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ŘEKNĚTE ČASU
STOP!

Nedopusťte,
aby zápal plic
pokazil vaše plány

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

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

Chraňte se proti
pneumokokovému zápalu
plic očkováním!

jsou především pacienti s:

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

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

Prevenar 13 je registrovaný léčivý přípravek (vakcína proti pneumokokovým infekcím), jehož
výdej je vázán na lékařský předpis. Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou informaci. Prevenar 13
neposkytuje 100% ochranu proti typům pneumokoka, které vakcína obsahuje, a nechrání před
typy neobsaženými ve vakcíně ani jinými mikroorganismy, které způsobují zápal plic.
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— a dále kuřáci a lidé starší 65 let.
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Zhubneme? Ale jak…
Hormon štěstí není záležitostí mozku, ale
našich střev
Chcete zkusit jógu?
Řekněte času stop
Čistá jako křišťál

áme před sebou první letní číslo našeho
magazínu. Je to pro nás všechny velká premiéra,
zatím jsme se vždy věnovali podzimním depresím
a jarní únavě, teď tu tedy máme období nabité
sluníčkem, koupáním a dobrou náladou. Snad
stejně dobrou náladu budete mít i vy při čtení
našich článků a snad vám náš časopis bude
nejen průvodcem v ordinaci lékaře, ale i třeba
u vody, či při relaxu na dovolené.
Moc děkujeme vám, našim čtenářům, kteří jste
náš magazín přivítali s nadšením a otevřenou
náručí a volali a psali nám své nápady
a připomínky, jak by mohl vypadat ještě lépe.
Číslo od čísla se snažíme ho vylepšovat
tak, aby se vám, co nejvíce líbilo. Kromě
zdravotních článků tedy přinášíme i poradnu
zdravotního stylu, povídání o psychické pohodě,
o možnostech relaxace, ale i trochu alternativní
medicíny, která si postupem času našla své místo
po boku medicíny tradiční.

Vlasy v létě
Stres, stres, stres…
Inkontinence: Zbytečné tabu
Léto přeje touze po lásce
Krásných cet…
Výživa
Kouzlo sezónního stravování
Chybí vám protein

Tak krásné léto plné sluníčka a dobré pohody
a těšíme se zase v září…

Sluch, druhý nejdůležitější smysl
Sex není výsadou osmnáctiletých
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MÍT
RÁD

SÁM SEBE…
POMALU SE BLÍŽÍ LÉTO A MOŽNÁ JE ČAS BILANCOVAT,
JAK TO DOPADLO S NAŠÍM ZÁMĚREM ZAČÍT LETOS ÚPLNĚ
JINAK… STRAVUJEME SE ZDRAVĚ? NEKOUŘÍME? ZAČALI JSME
SPORTOVAT? A HLAVNĚ, DOKÁZALI JSME NAJÍT SAMI SEBE,
BÝT V SOULADU SE SEBOU A CÍTIT SE KONEČNĚ ŠŤASTNÍ
A SPOKOJENÍ? NEBO JE VŠECHNO ÚPLNĚ JINAK…
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ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Jak průzkum odhalil, především ženy chtějí začít hubnout
(74 %), zdravě jíst (62 %) a lépe dodržovat pitný režim (36 %).
Muži se častěji zaměřují na omezení alkoholu (13 %) a kouření (32 %). Mladí do 29 let plánovali lépe dodržovat pitný režim (39 %), naučit se cizí jazyk (30 %) a více spát (23 %).
Lidé mezi 30–44 lety se chtěli
více věnovat rodině (22 %).
Začít hubnout bylo nejčastější předsevzetí mezi dotázanými obecně (61 %), následovalo zdravé stravování
(53 %) a častější sportování
(47 %).
S příchodem léta možná přišla ta doba, kdy můžeme
zkusit něco změnit. Jak to zařídit, aby všechno bylo jinak?

TIPY A RADY ANEB
JAK TENTOKRÁT
VYDRŽET?

Pojďme se podívat na to, jak být ve svých
předsevzetích úspěšnější…

TIP 1: SEZNAMEM TO ZAČÍNÁ
Jedna věc je sepsat si list věcí, které
na sobě samých zlepšíme. Druhá, ovšem o hodně těžší, vytrvat. Převážná
většina lidí, kteří si dávají nějaký cíl, že
něco změní, a váží to na nějaké období – od nového roku, od prvního jarního
dne, od prázdnin… u toho dlouho nevydrží. Pokud někdo chce cokoliv změnit, má začít hned a nečekat až na nějaký mezník. Dá se říci, že nejčastější
mezník, kterým je například Nový rok,
je odrazovým můstkem pro ty se slabší
vůlí. Člověk se silnou vůlí a velkou motivací na svých cílech už dávno pracuje.
Zhubnout, přestat kouřit, učit se cizí
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jazyk, najít si hobby – s tím vším můžete přece začít kdykoli.
Takže, i pokud jste s příchodem jara nevydrželi a novoroční
předsevzetí jsou dávno fuč, právě teď je čas na to, začít znovu
a lépe…

TIP 2: VZDÁVÁME SE JEDNODUŠE
Ať se snažíme sebevíc, někdy to prostě nevydržíme a polevíme. Až to jednoduše vzdáme. Většinou proto, že lidé svá
předsevzetí ani neberou moc vážně. „Člověk hlavně musí mít
silnou motivaci, důvod, proč chce něco změnit. Bez silné motivace se pak chuť a energie do změn ztrácí. Často odradí i první nezdary, a že změna nejde podle plánu. To je spojené s tím,
že by si člověk neměl dávat nereálné cíle, např. zhubnu 15 kg
za měsíc, to se mu nemusí zdravým způsobem povést. A to ho
pak odradí,“ říká Věra Burešová.

TIP 3: JAK VYTRVAT?
Každá velká změna je krokem dopředu. Musíte opustit svou
komfortní zónu a pustit se na cestu nepohodlí, pevných nervů,
odhodlání a sebekázně. Klíč k úspěchu zní jednoduše – najít
si silnou motivaci a dávat si reálné cíle. Raději než na seznam
několika cílů se zaměřte na jeden či dva velké. Tak do nich
můžete soustředit co nejvíce energie. Zároveň se budete soustředit pouze na jednu věc
a nebudou vás stresovat jiná
případná selhání a resty.
Nesnažte se o zázraky, buďte k sobě upřímní. Znáte své
stinné stránky, své hranice.
Raději si zatím dejte menší cíle, kterými si budujete
cestu k těm těžším. Je lepší
předsevzetí, které si dokážete lehce definovat, rozplánovat, a uvidíte tak i pokrok. To vás bude zároveň
motivovat dále ve snažení.
Co také pomáhá, je říct
o svém snažení ve svém okolí (rodině, přátelům, kolegům…) a poprosit je o podporu. Tím nad sebou budete mít určitou
kontrolu a z předsevzetí se jednoduše
nevymluvíte. Zároveň vás okolí nebude
svádět. Když například hubnete, kolegové v práci vám nebudou nabízet zákusky. Pokud je třeba, stanovte si určitý
plán, kdy na cílech budete pracovat, kdy
uvidíte první změnu. Můžete si pro sebe
vymyslet i systém odměn za každý pokrok.
Dále to jsou maličkosti jako stanovení
si pořádku. Vaše přání a cíle si sepište
a dejte na viditelné místo. Tak budete
mít cíle neustále na očích.

Takže, i pokud
jste s příchodem
jara nevydrželi
a novoroční
předsevzetí jsou
dávno fuč, právě teď
je čas na to, začít
znovu a lépe…

TIP 4: VE DVOU
SE TO LÉPE TÁHNE
Na změnu nejste nikdy sami. Někomu
vyhovuje samostatnost, ale kolikrát
je lepší, když maté „parťáka“ v boji se

INZERCE

K

Kolikrát za rok si řekneme, že bychom něco chtěli změnit.
Chtěli bychom být štíhlejší, zdravější, šťastnější. A vlastně nevíme, jak na to… Nějaké předsevzetí si podle průzkumu někdy dala více než polovina lidí, častěji ženy a mladší ročníky.
Vedou vysokoškoláci. S rostoucím věkem pak důležitost přisuzovaná předsevzetím klesá. Třetina dotázaných je považuje
za důležité pro realizaci svých plánů, pouze pětina dotázaných ho však dodrží. Nejdéle vydrží ty spojené s rodinou, nejrychleji pak lidé vzdávají přestat kouřit. Ženy svá novoroční
předsevzetí vzdávají dříve než muži, téměř třetina během
prvních pár dní.
Proč lidé často předsevzetí nedodrží, alespoň ta týkající se životního stylu? „Většina předsevzetí nevychází zpravidla proto, že je lidé neberou moc vážně. Důležité je mít silnou motivaci. Člověk by si neměl dávat nereálné cíle, např. zhubnu
10 kg za měsíc,“ míní výživová poradkyně Věra Burešová.

Změňte způsob
úklidu jednou
provždy

Roomba® i7+
Robotický vysavač

Pojme až

30

sběrných košů

Inteligentní mapování Imprint™

Aplikace iRobot HOME

Čisticí stanice Clean Base™

Navigace iAdapt® 3.0 s inteligentním mapováním
Imprint™ pro dokonalou orientaci v prostoru.

Díky aplikaci iRobot HOME využijete všechny
funkce vašeho robota.

Čisticí stanice Clean Base™ vám umožní
zapomenout na vysávání na celé týdny.

www.irobot.cz

společným nepřítelem. Obzvlášť při hubnutí a změně životního stylu, což jsou nejčastější předsevzetí, která si
dáváme, jak vyplývá z průzkumu výživových poraden.
„Chceme být hubenější, zdravější, více se o sebe starat.
S těmito přáními dochází klienti právě za námi. A má to
svůj důvod. Mají každý týden podporu ze strany výživového poradce, mohou se s ním podělit o své úspěchy a pokroky, stejně tak své obavy. Hubnutí je běh na dlouhou
trať a neustálá podpora a motivace je mnohdy to nejdůležitější. Navíc se klienti naučí spoustě zajímavých receptů
a své nové stravovací návyky si ponesou po zbytek života,
čímž se vyhnou jo-jo efektu,“ popisuje celý proces výživová poradkyně.

TIP 5: TREST NEPOMŮŽE
Předsevzetí jsou jen vaše. Sami jste si je vymysleli, sami
s nimi bojujete. Není tedy důvod stavět se k nim negativně. Být třeba naštvaní, že musíte jít cvičit, musíte se učit
jazyk, dělat úkoly do kurzu. Sami chcete být svou lepší
verzí. Zatněte tedy zuby a ze změn se těšte. Selžete? Nevadí. Je to jen vaše věc a nikdo vás trestat nebude. Rovnou
zapomeňte na hlášky, že teď už dieta nemá smysl, když
jste si dali sušenku. Proč? Jste jenom člověk a chybovat je lidské. Zítra si dáte
v běhu o pár metrů víc a bude to
pár vašich nejlepších metrů.

Předsevzetí jsou jen vaše.
Sami jste si je vymysleli, sami
s nimi bojujete. Není tedy důvod
stavět se k nim negativně.
TIP 6: NESTAŇTE SE OTROKEM
A MĚJTE RÁDA SAMU SEBE
Aby byl člověk spokojený a šťastný, potřebuje mít v životě
uklizeno. Určitě to také znáte, že když se vracíte do voňavého uklizeného bytu, hned je vám lépe na duši. Ale
opravdu to znamená, že musíte zapomenout na své koníčky jen proto, abyste běhala s vysavačem po bytě? Možná
je na čase si připustit, že existuje mnoho pomocníků, kteří
vám mohou život usnadnit.
Myslím si, že po myčce a pračce je nejúžasnějším vynálezem robotický vysavač. Obzvláště pokud jste hrdým majitelem několika dětí, psů a koček, jistě víte, o čem mluvím.
Drobečky a chlupy jsou vaším každodenním společníkem
a zbavit se jich vyžaduje dlouhé hodiny práce. A pokud se
obdarujete robotickým vysavačem, najednou máte ty hodiny pro sebe. Namísto běhání s luxem můžete jít na procházku, na kafe, či do kina a vracíte se do uklizeného bytu.
Dříve bývalo komplikací, že se nádoba vysavače zaplnila
a dokud jste ji nevysypali, vysavač nemohl v bohulibé práci
pokračovat. Ale i to dnes věda dokázala vyřešit. Existují
totiž vysavače, které si samy dojedou k čistící stanici, vysypou sběrný koš a vesele pokračují v úklidu. Metál tomu,
kdo je vymyslel…

SEBEVĚDOMÍ ŽENY ZAČÍNÁ U SPODNÍHO PRÁDLA
Abyste se cítila dobře, musíte se také cítit dostatečně žádoucí. A to půjde stěží bez spodního prádla, které podtrhne vaši
ženskost. Někdo k tomu potřebuje sexy rafinované, někdo heboučké a pohodlné. Vždy však musí být dobře padnoucí,
abychom se při pohledu do zrcadla cítily dobře.
Při výběru prádla se ovšem často dopouštíme chyb. Odborníci upozorňují na ty nejčastější a radí, jak se jich vyvarovat:

1.

4.

2.
3.

5.

 případě, že vám prsa z košíčků „přetékají“ a kostice zaV
nechává otlaky v podpaží, je potřeba zvolit větší košíček.

 okud vám podprsenka mezi prsy odstává tak, že tam můP
žete vsunout 2 až 3 prsty, je potřeba zvolit větší košíček.

8
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 ůležité je také zkontrolovat, co udělá podprsenka,
D
když zvednete paže nahoru. Při správně zvolené velikosti by měla zůstat na místě, prsy by se rozhodně
neměly objevit pod spodním lemem podprsenky. Důvodem je příliš velký obvod nebo malý košíček.
 elpěte na svých „starých“ kouscích. Takové prádlo
N
ztrácí svoji elasticitu a tím i správnou funkčnost podprsenky.
INZERCE

 bvod podprsenky by měl být těsnější, aby odlehčil
O
ramenům. Velký obvod bývá často na vině i v případě,
že máte zarudnutí nebo otlaky od ramínek.

Brigita

Brno - nám. Svobody 9, obch. dům OMEGA
České Budějovice - U Černé věže 339/18
Děčín 4 - OD KORÁL, Plzeňská 9
NOVĚ Dvůr Králové n./L. Jk Atelier, Palackého 92
Havl. Brod - Dolní 140, Za mostem směr náměstí
Hradec Králové - ul. SNP 583, Slez. Předm.

Hranice na Moravě - Masarykovo nám. 84
Jičín - Tylova 14
Jihlava - Palackého 29
NOVĚ Liberec - náměstí Dr. E. Beneše 15
Mladá Boleslav - TEXTIL-JITEX, Havlíčkova 1210
Náchod - Kamenice 118, vedle EXE

Olomouc - Masarykova 26
Opava - Sadová 19, 100m od Penny
Ostrava - Jiráskovo náměstí 121/8
Pardubice - ul. 17. listopadu 228
Písek - Heydukova 100, pěší zóna
Plzeň - Pražská 87/14

W W W. L I N I A . C Z

Praha 2 - nám. Míru, dům KdŽ, ul. Slezská 2
Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 27, Česká móda
Šumperk - Generála Svobody 2
Teplice - Trnovany, Doubravská 634/8
Trutnov - Krakonošovo náměstí 75
Uherské Hradiště - Havlíčkova 172

Zatím jsme si povídali jenom o tom, jak změnit
tělo, aby bylo krásnější a zdravější. Jenomže
k tělu patří i duše. Co s ní, aby se nám žilo
lépe?
Inspirací vám může být například kniha Štěstí, jež je plná cvičení, která vám s tím pomohou. Zenový mistr Thich Nhat Hanh,
buddhistický mnich, shromažďoval jednotlivá praktická cvičení po více než
60 let a jako vyhledávaný a oblíbený učitel sestavil tuto učebnici plného vědomí (mindfulness), ze které mohou
čerpat jak nováčci, tak pokročilí. V kapitolách věnovaných každodenní praxi,
vztahům, tělu, vědomému
jezení a bytí v přítomnosti
s dětmi učí čtenáře cvičením,
která lze poměrně snadno
zapojit do svého běžného života, a obohatit se o plnou
přítomnost, z níž povstává
štěstí. Cvičení se týkají situací při práci, při jídle, při výchově dětí, při řízení nebo i při
chůzi, sezení a dýchání. Štěstí je
přístupné neustále, teď a tady.
Pojďme teď tedy udělat čtyři
kroky, pro štěstí…

1. TÝDEN – PŘESTAŇTE
SI STĚŽOVAT
Jen to zkuste chvíli sledovat.
Průměrný člověk si postěžuje
asi tak dvacetkrát za den a ani
si to neuvědomí. V podstatě si
postěžujeme každému, koho
za den potkáme. Zmíníme, kolik
máme práce, co nás bolí, kdo se
nepěkně zachoval a nezapomeneme přidat, čeho se bojíme. Po očku
přitom sledujeme druhého a tajně
doufáme, že je na tom ještě o kousek hůře než my. Máme pocit, že tak
si budeme moci alespoň trochu oddychnout.
Jestli vám to připadá jako nějaká hodně zvláštní hra, máte naprostou pravdu. Jako každé lidské chování i stěžování má nějaký smysluplný důvod. Často
je to právě upokojit vnitřní úzkost, jak
špatně na tom jsme. Všichni vlastníme
mozek, který se spolehlivě snaží o dvě
věci – přežít a zapadnout mezi ostatní.
Není se čemu divit, v době lovců a sběračů
znamenalo vyloučení z tlupy jistou smrt.
Mozek se od té doby prakticky nezměnil,
takže i dnes se snaží o konformitu – být
uznávaný a přijatý druhými, zkrátka moc
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nevyčuhovat. Přestáváme žít svůj vlastní život
a žijeme to, co si myslíme, že si o nás myslí druzí.
Co takhle žít konečně život svůj? Začněte si
pečlivě všímat toho, kdy a o čem si stěžujete.
Možná objevíte, že vaše téma je zdraví, partnerství nebo třeba peníze. Brzy si všimnete, jak moc si stěžujete a možná se dostaví
přechodný pocit bezmoci, že se tomu nedá
zabránit. Dalším krokem je totiž vytvoření nového příběhu. Vymyslete si o svém
oblíbeném stěžovacím tématu něco nového, co o něm budete druhým říkat.
Něco dostatečně obecného na to, aby
to byla pravda a bylo to zároveň pozitivní.
Může to vypadat třeba takhle:
“Moje finanční situace se pomalu zlepšuje.”
“Moje zdraví bude určitě brzy v pořádku.”
“S partnerem o tom začínáme mluvit.”
První týden změny pro duši si přestanete
stěžovat. Jakmile přestanete, bude snadné
to udržet a začnete si všímat velkých změn,
uvidíte.

2. TÝDEN –
NEVYTVÁŘET SI DOMNĚNKY
Díky prvnímu týdnu začnete být automaticky více pozorní ke svým myšlenkám. A budete si moci všimnout druhého nekalého
triku, který má náš mozek ve velké oblibě.
Neustále se vrhá na druhé lidi a snaží se domyslet, na co asi myslí, a zda si nemyslí něco
špatného o nás. Jsou to přesně ty okamžiky,
kdy se už od rána necítíme dobře a pak stačí
jedno zdvihnuté obočí od kolegyně, abychom
do večera mysleli na to, že jsme určitě zase
ztloustli, nebo že je ta košile opravdu příšerná.
Mozek miluje domněnky.
A má to ještě jeden háček. Jakmile začneme sami
sebe přesvědčovat o tom, že si kolegyně určitě nic
špatného nemyslí, mozek vyprodukuje ještě více argumentů, proč by mohla. Nakonec se naše vlastní myšlenky perou samy se sebou. Končí to pocitem bezvýchodnosti a napětí. Rozhodně nic příjemného.

Mozek miluje domněnky.
Neustále se vrhá na druhé lidi
a snaží se domyslet, na co asi
myslí, a zda si nemyslí něco
špatného o nás.

INZERCE

ZMĚNA PRO DUŠI

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.

www.plavani.com

tel. 603 935 585, 733 395 760

Praha 10 Horní Měcholupy
Milánská 311
plavacek.indd 1

plavanibeneﬁt@seznam.cz
INZERCE
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S domněnkami se dají dělat hned dvě
věci. Když ji chytnete na začátku, máte
možnost zkrátka jít a u druhého člověka si ji ověřit. Může to vypadat třeba
takhle: “Rozumím tomu dobře, že si
myslíš, že mi to nesluší?”. Chce to velkou odvahu, ale okamžitě to pročistí
vzduch. Druhého možná tak trochu zaskočíte, ale možná poprvé se dozvíte,
co si opravdu myslí. Zpravidla se tak
začne dít jedna hodně důležitá věc –
zlepší se vaše vztahy, protože budou
založené na otevřenosti.
Pokud už se domněnky opravdu intenzivně rozjedou, sedněte si a hoďte je na papír. Doslova z hlavy vyndejte všechny
obavy o tom, že si druzí myslí, že jste tlustí, neschopní, hloupí a nudní. A pak ten
papír nechte být. Běžte se najíst, protáhnout, napít se vody a zavolejte někomu,
koho máte rádi. Teprve potom se k papíru znovu vraťte. Zjistíte překvapivou věc
– budete mít pocit, jako kdyby to psal někdo jiný než vy. Má vůbec potom smysl
domněnky v sobě živit?

3. TÝDEN – LELKOVAT
Určitě přijde týden, kdy se na vás navalí
velký pracovní shon. Doslova nebudete
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Lelkujte!
Koukejte do
ohně nebo
na ptačí
krmítko.
Vybarvujte
omalovánky
nebo navlékejte
korálky.

vědět, kde vám hlava stojí. Ráda tomu
říkám myšlenková tykadla – neustále v mysli odvíjíme nekonečná vlákna
všech možných variant situací, které
nás teprve čekají. Zpravidla se nejdůkladněji věnujeme takovým, která by
mohla špatně dopadnout nebo nám
hodně záleží na jejich výsledku.
Je to přesně takový vnitřní stav,
kdy může opravdu pomoci jediné –
na chvíli se konečně zastavit. Všimněte
si, jak často přichází pocit, že utíkáte
a vaše tělo dobíhá někde za vámi. Jak
často se stane, že si až večer uvědomíte, že jste skoro nejedli, nebo že vás
pekelně bolí hlava. Někdy je to pocit,
jako kdyby vás den na začátku hodil
do míchačky a večer vyplivnul. Vyčerpané, a tak trochu zmatené, kam se
poděl ten čas.
Třetí týden si najděte jednu činnost,
která nikam nevede. Koukejte do ohně
nebo na ptačí krmítko. Vybarvujte
omalovánky nebo navlékejte korálky.
Podstatné je, že to nikam nepovede!
Věnujte se něčemu, v čem se vlastně
nedá uspět. Dá se to jen dělat. Pozorujte, kam vás vaše mysl vezme. Po deseti nebo patnácti minutách to bude

nejhorší, hlava bude dělat všechno
pro to, abyste šli něco dělat. Vydržte a uvidíte, co se bude dít potom.

4. TÝDEN –
DÁVAT A DOSTÁVAT
Z našeho světa – ze vztahů i situací – se nám vrací vždy podstata
toho, co mu dáváme. Vzpomeňte
si na případ, kdy jste byli opravdu
zklamaní, co se vám vrátilo. Třeba
vám někdo neoplatil laskavost, zapomněl na vás nebo chtěl přímo
ublížit. Jaká byla podstata toho,
co jste mu dosud dávali? Možná
zjistíte, že to byl strach, jak zareaguje nebo úzkost, zda jste pro něj
dostatečně dobří. Možná přímo

Zkuste si pohlídat,
s jakým vnitřním
pocitem budete dávat.
Je jedno, jestli budete
předávat pohlednici,
květinu nebo snubní
prstýnek.

naštvanost, že děláte něco, co jste
vůbec dělat nechtěli. Vrací se nám
totiž vždy podstata, nikoli zjevná
stránka toho, co děláme. Energie,
kterou vyšleme, se zase vrátí.
Zkuste si pohlídat, s jakým vnitřním pocitem budete dávat. Je
jedno, jestli budete předávat pohlednici, květinu nebo snubní prstýnek. Můžete podat ruku, předat
vzkaz nebo darovat čas. V každém
případě se před samotným předáním nejdříve nadechněte a řekněte si: “Daruji to s láskou a vděčností.” nebo “Daruji to s klidem
a vyrovnaností.” Brzy si začnete
všímat, v čem je jiné to, co se vám
bude dostávat zpátky...
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BEZPEČNOST,
SNÁŠENLIVOST A ÚČINNOST
TŘI ZÁKLADNÍ PILÍŘE KAŽDÉ VAKCÍNY
OČKOVÁNÍ PATŘÍ MEZI NEJVĚTŠÍ MEDICINSKÉ OBJEVY V CELÉ HISTORII LIDSTVA. OD KONCE
18. STOLETÍ, KDY HO ZAČAL JAKO OCHRANU PŘED NEŠTOVICEMI VYUŽÍVAT BRITSKÝ LÉKAŘ
EDWARD JENNER, VDĚČÍ VAKCÍNÁM ZA ŽIVOT MNOHO MILIONŮ LIDÍ. CO VŠECHNO
ZAHRNUJE VÝZKUM A VÝVOJ VAKCÍN, JAK JE NÁROČNÝ A MŮŽEME SE SKUTEČNĚ SPOLEHNOUT
NA BEZPEČNOST OČKOVACÍCH LÁTEK? ZÁKULISÍ OČKOVÁNÍ ODHALUJE JEDEN Z NAŠICH
NEJPOVOLANĚJŠÍCH EXPERTŮ, DOCENT IGOR KOHL.
Můžete stručně popsat proces vývoje
očkovacích látek?
IK: Tento dlouhý a náročný proces začíná výzkumem a preklinickým výzkumem,
v jehož raných stádiích se provádějí experimenty na zvířatech. Kromě jiného
je velká pozornost věnována toxikologii, genotoxicitě, karcinogenitě a dalším
oblastem, protože vakcíny podané lidem
nesmí mít negativní dopad na jejich zdraví. Až po úspěšném dokončení výzkumné
fáze je možné přejít k vlastnímu klinickému vývoji vakcíny. Následuje licencování a až po mnoha letech práce uvedení
na trh.
Který z uvedených kroků
je nejnáročnější?
IK: Na to je těžké odpovědět, protože každý z nich má svá specifika. Vývoj vakcín
má své logické posloupnosti a není možné
podceňovat žádnou z jeho fází. Pro představu, klinický vývoj běžně trvá 8–16 let,
někdy i mnohem déle a přijde řádově
na zhruba 100 milionů amerických dolarů. Vývoj vakcín není nic jednoduchého,
rychlého ani levného.

Vakcíny v jejich moderní podobě už lidé
používají více než 200 let. Usnadňují
tyto dlouholeté zkušenosti vědcům
práci nebo vždy začínají od nuly?
IK: Dnes už dokážeme predikovat, jak
bude organismus reagovat na konkrétní
antigeny, látky navozující produkci protilátek, nebo kolik jich bude potřeba, a tušíme, jaké by mohlo být ideální očkovací
schéma. To ale neznamená, že bychom
se mohli držet nějakých osvědčených

postupů. Každá vakcína je připravována
unikátně s ohledem na účinnost, bezpečnost a dobrou snášenlivost.

DOC. MUDR. IGOR KOHL, CSC.
Absolvent Lékařské fakulty hygienické
Univerzity Karlovy (dnes 3. lékařské fakulty) zasvětil život epidemiologii a vývoji vakcín. Prošel řadou farmaceutických
společností a stál u vývoje řady vakcín,
například známé hexavakcíny, vakcíny
proti meningokoku B, pneumokoku, lidskému papilomaviru, hemofilové infekci,
chřipce. Je členem České vakcinologické
společnosti a Slovenské epidemiologické a vakcinologické společnosti. Působí
jako jednatel firmy věnující se klinickému hodnocení vakcín a dozoruje vývoj
dalších tří vakcín.

Jak konkrétně se zjišťuje, zda je očkovací látka bezpečná a dobře snášena?
IK: Využívají se k tomu dobrovolníci, kterých v první fázi, tedy při prvním podání
lidem, bývá mezi 20 a 200. Podmínkou je,
že se musí jednat o dospělé či dospívající a zdravé jedince. V této fázi se sledují
zejména dopady vakcíny na organismus.
Samozřejmě vnímáme i účinnost, ale ta
není tak podstatná. Prvořadé jsou snášenlivost a bezpečnost, což jsou rozhodující faktory v celém procesu. V druhé fázi,
která má potvrdit záměry celého vývoje,
se provádějí testy srovnávací bezpečnosti
a snášenlivosti. Zjišťuje se, jaké je ideální
množství použitých antigenů a vyhodnocují se nejvhodnější očkovací schémata.
Až teprve třetí fáze je zaměřena na zjišťování účinnosti vakcíny a vybraného
vakcinačního schématu. Třetí fáze je velmi náročná, protože se do ní obvykle zapojuje 800 až 6000 dobrovolníků.
Vakcíny se podávají milionům lidí po
celém světě. Je tedy počáteční testování
na 20 až 200 lidech dostatečné?
IK: Při první fázi ano. Jak jsem už zmínil,
bezpečnost hraje vždy zásadní roli a je jí
věnována pozornost nejen při vývoji, ale
samozřejmě i po uvedení na trh. Dozorové orgány navíc mohou doporučit navýšení počtu subjektů (lidí, kteří se účastní
testování).
Zmínil jste, že vakcíny se testují na zdravých dospělých jedincích, přitom je většina z nich aplikována v dětském věku.

Komerční sdělení GSK. PM-CZ-VX-ADVT-190001
Je testování na dospělých lidech spolehlivou
zárukou, že bude očkovací látka dobře snášena i dětmi?

Většina vakcín už se nevyrábí z živých
mikroorganismů. Zvyšuje to jejich bezpečnost?

IK: Ačkoliv je mnoho lidí přesvědčeno o opaku a argumentuje například nevyzrálostí dětského organismu, v podstatě se
organismus dítěte a dospělého jedince nijak zvlášť neodlišuje.
Bereme-li v úvahu jistou míru nevyzrálosti dětského organismu, pak je dokonce lepší, když jsou možné nežádoucí konsekvence očkování odhaleny u dospělého jedince. To, že se vakcíny z pochopitelných důvodů netestují na dětech, tedy není
překážkou. Já osobně jsem ale přesvědčen, že dnes věnujeme
vyzrálosti organismu až příliš velkou pozornost. Každé dítě je
denně vystaveno mnohonásobně vyšší antigenní zátěži než
při očkování.

IK: Ano, s živými mikroorganismy už se v rámci nejrozšířenějších vakcín setkáme jen v té proti spalničkám, zarděnkám
a příušnicím a ve vakcíně proti tuberkulóze. Ostatní vznikají
jako produkt genetického inženýrství a místo oslabených virů
obsahují jen antigeny. A i těch je naprosté minimum. Příkladem může být známá hexavakcína s 8 až 10 antigeny. Ještě
za minulého režimu se očkovalo trivakcínou a jen její složka
proti černému kašli obsahovala 3000 antigenů. Šlo o vakcínu, která byla sice velmi účinná, ale také velmi reaktogenní.
Lékaři i rodiče ovšem byli zvyklí, že děti budou mít pár dní
po očkování horečku a nijak to neřešili. Důležitější byla spolehlivá ochrana.

S očkováním je spojena celá řada mýtů.
Které z nich jsou podle Vás nejškodlivější
a podepisují se na klesající proočkovanosti?
IK: Za velký problém stále považuji Wakefieldovu studii.
Mezi lidmi přetrvávají obavy z autismu po očkování proti
spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Přitom bylo mnohokrát
prokázáno, že mezi touto vakcínou a autismem neexistuje
příčinný vztah. Odmítači očkování také často argumentují nebezpečností formaldehydu, který přitom očkovací látky
obsahují jen ve stopovém množství a opět bylo jednoznačně
prokázáno, že jeho přítomnost ve vakcínách lidský organismus nijak neovlivňuje.
A co často zmiňované a obávané hliníkové soli?
IK: To je stejný případ. Na organismu se nijak negativně
nepodepisují. Navíc jsou prakticky neoddělitelnou složkou
vakcín. Slouží jako aktivní nosiče a zásobníky antigenů,
které postupně uvolňují. Právě díky hydroxidu nebo fosforečnanu hlinitému nedochází po očkování k prudkým
reakcím. Máme zdokumentován případ vývoje vakcíny bez
hliníkových solí, kdy naočkovaní skončili s těžkou anafylaktickou reakcí. Imunitní systém se s aplikací antigenů nenavázaných na depot v podobě hliníkových solí nedokázal
vyrovnat.
Přesto víme, že hliníkové soli jsou toxické.
Nehrozí tedy potíže při opakovaném očkování,
kdy se tyto látky hromadí v těle?
IK: To je další z omylů. Nejbouřlivější reakce se naopak projevují při prvním podání očkovací látky. Pokud k nim dojde,
musí lékař vyhodnotit, zda a jak je vhodné v očkování pokračovat. Pokud je potřeba, neočkují se další dávky ambulantně,
ale při hospitalizaci. Pokud ale po prvním podání vakcíny nedošlo k žádným problémům, je velmi pravděpodobné, že už
se neprojeví ani při následujících.
Jaký je Váš postoj k množství uváděných možných nežádoucích účinků v příbalových letácích vakcín?
IK: Jedná se o jeden z důkazů, že zájmem farmaceutických
firem je vyrábět bezpečné vakcíny a snažit se při klinickém vývoji odhalit i ta sebemenší rizika. Dříve se do letáku dostávaly
jen hlavní nežádoucí účinky, dnes se uvádí i takové, které se
projeví u několika jedinců. Farmaceutické firmy skutečně dbají na to, aby nedošlo k poškození žádného očkovance. I kdyby
tomu tak nebylo, vakcíny se nedostanou na trh přes autority,
které je musí schválit. Naše zdraví je jištěno mnohonásobnou
ochranou.

