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Máme před sebou naše jarní číslo, kde vám 
hned v úvodu poradíme těch správných Deset kroků 
ke skutečnému štěstí. Protože štěstí a naděje jsou 
to, bez čeho se v životě rozhodně neobejdeme. 
Navážeme jarním restartem těla i mysli, což je 
téma, které s dosažením štěstí přímo souvisí – 
pokud nezměníme něco sami v sobě, nikdy se 
nezmění náš život.  Jaro na talíři je povídání o tom, 
že pokud už provedeme restart svého myšlení, není 
od věci změnit i jídelníček, abychom šli životem 
lehčí a více v pohodě. Samozřejmě si řekneme 
i něco o krásné pleti a zdravých vlasech, nebo 
o chorobách, které nás mohou na jaře potrápit, 
případně o tom, do jakých lázní se vydat, pokud 
potřebujete opravdu intenzivně relaxovat. Doufáme, 
že budeme vaším průvodcem při krásných jarních 
toulkách a že náš časopis bude společníkem nejen 
v ordinaci lékaře, ale i třeba při večerním pátečním 
posezení, či při relaxu ve wellness.

Moc děkujeme vám, našim čtenářům, kteří nám 
posíláte své nápady a připomínky. Snažíme se náš 
časopis vylepšovat, aby se vám co nejvíce líbil.  
Kromě zdravotních článků přinášíme i poradnu 
zdravotního stylu, povídání o psychické pohodě, 
o možnostech relaxace, ale i trochu alternativní 
medicíny, která si postupem času našla své místo 
po boku medicíny tradiční. 

Tak krásné jaro…

30 6046



KROKŮ 
KE SKUTEČNÉMU 

ŠTĚSTÍ
KAŽDÝ Z NÁS BY MĚL VĚDĚT, JAK SE UDĚLAT ŠŤASTNÝM. POKUD TO TOTIŽ NEUMÍME 
SAMI, JAK TO MŮŽEME CHTÍT PO DRUHÉM ČLOVĚKU? POKUD NEVÍTE, JAK DOSPĚT 

KE SPOKOJENOSTI, JAK VÁS MŮŽE UDĚLAT SPOKOJENÝM VÁŠ PARTNER ČI PARTNERKA? 
TENTO ÚKOL JE TÉMĚŘ NADLIDSKÝ A JE TROŠKU FÉR SE NAD TÍM ZAMYSLET JEŠTĚ 

PŘEDTÍM, NEŽ SI TO BUDETE NA SILU VYDUPÁVAT OD SVÉHO PROTĚJŠKU, ANIŽ BYSTE 
VĚDĚLI, CO PO NĚM VLASTNĚ ŽÁDÁTE. A NE, NAŠE ŠTĚSTÍ OPRAVDU NEZÁVISÍ 
NA DRUHÝCH LIDECH. ZAPOMEŇTE KONEČNĚ NA VĚTY TYPU „BUDU ŠŤASTNÝ,  

AŽ ... BUDE PÁTEK, AŽ SI MĚ PARTNER ZAČNE VŠÍMAT, AŽ NAŠETŘÍM NA DOVOLENOU, 
AŽ ZHUBNU, AŽ SI UDĚLÁM PLASTIKU, AŽ MĚ ZAČNE OCEŇOVAT, AŽ AŽ AŽ...“ 

CO VÁS OPRAVDU DĚLÁ ŠŤASTNÝMI?
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DDesatero šťastných chvil pro každého z nás – krok za krokem.
Musím uznat, že spousta rad a  doporučení v  následujícím 
článku se bude tvářit tak, že směřují zejména k ženám. Ale 
jsou to ve skutečnosti aktivity, které by si měli umět dopřát 
také muži. Díky nim dosáhnou relaxace a uvolnění. A to je zá-
klad pro osobní štěstí. Dostatečný odpočinek od stresu z prá-
ce, z nezaplacených účtů, i od ukřičených dětí – ruku na srdce, 
ačkoliv rodiče vždy bezmezně milují své děti, je potřeba od-
počinout si i  od nich, abychom nově načerpali energii, kte-
rou jim zase potřebujeme znovu dát. A ne, není na tom nic 
špatného. Naopak, je potřeba si to přiznat a naučit se umět si 
dopřát odpočinek.

ODPOČINEK
Stavebním kamenem našeho desatera je tedy, jak již určitě tu-
šíte, relax. A to doslova a do písmene. Berte 
tento bod vážně. Protože odpočinutá mysl je 
mysl veselá a optimistická, plná naděje a lás-
ky. Taková mysl umí produkovat lásku, vytvá-
řet nové nápady, business plány, má naděje, 
sny a cíle, a je celkově o mnoho šťastnější.
Možná, že rádi ponocujete, počítáte do  noci 
finanční plány, přemýšlíte nad tím, jak zaplatit 
účty, plánujete dovolené, nebo jen tak tvoříte. 
Není to špatně. Ale mělo by se tak dít jen jednou 
za čas. Mít kreativní a produktivní tvůrčí a plánova-
cí noc. Ale jinak běžně dbejte na to, abyste dosta-
tečně a pravidelně spali. Ano, i spánek v pravidel-
ném čase je velmi důležitý. Pokud budete chodit 
spát každý den například v deset večer a vstávat 
v sedm ráno, tělo si navykne a bude vědět, že 
to je čas, kdy má odpočívat. Nepravidelný re-
žim nikomu nikterak neprospívá. Takže spánek 
a pravidelnost, to jsou dvě podstatné věci, které 
potřebujete pro bod číslo jedna.
Samozřejmě, čím více času pro sebe budete mít, 
tím více budete moct odpočívat. To znamená ob-
klopit se dobrými pomocníky.  Pokud sis počítáte ko-
lik času vám zabere úklid, jistě se mnou budete sou-
hlasit, ze tady se pořádný pomocník hodí. Já osobně 
si bez robotického vysavače už nedovedu svůj život 
představit. A ve chvíli, kdy jsem objevila jeden, který 
má sběrný koš, kam se po naplnění nádoby vysavač 
vyprázdní, aby mohl pokračovat v úklidu a zároveň 
je spárovaný s „vytíračem“, takže po vysání vyjede 
automaticky robot, který nečistoty vytře, mám 
denně minimálně hodinu k dobru…

POTRAVA PRO MYSL
Přestože již dávno nejsme školou povinní, 
neznamená to, že by naše mysl měla zakr-
nět. No jen si sami sobě položme otázku, 
kolikrát jsme se zamysleli, jak se co píše? 
Navíc, vzhledem k dnešní online době, ne-
používáme už ani diakritiku. Jsme líní. Ne-
chce se nám přemýšlet a  máme pocit, že to ani 
není potřeba. 
Proto nezapomínejte na neustálou potravu pro mysl. Dále se 
vzdělávejte, navštěvujte kurzy, rozvíjejte se. Nebo doma ale-
spoň čtěte. Pokud cestou do práce můžete v autobuse hledět 
do mobilu, můžete také číst knihu. 

Ne každá kniha vám sedne, ale nevzdávejte to hned na poprvé. 
Prostě ji odložte a zkuste jinou. Ta vás třeba vtáhne do svého 
děje a naprosto vás její příběh pohltí. A možná se pak později 
vrátíte k té první knize. Na knížku totiž musí mít člověk nála-
du a být v tom správném rozpoložení, které onen děj ukrytý 
mezi stránky vyžaduje. Jak já říkám, ke každé knize je potře-
ba „dozrát“. A někdy se stane, že k nějaké knize nedospěje-
me vůbec. Ne proto, že bychom byli hloupí. Je to proto, že ji 
možná ve svém životě či v dané životní situaci nepotřebujeme, 
nikterak nás neobohatí, a tak nám její čtení prostě nejde jako 
po másle, a raději ji odložíme. Poslouchejte i své pocity. To, co 
potřebujete, k sobě přitáhnete ve správném okamžiku.
Kdo opravdu není na čtení, ten by měl alespoň sledovat filmy, 
které mu něco dají, nebo naučné dokumenty. Navštěvujte se-
mináře lidí, kteří vás inspirují. Choďte do divadla, do kina či 
na muzikály. Celkově si pak můžete najít jakoukoli aktivitu, 
která vás dělá šťastnými, odpočinete si u ní a zároveň bude 
potravou pro vaši mysl. Nezakrňte.

POTRAVA PRO TĚLO
Ve zdravém těle je zdravý duch. Psychično a fyzično jde 

ruku v  ruce. Pokud se necítíte dobře fyzicky, máte 
bolesti či nadváhu a necítíte se dobře ve svém těle, 
pak ani vaše mysl nebude veselá a v pohodě. Proto 
dávejte svému tělo to, co potřebuje. A to, co potře-

buje, je pohyb.

Nebuďme líní. Téměř kamkoli si dojedeme autem, 
skoro nechodíme pěšky. A dovolená jednou za rok nás 

pak téměř zabije, protože jako turisté se musíme hýbat, 
pokud chceme něco vidět, zažít a  navštívit. Stejně ale 
většina zvolí jen válení se na pláži se slovy, že si odpoči-
nek zaslouží. Po celém týdnu ležení a konzumace alko-

holu, v kombinaci s tučnou stravou, jsme pak ještě více 
unavenější, než jsme byli.

Aktivní, úspěšní a šťastní lidé jsou neustále v po-
hybu. Navíc po většinu času i s úsměvem na tvá-
ři. Život potřebuje, aby energie proudila. A to 
dokonce i na dovolené. Chodí alespoň do hote-
lového fitness centra, nebo volí aktivní dovole-

nou – pěší turistika, kolo, brusle, plavání, objevo-
vání památek apod. 
A nebavíme se tady jen 
o  dovolené. Ano, dej-
me tomu, že si jednou 
za  rok chcete oprav-
du jen poležet. I  to 
je v pořádku. Hlavní 

je to, jak převáž-
ně žijete. Máte 

sedavou práci, jste 
neustále unavení, doma sotva 
po zaklapnutí dveří dopadne-

te na gauč či do postele? Jezdíte 
autem nebo hodně chodíte pěš-

ky? A co nějaké cvičení? Praktiku-
jete například ranní jógu, aby váš 
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den začal skvělým startem? Chodíte do posilovny, na krytý ba-
zén, bruslit nebo cvičíte alespoň dvakrát týdně doma? Prakti-
kujete dlouhé procházky s domácím mazlíčkem, nebo pejska 
jen vypustíte na dvůr a zase zalehnout na oblíbené místo?
Pokud jste si na většinu otázek odpověděli záporně, pak je 
nejvyšší čas se po tom dlouhém lenivém spánku probudit a za-
čít se hýbat. Z počátku se vám nebude chtít a bude to stát 
hodně sebezapření a přemlouvání se. Jakmile si ale zvykne-
te, budete mít dokonce abstinenční příznaky ve dnech, kdy 
se nebudete moc hýbat. Je dokázáno, že návyky se tvoří při-
bližně po 3 týdnech. Zkuste zatnout zuby a vytrvat. Nemocný 
člověk by dal vše za to, aby se mohl hýbat, tančit, radovat se 
ze života a objevovat krásná místa, kam si sám dojde. A vy se 
dobrovolně, bez závažnějších zdravotních problémů, upínáte 
k lůžku?
Takže ať už zvolíte jakoukoli formu a intenzitu pohybu, zaru-
čeně vám to ke štěstí jen přidá. Přes počáteční nechuť k tomu 
něco dělat, se ve vás vzbudí nadšení a pohyb bude součástí 
vašeho života. Vyčistíte si mysl, jelikož při fyzické zátěži se 
uvolňují endorfiny – hormony štěstí, a posílíte tělo.

ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA
No a pokud jsme se bavili o tělu a o mysli, pojďme to spojit 
v  jedno. Zlatou střední cestou se myslí, že všeho moc škodí. 
Určitě nám pro obě tyto stránky naší bytosti prospěje zdravý 
životní styl. 
Zkuste jíst střídmě, po malých porcích a raději častěji, než si 
dopřát jedno obrovské jídlo denně. Celý den hladovět a po-
tom se přejíst k prasknutí má za následek nejen přibírání, ale 
i nervové vypětí. Hladový člověk je nevrlý. A poté, co se pře-
jíme, chce to tak jít spíš spát, než mít energii z dobrého jídla.
Nahrazujte nezdravé, tučné a smažené potraviny. Ráno začí-
nejte sklenicí vlažné vody pro správné fungování střev a dob-
rou snídaní. Pečivo nepotřebujeme každý den, má nulovou 

energii. Dopřejte si hodně vitamínů v podobě ovoce a zeleni-
ny. Mějte se rádi. Pokud nemáte prostor na vyváženou stravu, 
nezapomínejte na doplňky stravy. Základ pro šťastnou a kre-
ativní mysl je lehká, ale plnohodnotná strava. Také pro vaše 
fyzické tělo je vyvážený jídelníček důležitý. Bude se vám leh-
čeji pohybovat, zmizí pocity přejedení a nadýmání. To, co si 
dopřejete, to vám tělo a mysl vrátí. 

RELAX
Na začátku jsme se bavili hlavně o odpočinku a spánku, což je 
nezbytné k tomu, abychom měli sílu další den vstát z postele 
a žít své životy. Bezesporu ale potřebujeme také relax. Říká 
se, že čím víc vyděláváme, tím víc peněz potřebujeme na svou 
regeneraci, abychom mohli dále fungovat. Ono to tak možná 
i  je. Ale spíš bych to řekla tak, že čím více jsme produktivní 
a úspěšní, tím více potřebujeme opravdově žít a být. Oprav-
dově být v danou chvíli teď a tady, a užívat si ten okamžik. Bez 
relaxu nelze dál tvořit a odvádět dobrou práci.
Relaxovat můžete různě, avšak nejvíce bych doporučila zajít 
si do  sauny či na  wellness. Spojení odpočinku těla, kdy se 
uvolní zatuhlé svaly a bolavé klouby, a odpočinku pro mysl 
pomocí meditační hudby a vůně z aromalamp s esenciálními 
oleji, to je to pravé skloubení pro důkladný relax. Nebo běž-
te na masáž.
Wellness si samozřejmě můžete dopřát i doma. Můžete si na-
pustit horkou vanu, do které nakapete pár kapek vonného 
olejíčku. Zapalte svíčky či aromalampu s  olejem a  zhasněte 
světla. Pusťte si meditační hudbu, nebo si dopřejte jen ticho. 
Níže si můžete přečíst seznam těch nejznámějších aroma ole-
jíčků – jak vybírat a na co příznivě působí.
Odbourání stresu: levandule, vanilka, pomeranč, růže
Chrápání: cedrové dřevo, majoránka, tymián
Stavy závratí, mdlob: cypřiš, bazalka, zázvor, levandule, šal-
věj, mandarinka, rozmarýn
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Relaxovat můžete různě, avšak nejvíce bych doporučila zajít si 
do sauny či na wellness. 

MENTORKA 

ŽENSKÝCH MEDITACÍ MOHENDŽODÁRO
Unikátní projekt 
meditačních technik 
a terapií pro osobní rozvoj ženy.

Pomáhej ženám, měj naplněný život a tvoř si kolem sebe  
komunitu stejně naladěných žen. Získej metodiku  
a licenci k 5ti ženským meditacím určeným pro veřejnost.   

Chceš se stát lektorkou? Pracuješ se ženami? 
Získej inspiraci a spoustu praktických tipů k lektorování.  
Rozšiř své dosavadní profesní zaměření.
Objevuj svoje skryté hluboké potřeby a buď šťastná.

21.–26. 7. 2020

Meditační centrum Lažánky
email: info@sugama.cz; telefon: 608 708 996

www.mohendzodaro.eu/mentorka/  
Jedinečná příležitost zúčastnit se letního tréninku nabitého špičkovým know-how,  

získat propracovanou metodiku a být osobně obohacena hlubokými zážitky.
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Pro čtenáře tohoto časopisu nabízíme speciální slevu 10%  
s kódem ZDRAVÍ. Kód platí na celý sortiment do 25. srpna 2020

HLEDÁTE ŠPERK, NA JEHOŽ TVORBĚ SE 
MŮŽETE SAMA PODÍLET? 

Chcete mít originální a jedinečný styl? Náš 
sortiment vám to umožní. Nabízíme velmi 
oblíbené náramky, které si sestavujete 
z jednotlivých přívěsků, korálků dle vlastní 
fantazie, nálady, stylu – to si zamilujete!   

Naše nabídka je velmi rozmanitá – korálky 
z muránského skla a polodrahokamů, přívěsky 
ze stříbra – každá žena si u nás najde přesně 
to co hledá.  Uložte si své vzpomínky, zážitky, 
radosti do náramků, jsme rádi, že pomáháme 
psát i Váš příběh. Jsme Story in the Bead 
a jsme tu pro Vás!
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Bolesti hlavy: zázvor, levandule, eukalyptus
Uvolnění dýchacích cest: eukalyptus, máta, citron, tea tree
Klidný spánek: levandule, heřmánek, šalvěj
Soustředěnost/rozjasnění mysli: grep, citrón, peprmint, cy-
přiš, rozmarýn, pomeranč
Jak vidíte, nejčastěji se na každý problém objevuje levandule. 
Proto vůbec neprohloupíte, pokud ji budete mít doma jako 
univerzální „lék“ na všechno. Pokud tuto vůni nepreferujete, 
pak doporučuji ovocné citrusové vůně – citron či pomeranč, 
nebo svěží eukalyptus či tea tree olej. Každému totiž vyhovuje 
něco jiného. Nebo volte dle toho, na co máte zrovna náladu.

ODMĚŇOVÁNÍ SE
Pokračujme ještě chvíli v tom, co si vše dopřát, ještě předtím, 
než přejdeme k trochu vážnějším krokům za cestou ke štěstí. 
Odměňování sebe samotných je asi vůbec jedna z nejdůleži-
tějších věcí v životě. Pokud jen dáváte a ničeho se vám nedo-
stává nazpět, jednoho dne vás to položí na kolena. Ale chcete 
čekat na to, až nastane ten moment, nebo chcete být šťastní? 
Protože čekat na to, až nám někdo jiný udělá radost, může 
být stejné jako „čekání na Godota“. 
V první a poslední řadě vždycky pečujte především o sebe sa-
motné, a až potom o jiné. Není to sobecké. Vždyť musíte mít 
energii na to, abyste se dál mohli starat o děti, staré rodiče či 
jen pomáhat kamarádům, nebo mít vůbec sílu a energii jít se 
někam se známými pobavit po celém pracovním týdnu a vě-
novat jim tak kus sebe a to nejcennější – čas.
Proto se odměňujte. Může to být právě to wellness a relaxace 
z předchozího bodu, ale teď mám na mysli spíše malé dárečky 
pro sebe samotné. Někdo na nákupy není a zvolí raději záži-
tek. Koupí si lístky do divadla či zajde s přáteli na únikovou 
hru. Někdo si konečně koupí ten svetr, co se mu tak líbil. Nebo 
ty nové boty. Některé dámy zavítají do salónů na kosmetiku, 
vlasy, řasy či nehty. Prostě cokoliv.
Toto odměňování se by nemělo probíhat jen v období „advent-
ních kalendářů“, ale po celý rok. Slibte sami sobě, že si jednou 
za měsíc odložíte tu pětistovku z výplaty a uděláte si radost. 
Alespoň maličkostí. Jednou za měsíc si zajdete do toho salónu 
krásy, popovídat si a odpočinout si. Navíc se pak budete cítit 
krásně. Nebo si koupíte nové spodní prádlo. Zajděte si v kli-
du na večeři. A klidně bez partnera. Není to divné povečeřet 
sám! Je to sebevědomé. Kupte si novou knihu nebo kravatu. 
Co takhle krásné šaty či oblek? Dopřávejte si. Samozřejmě ne-
musíte kvůli tomu utrácet veškeré úspory, ale odměňujte se.
Od partnera by se nám líbilo, kdyby jednou za měsíc přišel s růží 
v ruce a řekl „děkuji za to, že jsi“. Bohužel toho se málokdo do-
čká, jelikož lidé žijí ve spěchu a svůj protějšek berou jako samo-
zřejmost. My tady ale nejsme proto, abychom plakali nad rozlitým 
mlékem, nýbrž proto, abychom se naučili být šťastní. Když by se 
vám toto chování líbilo od partnera, tak proč to pro sebe neudělat 
sám? Poděkujte si sami za to, že jste. Jste skvělí a zasloužíte si to.
Musíte ale překonat obavy z toho, co na to řekne vaše okolí, 
že si takto „žijete“. Zahoďte obavy ze závisti a pomluv. Mu-
síte se naučit se hýčkat. Navíc není potřeba o  tom někomu 
říkat, pokud nechcete. Uvidíte ale sami, že časem se začnou 
dít zázraky. Vaše okolí zaregistruje, že záříte a jste spokojení. 
Stanete se opět přitažlivými pro své protějšky, aniž by tušili, 
co se na vás vlastně změnilo. A věřte nebo ne, o nový účes 
a vzhled vlastně nejde. Změní se to, co vyzařujete a vysíláte 
okolnímu světu – pohoda, láska a spokojenost. Takže na co 
čekat? Udělejte si radost hned teď.

SMĚR
A od příjemného opět k něčemu trošku vážnějšímu. Avšak i to 
je potřeba ke  štěstí. Mít v  životě směr, cíl a  sny, vědět kam 
směřujete a  co vlastně chcete, není na  škodu a  dělá to lidi 
spokojenějšími. Avšak ne, že to budete brát moc vážně. Své 
sny, plány a cíle můžete měnit. Každý má právo změnit názor 
na to, co chce. V tomto opět platí, že zlatý střed je dokonalou 
balancí. Nemůžete se honit za kariérou a být věčně ve stresu 
a nespokojení. Ale štěstí nepočká na to, až vás povýší. Nebuď-
te na sebe příliš přísní. Na druhou stranu měnit názor na to, 
co vlastně chcete každý měsíc, vás taky šťastnými neudělá. 
Mějte menší plán. Vezměte si papír a tužku a sepište si body, 
kam chcete směřovat. A to nejen po Novém roce, jako novo-
roční předsevzetí. Dělejte to vždy, když vás něco napadne, 
nadchne či inspiruje. Konec konců ti nejúspěšnější lidé začínali 
své podnikatelské plány s obyčejným papírem a tužkou. Možná 
i proto se říká, že co je psáno, to je dáno. V hlavě své nápady 
brzy zapomenete. Museli byste mít opravdu pevnou vůli, abys-
te si denně dokázali připomínat každý detail toho, co si přeje-
te. Avšak máte-li to napsané, můžete si to kdykoli přečíst. Svých 
cílů tak dosáhnete snadněji a rychleji. Budete je mít stále před 
očima, tedy i na paměti. Berte to jako hru a bavte se při tom. 
Čím víc detailů a nadšení do svého životního směru vložíte, tím 
lépe to uskutečníte. Vše začíná myšlenkou a vizí.
K  tomuto plánování mi vybíhá na  mysl méně známý citát, 
o který se s vámi chci podělit.
„Rozumný člověk se přizpůsobuje světu kolem sebe.
Nerozumný se vytrvale snaží přizpůsobovat svět sobě.
Proto veškerý pokrok závisí na nerozumných lidech.“
– George Bernard Shaw

LÁSKA
Láska je ta nejdůležitější věc v životě každého živého tvora, 
nejen lidí. Láska proplétá a spojuje vše. Pokud vidíte lásku jen 
jako to, že máte vztah, pak skutečně nerozumíte tomu, co je 
to láska. Láska je potřeba pro každou činnost, komunikaci, 
každý jeden krok každého z nás. Pohání nás a inspiruje. Ale 
bavíme se tady o zdravé lásce k životu. Ne o nezdravé, závislé, 
dusivé, majetnické a hysterické lásce k někomu.
Na  toto téma vyšla krásná knížka Dobré vibrace, dobrý ži-
vot, ve které autor Vex King hledá návod na  to, jak se na-
učit opravdu milovat sám sebe. Jak přetvořit negativní emoce 
v  pozitivní. A  jestli je možné najít trvalé štěstí. Je to kniha 
plná jeho osobních zkušeností, moudrosti a intuice, která mu 
nakonec pomohla dosáhnout v životě to, co si předsevzal.
Samozřejmě je krásné, pokud máme partnera a milujeme ho 
a on nás. Ale nemůžeme očekávat, že nám to dá vše. Začněte 
u sebe. Je to jako s tím odměňováním se. Tím dáváte sobě sa-
motným lásku. Mějte se rádi. Ten, kdo se má rád, jí zdravě, ne-
ničí své tělo, dopřává mu odpočinek, relax, fyzickou i psychic-
kou aktivitu, obdarovává se a dělá si radost maličkostmi, má 
své sny plány a cíle. Už to vidíte, jak je láska ve všem prople-
tena? Je vůbec ve všech bodech, které dnes uvádím. Záměrně 
ji však nezmiňuji jako první pilíř, o který se opřít, ačkoliv jím 
je. Takto zpětně ji totiž můžete ve všem krásně vidět. Kdežto 
na začátku tohoto článku by to působilo jako něco abstrakt-
ního. Pouhý pojem, který nevíme, jak uchopit.
Také pokud veškeré věci v životě děláte s  láskou, budou plodit 
sladké ovoce. Například práce. Pokud nás nebaví a jsme z ní zne-
chuceni, bere nám energii, stresuje nás a ubýváme na fyzické i du-
ševní síle. Chřadneme a jsme nešťastní. Nemusíme dávat zrovna 
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hned výpověď, i když to je také 
řešení, pokud si to člověk může 
dovolit. Ale zkuste zaujmout 
jiný postoj a  dívat se na  věci 
a situace s  láskou v očích. Tak 
třeba, že vám tato práce dává 
domov a  střechu nad hlavou, 
že díky ní máte kde usínat 
a tvoříte hřejivé místo pro svou 
rodinu. Že máte co jíst a co si 
obléci. Dokonce můžete jet 
na dovolenou.
Zkuste vždy nejdříve udělat 
nutnosti, které k smrti nesná-
šíte tak, aby zbytek dne byl 
v  práci příjemný. Poděkujte 
za svou práci každé ráno, kdy 
do ní můžete jít, přestože to 
tak možná necítíte. Vděčnost 
je totiž součástí lásky a  do-
káže rozhýbat takové věci 
a dění, o kterých se nám ani 
nesnilo. No a  nakonec je to 
jako s tím, když dáváte lásku 
sobě. Nemusíte o  tom niko-
mu říkat. Stačí, že okolí vycítí, 
že děláte něco jinak. Bude se 
vám více dařit, možná budete 
dokonce úspěšní a  povýšíte. 
Na tváři bude úsměv namísto  
zamračeného výrazu a  ces-
ty se vám začnou vyjevovat 
samy – stačí si jednu zvolit 
a vydat se po ní.
„Skutečná láska se nikdy ne-
vyčerpá, a když se obrátíš k té 
pravé studni, bude tím štědřejší, čím více z ní budeš pít.“
— Antoine de Saint-Exupéry francouzský letec a  spisovatel 
1900–1944

KOUZELNÉ LEKTVARY
Tak a teď zase od závažnějších kroků ke štěstí k jednomu uvol-
ňujícímu. Možná by to nikoho nenapadlo, že tento bod bude 
souviset se štěstím, ale je to více méně dokázáno. Kouzelnými 
lektvary mám na mysli horké nápoje. Samozřejmě to může být 
i  džus, pivo či sklenice dobrého vína, co nám vykouzlí úsměv 
na tváři. Ale horké nápoje tak nějak všeobecně přispívají k dob-
ré náladě, psychické pohodě a zahřejí nejen na těle, ale i na my-
sli. Uvolňují pošramocené nervy a  napětí. Jelikož krásně hřejí 
zevnitř a navenek kouzelně voní. Dopřejte si kávu či čaj každý 
den. Udělejte si chvilku pro sebe, v tichu, kdy jen sedíte a rela-
xujete. Stačí třeba jen deset minut denně, kdy vypnete a budete 
naprosto sami a v klidu. Nemám na mysli ranní kávu či čaj, kdy 
snídáme, nebo nedejbože ani nesnídáme a spěcháme do práce, 
a v tom shonu do sebe lijeme nějaký ten „životabudič“.
V chladnějších večerech to může být třeba svařák či grog, co vám 
udělá dobře. Horké nápoje jsou prostě tekutým zlatem, které 
má blahodárný vliv na člověka. Nabuzují v nás pocit „tepla do-
mova“ a vyléčí nejednu chmurnou a smutnou dušičku.
A kdy jste naposledy měli horkou čokoládu? Že je to jen pro 
děti? Omyl! Čokoláda se dříve podávala jako povzbuzující 

mok. V  některých kulturách 
dokonce jako afrodiziakum, 
které v nás otevírá smyslnost. 
Můžete si udělat jen obyčej-
né kakao, ale kvalitní horká 
čokoláda udělá opravdu své.
A  proč se tady vůbec zmiňu-
ji o  horkých nápojích, jako 
o  jednom z  pouhých deseti 
bodů ke  štěstí? Mohla jsem 
vybrat něco „důležitějšího“, 
ne? Protože když jsme byli 
malí, pili jsme kakao. Vzpo-
mínky na dětství a pocit jistoty 
jsou ke  štěstí důležité. Proto-
že kávu si nevychutnáváme, 
ale pijeme ji ve spěchu proto, 
abychom vstali z postele. Ale 
aroma kávy je nesmírně bla-
hodárné, a pokud se na chvíli 
zastavíme a dokážeme si něco 
tak „obyčejného“ vychutnat 
se vším všudy – vůni, chuť, 
melodii (ano melodii!), pak 
můžeme říci, že jsme šťast-
nými lidmi. Také čaj nám byl 
podáván pokaždé, když jsme 
byli nemocní. A  proč asi? Je-
likož jsou to bylinky vytažené 
z přírody, které dokážou léčit, 
hojit a uzdravit. Ale čaj má víc 
než to. Má v sobě nádhernou 
vůni, která uvolní mysl. Také 
obsahuje energii, která se 
do  těla uvolňuje až po dobu 
několika hodin (v případě ze-

lených čajů), a je tak pro nás prospěšnější než káva.
Naučte se vychutnávat si život všemi smysly a plnými doušky 
(což je k tomuto bodu trefné). Umějte se uvolnit a otevřít chu-
tím, vůním, zvukům a všemu krásnému, a budete šťastní. Za-
čněte chvilkou pro sebe s horkým magickým nápojem a snažte 
se v něm objevit to vše. Postupně to pak půjde se vším v životě.

OSOBNÍ VZTAH
Poslední bod bude krátký a  stručný. Osobní vztah je to, jak 
se chováme k  sobě samotným. Je to shrnutí toho všeho, co 
jsme si dnes uvedli. Jak se k sobě chováte? Kolikrát jste si dnes 
u článku museli říct, že toto začnete dělat? Kolik z toho už 
děláte? To, jak zacházíte sami se sebou, má přímý vliv na to, 
jak s vámi budou zacházet druzí a celkově i sám život. 
Dovolte mi se dnes rozloučit krátkým citátem z  filmu Sex 
ve městě.
„VZTAHY: Jsou takové, které vám objeví něco nového a exotic-
kého, takové, co jsou důvěrně známé, takové, které vyvolávají 
spoustu otázek, takové, které vás zavedou na nečekaná místa, 
takové, které vás zavedou daleko od míst, kde jste začínali a ta-
kové, které vás přivedou zpátky. Ale nejúžasnější, nejdráždivější 
a nejdůležitější vztah ze všech je ten, který máte sami se sebou. 
A když najdete někoho, koho můžete milovat, tak milujete.”
– Sex and the CITY –
Mějte se krásně a buďte šťastní…

A kdy jste naposledy měli 
horkou čokoládu? Že je 
to jen pro děti? Omyl! 

Čokoláda se dříve podávala 
jako povzbuzující mok. 
V některých kulturách 

dokonce jako afrodiziakum, 
které v nás otevírá smyslnost. 
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JARNÍ 

restart 
TĚLA I MYSLI

UŽ CÍTÍTE ČERSTVÝ VÁNEK JARNÍHO VĚTŘÍKU? UŽ CÍTÍTE TU VŮNI ROZKVÉTAJÍCÍCH 
KVĚTIN A ZÁVAN TEPLA VE VZDUCHU? DO VAŠEHO TĚLA NAJEDNOU PROUDÍ 
ENERGIE A Z ČISTA JASNA MÁTE STÁLE LEPŠÍ A LEPŠÍ NÁLADU? PŘESNĚ TAKTO 

ČASTOKRÁT POCIŤUJEME ZMĚNY, KTERÉ SE ODEHRÁVAJÍ UVNITŘ NÁS, PŘICHÁZÍ-
LI JARO, PO DLOUHÉ A MRAZIVÉ ZIMĚ. MNOHO LIDÍ ALE PO POČÁTEČNÍ EUFORII, 

KTERÁ JAK SE RYCHLE OBJEVÍ, TAK RYCHLE ZMIZÍ, UPADNE DO JAKÉSI LETARGIE 
A JARNÍ ÚNAVY. TEN NENADÁLÝ PŘÍVAL ENERGIE DÁ TOTIŽ ZABRAT. JE TO JAKO 

S KÁVOU. JEJÍ ÚČINKY POCÍTÍTE IHNED, ALE DO HODINY POMINOU A VY SE CÍTÍTE 
JEŠTĚ VÍCE OSPALÍ. KDEŽTO POKUD SI DOPŘEJETE ŠÁLEK MATCHA ZELENÉHO ČAJE, 
JEHO ÚČINKY SE BUDOU POZVOLNA UVOLŇOVAT DO NAŠICH TĚL, PO DOBU AŽ 
ŠESTI HODIN. NAHLÉDNĚME TEDY NA JARO JAKO NA ŠÁLEK KVALITNÍHO ČAJE, 

KTERÝ ZAHŘEJE, DODÁ ENERGII, UKLIDNÍ MYSL A UDRŽÍ NÁS BDĚLÉ.
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JARNÍ RESTART KOMPLEXNĚ
Budeme-li na svůj šálek nahlížet komplexně, tedy na hrníček, 
ale i  na  jeho obsah (tělo a  mysl), pak si je potřeba uvědo-
mit, zda se nám tento obrázek zamlouvá jako celek. Je třeba 
poupravit nádobu a koupit si nový hrnek – shodit nějaká ta 
přebytečná kila po zimě, nebo je to v pořádku? A pokud ano, 
není potřeba alespoň hrníček řádně opláchnout a dodat mu 
nový lesk neboli dostat se zpět do kondice, když nepovažuje-
me za nutné hubnout?
A  co jeho obsah? Nenechali jsme čaj louhovat až přespříliš 
dlouho a nezhořkl nám – není naše mysl zahořklá, smutná, 
unavená, znechucena či líná po zimní vegetaci a shonu kolem 
Vánoc a Nového roku?

KOUZLO PAPÍRU A TUŽKY
Mnoho lidí nevěří na  novoroční předsevzetí, protože jsou 
plná zklamání po počátečním nadšení, kdy dychtivě píšeme 
všechny ty těžko dosažitelné cíle pro sebe samotné. Nezna-
mená to, že bychom nemohli dosáhnout na své sny, ale není 
asi nejlepší si je všechny naložit na svá bedra jeden den v roce 
a začít se za nimi honit naráz, v jeden čas. Třeba od pondělí. 
To asi nemůže fungovat, nemáme-li v sobě vytrvalost bojovní-
ka a sebedisciplínu mnicha.
Přesto nejúčinnější technikou zůstává použití papíru a  tužky. 
Je potřeba vědět, kam směřujeme a připomínat si to. Říká se: 
„sejde z očí, sejde z mysli“, ale to neplatí jen 
v lásce. Týká se to všeho, tedy i našich osob-
ních cílů. Vezměte si tedy papír a tužku 
a  sepište si pár bodů, kterých chcete 
docílit. Buďte k sobě však laskaví. Po-
kud máte za  cíl z  80 kilogramů živé 
váhy shodit na 60 kg, je to v pořádku. 
Ale na  papír si napište první odrazo-
vý můstek. Například, že tento měsíc 
zhubnete 5 kg. Jakmile dosáhnete prv-
ních krůčků, můžete vytvořit nový seznam 
a krok za krokem tak docílit vytyčeného cíle, 
zhubnout 20 kg. Protože pokud na papíře 
vidíte, že úkol je dát dolů 20 kilogramů 
a vám se podařilo shodit jen 3 kg, bude-
te mít nejspíš depresi a zlost na sebe 

samotné. Kdežto je-li na   
papíře cíl shodit 5 kg 

během měsíce a vy zhubnete 3 kg, byli jste 
úspěšní na více jak 50 % a nejspíš budete 
mít chuť a motivaci pokračovat. Důležitá je 
cesta. Aby vás motivovala, inspirovala, bavi-
la vás a dělala vás šťastnými. Cítíte-li znechu-
cení, pocit, že je to povinnost a jiné negativ-
ní emoce, pak nejspíš postupujete špatným 
směrem. Zastavte se a klidně se otočte, vydej-
te se jinudy. Není to o tom, že utíkáte z boje, 
jen jste si vybrali svou vlastní cestu jinudy, a ta 
ne vždy musí nutně jít přes bojiště.

Stejně tak můžete na papír sepsat různé afirmace o své vlastní 
osobě. Takto se zase naopak dotknete své duše a mysli. Afir-
mace jsou krátké věty, které píšete v  přítomném čase, bez 
ohledu na realitu a zda to tak aktuálně je či není. Chcete-li 
například, aby si vás lidé více vážili a vnímali vás jako inteli-
gentní váženou osobu, napište na papír: „Jsem respektován/a 
svým okolím, které se ke mně vždy chová s úctou a  láskou. 
Jsem inteligentní osoba, jejíž názor je vážený všemi okolo.“, 
stejně tak můžete aplikovat afirmaci na sešlé vztahy bez jisk-
ry: „Jsem nekonečně milován/a svým partnerem a sám/a dá-
vám bezmeznou lásku. Jsem středem jeho/jejího zájmu a po-
zornosti, přitahuji ho/ji jako magnet a jsem pro něj/ni vzorem 
smyslnosti, stejně jako on/a pro mě.“ 
Cokoliv, co napíšete, by mělo vycházet z vašeho nitra – od sr-
díčka. Tak, aby to bylo upřímné přání. Nezapomínejte psát 
v  přítomném čase, jako kdyby tomu už tak bylo. Při psaní 
afirmací, nebo jejich opakování v  duchu, se zkuste vcítit 
do toho pocitu, že se to již děje. Jak vám je? Hádám příjem-
ně. Afirmace by také měly být jednoduché věty, které si za-
pamatujete a budete si je každý den v duchu či nahlas opa-
kovat. Nic se neděje, pokud je neřeknete přesně. Ale právě 
proto si je má napsat každý sám za sebe, aby mu přirozeně 
přicházely na mysl. Jejich opakování a vciťování se do přání 
výsledky jen umocní. Možná si z  počátku budete připadat 
jako blázni, ale opravdu to funguje. Zkuste tomu bezmezně 
věřit. Opakování afirmací se může stát vaším denním rituá-
lem, vyhovuje-li vám to takto. Například si je můžete říkat 
v  duchu během čištění zubů, ráno v  koupelně před zrca-
dlem. Ale větší efekt přichází, pokud nejde o rutinu a samy 
vám přicházejí na  mysl během dne – když jedete v  autě 
či v  tramvaji, když jdete na  toaletu a uvidíte svůj odraz 
v zrcadle a při pohledu na  sebe cítíte, že ta přání jsou 
vás hodna, když jdete na procházku se psem nebo když 
usínáte. Prostě kdykoliv.

JARNÍ DETOX ANEB V DUBNU ZHUBNU
S  jarem obvykle přichází i  náhlá potřeba hubnutí, 

očisty těla a detoxu. 
Začněte pozvolna a nezapomínejte na to, že tělo 

i duch jdou ruku v ruce. O mysli se ještě poba-
víme později, ale je také důležité, aby byla 
v pohodě a naladěna na to, že hubnete. Bu-
dete-li si myslet, že to stejně nedáte a ne-
zhubnete, pak to tak skutečně bude. Síla 
myšlenek, našeho mozku, je neuvěřitelná.
Říká se, že 80 % tvoří strava a  zbylých 
20 % fyzická aktivita. Rad je všude spous-
tu, ale dle mého názoru jsme každý in-
dividuální a  je potřeba znát své tělo. 
Já například jenom změnou stravy 
neshodím víc jak 5 kg. A  co dělat, 
když chcete zhubnout 10 kg? No 
pak se nejspíš budete muset chtíc 
nechtíc začít hýbat. Vezmu-li to 
opět na  sebe, jsem dosti v  po-
hybu a mé tělo je na to zvyklé. 
Tedy musí jít o  pohyb, který 
jste doposud nedělali. Pokud 
se hodně v práci nachodíte, 
obyčejné procházky nebu-

dou tou hlavní aktivitou, 
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kterou budete hubnout. Zkuste chodit 
plavat, zajít do fitka, poradit se s trené-
rem. (Co se týká plavání vezměte klidně 
s sebou i děti a udělejte si hezkou domácí 
pohodu.) Jste-li domácí peciválek, který 
miluje svůj gauč a na pohyb nejste zvyklí, 
můžete z počátku zařadit právě jenom ty 
procházky, ovšem trošku svižnější chůzí, 
je-li to možné. Časem třeba zapojíte jógu 
či naopak energickou zumbu. Uvidíte 
sami, že začnete prahnout po více a více 
pohybu.

