy

Pro všechny, kteří se už těší, až budou zase žít život naplno.

www.biopron.cz

*1.  místo v kategorii probiotika, průzkum První volba lékárníka 2019 na portále Educomm.cz v období 1-3/2019.
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V tomto případě je opravdu nutné dbát na zvýšenou hygie-
nu, ale lze ji běžně chytit na potkání třeba i v MHD. Posléze je 
nutná hospitalizace, dieta, zákaz sportovních aktivit a pobytu 
na  slunci. Zkrátka takovému mladému puberťákovi odepře 
vše, co rád dělá.
Žloutenka typu B je již horší a v mnoha případech přechází 
do chronické opakující se podoby. Také je zde nutná hospita-
lizace, ale léčba je dlouhodobá.
Prevence
Kromě zvýšené hygieny a  opatrnosti jde o  očkování proti 
žloutence. Očkování se podává ve třech dávkách a jedna vak-
cína pak stojí okolo 1600 Kč, avšak většina pojišťoven na toto 
očkování přispívá. Další prevencí je opatrnost při cestování, 
nežít promiskuitním životem a  neužívat drogy (alespoň ne 
injekční formou).

DOSPĚLÍ
Toto je opravdu početná skupina, kde si již z možných onemoc-
nění můžete téměř vybírat. Avšak většina nemocí postihujících 
dospělé jedince je stresového původu či zapříčiněna nezdravým 
životním stylem. Na některé z nich se teď podrobněji podíváme. 
Začneme ale klasicky oslabenou imunitou, chřipkou a nachlaze-
ním, které samozřejmě trápí i dospělé...

CHŘIPKA, KAŠEL, NACHLAZENÍ...
Původcem akutních respiračních infekcí horních cest dýchacích 
může být až přes dvě stě různých druhů virů, avšak jen tři až čtyři 
z nich jsou pravé chřipkové viry. Z ostatních kmenů způsobují 
akutní infekce dýchacích cest nejčastěji rhinoviry, coronaviry, 
adenoviry, viry parainfluenzy a jiné.
Viry všech respiračních onemocnění včetně chřipky se šíří ka-
pénkovou nákazou a  jsou vysoce infekční. Chřipka obvykle 
probíhá epidemicky v rozmezí šesti až osmi týdnů a nejčastěji 
se s ní setkáme v období od prosince do konce března. Ostatní 
infekce dýchacích cest jsou mnohem častější 
a  mohou se vyskytnout prakticky 
kdykoliv, i když zvýšený výskyt 
zaznamenáváme většinou 
v  chladnějších měsících. 
Virům těchto onemoc-
nění se totiž v  chladu 
daří lépe. Na jejich šíře-
ní však mají vliv i další 
faktory jako častější 
pobyt v  uzavřených 
a  špatně větra-
ných prosto-
r e c h , 

porucha slizniční bariéry horních dýchacích cest (například vy-
soušení v  silně klimatizovaných místnostech) nebo snad i vyšší 
náchylnost lidí k infekcím v zimním počasí (méně slunečního svi-
tu, vitaminů ve stravě i pohybu na čerstvém vzduchu).
Prevence a léčba 
Samozřejmě existuje velké množství bylinných sirupů, nebo liké-
rů, které nám v tomto případě pomohou. A jaké bylinky bychom 
měli zkusit? 
• ZÁZVOR
Je známým a spolehlivým lékem, který se užívá při klasickém na-
chlazení, ale také při chřipce a při bolestech v hrdle. Jeho účinky 
jsou opravdu vícestranné a lze ho využít také při problémech se 
zažíváním a žaludeční nevolností. Nastrouhaný kořen zázvoru 
se nejčastěji přidává do čaje a podává se také v zimních večerech 
za účelem rychlého zahřátí organismu. Užívat by ho však neměly 
ženy v pokročilém stádiu těhotenství, v tomto případě by mohl 
více uškodit než pomoci.
• BEZ ČERNÝ
Patří k nejpoužívanějším bylinným rostlinám vůbec. Čaj z kvě-
tů bezu černého, které si můžeme nasbírat a usušit také sami, 
je skvělým lékem na všechny příznaky nachlazení od ucpaného 
nosu, horečky, až ke kašli a bolesti hlavy. Kromě toho může být 
lékem na problémy s ledvinami a močovými cestami.
• ŠALVĚJ
Šalvěj se velmi dobře osvědčuje hlavně při bolestech v  krku. 
U této bylinky si však dejte veliký pozor. Užívejte ji raději pouze 
ke kloktání. Vnitřní užití není ve větším množství příliš vhodná 
a může mít pro některé jedince až zdraví ohrožující vedlejší účin-
ky. Ženy v těhotenství by se jí měly úplně vyhnout a raději sáh-
nout po jiné alternativě.
• ŠÍPEK
Rostlina obsahující velké množství vitamínů A, B, C. Vypijete-li 
šípkový čaj, dodáte tělu potřebné vitamíny a zlepšíte imunitu 
organismu. Právě pro velké množství vitamínů má šípková růže 
všestranné využití. Použít ji můžete na klasické nachlazení, po-
může vám také při chřipce, bolesti v krku, kašli a při problémech 
s močovým ústrojím, konkrétně hlavně s ledvinami.
• JITROCEL KOPINATÝ
Kdo by neznal tuto známou rostlinu. Většina určitě ví, že čaj 
z jitrocele pomáhá na nepříjemný kašel. Látky obsažené v této 
bylince ničí bakterie a působí příznivě na zahleněné a nemocné 
průdušky. Krásně také pročistí krev a je vhodný na problémy s já-
try, žaludkem a celkově s trávicím ústrojím.
• MATEŘÍDOUŠKA
Bylinka s výraznou typickou vůní. Využívá se především na pro-
blémy s průduškami. Poradí si dokonce s chronickými opakující-
mi se stavy. Velké plus je, že se dá podávat jak dětem, tak ženám 
v těhotenství. Posiluje imunitu organismu, pomáhá při bolestivé 
menstruaci a také přispívá správnému chodu trávícího ústrojí.

VIROVÁ LARYNGITIDA
Laryngitida zní trošku jako cizokrajná nemoc, avšak jedná se 
vlastně o zánět hrtanu. Její příznaky se projevují takřka stej-
ně, jako chřipka. Postihuje zejména dospělé osoby – v  této 
věkové kategorii je i více kuřáků, kteří si v zimním sychravém 
počasí snadno zadělají na zánět hrtanu.
Příznaky a léčba
Jak již bylo řečeno, příznaky jsou podobné chřipce, kdy se 
cítíte oslabení, bolí vás a škrábe v krku a máte suchý kašel. 
Nemoc se léčí pomocí Priessnitzova obkladu, doporuču-
je se klid na  lůžku a  pít hodně bylinných čajů. Například 
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heřmánkový čaj má protizánětlivé účinky, lze si jím i  klo-
ktat (za  studena). Ve  výjimečných případech se podávají 
antibiotika. Doporučuje se také mít v  pokoji, kde spíte, 
zvlhčovač vzduchu. U dětí může být onemocnění vysoce ri-
zikové!

INFARKT MYOKARDU

Toto onemocnění bychom mohli zařadit do každého ročního 
období, stejně tak do věkové kategorie dospívající a senioři. 
Ale zvolili jsme kategorii dospělí, protože právě zde je ješ-
tě možnost jakési prevence. A k zimnímu období se zařazení 
také hodí, protože stres před svátky a přejídání se jsou jasnou 
vstupenkou pro infarkt.
Co je to infarkt myokardu?
Infarkt známe také pod pojmem srdeční mrtvice. Při mrtvičce 
dojde k náhlému přerušení krevního oběhu do části srdce. V tu 
chvíli se srdeční (koronární) tepna uzavře. Infarkt nemá jen je-
den způsob vzniku. Buďto se tepna uzavře příčinou vzniklého 
trombusu (krevní sraženiny), kdy praskne aterosklerotický plát 
a příčinou je tedy ateroskleróza. Nebo se jedná o tzv. vmetek. 
To je část krevní sraženiny, která vznikla na jiném místě v těle, 
ale krevním řečištěm se dostala až do srdeční tepny. 
Příčiny a příznaky
Infarkt se vyskytuje zejména u mužů, a to ve věku nad 50 let. 
U  žen se objevuje většinou ve  věku nad 60 let. Příčiny mo-
hou být nejrůznější, avšak nezdravý životní styl, konzumace 
alkoholu, tučné stravy a kouření k tomu napomáhá. Svou roli 
zde hraje také genetika, onemocnění vysoké srážlivosti krve 
a  souvisí také s  onemocněním srdeční oblasti (což není tak 
známo) angínou pectoris. 
Nezdravý životní styl a stres jsou nebezpečnými tvůrci infarktu 
právě proto, že tepna se ucpává vlivem ukládání cholesterolu. 
A ten získává zejména z tučných jídel, a pokud nemáme dosta-
tek pohybu, aby jej naše tělo neukládalo v takovém množství, 
začne se tvořit krevní sraženina a sedat na tukové hmoty. Poté 
se zúží průsvit srdeční tepny, vlivem zvětšení tukového plátu. 
K tomuto jevu dochází zejména ve spánku, ale také při stresové 
situaci či v chladu.
Příznaky, že se o vás pokouší infarkt, jsou jen slabé. Píchání u srd-
ce, tíha na hrudi a tupá bolest – občas vystřeluje až do levé horní 
končetiny, studený pot, zadýchávání se. Většina však k  infarktu 
dojde náhle, bez předchozí vážnější nemoci. Velkým hrozitelem 
je stres.

První pomoc
Jelikož léčba prodělaného infarktu je hlavně v  rukou lékařů, 
a také ve změně životosprávy, řekneme si spíše, jak provést první 
pomoc. Na infarkt totiž stále umírá vysoké procento lidí a první 
pomoc je někdy zásadním milníkem pro to, aby nějaká následná 
léčba mohla započít.
Máte-li jen sebemenší podezření, že se o někoho ve vašem okolí 
právě pokouší infarkt, okamžitě otevřete okno, aby k postiže-
nému proudil čerstvý vzduch. Uvolněte mu příliš těšné obleče-
ní, ale nenechávejte ho ležet (může dojít k náhlému zhoršení).
Ihned přivolejte zdravotnickou záchrannou službu a nenechá-
vejte ho, aby pil cokoliv, co změní jeho krevní tlak (energy drin-
ky, alkohol či káva). 
Je možné podat půl tablety acylpyrinu, pokud na něj není dotyč-
ná osoba alergická. To zabraňuje zvětšování se krevní sraženiny.
Pokud je postižený v bezvědomí, kontrolujte pravidelnost de-
chu. Nedýchá-li, okamžitě zahajte resustitaci.

VYSOKÝ CHOLESTEROL 
Zejména v posledních letech se do popředí zájmu lékařů do-
stává cholesterol jako jeden z hlavních faktorů ovlivňujících 
naše zdraví. Tento pojem je často zmiňován také v médiích 
v souvislosti s onemocněním srdce a cév. A právě díky médiím 
mají lidé cholesterol spojený pouze s něčím škodlivým. Málo-
kdo ale ví, že kromě cholesterolu, který tělu škodí, existuje 
i cholesterol, ,hodný“, který je pro naše tělo prospěšný. 
Cholesterol je látka tukové povahy, která je pro tělo životně dů-
ležitá. Cholesterol je součástí všech buněk, je základní stavební 
jednotkou nervů, mozkových buněk a je nutný pro tvorbu hor-
monů. Zčásti si ho člověk vyrobí sám, zčásti ho přijímá v potravě. 
Jak již bylo řečeno, odborníci rozlišují, ,hodný“ cholesterol 
(HDL) a ,,zlý“ cholesterol (LDL). HDL cholesterol má ochrannou 
funkci, protože nadbytečný cholesterol odvádí zpět do  jater, 
kde je metabolizován, a proto je pro náš organismus důležitý. 
Oproti tomu LDL se usazuje v cévních stěnách v podobě atero-
sklerotických plátů, které tak ztrácejí pružnost, zužují se a do-
konce může dojít i k  jejich ucpání. V důsledku ucpání orgán, 
který céva vyživuje, odumírá. Je tedy zřejmé, že cholesterol má 
na lidský organismus zcela zásadní vliv. Zdravý organismus do-
káže v krvi a trávicím systému zdravý poměr udržovat. 
Vysoká koncentrace cholesterolu  v  krvi s  sebou přináší  řadu 
zdravotních rizik. Příznaky ale pocítí pacient až ve chvíli, kdy 
dojde k rozvoji aterosklerózy a je omezena průchodnost tepny. 
V důsledku aterosklerózy dochází například k tolik obávané-
mu infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, ucpání cév dol-
ních končetin a k dalším onemocněním oběhové soustavy. 
Ke  zvýšení cholesterolu v  těle může dojít  nevhodnou stra-
vou (především jde o potraviny bohaté na živočišné tuky), v dů-
sledku nadváhy a obezity, dědičného sklonu ke zvýšené hladi-
ně krevních lipidů (což se ale nemusí projevit nadváhou). Jeho 
hladiny se mohou také zvyšovat v důsledku kouření, nadměrné 
konzumace alkoholu, nedostatku pohybu nebo cukrovky.
Optimální hladina  cholesterolu by měla být 3,9–5,2 mmol/l. 
Hodnota nad 6,2 už představuje vyšší riziko ucpání cév a situ-
ace by měla být řešena lékařem. 
Prevence a léčba
Pacientům je doporučena nízkocholesterolová dieta, kdy je 
potřeba nejen omezit potraviny obsahující velké množství 
cholesterolu, ale stejně důležité je zaměřit se i  na  složení 
tuků v jídelníčku. Konzumovat by se mělo převážně bílé a li-
bové maso, vhodné je omezit uzeniny, tučné maso a tučné 
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1 TOBOLKA OBSAHUJE: 
DHA 250.0 mg
Vitamin D3 10 μg
Vitamin B1 0,165 mg

2 TOBOLKY OBSAHUJÍ: 
Rybí olej 2000,0 mg
(Omega-3 nenasycené
mastné kyseliny 
– 18 % EPA 360,0 mg 
– 12 % DHA 240,0 mg)
Vitamin E 10.0 mg
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GinkoPrim® MAX 
Vysoce kvalitní extrakt z Ginkgo biloba podporuje aktivitu mozku, 
paměť, koncentraci a správné prokrvení. Je tak vhodný i pro 
osoby trpící pocitem studených rukou a nohou. Obohaceno 
o DMAE a hořčík.

Dávkování: 1 tableta denně
Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.

Chole-Pro 
Inovativní formát pro dvojí účinek: optimálně vstřebatelné 
mikrogranulky monakolinu K z červené fermentované rýže 
pro normální hladinu cholesterolu v kombinaci s rybím olejem, 
bohatým na omega-3 mastné kyseliny pro zdravé srdce.

Dávkování: 1-2 tobolky denně
Není vhodné pro děti, těhotné a kojící ženy.

walmark.cz
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Omega-3 PURE Algae 
DHA z řas – vysoce kvalitního obnovitelného zdroje – 
obohacená o vitaminy D3 a B1. V triglyceridové formě pro 
správné vstřebávání. Jedna tobolka obsahuje DHA, která 
podporuje funkci mozku a zraku, vitamin D3 pro podporu 
imunitního systému a vitamin B1 pro zdravé srdce.

Dávkování: 1 tobolka denně
Vhodné pro děti od 3 let, těhotné a kojící ženy.

Omega-3 rybí olej 1000 mg FORTE
Kombinace nenasycených mastných kyselin 
omega-3 DHA (12 %) a EPA (18 %) z vysoce čištěného 
rybího oleje pro normální funkci srdce, mozku, zraku 
a duševní pohodu. S vitaminem E pro ochranu buněk 
před poškozením volnými radikály.

Dávkování: 2-3 tobolky denně
Vhodné pro děti od 3 let,těhotné a kojící ženy.

Zimní povz
bu

ze
ní

Zimní povzbuzení
Každé roční období má své typické sezonní nástrahy, které mohou ovlivnit zdraví 
člověka. Walmark je tady, aby vám pomohl všechny tyto nástrahy lépe překonat. 
Snad žádná část roku není tak náročná jako zima s jejími teplotami pod bodem 
mrazu, krátkými dny i bujarými oslavami. Neustálý ruch a shon vyčerpává na těle i na 
duchu. Na pomoc přichází Walmark! Nabízíme doplňky stravy vysoké kvality vyvinuté 
ve spolupráci s odborníky, které pomohou povzbudit unavenou mysl a také pořádně 
rozproudit krev v těle, čímž podpoří vitalitu a dobrou náladu.

Vhodné pro těhot
né

Bez lepku

Bez laktózy

Bez ryb

2 TOBOLKY OBSAHUJÍ: 
Rybí olej 
(Omega-3 nenasycené
mastné kyseliny 
– 18 % EPA 360,0 mg 
– 12 % DHA 240,0 mg)
Vitamin E 
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1 TOBOLKA OBSAHUJE: 

Skutečná 
velikost

Skutečná 
velikost

2 TOBOLKY OBSAHUJÍ: 2 TOBOLKY OBSAHUJÍ: 

NOVINKA
2020
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mléčné výrobky. Náš jídelníček by měl obsahovat také  do-
statek vlákniny, především  z  ovoce, zeleniny, celozrnného 
pečiva, celozrnných těstovin nebo hnědé rýže. V neposlední 
řadě je nutné minimalizovat stres a dopřát tělu dostatek od-
počinku a spánku. 
Kromě zdravého životního stylu, vyvážené stravy a dostatku 
pohybu lze tělu pomoci udržovat optimální hladinu choleste-
rolu i prostřednictvím doplňků stravy. 