Podle některých by laik neměl zkoumat složení vakcín.
Měl by spoléhat na posouzení medicínských autorit
a osvědčení, že jsou pro člověka neškodné. Souhlasíte s tím?
IK: Ve finále jde skutečně především o to, aby byla vakcína účinná, bezpečná a dobře snášená. Zároveň bych ale každému doporučil, aby věnoval pozornost příbalovému letáku, který podrobně informuje i o složení vakcín. Ideální je přečíst si ho ještě před
návštěvou lékaře. Leták je možné stáhnout ze stránek výrobce
nebo z webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Také chci zdůraznit, že při hledání informací o vakcínách jsou právě příbalové
letáky jediným zaručeným zdrojem informací. Snažte se vyvarovat internetu a online diskuzním fórům, kde jsou často uváděny
neúplné nebo dokonce zavádějící informace.
Jaké nové vakcíny by se v blízké budoucnosti mohly dostat
na trh? A jsou nějaké, na které se těšíte Vy osobně?
IK: Osobně se těším třeba vakcínu proti alergiím. A myslím,
že hodně lidí by ocenilo také očkování proti karcinomu plic
nebo odvykací vakcínu proti kouření. I tímto směrem se výzkum ubírá.
Myslíte, že by takové typy vakcín
lépe přijali i ti, kteří k očkování mají výhrady?
IK: Ono by záleželo na tom, zda půjde o vakcínu profylaktickou, tedy působící preventivně, nebo terapeutickou, která by se pacientům podávala jako léčivo. Myslím, že někteří
lidé dnes odmítají očkování právě proto, že se jedná o formu
prevence a oni nejsou schopní docenit důležitost kolektivní
ochrany. Představte si ale, že by existovala léčebná vakcína
proti diabetu. Ten, kdo si musí pravidelně píchat inzulin nebo
má pumpu, je ohrožený slepotou nebo amputací, by se takové vakcíně jistě nebránil.
Dokážete odhadnout, jakým směrem
se bude ubírat vývoj vakcín?
IK: Do budoucna se určitě bude řešit například forma vakcinace. Mohli bychom se posunout dál v orálním podání, což už
funguje u vakcíny proti dětské obrně a rotavirovým infekcím.
A velkým příslibem jsou samozřejmě nanotechnologie, díky
kterým by se očkovací látky mohly do těla uvolňovat z náplasti přilepené na kůži. Nejdůležitější ale je, aby byly nové vakcíny účinné a minimálně stejně bezpečné jako ty dnešní.
O očkování se poraďte s lékařem.
GlaxoSmithKline, s.r.o., Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444, e-mail: cz.info@gsk.com, www.gsk.cz

Foto: Shutterstock.com

ZHUBNEME?

Ale jak…
STATISTIKY SE ZDVIŽENÝM PRSTEM HOVOŘÍ JEDNOZNAČNĚ:
OBYVATELÉ ČESKÉ KOTLINY PATŘÍ MEZI NÁRODY VYSPĚLÝCH
ZEMÍ K NEJTLUSTŠÍM A STÁLE PŘIBÝVAJÍ NA VÁZE. MEZI TŘICETI
ČLENSKÝMI STÁTY OECD PATŘÍME K DESETI ZEMÍM, KDE JE
NADVÁHA VŮBEC NEJVĚTŠÍM PROBLÉMEM…
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Nadbytečné kilogramy sužují každého
druhého Čecha a situace se stále zhoršuje, i když ne tak rychle jako třeba v Británii. Přesná odpověď na otázku, proč Češi
tloustnou, není přitom vůbec jednoduchá.
Za obezitu mohou z určité části geny, ale
ty mění populaci velmi pomalu, rozhodně
ne v řádu desetiletí. Příčiny nepříznivých
trendů musíme tedy hledat ve světě okolo nás. Toto onemocnění, někdy nazývané
„mor třetího tisíciletí,“ obecně zhoršuje
zdravotní i psychický stav a kvalitu života
obézního jedince. Problémy se ale nevyhýbají ani lidem s pouhou nadváhou.

NADVÁHA A OBEZITA
Seznam zdravotních problémů, které
mají přímou souvislost s obezitou a nadváhou, je poměrně dlouhý: kardiovaskulární onemocnění (např. vysoký krev-

100. Ženy by si měly od tohoto výsledku odečíst asi 10 %, muži mohou
dokonce i 10 % přičíst. Velice často
pro rychlou orientaci užíváme Queteletův index tělesné hmotnosti BMI.
Při výpočtu BMI vycházíme opět z tělesné výšky a celkové hmotnosti (BMI
= kg/m2). Optimální rozmezí BMI pro
ženy leží mezi hodnotami 18,5–24,
u mužů 20–25. Má-li žena 60 kg
a měří 165 cm, vyjde nám BMI 22,05
a vše je v pořádku. Bohužel však BMI
nedokáže zhodnotit „kvalitu“ hmotnosti. Podle indexu tělesné hmotnosti nepoznáme, čím jsou celkové
kilogramy vytvořeny. Většina lidí má
zvýšenou hmotnost díky vysokému
množství tělesného tuku. V těchto
případech se dá podle BMI orientovat. Ovšem u některých jedinců

Když držíme diety příliš často, je systém signálů hladu
a sytosti naprosto dezorientován. Tělo dostává méně jídla
a přizpůsobuje se tomu.

JAKÁ JE IDEÁLNÍ VÁHA?
Odpovědět na tuto otázku je i není jednoduché. Existují obecné formulky, podle kterých se dá vypočítat ideální
hmotnost jedince. Například známý Brockův index říká, že
bychom měli v dospělosti vážit tolik, kolik měříme mínus
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(typicky u sportovců silových disciplín) nelze při výpočtu
ideální váhy BMI používat. Takový kulturista před soutěží,
který má 110 kg a měří 180 cm, dosahuje BMI 33,95 a měl
by být zařazen do oblasti obezita I. stupně. Rozhodně se
však o obezitu v tomto případě nemůže jednat. Při určení
procenta tělesného tuku (např. pomocí bioelektrické) zjistíme, že se pohybuje někde kolem 5%. Přitom optimální
rozmezí pro muže mladšího věku se udává mezi 8–20%.
Takovýchto případů, kdy se nedá BMI při určování ideální
hmotnosti užít, je spíše poskrovnu.

POZOR NA DIETY
První věc, která většinu z nás v souvislosti s hubnutím napadne, je „začnu držet dietu”. To však nemusí být tak snadné, jak
se může na první pohled zdát. Neúčinných diet na internetu
kolují stovky. S nejnovějšími zázračnými dietami přesně načasovanými na dobu prázdnin a dovolených rok co rok přicházejí časopisy pro ženy. Věk žen, které tyto diety podstupují stále klesá. První diety absolvují mnohé dívky už mezi desátým
a dvanáctým rokem života. Diety slibují hory-doly, realita však
bývá často žalostná. Člověk se několik dnů, možná dokonce
několik týdnů týrá. Nepřetržitě ale myslí na to, kdy zase bude
moci něco sníst. A na to, co všechno by snědl, kdyby mohl.
Zkrátka – ustavičně se zaobírá jídlem. Potom s dietou skončí
a většinou zažije velké zklamání. Těch několik těžce shazovaných kilogramů nabere zpět, než se naděje. I já několik takových diet vyzkoušela. Grapefruitové, jablečné, bramborové…
V osmnácti jsem popíjela jakési zázračné koktejly a pojídala
pokrmy z prášku. Táta o mě měl vážné obavy, já ale byla neoblomná. Výsledek většinou byl nulový. Ano, několik kilogramů jsem shodila, ale po určité době jsem je zase nabrala. Jo-jo
efekt se dostavil v plné míře.
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ní tlak, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, křečové
žíly, periferní cévní onemocnění, hemeroidy), metabolická
(hyperlipidemie, diabetes, dna), gastrointestinální (zažívací
problémy, pálení žáhy, zácpa, žlučové kameny), pohybová
(osteoartritida, bolesti v zádech), nádorová (alarmující výskyt rakoviny tlustého střeva v české populaci), psychická
(poruchy příjmu potravy, deprese, poruchy spánku), komplikace gynekologické (neplodnost, komplikace v těhotenství),
poruchy imunity a řada dalších. Z hlediska etiopatogeneze
obezity kromě genetického faktoru hraje velkou roli i nezdravý životní styl – stres, nedostatek pohybu, nekvalitní
a nutričně i kaloricky nevyvážená strava. To znamená, že víc
energie z potravin přijmeme, než jsme schopni využít (větší
energetický příjem dlouhodobě převažuje nad menším energetickým výdejem). A víte, že přibližně od 25. roku věku ztrácí váhově průměrná žena asi 5 kg svalové hmoty? U muže se
jedná o zhruba dvojnásobek! Protože svalová tkáň spaluje
mnohem více energie, než tkáň tuková, klidový metabolismus se tak snižuje úměrně množství ztracené svalové hmoty.
Nadbytečná energie ze stravy se postupně ukládá v podobě
tuku, čímž se zvyšuje procento tukové tkáně v těle, snižuje
metabolismus, a pokud jedinec nevykonává pravidelně průměrně náročnou fyzickou aktivitu nebo nesníží energetický
příjem, dostane se do stadia nadváhy až obezity. Co tedy
s tím? Nejlépe se obezity zbavit, neboli zhubnout a dosáhnout takzvané ideální váhy.

PROČ DIETY NEFUNGUJÍ?
Vědci znovu a znovu varují před neuváženým expe
r i
mentováním s dietami. Důvod je nasnadě. Když držíme diety příliš často, je systém signálů hladu a sytosti naprosto
dezorientován. Tělo dostává méně jídla a přizpůsobuje se
tomu. Jak má náš organismus vědět, že právě teď držíme
dietu? Vypukl hladomor!, myslí si naše tělo. A proto to
příroda zařídila tak, že organismus téměř okamžitě přepne na nouzový režim. Začne hospodařit. Redukuje procesy látkové výměny, spaluje méně kalorií, a to z jednoho
jediného důvodu – z pouhého pudu sebezáchovy. To také
vysvětluje, proč při dietě většinou mizí první kilogramy
velmi rychle a zdánlivě bez problémů. Organismus potřebuje určitou dobu, než zareaguje. Tělo si řekne – aha,
stravy není nazbyt, musím tedy zatáhnout za nouzovou
brzdu. A potom už kilogramy ubývají pomaloučku, anebo přestanou ubývat úplně. Když pak s dietou skončíme,
látková výměna nemešká a vezme si, co postrádala. Kalorie, které teď dostane, zpracovává zvlášť efektivně. Proto
lidé po skončení diety tak rychle zase přiberou. Naše tělo
neošálíme – je to velmi důmyslný stroj! Na diety je proto
lepší zapomenout. A jak se tedy těch nadbytečných kilogramů efektivně a hlavně nadobro zbavit?
Existuje pestrá nabídka správných dietních programů. Jsou
to ty, které neslibují zázraky, ale přiznávají, že bezpečně
a efektivně funguje pouze to, když snížíte množství přijímaných kalorií a zvýšíte množství vydaných kalorií. Jak
jednoduché. Váháte, pro který se rozhodnout? Při vybírání programu snižování tělesné hmotnosti se určitě zaměřte
na tyto skutečnosti:

1. BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM:

 aždá dieta by měla být bezpečná a obsahovat doporuK
čené denní dávky všech vitamínů, minerálů a bílkovin.

2. POMALU A POZVOLNA:


Správný
program by měl doporučovat pomalý, pozvolný úbytek hmotnosti (pokud lékař nedoporučí
rychlejší úbytek hmotnosti např. z důvodu plánované
operace). Po prvním až druhém týdnu očekávejte váhový úbytek 0,5–1 kg.

3. ČAS NA KONTROLU U LÉKAŘE:

SE NEOBEJDETE
5. RBEZOZHODNĚ
ZMĚNY JÍDELNÍČKU:

Zapomeňte na brambůrky a chipsy a nahraďte je třeba
oříšky. Možná jste ještě v nedávné době oříšky a semínka zavrhovali pro vysoký obsah tuku. Dnes je situace zcela opačná. Proč se tedy trend obrátil a je dobré
ořechy a semínka pravidelně konzumovat? Nutriční
složení hodnotíme velmi pozitivně. Obsahují tuk s vysokým podílem prospěšných nenasycených mastných
kyselin, bílkoviny s poměrně vysokou biologickou hodnotou a velmi cennou vlákninu. Jsou také bohaté na vitamíny (vit. E), minerální látky (draslík, hořčík, fosfor,
zinek, jod, selen aj.), jejichž využitelnost je však nižší
než z živočišných zdrojů, a dále na ochranné látky – fytonutrienty (např. antioxidanty, polyfenoly, fytosteroly
aj.). Přispívají ke snížení hladiny celkového a LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi, čímž pomáhají snižovat
riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění a mozkové mrtvice. Mají protizánětlivé účinky, jež pomáhají
snižovat zánětlivé reakce startující mnohá z onemocnění. Pomáhají snižovat hladinu cukru v krvi a krevní
tlak, a to i u pacientů s diabetem 2. typu. Jsou chutné
a snadno dostupné, a proto si je můžete dopřát kdykoliv a kdekoliv a mohou vám například skvěle posloužit
jako rychlá a výživná svačinka.

HUBNUTÍ
6. ZDRAVÉ
= BĚH NA DLOUHOU TRAŤ:

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

lánujete shodit více než 8–10 kg? Máte nějaké
P
zdravotní problémy? Užíváte pravidelně nějaké
léky? Pokud jste na některou z těchto otázek odpověděli kladně, je čas navštívit lékaře. Ten zhodnotí
váš celkový zdravotní stav a také parametry, které
s nadváhou či obezitou souvisejí. Lékař by vám měl
také poradit, zda opravdu potřebujete zredukovat
hmotnost, vhodnost některého programu snižování
tělesné hmotnosti a potřebu léčby obezity farmakoterapií.

 ětšině lidí se podaří úspěšně zhubnout, ale spoustě
V
z nich se bohužel nepodaří tuto váhu udržet. Program,
který si vyberete, by vám měl pomoci natrvalo změnit
stravovací zvyklosti, přidat pohybovou aktivitu – zkrátka změnit životní styl.
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4. UDRŽENÍ DOSAŽENÉ HMOTNOSTI:

INZERCE

pohoda
a zdraví
– už napořád

Čokoláda každý den

5971

Kouzlo kvásku

5957

Více než 85 receptů na čistě
rostlinné sladkosti z raw kakaa
pro podporu vašeho zdraví
a pohody

Lahodné makrobiotické,
vegetariánské a veganské recepty
pro každý den

Bennett COFFEY, Kyleen KEENAN

Domácí pečení chleba – pro spoustu lidí zpočátku něco naprosto nepředstavitelného.
V momentě, kdy si však upečete svůj první
chleba s použitím vlastnoručně vedeného tradičního kvásku, tak jste zvítězili. V této knížce předkládá Dagmar Lužná svoje zkušenosti
s kváskem, které získala nejen doma ve své
kuchyni, ale především na kurzech a akcích,
na kterých vařila a pekla. Naučí vás nejen, jak
kvásek založit a jak se o něj dále starat, a to
velmi jednoduchým způsobem, který zvládne
opravdu každý, ale na téměř 50 receptech
vám i ukáže, kde všude se dá kvásek využít.
Recepty v knize „Kouzlo kvásku“ vás přesvědčí, že používat kvásek je naprosto přirozená věc. Pečení houstiček, koláčů či pizzy, se
vám po prostudování této knížky stane běžnou praxí. Neváhejte a připravte si kvalitní,
přirozené, zdravé a vitální pečivo doma.

Soubor sladkých, převážně veganských čokoládových pochoutek od zakladatelek organizace Not Your Sugar Mamas. Myslíte
si, že milujete čokoládu… ale víte, jak moc
ji ve skutečnosti milujete? Autorky této knihy vám ukážou, co je čokoláda skutečně zač:
je výborná a neuvěřitelně bohatá na antioxidanty, vitaminy a živiny. V jejich skvělých receptech nenajdete rafinované cukry, mléko
ani lepek, které bývají běžně obsaženy v tradičních čokoládových pochoutkách, a namísto toho se spoléhají na raw kakao a kvalitní, nezpracované ingredience, díky nimž se
budete cítit dobře. Kniha je plná tipů a triků
pro „dešifrování“ etiket a certifikátů čokolád
a poskytuje spoustu důvodů pro znovuobjevení báječné chuti čokoládových pochoutek.
224 stran, brožovaná, 349 Kč
Celý sortiment již vydaných knih
nakladatelství ANAG najdete
ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.

Dagmar LUŽNÁ

144 stran, brožovaná, 279 Kč
anag@anag.cz
585 757 411

www.anag.cz

VSAĎTE NA TECHNIKU!
Naštěstí pro nás, doba hodně pokročila a nabízí se mnoho
metod, které nám mohou hubnutí usnadnit. Pojďme si některé představit.

VANQUISH ME
je nejnovější Medical Spa technologie, která průběžně ničí tukové buňky, aniž by poškodila tkáně v okolí tukových vrstev.
Selektivní působení umožňuje ošetřovat velké oblasti s minimálním rizikem poškození svalů a vnitřních orgánů.
VANQUISH ME používá vysokofrekvenční elektromagnetické
pole, které koncentruje paprsky v tukové tkáni. Tato energie
vytvoří mohutný termální efekt, který vede k rozpadu tukových buněk. Okolní tkáně zůstanou nepoškozené. Tuk je
poté odstraněn z organismu pomocí lymfatického systému
a jater. Cílem ošetření je dosáhnout redukce objemu tukové
tkáně hlavně v pase, ale přístrojem můžeme ošetřovat také
stehna a boky.

OŠETŘENÍ X-WAVE

OŠETŘENÍ EXILIS
Jedná se o neinvazivní terapeutickou metodu využívající
řízené dávky ultrazvukových vln a radiofrekvenční energie. K ošetření se používá hlavice s kontrolovanou emisí
energie a tepelným čidlem. Kombinací ultrazvukových vln,
které jsou umocněny radiofrekvenčním zářením, dochází
k sumaci tepelného efektu v podkožní tukové vrstvě. Terapie je nadmíru účinná a reálné změny ucítíte už po prvním
ošetření.

OŠETŘENÍ LYMPHA PRESS
Příjemná procedura, která redukuje otoky dolních končetin
a zbavuje pocitu „těžkých nohou“. Podpora cirkulace zajišťuje ideální výživu kůže i podkoží a zlepšuje stav celulitidy.
Přístroj pracuje s postupující tlakovou vlnou, která účinně
podpoří svalovou pumpu. Během ošetření dochází k naplňování jednotlivých komor speciálního návleku. Drenáž pomáhá
urychlit tok lymfy a stimuluje odvod toxických a odpadních
látek nahromaděných v podkoží

OŠETŘENÍ STARVAC
Hlavice přístroje je tvořena dvěma válečky, mezi které je pod
tlakem vtahována kožní řasa. Jemnými tahy hlavicí usměrňujeme proud lymfy centrálně a odvádíme toxiny a přebytečnou
tekutinu z tkání. Kolagenní vlákna se podtlakovou masáží
zpevňují. Tímto způsobem ošetřujeme obezitu, celulitidu, regenerujeme pokožku těla a můžeme zpevňovat oblast ňader,
břicha a hýždí.
Tak hodně úspěchů při tvarování postavy…
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zdroj: Spa Resort Tree of Life

Přístroj za pomoci silných mechanických vibrací rozvolní vazivové můstky, které deformují podkoží a způsobují pomerančovou kůži. Mohutná frekvenční masáž uvolní vazivo i stištěné cévy a zajistí tak vyhlazení a prokrvení pokožky. X-WAVE
mechanicky narušuje tukové podkožní buňky, rytmickou masáží stimuluje prokrvení a metabolismus podkoží a jemnými
elektrickými impulzy napomáhá zpevnění pokožky. Zvýšeným
prokrvením dochází k lepšímu odvádění „rozpuštěného“
tuku a toxinů z těla. Elektrické impulzy stimulují tvorbu kolagenu a pokožka následně vypadá hladší, zdravější a mladší.
X-WAVE ničí tuk v místech, kde se jej nedaří odbourat dietou
ani cvičením. Rázové vlny poškozují tukové buňky, které se

po ošetření rozpadají. X-WAVE je ideálním doplňkem pro
vyhlazení pokožky po invazivní liposukci.

SLIM

L A B O R AT O R Y

Moderní a účinné

tvarování postavy

Spolehlivá destrukce
tukových buněk
v oblasti břicha, boků
a stehen.

Viditelné zpevnění

pokožky břicha, stehen
a hýždí. Redukce tuku
a celulitidy.

Redukce tukových
buněk v oblasti beder
a paží.

Likvidace uvolněného
tuku lymfou.
Redukce otoků
dolních končetin.

VANQUISH ME

X-WAVE

EXILIS

LYMPHAPRESS

KO N TA K T U J T E N Á S
S p a Re s o rt Tre e o f L i fe | L á ze ň s k á 5 3 1 | L á z n ě B ě l o h ra d
w w w.t re e o f l i fe .c z I + 4 2 0 4 93 767 1 6 1

Foto: Shutterstock.com

HORMON ŠTĚSTÍ
NENÍ ZÁLEŽITOSTÍ MOZKU,

ALE NAŠICH STŘEV
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Právě prostřednictvím trávicího systému získává tělo potřebné živiny a zároveň vylučuje odpadní látky. A co hlavně – ve střevech
sídlí přibližně 80 % celého imunitního systému. Je tomu tak zejména proto, že zde sídlí prospěšné bakterie, které tvoří první linii
při obraně organismu.
Imunita je náš ochranný štít proti nemocem. Základem prevence
je dbát na správnou funkci střev a zdravý střevní mikrobiom. Střevo je totiž domovem milionů bakterií, žádoucích i nežádoucích.
Pokud je jejich počet v rovnováze, je vše v pořádku. V případě,
že nežádoucích bakterií je více, mohou vás potrápit nepříjemné
zažívací potíže, poruchy vyprazdňování, ale i oslabená imunita.
Onemocnění střev je vždy velmi nepříjemné. Ať už hovoříme
o zdánlivě banálních věcech, jako jsou průjmy, zácpa, či nadýmání, nebo těch závažnějších typu ulcerózní kolitida, či Crohnova
choroba.

JAK SI UDRŽET ZDRAVÝ STŘEVNÍ MIKROBIOM?
Pokud máte to štěstí, že ve vašem případě nejde o nic závažného,
můžete se směle pustit do prevence.
Vyhněte se nezdravé stravě, antibiotikům, kouření, alkoholu
a také stresu – i ten má negativní vliv na váš mikrobiom.
Snažte se dostatečně hýbat, pobývat častěji na čerstvém vzduchu
a dodržujte zásady správné výživy, jezte kvalitní čerstvé potraviny,
a to zejména ty, které obsahují probiotika.
Probiotika jsou živé mikroorganismy, které příznivě ovlivňují
zdraví člověka a pomáhají imunitnímu systému. Je však třeba je
tělu dodávat ve správném množství, neboť jak se říká – všeho moc
škodí. Probiotické bakterie udržují správnou fyziologickou rovnováhu v trávicím systému a mezi ty nejznámější patří skupina
laktobacilů a bifidobakterií. Najdeme je například v mléčných výrobcích, kvašené zelenině a samozřejmě v doplňcích stravy, které
můžete pořídit přímo v lékárně. Skvěle mohou pomoci i doplňky
stravy, které obsahují ženšen a aloe vera, které ve správné kombinaci mohou být dokonalým pohlazením pro váš trávicí trakt
a zároveň prevencí vzniku závažnějších onemocnění – těžkých
střevních zánětů. Velmi kvalitní aloe vera bez konzervačních látek
pomáhá nést extrakt z bylin, pokrývá střevní sliznici a tím zajišťuje
blahodárné působení bylin ve střevě.
Ženšen pravý upravený jako ženšen červený, tedy pařením a sušením, plátkovaný příčně na osu kořene, působí blahodárně na činnost střev i imunitu.

STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ JE DNES
DVAKRÁT VÍCE NEŽ PŘED 30 LETY
Počty nemocných s nespecifickými střevními záněty stoupají.
Dnes je jich dvakrát více než před 30 lety. Výskyt ulcerózní
kolitidy se odhaduje na 40–45 nemocných na 100 000 obyvatel, u Crohnovy choroby se jedná o 20 případů na 100 000
lidí. Crohnova nemoc postihuje rovnoměrně muže i ženy a její
vznik je ovlivněn dědičnými faktory. Přibližně jedna pětina
lidí s Crohnovou nemocí má ve své rodině příbuzného, který
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trpěl stejným problémem, nejčastěji sourozence nebo rodiče
či dítě.
Ulcerózní kolitida i Crohnova choroba jsou dlouhodobě trvající
onemocnění, která mívají střídavý průběh. Období klidu střídá
vysoká aktivita, kdy se nemoc projevuje naplno. Proto může trvat
dlouho, než je určena diagnóza. „Projevy jsou časté průjmy s příměsí krve, bolesti břicha a další komplikace. Příznaky ale nemusejí
být pouze střevní. Symptomy mohou být mimo jiné i bolesti kloubů, ale také afty nebo kožní vyrážky. U nespecifických střevních
zánětů není zcela jasná příčina vzniku. Svou roli zde hraje imunitní reakce proti buňkám trávicího systému,“ uvádí MUDr. Petr
Podroužek, CSc.

JAK ZÁNĚT ROZLIŠIT?
Důležité je rozlišit, o jak závažné onemocnění se jedná. Vodítkem
může být hladina Calprotectinu, zvýšená teplota, déle trvající průjem a bolest v břišní oblasti – to jsou společné symptomy různých
onemocnění, které se liší původem i závažností. U funkčních poruch, jako je syndrom dráždivého tračníku, a u celiakie (nesnášenlivosti lepku) jsou hladiny calprotectinu v normálních mezích. Při
ulcerózní kolitidě, Crohnově chorobě či bakteriální infekci zažívacího traktu je obvykle ve vyšší koncentraci. „Vyšetření calprotectinu ve stolici představuje jednoduchý neinvazivní test, který
u zánětlivých poruch střeva může pomoci vyhnout se diagnostické kolonoskopii. Vyšetření calprotectinu nás může upozornit
na nemoc i v době, kdy se zcela neprojevuje. Vyšetření nám také
pomáhá zjistit, zda se blíží návrat onemocnění, tzv. relaps. Včasná
léčba pak může zabránit možným komplikacím a zajistit kvalitu
života,“ vysvětluje MUDr. Petr Podroužek, CSc.

JAK ZÁNĚT LÉČIT
Léčba Crohnovy choroby je velmi svízelná. Bohužel zatím neexistuje taková, která by dokázala zánět zcela vyléčit. Zaměřuje se
pouze na jeho potlačení. K základním prvkům léčby patří úprava
diety. Neměla by obsahovat potraviny a nápoje dráždící střevo,
jako například alkohol, kofein, čokoládu, vejce, nápoje sycené
oxidem uhličitým, smažená a nadměrně tučná jídla, maso, bílou
mouku a kořeněné pokrmy. Stav mohou zhoršovat také mléčné
výrobky.
Lékař kromě diety předepíše i řadu léků. Při mírnějších formách
choroby jsou to léky působící přímo proti zánětu ve střevě (pentáza, mesalazin). Podávají se ve formě léků nebo střevních nálevů.
Součástí podpůrné léčby jsou i léky proti průjmům. Při rozsáhlejším postižení střeva přicházejí ke slovu vysoké dávky kortikoidů.
Ty tlumí imunitní reakci organismu a potlačují zánět. Jejich podávání je však spojeno s řadou nežádoucích účinků. Proto je vyhrazeno pro období vzplanutí choroby. K dalším používaným
skupinám léků patří i imunosupresiva. Případné bakteriální infekce se léčí antibiotiky. V léčbě Crohnovy choroby se začínají nově
používat i léky schopné příznivě ovlivnit imunitní pochody v organismu a potravinové doplňky, které podpoří imunitu a zároveň
upraví činnost střev. Jejich dosud pozorované účinky jsou příslibem do budoucna.

Základem prevence je dbát
na správnou funkci střev
a zdravý střevní mikrobiom.
INZERCE

VĚDĚLI JSTE, ŽE HORMON ŠTĚSTÍ –
SEROTONIN – SE VYTVÁŘÍ V OKOLÍ
STŘEV? ZDRAVÉ ZAŽÍVÁNÍ MÁ PŘÍMÝ VLIV
NA NAŠI NÁLADU. PROTO JE DŮLEŽITÉ
VĚNOVAT SPRÁVNÉ FUNKCI STŘEV
VELKOU POZORNOST.

Zdroj: Joga-bast.cz, yogapoint.cz, foto: Schutterstock.com
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Chcete zkusit

JÓGU?
JÓGA JE STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ A S JEJÍM CVIČENÍM SE MŮŽETE
SETKAT V TĚLOCVIČNÁCH, ŠKOLÁCH, POSILOVNÁCH
A SAMOZŘEJMĚ I VE STUDIÍCH JÓGY. PROČ SE ROZHODNOUT PRÁVĚ
PRO JÓGU?
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energeticky posiluje. Pro energeticky slabé jedince jinového
typu je jóga vhodnou sportovní činností, zatímco pro silné aktivní jangové cvičence je příjemným zklidněním, vyrovnáním
energií.
Tělesná cvičení – hathajóga jsou jen částí filosofie, kterou jóga
nabízí: neubližování, nenásilí, pravdivost, nesobeckost, sebeovládání, vyrovnanost, ochota pomáhat, touha po sebevzdělávání, dodržování předsevzetí, dosažení vyššího vědomí.
Rozhodli jste se, že to zkusíte?
Pojďme se tedy společně podívat, jakou jógu vybrat...

ANUSARA JÓGA
Očekávejte spoustu pozic pro otevření srdce a více mluvení
než v jiných lekcích. Při lekci je běžná hudba.
Vhodné pro:
n 
Ty, kteří chtějí využít jógu jako terapii nebo chtějí od jógy
emocionální zážitky.
n Ty, kteří se chtějí zaměřit na správné cvičení pozic.
n Ty, kteří hledají pozitivní, bezstarostné prostředí.
Nevhodné, pokud:
n Nechcete mluvit o svých pocitech.
n Nechcete, aby se vás ostatní dotýkali.

ASHTANGA JÓGA
Jedná se o šest sérií pozic, vyučovaných jedna po druhé ve stylu Sri K. Pattabhi Joise. předchozí. Důraz je kladen na dech,
bandhy (energetické zámky těla) a drishti (zaměření pohledu). Pozice jsou propojeny, nejsou mezi nimi pauzy. Série lze
přizpůsobit tak, aby vyhovovaly jakémukoliv typu těla na jakékoliv úrovni. Očekávejte lekce v přísném tempu a spoustu
praktické pozornosti od učitele a žádnou hudbu.
Vhodné pro:
n Kohokoliv kdo se zajímá o jógu.
n Každého, kdo se chce naučit série, které pak může cvičit sám
doma.

INZERCE

J

Jóga rozvíjí harmonicky celé tělo. Svaly, které ochabují, posiluje, ty, které se zkracují, protahuje. Ne všechny sporty rozvíjejí tělo rovnoměrně - např. cyklistika, tenis a jiné zatěžují některé svalové skupiny více, než jiné nebo příliš zatěžují páteř
a je dobré vhodně je ještě dalším pohybem doplnit.
Zharmonizuje tělo a mysl. Jóga znamená spojení: těla a mysli,
fáze nádechu a výdechu, existence vnitřního „já“ a bytí všeobecně. Všechny pozice – ásany prociťuje, pracuje i mentálně,
procvičuje nervové dráhy.
Působí proti stresu. Její součástí je nácvik relaxace a meditace.
Při cvičení je mysl natolik zaměřená na tělo a dech, že opouští
problémy běžného života.
Odstranění stresu a zkvalitnění dechu vede ke snížení psychické zátěže, která souvisí s mnohými vážnými onemocněními a snížení rizika kardiovaskulárních nemocí.
Jóga kladně ovlivňuje činnost vnitřních orgánů. Jednak přímým působením při provádění ásan, a také souzněním s jednotlivými nervovými centry – čakrami lze ovlivnit vnitřní orgány. Může regulovat i hormonální hladinu v těle. Např. lunární
a hormonální jóga podporuje zdraví ženy ve všech jejích životních fázích a cyklech, podněcuje samoléčivé síly, upravuje
hormonální systém, zvyšuje plodnost a kreativitu a hodí se
ke každodennímu obnovování životní radosti.
Jóga velmi dobře působí i na děti. Jógové cvičení je zaměřeno především na svaly, které drží páteř. Proto má význam
u dětí, u nichž se vytváří držení těla. Vědomé řízení dechu
pomáhá při otužování a má zvláštní význam u alergických
dětí. Cvičení není automatické, ale uvážené – vědomé, což
vede ke zklidnění, držení pozornosti a tím zlepšení chování.
Cvičení jógovými technikami pomůže zdravým dětem upevnit
dobré pohybové návyky, oslabeným zlepší a odstraní drobné
nevyváženosti tělesné i psychické, zejména neklid, nesoustředěnost a jiné.
Při cvičení jógy jde o výdej energie, ale vyladění psychického
a tělesného principu za podpory řízeného dechu významně

Jóga světla: Pauline Wills
OBJEVTE PRAVOU PODSTATU JÓGY A SKRZE NI I MOUDŘEJŠÍ ZPŮSOB ŽIVOTA. TATO KNIHA SHRNUJE
TRADIČNÍ JÓGOVÉ TECHNIKY A OBOHACUJE JE O AKTIVACI SVĚTELNÝCH TROJÚHELNÍKŮ PROSTŘEDNICTVÍM
JÓGOVÝCH POZIC, ÁSAN. NABÍZÍ NEJEN ZDRAVĚJŠÍ ZPŮSOB ŽIVOTA, ALE I NETUŠENOU MOŽNOST,
JAK SE ÁSANOVOU PRAXÍ, DECHOVÝMI CVIČENÍMI, VIZUALIZACÍ A MEDITACÍ
PŘIBLÍŽIT K NEJVYŠŠÍ METĚ OSMISTUPŇOVÉ JÓGOVÉ STEZKY – STAVU OSVÍCENÍ.
Ponoříte
se do tajů všudy
přítomné
světelné sítě.