DETOX TĚLA
Začněme tedy stravou. Velice oblíbenou 
metodou, jak hubnout i při menší fyzické 
aktivitě, je tzv. Low carb strava. Doporu-
čené jídelníčky a povolené potraviny na-
jdete všude na  internetu. Také na  Face-
booku jsou různé skupiny, kam se můžete 
přidat, požádat o radu či se jen inspirovat 
výsledky. Uvědomte si však, že se nejed-
ná o dietu a výsledky se dostavují indivi-
duálně. U někoho už po měsíci, u jiného 
po půl roce. Jde o úpravu stravy tak, aby 
byla vyvážená, nejlépe bez zbytečných 
cukrů a  tuky bychom měli konzumovat 
jen ty „zdravé“. Je to běh na dlouhou trať 
a spíše změna životního stylu.
Pokud chceme trošičku nastartovat me-
tabolismus po dlouhé zimě, plné cukroví 
a  alkoholu, pak menší detox neuškodí. 
Pouze jen jako očista na  dva nebo tři 
dny. Rozhodně ne jako dieta. 
Vedlejším efektem však mohou 
být 2–3 kilečka dole. Jedná se 
ale spíše o vyplavenou vodu, ne 
o  tuky. Detox je totiž založen 
na velkém přísunu tekutin. Ale 
pozor, neubližte si. Pokud neu-
míte vypít ani litr vody denně, 
pak najednou 3 litry tekutin za-
tíží vaše ledviny a v extrémním 
případě může dojít k jejich ko-
lapsu. O detoxikaci těla bychom 
se vždy měli poradit například 
s lékařem či s dietologem.
Všeobecně ale při detoxu pla-
tí, že pijete velké množství 
neslazených čajů a  čisté vody, 
popřípadě vody s  citrónem. 
Ráno si můžete dopřát jednu kávičku, ale měla by být bez 
mléka a cukru. Čaj je vcelku močopudný, dochází tedy k vy-
plavení toxických látek uložených v  těle a  také k  menšímu 
úbytku váhy. Detoxikace je všeobecně prospěšná. Představte 
si, že máte vodu v pračce a necháte ji tam například měsíc. 
Co se stane? Nejspíš zatuchne a bude nepříjemně zapáchat. 
To samé se děje v našem těle, pokud málo pijeme a flákáme 
pitný režim. Při detoxikaci můžete držet úplný půst nebo si 
dopřát smoothie nápoje. Avšak pozor na ty ovocné, s mnoha 
cukry. Z ovoce by měly být jen ráno ke  snídani. Odpoledne 

lze umixovat také zeleninu a pít zeleni-
nové šťávy. Vypadá to možná nevábně, 
avšak jsou plné zdraví a vitamínů. Ti, kte-
ří se necítí na  to, aby drželi půst či pili 
jen smoothie mohou vyzkoušet metodu 
16:8. Tedy 16 hodin půstu jen o  vodě 
a čaji a 8 hodin stravy, kdy pravděpodob-
ně sníte 3 jídla (snídani, oběd, večeři). 
Jsou lidé, kteří si tuto metodu vychvalují 
a  praktikují ji i  v  běžném životě, nejen 
při půstu. Naopak jsou lidé, kteří bez pěti 
porcí jídla denně nepřežijí. Nejdůležitější 
je poznat své vlastní tělo.
Nebojte se mít občas hlad. To ještě nikdy 
nikoho nezabilo. A  pokud máte „roz-
táhlý“ žaludek z přejídání se, na začátku 
každé úpravy stravy na zdravý jídelníček 
nejspíš menší hlad bude. Je to ale jen pře-
vlečená závislost na  nezdravých tucích 
a  chuť je touha po  cukru. Tělo to však 
nepotřebuje. Vytrvejte a za pár dní se to 
srovná. Nastavte si jídelníček podle va-
šeho životního tempa. Víte-li, že pětkrát 
denně jíst nemůžete, dopřejte si tři jídla 
denně. Opravdu by to mělo sedět vám. 
Podělím se s  vámi o  zkušenost jednoho 
dietologa a  trenéra. Řekla jsem mu, že 
nestíhám jíst v práci, protože nemám čas. 
Mám hlad, který následně „přechodím“. 
Poté přijdu domů a najím se. A i když je 
to třeba normální plnohodnotné jídlo, 
žádné tzv. “prasárničky“, tak nehub-
nu, dokonce občas přiberu. Zeptal se 

mě, co by se stalo, kdybychom 
takto nedávali najíst dětem. 
Měla jsem výhradu, že děti to 
potřebují. Dostala jsem ihned 
odpověď. Pokud mi kručí v  ža-
ludku a  mám hlad, nejspíš mi 
mé tělo říká, že se potřebuje 
najíst a  něco mu chybí. Pocho-
pila jsem, co dělám špatně. 
Myslela jsem si, že celodenní 
pohyb a  jedno jídlo denně mi 
musí zaručit, že začnu hubnout. 
Také jsem nechtěla jíst ve  spě-
chu v práci. Opak je však prav-
dou. Pokud tělu nedám najíst 
ve chvíli, kdy to potřebuje a pře-
jdu to, bude v deficitu a nebude 
spalovat. Naopak si vše, co mu 

později dopřeji, uloží. Není tedy potřeba jíst od rána do ve-
čera, ale poslouchat své tělo a potřeby. Pozor ale na omluvy, 
že vaše tělo potřebuje cukr, a tak dostane čokoládu. Cukr je 
i v jablku. Nemáte-li čas, tak jako já, dopřejte si v případě hla-
du aspoň mandarinku, a pijte dostatek tekutin.
Abychom se ještě zpětně vrátili k detoxikaci těla, jsou potra-
viny, které opravdu pročistí. Například červená, a nekonečně 
zdravá, řepa. Nelekejte se při větší konzumaci, že moč může 
být zbarvena do  červena. A  co takhle dát si špenát? Samo-
zřejmě ne ten polotovar, ale čerstvý. Zelí vás také důkladně 

Při detoxikaci 
můžete držet 
úplný půst, 

nebo si dopřát 
smoothie nápoje. 

Avšak pozor na ty 
ovocné, s mnoha 
cukry. Z ovoce 
by měly být jen 
ráno ke snídani. 
Odpoledne lze 
umixovat také 
zeleninu a pít 

zeleninové šťávy. 
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pročistí, stejně jako některé luštěniny. Zde však pozor na bo-
lest břicha. Nic se nemá přehánět.

CHCETE ZHUBNOUT A MYSLÍTE,  
ŽE TO ZASE NEZVLÁDNETE? 
Myslíte to s dietou opravdu  vážně?  Potom pro vás máme tip 
na snadné a rychlé hubnutí bez hladovění a cvičení – vyzkou-
šejte ketonovou dietu.
Ketonová dieta je v  posledních letech skloňována ve  všech 
pádech. A to nejenom mezi námi lajky, ale i mezi odbornou 
lékařskou veřejností. Svá kila navíc s ní zhubla třeba Gwyneth 
Paltrow, Kim Kardashian nebo Halle Berry. Svoje zastánce si 
našla i u nás. Herečka Mahulena Bočanová pomocí této diety 
zhubla za měsíc neuvěřitelných deset kilo. Ptáte se, proč je 
vlastně tento typ diety tolik oblíbený? Jednoduše proto, že 
funguje na všechny bez rozdílu věku a pohlaví. Dieta je navíc 
rychlá, nehladovíte a nemusíte cvičit. Zní to jako sci-fi, ale věř-
te nám, že na ní nic nadpozemského není. 

PŘEMÝŠLELI JSTE,  
CO JE TO VLASTNĚ KETONOVÁ DIETA?
Diety se na nás hrnou ze všech strana a možná si říkáte, co je 
zase tohle za novinku… Tak ono to zase tak úplně nic nového 
není.  Jednoduše řečeno, jde o to, nahradit ve svém jídelníč-
ku příjem sacharidů. Pokud to uděláte, nastane totiž  v těle 
naprosto přirozená biochemická reakce, kdy tělo začne cukry 
nahrazovat ketony, což jsou látky, které si tělo samo vytvoří 
(a teď se držte) z vašeho uloženého tuku. To znamená - ome-
zíte cukry, a pokud máte zásoby tuku, tělo ketony využije jako 
náhradní zdroj energie. Docílíte tedy toho, co všichni chceme 
– hubnete tuky, nikoliv svaly. Což samozřejmě zamená úbytek 
kil.  Stav zvaný ketóza nastává v těle velmi rychle. Už druhý 
nebo třetí den po zahájení této diety. Takže už po několika 
dnech jde ručička na váze strmě dolů. Teď si možná říkáte, že 
tohle všechno zní krásně, ale že nejste výživový poradce. A že 
nevíte, které potraviny cukry obsahují. A nemáte čas to studo-
vat. Potávka samozřejmě zamená nabídku a na trhu je proto 
několik společností, které vám vše připraví na míru. ,  Napří-
klad jeden z českých dietních programů KetoMix je rozdělen 
na dvě, respektive tři fáze a délka každé fáze se odvíjí od vaší 
cílové váhy. V první fázi budete jíst hotová jídla, která dorazí 
až k vám domů. Máte to tedy bez práce a přemýšlení, jen si 
k nim zakousnetet nějakou zeleninu.  Dieta obsahuje vše, co 
tělo potřebuje – ať už jde o vlákninu, minerální látky nebo vi-
tamíny. Možná nejtěžší pro vás bude, jíst opravdu pravidelně, 
tedy pětkrát denně. Ve druhé fázi si stále budete muset hlídat 
příjem cukrů, ale již ne tak striktně. Třikrát denně si pochut-
náte na hotových jídlech a dvě další budou zcela ve vaší režii. 
Jedinou podmínkou je to, aby odpovídala zásadám zdravé 

výživy. No a  třetí fáze diety už vlastně žádnou dietou není. 
Jde o to, abyste si návyky, které jste spolu s ketonovou dietou 
získala, dovedla udržet i v dalším životě.  
Možná to nepůjde bez malých pomocníků.  Na trhu už je na-
štěstí poměrně dost produjtů, které vám pomohou vařit a jíst 
zdravě a zároveň nepřibírat. 
Pokud se rozhodnete pro tento typ diety, můžete si dopřát 
proteinové kaše, palačinky, perníky, tyčinky nebo koktejly. 
Kromě nich si pochutnáte i na proteinovém chlebu, houskách, 
omeletách nebo polévkách. Pokud ráda sladíte čaj nebo kávu, 
můžete použít čekankový sirup, který je v dietě povolen jako 
sladidlo a jeho chuť je velmi podobná medu. Dokonce si mů-
žete vybírat nízkosacharidové čokolády, oříškové krémy a níz-
kosacharidové víno. 
Většina společností, které tuto dietu nabízejí má I každodení 
službu poradkyň ne telefonu, které vám poradí, když si bude-
te v něčem nejisté. Zní to lákavě? Tak se do toho dejte…

V DUBNU ZHUBNU!
Ohledně stravy bychom to měli alespoň základně pořeše-
no. A teď přichází ta druhá fáze, kde nestačí jen pevná vůle 
jako u  jídla, ale i  překonání lenosti. Prostě zvednout za-
dek z gauče a začít něco dělat. Nejprve musíme vyhrát svůj 
vlastní vnitřní boj se sebou. Jako třeba, že na toto jsme moc 
staří, nebo že při těchto zdravotních problémech to nejde, 
záda nás bolí, ještě bychom si ublížili, vůbec na to nemáme 
čas apod. Kdo nechce, ten hledá výmluvy, kdo chce, ten hle-
dá cesty, jak na to!
Opět, stejně jako u  jídelníčku, poznejte nejdříve sebe sa-
motné. Dopřejte si čas a  vyzkoušejte různé lekce, abyste 
mohli zjistit, co vám dělá dobře. Ať už je to svižná pro-
cházka se psem, běhání, kolečkové brusle, spinning, hodina 
jógy, aerobiku, zumby či tance. Někdo se naopak bohatě 
spokojí s  klasickým fitness centrem a  prostě, jak se říká, 
potí krev a  dře. Avšak činky, závaží a  stroje neslouží jen 
k hubnutí, ale také ke  tvarování postavy. Příjemným rela-
xem v  odpočinkových dnech pak může být plavání, které 
protáhne celé tělo a má blahodárné účinky také na dýchací 
soustavu.

REVOLUCE VE FITNESS SVĚTĚ
Já osobně jsem vyzkoušela mnohé převratné metody cvičení, 
ale za  co dám ruku do  ohně a  co opravdu spolehlivě fun-
guje, to je VacuShape. S tímto cvičením jsem začala zhruba 
před patnácti lety, kdy byl přístroj ještě vcelku v  plenkách 
a upřímně jsem nepoznala nic lepšího. Konstrukce přístro-
je  VacuShape  je postavena na  faktech, že  pro nejlepší vý-
sledky je nezbytný pohyb a dostatečné prokrvení oblastí po-
stižených pomerančovou kůží. U žen se depotní tuk nachází 
na   podbřišku, bocích, hýždích a  stehnech. K  dokonalému 

Trénink ve VacuShape probíhá formou svižné chůze  
na běžeckém pásu nebo náročnější na crossovém trenažéru  
po dobu 30 minut, problémové partie se přitom nacházejí  

v podtlakové kabině. 
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prokrvení tukové tkáně dojde díky řízenému podtlaku ve va-
kuové kabině, kde se cvičící žena hermeticky pohybuje.
Trénink ve VacuShape probíhá formou svižné chůze na běžec-
kém pásu nebo náročnější na  crossovém trenažéru  po  dobu   
30 minut, problémové partie se přitom nacházejí v podtlakové 
kabině. Programově řízeným podtlakem je krev nasávána do ka-
pilár v podkoží, kde působí jako přepravní médium a odvádí tuk 
z tukových buněk ke svalům, neboť jedině tam je možno tuk 
spálit. V  průběhu aplikace je monitoro-
vána tepová frekvence tak, aby se jedna-
lo po celou dobu o aerobní cvičení, kdy 
je spotřeba energie hrazena z 80 % tuky 
a pouhých 20 % tvoří cukry.
Podtlakem je aktivován nejenom meta-
bolismus tuků, ale i  lymfatický systém, 
který zajišťuje lepší odvádění metabo-
lických zplodin. Silné prokrvení pokožky 
a  lepší zásobování kyslíkem, vitamíny, 
minerálními látkami a  enzymy pozitivně 
působí proti pomerančové kůži. Pleť je při 
pravidelné aplikaci hladší a  jemnější. Já 
osobně jsem ještě před cvičením použila 
krém na celulitidu, abych efekt umocnila. 
V jednom studiu dokonce nabízejí, abys-
te nanesla krém ve  velké vrstvě a  poté 
problémové partie obalila folií, aby bylo 
působení co největší. Každopádně i  bez 
toho se postupně zbavujete celulitidy 
a  nemusíte řešit, jak rychle zhubnout 
do plavek. Mně se nejvíce osvědčilo, když 
jsem si, pokud jsem měla čas, před cviče-
ním ve VacuShape dala ještě dvacet minut 
třeba na orbitreku či rotopedu na zahřátí, 
abych měla jistotu, že spaluji tuky celých  
30 minut cvičení ve  VacuShape (jinak 
se začínají spalovat až cca po  deseti mi-
nutách) a  na  závěr, alespoň jednou týd-
ně za odměnu, půl hodinky lymfodrenáž. 
Bez jakékoliv diety, 
pouze s dobrým pitným 
režimem, takto každé 
jaro shodím bezbolest-
ně nadbytečných deset 
zimních kilogramů a jdu 
do  plavkové sezóny se 
vztyčenou hlavou… 
Především ovšem, co je 
důležitější, vytvaruji po-
stavu a  zbavím se tuku 
na  stehnech, se kterým 
jinak velmi bojuji. Zkou-
šela jsem VacuShape 
nahradit běháním, ale 
výsledky byly naprosto 
nesrovnatelné… 

PO OČISTĚ PŘI-
CHÁZÍ ODMĚNA
Nezapomínejte se 
také odměňovat a dě-
lat si radost. A  to 

nejen na  jaře. Ale co si budeme povídat – nikdo jiný to 
za nás neudělá, a navíc jaro je opravdu vhodnou dobou 
pro rozmazlování se. Začínáme přece nový rok a je potře-
ba se naladit na dobrou vlnu vnitřní spokojenosti. Pokud 
by vám někdo tloukl do  hlavy, že dárky se dostávají jen 
na Vánoce a narozeniny, neposlouchejte ho. Lidé často ří-
kají špatné věci ze závisti či ze strachu z něčeho nového. 
Možná je děsí, že by si koupili něco pro sebe, a  ne pro 

partnera či děti. Máte ale právo si do-
přávat, rozmazlovat se, dělat si radost 
a odměňovat se.

SEBEODMĚNA
Nastavte si to třeba tak, že za  každý 
splněný cíl alespoň z poloviny se drob-
ně odměníte. Ať už je to lak na nehty, 
nová podprsenka či luxusní set spodní-
ho prádla, který mimochodem potěší 
i  vašeho partnera, dopřejte si to. Ne-
patříte-li mezi ty, kteří mají s odměňo-
váním se problém a  často nakupujete 
pro sebe, zkuste něco nového. Něco, co 
jste možná odkládali či váhali, zda si to 
máte koupit a není to moc drahé.
Radost si můžete udělat také dám-
skou či pánskou jízdou. Vyrazte s přá-
teli někam na víkend. Ani romantické 
wellness pro páry není jednou za  čas 
na škodu. Nedělejte si vrásky z peněz. 
Účelem není dostat se do  deprese při 
pohledu na luxusní destinace s myšlen-
kou, že „na  to nemám“. Jde o  to se 
potěšit i třeba maličkostí.
Nakonec, když budete vy spokojení, 
psychicky v  pohodě a  cítit se skvěle 
ve  svém těle, pak půjde i  vše ostatní 
líp a  tak nějak samo. Vztahy se vylep-
ší, protože nikdo jiný za  vás nemůže 

udělat tu práci a učinit 
vás šťastnými, pokud 
vy sami nevíte, jak být 
šťastní. V  práci vám 
to půjde jako po  más-
le a  s  dobrou nála-
dou i  náročnější úkoly 
zvládnete levou zadní. 
No a pokud něco zhub-
nete, či vytvarujete 
svou postavu k obrazu 
svému, budete se cítit 
nejen mnohem lépe, 
ale také atraktivnější. 
Potom už je radost jít 
koupit nové kalhoty, 
když víte, že vám pad-
nou snad všechny.

SEBEROZVOJ
Jaro je perfektní obdo-
bí také pro seberozvoj 
a  zdokonalování se. Ať 
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Nezapomínejte se 
také odměňovat 
a dělat si radost. 

A to nejen 
na jaře. 

Pokud by vám 
někdo tloukl 
do hlavy, že 

dárky se dostávají 
jen na Vánoce 
a narozeniny, 

neposlouchejte ho.

Po dlouhé zimě se často cítíme vyčerpaní, bez energie a chuti do života. Vinu můžeme přisoudit vánočnímu shonu, 
nedostatku světla, špatnému počasí nebo škodlivým látkám, které se v našem těle přes zimu nahromadily. Jaro je 
symbolem života, nových začátků a změn. Je ideálním obdobím, kdy své tělo detoxikovat a u toho třeba také shodit 

nějaké to kilo. 

PROČ PODSTOUPIT DETOX?
Hlavním důvodem je ulevit organismu. Pročistit tělo, zbavit se škodlivých látek a cítit se lépe. Přirozená detoxikace 
probíhá v těle stále. Toxiny jsou vylučovány prostřednictvím orgánů, jako jsou játra, ledviny a střeva. To ale nestačí. 
Detoxikace souvisí především se změnou životosprávy, obzvláště změnou jídelníčku. Neznamená to však hladovění.

ZÁSADY DETOXU
 Pijte hodně čisté vody,
 jezte zeleninu,

 vyhněte se kávě a alkoholu,
 dostatečně se hýbejte,

 dodržujte spánkovou hygienu,
 vyhněte se stresu,

 zvyšte příjem vitamínů,
 začněte pravidelně užívat KetoMix Detox.

ŽÁDNÉ HLADOVĚNÍ, JEN SPRÁVNĚ ZVOLENÉ STRAVOVÁNÍ
Možná byste společně s pročištěním organismu chtěli také zhubnout. Opomeňme drastické diety a dramatické 

hladovky a pojďme si představit smysluplnou formu stravování, po které zhubnete a budete se cítit lehce 
a zdravě. Česká proteinová dieta KetoMix, jejíž princip je velmi jednoduchý, vám s tím hravě pomůže. S proteinovými 
jídly, které dorazí až k vám domů, ze svého jídelníčku vyřadíte sacharidy. Tělo tak místo nich začne zcela automaticky 
využívat ketony - látky, které si vyrobí z vlastních tukových zásob. Nemusíte se tedy bát ztráty energie. Tělo si jí bude 

vytvářet jinak a vy budete pohodlně a rychle hubnout. 

KETOMIX DIETA VÁM POSKYTNE VŠE, CO PRO HUBNUTÍ POTŘEBUJETE 
Samozřejmě, že můžete zkusit držet ketonovou dietu sami. Nikdy tak ale nebudete mít jistotu, že svému tělu dáváte 

vše, co potřebuje. Svěřte se raději do rukou odborníků. KetoMix dieta vám poskytne jídla na celou dobu hubnutí. 
Ta obsahují vitamíny, minerální látky i vlákninu a jsou zcela bez přidaných glutamátů a chemických přísad. K ruce 

budete mít výživové poradkyně, které vám zdarma zodpoví všechny vaše dotazy. Vybírat budete z široké nabídky jídel 
– od koktejlů přes proteinové tyčinky, kaše či pudinky až k omeletám a polévkám, pečivu, těstovinám nebo chipsům. 

Chutě na sladké zaženete sušenkami, nízkosacharidovými čokoládami nebo čokoládovými krémy. KetoMix vás naučí, 
jak správně jíst i po skončení diety a svá ztracená kila už nikdy nenabrat zpět. Zajímá vás víc?

JARNÍ DETOX? VSAĎTE NA KETOMIX!
PRAVIDELNÝ ÚKLID V NAŠICH DOMOVECH JE SAMOZŘEJMOSTÍ, ALE OBČAS JE POTŘEBA TAKÉ „UKLIDIT“ NÁŠ 

ORGANISMUS, ABY SE V NĚM MOHLA ROZPROUDIT NOVÁ ENERGIE A CHUŤ DO ŽIVOTA. PRO TENTO ÚKLID JE 
PRÁVĚ JARO IDEÁLNÍM OBDOBÍM. VSAĎTE NA KETOMIX A UVIDÍTE, ŽE SE BUDETE CÍTIT SKVĚLE.

 Podívejte se na www.ketomix.cz, kde najdete všechny potřebné rady i informace.  
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už si vyberete večerní studium, absolvování nějakého kur-
zu, učení se jazykům nebo jen nové hobby, vše to má smysl. 
Na  každém novoročním seznamu přání by měl být alespoň 
jeden bod o poznání. Co chceme vidět, zažít, naučit se. Patří 
k tomu i cestování a poznávání jiných kultur. Při seberozvoji 
se však očekává hlubší a opravdový zájem, nejen vyzkoušení 
turistických atrap.
Zajímejte se. Dychtěte po poznání. Život totiž skrývá tolik 
tajů a  nekonečných možností, že je škoda toho nevyužít 
a myslet si, že po dokončení školy již není potřeba se učit. 
Kdepak, učíme se celý život. I kdyby šlo jen o četbu knih či 
sledování naučných dokumentů, rozšíříte si tím své obzory 
a zase se něco nového dozvíte.
Vedlejším, ale možná i  primárním 
efektem seberozvoje je, že na  chvil-
ku tak přestaneme být sebestřední. 
Ano, zaměřujeme se tímto na  sebe 
a  na  rozšíření svých znalostí. Ale po-
kud nás nadchne například japon-
ská kultura, budeme dychtit po  tom, 
abychom se dozvěděli víc. Budeme 
se pídit po tom, jaké je to být gejšou 
a  možná i  vyzkoušíme jejich kuchyni. 
Možná už správně tušíte – přestane-
me se zajímat jen o sebe, své bolístky, 
trable a negativní myšlenky. Nezbyde 
na  to zkrátka čas. Budeme se věno-
vat věcem a  lidem, co nás baví a  tím 
snadněji se pak i  vyřeší naše vlast-
ní problémy a  trable se životy, které 
máme tu a tam všichni. To díky tomu, 
že se otevřeme světu, zapomeneme 
na to své já a že se vše točí jen kolem 

nás, a otevřeme srdce novým a dobrým věcem či zážitkům. 
Vzdělávejte se, nešprtejte. V tom je velký rozdíl. Dělejte to 
s láskou a vášní, se zvědavostí a netrpělivostí dozvědět se či 
okusit něco nového.
Na závěr nutno dodat, abyste neklesali na mysli. Neoddá-
vejte se splínům. Tu a tam to na každého přijde a smutek 
se dostaví. Je v  pořádku tomu na  jeden den propadnout 
a vybrečet se. Jak já říkám – i špatné pocity a emoce chtějí 
být prožity naplno. Zachumlat se tedy do peřiny a  vybre-
čet se do  polštáře není žádnou ostudou. Ale mělo by jít 
opravdu o jeden den, o den Blbec. Uvidíte pak, že se vám 
na  druhý den uleví a  deprese z  toho, že jste ještě pořád 

nezhubli tolik, kolik jste chtěli, bude 
ta tam. Splín ze špatného dne v práci 
se promění ve  vaší hlavě na  parodii, 
která vás časem pobaví – jak vám ujel 
autobus, na bílou košili jste si převrhli 
kávu a šéf vás viděl šišlat do telefonu 
na  vašeho partnera. Zůstane pouhá 
vzpomínka s úsměvem na rtech.
Zkuste život nebrat tak vážně, ani sebe 
samotné. Ano, dodržujte sliby, co sami 
sobě udělíte. Ale pokud je nesplní-
te na 100 %, není to důvod se z  toho 
hroutit. I  cesta je cíl a  je potřeba si ji 
užívat. Jaro je jako stvořené pro to, 
abychom začali jinak a nově – spokoje-
ně. Existují totiž jen jediné dva dny, kdy 
nemůžeme něco změnit. Jedním z nich 
je včerejšek, protože už byl a druhým 
zítřek, kdy nevíme, co nás čeká.
Tak na  co ještě čekáte? Na  pondělí 
nebo zase až bude pátek?

Jaro je perfektní 
období také 

pro seberozvoj 
a zdokonalování se. 

Patří k tomu 
i cestování 

a poznávání  
jiných kultur. 



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
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k dostání pouze 
v lékárnách*Schválené technické odrůdy konopí

NOVINKA

Bylinné směsi 
vyvážené chuti 
a vůně s vysokým 
obsahem konopí. 
S velmi nízkým 
obsahem THC*.

Konopí je tradičně 
používáno již po 
tisíciletí, značka 
Megafyt nyní přináší 
konopné směsi 
Relax a Detox.
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JARO 
NA TALÍŘI
NEJKRÁSNĚJŠÍ ROČNÍ OBDOBÍ JE TADY A PŘÍRODA 
NABÍZÍ VITALIZUJÍCÍ POTRAVINY, KTERÉ NÁS NABIJÍ 

ENERGIÍ. OBOHAŤTE S NIMI SVŮJ JÍDELNÍČEK.
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Vhodný na 
cesty

Vyrobeno
v EU

Odstraňuje 
chlór Stříbří 

vodu

Ionizátor vody AQUATOR je kompaktní 
přenosná konvice určená pro úpravu 
pH a ORP pitné vody. Za méně než pět 
minut získáte ionizovanou vodu 
s antioxidačními účinky. Přístroj dokáže 
plnohodnotně nahradit velké ionizátory 
a na rozdíl od nich se nemusí připojovat 
na vodovodní řád. Můžete ho proto 
používat i na cestách.

Po 35. roce nám všem ubývá 
kostní hmota rychleji, než se stíhá 
tvořit nová. Co dělat, aby ubývání 
zůstalo v normě a nepřešlo 
v osteoporózu? Nejdůležitější 
je vědět, že osteoporóza je 
výsledkem nedostatečné stravy. 
Stravy sestávající z polotovarů, 
přemíry sacharidů, tuků a alkoholu, 
která tělu nedodává alkalizující 
látky. Přidejte sedavou práci, 
únavu a stres a výsledkem je silně 
narušená acidobazická rovnováha 
těla. 

Celosvětově uznávaná 
specialistka na osteoporózu 
Dr. Susan Brownová na svých 
přednáškách vysvětluje, že tělo 
musí navodit nerovnovážný 
stav, aby udrželo krev mírně 
alkalickou. K udržení hodnot by 

ideálně posloužily alkalizující látky 
ze stravy, ale když jíme převážně 
kyselinotvorné potraviny, musí 
tělo sáhnout pro materiál do 
kostí. S řídkými kostmi se přežít 
dá, s kyselou krví ne. Stejnou 
praxi potvrzuje i další globálně 
uznávaná autorita, polský vědec 
Stanisław Wiąckowski, spoluautor 
knihy Ionizovaná voda, život bez 
nemocí. Ten doporučuje pití 
alkalické vody z toho důvodu, že 
pro většinu lidí je strava  
s vysokým podílem alkalizujících 
potravin jednoduše nemožná 
(čerstvé ovoce, zelenina a další 
čerstvé suroviny by musely tvořit 
80 % stravy). Alkalická 
voda je dobrý začátek – 
jednoduchý a účinný.

Slova světových autorit potvrzují 
studie Lékařské fakulty na 
Kjótské univerzitě v Japonsku. 
Účinky ionizované alkalické vody 
otestovali vědci na potkanech. 
Zvířata, která pila neupravenou 
vodu z vodovodu a dostávala 
stravu bez minerálů, začala ztrácet 
srst, zeslábly jim kosti a drápy.  
I druhá skupina dostávala krmení 
bez minerálů, k pití ale měla 
alkalickou vodu. U ní se příznaky 
osteoporózy vůbec neobjevily  
a i celkový zdravotní stav potkanů 
byl mnohem lepší.

ŽIVÁ VODA 
S KONVICÍ 
AQUATOR

• objem 3 l
• pH 2,4 - 11,0
• ORP -150 až -850 mV
• funkce stříbření vody

800 110 990

Alkalická voda a osteoporóza

+ brožura o vodě 
zdarma

více informací na

Aquator zakoupíte na: www.sana-store.cz

Dostupný také v objemu 1,5 l

Inzerce aquator ordinace A4.indd   1 07.02.2020   9:19:10

VVenku všechno raší, slunce nabývá na intenzitě, ale my se mů-
žeme cítit těžkopádní a ospalí. Jarní únava postihuje až tři čtvr-
tiny populace. Je to důsledkem uplynulých zimních měsíců, kdy 
bylo málo slunce, měli jsme méně pohybu na čerstvém vzduchu 
a snížil se nám příjem vitaminů a dalších cenných látek. Mů-
žeme to snadno napravit. Příchod jara by měl být přirozeně 
doprovázen změnou jídelníčku na lehčí, stravitelnější a méně 
tučnější stravu. Základem každého jídla by tak měla být zeleni-
na či ovoce, celozrnné obiloviny, bílkoviny a zdravé tuky. 

CO VYŘADIT, A CO ZAŘADIT
Omezit bychom měli tučné maso a uzeniny, smažená jídla, 
fritované hranolky, pečivo slané i sladké z bílé mouky, slad-
kosti plné cukru a alkohol. Nejnebezpečnější zbraň, kterou 
míříme sami proti sobě, je příbor. Rozmýšlejme proto dobře, 
co stojí za to strčit do úst. Především na jaře, kdy nabíráme 
síly po zimě. Rozhodně se doporučují očistné kúry, o které 
se postarají například zelí, kapusta, mrkev, papriky, naťo-
vé cibulky, hlávkový salát a ředkvičky. Taková porce raných 
brambor má v sobě tolik vitaminu C, že dokáže pokrýt asi 
třetinu doporučené denní dávky. Kromě mnoha cenných lá-
tek jsou bohatým zdrojem sacharidů, které nám dodávají 
energii. Jakmile vám doma nebo na  zahradě vyroste řeři-
cha, sypte ji bohatě na  jakékoliv slané jídlo. Řeřicha čistí 
naše ledviny, příznivě ovlivňuje trávení, povzbuzuje činnost 
žlučníku a  jater. Má příznivý vliv na  tvorbu krve a zvyšuje 
odolnost organismu 
proti nemocem. Jogur-
ty vlivem obsahu zdra-
ví prospěšných probio-
tických kultur zvyšují 
imunitu, napomáhají 
snadnějšímu vstřebá-
vání minerálních látek 
a  pozitivně ovlivňují 
trávení. Důležité ome-
ga-3 mastné kyseliny 
zdolají únavu a změny 
nálad, mají protizánět-
livý účinek a prospívají 
srdci. Zdrojem důleži-
tých mastných kyselin 
jsou tučné ryby, jako 
je losos, tuňák, sardin-
ky, makrely, halibut či 
platýs, ale najdeme je 
i  v  ořeších a  lněných 
se mínkách. Našemu 
srdci prospívají dýňo-
vá semínka, cévám 
slunečnicová semínka, 
mandle zklidňují a oře-
chy odstraňují stres. 
A všechny tyhle křupa-
vé dobroty dohromady 
nám zvednou náladu. 
Mlsáme je co nejčastěji 
a přidáváme je do růz-
ných pokrmů. Do  sa-
látů také používáme 
směsi klíčků.

NEZAPOMEŇTE NA ZDRAVÉ PITÍ
Určitě uděláte dobře, pokud 
trochu omezíte kávu, pří-
padně ji nahradíte bezkofei-
novou variantou a  naopak 
zařadíte do jídelníčku čaj.
Opravdoví znalci 
čaje samozřejmě 
dávají přednost 
čaji sypanému 
a  velkou pozornost 
věnují vzhledu jeho lístků. 
Podle vzhledu čajových lístků si totiž velice 
snadno můžeme udělat představu i o kvalitě čaje jako tako-
vého. Obecně zde potom platí zásada, podle níž jsou lepší 
ty čaje, jejichž lístky mají svůj původní tvar, a nejsou tedy 
polámané. Hodláme-li potom pořídit například kvalitní 
japonský zelený čaj, měli bychom vybírat takové, u  nichž 
jsou lístky  tmavě zelené mnohdy přecházející až do mod-
ré.  Bílé čaje  se naopak snažíme vybírat tak, aby byly po-
kryty jemnými vlásky. Důležitý je samozřejmě původ čaje. 
Světové plantáže poskytují na své čaje záruku kvality. Stvr-
zují ji certifikátem 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 čajovníku. Každý, 

kdo nabízí kvalitní čaj, 
by se měl certifikátem 
jeho původu proká-
zat. 
Každý čaj má své spe-
cifické účinky a  vybe-
re si každý. Ať už ten, 
kdo nemusí hořkou 
chuť kávy, a  proto 
denní přísun kofeinu 
řeší za  pomoci  černé-
ho čaje, anebo ten, 
kdo nedá dopustit 
na  blahodárné účin-
ky  zeleného čaje. Ne-
mluvě o  čím dál tím 
oblíbenějším  zázvoro-
vém čaji, který je má-
lem vynášen do  nebe 
pro své antibakteri-
ální a  protizánětlivé 
účinky. A  na  výběr je 
toho ještě mnohem 
víc. Nuže, je libo  čaj 
bílý  s  příznivými účin-
ky na  metabolismus, 
raritní  čaj žlutý,  peče-
ný  čaj  s  opravdovými 
kousky ovoce, kvetoucí 
čaj, který se kvůli jeho 
dekorativnímu vzhle-
du budete zdráhat vy-
pít, stimulující  maté, 
tradiční japonský 
čaj matcha tea, doslova 
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Řeřicha čistí naše ledviny, příznivě 
ovlivňuje trávení, povzbuzuje 

činnost žlučníku a jater.  
Má příznivý vliv na tvorbu  

krve a zvyšuje odolnost organismu 
proti nemocem.
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a na rozdíl od nich se nemusí připojovat 
na vodovodní řád. Můžete ho proto 
používat i na cestách.
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kostní hmota rychleji, než se stíhá 
tvořit nová. Co dělat, aby ubývání 
zůstalo v normě a nepřešlo 
v osteoporózu? Nejdůležitější 
je vědět, že osteoporóza je 
výsledkem nedostatečné stravy. 
Stravy sestávající z polotovarů, 
přemíry sacharidů, tuků a alkoholu, 
která tělu nedodává alkalizující 
látky. Přidejte sedavou práci, 
únavu a stres a výsledkem je silně 
narušená acidobazická rovnováha 
těla. 

Celosvětově uznávaná 
specialistka na osteoporózu 
Dr. Susan Brownová na svých 
přednáškách vysvětluje, že tělo 
musí navodit nerovnovážný 
stav, aby udrželo krev mírně 
alkalickou. K udržení hodnot by 

ideálně posloužily alkalizující látky 
ze stravy, ale když jíme převážně 
kyselinotvorné potraviny, musí 
tělo sáhnout pro materiál do 
kostí. S řídkými kostmi se přežít 
dá, s kyselou krví ne. Stejnou 
praxi potvrzuje i další globálně 
uznávaná autorita, polský vědec 
Stanisław Wiąckowski, spoluautor 
knihy Ionizovaná voda, život bez 
nemocí. Ten doporučuje pití 
alkalické vody z toho důvodu, že 
pro většinu lidí je strava  
s vysokým podílem alkalizujících 
potravin jednoduše nemožná 
(čerstvé ovoce, zelenina a další 
čerstvé suroviny by musely tvořit 
80 % stravy). Alkalická 
voda je dobrý začátek – 
jednoduchý a účinný.

Slova světových autorit potvrzují 
studie Lékařské fakulty na 
Kjótské univerzitě v Japonsku. 
Účinky ionizované alkalické vody 
otestovali vědci na potkanech. 
Zvířata, která pila neupravenou 
vodu z vodovodu a dostávala 
stravu bez minerálů, začala ztrácet 
srst, zeslábly jim kosti a drápy.  
I druhá skupina dostávala krmení 
bez minerálů, k pití ale měla 
alkalickou vodu. U ní se příznaky 
osteoporózy vůbec neobjevily  
a i celkový zdravotní stav potkanů 
byl mnohem lepší.
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napěchovaný antioxi-
danty či dvojici vita-
minových bomb  ro-
oibos  a  honeybush? 
A  co takhle vyzkoušet 
čaje s  exotickými ná-
zvy  lapacho,  catua-
ba či vilcacora, kterému 
se mimo jiné připisují 
protirakovinné účinky?

MÍSTO KUŘETE 
PERLIČKA?
Jaro doprovází drůbež, 
ale samozřejmě jen ze 
spolehlivého chovu. Co 
takhle ale pro letošní 
rok vyřadit oblíbené 
jarní kuřátko s  nádiv-
kou a  vyzkoušet méně 
známé druhy drůbe-
žího masa, jako je na-
příklad křepelka nebo 
perlička?
Samotná perlička, ač 
vás to může překva-
pit, má velmi výraznou 
chuť, a  dokonce i  aro-
ma (snad proto, že 
původně pochází z  Af-
riky). Lze ji proto při-
pravovat v  rozličných 
úpravách a  variantách. 
Za  své jméno vděčí 
perličky bílým tečkám, 
které jsou nedílnou 
součástí jejich tmavého peří. Perlička poskytuje kvalitní la-
hůdkové maso tmavé barvy, chuť připomíná maso bažantí. 
Maso obsahuje nejvíce proteinů ze všech drůbežích mas, je 
také bohaté na vitaminy B a E, z minerálních látek na železo. 
Významná je i nízká hladina cholesterolu. Pro výraznou chuť 
se doporučuje perličku doprovodit také něčím výrazným, ať 
už je to divoké koření, červené víno nebo kořenová zelenina. 
Dejte však pozor na dobu pečení. Stejně jako ostatní drůbež 
se velmi snadno vysuší. Abyste tomuto předešli, je doporuče-
no perličku zabalit do slaniny. Vhodnou variantou úpravy je 
také určitě grilování.

KŘEPELKA V OVOCI
Oproti velké perličce je naprostým opakem velmi drobná, 
chuťově spíše jemná křepelka. Kdysi oblíbená lovná zvěř 
byla v českých zemích takřka vyhubena, a proto i prohlášena 
za chráněnou. K radosti gurmánů se však podařilo domesti-
kovat alespoň křepelku japonskou, se kterou se tak dnes mů-
žeme setkat na našich talířích. Při úpravě v kuchyni rozhodně 
nepostupujte nějak násilně. Křepelka je opravdu drobná, a je 
proto vhodné doprovodit ji nádivkou. Nejlépe se doplňuje 
s  čerstvými bylinkami nebo houbami. Křepelka si skvěle ro-
zumí i s ovocem. Jako omáčku nebo přílohu proto zvolte na-
příklad jablka, švestky nebo nějaký druh citrusu. Vhodně však 
křepelku doprovodí také brusinky.

LABUŽNICKÉ 
CHŘESTOVÁNÍ
Od  poloviny dubna 
do  poloviny června se-
ženete čerstvý a  nej-
chutnější chřest, který 
je doslova výživovou 
bombou. Obsahuje vlák-
ninu, je dobrým zdrojem 
antioxidantů, folátů, 
které jsou nezbytné pro 
tvorbu DNA, vitaminů B 
komplexu, vitaminu C, 
A, E a K i důležité mine-
rály. Tato klasická zele-
nina pochází z  Orientu, 
nejstarší doklady o  pěs-
tování chřestu (nástěn-
né malby) byly nalezeny 
v  egyptské pyramidě 
u Sakkary, jsou staré více 
než 4500 let.
Kromě toho, že je chřest 
velmi zdravá potravina, 
je to také pochoutka, 
kterou žádný labužník 
nepohrdne, ať je zele-
ný, bílý nebo světle fi-
alový. Jak se přesvědčit  
o  jeho čerstvosti? Vý-
honky není možné 
ohnout, neměly by být 
příliš silné a měly by mít 
svěží barvu. Chřest je 
třeba nejprve omýt, pak 
jej zbavíme dřevnatých 

částí na silnějším konci stonku. Části neodkrajujeme, ale ulomí-
me. Chřest se zlomí přesně v místě, kde končí tvrdá dřevnatá 
část a začíná ta, která je vhodná ke konzumaci. Pak ho můžete 
zpracovávat na nejrůznější způsoby – vařit, grilovat atd. 
Pokud byste si chtěli pochutnat na chřestovém chlebíčku slav-
né italské herečky Sophie Lorenové, vhoďte chřestové výhon-
ky do vařící osolené vody a vařte je asi 3 minuty. Plátky bílého 
chleba opečte na oleji z obou stran. Šunku jemně nakrájejte 
a posypte s ní chleby. Osolte a opepřete. Na pekáč položte ob-
ložené chleby, na každý položte několik kousků chřestu, vše 
posypte strouhaným sýrem a zapékejte v troubě (180 stupňů) 
asi 10–12 minut, dokud sýr nezačne hnědnout. Dobrou chuť!

