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JAK BÝT NA PODZIM
V POHODĚ

Nedopusťte,
aby zápal plic
pokazil vaše plány

Požádejte svého lékaře o vakcínu proti
pneumokokovým infekcím.

1 dávka vakcíny Prevenar 13 přispívá
k dlouhodobé ochraně, nutnost
přeočkování nebyla stanovena!
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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obsah / editorial

24
4
10
16
24
32
40
50
58
62
68
74
86
96
104
110
114

40

Jak být na podzim v pohodě…

50

M

Boj s podzimní depresí
Bez cvičení to nepůjde
Posilujeme imunitu
Barevné nálety
Podzim – ideální čas na estetické zákroky
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áme před sebou naše podzimní číslo,
které je tak trochu věnováno podzimní depresi,
ale mnohem více naději a možnosti užít si
podzim se všemi jeho barvami, pohodou
a podzimním sluníčkem. Doufáme, že budeme
vaším průvodcem při krásných už ne tak horkých
podzimních dovolených, stejně jako na startu
všech podzimních povinností. A že náš časopis
bude společníkem nejen v ordinaci lékaře, ale
i třeba při večerním pátečním posezení, či při
relaxu ve wellnesu.

Do lázní

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.

Horké nápoje – v čem nám pomáhají a co tají?

Tak krásný podzim plný podzimní pohody …

Brýle jako šperk i pomocník
Nové adrenalinové sporty
Svět, kde je dobro odměňováno
a zlo potrestáno
Průvodce (Ne)zdravím dospělého člověka
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Sex? My jsme ho nevymysleli
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ZDRAVÍ

JAK BÝT NA PODZIM
V POHODĚ
VENKU ZAČÍNÁ BÝT ZIMA A UVNITŘ NEVĚTRÁNO. TAKOVÉ PROSTŘEDÍ VIRY
PŘÍMO MILUJÍ. KDYŽ SE K TOMU PŘIDÁ MÉNĚ POHYBU NA ČERSTVÉM VZDUCHU
A NEVHODNÁ STRAVA, NAŠE IMUNITA TO JEDNODUŠE NEZVLÁDNE A NACHLAZENÍ,
NEBO ROVNOU CHŘIPKA JSOU TADY. JAK SE JIM UBRÁNIT?
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Jedním z nejčastějších neduhů, které nás
v chladném období roku trápí, bývá rýma.
Jde o nejobvyklejší projev nachlazení, který mají na svědomí viry. Odborně řečeno
jde o zánětlivé onemocnění horních cest
dýchacích, které bývá provázeno zvýšenou
teplotou a bolestmi hlavy. Projevy jistě
každý dobře zná: otok, zduření a svědění
sliznice nosní dutiny, výtok z nosu a jeho
ucpání.
Na oslabenou překrvenou sliznici ale často nasedají bakterie, které průběh léčby
mohou prodloužit a zkomplikovat. S rýmou se obvykle potýkáme pět až deset
dní a podobně jako u dalších nemocí jsou
k nakažení náchylnější malé děti, starší
lidé nebo ti, kteří jsou dlouhodobě přepracovaní, vyčerpaní a vystresovaní. Riziko
onemocnění samozřejmě zvyšuje blízkost
někoho nakaženého či nedostatek vitamínů.

LÉČBA A PREVENCE

Mezi účinné
hity se řadí
i rakytník
řešetlákový,
který má 10x
více vitaminu C
než pomeranč
a jejž užívali
dokonce ruští
kosmonauti!

V první řadě je dobré podívat se na to, jak
můžeme zabránit tomu, abychom se vůbec nachladili. Slovo
prevence může znít už trochu otřepaně, ale pořád je to ta
nejúčinnější zbraň proti onemocnění. Prim samozřejmě hraje
pravidelné a dlouhodobé povzbuzování imunitního systému.
Jako prevence dobře slouží otužování, saunování, pravidelné
sportování, vyvážená strava s dostatečným přívodem vitamínů, častá výměna kapesníků a pečlivé mytí rukou.
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A co když už rýmu přece jen chytneme?
Základem léčby rýmy je, aby zůstala
tekutá! Důležité je myslet na dostatečný pitný režim, který zajistí, že hlen
nezhoustne a nezpůsobí bolest hlavy.
Vyhněte se ovšem kofeinovým nápojům a alkoholu, které vás oslabí a dehydratují.
Dále zvlhčujte místnosti, ve kterých se
nacházíte. Vyzkoušet můžete i inhalaci
mořské vody, případně v kombinaci s pár
kapkami éterického oleje (tea tree, eukalyptový, hřebíčkový, rozmarýnový či oregánový).