Poznáte,
jaké místo v ní
zaujímáte.
Spojíte
se jejich
prostřednictvím
se svým vnitřním
světlem.

Seznámíte
se podrobně
s 10 hlavními
a 21 vedlejšími čakrami,
které jsou při formování
světelných trojúhelníků
zásadní.

Naučíte
se světelné
trojúhelníky
vizualizovat
a vnímat.

Procítíte
energii, kterou tělu
přinášejí při setrvání
v ásanách.

www.metafora.cz
INZERCE

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,
elektrospotřebiče, nábytek
a mnoho dalších…
Objednejte si vzorek zdarma
na webu statickeplakaty.cz,
nebo na tel.: 739 016 005.

BIKRAM JÓGA
Přesně dané, 90-minutové lekce, sestávající
z 26 pozic a 2 dechových cvičení, každá držená po dobu jedné minuty a opakovaná dvakrát. Pojmenovaná je po zakladateli, Bikram
Choudhury, cvičí se v místnosti zahřáté na 42
stupňů se 40% vlhkostí. Žádná hudba.
Vhodné pro:
n Soutěživé typy.
Nevhodné, pokud:
n Jste těhotná, máte problémy s oběhovým systémem, neradi se potíte, rádi lekce s hudbou,
nebo máte vysoký krevní tlak.

Nikam se
nespěchá
a nečekejte
rychlé skoky
kupředu.

HATHA JÓGA
Hatha jóga je jakákoliv forma jógy v jemném a pomalém tempu, velmi dobře se
hodí pro začátečníky.
Vhodné pro:
n Každého s pohybovými obtížemi.
n Začátečníky.
n Seniory.
n Těhotné ženy (s úpravami).
Nevhodné, pokud:
n Hledáte přesnou a nekompromisní praxi.

HORMONÁLNÍ JÓGA
Přirozeně odstraňuje potíže způsobené nízkou
nebo rozkolísanou hladinou hormonů, nespavost,
emocionální nestabilitu, pocity stresu, paniky, deprese a únavy, intelektuální symptomy, snížení paměti, úbytek svalstva, akné, suchou pleť, vypadávání vlasů a lámavé nehty, neplodnost, u žen
cysty na vaječnících (PCO), PMS, předčasný
přechod, nepravidelnosti menstruace
Vhodné pro:
n 
Každého, kdo má uvedené zdravotní problémy
n 
Ty, kteří mají psychické problémy.
Nevhodné, pokud:
n Chcete tradiční lekce.
n Chcete si máknout a zapotit se.

LUNÁRNÍ JÓGA
Lunární jóga podporuje zdraví ženy ve všech jejích životních fázích a cyklech, podněcuje samoléčivé síly, upravuje
hormonální systém, zvyšuje plodnost a kreativitu, a hodí se
ke každodennímu obnovování životní radosti.
Vhodné pro:
n Ženy, které hledají radost.

IYENGAR JÓGA
Iyengar jóga se zaměřuje na preciznost a pozice jsou
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vyučovány s důrazem na detail. Pomůcky,
jako jsou židle, bloky, pásky a deky, jsou používány pro téměř všechny pozice, bez ohledu na úroveň studenta. Pozice jsou často
drženy déle než v jiných lekcích a často jsou
v jedné lekci cvičeny stejné pozice v různých
modifikacích. Nikam se nespěchá a nečekejte rychlé skoky kupředu. Na lekci Iyengar
jógy může být vážná atmosféra, ale můžete
se hodně naučit.
Vhodné pro:
n Ty, kteří mají zájem dozvědět se více o józe,
zejména o anatomii a nastavení těla v pozicích.
n Skvělé pro začátečníky, rekonvalescenty po zranění a lidi
s omezenou mobilitou. Vhodné pro mladé i staré.
Nevhodné, pokud:
n Dáváte přednost lekcím v rychlém tempu
nebo s hudbou.
n 
Dáváte přednost méně vážným lekcím.
n 
Dáváte přednost meditativnímu prostředí.

JIVAMUKTI JÓGA
Jivamukti jóga byla založena Sharon Gannonovou a Davide Lifem, dvěma bývalými
učiteli Ashtanga jógy. Jivamukti praxe zachovává stejnou intenzitu jako Ashtanga,
s důrazem na veganství a laskavosti vůči všem
bytostem. Jivamukti znamená osvobození během života, a praxe je duchovní a rozmanitá.
Očekávejte, že uslyšíte zpěvy, hudbu a někdy
i odkazy na práva zvířat.
Vhodné pro:
n Vegany a vegetariány.
n Ty, kteří hledají duchovní spojení s vlastní praxí.
n Ty, kteří hledají důslednou praxi.
Nevhodné, pokud:
n 
Jíte maso – učitelé Jivamukti jógy jsou vegani
a nemusíte si vždy rozumět.
n Chcete cvičit v mírném tempu.

KUNDALINI JÓGA
Kundalini jóga se zaměřuje na propojení dechu a pohybu, se záměrem uvolňování energie
z dolní části těla a její předání výše. Důraz je kladen na uvědomění a zvýšení vědomí, přiblížení se
k osvícení. V józe „kundalini“ odkazuje na smyčku
spící energie, která spočívá na spodní části páteře.
Cílem kundalini jógy je probudit a uvolnit tuto energii. Tento styl jógy je velmi meditativní a duchovní
a probíhá mnohem pomaleji než u jiných lekcí, se zaměřením na meditaci a pránájámu (dechová cvičení).
Vhodné pro:
n Každého, kdo hledá „hlubší“ duchovní spojení s praxí jógy.
Nevhodné, pokud:
n 
Se domníváte, že je to v rozporu s vaším duchovním
přesvědčením.
n Hledáte čistě fyzické prožitky.

INZERCE

Nevhodné, pokud:
n Chcete pomalou, jemnou jógu.
n 
Máte zranění a jste začátečník (pokročilí
jogíni si mohou pozice upravit).
n Máte zranění ramene (spousta nízkých kliků).

Za jak
dlouho
zaběhneš
kilák?
Není důležité kolik
nebo za jak dlouho.
I malá změna stačí,
aby byl váš životní
styl mnohem zdravější.
Podpoříme vás v něm.
www.chytrarodina.cz

Kolik
udě láš

shybů?

Přihlásit se k naší
pojišťovně můžete
do 30. září 2019

VINIYOGA
Viniyoga je vysoce individuální, s důrazem na přizpůsobení
každé pozice a praxe tak, aby vyhovovaly potřebám a schopnostem konkrétního člověka. V praxi se často vyučuje individuálně.
Vhodné pro:
n Každého, kdo má bolesti zad.
n Ty, kteří mají pohybové problémy.
n Ty, kteří se zotavují ze zranění.
Nevhodné, pokud:
n Hledáte cvičení ve skupině.
n Chcete tradiční lekce.
n Chcete si máknout a zapotit se.

VINYASA JÓGA
Vinyasa jóga je pojmenování lekcí plynoucích v rychlejším
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tempu. Lekce se mohou prolínat s jinými styly jógy a budou
v rychlejším tempu než lekce Hatha jógy.
Vhodné pro:
n Každého, kdo hledá rychleji plynoucí lekce.
n Každého, kdo se chce vyvarovat stereotypu, lekce jsou zřídkakdy stejné.
Nevhodné, pokud:
n Jste úplní začátečníci (nebo budete muset modifikovat, aby
cvičení vyhovovalo vašim možnostem).
n Máte pohybové problémy.
n Máte zranění ramene (spousta nízkých kliků).
n Chcete pomalé, jemné cvičení.

JIN JÓGA
Také se nazývá taoistická jóga. Jin jóga spojuje principy hatha
jógy a čchi-kungu, spolu s dalšími aspekty taoismu. Jin jóga
se spíše zaměřuje na pojivovou tkáň (vazivo a šlachy), než
na svaly. Nezaměřuje se na zahřívání svalů nebo rychlé pohyby, spíše podporuje dlouhé setrvání v pozicích, které podporují relaxaci. Jin pozice jsou velmi pasivní a často se provádí
s pomůckami. Očekávejte velmi dlouhé setrvání v pozicích –
pět minut nebo více.
Vhodné pro:
n Ty, kteří mají pohybové problémy.
n Každého, kdo se zotavuje ze zranění.
n Ty, kteří hledají regenerační praxi.
n Ideální pro sportovce, kteří hledají způsob, jak napravit jednostrannou zátěž a získat flexibilitu.
n Dobré pro začátečníky.
n Pokud meditujete, je toto praxe pro vás.
Nevhodné, pokud:
n Máte v lekci rádi větší pohyb, nebo když neradi sedíte.
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POWER JÓGA
Tato forma jógy je velmi aktivní a sportovní, původně to byla
západní forma Ashtanga jógy. Od té doby se vyvinula a zahrnuje odlišné pozice, ačkoli mnoho Ashtangy zůstalo. Power
jóga obsahuje pohyby pro posílení těla.
Čeká vás spousta vinjás mezi pozicemi, stoje na hlavě a další
pozice pro budování síly.
Vhodné pro:
n Ty, kteří chtějí přísnou praxi.
n Ty, kteří hledají výzvu.
Nevhodné, pokud:
n Dáváte přednost jemné praxi jógy.
n Jste začátečníci.
n Máte omezenou schopnost pohybu a orientace.
n Máte zranění ramene (spousta nízkých kliků).

Nepodceňujme sílu slunce. Může i zabíjet
Léto rádi trávíme venku na vzduchu a na slunci. Vstřebáváme vitamín D,
těšíme se, až naše opálené tělo bude vypadat zdravěji, štíhleji, prostě fit.
Žhavé sluneční paprsky jsou blahodárné, ovšem na druhé straně, jejich
přemíra může až zabíjet.
Časté, dlouhé, opakované opalování a především spálení pokožky je totiž
jedním z hlavních rizik vzniku zhoubného nádoru kůže – melanomu. Maligní
melanom je nádor, který vychází z pigmentotvorných buněk. Na jeho vzniku
se podílí především genetické dispozice a vliv UV záření. Může se vytvořit
na původně zdravé kůži, kde se objeví odlišně barevná skvrna, nebo na podkladě mateřského znaménka, které se barevně a tvarově změní. Nejčastěji
se projeví na částech těla, které jsou nejvíce vystavovány slunečnímu záření,
může se ale vyskytnout kdekoliv na těle. „U našich klientů evidujeme
v téměř polovině případů melanom v oblasti trupu, který je slunečnímu
záření vystaven nejvíc. Výjimkou však nejsou ani pacienti, kteří se léčí s melanomem rtu, ucha nebo očního víčka,“ upozorňuje Hana Kadečková, tisková
mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.
Už jen jedno jedno nebo dvě spálení na slunci zvyšují riziko vzniku melanomu u žen 1,5x a u mužů 2,8x. Velmi rizikové je zejména opalování v dětském věku. Děti do 3 let by se neměly vůbec opalovat. A pozor, UV záření
prochází i sklem nebo mraky, proto je důležité chránit pokožku například
i ve stínu nebo při řízení auta.

PĚT SET NEMOCNÝCH A LÉČBA ZA 68 MILIONŮ
Například největší zaměstnanecká Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
ČR (ZP MV ČR) eviduje ročně na pět set klientů, kteří se léčí s melanomem.
A léčba to není levná, jen v roce 2018 za ní pojišťovna vydala téměř
70 milionů korun. Průměrné roční náklady na léčbu jednoho pacienta se loni
pohybovaly na úrovni 137 000 Kč.
Ačkoliv jde o onemocnění, které je při brzkém odhalení téměř stoprocentně
léčitelé, pořád na něj v ČR umírá ročně více než 300 lidí. A lékaři to komentují slovy: „zbytečná úmrtí“.

Za jak
dlouho
zaběhneš
kilák?

ZÁSADY ZDRAVÉHO OPALOVÁNÍ:

Kolik
udě láš

shybů?

DVĚ OBRANNÉ CESTY
Existují dvě obranné cesty: první – účinně se bránit nadměrnému
slunečnímu záření. Druhá: nezanedbávat prevenci – navštívit dermatologa
jedenkrát ročně nebo kdykoliv, kdy si na kůži najdu nový, podezřelý pigmentový útvar.
„Jsme rádi, že počet těchto vyšetření se rok od roku zvyšuje, protože
právě díky tomuto vyšetřená se dá zhoubný melanom podchytit v časném
stádiu,“ říká tisková mluvčí pojišťovny Hana Kadečková. „Naši pojištěnci
mohou na vyšetření kůže čerpat jednou ročně až 500 korun. Zájem o něj
každoročně roste – loni příspěvek využilo téměř 3 000 klientů“.
jakýmkoliv sportem, provozovaným venku na slunci (mažte se opakovaně). Jednou denně to nestačí!

a Mažte se opalovacími přípravky s vysokým ochranným faktorem
alespoň 30+

a Opalovací krémy nakupujte pouze na aktuální sezónu. Prošlé vyhoďte,
ztrácejí na účinnosti

a Namažte se 20 až 30 minut před sluněním a pak opakujte přibližně
po dvou hodinách nebo poté, co vylezete z vody

a Používejte pokrývku hlavy a sluneční brýle s UV filtrem

a Mažte se vždy, když se chystáte ven na slunce – tedy i jen na nákupy či
běžné pochůzky po městě

a Nezapomínejte si namazat i zátylek, uši, nos, nárty…

a Po návratu ze slunce použijte přípravky s obsahem panthenolu
Není důležité
kolik
a vitamínu E, které přinášejí úlevu a pomáhají při regeneraci
a Nezapomínejte se namazat před jízdou na kole, bruslením, během či
nebo za jak pokožky
dlouho.
I malá změna stačí,
INZERCE
aby byl váš
životní
styl mnohem zdravější.
Přihlásit se k naší
Podpoříme vás v něm.
pojišťovně můžete

www.chytrarodina.cz

do 30. září 2019

UDRŽUJTE SVŮJ VÝKON NA MAXIMUM
ZLEPŠETE PRODUKCI A VYUŽITÍ
ENERGIE PŘI SPORTU I STRESOVÉ
SITUACI POMOCÍ PŘÍRODNÍCH
DOPLŇKŮ STRAVY.

Performance forte + T-mag
Více na
www.purebionatura.cz

Foto: Shuttesrstock.com
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ŘEKNĚTE ČASU

STOP!
ČAS BĚŽÍ A PŘIBÝVAJÍCÍ ROKY NENÍ MOŽNÉ ZASTAVIT. TRÁPÍ NÁS
PŘIBÝVAJÍCÍ VRÁSKY A O VLIVU ZEMSKÉ PŘITAŽLIVOSTI NA NAŠE TĚLO
NENÍ TŘEBA HOVOŘIT. NAŠTĚSTÍ ŽIJEME V DOBĚ, KDY JE MOŽNÉ PROCES
STÁRNUTÍ PROSTŘEDNICTVÍM PLASTICKÉ CHIRURGIE A NEJNOVĚJŠÍCH
NEINVAZIVNÍCH METOD VÝRAZNĚ ZPOMALIT. KAŽDÝ, KOMU ZÁLEŽÍ
NA TOM, JAK VYPADÁ, NAJDE ŘEŠENÍ, KTERÉ MU NAVRÁTÍ SVĚŽÍ VZHLED
A Z TOHO PRAMENÍCÍ DOBRÝ POCIT.
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OMLÁDNĚTE BEZ PLASTICKÉ OPERACE
METODOU THERMAGE CPT
Mezi neinvazivními způsoby omlazení má své výsadní místo
metoda Thermage CPT. Žádoucích účinků dosahuje po jediném ošetření a její výsledek je srovnatelný s plastickým zákrokem, avšak bez jakékoliv zátěže pro organismus a nutnosti
rekonvalescence. Thermage CPT funguje na principu tepelné
energie cílené do hlubokých vrstev kůže, kde působí na buňky produkující kolagen. Tepelnou stimulací dochází k aktivaci
kolagenových buněk, jejich regeneraci a opětovné postupné
schopnosti vytvářet velké množství nového kolagenu, nezbytného pro zpevnění a elasticitu pokožky. Tvorba nového
kolagenu probíhá po dobu až 12 měsíců a efekt omlazení
přetrvává po dobu sedmi i více let. Úžasné je, že liftingový
efekt je viditelný bezprostředně po ošetření. Kůže je vypnutá,
získává ztracený tonus, je jemnější a zároveň pevnější na dotek. Protože nedochází k narušení svrchních vrstev kůže, není
třeba po ošetření žádného omezení. Thermage CPT je metoda vhodná pro všechny
typy pleti a není věkově
omezena. Doba zákroku
závisí na velikosti ošetřované oblasti a většinou
trvá do 60 minut. Jedinou
malou nepříjemností je
u citlivějších osob možnost vnímání lehké bolesti, připomínající štípání.

VITAL INJECTOR
2TM ANEB
OMLAZENÍ
NOVĚ BEZ JEHLY
A BEZ BOLESTI
Trendem současné estetické medicíny je kyselina
hyaluronová, která, ne
náhodou, bývá nazývaná koktejlem, či elixírem
mládí. Jde o přirozenou
součást lidského těla, která nekompromisně postupem času ubývá. Pleť začíná ztrácet svou pružnost,
dochází k viditelným projevům stárnutí, povadlosti
pokožky a vzniku vrásek.
Kyselinu hyaluronovou lze
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ale snadno doplnit a odstranit tak vrásky, omladit pleť a zpevnit kontury obličeje. Běžně je aplikována pomocí injekční
jehly, avšak nově si můžete ošetření dopřát i sofistikovanějším způsobem, pomocí speciálního přístroje nové generace
Vital Injector 2TM, řízeného integrovaným počítačem. Tento
přístroj pracuje s injektorem osazeným pěti jehličkami tenoučkými jako vlas a umožňuje zcela rovnoměrnou plošnou
aplikaci kyseliny hyaluronové do předem stanovené hloubky
kůže a v přesně definovaném množství. Bolestivost zákroku
je naprosto minimální a výsledek je viditelný bezprostředně
po aplikaci. Můžete se z něho těšit přibližně jeden rok. V případě hlubších vrásek a výraznějších známek stárnutí kůže jej
lze asi za 6–8 týdnů zopakovat. Ošetření se provádí celoročně,
neboť vás nikterak nelimituje, a to ani v letních měsících.

HYALURONOVÁ TERAPIE 4 V 1
Dopřát si můžete také hyaluronovou terapii, která zahrnuje čtyři zákroky v jednom. Jedná se o chemický peeling, mezoterapii, vitamínovo-minerálový zábal a mikromasáž koncentrovaným retinolem. Nejprve je pleť pomocí chemického
peelingu zbavena svrchní odumřelé vrstvy kožních buněk
a zpřístupní ji působení dalších preparátů. Poté je plošně aplikována kyselina hyaluronová, která dodá pleti potřebné látky a obnovuje dermální struktury. Následný obličejový zábal
poskytne pleti vitamíny a minerály, mezi nimi např. kolagen
a křemík. Zábal slouží také ke zklidnění po předchozích zákrocích a ke zmírnění případných otoků. Závěrečná mikromasáž a péče koncentrovaným retinolem se postará o „zapečetí“
všech výživných látek. Tyto čtyři metody jsou ideální kombinací prověřených metod a jejich výsledkem je žádoucí omlazení
pleti. Výsledky jsou patrné již po prvním ošetření a vrásky jsou znatelně
vyhlazené. Doporučuje se
tento zákrok v rozmezí
3–4 měsíců opakovat, neboť pak je efekt výraznější a dlouhodobější. Procedura může být mírně
nepříjemná, což lze minimalizovat použitím anestetického krému. Jelikož
mohou být stopy tohoto
ošetření viditelné až 48
hodin po aplikaci, je třeba
s tím počítat a přizpůsobit
termín ošetření tak, aby
vám nekolidoval například s účastí na společenské akci, při veřejném vystoupení apod. Ošetření
je vhodné zejména pro
střední a zralejší věk.

Kyselinu hyaluronovou lze ale
snadno doplnit a odstranit tak
vrásky, omladit pleť a zpevnit
kontury obličeje.
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3D NENÍ JEN KINO
Ano, 3D není jen kino,
kde na sledování filmu
potřebujete speciální brýle, ale jsou to rovněž liftující nitě. Slouží k vypnutí
kůže, obnovení kontur

INZERCE

V

V letním období je velká poptávka zejména po neinvazivních
zákrocích, které člověka nijak zásadně nelimitují. Ke slovu tak
přicházejí nejrůznější omlazující ošetření, která nevyžadují
zdlouhavou rekonvalescenci a přináší jen minimum omezení.
Na druhé straně některé ženy volí právě léto pro radikálnější
zákroky, jako je například liposukce či plastika prsou. Nemusí
tak nikomu vysvětlovat delší nepřítomnost v pracovním procesu a proměnu, kterou zákrok přináší, mohou bez mrknutí
oka připsat na vrub odpočinku a sladkému nicnedělání během zasloužených dnů volna. Přijměte pozvání do světa proměn a nechejte se inspirovat.

POMŮŽEME VÁM CÍTIT SE LÉPE
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

ANI V LÉTĚ NENÍ PROBLÉM OMLÁDNOUT O PÁR LET.

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

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

Více na www.acareclinic.cz

ZATOČTE S TUKEM POMOCÍ LIPOSUKCE
Potrápit nás dovedou nejen známky stárnutí, ale také nechtěné tukové polštářky, mnohdy až polštáře. Kdysi tak ceněné
barokní tvary ženské postavy již nejsou v módě a nechtěně
zaoblené partie trápí ženy každého věku. Může za to genetická výbava, hormonální změny, ale i zcela obyčejný nezdravý životní styl. Když žena zjistí, že nedopne sukni a nad
kalhotami se tvoří nepěkný záhyb, obvykle hledá osvědčené
rady a diety, jak s nadbytečným tukem zatočit. Jenže někdy
ať dělá, co dělá, tuk se jí drží věrně jako pes. A tak bere
za kliku kliniky estetické chirurgie a nachází
zde řešení v podobě liposukce, řadící se dnes
mezi nejvyhledávanější zákroky estetické
medicíny, které žádoucím způsobem korigují
potřebné tělesné partie. Redukce tuku se
provádí buď klasickým
způsobem, nebo jemnější vibrační liposukcí. Ne každý zákrok je
vhodný pro každého,
a tak o volbě metody
rozhoduje lékař.

zavede tenká jehla a napustí jej speciálním tumescentním
roztokem s lokálním anestetikem, které zajistí znecitlivění.
Poté je provedeno několik drobných řezů dlouhých asi 3 až
6 milimetrů a těmito otvory jsou zavedeny kanyly, napojené
na přístroj vyvíjející potřebný podtlak. Tuková tkáň je rozrušována a odsávána. Po odstranění všeho nežádoucího tuku
jsou kanyly vyjmuty, rány se zašijí a pacientka dostane speciální kompresivní prádlo a nastává proces hojení. Jakmile dojde
ke ztenčení tukové vrstvy, během hojení se kůže ošetřeného
místa smršťuje a přináší požadovanou změnu. Pokud je zákrok prováděn ambulantně, pacientka je zcela při vědomí,
avšak nepociťuje žádnou bolest, pouze může vnímat mírný
tlak. Negativní stránkou je pravděpodobný vznik hematomů
a poté, co přestane působit lokální anestezie, rovněž jistá bolest. Hematomy však záhy vymizí a bolest se dá potlačit podáním analgetik. Je to jen malá daň ve srovnání s tím, jaká
změna vás ve výsledku čeká.

VIBRAČNÍ LIPOSUKCE
Vedle klasické tumescentní liposukce lze pro redukci tuku využít i další způsob, vibrační liposukci. Zatímco první varianta
klade převážnou část námahy na ruce lékaře, k destrukci tukových buněk je v tomto případě využíván speciální přístroj.
Další rozdíl spočívá ve velikosti vstupů do kožní řasy, které
jsou díky subtilním kanylám menší a pohybují se v podkožní
tukové vrstvě jemněji
a šetrnější. S tím souvisí snížení pooperační bolesti i hematomů
a otoků.

Redukce tuku se provádí buď
klasickým způsobem, nebo jemnější
vibrační liposukcí. Ne každý zákrok
je vhodný pro každého, a tak o volbě
metody rozhoduje lékař.

LIPOSUKČNÍ
KLASIKA
Tumescentní liposukce
ve výsledku přináší radikální proměnu proporcí těla. Může být
prováděna ambulantně s místním znecitlivěním, jen při větším
rozsahu ošetření probíhá v celkové narkóze a vyžaduje krátkodobou
hospitalizaci.
Nejprve je na tělo pacienta lékařem zakreslena oblast s nežádoucí
tukovou vrstvou. Poté
se do tohoto místa
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PRÁDLO ZNAČKY
„ANTIEROTIKA“
Každá žena by si po zákroku nejraději oblékla rafinované prádlo,
ve kterém by její postava, která právě absolvovala proměnu, hezky
vynikla. Ovšem na to
je zapotřebí si ještě nějakou dobu počkat. Ať
podstoupíte klasickou
nebo vibrační liposukci, vždy s tím souvisí
v době rekonvalescence
bezpodmínečná
nutnost nošení speciálního
elastického prádla. Nepatří do kategorie sexy
negližé, ale po dobu
několika týdnů je nezbytností. Neuposlechnutí doporučení lékaře
v tomto případě může
znamenat nežádoucí estetický výsledek. V rámci
pooperačních zásad je
třeba také omezit fyzicky náročné aktivity a vyvarovat se sportu.

INZERCE

obličeje a krku a přináší skutečně vynikající výsledky. U někoho dříve, u jiného později, ale zpravidla kolem 45. roku věku
si čas začíná vybírat svou daň, projevující se poklesem kontur
obličeje a ztrátou jeho pevnosti. Na radikální řešení v podobě
chirurgického liftingu bývá ještě brzo, ale smířit se s tím není
nutné. Řešením jsou právě 3D nitě, vyrobené z polydioxanonu nebo kyseliny polymléčné. Obě tyto látky se za asi 8–12
měsíců vstřebají, avšak mezitím vytvoří kolagenovou kostru,
která slouží pleti jako opora. 3D nitě se aplikují pomocí kanyly. Po celém svém obvodu mají háčky, které je zafixují v podkoží. Nitě pozvednou obličej, oblast podbradku a zvládnou
i lehce povytáhnout krk. Aplikace je prováděna s lokálním
znecitlivěním a nezabere více jak hodinu. Výsledek je překvapivý a těch maximálně 60 minut vám ubere hned několik let.

Vítáme vás…
Krásná prvorepubliková vila v nádherné zahradě na vás
na první pohled dýchne příjemnou domácí pohodou. A příjemně
a milo je tam i na pohled druhý – když zjistíte, že jste přímo
v centru plastické a estetické chirurgie.

Prim. MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová, MBA, L.L.M je úžasný
človíček, který vás zbaví strachu během prvních pár minut
a její Eleganz Clinic s.r.o. díky milému domáckému prostředí
nastartuje uzdravení bez strachu a stresu.

pro absolutní bezpečnost pacienta. Monitory přenáší měření
všech životních funkcí klienta tak, aby lékař anesteziolog,
službu mající lékař a operatér měli vždy přehled o stavu
klienta po operaci.

Samozřejmě to neznamená že by po medicínské stránce
něco podcenila. Vlastní zdravotnické zařízení obsahuje
ambulantní trakt s recepcí, 2 moderní operační sály s plnou
klimatizací a lůžkové oddělení s plně monitorovanými lůžky –

Na druhou stranu ale nabízí výhled z pokojů přímo do zeleně
rozsáhlé zahrady, což příznivě působí na rychlé upravení stavu
klienta po operaci a jeho nabytí sil pro domácí péči. Navíc
zaručuje klid pro spánek, který maximálně ruší ranní zpěv ptáků.

A co klinika umí?
Spektrum poskytovaných zákroků je velmi široké a klienti uvažující o nějakém zákroku pro úpravu svého zevnějšku si jistě
vyberou – zákroky prim. MUDr.Ludmila Šulcová Hejnalová, MBA,L.L.M. provádí jak „velké“ operační v celkové anestezii, sem patří
operace prsou (zvětšení pomocí implantátů, nově i vlastním tukem, dále i zmenšení a modelace prsou ), abdominoplastika –
operace břicha, Face lift, liposukce (na výběr je vibrační metoda, nebo metoda pomocí vodního paprsku s přístrojem Body jet),
tak provádí i výkony ambulantní v lokálním znecitlivění – tedy např. operace očních víček (blepharoplastika), otoplastika, ale
také odstranění lipomů, fibromů, nevů, bradavic na ploskách nohou, či zvětšení rtů pomocí implantátů Permalip. Z neoperačních
výkonů pak aplikace výplňových materiálů, aplikace nití (3 D a mezonití) pro omlazení obličeje, aplikace vlastní plazmy.
Prim. MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová, MBA, L.L.M má své klientky ráda a jak pro ně, tak pro další zájemce, kteří zatím jen
zvažují možný zákrok připravila zajímavé slevy a akce k operacím a zákrokům.

Z AKTUÁLNÍCH AKCÍ LZE UVÉST:
Veškeré konzultace zdarma
sleva 10% na plasmatherapii
n sleva 10% na nitový face lift – tedy omlazení obličeje bez operace
n
n

Metoda WAL
Dnes bychom si, teď před létem, blíže
představili metodu liposukce pomocí vodního
paprsku s přístrojem Body-jet, neboli metodu
WAL (vodou asistovaná liposukce)
Metoda v principu funguje tak, že je
liposukce provedena pomocí vodního
paprsku s aplikací místního znecitlivění,
ve kterém je prováděno šetrné odsávání
tukové vrstvy. Výhoda této metody je v užití
lokálního znecitlivění. Jedná se o šetrnou
metodu odsátí tuku, dochází k relativně
pěknému vypnutí kůže po odsátí. Je zde
i možnost přenosu tuku do jiné lokality.
Dochází k rychlému hojení a taktéž
rekonvalescence je rychlejší - s menším
množstvím modřin.

Pro všechny informace a kontakt prosím neváhejte zavolat na telefon: 733 361 577
nebo použijte email: eleganz.clinic@seznam.cz.
Na klinice již se těší na vaši návštěvu.

Ne každá žena však chce, nebo
může, podstoupit klasickou invazivní liposukci. Velice se tak
osvědčila metoda Liposonix,
jejíž výsledky jsou zjevné po jediném ošetření. Kromě redukce
tuků má ošetření pozitivní vliv
i na celulitidu, která nejčastěji
postihuje zadní stranu stehen,
boky a zadeček. Liposonix využívá k ošetření frakční mikrofokusovaný ultrazvuk, který
cíleně prochází přes horní vrstvy kůže tkání do tukové vrstvy
a narušuje podkožní tuk, který
je následně přirozeně metabolizován. S úspěchem redukuje
tuk a zlepšuje vzhled vybraných tělesných partií. Používá se
na ošetření stehen, lýtek, hýždí,
zad, oblasti břicha a boků, ale
také na kolena, ramena, ruce
a dokonce i podbradek. Komplexnost ošetření činí z této metody spolehlivého pomocníka,
přinášejícího trvalé výsledky.
Ošetření trvá 1–2 hodiny, podle
toho, na kolik oblastí je zacílen.
Z prvních viditelných výsledků
se můžete těšit za dva týdny,
maxima s konečným efektem je dosaženo v horizontu osmi až
dvanácti týdnů. To je také maximální doba, kdy tělo přirozeně
metabolizuje narušenou tukovou tkáň. Ošetření nevyžaduje
žádný mimořádný speciální režim, s výjimkou dne, kdy zákrok
absolvujete. V tento den vynechejte aktivity, při kterých byste
se mohli zapotit a rovněž koupání, saunu. Po dvanácti hodinách se pokožka stabilizuje a můžete se opět věnovat svým
oblíbeným činnostem. Po dobu šesti týdnů je dobrá mírně
zvýšená tělesná aktivita. Ošetření Liposonix není vhodné pro
těhotné ženy, pacienty s nádorovými onemocněními, vážnou
cukrovkou, epilepsií, akutním zánětem, infekčními chorobami a ty, kteří mají voperované zařízení vysílající pulsy.