SRDÍČKA Z ARTYČOKU 
Hlavní sezonu má tato velmi unikátní delikatesa plná vitamí-
nů právě na jaře. Část artyčoku, kterou jíme, je vlastně poupě 
rostliny. Artyčok je zdrojem vitaminu C, kyseliny listové, draslíku 
a je známý pro své afrodiziakální účinky. Má nízký obsah sodíku 
a neobsahuje žádný tuk. Jeden artyčok obsahuje pouze 25 ka-
lorií. Konzumuje se syrový, vařený nebo dušený, grilovaný, sma-
žený či nakládaný. Po odstranění vrchních lístků se seřízne celý 
stonek a pak i horní čtvrtina bulvy. Takto připravený artyčok se 
vloží do okyselené vody z důvodu zachování barvy (1 lžíce octa 
nebo citrónové šťávy na 1 litr vody) a vaří se asi 25–45 minut. 
Nejčastěji se artyčoky konzumují uvařené a pokapané olivovým 

Oproti velké perličce je naprostým 
opakem velmi drobná, chuťově 
spíše jemná křepelka. Kdysi 

oblíbená lovná zvěř byla v českých 
zemích takřka vyhubena, a proto 

i prohlášena za chráněnou.
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www.zdravyden.cz
objednávky na dobírku 
tel.: 730 143 541 nebo 731 417 169
mail: objednavky@zdravyden.cz

Klíčení velmi zvyšuje 
efektivitu a nutriční 
hodnotu  semínka 
– je pak plná 
vitamínů, minerálů, 
chlorofylu a enzymů. 
Klíčky díky vysokému 
pH také pomáhají 
alkalizovat tělo. 

V průběhu klíčení 
se proteiny mění 
v aminokyseliny a tuky 
v esenciální mastné 
kyseliny – dochází  
jakémusi předtrávení, 
takže vzniká velmi 
dobře využitelná 
potravina.

Mladé klíčící rostlinky 
se používají na ozdobení 
pečiva, polévek, do 
zeleninových nebo 
těstovinových  salátů. 
Můžete je použít 
i k přípravě čerstvé 
domácí zeleninové šťávy.

Konzumujte nejlépe 
syrové, pro zachování 
všech výživných látek. 
Klíčky je možné uchovat 
1–2 týdny v chladničce.

Doporučujeme používat 
semena na klíčení v BIO 
kvalitě.

Naklíčovací sklenice 
a misky jsou jedním 
z nejjednodušších 
a nejefektivnějších 
způsobů, jak si doma 
připravit během 
několika dní chutné 
a nutričně bohaté 
klíčky.

Mladé klíčky
ke každému jídlu

food
raw

bio
zdravýden®

semínka, na klíčemí BIO 200 g
Alfalfa, Brokolice, Brokolice Raab, 
Cizrna, Červené zelí, Čočka, 
Hořčice, Ječmen, Jetel, Mungo 
fazole, Pískavice řecké seno, Rukola, 
Ředkev čínská růžová, Ředkvička, 
Řeřicha, 3 směsi semen

sklenice 
na klíčení 
700 ml

misky 
na klíčení
3ks

sklenice 
na klíčení 

na klíčení

370,-

od 99,-

590,-
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olejem. Odtrhávají se z nich jednotlivé lístky a  ty se namáčejí 
do různých dipů a omáček. Artyčoky je možné naplnit všemož-
nými náplněmi, například kuskusem nebo mletým masem. Dají 
se také zapékat na různé způsoby, přidávat do omelet nebo tře-
ba k těstovinám. Artyčoky jsou i výbornou přílohou ke steakům. 
S nakládanými se nejčastěji můžeme setkat u předkrmů, na růz-
ných malých chuťovkách nebo na  pizze. Populární italský ku-
chař Emanuel Ridi miluje salát z artyčoků, červené čekanky, ze-
leného chřestu a rukoly. Vitaminová bomba příjemně nahořklé 
chuti přinese inspiraci v podobě ne tak frekventované zeleniny, 
kterou spojí kvalitní olivový olej. K čištění artyčoků Manu říká: 
„Nezbyde nám z nich toho sice moc, ale ten zbytek stojí za to!"

MEDVĚDÍ ČESNEK NABITÝ ENERGIÍ 
Medvědí česnek je jedna z prvních rostlin, které na jaře raší, a je 
doslova nabitý vitaminy a energií. Říká se, že za přívlastek med-
vědí opravdu vděčí medvědům – po dlouhém zimním spánku jej 
prý s oblibou vyhledávali a za lány své oblíbené jarní pochoutky 
dokázali putovat i desítky kilometrů. Podle jiných zdrojů takhle 
česnekové listy pojmenovali už staří Germáni – věřili, že jim do-
dají medvědí sílu. V každém případě ho můžete použít na de-
sítky způsobů. Zatímco u  česneku kuchyňského se používají 
stroužky, u medvědího si kuchaři cení hlavně listů (použít se dá 
i květ či cibulka, ale onu jemnou a současně stále charakteristic-
ky štiplavou chuť a vůni jídlu dodají právě listy). Můžete je přidat 
do všeho, kam měl přijít česnek či pažitka, připravit z nich pesto 
či salát, posypat chleba s máslem i vařené brambory nebo listy 
jednoduše spařte a podávejte jako listový špenát místo toho kla-
sického ochuceného česnekem. S kapkou másla a špetkou soli 
bude chutnat báječně. 

ČERSTVÉ KLÍČKY 
Čerstvé klíčky prospívají zdraví, jsou zdrojem výživných látek. 
Na naklíčení semínek se používá speciální klíčící miska na klíče-
ní nebo mělká miska s  vatou. 
Klíčky a  čerstvé výhonky jsou 
vhodné do  salátů, polévek, 
pomazánek, smoothie i  jako 
příloha k  masu. Nejčastěji se 
používají na  klíčení fazolky 
mungo, adzuki,  řeřicha, alfal-
fa neboli vojtěška, pískavice, 
slunečnice, hořčice, brokolice, 
červené zelí, řepa, sója, cizrna 
a čočka. Semínka zpravidla klí-
čí po 2–3 dnech.
• podporují odolnost orga-

nismu
• zdroj proteinů, ener-

gie a vlákniny
• podporují  výživu mozku
• jsou zdrojem zdravých 

tuků (omega kyselin)
• zdrojem antioxidantů 

(vitamin C a E)
• čerstvé klíčky jsou zdro-

jem  chlorofylu  (očistné 
a regenerační účinky)

• jsou zdrojem  elektroly-
tů, minerálů a  enzymů 
(mění škroby na cukry)

• naklíčená semínka jsou lépe stravitelná (např. čočka, 
hrách a cizrna)

ZDRAVÉ KŮZLEČÍ MASO
Kolem Velikonoc přichází čas mléčných kůzlátek a  jehňátek, 
jejichž lahodné maso je považované za jedno z nejchutnějších 
na světě. Kůzlečí maso je světlejší, křehčí a má jemnější chuť než 
maso jehněčí. Obsahuje jen malé množství tuku a cholestero-
lů, naopak má velké množství bílkovin. Kůzlečí maso má také 
hodně železa, vápníku či fosforu. Svědčí mu pozvolné pečení při 
nízké teplotě a dochucení jen pepřem a solí, ale ani bylinky ne-
jsou vyloučené. Vyhlášenou italskou delikatesou je kůzlečí maso 
pečené s voňavým rozmarýnem. Druhým oblíbeným receptem 
je kůzlečí na červeném víně a rajčatech. V Česku se kůzlečí maso 
tradičně peklo hlavně na moravských vesnicích, ale v posledních 
letech se dostává také na menu vybraných restaurací.

VELIKONOČNÍ MLADÝ BERÁNEK
Maso z  mléčného jehněte je absolutně jemné a  delikátní, 
a proto nepotřebuje příliš koření, naopak, čím méně tím lépe. 
Výborně chutná s jarními surovinami, jako je medvědí česnek 
nebo chřest, a samozřejmě jeho jemnost podpoří i různé más-
lové omáčky. Úprava takového masa musí být hodně šetrná. 
Nejčastější příprava je pečení na másle s bylinkami na nízké 
teplotě. Mladé jehněčí by nemělo mít výrazné aroma, jako je 
má maso skopové. Pokud by vám přesto vůně vadila, lze se 
jí zbavit marinováním. Základem marinovacích láků je olej, 
citronová šťáva, sůl, čerstvé bylinky a  česnek. Jehněčí může 
v takovém nálevu odpočívat několik hodin.

JEŠTĚ STIHNETE ÚSTŘICE
Pro někoho jsou to slizká a bez chuti uzavřená tělíčka do lehce 
píchavé skořápky. Gurmáni ale vědí, jak skořápku otevřít bez po-
ranění, jak ji elegantně vyjmout. Ústřicová sezona začíná podzi-

mem a pokračuje až do konce 
jara. V  letním období, kdy se 
ústřice rozmnožují, mají totiž 
méně kvalitní (tučnější) maso.
Při nákupu ústřic v  oddělení 
mořských plodů je potřeba vy-
bírat takové, které jsou pevně 
sevřené nebo by se měly pevně 
sevřít, pokud na ně poklepete 
a  měly by být v  ruce těžké, 
plné vody. Základní zásadou 
konzumace ústřic je nežvýkat 
je, ale chvíli poté, co si je vlo-
ží člověk do  úst, je normálně 
polknout. Zkušení konzumenti 
přitom dokážou odhalit i geo-
grafický původ ústřic – ústřice 
z  Atlantiku jsou prý výrazně 
slané, naopak živočichové pů-
vodem z Tichého oceánu jsou 
nasládlé. Středomořské ústři-
ce jsou něco mezi, podle od-
borníků jsou „kovově slané“. 
Rozdíl v chutích je dán rozdíl-
nými podmínkami prostředí, 
ve kterém ústřice žijí, zejména 
pak slaností moře. Konzumace 

Ústřicová sezona začíná 
podzimem a pokračuje až 

do konce jara. 
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ústřic má údajně afrodiziakální účinky, jinak ale také obsahují ce-
lou řadu pro tělo prospěšných látek. Jde především o jód, ale i vi-
tamíny řady A a B, sodík, hořčík, vápník, železo či fosfor. Na dru-
hou stranu představují ústřice „cholesterolovou bombu“, a není 
radno to s jejich konzumací přehánět. Člověk by jich na posezení 
neměl sníst více než 24. Ideální je konzumovat čerstvé ústřice, 
to však má svá, zejména mikrobiologická, rizika. Mušle a ústři-
ce produkují rizikový neurotoxin a těla těchto živočichů mohou 
stejně jako v případě ryb obsahovat nebezpečné látky v případě, 
že se pohybovaly v kontaminovaných mořských vodách. Syroví 
mlži a plži mohou být zdrojem i takových onemocnění, jako je 
hepatitida typu A (virové onemocnění jater). Stejně jako v pří-
padě konzumace jakýchkoli jiných potravin živočišného původu 
je základní prevencí zdravotních rizik dostatečné tepelné opra-
cování původní suroviny. To v praxi znamená působení teploty 
alespoň 70 stupňů Celsia nejen na povrchu upravovaného pokr-
mu, a to po dobu alespoň několika desítek vteřin. To se mimo-
chodem týká i do ČR importovaných exotických surovin, jako je 
suši. Doporučuje se také zakapání citronem.

PROČISTĚTE SE BEZ PŘÍSNÉ DIETY
Pokud chcete po zimě odlehčit svůj zažívací trakt a posílit si or-
ganismus, určitě vám prospěje očistný týden. Když vydržíte tý-
den na smoothie, šťávách a salátech, nejen ulevíte svému tělu 
a shodíte nějaké to zimní kilo, ale dodáte mu také patřičný zdroj 
enzymů, minerálních látek, vitamínů a energie. Šťávy jsou pro 
jarní očistu velice ideální možností, jak zcela nehladovět a při-
tom tělo osvěžit a ulehčit mu "jarní úklid". Každý očistný den 
se doporučuje začít sklenicí teplejší vody s citronem – může být 
lehce oslazená. A  během dne je třeba dodržovat dostatečný 
příjem neslazených tekutin – základem je pitná voda, bylinko-
vé neslazené čaje. Smoothie většinou známe jen z  ovoce, ale 
právě na  jaře se nám nabízí kombinace ovoce s  listovou zele-
ninou. Zkuste do koktejlu přidat několik listů ledového salátu, 
pekingského zelí, rukoly, špenátu, čekanky, polníčku, medvědí-
ho česneku nebo kopřiv. Listová zelenina obsahuje důležitý chlo-
rofyl, který napomáhá tvorbě hemoglobinu (červeného krevní-
ho barviva), zpomaluje procesy stárnutí a vůbec se podepisuje 
na celkové regeneraci našeho organismu. A saláty? Ty vás dosta-
tečně zasytí. K přípravě salátu obědového, tedy jídla s největší 
energií dne, musíte samozřejmě volit větší energii salátu, a to 
přidáním libového masa, tuňáka, lososa, tresky, sójového tofu, 
vajec nebo šunky. A také použijte méně tučné varianty sýrů – sýr 
cottage, polotvrdé sýry s 30 % t. v. s., mozzarellu s menším množ-
stvím tuků, a pak také třeba luštěniny – červenou čočku nebo 
fazole. Dbejte na zakapání salátu rostlinným olejem lisovaným 
za  studena, ve kterém se rozpouštějí vitamíny z použité zele-
niny. Pokud chcete nějaké to kilo shodit, vyhněte se opečeným 
krutonům z pečiva, které tak blaze v salátech chutnají. 

RAW STRAVA ANEB VITARIÁNSTVÍ
Šťávami a saláty jsme se dostali k takzvané živé neboli raw stra-
vě, která se i u nás stává velmi populární. Raw food je výživový 
směr, který vychází z vědeckých poznatků dokládajících, že te-
pelně neupravená strava má blahodárné účinky na fungování 
organismu. Obsahuje většinu živin v maximálně přirozené podo-
bě, a díky tomu brání překyselení organismu, posiluje imunitu, 
napomáhá trávení – člověk se po tom cítí plný energie, lehký 
a svěží. Navíc když zjistíte, jak raw food chutná, a proniknete 
do přirozených chutí surovin, intuitivně máte potřebu se k ta-
kovému jídlu vracet. Tomuto životnímu stylu se říká vitariánství 

a znamená návrat k přírodě. Ovoce, zelenina, semínka, ořechy, 
nepražené kakaové produkty, řasy – to vše jsou plnohodnotné 
a vysoce prospěšné potraviny. Jsou vyzkoušené tisíci generacemi 
našich předků a „připravené“ přímo přírodou. Vitariáni využívají 
pouze rostlinné zdroje a věří, že příroda vytvořila natolik kom-
plexní rostlinnou stravu, že se obejdeme bez masa a živočišných 
produktů. Například zelené potraviny jako spirulina, chlorella 
a mladý ječmen obsahují vyšší podíly vitamínu B12 než maso. 
A neopomenutelný podíl v nich tvoří proteiny. Mléko se dá na-
hradit například mandlovým mlékem (rozmixované a přepasíro-
vané mandle s vodou), a právě mandle jsou mnohem vydatněj-
ším zdrojem vápníku, než je mléko. 

ZKUSTE TO PRÁVĚ NA JAŘE
Nemusíte se stát rovnou vitariánem, ale začněte konzumovat více 
čerstvého sezónního ovoce, zeleniny a bylin. K snídani si připravte 
třeba chia kaši s přidaným sušeným ovocem a hned poznáte, jak 
vás to perfektně nastartuje do nového dne. Nahraďte těstoviny 
cuketovými špagetami, nechte si vyklíčit fazole, mungo či adzuki, 
které jsou úžasné do salátů. Možná si myslíte, že příznivci raw stra-
vy se musí vzdát všech polévek, moučníků a jiných oblíbených jídel, 
které většina z nás zná jen tepelně upravené. Pokud se rozhodne-
te stravovat se syrovou stravou, tak si opravdu už žádné vaření 
a pečení neužijete, ale oblíbených jídel se vzdávat nemusíte. Jen 
je začnete připravovat jinak. Těsto na moučníky můžete nahradit 
rozmixovanými oříšky s medem a připravit si tak třeba výborné 
brownies. Horkých polévek se sice musíte vzdát, ale můžete si po-
mocí mixéru vytvořit krémové zeleninové a ohřát si je na teplotu  
42 °C tak, aby se zachovaly všechny důležité živiny.

POMOCNÍCI RAW STRAVY
Určitě oceníte mixér s výkonem alespoň 1500 W a minimálně 
30 000 otáčkami za minutu, také odšťavňovač s nízkými otáč-
kami pro maximální využití potraviny, a tedy i nejvyšší počet 
živin v džusu či šťávě. Pro dlouhodobé praktikování živé stravy 
se vyznavačům určitě hodí sušička s horizontálním prouděním 
vzduchu, ve které se suší například krekry či domácí tortilly. 
Abyste špagety mohli nahradit „nudlemi“ například z cukety, 
potřebujete spiralizér, což je speciální kráječ tvrdé zeleniny, 
který dokáže vykouzlit na talíři rostlinné špagety, girlandy či 
spirálky. Pak už je jen zalijete pestem, a dobrou chuť.

JARNÍ CARPACCIO
Ať jste milovníci masa nebo vegetariáni, živou stravou je beze-
sporu carpaccio. Vymyslel ho v roce 1950 šéfkuchař benátského 
baru Harry. Na přání komtesy Nani Moncenigo, které doktor do-
poručil vyhýbat se vařenému masu, doslova vykouzlil pokrm ze 
syrového hovězího masa, nakrájeného na tenoučké plátky, zali-
tého smetanovou omáčkou z hořčice. Jméno tomuhle úžasné-
mu předkrmu dal majitel baru podle Vittora Carpaccia, slavného 
benátského malíře Quattrocenta, protože mu prý připomínalo 
barvy jeho obrazů.
Typické carpaccio se nejčastěji podává jako předkrm, může být ale 
i docela příjemnou menší večeří nebo dokonce dezertem. Dělá se 
na mnoho způsobů. Nejznámější je carpaccio z kvalitního hovězí-
ho masa nebo lososa. Vegetariáni zase dají spíše přednost varia-
cím z cuket, lilků nebo třeba červené řepy. Vynikající ingrediencí 
jsou také různé druhy sýrů a na jaře spousta druhů bylinek. Když 
si přimyslíte panenský olivový olej, balsamikový ocet a rustikální 
bagetku nakrájenou na šikmé plátky, už jste na tuto pochoutku 
možná právě dostali chuť…
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KRÁSNÁ  
A ZDRAVÁ PLEŤ 
S PŘÍRODNÍ  
KOSMETIKOU
V LÉTĚ JSME DÍKY SLUNÍČKU KRÁSNĚ OPÁLENÍ A NAŠE PLEŤ JE VYHLAZENA, 
BEZ AKNÉ A TAKŘKA NENÍ ZAPOTŘEBÍ MAKE-UPU. AVŠAK TEĎ S PŘÍCHODEM 
JARA A PO DLOUHÉ ZIMĚ JE POTŘEBA VÍC NEŽ DOBRÝ MAKE-UP. PŘICHÁZÍ 

NA ŘADU OPRAVDU PRAVIDELNÁ PÉČE O PLEŤ. TAK, ABYCHOM SE VYHNULI 
NEHEZKÝM SKVRNÁM, PUPÍNKŮM, SUCHÉ KŮŽI NEBO I VRÁSKÁM. 



Zdravý životní styl  Jaro 2020 | 31



32 | Zdravý životní styl  Jaro 2020

PPočasí má totiž na naši pokožku velký vliv, kromě třeba ještě 
životního stylu a  stravování. Sluníčko pleť vyhladí, ale také 
vysuší a  tím se tvoří vrásky. V  zimě zase čelíme přechodům 
z tepla do zimy a naše pleť tím trpí. Obraťte se zpět k přírodě 
a hýčkejte svou pleť tím nejlepším, co nám nabízí.
Pokud chcete docílit zdravé pleti bez akné a černých teček, 
základem je její očista. Péče o  pleť by se měla stát denním 
rituálem každé ženy. Kromě odličování se jde pak o pravidel-
nou péči ve formě peelingů, pleťových masek, denních a noč-
ních krémů, ale i různých pomocníčků na hojení akné a jizvi-
ček. Pojďme se na ně mrknout.

ČIŠTĚNÍ PLETI JAKO  
ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KÁMEN 
Čištěním se myslí samozřejmě odličování se. Na tváři vám ne-
smí zůstat ani špetka make-upu, aby mohla pokožka dýchat. 
Pokud se nebudete odličovat, zaděláte si na ucpané póry. Pro 
odlíčení si můžete zvolit klasické odličovače. Avšak na nejše-
trnější odstranění líčidel, a zároveň nejúčinnější, dobře slouží 
odličovače s olejíčky. Ty jen protřepejte, aby se tekutiny pro-
míchaly, a naneste na vatový tampónek.
Odličovač s olejíčkem si můžete vyrobit i doma. Stačí do toho 
vašeho, co už máte, nakapat přibližně 15–20 kapek oleje. Ten 
zvolte podle sebe tak, aby vám vyhovoval. Může se jednat 
například o  kokosový olej, mandlový či o  klasický olivový. 
Už jen odlíčením tak docílíte toho, že se pokožka promaže 
a vyživí. Poté opláchněte obličej vodou a jemně osušte ruční-
kem. Na obličej byste pak měli mít speciální ručník, abyste si 
do pórů pleti nezanášeli nečistoty.
Po odlíčení přichází na řadu již klasické čištění pleti. Budeme-li 
se bavit o přírodních přípravcích, asi nejoblíbenější variantou 
jsou micelární vody. Pleť vyčistí a hydratují. Pozor si dávejte 
na vody s obsahem alkoholu. V případě aknózní pleti štípou 
a mohou na obličeji vytvořit zarudnutí. Také hodně vysušují.
Máte-li vysoce citlivou pleť, uvařte si heřmánkový čaj. Tento-
krát však ne k  vlastní konzumaci. Vylouhovaným pytlíčkem 
můžete potírat aknózní zóny na obličeji. Vystydnutou (nebo 
alespoň vlažnou) vodou z  čaje na  vatovém tampónku pak 
omyjte celý zbytek obličeje. Heřmánek se v léčitelství používal 
od nepaměti. Jeho blahodárné účinky hojení tak můžete po-
užít nejen na akné, ale také na hojení menších ran a jizviček. 
Má totiž protizánětlivé a antioxidační schopnosti. 

HOJENÍ PLETI – ALOE VERA

Bohužel, ne všichni máme pleť jako z  alabastru. Někteří trpí 
na  aknózní pleť, zarudnutí, mají citlivější pleť, která reagu-
je na všechno, nebo jim zůstávají menší jizvičky po pupínkách. 
Na  tyto nepříjemnosti je účinná aloe vera. Nemusíte ji zrovna 

kupovat, stačí najít vhodný přípravek s touto složkou. Může jít na-
příklad o aloe vera čistící a mycí gel, o různá séra či o krémy. Vždy 
však dbejte na to, aby složení bylo přírodní s minimem chemie.
Aloe vera je hotový zázrak i na strie a popraskanou kůži, ji-
zvy, popáleniny a na akné, které zanechalo na naší tváři větší 
či menší stopy. Nejen, že pravidelným potíráním ranky zmiz-
nou, nebo se alespoň zahojí a nebudou tak výrazné, ale také 
tím docílíte pružné a hydratované pokožky. Takže neváhej-
te a skočte si do lékárny či objednejte přes internet. Dbejte 
na kvalitu produktu, aby byl opravdu účinný.

REGENERACE PLETI – ŠNEČÍ MASKA

Šnečí maska nebo sérum je opět něco, co se stalo 
v posledních letech hitem mezi kosmetickými přípravky. 
Pokud je vaše pleť unavená, povadlá a zašedlá, je šnečí mas-
ka něco jako dar z nebe. Dokáže pleť rozjasnit, regenerovat, 
hydratovat a zároveň hojit.
Šnečí masku mohou používat i mladé ženy, avšak je oblíbená 
také pro své protistárnoucí účinky. Sérum zabraňuje tvorbě 
vrásek a jemně vypíná vrásky již vzniklé.

NEZAPOMEŇTE NA NETŘESK
Pokud chcete opravdu něco účinného vyzkoušejte kosmetiku, 
která obsahuje sukulent netřesk. Ten zklidňuje a redukuje pod-
ráždění, hydratuje a zjemňuje. V kombinaci s medvědicí lékař-
skou dokáže téměř zázraky – například zesvětluje tmavé skvrny 
a rozjasňuje pleť. Pokud je přidán zelený čaj, bojuje proti znám-
kám stárnutí. Můžete vyzkoušet například netřeskovou masku, 
v kombinaci s medem a citrónem dokáže zázraky.

ACAI PRO KRÁSU
Důležitou součástí krémů může být také acai, které obsahu-
je antioxidanty, které svým efektem dokáží zpomalit proces 
stárnutí buněk.
Používáním krémů s acai (acai berry) tak můžete z velké čás-
ti bránit napadení buněk volnými radikály a především půso-
bení nežádoucích vnějších faktorů jako jsou sluneční paprsky 
nebo  pesticidy. Acai tak pomáhá oslabovat tyto vnější vlivy 
na stav vaší kůže, její pevnost nebo i její barvu.

MONOI PRO PLEŤ I VLASY
Monoi je starobylé tahitské slovo, které znamená“ vonící olej 
„a monoi de tahiti je součástí  kosmetické praxe mezi tahit-
skými lidmi. Krásné tahitské ženy používají Monoi de Tahiti 
denně, hydratuje kůži a je výtečné v péči o vlasy. Součástí kos-
metických přípravků dokáže divy..

WELLNESS PRO OBLIČEJ –  
ČERNÉ BAHNO, PŘÍRODNÍ SCRUBY
Je také nanejvýš důležité dopřát svému obličeji odpočinek a troš-
ku té wellness péče, stejně jako zbytku těla. Můžete chodit třeba 
na obličejové masáže. Uvolní napětí, ale také pokožku prokrví. 
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Tím opět předcházíme tvorbě vrásek. A váš obličej si to zaslouží, 
protože je namáhán neustálou mimikou a vystavován vlivu poča-
sí, UV slunečnímu záření a škodlivým zplodinám z ovzduší.
Na takových procedurách se pak většinou užívají také nejrůzněj-
ší scruby a peelingy či zábaly pro regeneraci. Tento proces si lze 
však vychutnat i z pohodlí domova, bez nutnosti navštívit salón 
krásy. Peeling provádějte krouživými pohyby a  jemně přitom 
promasírujte jednotlivé partie obličeje, krku i dekoltu. Například 
velice příjemný je peeling z kávy, který si lze vyrobit i doma. Ne-
jen, že káva krásně voní a její aroma vás naladí do psychické po-
hody, ale také hydratuje a vyživuje pokožku. Její zrníčka prove-
dením peelingu pak odstraní odumřelé buňky a starou suchou 
kůži. Peeling vždy provádějte na očištěné pleti bez make-upu.
Po opláchnutí si dopřejte bahenní zábal. Skvělá na to je přírod-
ní maska z mrtvého moře. Bahno je plné přírodních minerálů 
a živin, které působí jako vitamínová injekce pro naši pleť. Mas-
ku naneste na očištěný obličej a nechejte 20–30 minut působit. 
Zkuste u toho relaxovat a poslouchat například příjemnou hud-
bu. Na obličeji se totiž odráží i naše únava a stres. Poté oplách-
něte vlažnou vodou. Pokud předešlý peeling způsobil nějaké 
zarudnutí a flíčky, po této masce po nich nezbude ani památky.

VNITŘNÍ VÝŽIVA A VITAMÍNY
Na  vzhled naší pleti má mimo jiné vliv 
také naše životospráva a životní styl. Po-
kud nám chybí nějaké vitamíny, pleť může 
působit zašedlou a  mdlou barvou. Také 
nesprávným životním stylem si doslova 
objednáváme akné. Přílišná konzumace 
čokolády a  jiných cukrovinek či nezdra-
vých potravin je toho viníkem. A pokud 
holdujeme alkoholu, kouření či jsme ne-
ustále vystresovaní, je to jako kdybychom 
měli VIP vstupenku ke tvorbě vrásek.
Dávejte si na to pozor a snažte se do va-
šeho jídelníčku zařadit i takové potravi-
ny, které jsou bohaté na vitamíny. Konzu-
mujte hodně ovoce a zeleniny, ale i ryb, 
které jsou bohaté na potřebné omega-3 
mastné kyseliny. Méně se mračte a zlob-
te, více se usmívejte a radujte.

ZAPOMENOUT URČITĚ  
NESMÍTE NA KOLAGEN 
Ten totiž zlepšuje pokožku, zpomaluje 
proces stárnutí, potlačuje vrásky, strie 
a celulitidu. Vaše pleť bude hebká, vy-
soce hydratovaná a vyživovaná. Posílí-
te vlasy, podpoříte jejich růst, objem, 
pružnost a  pevnost. Zpevníte nehty, 
přestanou se třepit a  lámat. Vždy je 
ideální kombinace  doplnit kolagen 
zevnitř a zároveň ho přidejte v krému 
s protivráskovým účinkem.

A proč je kolagen tak důležitý? Pokud se zeptáte odborníka 
na to, co je kolagen, asi uslyšíte podobnou definici: Kolagen 
je skleroprotein, extracelulární, ve vodě nerozpustná bílkovi-
na, která je základní stavební hmotou pojivových tkání. Tvoří 
cca 25–30 % všech proteinů v těle savců, v případě lidského 
těla to tedy znamená, že kolagen tvoří téměř 30 % hmotnosti 
bílkoviny člověka, 10 % jeho celkové hmotnosti a až 70 % pro-
teinů v kůži. Kolagen je zodpovědný za pružnost a pevnost 
kůže, dodává pevnost a podporu tělesným tkáním – kromě 
kůže také kostem, šlachám, svalům, chrupavkám a cévám.
Pokud ho v těle máme “tak akorát“, je všechno v nejlepším po-
řádku. Problém je ale v tom (a prokázaly to mnohé mezinárodní 
studie), že již kolem 25. roku života začíná množství přirozeného 
kolagenu v lidském těle klesat. Naše tělo si ho totiž dokáže samo 
tvořit do věku kolem dvaceti let. Pokud ho do těla nedoplňuje-
me, dochází kolem čtyřicátého roku věku k jeho úbytku až o 1 % 
ročně – do 70 let našeho věku tedy obvykle ztratíme až 30 % 
kolagenu. A protože už víme, že kolagen je důležitý zejména 
pro elasticitu pokožky, dochází vlivem jeho nedostatku k pro-
jevům jejího stárnutí, což se projevuje například tvorbou jem-
ných a hlubších vrásek, nebo problémy s pohybovým aparátem, 
jako jsou například artritida a problémy s klouby. Chceme-li tyto 
projevy “stárnutí” pokožky a pohybového aparátu, způsobené 
úbytkem kolagenu, zastavit, musíme tělu kolagen dodávat.

KRÉMY JAKO OCHRANA
O krému již jsme se zmínili, takže jen krátce o tom, před čím je 
potřeba svou pleť chránit – před sluníčkem a UV zářením, před 

škodlivými látkami z ovzduší, před hor-
kem i před mrazem, a před vším, čemu ji 
denně vystavujeme. Zapomínat nesmí-
me na denní a noční krémy. Nejen tedy, 
že pleť ochraňují před vším výše uvede-
ným, ale také ji vyživují, hojí a zabraňují 
tvorbě vrásek či je zmírňují. 
Výběr krémů pak záleží na typu pleti. 
Například měsíčková mast krásně hojí, 
krémy s výtažky z růží zabraňují tvor-
bě vrásek, aloe vera krémy hydratují, 
vyživují a  léčí akné, a  existují mnohé 
další s  různými přírodními složkami. 
Konzultace s  kosmetičkou pak bývá 
velkým pomocníkem v  těchto přípa-
dech. Protože naopak špatně zvolený 
krém může zapříčinit to, že se vaše 
pleť začne více mastit, nebo tím získá-
te akné.

ZÁVĚREM
O pleť je potřeba se starat a vytvořit si 
každodenní rituál očisty a péče, kterou 
ji zahrnete. V  běžném běhu všedních 
dní postačí důkladné očištění pleti a její 
ochrana v podobě krémů. Pokud trpíte 
na akné, jizvy a rudé flíčky, pak pravidel-
ně používejte přípravky k  tomu určené 
– jedna aplikace nic nezmění. A nezapo-
mínejte pak, že i váš obličej si tu a tam 
zaslouží relax a trošku toho well ness od-
počinku v  podobě masek, obličejových 
masáží a peelingu.
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MODERNÍ VĚDA, 
KTERÁ NÁM 
UMOŽŇUJE

mládnout
KTERÁ ŽENA, ALE VLASTNĚ I MUŽ, BY NECHTĚLI BÝT MLADŠÍ, KRÁSNĚJŠÍ,  

PŮVABNĚJŠÍ? NAŠTĚSTÍ TU MÁME MODERNÍ VĚDU, KTERÁ NÁŠ SEN  
DOKÁŽE PROMĚNIT VE SKUTEČNOST... 
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Otevření  A care clinic navázalo na několik let zkušeností s distribucí zdravotnických prostředků z oblasti korektivní 
dermatologie a fyzioterapie.  Klinika nabízí  komplexní nabídku miniinvazivní  péče pro zdraví a krásu, přijemné 

prostředí, individuální a diskrétní přístup.

Dermatologie

Korektivní dermatologie

Formování postavy

Fyzioterapie BioMeyisun

Suchá vodní masáž Wellsystem

Oxygenoterapie

Vitamínové infuze

Kosmetika

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

Více na www.acareclinic.cz

POMŮŽEME VÁM CÍTIT SE LÉPE

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

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

bázi kyseliny hyaluronové Monalisa,  intradermálních nití BioMeyisun PDO a botolutoxinu. Výsledek stojí za to…
ebojte se korektivní dermatologie v letním období a vyzkoušejte kombinaci aplikace dermálních výplní na bázi

SStárnutí kůže se všemi svými projevy je normálním jevem. 
Často se stává, že genetickými vlivy, opakovaným, stresem, 
vlivy zevního prostředí, nadměrného slunění, případně ne-
vhodnými životními návyky dochází k  předčasným změnám 
ve vzhledu pleti obličeje a dekoltu. Pokožka rychleji stárne. 
V současné době je již možné se předčasnému stárnutí bránit. 

ŘEŠENÍM JE LASER
S  nejnovější technologií vysokovýkonných laserů lze docí-
lit zlepšení vzhledu obličeje s  výsledky, které jsou opravdu 
znát. Erbium Yag laser například pracuje na principu postup-
ného odpařování mikroskopických vrstev kůže. Současně se 
stimuluje vazivová složka, takže po odhojení je nový kožní 
povrch výrazně hladší, vypnutější a má mladistvější vzhled. 
Zákrok se provádí v analgosedaci a vyžaduje náročnější po-
operační ošetřování. Výsledek však, jak se shodují odborníci, 
stojí za to. 

BOTOX 
Mezi další účinné a  často používané metody patří botox. 
Používá se především k vyhlazení mimických vrásek obličeje 
a krku. Omlazení je dosaženo vyřazením nadměrných stahů 
mimických svalů. Kůže se přestává řasit, vrásky se vyhlazují 
a brání se jejich dalšímu zhoršování, což má následný léčeb-
ný a preventivní efekt. Účinek omlazení přetrvává zhruba půl 
roku, po opakovaném výkonu i déle. Je třeba zdůraznit, že 
žádný krém proti vráskám s  takzvaným "botox-efektem" se 
tomuto jednorázovému ošetření nevyrovná účinností ani ce-
nou. Navíc omlazení pomocí Botoxu (Dysportu) je velmi šetr-
né, prověřené a bezpečné. Tato metoda je používána téměř 
dvě desetiletí.

LASEROVÝ RESURFACING  
(OMLAZENÍ FRAKČNÍM CO

2
 LASEREM)

Jednorázovým frakčním resurfacingem se odbourává stará 
kůže, pleť se vypíná, vyhlazují se vrásky a jizvičky různého pů-
vodu, mizí pigmentace, rozšířené póry, a především se nastar-
tuje novotvorba kolagenu. Jen u velmi těžkých kožních změn 
(hluboké vrásky a jizvy) je nutné laserové ošetření s odstupem 
čtyř až osmi týdnů jedenkrát zopakovat.
Na rozdíl od klasického laserového resurfacingu CO

2
 laserem 

není nutná narkóza (celková anestézie) ani pobyt v nemocni-
ci, po dvou až třech dnech od laserového omlazení je možné 
začít používat dekorativní kosmetiku (make-up) a zapojit se 
do normálního společenského života.
Po ošetření laserem se musí používat fotoprotekce, protože 
laserem ošetřená oblast nesmí být vystavována vlivu UV svět-
la (slunce, solárium) minimálně jeden měsíc od výkonu. Opti-
málním obdobím pro tento typ laserového omlazení je proto 
podzim, zima a  časné jaro. Ošetření obličeje, krku, dekoltu 
a rukou frakčním CO

2
 laserem má jednoznačně největší efekt 

ze všech laserových rejuvenačních ošetření.

REJUVENACE 
Neinvasivní omlazení pleti obličeje, krku a  dekoltu pomocí 
laseru. Princip této moderní metody spočívá v prohřátí kol-
agenních a elastických vláken v podkoží laserovým paprskem, 
vypnutí pleti obličeje a  zlepšení textury pleti. Tato metoda 
se provádí jak na ženské, tak na mužské pokožce, nejčastěji 
mezi 30–50 lety. Má navíc velmi pozitivní účinky na odstra-
nění rozšířených žilek. Ošetření může proběhnout v  průbě-
hu půl hodiny, laser je vybaven dynamickým chlazením, tak-
že po ošetření nedochází k viditelné reakci na pleti obličeje. 
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bázi kyseliny hyaluronové Monalisa,  intradermálních nití BioMeyisun PDO a botolutoxinu. Výsledek stojí za to…
ebojte se korektivní dermatologie v letním období a vyzkoušejte kombinaci aplikace dermálních výplní na bázi
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U některých pacientů může dojít k mír-
nému zarudnutí nebo lehkému otoku 
obličeje, který během několika hodin 
vymizí.  Zákrok nevyžaduje žádnou an-
estezii, je třeba několikeré opakování. 
Zákrok se provádí jednou za měsíc nebo 
6 týdnů, obvykle se třikrát opakuje. 
Po  této kúře nastává výrazné ožive-
ní a  vypnutí pleti, která působí svěžím 
dojmem. Ošetření se provádí v  období 
od podzimu do jara. V letních měsících 
rejuvenace není vhodná, nedoporučuje 
se vystavování ošetřené pleti sluneční-
mu záření. 

V BEAM CANDELA  
(CÉVNÍ LASER) 
Princip metody spočívá v  prosvícení 
kůže laserovým paprskem. Jeho světel-
ná energie působí ve  vazivové složce 
kůže biochemické změny vedoucí 
k  novotvorbě vazivových kolagen-
ních a  elastických vláken. Ta před-
stavují nosnou složku kůže a  jsou 
zodpovědná za pevnost a pružnost 
kožní tkáně. Ošetření je neinva-
zivní, trvá asi 30 minut a  nevyřadí 
klienta z  běžného života. 1–2 dny 
může přetrvávat jen lehké zarudnu-
tí. Zákrok je nebolestivý, není třeba 
žádné znecitlivující masky. Ošetření 
je nutno opakovat celkem 4x po   
4–6 týdnech. Výsledkem je oživení 
a  vyhlazení povrchu pleti, zlepšení 
textury pleti a  její větší pružnost 
a  elasticita. Výhodou je, že cévní 
laser působí i  na  jemné rozšířené 
žilky. Ideální dobou pro rejuvenaci 
je doba od  podzimu do  jara, kdy 
není tak velká intenzita slunečního 
záření. 

SMOOTHBEAM  
(DIODOVÝ LASER) 
Použití Smoothbeam laseru k omla-
zení pokožky je vhodné zejména 
u lidí s mastnější pletí, těch, kterým se tvořily nebo tvoří ak-
nosní projevy, drobné jizvy a nerovnosti kůže obličeje. Laser je 
schopen redukovat i jemné vrásky. Podstatou je opět posílení 
novotvorby kolagenního vaziva v  kůži. Ošetření se provádí  
3x s 2–3týdenním intervalem. Po zákroku je nutno chránit se 
slunce po několik dní. Ideální doba je od podzimu do  jara. 
Na rozdíl od rejuvenace cévním laserem je nutno před zákro-
kem aplikovat na hodinu anestetickou krémovou masku, aby 
zákrok byl bezbolestný.