BYLINY PŘI AKUTNÍCH
PŘÍZNACÍCH I V POKROČILÉ
LÉČBĚ NACHLAZENÍ

Z bylin doporučujeme jako bylinu první
volby echinaceu purpureu (třapatka nachová).
Echinacea podporuje pocení a tím posiluje imunitu stejně jako další zahřívající byliny – kurkuma, zázvor, skořice,
badyán a další. Je velkou chybou vzít si
při zvýšené teplotě antipyretika – léky potlačující teplotu.
Zvýšená teplota je přirozenou reakcí organismu při boji
s infekcí. Je známkou aktivace imunitního systému a její
potlačení ztíží tělu boj s infekcí. Dospělí by neměli používat léky na potlačení teploty do 39 ºC. U dětí závisí posouzení, kdy je čas na potlačení horečky, na věku a na druhu
onemocnění.

INZERCE

RÝMA A NACHLAZENÍ

Klášterní ofﬁcína
léčí i chutná

Udělejte radost svým blízkým a potěšte je i sebe.
Tajemství Klášterní ofﬁcíny z tradice
středověkých klášterních lékáren.
•
•
•
•

při chřipkách a nachlazení
posílení odolnosti
pro lepší spánek a relaxaci
jako zdroj vitamínů

Tyto i jiné naše výrobky si můžete koupit ve zdravých výživách
po celé ČR nebo v našem e-shopu: www.klasterniofﬁcina.cz
INZERCE

Při prvních příznacích nachlazení se k echinacee výborně
hodí světlík lékařský, při pokročilé a už zatuhlé rýmě sáhněte po celíku zlatobýlu a květu černého bezu. Pokud se přidá
i teplota, nemusíte hned polykat paralen. Podobnou službu
udělá i silný lipový čaj.
Nebojte se použít ale i běžně dostupné koření, které budete
mít pravděpodobně doma. Použít lze spoustu druhů, od jemně strouhaného kořene zázvoru, stroužku česneku a cibule
či kurkumy, až po středozemní koření typu tymián
a rozmarýn či oregano. Ne
nadarmo se vyskytují tyto
byliny v tradičních receptech mnoha národů i našich babiček.
Výše uvedené byliny lze
použít buď v kuchyni přímo do jídel, nebo si z nich
můžete připravit čaj nebo
silnější odvar.

Zatímco běžné nachlazení pravděpodobně zvládnete do pár dní, chřipka
vás může poměrně dost
potrápit. Ale jak ji rozeznat od „obyčejné“ rýmy
a na co si dát pozor?
Stejně jako běžné nachlazení je chřipka virového
původu a tak i její léčba
a prevence jsou téměř
stejné. Nejčastějším rozdílem je, že chřipku provází
především v prvních dnech
horečka i nad 38 stupňů,
celková zchvácenost, bolesti kloubů, svalů, pokožky a hlavy, rýma a bolest
v krku často s kašlem a bolestí na hrudi. Někdy je
přítomna nevolnost, zvracení a průjem. Nejčastější
a nejobávanější komplikací chřipky je přestoupení
infekce na obalové vrstvy
srdečního svalu a mozku,
do dolních cest dýchacích
a zápal plic.

Pokud se přidá i teplota,
nemusíte hned polykat
paralen. Podobnou službu
udělá i silný lipový čaj.
Nebojte se použít běžně
dostupné koření. Použít
lze jemně strouhaný kořen
zázvoru, stroužek česneku
a cibule či kurkuma,
tymián, rozmarýn či oregano.

POSILUJEME
IMUNITU
Samozřejmě, aby chřipka
a nachlazení vůbec nepropuklo, je důležité posilovat imunitu. A co jsou
takové imunitní zázraky?
Již jsme si říkali o tajuplné
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INZERCE

JAK NA CHŘIPKU
A JAK JÍ ROZEZNAT
OD NACHLAZENÍ?