PRSA, O JAKÝCH SNÍTE
Ňadra jsou symbolem ženy, ale ne ke každé byla příroda štědrá.
A pokud ano, nemusí to být dar daný navždy. V důsledku těhotenství, velkých váhových úbytků či prostě a jen díky zemské gravitaci se původně pěkná prsa mohou změnit téměř k nepoznání.
Jednou z nejvyhledávanějších plastických operací současnosti je
proto augmentace – zvětšení nebo vylepšení tvaru prsou pomocí
implantátů. S tím úzce souvisí i pozitivní vliv na ženskou psychiku. Při operaci je možné zvětšit prsa najednou až o několik
velikostí, ale je důležité, aby implantáty odpovídaly nejen vašim
představám, nýbrž také celkové konstituci vašeho těla.

VÝRAZNÁ NEBO PŘIROZENÁ?
Každé operaci předchází individuální konzultace s plastickým
chirurgem, který na základě vašich představ a posouzení tělesných proporcí vybere implantát optimální velikosti, tvaru
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a zvolí místo a způsob jeho uložení. V nabídce jsou implantáty
kulaté, které jsou vhodné pro
ženy upřednostňující razantní
změnu a výrazná prsa, a implantáty oválné anatomické,
vhodnější pro ty, které si přejí co
nejpřirozenější tvar poprsí. Kromě tvaru se implantáty rozlišují
podle profilu na nízké, střední,
vysoké a extra vysoké, a dále
podle velikosti, která je podmíněna velikostí náplně uváděné
v mililitrech.

TŘI CESTY
Implantáty se do těla vkládají
třemi způsoby. První možností
je řez v dolní části prsního dvorce na hranici s kůží. Tím, že se
vzniklá jizva nalézá na rozhraní
dvou typů kůže, je po zhojení
velice nenápadná. Druhou variantou je řez v podprsní rýze,
který bývá dlouhý přibližně
4–6 cm. Po zhojení jizva vybledne, ale musíte počítat s tím,
že zůstává viditelná. Poslední
možností je vložení implantátu
řezem podpaží, což je nejnáročnější výkon, avšak vzhledem
k lokalitě je jizva prakticky neviditelná. Implantát se vkládá dvojím způsobem – pod nebo
na povrch velkého prsního svalu. Vložení pod sval je vhodnější
pro štíhlé ženy s malými prsy, které díky implantátu získávají v horní části lepší tvar. Vložení na povrch velkého prsního
svalu prsy lépe vyplní a dodá jim požadovaný tvar a objem.
Operace probíhá v celkové narkóze a pacientka zůstává
24 hodin v péči lékařů. Po propuštění domů je zapotřebí dodržet přibližně týden klidu na lůžku. Rekonvalescence probíhá
asi další dva týdny, ovšem plná zátěž je možná až minimálně
měsíc po operaci. Důležité je nošení speciální elastické podprsenky, která drží implantát ve správné pozici a minimalizuje
riziko vytvoření tuhého vazivového pouzdra, kterým může organismus zareagovat na cizí těleso. Po operaci budete muset
na nějaký čas zapomenout na cvičení, běh a některé další aktivity, které vám sice dělají radost, ale mohou přinášet riziko
případných zdravotních komplikací a zhatit výsledek operace.
Plná pevná prsa však jistě za trochu odříkání stojí. Jak dodává jedna žena, která touto proměnou prošla: Lékaři mi zvedli
nejen prsa, ale i sebevědomí.

POMOCI MŮŽE I VLASTNÍ TUK
Pro ty z vás, které říkají, že to zní sice hezky, ale obavy z operace
jsou příliš velké, anebo ji zkrátka z nějakého důvodu podstoupit nemohou, existuje možnost výplně prsou vlastním tukem.
Při tomto zákroku však musíte počítat s tím, že prsa lze zvětšit
o zhruba jednu velikost a pro další zvětšení je třeba jej opakovat.
Čas sice není možné zastavit, ale existuje celá řada možností, jak ho obelstít. Záleží jen na vás, kterého pomocníka si
k tomu přizvete.

INZERCE

LIPOSONIX, LIPOSUKCE
BEZ BOLESTI

VÝRAZNÉ ŘASY
JSOU
V MNOHA KULTURÁCH
POVAŽOVÁNY ZA SYMBOL
ŽENSKOSTI A JEJICH DÉLKA I HUSTOTA DOKÁŽE
OBLIČEJ ZCELA ZMĚNIT.
POKUD I VY TOUŽÍTE PO TAKOVÉTO ZMĚNĚ, VYZKOUŠEJTE SÉRUM NA BÁZI
RŮSTOVÝCH FAKTORŮ.

Dlouhé řasy
NEMUSÍ BÝT JEN UMĚLÉ

HAIRPLUS je unikátní přípravek obsahující komplex vysoce
účinných bio peptidů, které dokážou řasy prodloužit, zahustit
a zlepšit jejich kvalitu. Peptidy jsou pojeny s deriváty mastných
kyselin, čímž se z nich stávají BIO-oligopeptidy, které mají lepší
vstřebatelnost. Peptidy způsobí, že se výrazně prodlouží anagenní
(růstová) fáze cyklu, proto řasy a obočí mohou dorůst do svého
maxima. Následně je i prodloužena katagenní a telogenní fáze
růstu. Vitaminy A, C, E, panthe-nol a výtažky z květů zajistí
přenos aktivních látek a výživu očního okolí a obočí.

PŘED

JAK SÉRUM FUNGUJE?

PO 4 TÝDNECH

■ Aplikací HAIRPLUS transparentního gelu,
dojde k prokazatelnému růstovému efektu již za 6 týdnů, a to až o 40–45 % jejich
původní délky.

JAK ČASTO SÉRUM POUŽÍVAT?

PO 8 TÝDNECH

■ Doporučuje se aplikovat ke kořínkům
řas po celém horním popřípadě
i dolním víčku nebo na obočí, a to
1x denně na odlíčenou oblast.
Při pravidelném používání vydrží
1 balení minimálně 6 měsíců.

HAIRPLUS MÁ PROKAZATELNÝ RŮSTOVÝ EFEKT JIŽ ZA 6 TÝDNŮ.

www.skinso.cz

■ Řasy a obočí mají velmi krátkou anagenní
(aktivní) fázi (cca 35 – 40 dní), což je důvod,
proč jsou mnohem kratší než vlasy.

Foto: Schutterstock.com
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ČISTÁ JAKO

KŘIŠŤÁL

POD POJMEM KRÁSA SE KAŽDÉMU Z NÁS ZŘEJMĚ VYBAVÍ NĚCO JINÉHO.
OBVYKLE TO ALE NENÍ ANI SUPER RTĚNKA, ANI ŠÁTEK ZNÁMÉ ZNAČKY,
ANI DOKONALÝ PUDR. KRÁSA JE PŘECE NĚCO MNOHEM CENNĚJŠÍHO...
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OCHRANA
Máme před sebou léto plné sluníčka. Jestlipak jste si ale uvědomili, že sluníčko, jakkoliv je nám příjemné, více škodí, než
prospívá? Hluboké vrásky, vysušená pleť, hrubá pokožka – to je
jen malá daň za prázdniny na sluníčku. Můžeme udělat něco
pro to, aby právě ta naše pleť na tom byla lépe? Aby sluníčko
pomáhalo a neškodilo? Samozřejmě, stačí si uvědomit, že nejlepší ochranou jsou zvlhčující přípravky s UV filtry. Chcete-li pro
svou pleť něco udělat, musíte je ale používat pravidelně. Každé ráno si nejprve naneste bohatou vrstvičku krému a nechte
jidůkladně, alespoň deset minut vstřebat. Teprve poté nanášejte barevnou bázi. Výběru ochranného krému věnujte zvláštní
pozornost. Dobrý krém je nejlepší ochranou proti dehydrataci
pleti, tvorbě předčasných vrásek a pigmentových skvrn. A nejen to! Pokud budete krém používat pravidelně, může dokonce
výrazně snížit riziko rakoviny kůže. Začněte proto hned zítra,
důsledně o sebe pečujte a nepřestávejte ve chvíli, kdy zaznamenáte viditelné zlepšení. Nejde přeci o stav pleti dnes nebo
zítra, ale o to, abychom měli zdravou pleť celý život.

VODA
K péči o pleť samozřejmě patří zásobovat ji vodou. Mám
na mysli nejen přípravky, které zvlhčují pleť zvenku (vyrábějí
se v příjemném balení do kabelky), ale nutné je dodat pleti vodu i zevnitř. Ostatně, není to žádné tajemství, v každém
rozhovoru s modelkami se dozvíte, že kvůli pleti vypijí minimálně dva litry tekutin denně. Inspirujte se jejich případem.
A hlavně, samozřejmě vybírejte, jakou vodu tělu dodáte, aby měla zároveň i vyvážený obsah minerálů.

ČIŠTĚNÍ
Chcete-li mít směrem ke své pleti svědomí 100% čisté, odličujte se a čistěte. Jaký je v tom rozdíl? Odličováním
pomocí pleťového mléka, krémů či pěnivých gelů se odstraní barevná báze,
růž na tváře a další přípravky dekorativní
kosmetiky, kterou používáte. Jakmile jsou
barvičky z tváře pryč, je třeba pleť dočistit, a to nejlépe pleťovou vodou
bez alkoholu. A to i v případě, že
máte pleť mastnější. Čistící přípravky bez alkoholu jsou k pleti šetrnější,
zbytečně ji nevysušují a nenarušují
obrannou schopnost vnější vrstvy
pokožky. Vyhýbejte se mýdlům
a agresivním čistícím přípravkům,
které u citlivé pleti mohou vyvolat
nepříjemné reakce.
Pokud jste se před spaním
neodlíčila, budete mít
po ránu pleť zašedlou
a povadlou. Pod vrstvou
líčidel a nečistot, které se
za celý den na pleti usadily, pleť velmi
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trpěla a bude to na ní znát. Nespoléhejte ani na nový make
up, pečlivé odlíčení nelze nahradit ničím.

ODPOČINEK
Odpočinek je přirozená a jedna z nejzákladnějších potřeb
vašeho organismu. Není nic sladšího než vydatný spánek,
a to nejen pro vás, ale i pro vaši pleť, která tuto dobu využívá především k regeneraci a teprve po dostatečném odpočinku bude hladká a zdravě narůžovělá. Pokud patříte
k těm workoholičkám, pro které je spánek jen ztráta času,
nedivte se, že vám na kruhy pod očima nepomáhají ani ty
nejdražší krémy. Ponocování si nemilosrdně vybírá svou
daň. Platí jedna zásada, a to že si máte dopřát tolik spánku, abyste si druhý den ráno mohla říct: „Vyspala jsem se
do růžova.“

KOUŘENÍ
Škodí nejen zdraví, ale i kráse a té dvojnásob. S každým
vdechnutím nikotinu se na pleť snášejí volné radikály, které
mají vliv na tvorbu vrásek a pleti propůjčují šedavý odstín, což
vy určitě nechcete. No, která žena by chtěla stárnout rychleji?

PEELING
Krémy s malými brusnými částečkami pomáhají odstraňovat
drobné šupinky a odumřelé kožní buňky, které pleť okrádají o jas. Pokud máte pleť normální či mastnou, udělejte si
peeling jednou za týden, s pletí sušší si ho dopřejte jednou
za deset dní. Opatrně ho lehkými masážními pohyby rozetřete po tváři a krku, čímž z pleti odstraníte vše, co by její vzhled
kazilo. Čistá a hladká bude pak i nalíčená vypadat živěji.

KONTROLA
Aby pleť vypadala vyváženě, je třeba vyrovnávat rozdíl sušších
a mastnějších partií. Obecně platí, že na mastnější partie
je třeba aplikovat přípravky určené pro regulaci
tuku a sušší místa ošetřujte vydatně hydratujícími přípravky.

5 TRIKŮ PRO DOKONALÝ VZHLED.
Vše to, co jsme výše popsali, je pro vás samozřejmostí? Potom si dopřejete na závěr čtyři
triky, kterými lze docílit dokonalého nalíčení.

MAKE UP
Mělo by jít o vaši oblíbenou hru. To hezké
zvýrazníte, co se vám nelíbí, zaretušujete.
Jak se líčit nejlépe vystihují slova vizážistky Moyry Mulhollandové: „Make up není
maska, která tvář změní k dokonalosti. Je to
prostředek, který dá vyniknout kráse pleti.“
Svůj podíl na tom měl tvůrce jednoho z prvních nenápadně se lesknoucích podkladů.
„Snažili jsme se vytvořit něco jako dokonalou pleť v lahvičce. Žádný všeodpouštějící
make up, pod nímž skryjete následky prohýřené noci za cenu, že váš obličej bude vypadat jako sádrový odlitek. Dnešní make-upy
jsou určeny pro zvýraznění krásy, která vychází
z přirozenosti a zdravého životního stylu. Pleť pod
lehounkou vrstvou make-upu krásně prosvítá.“
Nezapomeňte si vybrat kvalitní make up. Méně je

INZERCE

V

V každém století byla krása definována jinak. Zhruba od konce devadesátých let si pod slovem krása nejčastěji představíme čistou pleť bez jediné chybičky. Ta se nedá koupit a není
tak jednoduché ji získat. Budeme se muset trochu snažit. Co
všechno je pro krásnou pleť důležité?

Mládí na dosah…

Neexistuje snad žena, která by nechtěla umět zastavit stárnutí. Která by nechtěla stále
vypadat mladě a svěže. Program z laboratoří Natinuel neslibuje nemožné na počkání,
ale zařídí, že během 3 měsíců vaše pleť omládne a projasní se. Je k tomu potřeba 1 sérum
na 18 domácích aplikací a pak 6 návštěv u odborníka.

PROGRAM PROTI STÁRNUTÍ

V rámci tohoto programu se využívá Hyacare kyselina hyaluronová, která lépe než běžná kyselina hyaluronová
váže vodu, má lepší stabilitu a je odolnější vůči enzymatické degradaci. Její mikročástice se akumulují
v záhybech pokožky a ve vráskách a vytvářejí skutečný výplňový efekt.
Kromě ní toto interaktivní ošetření obsahuje i biomimetické peptidy, retinal a další cenné látky s vysokým
biochemickým a dermatologickým účinkem, které společnými silami cíleně působí na strukturální i funkční
změny způsobené chronostárnutím i fotostárnutím. Výsledkem této terapie je přirozená rekonstrukce pleti
na obličeji, krku i dekoltu.
K příznakům stárnutí pleti patří i výskyt pigmentových skvrn – i s nimi si však
tato cílená péče dokáže poradit. Zároveň má silný liftingový účinek.
Klinické studie prokázaly, že toto ošetření ovlivňuje různé biologické mechanismy,
které jsou základem zdraví a krásy pleti. Mohli bychom o něm hovořit jako
o metabolickém dynamizéru, který posouvá ručičky hodin nazpět.

Postup interaktivního omlazování
objevil Dr.Guido Capparé a aplikují
ho odborníci v oboru kosmetiky,
kteří pracují s bioceutickou značkou
Natinuel. Nabízejí 3 různé postupy
této patentované metody navracení
biologického mládí pleti. Více na

www.natinuel.cz.

v tomto případě opravdu více. Radši tři kvalitní kosmetické
výrobky, než celý kufřík levných šminek.
Až se budete líčit, nesoustřeďujte se na detaily a tvář vnímejte jako celek. Nesnažte se být bez chybičky za každou
cenu a pokuste se přesvědčit sebe i ostatní o své celkové
kráse. A uvědomte si, že aby si někdo všiml nového pupínku na levé tváři, musel by se k vám hodně přiblížit. A tomu,
kdo má na takovou blízkost nárok, na jednom pupínku přeci nesejde.

HYDRADERMIE

RUMĚNEC

NĚŽNÝ LESK

„Když chci, aby tvář vypadala něžněji, docílím toho vlastním
trikem: Lícní kosti nejprve nalíčím růží a potom je přetřu stříbřitým pudrem, čímž dosáhnu hezkého stříbřitého nádechu,“
pokračuje známá vizážistka. K takovýmto nalíčeným tvářičkám stačí jen řasenkou zvýraznit řasy a na rty
nanést trochu lesku.

PUDR
Nanášíte-li ráno co ráno bohatou
vrstvu pudru, aby vám obličej vydržel matný po celý den, děláte
chybu. Obličej pak vypadá nepřirozeně a rysy působí moc
tvrdě. Vrstvička sypkého pudru
musí být vzdušná a nenápadná. Jde o to, aby tvář byla sametově hebká a zároveň přirozená. Zkuste si pudr nanést
tak, jak to dělají profesionálové:
nejprve tvář poklepejte jemnou labutěnkou a přebytek pudru oprašte
velkým štětcem.
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Pokud chcete vyzkoušet příjemné a zároveň velmi účinné
ošetření, které hydratuje pleť a kde jsou výsledky viditelné
hned pro první proceduře, volba Hydradermie vás nezklame.
Již v roce 1963 byl vyvinut první přístroj nazvaný Cathiodermie (catio – elektrody, derm- pokožka), který se právě pro
hydradermii používá. Tento přístroj využívá galvanický proud
a má neuvěřitelné hloubkové, čistící a omlazující účinky. Proto
také patří mezi nejoblíbenější ošetření ve Francii, odkud pochází. Prošel postupným vývojem a mnoha inovacemi. V roce
2011 bylo ošetření Hydradermie vylepšené o dvojitou ionizaci
a účinky vpravování látek do pokožky se ještě zdokonalily.
Zatím poslední inovace se odehrála 2016, kdy došlo ke spojení termické a dynamické ionizace a díky tomuto vylepšení
dochází k hloubkové hydrataci za pomoci speciálních gelů
a aktivace molekul vody obsažených v pokožce.
Celé ošetření je velmi příjemným zážitkem (ergonomicky tvarované masírovací rolky připomínají ruční masáž). Ošetření
je navíc doplněno o okysličení a zklidnění pleti pomocí termohlavice, příjemnou manuální masáž a masku, které celou
proceduru a výsledek podpoří.
K dispozici je deset speciálních gelů, vyvinutých na ošetření různých typů nedostatků pleti. Gely jsou během jednoho ošetření
volně kombinovatelné a jedním ošetřením je tak možné řešit
více problémů najednou. Po vstupní konzultaci s kosmetičkou se
vždy vybere ošetření zcela na míru tak, aby se pleť příjemně hydratovala a procedura měla zároveň jedinečné omlazující účinky.
Chcete být mladé a krásné? Pak to určitě vyzkoušejte…

Nanášíte-li ráno
co ráno bohatou
vrstvu pudru,
aby vám obličej
vydržel matný
po celý den,
děláte chybu.
INZERCE

Není přirozenějšího důkazu svěží krásy, než jsou tváře jako
růžičky. Proto jim také většina vizážistů věnuje zvláštní pozornost. „Na všechny tváře používám stejnou růž – kapilární
červeň, protože lidé se červenají ve stejném nebo podobném
odstínu. Před pudrovým líčidlem dávám přednost krémovému, který má více pigmentových částeček. Růž vždycky nanáším v několika bodech a roztírám ji do ztracena. Začínám
od lícních kostí, pokračuji ke spánkům a lehce se dotknu i míst
pod očima,“ říká Moyra Mulholland.
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„Krásná pleť je základním kamenem, na kterém se dá stavět.
Jenže na něm nesmí být žádné nerovnosti, zářezy a skvrny,
ale musí být oblý, hladký a zářit. Mít takovou pleť je výhra
v loterii. Anebo za tím stojí dlouhodobá a promyšlená péče,
kterou nabízí nová odborná kosmetika v podobě interaktivního anti-agingu,“ říká Dr. Marcela Baldas, MDA.
Dnes se dá řešit téměř vše. Co je ale asi největším oříškem?
„Vitiligo, ztráta pigmentace, bílé skvrny, opak pigmentové tmavé skvrny, kde buňky vytvářejí nadmíru hnědého pigmentu.
Tady dokáži nabídnout osvědčené postupy, u vitiliga odkazujeme na specializovaná lékařská pracoviště,“ říká odbornice.
A jakým problémům by se naopak
dalo velmi jednoduše předcházet?
„Každý máme genetickou výbavu, která předurčuje i způsob
stárnutí kůže, jehož nástup se dá oddálit, řešit individuálním
programem, pomoci můžete zdravým životním stylem. Zapovězeno je kouření, kvalitní spánek je ten nejlepší booster
pro pleť a potom je důležité brát ohled na kůži při pobytu
na slunci nebo na horách. Ale především nesmíte zanedbat
večerní čištění pleti, a to jemným mycím prostředkem.“
Mluvila jste o kůži při pobytu na slunci,
což je teď aktuální. Jak se v létě o pleť dobře starat?
„Pokud rádi vystavujete v létě tělo slunečním paprskům,
nesmíte zapomínat na ochranu obličeje a těla před nebezpečným UV zářením. Kvalitní kosmetika nejen ochrání před
škodlivým zářením, ale také posiluje kožní bariéru a má výrazný antioxidační účinek. Navíc předchází vytváření nepříjemných pigmentových skvrn.“
Takže správná kosmetika může být obecně velkým pomocníkem?
„Výroba kosmetiky tak, jak ji známe dnes, je velmi mladým
odvětvím. Důležitý je ale výzkum, a ten by měl být spojen
s konkrétní osobou. Většina kosmetiky se vyrábí podle trendů, nebo jde o napodobování úspěšného konceptu. V dnešní době internetu se opisuje snadněji než předtím. Efekt
u běžné kosmetiky je pak ale pouze pocitový a dočasný. Je
ted důležité vybrat tu správnou, která dokáže nabídnout
ucelenou péči pro různé nedostatky pleti. Žádné trendy, ale
práce s kůží a dlouhotrvající efekty…“
Výběr opalovací kosmetiky nesmíme podcenit.
Když již jsme hovořili o opalování, není od věci říci si něco
o modrém světle, o kterém se mnoho nemluví, a které je v létě
obzvláště nebezpečné. Vysokoenergetické modré světlo, které
pochází ze slunce, ale i třeba z obrazovek počítače, má totiž na pleť velmi špatný vliv. Nejen, že může zapříčinit vznik
pigmentových skvrn, ale i hlubokých vrásek a ztrátu pevnosti
pokožky. Je nutné si uvědomit, že modré světlo ze slunce je
dvakrát intenzivnější, než UV záření. Proto je ideální volbou ta
řada kosmetiky, která poskytuje dvojitou ochranu. Jaké nejdůležitější složky musí kvalitní sluneční kosmetika mít?
FILTRY: ochrana proti UVA / UVB zářením
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MELANIN / LUTEIN: ochrana před MODRÝM SVĚTLEM
DNA: při pobytu na slunci je nutná ochrana DNA v jádrech
buněk pokožky
ELASTOPROTECTIN: chrání elastické vlákna
Čím pleť vyživovat?
Není důležité jen to, co si na pleť naneseme, ale i to, jak se
stravujeme. O důležitosti vody již jsme hovořili, samozřejmě
však není tím jediným. Zdravá vyrovnaná strava může zlepšit
fungování kůže stejně jako činnost kteréhokoli jiného orgánu
v těle. Stav kůže je vnějším projevem našeho vnitřního zdraví,
takže vše, co vkládáme do svého těla, se odráží na vzhledu
naší pokožky. Žádná izolovaná živina nám nevykouzlí zářivě
krásnou pokožku – ke zdraví kůže přispívá velké množství vitaminů a nerostných látek, proto je vyrovnané stravování tak
důležité. Jak by mělo ale vypadat?
• Jak již jsme se zmínili v úvodu, pokud chcete dodat své pleti
vše, co potřebuje, na začátku seznamu určitě musí být voda.
Pomáhá při vyživování kůže, při jejím zvlhčování zevnitř a při
vylučování odpadních látek. Jestliže nepijete dostatek vody,
tělo se odvodňuje, což se na kůži vždy projeví. Denně bychom
měli vypít v průměru 6–8 sklenic vody (na každých 10 kg tělesné váhy 1 dl). Pokud často cvičíte nebo pijete hodně kávy,
čaje, příp. alkoholu – tedy nápojů, které působí jako diuretika
(zvyšují množství moči), měli byste příjem vody ještě zvýšit.
• Zapomenout určitě nesmíte na kolagen. Ten totiž zlepšuje pokožku, zpomaluje proces stárnutí, potlačuje vrásky, strie a celulitidu. Vaše pleť bude hebká, vysoce hydratovaná a vyživovaná.
Posílíte vlasy, podpoříte jejich růst, objem, pružnost a pevnost.
Zpevníte nehty, přestanou se třepit a lámat. Vždy je ideální
kombinací 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 bílkovina,
která je základní stavební hmotou pojivových tkání. Tvoří cca
25–30 % všech proteinů v těle savců, v případě lidského těla to
tedy znamená, že kolagen tvoří téměř 30 % hmotnosti bílkoviny člověka, 10 % jeho celkové hmotnosti a až 70 % proteinů
v kůži. Kolagen je zodpovědný za pružnost a pevnost kůže, dodává pevnost a podporu tělesným tkáním – kromě kůže také
kostem, šlachám, svalům, chrupavkám a cévám.
Pokud ho v těle máme „tak akorát”, je všechno v nejlepším pořádku. Problém je ale v tom (a prokázaly to mnohé mezinárodní
studie), že již kolem 25. roku života začíná množství přirozeného kolagenu v lidském těle klesat. Naše tělo si ho totiž dokáže
samo tvořit do věku kolem dvaceti let. Pokud ho do těla nedoplňujeme, dochází kolem čtyřicátého roku věku k jeho úbytku
až o 1 % ročně – do 70 let našeho věku tedy obvykle ztratíme až
30 % kolagenu. A protože už víme, že kolagen je důležitý zejména pro elasticitu pokožky, dochází vlivem jeho nedostatku
k projevům jejího stárnutí, což se projevuje například tvorbou
jemných a hlubších vrásek, nebo problémy s pohybovým aparátem, jako jsou například artritida a problémy s klouby.
Chceme-li tyto projevy „stárnutí” pokožky a pohybového
aparátu způsobené úbytkem kolagenu zastavit, musíme
tělu kolagen dodávat.
Zdravá kůže potřebuje nevyhnutelně antioxidační živiny, jimiž
jsou především vitaminy A, C a E. Podílejí se na ochraně kůže
před volnými radikály (částečky, vyskytující se ve znečištěném
prostředí, cigaretovém dýmu, vznikají též vlivem UV záření, ale
i běžným metabolickým procesem v těle).

INZERCE

OHLEDNĚ PÉČE O PLEŤ JSME SE OBRÁTILI
NA ODBORNICI, KTERÁ SE KOSMETICE
VĚNUJE DLOUHOU ŘADU LET
A DOKÁŽE NÁM V MNOHÉM PORADIT,
DR. MARCELU BALDAS, MDA, LEKTORA
BIOCEUTICKÉ PÉČE A FYZIOLOGICKÉHO
PŘÍSTUPU V PÉČI O PLEŤ.

Komerční prezentace

NENECHTE SVOJI KRÁSU UVADNOUT
– DOPŘEJTE SI ŽIVÝ KOLAGEN
Tak jako květina potřebuje ke svému životu vodu, aby neuvadla, tak naše tělo potřebuje ke svému
životu kolagen. Je to nejdůležitější bílkovina života a drží naše tělo pohromadě. Bez kolagenu by
na světě nikdy nevznikl život a naše tělo ho potřebuje stejně jako vzduch.
«Proto bychom nikdy neměli podcenit množství
a kvalitu tělesného kolagenu, který ovlivňuje
nejen rychlost stárnutí organizmu, ale i délku
a kvalitu našeho života. Rozhoduje nejen
o stavu našich kostí, kloubů a pojivových
tkání, hraje i důležitou úlohu v kvalitě našich
cév a určování cévního věku. Vypovídá
i o biologickém věku celého těla, který se
vůbec nemusí shodovat s naším skutečným
věkem...» říká
Eva
Sojková (*1954),
zakladatelka poradenského kolagenového
centra Wellness klubu NEZESTÁRNI.CZ, která
se v rámci zkušebních programů dlouhá léta
zabývá účinky různých druhů kolagenů a pro
své klienty vyhledává ty nejúčinnější přípravky
pro udržení zdraví, krásy a vitality do pozdního
věku.

Toto výjimečné kosmeceutikum účinně doplňuje
kolagen do těla a dlouhodobě oddaluje
přirozené procesy stárnutí. Někteří odborníci
ho pro jeho omlazující a regenerační účinky
nazývají bílkovinou mládí pro třetí tisíciletí.

Kolagen bychom neměli vnímat pouze jako přípravek chránící tvář před vráskami, ale vidět ho
ve všech souvislostech. Bohužel kolagen nám
nebyl dán navždy. Proto bychom s přibývajícím
věkem a stresem rozhodně neměli ponechat
stav a kvalitu tělesného kolagenu náhodě.

Minutová anti-age péče s živým
kolagenem nebyla nikdy tak
jednoduchá

NOVÝ POJEM –
HYDRÁT ŽIVÉHO KOLAGENU
Na trhu s kosmetikou a doplňky stravy se vyskytuje kolagen v nejrůznějších podobách. Nejznámější je hydrolyzovaný kolagen. V poslední
době se na trhu objevil i nový pojem – hydrát
živého kolagenu nové generace, který okouzlil odborný svět anti-age kosmetiky
a kolagenových doplňků stravy.

TAJEMSTVÍ –
TRIPLE HELIX FORMULA
Tajemství mladistvé pleti, pružného a pevného
těla i pojivových tkání, ohebných kloubů, ale
i krásných vlasů a odolných nehtů spočívá
ve speciální technologii výroby – Triple Helix
Formula, která umožňuje, aby si čistý, nativní
kolagenový gel zachovával i léta po uložení
do skleněné lahvičky biologickou aktivitu
a živou strukturu trojité šroubovice.

Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia® FACE na obličej s klinicky
ověřenými účinky se nanáší na vlhkou pleť vždy
před použitím vlastní kosmetiky nebo make–
upu, proto se nemusíte vzdát své oblíbené
kosmetické značky.
Čistý, 100% přírodní, hypoalergenní, biologicky aktivní kolagen s přirozeně obsaženými
peptidy a elastinem prokazatelně ovlivňuje
buněčnou obnovu a regeneraci kolagenu v tkáních.

ŽIVÝ KOLAGEN NOVÉ GENERACE s přirozeně
obsaženými peptidy a elastinem vznikl po 14letém výzkumu a doslova
přepsal historické dějiny tradiční výroby hydrolyzovaných kolagenů, když
nastartoval výrobu hydrátu kolagenu technologií Triple Helix Formula.
„Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti krásy, ale
i regenerace,“ říká významný plastický chirurg a celoživotní
sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.
Hydrát přírodního kolagenu má vědecky potvrzené účinky na rychlost
obnovy a kvalitu tvorby vlastního kolagenu v tkáních.
Tělo ho přijímá jako látku sobě vlastní, účinně ho doplňuje
do těla a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí.
Dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň ve všech vrstvách
pokožky o cenné aminokyseliny, čímž posiluje aktivitu fibroblastů
k znovuobnovení produkce vlastního kolagenu.
Metodou Triple Helix Formula se podařilo vědcům INVENTIA® posunout
hydrát nativního přírodního kolagenu mezi špičku v segmentu anti-age
přípravků.

Viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje, regeneruje,
rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť, vyhlazuje
ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje vrásky
a předchází vzniku nových. Je určený k omlazení a zpevnění kontur obličeje, krku, podbradku
a dekoltu, na ochabující oční víčka a jemnou
kůži kolem očí a úst.
Je vhodný k ošetření všech typů pleti – mladé,
zralé, unavené, stárnoucí, stresované, suché,
ale i problematické a citlivé. Neobsahuje parabeny ani jiné konzervanty, je vhodný i pro
alergiky. V nabídce 50, 100 a 200 ml.
Pro svoji čistotu a silné omlazující a regenerační
účinky je vhodný i pro estetickou péči o zhojené jizvy při regeneraci pokožky po různých zákrocích. Jizvy netáhnou, jsou pružné a elastické,
mnohem rychleji se upravuje jejich pigmentace,
jizva je úzká a esteticky přijatelná. Pokud máme
dostatečné množství systémového kolagenu,
nastartují se v těle mnohem účinněji samoregenerační procesy. Tato schopnost klesá nejen
s přibývajícím věkem, ale i vlivem stresu, nemoci, únavy, kouření apod...
Pokud jste se rozhodli pro jakýkoliv plastický nebo estetický zákrok, cca 2 měsíce před
plánovaným termínem si udělejte intenzivní kolagenovou kúru a kolagenový gel si nanášejte 2 denně na obličej, krk a dekolt ještě před
použitím vlastní kosmetiky. Živý kolagen výrazně redukuje vrásky a dlouhodobě předchází
vzniku nových, tak si výsledný efekt zákroku
několikanásobně prodloužíte, navíc dostanete
tělo rychleji do kolagenové kondice.