BTL UNISON
Novinkou vcelku převratnou je přístroj BTL Unison, který 
odstraňuje všech 5 hlavních příčin celulitidy najednou. To 
znamená, že zmenšuje tukové buňky, remodeluje kolagen, 
obnovuje elasticitu kůže, podporuje krevní oběh a  zvyšuje 

lymfatický tok.
Výsledkem ošetření je mnohem pruž-
nější kůže s hladším povrchem, bez hr-
bolů. Zlepšení bývá vidět už po prvním 
ošetření a díky aktivaci kolagenu se vý-
sledky ještě zlepšují v průběhu několika 
následujících měsíců.
Ošetřit lze prakticky kteroukoliv partii 
– nejčastěji se používá na odstranění ce-
lulitidy a tuku na stehnech, na zadečku 
a  na  bříšku. Samotný průběh zákroku 
je velmi příjemný až relaxační a je často 
přirovnáván k masáži lávovými kameny. 
Trvá cca 15 až 30 mi nut podle zvolené 
partie. Nevyžaduje žádnou rekonvales-
cenci, je nevhodný pouze pro těhotné 
ženy a lidi s kardiostimulátorem.
„Na naší klinice máme dlouholeté zku-
šenosti v oblasti léčby ccelulitidy,“ říká 
prim. MUDr.  Marta Moidlová, klinika 

LaserPlastic, Praha. „Hledali jsme 
technologii, která by zaručila  vidi-
telné výsledky a  zároveň nevyža-
dovala velký počet ošetření. BTL 
Unison tyto požadavky dokonale 
splňuje. Přístroj jedinečně kombi-
nuje silnou radiofrekvenci a  akus-
tickou energii. Tato kombinace šetří 
čas, řeší celulitidu v  problematic-
kých partiích a pacienti jsou léčbou 
nadšeni. Rychlé výsledky, nulová 
rekonvalescence a  účinnost skvěle 
doplňují portfolio naší kliniky.“ Po-
dobný názor má i  MUDr.  Martina 
Hamadová, která říká: „Na pŕístroj 
Unison jsme se velmi těšili. S  tech-
nologiemi na  jejichž principu pra-
cuje máme u  nás v  Dermaestetik 
dlouholeté zkušenosti. Vlastníme 
a  provozujeme jak rádiofrekven-
ci tak i  rázovou vlnu. Bylo to, ale 
ve  dvou přístrojích samostatně. 
Unison sjednotil obě technologie 
do  jednoho přístroje a pracuje tak 
synergicky, což znamená , že efekt 
se nesčítá, ale násobí. Je mnohem 

výraznější hned po  prvním zákroku, současně se zkracuje 
doba ošetření a zákrok je i méně “bolestivý”. Jestli se tedy 
o “bolesti” dá v případě Unisonu vůbec hovořit. Sama mám 
již ošetření na  “plavkovou” sezonu naplánováno. Zejmé-
na v oblasti břicha, při dodržení, alespoň minimální živo-
tosprávy, dosahuje Unison kromě boje s celulitidou, na kte-
rou je primárně určen, i  hezké výsledky v  podobě ztráty 
i podkožního tuku. A to ocení každá z nás.“

KYSELINA HYALURONOVÁ
Revoluční péči v  boji proti vráskám slibují i  některé kos-
metické firmy. Jejich zbraní je kyselina hyaluronová, kte-
rá obzvlášť ve  spojení se saponinem zajišťuje dvojí efekt. 
Okamžitě viditelně vyhlazuje pleť a dlouhodobě vyplňuje 
i hluboké vrásky! Pleť tak získá znovu mladý a svěží vzhled. 
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Kyselina 
hyaluronová, která 
obzvlášť ve spojení 

se saponinem 
zajišťuje dvojí 

efekt. Okamžitě 
viditelně vyhlazuje 

pleť a vyplňuje 
i hluboké vrásky! 
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O KYSELINĚ HYALURONOVÉ
V  čem je kyselina hyaluronová zajímavá? Je přirozenou 
součástí lidského těla. Zajišťuje dokonalou hydrataci naší 
pokožky, je obsažena v našem oku, je součástí vaziva. Díky 
ní se naše klouby mohou hladce pohybovat. Právě proto, 
že se tato látka v našem těle přirozeně vyskytuje a je pro 
spoustu jeho funkcí nezbytná, nachází kyselina hyalurono-
vá mnohostranné uplatnění ve farmaceutickém průmyslu.
Zvýšené množství kyseliny hyaluronové obsahuje lidské 
embryo. V  embryonální vývojové fázi narůstá plodu ja-
kýsi ocásek, který pozdějším vývojem zase mizí. Nikdy však 
za sebou nezanechá jizvy nebo jiné defekty. Na základě toho-
to poznatku se předpokládá, že právě kyselina hyaluronová 
zajišťuje optimální organizaci pojivové tkáně v místě srůstu, 
jednoduše řečeno hojení.
Důležitou vlastností kyseliny je její vysoká afinita k vodě, proto 
má dokonalé hydratační účinky. Právě této vlastnosti využívá 
nejdůležitější produkt holdingu vyráběný z  kyseliny hyaluro-
nové – Hyiodine. Po jeho aplikaci kyselina hyaluronová nasává 
vodu, která obsahuje i okolní růstové faktory. Dostatečně hyd-
ratované a vyživované místo kožního defektu se pak hojí lépe, 
bez vystouplých jizev.
Není to ale pouze unikátní pří-
pravek Hyiodine, v  němž na-
chází vysoce kvalitní kyselina 
hyaluronová vyráběná v Dolní 
Dobrouči uplatnění. Díky jedi-
nečným hydratačním a elastic-
kým vlastnostem nachází řadu 
uplatnění v oční chirurgii, při 
léčbě kloubů a některých dru-
hů rakoviny, i v kosmetice. 

KOENZYM Q10
Další významnou látkou, která 
hraje velkou roli v  boji proti 
mimickým vráskám je Koen-
zym Q10, účinný endogenní 
antioxidant, který vzniká a pů-
sobí přímo v  těle. Je zároveň 
nepostradatelnou složkou 
při tvorbě energie (ATP) v mi-
tochondriích všech buněk. 
Je všudypřítomný v  přírodě 
a  nachází se v  téměř každé 
buňce včetně buněk kožních. 
Už dlouho je známo, že jeho 
snížené hladiny se objevují 
při mnohých onemocněních. 
Na  základě tohoto poznatku 
se doporučuje jeho doplňo-
vání při srdečněcévních one-
mocněních, svalové dystrofii 
(slabosti), cukrovce, mužské 
neplodnosti, ale i v kosmetice.
Tento boom je založený na po-
znatku, že koenzym Q10 jako 
účinný antioxidant je schopný 
regenerovat pokožku zevnitř 
tím, že zabraňuje působení 
volných radikálů, které svým 

agresivním působením narušují celistvost buněčných mem-
brán. Narušením buněčných membrán se ve zvýšené míře z bu-
něk ztrácejí kolagen a elastin, což způsobuje, že pokožka ztrá-
cí elasticitu a  vytvářejí se na  ní vrásky. Kosmetické přípravky 
s koenzymem Q10 a místním účinkem na pokožku mají mírnou 
nevýhodu v tom, že dostupnost koenzymu Q10 v pokožce je 
nižší než při vnitřním podávaní ve formě tablet, kapslí apod. 
Je to pro nerozpustnost koenzymu Q10 ve vodě, ale i pro širší 
používaní masťových základů. Zásluhou moderních technolo-
gických postupů při přípravě kosmetických krémů se tento ne-
dostatek určitě bude minimalizovat. Na základě tohoto textu 
můžeme říct, že prostor pro doplnění organizmu koenzymem 
Q10 se neustále rozšiřuje. Současné stále vyšší zdravotní pově-
domí obyvatelstva a zodpovědnost za vlastní zdraví vytvářejí 
předpoklady, že spotřeba doplňků stravy, které výrazně zlepší 
kvalitu života, průběh chronických onemocnění a celkový zdra-
votní stav, to všechno se bude neustále zlepšovat. 

BB-GLOW
Jednou z  nejnovějších kosmetických procedur v  Evropě je  
BB-Glow. Léčba kožní záře je nejnovější trend v  technologii 
péče o pokožku. Tento způsob péče o pleť je populární v Sin-

gapuru a Korei, má úžasné vý-
sledky a nyní se dostává přes 
oceán do Evropy i mimo ni. Co 
vlastně procedura umí?
•  Redukuje pihy a  pigmen-

tové skvrny
•  Zmírňuje akné a  zatahuje 

póry
•  Má zářivý účinek na pokož-

ku a snižuje jemné vrásky
• Omlazuje
•  Snižuje hladinu melaninu 

v kůži před a po UV záření
•  Okamžitě zvlhčuje pokož-

ku a  zanechává ji jemnou 
a pružnou

• Neutralizuje volné radikály
•  Zesvětluje pigmentaci, sni-

žuje jemné vrásky a vyrov-
nává tón pleti

BB-Glow  neposkytuje náhra-
du za make-up, ale dává pleti 
nádech barvy.
Je to dáno spojením nanočás-
tic bbglow s  přírodním mela-
ninem kůže, což způsobuje, že 
přirozený tón je zesílen, čímž 
se dosáhne porcelánového 
efektu a  mladé a  zdravé po-
kožky.
Vaše pleť se opravdu rozzáří. 
Součástí odborného ošetření 
je perfektní příprava pokožky 
před samotnou aplikací. Poté 
docílíme krásné, sjednocené 
a rozzářené pleti.
BB báze obsahují omlazova-
cí a  regenerační složky, které 
také vyhlazují i drobné vrásky.

Jednou z nejnovějších 
kosmetických procedur 
v Evropě je BB-Glow. 

Léčba kožní záře je 
nejnovější trend v technologii 

péče o pokožku. 



Navždy mladá a krásná? 
BB-Glow to dokáže!

miin-iMask – omlazující LED maska 
Artemis F
Světová novinka - fototerapie - je založena 
na působení světla prostřednictvím LED diod. 
Světelná terapie je určena k léčbě široké škály 
nedokonalostí pleti a ke zpomalení stárnutí pleti. 
Anti-aging LED maska vás osvětlí až do hypodermis 
a s pomocí DNA séra vám pomůže probudit vše 
mrtvé.
a  světlo je absorbováno na buněčné úrovni, což 

zajišťuje významný efekt na pokožku
a  snadné a pohodlné ovládání s aplikací pro 

mobilní telefony
a  skvělé i pro domácí použití

BB-GLOW
Revoluční kosmetický postup - ošetření pokožky 
speciálním sérem Meso Foundation.
a redukuje pihy a pigmentové skvrny
a zmírňuje akné a zatahuje póry
a  má zářivý účinek na pokožku a snižuje jemné 

vrásky
a omlazuje a vyrovnává tón pleti
a neutralizuje volné radikály
a  okamžitě zvlhčuje pokožku a zanechává ji jemnou 

a pružnou
a 100% přírodní přípravky
a ošetření je vhodné i pro muže

Academy Of FEMME – profesionální školení  
BB-Glow od specialistů na PMU a mezoterapii, 
určené pro kosmetická studia a salony. 
Uvidíte vše v praxi a zkusíte si práci na modelu – 
svým zákaznicím pak budete moci nabídnout kůru 
s úžasnými výsledky. Představíme také prémiové 
produkty jako omlazující LED masku, ultrazvukovou 
špachtli Derma nebo špičkovou kosmetiku značky 
BEAUREN KOREA INC. Vyškolili jsme už přes  
80 kosmetických salonů, z toho s více než  
60 studii spolupracujeme dlouhodobě. 
Více na www.bbglow.cz.

www.bbglow.cz

Studio MB
Marcela Beranová

Palachova 7
412 01 Litoměřice
Tel.: 775 225 120 

kosmetika.mb@seznam.cz 
www.studio-mb.cz

Dámský svět s.r.o
Fügnerova 359/14

405 02 Děčín
Tel.: 734 523 523

info@damskysvet.cz
www.damskysvet.cz

Kosmetické studio
Anna Heiderová 

Bartošova 2294/22
750 02 Přerov

tel.: 774 986 113
kamilkakocianov@seznam.cz

Kosmetika Drápková
Radka Drábková
Ke Kopečku 61

400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 776 677 669

Gabriela Buchtelová
17. listopadu 8 
690 02 Břeclav 

Tel.: 736 534 269 
babilejka@seznam.cz

Vyzkoušejte ošetření BB-Glow u certifikovaných kosmetiček

SLOVENSKO:
Kozmeticky salon Flamingo
Magdalena Bolebruchová

Gorského 28, 909 01 Skalica
Tel.: 00421 904 167 705
baumlova@gmail.com

Brow Bar
Nina Nagyová
Malinová 47

300 42 Dunajská Lužná
Tel.: 00421 905 788 522

info@browbar.sk
Web: browbar.sk

Academy Of FEMME
Profesionální školení BB-Glow

Tel.: 775 225 120
byfemme@gmx.com

www.bbglow.cz
Facebook: Academy Of FEMME

TOP 1 školení BB Glow 
v Česku a na Slovensku
“Odemkněte tajemství 

krásné pleti!”



Živý kolagen nové generace s přirozeně 
obsaženými peptidy a elastinem vznikl po 14letém 
výzkumu. Vyrábí se speciální technologií Triple 
Helix Formula – extrakcí čistého přírodního kolage-
nu do vodného roztoku hydrátu. Touto metodou 
se podařilo vědcům INVENTIA® posunout hydrát 
nativního přírodního kolagenu mezi špičku 
v segmentu kolagenových anti-age kosmetických 
přípravků a doplňků stravy.

A právě ve speciální a velmi šetrné technologii 
Triple Helix Formula se ukrývá tajemství mla-
distvé pleti, pružného a pevného těla, ohebných 
kloubů, krásných vlasů a nehtů a dobré kolage-
nové kondice.

Mimořádnou kvalitu a účinky dokládá i pres-
tižní ocenění USA  ÎLE Maison VIII SENSES 
AWARD 2019, které doporučuje živý kolagen 
nové generace zpracovaný technologií Triple 
Helix Formula do podoby nativního hydrátu 
i pro nejnáročnější VIP klientelu.

 „Živý kolagen přináší překvapivé výsledky nejen 
v oblasti krásy, ale i regenerace“ říká na základě 
osobní zkušenosti významný plastický chirurg a ce-
loživotní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.

Účinně doplňuje kolagen do těla a dlo uho-
době oddaluje přirozené procesy stárnutí. Působí 
jako ochranný štít, který bojuje proti vráskám, 
úbytku kolagenu a ztrátě pevnosti a hydratace. 
Stimuluje tělo k produkci vlastního kolagenu, tělo ho 
přijímá jako látku sobě vlastní a nastartuje omlazující 
a regenerační procesy.

VYZKOUŠEJTE MINUTOVOU ANTI-AGE PÉČI 
S ŽIVÝM KOLAGENEM, KTERÁ NEBYLA NIKDY 
TAK JEDNODUCHÁ A ÚČINNÁ.

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen In-
ventia® FACE na obličej má gelovou konzistenci.
Nanáší se na vlhkou pleť vždy před použitím vlast-
ní kosmetiky nebo make-upu, proto se nemusíte 
vzdát své oblíbené kosmetické značky. Je vhodný 
k ošetření všech typů pleti – mladé, zralé, unavené, 
stárnoucí, stresované, suché, ale i problematické 
a citlivé.

Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologic-
ky aktivní kolagen viditelně zvyšuje hydrataci, 
oživuje, regeneruje, rozjasňuje a přirozeně 
omlazuje pleť, vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje 
elasticitu, redukuje vrásky a dlouhodobě 
předchází vzniku nových. Je určený k omlazení 
a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku 
a dekoltu, na ochabující oční víčka a jemnou 
kůži kolem očí a úst.  V nabídce 100  ,50 a 200 ml. 
Živý kolagen se dá velmi jednoduše zažehlovat 
i galvanickou žehličkou na vrásky, podbradek 
a celulitidu Nu Skin ageLOC Galvanic SPA.

Pokud si chcete dopřát ještě víc, podpoř-
te maximální procesy omlazení a regenerace 
vnitřním používáním doplňků stravy – kolageno-
vými kapslemi INVITA  SKIN BEAUTY nebo INVITA 
ACTIVE pro krásnou pleť a pružné tělo i klouby, 
které se stanou osobním strážcem vaší kolage-
nové kondice.

 říká Eva Sojková (*1954) zakladatel-
ka poradenského kolagenového 
centra Wellness klubu NEZESTÁR-
NI.CZ, která se v rámci zkušebních 
programů dlouhá léta zabývá 
účinky různých druhů kolagenů 
a dodává „není kolagen jako ko-

lagen a hydrát kolagenu není 
hydrolyzovaný kolagen“

NENECHTE SVOJI KRÁSU ANI TĚLO 
PŘEDČASNĚ UVADNOUT
DOPŘEJTE SI ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE 

„Cítíte se starší, než ve skutečnosti jste? Trápí vás ochablá a unavená pleť, vrásky
 nebo váčky pod očima a tělo ani klouby už nejsou tak pružné jako dřív? 

Nechcete předčasně zestárnout? 
Dopřejte si to nejlepší od NEZESTÁRNI.CZ – ŽIVÝ KOLAGEN 

NOVÉ GENERACE – KLÍČ KE ZPOMALENÍ STÁRNUTÍ“

Originální produkty s živým kolagenem a žehličku na vrásky si můžete objednat v e-shopu dovozce na

www.nezestarni.cz    +420 775 373 379

Komerční prezentace



Živý kolagen nové generace s přirozeně 
obsaženými peptidy a elastinem vznikl po 14letém 
výzkumu. Vyrábí se speciální technologií Triple 
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a zpevnění kontur obličeje, krku podbradku 
a dekoltu, na ochabující oční víčka a jemnou 
kůži kolem očí a úst.  V nabídce 100  ,50 a 200 ml. 
Živý kolagen se dá velmi jednoduše zažehlovat 
i galvanickou žehličkou na vrásky, podbradek 
a celulitidu Nu Skin ageLOC Galvanic SPA.

Pokud si chcete dopřát ještě víc, podpoř-
te maximální procesy omlazení a regenerace 
vnitřním používáním doplňků stravy – kolageno-
vými kapslemi INVITA  SKIN BEAUTY nebo INVITA 
ACTIVE pro krásnou pleť a pružné tělo i klouby, 
které se stanou osobním strážcem vaší kolage-
nové kondice.

 říká Eva Sojková (*1954) zakladatel-
ka poradenského kolagenového 
centra Wellness klubu NEZESTÁR-
NI.CZ, která se v rámci zkušebních 
programů dlouhá léta zabývá 
účinky různých druhů kolagenů 
a dodává „není kolagen jako ko-

lagen a hydrát kolagenu není 
hydrolyzovaný kolagen“

NENECHTE SVOJI KRÁSU ANI TĚLO 
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 nebo váčky pod očima a tělo ani klouby už nejsou tak pružné jako dřív? 

Nechcete předčasně zestárnout? 
Dopřejte si to nejlepší od NEZESTÁRNI.CZ – ŽIVÝ KOLAGEN 
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KVALITNÍ VLASY
JSOU KORUNOU 

KRÁSY,
jak o ně správně pečovat? 

VLASY. NENÍ ŽENA, KTERÁ BY JE NEŘEŠILA. VŠECHNY JE CHCEME MÍT KRÁSNÉ, 
LESKLÉ, ZDRAVÉ A DOKONALE UPRAVENÉ. JSOU ZKRÁTKA KLENOTEM NAŠÍ KRÁSY, 
DŘÍVE SE DOKONCE TRADOVALO, ŽE I MOUDROSTI A PSYCHICKÉ SÍLY. PODLE MÝTŮ 
MÁ KAŽDÝ VLAS NA HLAVĚ SPOJENÍ S URČITOU HVĚZDOU NA NEBI A ČERPÁ Z NÍ 

MOUDROST A SVĚTLO PRO SVOU NOSITELKU. AŤ JE TO S VLASY JAKKOLIV, JEDNO JE 
JISTÉ – ABY BYLY OPRAVDU KRÁSNÉ, JE POTŘEBA SE O NĚ ŘÁDNĚ STARAT. 
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„Často se setkávám se ženami, které mají vlasy zcela poničené 
chemickými přípravky. Náprava takových vlasů je složitější, ale 
s důsledností a  trpělivostí lze všechno. Sepsal jsem jedenác-
tero krásných vlasů, kterým když se budete řídit, budou vaše 
vlasy zářit zdravím,“ říká Filip Gregor, profesionální kadeřník 
a dodává: „Svou roli na kvalitě našich vlasů hraje samozřejmě 
také genetika a strava, ale základní je právě řádná péče. 

JEDENÁCTERO KRÁSNÝCH VLASŮ 

1.  ZNÁT TYP SVÝCH VLASŮ
Zní to sice jako banalita, ale opravdu je to důležité. „Nechte 
si poradit od svého kadeřníka, jaký máte typ, a podle toho si 
vyberte jak šampony, tak i následnou péči. Jemné vlasy po-
třebují něco jiného než vlasy tvrdé a pevné, suché zase jinou 
péči než snadno se mastící vlasy. Každý typ zkrátka potřebuje 
individuální péči, proto si nechte udělat diagnostiku vlasů ka-
deřníkem a nechte si poradit s výběrem vhodných produktů.“, 
říká Filip Gregor. 

2.  VYVAROVAT SE CHEMIE
Zorientovat se ve zkratkách na obalech dá někdy sice zabrat, 
ale rozhodně to stojí za to. Zde je hlavní chemický koktejl, kte-
rému se rozhodně vyhněte. Amoniak – štiplavý toxický plyn, 
který při vdechování po-
škozuje sliznici. Je častou 
složkou barev na  vlasy, 
umocňuje chemickou re-
akci barvy a může způsobit 
podráždění pokožky. Pa-
rabeny – rakovinotvorné 
konzervační látky, občas 
schované za zkratky E214, 
E126 atd., anebo pros-
tě s  příponou -paraben; 
upravují hladinu hormonů 
v těle a jsou často spojová-
ny např. s rakovinou prsu či 
s neplodností u mužů. SLS/
SLES (SodiumLauryl/Lau-
rethsulfát) – veškeré sulfá-
ty umějí vytvářet bohatou 
pěnu a  jsou v  celé řadě 
kosmetických přípravků. 
Ničí ochrannou bariéru po-
kožky a  dráždí kůži a  oči. 
Tyto dva najdete například 
v myčkách aut nebo v jaru, 
ale také ve většině šampo-
nů dostupných v  drogerii. 
PPD (Parafenylendiamin) – 
barvivo derivované z uhel-
ného dehtu, způsobuje 
podráždění pokožky, váž-
né alergické reakce a  vy-
rážky. Dnes na něj má stále 
více lidí alergickou reakci, 
včetně řady kadeřníků. Re-
sorcinol – organická che-
mická sloučenina, která 
rovněž dráždí pokožku.

3.   VYBRAT SPRÁVNÝ ŠAMPON  
A SPRÁVNĚ SI VLASY MÝT

Zní to celkem jednoduše, ale opravdu správná péče začíná 
právě u mytí. „Šampon vždy vybírejte podle svého typu vlasů 
a pokožky a také podle efektu, který od šamponu požadujete 
– například velký objem, lesk, proti lupům atd. Pokud si nejste 
jistí, jaký šampon je pro vás ten pravý, nechte si poradit od-
borníky. Velmi doporučuji také vlasy správně umývat – postup 
je jednoduchý. Vlasy nejprve velmi dobře namočíme, musí být 
opravdu nasáklé vodou. Voda nám odstraní až 40 % nečistot. 
Následně naneseme malé množství šamponu (opravdu ho 
není potřeba hodně) a řádně vmasírujeme do vlasů i na po-
kožku hlavy. Je důležité se zaměřit na oblast pod lebeční kos-
tí, kterou často zanedbáváme – spousta lidí si umyje vlasy jen 
nahoře a na bocích, ale zapomíná na tuto část pod temenem 
hlavy. Po masáži šampon důkladně opláchneme a v případě 
potřeby postup opakujeme,“ vysvětluje Filip Gregor. 

4.  NEZAPOMÍNAT NA KONDICIONÉR
Řada žen považuje kondicionér za  zbytečný, ale dělají chybu. 
„Mokrý vlas je otevřený, snáze se tedy poškodí. Právě kondicionér 
má kromě potřebné péče tu funkci, že uzavírá kutikulu vlasu a za-
nechává vlasy hebké, lesklé, a navíc zamezuje jejich zacuchávání. 
Kondicionér nedávejte až k hlavě (zbytečně se pak vlasy rychleji 

mastí), ale od  střední části 
vlasů až ke konečkům. Kon-
dicionér je důležité rozčesat, 
což opět napomůže uzavře-
ní kutikuly a  lepšímu vyhla-
zení povrchu vlasu,“ říká Fi-
lip Gregor. 

         5.   PŘIDAT  
KOLAGEN

Sebelepší vlasová kosme-
tika není všemocná, a  to, 
co si slibujeme po přečtení 
lákavého obalu výrobku, 
se zdaleka nepodobá na-
šim „dredům“ po  každém 
umytí vlasů. Tento problém 
trápí většinou ženy s delší-
mi vlasy, které se jim pak lá-
mou a třepí. Tento problém 
může pomoci vyřešit  ko-
lagen, který je základem 
pokožky, vlasů i nehtů.
Důležité je pochopit, že or-
ganizmu (a vlasům) nestačí 
dodávat živiny zvenku for-
mou kvalitních kosmetic-
kých prostředků, ale je po-
třeba vyživovat je i zevnitř. 
Jedině tak je možné docílit 
maximální účinnosti a  pů-
sobení látek v místě, kde si 
to přejeme a potřebujeme.
Při správně zvoleném kola-
genu   posílíte vlasy, pod-
poříte jejich růst, objem, 
pružnost a pevnost.

Vhodný účes umí divy – pomůže 
zakrýt nedostatky a naopak 

zvýraznit krásu vlasů. 
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STATICKÉ
PLAKÁTY
jsou vyrobeny z elektrostaticky 

nabité fólie, která sama 
bez lepidla či napínáčků, 
přilne k čistým, suchým 

povrchům jako je omítka, 
sklo, plast, kov, dřevo, papír, 

sádrokarton či kámen.

Využívá se pro umístění reklamy 
či jiných sdělení na stěny, dveře, 

výlohy, okna, zrcadla, barové 
pulty, tabule, monitory, 

elektro spotřebiče, nábytek 
a mnoho dalších…

Objednejte si vzorek zdarma 
na webu statickeplakaty.cz, 

nebo na tel.: 739 016 005.
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6.  POZOR NA MOKRÉ VLASY
Mokré vlasy jsou otevřené, a tudíž 
velmi citlivé. Rozhodně s nimi tedy 
zacházejme velmi šetrně. Chození 
spát s mokrými vlasy jim neprospí-
vá, stejně jako mohutné drhnutí 
ručníky. „Stačí vlasy promačkat 
a  zabalit do  ručníku, který z  nich 
přebytečnou vodu vysaje. Opatrně 
také rozčesávejte, mokré vlasy se 
snáze lámou, ani pevné gumičky či 
spony nejsou vhodné. Vždy rozče-
sávejte od  konečků ke  kořínkům, 
nikdy ne naopak,“ vysvětluje Filip 
Gregor. 

7.   DOBŘE SI VYBRAT  
STYLING

Použít kvalitní vlasový šampon 
a kondicionér a záhy si vlasy zalepit 
chemickým stylingem nedává smysl. 
Přesto to tak dělá řada žen. „I tady 
buďme opatrní na složení, dnes na-
štěstí existuje řada přírodních vari-
ant, které nejen drží účes, ale také 
vlasy vyživují, či je chrání před tep-
lem,“ doporučuje Filip Gregor. 

8.  VHODNÝ ÚČES
Vhodný účes umí divy – pomů-
že zakrýt nedostatky a  na-
opak zvýraznit krásu vlasů. 
„Doby, kdy k nám ženy cho-
dily s fotkou nějaké celebri-
ty a  já jim musel kulantně 
vysvětlovat, že to nebude 
to pravé, jsou naštěstí dáv-
no pryč. Vždy je potřeba si 
probrat reálné možnosti 
podle tvaru obličeje i kva-
lity a  délky vlasů, a  ná-
sledně se na  nějakém 
účesu společně domluvit. 
Je důležité brát v  potaz 
i styl klientky, jestli napří-
klad často sportuje, nebo 
jestli to je uzavřená intro-
vertka, která nechce budit 
rozruch apod.“, říká Filip 
Gregor. 

9.   BARVA  
JE ZÁKLAD

Barva vlasů je pro cel-
kový vzhled velmi pod-
statná. Šediny či odrosty 
sluší skutečně málokomu, 
a  proto je perfektní bar-
va „must have“. „Na  trhu 
jsou  přírodní barvy, kte-
ré v  sobě propojují 

báječné krytí bílých vlasů, ale záro-
veň šetrnost ke klientkám, ke kadeř-
níkovi, ale také k  planetě. Dnes už 
naštěstí neplatí, že by si ženy muse-
ly vybírat – buď hezká barva, nebo 
vhodné složení. U barvy je opět fajn 
se poradit s  odborníky a  vybrat ta-
kovou, která bude ženě nejvíce slu-
šet. Rozhodně u barvení doporučuji 
navštívit profesionální salon, ostatně 
domácích ombré jsme v ulicích viděli 
každý dost,“ říká Filip Gregor. 

      10.  MÉNĚ JE VÍCE
V  záchvatu záchrany vlasů je ka-
ždá žena schopná udělat cokoliv. 
Ovšem každodenním mytím vla-
sů a  vrstvením kondicionérů, kúr, 
olejů a masek se vlasy leda zatíží. 
I zde zkrátka platí, že méně je více. 
„Určit nějakou optimální skladbu 
přípravků na vlasy jde velmi těžko, 
je to individuální, ale rozhodně 
se nic nemá přehánět. Stačí pár 
vhodně zvolených a kvalitních pří-
pravků a vlasům to udělá lépe než 
deset různých po  sobě jdoucích 
přípravků nevalné kvality,“ říká Fi-
lip Gregor. Zlaté pravidlo je, že kli-

entka by měla ze salonu odcházet s cca 
4 přípravky – šampon, kondicionér, ně-
jaký produkt na ochranu před teplem 
či ke  tvarování, a  potom závěrečný 
produkt na finiš – např. lak na vlasy, 
lesk, vosk atd. 

      11.  HŘEBENY/KARTÁČE
I  zde je potřeba přihlédnout k  délce, 
hustotě a  typů vlasů. Nevhodně zvo-
lený hřeben/kartáč vlasy poláme, ne-
rozčeše a  navíc ještě tahá. „Nejvhod-

nější je používat kartáče z přírodních 
štětin, které jsou k  vlasům še-

trnější a  napomáhají jejich 
uhlazení. Dále mohu dopo-
ručit dřevěné hřebeny se 
zoubky daleko od  sebe 
pro vlasy vlnité – jen tak 
jimi projedou a neponičí 
strukturu vlasů; vlnité 

vlasy ale češeme pou-
ze v mokrém stavu, 

nikdy ne potom 
nasucho, pro-
tože to naruší 
strukturu vlny 
a ta je potom 
nevzhledná, 
krepatá,“ uza-
vírá Filip Gre-

gor.
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Nevhodně zvolený 
hřeben vlasy poláme, 
nerozčeše a navíc ještě 

tahá. 
Barva vlasů je pro 

celkový vzhled velmi 
podstatná. 

Rozhodně u barvení  
navštivte profesionální  

salon.



collamedic.cz

COLLAMEDICCOLLAMEDICCOLLAMEDIC
kolagenový nápoj v práškukolagenový nápoj v práškukolagenový nápoj v prášku

• Nejsilnější kolagen v ČR

• 5000 mg v denní dávce

• Intenzivní omlazující kúra Intenzivní omlazující kúra

• Patentovaná aktivní látka ExceptionHYAL Patentovaná aktivní látka ExceptionHYAL Patentovaná aktivní látka ExceptionHYAL® Star

•• Účinky přírodního botoxu

•• Vysoká koncentrace 
   patentovaných aktivních látek   patentovaných aktivních látek

COLLAMEDIC
kapsle s kolagenem 
a kyselinou hyaluronovoua kyselinou hyaluronovou

COLLAMEDICCOLLAMEDIC
kolagenové sérumkolagenové sérum

Bioaktivní mořský kolagen
Collamedic

100% čistota z Norska
pro pleť bez vrásek, krásné vlasy a nehty

790
Kč

890
Kč

890
Kč
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ABY NÁS 

JARO 
NEBOLELO

JARO JE ČAS NADĚJE A NOVÝCH ZAČÁTKŮ. ABYCHOM  
SI JE ALE NÁLEŽITĚ UŽILI, NESMÍ NÁS TRÁPIT ŽÁDNÉ NEDUHY.  

OD HLAVY AŽ PO PATY – PODÍVEJME SE, CO NÁS MŮŽE ZLOBIT…
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HLAVA A CO K NÍ PATŘÍ…
Hlava nás dokáže hodně potrápit. A teď nemyslím jen bolesti 
hlavy, migrény a další lahůdky. Oči, uši, nebo třeba nos, všech-
no může být zdrojem problémů…

PROBLÉMY S PAMĚTÍ
Často se divíme, jak je možné, že si bez problémů vzpo-
meneme, s kým jsme v první třídě seděli v  lavici, ale za nic 
na světě si nemůžeme vybavit adresu firmy, kam se příští tý-
den chystáme jít na pohovor. Na tom však není nic divného. 
Člověk totiž disponuje 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, pří-
padně se učíte nějaký cizí jazyk? Tyto činnosti jsou pro tré-
nink paměti přímo ideální. Výborné jsou i různé strategické 
hry, které vyžadují velkou dávku soustředění (například ša-
chy, 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 zkus-
te si něco nakreslit. Paměť můžeme podpořit také různými 
doplňky stravy.
Je celkem příznačné, že látky, které napomáhají efektiv-
ně prokrvovat mozek a  podporovat naši paměť, pochá-
zejí z  nejstaršího stromu na  planetě. Jinan dvoulaločný 
(ginkgo biloba) si vskutku pamatuje mnohé, jeho výskyt 
na Zemi vědci odhadují přibližně na 200 milionů let. Lis-
ty jinanu obsahují jedinečný komplex flavonoidů, terpe-
nů a organických kyselin souhrnně nazývaný ginkgolides, 
který nenajdete v žádné jiné rostlině. Ne náhodou se ten-
to „koktejl“ už po staletí využívá v tradiční čínské medicí-
ně jako silný antioxidant s blahodárnými účinky na paměť 
a koncentraci. 

REFRAKČNÍ VADY OKA
Pokud máme problémy se zrakem, kvalita našeho života jde 
rapidně dolů. Proto je vždy nutné řešit je dříve, než vznikne 
závažný problém.
Refrakční vady oka znamenají  dioptrické vady oka, které způ-
sobují zhoršené vidění. Ob-
vykle se dají lépe či hůře 
korigovat brýlemi nebo 
kontaktními čočkami.
Do této skupiny očních vad 
patří: krátkozrakost, da-
lekozrakost  a  astigmatis-
mus.  Krátkozrakost  způ-
sobuje špatné vidění 
do  dálky. Patří k  nejčas-
tějším refrakčním vadám 
oka, většinou se objevuje 
už v dětském věku a může 
být více či méně závaž-
ná – od  jednoduchých až 
po  těžké a  progresivní 
vady. Dalekozrakost před-
stavuje zhoršené vidění 

na  krátké vzdálenosti, přičemž v  nízkém věku se tato vada 
nemusí nijak projevit. Zrak se při pohledu na blízko zpravidla 
značně zhorší okolo čtyřicítky. Také  astigmatismus  ovlivňu-
je kvalitu vidění, je příčinou snížené ostrosti vidění a  zhor-
šeného vnímaní detailů, a  to jak při pohledu na blízko, tak 
i do dálky. Často se objevuje současně s jinou oční vadou, nej-
častěji s dalekozrakostí a krátkozrakostí.
Někdy bohužel dojde ke kombinaci více vad a vy potřebujete 
brýle na dálku i na blízko. V tomto případě jsou řešením mul-
tifokální brýle.
Multifokální brýlové čočky mají několik ohnisek na  různé 
vzdálenosti – to znamená, že jedny multifokální brýle nahra-
dí brýle na blízko, do dálky i na střední vzdálenosti. S jedněmi 
brýlemi si přečtete noviny, napíšete e-mail na notebooku i se 
rozhlédnete z okna.
Horní částí brýlových čoček uvidíte vzdálenější předměty, 
spodní část čoček je čtecí zóna. Vše mezi tím slouží pro pře-
chodné vzdálenosti mezi blízkem a dálkou. Pro dobré vidění 
je třeba pracovat očima: Při čtení se oči sklopí (někomu pomá-
há i nepatrné zaklonění hlavy), pro zaostření do dálky se dívá 
vrškem čoček (někomu pomáhá sklopit trochu hlavu).

SYNDROM SUCHÉHO OKA
Naše oči jsou extrémně namáhaný orgán, který stále čelí 
zátěži, ať už je to prach, nedostatek světla, či naopak os-
tré slunce, vítr, smog, ale také práce na počítači nebo kli-
matizace. 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 blíz-
ka (třeba na telefon 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 vněj-
ší strany, takže ho vlastně 
zároveň masírují. Pravidel-
né cvičení zlepší látkovou 
výměnu v očích a příznivě 
tak ovlivní i zrak.
Zdraví vašich očí můžete 
podpořit i doplňky stravy 
s  obsahem zinku či vita-
minu A, které podporují 
stav zraku. Součástí těch-
to doplňků bývá také lu-
tein – látka, která patří 
do  skupiny karotenoidů 
a  přirozeně se vyskytuje 
ve  žlutočerveném ovoci, 
zelené listové zelenině 
nebo vaječném žloutku.
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BRÝLE NA MÍRU A PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST
Pokud vaše oči nejsou úplně v nejlepší kondici 
a brýle jsou vaším denním společníkem, asi 
zažíváte podobné momenty jako já. Sedím 
v autě, řídím, zaparkuji a potřebuji se rychle 
podívat na něco do mobilu. Ouha, brýle 
na dálku mi z mobilu vytvoří rozmazaný 
flek a já hledám po kapsách brýle na čtení. 
Nebo naopak čtu na počítači, někdo na mě 
promluví a já potřebuji zaostřit na dálku… 
A tak neustále sundávám a nandávám brýle...
Slabinou normálních brýlí je, že fungují jen 
na jednu vzdálenost. Zatímco tak jeden 
problém řeší – třeba krátkozrakost, jiný 
současně vytváří. Výsledkem je pak rozmazaný 
pohled na střední a delší vzdálenost. Zbývá 
nám několik možností. Buď se smířit s tím, že 
budu fungovat v režimu nasadit/sundat, nebo 
se zoufale snažit zaostřit na blízko se skly na dálku na očích. Ani jedno není zrovna komfortní. A tenhle diskomfort se, 
bohužel, týká velkého počtu lidí. V Česku je nás, co nosíme brýle nebo kontaktní čočky, asi polovina. „Část už od dětství, 
část je začne potřebovat později, obvykle po 35 nebo 40 letech života, kdy se u očí projeví ‚únava materiálu‘. Vliv má 
i neustálé koukání do obrazovek, což zraku také nepřidá,“ říká ředitel GrandOptical Pavel Krejčí. „S trochou nadsázky 
jde říct, že po čtyřicítce jsou jen dva druhy lidí: ti, co brýle mají a ti, kteří ještě nebyli u optometristy na měření zraku,“ 
dodává s tím, že měření probíhá ve stejném rozsahu jako u očního lékaře a obzvlášť řidiči by si na něj měli zajít alespoň 
jednou za dva roky. 

TĚŠÍ MĚ, CHYTRÁ ČOČKA
Brýle asi nikdy nebudeme umět nahradit, potřebovali bychom ale umět vyrobit brýle, se kterými uvidíme perfektně 
na různé vzdálenosti. Dříve se to řešilo bi- nebo trifokálními skly. Dolní část byla na čtení, horní část na vše ostatní. 
Bylo to ale nepohodlné a mezi blízkostí a dálkou byl nepříjemný ostrý předěl, který nositele rušil a byl na brýlích 
na první pohled vidět. Někteří lidé je proto ani nemohli nosit. S vynálezem chytré čočky je všechno jinak. Sklo 
tvoří jen jedna jednolitá čočka, která má velké množství ohnisek. To v praxi znamená, že pro každou část pohledu 
dostane oko tu správnou pomoc, aby vidělo dokonale ostře, a také to, že mezi vzdálenostmi je plynulý a přirozený 
přechod. Výhodou této čočky je rovněž schopnost poskytnout ostrý obraz i v pohybu, což je důležité třeba při 
řízení. Důležité také je, že se brýle dají vyrobit přesně dle potřeb konkrétního člověka. Nejen podle toho, s jakou 
vadou zraku potřebuje pomoci, ale i podle toho, jak obvykle tráví čas. Každý totiž potřebuje nastavit rozsah 
jednotlivých zón vidění trochu jinak. 

BRÝLE NA MÍRU 
Výběr progresivních brýlí záleží na každém z nás. Můžete 
dostat na míru přesně to, co potřebujete, protože rozhodně se liší 
nároky řidiče tramvaje a technika, který sedí několik hodin den-
ně u počítače. „Jsou lidé, kterým stačí normální brýle, proč ne. 
Někdo chce degresivní brýle zvané Computer, určené hlavně 
k práci u počítače. To jsou typicky lidé, kteří pracují v kancelářích 
a potřebují podporu zraku jen pro blízkou a střední vzdálenost. 
Ale jakmile jednou zkusíte svoje vlastní progresivní brýle se skly 
vyrobenými na míru, uvědomíte si ten rozdíl v pohodlí a v kvalitě 
života,“ popisuje Pavel Krejčí.



56 | Zdravý životní styl  Jaro 2020

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, 
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.

SRDÍČKO JE ZÁKLAD VŠEHO

Problémy se srdcem asi nepodceňuje nikdo z  nás. Vyso-
ký cholesterol, který s  nimi souvisí, ovšem někdy bereme 
na lehkou váhu.

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 život-
ně důležitá. Cholesterol je součástí všech buněk, je základní 
stavební jednotkou nervů, mozkových buněk a je nutný pro 
tvorbu hormonů. Zčásti si ho člověk vyrobí sám, zčásti ho při-
jímá 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 
stravou  (především jde o  potraviny bohaté na  živočišné 
tuky),  v  důsledku nadváhy a  obezity, dědičného sklonu 
ke zvýšené hladině 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  libové 
maso, vhodné je omezit uzeniny, tučné maso a  tučné mléč-
né výrobky. Náš jídelníček by měl obsahovat také  dostatek 
vlákniny, především  z  ovoce, zeleniny, celozrnného pečiva, 
celozrnných těstovin nebo hnědé rýže. V neposlední řadě je 
nutné minimalizovat stres a dopřát tělu dostatek odpočinku 
a spánku. 
Kromě zdravého životního stylu, vyvážené stravy a dostatku 
pohybu, lze tělu pomoci udržovat optimální hladinu choleste-
rolu i prostřednictvím doplňků stravy. 

BŘICHO JAKO ZDROJ PROBLÉMŮ

Bolesti břicha a zažívací potíže mohou být zdrojem velkého ži-
votního diskomfortu. A rozhodně se nevyplatí je podceňovat.