bylině severoamerických indiánů echinacea s poetickým
českým názvem třapatka. Dnes je jí všude plno a ne nadarmo. Stimuluje totiž buňky imunitního systému, které jsou
klíčové v boji s infekcemi.
Koupit si ji můžete v různých formách. Doporučuje se
brát ji denně jako prevenci a při prvních příznacích příjem
zvýšit. Umí totiž i urychlit vypořádání se s nemocí už propuknutou. Mezi účinné hity se řadí i rakytník řešetlákový,
který má 10x více vitaminu C
než pomeranč a jejž užívali
dokonce ruští kosmonauti!
Zapomenout nesmíme ani
na schizandru. V Číně jsou
bobule oblíbené i dnes a postupně se rozšiřuje i v západním přírodním léčitelství. Je to
rostlina, která podporuje celý
organizmus a vrací mu harmonii. Posiluje obranyschopnost,
snižuje únavu, uklidňuje, zlepšuje ostrost vidění, přiznivě
působí na srdce, ledviny, játra,
žaludek a nervový systém. Dokonce se po tisíciletí používá
k posílení potence a je považována za jedno z nejsilnějších sexuálních tonik ovlivňujících také ženské libido.
Pravý imunitní zázrak, to je
ženšen. Účinky ženšenu pravého jsou známy již více než
5000 let. Zápisy z tohoto období dokumentují, že tradiční čínská medicína používala
tento neobyčejný kořen jako
zdroj vitality, síly, zdatnosti
a dlouhého života. Již samotný název „ženšen“ znamená v čínštině „kořen života“, v českém překladu také
známý jako Všehoj.
Dáte si rádi šálek čaje? Děláte dobře, čaj je totiž skvělý
způsob, jak zabít více much
jednou ranou.
Zaprvé do sebe dostanete
spoustu zdraví svědčících
látek vcelku příjemnou formou, zadruhé tím paralelně
odškrtáváte políčka v denním pitném režimu a zatřetí vás příjemně zahřeje.
Vyzkoušejte českou klasiku,
jako je šípkový nebo kopřivový čaj. Ale můžete se
i porozhlédnout po světě –
Egypt vás může inspirovat
svým čajem karkade (ibišek),
Indie zázvorem, Čína svým
čajem zeleným a Inkové lapachem.

Strašáků

se neleknu!

Očkování pomáhá
mamince chránit mě před
nebezpečnými pneumokoky.

Text: Lucie Holásková, foto: Shuttesrstock.com

BOJ S PODZIMNÍ
DEPRESÍ
ŽIVOT V NAŠEM KRAJI NÁM PŘINÁŠÍ VÝSADU ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ.
MÁ TO SVÉ PRO A PROTI. NEŽIJEME V UPRŠENÉ ANGLII, ANI NÁS CELOROČNĚ
NEPÁLÍ DO ZAD SLUNCE, JAK JE TOMU V TROPICKÝCH KRAJINÁCH. NEMUSÍME
SE ANI POTÝKAT S CELOROČNÍM CHLADEM, NÁMRAZOU A SNĚHEM, NEBO
NEZAŽÍVÁME NEKONEČNÉ OBDOBÍ DEŠŤŮ. AVŠAK PRÁVĚ TO, ŽE MÁME
U NÁS OD KAŽDÉHO TROCHU, PŘINÁŠÍ S SEBOU TAKÉ VÝKYVY NÁLAD,
ZPŮSOBENÉ VLIVEM PŘECHODU ROČNÍCH OBDOBÍ.
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A

Aktuálně nás čeká podzimní čas, kdy jen malý krůček dělí horké letní dny od toho, aby se staly pouhou vzpomínkou.

DVA TÁBORY – JEDEN TÝM
Na podzim se obvykle náš národ rozdělí na dva tábory. Jeden
tábor tvoří milovníci podzimu, kteří toto roční období vidí
jako čas zalitý posledním letním sluncem, ulice hrají v žlutooranžových barvách listí, které pomalu a líně padá ze stromů
a dotýká se chodníků, ulic, našich trávníků na zahrádkách,
a vůbec celé krajiny. Zvířata se chystají na dlouhou zimu a tak,
když budete pozorní, můžete v lese při tiché procházce zahlédnout třeba veverku, jak utíká s oříškem do svého obydlí.
Milovníci podzimu si užívají poslední teplé dny a cítí jakési
vzrušení z toho, jak nasávají již podstatně chladnější vzduch
a v něm blížící se atmosféru zimy.
Kdežto druhý tábor, řekněme anti-milovníci podzimu, v tomto
čase vidí jen dny pokryté mlhou a šedou
oblohou, upršené období, které přináší deprese a neustálý stres z toho, co si
vlastně obléci. Jeden den ještě hřeje poslední zbytkové slunce léta a druhý den
leje jako z konve. Kromě toho tedy, že
jsme buď navlečení a je nám horko, nebo
to podceníme a mrzneme, jsme často
i nachlazení a nemocní.
Je zcela jisté, že tento článek je více určen
právě druhému táboru, avšak není úplně
bezcenné zamyslet se nad spojením těchto dvou skupin do jedné. Vytvořit jeden
silný podzimní tým. Může se zdát, že ti,
kteří se na podzim těší, to nepotřebují,
ale pokud na něj nahlédnou očima “protivníka”, třeba nebudou mít takový šok
z po podzimu následující mrazivé zimy.
Být optimistickým realistou je tedy lékem
na všechno.