Pokud nechcete nechat nic náhodě,
stimulační
procesy
omlazení
a regenerace podpořte vnitřním
používáním doplňku stravy –
kolagenových kapslí řady INVITA
INVITA
SKIN
BEAUTY
plus
CoQ10 – nově téměř o 100 % více
hydrátu lyofilizovaného kolagenu
s vitaminem E a koenzymem Q .10
100 % přírodní, širokospektrální buněčný
aktivátor pro udržení krásné a pevné pokožky,
pojivových tkání, pružného těla i kloubů
a zdravých a odolných vlasů i nehtů. Dodává
buňkám, které mají za úkol tvořit a regenerovat
tělesný kolagen nejdůležitější peptidy, volné
aminokyseliny a hydroxylové aminokyseliny,
zejména hydroxyprolin a hydroxylysin.

INVITA ACTIVE je aktivní podpora pro klouby, vazy a šlachy
k udržení dobré kondice. Lyofilizovaný hydrát kolagenu typu II je
obohacený o žraločí chrupavku, chondroitin, glukosamin, kyselinu
boswellovou a kyselinu hyaluronovou. Biologicky aktivní látky
obsažené v Invitě Active jsou přítomné v kloubních chrupavkách
a jsou i součástí kloubní synoviální tekutiny.
S živým kolagenem od Nezestárni.cz se dá důstojně
stárnout do krásy a kondice a nenechat svoji krásu ani
tělo předčasně uvadnout. Důležité je vědět, že nikdy
není pozdě začít, protože vždycky je lepší začít pozdě
než později a později než nikdy. Je to investice do budoucnosti, která se určitě vyplatí.
Více a nákup na www.nezestarni.cz 775 373 379

Foto: Shuttesrstock.com
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VLASY V LÉTĚ
TAKÉ JSTE TYP ŽENY, CO
OD VODY ODCHÁZÍ, AŽ
KDYŽ JE JAKO BRONZ?
TAK TO NEJSTE URČITĚ
SAMA! POUŽÍVÁME
RŮZNÉ KOSMETICKÉ
PŘÍPRAVKY ABYCHOM
OCHRÁNILY NAŠI
KŮŽI, KTEROU V LÉTĚ
VYSTAVUJEME TĚM
ÚMORNÝM VEDRŮM.
ALE CO NAŠE VLASY?
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Na ty také nesmíme zapomínat. I ony
totiž v létě trpí. Právě v létě jsou totiž nejvíce na ráně negativním vlivům jako je právě sluníčko, chlorovaná voda, mořská
sůl, déšť nebo i pouhý průvan. Proto dbejte na jejich ochranu
stejně tak, jako na vaši jakoukoliv jinou část těla.

CO VLASŮM VADÍ

JAK VLASY CHRÁNIT
Pečujte o ně podobně jako o svou pleť. Tedy i v tomto případě platí, že byste se měla vyvarovat pobytu na místech, kde
na vás intenzivně působí sluneční paprsky. To také znamená,
že i v létě byste měla nosit pokrývku hlavy. Ne nadarmo babičky říkají: „Vezmi si něco na hlavu, ať nedostaneš úpal.“ Pokrývka hlavy nechrání pouze vaše zdraví, ale prospívá i vlasům. Nestárnoucí kloboučky, pestré šátky, ležérní slamáky,
moderní kšiltovky – po žádném z těchto doplňků se v létě
nebojte sáhnout. Pokud jste na pláži, využijte stínu pod
slunečníkem. Nedoporučuje se ani barvit vlasy po celé
jejich délce. Je zbytečné je barvit do konců, protože
barva se u moře změní. Pokud se žena nabarví dva
dny před dovolenou, musí počítat s tím, že bude mít
pěknou barvu vlasů třeba jen jeden den. S melíry je dobré
počkat až po návratu z dovolené, protože barva u moře ještě víc vyšisuje. I přes všechna zmiňovaná negativa může mít
slunce na vlasy i blahodárný vliv. Ale pouze v případě, že

Nestárnoucí kloboučky,
pestré šátky, ležérní slamáky,
moderní kšiltovky –
po žádném z těchto doplňků
se v létě nebojte sáhnout.
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to se sluníčkem
nepřeženete a vystavíte se jeho paprskům rozumně a přiměřeně. V létě
se u lidí většinou zlepšují problémy s lupy a také vypadávání vlasů se
zmírňuje.

AKTIVNÍ OCHRANA
A pak je samozřejmě na místě aktivní ochrana.
Nyní je na trhu mnoho kosmetických přípravků,
které vám s ochranou proti slunečním paprskům
vydatně pomohou. Jejich výhodou je, že obsahují potřebné výživné látky a vitaminy (především vitamin E),
které vlasy chrání, posilují a za horkého a slunečného počasí zabraňují jejich vysušování. Navíc ještě obsahují důležité
UV filtry. Pokud si po celý rok neděláte zábaly a neošetřujete
svou kštici vlasovou maskou, možná by bylo dobré s tím začít. Regenerační masky pomohou navrátit vlasům potřebnou
energii a vitalitu. A které pomocníky si s sebou na dovolenou
vzít? Pořiďte si šampon z takzvané "sluneční řady". Účinněji
vymyje slanou vodu nebo chlor a ochrání barvu vlasů. Ve vaší
výbavě by neměla chybět ani vysoce regenerační maska
a krém nebo sprej s UV filtrem. Vlasy, zejména melírované
nebo hodně narušené, skvěle ochrání. Pozor ale na intenzitu
regenerace, přípravky by měly být také podle typu vlasů. Pokud se například jemné vlasy ošetří extrémně výživným olejíčkem, zatěžká je to a zplihnou. Vezměte si fén. S jeho pomocí
zpracujete vlasy do určité formy. Zda vzít i další pomocníky,
jako žehličky na vlasy nebo kulmy, je na vašem zvážení. Pokud
se bez nich opravdu neobejdete, přibalte je, ale jejich častým
používáním vlasy trpí, takže určitě nezapomeňte na speciální
ochranné přípravky.
Sebelepší vlasová kosmetika ovšem mnohdy není všemocná,
a to, co si slibujeme po přečtení lákavého obalu výrobku, se

INZERCE

Vlasy poškozuje mnoho faktorů. Na prvním místě to jsou sluneční paprsky, ale nejenom ty. Koupete-li se v bazénu, podepisuje se na nich také chlorovaná voda. Pokud se rekreujete
u moře na pláži, nesvědčí jim slaná voda a písek, ale samozřejmě také vítr a prach. A zvláštní pozor si dejte na vlasy barvené, které se poškozují mnohem rychleji. Všichni tito činitelé vlasům ubližují, i když to bezprostředně necítíte. Ovšem
koncem léta to poznáte. Na slunce, na rozdíl od kůže, totiž
všechny typy vlasů reagují stejně. Porušená struktura, roztřepené konečky, vyšisované, slabé a suché vlasy. Bez lesku, matné, jakoby bez života. Jejich pružnost bude pryč a na dotek
budou působit nepříjemně. Co s tím? Samozřejmě o své vlasy
průběžně pečovat, týden před dovolenou už nic nezachráníte. Základem dobré péče je kvalitní šampon a regenerace nebo kondicionér a maska – samozřejmě podle typu
vlasů. Pokud vaše vlasy nejsou v nejlepším stavu, zvyšte
v létě a před dovolenou sílu regenerace. Pořiďte si vysoce
vyživující přípravky a kosmetiku s UV filtry. Návštěvu kadeřníka si naplánujte na asi týden před dovolenou. Účes ale
není dobré radikálně měnit.

Mořský kolagen | Doplněk stravy | 100% čistý bez přísad

Krásné vlasy

www.incacollagen.cz

PŘI KOUPÁNÍ
Před tím, než se vydáte
na pláž, naneste na vlasy
ochranný krém nebo sprej.
Nejlepší je smotat vlasy
do culíku, drdůlku či copánků. Neutahujte vlasy příliš,
ale zajistěte, aby vám nepoletovaly všude kolem hlavy.
Nebojte se vlasy namočit.
Vlasy potřebují také ochranu, voda jim dodává vláhu
a slaná navíc pomáhá i vlasové pokožce. Pokud si nechcete vlasy za žádnou cenu
namočit, určitě si vezměte
klobouk, šátek, nebo kšiltovku z přírodních materiálů (i vlasy a pokožka na hlavě potřebují dýchat). Vlasy
po každém koupání nemusíte oplachovat pod sprchou,
slaná voda vlasům neškodí,
pokud jsou ochráněny přípravky jako je sprej s UV filtry
nebo krém s UV. Pokud však
sůl ve vlasech nesnášíte, nezapomeňte do vlasů po každém propláchnutí aplikovat
ochranný krém nebo sprej.

Vlasy po každém koupání
nemusíte oplachovat pod
sprchou, slaná voda vlasům
neškodí, pokud jsou ochráněny
přípravky jako je sprej s UV
filtry nebo krém s UV. Pokud
však sůl ve vlasech nesnášíte,
nezapomeňte do vlasů
po každém propláchnutí
aplikovat ochranný krém
nebo sprej.

PO KOUPÁNÍ
Vlasy na dovolené si umyjte pokaždé navečer nebo večer, pokud jste se ten den koupala v moři nebo v bazénu. Nezapomínejte na regeneraci: kondicionér; jsou-li vlasy víc poškozené,
použijte po každém mytí místo kondicionéru raději masku.
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Jak správně vlasy umýt? Šampon nejdříve
rozetřete a napěňte v dlaních a naneste na celou délku vlasů.
Postupně ho zapracovávejte do vlasů tak,
aby se dostal
úplně všude.
Nezapomeňte
na místa kolem uší a těsně nad čelem.
Vlasy spíš jemně
mněte mezi prsty
a pokožku hlavy
masírujte.
Určitě
se vyhněte zběsilému "drbání". Vlasy se
tím poškozují. Po mytí
z vlasů rukama vyždímejte vodu a totéž provádějte
i ručníkem: zlehka jím promačkávejte vlasy po směru růstu. Opět je nedrhněte, aby nebyly drsné. Vlasy po mytí můžete
nechat uschnout jen tak (někomu
uschnou za pár minut, někomu
to trvá déle), nebo je vysušte
fénem. Pokud potřebujete
dodat vlasům pěkný tvar, fén
je nutností. Nedoporučuje se
ale prosušovat jím vlasy sem
a tam. Soustřeďte se na to,
abyste jím vlasy foukaly shora. Budou se pak více lesknout a budou se lépe upravovat. Pro dodání objemu vlasy
načechrávejte prsty. Podívejte se na video, jak se správně
suší.
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PO DOVOLENÉ

Po návratu z dovolené svého
kadeřníka nebo kadeřnici požádejte, aby vám dal na vlasy
výživný balzám. Pokud si je
barvíte, pomůže obnova barvy. Ta dodá vlasům také výživu a lesk. V případě melírů ale
doporučujeme počkat a neobnovovat je hned. Vlasy jsou
předchozím odbarvováním
a také sluníčkem namáhané
dost. Přestože i ve městě svítí
sluníčko, v létě tu ochranné
spreje a krémy s UV filtrem
nepoužívejte. Jsou určené
pro jinou úpravu vlasů (zejména u moře) a při běžném nošení
ve městě byste nedosáhly potřebného objemu a vlasy by se
vám hůře upravovaly. Lepší je použít běžný šampon s regenerací, popřípadě šampon a kondicionér ze "sluneční řady".
Dodání kolagenu by mělo být samozřejmostí.

INZERCE

zdaleka nepodobá našim „dredům“ po každém umytí vlasů. Tento problém trápí
většinou ženy s delšími vlasy, které se
jim pak lámou a třepí. Tento problém
může pomoci vyřešit kolagen, který je
základem pokožky, vlasů i nehtů.
Důležité je pochopit, že organizmu
(a vlasům) nestačí dodávat živiny
zvenku formou kvalitních kosmetických prostředků, ale je
potřeba vyživovat je i zevnitř. Jedině tak je možné
docílit maximální účinnosti a působení látek v místě, kde si
to přejeme a potřebujeme.
Při
správně
zvoleném kolagenu posílíte vlasy, podpoříte jejich růst,
objem,
pružnost
a pevnost.

Ženami ověřený kolagen,
který opravdu funguje

www.incacollagen.cz

BAJKY O VLASECH
O VLASECH SE VYPRÁVÍ SPOUSTA VĚCÍ. CHCETE-LI O NĚ SPRÁVNĚ PEČOVAT,
MUSÍTE UMĚT ROZEZNAT PRAVDU OD MÝTŮ.
ZASTŘÍHÁVÁNÍM VLASY ZESÍLÍ
Vlasy se na konci přirozeně zužují. Zastřižením konečku získají špalkovitý tvar, díky kterému pak vypadají
silnější a hustší. Pouze ale vypadají. Ve skutečnosti ani
nezesílí, ani nezačnou růst rychleji.

LUPY JSOU NAKAŽLIVÉ
Lupy jsou v podstatě odumřelé buňky, které se oddělily od kůže a zachytily se ve vlasech nebo v kožním mazu. Předpokládá se, že za jejich tvorbu majitel
“vděčí” mikroorganismům, které způsobují záněty
pokožky, a tím zvýšené odumírání buněk. Lupy jednoduše
nemohou přeskočit z hlavy na hlavu. Jejich tvorbu ovlivňuje
mnoho faktorů. Podobné mikroorganismy máme v pokožce
na hlavě všichni. Důležité však je, jak na ně tělo reaguje.

LUPY SIGNALIZUJÍ PŘÍLIŠ
SUCHOU KŮŽI NA HLAVĚ
Od pokožky pod vlasy se obyčejně oddělují miniaturní kousky odumřelých buněk, které při mytí a česání
zmizí. Lupy vznikají až tehdy, když se tyto kousky začnou spojovat a vytvářet viditelné šupinky. Jejich tvorbu nepředurčuje ani suchost, ani maštění vlasů. Ti, kdo lupy trpí,
mají vlasy obyčejně mastnější. Vhodný šampon však tento
problém často rychle vyřeší.

BOHATÁ PĚNA ZNAMENÁ
KVALITNÍ ŠAMPON
 šechny šampony obsahují různé látky, které uvolňuV
jí špínu a mastnotu a usnadňují tak jejich vypláchnutí. Jak dobře tuto funkci splňují, se však podle pěny
nepozná.

PŘI KAŽDÉM MYTÍ SE MUSÍ
ŠAMPONOVAT DVAKRÁT
 by účes vypadal opravdu pěkně, doporučuje se
A
vlasy šamponovat tolikrát, kolikrát potřebujete.
Máte-li dobrý šampon a myjete si hlavu často, úplně
stačí jednou.

VLASY JSOU ŽIVÉ
Nejsou. Vznikají ve váčku pod povrchem kůže a jediná jejich živá část je kořínek nalézající se právě
v tomto váčku. Jakmile jsou vlasové buňky “vyrobeny”, odumírají, tuhnou a vytvářejí vlastní tělo vlasu.
To se potom protlačuje vzhůru váčkem a skrz kůži ven. Vše, co
z vlasů vidíme nad pokožkou, je mrtvé.

KOSMETICKÉ VÝROBKY
MOHOU ZLEPŠIT KVALITU VLASŮ
Kosmetické přípravky mohou dodat vlasům lesk,
usnadnit rozčesávání i úpravu. Musíme je ale vždy užívat pravidelně, jinak je jejich efekt vždy jen dočasný.
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KDYŽ SI VLASY NEBUDETE MÍT,
VYČISTÍ SE SAMY

VYTRHNETE-LI ŠEDIVÝ VLAS,
MÍSTO NĚJ VYROSTOU DVA.

Velmi nespolečenská pověra. Špinavé vlasy jsou jako
špinavé nohy. Když si je nebudete mýt, začnou zapáchat.

Š edivé vlasy neobsahují žádné kouzelné látky, které
by jim umožnily se množit. Jestliže vytrhnete jeden
šedivý vlas, prostě začne další cyklus dalšího šedivého
vlasu.

 ASTNÁ JÍDLA ZPŮSOBUJÍ
M
MASTNOTU VLASŮ
Mezi mastnotou, kterou stráví váš žaludek, a mastnotou vašich vlasů neexistuje žádná souvislost.
Máte-li mastné vlasy, musíte se starat o vlasy.

KONDICIONÉRY MOHOU
OPRAVIT POŠKOZENÉ VLASY

BARVENÍ MŮŽE ZLEPŠIT KVALITU VLASU.
 ěkteré barvící látky opravdu fungují jako kondicioN
néry a vlasy po jejich použití vypadají zdravě a svěže.
Výběru barev bychom měli věnovat hodně pozornosti, na trhu jsou přírodní barvy, které jsou pro vlasy
dobrou volbou.

Kondicionéry vytvářejí na vlasech ochrannou vrstvu,
která zabraňuje jejich dalšímu poškození.

KONDICIONÉRY POMÁHAJÍ
PROTI ROZTŘEPENÝM KONEČKŮM
Dočasně může kondicionér proti třepení vlasů pomoci. Jakmile se však smyje, veškerý efekt je pryč.
Jediné rezolutní řešení je vlasy zastřihnout.

ROZTŘEPENÉ VLASY NEROSTOU
Vlasy se začnou třepit tím, že se od sebe oddělují jednotlivé buněčné vrstvy. Čím delší vlasy,
tím pravděpodobněji se tak stane. Vlasy rostou od kořínků, nikoliv od konce. Poškozené
i zdravé vlasy rostou stejně rychle.

STŘÍHÁNÍM ROSTOU
VLASY RYCHLEJI
Dermatologové tvrdí, že donutit vlasy růst
rychleji než průměrných 12 cm ročně lze dost
těžko. Vlasy rostou v cyklech – v období rychlého růstu, období pomalého růstu, odpočinek. V době,
kdy růst přestává, se vlas odděluje od kořene, vypadává
a začíná nový cyklus.

KDYŽ PROČÍSNETE VLASY STOKRÁT
DENNĚ HŘEBENEM, BUDOU ZDRAVÉ
Neustálé kartáčování a česání vlasy poškozuje a láme.
Jejich konce se třepí a účes vypadá rozcuchaně. Odborníci doporučují vlasy kartáčovat přiměřeně, aby
se odstranila špína a zbytky odumřelých tkání, a aby se přírodní tuky rovnoměrně rozestřely po celé délce vlasu.

ZNAČKU ŠAMPONU JE TŘEBA ZMĚNIT
DŘÍV, NEŽ SI VLASY ZVYKNOU
Jestliže jsou vaše vlasy povadlé a bez života, může to
být tím, že se na nich usazují zbytkové látky.
Najděte si takový výrobek,
který vlasy udrží čisté a sám se
v nich nebude držet. Jestliže najdete něco, s čím
jste spokojena, držte se
toho. Dobrou volbou je
vsadit na přírodní kosmetiku, vždyť chemie
už máme ve svém životě i tak dost…
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Text: Jana Green, foto: Shutterstock.com
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STRES,
STRES,
STRES…
VELKÉ MNOŽSTVÍ PODNĚTŮ A ÚKOLŮ
KAŽDÝ DEN. RODINA, PRÁCE A KONÍČKY.
VŠE SKLOUBIT DOHROMADY V DOBĚ,
KDY JE NA VÝKONY KLADEN OBROVSKÝ
DŮRAZ, NENÍ VŮBEC JEDNODUCHÉ.
BUDÍME SE ZPOCENÍ A PLNÍ STRACHU,
STRES NÁS PROVÁZÍ NA KAŽDÉM KROKU.
NEDÁ SE S TÍM NĚCO UDĚLAT?
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vitaminu C do buněk. Organismus pak dostane tolik vitamínu, kolik skutečně potřebuje,
což má za výsledek nejen zvýšení imunity
a vyšší odolnost proti stresu, ale jako druhořadý efekt, nezanedbatelný teď v létě, je
například to, že je pokožka odolnější vůči
slunečnímu záření a netrápíme se slunečním
ekzémem. Zázraky umí aminokyselina L-tryptofan, jež je zodpovědná za tvorbu melaninu,
který se dále přeměňuje na serotonin. Právě
hladina serotoninu má zásadní vliv na naši
náladu. L-tryptofan neumí lidský organismus
vyrobit, musí ho tedy v dostatečném množství
získávat z potravy, postačující příjem zaručí
červené maso, například hovězí. Potravou získaný tryptofan však často není v organismu
zastoupen v dostatečném množství pro zásobení mozku. Dnešní uspěchaná doba nám bohužel často nedovoluje dodržovat správnou
životosprávu, která by umožnila dostatečný
příjem této látky do těla jedince a tvořila tak
serotonin, který je potřebný pro naši dobrou
náladu. Kromě toho pomáhá tato aminokyselina také při usínání, odbourávání agrese
a podráždění.
Velkým pomocníkem je i vitamin B6. Snižuje
míru únavy a vyčerpání, reguluje hormonální aktivity, podporuje správnou funkci imunitního systému, přispívá k normální psychické činnosti, zajišťuje funkčnost metabolismu
homocysteinu, bílkovin a glykogenu, zajišťuje činnost normálního energetického metabolismu a nervové soustavy.
Na trhu najdeme dostupné doplňky stravy,
které obsahují dostatečné množství potřebných vitaminů a aminokyselin, jež vám
pomohou s problémy. Máte díky nim jistotu, že denně získáte doporučené množství
vitaminů a aminokyselin pro duševní pohodu i ve stresujícím období.
Velmi dobře startují imunitu přípravky z Penicillium oxalicu, což je druh houby, který má silnou schopnost působit
na specifické bílé krvinky – B a T lymfocyty, které odpovídají
za správné fungování imunitního systému. Nejlepším lékařem
je právě imunitní systém. A ten, pokud začne správně fungovat, tak si sám organismus najde nejlepší cestu jak to vyřešit.
Pokud už dojde poruchou imunity k nastartování nějakého
onemocnění, i potom je důležité dodat tělu správnou výživu.
Například se ukázalo, že vaječné fosfolipidy dokáží vyživovat zdravé tělové buňky. Ty mají totiž enzym, který tyto fosfolipidy dokáže
štěpit, a tak mohou pomáhat při regeneraci buněčných membrán. Naopak, v narušených buňkách není tento enzym funkční,
fosfolipidy se neštěpí a místo toho se v takové buňce shromažďují
ve vysoké koncentraci, což následně vede k destrukci zhoubných
buněk. Proto se doporučuje užívat přípravky, které tyto fosfolipidy obsahují.
Důležitým faktorem pro překonávání stresu je i dobře zvládnutá organizace času, která dokáže významně snížit úroveň stresu,
zbaví vás úzkosti a s ní spojené deprese, zvýší osobní efektivitu
i produktivitu. Zde je 10 tipů, které vám pomohou k lepším výkonům:

Dnešní
uspěchaná doba
nám bohužel
často nedovoluje
dodržovat
správnou
a pestrou
životosprávu.

INZERCE

S

Stres patří k běžným a také nevyhnutelným
životním situacím. Naprostá většina z nás ho
prožívá každodenně. Překonávání překážek
je ve své podstatě pozitivní proces, protože
vede k pocitu úspěchu. Člověk je vybaven
na situace krátkodobého neboli akutního
stresu. Adaptace na něj umožňuje přežití
v ohrožujících situacích. Problém však představuje dlouhodobý neboli chronický stres,
který může mít závažné zdravotní následky
způsobené narušením produkce a funkce
hlavního stresového hormonu: kortizolu.
Stresová reakce představuje přípravu na boj
nebo útěk. Dochází při ní ke změnám homeostázy, tedy schopnosti těla udržet si vnitřní
rovnováhu. Reakce na stres má individuální
charakter. Někteří lidé se mu snaží spíše vyhýbat, jsou to takzvaní vyhýbači. Jiní jej ale
naopak vyhledávají – říkáme jim konfrontéři.
Rozlišujeme tedy akutní stres a chronický
stres. Liší se od sebe délkou trvání a zejména
následky. Akutní stres trvá řádově minuty až
hodiny. Hlavní roli při něm hraje mobilizace
energetických rezerv a aktivace kardiorespiračního systému, což umožňuje bezprostřední přežití určitého ohrožení – typicky „útěk
před medvědem“.
Z lékařského hlediska vede vystavení člověka
krátkodobému stresovému podnětu k rozvoji jeho ochranných buněčných mechanismů
a představuje tak prospěšný faktor, který
posiluje prevenci rozvoje řady onemocnění,
například srdeční a mozkové nedokrevnosti
či zánětu střev a slinivky.
Chronický stres trvá týdny až roky. Na rozdíl
od akutního stresu při něm dochází k řadě
změn v nervovém, endokrinním, imunitním
a dalších systémech a může vést ke vzniku
řady onemocnění, například štítné žlázy, trávicího systému a mnoha dalším. Dlouhodobý stres a pocity, že
nedokážeme zvládnout důležité životní situace, a také zklamání
z toho, že výsledky neodpovídají očekáváním, mohou vyvolávat
pocity beznaděje. Pokud trvají příliš dlouho, stávají se součástí
depresivního syndromu. K obdobným stavům vede i chronická
bolest a neúspěšné pokusy o její odstranění.
Celkově můžeme říci, že vliv stresu – ať už psychického nebo fyzického – na lidský organismus závisí především na trvání a povaze stresových podnětů. Celková reakce na krátkodobý, akutní
stres umožňuje člověku přežít v náročných situacích. Naproti
tomu dlouhodobý, chronický stres představuje významný rizikový faktor pro vznik řady onemocnění. Stres v závislosti na svém
trvání tak různým způsobem ovlivňuje jednotlivé tělesné orgány
i celé systémy.
Velkou pomocí je při zvládání stresu vitamin C, který zajišťuje
normální funkce imunitního, nervového a kardiovaskulárního
systému a také má silné antioxidační účinky. Nejlépe se vitamin
C vstřebává do těla v lipozomální formě.
Pokud je totiž vitamin C obklopen vrstvou přírodních fosfolipidů
(tuků), z nichž jsou utvořeny i naše buňky, v průběhu trávení tato
fosfolipidová vrstva poskytuje vitaminu C ochranný kryt a kromě prodlouženého vstřebávání umožňuje také snazší pronikání

Strašáci

patří do pohádek!

Je možné, že očkování
bude stát trochu slziček.
Lepší než v budoucnu plakat
nad tím, že jsem ho nechránila.

WWW.PREVENAR13.CZ

Očkování vakcínou Prevenar 13 proti pneumokovým onemocněním pomáhá chránit mé dítě před
13 typy pneumokoka, včetně typů 19A a 3, které patří k nejčastějším typům vyvolávajícím invazivní
pneumokokové onemocnění v České republice. Díky očkování se snižuje pravděpodobnost onemocnění
meningitidou, zápalem plic a zánětem středního ucho způsobených právě pneumokoky.

PRV- 2019.01.065

Zdraví mého dítěte je pro mě tou nejdůležitější věcí, proto ho nechávám očkovat.

INZERCE

Lipozomální technologie
– nejúčinnější vstřebávání
vitaminu C
LIPOZOMÁLNÍ TECHNOLOGIE ZABEZPEČUJE
OPROTI BĚŽNÝM PERORÁLNÍM FORMÁM VITAMINU C:
několikanásobně vyšší vstřebatelnost ze střeva do krevní plazmy,
postupné uvolňování a cílenou distribuci do krve a buněk (12 hod.),
adekvátní ochranu proti oxidačnímu stresu (především v době
zvýšených nároků na organismus),
vyšší plazmatické hladiny zajišťující normální funkce zejména
imunitního a nervového systému,
odpovídající tvorbu kolagenu, jenž je důležitý pro hojení
a pevnost tkání (cévy, chrupavky, kosti, kůže, vlasy ad.),
vysokou snášenlivost (nezatěžuje žaludek a ledviny)
Doplněk stravy s obsahem vitaminu C,
extraktem ze šípků a s bioflavonoidy z citrusových plodů
Více informací na www.lipocaskor.cz.
K dostání: v lékárnách a na www.jakdelezit.cz
nebo tel.: 241 432 133, e-mail: objednavky@inpharm.cz.

URO-C-KONTROL

Test deficitu vitaminu C
v každém balení

Zapomeňte na dokonalost. Co je perfektní pro vás, stejně nebude perfektní pro
někoho jiného. Vězte, že jste v tom, co děláte, dobří a zbavte se pocitu, že to musí být
bez chybičky. Strašně se vám uleví. Odvádět
skvělou práci je jedna věc, být dokonalý věc
druhá. Perfekcionismus z vás vysává energii,
která vám pak chybí při dalších úkolech.

2.

Zařaďte si
do svého
slovníku slovo
NE.

DĚLEJTE VŠECHNO HNED
A NIC NEODKLÁDEJTE

Probouzíte se v noci hrůzou s myšlenkami na to, co jste zapomněli a co jste ještě neudělali? Začněte po vzoru úspěšných
lidí řešit věci hned. Odkládání úkolů na později vám přináší
stres z množství úkolů, které na vás čekají. Pokud vše, co jde,
vyřešíte hned, půjdete spát s prázdnou hlavou, žádným stresem a čistým stolem na další den.

3.

ÚSPĚCH TKVÍ V DOKONČENÝCH ÚKOLECH

tedy přes oběd nebo po práci. Dávejte si cíle
a přesně si stanovte i přestávky. Svůj předem stanovený plán dodržujte a nenechte
se ničím rušit.

6.

NAUČTE SE ODLIŠOVAT, CO
JE NAPROSTO NUTNÉ A CO
JE JEN PRO KRÁSU

Když si sestavujete seznam činností a úkolů na další den, rovnou jim udělte prioritu.
První 3, které jsou ze seznamu nejdůležitější, jsou přesně ty,
které musíte udělat jako první (viz bod 4). Úkoly, které nemají žádný nebo mají jen minimální vliv na váš úspěch, jsou
nepodstatné a rovnou je škrtněte.

7.

NAUČTE SE ŘÍKAT NE

Nikdo z nás nemá neomezený čas a energii a nemůže
vyhovět každému. Naučte se vycházet vstříc pouze tehdy,
když vám to momentálně vyhovuje. Pokud tomu tak není,
omluvte se nebo určete termín, kdy by se vám to hodilo.

Často se vám stává, že jste roztěkaní a děláte 10 věcí
najednou? Skončete s tím. Pokud máte velmi důležitý úkol,
nenechte se nijak vyrušit, dokud jej nedokončíte. Postupujte
od nejdůležitějších/nejnáročnějších úkolů po ty méně důležité. Podstata úspěchu tkví v dokončování, přestaňte dělat věci
napůl a vše vám půjde líp od ruky.

8.

DELEGUJTE

S určením si vlastních priorit souvisí také delegování činnosti, na kterou nemáte čas nebo náladu. Nebojte se tyto úkoly
uložit k vykonání někomu jinému nebo je zadat společnosti.
Uvědomte si, že váš čas je drahý a nemusíte všechno dělat sami.

4.

DEJTE SI CÍL A TEN SPLŇTE

9.

NEZAPOMEŇTE NA PŘESTÁVKY

Jako poslední věc si každý den napište seznam úkolů
na další den a hned ráno minimálně tři nejdůležitější splňte. Spousta klientů zjistí, že za první den toho udělali víc než
za poslední rok.

Každou půlhodinu se protáhněte, napijte a po 5 minutách se můžete vrátit ke svému úkolu plni energie. Mozek se během této krátké pauzy zrestartuje a bude více
soustředěný.

5.

MINIMALIZUJTE VNĚJŠÍ VLIVY

10.

Často se necháváme rušit od svých úkolů ostatními lidmi,
spolupracovníky, rodinou, zbytečnými telefony, poradami či sociálními sítěmi. Pak nám samozřejmě schází čas na dokončení
všech úkolů a nakonec nám to přináší špatný pocit z nedodělané práce a s tím spojený stres. Je nutné dát okolí najevo, že
máte práci a rádi se s nimi budete bavit, ale až v osobním volnu,
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NEZAPOMÍNEJTE NA SVÉ ZDRAVÍ. BEZ
DOSTATKU ENERGIE NEZVLÁDNETE NIC

Dbejte na dostatečný přísun tekutin a kvalitní stravy, dodržujte přestávky, po obědě se malinko projděte a hned vám bude
lépe. Nezapomeňte se pravidelně věnovat sportu a udělejte
si čas také na své přátele. Udržíte se tak v kondici a dobrém
duševním zdraví.

INZERCE

1.

NEMUSÍTE BÝT PERFEKTNÍ

Naše chutná
a zdravá svačinka.