ZAŽÍVACÍ POTÍŽE
Může se zdát, že nejde o  závažné onemocnění. Jenže není 
tomu tak u  malých dětí a  seniorů. Pro ty může být taková 
střevní chřipka i smrtelná. 
Co je to střevní chřipka?
Jde o akutní zánět žaludku a střev. Většinou je virového bak-
teriálního původu a lze se jí nakazit i z okolí. Při střevní chřip-
ce máme průjem, zvracíme a pociťujeme celkovou malátnost 
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a  vyčerpání organismu. Vše, co přijmeme, se ve  střevech 
neudrží a  jde to okamžitě ven. Tento stav naštěstí trvá 
zpravidla jen 2–3 dny, poté odezní.
Avšak právě u  starších osob můžou být totální vyčerpá-
ní, malátnost a  dehydratace smrtelnými nástroji. Pokud 
někdo starší z  vašeho okolí trpí střevní chřipkou, buďte 
u něho a kontrolujte, zda po malých lžičkách usrkává ale-
spoň vychladnutý heřmánkový čaj (má dezinfekční účinky) 
nebo coca-colu. Může zkusit ujídat také suché pečivo či 
piškot. Průjem dokáže zastavit také banán či rýže. Zásad-
ně se vyhýbejte mléčným výrobkům.
Je také vysoce důležité, aby po skončení nemoci bylo vše 
vydezinfikováno a  bakterie se nešířily dál. Vyperte ložní 
prádlo i oblečení, ve kterém nemocný byl. Dezinfekčními 
prostředky umyjte koupelnu, toaletu, podlahy – nejlépe 
rovnou ukliďte celý dům a pořádně vyvětrejte.

CO JSOU TO ŽALUDEČNÍ POTÍŽE?
Tentokrát nejde o střeva, jako u střevní chřipky, ale o žalu-
dek. Většinou trpíme nadýmáním, zácpou či průjmem, mů-
žeme mít křeče, pociťovat bolest, nevolnost, nechutenství 
či zažívat pocity na zvracení.
Žaludeční potíže zapříčiňují těžko stravitelná jídla. Jedná 
se například o houby a tučná jídla. U starých osob je pak 
navíc riziko spojené již se vzniklými žaludečními nemoce-
mi, jako jsou žaludeční vředy, krvácení do trávicího traktu 
a obtíže s polykáním.
Proto i  na  oko banální zácpa může člověka usmrtit. Ob-
zvláště, pokud daná osoba například neví, že již nějaké 
žaludeční nemoci má a neléčí se s nimi, nebo nemá přís-
nou dietu.

I POHLAVNÍ ORGÁNY MOHOU POTRÁPIT…
Velkým problémem bývá i inkontinence, což je samovolný 
únik moči nebo stolice z důvodu ztráty kontroly nad mo-
čovým měchýřem nebo střevy.
Močová inkontinence je porucha funkce močového mě-
chýře nebo svěrače močového měchýře provázená samo-
volným únikem moči. Množství úniku moči může být růz-
né od občasných, nepatrných úniků několika kapek moči 
až k naprosté ztrátě kontroly a stálému nekontrolovatel-
nému 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  léka-
řem. Ten stanoví, o  jaký typ inkontinence se jedná a ná-
sledně zvolí nejvhodnější způsob léčby a  poradí vám 

s  výběrem nejvhodnějších 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 samostat-
ně, nebo v  kombinaci se změnou návyků pro navrácení 
kontinence. Je možné, že některé léky mohou 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 způsobuje 
inkontinenci.

OD HLAVY AŽ PATĚ?  
ONEMOCNĚNÍ NOHOU...
Nohy nás nosí celý život. Jako děti se na ně poprvé posta-
víme a od  toho okamžiku jsou pro nás nepostradatelné. 
Průměrně za život nachodíme asi 90 tisíc kilometrů. To je 
přibližně 120 miliónů kroků. Upřímně, jak moc při tom 
na naše nohy myslíme? 

ROZPRASKANÉ PATY

Nejprve se podívejme na chodidla a paty. Prsty, chodidla 
a  paty – těch několik málo čtverečních centimetrů kůže 
je přece jediným styčným bodem těla se zemí. Zaslouží si 
naši pozornost! Drsné, suché, popraskané paty mohou mít 
různé příčiny. Mezi nejčastější patří nevhodná obuv, ne-
správná péče o nohy, zvýšená zátěž chodidel, změna obu-
vi – typicky ze zimní na letní, chůze naboso, snížení tvorby 
kožního mazu a hydratace s věkem.
Při nedostatku hydratace začne být pokožka drsná, šupinatá, 
přesušená. Časem zhrubne a objeví se jemné linie, kterých při-
bývá. Pokud zanedbáme péči dlouhodobě, mohou se objevit 
bolestivé praskliny a trhliny. Ty už nejsou jen estetickým pro-
blémem. Omezují nás v pohybu i běžných činnostech a mo-
hou být vstupní branou infekce. Vzhledem k tloušťce pokožky 
na patách se špatně a dlouho hojí.
Prevence je lepší, než léčba:
Aktivně sportující lidé by měli svá chodidla udržovat 
ve  skvělé kondici neustále. Kožní mikrotraumata, zvý-
šená potivost chodidel, těsná sportovní obuv ve  spo-
jení se zhrublou, popraskanou pokožkou mohou vést 

Žaludeční potíže  
zapříčiňují těžko stravitelná 
jídla. Jedná se například 
o houby a tučná jídla. 
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ke komplikacím, včetně plísňových onemocnění vyžadují-
cích léčbu – tzv. syndrom atletické nohy.
Zvýšenou pozornost chodidlům by měli věnovat lidé s cuk-
rovkou. Vzhledem ke  zhoršenému prokrvení chodidel 
a neuropatii se trhliny hojí ještě obtížněji. Hrozí riziko in-
fekce, vznik vředů s  následnými komplikacemi při léčbě. 
Lékaři nazývají tento stav jako syndrom diabetické nohy.

POZOR PŘI DIABETU
Syndrom diabetické nohy je jednou z nejčastějších příčin 
hospitalizace diabetiků. Riziko syndromu diabetické nohy 
během svého života má až 25 % pacientů s diabetem, což 
představuje v ČR více než 200 000 lidí.
Tkáně dolní končetiny diabetika jsou hůře zásobené krví 
a kyslíkem. Diabetik má zhroucenou nožní klenbu a chy-
bí mu správná citlivost – zvyšuje se riziko, že se někde 
na  noze poraní a  nevšimne si toho, nebo že pro nepří-
tomnost bolesti zanedbá péči o své zranění. Tato rána se 
pak u diabetika snadno infikuje bakteriemi. Hojení takové 
rány je svízelné a  někdy prakticky nemožné. Infekce se 
může šířit do svého okolí a pak hrozí vážné riziko vzniku 
gangrény a následných amputací.
Až 70 % netraumatických amputací dolních končetin je 
provedeno právě u diabetiků. V 85 % předchází amputa-
cím dolních končetin ulcerace, které jsou potenciálně lé-
čitelné. Čtyři z  pěti ulcerací u  diabetiků jsou způsobeny 
vnějším zraně-
ním, nejčastě-
ji nesprávnou 
obuví, a  lze jim 
tedy vhodnou 
prevencí před-
cházet.
Pokud máte 
diabetes, péči 
o  vaše chodidla 
svěřte do rukou 
odborníků!

KŘEČOVÉ 
ŽÍLY
Dalším onemoc-
něním, které 
nás trápí, bývají 
křečové žíly.
Křečové žíly 
dnes trápí mno-
ho žen a nejed-
noho muže na-
příč věkovými 
k a t e g o r i e m i . 
Dlouhé sezení 
a  stání, těho-
tenství, dědič-
ná dispozice či 
různá onemoc-
nění, to vše při-
spívá k  pocitu 
těžkých nohou, 
vzniku metliček 
a křečových žil.

Úlevu vám mohou přinést například kompresní punčochy,  
punčochové kalhoty nebo stimulační přístroj, kdy impulzy 
stimulují tzv. „lýtkovou pumpu“, která zabezpečuje zpět-
nou cirkulaci krve směrem k srdci. 

ZLOMENINY A OSTEOPORÓZA
Osteoporóza je nemoc, kdy dochází k řídnutí kostí. Dříve 
sužovala zejména ženy vyššího věku, avšak stále více na ni 
trpí také muži. Vlivem této nemoci si podle průzkumů ka-
ždých 30 vteřin někdo v Evropě zlomí kost. Pro důchodce 
pak zlomenina například krčku může mít fatální následky.
Příčina:
Od třiceti let našeho věku ztrácíme ročně přibližně jedno 
procento kostní hmoty. Jde tedy o přirozený proces stár-
nutí těla, který nás obvykle dožene právě až ve stáří. Svo-
ji roli hraje i genetika. Ale zjistilo se, že je také důležité, 
jak bohatou 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 to-
tiž již neumí přijímat tak přirozeně, jako dřív, ze sluníčka. 
Jedinou formou je tedy potrava.

Prevence začíná 
už u malých dětí 
a to stravou bo-
hatou na  váp-
ník. Jste-li již 
starší, snažte se 
do  svého jídel-
níčku zařadit 
alespoň potra-
viny s  obsahem 
vitamínu D – 
mořské ryby, 
bohaté na ome-
ga-3 mastné 
kyseliny a  vita-
mín D. Většina 
lidí v  důchodě 
totiž moc ryb 
nekonzumuje. 
No a  také je to 
opatrnost, aby 
si člověk nic ne-
zlomil. Zejmé-
na teď, v  zimě, 
buďte obe-
zřetní a  neuk-
louzněte někde. 
Protože čísla 
jsou děsivá – až 
třicet procent 
starších pacien-
tů, kteří si zlomí 
stehenní kost, 
umírají.

Dlouhé sezení a stání, těhotenství,  
dědičná dispozice či různá onemocnění, 
to vše přispívá k pocitu těžkých nohou, 

vzniku metliček a křečových žil.
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JAK ZATOČIT 
S JARNÍMI 
NEDUHY 

JARO JE VŠEOBECNĚ VNÍMÁNO JAKO OBDOBÍ NOVÝCH ZAČÁTKŮ A TAKOVÉHO 
RESTARTU PO DLOUHÉ ÚMORNÉ ZIMĚ. BOHUŽEL TAKTO TO VNÍMAJÍ I NEMOCI 
A BAKTERIE. JE TO PRO NĚ ŠANCE. NEMRZNE, PROČ SE VESELE NEŠÍŘIT. NAVÍC 

NEJENOM NAŠE PENĚŽENKY MAJÍ, JAK SE ŘÍKÁ „HLUBOKO DO KAPSY“. TAKÉ NAŠE 
IMUNITA JE PO ZIMĚ ZHUNTOVANÁ. KDYŽ SI K TOMU PŘIDÁME ZMĚNU POČASÍ, 

NÁHLÉ OTEPLENÍ, KTERÉ JE ALE ZRÁDNÉ A NAŠE JARNÍ BUNDIČKA NA VÝLETĚ IHNED 
PO SKONČENÍ ZIMY NEBYLA TOU NEJLEPŠÍ VOLBOU, TAK JSME HNED NEMOCNÍ. 
POJĎME SE DNES PODÍVAT NA NEMOCI TROŠKU Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU. TEDY 

NA PREVENCI, JAK NEONEMOCNĚT, POPŘÍPADĚ, CO RYCHLE DOPOMÁHÁ K TOMU, 
ABYCHOM BYLI ZASE V KONDICI. TAKÉ SI PROKLEPNEME TÉMA IMUNITA A JAK NA NI.
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IMUNITA
Úplně zkraje bude asi nejlepší pobavit se celkově o naší imu-
nitě. Protože bez dobré imunity se tělo nezvládá až na tolik 
bránit bacilům a rychleji podléhá nemocem. 
Imunitu má každý člověk. Je to obranný systém, který nás 
chrání před bakteriemi a nemocemi. Avšak ne každý z nás 
ji má dostatečně silnou. Například u malých dětí se teprve 
tvoří, a proto, když je v rodině malé dítě a někdo je nachla-
zený, tak si raději návštěvu batolete odpustí. Dospělý člověk 
by pak měl mít imunitu na samém vrcholu. A ztrácíme ji zase 
až pak na „stará kolena“, kdy začíná být slabší. Imunitu však 
můžeme podpořit několika způsoby, o  kterých si povíme 
(a i mnoha dalšími, které se do našeho zdravotního speciálu 
nevejdou).

CO JE TO IMUNITNÍ SYSTÉM?
Jedná se vlastně o soubor mechanismů, které reagují na po-
tencionální škodlivé látky. Mnohdy se jedná o  látky cizí, 
z venčí. Avšak může jít také o látku tělu vlastní. Tento pojem 
pak můžete znát pod názvem Autotolerance a Autoimunita. 
U Autoimunity dochází k tomu, že náš obranný mechanismus 
reaguje na vlastní struktury organismu a vznikají tak autoimu-
nitní onemocnění – roztroušená skleróza, celiakie, revmatoid-
ní artritida a další. Tímto onemocněním trpí nejčastěji ženy, 
a jedná se přibližně o 3 % populace. Naopak u Autotolerance 
dochází v těle k tomu, že náš organismus je schopný tolerovat 
vlastní struktury (i ty škodlivé), a tak jde o problém, který vy-
chází právě z Autoimunity.
Imunita je vcelku široký pojem, protože v  podstatě každý 
náš orgán má jakousi obrannou funkci či určitou důležitou 
úlohu v těle. Některé orgány se starají zejména o vytváření 
celkové obranyschopnosti těla (jedná se například o lymfa-
tické orgány).
Celkově pak imunitní systém zajišťuje obranu těla proti cizo-
rodým látkám (například nechvalně známé toxiny), nebo pro-
ti škodlivým látkám vlastního těla, které jsou nějak pozmě-
něny (například nádorové buňky). Jde tedy o ochranu proti 
antigenům a patogenům.

KDE NAJDEME IMUNITNÍ SYSTÉM ČLOVĚKA?
Imunitu rozlišujeme na nespecifickou a  specifickou. Pojďme 
se na ni podívat.

NESPECIFICKÁ
Nespecifická, vrozená neboli přirozená imunita slouží v pří-
padě náhlého napadení těla viry a tvoří tak první obrannou 
linii (vnější/externí linie). Jedná se především o kůži a slizniční 
membrány. Funguje to tak, že receptory na povrchu buněk 
imunitního systému dokážou zalarmovat typické molekuly, 
které jsou na povrchu bakterií. Velkou roli zde hrají fagocyty, 
které pohlcují škodlivé cizorodé látky. Přirozená imunita tak 
zahrnuje látkovou i buněčnou imunitu. Zpravidla je dostaču-
jící pro to, aby zachytila infekci, než se „přejde“ na adaptivní 
imunitu.

Žaludek
Brání patogenům, aby pronikly do  těla, díky kyselosti žalu-
dečních šťáv.

Bílé krvinky
Ty mají schopnost fagocytózy a obsahují fagocyty. Jedná se 
o obranné buňky imunitního systému, které pohlcují škodlivi-
ny a cizorodé částice.

Interferony
Tak nazýváme proteiny, které byly napadeny viry, a jsou buň-
kami uvolňovány. Tak nedochází k jejich množení.

Kůže
Je to primární mechanická bariéra, bránící patogenům dostat 
se do těla. Vylučuje vlastní antibakteriální látky, jako jsou ne-
nasycené mastné kyseliny či kyselina mléčná.

Sliznice
Možná jste již slyšeli, o tzv. „slizničním imunitním systému“, 
díky kterému sliznice taktéž brání proniknutí patogenům. Jde 
o obranu proti infekcím.

Komplement
Komplementovaný soubor je složen přibližně ze 40 sérových 
a membránových glykoproteinů. Odstraňuje imunokomplexy 
a přitahuje fagocytující buňky na místo, které bylo napadeno 
mikroorganismem. Fagocytující buňky nesou na  svém povr-
chu receptory, které reagují na  komplement. Laicky řečeno 
jde o takový alarm v těle.

Zánět
Toto je jev, při kterém se děje vícero nespecifických imunit-
ních reakcí. Rozpoznáte ho dle Ruboru (zarudnutí místa po-
stiženého zánětem), Tumnoru (otoku), Caloru (horkost v mís-
tě zánětu), Doloru (bolesti) a  Functio laesa (neboli poruchy 
funkce). Tento poslední bod „porucha funkce“ je způsoben 
poškozením tkáně, kdy v postiženém orgánu zánětem dochá-
zí k útlumu jeho aktivity, nebo k poruše krevního a lymfatic-
kého oběhu.

SPECIFICKÁ
Specifickou, adaptivní, získanou, chcete-li vnitřní/interní imu-
nitu obstarávají lymfocyty, což jsou druhé nejpočetnější typy 
bílých krvinek. Přichází do hry tehdy, kdy infekce prostoupí 
do těla a je zachycena speciálními antigenními imunorecepto-
ry. To aktivuje T – buňky, které se dále dělí, a během 3–7 dnů 
dochází k „odpovědi“ na infekci neboli k léčbě. Tato získaná 
imunita má schopnost pamatovat si, a proto nastane-li tato 
situace v budoucnu, je reakce mnohem rychlejší. To nazývá-
me imunologická paměť. Skládá se tedy z buněčné imunity  
(T – lymfocyty) a humorální – látkové imunity (B – lymfocyty). 
Získaná imunita má důležitou schopnost – tvoří protilátky, 
jako odpověď pro všechny viry.
Umíme je dále rozlišovat:

T – lymfocyty
Dozrávají v Thymusu (brzlíku), odkud se bere jejich název. 
Jako imunokompetentní buňky hrají klíčovou roli pro to, 
aby naše imunita měla správný chod. Ničí cizorodé buňky 
v těle, ale také vlastní nádorové buňky či virové. Starají se 
o buněčnou imunitu, která popohání B – lymfocyty k práci. 
T – lymfocyty dále dělíme na Cytotoxické T-lymfocyty (ničí 
buňky s antigeny či buňky transplantovaných orgánů), Po-
mocné T-lymfocyty (stimulují další bílé krvinky k práci; dělí 
se na Th1 a Th2, a vylučují cytokiny), a na Regulační T-lym-
focyty (mají schopnost imunosuprese neboli potlačování 
imunity).

B – lymfocyty
Ty nám slouží k  látkové imunitě tím, že vyrábějí protilát-
ky na škodliviny v těle. Jedná se o 15 % z celkové populace 
lymfocytů. Antigen působí na imunoblasty, které se dále dělí 
na paměťové buňky (reagují na opakovaný styk s antigenem – 
například při očkování) a na plasmatické buňky (ty produkují 
protilátky na specifický antigen).
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 Skvělá chuť Skvělá chuť
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CO OVLIVŇUJE  
IMUNITU?
Jednak je to civilizační faktor 
aneb to, jaký životní styl vede-
me. Zda jsme neustále ve stresu, 
anebo jakou potravu přijímáme 
(z hlediska jejího složení a také 
zastoupení chemie). Dále se jed-
ná o životní prostředí a úroveň 
jeho znečištění, ve kterém žije-
me. Nebo jde dokonce i o míru 
radioaktivního záření a rentge-
nového záření kolem nás. To na-
padá kostní dřeň a celkově ničí 
náš imunitní systém. Poruše-
nou imunitou zvyšujeme riziko 
nejen snadného onemocnění 
chřipkou či angínou, ale i  větší 
možnost výskytu alergií a  ek-
zémů či rakoviny (tělo nemá 
schopnost ničit nádorové buň-
ky, jako když imunita funguje).

OČKOVÁNÍ
S  imunitou úzce souvisí očko-
vání. Je tedy potřeba si o něm 
něco říci. Zároveň je to první 
tip v  tom, jak vyzrát nad ne-
duhy, které se o  nás mohou 
pokoušet – obzvláště takto ze 
začátku jara. 

CO JE TO OČKOVÁNÍ?
Očkování lze také jinak nazvat 
jako Imunizace. Což je záměr-
né zvyšování obranyschopnos-
ti našeho organismu.
To lze provést buď tak, že se 
do  těla aplikuje vakcinace 
neboli oslabený původce ne-
moci. Tělo si pak samo vytvo-
ří protilátku na  tuto infikaci. 
Jedná se tedy o  preventivní 
očkování, tzv. Aktivní imuni-
zaci.
Nebo se nám dostane očková-
ní v podobě séra, které je složeno již z protilátek. V tako-
vém případě se jedná o Pasivní imunizaci.

CO MUSÍ SPLŇOVAT OČKOVÁNÍ
Jak již bylo uvedeno, jedná se o látku (imunizační agens), 
kterou dáváme do těla, aby navodila imunitu proti určité 
specifické chorobě. Správná vakcína musí být účinná, ale 
zároveň neškodná. Musí se vždy vybrat vhodný antigen tak, 
aby pro tělo navodil protektivní (ochrannou) imunitu vůči 
nemoci. Jedná-li se o  bakterie a  viry, tak se vybírá sérum 
či antigenní látka i  podle toho, o  jaké území (kde žijete) 
se jedná. Pro dostatečnou imunitní odpověď se do vakcín 
přidává také tzv. Adjuvans, což je chemická látka, která po-
siluje působnost.

KDYŽ NÁS TRÁPÍ  
ALERGIE
Zvláštní kapitolu při povídání 
o  imunitě tvoří alergie. Aler-
gie je onemocnění, které nás 
může zaskočit prakticky kdy-
koliv. U někoho se projeví v ra-
ném dětství, u dalšího až třeba 
po  čtyřicátém roce. Pokud pat-
říte do skupiny těch, které tohle 
onemocnění trápí, nikdy není 
pozdě začít s chorobou bojovat. 
Podívejme se tedy postupně, jak 
vyhrát nad atopickým ekzémem 
i jak zvládnout alergii na mléko 
či lepek… 

ATOPICKÝ EKZÉM
Zcela specifickou formou aler-
gie je atopický ekzém, zánětlivé 
a  svědivé kožní onemocnění, 
které postihuje především děti 
krátce po narození nebo v prv-
ním roce života, může se ale 
objevit i  u  dospělých. Dispozi-
ce jsou dány zčásti geneticky, 
propuknutí AE však zásadně 
ovlivňuje péče o pokožku dítěte 
v prvních měsících života. 
Kůže malých dětí je mnohem 
tenčí než u  dospělého, přesto 
má zásadní ochrannou funkci. 
Přítomnost vody v kožních buň-
kách posiluje funkci bariéry, při 
vysychání kůže dochází k  její-
mu narušení, ztrátě vody a tím 
ke  snazšímu proniknutí alerge-
nů z vnějšího prostředí. 

LÉKY PŘI  
LÉČBĚ EKZÉMU
Tím se pomalu dostáváme 
k  tomu, jak atopický ekzém 
léčit…

ÚLEVOVÝMI LÉKY 
Přinášejí úlevu v podobě snížení svědění, silného zarudnu-
tí. Preventivní s protizánětlivým účinkem – tyto léky brání 
rozvoji alergické reakce, o  jejich užitečnosti a  vhodnosti 
rozhoduje vždy lékař – alergolog s kožním odborníkem.
Výborným pomocníkem je v  tomto ohledu konopná kos-
metika. Při léčbě atopického ekzému s  ní dosahujeme 
výborných výsledků. A proč je tomu tak? Vyrábí se z ko-
nopného oleje, lisovaného z  konopných semínek. Ten 
obsahuje nenasycené mastné kyseliny, chlorofyl a vzácné 
minerální látky.
Konopná kosmetika hydratuje a  vyživuje pokožku, má 
zklidňující účinky a je zcela hypoalergenní. Pomáhá rege-
nerovat pokožku, dokáže také vyrovnávat přirozené pH 
pokožky. Umí ulevovat od  bolesti a  další výhodou je, že 
se dá snadno kombinovat s dalšími rostlinnými extrakty.

Očkování lze také jinak 
nazvat jako Imunizace. 

Což je záměrné zvyšování 
obranyschopnosti našeho 

organismu.



REISHI combi PM 
(Ganoderma) 90 cps

Vyrábí: PURUS-MEDA, s. r. o.
Doplňky stravy jsou dostupné ve vybraných lékárnách, internetovém obchodě www.purusmeda.cz  
nebo je možné objednat na tel.: 516 499 667 případně e-mailu obchod@purusmeda.cz.
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Doplněk stravy Reishi combi PM obsahuje extrakt (výta-
žek) houby Reishi, který obsahuje ideální množství 40 %  
polysacharidů. Pro podporu komplexního účinku je dopl-
něn o mletou houbu Reishi. Díky tomu dodává organizmu 
vysoce ceněné, prospěšné složky, které se podílejí na při-
rozené obranyschopnosti (imunitě).

Reishi je vhodným doplňkem pomáhajícím:

 harmonizovat imunitní systém, 
 udržovat normální oběhový systém 
 a normální hladinu cholesterolu.

Celoroční restart  
organizmu

 
vzáCné houby pro vaši imunitu, srdCe a Cévy

CoRdyCEPS extra PM 
v balení 60 nebo 120 cps

Cordyceps extra PM s dvojnásobným obsahem účin-
ných látek z houby housenice čínské. Výtažek z houby 
má vysoký obsah 40 % polysacharidů. Představuje 
bohatý zdroj tělu prospěšných látek, vitamíny, mine-
rály a důležité aminokyseliny pro posílení oslabené-
ho a vyčerpaného organizmu. 
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PROMAŠŤOVACÍMI 
KRÉMY 
Péče o  suchou kůži je nej-
důležitější. Pravidelným 
promašťováním kůže zlep-
šíme její funkce. Podaří-li 
se stav kůže zlepšit pomocí 
tzv. promašťovacích kré-
mů a  mastí, obyčejně se 
podstatně zlepší i  ekzém. 
Spotřeba promašťovacích 
krémů a  mastí při správ-
né léčbě je poměrně vel-
ká. Promašťovací krémy 
vtíráme několikrát denně 
do zdravé i postižené kůže, 
ale vždy jen tolik, kolik se 
vstřebá. Na  kůži nesmějí 
výrazně zůstat přebytečné 
nánosy. Pod silnou vrstvou krému nebo masti se kůže přehří-
vá, špatně dýchá a  stupňuje se svědění. Důležitá zásada je: 
čím méně krému a čím častěji, tím lépe.

ZEVNÍMI HORMONÁLNÍMI LÉKY 
Tzv. lokálními kortikoidy – tyto léky by měly být až tím nejzaz-
ším řešením ve chvíli, kde méně invazivní řešení selže. Využí-
váme jejich rychlý protizánětlivý a protisvědivý účinek. Neléčí 
onemocnění, ale pouze ho zklidňují, a  to jen po dobu, kdy 
je pacient používá. Používáme je jen v době největšího zhor-
šení  ekzému  a  k  překonání kritických obtíží. Jakmile se  ek-
zém  zlepší, ihned hormonální lék vysazujeme a  vracíme se 
k osvědčeným udržovacím lékům a zvláčňujícím mastem. Této 
léčbě říkáme intervalová, protože hormonální léčbu vždy 
na několik dnů přerušujeme a používáme jiný, nekortikoidní 
lék. Pauza v hormonální léčbě by měla být nejméně tak dlou-
há, jak dlouho jsme hormonální lék používali. Jsme mnohem 

raději, když je dvojnásob-
ná. Je vhodné si přesně 
značit do  kalendáře, kdy 
používáte kortikoidní krém 
nebo mast. V  praxi to na-
příklad znamená, že 3 dny 
použiji hormonální lék a 6 
dnů ošetřuji jiným způso-
bem. Kortikoidní preparát 
aplikujeme 1–2x denně, 
přesně jen na místa akutní-
ho zánětu, která jsou zaru-
dlá a  zduřelá. Ošetřujeme 
především na  noc, ale až 
po  vstřebání zvláčňujícího 
krému (asi za  půl hodi-
ny po  promaštění). Volbu 
konkrétního léku je nutné 
ponechat na kožním lékaři, 

který při doporučení musí vzít v úvahu věk pacienta, rozsah 
a lokalitu ošetřované plochy, typ a stádium ekzému, eventu-
ální druhotnou infekci a typ kůže pacienta.

NESNÁŠENLIVOST LAKTÓZY
Nesnášenlivost laktózy (mléčného cukru) je méně známou 
poruchou – ve střední Evropě jí trpí maximálně 10–20 % oby-
vatel, přičemž mnoho případů zůstává neodhaleno. Snížená 
schopnost trávit laktózu je způsobena sníženou tvorbou en-
zymu zvaného laktáza v tenkém střevě. Problém se týká ze-
jména dospělých lidí, u malých dětí je vzácný.
Pokud tělo neumí trávit laktózu, může se to projevovat prů-
jmy, nadýmáním a nevolností. Jak tyto potíže řešit?
Chronický průjem  způsobený nesnášenlivostí laktózy vzniká 
na základě následujícího mechanismu: Laktáza, enzym štěpí-
cí v tenkém střevě cukr z mléčných výrobků (laktózu), může 
být za  určitých okolností zastoupena v  těle v  příliš malém 

Zcela specifickou formou alergie 
je atopický ekzém, zánětlivé 
a svědivé kožní onemocnění, 

které postihuje především 
děti krátce po narození nebo 

v prvním roce života, může se 
ale objevit i u dospělých. 
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množství. Nerozštěpený cukr je pak ve  střevě nadbytečný 
a  přispívá ke  kvasným procesům. Střevo se nevstřebanou 
laktózu pokouší naředit, čímž vzniká průjem. Ten může mít 
různou intenzitu v závislosti na množství laktázy, kterou tělo 
vyprodukuje. Doprovázet ho mohou křeče, bolesti břicha 
a nadýmání.

PROČ TĚLO NESPOLUPRACUJE 
Příliš nízkou hladinu trávicího enzymu zvaného laktáza mo-
hou způsobovat tyto faktory:
• genetika (mutace genu, který brání tělu vytvářet laktá-

zu),
• předčasný porod (v organismu nedonošených dětí se zpo-

čátku nevytváří dostatek enzymu, ale s věkem se situace 
může zlepšovat),

• poškození sliznice střeva (například vlivem nemocí či uží-
vání léků),

• chronická onemocnění (celiakie, syndrom dráždivého 
střeva, cystická fibróza, Crohnova nemoc).

HLEDEJTE VINÍKA 
Příznaky nesnášenlivosti laktózy se objevují obvykle do 2 ho-
din po požití mléčných výrobků. Ne vždy se však vyskytnou 
ve stejné míře. Různé druhy a množství produktů vyrobených 
z mléka mohou působit na organismus odlišně. Zkuste proto 
vypozorovat, které konkrétní výrobky jsou příčinou vašich po-
tíží a těm se pak vyhýbejte.
Mléko a mléčné produkty, například jogurty, měkké sýry, tva-
roh či zmrzlina, jsou hlavním zdrojem laktózy. Méně nápadná 
je ovšem laktóza, která se může skrývat v některých druzích 
pečiva, instantních polévkách, koktejlech, sušenkách či salá-
tových zálivkách. Pokud tedy trpíte průjmy, které souvisejí 
s  nesnášenlivostí laktózy, věnujte čas čtení etiket na  zboží. 
Sledujte složení výrobků či jídel, která konzumujete. Naštěstí 
již je na trhu poměrně dost bezlaktózových výrobků, může-
te si tedy dopřát jak třeba bezlaktózové mléko, tak i jogurt, 
nebo sýr, které chutnají stejně, ale nebudou způsobovat žád-
né problémy. Další možností je užívat trávicí enzym – laktázu 
– ve formě doplňků stravy, které vám pomohou mléko lépe 
trávit.

ALERGIE NA BÍLKOVINU  
KRAVSKÉHO MLÉKA (ABKM) 

Pokud hovoříme o laktózové intoleranci, měli bychom zmínit 
i alergii na bílkovinu kravského mléka, která patří mezi nej-
častější potravinové alergie v kojeneckém věku. Tato alergie 

postihuje 2 až 5 % kojenců. Prakticky veškerá ABKM vzniká 
ještě v prvním roce života – hovoří se o 95 % všech ABKM bez 
ohledu na poctivé kojení. Většinou ustupuje do cca 3 let věku 
(až u 90 % dětí) a děti poté tolerují kravské mléko bez obtíží. 
U některých kojenců s ABKM se může projevit při zavádění 
nemléčných příkrmů alergie i na další potraviny.

ALERGIE NA LEPEK
Dnešní medicína má léky na nejrůznější druhy nemocí, ale lék 
na celiakii stále nalezen nebyl. Bezlepková dieta je tak jediná 
cesta ke snášenlivosti celiakie. Diagnóza této nemoci s sebou 
přináší celou řadu omezení. Z počátku není vůbec jednoduché 
přejít k „čisté“ bezlepkové dietě, ale díky podpoře rodiny i spo-
lečnosti je dnes jednodušší toto počáteční období zvládnout.

JAK POZNÁM, ŽE JSEM CELIAK?

Kromě klasické formy celiakie, která postihuje asi jen desetinu 
pacientů, jsou i další formy s odlišným průběhem. Je opravdu 
těžké některé z nich rozeznat. Mezi projevy klasické celiakie 
patří např. průjem, nadýmání, ztráta hmotnosti, bolesti bři-
cha, zvracení a nevolnost. U dětí dochází také k rozmrzelosti, 
únavě a svalové slabosti.

JAK ZAČÍT S BEZLEPKOVOU DIETOU?
Vnímejte tuto změnu pozitivně – bezlepková dieta je 
zkouškou silné vůle. V dnešní době ji volí nejen nemocní 
lidé, ale i lidé, kteří chtějí žít zdravějším životním stylem 
a upravit si jídelníček. V první řadě je třeba si uvědomit, 
že jde především o vaše zdraví. Bezlepkovou dietu nemu-
síte chápat jako nutné zlo, ale třeba jako pozitivní změnu 
životního stylu, která se stává moderní záležitostí.
 Dál jezte svá oblíbená jídla – bojíte se, že přijdete o vět-
šinu svých oblíbených pochoutek? Výrobci potravin však 
na  celiaky již pamatují a  snaží se vyrábět své produkty 
i v bezlepkové variantě – a to při zachování stejné chuti.
 Odstraňte lákadla – není jednoduché držet dietu, když 
všude kolem vás je spousta lákadel. Pro snadnější zvykání 
na nový režim si zakoupené bezlepkové potraviny uložte 
do vyhrazené skříňky či šuplíku. Snáze tak odoláte poku-
šení.
 Zapojte celou rodinu – požádejte rodinu o  spolupráci 
a zamezte tak dvojímu vaření. Příkladem je zahušťování 

2.

3.

4.

1.
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omáček či polévek pouze bezlepkovou moukou. Rodině 
takováto nepatrná změna také velmi prospěje.
 Upřednostňujte přírodu – nakupujte potraviny v přírod-
ním stavu, používejte v kuchyni častěji přirozené bezlep-
kové potraviny, jako jsou kukuřice, pohanka, rýže, jáhly, 
sója, luštěniny, brambory či výrobky z nich. 
 Pozorně čtěte etikety – dávejte přednost balenému zboží, 
kde musí být vždy uvedeno přesné složení.  Zdroje lepku 
se přidávají do potravin jako separační a zahušťovací pro-
středek. Bezlepkové výrobky naleznete označené speciál-
ním symbolem přeškrtnutého klásku. 
 Snídaně je základ! – v posledních desetiletích se v Česku 
významně změnil styl snídaně. Lidé začali dávat přednost 
cereáliím. Vyslyšeli tak slova lékařů. Zvýšili přísun vlákniny 
a podpořili správnou činnost zažívacího systému. Cereálie 
si může samozřejmě dopřát i celiak.

ZPÁTKY DO MINULOSTI – ANEB VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Dříve se do vakcín přidávalo stopové množství rtuti ve slou-
čenině. Díky tomu nedocházelo k množení bakterií, naopak 
– zneškodňovala zbytky virů. Na začátku 90. let se však tato 
příměs přestala užívat v Evropské unii, v USA a mnoha dalších 
zemích, jelikož některé výsledky testů poukazovaly na mož-
nou toxičnost, přestože rtuť likvidovala meningitidu, viry dět-
ské obrny, hepatitidu typu B či tetanus.
Vůbec úplně první očkování se odehrálo v  Číně, kde lékaři 
zkoušeli očkovat proti planým neštovicím. Dělali to poněkud 
bizarním způsobem, kdy rozdrtili strupy pravých neštovic 
na prášek. To s sebou přinášelo velké riziko, že nemoc u pacien-
ta skutečně propukne. Avšak i tak se metoda šířila dál po světě 
a z Turecka si ji do Anglie roku 1721 odvezla Lady Mary Wort-
ley Montagu. Později, roku 1796, anglický lékař Edward Jenner 
přišel na  to, že může použít kravské neštovice, které způso-
bují mírnější onemocnění. Zakladatel imunologie a mikrobio-
logie, francouzský vědec Louis Pasteur, pak v druhé polovině 
19. století popsal základy imunizace, definoval postup pro pří-
pravu vakcíny, a dokonce jich i několik sám vyrobil. První očko-
vání a zároveň potvrzení účinnosti provedl v roce 1870, proti 
anthraxu. A o trochu později proběhlo první očkování člověka 
proti vzteklině, s velkým úspěchem, roku 1885.

JAK ZATOČIT S JARNÍMI NEDUHY
Pokud se na  to podíváme kolem a kolem, tak onemocnění, 
jako je chřipka či angína, jsou virového či bakteriálního typu. 
Proto nejlepší prevencí je udržovat naši imunitu v kondici. Sa-
mostatně jsme se těmto nemocem věnovali již v předchozích 
vydáních, proto se dnes podíváme na to, jak posílit imunitu 
a předejít jarním neduhům. Nikdo nechce s příchodem prv-
ních slunečních paprsků zalézt do postele. Buďte připraveni 
a posilujte svou imunitu celoročně.
Má-li někdo oslabenou imunitu, znamená to, že je přirozená 
obranyschopnost narušená a  snadněji podléháme infekcím. 
V těle se tvoří záněty a má to vliv dokonce i na psychiku. Ta je 
ze všech těch častých nemocí a nachlazení unavená. Ke konci 
článku pak vzpomeňme něco, co pohladí i na duši. To ale až 
později. Při vážné poruše imunitního systému může dochá-
zet také k nižší tvorbě bílých krvinek. A z úvodního odstavce 
o tom, co je to imunita a jak pracuje, již víme, že to je hodně 
špatně. Očkování je proti hlavním nemocem a je to stále do-
cela radikální zásah do těla. Proto zkuste hledat i alternativní 
kroky, jak se ubránit a postarat se o své tělo.

Otužování 
Pro začátek zvolíme docela odvážný způsob, avšak účinný. Ten, 
kdo se otužuje, nebo provádí ledové koupele v ledu či si dává 
jen studenou sprchu, tvoří tělu návyk na chladnější prostředí. 
Proto potom, když se trochu ochladí, nebudete ihned nemocní. 
To se týká i přetopených místností a horkého suchého vzduchu. 
Když pak vyjdete ven, jistěže vás ovane studený vítr a vy hned 
lehnete s paralenem a čajem na nočním stolku do postele.

Oblečení
Tak a  tady si můžeme kapánek protiřečit. Samozřejmě platí, že 
člověk by se měl dobře a teple oblékat. Tak, aby neměl holá záda 
a netáhlo mu na ledviny. Avšak oblékat, ne se navlékat. To dělá-
me zejména u malých dětí, aniž bychom si uvědomovali, že jim tím 
můžeme škodit v tvorbě správné imunity. Když nezmrznete vy, ne-
umrzne ani to dítě. Určitě jej teple oblečte, ale ne tak, aby se vařilo 
ve vlastní šťávě. Můžete si všimnout při návštěvě některých z chlad-
nějších zemí, že tady děti nikterak navlečené nechodí a jsou zdravé.

Odpočinek
Tento bod je důležitý jak pro naše tělo, tak pro naši psychi-
ku. Pravidelný spánek, čas pro sebe samotné a relaxování jsou 
nezbytnou součástí toho, jak podpoříte svou imunitu. Přepra-
covanost, únava, stres, deprese a smutek – to vše vzniká, když 
dostatečně neodpočíváme a jen se někam honíme. A jak jsme 
uvedli hned na začátku, toto je jeden z faktorů, které ovlivňují 
funkčnost imunity – životní styl a to, jak žijeme.

Vitamíny a minerály
Nejvíce tělu prospěšné jsou známé vitamíny B, C, D a E. Ty by-
chom do těla měli dostávat přirozeně bohatou, čerstvou a svěží 
stravou. Nic smaženého ještě vitamíny nepřineslo. Z minerálů jsou 
nám pak potřebné železo, selen, hořčík a zinek. Pokud nevíte, jak 
na to, můžete si pořídit doplňky stravy v podobě tabletek. Navíc 
pak budete mít krásné vlasy, nehty a pleť. Avšak vitamíny a mi-
nerály naleznete také v ovoci, zelenině či v  luštěninách. Nesmí 
chybět také strava bohatá na ryby, libové maso, vejce a ořechy.

Choďte ven a hýbejte se
Pohyb je všeobecně prospěšný. Opět jak pro naše tělo a kondici, tak 
pro naši hlavu, aby se vyčistila. Avšak teď nemáme na mysli jen sport 
a posilovnu. Pohyb slouží navíc jako prevence pro kardiovaskulární 
onemocnění. Velmi prospěšná je chůze. Tělo je v pohybu, trénuje 
se, ale nikterak extrémně se nenamáhá, hlava přichází na jiné myš-
lenky a do těla se uvolňují endorfiny – hormony štěstí. Navíc čerstvý 
vzduch k dobré imunitě také potřebujeme. Pamatujete si, kolikrát 
naše babičky i přesto, že jsme byli jako malí třeba nachlazení, řekly, 
že se jde na 20 minut na procházku? „Vyvětrat se.“ 

Probiotika
Podávají se běžně například v době, kdy máme angínu a musíme 
užívat antibiotika. Avšak mohou být předepsána i normálně, bez 
nemoci. Působí na  rovnováhu střevní mikroflóry a nejčastěji se 
jedná o mléčné bakterie rodů Lactobacillus. Najdete je tak třeba 
i v jogurtu. Avšak u mléčných výrobků jde o tzv. Pasivní probiotika 
a ta nemají až takový vliv na změny v prostředí organismu. Kdež-
to Aktivní probiotika jsou schopna výrazně ovlivnit metabolické 
procesy. Blahodárně působí na nežádoucí enzymatické projevy, 
podporují přirozený metabolismus a imunitu, napomáhají k rych-
lejšímu hojení a zabraňují vytváření toxických látek.