PROBLÉMY S PAMĚTÍ

Často se divíme, jak je možné, že si bez problémů vzpomene-
me, s kým jsme v první třídě seděli v lavici, ale za nic na světě si 
nemůžeme vybavit adresu firmy, kam se příští týden chystáme 
jít na pohovor. Na tom však není nic divného. Člověk totiž dis-
ponuje dvěma druhy paměti – dlouhodobou a krátkodobou. 
Ta první má téměř neomezenou kapacitu. Uchovává informace 
získané během života, které jsou pro nás z nějakého důvodu 
stále důležité. Zapomínání se týká krátkodobé paměti, právě 
kvůli omezené kapacitě. Existují ale způsoby, jak ji rozšířit.
Prevence a léčba
Luštíte křížovky, osmisměrky nebo sudoku? Rádi čtete, případ-
ně se učíte nějaký cizí jazyk? Tyto činnosti jsou pro trénink pa-
měti přímo ideální. Výborné jsou i různé strategické hry, které 
vyžadují velkou dávku soustředění (například šachy, tradiční 
čínský mahjong nebo třeba obyčejné pexeso). Rozvoj paměti 
souvisí také s kreativní činností, bez ohledu na to, jestli máte 

talent. Vezměte si pastelky a skicák a zkuste si něco nakreslit.  
Paměť můžeme podpořit také různými doplňky stravy.
Je celkem příznačné, že látky, které napomáhají efektivně 
prokrvovat mozek a podporovat naši paměť, pocházejí z nej-
staršího stromu na planetě. Jinan dvoulaločný (ginkgo bilo-
ba) si vskutku pamatuje mnohé, jeho výskyt na  Zemi vědci 
odhadují přibližně na  200 milionů let. Listy jinanu obsahují 
jedinečný komplex flavonoidů, terpenů a organických kyselin 
souhrnně nazývaný ginkgolides, který nenajdete v žádné jiné 
rostlině. Ne náhodou se tento „koktejl“ už po staletí využívá 
v tradiční čínské medicíně jako silný antioxidant s blahodárný-
mi účinky na paměť a koncentraci.

KŘEČOVÉ ŽÍLY
Křečové žíly dnes trápí mnoho žen a nejednoho muže na-
příč věkovými kategoriemi. Dlouhé sezení a stání, těhoten-
ství, dědičná dispozice či různá onemocnění, to vše přispívá 
k pocitu těžkých nohou, vzniku metliček a křečových žil.
První pomoc
Úlevu vám mohou přinést například kompresní punčochy,   
punčochové kalhoty nebo stimulační přístroj, impulzy sti-
mulují tzv. „lýtkovou pumpu“, která zabezpečuje zpětnou 
cirkulaci krve směrem k srdci. 

SYNDROM SUCHÉHO OKA
Naše oči jsou extrémně namáhaný orgán, který stále čelí zátě-
ži, ať už je to prach, nedostatek světla, či naopak ostré slunce, 
vítr, smog, ale také práce na počítači nebo klimatizace. Není 
divu, že jsou často podrážděné, svědí nás a pálí...
Se syndromem tzv. suchého oka se velmi často potýkají hlav-
ně lidé, kteří většinu dne prosedí před monitorem. Důvod? 
Zatímco strnule hledíme na obrazovku, zapomínáme mrkat. 
Z očí se tak vypařuje slzný film, který je chrání proti vysychání, 
takže nás brzy začnou pálit, bělmo zčervená a může se objevit 
i rozostřené vidění.
Prevence a léčba
Těmto problémům se vyhnete tím, když svým očím umožníte, aby 
se na chvilku zrelaxovaly. Udělejte si každou hodinku pár minut 
přestávku a místo na počítač se zadívejte z okna. Nebo to můžete 
střídat – trénujte přechod mezi pohledem do blízka (třeba na te-
lefon na vašem pracovním stole) a do dálky. Velmi prospěšná je 
také oční gymnastika, kterou je nejlepší provádět třikrát denně, 
z toho jednou večer před usnutím. Funguje jako přirozená masáž 
očí – okohybné svaly se totiž upínají na oko z jeho vnější strany, 
takže ho vlastně zároveň masírují. Pravidelné cvičení zlepší látko-
vou výměnu v očích a příznivě tak ovlivní i zrak.
Zdraví vašich očí můžete podpořit i doplňky stravy s obsahem 
zinku či vitaminu A, které podporují stav zraku. Součástí těch-
to doplňků bývá také lutein – látka, která patří do  skupiny 
karotenoidů a přirozeně se vyskytuje ve žlutočerveném ovoci, 
zelené listové zelenině nebo vaječném žloutku. 

PROBLÉMY SE SLUCHEM
Sluch je jedním z našich pěti smyslů a je tím nejdůležitějším 
pro vzájemnou komunikaci. Stejně jako například zrak se 
i náš sluch s věkem zhoršuje. Mezi jiné vlivy na ztrátu slucho-
vé kapacity patří ale i různá prodělaná infekční onemocnění 
nebo častý výskyt v hlučném prostředí.
Život se sluchovou ztrátou bez jakýchkoli pomůcek může být 
v mnoha situacích složitý. Velmi často se stává, že ztráta slu-
chu není nejvíce nepříjemná postiženému (televizi lze zesílit, 

Jste-li již starší, snažte se 
do svého jídelníčku zařadit 
alespoň potraviny s obsahem 
vitamínu D – mořské ryby, 
bohaté na omega 3 mastné 
kyseliny a vitamín D. 



www.zdravibezchemie.cz

CHCETE PROŽÍT ZIMU V POHODĚ?
MÁME PRO VÁS DVA SKVĚLÉ POMOCNÍKY: PŘÍSTROJ VEINOPLUS 

NA KŘEČOVÉ ŽÍLY 
Pravidelné masáže elektrickými impulzy přístrojem 

VEINOPLUS uleví bolavým nohám a jsou prevencí vzniku křečových 
žil. Impulzy stimulují tzv. „lýtkovou pumpu“. Vhodné i pro těhotné. 

Získejte krásné nohy bez křečových žil v pohodlí domova. 

ZÁBALOVÝ PÁS NA HRUDNÍK, 
BŘICHO, PRSA, KYČLE

Využijete dle tradiční 
Priessnitzovy metody, kterou 
doporučuje mnoho lékařů 
například při kašli.

Jako teplý zábal vám 
přinese úlevu například 
při bolesti zad, břicha nebo 
kyčlí.

Jako teplý zábal vám 
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Jan Melichar – BATERIE, Pod strašnickou vinicí 3a, 100 00 Praha 10, tel.: 222 767 640

nakupujte na e-shopu   www.himalaj.cz

BATERIE DO NASLOUCHADEL
specializovaná prodejna 
a zásilková služba

• dodáváme nejvýkonnější baterie s garancí kvality přímo od výrobce

• dopravné 17 Kč u objednávek na e-shopu www.himalaj.cz

• MASTERPACK, větší balení s bezplatnou dopravou a TOP cenou od 8 Kč za 1 ks

• baterie a příslušenství zakoupíte také na specializované prodejně v Praze 

od 14 Kč od 12 Kč od 14 Kč od 12 Kč od 11 Kč od 15 Kč od 16 Kč
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ostatní mohou mluvit nahlas, atd.) ale více znepříjemňuje ži-
vot osobám kolem něho.
Prevence a léčba
Stejně tak, jako lze zhoršení zraku kompenzovat brýlemi, lze 
i sluchová ztráta kompenzovat sluchadly.
Pokud se  rozhodneme pomoc odkládat, hrozí přivyknutí 
na „ticho“, které v budoucnosti může komplikovat opětovné 
zařazení do života.

MENOPAUZA
Menopauza, přechodové potíže,  klimakterium  nebo lidově 
„přechod“. Několik názvů pro jedno  životní období každé 
ženy, ve kterém končí její plodnost.
Menopauza nastupuje u každé ženy v jinou dobu a její průběh je 
naprosto individuální. Lze ji charakterizovat jako úplnou a trvalou 
zástavu menstruace, která obvykle trvá 6 až 12 měsíců. Zpravidla 
se objevuje u žen ve věku od 48 do 55 let a trvá 2 až 5 let.
A proč právě „přechod“? Jedná se totiž o přechodové období, 
ve kterém žena přechází z plodného věku do věku neplodného, 
příčinou je pokles produkce hormonů estrogenů ve vaječnících.
Čím dříve ženy rozpoznají, že se blíží klimakterium, tím větší 
šanci zmírnit jeho nepříjemné příznaky mají. Jak to ale poznat?
Jedním z  prvních příznaků blížící se menopauzy je nepravi-
delný menstruační cyklus. Kvůli opožďování ovulace se cyklus 
nejprve prodlužuje a poté zase naopak dochází k jeho zkraco-
vání, což následně vede k její úplné ztrátě.
V souvislosti se ztrátou menstruace se začnou objevovat další 
příznaky jako bolest hlavy, návaly horka, nadměrné pocení, 
bolest na hrudi, brnění končetin, záchvaty bušení srdce nebo 
závratě. K těmto projevům dochází v důsledku kolísání hor-
monálních hodnot.
U některých žen se projevují také psychické potíže (nervozi-
ta, plačtivost, náladovost, nespavost), které mohou vést až 
k depresím.
Popsané příznaky vypadají docela hrozivě, ale kromě toho, 
že dokážou život značně znepříjemnit, zdraví vážněji neohro-
žují. Zhruba jedna třetina žen je navíc téměř vůbec nepocítí. 
Další třetina je vnímá, ale většinou je označuje za snesitelné 
a poslední třetina se bez nějaké formy pomoci neobejde.
Jak se naučit i toto období plnohodnotně prožívat a s přízna-
ky účelně bojovat? Přinášíme tři tipy, jak na to.
Prevence a léčba

1. Změna ve stravování
Nejdůležitější rada zní: Neklesejte na mysli a k menopau-

ze přistupujte aktivně jako k nové životní etapě. A právě tato 
životní etapa si žádá i  nové návyky, zejména ve  stravování 
a přístupu k pohybu.
Připravte se na to, že vaše tělo přestane velkoryse odpouštět 
hříchy, kterých se na něm dopouštíte. Většina žen začne při-
bírat na váze a změní se také jejich postava. Začne se vytrácet 
typicky ženský pas a tuk se bude ukládat právě v této oblasti.
Zaměřte se na stravovací režim a jídlo rozprostřete do více men-
ších porcí, alespoň pěti dávek na den, v rozestupu 2–3 hodin.
Jezte více zeleniny, sóji, mořských ryb (obsahují důležité lát-
ky s  antioxidačními účinky a  pomáhají upravit cholesterol), 
za  studena lisované rostlinné oleje, luštěniny, kuřecí, krůtí 
a králičí maso.
Naopak byste se měla začít vyhýbat kouření, alkoholu, kofei-
nu a příliš kořeněným jídlům. Smiřte se s tím, že ve zdravém 
stravování není místo pro fast food, smažená jídla, cukrovinky 
nebo uzeniny.

Ale pozor na  diety! V  žádném případě nedržte hladovějící 
diety s rychlým, ale velice krátkodobým efektem, po kterých 
často díky jo-jo efektu přiberete ještě více a naopak přijdete 
o svalovou hmotu.
Spalovací schopnost těla se s věkem postupně snižuje a metabolis-
mus je pomalejší, proto je potřeba hlídat i zkonzumované kalorie.

2. Zkuste to alternativně
Asiatky se s přechodovými potížemi mnohdy vůbec nese-

tkají. Čím to? Vhodnou stravou bohatou na přírodní hormo-
ny obsažené například v sóji a rozdílným přístupem k léčbě.
Z  pohledu západní medicíny je příčinou menopauzy pokles 
estrogenů ve vaječnících. Léčba příznaků probíhá dodáváním 
chybějících hormonů.
Podle čínské medicíny jde o obelstění mozku, který má za to, 
že vaječníky stále pracují. Nepoužívá hormonální terapie, ale 
přírodní produkty (bylinky, cvičení, masáže, zdravý pohyb…) 
a největší důraz klade na prevenci. Je důležité své tělo sledo-
vat, nepodceňovat první příznaky a včas je začít řešit.
Čínská medicína preventivně doporučuje ženám již v mladším 
věku nepřepínat se v práci, pravidelně cvičit, nekouřit, pít čer-
nou kávu a černý čaj jen v mírném množství, vynechat mléč-
né výrobky a pít alkohol jen v malých dávkách, vyvarovat se 
stresu, úzkostem či pocitu křivdy, ale také zloby nebo vzteku.
Nenápadným, ale zejména v počátcích menopauzy silným po-
mocníkem jsou bylinky. Přechodové potíže zmírňují a někdy 
i odstraňují.
Z  bylinek se doporučuje pozvat si na  pomoc  Macu peruán-
skou, Indický ženšen, Kotvičník zemní nebo Anděliku čínskou.

3. Hýbejte se! Pokud možno na čerstvém vzduchu
Aktivní pohyb má mnoho přínosů, dva nejdůležitější 

jsou růst svalové hmoty (která pomáhá s  lepším odbourává-
ním tuků) a zpevnění kostry a celého těla.
Fyzicky zdatnějších a aktivních žen se většinou problémy s pře-
chodem dotýkají méně. Aktivním pohybem na čerstvém vzduchu 
a pobytem na  sluníčku podporujete tvorbu vitaminu D, který 
pomáhá s ukládáním vápníku do kostí, a zároveň podpoříte ak-
tivní přestavbu kostní hmoty tak, aby byla pevnější a odolnější.
Za  cvičení se vám navíc vaše tělo odmění endorfiny, neboli 
hormony štěstí, které se postarají o dobrou náladu a pomo-
hou s dalším projevem menopauzy – podrážděností.

SENIOŘI
U obyvatel důchodového věku je již opravdu z čeho vybírat 
– bohužel. Vybrali jsme tedy ta onemocnění, která hrozí ze-
jména během mrazů a  zimního počasí. Je potřeba si na  ně 
dávat pozor a prevenci brát jako lék. Protože starší lidé často 
již nemají tak silnou imunitu, aby se i s byť jen banální nemocí 
poprali tak zdatně, jako za mlada. Není tedy na místě brát 
nářky na bolest čehokoliv, jako stěžování si na stáří.

ZLOMENINY A OSTEOPORÓZA
Osteoporóza je nemoc, kdy dochází k řídnutí kostí. Dříve su-
žovala zejména ženy vyššího věku, avšak stále více na ni trpí 
také muži. Vlivem této nemoci si podle průzkumů každých  
30 vteřin někdo v Evropě zlomí kost. Pro důchodce pak zlome-
nina například krčku může mít fatální následky.
Příčina
Od třiceti let našeho věku ztrácíme ročně přibližně jedno pro-
cento kostní hmoty. Jde tedy o přirozený proces stárnutí těla, 
který nás obvykle dožene právě až na  stáří. Svoji roli hraje 
i  genetika. Ale zjistilo se, že je také důležité, jak bohatou 
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Vitamínové, multivatimínové, bylinkové, eukalyptové, mentolové, kávové a smetanové 

• Zdravotní bonbóny Vivil obsahují vyvážené množství vitamínů a minerálů a budou 
působit blahodárně na  Váš organismus

• Originál výrobky zakoupíte výhradně ve Vaší lekárně
• Všechny produkty zn.VIVIL jsou bez cukru

www.vivil.cz

vivil.indd   1 25.11.2019   10:12:21

• návaly horka
• nadměrné pocení

Ploštičník na všechny fyziologické projevy klimakteria (návaly horka, pocení), třezalka pro zlepšení nálady.

Vědecky prokázaná účinnost kombinace třezalky  
a ploštičníku až u 90 % žen.1 

Nezpůsobuje váhový přírůstek.

Vápník a vitamín D
3
 pro pevnost kostí.

Vysoce účinný v období menopauzy

1Klinická studie provedená na 6141 ženách  univerzitní klinikou v Rostocku, Německo.  
Department of Gynecology at the Universitaets Klinikum Suedstadt, Suedring 81, D-18059 Rostock, Germany.

ZNÁTE Z TV 

Přírodní a nehormonální.

KRÁSNÁ, ZDRAVÁ, VITÁLNÍ...

doplněk stravy

• pocit únavy
• neklidný spánek
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stravu na  vápník jsme konzumovali v  dětství a  útlém věku. 
V  tom pozdějším to tělo bohužel již neumí tak zpracovat 
a těžko se dosahuje vyšší kostní hmoty.
Příčinou je také vyšší věk, kterého se dožíváme. Proto se dříve 
zlomenina s osteoporózou u mužů nevyskytovala. Zkrátka se 
toho nedožili. A jak je známo, ženy žijí déle.
A pak jde také o nedostatek vitamínu D. Tento problém má 
naprostá většina lidí ve  věku 65 a  více let. Tělo jej totiž již 
neumí přijímat tak přirozeně, jako dřív, ze sluníčka. Jedinou 
formou je tedy potrava.
Prevence začíná už u malých dětí, a to stravou bohatou na váp-
ník. Jste-li již starší, snažte se do svého jídelníčku zařadit ale-
spoň potraviny s obsahem vitamínu D – mořské ryby, bohaté 
na omega 3 mastné kyseliny a vitamín D. Většina lidí v důchodu 

totiž moc ryb nekonzumuje. No a také je to opatrnost, aby si 
člověk nic nezlomil. Zejména teď, v zimě, buďte obezřetní a ne-
uklouzněte někde. Protože čísla jsou děsivá – až třicet procent 
starších pacientů, kteří si zlomí stehenní kost, umírají.