N O V IN K A

ŠSKA
SMETANOVÝ JOGURT Z VALA
A M A N N E R O P L AT K Y
čokoládový a Manner oplatky
vanilkový a Manner oplatky
oříškový a Manner oplatky
Slunné jarní dny s novinkou
z Mlékárny Valašské Meziříčí

www.mlekarna-valmez.cz
INZERCE

www.mannner.com/cz

Komerční prezentace

SOMAVEDIC?
ZÁZRAKY SE DĚJÍ

V životě člověka se střídají období těžší a lehčí a asi to tak má být, aby si člověk
vážil toho, co má. Přesto je určitě fajn, pokud nad vámi bdí anděl strážný, který vás
nenechá padnout na dno. A někdy ten anděl má jméno Somavedic…

Nedávno jsem si uvědomila, že už vlastně rok žiji
s tímhle společníkem. Možná přišel čas na trochu
bilancování, po roce už je zřejmé, nakolik se můj
život změnil. Ovšem nejprve pár slov pro ty, kteří
snad nečetli předchozí článek a tudíž třeba vůbec netuší, o čem je řeč a co je vlastně Somavedic
za zázrak..
Odpradávna je známo, že každý konkrétní minerál „vibruje“ na určité frekvenci a má schopnost
tuto vibraci vyzařovat do okolního prostředí,
a tím ho ovlivňovat. To ostatně platí nejen o minerálech, ale i o všem ostatním. Právě u kamenů
je tato energie nebývale silná, z čehož do jisté
míry vychází i jejich léčebné využití, které se ale
obvykle vymezuje jen na použití jednotlivých kamenů. Somavedic v sobě takových kamenů ukrývá dle typu dvanáct až devatenáct a je sestrojen
na principu řízeného uvolnění jejich energie. Pokud totiž konkrétní minerály v určitém přesném
rozestavení necháme působit ve společné korelaci, dokážou vzájemně se podporující vibrace pozitivně „vyladit“ okolní prostředí – ať už se jedná
o geopatogenní zóny či jiné vlivy, jež taktéž vibrují v určitém frekvenčním rozmezí. To je dnes
již měřitelné pomocí biorezonančních přístrojů
a těchto poznatků výrobce využívá pro optimální
funkci Somavedicu. Ten by měl člověka vyladit,
dostat ho do harmonie, dodat mu energii, pomoci mu s regenerací a hojením. Zlepšit mu kvalitu
spánku, zprůchodnit lymfatický systém. Prostě
zvýšit kvalitu života. A teď tedy k realitě…
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Co všechno je jinak...
Za rok mého života se Somavedicem se zlepšilo
mnohé. Možná so vzpomínáte, že jsem ho instalovala ve chvíli, kdy jsme si převezli domů na smrt
nemocné štěňátko, kterému už lékaři nedávali
téměř žádnou naději... Tak z té apatické kuličky,
téměř udolané zvracením a průjmy, je dnes třicetikolový zdravý pejsek plný energie.
V té době probíhalo i zotavováni syna po nepříjemné nemoci, která už snad je také úspěšně za
námi a syn je snad konečně v klidu a zdravý.
Somavedic vyřešil i mou nespavost, tím, že odstranil stres a jeho příčiny a dodal mi energii, jde
se mi životem lehčeji a lépe.
Stalo se to, co mi ještě před rokem znělo jako
pohádka, když jsem si říkala, že by to chtělo nějaký zdroj energie a zároveň nějaký ochranný štít,
aby mě chránil před energetickými upíry, kterých,
mám pocit, je čím dál víc. Stejně jako lidí, kteří kolem sebe šíří negativní energii. Zní to jako
pohádka z jiného světa, říkala jsem si sarkasticky.
Každý z nás by přece chtěl něco takového – stisknout vypínač, ponořit se do světla, které přináší
všechno to, co v životě chceme. Ale, kdo ví, možná to tak funguje…
Díky Somavedicu totiž namísto depresí, které
byly dříve součástí mého života, přišel pocit ztráty zátěže, což vnímám jako největší úlevu. Popsala bych to asi tak, že se vyčistí problémy kolem
vás, nenalepí se negativní energie od lidí okolo,
lépe se vám dýchá a konflikty víceméně nenastanou. Mezilidské vztahy totiž fungují jinak – máte
kolem sebe lidi, se kterými je vám dobře. Ty ostat-

Komerční prezentace

ní přístroj, zdá se, nějak odpudí… Vyčistil se také
vzduch od bakterií a virů, tudíž ani chřipky a nachlazení, kterých je v tomto období kolem nás
velké množství, se na vás tolik nevyřádí.
A pokud už vás nějaká nemoc dostane, rekonvalescence je mnohem rychlejší.
Asi největším přínosem je ale změna v naladění lidí
kolem vás. Lidé cítí tu hezkou energii a i když nevědí, odkud pochází a kde se bere, díky ní se i oni cítí
líp a nemají tendenci útočit. Možná je to ale i tím,
že vám Somavedic posílá do cesty prostě fajn lidi…
Prostě je to tak, že najednou máte pocit, jakoby
vám někdo sejmul tíži z ramenou, vy se rozhlédnete po světě a nadechnete se. A je vám najednou hezky. A celý svět je hezký…

A miminko na závěr?
A ještě o jeden zázrak se Somavedic postaral. Má
kamarádka po dlouhých deseti letech neplodnosti otěhotněla, v současné chvíli ví, že veškeré
genetické testy jsou v pořádku a ona čeká zdravé miminko. Jistě. Má před sebou ještě dlouhou
cestu, ale je víc než jisté, že na jejím konci bude
zázrak nového lidského života…
Iva Nováková

www.somavedic.cz
somavedic@somavedic.cz
+420 725 387 852
+420 607 959 150

Text: Iva Nováková, foto: Shuttesrstock.com
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INKONTINENCE:

ZBYTEČNÉ

TABU
KAŽDÉHO Z NÁS ČAS OD ČASU TRÁPÍ NĚJAKÉ
ZDRAVOTNÍ POTÍŽE. S NĚKTERÝMI SE ŽIJE LÉPE, S JINÝMI
O NĚCO HŮŘE. TAK JE TOMU TŘEBA V PŘÍPADĚ INKONTINENCE –
ZNÁMÉ JAKO ÚNIK MOČI, KTERÁ DOKÁŽE ŽIVOT PĚKNĚ
ZNEPŘÍJEMNIT. NAŠTĚSTÍ JSOU ZDE ALE RŮZNÉ CESTY, KTERÉ
VÁM EXISTENCI S MIMOVOLNÝM ÚNIKEM MOČI ZNAČNĚ ULEHČÍ.
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Obyčejné kýchnutí nebo zasmání, i to mohou být viníci samovolného úniku moči.
Může za to diagnóza jménem inkontinence. Ta způsobuje, že moč nekontrolovatelně odtéká z močových orgánů. Samovolný
únik moči se týká obou pohlaví a skoro
všech věkových skupin. Běžně inkontinence postihuje 30 % dospělých nad 50 roků.
Nevyhnou se jí ale ani mladší ročníky.
Únik moči může být spojený s řadou běžných
situací, jako je období po porodu, probíhající anebo překonaný zánět močových cest,
častý dráždivý kašel při viróze či chřipkovém
onemocnění. V tomto případě je výskyt inkontinence ještě vyšší – týká se až 60 % žen.
Prvním příznakem bývá to, že pacientka pociťuje mimovolný únik moči, vážnějším projevem je už objektivní důkaz. Už jen samotný příznak by měl být důvodem podstoupit
vyšetření u lékaře. Jenže studie ukázaly, že
až 70 % pacientů si své těžkosti nepřiznává
a ani nevyhledává lékařskou pomoc.

INKONTINENCE
NENÍ JEN JEDNA
Mimovolný únik moči může mít několik
podob, na základě toho rozlišujeme více
druhů. K těm frekventovanějším patří
stresová inkontinence, urgentní, reflexní
či smíšený typ inkontinence. Při smíšeném
typu trpí spousta lidí stresovou a urgentní
inkontinencí zároveň.
Mezi časté příznaky problémů s únikem
moči patří zejména frekvence močení
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Ačkoliv se
s inkontinencí
potýkají muži
i ženy, faktem
je, že ohrožuje
více ženské
pohlaví. Není
to proto,
že by
ženy měly
dramaticky
odlišný životní
styl. Způsobila
to sama
příroda.

a časté noční močení. Za normálních okolností je za jedno močení vyloučeno cca
350 ml (1 a půl sklenky) moči. Problém
s frekvencí močení poznáte tak, když chodíte na toaletu více než 6x denně a vyloučíte vždy jen malé množství. Časté noční
močení je příznakem potíží tehdy, pokud
se jedná o močení častější než jednou či
dvakrát za noc. To je charakteristické spíše
pro pacienty starší 60 let.

INKONTINENCE
TRÁPÍ I MLADÉ ŽENY
Nejčastěji se v praxi vyskytuje stresový a urgentní únik moči. Stresový je vyvolán při
zvýšeném nitrobřišním tlaku, k tomu dochází například při kýchání, kašlání, smíchu, prudších pohybech, běhu, zdvihání
těžkých věcí a podobně. Trpí jí zejména
mladé ženy, u kterých ji může odstartovat
třeba porod nebo některé chirurgické zákroky.

ABNORMÁLNĚ
AKTIVNÍ MĚCHÝŘ
Urgentní inkontinence moči je spojena
s náhlým, vůlí neovladatelným intenzivním
pocitem nutnosti močení, které vede až
k samotnému úniku moči. Touto poruchou
trpí především starší lidé. Nejčastější příčinou je nepřiměřená kontrakce močového
měchýře. Jeho abnormálně vysoká akce se
vyskytuje v důsledku zničení jeho nervového systému nebo poškozením svalů. Mnoho lidí s urgentní inkontinencí má problém
s infekcemi, které dráždí močový měchýř

INZERCE

MÍSTO SKRÝVÁNÍ
HLEDEJTE ŘEŠENÍ

ŽENY JSOU NÁCHYLNĚJŠÍ
Ačkoliv se s inkontinencí potýkají muži
i ženy, faktem je, že ohrožuje více ženské pohlaví. Není to proto, že by ženy
měly dramaticky odlišný životní styl.
Způsobila to sama příroda. Vzhledem
k tomu, že se dámy stávají matkami, těhotenství přispívá k oslabování svalů pánevního dna. Přece jen, dítě je fyzická
zátěž pro celý organismus a svaly na celém těle musí tuto zátěž zvládnout. Pokud se tato porucha nezachytí včas, začne moč unikat i při mnohem mírnějším
nitrobřišním tlaku – při chůzi po rovině
nebo schodech. Nejtěžší stádium je permanentní únik moči v klidu ve vzpřímené poloze. Dobrou zprávou je, že tyto
problémy se čerstvým maminkám vytratí většinou hned po porodu. Tyto ženy
ale mají ve vyšším věku zvýšené riziko,
že budou inkontinentní.

KDO JE OHROŽEN NEJVÍCE?
Mezi rizikové faktory, které zvyšují šanci mimovolného úniku moči, patří u žen
těhotenství, ale je zde i mnoho dalších
činitelů, které ovlivňují obě pohlaví.
Velký dopad na tuto poruchu močové
soustavy má tělesná hmotnost, přesněji nadváha. Obezita způsobuje zátěž
pro tkáně v pánvi, což způsobuje napínání a oslabování svalů, nervů i tkání.
U obézních lidí je riziko problémů s únikem moči až čtyřnásobně vyšší. Tělesnou hmotnost si ohlídat
sice můžeme, ale to, co neovlivníme, je věk a přibývající léta.
Vysoký věk s sebou přináší zvýšenou hrozbu problémů s udržením moči, což způsobuje zejména ochablost svalstva, tkání
a nižší kapacita močového měchýře.

TÉMĚŘ KAŽDÝ ČTVRTÝ ČLOVĚK MÁ
PROBLÉMY S MIMOVOLNÝM ÚNIKEM MOČI
Najdou se však lidé, kteří místo toho, aby je začali řešit, raději
potlačují jejich projevy do pozadí. Hlavním důvodem je, že
se za tento problém stydí. To však jejich trápení neukončí!
Pokud i vy máte podezření, že zápasíte s prvními příznaky inkontinence, zkuste si odpovědět na několik testovacích otázek. Pokud na některou odpovíte kladně, měli byste si přiznat, že je na čase začít váš problém řešit:
1. Chodíte na toaletu více než šestkrát za den?
2. Musíte v noci vícekrát vstát kvůli nutkání na toaletu?
3. Cítíte náhlé nutkání jít na toaletu s pocitem, že to nemůžete stihnout?
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4. Máte mokré nebo vlhké spodní prádlo?
5. Máte mnohdy potíže s močením a pociťujete při něm bolest?
6. Dochází u vás k úniku moči při smíchu, kýchání nebo kašli?
Pokud jste si několikrát odpověděli ano,
je na čase navštívit lékaře. Ten posoudí,
zda se jedná o inkontinenci, a následně vám doporučí některou z mnohých
možností léčby léky, případně i operaci.
Dále se doporučuje pravidelné cvičení
močového měchýře, cviky posilující pánevní svaly, úprava stravovacích návyků.
Ačkoli jde o závažný problém, na trhu
je naštěstí mnoho pomocníků, díky kterým mohou lidé s inkontinencí žít bez
zbytečných omezení.
Nejprve se pojďme podívat na inkontinenční pomůcky.

JEDNORÁZOVÉ ABSORPČNÍ
POMŮCKY
Pokud nastane situace, že veškeré diagnostické a léčebné postupy selhávají,
přicházejí na řadu jednorázové absorpční pomůcky, které pomohou uspokojivě
řešit inkontinenci a pacientovi umožní
alespoň částečně návrat k dřívějším aktivitám. Moderní jednorázové pomůcky
dnes poskytují spolehlivou a nenápadnou formu ochrany při inkontinenci
moči bez obtěžujícího zápachu. Základním předpokladem úspěchu při řešení
inkontinence používáním jednorázových absorpčních pomůcek je potřeba
stanovit typ a stupeň inkontinence
a dobrá edukace pacienta.
Absorpční pomůcky jsou konstruovány
tak, aby rychle odváděly ze svého povrchu moč do speciálního savého jádra,
které moč zachytí a zajistí její přeměnu
na gel, který je v jádru pevně vázán. Tento gel navíc odstraňuje i zápach. Povrch pomůcky zůstává suchý a prodyšný. V současné době je na našem trhu dostatečné množství vhodných
a kvalitních pomůcek pro nemocné trpící inkontinencí.
Podle stupně inkontinence vám můžeme doporučit vhodný
typ, vždy však myslete na to, že nejlépe vám poradí odborník,
který zná dokonale váš stav.

PŘI LEHKÉ A STŘEDNÍ
INKONTINENCI VÁM POSTAČÍ VLOŽKY
Pokud vás trápí lehká forma inkontinence (Únik moči při náhlém, velkém zvýšení nitrobřišního tlaku – smích, kašel, kýchnutí. Ztráta moči během čtyř hodin je 50–100 ml.) vystačíte
si s vložkami, které se vyrábí jak pro dámy, tak samozřejmě
i pro pány. Jedná se anatomicky tvarované prodyšné vložky,
které kromě pocitu sucha a jistoty umí regulovat také zápach. Na trhu najdete vložky s nejrůznějšími stupni absorpce
od mini přes normal až po super či extra. Pro velmi drobné
úniky vám postačí slipové vložky.

INZERCE

či močovou trubici, anebo způsobují křeče ve svalech, které vytlačují moč
z močového měchýře. Tato forma úniku
moči může být způsobená i mozkovou
mrtvicí, přerušením míchy, demencí, případně chorobami postihujícími nervový
systém jako je Parkinsonova choroba,
anebo roztroušená skleróza.
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PLENY PRO DOSPĚLÉ
PŘI STŘEDNÍ A STŘEDNĚ
TĚŽKÉ INKONTINENCI

JAK TO VIDÍ LÉKAŘ

Naprostou novinkou v léčbě
všech typů inkontinence je
využití technologie HIFEM

Při inkontinenci 2. stupně
(Únik moči při mírnějším zvýšení nitrobřišního tlaku – chůze
po schodech, lehčí fyzická práce. Ztráta moči během čtyř hodin
je 100–200 ml.) se doporučují pleny pro dospělé. I v tomto případě má pacient na výběr z několika druhů, přesně podle jeho
potřeb. V případě plen pro dospělé se jedná o vložné pleny,
ke kterým je nutné použít speciální fixační kalhotky, které se
postarají o to, aby plena dokonale přilnula k vašemu tělu. Miskovitý tvar se postará o to, aby moč nemohla nijakým způsobem protéct, navíc je absorbována do jádra pleny. Pohlcování
zápachu je u vložných plen samozřejmostí, ovšem inovací je indikátor vlhkosti, díky kterému víte, kdy je potřeba plenu vyměnit. Kromě vložných plen je možnost používat také natahovací
kalhotky, které překvapí jednoduchou manipulací.

TŘETÍ STUPEŇ INKONTINENCE
VYŽADUJE PLENKOVÉ KALHOTKY
Pro těžkou inkontinenci 3. stupně (Moč uniká při minimální
fyzické námaze nebo trvale bez možnosti jakkoli kontrolovat
tento stav. Ztráta moči během čtyř hodin je 200–300 a více
ml.) jsou vhodné plenkové kalhotky pro dospělé, které mohou používat i ležící pacienti. V případě plenkových kalhotek
můžete volit z několika druhů, a to plenkové kalhotky natahovací, plenkové kalhotky s upevňovacím pásem či plenkové
kalhotky s kompletní ochranou.
Pokud dobře zvolíte typ inkontinenční pomůcky, můžete si
být jisti ochranou, pocitem bezpečí a jistoty, který vám umožní vrátit se ke svým běžným aktivitám. Důležité je však udělat
ten první krok. Přiznejte si tedy svůj problém, přestaňte se
trápit a navštivte lékaře.
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Potíž neudržení moči, to není
pouze problém zdravotnické povahy, ale také psychické, který může mít drastický vliv na život a normální
fungování ve společnosti.
„Pocit bezradnosti, ztráty
pocitu důstojnosti, stud – to
cítí každodenně osoby trpící
inkontinencí. Kvalita jejich
osobního a profesního života se značně zhoršuje. Občas se stává, že osoby s touto
obtíží končí zaměstnání, přerušují společenské kontakty,
nevychází z domu, což může způsobit společenskou izolaci, a v krajních případech depresi,“ popisuje MUDr. Václav
Cikánek.
Co když jste prevenci opomněli nebo už zkrátka nezabírá?
Dobrou zprávou je to, že existuje novátorská, neinvazivní
metoda léčby neudržení moče a jiných ostýchavých nemocí.
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Naprostou novinkou v léčbě všech typů inkontinence je využití technologie HIFEM (vysokovýkonné fokusované elektromagnetické pole). Výrazně zrychluje a zkracuje léčbu a je
zcela neinvazivní. Už během jediné terapie dochází k tisícům
supramaximálních kontrakcí celého pánevního dna, což je
extrémně důležité v reedukaci svalů, a tím dochází k okamžitému účinku. Plán terapie je stanoven individuálně,
ale typické ošetření trvá 30 minut a většinou je nutné
absolvovat 6 ošetření 2x týdně. O více podrobností jsme
požádali MUDr. Michaelu Potěšilovou, která na pracovišti
Femina Plus již od léta s přístrojem pracuje.
„Přístroj jsem vyzkoušela na kongresu a hned jsem věděla,
že ho chci mít. Efekt totiž pocítíte už po prvním vyzkoušení.
Během působení přístroje máte pocit, jako by vám pánevní
dno létalo nahoru a dolů. Některé pacientky dokonce cítí,
jako by prodělaly nějakou námahu. Samozřejmě intenzitu
ošetření je potřeba volit tak, aby je to nebolelo a aby sezení bylo příjemné. Ze své zkušenosti musím říct, že neznám
případ, kdy by přístroj nefungoval, v 80 % problém zcela
vyřeší. Většina z klientek si libuje, že přístroj má navíc ještě
jednu přidanou hodnotu. Kromě řešení inkontinence došlo
i k výraznému zlepšení při pohlavním styku. Ženy vše mnohem intenzivněji prožívají.
Samostatnou kapitolu tvoří matky po porodu, pro které je
toto ošetření zn. Ideál. Já jsem porodník a vím, v jakém stavu je pánevní dno po porodu, jak je potrhané a poškozené.
A po šestinedělí stačí dvě, tři návštěvy, aby se problém vyřešil…,“ je nadšená lékařka.
Dodává, že existuje samozřejmě mnoho metod řešení inkontinence, ale ze své praxe ví, že mnohé ženy se
za problémy stydí, chtějí je řešit velmi diskrétně a nechtějí podstoupit operaci. Musím říct, že jsem na její radu
ošetření také vyzkoušela. Ošetření samo o sobě má jednu vekou výhodu – tím, jak stimuluje svaly, můžete následně pánevní dno i dobře procvičovat – přesně cítíte, co
a kde zatínat. I když, jak jsem se při aplikaci dozvěděla, cvičením lze stimulovat jen osm z celkem 28 pánevních svalů. Každopádně po použití přístroje se cítíte jako
po velmi intenzivním cvičení a tento efekt přetrvává ještě
do druhého dne.

INZERCE

Pánové samozřejmě vybírají
z vložek, které jsou vyrobeny
speciálně pro ně. Nemusí se
tedy obávat, že by museli sahat po těch dámských.

Alena Čepelík Hrdličková,
Estetické centrum Estheline,
Linhartova 243, Kosmonosy,
www.estheline.cz
fc: estheline, tel.: 732 306 655

Text: Iva Nováková, foto: Schutterstock.com
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LÉTO PŘEJE

touze po lásce…
K LÉTU PROSTĚ LÁSKA PATŘÍ. JAK UKAZUJÍ DLOUHODOBÉ
STATISTIKY, V LÉTĚ JE ÚSPĚŠNOST SEZNÁMENÍ VĚTŠÍ NEŽ
NAPŘÍKLAD V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH. LETNĚ NALADĚNÍ LIDÉ PROSTĚ
NECHTĚJÍ TRÁVIT HEZKÉ DNY A DOVOLENÉ SAMI. PRODLUŽUJE SE
I DÉLKA „PRVNÍHO RANDE“ A TO TÉMĚŘ NA DVOJNÁSOBNOU
DÉLKU OPROTI ZIMNÍM MĚSÍCŮM. NA DRUHOU STRANU, LIDÉ
NĚKDY SCHŮZKY ODKLÁDAJÍ A TZV. „ČEKAJÍ NA LEPŠÍ FORMU".
LIDÉ CHTĚJÍ BÝT PROSTĚ NA PRVNÍ SCHŮZCE KRÁSNĚJŠÍ – ŠTÍHLEJŠÍ,
OPÁLENĚJŠÍ A ODPOČINUTĚJŠÍ.
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ZAMILOVAT SE MŮŽEME KDYKOLIV
Někdy vzniká dojem, že láska je věcí dospívajících. To je samozřejmě omyl. Zbláznit se láskou jako hrom, který přijde
z čistého nebe, může kdokoli. S věkem to nemá nic společného. To čemu říkáme láska totiž není nic jiného než změť
hormonálních a neurochemických mechanismů, které prostě
fungují nezávisle na tom, kolik je nám let,“ tvrdí neurolog
MUDr. Martin Jan Stránský.
Je pravda, že city k druhému pohlaví můžeme ve vyšším věku
alespoň trochu korigovat. To však podle MUDr. Stránského
neznamená, že dokážeme být méně zamilovaní jen proto, že
máme s láskou už nějaké špatné zkušenosti. Umíme však být
na základě předchozích zkušeností malinko opatrnější. Pohlédneme-li na lásku z této stránky, lze konstatovat, že je „rozumnější“. V žádném případě to však neznamená, že je menší
či chladnější. I v pokročilejším věku je možné psát sto sms
denně někomu, koho milujeme, ale neumíráme, když toho
druhého nevidíme celý den. Stejně tak to neznamená, že čím
jsme starší, tím si umíme lépe vybrat partnera pro život.

CO JE TO LÁSKA?
„Pokud mám odpovědět jako neurolog, pak láska je spíše
všeobecný termín, které souvisí se subjektivními pocity a myšlenkami,“ konstatuje MUDr. Martin J. Stránský. „Pro každého
to ale může být něco zcdla jiného – hodně závisí na tom, jak
je mozek jednotlivce sestaven (a připraven) jak tyto pocity
a myšlenky dokáže propojovat. Dalším významným faktorem
je předchozí životní zkušenost a hlavně sebejistota – je pozoruhodné, že lidé mnohokrát hledají lásku, aby nahradil určitý
pocit nedostatků, což samozřejmě není optimální. Poté, co
láska nastane, její počáteční rozsáhlá dynamika se na neurologické úrovni těžko udržuje. Ono to vlastně tak má být. To je
důvod, proč vášnivost lásky postupně v závislosti na její délce
slábne. Původní pocity se nahradí jinými.“
Může se stát, že po předchozí špatné zkušenosti zvolíme

Někdy vzniká dojem, že láska
je věcí dospívajících. To je
samozřejmě omyl.
80
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podruhé někoho, kdo je naprostým opakem předchozího
partnera. Jenže pro mozek jsou důležitější vzory zasunuté
v pomyslných šuplíkách, než to co chceme. I když tedy jsme
v padesáti rozumější a zkušenější, výběr partnera rozhodně
není jednodušší. Snad jen vzhledem k předchozím zkušenostem můžeme být ve vztahu spokojenější. Ovšem dokážeme-li
ustoupit alespoň z některých svých představ a do vztahu zasunout něco, co je stejně důležité v mládí i v pozdějším věku,
totiž toleranci.

JE MOŽNÉ DO DLOUHODOBÉHO VZTAHU
VRÁTIT JISKŘENÍ?
„Vášeň a romantika může ve vztahu vydržet i desítky let. Znamená to ale o vztah pečovat. Jedním z impusů může být zkusit si spolu zažít malý románek. Ano – zkusit se k sobě chovat
zase tak, jako by všechno teprve začínalo dá vašemu vztahu
novou energii. Patří sem svádění, flirtování, líbání, dotyky,
smyslné esemsky, ale třeba i trocha experimentování v ložnici. Udělejte si na sebe čas, překvapujte se,” říká psycholožka
Mgr. Klára Gajdušková.

DŮLEŽITÝ POLIBEK

Při seznámení i samotném výběru partnera, nelze podcenit
roli polibku. „Oblasti rtů a jazyka jsou bohaté na nervová
zakončení, a tudíž jsou velmi citlivou erotogenní zónou. Při
líbání nezapojujeme jen hmat, ale i čich a chuť. A kombinace všech tří smyslů stimuluje v mozku děje, jejichž výsledkem
je informace, zda toho druhého chceme nebo ne,“ vysvětluje
MUDr. Stránský. Při polibku se v mozku začínají uvolňovat endorfiny, které zlepšují náladu a snižují negativní účinky stresu.
Zatímco organismus žen takto reaguje zpravidla jen na protějšky, do nichž jsou zamilovány, mužům stačí, jde-li o pro ně
přitažlivou ženu. „Proto také celá řada žen, které usoudí, že
jejich nový muž špatně líbá, vztah ukončí. A to i přesto, že se
jim jinak možná partner líbí. Pro muže je důležitější než polibek vizuální vjem,“ podotýká neurolog, a pokračuje: „Přitom
posuzují nejen celkový dojem, ale i jednotlivé partie – zvlášť
tedy hodnotí zadeček, prsa i obličej. Vše pomyslně oznámkují
a rozhodnou se. Žena se převážně dívá muži do očí a snaží se
co nejlépe odhadnout jeho charakter. Pátrá v paměti a porovnává jej s jinými muži. Tak zapojuje více částí mozku v obou
hemisférách na rozdíl od mužů, kteří jsou dle stereotypu
méně přemýšliví,“ dodává MUDr Stránský.
A co z toho všeho vyplývá? Že vzájemnou blízkost druhého
člověka prostě k životu potřebujeme. A čím jsme starší, tím
možná více…

INZERCE
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Léto je prostě pro seznamovaní nejideálnějším obdobím. Jak
totiž dlouhodobé statistiky ukazují, v létě je úspěšnost seznámení větší než například v zimních měsících. „Lidé jsou pozitivněji naladěni, hledají na druhých spíše to hezké, a dokonce
i délka prvních schůzek je nepoměrně odlišná. Zatímco v zimních měsících trvá první rande v průměru 60–90 minut, v létě
průměrně 150 minut. Budoucí páry nejčastěji zamíří do kavárny, a pak se jdou projít, přičemž během procházky se uvolní,
zbaví se zbytečného stresu a vzájemný dialog se v případě
oboustranných sympatií rozvine,“ vysvětluje odbornice Kristýna Mertlová.
„Lidé si nejčastěji začnou povídat o svých dovolených, sdělují
si své zážitky z poznávání jiných zemí, co se jim kde líbilo,
a tím o sobě tomu druhému řeknou mnohé. Zatímco v zimních měsících je jedním z prvních témat počasí, jak je buď
hrozná zima, nebo naopak není žádný sníh, jak jsou hory drahé a podobně.“

Foto: Schutterstock.com

KRÁSNÝCH …

CET

SNAD SE MNOU BUDETE SOUHLASIT,
ŽE BÝT V KONDICI A FIT V SEDMNÁCTI
VCELKU NENÍ ŽÁDNÉ UMĚNÍ. I VE DVACETI
TO JDE DOCELA SNADNO. ALE KDYŽ
NA DVEŘE KLEPE ČTYŘICÍTKA, UŽ BÝVÁ
LEDACOS JINAK…
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SKVĚLÝCH TŘICET
Co by nás mohlo potkat:

30
BOLESTI ZAD
Páteř už začíná ztrácet někdejší pružnost a ohebnost. Ráno
se nám hůře stává a pokud si
v této době dopřejeme ještě
nějaké miminko, možná nás
nepříjemně překvapí, že se
po těhotenství budeme dostávat přece jen hůře do formy.
Bolesti v zádech se objeví nejčastěji v bederní krajině.
Řešení
Pokud lékaři vyloučí vážnější
příčinu, většinou jde o snadno řešitelný problém, a to
rehabilitací a cvičením. Obvykle stačí se po ránu pořádně
protáhnout, a když zbude čas
vyrazit si zacvičit, nebo zaplavat. Samozřejmostí by v tomto případě mělo být pořízení
kvalitní postele s matrací. Přece jen třetinu života strávíme
spánkem a pokud se kvalitně
nevyspíme, kromě bolestí zad
se může přidat i bolest hlavy,
dostaví se únava a kvalita života půjde výrazně dolů.

NEUROTICKÉ PORUCHY
Kromě bolestí zad nás v tomto
věku často trápí i nespavost,
bolesti hlavy, nervozita, podrážděnost, pocit vyčerpání,
nebo třeba chronická únava.
Potíže mívká na svědomí psychika – obvykle toho na sebe
naložíme moc a vše chceme
stoprocentně zvládnout. A výsledek na sebe nenechá dlouho
čekat.
Řešení
• Zkuste více odpočívat. Vyčleňte
si nějaký čas jen pro sebe a pokud na to máte, jeďte do lázní
na wellness relaxační pobyt,
kde vám pomohou odstranit
problémy spojené s vysokou
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duševní zátěží a stresem.
• V případě vážnějších psychických potíží vyhledejte odborného lékaře. V této věkové kategorii žen se může poprvé
projevit i psychické onemocnění (schizofrenie, panická porucha...).

KŘEČOVÉ ŽÍLY
U některých žen se bohužel už v tomto věku objeví. Zátěží často bývá opakované těhotenství. Typickými příznaky
chronické žilní nedostatečnosti jsou unavené a těžké nohy,
které otékají, noční křeče,
pocit mravenčení a napětí v nohách. K těmto potížím
mívají ženy vrozené dispozice.
Řešení
•
Preventivně působí zdravý
životní styl s vyváženou stravou, bohatou na vitaminy
a vlákninu, s minimem živočišných tuků, a fyzická aktivita (chůze, plavání nebo
cyklistika).
• Při potížích se svěřte do rukou lékaře. Bez léčby hrozí
komplikace jako plicní embolie nebo bércové vředy.
Na zmírnění bolesti někdy
stačí stahovací punčochy,
v těžších případech se křečové žíly odstraní operativně.

Typickými
příznaky chronické
žilní nedostatečnosti
jsou unavené a těžké
nohy, které otékají,
noční křeče, pocit
mravenčení a napětí
v nohách.

ZAJÍMAVÝCH
ČTYŘICET

40
Co by nás mohlo potkat:

ZMĚNY POHYBOVÉHO
APARÁTU VČETNĚ
POSTUPNÉHO SNIŽOVÁNÍ
POHYBLIVOSTI,
OSTEOPORÓZA,
BOLESTI KLOUBŮ,
CELIAKIE, POTRAVINOVÁ
INTOLERANCE
Špatné pohybové stereotypy,
nadměrné zatěžování páteře,
postupné opotřebování jednotlivých kloubů a úbytek svalové hmoty – to vše se spolu
s postupným řídnutím kostí podílí na vzniku nevratných degenerativních změn pohybového
aparátu.

INZERCE
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Šance na lepší kondici samozřejmě rostou, pokud si na ni
políčíte právě už ve dvaceti – zdravým jídelníčkem, fyzickou aktivitou a životním stylem. Tak jak jste na tom vy?

Doves Farm chlebová směs bílá bez lepku = NOVĚ v prodeji v síti KAUFLAND, dále Globus a zdravé výživy.
Ostatní směsi a mouky Doves Farm v prodeji Kaufland, Tesco, Billa, Globus, zdravé výživy a lékárny.

RECEPTY na www.dovesfarm.cz

KYNUTÉ OVOCNÉ KNEDLÍKY
BEZ LEPKU
RYC
H

LÉ

EXTRA ČOKOLÁDOVÁ BÁBOVKA BEZ LEPKU
• 1 hrnek kefíru nebo podmáslí
• 4 vejce
• 1/2 hrnku oleje
• 1/2 hrnku vody
• 1,5 hrnku cukru krupice
• vanilkový cukr

• 2 hrnky Bílé chlebové mouky
Doves Farm
• 1/4 lžičky soli
• lžička sody
• 1/2 hrnku kakaa
• 100–200 g čokolády na vaření
(nalámané na kousky)

Zvlášť smícháme všechny suché a zvlášť mokré přísady. Obě směsi pak dobře společně
promícháme. Hmotu nalijeme do vymazané a rýžovou moukou vysypané bábovkové
formy a pečeme při 180 °C.