IMUNITA PRO MYSL
No, a nakonec slíbený speciální tip, který jsme prohodili „mezi řečí“ 
někde uprostřed článku. Jedná se o to, jak posílit svou psychickou 
imunitu (a zároveň tento způsob má taktéž vliv na fyzickou strán-
ku člověka). Protože tam, kde je mysl unavená, tělo uvadá a nemoci 
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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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jako by měly dveře dokořán. Jen zdravá mysl se umí zdárně poprat 
s neduhy a ubrání své fyzické tělo. Je i dokázáno, že ti pacienti, kteří 
jsou větší optimisté a staví se k závažným nemocem „s úsměvem“, 
jsou úspěšnější ve své léčbě. O jaký zázrak se s vámi tedy chci podělit?

AROMATERAPIE
Aromaterapie je prospěšná jak pro tělo, tak pro mysl. Vůně éteric-
kých olejů mají vliv na naši psychiku a umí pohladit na duši, uklid-
nit pošramocené nervy, napětí či zlost. Působí však blahodárně 
také na tělo. Proto se používají zředěné k masážím či do koupelí. 
Avšak i samotnou jejich „inhalací“ tím, že se z aroma lampy roz-
voní po vašem obydlí, umějí působit jako prevence pro nachlaze-
ní, migrény a další nemoci.
Udělejme si menší přehled:
Duševní pohoda a  energie: eukalyptus, levandule, grapefruit, 
máta, fenykl, heřmánek
Krásné vlasy: kopřiva, máta, levandule, tymián, lemongrass, roz-
marýn, tea tree, cedrové dřevo
Pleť a hojení: avokádo, ricinový olej, jojoba, mandlový olej, heř-
mánek, měsíček, aloe vera
Pobodání hmyzem: heřmánek, měsíček, aloe vera
Proti stresu: pomeranč, citron, máta, tea tree, levandule, růže
Pro krásu: skořice, koriandr, heřmánek, rooibos, fenykl, pampeliš-
ka, olivový olej, kokosový olej

NEZAPOMEŇTE NA BYLINKY A HOUBY 
Náš imunitní systém nám rozhodně poděkuje, pokud mu dopře-
jeme nějakou přírodní podporu. V tropických lesích Amazonie na-
jdeme léčebnou liánu s několika zajímavými názvy – Kočičí dráp, 
Vilcacora či Uňa de Gato. Její silné působení na náš imunitní sys-
tém znaly již tradiční indiánské kmeny této oblasti. I my ji dnes 
využíváme v přírodním léčitelství. Působí velmi dobře na stimulaci 
funkcí imunitního systému. Vstřebává novotvary v těle jako jsou 
cysty, myomy, uzlíky na štítné žláze. Má silné protizánětlivé účin-
ky. Je vhodná i u chronického únavového syndromu. Další liánou 
s nádherně červenými plody, kterou si můžeme pěstovat i na na-
šich zahradách, je  Klanopraška čínská. Její pozitivní působení 
na náš nervový systém snižuje stresové reakce v organismu, a tím 
i posiluje celkovou imunitu. Posiluje imunitní systém, funkce jater, 
uvolňuje křeče, zlepšuje dýchání a zrak.
Skvělým pomocníkem je také houba Čaga sibiřská, jiným názvem 
Rezavec šikmý (Inonotus obliquus), která patří mezi nejléčivější 
medicinální houby. Obsahuje živiny, zejména Betaglukany, které 
zvyšují počet a kvalitu bílých krvinek tím, že podporují tvorbu lym-
focytů, monocytů, neutrofilů, bazofilů a eozinofilů. Prostřednic-
tví kvalitních bílých krvinek může organismus lépe bojovat proti 
virům, bakteriím, různým toxinům, zánětům a plísním. Medicinál-
ní houby jsou jeden z mála přírodních prostředků, který dokáže 
velmi účinně působit proti toxickým plísním v organismu. Je pova-
žována za vynikající houbu, která dokáže udržovat v rovnováze 
tělesné „čchi“ a duchovní auru, podporovat zdravý imunitní sys-
tém, pomáhat při celkové detoxikaci a fungovat jako adaptogen, 
který pomáhá tělu v boji s účinky stresu.
Extrakt z  houby Reishi neboli lesklokorky lesklé  harmonizuje 
imunitní systém, pomáhá udržovat normální stav oběhové sou-
stavy a hladinu cholesterolu v krvi. Výhodou je, že nemá vedlejší 
účinky (jedinou kontraindikací je kombinace s  imunosupresivy). 
Ačkoli před více než 2000 lety nebylo známé složení Reishi, vy-
užívali ji obyvatelé Asie k léčení mnoha zdravotních obtíží. Díky 
svým účinkům dostala tehdy přízvisko „houba nesmrtelnosti“. 
O jejích účincích a vlivu na zdraví člověka a jejím využití existuje 

řada historických psaných pramenů. Reishi je zmiňována i v „her-
báři“ Shen Nong Ben Cao Jing, jenž je datován do doby vládnutí 
východní dynastie Han, tj. do období 25−220 n. l. Tato kniha byla 
průběžně aktualizovaná a doplňovaná tak, že do sebe inkorporo-
vala další objevené možnosti využití Reishi. Písemné zmínky týka-
jící se Reishi jsou samozřejmě k nalezení i v dalších textech, např. 
Ben Cao Gang Mu. „Západní“ svět „objevil“ Reishi až v roce 1781, 
kdy byla popsána Williamem Curtisem. Současná medicína však 
houbu stále přehlíží a opomíjí, ale i to se postupně mění a od cca 
60. let 20. století se provádí mnoho pokusů, výzkumů i klinických 
studií, které potvrzují to, co znali lidé již před tisíci lety.
Houba housenice čínská představuje bohatý zdroj tělu pro-
spěšných látek, vitamíny, minerály a důležité aminokyseliny. 
Šišák bajkalský, jehož účinky vhodně doplňuje extrakt z kořene 
Kudzu je také skvělým doplňkem při podporu imunity. Jedná se 
o starou recepturu tradiční čínské medicíny s komplexním efek-
tem na celý organizmus. Rostlina je původem z Asie – roste zejmé-
na v Číně a v oblasti Bajkalu. U nás se volně v přírodě nevyskytuje, 
ale stále častěji se pěstuje na zahradách a farmách pro své jedi-
nečné vlastnosti. Název byliny vznikl podle jejích šišatých plodů.
Pro farmaceutické účely se zpracovává tříletý kořen rostliny, který na-
pomáhá k posílení imunitního systému, jedná se totiž o velmi silný 
antioxidant. V čínské medicíně je šišák bajkalský tradičně využíván 
k očistě organismu a posílení imunity, ochraňuje a regeneruje játra 
a ledviny. Rostlina také patří k silným adaptogenům, což znamená, že 
vyrovnává odchylky organismu od normálu. Harmonizuje krevní tlak, 
zejména v případě hypertenze, tlumí srdeční arytmie, snižuje hladinu 
krevního cholesterolu, vyrovnává činnost štítné žlázy, žlučníku.
Jde doslova o pověstnou bylinu – například ruské dívky a ženy 
nosí kousek suchého kořínku při sobě a věří, že svého manžela 
nebo milence ochrání před svody jiných žen. Kořen Šišáku baj-
kalského přispívá k normálnímu stavu svalů a kloubů.

ESENCIÁLNÍ OLEJE PRO ZDRAVÍ A IMUNITU
Kromě aromaterapie pak můžete esenciální oleje užívat (koncen-
trované) také pro vaše zdraví a imunitu a vyhnout se tak jarním 
neduhům, jako je angína, chřipka či nachlazení. Lze je „inhalo-
vat“ přes aroma lampu, potírat s nimi oblast spánků, hrudi a čela, 
nebo pod nosem, použít je na masáž či do koupele. Které to jsou?
Chřipka a angína
Tea tree, eukalyptus, heřmánek, měsíček
Ucpaný nos a dutiny
Máta, tea tree, eukalyptus, smrk, borovice, šalvěj
Nachlazené ledviny a močový měchýř
Černý pepř, zázvor, kafr, tea tree, jalovec, rozmarýn, geránium, 
kadidlo
Suchý kašel
Anýz, fenykl, olivový olej, tymián
Nachlazení
Levandule, eukalyptus, mandarinka, pomeranč, lněný a sezamo-
vý olej, mandlový olej
Mějte na paměti prosím, že éterické vonné oleje se neaplikují jako 
čistý koncentrát na kůži. Mohly by vás popálit, způsobit alergii 
či podráždit pokožku. Kvůli jejich intenzitě a síle je vždy ředíme 
s dalšími nosnými oleji či s vodou. 
Nosné oleje pro vytvoření koncentrátu: slunečnicový, mandlový, oli-
vový, jojobový, diktamový, hroznový, mandlový či avokádový olej.
Přeji všem, aby cesta za kvalitní imunitou byla provoněna esenci-
álními olejíčky, protkaná krásně barevnou a chutnou stravou, a co 
nejvíce strávená venku na  čerstvém vzduchu. Dokud můžeme, 
starejme se o sebe.
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Somavedic?
Když život zachraňuje…
První měsíce roku vždy slouží k bilancování. Co se nám povedlo, co nikoliv 
a jak v životě půjdeme dál. Možná bychom letos svůj život mohli pořešit 
trošku jinak. Méně se honit, minimálně stresovat a žít trochu více v pohodě 

a s tím vším by nám mohl pomoci Somavedic...

Přístroj, o kterým už si chvíli vyprávíme, ale možná je na čase si zase připomenout pár důležitých věcí 
a  popovídat s tím, kdo přístroji dal život. S panem Ivanem Rybjanským, veskrze pragmatický člověk. 
Zároveň ale člověk, který vynalezl přístroj, který přináší naději tisícům lidí. Ale pojďme pěkně popořádku...

Když naděje už příliš nezbývá...
Příběh, který stál na začátku velkého objevu, vlastně nezačal vůbec hezky.  Před dvaceti lety ležel Ivan 
Rybjanský v nemocnici a do zpěvu mu rozhodně nebylo. Trpěl agresivní formou lupénky, později se 
přidal zánět slinivky a lékaři nad ním zlomili hůl – pouze mu taktně oznámili, že mu na téhle planetě 
již mnoho dní nezbývá. „Zajímavé bylo, že když jsem tehdy ležel v nemocnici a rodina se se mnou při-
šla rozloučit, moje máti se usmívala. Ona, která je přitom černá kronika a ze všeho je vždy vyplašená. 
Později mi přiznala, že potkala nějakou kartářku, která jí řekla: rozvede se, onemocní, bude skoro na 
umření, neumře, naopak se z toho vzpamatuje, najde si novou paní a bude mít ještě syna. Všechno se to 
splnilo,“ vzpomíná dnes již s úsměvem. Právě tato krajní zkušenost přivedla Ivana Rybjanského do zcela 
jiných vod alternativní medicíny a tyto zdánlivě nespojitelné světy začal propojovat. „I  ty neviditelné 
jemnohmotné energie se dají spočítat s přesností na desetiny procent a  všechno má přesně svůj mate-
maticko-fyzikální model. Z tohoto titulu již chápu, proč mě ten nahoře, když to řeknu takhle, donutil 
studovat matematiku a fyziku. Je to pro mě dnes velká výhoda.“
Jedna z   věcí, na které při svém objevování přišel, byla skutečnost, že při uzdravování jsou důležité 
takzvané biozóny. „Časem jsem narazil na pana Popelku, jenž uzdravoval pomocí speciálních přístrojů 
podobných těm našim dnešním. Ale on má ty stroječky založené na elektrofrekvencích – pouští do nich 
určité frekvence, které škodlivé zóny vyruší. Problém je, že geopatogenní zóny se často kříží, takže je 
tam těch frekvencí mnohem víc. Proto jsem mu do toho přístroje začal přidávat různé kameny. A asi po 
roce a půl mi jedna léčitelka poradila: Dej tam jenom kameny, bude to perfektní.“ Takhle nějak vznikl 
Somavedic. Jde o jakousi destičku s připevněnými drahými kameny do tvaru pyramidy, které jsou zalité 
v českém skle ze světoznámé lindavské sklárny Ajeto. Díky sklu u kamenů nedojde k  mechanickému 
znečištění, a tak se minerály mohou soustředit na svou práci. Přístroj je navíc připojen do elektřiny kvůli 
uzemnění a odvádění škodlivin – proto je v něm ještě špetka mědi, platiny a zlata.  Přístroj má „kosmic-
ký“ tvar, což je důležité kvůli rotaci energie. Velmi důležitou vlastností přístroje je to, že odstraní volné 
radikály, které způsobují oxidační stres a mnoho civilizačních onemocnění jako je Parkinsonova choro-
ba, Aizhamer, ale i třeba onkologická onemocnění. Volné radikály jde jednoduše zjistit testem z moči 
a stejně jednoduše lze zjisti, že přes noc dokáže Somavedic radikály z moči odbourat.

Jak to ale celé funguje?
 Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost tuto 
vibraci vyzařovat do okolního prostředí, a tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o minerálech, ale 
i o všem ostatním. Právě u kamenů je tato energie nebývale silná, z čehož do jisté míry vychází i  jejich 
léčebné využití, které se ale obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů. Například na elek-
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trosmog a geopatogenní zóny dobře funguje černý turmalín. Jenže Somavedic v sobě takových kame-
nů ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen na principu řízeného uvolnění jejich energie. 
Pokud totiž konkrétní minerály v určitém přesném rozestavení necháme působit ve společné korelaci, 
dokážou vzájemně se podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná o geopa-
togenní zóny či jiné vlivy, jež taktéž vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes již měřitelné po-
mocí biorezonančních přístrojů a  těchto poznatků výrobce využívá pro optimální funkci Somavedicu.  
Co tedy můžeme od Somavedicu, jehož název se skládá ze slov soma, neboli tělo a vedic, neboli indické 
učení čekat? Přístroj má podle Ivana Rybjanského silné detoxikační účinky, což nemusí být zpočátku 
příjemné. Člověk může mít třeba problém usnout, bolí ho hlava a podobně. Pak to ale začne… „V první 
fázi se určitě zlepší kvalita spánku, tak po týdnu. U dětí prakticky okamžitě, ty nemají přece jen takové 
zátěže. V další fázi se začne tělo zbavovat parazitů a  energetických bloků, zprůchodňuje se lymfatický 
systém – v této fázi může člověk prodělat něco jako chřipku,“ vysvětluje tvůrce, jak probíhá „ladění“ 
frekvencí a rušení škodlivých zón, ať už těch ze Země, nebo vln z elektroniky. „Po nějaké době je člověk 
klidnější, má víc energie, nadhledu. Dostane se do větší harmonie a naladí se na jiné frekvence. Každý 
Somavedic je v podstatě originál a  na každého působí trochu jinak. Souvisí to i s jeho osudovou ces-
tou,“ vysvětluje netradiční konstruktér.
 A může Somavedic pomoct i  člověku, jenž je jemnohmotnými energiemi či spiritualitou nepolíben 
a v nic takové ho nevěří? Ivan Rybjanský si je tak jistý tím, co dělá, že každému říká: Vydržte s hodno-
cením měsíc, pak mi to můžete vrátit. Dosud se mu z víc než dvanácti tisíc kusů vrátilo méně než třicet. 

Děti díky Somavedicu
 Samozřejmě mě napadlo, zda by tento přístroj nemohl pomoci ženám v těhotenství, které jsou často 
ve stresu, mají obavy a kdybychom je dokázali pozitivně vyladit, průběh těhotenství by mohl být mno-
hem příjemnější. „To máte pravdu“, říká Ivan Rybjanský. „Mnoho těhotných žen si u mě přístroj právě 
z těchto důvodů objednává. Ale ještě větším přínosem je přístroj v léčbě neplodnosti,“ dodává. „Máme 
již díky němu dvacet dětí,“ podotýká s úsměvem a vzpomíná na příhodu, kdy si jedna maminka, která 
již dlouho toužila po tom, aby otěhotněla, přišla koupit jeho přístroj. „Po měsíci mi ho vrátila, byla 
hrozně zklamaná, že nefunguje  a že samozřejmě neotěhotněla. A za další měsíc byla pro něj zpátky… 
Těhotná…“ A za tento zázrak se mohu i já zaručit. Byla jsem osobním svědkem, jak jedno neplodné 
manželství potkal zázrak…

www.somavedic.cz  info@somavedic.cz  731 173 591
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MÁTE BOLESTI
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V KLOUBECH?
BOLEST KLOUBŮ JE VELMI ČASTÝM A NEPŘÍJEMNÝM 
ZDRAVOTNÍM PROBLÉMEM. NEPOSTIHUJE JEN STARŠÍ LIDI, 
ALE TRÁPÍ TAKÉ MNOHO LIDÍ V MLADÉM VĚKU.
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BBolesti mohou být mírné nebo prudké, mohou vznikat náhle 
či pozvolna, mohou být stálé či se objevovat přechodně. Je 
také možné pozorovat změny intenzity bolestí či úlevu od bo-
lestí v určité poloze. Bolesti mohou být i „stěhovavé“.
Pokud jsou spolu s bolestí kloubů zaznamenány i projevy zá-
nětu, je nutné uvažovat o přítomnosti artritidy, či artrózy.
Bolesti mohou mít různou příčinu a k určení správné diagnózy 
je vyžadováno vyšetření lékařem.
Je zpravidla provedeno fyzikální vyšetření, laboratorní vyšet-
ření a vyšetření pomocí RTG nebo magnetické rezonance po-
stiženého kloubu.
Pro diagnostiku původu bolestí je rozhodující, zda bolesti 
kloubů vyzařují do okolní tkáně, jsou-li přítomny i v klidu, zda 
znemožňují spánek a zda se spolu s bolestmi objevuje ranní 
ztuhlost kloubů.
Je hodnocen vliv chladu a  tepla, specifických pohybů a  ně-
kterých léků. Je vhodné posoudit, zda má na bolest vliv také 
množství a skladba potravy.
Příčiny onemocnění způsobujících bolesti kloubů jsou různé. 
Bolesti kloubů lze rozdělit na vrozené a získané.

MEZI NEJČASTĚJŠÍ ZÍSKANÉ PŘÍČINY PATŘÍ:
n infekční – např. lymská borelióza či chřipka,
n zánětlivé – např. artritidy,
n degenerativní – např. artrózy,
n  endokrinní – např.  snížená funkce štítné 

žlázy,
n metabolické – např. dna,
n  neuropatické – např. diabetická 

neuropatie.

KDYŽ JE NA VINĚ 
ARTRÓZA… 
Za  bolest kloubů může 
z  velké části artróza. 
„Pokud není osteoart-
róza včas rozpoznána 
a  kvalitně léčena, dochá-
zí ke  zhoršování stavu 
a  k  zanícení kloubního 
pouzdra. Pokud zánět 
není uklidněn, přecházejí 
do kloubní tekutiny enzymy, 
které způsobují odbourá-
vání chrupavky,“ říkával vždy 
prof.  MUDr.  Milan Adam, DrSc., 
odborník v revmatologii a biochemii 
pojivových tkání.

OSTEOARTRÓZA  
POSTIHUJE AŽ 12 % POPULACE 
V  generaci 50letých je osteoartrózou po-
stiženo 80 % obyvatelstva. Sedmdesátníci 
a starší trpí osteoartrózou ve více než 90 %. 
Prvé osteoartrotické změny lze však zjistit 
již kolem 20. roku věku. Osteoartróza nej-
častěji postihuje: kyčelní klouby, kolenní 
klouby, malé klouby ruky a  nohy. Postih-
nout však může i  jiné klouby, kterých je 
ve vašem těle více než 100!

VŠECHNY VYMĚNIT NELZE
Při osteoartróze dochází k  destrukci kloubní chrupavky, ča-
sem se na ní objevují výrůstky (osteofyty). Postupně může být 
zničena. Bolest vychází z okolních tkání, samotná chrupavka 
nebolí, protože není protkána nervovými vlákny. Také pro-
to o svém onemocnění mnozí pacienti zprvu nevědí, přičemž 
toto stadium může trvat mnoho let.
Chrupavka nejprve ztrácí svou pevnost a pružnost, objevují 
se na ní drobné trhlinky a ztenčuje se. Obtíže postižený zjis-
tí ve chvíli, kdy není schopna plnit svou funkci a začnou být 
nepřirozeně zatěžovány okolní tkáně (kost, kloubní pouzdro, 

vazy, svalstvo).
Pokud není osteoartróza včas rozpozná-

na a  trvale a  kvalitně léčena, dochá-
zí ke  zhoršování stavu a  k  zanícení 

kloubního pouzdra. V  případě, 
že zánět není uklidněn, přechá-

zejí z něj do kloubní tekutiny 
enzymy, které způsobují od-
bourávání chrupavky. Tím 
zhoršují možnosti výživy 
buněk a  prohlubují artro-
tický proces, který vede 
k  ubývání chrupavkové 
hmoty. Jestliže se nepo-
daří chorobný proces za-
stavit, vytváří se nevhodná 

chrupavková hmota a  jsou 
postiženy i  další kloubní 

tkáně, zvláště pak kloubní 
kost. Ta se vlivem chorobného 

procesu rozpadá, klouby se de-
formují, trpí okolní svaly a vzniká 

takzvaná dekompenzovaná osteo-
artróza, jejíž léčení je již značně obtíž-

né a projevuje se velkými bolestmi i v klidu, 
zvláště v noci. Pak přichází na řadu chirur-
gické řešení s náhradou postiženého klou-
bu – totální endoprotéza. Je třeba vědět, 
že v  lidském těle je více než sto kloubů, 
které zajišťují jeho pohyblivost. I  při in-
stalaci umělého kloubu však máme v těle 
ještě mnoho dalších kloubů, které jsou již 
artrózou postiženy, ale všechny je vyměnit 
nelze. Regenerace kloubních tkání je nej-
důležitějším opatřením při léčbě osteoart-
rózy. To nelze zajistit jinak, než nastartová-
ním syntézy kloubního kolagenu.

Pouze pojivová tkáň dobře 
nasycená kolagenem s pevnou 

strukturou se může správně 
vyvíjet a mnohem lépe  
odolává přetěžování.

OSTEOARTRÓZU  
LZE VÝRAZNĚ OMEZIT 

Lze omezit až odstranit její pro-
jevy jako jsou ztuhlost a bo-
lest kloubů, drásoty (vrzání) 
kloubů, kloubní nestabilita, 

omezený rozsah pohybu klou-
bu, proteplení a otok kloubu 

a ztráta svalové hmoty.
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CO JE A CO NENÍ 
KLOUBNÍ VÝŽIVA?

Kolagen je hlavní bílkovinou pohybového aparátu, ale neupravený nemá žádnou 
biologickou aktivitu. Přesto je to právě kolagen, který se stal hlavní látkou vyživující buňky 

kostí, chrupavek a kloubů. Aby byl biologicky aktivní, musí být nejprve upraven. Jak?

www.orling.cz
bezplatná poradna 800 108 999

OD VÝZKUMU KOLAGENU KE KLOUBNÍ VÝŽIVĚ
Před rokem 1992 svět žádnou kloubní výživu, pečující o naše klouby 
zevnitř, neznal. Ta vznikla v roce 1992 na základě dlouholetého 
výzkumu prof. Adama, který je uznávaným vědcem v oboru 
revmatologie a molekulární biologie kolagenu. Prof. Adam dlouho 
zkoušel různé přírodní látky, které by podporovaly regeneraci 
pojivových tkání kloubů a jako tu nejúčinnější rozpoznal kolagenní 
peptidy, tedy vhodně upravený, enzymaticky naštěpený kolagen. 
Takto připravené kolagenní peptidy se prokazatelně do kloubů 
dostanou, přinášejí výživu a podporují regeneraci. Dnes už je to 
běžně známá věc, ale před třiceti lety nebyla.  Mezitím se kloubní 
výživa stala předmětem velkého celosvětového byznysu. Proč?

ZTRÁTA REGENERACE KLOUBŮ SNIŽUJE KVALITU ŽIVOTA
To proto, že omezuje pohyblivost, která je základní lidskou potřebou. 
Ne luxusní pohyblivost sportovců, ale pohyblivost potřebnou pro 
běžné lidské činnosti, třeba obstarání hygieny, oblékání, chůze atd. 
Na tyto lidi myslel prof. Adam, když hledal „něco“, co by zlepšilo stav 
bolavých kloubů a to způsobem denní samoléčby. „Něco“, co by mohl 
každý jednoduše užívat, neboť stárnutí a selhávání obnovy chrupavky 
se vyvíjí už od dvaceti let. Po čtyřicítce se poškození začne projevovat 
citlivostí na počasí, startovacími bolestmi po klidu, bolestmi při pohybu 
až po bolesti ve spánku. V padesáti letech osteoartrózou trpí už 
osmdesát procent populace a v sedmdesáti letech je to již devadesát 
procent. Osteoartróza je protivná a bolestivá choroba způsobená 
selháním obnovy chrupavky a dalších pojivových tkání, která trvá 
desítky let, ale neumírá se na ní.  Jak na ni?

DESÍTKY LET JE TŘEBA BOJOVAT O ZACHOVÁNÍ POHYBLIVOSTI
Jako užitečná se v tomto dlouhodobém boji ukázala skutečná 
kloubní výživa. Ale co lze považovat za účinnou kloubní výživu? 
Jsou to takové přípravky, které respektují odborné poznatky 

a obsahují látky a jejich dávkování ověřené vědeckým výzkumem. 
Mezi tyto, světovým vědeckým výzkumem ověřené látky, patří 
bioaktivní kolagenní peptidy, které nejprve rozpoznal jako účinné 
prof. Adam. Adam a další vědci prokázali a popsali průběh 
vstřebávání, distribuci a biologickou aktivitu kolagenních peptidů, 
které podporují množení buněk a zvyšují tvorku kolagenu o sto 
procent již za jedenáct dní. Tyto bioaktivní kolagenní peptidy 
Gelita získaly v roce 2018 tři významná ocenění - Winner Nutra 
Ingredients Awards 2018,  Food Ingredients South America 
Innovation Awards 2018 a Food Matters Live Awards 2018, které 
oceňují vliv kolagenních peptidů Gelita na zdraví pohybového 
aparátu a kůže lidí.  Bioaktivní kolagenní peptidy Gelita jsou zcela 
bezpečné a bezrizikové. Jako potvrzení o naprosté zdravotní 
bezpečnosti obdržely od FDA (Amerického úřadu pro kontrolu 
a schvalování léčiv) status GRAS (Všeobecně považované 
za bezpečné). Kde je najít?

GELADRINK PŘISPÍVÁ KE ZDRAVÍ KLOUBŮ
A právě tyto kolagenní peptidy, tedy speciálně upravenou 
kolagenní bílkovinu, která přispívá ke zdraví kostí a kloubů,
obsahuje první kloubní výživa Geladrink. Kolagenní peptidy 
i doplněk stravy Geladrink vznikly na základě dlouholetého 
výzkumu vědce kolagenisty prof. Adama. Geladrink, který obsahuje 
řadu dalších aktivních látek, jako jsou hyaluronát, chondroitin 
a glukosamin sulfáty, MSM, Boswellia serrata, vitamín C a řada 
dalších vitamínů a antioxidantů, je také držitelem prestižních 
doporučení odborných lékařských společností – České společnosti 
tělovýchovného lékařství, Společnosti pro pojivové tkáně 
a Ortopedicko-protetické společnosti České lékařské společnosti 
Jana Evangelisty Purkyně. Doplněk stravy Geladrink je spolehlivou
kloubní výživou s ověřenou účinností, která zlepšuje funkci 
a pohyblivost kloubů a přispívá ke zdraví kostí a kloubů.



KOLAGEN
Základní stavební bílkovinou tvořící pojivové tkáně pohybo-
vého aparátu je již zmíněný kolagen, který představuje 30 
procent všech tělních bílkovin a tvoří 70 procent sušiny kloub-
ních chrupavek. Kolagen je vláknitá, ve vodě nerozpustná bíl-
kovina, jejíž zásluhou naše těla, jež jsou ze 70 procent tvořena 
vodou, nejsou tekutá, resp. kapa lná.
Protože je obnova kolagenu energeticky velmi náročná, orga-
nismus se jí ve stárnutí vyhýbá. Proto je výhodné šetřit vlastní-
mu organismu metabolickou práci a kolagen v průběhu života 
doplňovat. 
Jedním z prvních vědců a  lékařů, kteří se zabývali vlivem ko-
lagenu na  zdraví pohybového aparátu lidí, byl již zmíněný 
prof. MUDr. Milan Adam, DrSc., přední světový odborník v rev-
matologii a biochemii pojiva a kolagenu. On se účastnil výzku-
mu vhodné struktury a  také vhod-
né aplikační formy – tedy tablety, 
kapsle, práškový nápoj. 
Jako první zjistil a popsal, že nejpří-
znivější vliv na bolesti kloubů při os-
teoartróze mají bioaktivní kolagenní 
peptidy s  molekulovou hmotností 
3000 daltonů. 
Bioaktivní kolagenní peptidy se 
vstřebávají až z 95 % a jsou biologic-
ky aktivní. Bylo zjištěno, že podporu-
jí množení buněk a již po 11 dnech 
zvyšují tvorbu vlastního kolagenu 
o 100 %. 
Je ovšem třeba vzít v  úvahu, jak 
dlouho byly klouby poškozovány 
a v jakém se nacházejí stavu. V kom-
plikovanějších případech je třeba 
vyčkat příznivého efektu, který se 
dle klinických studií a dlouhodobých 
klinických zkušeností dostavuje u 95 
procent pacientů.

JAK DLOUHO JE ZAPOTŘEBÍ 
KOLAGEN DODÁVAT?
Dle provedených studií má být dél-
ka léčby minimálně tři měsíce a pak 
může být až tříměsíční pauza, po kterou efekt přetrvává. Je-li 
však tendence k návratu příznaků po přerušení léčby, může být 
nezbytné trvalé podávání k udržení prospěšných účinků. 
V každém případě by podávání kolagenních peptidů mělo být:
• VČASNÉ – již od prvních příznaků nebo preventivní
• DLOUHODOBÉ – minimálně tříměsíční kúra

• PRAVIDELNĚ OPAKOVANÉ AŽ TRVALÉ – k podpoře trvalé 
výživy a regenerace kloubů

• DENNÍ DÁVKA – měla by být 3.000 až 10.000 mg kolagen-
ních peptidů, a to podle stupně poškození kloubů 

• Na počátku je nejvýhodnější dávka cca 10.000 mg denně, 
aby došlo k  co nejrychlejšímu nasycení pojivových tkání 
a nastartování regeneračních hojivých procesů

Dosud žádnou publikovanou studií nebylo prokázáno, že by 
nativní, tedy neštěpený, kolagen jakéhokoliv typu vyživoval 
chrupavky, vazy, šlachy, kloubní pouzdro, kosti a další pojivo-
vé tkáně. Nemůže tak být považován za složku napomáhající 
výživě kloubů. 
Hlavním faktorem ovlivňujícím vstřebávání a  biologickou do-
stupnost kolagenu nebyl původ kolagenu (hovězí, vepřový, rybí), 
ale hlavní vliv měl stupeň enzymatické hydrolýzy kolagenu. 

Bylo zjištěno, že kolagenní peptidy 
o  molekulové hmotnosti cca 3.000 
daltonů, a  to bez ohledu na  původ 
kolagenu, mají nejvyšší biologickou 
dostupnost a aktivitu. Vstupují do bu-
něk a podněcují jejich množení a tvor-
bu mladého kolagenu. Zvyšují tvorbu 
kolagenu o 100 % již za 11 dní.
Chrupavkové buňky produkují kol-
agen typu II, kostní buňky produkují 
kolagen typu I a III, kožní buňky pro-
dukují kolagen typu III atd. Kolage-
ny mohou být získávané z hovězích, 
vepřových, kuřecích a  rybích kostí 
a  kůží. Tyto kolageny se liší přede-
vším ve své primární struktuře. 
Kolageny vodních, mořských živo-
čichů obsahují méně prolinu a hyd-
roxyprolinu než kolageny savčí, 
a  to včetně lidského, neboť vodní 
živočichové nepotřebují tak pevné 
pojivové tkáně, kůži, chrupavky, 
kosti a páteř jako savci. Proto jsou 
rybí kosti také méně kalcifikované, 
jsou měkčí a jemnější. Je to z toho 
důvodu, že ryby a  mořští živoči-
chové se pohybují ve  vodě, která 

je nadnáší silou rovnající se jejich hmotnosti. Proto se pro 
výživu kostí, kloubů i kůže lidí rybí či mořské kolageny hodí 
méně, neboť obsahují méně hydroxyprolinu a prolinu, kte-
ré jsou důležité pro tvorbu pevné kolagenní trojšroubovice 
savců.  Nejvhodnější pro lidskou výživu jsou tedy kolageny 
původu savčího, hovězího či vepřového.
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Dosud žádnou 
publikovanou studií 
nebylo prokázáno, 
že by nativní, tedy 
neštěpený, kolagen 
jakéhokoliv typu 

vyživoval chrupavky, 
vazy, šlachy, kloubní 
pouzdro, kosti a další 

pojivové tkáně. 
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055
VLOŽKY
SKELET ANTIBACTERIAL

052
VLOŽKY 
ORTOPEDICKÉ

005
VLOŽKY ORTOPEDICKÉ 
S PATNÍM LŮŽKEM

Dopřejte svým nohám pohodlí! Naše anatomicky tvarované vložky 
nabízí komfort při dlouhodobém či nadměrném zatížení chodidel.

... VÍ Í... P   ...  

Cítíte 
často únavu
a bolest nohou?

K dostání v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb po celé ČR.
Prodej on-line: www.svorto.czK dostání v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb po celé ČR

nebo prodej on-line: www.svorto.cz e-se-s

KOŇSKÁ SÍLA 
PRO VAŠE 
KLOUBY

ZÁRUKA KVALITY A ÚČINNOSTI

Tradiční severoamerická 
receptura PRO KLOUBY

Unikátní receptura:

MSM Lignisul®  
organická sloučenina síry

značkové kolageny 
COLLYSS™ a CARTIDYSS™ 

vitamin C NUTRA-C™.

Efektivní řešení nejenom pro 
vaše klouby, ale i pro vaši 
krásu!
Vitamin C podporuje tvorbu kolagenu 
v kostech, chrupavkách i v kůži.

Ekonomicky výhodné balení 
na 6 měsíců.

215x140 sioux inzerce 2|2020.indd   2 27.02.20   11:25

Doplněk stravy v prášku
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RUKU V RUCE 
S JAREM 
PŘICHÁZÍ  

I JARNÍ VIRÓZY
PO DLOUHÉ ZIMĚ SNAD KAŽDÉHO POTĚŠÍ PRVNÍ JARNÍ PAPRSKY. VIDINA DELŠÍCH 

DNŮ, ROSTOUCÍCH TEPLOT A PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODY NÁS VŠAK MŮŽE POHLTIT 
NATOLIK, ŽE PŘECENÍME SVÉ SÍLY A PŘIVODÍME SI NEPŘÍJEMNÉ ZDRAVOTNÍ 

KOMPLIKACE. NA PŘELOMU ZIMY A JARA JE STÁLE JEŠTĚ POMĚRNĚ CHLADNO A PRÁVĚ 
V TOMTO PŘECHODOVÉM OBDOBÍ SE ŘADA VIRŮ RYCHLEJI ŠÍŘÍ. 
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PPo zimních měsících je navíc náš imunitní systém oslaben a je 
proto více náchylný k různým nemocem. Nejčastěji se jedná 
o opakované záněty horních cest dýchacích způsobené pře-
pínáním sil a špatně léčenými zimními virózami. Jak se před 
nimi chránit?

NASTARTUJTE TĚLO POSTUPNĚ
Příchod jara je pro mnoho lidí spojen s optimističtější nála-
dou, venkovními aktivitami jako je sport či práce na zahrádce 
a větším výdejem energie. Buďte však obezřetní a nepřetěžuj-
te své síly. Zimní období je totiž pro lidský organismus náročné. 
Oslabené tělo v přechodovém období lehce podléhá jarním 
virózám a i banální nachlazení může člověka velmi vyčerpat 
a způsobit přetrvávající únavu. To potvrzuje i MUDr. Michal 
Lazák, praktický lékař z Prahy: „Přelom zimy a  jara patří už 
od dob našich předků k zátěžovému období. Lidský organis-
mus byl po zimě oslabený, trpěl nedostat-
kem vitamínů a nekvalitní stravou obecně. 
Lze namítnout, že dnes je doba jiná, ale to 
je pravda pouze částečně. Většina z nás sice 
netrpí hladem a zimou, ale imunitní systém 
neošidíme výdobytky moderní doby. Nedo-
statek světla, vlhké a chladné počasí, rych-
lé střídání teplých a studených dnů, špatné 
stravovací návyky – to vše jsou faktory, kte-
ré naši imunitu oslabují. Imunitní systém 
dnešního člověka navíc nevyniká vysokou 
přirozenou odolností, protože není pravi-
delně trénován – žijeme v  pohodlí přetá-
pěných obydlí se suchým vzduchem, v kli-
matizovaných prostorách, nechodíme tolik 
pěšky a obecně trávíme málo času venku. 
Fyzická kondice průměrného konzumního 
člověka není nijak oslnivá. To vše způsobu-
je, že právě v období končící zimy dochází 
k epidemiím virových respiračních infekcí.“

NEPODCEŇUJTE LÉČBU VIRÓZ 
Kromě přepínání sil mohou za  jarními 
virózami stát také nedoléčené virózy ze 
zimního období. Rozhodně je nepřechá-
zejte a  snažte se je vždy dobře vyléčit, jinak si v  důsledku 
oslabeného imunitního systému přivodíte jejich časté opa-
kování. Vrací se vám pak například záněty dýchacích cest, 
které se obecně řadí k  nejčastěji se vyskytujícím onemoc-
něním po celém světě. Šíří se nejvíce právě v přechodových 
obdobích, tedy na jaře a na podzim. V ČR se jich v průběhu 
roku objeví až 5–6 miliónů. Dospělý člověk infekcí dýchacích 
cest onemocní v průměru 2x ročně, dítě v předškolním věku 
dokonce 4–5x za rok.

CHŘIPKOVÁ SEZÓNA VRCHOLÍ  
PŘED PŘÍCHODEM JARA
Mezi závažnější virová onemocnění, která nás mohou s pří-
chodem jara ohrozit, patří chřipka. Na rozdíl od nachlazení se 
chřipka projevuje vysokou horečkou, bolestí svalů a kloubů, 
mnohdy suchým dráždivým kašlem a celkovou silnou únavou. 
Lidský organismus, oslabený na konci zimy, je tak pro chřipko-
vé viry v tomto období živnou půdou. V České republice chřip-
kou onemocní každý rok statisíce obyvatel a na její následky 
zemře kolem 1 500 lidí ročně.

NEJÚČINNĚJŠÍ OCHRANOU JE PREVENCE
Účinná léčba virových respiračních onemocnění prakticky nee-
xistuje. Různými přípravky lze však zmírnit příznaky a urychlit 
průběh nemoci. Významnou roli hraje i prevence – pečlivá hygi-
ena, vyhýbání se přelidněným místům, nepřeceňování sil po ná-
ročné zimě. Na začátku jara si také dávejte pozor na zdánlivě 
teplé počasí a neodkládejte zimní oblečení příliš brzy. 

PREVENCE – POSILUJTE IMUNITU
Ideální prevencí je samozřejmě posílení imunitního systému. 
Jak toho nejlépe dosáhnout?
Pokud chceme posílit imunitu, měli bychom upravit svoji vý-
živu, být fyzicky přiměřeně aktivní, omezovat stresové situ-
ace a vhodným způsobem otužovat svůj organizmus. Přede-
vším v situacích, kdy máme sníženou obranyschopnost, jako 
je tomu teď po zimě, mají své nezastupitelné místo vitamíny, 

probiotika a enzymy. 
Probiotika příznivě ovlivňují střevní mik-
roflóru. Přijímat je můžeme jak ve  formě 
potravinových doplňků, tak i ve kvalitních 
mléčných výrobcích.
Vitamíny, které organizmus nevyrábí, 
a proto musíme dbát na  jejich pravidelný 
přísun, se stávají v  našem těle důležitou 
složkou enzymů. A bez enzymů by nemoh-
ly probíhat žádné biochemické procesy, 
bez nich by neexistoval život.
Některé enzymy v  našem těle modulují 
a řídí správné fungování imunity. Dokážou 
ji nastartovat, zvýšit její obranyschopnost 
a ve správný okamžik zase dovedou její ak-
tivitu utlumit. Udržují tak imunitní systém 
ve  zdravé rovnováze. Jestliže je ale naše 
imunita oslabena, podpoříme činnost en-
zymů, které řídí imunitní pochody v našem 
těle, dodáním obdobných enzymů zvenčí.
Podobným způsobem musíme doplňo-
vat i  vitamíny. Kromě ,céčka‘, jehož podíl 
na fungování imunity je lví, jsou podstatné 
i vitaminy skupiny B, vitamin A, D a E. Roz-
hodně však nesahejte po  těch nejlevněj-

ších, šumivých a s obrázkem, které prodávají v supermarketu. 
Raději se o těch správných poraďte v lékárně. 

NEZAPOMEŇTE NA BETAGLUKANY
Zapomenout nesmíme ani na betaglukany, čistě přírodní lát-
ky, které podporují imunitní systém, snižují hladinu choleste-
rolu a zvyšují vitalitu. 
Dostatečná preventivní denní dávka pro dospělou osobu by 
měla být 100–200 mg/den standardizovaného množství be-
taglukanu. Při nachlazení a jiných onemocněních samozřej-
mě i více. Velmi důležitá a opomíjená je čistota nabízeného 
betaglukanu. Za  kvalitní se považuje betaglukan od  70 % 
čistoty a výše. 
Na zdroji samotném moc nezáleží, protože když je betaglu-
kan dostatečně vyčištěn a v dostatečném množství, má rela-
tivně stejné účinky. Je tedy jedno, zda je získán z hub, kvasi-
nek, mořských řas nebo z obilí. 
Velmi důležité tedy je vybrat správný betaglukan. Dostanete 
ho v různých formách, je vhodný i pro děti od tří let ve formě 
želatinových bonbonů. 