INKONTINENCE
Inkontinence je samovolný únik moči nebo stolice z důvo-
du ztráty kontroly nad močovým měchýřem nebo střevy.
Močová inkontinence je porucha funkce močového 
měchýře nebo svěrače močového měchýře provázená 

Od třiceti let našeho věku 
ztrácíme ročně přibližně 

jedno procento kostní hmoty. 
Jde tedy o přirozený proces 

stárnutí těla, který nás 
obvykle dožene právě až 

na stáří.
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samovolným únikem moči. Množství úniku moči může být 
různé od  občasných, nepatrných úniků několika kapek 
moči až k naprosté ztrátě kontroly a stálému nekontrolo-
vatelnému pomočování.
Inkontinence není nemoc ani něco, co nutně patří ke stá-
ří nebo je nevyhnutelné u žen po porodu. Jedná se o fy-
ziologický problém, který je vždy důsledkem jiných, často 
skrytých zdravotních problémů.
Prevence a léčba:
Nejdůležitější je zkonzultovat svůj zdravotní stav s  lékařem. 
Ten stanoví, o jaký typ inkontinence se jedná a následně zvolí 
nejvhodnější způsob léčby a poradí vám s výběrem nejvhod-
nějších pomůcek. Kromě toho může být užitečné absolvovat 
odborné vyšetření, aby byl lékař schopen přesně posoudit váš 
zdravotní stav. V některých případech může lékař předepsat 
léky, a to buď samostatně, nebo v kombinaci se změnou návy-
ků pro navrácení kontinence. Je možné, že některé léky mo-
hou způsobovat únik moči. Z tohoto důvodu je důležité, aby 
lékař věděl o  všech léčivech, které užíváte na  předpis i  bez 
předpisu. Všechny léky by měly být užívány pod dozorem 

lékaře. V některých případech lze vyřešit únik moči operací, 
např. pro řešení určitého tělesného problému, který způsobu-
je inkontinenci.

NA ZÁVĚR
Každé roční období s sebou nese svá rizika v podobě cho-
rob, nemocí či úrazů, které nás mohou potkat. Avšak zima 
doslova vybízí k nachlazení se, a tak snadno přechodíme 
kdejakou chřipku či angínu. Led na ulicích ponouká k uk-
louznutí a ke zlomeninám. Vánoční shon a stres z nákupů, 
a kde na ně vzít, si koledují o  infarkt. A mladiství řádící 
na  vánočních večírcích nemají o  polibky a  tělní tekutiny 
druhých lidí nouzi…
Zkrátka a prostě – buďte na sebe opatrnější, nespěchejte 
tolik (nic vám v životě neuteče), a více se radujte. Papejte 
vitamíny, zapojte cvičení a pohyb i v zimě. A nezapomeň-
te, že vždy je lepší jít k  lékaři, i  s menším náznakem na-
chlazení, než něco podcenit. Doktor studoval pro to, aby 
nám pomohl, ale my ne. Neumíme to rozpoznat. A přízna-
ky jsou mnohdy podobné, jen nemoci se liší!

Pomoc čínské 
medicíny
Na  závěr bych ráda zmínila roli klasické 
čínské medicíny v boji o zdraví. Její tradice 
je delší, než 2000 let a může nám v mno-
hém pomoci. 
Cvičíte a protahujete se po ránu? Možná 
netušíte, že vhodným poklepáváním ur-
čitých bodů a  částí těla můžete pomoci 
orgánům, aby se zásobily vnitřní energií, 
čímž by výrazně vzrostla jejich odolnost 
vůči nemocem. Podrobně o tom informu-
je třeba kniha Akupresura poklepem, kte-
rá vám představí různé techniky.
Ty ovšem také není možné provádět, kdy 
se vám zachce. Důležité je poslouchat své 
orgánové hodiny (pracovat s nimi vás na-
učí stejnojmenná kniha), podle kterých je 
každá hodina vhodná pro něco jiného. 
Pokud v  souladu s nimi budete jíst, spát 
i  cvičit, uděláte pro své zdraví to nejlep-
ší. Velmi zajímavou knihou v této oblasti 
je i kniha: Jak využít pro zdraví potraviny 
a byliny, která pojednává o terapeutickém 
využití jídla. Principem je to, že různá jídla 
vstupují do různých drah, kterými se pak 
účinky dostanou k určitým orgánům…
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SPRÁVNÁ 
RELAXACE  

JE POLOVINOU ÚSPĚCHU 
K ROVNOVÁZE  
TĚLA A MYSLI 

KAŽDÝ SE NĚKDY POTŘEBUJE OPROSTIT OD KAŽDODENNÍCH POVINNOSTÍ,  
NABRAT NOVÉ SÍLY A CELKOVĚ SE ZREGENEROVAT. TEHDY PŘICHÁZÍ  

NA ŘADU RELAXACE A WELLNESS. POKUD BYSTE SI POD TĚMITO POJMY 
PŘEDSTAVOVALI JEN MOMENTÁLNÍ ÚLEVU BEZ DLOUHODOBĚJŠÍHO EFEKTU,  

MÝLILI BYSTE SE. VHODNĚ ZVOLENÁ FORMA RELAXACE TOTIŽ DOKÁŽE  
UVOLNIT SVALOVÉ I PSYCHICKÉ NAPĚTÍ, NAVRÁTIT TĚLESNOU SVĚŽEST  

A NASTOLIT CELKOVOU FYZICKOU A PSYCHICKOU ROVNOVÁHU.
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NNabídka wellness center zahrnuje široké spektrum nejrůz-
nějších relaxačních možností. Můžete si vybrat z jednotlivých 
procedur a  terapií, wellness balíčků, ale i  wellness pobytů, 
které jsou zaměřené na harmonické vyvážení života ve všech 
jeho oblastech.

DOTEK, JENŽ PŘINÁŠÍ ÚLEVU 
Nejznámější relaxační techniku, starou jako lidstvo samo, 
představují masáže. Ulevují namoženým, jednostranně zatí-
ženým i přepínaným svalům, zlepšují jejich tonus a  výrazně 
mírní bolest. Stimulují také krevní oběh, zklidňují nervovou 
soustavu, posilují vitalitu a rovněž mají pozitivní vliv na kloub-
ní pohyblivost. Jejich blahodárné účinky dokážou pozitivně 
ovlivňovat všechny aspekty našeho života. Možná nevíte, že 
masáže se rozdělují podle kategorií. Terapeutické zahrnují 
například masáže fyzioterapeutické, lymfatické či masáže pro 
těhotné i pro maminky po porodu. Relaxační nabízí masáže 
thajské, medové detoxikační, aroma energetické, uvolňující 
za pomoci horkých lávových kamenů, ale také oblíbené indic-
ké antistresové masáže hlavy a šíje a mnohé další. Speciální 
kategorií jsou wellness beauty masáže – celotělové peelingo-
vé, ale také třeba relativní nováček na tomto poli – manuální 
lifting obličeje.

PRYČ SE ŠKODLIVINAMI
Specifickým druhem jsou masáže lymfatické. Známá fyziote-
rapeutka Věra Špálová doporučuje jejich zařazení do celkové-
ho rehabilitačního programu a vysvětluje, v čem spočívá jejich 
význam: 
„V  souvislosti s  tím, 
jak vstřebáváme 
do  těla škodliviny, 
ať je to ze špatného 
životního prostředí, 
nezdravých potra-
vin, léků, alkoholu 
či cigaret, dochází 
k  jeho postupnému 
zanášení zplodinami 
a toxickými látkami. 
Pakliže lymfatický 
systém správně ne-
funguje, lymfa, čili 
tekutina kolující 
v  lymfatickém sys-
tému těla, jejímž 
úkolem je mimo jiné 
odvádět z něho prá-
vě škodlivé a  nepo-
třebné látky, se v or-
ganismu hromadí. 
Zanesené lymfatické 
cesty se pak mohou 
projevovat různě. 
Viditelně například 
v  podobě otoků, 
nebo estetických 
změn projevujících 
se zejména nepěk-
nými hrbolky a  ne-
rovnostmi na  kůži, 

známými pod názvem celulitida. Tu je možné definovat jako 
poruchu mikrocirkulace krve a  lymfy, díky níž dochází k ná-
růstu tukových buněk v podkoží s následnými změnami pod-
kožního vaziva. Příznaky se však projevují také ošemetněji 
- skrytě. Patří mezi ně tělesná únava včetně únavy nohou, po-
city malátnosti a vyčerpanosti. Lymfatická masáž celkově po-
máhá zmírnit až odstranit všechny tyto negativní jevy. Tím, že 
dojde k uvolnění a urychlení odtoku lymfy, napomůže odtoku 
přebytečné vody a toxických látek z  těla. Podporuje detoxi-
kaci těla, zvyšuje obranyschopnost organismu, má regenerač-
ní účinky, díky kterým se zkracuje období rekonvalescence, 
například po operacích či úrazech a  zlomeninách. Drenážní 
účinky lymfatické masáže odvádějí přebytečnou vodu z těla, 
minimalizují jeho nežádoucí zavodnění, odstraňují otoky. 
Lymfatická masáž také účinně pozvedá imunitu. Je využívána 
i v medicíně, kde napomáhá řešení poúrazových a pooperač-
ních stavů, k urychlení hojení ran a odstranění pooperačních 
otoků.“

DVA V JEDNOM – ODPOČINEK A KRÁSA
I tak by se dal nazvat manuální lifting obličeje, metoda, která 
má příznivý vliv na  stav pokožky a  přináší zároveň výrazný 
pozitivní vliv na psychiku. Ač s výrazem „lifting“ si spojujeme 
spíše radikální chirurgické praktiky, těžko věřit, že v  tomto 
případě vypovídá navíc o relaxační metodě. Lze říci, že tento 
lifting tak trochu „klame tělem“. Tato kúra vyhladí vaše vrás-
ky, navrátí pružnost pokožce a navíc si při ní příjemně odpoči-
nete a nabudete psychické pohody.

„Jedná se o  poměr-
ně novou manuální 
metodu vyhlazování 
obličeje, která má 
prakticky ihned vi-
ditelný účinek. Za-
měřujeme se při ní 
na  mimické svaly 
obličeje, s  hloubko-
vými a  detoxikač-
ními účinky. Tato 
technika přispívá 
k  lepšímu vyživová-
ní pokožky i  samot-
ných svalů, přispívá 
k  regeneraci vazi-
vových a elastických 
struktur, čímž půso-
bí na příčinu vrásek. 
Dokáže nejen vy-
pnout pokožku, ale 
také navodit pocit 
pohody. Její pozi-
tivní vliv podporuje 
regeneraci pokož-
ky a  její pružnost, 
snižuje zásadním 
způsobem napětí 
v  obličeji a  zpoma-
luje tvorbu dalších 
vrásek. Aby efekt 
byl co nejlepší je 
ideální tuto kúru 4x 

Aroma energetické masáže přinášejí 
celkové uvolnění, ulevují při zátěži 
a stresu, posilují imunitu a výrazně 
harmonizují tělo i psychiku člověka. 



UŽ JSTE BYLI 
V KARLOVÝCH VARECH?
Ať už je odpověď jakákoliv, Karlovy Vary Vás jistě nezklamou. Město každého upoutá 
jedinečnou architekturou, díky níž je společně s dalšími evropskými lázněmi kandidátem 
k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO (The Great Spas of Europe). To, co opravu 
dělá Karlovy Vary unikátními, jsou ale místní termální prameny. 13 pramenů se využívá 
k léčbě onemocnění trávicího traktu, cukrovky, dny a onemocněné velkých kloubů. Přijeďte 
se na vlastní oči přesvědčit, proč právě J.W.Goethe toto město navštívil 13 krát! Vyberte si 
z některého z nabízených pobytů.

LÉČEBNÉ A RELAXAČNÍ POBYTY:
• Relaxace pro tělo a duši od 3 120 Kč osoba/pobyt (2/3 x noci ve dvoulůžkovém pokoji, 2/3 x 

polopenze, 3/4 x procedury, návštěva lékaře), doplatek za jednolůžkový pokoj 240 Kč/noc

• Medical Wellness ENERGY – od 1 490 Kč osoba/noc (6 x nocí ve dvoulůžkovém pokoji, 6 x 
polopenze, 12 x procedur, vstupní vyšetření), doplatek za jednolůžkový pokoj 240 Kč/noc

• Odpočinek pro všechny generace od 1 350 Kč osoba/noc (7 x nocí ve dvoulůžkovém 
pokoji, 7 x plná penze, 10 x procedur za týden, vstupní vyšetření)

• Týden u Vřídla od 1 200 Kč osoba/noc (nocí ve dvoulůžkovém pokoji, 6 x polopenze, 12 x 
procedur, vstupní vyšetření)

• Klasické karlovarské léčení 2019 Full Treatment od 1 400 Kč osoba/noc (léčebné pobyty 
s plnou penzí nebo polopenzí, 21 x procedur na 7 nocí)

• Klasické karlovarské léčení 2019 Light Treatment od 1 320 Kč osoba/noc (léčebné pobyty 
s plnou penzí nebo polopenzí, 18 x procedur na 7 nocí)

• Vánoce v Karlových Varech 15. 12. – 26. 12. 2020 od 1 375 Kč osoba/noc (hotelové 
a léčebné pobyty s plnou penzí nebo polopenzí, 21 x procedur na 7 nocí v případě léčení)

• Silvestr v Karlových Varech 26. 12. 2020 – 7. 1. 2021 od 1 625 Kč osoba/noc (hotelové 
a léčebné pobyty s plnou penzí nebo polopenzí, 21 x procedur na 7 nocí v případě léčení), 
silvestrovská oslava s bohatým zábavným programem a velkolepým ohňostrojem

Bohemia-lázně a.s., sanatorium Kriváň – Slovan • Sadová 5, 360 01 Karlovy Vary • Česká republika

Tel.: +420/ 352 511 111 • Fax: +420/ 353 228 220 • accommodation@bohemia-lazne.cz • www.bohemia-lazne.cz
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až 8x zopakovat. Roz-
hodujícím faktorem 
četnosti opakování je 
v prvé řadě věk a dále 
pak stav pokožky,“ 
říká fyzioterapeutka 
Věra Špálová. 

DOTEK, VŮNĚ, 
POHODA
Aroma energetic-
ké masáže představu-
jí relaxační techniku 
spojenou s  léčivým 
účinkem éterických 
olejů. Přinášejí celko-
vé uvolnění, ulevují 
při zátěži a stresu, po-
silují imunitu a výraz-
ně harmonizují tělo 
i  psychiku člověka. 
Je třeba, aby zvolené 
aroma korespondo-
valo s  vašimi pocity 
a  tím, jaká vůně je 
vám skutečně příjem-
ná. Víte, jaké vůně 
vedou? Jedním z nej-
žádanějších je citru-
sové aroma, dále eu-
kalyptus a  levandule. 
Do  povědomí začíná 
vstupovat i  prozatím 
méně známá brusin-
ka. Vybrané aroma je 
často kombinováno s mořskou solí, která má výrazné peelin-
gové schopnosti a  dokáže účinně odstraňovat staré seschlé 
šupinky kůže, otevřít kožní póry a pokožku celkově prokrvit. 
Pomyslnou královnou je luxusní čokoládová masáž, při níž 
peeling probíhá za pomoci pasty obsahující slupky kakaových 
bobů. Ty jsou bohaté na  teobromin, jenž má podobný, ale 
slabší účinek jako kofein, a  na  polyfenol, který napomáhá 
zpomalování procesu přirozeného stárnutí a chrání buňky na-
šeho těla před působením volných radikálů.

PLAVU SI, ANI NEVÍM JAK
Můžete se vypravit zaplavat si do bazénu a využít jeho klid-
nou hladinu, nebo se třeba v  areálu aquaparku s  chutí po-
nořit do  vířivky, ve  které vaše tělo budou rozmazlovat tisí-
ce bublinek. Můžete ale vyzkoušet také něco zcela jiného. 
Beztížné plavání na hladině „mořské vody“ lázeňské teploty, 
Floating. Voda ve floatingové vaně, či chcete-li tanku, svým 
složením a  hustotou nahrazuje koupel ve  vodách Mrtvého 
moře. Díky svým prokazatelným léčebným účinkům byla tato 
metoda zařazena mezi prostředky zdravotnické techniky. Je 
vhodná jak pro stavy hluboké relaxace, tak také pro lidi, kteří 
trpí některým ze zdravotních problémů. Pobyt ve floatingové 
vaně stabilizuje krevní tlak, urychluje odplavování odpadních 
látek, voda z  masážních trysek napomáhá k  prokrvení po-
kožky a dokonale masíruje svaly. Floating ulevuje od problé-
mů s   kožními onemocněními jakými je lupenka a atopický 

ekzém, má pozitivní 
vliv na  poškozený 
pohybový aparát, 
blahodárně pomáhá 
lidem ve stresu, s ne-
urózami, únavovým 
syndromem i  depre-
semi. Je ovšem také 
vynikajícím prostřed-
kem k absolutní rela-
xaci, která je v dnešní 
zrychlené době tolik 
potřebná. Ve  floatin-
gové vaně můžete 
být díky víku zcela 
odděleni od  starostí 
všedních dnů, ale po-
kud by vám to z něja-
kého důvodu nebylo 
příjemné, není uza-
vření víkem samo-
zřejmě podmínkou. 
Funkce floatingu je 
nicméně optimální 
při zavřeném víku, 
neboť umožňuje udr-
žovat stabilní teplotu 
vody i  vzduchu a na-
víc se tak zcela ocit-
nete v  jiném světě. 
Jste nadnášeni bez 
rizika, že se potopíte 
pod hladinu a  může-
te si užívat navíc tře-
ba perlátoru, hudby 

a máte možnost i ovládat světlo uvnitř vany. Kontraindikaci 
představují plísňová onemocnění, otevřené rány, a ačkoliv, jak 
již bylo zmíněno, byť má floating příznivý vliv na onemocnění 
lupenkou a ekzémy, ve stádiu výsevu jsou tato onemocnění 
kontraindikací.