• 250 g bílé Doves Farm
CHLEBOVÉ směsi bílé
(Globus, lekarna.cz)
• lžičku soli
• 50 g teplé vody
+ 200 g mléka

•
•
•
•

1 lžička cukru
1/3 kvasnic
1 lžička psylia
pokud přidáme pro barvu
žloutek, přidáme i lžíci
mouky

Psylium zalijeme horkou vodou, pak si navážíme zbytek
ingrediencí, případně uděláme kvásek, pokud nepoužíváme
sušené droždí. Vypracujeme těsto, necháme asi půl hodiny
vykynout přikryté igelitem. Pak těsto rozdělíme na 8
dílů, naplníme ovocem případně marmeládou, zabalíme
a necháme opět chvíli přikryté vykynout. Vaříme v páře
na olejem pomazaném pařáčku. Každý knedlík pomažeme
olejem, ať se neslepí k sobě, vaříme asi 1/4 hodiny.
Servírujeme s tvarohem, mákem, zakysanou smetanou,
polité máslem.... jak má kdo rád.

INZERCE
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Vše pro zdraví...

www.ipcgroup.cz

Řešení
Pohybový aparát je komplexní, dopřejte mu stejně komplexní péči – dlouhodobou a cílenou. Omezení hybnosti
má na běžný život zásadní dopady, které si řada z nás uvědomí až v momentě, kdy bolest reálně vstoupí do života.
Prvním krokem by měl být výběr adekvátní kloubní výživy,
která odpovídá pacientovu stavu kloubů. V dnešní době
existuje řada péče, jež nabízí konkrétní podporu pro daný
stav kloubů. Stejně důležité je ji doplnit o vhodné cvičení,
vyvážený jídelníček a redukci hmotnosti.
V současné době najdete na trhu nepřeberné množství
různých doplňků stravy, které slibují úlevu od kloubních
obtíží. Ne všechny jsou ale dostatečně kvalitní a obsahují
vše, co kloubní aparát vyžaduje. Vybírejte proto takové,
které nabízejí péči komplexní, dbejte na složení výrobku.
Klouby by určitě měly dostat kvalitní kolagen.

Kolagen je bílkovina, která je základní stavební hmotou pojivové tkáně. Tvoří 25–30 % všech proteinů v těle savců, ve formě kolagenních vláken je složkou mezibuněčné hmoty. S postupem věku ovšem naše tělo ztrácí schopnost kolagen samo
vyrábět. Jeho nedostatek se pak projevuje nejen stárnutím
kůže, zhoršenou kvalitou vlasů, lámáním a třepením nehtů, ale
především bolestmi kloubů, loupáním v zádech. Vazivo přichází o svou elasticitu a zdá se, jako bychom vysychali, proto mu
vděčíme za pohyb bez bolesti, tedy za zdravé klouby a vazy.
A jak vybrat ten správný kolagen? Je důležité respektovat tyto zásady výběru kolagenu vhodného pro kloubní
chrupavku:
1. 
M usí se jednat o kolagen typu II (kolagen typu I se
v chrupavce nevyskytuje).
2. Přípravek ho musí obsahovat dostatečné množství (některé preparáty mají jen stopové množství).
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Vazivo přichází o svou elasticitu
a zdá se, jako bychom vysychali

3. M
 usí být hydrolyzovaný, aby měl malou molekulární
hmotnost, a tudíž byl vstřebatelný.
4. S amotný kolagen typu II je jen jednou složkou chrupavky, další dvě nejvíce zastoupené látky jsou chondroitin
sulfát a kyselina hyaluronová, která se vyskytuje jak
v chrupavce, tak v kloubním mazu. S věkem a opotřebením chrupavky množství těchto látek v chrupavce klesá.

ZPOMALENÍ METABOLISMU
S postupujícím věkem dochází k atrofii stěny žaludku. Díky
tomu dochází k nedostatečné absorpci některých látek a snížené produkci kyseliny chlorovodíkové. Zpomaluje se také
motilita střev, což má za následek vznik zácpy. Problematická
funkce jednotlivých orgánů podílejících se na látkové výměně
má tak spolu s nedostatečným pohybem vliv na celkové zpomalení metabolismu a nadměrné ukládání tuků.
Řešení
Řešením je změna stravovacích návyků, konzumace zeleniny, ovoce a vlákniny, dodržování pitného režimu a samozřejmě také pohyb.

MENOPAUZA
V období po 40. roce u žen dochází ke změnám souvisejícím
se snižující se sekrecí pohlavních hormonů a s ukončením
menstruace (obvykle mezi 45 až 55 lety). U některých žen menopauza probíhá velmi nenápadně a nepozorovaně, u většiny však dochází ke krátkodobým nebo dlouhodobým potížím
– ať už se jedná o návaly horka, podrážděnost, únavu či závratě, deprese, bolesti hlavy nebo nespavost, srdeční arytmie aj.

Řešení
Menopauzu rozhodně nepodceňujte, existuje velké množství přípravků, které upraví hladinu hormonů v krvi – vyplatí se zajít za lékařem a poradit se.

POTRAVINOVÁ ALERGIE
Stalo se vám, že jste něco snědli a reakcí organismu byl
průjem, zvracení, nebo třeba vyrážka? V tom případě se
mohlo jednat o potravinovou alergii, která se může objevit kdykoliv během života.
V případě alergie je třeba vyloučit danou potravinu z jídelníčku. Někdy se to může zdát těžké až nemožné (alergie na mléko), ale většina pacientů po nějaké době zjistí,
že to jde. Samozřejmě je nutné také podrobně sledovat
složení jednotlivých průmyslově vyráběných potravin,
které v sobě obsahují mnoho různých složek a přídavných látek.
Pojďme se podrobněji podívat na celiakii, což znamená
intoleranci lepku.

NEMOC ZVANÁ CELIAKIE…
Podle odhadů se celiakie týká jednoho procenta obyvatel
ČR. To jsou ale jen potvrzené případy. Těch neprokázaných
je bohužel mnohem víc. Bezlepková dieta je zatím jedinou
plnohodnotnou možností „léčby“ intolerance lepku. Ze svého
jídelníčku musíme velmi důsledně odstranit příčinu zdravotních potíží, kterou je právě lepek.
Lepek neboli gluten je směs bílkovin, která se přirozeně vyskytuje v těchto obilovinách:
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•
pšenice
•
žito
•
ječmen
•
oves
Řešení
Cílem bezlepkové diety je tedy vyhýbat se těmto
čtyřem obilovinám a všem výrobkům z nich, a přitom ve svém jídelníčku zachovat dostatečný podíl
sacharidů.

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE…
Nesnášenlivost laktózy (mléčného cukru) je méně
známou porucha – ve střední Evropě jí trpí maximálně 10–20 % obyvatel, přičemž mnoho případů zůstává neodhaleno. Snížená schopnost trávit
laktózu je způsobena sníženou tvorbou enzymu zvaného laktáza v tenkém střevě. Problém
se týká zejména dospělých lidí, u malých dětí je
vzácný.
I když následky konzumace mléka nejsou při intoleranci laktózy tak vážné jako při alergii na mléčné bílkoviny, i v tomto případě je jedinou možností hlídat si složení potravin. To znamená poctivě
číst obaly potravin, a když balené nejsou, ptát se
prodavačů.

Přejděte na zdravou životosprávu
Jezte menší porce, ale často. Díky tomu pomůžete udržovat metabolismus vašeho těla neustále v činnosti
a nebude u vás docházet k přílišnému ukládání nadbytečných tuků. Dbejte, aby potraviny byly co nejčerstvější, aby strava obsahovala dostatek ovoce a zeleniny.
Převažovat by mělo libové kuřecí, krůtí a hovězí maso nebo ryby. Zvolte komplexní sacharidy – jakými
jsou např. rýže nebo ovesné vločky. Občas zařaďte mléčné výrobky. Tím vaše tělo získá kalcium – silného
bojovníka proti řídnutí kostí. Večer se nepřejídejte. A nezapomínejte na dostatek tekutin ve formě obyčejné vody, neslazených minerálek, ovocných a bylinných čajů.

NEKUŘTE
Kouření zvyšuje možnost vzniku rakoviny plic a dalších, zejména kardiovaskulárních chorob.

OMEZTE SPOTŘEBU ALKOHOLU
Zvýšená konzumace alkoholu má nejen negativní dopad
na zdraví, ale i na psychiku jedince, jeho ekonomickou situaci
a nejbližší okolí.

Jak být fit

DOPŘEJTE SI DOSTATEČNÝ A KVALITNÍ SPÁNEK
Ten by měl být alespoň 7 hodin denně.

VYVARUJTE SE NADMĚRNÉ PSYCHICKÉ ZÁTĚŽI
Právě ona se může mj. velkou měrou podílet na nekvalitním spánku.

MĚJTE POZITIVNÍ PŘÍSTUP K ŽIVOTU
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Vliv psychiky na zdraví je nezanedbatelný. Zeptejte se samy sebe, kdy jste se naposled od srdce zasmály?
Kdy jste se naposledy za něco pochválily?

ZMĚNY V OBLASTI
KARDIOVASKULÁRNÍHO
SYSTÉMU, NERVOVÉHO
A RESPIRAČNÍHO
SYSTÉMU

Mezi 40. a 50. rokem
života dost často dochází
ke zhoršování zraku.

V souvislosti s činností kardiovaskulárního systému dochází ke snižování pružnosti
cév a k jejich postupnému
zužování. Největší podíl na ukládání sklerotizujících látek
na stěnách cév má LDL cholesterol (tzv. „špatný“ cholesterol). Výsledkem těchto změn je zvyšování krevního (systolického) tlaku.
Řešení
Řešením je opět změna stravovacích návyků, v mnoha případech i snížení tělesné hmotnosti.

• Preventivní mamografické
vyšetření prsu (pojišťovny je
ženám od 45 do 60 let každé dva roky hradí).
• Samovyšetření prsu (jednou
měsíčně podle návodu gynekologa).
• V případě, že měl nádor někdo z příbuzných, obraťte
se na genetickou poradnu.

RAKOVINA DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
Její zvýšené riziko se projevuje už od čtyřiceti let a stoupá
po padesátce.
Řešení
• Pravidelně chodit ke gynekologovi na preventivní vyšetření, které zachytí i přednádorové stavy.
• Mít stálého sexuálního partnera.

POSTUPNÉ SNIŽOVÁNÍ SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ
Ačkoliv se o tom moc nemluví, mezi 40. a 50. rokem života
dost často dochází ke zhoršování zraku. Snižuje se pružnost
čočky a její schopnost akomodace.
Řešení
Tento problém je třeba korigovat brýlemi, eventuelně operačním zákrokem. Mimo to se také snižuje sluchová ostrost
a postupně se zhoršuje i čich a chuť.

Od 45. roku se začíná zvedat křivka onemocnění touto
nejčastější formou ženské rakoviny.
Řešení
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RAKOVINA PRSU

UNIKÁTNÍ

ČESKÁ
TECHNOLOGIE

děrovaných matrací Řešeto zaručuje opravdu zdravý spánek
Nemusíte právě přestavovat byt, nebo si zařizovat novou ložnici, abyste si mohli vybrat novou matraci pro zdravé spaní. Své rozhodnutí pořídit
si novou matraci neodkládejte. Kvalitní spánek za to stojí. Právě ten vám zajistí antibakteriální matrace české výroby z řady Řešeto Collection.
Díky nejmodernější technologii, která je výsledkem dlouholetých zkušeností výroby, jsou matrace řady Blue Medic v současné době to nejlepší,
co svému tělu můžete po celodenní námaze dopřát. Unikátní systém řešeto už svým názvem napovídá, o co se jedná. Jde o zcela novou
technologii děrování matrací vertikálně, ale i mezi jednotlivými vrstvami. Díky tomu je matrace maximálně prodyšná, splňuje nejnáročnější
požadavky na hygienu a prodlužuje její životnost. Otvory v matraci lépe odvětrávají, takže nedochází k přehřívání lidského organismu.
Česká populace nabývá na váze a s tím souvisí také větší míra pocení. Matrace Blue medic však výrazně zvyšují prodyšnost. Navíc toto děrování vytváří v matraci až sedm zón, které odpovídají anatomii lidského těla. Jedná se například o změkčení pod ramenem, zůstává zachovaná
bederní výztuha a je změkčený prostor pod pánví.

Blue Medic Visco

Blok Duo Visco Hard

Roztoči, bakterie ani plísně nemají šanci

Matrace Blue medic VISCO z řady Řešeto Collection umí ještě mnohem více. Jsou vyrobeny z antibakteriální pěny a navíc velmi kvalitní antibakteriální VISCO pěny. Díky tomu se matrace přizpůsobí teplotě těla a také tlaku. Paměťový efekt zabraňuje mikroprobouzení a to přispívá
k hlubokému spánku. Pěna obsahuje částečky stříbra, které zvyšují hygienický komfort. Jedinečnost matrace dotváří její potah. V látce jsou
uměle nasazeny probiotické kultury, které zabraňují přežívání roztočů tím, že ničí jejich přirozený zdroj potravy (pot a odumřelá kůže)
Druhá řada antibakteriálních matrací z Řešeto Collection, které stojí za zmínku je BLOK DUO+VISCO (soft/hard)
Tyto matrace můžou být hrdé jak na použité pěny s antibakteriální úpravou a technologií Řešeto, tak na to, že jsou vyrobeny bez použití
lepidel. Díky nelepenému jádru je možné matraci rozložit, lépe větrat, popř. vysávat. Navíc se nabízí možnost otáčet základní jádro, díky čemu
se zvýší životnost celé matrace. Tato řada matrací je navíc vybavena luxusním dělitelným potahem Atlantis s úpravou Frix a 3D ventilační
mřížkou. Potah je pratelný na 90°C, díky čemu roztoče nemají šanci přežít. Ventilačná mřížka vedena středem potahu dokonale provzdušní
matraci a pomáha jí lépe odvětrávat.

České matrace Blue medic a Blok duo jsou vyráběny s největší pečlivostí

Pak už jen stačí přijet do naši prodejny, matraci vyzkoušet a denně si doma dopřát opravdu kvalitní a zdravé spaní. Důmyslně propracované
matrace oceňují nejen tisíce spokojených a dobře vyspaných lidí, ale také Fakultní nemocnice Brno, která udělila Řešeto matracím certifikát
klinicky hodnoceného zdravotnického prostředku. Svým zákazníkům garantujeme prodloužené záruky na své výrobky.

BlueMedic
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Blok duo visco soft

Kamenná prodejna
Sídliště Pražská 2430/11a, 669 02 Znojmo

www.spankove-studio.cz
Doprava nad 1000 kč zdarma

Ě

OBÁVANÝCH PADESÁT

KLIMAKTERIUM

Co by nás mohlo potkat:

Takzvaný klimakterický syndrom je problém číslo jedna.
Úbytek estrogenů udělá paseku na duši i na těle a někdejší kondice bývá ta tam. Přechodem propluje bez potíží asi
jen čtvrtina žen. Ty ostatní zakusí v různé míře jeho projevy, jako jsou návaly, noční pocení, poruchy spánku.
I celoživotně štíhlé ženy najednou musí bojovat s nadváhou, což je dáno pomalejším spalováním kalorií v menopauze.
Řešení
Poraďte se s lékařem o vhodné léčbě.

TIPŮ, JAK ZÍSKAT ENERGII
PROSTŘEDNICTVÍM
PŘÍRODY

1.

 apomeňte na energy drinky na bázi kofeinu, vsaďte raději na chutný zelený
Z
čaj. Káva je návyková a mnohdy věříte, že bez ní den nezvládnete. Sice vám
rychle dodá energii, ale stejně tak rychle i její účinky vymizí.

2.

J ezte pravidelně a nezapomínejte na ovocné svačiny, které vám dodají energii. Ušetříte si tak nadbytečné kalorie, které o sobě dají vědět nárůstem
hmotnosti. Snažte se vyhnout čokoládovým tyčinkám, jídlům z fast foodu
a jiným hříchům dnešní společnosti.

3.

 Jíst byste měli každé 3 hodiny, proto snídejte, svačte, obědvejte, svačte
„
a večeřte. Díky pravidelnosti nebudete mít hlad. Nezapomínejte ani na pitný
režim. Ideální je vypít minimálně 1,5 l čerstvé neperlivé vody,“ výživová poradkyně Věra Burešová.

4.

 ásobárnou energie a zdravým mlsáním jsou například oblíbené chia semínZ
ka nebo skořápkové plody.

5.

 ítíte, že potřebujete oddech? Dejte si na chvíli „dvacet“ a uvidíte, že se vám
C
vrátí koncentrace a s ní připluje i lepší nálada.
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OSTEOPORÓZA
Úbytek pohlavních hormonů může
u některých žen způsobit řídnutí
kostí, které vede k častým zlomeninám.
Rychlejším odbouráváním kostní hmoty je ohroženo kolem 40 %
žen. Stav lze přesně zjistit pomocí
takzvané denzitometrie, toto měření ovšem nepatří do preventivních vyšetření.
Řešení
• Hlídejte si jídelníček. Zdravá strava s obsahem vápníku a vitaminu
D a dostatek pohybu zvyšují naději, že od sebe odeženete osteoporózu i další nemoci.
• Pohybem lze docílit nárůstu kostní
hmoty až o 10 procent. Stačí denně
šlapat 30 minut na kole, nebo ujít
1500 metrů pěšky. Vhodné je
i plavání.

INZERCE

50

Zbavte se nepříjemných
symptomů potravinové
intolerance na celý život
Trpíte častými migrénami, chronickými záněty, únavou, poruchami pozornosti či spánku, akné, ekzémy
nebo trávicími problémy? Anebo se snažíte dodržovat zdravý životní styl a konzumujete pouze zdravé
potraviny, ale i přesto nadále bojujete se zmíněnými symptomy? Pokud Vám opakované návštěvy
u lékaře a množství různých vyšetření nepomohlo diagnostikovat příčinu Vašich zdravotních potíží,
problém může spočívat v samotné potravině nebo ve více potravinách v rámci Vašeho jídelníčku.
CIŤTE SE LÉPE DÍKY SPRÁVNÝM POTRAVINÁM
Potravinová intolerance nemusí být pro člověka nebezpečná, avšak dokáže velmi znepříjemnit a negativně
ovlivnit Váš každodenní život, proto by se neměla podceňovat. Nepříjemných symptomů potravinové
intolerance, jejichž reakce se mohou projevit později, se zbavíte nejsnáze tehdy, jestliže správně identiﬁkujete
problémové potraviny a nahradíte je vhodnými alternativami.
Nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak je možné zjistit intoleranci na potraviny, je prostřednictvím
testu na potravinovou intoleranci.
JEDNODUCHÝ A EFEKTIVNÍ TEST NA POTRAVINOVOU INTOLERANCI
Test na intoleranci potravin vyvinutý společností Cambridge Nutritional Sciences je opravdu velmi jednoduchý
a zvládnete ho bez problémů z pohodlí domova. Proces testování spočívá v odebrání vzorku krve z prstu, která
je analyzována nejpřesnějším zařízením s využitím technologie microarray v našem centru ihned poté, co vzorek
odešlete. Za 3 až 14 dní, v závislosti na druhu testu, od nás obdržíte komplexní a přehledný report s výsledky
a identiﬁkovanými problémovými potravinami zároveň s přesným postupem dodržování eliminační diety
a vhodnými alternativními potravinami.
K dispozici je několik testů na intoleranci v různé škále druhů potravin.
TEST FOOD DETECTIVE
Představuje nejjednodušší a nejdostupnější test potravinové intolerance na 59 potravin. Tento test je zároveň
bezpečný, rychlý a především přesný. Postup při odběru vzorku je stejný a výsledky jsou Vám zaslány na Váš
e-mail již do 3 pracovních dnů od přijetí vzorku.
TEST FOOD PRINT 120+, FOOD PRINT 200+, FOOD PRINT VEGETARIAN
Testy Food Print 120+ a 200+ patří mezi vysoce přesné laboratorní testy uznávané odborníky, které detekují
speciﬁcké IgG protilátky a zkoumají Vaše reakce na více než 220 potravin. Díky hloubkové analýze a komplexním
výsledkům tak můžete Váš stravovací plán jednoduchým způsobem optimalizovat a nahradit problémové
potraviny bezproblémovými alternativními produkty.

FoodDetective

TM

VITAL LIFE diagnostics, s.r.o.
info@food-detective.cz
+420 723 169 029
www.food-detective.cz

Foto: Shuttesrstock.com
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VÝŽIVA
KOUZLO SEZÓNNÍHO

STRAVOVÁNÍ

ANIŽ BY TO NAŠI PŘEDCI VĚDĚLI,
ZAŘAZOVÁNÍM LOKÁLNÍCH
A SEZÓNNÍCH POTRAVIN DO SVÝCH
JÍDELNÍČKŮ DĚLALI DOBROU SLUŽBU
SVÉMU TĚLU. NA ZIMU SI PŘIPRAVOVALI
RŮZNÉ ZAVAŘENINY, SUŠILI OVOCE
A VYUŽÍVALI ZÁSOB, KTERÉ SI
NASTŘÁDALI V LÉTĚ A NA PODZIM.
OVOCE A ZELENINA, KTERÉ SE K NÁM
V DNEŠNÍ DOBĚ DOVÁŽÍ VE VELKÉM,
BÝVÁ VĚTŠINOU NEZRALÉ, DOZRÁVÁ
UTRŽENÉ POD UMĚLÝM OSVĚTLENÍM
PŘI TRANSPORTU A NEOBSAHUJE
TAK VŠECHNY MINERÁLY A VITAMÍNY
JAKO U NÁS VYPĚSTOVANÉ DOMÁCÍ
PRODUKTY. ZKUSTE TENTOKRÁT
SÁHNOUT PO POTRAVINÁCH LOKÁLNÍCH
A UVIDÍTE, ŽE ROZDÍL POZNÁTE NEJEN
V CHUTI, ALE TŘEBA I V PŘÍVALU ENERGIE.
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Nakupovat podle ročního období má řadu nesporných výhod. Nejen, že ušetříte vaši peněženku, ale i vaše tělo vám
bude vděčné. Dovozová zelenina a ovoce neobsahují všechny
prospěšné látky, kvůli kterým je jíme. Sezónní suroviny jsou
naopak čerstvé, jejich chuť je mnohem výraznější a mají výrazně vyšší výživovou kvalitu. Nákupem sezónních potravin tak
prospějete nejen sobě, ale podpoříte i místní české farmáře
a pěstitele.

JARNÍ ZELENÁ STRAVA
Jarní strava se nese ve znamení zelené barvy. „Do jídelníčku
byste měli zařadit potraviny, které v tu dobu všude raší, například jarní cibulku či pažitku, skvělé jsou i ředkvičky,“ uvádí
nutriční poradce Bc. Blanka Procházková. Nezapomínejte ale
ani na rané brambory, které využijete jako přílohu, do salátů
či polévek, nebo na květnovou chřestovou sezónu. Velmi oblíbené jsou také saláty s mladými kopřivami nebo pampeliškovými lístky a čerstvé salátové listy – polníček, špenát nebo
mangold i hlávkový salát.

LETNÍ POCHUTNÁNÍ
V létě je úroda ovoce i zeleniny nejbohatší, myslete tak
i na zimní měsíce, kdy je místního ovoce i zeleniny méně. Ovoce si dejte zamrazit a lahodné smoothie si pak můžete dopřát
i v lednu. „Vhodným a dříve velmi používaným způsobem
je také zavařování. Je pravda, že nejvhodnější je jíst ovoce
i zeleninu v čerstvé podobě. Tepelné zpracování či sterilace
potravin sice znamená určité snížení obsahu některých vitamínů, obsažené množství však není rozhodně zanedbatelné.
Mnoho látek se tepelným zpracováním neničí
vůbec (některá rostlinná barviva, minerály,
vláknina) a například lykopen obsažený
v rajčatech je dokonce po tepelné úpravě ještě využitelnější než za syrova.
Argument „v zimě zeleninu nejím,
protože čerstvá není k dispozici a tu
z dovozu nechci“ tedy neobstojí,“
říká Bc. Blanka Procházková a upozorňuje, že i doma zpracované lokální zelí v zimě obohatí slavnostní
nedělní oběd. „Domácí zelenina
je v létě dostupná v široké
škále, od květáku nebo

brokolice přes různé saláty až po kořenovou zeleninu. Stejně
tak i čerstvě utržené ovoce – meruňky, maliny, jahody – jsou
v létě nepřekonatelné,“ říká nutriční specialistka.

PODZIMNÍ
SKLIZEŇ
Podzim pak patří sklizni dýní, kapusty nebo
tuřínu, z ovoce nikoho nepřekvapí švestky,
blumy a jablka. Dávejte
však v obchodech vždy pozor na to, zda ovoce nebo zelenina opravdu pochází z České
republiky, přestože je právě
jeho sezóna. „Typickým příkladem jsou jablka – to, že je
v září jejich hlavní sklizeň, ještě nutně neznamená, že je najdete
i v českých supermarketech. Často jsou i v tomto období dovážena ze Španělska či Itálie. Zkuste tak třeba místní trh nebo
lokálního farmáře, u kterého máte jistotu domácí produkce,“
vysvětluje Procházková.

ZIMNÍ ZÁSOBY
V zimě můžeme těžit právě ze zamražených, zavařených či
usušených zásob z léta. Velmi oblíbenými zimními pochoutkami jsou například pečené kaštany, růžičková kapusta či kyselé
zelí. V mnoha domácnostech uskladňují před zimou brambory, cibuli nebo česnek. Právě česnek je navíc v zimních měsících
skvělou prevencí proti chřipce nebo nachlazení. Bývá označován jako přírodní antibiotikum a blahodárně působí
na krevní oběh i na hladinu cholesterolu.

Desatero k udržení dobrého zdraví
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1. Jezte pestrou a vyváženou stravu.
2. J ezte více zeleniny a ovoce. Snažte se zařadit zejména zeleninu a ovoce
ke každému jídlu během dne.
3. Vybírejte celozrnné produkty (chléb, pečivo, těstoviny). Upřednostňujte rýži
natural.
4. Volte dobré tuky – rostlinné oleje (olivový, slunečnicový) a kvalitní margaríny
z nich vyrobené.
5. Zařaďte do jídelníčku fazole, hrách a čočku.
6. Vybírejte maso, masné produkty a mléčné výrobky s nižším obsahem tuku.
7. Omezte sůl. Pro zlepšení chuti pokrmů používejte bylinky a koření.
8. Pijte přednostně vodu, neslazený čaj a nízkoenergetické nápoje.
9. Udržujte si správnou tělesnou hmotnost.
10. Pravidelně se aktivně hýbejte alespoň 30 minut každý den.

LEN A BENEFITY JEHO VYUŽITÍ
V POTRAVINÁŘSTVÍ

Len setý je tradiční zemědělskou plodinou. Základní užití
semene olejného lnu je k produkci vysychavého lněného
oleje pro výrobu fermeží, barev, laků aj. Extrahované šroty
a pokrutiny jsou ceněným dietetickým krmivem. Dále,
a to narůstající, je využití lněného semene v potravinářství,
farmacii, krmivářství a jiných oborech.
Složení lněného semínka – nutriční hodnoty (ve 100 g lnu)
Energetická hodnota

2120 kJ/508 kcal

Tuky

41 g

- z toho nasycené mastné kyseliny

4,0 g

- z toho polynasycené mastné
kyseliny

30 g

- z toho kyselina alfa-linolenová
(omega-3)

23 g

Sacharidy
- z toho cukry

3,9 g
0,8 g

Vláknina

28 g

Bílkoviny

19 g

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY KONZUMACE LNĚNÉHO SEMÍNKA
Vláknina – lněné semínko obsahuje více vlákniny než luštěniny.
Z celkové vlákniny je 25 % rozpustné a 75 % nerozpustné. Obě
frakce se projevují příznivými fyziologickými efekty.
Tuk a mastné kyseliny – obsah tuku je asi 42 %. V tuku jsou
zastoupeny převážně vícenenasycené mastné kyseliny.
Významný je podíl kyseliny linolenové a linolové (jejich poměr
závisí na typu lnu).
Bílkoviny – podíl bílkovin je asi 20 %. Ačkoli zde nejsou zastoupeny
všechny esenciální aminokyseliny, obsahuje len bioaktivní peptidy,
které působí antioxidačně a proti vysokému krevnímu tlaku.
Minerální látky – významný je obsah vápníku (236 mg/100 g),
hořčíku (431 mg/100 g) a fosforu (622 mg/100 g). Porce 30 g lnu
může pokrýt 7 až 30 % denní potřeby těchto prvků.
Vitaminy – len je bohatým zdrojem hlavně vitaminu E. Len
obsahuje především gama-tokoferol (552 mg/100 g), i když
preferenčně je absorbován alfa-tokoferol.
Fenolické látky – mezi obsažené fenolické látky patří lignany,
kyselina p-kumarová a kyselina ferulová.
Lignany – snižují riziko kardiovaskulárních onemocnění

Lněné semínko je nyní využíváno
jako funkční složka potravin. Jeho
předností je, že neobsahuje lepek,
obsahuje značné množství vlákniny,
vícenenasycených mastných kyselin,
vyznačuje se vysokou antioxidační
aktivitou.

Příznivé účinky lnu
Složky jako omega 3 mastné kyseliny, rozpustná vláknina, vitamin
E, lignany a další fenolické látky a peptidy působí protizánětlivě,
antioxidačně, hypocholesterolemicky, antikancerogenně
a na uvolnění cév. Vzhledem k vysokému obsahu aktivních
látek se lněné semeno uplatňuje v prevenci kardiovaskulárních
onemocnění, některých typů rakoviny, diabetu a onemocnění
jater. Jako pravidelná součást denní stravy přispívají zdraví kostí
a posilují imunitní systém, napomáhají prevenci obezity a zmírňují
menopauzální symptomy.
Ing. Jaroslav Šimek, PhD.
SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

Mleté lněné semínko v Semixu stabilizují (vysušují) a balí v ochranné
atmosféře. Díky tomu si semínko zachová všechny své vlastnosti
a vaše trávicí soustava se tak může těšit všem výhodám
konzumace.
Zakoupíte ve zdravých výživách, některých obchodních řetězcích,
drogeriích nebo na e-shopu výrobce: www.zdravyzivot.com

Lněné semínko je obsaženo také ve snídaňových kaších
od Semixu. Dobré je kaše dobře rozmělnit v ústech, aby váš trávicí
systém mohl plně využít beneﬁtů lnu.

Text: PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D, foto: Shutterstock.com
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TRPÍTE VÝRAZNOU
CHUTÍ NA SLADKÉ
ČI POCITEM HLADU?

CHYBÍ VÁM

PROTEIN
PROTEIN NENÍ DŮLEŽITÝ POUZE PRO
KULTURISTY, KTEŘÍ JEJ JEDÍ PROTO,
ABY JIM ROSTLY SVALY. PROTEINY
ČILI BÍLKOVINY JSOU STĚŽEJNÍ
STAVEBNÍ JEDNOTKOU PRO KAŽDÉ
TĚLO. ZA POCITEM HLADU ČI
BOUŘLIVOU CHUTÍ
NA SLADKÉ ČASTO STOJÍ PRÁVĚ
CHYBĚJÍCÍ BÍLKOVINY, KTERÉ JSOU
DŮLEŽITÉ PRO STAVBU A OBNOVU
VŠECH TKÁNÍ, JSOU SOUČÁSTÍ
HORMONŮ A IMUNITNÍCH LÁTEK.
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4x DENNĚ PORCE BÍLKOVIN
Aby bylo dosaženo optimálního příjmu bílkovin, je nutné zařazovat bílkovinu ke každému jídlu, resp. minimálně ji začlenit do jídelníčku 4x denně. Rozhodně neplatí, že 100 g masa nám poskytne 100 g bílkovin! Kolik to vlastně je a kde je všude hledat?
Hlavní jídlo by mělo pro dospělého člověka obsahovat zhruba
20 g bílkovin. „Tato hmotnost odpovídá přibližně 80 gramům
pečeného kuřecího masa, 4 vajíčkům natvrdo, 500gramovému
jogurtu nebo více než jednomu balení šunky. Takže časté snídaně – krajíc chleba a plátek šunky – rozhodně nestačí,“ vysvětluje dietoložka a odbornice na výživu PhDr. Karolína Hlavatá.
Stejně tak svačiny pouze ve formě ovoce nebo zeleniny bývají
nedostačující, alespoň odpoledne je potřeba přidat bílkovinu.