Významnou 
roli hraje 

i prevence – 
pečlivá hygiena, 

vyhýbání se 
přelidněným 

místům, 
nepřeceňování 
sil po náročné 

zimě.
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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 vitaminu C než pomeranč a  jejž užívali dokonce ruští 
kosmonauti! 

NEZAPOMEŇTE NA ŽENŠEN
Pravý imunitní zázrak, to je ženšen. Účinky  ženšenu pravé-
ho jsou známy již více než 5000 let. Zápisy z tohoto období 
dokumentují, že tradiční čínská medicína používala tento ne-
obyčejný kořen jako zdroj vitality, síly, zdatnosti a dlouhého 
života. Již samotný název „ženšen“ znamená v čínštině „ko-
řen života“, v českém překladu také známý jako Všehoj.
Císařský lékař Li Shi Chen napsal: „Ženšen posiluje 5 životně 
důležitých orgánů: játra, srdce, slezinu, plíce a  ledviny, pro-
tože harmonizuje energii Yin a Yang. Posiluje energii a krev. 
Ženšen zklidňuje ducha a zahání strach. Je to mocné sedati-
vum vědomí („Shen”). Jeho dlouhodobé užívání posiluje or-
ganismus a prodlužuje trvání života.“
Existuje více druhů ženšenu, například americký, pětilistý, ja-
ponský nebo sibiřský. Žádný z nich ovšem nelze nazývat v už-
ším slova smyslu ženšenem.  A žádný z nich nemá prokázané 
stejné účinky jako ženšen pravý, vypěstovaný v Koreji. Když 
byla ještě Korea jednou z provincií Číny, byla tato výjimečná 
kvalita vyhrazena jen pro čínského císaře. Jeho lékaři mu pře-
depisovali ženšenovou kúru nejvyšší kvality pouze z korejské 
provincie.
Ženšen pravý obsahuje na 180 silně účinných látek, které se 
nazývají saponiny.
Jedinečnost ženšenu pravého je v tom, že všechny tyto látky 
jsou účinné, žádná z nich není jedovatá a jejich účinky se vzá-
jemně vyvažují tak, že společně naplňují definici adaptogenu. 
Tato kombinace se nevyskytuje u žádné jiné rostliny. Ženšen 
pravý patří k  nejstudovanějším rostlinám na  světě, a  proto 
existuje enormní množství vědecké literatury pojednávající 
o jeho působení na lidský organismus i zvířata.

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. 

ZÁZRAK JMÉNEM KOZÍ KOLOSTRUM
Že nevíte, o  čem mluvíme? Je to přitom velice jednoduché. 
Tento nápad za nás v podstatě vymyslela sama matka příro-
da. O vhodnosti mateřského mléka pro lidský organismus už 
jsme jistě slyšeli, ale fakt, že prvotní mlezivo dokáže u mláďat 
savců zajistit pevné zdraví do budoucího života, už tolik zná-
mý není. A  přitom jde vlastně jenom o  jednoduchý proces, 

kdy mládě saje mléko od maminky a tím naprosto jednodu-
chou cestou získává veškeré potřebné látky pro budování své 
obranyschopnosti. Kozí kolostrum je tedy produkt z kozího 
mleziva. Kozí mlezivo není v podstatě nic extra složitého, ale 
přesto jde o unikátní tekutinu. Mlezivo vylučují samice koz 
ihned po tom, co se jim narodí kůzle. Kozí kolostrum v kon-
centrované formě obsahuje velkou řadu biologicky aktivních 
látek, jako jsou například imunoglobuliny, laktoferin, cytosi-
ny, vitamíny, biominerály, speciální antibakteriální a antiviro-
vé látky, růstové faktory, interferon a řadu dalších. Optimali-
zuje tedy přirozený obranný systém organismu. Tím pomáhá 
při udržení správné funkce imunitního systému při intenzivní 
námaze organismu. 

ZNÁTE HLÍVU  
ÚSTŘIČNOU?
Hlíva ústřičná pa-
tří mezi houby, 
které dokážou 
lidské tělo nejen 
nasytit, ale dát mu 
i  spousty velmi 
potřebných látek. 
Jedná se o  houbu, která je 
v  podstatě nejzdravější ze 
všech. Svědčí o tom i fakt, že 
vzniklo velké množství různých přípravků, jejichž základem je 
právě hlíva ústřičná. 
Nejvíce ceněné jsou především vitamíny, jež hlíva ústřičná ob-
sahuje. Jedná se o řadu vitamínů B a vitamíny K, D a C. Z dal-
ších látek jmenujme draslík, fosfor, zinek, sodík anebo selen, 
bor a jód. Vynikající jsou i beta1, 3 glukany. Zapomenout by-
chom neměli ani na mevinolin, steroly, mastné kyseliny a chi-
tosan. Jestliže hlívu ústřičnou zařadíte do vašeho jídelníčku, 
určitě se to projeví v krátké době – budete se cítit mnohem 
příjemněji a s vaším imunitním systémem udělá zázraky. 

A CO KDYŽ UŽ CHŘIPKA ZAÚTOČÍ?
Chřipka se objevuje náhle, typická je při ní vysoká teplota až 
k 40 °C, zimnice, bolest hlavy, svalů a kloubů, suchý a dráždivý 
kašel a celková únava. Podobné symptomy má i skupina viróz 
označovaných jako nachlazení. Stejně jako u chřipky je provází 
únava, zvýšená teplota, která ale většinou nepřesahuje 38 °C, 
bolest hlavy, svalů a také rýma, kašel nebo pálení v hrdle. 
 „Nemoci z  nachlazení jsou ve  své podstatě banální virová 
onemocnění s minimem rizik a rychlým průběhem, zpravidla 
s  úzdravou do  7–10 dnů. Naopak chřipka je závažné one-

mocnění s  výrazně těžším průběhem, které 
je vysoce rizikové zejména pro oslabené 

jedince – chronicky nemocné, malé děti 
a  seniory. Při chřipce se nezřídka mo-
hou vyskytnout i život ohrožující kom-
plikace,“ říká MUDr. Michal Lazák.
Samoléčbu je vhodné nasadit u  mír-

ného či středně těžkého průběhu 
nachlazení a chřipky. V obou přípa-
dech je důležité především tlume-
ní příznaků, tělesný i  duševní klid, 

dostatečné množství tekutin, lehká 
strava doplněná o vitaminy, zejména 

vitamin C.
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VV  češtině to tak nevyzní: Lázně jsou prostě lázně. I  An-
gličané, Francouzi a  Němci pro ně mají svá jména – ale 
všichni vědí, co to je, když se řekne Spa. A mnozí z nich 
místo "lázně" klidně řeknou "spa". Je to památka na časy, 
kdy v Evropě nebylo slavnější léčebné místo než malé měs-
tečko Spa v úzkém údolí belgických Arden. O léčebné síle 
jeho pramenů se vědělo už za časů starověkého Říma. Ale 
záhy po jeho pádu Spa už zase nikdo neznal, a tak ho mu-
sel v sedmém století znovu objevit biskup Remacle. Snad 
už od té doby se zdejší pramen Sauveniere chlubí otiskem 
jeho nohy. Slávu Spa však založili až králové a  šlechtici, 
kteří putovali za zdejšími železitými vodami od šestnácté-
ho století. Lidé se sem sjíždějí z celého světa dodnes.

CO ZNAMENÁ SPA?
Tento pojem se zavedl pro procedury a  kúry přímo spo-
jené s  vodou. Jakákoliv procedura spojená s  vodou je 
vlastně SPA procedura. Nejčastější podobou jsou koupele, 
minerální koupele, perličkové, uvolňující olejové, koupe-
le s květinami a tichou hudbou, aroma koupele, ale také 
sprchy, vichy sprcha. Nabízejí se různé formy terapií, při 
kterých se využívá voda, zaměřené na léčení, relaxaci, od-
počinek, zlepšení kondice organizmu či pokožky.  Při spa 
terapii se také používají různé produkty s cíleným zamě-
řením na zdraví, krásu, mládí a pohodu. Například esenci-
ální oleje, bylinky, jíly, různé přísady, obklady, sůl z moře 
a mořské produkty. Dobrý pocit, uvolnění, důkladné ošet-
ření těla a obličeje jsou hlavní zbraně SPA. 
Podle zaměření a procedur můžeme najít různé spa pro-
vozy, nejčastěji jsou to termální lázně (ThermalSPA), nebo 

mořské lázně (thalassoSPA). SPA provozy se také rozdělují 
podle místa provozu, day spa, resort spa, destination spa. 
V rámci wellness provozu můžeme najít různé spa proce-
dury, například hand spa, hair spa, foot spa aj., kdy se při 
ošetření používá voda, vodní terapie.

WELLNESS VERSUS LÁZNĚ – CO JE LEPŠÍ?
Co si vybrat? Wellness nebo lázně? Základní rozdíl mezi 
lázeňskými (spa) procedurami a wellness je v druhu léčeb-
ných prostředků a  rozdílném přístupu (léčení následků/
prevence).
Lázeňské procedury jsou vedeny odbornými pracovníky 
(lékaři) a procedury jsou zaměřeny na  léčbu konkrétních 
zdravotních problémů. K  léčbě jsou využívány přírodní 

zdroje. Tzv. balneologická léčba zahrnuje např. elektroléč-
bu, vodoléčbu, fototerapii, uhličitou terapii, pitné režimy 
minerálních vod apod. Neznamená to ale, že byste nemoh-
li do  lázní přijet za  wellness procedurami nebo že byste 
se jim měli vyhýbat, když jste zdraví jako řípa. Naopak 
můžete využít některý z  preventivních programů, které 
lázně nabízejí, a  absolvovat třeba preventivní lékařskou 
prohlídku, která má za  cíl odhalit potenciální zdravotní 
obtíže. Současně díky bohatým přírodním zdrojům mohou 
lázně zprostředkovat širší nabídku relaxačních procedur. 
Lázně poskytují placené wellness procedury s využitím ter-
málních pramenů (např. suchá uhličitá koupel, speciální 
bahenní zábaly, inhalace minerálních vod). Když si tedy 
zvolíte wellness pobyt právě v lázních, vedle relaxu svému 
organismu dopřejete i léčebné kúry.

WELLNESS PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Wellness programy jsou zaměřeny převážně na prevenci. 
Provozovatelé wellness programů nejsou vázáni řadou zá-
konných povinností jako provozovatelé lázeňských proce-
dur. U wellness programů není nutná přítomnost lékařů, 
wellness pobyty nejsou předepisovány lékaři a nehradí je 
zdravotní pojišťovny. Jak vyplývá již ze samotné definice 
slova wellness (zdravý životní styl, být a  cítit se zdravě), 
wellness procedury jsou zaměřené na  zdokonalení fyzic-
ké zdatnosti a pohyb, odbourání stresu, odpočinek, uvol-
nění. O  wellness centrech se v  knize "Wellness, moder-
ní trendy hotelnictví" píše: "Wellness centra lze rozdělit 
na  sportovní zařízení, spa či relaxační centra a beauty či 
kosmetický salón. Hotelová sportovní zařízení zahrnují 

v první řadě posilovnu, dále plavecký bazén, tenisový kurt, 
kurt na squash, hrací plochu pro pétanque, golfové hřiště, 
různá hřiště pro kolektivní hry aj. Spa/relaxační centrum je 
jistou alternativou k provozu lázeňského charakteru, ale 
nejedná se zde o  prostory pro léčbu pomocí přírodních 
léčivých zdrojů, nýbrž o komplex relaxačních a regenerač-
ních zařízení, která zahrnují bazén, hydromasážní zaříze-
ní, masážní salón, saunu, solárium, parní lázeň aj.”
Luxusní wellness nabízejí jak specializované čtyř i  pěti 
hvězdičkové hotely, tak lázeňská střediska, vybavená velmi 
kvalitními wellness centry. Spa hotely mají velkou nabídku 
nadstandardních služeb, jako je kosmetika, kadeřnictví, 
manikúra, pedikúra a moderní přístrojové procedury. Dů-
raz se klade také na výborné kulinářské či kulturní zážitky. 

Co si vybrat? Wellness nebo lázně? Základní rozdíl mezi 
lázeňskými (spa) procedurami a wellness je v druhu léčebných 
prostředků a rozdílném přístupu (léčení následků/prevence).

Lázeňské procedury jsou vedeny odbornými pracovníky 
(lékaři) a procedury jsou zaměřeny na léčbu konkrétních 

zdravotních problémů.
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Luxusní wellness pobyty se za-
měřují zejména na  exkluzivní 
wellness, relaxační a  pěstící 
procedury. 

PESTRÁ NABÍDKA  
HOTELŮ
Wellness hotely nabízejí širokou 
a nápaditou nabídku relaxačních 
pobytů, ale důležitá je i lokalita. 
Co vám budou platné špičkové 
služby, když vás bude rušit huče-
ní dálnice nebo se budete z oken 
dívat na  rozsvícené sídliště. Na-
štěstí u luxusních wellness hote-
lů takové nepříjemnosti nehrozí. 
Nacházejí se na  nejrůznějších 
typech míst a lokalit – v lázních, 
kde by je člověk čekal asi nejspí-
še, na  malebných historických 
místech, ale také na horách. Mi-
lovníkům romantiky vycházejí 
vstříc hotely ležící zcela na  sa-
motě, uprostřed lesů, kde mů-
žete svůj wellness pobyt spojit 
s  procházkami kouzelným oko-
lím hotelu a podle libosti využít doplňkový sportovní či adre-
nalinový program. A  pokud se vám podaří objevit wellness 
hotel, který své luxusní pokoje vybudoval v prastarých zdech, 
z nichž dýchá duch historie, pak bude vaše touha po wellness 
zážitcích s luxusním ubytováním, a  především po romantice 
uspokojena dokonale. 

WELLNESS PROGRAMY
Některé wellness programy se 
zaměřují na revitalizaci lidské-
ho zdraví a mysli, na to, jak se 
cítit lépe a  energičtěji. Další 
se zabývají cíli, jako je pře-
stat kouřit, zhubnout, nebo 
zahrnují fitness. Mezi tradiční 
osvědčené wellness kúry řa-
díme bazén s  masážní lavicí 
a  tryskami, vodním chrličem 
a protiproudem, whirpool, kla-
sické masáže nebo masáže lá-
vovými kameny, finskou saunu, 
parní lázeň, solnou jeskyni, fit-
ness přístroje, víceúčelové posi-
lovací věže, běhací pás – chod-
ník, ergometry, infrasaunu, 
zábaly a peeling. To všechno je 
samozřejmá klasika v  takzva-
ných suchých nebo mokrých 
zónách. Velmi známé a oblíbe-
né jsou také thajské masáže, 
ať už tradiční relaxační, nebo 
olejová, aromatická, masáž 
Thai Nirvana, masáže různých 

částí těla, Hilot, Shiatsu nebo masáž „čtyř rukou“. Další 
oblíbenou procedurou ve všech wellness a spa provozech 
je například i masáž bylinnými váčky, které se kvůli různě 
intenzivnímu „přitiskávání“ horkých bylinných váčků říká 
masáž bylinnými razítky. Znovuobjeveným rituálem pro 
detoxikaci a revitalizaci organismu člověka se stala masáž 
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Milovníkům romantiky 
vycházejí vstříc hotely 
ležící zcela na samotě, 

uprostřed lesů, kde můžete 
svůj wellness pobyt spojit 
s procházkami kouzelným 

okolím hotelu a podle 
libosti využít doplňkový 
sportovní či adrenalinový 

program.



KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PRO DĚTI 

Potíže pohybového aparátu
Onemocnění gynekologická, neurologická 

onkologická a kožní

www.lazneprodeti.cz

Lázně Bělohrad a.s., Rašínova 152, 507 81 Lázně Bělohrad
info@lazneprodeti.cz | tel.: 493 767 380
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himalájskou solí. Tato ozdravná procedura dokáže efek-
tivně zbavit člověka bolesti svalů a  zlepšit krevní oběh. 
Znalci dokonce doporučují masáž himalájskou solí jako 
součást ošetření zeštíhlujících kúr. Luxusní procedurou je 
například i  fidžijská masáž horkými mořskými lasturami, 
které napodobují plynulý pohyb vln na  mořském pobře-
ží. Důkladné prohřátí svalstva napomáhá odstranit bolesti 
zad a  šíje, rytmická masáž 
navozuje harmonii a klid.

ZKRÁŠLUJÍCÍ  
KOSMETICKÉ  
ZÁKROKY
Do  wellness pronikly i  kos-
metické přístrojové zákro-
ky, které si můžete dopřát 
třeba i při pobytu v hotelo-
vém studiu. Jde například 
o  kavitaci (liposukce ultra-
zvukem) nebo o  tripolární 
radiofrekvenci, která před-
stavuje jemnou a  ohledu-
plnou alternativu k  plastic-
kým operacím. Dá se použít 
na  každý typ kůže. Účinky 
regenerace kolagenu a  od-
bourání tuku jsou klinicky 
prokázány. Je to neinvaziv-
ní metoda pro vypínání po-
kožky, remodelaci kontur 
těla i  obličeje. Vyhlazení, 

zpevnění a  regenerace kolagenu pokožky bez jakýchkoli 
injekcí, chirurgických zákroků či nutnosti rekonvalescence 
nebyly nikdy snazší a rychlejší. Zákrok je ambulantní, ne-
invazivní, bezpečný a naprosto bezbolestný. Je variantou 
liposukce – operace na  odstranění tukových rezerv. Tva-
ruje tělo a  zmenšuje obvod na  místech, kde má dispozi-
ce k  ukládání tuků, redukuje uložený tuk, jemné vrásky, 

zlepšuje vzhled pokožky za-
sažené celulitidou, reduku-
je “druhou bradu“ a  strie. 
Radiofrekvence je vhodná 
pro všechny tělesné partie, 
na  povadlé oblasti na  krku 
a obličeji, na ochablou kůži 
na  břiše, pažích a  stehnech 
a  na  místech, na  nichž se 
objevuje celulitida.
Wellness hotely, včetně těch 
lázeňských,  nabízejí ještě 
daleko širší paletu služeb, 
záleží jen na vašem přání. Co 
takhle romantika ve  dvou? 
Koho by nepotěšilo napří-
klad privátní gurmánské 
menu při svíčkách, společná 
aroma masáž, koupel ve  ví-
řivce nebo soukromé chvíle 
pod jemným teplým tro-
pickým deštěm… Ale jistě 
vás budou lákat i  procedu-
ry, které patří do  wellness 
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Novým trendem je 
zážitkové saunování 

s ceremoniály a rituály.
Teplá voda v mnohých 
vyvolává pocit relaxace. 

Při proceduře watsu 
pracuje vyškolený terapeut 
s klientem ve vodě tak, aby 

s ním byl v maximální 
možné míře v harmonii. 



JODOBROMOVÝ ZÁZRAK
5 dní / 4 noci

Cena od 
6 170 Kč

DENNÍ LÁZNĚ

LÁZEŇSKÁ KLASIKA ......... cena pro Vás: 500 Kč
Klasická masáž částečná / Rašelinová koupel

DEN PLNÝ ZDRAVÍ .......... cena pro Vás: 1000 Kč
Jodobromová koupel / Klasická masáž rozšířená / Uhličitá koupel plynná / Bazén

Lázeňský dům Perla   |   recepce@lednicelazne.cz   |   +420 519 304 811

www.lednicelazne.cz

CYKLOWELLNESS
4 dny / 3 noci

Cena od 
5 240 Kč

~ novinka ~
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REGENERACE TĚLA
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teprve několik let a mnozí z nás o nich 
ještě nic neví. 

WATSU – VODNÍ TERAPIE 
Teplá voda v mnohých vyvolává pocit re-
laxace. Při proceduře watsu pracuje vy-
školený terapeut s klientem ve vodě tak, 
aby s  ním byl v  maximální možné míře 
v harmonii. Vše probíhá tak, že terapeut 
klienta houpe a  kolébá na  vodní hladi-
ně, současně ho protahuje, zejména dol-
ní a horní končetiny. 
Zapojuje také taneční prvky a  posuny. 
Voda má pozitivní účinky na  naši psy-
chickou kondici. Pobyt ve  vodě je pro 
nás přirozený a  příjemný, voda a  re-
laxace v  ní působí tak, že snižuje stres 
a  všechny jeho projevy (bolesti, depre-
se, sklíčenost, disharmonie organismu) 
a  působí také na  chronické bolesti. 
Úspěšně se používá nejen v rehabilitaci. 
Posiluje svaly a zvyšuje pružnost a oheb-
nost. Watsu je příjemná spa procedura 
pro zlepšení celkového zdravotního sta-
vu, psychického i fyzického.
Jaké jsou blahodárné účinky watsu? 
Uvolňuje zablokovanou páteř, která tla-
čí na nervy, které pak negativně ovlivňu-
jí a namáhají jednotlivé orgány. Pomocí 
watsu dochází k  postupnému a  nená-
silnému uvolňování celé páteře. Tím se 
uvolní zablokované meridiány, tedy ka-
nály, kterými v lidském těle proudí ener-
gie. Orientální Watsu je praktikováno 
po  celém světě. Řada lidí, kteří watsu 
vyzkoušeli, tvrdí, že jsou po této terapii 
mnohem více odpočinutí než kdykoliv 
jindy.

JAPONSKÉ MASÁŽE
Náročná klientela si v poslední době ob-
líbila japonskou masáž Kobido, což je 
exkluzivní rituální liftingová masáž obličeje s  okamžitě 
viditelnými výsledky. Je to jedna z  nejúčinnějších metod 
přírodní léčby směřujících ke zlepšení stavu pokožky a mi-
nimalizaci procesu stárnutí. Tato unikátní procedura byla 
zavedena v  roce 1472 v  Japonsku, kdy si ji dopřávala sa-
motná císařovna. Masáž Kobido vyhlazuje vrásky, zlepšu-
je pružnost pokožky, zjemňuje ji a zanechává dokonalou. 
Navíc má úžasné relaxační účinky a  pomáhá odbourávat 
bolesti hlavy. 
Velmi poptávanou je i energetická Reiki masáž (japonský 
léčebný systém pomocí předávání energie) nebo Shiatsu 
(japonská akupresurní masáž obnovující přirozený tok vi-
tální energie). Unikátem je japonská tlakohnětná masáž 
Yumeiho, která vznikla výběrem z mnoha různých metod 
z  Japonska, Číny a dalších zemí. Masáž se provádí v  leh-
kém oděvu na podložce na zemi (délka cca 60 minut). Proč 
v  lehkém oděvu? Při této masáži se totiž nepoužívá tře-
ní svalů jako u  regenerační masáže, ale používá se tlak 
a hnětení.

LIPOMASSAGE 
Ve wellness balíčcích nechybí ani nabíd-
ka procedur, které pomáhají formovat 
postavu. Jednou z  nich je lipomassage 
– metoda tvarování postavy bez operace 
pomocí přístroje Cellu M6, který je ab-
solutní světovou špičkou v odstraňování 
celulitidy a nadváhy. Zabere tam, kde di-
eta a cvičení už nepomáhají. Za pouhých 
6 sezení dosáhnete zeštíhlení a zpevnění 
na místech, kde chcete. Navzdory inten-
zivnímu cvičení a  přísně předepsaným 
dietám si totiž tělo ukládá tuk v určitých 
partiích. Lipomassage je speciálně vyvi-
nutá technologie z  metody endermolo-
gie, která nabízí vědecky prokázané ře-
šení pro lokalizovaná místa, kde je tuk, 
celulitida a ochablá pokožka kontur. 

OBOHACENÉ SAUNOVÁNÍ
Novým trendem je zážitkové saunová-
ní s ceremoniály a rituály. Pro vytvoření 
potřebné atmosféry se využívá řada do-
plňků: Zvukové efekty, hudba z  repro-
duktorů nebo zvuky, které vytváří sám 
saunér. Vizuální efekty světelné, napří-
klad barevné osvětlení sauny, kolorte-
rapie, led světélka. Součástí saunového 
ceremoniálu mohou být různé dekorace 
a doplňky, například kostky ledu nabíze-
né k potírání pokožky během saunování, 
nebo podávání ovoce. Nedílnou součástí 
saunového ceremoniálu je aromatera-
pie. Přidává se do vědra s  vodou, směsí 
se polévají saunové kameny a  vůně se 
s  párou šíří po  celé sauně, případně je 
aromaterapie přidávána do  dávkovače 
páry v  parní sauně. Používá se saunová 
kosmetika k potírání těla během sauno-
vání, saunové peelingy, saunové oleje, 
jogurtové směsi, nahřátý med, bahno 
aj. Oblíbené jsou zejména saunové pee-

lingy, solný saunový peeling, cukrový peeling, peeling 
s esencemi, bylinkami či medové peelingy.

KYSLÍKOVÁ TERAPIE
Iono Care je ověřená a  stále více využívaná metoda pro 
zvyšování odolnosti organismu, zlepšení fyzické i psychic-
ké formy i zlepšení vzhledu pokožky. Důležitým přínosem 
je zvýšení energetické spotřeby při stejných činnostech 
a snížení tělesné hmotnosti. Přístroj na vdechování kyslí-
ku v ionizované, aktivní formě urychluje látkovou výměnu 
a podporuje ve značné míře spalování tuků. Iono Care vy-
užívá jako svůj základ atmosférický vzduch s přirozeným 
obsahem kyslíku. Uvnitř přístroje je tento vzduch důklad-
ně přefiltrován a  je zmnohonásobena jeho energetická 
hodnota. Pravidelná inhalace takto obohaceného vzduchu 
zajišťuje v organismu daleko lepší energetické využití kys-
líku. Veškeré buňky, tkáně i vnitřní orgány, včetně mozku, 
daleko lépe pracují. Tělo jako celek při stejné činnosti spo-
třebovává podstatně více energie, což vede k výraznému 
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Kyslíková 
terapie zvyšuje 

odolnost 
organismu, 

zlepšuje 
fyzickou 

a psychickou 
formu, 

odstraňuje 
únavu, zlepšuje 

koncentraci. 
Je ideální 
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podporuje léčbu 
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úbytku tělesné hmotnosti. Je dokázáno, že tento efekt 
v těle přetrvává ještě půl roku po ukončení inhalační kúry. 
Zvyšuje odolnost organismu, zlepšuje fyzickou a psychic-
kou formu, odstraňuje únavu, zlepšuje koncentraci. Je 
ideální také proti bolestem hlavy, migrénám, podporuje 
léčbu alergií.

AFRICKÁ XYLOPOVÁ KOUPEL
Africká xylopová koupel se řadí mezi vodoléčebné procedu-
ry, probíhá ve speciální vodoléčebné vaně s vodou o teplotě 
přibližně 36–38 °C, jedná se tedy o mírně hypertermní přísa-
dovou koupel. Již samotná teplota vody má blahodárný vliv 
na  lidský organismus, neboť dochází k prohřátí a prokrvení 
tkání, jejich výrazně lepšímu zásobení živinami i  kyslíkem 
a  urychluje se také látková výměna, což napomáhá vylučo-
vání odpadních látek. Koupel v teplé vodě rovněž napomáhá 
uvolnit svaly i klouby a zmírnit tak bolesti. Při výčtu pozitiv 
nelze vynechat ani příznivý vliv na  duševní uvolnění a  cel-
kovou relaxaci. V případě africké xylopové koupele je voda 
navíc doplněna o  léčivou přísadu, kterou je extrakt z  lusků 
a semínek afrického stromu xylosa aethiopica. Jedná se o mo-
hutný strom, jehož plody jsou právě lusky obsahující v sobě 
malá tvrdá semínka. Tamní obyvatelé je běžně užívají k čištění 
znečištěné vody, ale také jako koření či léčivo. Výborné vý-
sledky přináší například jejich použití k léčbě zánětů horních 
dýchacích cest, zánětech dásní a ulevují také od bolesti zubů. 
Díky svým léčivým vlastnostem se tato semínka hojně uplat-
ňují také při bolestech kloubů a revmatických onemocněních, 
dermatitidách, gynekologických a porodních obtížích.

Pokud vás trápí nějaké 
zdravotní obtíže odvislé 
od vyššího věku, konzultujte 
návštěvu lázní se svým 
ošetřujícím lékařem.
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FLOATING
Za  léčivou vodou Mrtvého moře se každoročně vypraví 
značný počet turistů. Není také divu, účinky na lidský or-
ganismus jsou opravdu pozoruhodné. Ne každý má však 
možnost si tento zážitek dopřát, ať již z  finančních či ji-
ných důvodů. V  takovém případě se nabízí cenově přija-
telnější a také dostupnější alternativa, kterou představuje 
metoda známá pod názvem floating.
Tato novinka mezi relaxačními technikami nejenže přináší 
srovnatelné výsledky s koupelí v Mrtvém moři, ale zároveň 
je výborným prostředkem k uvolnění stavu napětí a odpla-
vení stresu. Samotný název floating je v  podstatě ozna-
čení pro vodoléčebné zařízení ve  tvaru jakéhosi velkého 
vajíčka s uzavíracím poklopem, které je naplněné hustou, 
slanou a teplou vodou. Ta právě díky své hustotě nadnáší 
tělo a  imituje tak prostředí Mrtvého moře. Některé floa-
ting tanky jsou rovněž vybaveny vířivkou, hudbou a ovlá-
dáním světla, a tak je možné upravit prostředí podle svých 
představ.
Celá procedura probíhá přibližně 45–60 minut, během kte-
rých se můžete nerušeně vznášet a docílit tak naprostého 
uvolnění – jak fyzickému, tak psychickému. Uzavřením 

horního víka floating tanku dochází k izolaci od okolního 
prostředí, což umožňuje hlubokou relaxaci. Pro intenziv-
nější účinek se doporučuje rovněž vypnout hudbu i světlo. 
V  případě, že trpíte strachem z  uzavřených prostorů, je 
samozřejmě možné nechat víko pootevřené, či jej kdykoliv 
otevřít nebo zavřít.
Vzhledem k  relativně vysoké teplotě vody a  téměř bez-
tížném stavu je floating vhodný zejména pro osoby trpící 
poškozením pohybového aparátu, kdy dochází k uvolnění 
svalů i  kloubů a  tedy ke  zvýšení pohyblivosti a  zmírnění 
bolestivosti. Dalšími indikacemi jsou rovněž pooperač-
ní či poúrazové stavy, kožní problémy, deprese, neurózy, 
únavový syndrom, onemocnění dýchacích cest a prostředí 
floating tanku zajisté ocení také příznivci nejrůznějších 
meditačních technik.

MASÁŽ DOLCE VITA
Stres je naším každodenním věrným společníkem, který 
však stojí za mnoha problémy a civilizačními onemocnění-
mi. I přesto, že určitá míra stresu je stimulující a pro orga-
nismus neškodná, v dnešní uspěchané době se s ním setká-
váme v míře, která již rozhodně zdravá není. Někteří z nás 
se s ním vypořádávají lépe, jiní podstatně hůře, v každém 
případě je vhodné najít si činnosti, které nám pomohou 
toto napětí uvolnit a  načerpat novou energii do  života. 
Od stresu pomáhají nejrůznější formy masáží – od klasic-
kých až po  medové či čokoládové. Ale poměrně novou 
metodou je právě masáž Dolce vita. Jedná se o spojení re-
laxační aroma masáže a speciální masáže horkými ručníky. 
Během aroma masáže jsou do pokožky jemně vmasírová-
ny éterické oleje, zajišťující její prokrvení, zvýšení činnos-
ti lymfatického systému a  urychlení regenerace. Protože 
se jedná o vysoce těkavé látky, pronikají poměrně rychle 
také do  čichového centra, kde prostřednictvím nervové 
soustavy působí na organismus a příznivě ovlivňují mnoho 
dějů v něm probíhajících.

SIGOROLL
Sigoroll je jinak řečeno masáž. Má však samozřejmě svou 
specifickou podobu, neprovádí ji totiž masér, nýbrž spe-
ciální masážní přístroj. Jak lze vytušit již z názvu, mecha-
nický masážní stroj sigoroll má podobu válce, obložené-
ho dřevěným roštem. Ten se pomalu a rovnoměrně otáčí 
a  masíruje tak vybrané části, které pacient na  válec při-
kládá podle předem popsaných poloh. Jedná se zejména 
o ruce, lýtka, stehna, hýždě, boky, břicho nebo záda. Po-
dobně jako při klasické masáži dochází k lepšímu prokrve-
ní tkání, aktivuje se látková výměna a celkově se zlepšuje 
výživa buněk v pokožce i podkoží. Pokožka se tak stává vý-
razně pružnější a jemnější. Masáž pomocí masážního vál-
ce rovněž příznivě působí na problémy s celulitidou, a to 
díky stimulaci metabolismu tukové tkáně a  lymfatického 
systému. Během terapie se doporučuje dodržovat dosta-
tečný pitný režim, čímž se účinky masáže mnohonásobně 
zvyšují. Pitným režimem se zde rozumí nejen obecně kon-
zumace dostatečného množství tekutin, ale v případě od-
bourávání celulitidy jsou velice vhodné také různé bylinné 
čaje či kosmetické přípravky, jež napomáhají odstraňovat 
příznaky oné nehezké a  mnohými proklínané pomeran-
čové kůže. V některých kosmetických studiích se můžete 
rovněž setkat s  aplikací gelu, obsahující v  sobě výtažky 



98 | Zdravý životní styl  Jaro 2020 IN
ZE

R
C

E 
IN

ZE
R

C
E 

z břečťanu, který se používá za účelem podpory pozitivní-
ho vlivu sigorollu na lidský organismus.

VIBROSAUNA
Přestože se pyšní slovem sauna, nemá s ní mnoho společ-
ného, spíše naopak. To samozřejmě neznamená, že byste 
se měli bát umrznutí, teplota se pohybuje okolo příjem-
ných 80 °C, tím však veškeré společné znaky končí. Roz-
hodně nečekejte žádnou komoru s horkým, vlhkostí pro-
syceným vzduchem a  následné prudké ochlazení. Celou 
proceduru totiž strávíte vleže na  lůžku, které se za vámi 
po  ulehnutí zaklapne a  venku tak zůstane pouze hlava. 
Tento fakt může být poněkud nepříjemný, když se přes něj 
však přenesete, můžete se těšit na zhruba 30 minut stráve-
ných v teplém, suchém vzduchu na jemně vibrujícím lůžku 
a s uvolňující hudbou u hlavy. Všechny tyto parametry je 
samozřejmě možné nastavit podle vlastních preferencí.
Vibrosauna je rozdělena do několika částí, z nichž každá 
plní odlišnou funkci. V oblasti hlavy proudí záporně ioni-
zovaný vzduch, který příznivě ovlivňuje psychický stav kli-
enta. Tento účinek je dále doplněn aromaterapií a uklid-
ňující relaxační hudbou, jejíž hlasitost je možné regulovat 
podle potřeby. Další část tvoří samotná vibrující deska. 
Zde si můžete navolit teplotu vzduchu a také sílu vibrací, 
která navíc může být odlišná pro horní a dolní část těla.
Díky vibracím, při kterých dochází k  napínání a  opětov-
nému uvolnění svalů, je vibrosauna doporučována jako 
podpůrný prostředek při redukci nadváhy, její přínos pro 
zdraví je však mnohem větší. Pokud pomineme uvolnění 
psychiky a úlevu od každodenního stresu, je tato procedu-
ra kladně oceňována také při artritických a revmatických 
bolestech, nespavosti, potížích s vysokým krevním tlakem 
či při svalových bolestech. Vibrace rovněž zvyšují činnost 
ledvin a zrychlují krevní oběh, což napomáhá k vyplavová-
ní škodlivých látek z těla. Oblíbená je rovněž mezi lidmi, 
kteří preferují pasivní udržování kondice před fyzickým 
cvičením.

JAK SI V TOM MNOŽSTVÍ 
NABÍDEK VYBRAT?
Čím větší je nabídka lázeňských a  wellness pobytů, tím 
těžší je vybrat si mezi nimi. Stačí si zadat slova wellness 
nebo lázně do  internetového vyhledávače a objeví se ti-
síce nejrůznějších odkazů. Sama nabídka lázeňských po-
bytů je obrovská. K tomu stále více hotelů nabízí wellness 
pobyty pro své hosty. Nezáleží na tom, zda řešíte bolavá 
záda nebo jen pracovní stres. V obou případech platí, že 
čím pečlivěji si budete vybírat, tím větší je pravděpodob-
nost, že se do běžného života vrátíte opravdu spokojení 
a s načerpanými novými silami.

ŽENY TOUŽÍCÍ ZHUBNOUT
Chcete být krásnější a  štíhlejší? Sledujte, zda máte mož-
nost konzultace svého životního stylu s odborníky, napří-
klad s výživovým poradcem nebo osobním trenérem. Po-
radí vám, jak udělat změny v  jídelníčku i  jak se správně 
hýbat. Neočekávejte, že během zeštíhlujícího pobytu vý-
razně zhubnete. Vaše hmotnost se sníží „jen“ o pár kilo-
gramů. Zdravé je hubnout pomalu, nikoliv rychle. Většina 
lázní nabízí různé sportovní aktivity. Vyzkoušet si tak mů-
žete zumbu, spinning, jízdu na koni nebo třeba golf. 

UNAVENÝ MANAŽER
Potřebujete skutečně vypnout? Užitečné pro vás budou 
pobyty zahrnující komplexní lékařskou prohlídku. Včas 
můžete odhalit zdravotní problémy. Volte takové lázně, 
které nabízejí nejen pasivní, ale i  aktivní odpočinek, na-
příklad v podobě jízdy na kole, plavání nebo cvičení v po-
silovně. Ideální je absolvovat zhruba dvě až tři procedury 
denně. Nesnažte se stihnout úplně všechno, co lázně na-
bízejí. Pokud máte problém odpočívat, naplánujte si bě-
hem lázeňského pobytu hodiny nicnedělání v relaxačních 
zónách. Klidně si je zapište do diáře. Skutečně potřebuje-
te být v kontaktu s prací i v lázních? Zvažte, jestli si s se-
bou brát počítač, nebo ho raději nechat doma. 

SENIORSKÝ MANŽELSKÝ PÁR
Pokud vás trápí nějaké zdravotní obtíže odvislé od vyšší-
ho věku, konzultujte návštěvu lázní se svým ošetřujícím 
lékařem, aby nedošlo ke  zhoršení vašeho stavu. Musíte-
-li dodržovat omezení ve  stravě, ověřte si, zda je hotel 
s to zajistit vám dietní jídlo. To platí hlavně pro diabetiky 
nebo pro ty, kdo drží antikoagulační dietu. Zajímejte se 
o doprovodný program svého lázeňského pobytu. Obvyk-
le se v  lázních pořádají výstavy, koncerty, taneční večery 
a různé besedy. Ideální pro vás budou masáže a koupele 
zaměřené na  pohybový aparát, zejména na  bolavá záda 
a klouby.

RODINY S DĚTMI 
Jen minimum českých lázní je bohužel připraveno na ná-
vštěvníky s  dětmi, naopak v  Maďarsku, Rakousku nebo 
na  Slovensku děti vítají. I  v  cizině můžete narazit na  to, 
že hotel nepočítá s dětmi. Proto si ověřte, zda bude k dis-
pozici dětská postýlka a případně židlička. Dopředu si zjis-
těte, zda lázně nabízejí bazén přístupný dětem, dětské 
brouzdaliště a  další atrakce pro děti. Pod dětským jídel-
níčkem si restaurace obvykle představují řízek a hranolky. 
Proto se zajímejte o  možnosti stravovaní. Některé lázně 
nabízí animační programy nebo dětský koutek. 

A JAKÝ POBYT SI VYBRAT?  
MÁME PRO VÁS PÁR HORKÝCH TIPŮ…

HOTEL IMPERIAL,  
KARLOVY VARY
Hotel Imperial je významnou karlovarskou památkou. Po-
chází z počátku 20. století. A už v té době patřil k nejvý-
znamnějším a nejluxusnějším hotelům v Karlových Varech. 
A patří k nim i dnes. Impozantní stavba hotelu, citlivě za-
sazená do přírodního rámce Karlových Varů a odpovídají-
cí nejnáročnějším požadavkům na lázeňskou architekturu 
zaměřenou na  umělecké detaily a  všestranný komfort, 
byla slavnostně uvedena do provozu 18. června 1912.
Nápad postavit tento "pohádkový" mezinárodní vel-
kohotel dostal karlovarský bankéř a  podnikatel Alfred 
Schwalb. A na počátku minulého století zakoupil stavební 
pozemky Na Čihadle, ideálně položené nad městem, kte-
ré v té době už nemělo dostatek ubytovacích kapacit pro 
své hosty. Najal zkušeného francouzského inženýra Ernsta 
Hebrarda, který se podílel mimo jiné na výstavbě Hanoje 
nebo řecké Soluně. Podle jeho návrhů a  pod jeho vede-
ním vyrostla v  letech 1910–1912 na  výšině Helenin dvůr 
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nová dominanta města. Velkohotel Imperial byl mimo jiné 
prvním objektem na  českém území, který byl zbudován 
na svou dobu novátorskou technologií litého betonu.
Novinkou je, že karlovarský hotel Imperial má 5 HVĚZD! 
Není to jen optická změna oficiálního názvu, ale výsledek 
stálého vylepšování služeb. Mezi novinky patří například 
limousine servis, parkování s obsluhou, rozestýlání poste-
lí, příprava palačinek nebo vaflí přímo před očima hostů, 
24hodinový hotelový servis a plno dalších příjemných slu-
žeb. Luxusní prostředí, skvělá atmosféra a  vynikající ku-
chyně do hotelu Imperial opakovaně lákají klientelu nejen 
z České republiky, ale doslova z celého světa. 
Hotely společnosti Imperial Karlovy Vary poskytují  tra-
diční karlovarskou lázeňskou léčbu  založenou na  využití 
karlovarských termominerálních pramenů a  peloidů, vy-
užívají ale take nejmodernějších balneologické metody 
a  postupy. Spojení tradiční léčby s  moderní balneologií 
a individuálním přístupem ke každému pacientovi tak při-
náší pacientům maximalizaci účinku léčebných terapií.