TERAPIE CHLADEM?  
SCI-FI NEBO SKUTEČNOST?
Možná, že jste se již při pouhém přečtení těchto slov otřásli 
chladem. Avšak kryoterapie, neboli terapie chladem, skutečně 
existuje. Představuje velmi účinnou metodu léčení, rehabilita-
ce, ale také regenerace lidského organismu. Nebude zřejmě 
tím, čeho si budete náruživě užívat, neboť člověk je během 
ní krátkodobě, na dvě až tři minuty, vystaven velmi nízkým 
teplotám o mínus sto až mínus sto šedesáti stupních celsia, 
s následnou mírnou aerobní aktivitou. Má ale pozitivní vliv 
na zdraví, a to je důležité. Velmi nízké teploty s následným 
ohřátím povrchu těla mají za následek intenzivní prokrvení 
kůže, podkoží a  svalového aparátu. Současně v  organismu 
dochází k tvorbě zdraví prospěšných látek, které působí proti 
zánětům a bolestivosti. Aby efekt byl výrazný, nestačí jedna 
návštěva, ale je třeba absolvovat sérii 12 – 15 kryoterapií. Po-
kud vás trápí například některé z civilizačních chorob, potý-
káte se s bolestí kloubů a páteře v důsledku jejich akutního 
či chronického onemocnění, čelíte depresím, poruchám imu-
nity, ohrožuje vás osteoporóza či jiný skrytý nepřítel vyhlásil 

Můžete se vypravit zaplavat  
si do bazénu a využít jeho klidnou 

hladinu, nebo se třeba v areálu 
aquaparku s chutí ponořit do vířivky, 

ve které vaše tělo budou  
rozmazlovat tisíce bublinek. 



Darujte pohodu
v Tree of Life

www.treeoflife.cz/darkove-poukazy
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vašemu organismu boj, kryoterapie vám může pomoci. Je tu 
ale ještě jedna dobrá zpráva pro všechny, pro něž se lůžko 
změnilo z  milostného kolbiště v  místo vyhasínajících vášní: 
kryoterapie je vhodná také pro posílení sexuální apetence. 

TEPLO, KTERÉ NEPÁLÍ
Pokud vás ani výčet pozitiv terapie chladem nenalákal, zatím-
co na stoupající rtuť teploměru hledíte se zalíbením, zamiřte 
do  sauny. Saunování skýtá našemu zdraví celé široké spekt-
rum pozitiv: přináší celkové uvolnění pohybového aparátu, 
má příznivý vliv na kardiovaskulární systém, stimuluje krev-
ní oběh, pomáhá při zatuhlosti zad, šíje i  končetin. Indiku-
je se při degenerativních kloubních onemocněních, artróze, 
ale také například při chronických katarech dýchacích cest 
a je vhodné rovněž pro posílení imunity. Saunování vyplavuje 
z těla škodlivé látky a revitalizuje tělo. 
Asi nejznámější metodou je finská sauna, novinku u nás pak 
představují procedury v Ruské banje, neboli ruské sauně. Ten-
to netypický a dosud nepříliš známý způsob saunování přiná-
ší oproti klasické finské sauně nižší 
teploty, avšak výrazně vyšší vlhkost 
vzduchu. V  saunových kamnech se 
spaluje přírodní dřevo, pára vzniká 
poléváním rozžhavených kamenů 
vodou. Při proceduře se dočkáte 
nejen intenzivního hloubkového 
prohřátí organismu, ale také inten-
zivního metličkování za pomoci sno-
pů dubových větviček s  listím, má-
čených ve výluhu. Součástí je i solný 
peeling. Vzhledem k  vysokým tep-
lotám, které představují vysokou zá-
těž pro organismus, se klasické sau-
nování nedoporučuje lidem, kteří 
trpí chorobami srdce, krevního obě-
hu či poruchami tlaku. Mnozí z nich 
si jej však přesto nemusí odpírat, 
pokud zvolí mladší sestru klasické 
sauny – infrasaunu. Je vhodná navíc 
i pro ty, kteří z různých důvodů kla-
sickou saunu špatně snáší, nebo si ji 
právě ze zdravotních důvodů nemo-
hou dovolit. Jejího příjemného tep-
la si mohou dopřát i lidé trpící například hypertenzí. Infrasauna 
funguje na principu prohřívání pokožky, svalů a vnitřních orgá-
nů infračervenými paprsky. Oproti klasické sauně spočívá rozdíl 
také v tom, že teplo infrasauny proniká nejen do povrchu těla, 
ale také do jeho tkání, přičemž dochází k rychlejšímu prohřátí 
požadovaných partií. Pokud chcete dosáhnout účinné regene-
race organismu, zbavit se stresu a únavy, je pobyt v infrasauně 
rozhodně dobrou volbou. Infrasauna je dnes běžně v nabídce 
řady wellness center a můžete si v ní užívat zdravé a dokonce 
příjemné pocení při teplotách od 30 do 70 °C. 

3 V 1 PRO ZDRAVÍ = POHYB, DOBRÁ  
FYZICKÁ KONDICE A DOBRÁ NÁLADA
Pohyb je nedílnou součástí zdravého životního stylu. Abyste 
se při něm nenudili, můžete vyzkoušet některou z novinek, 
například piloxing, cvičení které v sobě kombinuje koordina-
ci, ohebnost a  rovnováhu pilates s  rychlostí a hbitostí boxu 
a  je navíc doplněno o  taneční pohyby. Zvyšuje vytrvalost, 

zpevňuje svalstvo a navíc velice účinně spaluje tuky.

SMSYSTÉM – CVIČENÍ,  
KTERÉ UČÍ SVALY RELAXOVAT 
Ovšem není cvičení, jako cvičení... Na  vývoji metody cviče-
ní SMSystémem, který založil MUDr.  Smíšek, měli velký vliv 
Prof. MUDr. Karel Lewit DrSc. a terapeutka Ludmila Mojžíšová. 
Cvičení, které se dnes touto metodou provádí, přináší prokaza-
telné výsledky. Až by se dalo říci: Laik žasne, odborník se diví.
„Vzhledem k tomu, že stále více času trávíme v klidu static-
kého zatížení, například u počítačů, televize nebo v autech, 
chybí nám přirozený pohyb, neboť stabilizace těla je verti-
kální a svaly ztrácí svou harmonii. Paradoxem se může zdát 
to, že podobnými potížemi trpívají i sportovci, ale vysvětlení 
je prosté. Jedná se totiž především o sportovce s jednostran-
ným zatížením, čili ty, kteří hrají golf, tenis, hokej, nebo třeba 
squash. Cvičení SMSystémem významně posiluje oslabené sva-
ly a ty, které jsou nadměrně jednostranně zatěžovány, dokáže 
protáhnout a relaxovat,“ říká fyzioterapeutka Věra Špálová.

Cvičení obnovuje také kloubní po-
hyblivost a  významnou měrou se 
podílí na stabilizaci těla jak v době 
klidu, tak při pohybu, kdy optima-
lizuje jeho řízení. Pokud vás trápí 
bolesti zad, SMSystém je metodou, 
která vám opět umožní uvolněný 
a rozsáhlý pohyb bez bolesti. Cvičit 
můžete v některém z  center, které 
se na  tuto metodu specializují, ale 
jak říká fyzioterapeutka, můžete se 
také jednotlivé cviky pod vedením 
odborníka naučit a pokračovat v cvi-
čení v klidu svého domova. SMSys-
tém je velmi často tím nejlepším 
řešením při bolestech zad, a pokud 
dokážete být důslední a  cvičit pra-
videlně, můžete si ušetřit polykání 
prášků, které zatěžují váš žaludek. 
Navíc se při něm důkladně zrelaxu-
jete. 

LUXUSNÍ LÁZEŇSKÉ DOMY
Říká se jim oázy klidu. Řeč je o mís-

tech, na která si jezdíme dobíjet baterky, odpočívat, nechat 
se hýčkat, obskakovat, masírovat a meditovat. Cítíte, že prá-
vě něco takového potřebujete? Pak zbystřete, máme pro vás 
skvělé tipy, kde taková místa odpočinku najít. 

KARLOVY VARY – BOHEMIA LÁZNĚ
Karlovy Vary patří díky své bohaté historii, překrásné lázeňské 
architektuře, kouzlu přírody, jedinečným termálním pramenům 
a zajímavým výletům do okolí k městům, které určitě musíte na-
vštívit. Karlovy Vary vás jistě nezklamou. Město každého upoutá 
jedinečnou architekturou, díky níž je společně s dalšími evrop-
skými lázněmi kandidátem k zápisu na Seznam světového dě-
dictví UNESCO (The Great Spas of Europe). To, co opravu dělá 
Karlovy Vary unikátními, jsou ale místní termální prameny. Tři-
náct pramenů se využívá k  léčbě onemocnění trávicího traktu, 
cukrovky, dny a onemocněné velkých kloubů. Přijeďte se na vlast-
ní oči přesvědčit, proč právě J.W.Goethe toto město navštívil  
13krát. Nevyberete-li si z některého z léčebných nebo relaxačních 
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Saunování skýtá našemu 
zdraví celé široké spektrum 

pozitiv: přináší celkové 
uvolnění pohybového 
aparátu, má příznivý 

vliv na kardiovaskulární 
systém, stimuluje 

krevní oběh, pomáhá 
při zatuhlosti zad, šíje 

i končetin.



www.ensanahotels.com/cz

Piešt’any
Ensana Health Spa Hotels

Platnosť: 12.1. – 31.3.2020 
Viac informácií: +421 33 775 9971

Cena od 280 €/os./5 nocí (cca 7150 Kč)

Chuť Piešťan min. 5 nocí (5=4)

 Thermia Palace, Esplanade, Splendid
 Ensana Health Spa Hotels

TO NEJLEPŠIE Z BALÍČKA:
• polpenzia

• 8 procedúr za pobyt 
(vrátane „Zrkadliska“ - termálny kúpeľ, 

čiastočný bahenný zábal, klasická masáž, 
hydroterapia, soľná jaskyňa, aquabike)

• wellness a fitness centrum
Zdravie 

   a oddych

Relaxujte v pohodlí domova 
díky Adjustačním ponožkám

KDO BY NEZNAL POCIT TĚŽKÝCH A OTEKLÝCH NOHOU. PO CELÉM DNI NA NOHOU 
S RADOSTÍ VYUŽÍVÁTE KAŽDOU VOLNOU CHVILKU, ABYSTE SI JE MOHLI POLOŽIT 
DO VYVÝŠENÉ POLOHY. NĚKDY ALE ANI TO NESTAČÍ. A CO TEPRVE, KDYŽ SE U VÁS 
OBJEVÍ NĚKTERÁ Z DEFORMIT, JAKO JSOU VBOČENÉ PALCE, PLOCHONOŽÍ NEBO 
KLADÍVKOVÉ PRSTY? ULEVTE SI DÍKY ADJUSTAČNÍM PONOŽKÁM.

www.pro-nozky.cz,  tel. +420 774 162 512, info@pro-nozky.cz

 Zdravé nohy, zdravé tělo
Nohy patří mezi nejpřetěžovanější části našeho 
těla. Od jejich stavu se odvíjí zdravotní stav 
celého těla. Jakmile se o své nohy nestaráme 
tak, jak si zaslouží, mohou se objevovat první 
potíže. Jenže těmto potížím můžete snadno 
předejít dodržováním několika zásad, například 
pečlivým výběrem bot, nepřetěžováním 
nohou nebo dostatečnou regenerací. A právě 
v regeneraci hrají hlavní roli Adjustační ponožky.

Co jsou to Adjustační ponožky®

Adjustační ponožky slouží jako terapeutická 
pomůcka při léčbě oteklých nohou, křečí, 
vbočených palců, plochonoží, kladívkových 
prstů, patních ostruh a dalších deformit. 
Jejich největší účinek spočívá v meziprstních 
oddělovačích, které pomáhají protáhnout 
svaly a uvolnit napětí v nohách, snižují tření 
a podráždění prstů a zlepšují krevní oběh, 
čímž dochází k rychlejší regeneraci nohou. 
Již po krátké době tak můžete cítit úlevu 
od bolesti. Zároveň slouží i jako prevence. 
Proto je můžete nosit, i když vás nohy nebolí. 
Nejsou určené pro chození, ale při jejich 
nošení byste měli odpočívat, což řada z vás 
jistě ocení.

 Ponožky na nohy a nohy nahoru
Adjustační ponožky pomáhají tím, že udržují 
nohy a prsty mobilní, ohebné, a tím méně 
bolestivé. Jsou vhodné pro lidi všech věkových 
kategorií. Nabízíme je v 10 barvách a čtyřech 
velikostech, takže si vybere opravdu každý.
Pamatujte, že je mnohem jednodušší udržovat 
nohy zdravé než je poté uzdravit!

SLEVOVÝ KÓD: 

zdravenohy15

Získejte 15% slevu 
na našem 
e-shopu www.pro-nozky.cz

INZERCE
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balíčků, přijeďte navštívit město, které proslulo lázněmi, výrobou 
porcelánu, špičkového broušeného skla, výrobou světoznámého 
likéru či filmovým festivalem, v  rámci hotelového pobytu. Ten 
vám nabízí neomezenou možnost poznávání a cestování.
Vyzkoušet můžete hotel Kriváň, Concordia a Slovan, kde si vy-
berte z velkého množství wellnes programů. Nabízí se relaxač-
ní programy na prodloužený víkend, Medicinal wellnes, který 
po vstupním lékařském vyšetření nabízí dvanáct různých proce-
důr, nebo třeba apeciální program nabitý procedurami, kde se 
jich do jednoho týdne vejde až 21. 

TREE OF LIFE, LÁZNĚ BĚLOHRAD
Tree of Life (v překladu Strom života) je moderní čtyřhvězdičkový 
lázeňský resort v městečku Lázně Bělohrad. Dopřát si zde můžete 
zážitek plynoucí ze spojení bohaté léčebné tradice, čisté přírody, 
alternativní i klasické medicíny a výborných služeb. Tree of Life 
používá vodu z vlastního zdroje, těží svou léčebnou slatinu z lo-
žiska nedaleko lázní a stojí v oblasti s minimálním znečištěním 
vzduchu a prostředí. To z něj činí ideální místo k regeneraci těla 
i mysli. Čekají tu na vás slatinné procedury, koupele, masáže, ajur-
védské masáže, zábaly, fototerapie, oxygenoterapie, zážitkové 
masáže, kosmetické zábaly a další. 

ARISTOKRATICKÉ VELICHOVKY
I když primárně se Velichovky specializují na rehabilitaci pacientů 
s problémy pohybového ústrojí, ideální jsou i pro přepracované, 
uhoněné a vystresované lidi, které zde napětí opustí jako mávnu-
tím kouzelného proutku. Stačí jen přijet, vzít si klíče od pokoje, 
shodit svršky, navléci si župan a starosti jsou rázem pryč. Kom-
fortně vybavené vily jsou sice rozesety po celém areálu, většina 
procedur i balneoprovoz ale probíhá v nově zrekonstruovaném  
Masarykově domě. A  jaké procedury byste rozhodně neměli 
vynechat? Hitem lázní jsou „medové rošády“, na míru šitý de-
toxikační program s medovým zábalem zad a medovou masáží. 
Toxiny vám z těla vytáhne a následně ho vyčistí i procedura s ná-
zvem „Žluté zlato“. A uniknout vaší pozornosti 
by neměly ani slatinné zábaly. Proč? Lázně totiž 
disponují unikátním zdrojem křídové slatinné ze-
miny napájené minerální vodou. 

MANDARIN ORIENTAL SPA, PRAHA
Špičkové lázně najdeme i v hlavním městě. Láz-
ně Mandarin Oriental se navíc pyšní světovým 
nej. Jako jediné na světě jsou umístěné v bý-
valé renesanční kapli, kde nabízejí je-
dinečný prostor a poskytují pocit 
všeobjímající relaxace. Nabízené 
terapie kombinují ty nejlepší 

starověké i moderní lázeňské techniky a byly navrženy tak, aby 
zharmonizovaly a navodily pocit rovnováhy. Zahrnují tak řadu 
relaxačních tělových i  obličejových procedur a  jsou vždy ušité 
na míru. Všechny nabízené procedury byly vytvořeny ve spolu-
práci se specialisty tradiční čínské medicíny (TCM) a mistry aro-
materapie. Každá z terapií zahrnuje relaxační ruční masáž kom-
binující silný účinek orientální masáže meridiánů a terapeutické 
výhody esenciálních olejů smíchaných na zakázku pro Mandarin 
Oriental. Procedura začíná privátní konzultací, díky které tera-
peut odhalí váš momentální zdravotní stav a preference. Poté 
jsou terapie i esenciální oleje namíchány přímo pro vás – tak, aby 
zanechaly tělo i mysl po proceduře v perfektní harmonii. Dosta-
nete zde také individuální doporučení na výživu a cvičení, abys-
te mohli prodloužit tento lázeňský zážitek a pokračovat v něm 
i z pohodlí svého domova. 

ALCHYMIST HOTEL AND SPA, PRAHA
Několik kroků od Pražského hradu a Karlova mostu, mezi ma-
lebnými uličkami Malé Strany, se nachází luxusní Alchymist 
Grand Hotel & Spa. 5-ti hvězdičkový boutique hotel vás zau-
jme pohádkovým prostředím s vytříbeně zařízenými pokoji, jež 
odrážejí historický charakter města. Vychutnejte si mimořádný 
omlazující rituál v  Ecsotica Spa, které je situované ve  staro-
bylých sklepeních hotelu. Indonéská ošetření doplněná římský-
mi lázněmi kombinují to nejlepší z východní a západní filosofie 
tak, aby bylo dosaženo vskutku výjimečného zážitku a relaxace. 