POCIT HLADU I CHUTĚ NA SLADKÉ. TO JSOU
SIGNÁLY TĚLA, KTERÉMU CHYBÍ BÍLKOVINY
Nedostatek bílkovin se může projevit různým způsobem. Nejčastějším projevem bývá zvýšený pocit hladu a velké chutě
na sladké. Jakoby se nám tělo snažilo říct, že mu něco chybí
a „honí nás“ od lednice ke spíži. Důsledkem nedostatečného příjmu bílkovin je také úbytek svalové hmoty. Vzhledem
k tomu, že organismus bílkoviny nezbytně potřebuje, bere si
je ze svalů. Úbytek svalové hmoty je následně spojen s poklesem bazálního metabolizmu (výdej energie nutný pro uchování základních životních pochodů). Jestliže je příjem bílkovin
nedostatečný po dlouhou dobu, dochází k poruchám imunity,
otokům a špatnému hojení oděrek a ran.
S nedostatečným příjmem bílkovin se setkáváme poměrně
často, především u osob s nadměrnou hmotností, kteří se
snaží hubnout držením nevyvážených diet a u lidí, kteří nejedí maso, ani jim nechutnají mléčné výrobky. Platí tedy, že
na dostatečný příjem bílkovin musí hledět nejen kulturisti
a sportovci, ale všichni, kdo chtějí žít zdravě a cítit se fit. To
platí i pro děti.

A KDE VŠUDE BÍLKOVINY HLEDAT?

Bílkoviny mají hradit 10–15 % z celkového energetického příjmu. V případě redukčních diet se jejich
zastoupení zvýší na 20–25 % (tomu při příjmu 5000
kJ odpovídá 75 g bílkovin/den). Důvodem je, že je
nutné i při nižším energetickém příjmu zachovat
doporučenou dávku bílkovin. Doporučená denní
dávka bílkovin je 1–1,2 g/kg tělesné hmotnosti.

bílkoviny, vyberte si tvarohy, skyr, mléko nebo jogurty. I zakysané mléčné výrobky jsou velmi prospěšné, proto vybírejte
méně tučné varianty a vypijte větší objem (např. 500 ml nízkotučného kefíru ke svačině).
Významným zdrojem bílkovin rostlinného původu jsou také
luštěniny a výrobky z nich (např. luštěninové mouky), celozrnné obiloviny a výrobky z nich, různé výrobky ze sóji.
V posledních letech se však na trhu objevila řada výrobků,
která vám v tomto směru usnadní život, protože protein
ve vysoké míře obsahují. Na trhu již je například proteinové
mléko, tvarohy či jogurty, které obsahují až cca 30 g přírodního proteinu ve 180 gramech produktu, proteinové tyčinky,
které můžete využít jako skvělou svačinku, ale i kaše několika
příchutí, jež obsahují 18 % proteinu v kombinaci se superfood
a jsou ideální snídaní.

Hlavní jídlo by mělo pro
dospělého člověka obsahovat
zhruba 20 g bílkovin.
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Kombinujte živočišné i rostlinné bílkoviny. Zdrojem bílkovin
živočišného původu je maso, ryby, drůbež, mléko, mléčné výrobky a vejce. Čím je maso nebo sýr tučnější, tím je obsah bílkovin nižší! Takže uděláte lépe, když ve výběru upřednostníte
libové maso před prorostlým, resp. polotučný mléčný výrobek před smetanovým. Každopádně mléčné výrobky jsou pro
příjem bílkovin stěžejní. Pokud tedy potřebujete „dohnat“

INZERCE
Meggle_Inz_210x148_AP_DRINKkava_New_PRINT.indd 1
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LUŠTĚNINOVÁ KUCHAŘKA se spoustou zeleniny
Petr Klíma

Luštěniny jsou kvalitním rostlinným zdrojem bílkovin, nezbytných pro zdravý jídelníček.
Jak je ale kreativně zařadit do domácího vaření?
 Jak je správně připravovat, klíčit a skladovat?
 Co všechno se z nich dá vařit a jaké druhy se na co hodí nejlépe?
 Jak si na luštěninách pochutnat a nikdy se u toho nenudit?
Český veganský šéfkuchař Petr Klíma spojuje zkušenosti ze světové gastronomie
s denní praxí v restauraci i v domácí kuchyni. Využívá originální postupy a sezonní suroviny.
Spolu se škálou luštěnin hraje v jeho receptech velkou roli také čerstvá lokální
zelenina z farmářských trhů. Všechny recepty navíc nejen sestavil, ale i sám nafotil –
Luštěninová kuchařka je tak do posledního klíčku jeho autorským počinem.
SALÁTY A POMAZÁNKY • KLÍČENÉ LUŠTĚNINY • POLÉVKY • HLAVNÍ JÍDLA
• LASKOMINY A SLADKÁ JÍDLA
MODERNÍ, LAHODNÉ A VÝŽIVNÉ JÍDLO NEJEN PRO VEGANY

PETR KLÍMA je šéfkuchař dejvické restaurace
Country Life a autor úspěšné knihy Zeleninová
kuchařka – z farmy přímo na váš stůl a blogu
www.greenwayfood.cz.

TÉM
80 SKV ĚŘ
RECEP ĚLÝCH
TŮ P
„Z E L E N L N Ý C H
Ý
BÍLKOV CH
I N“

Vydalo nakladatelství Smart Press, k dostání na www.smartpress.cz

Foto: Shutterstock.com

SLUCH

– DRUHÝ
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ

SMYSL

DOKÁŽETE SI PŘEDSTAVIT, ŽE BYSTE UŽ NIKDY NESLYŠELI
HLAS NĚKOHO, KOHO MÁTE RÁDI, NEMOHLI SE
ZAPOSLOUCHAT DO ZVUKŮ OBLÍBENÉ HUDBY NEBO ŠLI KOLEM
ŘEKY A NEMOHLI JSTE SI UŽÍT JEJÍ UKLIDŇUJÍCÍ ŠPLOUCHÁNÍ?
SLUCH JE PRÁVEM OZNAČOVÁN ZA DRUHÝ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
SMYSL. KROMĚ VNÍMÁNÍ RŮZNÝCH ZVUKŮ A ZVUKOVÝCH
SIGNÁLŮ NÁM UMOŽŇUJE SE DOROZUMÍVAT.
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„Pochvala, povzbuzení a pohlazení slovem je základ každého
vztahu. Milým pohledem, úsměvem a vlídnými slovy indukujeme na druhého libé pocity. Pěkné vyjádření a hodnocení
navozuje příjemnou atmosféru a vyvolává pozitivní citovou
rezonanci. Když o nás druhý člověk něco hezkého řekne,
za něco nás pochválí nebo nám vysloví uznání, dostane se to
do našeho podvědomí, které řídí naše chování: usmějeme se
a máme tendenci mu pěkná slova „oplatit“. Pod vlivem kladných emocí vzniká přátelská komunikace a budoucí přátelský
vztah,” shrnuje někdy opomíjený přínos sluchu Petr Křenek,
privátní klinický psycholog z Mostu.
Nepodceňujte tedy varovné signály a ve chvíli, kdy si například
začnete zvyšovat hlasitost u rádia či televize nebo nedoslýcháte při hovoru s přáteli, raději vyrazte rovnou k lékaři. Příčinou
poruch sluchu může být celá řada – od genetických faktorů,
přes vrozené vady, až po onemocnění či úraz. Pozvolná ztráta sluchu také často souvisí se stárnutím – muži jsou na tom
hůře, postupně ztrácejí sluch již od třiceti let věku, ženy až
kolem 45. roku. Nezanedbatelné je také poškození sluchu vlivem například výbuchu či výstřelu, který se odehraje ve vaší
bezprostřední blízkosti, nebo častým poslechem příliš hlasité

hudby. Dlouhodobým vystavením sluchu nadměrně hlasitému
zvuku kolem 90 decibelů může dojít až k trvalé nedoslýchavosti. V pozadí poruch sluchu však mohou být i zdánlivě drobná poranění zvukovodu, bubínku nebo středoušních kůstek,
způsobená neopatrným čištěním uší či opakovanými záněty.
Částečná i úplná ztráta sluchu se dá dnes účinně kompenzovat různými naslouchátky a také elektronickými implantáty,
které v mnoha případech fungují jako funkční smyslová náhrada a navrací sluch v plném rozsahu.
„Preventivní prohlídky probíhají standardně u nedoslýchavých pacientů, řidičů a pracujících v hlučném prostředí. Zkontrolovat sluch si může nechat každý prostřednictvím svého
ošetřujícího lékaře, ušní vyšetření se doporučuje lidem po padesátce. Do ordinace ORL specialisty přicházejí pacienti, kteří
mají problémy s komunikací, tedy s prvními známkami nedoslýchavosti, s pocitem zalehnutí ucha, šelesty, pískáním či
hučením v uších. Lékař provede otoskopické vyšetření a zároveň audiometrickou a sluchovou zkoušku. Na základě výsledků může doporučit i hloubkové vyšetření sluchu, nebo odeslat
pacienta k jinému specialistovi na došetření,” shrnuje průběh
preventivních vyšetření lékařka Věra Králová.

Nepodceňujte tedy varovné
signály a ve chvíli, kdy si
například začnete zvyšovat
hlasitost u rádia či televize nebo
nedoslýcháte při hovoru s přáteli,
raději vyrazte rovnou k lékaři.
Jak chránit svůj sluch
Problémům se sluchem předejdete tím, že se vyhnete hlasitému poslechu hudby ze sluchátek, omezíte návštěvy
nadměrně hlasitých hudebních produkcí, snížíte hlasitost
zvuku televize a rozhlasu, nebudete vykonávat hlučné
činnosti v malém prostoru a v případě potíží včas vyhledáte odborného lékaře.
V případě vyšší hlukové zátěže si chraňte sluch osobní
ochranou v podobě špuntů do uší, mušlových chráničů
nebo speciálních sluchátek proti hluku.

A CO KDYŽ UŽ JSME PŘIŠLI O SLUCH?
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Pokud je ztráta sluchu již nevratná, naštěstí je tu celá
řada kompenzačních pomůcek, které nám pomohou se se
ztrátou poprat… Kompenzační pomůcky, jak už napovídá
jejich název, pomáhají s vyrovnáním následků sluchového
postižení. Kompenzují neslyšícím a nedoslýchavým osobám ztrátu či omezení sluchu, a tím jim umožňují sociální
integraci a adaptaci.

NOVELLO TRADE s.r.o. ,
Naslouchatko.cz – největší výběr
naslouchátek v České Republlice.

Naslouchátko DZ-319
je uzpůsobené pro nošení
za pravým i levým uchem.
Dobijete ho přes nabíjecí
stanici v počítači i v běžné
zásuvce.

Malé naslouchátko JH-905
nasadíte do pravého i levého ucha.
Má minimum funkcí a jednoduché
ovládání, které ocení i senioři.

kontakt: +420 773 180 571, info@naslouchatko.cz, Mistřice 267, Bílovice 687 12
INZERCE

BATERIE DO NASLOUCHADEL
specializovaná prodejna
a zásilková služba
• dodáváme nejvýkonnější baterie s garancí kvality přímo od výrobce
• dopravné 17 Kč u objednávek na e-shopu www.himalaj.cz
• MASTERPACK, větší balení s bezplatnou dopravou a TOP cenou od 8 Kč za 1 ks
• baterie a příslušenství zakoupíte také na specializované prodejně v Praze

od 14 Kč

od 12 Kč

od 14 Kč

od 12 Kč

od 11 Kč

od 15 Kč

od 16 Kč

Jan Melichar – BATERIE, Pod strašnickou vinicí 3a, 100 00 Praha 10, tel.: 222 767 640
nakupujte na e-shopu www.himalaj.cz

Kompenzační pomůcky pro zesílení a zlepšení kvality signálu
Tyto technické kompenzační pomůcky zlepšují kvalitu přenášených zvukových informací tak, že jsou přijímány ve výrazně
lepší podobě než v případě běžného akustického přenosu.
Signál není znehodnocen vnějšími ruchy a šumy a dostává se
do ucha sluchově postiženého v mnohem kvalitnější podobě.
•

•

•

•

•

INDUKČNÍ SMYČKY – vytváří ohraničený prostor magnetického pole, ve kterém je možné přijímat upravený
zvukový signál pomocí sluchadla vybaveného indukčním
snímačem.
FM POJÍTKA – fungují na přenosu signálu pomocí radiových vln. Mluvčí mluví do mikrofonu a signál ve formě
radiových FM vln je zachycen přijímačem sluchadla.
INFRA-ROT POJÍTKA – fungují obdobně jako FM pojítka,
jen na bázi infračerveného záření. Tato pojítka pracují v rozsahu přímé viditelnosti a lze je tak používat jen
v dané místnosti.
KOLEKTIVNÍ ZESILOVACÍ APARATURY – pracují na výše uvedených principech, resp. využívají uvedená zařízení. Tvoří
je většinou jeden či více mikrofonů, které jsou propojeny
s hlavní jednotkou zpracovávající signál. Uživatelé jsou
vybavení přijímačem, který zvukový signál přijímá a distribuuje ho do sluchátek, sluchadla nebo kochleárního
implantátu.
ZESILOVAČE ZVUKU – fungují na principu zesílení přijímaného zvuku, pracují jak na bázi akustického zesílení zvuku, tak na bázi indukčního zesílení.
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Jedná se o miniaturní elektronický zesilovač zvuku. Jejich fungování probíhá následovně: příjem zvukového signálu mikrofonem anebo indukčním snímačem, jeho úprava a zesílení
a následné vedení do reproduktoru, který je umístěn ve zvukovodu.
Sluchadla dnes pokrývají spektrum od lehké vady nedoslýchavosti po praktickou hluchotu (malé zbytky sluchu, které
jen pomohou v lepší orientaci v prostředí a daná osoba neslyší
jinak nic). Existující analogová byla zcela pokryta digitálními,
a to ve dvou druzích – zvukovodové a závěsné. Závěsné visí
za uchem a zvukovodové je vloženo uvnitř zvukovodu.

KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT
Elektronická funkční smyslová náhrada pro pacienty se závažnou oboustrannou poruchou sluchu. Na rozdíl od sluchadla
nepracuje kochleární implantát na principu zesílení zvukového podnětu, ale na principu speciálního kódování zvukového
podnětu a jeho převádění elektrickou cestou ke sluchovému
nervu. Implantát je voperován do kosti skalní.

PŘEVOD MLUVENÉ ŘEČI NA TEXT
Tato skupina kompenzačních pomůcek pro neslyšící využívá
psané formy řeči. Ne vždy je totiž možné z technických či biologických důvodů využít pomůcky uvedené v předchozích částech. Tyto pomůcky využívají umného propojení moderního
hardwaru (mobilní telefony, počítače) a softwaru pro textualizaci zvukového signálu řeči. Díky rozvoji mobilního internetu navíc fungují v podstatě kdekoliv, kde je slušné bezdrátové
připojení k internetu.

INZERCE

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO NESLYŠÍCÍ
MŮŽEME DĚLIT DLE RŮZNÝCH KRITÉRIÍ.

Nadační fond Dar sluchu byl založen
v roce 2011. Pomáhá nejen kandidátům
ke kochleární implantaci, ale organizují
setkání neslyšících, preventivní programy
do škol a lékařská vyšetření sluchu v rámci
různých regionálních projektů. Aktivně se
účastní konferencí, odborných seminářů
a debat na téma zlepšení podmínek pro
neslyšící a začleňování této komunity
do majoritní slyšící společnosti směrem
k odborné i k laické veřejnosti.

Ředitelkou a předsedkyní správní rady je paní GABRIELA DÄNEMARKOVÁ.
S důvěrou se na ni kdykoli obraťte.

“Často je jednodušší a méně stresující považovat problém se
sluchem za dočasnou indispozici nebo za něco, s čím se raději
naučíme žít, než abychom o tom zjišťovali více podrobností.
Je důležité vědět, že většina případů poruchy sluchu se v průběhu
času zhoršuje. Čím dříve je problém zjištěn a léčen, tím větší jsou
vaše šance na zabránění zhoršování ztráty sluchu a na dosažení
nejlepších možných výsledků pomocí správné léčby. Připravila jsem
pro čtenáře jednoduchý test. Pokud si odpovíte „ano“ na některou
z následujících otázek, je načase, abyste si zašli na vyšetření sluchu”,
vysvětluje Gabriela Dänemarková.

TEST:

a Máte problémy s porozuměním konverzaci, zejména když je na pozadí hluk?
a Musíte často žádat ostatní, aby zopakovali, co právě řekli?
a Nerozumíte tomu, co lidé říkají?
a Slyšíte špatně z telefonu?
a Musíte si zvýšit hlasitost televize nebo rádia více, než je příjemné ostatním
osobám v místnosti?
a Máte pocit, že lidé mumlají, když mluví?
a Máte problémy se slyšením zvuků v přírodě, jako jsou štěbetající ptáci
a padající déšť?
a Zjistili jste, že souhlasíte nebo přikyvujete hlavou při konverzacích, i když si
nejste jisti, co bylo řečeno?
a Stahujete se z konverzací, protože je poslouchání pro vás příliš náročné?
a Musíte odezírat ze rtů, abyste pochopili, co lidé říkají?
a Namáhá vás, když musíte poslouchat nebo udržovat konverzaci?
a Trápí vás ušní šelesty (neustálé zvonění, bzučení n nebo jiný zvuk)?

www.darsluchu.cz

e-mail: danemarkova@darsluchu.cz
Telefon: 773 79 76 71
https://www.facebook.com/darsluchu/

Text: Iva Nováková, foto: Schutterstock.com

| Zdravý životní styl Léto 2019

108

SEX

NENÍ VÝSADOU
OSMNÁCTILETÝCH

DĚTI MAJÍ VŽDYCKY POCIT, ŽE JEJICH
RODIČE JSOU PŘÍLIŠ STAŘÍ NA TO, ABY
SEXUÁLNĚ ŽILI. ZVLÁŠTNÍ NA TOM JE, ŽE SI
TO MYSLÍ NAPROSTO SHODNĚ, AŤ JE JIM
PATNÁCT NEBO PĚTAČTYŘICET.
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MUDr. Radim Uzel nazývá toto období ustavičnou
hormonální
bouří a erotickou fascinací. Tvrdí, že v tomto věku je vše v pohotovostní
poloze,
jen zavadit o spoušť.
Sexualita je v období
od osmnácti do zhruba třiceti let chápána trochu jako olympijský sport. Kdo déle, výš
a dál. Více než požitek a radost se hodnotí výkon. Na vrcholu žebříčku jsou rekordmani, kteří to zvládnou i dvacetkrát denně. Což
ostatně v tomto období není až tak nic výjimečného. Chlapci se
vzruší takřka okamžitě, dívky ještě nevědí, co je dokonalý orgasmus, takže se bez protestu přizpůsobí. Běžné je různé sexuální
experimentování. „Dělá se to“ v parku, ve výtahu i na zadních sedadlech automobilu. A je to fajn.

VE TŘICETI
„Přibližně ve třiceti přestává fungovat erotická fascinace a nastupuje partnerská dekadence,“ hodnotí to doktor Miroslav Plzák.
V této fázi už je vztah usazený. Nemusí to ale nutně znamenat
manželskou nudu. Naopak, pár, který je sehraný, zná se dokonale, si může teprve začít užívat. Právě tohle je ideální věk, kdy se
hodí zapojit erotické pomůcky, které přinesou zpestření vztahu.
Obzvláště párové pomůcky mohou přinést do vztahu znovu vášeň a uspokojení. Naopak, pokud muži nemají na sex čas, mohou
erotické pomůcky pro ženy mnohé vyřešit. A pokud se naopak nechce ženám? Potom máme na trhu umělé vagíny, resp. Masturbátory, které pomohou vyřešit období, kdy je žena o porodu, nebo
třeba období, kdy děti jsou školou povinné a nějaké velké milování se nestíhá, respektive není na něj chuť… Problémem v této
chvíli bývá naše štěstí největší – děti. Většinou jsou malé a noční
pláč a celodenní péče obvykle buď oba, nebo minimálně matku,
tak vyčerpají, že na sexuální hrátky prostě nezbývá čas ani chuť.
V případě, že matka dítě navíc kojí, sehraje nemalou roli i hormon
proklaktin, který podporuje tvorbu mléka, ale je zároveň i sexuálním tlumičem. Jakkoliv je kojení věcí chválihodnou, zmíněný
hormon bývá většinou spouštěčem sexuální disharmonie. U mužů
v tomto věku totiž o nějakém útlumu nemůže být řeč. A partnerka jejich touhy náhle není schopná uspokojit.

VE ČTYŘICETI
Vypadá to jako velmi smutná hra matky Přírody. O deset let později se totiž karta bohužel obrací. Žena dokojila a sexuálně, zdá se,
na vrcholu. Je stále mladá, sebevědomá a má chuť na sex. Bohužel
není s kým ho provozovat. Muž se totiž dostal do věku, kdy je pro
něj úspěch v práci větším uspokojením než erotické hrátky. Navíc
bývá unavený, vystresovaný, a to sexuální touze také neprospěje.
Často pracuje i doma. Tím ovšem myslím na svých pracovních projektech. Protože domácí práce obecně dost odbývá. Což manželku
samozřejmě štve a výsledkem je ještě větší sexuální nesoulad.

V PADESÁTI
U žen to obvykle znamená příchod klimakteria a jejich reakce
mohou být velmi různorodé. Vyhrává samozřejmě ta žena, která
si řekne – je to úžasné, už nikdy žádná antikoncepce a můžu si
užívat. Bohužel to svede jen málokterá. Proto obvykle počátek
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klimakteria provázejí
deprese, pocit, že je
žena prázdná a na nic
a smutné pohledy vrhané do okolo projíždějících dětských kočárků. Ne, že by snad
žena vážně uvažovala
o tom, znovu počít.
Jenom ji deptá, že už
nemůže. Také muž má
v tomto období možnost zvolit ze dvou variant. Ti méně sebevědomí se rozhodnou
podpořit svou mužnost hledáním mladé milenky. Samozřejmě,
na nějakou dobu erotická fascinace dovede muže tam, kam potřebuje. Opět je schopen i několikrát za noc. A pokud se to tak
úplně nedaří, potom jsou tu samozřejmě pomůcky pro posílení
erekce u mužů (vakuová pumpa). Věk však neobelstí. Jednou se
musí účet zaplatit a poté obvykle mladá milenka mizí, bohužel
často i s částí bankovního konta. Druhá sorta mužů se se zalíbením dívá na svou ženu a částečnou ztrátu libida kompenzuje něhou a porozuměním. No, tak už to není každou noc. Zato je to
krásné a romantické!

V ŠEDESÁTI
Ačkoliv jejich čtyřicetileté děti mají pocit, že jejich rodiče „už to
rozhodně nedělají“, může být v tomto období sex krásný. Obzvláště pokud ho provozují lidé, kteří spolu žijí desetiletí, mají se
rádi a jeden druhého si váží. Sexualita už samozřejmě není jen pohlavním splynutím, stále více se stěhuje i do oblasti nekoitálních
aktivit. Neznamená to ovšem, že už „to“ nejde. Statistika říká, že
dva ze tří mužů po šedesátce jsou sexuálně zdatní. A to je poměrně vysoké číslo, co myslíte?

V SEDMDESÁTI
Nastává období, kdy je sex jaksi tabu. Patříte-li do této věkové
skupiny, jistě víte, o čem mluvím. Už jste zkusila říct kamarádce,
že se s manželem ještě stále milujete? Bude se na vás koukat jako
na nějakého vyvrhele. Přesto poměrně velké procento párů ještě
pohlavně žije. Jen o tom raději nikde nemluví. Někteří, pravda, už
nejsou styku schopni, anebo je už příliš neláká. O to víc ale potřebují něhu, pohlazení, vzájemné dotyky. Matka Příroda to zařídila
tak, že zatímco žena v tomto období už dávno není schopná být
matkou, muž funkci ploditele ještě stále neztratil. Jeho spermie
se pohybují stejně jako v mládí, jen je zvýšené procento těch defektních.

AŽ DO STA…
Jsou muži, kteří svou chuť na sex neztratí nikdy. Jsou ženy, které
touží po milování i v hodně zralém věku. Je to normální a je to
přirozené. Správné je vše to, co vyhovuje oběma. Pokud jste tedy
spolu nějakých krásných šedesát let, je vám spolu dobře a pořád
se milujete, nenechte si do toho nikým mluvit. Na sexu je totiž
zvláštní jedna věc. Když jsme mladí, každý má pocit, že je povolán
s námi o něm hovořit. Když jsme staří, každý se cítí být zplnomocněn nám ho rozmlouvat. Ať je nám ale osmnáct nebo sto, je to
vždycky jenom naše věc!

POHLAVNÍ ORGÁNY
Správně hádáte, že pohlavní orgány jsou vůbec nejerotogenější místa lidského těla. Při vzrušení se zvyšuje průtok krve jejich

INZERCE

MILOVÁNÍ
V OSMNÁCTI

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

62 g

40 g

100% diskrétnost
a profesionalita

Bezpečný
nákup

Dodání
do druhého dne

Vrácení zboží
do 30 dní

SLEVA 10%

Vlastní
kamenné prodejny

Slevový kód: 94C3E238EEAD9E6 uplatněte na www.sexshop.cz do 31.7. 2019

www.sexshop.cz / 800 100 629

Ženské i mužské tělo je velkou hádankou. Každému z nás se
líbí něco jiného. Někdy nás dokáže vzrušit jen jemný dotyk,
jindy potřebujeme delší dráždění. Nezanedbatelnou roli hraje i vůně, pokud nám partner voní, vše je jednodušší.
Místa na těle, která obzvlášť citlivě reagují na dotyky a hlazení, se nazývají erotogenní zóny. Takovými "zónami" může
být pokryto celé tělo. Některá místa jsou však zaručená
a dráždit je můžeme pomocí prstů, ale i různých sexuálních
pomůcek. Záleží jen na naší chuti experimentovat. A kde můžeme hledat a najít:

Erotogenní zóny?
UŠI
Jemné hlazení ušních boltců, jejich líbání nebo olizování
špičkou jazyka vzbuzuje ve většině mužů i žen slast a dokáže je přivést k "šílenství". Dráždění nervových zakončení způsobuje příjemné mrazení a rozkoš, která se přenáší
do celého těla. Podobně příjemně mohou působit i slůvka
lásky šeptaná do ucha nebo příjemná hudba.

OČNÍ VÍČKA
Jemná kůže očních víček obsahuje množství citlivých nervových zakončení. Je to jedno z nejcitlivějších míst na lidském těle. Požádejte partnera, aby zavřel oči a pak mu
jazykem přejeďte oční víčka od středu k okrajům. Uvidíte,
co to udělá.

NOS
Vůně a sexuální vzrušení spolu úzce souvisejí. Obě pohlaví
se vzájemně přitahují pomocí zvláštních látek nazývaných
feromony. Kromě vůně je ale také velmi vzrušující lehké pohlazení po hraně nosu a vzájemné "eskymácké" tření nosů
o sebe.

ÚSTA
Ústa jsou nejdůležitějším "orgánem vášně". Polibky jsou
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kuličku. Pokud bude žena kuličku nosit alespoň půl hodiny denně,
po několika týdnech sama ucítí změnu. Pochva se jakoby zúží, což
kromě vlivu na inkontinenci znamená i mnohem větší prožitek
při milování – a to ocení ona i partner. Účinek lze navýšit, pokud
s kuličkami budete provádět i lehké cvičení – skvělá je například
jakási polosvíčka.
Na trhu jsou samozřejmě i různé speciální kuličky – například ty,
kde ve velké je vložena ještě malá, což při pohybu přináší vaginální stimulaci. Možností je mnoho. Můžete třeba prožít sexy večer
s partnerem, kdy vás venušiny kuličky budou příjemně připravovat na nadcházející noc… Každopádně se vždy jedná o velmi diskrétní pomůcku.
Návod jak za každých okolností vzrušit ženu nebo muže neexistuje. Stejně tak nikdo nevymyslel mapu lidského těla, podle které
by šlo dojít až k vyvrcholení. Některé "opěrné body" však není
od věci znát. A hlavně je důležité nebát se experimentovat.

známkou skutečné náklonnosti. Různé druhy polibků zvyšují vzrušení a působí eroticky. Špička a spodní část jazyka
velmi citlivě reagují na dotyk. Setkání dvou špiček jazyka
probouzí "erotický náboj". Eroticky působí i dráždění chuťových buněk. Poproste partnera, aby zavřel oči a zkusil hádat, které lahůdky mu právě vkládáte do úst.

KRK
Polibky, jemné kousání a sání nebo hlazení rty a jazykem
v oblasti krku a šíje vyvolává příjemně vzrušující mrazení,
které probíhá dolů páteří a do celého těla.

DLANĚ A CHODIDLA
Každá naše dlaň obsahuje přes 40 tisíc nervových zakončení. Řadí se tak k jedné z nejvíce erotogenních zón na těle!
I když se to nezdá, hlazení, líbání, olizování ruky a jemné
krouživé pohyby nad zápěstím mohou být účinnou předehrou. Podobné je to i s chodidly. Jemná masáž prstů a plosek
nohou zvýší jejich prokrvení a způsobí uvolnění celého těla.

PRSA
Patří mezi nejčastěji uváděné erotogenní zóny. Prsní bradavky jsou doslova posety konečky nervů, které přenášejí
sexuální stimulaci do celého těla. Bradavky se při vzrušení
zvětší a napřímí. Oblíbené je dráždění jazykem a rty nebo
jejich opatrné uchopení mezi zuby. Podobně příjemné může
být i hlazení či jemné hnětení a tisknutí prsou. I mužské bradavky jsou důležitou erotogenní zónou.

KŘÍŽ
Na bederní oblast zad těsně nad zadečkem se často zapomíná. Většina lidí ji ani za erotogenní zónu nepovažuje.
Opak je pravdou. Kůže v těchto místech obsahuje opět velké množství citlivých nervových zakončení. Krouživé pohyby palců při masáži nebo jemné dráždění jazykem mohou
vyvolat rozkoš.

ZADEČEK
Citlivé hnětení a hlazení zadečku dráždí jeho nervová zakončení a způsobuje vzrušení. Příjemné jsou také jemné dotyky jazykem nebo prsty.
INZERCE

cévami a stávají se citlivější na stimulaci. Hlazení a dotyky v oblasti
genitálu navozují příjemné pocity a zvyšují vzrušení. Nejcitlivějším
místem ženského genitálu je klitoris. U muže takové místo najdete na spodní straně žaludu.
Skvělým prostředkem, jak stimulovat pohlavní orgány ženy
jsou venušiny kuličky. Dobrou zprávou je, že nejen nabudí
skvělé pocity, ale i posilují svaly pánevního dna. To jsou svaly,
které drží vnitřní orgány a celou horní část těla. Pokud ochabnou, není pak v těle vše na správném místě a začínají potíže,
bolesti zad, kyčlí a od zad třeba i hlavy a samozřejmě se přidruží inkontinence.
Venušiny kuličky se běžně prodávají v sadách od nejlehčí po nejtěžší – nejlehčí váží obvykle 50 gramů, nejtěžší cca
130 gramů. Nejprve je dobré začít s nejlehčí kuličkou tu používat
cca 14 dní a pak přejít na kuličku těžší. Samozřejmě, ženy, které
ještě nerodily a mají svaly pevnější, si mohou troufnout i na těžší
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L’AVIVAGE
avivážní kondicionéry

VÍCE JAK

30 AVIVÁŽÍ
VYROBENÝCH V ČESKU
více na www.dedra.cz

ČÍM JSOU NAŠE AVIVÁŽNÍ KONDICIONÉRY UNIKÁTNÍ?
Obsahují 4x více kosmetického parfému než běžně dostupné aviváže.
Obsahují elastil® ME, který zabraňuje pomačkání jednotlivých vláken
prádla a dodá jim potřebnou pružnost, zároveň usnadňuje žehlení.
Díky složce antistaticum Vaše prádlo „neelektrizuje“.

KAM NEMŮŽE AVIVÁŽ,
NASTUPUJE PARFUMAGE
EKOLOG

Voní i po sušení v sušičce prádla.
Obsahují aloe vera barbadensis.
Bez přidaných barviv.

PROVONÍ VAŠE PRÁDLO
I CELOU DOMÁCNOST

2015

(ČTI: PARFEMÁŽ)

2016

2017

2018

2019

IE

SUŠIČKA

EKOLOGICKY
ŠETRNÁ
RECEPTURA

DODÁ SVĚŽÍ VŮNI
OBLEČENÍ, NA KTERÉ SE
NESMÍ POUŽÍVAT AVIVÁŽ

PROVONÍ VÁŠ DŮM
PŘI STÍRÁNÍ PŘIDÁNÍM
K PROSTŘEDKU
NA PODLAHU

Během posledního máchání PARFUMAGE pronikne do vláken prádla a dodá mu svěžest a vůni.

VONÍ I PO USUŠENÍ
PRÁDLA V SUŠIČCE

PRAVIDELNÝM DOLÉVÁNÍM
DO WC ŠTĚTKY DOCÍLÍTE
SVĚŽESTI NA VAŠÍ TOALETĚ

DÁVKOVÁNÍ ZÁLEŽÍ POUZE
NA VÁS A VAŠÍ TOUZE PO SVĚŽESTI
A INTENZITĚ VŮNĚ

Honzik

je osmiletý kluk. Jednoho
dne zjistil, že některé běžné činnosti
začaly být pro něj vysilující. Začal
mít problémy se vstáváním anebo
s lezením po žebříku…

Chteli byste vedet,
jake bude mit tento
pribeh rozuzleni?

Objednejte si brožurku
Honzík a Pompeho nemoc
na adrese cz-info@sanofi.com.

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