Komplexní karlovarská léčba je určena pro nemocné, trpí-
cí především těmito potížemi:
• NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
• NEMOCI METABOLICKé
• NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
• NEMOCI ONKOLOGICKÉ
• NEMOCI NERVOVÉ
     
U dalších onemocnění je karlovarská minerální voda 
vhodným přírodním léčivým zdrojem (PLZ):
• NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ
• NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

BOHEMIA LÁZNĚ, KARLOVY VARY
Karlovy Vary patří díky své bohaté historii, překrásné lá-
zeňské architektuře, kouzlu přírody, jedinečným termál-
ním pramenům a zajímavým výletům do okolí k městům, 
které určitě musíte navštívit. Karlovy Vary vás jistě nezkla-
mou. Město každého upoutá jedinečnou architekturou, 
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díky níž je společně s další-
mi evropskými lázněmi kan-
didátem 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 trávi-
cího traktu, cukrovky, dny 
a onemocnění velkých klou-
bů. Přijeďte se na vlastní oči 
přesvědčit, proč právě J. W. 
Goethe toto město navštívil  
13krát. Nevyberete-li si 
z  některého z  léčebných nebo relaxačních balíčků, při-
jeďte navštívit město, které proslulo lázněmi, výro-
bou porcelánu, špičkového broušeného skla, výrobou 

světoznámého likéru či fil-
movým festivalem, v  rám-
ci hotelového pobytu. Ten 
vám nabízí neomezenou 
možnost poznávání a cesto-
vání.
Vyzkoušet můžete hotel 
Kriváň, Concordia a Slovan, 
kde si vyberte z  velkého 
množství wellness progra-
mů. Nabízí se relaxační 
programy na  prodloužený 
víkend, Medical wellness, 
který po  vstupním lékař-
ském vyšetření nabízí dva-
náct různých procedur, 

nebo třeba speciální program nabitý procedurami, kde se 
jich do jednoho týdne vejde až 21. 

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 letech, si ve  stejných místech jako 
kdysi slavný skladatel můžete vychutnat řadu báječných 
wellness procedur. Základem je relaxační bazén s  proti-
proudem 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. 

BOSCOLO SPA, PRAHA
Perfektní kombinace služeb pro duchovní i fyzickou rela-
xaci, regeneraci a obnovu na vás čeká i v Boscolo Wellness 
& Spa v pražském hotelu Boscolo. V nádherném historic-
kém sklepení skvostného novorenesančního paláce najde-
te unikátní přístav relaxace v podobě římských lázní do-
slova ukrytých očím kolemjdoucích. Zde se vaše tělo i duše 
setkají s  tou pravou harmonií, se speciální péčí o obličej 
omladíte svou pleť, ve fitness studiu vytvarujete své křivky 
a  odpočinete si ve  dvacetimetrovém vyhřívaném bazénu 
s masážními tryskami. A stresu se zbavíte i v páře či sauně. 
V krásném a tichém prostředí se můžete nechat úplně roz-
mazlit. Dokonalé. 

ALCHYMIST HOTEL AND SPA, PRAHA
Několik kroků od Pražského hradu a Karlova mostu, mezi 
malebnými uličkami Malé Strany, se nachází luxusní Al-
chymist Grand Hotel & Spa. 5 hvězdičkový boutique hotel 
vás zaujme pohádkovým prostředím s vytříbeně zařízený-
mi pokoji, jež odrážejí historický charakter města. Vychut-
nejte si mimořádný omlazující rituál v Ecsotica Spa, které 
je situované ve starobylých sklepeních hotelu. Indonéská 
ošetření doplněná římskými lázněmi kombinují to nejlep-
ší z  východní a  západní filosofie tak, aby bylo dosaženo 
vskutku výjimečného zážitku a relaxace. 

LÁZNĚ JUPITER – PRAHA
Máte pocit, že se na vás valí povinnosti ze všech stran a že 
už to pomalu nezvládáte? Chtěli byste nabrat novou sílu 
a  energii a  přitom nemáte čas na  delší lázeňský pobyt? 

Sama nabídka lázeňských 
pobytů je obrovská. 

Nezáleží na tom, zda 
řešíte bolavá záda nebo jen 

pracovní stres. 
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Potřebujete alespoň na  chvilku vypnout a  toužíte být 
hýčkáni? Nečekejte na nic a vyrazte do Prahy. Luxusní láz-
ně Jupiter připravily jedinečnou 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, součas-
ně i ty, kdo se rozhodli zhubnout či chtějí jinak zkrášlit své 
tělo, i  ty, kdo potřebují pomoci při řešení různých zdra-
votních problémů. Velkou část nabídky tvoří masáže, a to 
klasické i méně známé exotické. Jednou ze specialit je chi-
romasáž, při které dochází k perfektnímu uvolnění oblas-
ti páteře, dekoltu a současně i obličejových svalů. O této 
masáži se hovoří jako o zázračné: Byť trvá jen 20 minut, 
budete odcházet perfektně uvolnění a plní nové síly. Další 
specialitou je exotická hammam masáž, při které se použí-
vá unikátní očistná pěna. Tato masáž pomáhá omlazovat 
celé tělo. V nabídce je podtlaková či speciální lymfatická 
masáž. Kromě masáží lázně nabízí i neinvazivní zkrášlující 
procedury. Mezi nejoblíbenější patří bezbolestná liposuk-
ce, pomocí které lze efektivně hubnout a současně tvaro-
vat tělo. Navíc si při ní krásně odpočinete.

MCELY BOUQUET SPA, CHATEAU MCELY
Věděli jste, že lázně na Chateau Mcely jsou jedním z nej-
luxusnějších pětihvězdičkových lázeňských komplexů 
ve  střední Evropě? Najdete je uprostřed krásné přírody 
Svatojiřského lesa nad vesničkou Mcely a  jsou zasvěcené 
přírodní, místně inspirované bylinné aromaterapii. Můžete 
tu na chvíli zastavit čas a nechat se opečovávat v oáze kli-
du a krásy, kde se vše točí jenom 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 klidu 
a krásy. Přitažlivost lázní tkví také v používání vlastní čisté 
přírodní kosmetiky Mcely Bouquet a bylinek Devatera kví-
tí. Součástí wellness zóny je saunový domeček s venkovní 
vířivkou, koupací biotopické jezírko a přírodní fitness. Po-
kud tedy hledáte lázně zaměřené nejen na tělo, ale i duši, 
tak Mcely jsou pro vás ideálním místem. 

SPA RESORT TREE OF LIFE,  
LÁZNĚ BĚLOHRAD
Spa resort Tree of life nabízí pohodu a relaxační atmosfé-
ru už jen tím, že leží v malebném městečku uprostřed pří-
rody. Z každého okna i balkónu hledíte do zeleně a pro-
storné prosklené kolonádní chodby vás v těchto chladných 
měsících propojí s barevnou přírodou za sklem.
Lázně Bělohrad dnes představují ideální kombinací obou 
základních směrů českého lázeňství, a to lázeňství léčeb-
ného a  lázeňství rekondičního. Ve městě totiž naleznete 
renomovanou Lázeňskou rehabilitační kliniku a  zároveň 
luxusní Spa Resort Tree of Life****. Vzájemná propoje-
nost obou segmentů přináší odborný terapeutický přístup 
do  relaxační části, do  Spa Resortu Tree of Life a  naopak 
vysoký hotelový standard do léčebné části, tedy do služeb 
Lázeňské rehabilitační kliniky.
Spa Resort Tree of Life vyhledávají lidé, kteří chtějí pečovat o své 
zdraví pod dohledem profesionálů a  kteří mají snahu upravit 
svou váhu, stabilizovat svou psychiku a podpořit fyzickou kon-
dici. Procedurální část resortu nabízí celý komplex individuál-
ních lázeňských procedur, bazén a fitness aktivity. V originálním 
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částečky zabarvení, zuby šetrně bělí a leští. Propolis byl předmětem nedávného výzkumu v oboru 
stomatologie. Bylo totiž objeveno, že nás může propolis aktivně chránit před zubním kazem i před 
jinými formami ústního onemocnění, díky jeho antimikrobiálním vlastnostem. Koloidní zlato je 
přírodní antibiotikum, antimykotikum a antivirotikum s nějvětším potenciálem, neboť eliminuje 
pouze škodlivé bakterie. V ústech dokáže spolehlivě likvidovat škodlivé bakterie způsobující záněty, 
zápach z úst a tím prospívá celému organismu. Je používáno v alternativní medicíně při podráždění 
dásní, při aftech v dutině ústní a dalších problémech. Extrakt z mentolu působí antibakteriálně, 
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Forte dávka aktivního uhlíku z kokosu je silně absorbční látka, která na sebe natáhne všechny 
skvrny a nečistoty a absorbuje částečky zabarvení, zuby šetrně bělí a leští. Koloidní stříbro je přírodní 
antibiotikum, antimykotikum a antivirotikum s nějvětším potenciálem, neboť eliminuje pouze 
škodlivé bakterie. V ústech dokáže spolehlivě likvidovat škodlivé bakterie způsobující záněty, zápach 
z úst a tím prospívá celému organismu. Je používáno v alternativní medicíně při podráždění dásní, 
při aftech v dutině ústní a dalších problémech. Extrakt z mentolu působí anti- bakteriálně, zanechá 
dech svěží po dlouhou dobu. 
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Organic & Garden Spa objevíte útulnou severskou saunu, saná-
rium, parní lázeň nebo kabiny pro tichou relaxaci. Vyzkoušíte 
prostornou vířivku pod širým nebem, malou finskou saunu a pro 
nohy osvěžující Kneippův chodník. Část Beauty Spa vám předsta-
ví široké spektrum kosmetických procedur.  
Lázeňská rehabilitační klinika pečuje o klienty s potížemi po-
hybového aparátu, bolestmi zad, artrózou kloubů, klienty 
s  Bechtěrevovou chorobou a  ty, kteří podstoupili náhradu 
nosných kloubů. Lázně léčí i některá neurologická a gyneko-
logická onemocnění. Základní přírodní léčivý zdroj, kterým je 
sirnoželezitá slatina, se zde využívá ve formě koupelí, zábalů 
a obkladů. Nedílnou součástí terapie jsou vířivé, perličkové, 
přísadové i uhličité koupele, různé druhy masáží (klasické, 
reflexní, podvodní) a speciální techniky jako je lymfodrenáž, 
mobilizační techniky, cvičení s  fyzioterapeuty, elektroléčba 
a  další.  Velmi úspěšní jsou v  Lázních Bělohrad  i  s  léčbou 
dětských pacientů.. Léčí se zde jednak dívky, které prodělaly 
zánět slepého střeva, který může v některých případech vy-
volat srůsty v malé pánvi, a proto se preventivně u dívek do-
poručuje lázeňská léčba. Jsou zde ale i děti s ortopedickými, 
neurologickými či kožními problémy.

CHATEAU HERÁLEC, HERÁLEC
Věděli jste, že Chateau Herálec byl jako jediný zámecký hotel 
v  České republice zařazený do  výběru CNN Travel nejlepších  
15 zámeckých hotelů světa? A Trip Advisor ho vyhodnotil jako 
jeden z 10 nejlepších zámeckých hotelů světa. A to svědčí o mno-
hém. Zámecký hotel s anglickým parkem z 18. století leží upro-
střed nedotčené přírody české Vysočiny plné hlubokých lesů, 
obor a rozkvetlých luk. Okolní příroda skutečně bere dech. Hotel 
však nenabízí jen krásnou okolní přírodu, ukrývá také luxusní 
lázně. Relaxaci a péči o zdraví je vyčleněno celé jižní křídlo zám-
ku, ve kterém se můžete oddávat celé řadě procedur a rituálů 
s využitím oblíbené francouzské kosmetiky L‘Occitane. 

LÁZEŇSKÝ DŮM PERLA, LEDNICE
Lázeňský dům Perla situován v malebné obci Lednice vás 
upoutá nejen svoji nabídkou, ale také hlavním pilířem, 

jodobromovým minerálním pramenem. Tento třetihorní 
poklad má svá naleziště nedaleko lázeňského domu Perla, 
a to v Charvatské Nové Vsi v hloubce 1250 metrů. Solanka 
je díky vysokému obsahu jódu jednou z  nejkvalitnějších 
pramenů v  celé Evropě a  díky jejímu chemickému slože-
ní silně připomíná mořskou vodu. Ne nadarmo se říká, že 
v Perle máte Mrtvé moře na dosah ruky. 
Jodobromová voda působí blahodárně na pohybový aparát, 
léčí cévní a neurologické nemoci, gynekologické potíže a sta-
vy po  popáleninách. Mimo léčebných a  omlazujících schop-
ností je také vysoce regenerační a účinky přetrvávají 6–9 mě-
síců. V Perle ji aplikují pomocí jodobromových koupelí, které 
napomáhají mimo jiné ke snížení tlaku, prokrvení organismu, 
léčí revmatické choroby a zánětlivá kloubní onemocnění.  

JEDNODENNÍ LÁZNĚ
Lednické lázně nově připravily ambulantní balíčky pro ty, 
kteří jsou neustále v  jednom kole. Balneo provoz je ote-
vřen denně včetně víkendů a svátků a lze si tak napláno-
vat tyto nové ambulantní balíčky. Stačí se jen telefonicky 
objednat a dopřát si na hodinku či dvě pořádnou relaxaci. 
Například balíček Kleopatra. Tento magický rituál krásy 
bude pro všechny dámy výborným dárkem. Najdete v něm 
koupel královny, masáž, tělový peeling, zábal a olejovou 
péči. Krásným doplňkem k  balíčku je vydatný oběd v  lá-
zeňské restauraci a sada tělové kosmetiky značky Afrodi-
ta, která si vás podmaní svou nádhernou vůní.

JODOBROMOVÝ ZÁZRAK
V  Perle pro Vás připravili nový pobytový balíček, který 
je plný jodobromových koupelí a masáží. Celkový účinek 
Solanky mimo jiné reguluje vysoký tlak, podporuje výži-
vu tkání, pomáhá při léčbě osteoporózy a  má vynikající 
hojivé účinky.   Balíček je navíc doplněn o uhličité plynné 
koupele, které zvyšují tvorbu buněčného cukru, zlepšují 
prokrvení mozku, srdečního svalu, končetin, klesá krevní 
tlak i otoky. Masáž zlatem a klasická masáž už pak bude 
jen třešnička na dort pro vaše znovuzrozené tělo.
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JAK PŘEŽÍT 
VZTAH 

MEZI MUŽEM 
A ŽENOU
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MUŽI JSOU Z MARSU, ŽENY Z VENUŠE. TAK 
TOHLE UŽ JE TAK TROCHU KLIŠÉ. 

PRAVDOU OVŠEM JE, ŽE MOZEK MUŽE 
A ŽENY SE OD SEBE VÝRAZNĚ LIŠÍ. 

A TÍM PÁDEM I ŽENY A MUŽI SE OD SEBE 
LIŠÍ. MOŽNÁ AŽ TAK MOC, 

ŽE SPOLU ANI NEMOHOU ŽÍT. NEBO ANO?



K„Když muž poprvé vidí ženu, aktivuje tu část mozku, která 
souvisí s viděním, aby si ji zapamatoval. Žena aktivuje tu část 
mozku, která souvisí s integrací – ona si potřebuje zapamato-
vat ten pocit z kontaktu. Muži jsou v tomto ohledu primitiv-
nější. Nám stačí zkrátka vidět a nezapomenout, jak vypadala, 
zatímco žena aktivuje tu část mozku, aby si vytvořila názor,“ 
říká MUDr. Martin Jan Stránský.
A v  tom to možná všechno je. Muži víc koukají a my, ženy, 
víc myslíme. Neustále o vztahu přemýšlíme, váháme, zda nás 
dost miluje a je s námi dost šťastný. Z první schůzky odchází-
me nadšené z toho, jak je vtipný, sečtělý a chytrý. On si říká, 
že máme pěkné oči, prsa a zadek.
„Lidé se seznamují na  základě signálů,“ říká k  tomu 
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. „Základní signály jsou čichové. 
Chemicky naznačujeme tomu druhému, že jsme ve správném 
stavu, správného pohlaví. Poté přijdou na řadu signály vizuál-
ní.“ Tyto signály podle známého psychologa a sexuologa mají 
zajistit, že se sejdou dva ideální jedinci, kteří zplodí potomka. 
Tomu také odpovídají kritéria.
„Důležitý je poměr pasu a  boků. Mladé dívky, ženy, které 
ještě nejsou plodné, nemají obvykle ještě pas a boky, jejich 
poměr se blíží jedné. A ženy, které ztrácejí plodnost, ztrácejí 
pas a jejich poměr se také blíží jedné.“ Tudíž jen ženy, které 
jsou ještě schopny počít potomka, mají pro muže ten správ-
ný poměr. Podle prof. Weisse si většina žen myslí, že dalším 
vizuálním signálem je velikost ňader. Obvykle prý tomu ale 
tak není. Rozhodující je prý tonus – pevnost ňader. Ne jejich 
velikost. „Důležitá je i obličejová symetrie, která ukazuje, že 
jedinec nemá genetické anomálie,“ dodává. Vizuální vjemy 
mají samozřejmě i ženy. „Ženy pokládají u mužů za důležitý 
trojúhelníkovitý tvar horní části těla – široká ramena a úzký 
pas...“, podotýká odborník.

MUŽI JSOU LOVCI  
A SPRÁVNÁ ŽENA UMÍ LOVCE VYBUDIT
Přestože muž by měl být tím lovcem, který dá podnět ke vzta-
hu, obvykle je to žena, která určuje, zda se vůbec nějaký vztah 
naváže. Jak nám opět pěkně trefně říká pan profesor Weiss: 
„Už Darwin objevil, že příroda se řídí ve svém výběru dvěma 
principy. Tím prvním je, že jedno pohlaví (mužské) se uchází 
o reprodukční strukturu pohlaví ženského a naopak, přísluš-
níci ženského pohlaví vykonávají selekci toho, kdo bude na-
konec k rozmnožování připuštěn.“
A jakým způsobem ženy selektují? Samozřejmě, záleží nám 
na  tom, jestli je vtipný, čest-
ný, spolehlivý… Na  druhou 
stranu nemá smysl si zastírat, 
že významným a  nepominu-
telným prvkem je jistě i  mu-
žovo postavení a  to, jak do-
káže zabezpečit rodinu. Ne, 
nejsme zištné a  nejde nám 
jen o  peníze… „Pro ženu je 
důležitý majetek a  posta-
vení, protože u  mužů, kteří 
jsou zabezpečení, je větší 
pravděpodobnost, že zajistí 
partnerku a  potomstvo,“ vy-
světluje prof.  Weiss. „Je to 
důležité z hlediska testování, 
žena si muže testuje, zda by 

byl vhodným partnerem a otcem dětí…“ vysvětluje.

OD PŘÍRODY NEJSME MONOGAMNÍ 
Prvním předpokladem tedy je, aby se potkali dva správní lidé. 
Jenom ti mají šanci spolu projít životem. Ale i na ty číhá spous-
ta úskalí. Především vábení druhého pohlaví… 
„Člověk není od přírody designován jako monogamní,“ říká 
prof. Weiss. „V přírodě jsou pouze 3 % savců monogamní. Po-
dívejme se například na primáty, kteří jsou nám nejblíže. Šim-
panz je prototypem nesmírně promiskuitního druhu. Když je 
samice šimpanze plodná, má styk přibližně se čtyřiceti samci. 
Naopak gorily jsou harémové – jeden samec má několik sa-
mic a hlídá si je. Člověk je někde mezi šimpanzem a gorilou. 
O nás mužích jednoznačně platí, že my sice věnujeme vztah 
partnerce a potomkům, ale jsme rovněž náchylní k odskokům 
bokem…“
Posvěceno psychologem, máme se, my ženy, ovšem s  nevě-
rou mužů smířit? PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. tvrdí, že: 
„Mužská nevěra není pro vztah tolik devastující jako ženská. 
Když chlap spáchá nevěru, je to dost často otázka čistě fy-
ziologická, je to jako by si dal tři piva, přijde domů a nic se 
neděje…“
No, podle toho kde, že, milé dámy. Ne každému je nevěra 
muže příjemná. Ovšem setkáváme se s ní zřejmě dost často, 
protože 66 % ženatých českých mužů uvádí, že bylo nevěr-
ných. (U žen je to pouze 46 %) Tato čísla samozřejmě nejsou 
nijak povzbudivá. Na druhou stranu, nejsou ale synonymem 
pro všeobecně rozšířené tvrzení, že každé druhé dítě poča-
té v manželství má jiného biologického otce, než je ten, kte-
rý je zapsaný v rodném listě. Pravdou je, že podle výzkumů 
se ukazuje, že překvapivé procento dětí je vlastních. Chlapi 
mají tendenci předpokládat nevěru všude a vidět nevěrníka 
za každým rohem. Pro ženy ale nejde o záležitost tak jedno-
duchou. Jsou si vědomy toho, že zatímco muži investují jed-
nu jedinou spermii, ony riskují těhotenství a  doživotní péči 
o potomka. Proto si musí ženy více rozmýšlet, s kým do toho 
procesu vstoupí.

NEVĚRNÉ LABUTĚ
Musím říct, že největším zklamáním při pátrání po nevěrnících 
pro mě bylo zjištění, že labutě, do té doby pro mě vzor věrnosti, 
ve skutečnosti věrné vůbec nejsou. „Do 90. let i odborníci tvrdili, 
že tomu tak je a že labutě jedna bez druhé nepřežijí. Nicméně 
ornitologové udělali průzkum mláďat v hnízdě a ukázalo se až 

40 % je cizích a že jejich otcem 
není ten, který jim nosí žížaly 
a krmí je…“ připravuje příznivce 
labutí o iluze prof. Weiss.
Co je vlastně na nevěře nejvíc 
nebezpečné? Proč ji jen těžko 
dokážeme odpustit a  proč jí 
vlastně přikládáme takovou 
váhu?
„Když je člověk nevěrný, nejde 
jen o tu soulož, ale o to, že in-
vestuje čas a  peníze do  něko-
ho, kdo je rodině cizí a partner 
se cítí okraden o to, že někdo 
jiný dostal to, co měl dostat 
on,“ vystihuje to profesor 
Weiss. Mgr.  Jeroným Klimeš 
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Každý  desátý obyvatel Česka se potýká nějakým 
handicapem. Zdravotní omezení mají výrazný vliv 
i  na  společenský život.  Najít lásku je pro zdravotně 
znevýhodněné náročnější a  trvá déle  než u  zdravých 
lidí. Přestože je vědecky prokázané, že  lidé bez 
vztahu (s handicapem i bez) jsou v životě méně spokojení, 
šťastní, a dokonce se dožívají v průměru o 10 let méně. Proto 
vznikl projekt seznamky pro handicapovane TvojeLáska.
cz, který to aktuálně mení to teď mění. Na  základě  
5 let zkušeností v  oblasti seznamování využívá unikátní 
vědeckou metodu párování, která odráží specifické 
potřeby a  požadavky handicapovaných, v  kombinaci 
s  osobní asistencí, odborným poradenstvím vztahových 
koučů a dalších expertů na úspěšné seznamování.
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INZERCE

Sendvičová generace 
– sevřeni mezi dětmi a rodiči
Začalo to všechno tak nevinně. Volali z nemocnice. Přivezli  
tam tátu přímo ze srazu abiturientů po 50 letech. Cévní  
mozková příhoda. Já i sestra máme malé děti, hypotéky,  
chodíme do zaměstnání. 

Z počátku jsme měli starost, jestli táta vůbec přežije. Netušili 
jsme, že ta největší starost nás ale teprve čeká. Po 14 dnech nám 
řekli, že tátu přesouvají na LDN, že může jít domů. Jít domů… táta 
nemohl chodit ani mluvit. A tady vlastně starosti začaly. Hledali 
jsme informace, na internetu, mezi kolegy, u sousedů, všude. 

Na LDN jsme navštívili sociální pracovnici a získali jsme  
informace přímo k naší situaci.

– Nejprve bylo potřeba požádat o příspěvek na péči. Mezitím jsme  
 na doporučení sociální pracovnice našli místo, kde by s tátou  
 někdo intenzivně rehabilitoval. Po třech měsících chodil o holi  
 a znovu se naučil mluvit, zvládl samostatně i toaletu. 

– Ještě před ukončením rehabilitačního pobytu jsme se obrátili  
 na www.neztratitsevestari.cz, tam se nám otevřely nové obzory.  
 Netušili jsme, že existují terénní sociální služby. Propojili nás  
 s organizací, která pomáhá lidem po CMP ambulantně.  
 A poradili, jak upravit tátův byt, aby se do něj mohl vrátit. 

– Během rekonstrukce táta využil služeb odlehčovacího centra,  
 kde strávil 4 týdny. 

Jsme rádi, že jsme využili služeb profesionálů, kteří nám ušetřili 
spoustu času, a nešlápli jsme díky nim vedle.

Naše doporučení:
– logoped, ergoterapeut, fyzioterapeut - profese, které jsem  
 do té doby pořádně neznala, nebýt jich, tak se táta z LDN  
 nedostane,

– příspěvek na péči - nepodcenit, podejte žádost co nejdříve,  
 vyřízení trvá několik měsíců,

– úprava bytu - přizvěte profesionály, najdete je  
 v neziskových organizacích, které pomáhají seniorům,

– sociální odbor na městském nebo obecním úřadě  
 - dají vám typy na služby v místě bydliště,

– půjčovny kompenzačních  pomůcek - berle, vozíky,  
 nástavce na WC, ale i polohovací postele se dají za příznivé  
 ceny sehnat v půjčovnách,

– inkontinenční pomůcky - předepisuje lékař a částečně  
 hradí pojišťovny,

– dlouhodobé ošetřovné - placené volno pro zaměstnance,  
 pečuje-li o svého blízkého bezprostředně po propuštění  
 z nemocnice,

– registr poskytovatelů sociálních služeb - najdete zde  
 kompletní přehled všech registrovaných sociálních služeb.

Poradenský portál 
www.neztratitsevestari.cz
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k  tomu ovšem dodá-
vá zajímavá fakta: 
„Z  historického hle-
diska společnost vždy 
tolerovala nevěru 
muže a  netolerovala 
nevěru ženy. Důvo-
dem bylo, že vždy 
šlo ochranu paterni-
ty. Pokud ženy ne-
budou monogamní, 
muž bude investovat 
do cizích genů. Proto 
mužská společnost vy-
tvořila pravidla, která 
zajišťují, že muž bude 
vychovávat své děti.“ 
Zároveň dodává, že je 
ovšem velmi důležité, 
kdy dojde k  nevěře. 
„Nevěra na  začátku 
vztahu je pokračováním mládenecké-
ho života, lidé experimentují, mají své 
holky s bonusem, kde kromě večeře je 
ještě sex. Tenhle druh nevěry je méně 
devastující než ten, který přichází 
uprostřed života. Ta nastupuje, když 
má člověk uprostřed vztahu pocit, 
že chce něco změnit, něco udělat se 
svým životem. Přemýšlí, kde by začal 
a napadne ho, proč by vlastně nevy-
měnil ženu. Přitom nejde o problém 
vztahu, ale o to, že on je nespokojený sám se sebou…“ To je 
právě nejvýraznější rozdíl mezi mužskou a ženskou nevěrou. 
Ženy inklinují k nevěře, když jsou se vztahem nespokojené, 
zatímco u muže nastupuje nevěra i u spokojených manželství. 

NEVĚRA? A CO S TÍM?
Připusťme si, že je nám partner nevěrný. Asi v  tom nejsme 
samy, ale co, proboha, s tím.
„Měli bychom si uvědomit, že monogamii jako doktrínu ce-
loživotní moudrosti vyhlásil rabín až v roce 1000,“ říká s nad-
hledem prof.  Weiss. „To proto, že tehdy hrozily pogromy 

v  Německu a  on měl 
pocit, že se utíká lépe 
ve dvou, než ve skupi-
ně. Tím skončila poly-
gamie. On ale zároveň 
vyhlásil, že je to jen 
na zkoušku na tisíc let. 
V  roce 2000 jsem hle-
dal, zda se  někdo za-
býval tím, jak dopadla 
zkouška. Tak já nevím, 
osvědčilo se to?“
No, těžko říct. Ale 
kdo z  nás by na  dru-
hou stranu chtěl sdílet 
domácnost s  několi-
ka dalšími ženami či 
muži. Zřejmě se tedy 
budeme muset s  ne-
věrou toho druhého 
nějak vyrovnat. Často 

dokážeme, obzvláště po dlouholetém 
soužití, snést myšlenku, že se někde 
někdo objevil. To, čeho se obvykle 
nejvíce bojíme, je samota. Děsíme se, 
že nás ten druhý opustí. Ale jak říká 
Mgr.  Klimeš: „Většina nevěr nekončí 
rozvodem. Nebezpečné je, když part-
ner v afektu začne nevěrníka vyhazo-
vat, vykřikovat, ať si ten druhý klidně 
táhne. Existuje totiž nezanedbatelné 
procento lidí, kteří to vezmou doslova 

a odejdou.“ Ta věta přitom neznamená, že postižený partner 
chce vztah ukončit. Je výkřikem, prosbou o pomoc a měli by-
chom si ji přeložit jako: Polepši se a zůstaň. Odborník dopo-
ručuje jednoduchý recept. Pokud máte podezření, nepátrejte 
po  tom. „Pokud ho přistihnete, je velmi nebezpečné, že ten 
člověk řekne: Já jsem potkal svoji životní lásku a  já s  tebou 
končím. A  to je právě pro vztah velmi nebezpečné. Většina 
vztahů, kde partneři dále sdílejí společnou domácnost, se na-
konec urovná. A pokud vy situaci nevyhrotíte a  toho druhé-
ho v podstatě nevyženete, mimomanželský vztah obvykle ze-
všední a vyšumí. Navíc, stojí tu proti sobě dlouholeté soužití 

• OPORA a pocit BEZPEČÍ zvláště v kritických situacích 
• GALANTNOST a velkorysost 
• spolehlivost a zodpovědnost při výchově dětí i zabezpečení 

rodiny 
• PREFERENCE partnerky před matkou a původní rodinou 
• přetrvávající SEXUÁLNÍ PŘITAŽLIVOST 
• částečný soulad ve společných zájmech a přátelích 
• smysl pro HUMOR 
• KOMUNIKATIVNOST, sdílení problémů 

• ŽENSKOST – křehkost v kombinaci se sílou osobnosti 
• OBDIV a UZNÁNÍ kvalit muže 
• umění vytvářet TEPLO RODINNÉHO KRBU 
• dobrá MATKA – zajištění potřeb a kvalitní výchovy dětí 
• zájem a péče o partnera jako projev lásky 
• kvalitní SEXUÁLNÍ ŽIVOT 
• TOLERANCE k jeho OSOBNÍM ZÁJMŮM MIMO RODINU 

Co muži a ženy od vztahu očekávají a co potřebují
PhDr. JITKA DOUCHOVÁ

CO OČEKÁVAJÍ A POTŘEBUJÍ VE VZTAHU ŽENY:
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Vztahy mezi lidmi bohužel velmi těsně 
souvisejí s  domácím násilím. Ne vždy se 
vztah vydaří a ne vždy se podaří problémy 
řešit tak, jak bychom  měli  chtěli. Právě 
proto vznikla unikátní ve spolupráci s or-
ganizací ROSA – Centrum pro ženy, Minis-
terstvem vnitra a Policií ČR česká aplikace 
pro oběti domácího násilí. 

CO OČEKÁVAJÍ A POTŘEBUJÍ  
VE VZTAHU MUŽI:



Festival, který je tvořen srdcem

15. - 17. 5. 2020
Kulturn í a konferenční

centrum Litoměřice

www.mkz-ltm.cz         www.allfest.cz

Téma: TĚLO, POHYB, VÝŽIVA...

Jedinečná atmosféra a prostor pro inspiraci

umění / koncerty / přednášky / workshopy
vaření / kakao ceremonie / tanec / seznamka

módní přehlídky / červený stan / mužská zóna
zdravé občerstvení /dětské koutky / stánky
chrám ticha / mentoring / poradny / cvičení

Víkend, který změní váš život!

Chcete být účinkující? 
Registrujte se na www.allfest.cz

centrum Litoměřice

Chcete být účinkující? 

15. - 17. 5. 2020

ALLfest

Zveme vás na jedinečný festival 
s tématem TĚLO, POHYB, VÝŽIVA

Festival, který je tvořen srdcem

„Udělejte si prostor na 
nezapomenutelný víkend 
plný prožitku, zábavy, radosti 
i vzdělávání.“

Jana Vlková, Hanka Zapletalová, Anna Hýžová, které 
předvedou své kulinářské umění.

Zahraniční terapeuti i umělci jako je Yehuda Tagar, 
Prashanti de Jager, Sika Rose, Rishi, Maok, Vojta Violinist 
doplní české odborníky, kouče, cvičitele, motivátory, 
lektory i hudebníky. 

Na festivalu nebudou chybět ani klidové a relaxační zóny, 
chrám ticha, červený stan, mužská zóna, módní přehlídky, 
dílničky a hry pro děti nebo umělecké symposium, kakao 
ceremonie a ALLfest seznamka. Své hranice si můžete 
vyzkoušet také při koupání v ledu, chůzi po střepech, 
žhavém uhlí nebo ohýbání kovu či lámání šípů. 

Vstup pro děti do 15. let zdarma.

Těšíme se na vás!                                             www.allfest.cz

V letošním ročníku to bude vířit unikátními workshopy, 
vařením, cvičením i tancem. Najdete zde individuální 
poradenství, doporučení i inspiraci na udržení kondice, 
zdraví i dlouhověkosti.  

Mezi stovkou přednášejících najdete například výživovou 
poradkyni PharmDr. Margit Slimákovou, lékaře a autora 
knihy Umění být zdráv MUDr. Jana Vojáčka, lékařku 
zaměřující se na psychosomatiku MUDr. Jarmilou 
Klímovou nebo lektorky věnující se kultivaci ženství 
MUDr. Monikou Sičovou, Mgr. Denisou Palečkovou, Lucii 
Chayu. Speciální program je připraven také pro muže 
s mentory jako je Zdeněk Weber, Vladimír Münz, Jan Rak, 
Calixto Suarez a mnoho dalších.

Osobně se můžete setkat a vařit také s autorkami kuchařek 
o zdravé výživě jako je Hanka Zemanová, Radka Zrůstková, 
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a několik měsíců trvající vztah. Mgr. Klimeš ze své dlouholeté 
zkušenosti tvrdí, že navrhovatel rozvodu obvykle nemá sílu to 
dokončit. „Pokud budete pasivně říkat: Mám tě rád, nechci to 
ukončit, tak on na to obvykle nemá sílu. Pokud mu ten druhý 
nepomůže a neřeší to, tak nevěrník málokdy odejde…“ Prav-
dou je, že velkou roli hraje i spokojený sexuální život. Pokud 
to v téhle oblasti funguje, málokdy se odchází… Není od věci 
naučit se i trochu experimentovat, už trochu fádní vztah oživit 
třeba sexuálními pomůckami. Proč hledat vzrušení jinde, když 
ho můžete poskytnout doma v ložnici…

DO JÍDELNÍHO LÍSTKU SE DÍVAT MŮŽEŠ, 
ALE VEČEŘET BYS MĚL DOMA
Také na vás po přečtení předchozího textu padla tak trochu 
deprese? Také jste si říkali, jestli je vůbec šance na nějaké spo-
kojené a bezproblémové soužití? Tak přesně o tom jsem si šla 
povídat s MUDr. Martinem Janem Stránským.
Pane doktore, když jsou muži a ženy natolik rozdílní, může 
mezi nimi vůbec fungovat nějaké spokojené soužití? Má vů-
bec smysl se pokoušet o nějaký vztah? 
„Soužití funguje přesně tak, jak má. Základem je, aby z něho 
vznikl potomek, kvalitnější než ti předchozí – to je základ evo-
luce. Naším cílem je najít partnera a vytvořit kvalitní potom-
stvo. Musíme si mezi sebou konkurovat. Nejde o konkurenci 
mezi mužem a ženou, ale mezi jedním mužem a druhým a jed-
nou ženou a druhou. Centrálním úkolem muže je najít co nej-
víc potenciálních žen a oplodnit je, aby jeho geny pokračovaly 
dál. Zatímco žena má cíl najít toho nejlepšího chlapa a držet se 
ho zuby nehty. Mužský mozek je vyroben k těmto adaptacím. 
A může tohle soužití vůbec nějak fungovat?
„Soužití může fungovat, ale chce to hodně štěstí a hodně úsi-
lí. My se stále rozhlížíme. Když se člověk kouká na tolik jídel-
ních lístků, přirozeně podle biologických pudů je stále těžší 
nezkusit někde něco. Z  biologického pohledu monogamní 
vztah má své výhody, ale musíme při tom předpokládat, že 

muž se bude držet ženy. Což by mělo znamenat, že si našel tu 
nejlepší ženu, která ho udrží. Přesto existují paralelní pohle-
dy, kterými si dokazujeme a ověřujeme, že ten, kdo je doma, 
je ten nejlepší. Souvisí to i s fyziologickým vývojem dítěte, kte-
ré je do sedmi let prakticky zcela závislé rodičích. Poté vyspěje 
fyzicky a intelektuálně natolik, že už i v divočině může s tro-
chou štěstí přežít. Anglicky se tomu říká seven year age. To je 
statisticky doba, kdy nejvíc vztahů prochází krizí.“

Zjednodušeně řečeno, znamená to, že dříve, když měly rodi-
ny více dětí, byla větší šance, že vztah vydrží, než v dnešní 
době, kdy se rodí jedináčkové? Odrostou a manželství nemá 
proč trvat?
„Každá doba má své společenské a kulturní zvyky. Tehdy dél-
ka života byla jiná, zvyky byly jiné, a hlavně medicína byla úpl-
ně jiná. Jako malý kluk jsem žil v Indii a tam se říkalo, pokud 
má muž jednoho syna, nemá žádné dítě, pokud má dva syny, 
má půl dítěte a pokud má tři syny, má jednoho syna. To sou-
visí s tím, že dvě ze tří dětí zemřely, než dosáhly věku sedmi 
let. To je reflex, který v rozvojových zemích přežívá dodnes.“

Je z neurologického hlediska nějaký rozdíl mezi mozkem 
muže a ženy?
„Rozdíl je subtilně viditelný. Je tam rozdíl, jak pracují urči-
té trasy, kde ty trasy začínají, kde končí, v mozku jsou trasy 
a  centra, které integrují určité věci. Hlavně centra, která se 
týkají sebereflexe, uspokojení, jsou jiná.“

Máte vy osobně recept na spokojené soužití?
„Já bych navrhl následující. Muž musí uznat, že žena potře-
buje jiné věci než on a naopak. Muž potřebuje cítit, že on je 
pro ženu nejkrásnější, nejchytřejší, nejsilnější, nejdůležitější, 
že on je prostě alfa chlap. Žena potřebuje, aby ji muž bral 
takovou, jaká je, aby si jí vážil. Je to o vzájemné toleranci, ta 
je nejdůležitější.“ 

TCHÁN A TCHÝNĚ
Nevyčítejte partnerovi jeho rodiče – on si je nevybral, zatím-
co vy jej zřejmě ano. 
Pokuste se nalézt optimální frekvenci a  formu kontaktů 
s partnerovými rodiči. 
Respektujte tisíckrát prověřenou zkušenost, že v  případ-
ném konfliktu by měla mít koalice s  partnerem přednost 
před koalicí s vlastními rodiči.

ZEŤ A SNACHA
Respektujte jeho (její) volbu. 
Vyšší věk a větší životní zkušenosti nejsou ještě poukázkou 
na to, že pravda musí být vždy na vaší straně; nejcennější 
jsou poznatky, k nimž si každý dojde sám, byť by si přitom 
měl trochu natlouct nos. 
Vaše nevyžádaná pomoc bude jimi oprávněně vnímána jako 
nežádoucí kontrola.

RODOVÉ KLANY
Respektujme partnerovo právo na kontakty se širší rodinou. 
To samé očekávejme i my od něj. 
I zde však platí všeho s mírou, každý má právo na přiměřené 
soukromí, není tedy zrovna šťastné, aby se u vás doma stří-
dali vaši příbuzní podobně jak apoštolové na orloji.

PŘÁTELÉ
Respektujte partnerovy přátele, i když vám zrovna „nese-
dí“; pořád je lépe mít z nich spojence než nepřátele. 
Nevzdávejte se svých přátel jen proto, že by si to váš 
partner přál; i on by tím totiž slavil jen krátkodobé Py-
rrhovo vítězství; a  navíc – partneři odcházejí, přátelé 
zůstávají. 
Poznáš-li včas partnerovy přátele, dozvíš se o  něm mož-
ná víc než z knih a učených pojednání; ne z toho, co vám 
o něm říkají, ale z toho, jaké přátele si zvolil.

Jak s lidmi nejen žít, ale i vyžít:
PhDr. PETR ŠMOLKA
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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“.

3. – 4. 4. 2020 
PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Monika
BagárováHLAVNÍ PARTNER MÍSTO KONÁNÍ ORGANIZÁTOR OFICIÁLNÍ VOZYZÁŠTITA

SE MĚNÍ NA

w
w
w
.v
el
et
rh
ko
sm
et
ik
y.
cz

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: 

03869_Walmark_Winter_season_2019_Toolkit_PR_104x65_CZ_v02.indd   1 25.11.19   11:09



Anatomicky tvarované 
inkontinenční vložky.

• nový superabsorbent pro maximální 
bezpečnost,

• ODOUR SYSTEM – odstranění 
nežádoucích pachů,

• fólie AIR PLUS – umožňuje 
pokožce dýchat,

• vyrobeno z dlouhovláknité 
skandinávské buničiny.

ABENA Light – špičkový poměr 
kvality a množství. Chtějte pro sebe 
jen to nejlepší! 

…pečujeme o Vás! 

www.abena.cz

Hrazeno zdravotní pojišťovnou. 
Možnost pořízení v lékárnách 

a prodejnách zdravotnických potřeb 
nebo na www.abena.cz/e-shop.

kvality a množství. Chtějte pro sebe 
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