BOSCOLO SPA, PRAHA
Perfektní kombinace služeb pro duchovní i fyzickou relaxaci, re-
generaci a obnovu na vás čeká i v Boscolo Wellness & Spa v praž-
ském hotelu Boscolo. V nádherném historickém sklepení skvost-
ného novorenesančního paláce najdete unikátní přístav relaxace 
v podobě římských lázní doslova ukrytých očím kolemjdoucích. 
Zde se vaše tělo i duše setká s tou pravou harmonií, se speciál-
ní péčí o obličej omladíte svou pleť, ve fitness studiu vytvarujete 
své křivky a odpočinete si ve dvacetimetrovém vyhřívaném ba-
zénu s masážními tryskami. A stresu se zbavíte i v páře či sauně. 
V krásném a tichém prostředí se můžete nechat úplně rozmazlit. 
Dokonalé. 

PRAHA – LÁZNĚ JUPITER
Máte pocit, že se na vás valí povinnosti ze všech stran a že už 
to pomalu nezvládáte? Chtěla byste nabrat novou sílu a ener-
gii  a přitom nemáte čas na delší lázeňský pobyt? Potřebujete 
alespoň na chvilku vypnout a toužíte být hýčkána? Nečekejte na 
nic a vyrazte do Prahy. Luxusní lázně Jupiter připravily jedineč-
nou nabídku zahrnující více než 100 procedur. Užijete si hýčkání 
i zkrášlování. 
Lázně Jupiter přichází s velmi rozmanitou nabídkou, která musí 
upokojit každého, kdo se chce nechat hýčkat, současně i ty, kdo 

se rozhodli zhubnout či chtějí jinak zkrášlit své tělo i ty kdo po-
třebují pomoci při řešení různých zdravotních problémů. 

Velkou část nabídky tvoří masáže, a to 
klasické i méně známé exotické. 
Jednou ze specialit je chiroma-

sáž, při které dochází k per-
fektnímu uvolnění oblasti 
páteře, dekoltu a současně 

i obličejových svalů. O této ma-
sáži se hovoří jako o zázračné: Byť trvá 
jen 20 minut, budete odcházet perfektně 
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Využijte předvánoční nabídku Lázní Jupiter, a díky speciálně navrženým 
balíčkům služeb můžete ještě před Vánoci snadno zatočit s bolestí 
nebo omládnout v obličeji o několik let!
 

Nabídka platí do 31. 12. 2019

                                              

Nyní akční cena 
POUZE 490 Kč!

Zkrásněte během odpoledne!

Využijte předvánoční nabídku Lázní Jupiter, a díky speciálně navrženým 
balíčkům služeb můžete ještě před Vánoci snadno zatočit s bolestí                                               

Nyní akční cena 

REZERVUJTE SI VÁŠ TERMÍN NA TEL. +420 244 463 205 / Mobil: +420 605 075 726
LÁZNĚ JUPITER a.s.

Hornokčská 31, 140 00 Praha 4 - Krč 
 e-mail: info@laznejupiter.cz | www.laznejupiter.cz

Zkrásněte během odpoledne!

Jak to celé probíhá? 

Úvodní parní lázeň (30 min) tělo příjemně prohřeje 
a připraví na následující speciální manuální ma-
sáž (30 min), která uvolní svalstvo celého těla. Cílenou 
přístrojovou podtlakovou masáží (20 min) ještě více 
prohloubíme účinky procedur proti bolesti. Závěrečná fy-
zioterapie (10 min) na bázi funkční magnetické stimula-
ce působí na tkáně lidského těla na buněčné úrovni, čímž 
napomáhá potlačit, případně zcela odstranit bolestivé 
syndromy. Všechny procedury jsou neinvazivní a bezbo-
lestné. 

Délka trvání zážitku: 1h 30 min
Běžná cena: 2.950 Kč 

obsahuje pečl ivě 
zvolenou kombinaci 
procedur, které po-
máhají proti bolesti 
zad i kloubů. 

obsahuje pečl ivě 
zvolenou kombinaci 
kosmetických pro-
cedur, díky kterým 
uvidíte výsledky již 
po prvním ošetření. 

Akční cena

490 Kč Zatočte s bolestí jednou provždy!

Jak zkrášlení probíhá?

Těšit se můžete na diamantovou mikrodermabrazi 
(20 min), což je revoluční ošetření, které navrací pleti 
zdravý a svěží vzhled, zbavuje ji vrásek, jizviček po akné, 
i pigmentových skvrn. Následuje mikromasáž obliče-
je a dekoltu (15 min), která zrelaxuje i ty nejjemnější 
svaly v obličeji a prokrví pleť pro následující liftingo-
vou podtlakovou terapii (15 min), která ji vypne a ještě 
víc zredukuje vrásky. Lymfodrenážní ošetření (10 min) 
odstraní případné otoky v obličeji, a závěrečná maska 
na pleť (15 min) vám umožní vychutnat si chvilku jen 
pro sebe. Všechny procedury jsou neinvazivní a bez-
bolestné. 

Délka trvání zážitku: 1h 15 min
Běžná cena: 2.750 Kč 

Zážitek pro krásu Zážitek na úlevu od bolesti

Akční cena

490 Kč 
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uvolnění a plní nové síly. Další specialitou je exotická hammam 
masáž, při které se používá unikátní očistná pěna. Tato masáž 
pomáhá omlazovat celé tělo. V nabídce je podtlaková či speciální 
lymfatická masáž. Kromě masáží lázně nabízí i neinvazivní zkráš-
lující procedury. Mezi nejoblíbenější patří bezbolestná liposukce, 
pomocí které lze efektivně hubnout a současně tvarovat tělo. Na-
víc si při ní krásně odpočinete.

AUGUSTINIÁNSKÝ DŮM, LUHAČOVICE
Tento architektonický skvost, který byl postavený v letech 1902 
až 1904, a ve kterém pobýval i hudební skladatel Leoš Janáček, 
připomíná anglickou venkovskou stavbu. Dnes, po více než sto le-
tech, si ve stejných místech jako kdysi slavný skladatel můžete vy-
chutnat řadu báječných wellness procedur. Základem je relaxační 
bazén s protiproudem a masážními tryskami, finská i bylinková 
sauna, whirpool, solná a parní lázeň. Bonusem pak je zahrada 
šesti smyslů, fitness mezi stromy nebo slunná louka. Jako ve snu. 

EA ZÁMECKÝ HOTEL HRUBÁ SKÁLA,  
ČESKÝ RÁJ
Tento hotel se nachází v místě původního hradu ze 14. století, asi 
6 km od Turnova. Posléze byl přestavěný na zámek, proto dnes 
jeho salonky nabízejí unikátní zámeckou atmosféru. A i tento po-
hádkový hotel ukrývá luxusní spa nabízející širokou nabídku kou-
pelí i celotělových lázeňských procedur. Zahřát se můžete v místní 
panoramatické sauně, parní lázni či arabském hammamu. 

WELLNESS HOTEL DIAMANT,  
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
Dobít ztracenou energii, rozmazlovat se a hýčkat můžete i v tom-
to pětihvězdičkovém hotelu v Hluboké nad Vltavou. Najdete zde 
exkluzivní část balneo provozu, kde si můžete vybírat z široké na-
bídky vodních a lázeňských procedur, nesčetného množství masá-
ží, luxusních relaxačních rituálů a dalších wellness ošetření. Může-
te si být jisti, že v hotelu Diamant se vám dostane ničím nerušené 
relaxace celého těla i mysli. Název hotelu je ostatně výstižný. Bu-
dou zde o vás pečovat jako o vzácný diamant. 

SPA HOTEL FELICITAS, PODĚBRADY
Ze stresů všedního dne vás zotaví i nově zrekonstruované wel-
lness centrum v hotelu Felicitas v Poděbradech. Čeká tu na vás 
pestrá nabídka zážitkových masáží (přísadové relaxační koupe-
le v měděné vaně s různými druhy přísad a okvětních lístků), 
zábalů, koupelí či luxusních tělových terapií. Samozřejmostí 
je bazén s whirpoolem, saunový minisvět i luxusní kosmetické 
ošetření. 

MCELY BOUQUET SPA, CHATEAU MCELY
Věděli jste, že lázně na Chateau Mcely jsou jedním z nejluxus-
nějších pětihvězdičkových lázeňských komplexů ve střední Ev-
ropě? Najdete je uprostřed krásné přírody Svatojiřského lesa 
nad vesničkou Mcely a  jsou zasvěcené přírodní, místně inspi-
rované bylinné aromaterapii. Můžete tu na chvíli zastavit čas 
a nechat se opečovávat v oáze klidu a krásy, kde se vše točí je-
nom kolem vás. Posláním lázní je přinést vám hluboké uvolnění 
od  napětí, zregenerovat vaše tělo a  povznést vašeho ducha. 
Každá terapie je tady detailně propracovaným rituálem, při 
kterém vás zručný terapeut v krásném prostředí terapeutických 
apartmánů a  za  pomoci jedinečných kosmetických produktů 
Mcely Bouquet povede do vašeho nitra, ke zdroji vnitřního kli-
du a krásy. Přitažlivost lázní tkví také v používání vlastní čisté 

přírodní kosmetiky Mcely Bouquet a  bylinek Devatera kvítí. 
Součástí wellness zóny je saunový domeček s  venkovní vířiv-
kou, koupací biotopické jezírko a přírodní fitness. Pokud tedy 
hledáte lázně zaměřené nejen na tělo, ale i duši, tak Mcely jsou 
pro vás ideálním místem. 

LEDNICE – LÁZEŇSKÝ DŮM PERLA
Lázeňský dům Perla se nachází v malebné obci Lednice, která je 
srdcem lednicko-valtického areálu.
K  léčbě využívají přírodní léčivý pramen, jodobromovou mine-
rální vodu tzv. Solanku, která svým složením připomíná Mrtvé 
moře. Tato třetihorní mořská voda, působí blahodárně na po-
hybový aparát, léčí cévní a neurologické nemoci, gynekologic-
ké potíže a stavy po popáleninách. Mimo léčebných a omlazu-
jících schopností je také vysoce regenerační a účinky přetrvávají  
6–9 měsíců. V Perle ji aplikují pomocí jodobromových koupelí, 
které napomáhají mimo jiné ke snížení tlaku, prokrvení organi-
smu, léčí revmatické choroby a zánětlivá kloubní onemocnění.  
Věděli jste, že …?
Solanka přispívá k  normalizaci menstruačního cyklu, působí 
protizánětlivě a brání srůstům v oblasti malé pánve. Klíčová je 
i pro fertilitu, lékař dle zdravotního stavu doporučí, jak často 
koupele absolvovat. V Lázních Lednice je samozřejmostí vstup-
ní lékařská prohlídka zdarma. 
Kde se vzal jodobromový pramen?
Původ má Solanka z období mladších třetihor před 16 miliony 
lety. Lázně čerpají léčivou vodu z vrtu nedaleké obce Charvat-
ská Nová Ves v hloubce 1200 m.
Konopné procedury aneb zelené zlato v Perle
Perla představila minulý měsíc dvě nové procedury – konopnou 
masáž nohou a konopnou perličkovou koupel. Léčebné účin-
ky konopí jsou protizánětlivé, hojivé a antibakteriální. Léčiva, 
masti a tinktury neobsahují psychotropní látky THC, nýbrž CBD 
neboli Kanabidiol, který chrání nervovou soustavu a  má vý-
znamné léčivé účinky v oblasti pohybového aparátu. Uvolňující 
konopnou masáž nohou krémem Dolorcann, nebo konopnou 
koupel s přísadou levandule a kapkou olivového oleje ve vířivé 
vaně si mohou hosté dopřát v Perle již teď ke konci roku.
Lázně Lednice si pro vás přichystaly do dalšího roku hned ně-
kolik novinek. První z nich jsou nové ambulantní balíčky pro 
ty, kteří jsou neustále v jednom kole. Balneo provoz je otevřen 
denně včetně víkendů a svátků a lze si tak naplánovat vybraný 
balíček telefonicky, nebo emailem. Dopřejte si hodinku či dvě 
úžasné relaxace a zakončete ji výtečným obědem v lázeňské re-
stauraci. Další novinkou jsou pobytové balíčky – Jodobromový 
zázrak, Dámská jízda, Konopí pro vaše zdraví a Cyklowellness, 
který bude velice oblíbeným balíček zejména v hlavní sezóně.
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Lázeňský dům Perla   |   recepce@lednicelazne.cz   |   +420 519 304 811

www.lednicelazne.cz

do 

LEDNICKÝCH LÁZNÍ

POBYTOVÉ BALÍČKY

KONOPÍ PRO VAŠE ZDRAVÍ  3 dny  s cenou od 4 570 Kč
JODOBROMOVÝ ZÁZRAK  5 dní  s cenou od 6 1 70 Kč 
DÁMSKÁ JÍZDA    3 dny  s cenou od 3 560 Kč
LEDNICKÁ HARMONIE   4 dny  s cenou od 5 580 Kč

ZIMNÍ RELAXACE V PERLE

Darujte to nejcennější, co máme. 
Darujte zdraví!

Po celý rok můžete zakoupit dárkové poukazy pro Vaše blízké.
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HORKÉ 
ZIMNÍ NÁPOJE…

KÁVA A ČAJ JSOU VYHLEDÁVANÉ PŘEDEVŠÍM PRO SVOU PŘÍJEMNOU CHUŤ 
A NAVOZENÍ POCITU POHODY A DOBRÉ NÁLADY. PRO MNOHÉ Z NÁS SE TYTO 

NÁPOJE STALY TAKÉ ÚČINNÝM POMOCNÍKEM V BOJI S ÚNAVOU. 
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Živá voda
s ionizátorem vody

S L E V A  1 0 % | slevový kód: S_ZIVAVODA

slevový kód: S_ZIVAVODA

Více informací a objednávky na: +420 800 110 990  |  www.sana-store.cz

• 6x více hydratuje
• je antioxidantem
• neobsahuje chlór
• má svěží chuť

Zásaditá voda

• čistí pleť
• hojí ekzémy
• prospívá vlasům
• dezinfikuje

Kyselá voda

• přírodní antibiotikum
• nenarušuje střevo
• ničí bakterie, viry a další 

patogeny

Stříbrná voda

Upravte pH a ORP kohoutkové 
vody jednoduše kdekoliv. 
S přenosnou konvicí aQuator 
budete mít během pár minut 
zásaditou vodu na celý den. 
Ionizovaná zásaditá voda má 
pramenitou chuť, tělo hloubkově 
hydratuje a bojuje proti rakovině, 
dně a osteoporóze.
Kyselá voda odstraňuje ekzémy, 
mykózy a akné. 
Konvice dokáže vyrobit i stříbrnou 
vodu, která působí jako přírodní 
antibiotikum bez vedlejších účinků.

Vhodný na 
cesty

Vyrobeno
v EU

Odstraňuje 
chlór Stříbří 

vodu

Dostupné také 
ve velikosti mini

Aquator inzerce A4.indd   1 25.11.2019   11:17:04
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PPodle staré legendy byla káva objevena díky nápadnému 
chování dobytka. Pastevci z provincie Kaffa si stěžovali mni-
chům z blízkého kláštera, že jsou jejich zvířata v noci neklidná 
a ve dne neprojevují žádné známky únavy. Na místě, kde se 
zvířata pásla, našli mniši tmavozelenou rostlinu se zelenými, 
žlutými a červenými plody podobnými třešním. Mniši si z plo-
dů připravili vývar a zjistili, že mohou zůstat v noci vzhůru, 
aniž by měli sebemenší potřebu spánku. Tolik legenda. Jisté 
je, že káva pochází z Etiopie. Zelená zrna se pražila na stole, 
mlela v kamenném hmoždíři a poté přiváděla do varu. Káva 
se podávala v malém šálečku okořeněná kořením podobným 
zázvoru. Z Etiopie se káva rozšířila do celého světa.

ARABICA A ROBUSTA
Málokdo možná ví, že káva roste na stromech, které mohou 
dosahovat až devíti metrů. Na  plantážích jsou kávovníky 
upravovány do velikosti keře, který plodí zářivé červené tře-
šinky, podobné vínu. V nich se skrývají dvě malá zelená kávo-
vá zrnka.
V kávovém průmyslu se používají zejména dva druhy – ara-
bica a robusta. Arabica je kávou jemnou a aromatickou, její 
pěstování vyžaduje více péče a příznivé klimatické podmínky. 
Arabica je proti robustě výrazně aromatická a nabízí sladké 
ovocné tóny. Je také výrazně jemnější a má intenzivnější aro-
ma. Arabica představuje přibližně 70 % světové produkce. 
Stromy robusty jsou na druhou stranu odolné, plody menší. 
Typická robusta je výrazně hořká až svíravá. Obsahuje při-
bližně 1,7–4 % kofeinu, tedy téměř dvakrát tolik než arabi-
ca. Někdy lidé mylně považují robustu za něco podřadného. 
Rozhodně platí, že kvalitní a čerstvě pražená robusta je lepší 
volba než arabica horší kvality. Robusta má také zcela prá-
vem své místo v mnohých směsích pro přípravu vynikajícího 
espressa. Zatímco arabica je aromatičtější a výraznější, robus-
ta dodává espresso směsím vyváženou hořkost, větší množství 
kofeinu a zemitost těla kávy. V neposlední řadě má daleko 
větší pěnivost, to dodává na atraktivnosti v espresso směsích.
Než si ale svou kávu vychutnáte, projde několika fázemi: 
od sklizně, zpracování, skladování až po pražení a následné 
balení. Jeden z klíčových atributů kvalitní pražené kávy je její 
čerstvost. Nejlépe samozřejmě je, když kávu nakupujete v ně-
které z lokálních pražíren, a víte tedy, že je káva čerstvě upra-
žená. Potom už záleží jen na vaší chuti a je třeba si vybrat ta-
kový chuťový profil, který vám nejvíce vyhovuje. A ještě něco. 
Kávu si zásadně meleme sami a  rozhodně nebudeme šetřit 
na kávomlýnku. Nikdy bychom neměli brát mlýnek s noži, je 
třeba koupit takový, který má mlecí kameny. Mlýnek s noži 
totiž nelze dost dobře nastavit na různé druhy mletí. 

AROMATIZOVANÁ KÁVA
Ochucení kávy našlo poprvé místo na trhu v 70. letech 20. sto-
letí ve Spojených státech. Ochucování se používá především 
u levnějších odrůd, které mají zrna slabší kvality. Zrna se před 
upražením postříkají nosným olejem a po upražení se ochutí 
různými aromatickými látkami, které jsou syntetické anebo 
přírodně identické.
Nejčastěji používanými ochucovadly jsou mandle, čokoláda, 
amaretto, máta, skořice, kardamom, nejrůznější oříškové 
příchutě, mandle, muškátový oříšek a moka. Také jsou často 
používané ovocné příchutě, především malinové, banánové, 
pomerančové a citrónové. V Arabských zemích je velmi oblí-
bený kardamom, který překryje hořkou chuť silné kávy. Také 
je možné společně s  kardamomem přidávat malé množství 
šafránu. Pro Itálii je typická skořice, v Mexiku se přidává kro-
mě cukru a skořice i hřebíček a v Belgii je nejvyhledávanějším 
ochucovadlem čokoláda. Ta se dodává ke kávě balená anebo 
se v nápoji přímo rozpustí. V Rakousku bývá zvykem do ví-
deňské kávy přidávat malé množství sušených fíků.
Velmi lahodné jsou kávové nápoje v  kombinaci s  malým 
množstvím alkoholu. Opět má každá země trochu jinou kul-
turu, a tedy i jiný druh alkoholu, který je charakteristický pro 
danou oblast. Ve Francii se například káva dochucuje likéry, 
calvadosem, jablečným normandským brandy anebo koňa-
kem. V Řecku se používá anýzový likér „ouzo“. Švýcaři přidá-
vají nápoj vyrobený z třešní (tzv. „kirsch“), v Británii je typická 
whisky (často irská nebo skotská). Obyvatelé Belgie mají jako 
své oblíbené ochucovadlo hruškovici.
Pikantní chuť může kávě dodat i  plátek citronu anebo po-
meranče; lidé zabývající se zdravou výživou doporučují místo 
cukru sladit medem. Ale zcela nejběžnějším aromatem kávy 
je všeobecně rozšířené nízkotučné mléko, protože tuk pře-
kryje jemné chuťové nuance spařené kávy. Historické prame-
ny uvádějí, že káva s mlékem se pila už od konce 17. století 
a dnes zažívá velký rozmach v Evropě i Americe. Existují však 
také země, kde se mléko do kávy nikdy nepřidává a těmi jsou 
Jemen a Etiopie, odkud původně kávovník pochází. Také se 
káva s mlékem nepije ani v Turecku.

OŘECHY, SKOŘICE,  
HŘEBÍČEK
Na  světě je velmi mnoho způsobů pití 
kávy. Ve Švýcarsku je například oblíbená oře-
chová káva, do které se ořechy nepřidávají. Přesto jsou 
z kávy Café noisette cítit, protože jde o silně extrahovanou 
přefiltrovanou kávu, která je ochucena třešňovicí a smetanou. 
V Dánsku si můžete dát Kopenhagen, která chutná po skořici 
a hřebíčku, je sladká a podává se s rumem. Obdobná káva se 
jmenuje v Německu Farizejská káva.
A ve vzdálených a pro nás exotických zemích káva voní exo-
tikou. V  Tunisku se podává s  vůní pomerančových květů, 
v Maroku se pije instantní káva, do které se přidávají plátky 
z pomeranče a pomerančová šťáva. Na Havaji můžeme dostat 
kávu posypanou kokosovou moučkou a brazilskou specialitou 
je zase kakaová káva. Jde o velmi kalorickou sladkou kávu, 

ochucenou kakaovým likérem a  nezbyt-
ným kopcem šlehačky.
Aromatizování kávy může 
mít často i  jiné důvody než 

ozvláštnit již dobrou kávu. Kávy 
se často stříkají chemicky, aby se 

Arabica je jemná a proti 
robustě výrazně aromatická 
a nabízí sladké ovocné tóny. 
Typická robusta je výrazně 
hořká až svíravá. 
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zakryla nepříliš dobrá kvalita, a aby voněla, i když není čer-
stvá, nicméně na chuti to bohužel nic nespraví. U instantních 
káv je aromatizace dokonce nutností, protože jinak by vůbec 
chutí kávu nepřipomínala.

BIO KVALITA PRO NÁROČNÉ
Biokáva pochází z  mlžných pralesů vysokohorských oblas-
tí, především ze zemí Jižní a  Střední Ameriky a  Afriky a  to 
hlavně z Etiopie, která je pravlastí kávovníku. Je pěstována 
na  vybraných plantážích bez použití chemických přípravků. 
Nejkvalitnější kávová zrna vybraných druhů arabiky i robusty 
jsou sklízena převážně ručním sběrem a zpracovávána co nej-
šetrnějšími metodami. Kávy jsou hodnoceny pěti stupni chuti 
od nejjemnější po velmi silnou. Vybrané kávy mají charakte-
ristické chutě, které jsou typické pro oblasti, ze kterých káva 
pochází. 

MOCCA NEBO ESPRESSO?
Mocca káva je oblíbená především ve Francii a Itálii. Ve Francii 
se připravuje v tzv. cafetiérii a v Itálii v mocca konvičkách. Jed-
ná se o silnou kávu, která je trochu podobná espressu. Přípra-
va v cafetiérii: kávu nasypeme do konvice (5 g – 8 g na jeden 
šálek) a zalijeme vroucí vodou. Nasadíme sítko a po 4 minu-
tách protlačíme sedlinu na dno konvičky. V mocca konvičkách: 
do sítka dáme 7 g kávy na porci a do spodní šroubovací části 
čerstvou vodu. Potom konvičku postavíme na plamen a ne-
cháme vřelou vodní páru projít do horní části konvičky. Obě-
ma způsoby získáme nápoj s výrazným aroma. 
Espresso je rychlý způsob přípravy, přičemž se z kávy vyluhuje 
nejvíce chuťových a aromatických látek a minimum škodlivin, 
které v ní jsou. Výsledkem je jedinečný, silný a výrazný nápoj 
s nedefinovatelnou jemně nahořklou chutí. Připravit správné 
espresso není vůbec jednoduché. V kávovaru musí být použita 
čerstvá voda (můžeme použít stolní vodu nesycenou oxidem 
uhličitým), šálky by měly být předehřáté. Je nezbytné vždy po-
užít čerstvě jemně, avšak ne práškovitě namletou kávu (platí: 
čím čerstvější, tím lepší). Páka kávovaru musí být čistá a káva 
v páce upěchována.

KÁVOU PROTI DEPRESÍM 
V dnešní uspěchané době je častým pro-
blémem mnoha lidí deprese. Pokud si 
denně dopřejete 2–3 šálky kávy, vaše 
tělo začne produkovat serotonin, do-
pamin a  noradrenalin, které mají dob-
rý vliv na náladu a vyvolávají také pocit 
štěstí. I zde je potřeba nepřehánět to se 
spotřebou kávy, protože pokud denní 
dávku kávy překročíte, může to vést na-
opak k nervozitě a neklidu. Kofein v kávě 
blokuje specifické receptory adenosinu 
v nervových tkáních, čímž se udržuje stav 
aktivity, ale proces zlepšuje i  celkovou 
paměť. Hodně lidí ale pije kávy opravdu 
velké množství a na každého káva působí 
jinak. Opět platí, nepřehánět to s množ-
stvím! Někteří lidé věří, že káva pomá-
há potlačit bolehlav a stavy po prohýře-
né noci. Když si uvědomíme, že většina 
z nás je po mejdanu dehydrovaná a fakt, 
že káva dehydratuje ještě víc, je jasné, že 

káva po opici určitě nepomáhá. Do jisté míry může pomoci, 
pokud jsme jen unavení, případně přebije netušené pachutě 
z dutiny ústní. Tedy, káva po opici nepomůže opici odstranit, 
ale na druhou stranu nám umožní komunikovat bez problé-
mu s lidmi, aniž by tito padali po zásahu odérem z našich úst.

SYPANÝ NEBO PORCOVANÝ ČAJ?

„Dáte si kávu nebo čaj?“ Na tuto často pokládanou otáz-
ku, slýcháváme často „kávu.“ Protože prostě obsahuje kofein. 
Přitom čaj je rovnocennou alternativou, s  možná ještě více 
pozitivními vlastnostmi. Ne nadarmo je čaj nejvíce konzumo-
vaným nápojem na světě, hned po vodě. Čaj je nápoj s tisíci-
letou historií. 
Většinu čajů lze pořídit buď ve formě sypané, nebo porcova-
né. Mnozí však často nedají dopustit na sypanou formu a ná-
levovými sáčky (nebo chcete-li pytlíky) obvykle pohrdají. Jaké 
jsou výhody a  nevýhody těchto dvou variant a  pro kterou 
z nich se rozhodnout?
Sypaný je takový čaj, jehož lístky (květy, plody nebo jiné čás-
ti rostlin) se prodávají volně. Zákazník si tedy zvolí gramáž, 
kterou mu následně prodejce zabalí zpravidla do papírových 
uzavíratelných sáčků. Obecně se má za to, že sypaná varianta 
je kvalitnější než porcovaná, nemusí tomu tak však být vždy. 
Pravdou ovšem zůstává, že u tohoto typu si lze kvalitu snáze 
ověřit pohledem nebo přivoněním.
Pro porcované čaje je typické, že je určité množství čajové 
směsi uzavřeno v samostatných nálevových sáčcích, což výraz-
ně usnadňuje přípravu (na rozdíl od sypaných, které musíte 
cedit). Jak jsme již zmínili výše, obsah nálevových sáčků nemu-
sí mít nutně horší kvalitu než sypané čaje. Je však pravdou, že 
drcením čajových listů dochází nejen k rychlejšímu louhová-

ní, ale bohužel také rychlejšímu stárnutí 
a  ztrátě aromatu. Doporučujeme proto 
volit nálevové sáčky jednotlivě uzavřené 
v ochranných obalech. Platí také, že čím 
vyšší je gramáž jednotlivých čajových pyt-
líků, tím lépe.
Na rozdíl od sypaných čajů, které lze za-
lít opakovaně, totéž nelze říci o porcova-
ných, které lze připravit pouze jedenkrát. 
V neposlední řadě spolu s čajovými lístky 
louhujete také materiál, z něhož je sáček 
vyroben. Ve  většině případů jde o  spe-
ciální papír, který sám o  sobě vylučuje 
do nápoje nežádoucí látky, čímž jej zne-
hodnocuje. Pokud se toho budete chtít 
vyvarovat, volte sáčky hedvábné, které 
na  výslednou chuť nemají vliv. Budete 
však také muset sáhnout hlouběji do pe-
něženky.

JAK POZNAT KVALITNÍ ČAJ
Opravdoví znalci čaje samozřejmě dávají 
přednost čaji sypanému a velkou pozor-
nost věnují vzhledu jeho lístků. Podle 

Kofein v kávě 
blokuje specifické 

receptory 
adenosinu 
v nervových 

tkáních, čímž 
se udržuje stav 
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vzhledu čajových lístků si totiž velice 
snadno můžeme udělat představu 
i o kvalitě čaje jako takového. Obec-
ně zde potom platí zásada, podle 
níž jsou lepší ty čaje, jejichž lístky 
mají svůj původní tvar, a nejsou tedy 
polámané. Hodláme-li si pořídit na-
příklad kvalitní japonský zelený čaj, 
měli bychom vybírat takové, u nichž 
jsou lístky  tmavě zelené, mnoh-
dy  přecházející až do  modré.  Bílé 
čaje  se naopak snažíme vybírat tak, 
aby byly pokryty jemnými vlásky. 
Důležitý je samozřejmě původ čaje.
Světové plantáže poskytují na  své 
čaje záruku kvality. Stvrzují ji certifi-
kátem a značkou, která se objevuje 
na  každém balení. Cejlonské čaje 
jsou opatřeny obdélníkovým logem 
se lvem, indický Darjeeling používá 
kulatý znak s  profilem hlavy ženy, 
která drží v  prstech větvičku čajov-
níku. Každý, kdo nabízí kvalitní čaj, 
by se měl certifikátem jeho původu 
prokázat. 
Čaj byl vždy, a je tomu dodnes, luxus-
ním zbožím a  cena kvalitního čaje, 
který už stojí za  pozornost, začíná 
na zhruba 1500 korun za kilo a končí 
statisícovými částkami za 20 gramů. 
Dobrý čaj díky světovému fenoménu 
českých čajoven (dle některých zdrojů máme v ČR a na Slo-
vensku největší počet čajoven na obyvatele na světě) lze u nás 
bez problémů zakoupit. Hlavně u přímých dovozců, kteří zá-
sobují kromě jednotlivců většinu hlavně těch kvalitních čajo-
ven. Patří mezi ně i někteří majitelé čajoven.

SPRÁVNÝ NÁLEV
Každý čaj je jiný a potřebuje, stejně jako každý člověk, oso-
bitý a individuální přístup. V zásadě se čaje dělí, ty ortodoxní 
na více nálevové a méně nálevové. Ostatní na ty, jež se s ně-
čím louhují, případně vaří. V principu se více nálevový čaj dělá 
vždy do malé nádoby – konvičky či sléváčku, právě proto, že 
poskytne větší počet nálevů a není zapotřebí vypít např. pět 
litrových konvic, úplně postačí konvička o objemu 1,5 decili-
trů. Jde hlavně o lepší sorty čajů zelených a bílých, oolongy, 
čaje červené, tmavé a žluté. Čaje na jeden nebo dva nálevy – 
hlavně čaje černé se pijí obvykle z konviček o objemu cca 0,6 
litrů. Čaje s kořením se slévají do podobných konvic, někdy 
postačí i sklenice.

NA ZDRAVÍ!
Káva i čaj mají vliv na naše zdraví. Účinnými látkami, které káva 
i čaj obsahují, jsou kofein, resp. v čaji tein. Obě tyto látky mají 
stimulační účinky především na nervovou soustavu, tedy pod-
porují bdělost, koncentraci a  paměť. Rozdíl mezi kofeinem 
a theinem je v době, za kterou stimulační účinek nastupuje. 
U kofeinu je nástup stimulace rychlejší (pozor, zpomaluje ho 
přidané mléko), ale zase rychleji odezní. Tedy pro rychlé „pro-
buzení“ je vhodnější káva než kupříkladu zelený čaj. U čaje je 
nástup stimulace pozvolný, ale zase dlouhodobější. Jako silný 

životabudič se někdy doporučuje 
kombinace zeleného čaje a kávy, ale 
to už je opravdu pro silnější nátury 
a pro osoby se srdečně-cévními pro-
blémy to není vhodné.
Káva a čaj jsou také bohatým zdro-
jem antioxidantů, které prospívají 
našemu tělu. Antioxidanty neutrali-
zují volné radikály, které mohou po-
škozovat buňky a  následně přispět 
ke  vzniku kardiovaskulárních one-
mocnění a rakoviny.

TEKUTÁ ČOKOLÁDA JE 
LAHŮDKA 
V  zimních dnech sáhneme mnohdy 
i  po  výživnějším nápoji na  zahřátí. 
Což šálek horké čokolády? 
Samozřejmě, že čokoláda dělá dobře 
našemu organismu. Kakaové boby 
jsou bohatým zdrojem vitamínu C, 
obsahují také velké množství mine-
rálních látek jako železo, mangan, 
chrom, hořčík nebo zinek. Nezane-
dbatelný je i jejich obsah antioxidan-
tů a zdravých tuků omega-6. A není 
to tak dlouho, co vědci objevili neu-
rotransmiter anandamid, který v na-
šem těle vyvolává pocit štěstí, zlepšu-
je nám náladu. Dalším vylepšovačem 
psychiky je v kakaových bobech pří-

tomný známý serotonin. Poslední studie potvrdily, že pravi-
delná konzumace kakaa také snižuje krevní tlak. Ale pozor 
na kvalitu horké čokolády, která je u nás bohužel rozdílná. 
Většinou je totiž složena z  čokoládového nebo kakaového 
prášku, cukru a horké vody, a to ať si ji dáte z automatu nebo 
ve  většině restaurací a  bister. Rozdílná je i  kvalita instant-
ní horké čokolády v  obchodech. Pokud si chcete pochutnat 
na opravdové kvalitě, vyžadujte horké čokolády, které se při-
pravují z 60% až 80% hořké čokolády a zalévají se mlékem 
nebo smetanou. A pak už záleží jen na vás, zda si tuhle zdra-
vou kalorickou bombu necháte dozdobit kopečkem pravé 
šlehačky… 
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KDYŽ OČI 

BOLÍ…
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ONEMOCNĚNÍ OČÍ JE PROBLÉM, KTERÝ SE VŽDY BOLESTIVĚ 
DOTÝKÁ KAŽDÉHO Z NÁS. S PŘIBÝVAJÍCÍM VĚKEM SE STÁVÁ 

PALČIVĚJŠÍM, PROTOŽE K JIŽ EXISTUJÍCÍM PROBLÉMŮM SE 
PŘIDRUŽUJÍ PROBLÉMY SOUVISEJÍCÍ SE STÁŘÍM. POJĎME SE 

PODÍVAT, CO NÁS OHLEDNĚ OČÍ DOKÁŽE NEJVÍC POTRÁPIT.
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Každý z  nás ví, jak důležitá 
je schopnost vidění. Naše oči 
jsou úžasný systém, který nám 
zprostředkovává životně dů-
ležité informace a  umožňuje 
nám vnímat svět, který nás 
obklopuje. Potěšení ze života 
nám umožňují vnímat všech-
ny naše smysly, ale zrak je 
obzvláště cenný. Proto je důle-
žité oči chránit a dodávat jim 
důležité živiny.
Bohužel často svůj zrak pova-
žujeme za  samozřejmost. Oči 
vystavujeme nepříznivým vli-
vům klimatizace a ústředního 
topení, trávíme hodně času 
u televize nebo počítače, dlou-
hou dobu se díváme na televi-
zi a  málo spíme. Podráždění 
očí pociťujeme ihned, příliš si 
ale neuvědomujeme, že náš 
životní styl může způsobovat 
i  problémy uvnitř očí, které 
nemusí být vždy patrné.
Stejně jako kterákoli jiná část 
těla, i  oči potřebují kvalit-
ní výživu. Zdravé stravování 
vám také pomůže udržet si 
přiměřenou hmotnost a  op-
timální krevní tlak, což je 
dobré i  pro zdraví očí. Ne 
vždy ale naše strava obsahuje 
dostatek živin, které naše oči 
potřebují.
Některé živiny jsou pro zdraví oka mimořádně prospěšné. Je-
likož tělo žádné z nich samo neprodukuje, musíme je získávat 
z potravy nebo díky vhodnému doplňku stravy, který tyto ži-
viny obsahuje.

DŮLEŽITÉ ŽIVINY PRO ZDRAVÉ OČI

ANTIOXIDAČNÍ VITAMINY A ZINEK
Vitaminy C, E a zinek jsou látky, které mají antioxidační úči-
nek. To znamená, že na sebe vážou látky nazývané volné ra-
dikály, které jsou produkovány v  těle při běžném metaboli-
smu. Volné radikály zdravému oku neprospívají, mohou mít 
vliv na jeho poškození, jejich tvorba se zvyšuje s přibývajícím 
věkem a také pokud kouříte.

LUTEIN A ZEAXANTHIN
Lutein a zeaxanthin jsou žluté pigmenty, které se nacházejí 
uprostřed sítnice (jsou známy také jako žlutá skvrna neboli 
makula). Tyto dvě látky mají velký význam pro správnou funk-
ci zraku.

OMEGA-3 MASTNÉ KYSELINY
Omega-3 mastné kyseliny jsou životně důležitou složkou sít-
nice a jsou nutné pro zachování normálního vidění.
Účinek všech těchto živin byl prokázán ve vědeckých studiích.
A co nás v případě očí dokáže nejvíc potrápit?

SYNDROM  
SUCHÉHO OKA
Jedním z  nejčastějších problé-
mů v  oboru očního lékařství 
je syndrom suchého oka. Jeho 
výskyt stále stoupá. Podle od-
borníků jím trpí až 3,5 milionů 
obyvatel ČR. Kromě dlouho-
dobé práce s  počítačem, kli-
matizace či suchého prostředí 
v místnosti nebo vlivu životní-
ho prostředí (kouř, prach, vítr) 
se na  potížích mohou podílet 
i  jiné faktory. Produkce slz se 
zároveň snižuje s  věkem, mají 
na  ni vliv hormonální změny 
nebo nervové poruchy, ale i ně-
které léky, jako jsou například 
hormonální antikoncepce, léky 
na  spaní, revma či diabetes. 
Syndromem suchého oka také 
často trpí lidé nosící kontaktní 
čočky. Zdravotní komplikace 
lze řešit omezením rušivých 
elementů, výrazně ale mohou 
napomoci i správné oční kapky.

NEDOSTATEK  
SLZNÉHO FILMU
Lidské oko za běžných okolnos-
tí za den mrkne více než 14 000 
krát. Mrkání je zásadní pro za-
chování zdraví oka a jeho prů-
běh je zajištěn tzv. slzným fil-
mem, který se nachází na jeho 

povrchu. „Ten se mrkáním rovnoměrně roztírá po celém povrchu 
oka, rohovky a spojivky a zajišťuje tak lesk, průhlednost a ve vý-
sledku dokonalou zrakovou ostrost. Udržuje povrch oka vlhký, 
hladký a čistý. Současně ale zajišťuje i výživu rohovky a chrá-
ní proti infekci,“ říká oční lékařka As. MUDr. Pavlína Skalická  
z 1. LF UK a VFN v Praze s tím, že pokud dojde k jakékoli poruše 
rovnováhy v  tomto komplikovaném systému, trpíme syndro-
mem suchého oka. 
Zatímco v  klidu mrkáme častěji, při soustředění se četnost 
mrkání snižuje. Proto jsou syndromem suchého oka ohroženi 
například studenti, čtenáři nebo řidiči aut, stejně tak lidé, co 
pravidelně sledují televizi. Při takových aktivitách se četnost 
mrkání snižuje až na  pouhých osm mrknutí za  minutu, což 
na dostatečné zvlhčení oka nestačí.
K  hlavním příznakům ukazujícím na  syndrom suchého oka 
patří pocit unavených až bolavých očí, pocit tlaku v nich, pá-
lení, řezání, nebo svědění, nezřídka i nadměrné slzení. Tyto 
příznaky je podstatné zachytit v počátcích a začít je řešit, aby 
se nevyvinuly v závažnější komplikace.
Syndrom suchého oka může vést nejen k nepříjemným poci-
tům a tlaku v očích, ale v závažnějších případech až k bolesti 
hlavy, zvýšené citlivosti na světlo, slepeným víčkům a rozma-
zanému a rozostřenému vidění. V extrémních případech, při 
neléčeném stavu, může syndrom suchého oka skončit dokon-
ce narušením očního povrchu a poruchou zraku. Proto odbor-
níci doporučují obtíže řešit neprodleně. 
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nezřídka i nadměrné slzení.
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s pozvolným 
uvolňováním živin.

Složení potvrzené 
vědeckými 
poznatky.

Výroba za nejpřísnějších 
farmaceutických 
podmínek.

O
CU

-C
Z1

91
0-

20
76

otevřít
zklidnit
rozzářit

mnout
mhouřit
zavírat

www.sucheoko.cz

Hyal-Drop®multi
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MOŽNOSTI LÉČBY  
SYNDROMU SUCHÉHO OKA
Při léčbě syndromu suchého oka je zá-
sadní kompenzovat nedostatek přiro-
zeného zvlhčení jeho povrchu, proto je 
jeho základem náhrada nedostatečného 
množství slzného filmu tzv. umělými slza-
mi neboli očními kapkami. „Doporuču-
jeme vždy pravidelnou aplikaci umělých 
slz a frekvence se řídí stupněm postižení 
povrchu oka. Není vhodné, aby pacient 
kapal ve  chvíli, kdy se nepříjemné potí-
že objeví. Cílem léčby je totiž předcházet 
symptomům a  zlepšit tak komfort paci-
enta,“ radí oční lékařka.
S  ohledem na  případná související one-
mocnění je nejlepší zkonzultovat postup 
s lékařem nebo lékárníkem.

PODLE ČEHO  
VYBRAT UMĚLÉ SLZY?
Ideální umělé slzy obsahují látky, které 
jsou oku vlastní a přirozeně se nacházejí 
v slzném filmu. Zároveň neobsahují kon-
zervační látky, které mohou již podráž-
děné oči dále dráždit, způsobovat aler-
gické reakce, narušovat lipidovou vrstvu 
slzného filmu apod. Ideální umělé slzy 
mají také dlouhou dobu použitelnosti 
i po otevření, takže je nemusíte za pou-
hých pár dnů vyhodit do koše.

STÁRNUTÍ OKA
Stárnutí oka, presbyopie, je problém, který začíná již po čtyřicá-
tém roce života. Čtyřicátníci si však v tomto věku stárnutí vůbec 
nepřipouštějí. Podle gerontologů začíná stáří až po 65. roce, kdy 
se rovněž zvyšuje výskyt chronicko-degenerativních onemocnění 
oka – glaukomu, senilní makulární degenerace sítnice a katarak-
ty. Počet těchto onemocnění se významně zvyšuje po 80. roce.
Na  snížení vidění ve  stáří má velký vliv snížené vnímání jasu 
sítnicí, které u 60letého člověka dosahuje jen asi jedné třetiny 
jasu sítnice 20letého. Na zhoršení vnímání jasu se podílí i užší 
zornice a  ztráta průhlednosti čočky u  starších lidí. Zraková 

ostrost zůstává dlouhou dobu na vysoké 
úrovni. Více než tři čtvrtiny lidí starších 
75 let má zrakovou ostrost vyšší než 0,5, 
což je dostatečné pro čtení novin nebo 
pro účast v silničním provozu. I když oko 
v tomto věku zůstává zdravé, fyziologické 
a  optické změny, zvláště snížené vnímá-
ní jasu sítnice, kontrastu a zvýšený sklon 
k oslnění,   znesnadňují rozlišování drob-
nějších znaků.
Při nedostatečném osvětlení je dostatečné 
vnímání kontrastu důležitější než dosta-
tečná zraková ostrost. Přibližně 70 % lidí 
starších 60 let potřebuje oproti 20letým 
třikrát vyšší kontrast k dosažení přiměře-
ného vidění. Starší lidé s dostatečnou zra-
kovou ostrostí mají problémy s  viděním 
při nedostatečném osvětlení. Příčinou je 
zvýšený sklon k oslnění následkem zákalů 
v optických prostředích a zvláště v čočce, 
které působí jako závoj a snižují vnímání 
kontrastu. Multifokální nitrooční čočky 
mohou natolik zvýšit sklon k  oslnění, že 
musí být explantovány. Difraktivní čočky 
mohou snížit množství světla přicházející-
ho k oku až o jednu třetinu.
Zákaly v  čočce vedou k poruše barevného 
vidění. Klesající podíl modré a fialové bar-
vy působí poruchu vnímání modré a  žlu-
té barvy. Zvýšená absorpce modré v sítnici 
vede i k poruše vnímání bílé barvy, která se 

jeví jako nažloutlá. Snížené vnímání jasu sítnicí ve vyšším věku je 
příčinou závislosti kvality barevného vidění na intenzitě osvětlení. 
S přibývajícím věkem dochází i k omezování zorného pole. Ztráta 
kostní hmoty u starších lidí postihuje i očnici. Očnice se zvětšuje, 
oko klesá níže a okraje očnice začnou omezovat zorné pole. 
Dobré vidění velmi přispívá k udržení dobrého fyzického a psy-
chického zdraví. Předpis vhodné brýlové korekce velmi přispívá 
ke zvýšení mobility a celkové pohody. Vždy je na místě pečlivé 
vyšetření zaměřené na zrakovou ostrost, kontrastní vidění, oslňo-
vání, barevné vidění a zorné pole, umožní totiž předpis optimální 
brýlové korekce nebo včasné zahájení léčby možného průvodní-
ho onemocnění a přispívá k zachování co nejlepšího vidění.
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Dobré vidění 
velmi přispívá 
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BEZ NĚJ BY 
TO NEŠLO…

SEX PATŘÍ K NAŠEMU ŽIVOTU A POMINU-LI FUNKCI ROZMNOŽOVACÍ, 
PŘINÁŠÍ NÁM NEMÉNĚ DŮLEŽITÉ BONUSY – POTĚŠENÍ, HORMONÁLNÍ 

ROVNOVÁHU A ŠTĚSTÍ DO ŽIVOTA… 
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DOSTAŇTE SVÉ 
PÁNEVNÍ DNO DO KONDICE
Diskrétní a efektivní posilování svalů pánevního dna
např. pomocí tréninkové sady 2 vaginálních kuliček BOOM Yoyo.
Další pomůcky na posílení pánevního dna najdete na Sexshop.cz.

SLEVA 10%
Slevový kód: 69CC5D68CBDAEAA uplatněte na www.sexshop.cz do 31.7. 2019
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A BYLO TOMU TAK UŽ OD PRADÁVNA…
Zdá se, že v době zhruba 20.000 před Kristem se lidé začali v tlu-
pách více párovat. Jak se lidé stávali chytřejšími, začali si všímat 
více svého okolí a odvozovat si důsledky svého jednání. Zjistili, že 
ženy lze oplodnit i mimo období krvácení. Ženy od sebe nejspíš 
začaly zapuzovat své syny, protože se jim rodily nějak postižené 
nebo mrtvé děti. Lidé také začali postupně podléhat různým ci-
tům. Skupiny se stále víc diferencovaly, až se jednoho dne objevil 
první čistě rodinný svazek a nastal skutečný úsvit lidství, jak ho 
známe nyní. Úsvit samozřejmě spojený se sexem…
S  příchodem starověku nastal boom v  zobrazování a  oslav 
sexu a nahého lidského těla. Ze všech starověkých civilizací byl 
v tomto smyslu asi nejkontroverznějším starý Řím, ale rozhod-
ně ne jediným. Starověk se vyznačoval touhou po poznání pří-
rodních věd, ale také preferoval plnohodnotný a nezávazný 
život s každou jeho radostí. 
Při srovnání s dnešní dobou pramenily zásadní rozdíly v sexuálním 
životě především z uspořádání společnosti. V otrokářském systé-
mu bylo zcela běžné mít styk s otrokyní či otrokem. Také homo-
sexuální praktiky byly pokládány za normální. Chlapci ve věku 12 
až 18 let byli často staršími muži zaučováni umění sexu. Říká se, 
že spartská armáda byla tak silná a neohrožená proto, že byla 
tvořena homosexuálními páry, které se vzájemně chránily, a proto 
byly v boji neporazitelné. Vojáci do ní narukovali už jako sedmiletí 
chlapci a byli celoživotně odloučeni od rodiny i od žen. Není proto 
divu, že zde homosexualita jen kvetla. Dokonce legendární spart-
ský zákonodárce Lykúrgos údajně prohlásil, že dobrým občanem 
nemůže být ten, kdo nemá v posteli přítele.

ANTICKÉ EXCESY
Sami starověcí bohové dávali lidem svými činy popisovanými 
v mytologických příbězích příklad k nevázanému životu. Můžeme 
se o tom dozvědět studiem řeckého náboženství, které přesně ko-
pírovalo chování lidí. Zeus měl nespočet milenek, se kterými se mi-
loval v různých podobách. Nezůstával však jen u žen. Měl slabost 
i pro chlapce, což přesně odráží řecký obraz sexuality. V mnoha 
spisech se dočteme, že první sexuální zážitky 
mladí chlapci zažívali se svými učiteli a za že-
nou potom přicházeli jako zkušení milovníci. 
Sex je také silnou inspirací starořeckého umě-
ní. Nic v něm není tabu, nevěra, homosexuali-
ta ani kopulace se zvířaty. 
Lidé ve  starověkém Řecku a  Římě se ne-
mohli procházet uličkami, aniž by se ne-
báli, že jim kamenný penis vydloubne oko. 
Sochy s  penisy se totiž nacházely doslova 
na  každém kroku. Penis měl často křídla 
a byly na něm pověšené zvony. Pokud ně-
kdo penis na ulicích zlikvidoval, byl potres-
tán. Tehdy lidé věřili, že mužské přirození 
zahání všudypřítomné zlo a  brali je jako 
veřejný ochranný amulet. 
V  Athénách zhruba v  5. století před naším 
letopočtem bylo zcela normální, že muži 
měli milenecké vztahy mezi sebou a existují 
spousty literárních záznamů, které dokazují, 
že to byla v té době běžná praxe. Starší muž 
si vybral dospívajícího chlapce. Bylo to výhod-
né pro obě strany. Vyzrálý muž byl fascinova-
ný tělem mladého kluka, hoch těžil z toho, 
že byl představen athénské společnosti se 

silným ochráncem, který má vysoké postavení. Díky svému vzta-
hu se starším mužem se mohl dostat mezi vyšší kastu. 
V roce 2005 objevili archeologové umělý pyj starý zhruba 26 
tisíc let. Experti jsou přesvědčeni, že nesloužil k vystavování, 
ale k uspokojování žen. Není to však jediný objev. Dild se na-
lezlo spousta, některá byla vytvořena z kamene nebo dřeva. 
To bylo dosti riskantní, jen málo žen by dnes používalo ro-
bertky z takových materiálu. V té době bohužel neměly na vý-
běr. Archeologové našli i  vázy, na  kterých byly vyobrazené 
ženy, které drží v rukou vyrobené penisy. 
Spartské ženy byly o svatební noci převlékány za muže. Slu-
žebné jim oholily vlasy a oblékly je do mužského pláště a san-
dálů. Takto oblečené čekaly ve tmě na svého muže, který je 
přepadl a odvlekl do postele. Údajně se to dělo proto, aby se 
se svojí novou ženou cítili dobře. Muži totiž trávili spoustu 
času na cestách se svými mužskými bratry a přáteli a na ženy 
a jejich vzhled nebyli příliš zvyklí. 
Při gladiátorských zápasech se otroci navzájem zabíjeli, aby 
pobavili publikum. Zní to děsivě, nicméně realita byla ještě 
mnohem horší: nechat se znásilnit zvířetem před nadšením 
ječícím davem. Údajně přímo na tuhle nechutnost byla zví-
řata trénována. 
Nicméně tyto excesy nezastiňují uměleckého génia starověké-
ho Řecka a Říma, díky němuž se zachovaly důkazy o kráse žen, 
mužů a otevřené erotiky a sexuality. Možná by se leckomu mohl 
zdát starověk v tomto ohledu až příliš obscénní. Ale zamysleme 
se: není to proto, že antika byla tomuto fenoménu otevřena víc, 
než svět dnešní? Možná mnohé návštěvníky trosek v Pompejích 
překvapí nástěnná malba páru neskrytě se oddávajících orální-
mu sexu. Ale nebyla prostě toto jen jedna z forem, která patřila 
k běžnému životu v Římě? S příchodem středověku a křesťanství 
dochází k útlumu sexuality, sex se bere jako ďáblovo dílo, žena 
je potlačena a odstrčena z postu erotické bytosti.
Církevní otcové tvrdili, že z morálního hlediska je necudnos-
tí vina vždy žena. Jistý německý teolog tvrdil, že každá žena, 
která při pouhém pomyšlení na sex nezčervená, je ve své duši 

prostitutkou. Jiný zase učil, že manželka 
nemá mít ze sexu žádnou rozkoš, pouze má 
vycházet svému muži vstříc. Pokud přitom 
cítí potěšení, je v duši zkažená.
Oficiální omezení a zákazy sexuálního života 
diktované církví ale někteří „progresivní" te-
ologové začali zpochybňovat. Albertus Mag-
nus, česky Albert Veliký, dokonce určil pět se-
xuálních pozic a seřadil je od nejpřijatelnější 
k  nejméně přijatelné. První je samozřejmě 
poloha misionářská, následuje poloha ved-
le sebe, tedy poloha dnes často označovaná 
jako lžíce. Třetí je poloha vsedě, kterou ná-
sleduje pozice ve stoje. Na posledním místě 
je pak právě zatracovaná pozice zezadu. Al-
bert poukazoval na to, že "misionář" je je-
diná zcela přirozená pozice; ostatní označil 
za „morálně pochybné, ale ne smrtelně hříš-
né". V  určitých situacích (jako je například 
extrémní obezita) by prý tyto ostatní pozice 
mohly být nejen přijatelné, ale i praktické.
V  benediktinských klášterech spali všichni 
mniši společně, obvykle několik na jednom 
lůžku, a nazí. Aby se mladí mniši mezi sebou 
neosahávali, bylo v klášteře Sankt Gallenu 

Ve městech 
měl rychtář 

povinnost hlídat 
„počestné spaní“. 

Mohl proto 
v noci vniknout 
do kteréhokoli 

domu a zjišťovat 
tak, jestli spolu 
na loži spí jen 

lidé řádně oddaní.
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vydáno zvláštní nařízení, které posléze přijala také většina 
blízkých klášterů. Vedle každého novice musel spát starší bratr 
a ten jej musel v noci doprovázet s lucernou na toaletu a kont-
rolovat jej, zda se nechce ukájet hříchem „onanovým.“
Stejný dohled si církev přála mít nad všemi věřícími, k tomu 
sloužily zpovědi, stejně jako přepadové noční kontroly. 
Ve  městech měl rychtář povinnost hlídat „počestné spaní“. 
Mohl proto v noci vniknout do kteréhokoli domu a zjišťovat 
tak, jestli spolu na loži spí jen lidé řádně oddaní.
Tato doba již je naštěstí za námi. My se můžeme oddávat sexu 
v  jaké poloze chceme a  jak často chceme. Ale víme o  něm 
dost, abychom to dělali co nejlépe?

EROTOGENNÍ ZÓNY
Jako erotogenní zóny označujeme místa na lidském těle, je-
jichž drážděním, laskáním, hlazením nebo jinou stimulací 
dochází ke  zvýšení sexuálního vzrušení. Některé erotogen-
ní zóny jsou považovány za obecně známé, jiné jsou upřed-
nostňované, další nedoceněné a některé možná ještě čekají 
na objevení. Jejich vnímání se u každého jedince liší. Vníma-
vost erotogenních zón se v průběhu života mění. S narůstají-
cím věkem citlivost některých erotogenních zón klesá a na-
opak se může stát, že starší žena objeví nová místa na svém 
těle, která jí dříve vůbec žádné vzrušující pocity nepřinášela. 
Vnímavost erotogenních zón se mění také v závislosti na dru-
hu stimulace, tedy na dotek, tlak nebo vibrace.
Pro někoho může být velice vzrušující už jemný dotek a ně-
kdo potřebuje delší intenzivní hlazení a dráždění. Tyto zóny 
můžeme najít na celém lidském těle a u každého člověka jsou 
různě citlivé. Vzrušení však potřebuje i  vhodné podmínky, 
a proto platí, že když muž nebo žena opravdu chce, vzruší je 
téměř všechno a erotogenní zóny mají všude.
Jsou například ženy, které mohou prožít vyvrcholení i při laská-
ní prsou. Celkový prožitek z milování však dávají všechny pro-
žité okamžiky dohromady. Pokud se při milování přejde hned 
k dráždění hlavních erotogenních zón, vzrušení sice vystoupá 
až k orgasmu, budou však chybět jemné a něžné doteky, ob-
jímání, hlazení, líbání a další něžnosti. Nakonec se může stát, 
že milování začnete pojímat jen jako cestu k orgasmu a to je 
málo. Vynecháním milostné předehry se připraví muž i žena 
o spoustu krásných prožitků a z milování zůstane jen sex.

DŮLEŽITÁ JE KOMUNIKACE
Žena by si měla uvědomit, že když svému partnerovi neřekne, co 
se jí líbí, on to sám od sebe vědět nemůže. Řekněte partnerovi 
o svých pocitech, naznačte mu, co se vám líbí a po čem toužíte!!! 
Poučte ho, aby věděl, která místa na těle jsou pro vás erotická, 
nabídněte mu je a dovolte mu, aby vás 
na nich laskal.
Vzrušení není jen o  dráždění nervo-
vých zakončení citlivých míst na  těle. 
Velkou roli při vzrušení hraje i mozek 
a představivost. Snadno se může stát, 
že pokud se vám v minulosti dráždě-
ní určité erotogenní zóny líbilo, může 
se vzrušení dostavit i v situaci, kdy se 
nejedná přímo o "svádění" nebo sexu-
ální stimulaci. Mozek si pocity si zapa-
matoval, a když se dostavily, zareago-
val vlnkou sexuálního vzrušení... Toho 
se dá využít nejen při milování...

O erotogenních místech na těle ženy není možné mluvit po-
vrchně nebo obecně. Každá žena je jiná, každá má své citové 
body a oblasti. Jsou jedinečné a naprosto individuální. Každá 
žena například jinak "voní", má jiné potřeby a  touhy a ná-
vyky. I  žena, která může mít pocit, že ji v  sexu už nemá co 
překvapit, může být najednou vyvedena z  míry místečkem 
na těle, které partner objeví naprostou náhodou.

EROTICKÉ POMŮCKY
K sexualitě samozřejmě patří erotické pomůcky. Využívají se 
k sexuálnímu potěšení a zpestření sexuálních hrátek. Erotické 
pomůcky si zejména pořizují dlouholeté páry nebo manže-
lé, kteří si chtějí svůj sexuální život trošku okořenit či zpes-
třit   novými zkušenostmi. Nebo naopak lidé, kteří žijí sami 
a nechtějí žít bez sexu. Erotické pomůcky se často kupují jako 
dárek – buď milovanému protějšku, nebo třeba kamarádovi...
Erotické pomůcky pro ženy
Častým erotickým dárkem je vibrátor. Žena si s ním může užít 
sexuální rozkoš, bez přímého kontaktu s partnerem. Na inter-
netu naleznete mnoho druhů jako třeba – vibrační, nevibrač-
ní, silikonové, gelové a další. 
Další erotickou pomůckou pro ženu jsou venušiny kuličky. Ve-
nušiny kuličky si žena vloží do vagíny a různými pohyby, chů-
zí, dřepy dosáhne vyvrcholení. Výhoda této erotické pomůcky 
spočívá v celodenním sexuálním prožitku, protože zde nejsou 
zapotřebí žádné baterie. Navíc přidanou hodnotou je posílení 
pánevního dna, což je pro ženu velmi důležitým aspektem. 
Také nikdy neurazíte žádnou ženu vkusným erotickým 
prádélkem.

EROTICKÉ POMŮCKY PRO MUŽE
Mezi erotické pomůcky pro muže musíme zařadit umělé vagí-
ny, vakuové pumpy a nafukovací panny. Tyto dárky se nejčas-
těji kupují právě mužům. Mezi oblíbené dárky pro muže patří 
i antistresová prsa, která jsou příjemná na dotyk. Velké poprsí 
má rád každý muž, jen to nemusí zveřejňovat.
VAKUOVÁ PUMPA – Vakuová pumpa slouží pro zvětšení penisu 
a zkvalitnění erekce, pracuje na principu vakua, kde vytváří 
podtlak, který vede k zvětšení libida.
UMĚLÁ VAGÍNA – Kapesní vagíny  jsou navrženy tak, aby na-
hrazovaly skutečnou ženu bez její přítomnosti. Vagíny jsou 
vyrobeny z kvalitního materiálu, také uvnitř je zkonstruová-
na, aby napodobovala skutečnou vagínu.
NAFUKOVACÍ PANNA – Nafukovací pannu můžete zakoupit kama-
rádovi jako zábavu, se kterou si může užít osamělé noční hrátky.
EREKČNÍ KROUŽEK – Tento druh erotické pomůcky, dokáže pod-
pořit mužskou erekci a zároveň dráždit při sexu partnerku.

ZVĚTŠENÍ PENISU –  Ženy bývají nespo-
kojené se svou velikostí poprsí a muži 
zase se svou velikostí penisu. Možná 
svého partnera neurazíte produktem 
na zvětšení penisu.
NÁVLEK NA PENIS –    Nemá váš partner 
dostatečně velký penis, ale chtěli bys-
te si vyzkoušet sex s  velkým penisem? 
Vyzkoušejte  návleky na  penis, které 
dokážou prodloužit penis až o několik 
centimetrů. Hojně jsou také využívány 
návleky na  penis s  různými výstupky, 
které dokážou dráždit vagínu uvnitř. Vy-
zkoušejte si s partnerem něco nového.
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Erotické pomůcky 
si zejména pořizují 
dlouholeté páry nebo 

manželé, kteří si chtějí 
svůj sexuální život 

trošku okořenit. 
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Vaše denní 
dávka Života

Pro Vás 
a Vaše dítě.www.biopron.cz

Zvolte sílu přírody 
pro snadné dýchání

Produkty Sinulan Forte obsahují přírodní rostlinné složky, 
které napomáhají ke zdraví dýchacích cest.

pro snadné dýchání

Doplňky stravy Zdravotnické prostředkyAroma náplasti 
na oděv

1 TOBOLKA OBSAHUJE: 
Rybí olej 357 mg
(Omega-3 nenasycené 
mastné kyseliny 
– 18 % EPA, 
– 12 % DHA) 
Monakolin K 5 mg

Doporučená maloobchodní 
cena s DPH 319,- Kč

Chole-Pro
Doplněk stravy

Inovativní formát pro 
dvojí účinek: optimálně 
vstřebatelné mikrogranulky 
Monakolinu K z červené 
fermentované rýže pro
normální hladinu cholesterolu
v kombinaci s rybím olejem, 
bohatým na omega-3 mastné 
kyseliny pro zdravé srdce.

Dávkování: 1-2 tobolky denně

1 TOBOLKA OBSAHUJE: 1 TOBOLKA OBSAHUJE: 
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Pro milovníky dokonalé očisty 
těla,doporučujeme výrobky 
firmy ADONIS
Pokud máte tuto severskou aktivitu 
v oblibě, rozhodně byste neměli 
přehlédnout sadu od firmy Adonis. Jde 
o sisalový kartáč, jehož štětiny v horku 
a vlhku neměknou, postarají se o dokonalý peeling, otevření 
a pročištění všech pórů. Navíc se takto podpoří i samotný 
efekt pocení. Druhou část sady pak tvoří olivový olej, kterým 
dokonale ošetříte pokožku nejen po  saunování – jeho bohatý 
obsah vitaminů a antioxidantů zaručí, že se budete cítit jako 
znovuzrozeni!

Dámské vložky Depend 
Active-Fit – ultra tenké vložky 
s křidélky pro lehký únik moči.

Dokonalá ochrana nejen  
při běžných činnostech,  
ale i při náročnějších  
sportovních aktivitách.

Dostupné v savostech  
Ultra Mini, Mini a Normal.

Vaše denní 
dávka Života

www.biopron.cz

Vaše denní 
dávka Života

www.biopron.czwww.biopron.cz
Během a po užívání

antibiotik.

Pro všechny, kteří se už těší, 
až budou zase žít život naplno.
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Vaginální infekce jsou nepříjemnou a nebezpečnou záležitostí.  

Mají ale spolehlivé řešení – přípravky s obsahem stříbra s vyso-

kou antimikrobiální aktivitou - produkty GYNELLA Silver. Cesta 

ke zdraví začíná ve vaší koupelně. 

www.gynella.com

PROTI PRŮJMU – RYCHLE A S CHUTÍ 

BANÁNU
Sorbecta s účinnou látkou 

diosmectite s přírodní banánovou 

příchutí je určena k rychlé a účinné

léčbě průjmu u dětí (0+), těhot-

ných i dospělých.

Zdravotnický prostředek, čtěte 

příbalový leták. 

K dostání v lékárně. 

www.sorbecta.eu

CHUTNÉ ODČERVENÍ 
PRO PSY VE FORMĚ 
MASOVÉ KOSTIČKY
• Ověřená kvalita společnosti 

Bayer.

• Doporučujeme odčervovat 

každé 3 měsíce!

• Zakoupíte v lékárně a u veterináře.

Veterinární léčivý přípravek

HOGOFOGOTRIPPLE POMERANČ
Řada HogoFogotripple se v letošním roce rozroste o dvě unikátní 

příchutě.  První z nich je prémiová pomerančová zmrzlina s troji-

tou polevou a pomerančovým toppingem 

uprostřed. 

HogoFogotripple 

čokoláda

Hogofogo už nemůže 

být čokoládovější. Jde 

o prémiovou zmrzlinu 

s  trojitou čokoládovou 

polevou a čokoládovým-

toppingem uprostřed.

Trápí vás vracející se plísňová onemocnění 

na nehtech či kůži? Exoderil kožní roztok 

v lahvičce s kapátkem je vhodný k  léčbě 

plísňových onemocnění kůže i nehtů. Díky 

snadné aplikaci je ideální především pro 

postižené nehty, neboť se dobře nanáší na 

nehtovou ploténku a její okolí. Toto anti-

mykotikum má protizánětlivý a antibak-

teriální účinek. Obsahuje látku naftifi n, 

kteráproniká i do hlubších vrstev nehtu 

a ničí původce mykóz. Produkt je vhodný 

jak pro děti, takdospělé. 

K dostání ve všech lékárnách.

Více informací na www.exoderil.cz.

Trápí vás vracející se plísňová onemocnění 

na nehtech či kůži? Exoderil kožní roztok 

v lahvičce s kapátkem je vhodný k  léčbě 

plísňových onemocnění kůže i nehtů. Díky 

snadné aplikaci je ideální především pro 

postižené nehty, neboť se dobře nanáší na 

nehtovou ploténku a její okolí. Toto anti-

mykotikum má protizánětlivý a antibak-

teriální účinek. Obsahuje látku naftifi n, 

kteráproniká i do hlubších vrstev nehtu 

a ničí původce mykóz. Produkt je vhodný 

Volně prodejný lék k vnějšímu 

použití s  účinnou látkou nafti-

fi nhydrochlorid. Čtěte pozorně 

příbalový leták.

Milujete vůni čerstvě vypraného prádla?

S  novinkou Silan Perfume Pearls Clean 

Fresh se můžete radovat z  intenzivní 

a dlouhotrvající vůně, která vydrží až po 

dobu 20 týdnů. Tato novinka navíc jako 

první kombinuje neodolatelnou vůni 

technologií Malodor-Control, která pa-

chy účinně neutralizuje. Vložte parfémo-

vané perličky jednoduše do bubnu pračky 

společně s vaším oblečením a užívejte si 

nekonečný pocit vůně a svěžesti.
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první kombinuje neodolatelnou vůni 

technologií Malodor-Control, která pa-

chy účinně neutralizuje. Vložte parfémo-

vané perličky jednoduše do bubnu pračky 

společně s vaším oblečením a užívejte si 

nekonečný pocit vůně a svěžesti.

PEXESO NEJEN PRO UŠI
První pexeso pro děti od 4 let, při kterém zapojíte i svůj sluch. Aktivujte 

hrou zanedbávaná centra mozku pro zlešení výslovnosti, opakujte 

barvy a jednoduché počítání. Ši, ši, 

čak, čak... skutečně poznáte stejný 

zvuk? Není to tak snadné. Obsahuje 

i verzi s hrací deskou pro variantu 

pro děti od 8 let. 

Doporučená cena 325,-Kč. 

K sehnání v prodejnách Dráčik.

Věk: 4+ (8+)

pro děti od 8 let. 

Doporučená cena 325,-Kč. 

K sehnání v prodejnách Dráčik.

Věk: 4+ (8+)

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ – 
DISKRÉTNÍ, HYDROKOLOIDNÍ 
NÁPLAST 5 KS
• Podporuje hojení

• Umožňuje ráně dýchat

• Speciálně navržené pro ženy

 Hydrokoloidní náplasti na ošet-

ření puchýřů. Díky diskrétnímu 

provedení vhodné zejména pro 

ženy do společenské obuvi.

Zdravotnický prostředek
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Honzik je osmiletý kluk. Jednoho 
dne zjistil, že některé běžné činnosti 
začaly být pro něj vysilující. Začal 

mít problémy se vstáváním anebo 
s lezením po žebříku…

Chteli byste vedet, 
 jake bude mit tento  
   pribeh rozuzleni?

Objednejte si brožurku 
Honzík a Pompeho nemoc 

na adrese cz-info@sanofi.com.

sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6
tel.: +420 233 086 111, fax: +420 233 086 222
e-mail: cz-info@sanofi.com
Datum přípravy: březen 2019. Kód materiálu: GZCS.PD.19.03.0086.
Určeno pro širokou veřejnost.
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