si na squash, nebo si zaplavat v krytém bazénu? Můžete začít konečně číst tu knihu, kterou vám kamarádka tak doporučovala, učit se cizí jazyk či navštěvovat různé zájmové kurzy.
Hezké domácí večery s partnerem, teplou měkkoučkou dekou
a s čajem či dobrým vínem v ruce při filmu také nejsou k zahození! A nezapomeňte na popcorn.
Zkrátka a dobře, víte-li, že na podzim jste většinou zahaleni
chmury, trpíte depresemi, nic vás nebaví a celý svět je vám
protivný, naplánujte si tak aktivní program, že vás to ještě
nakonec bude bavit. Protože v létě chce být člověk co nejvíce venku a užít si krásného počasí. Naopak ale zanedbáváme
jiné činnosti, kterých je pro tyto krásné letní dny škoda. Také
na některé výlety a pěší túry je nám moc horko. Využijte proto podzimu a bavte se.

ROZMAZLUJTE SE
Na podzim se člověk může trochu rozmazlovat a nechat se hýčkat. Tedy to
můžete dělat celoročně a je to tak i v pořádku, protože člověk by se měl mít rád
a starat se jak o své tělo, tak o duši.
Ale například v létě si tento druh aktivity, který se stará právě jak o tělo, tak
o mysl, tolik nedopřáváme. Zkrátka je
nám na něj moc horko.
Tou kouzelnou aktivitou je wellness.
Někteří lidé wellness milují a jezdí pravidelně na víkendové pobyty, nebo jen
docházejí do místní sauny, na masáže
či do solné jeskyně. Pokud patříte mezi
ty, které to prozatím nenadchlo, či máte
obavu z toho, jak to probíhá, doporučím
vám zajet si přímo na víkendový wellness
pobyt. Buďto se do wellness zamilujete,
nebo to bude váš první a poslední výlet
na tento způsob.
Vyzkoušet můžete také různé bahenní
zábaly, horké lávové kameny, pivní koupel a další procedury. Ve volném čase
většinou bývá neomezený vstup do wellness s vířivkou, lehátky k odpočinku,
a s Kneippovým chodníkem.
Setkáte se také s různými druhy sprch,
které svítí například červeně či modře, mají různou intenzitu střiku – třeba
jako tropický déšť či nezkrotný vodopád,
a některé dokonce vydávají zvuky, jako
jsou hlasy džungle.
Navíc, celý váš pobyt bude doslova provoněn dobrým jídlem a vůní z esenciálních olejíčků. Personál v těchto zařízeních bývá obvykle milý a usměvavý. Budou vás doprovázet zvuky meditační hudby, a vy si tak odpočinete nejen na těle,
ale i na duši. Na práci a jiné všední starosti si ani nevzpomenete.
Když už jsme u hýčkání se, určitě byste neměli opomenout
přibalit na pobyt krásné prádlo. Říká se, že sebevědomí ženy
začíná u spodního prádla a je to pravda pravdoucí.
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.

JAK SE PŘIPRAVIT
NA PODZIM?
Mít plán je odpověď.
Sotva jste se stihli jít párkrát vykoupat
na koupaliště, sotva jste chytli bronz
z letních paprsků, sotva jste se vrátili
z dovolené, a už je tady podzim? A to jste
ještě měli tolik plánů na výlety, letní akce
a hudební festivaly pod širým nebem.
Nemusíte hned smutnit. Podzim neznamená, že je všem dnům konec. Jeho
příchod je většinou nenápadný a vcelku
přívětivý. První podzimní dny bývá stále ještě hezké počasí,
doprovázeno teplým sluníčkem a modrou oblohou. Jen večery
jsou již přeci jenom chladnější. Naplánujte si své výlety, sledujte
předpověď počasí a pro jistotu vyměňte letní sandálky za pevnou obuv s hřejivou ponožkou. Slunce sice ještě krásné prosvěcuje tyto první dny podzimu, ale zdání klame. Berte si s sebou
také bundy, svetry či pláštěnky. Vyhnete se tak nachlazení. Podzim ale neznamená konec všem venkovním aktivitám.
A až přeci jenom nastane to období, kdy se hřejivý podzim
změní na upršený a studený, užívejte si aktivit ve vnitřních
prostorách, které jste celé jaro a léto nedělali, protože vám
bylo líto trávit krásné dny zavřeni v budově. Co takhle zajít
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Podzim
neznamená, že je
všem dnům konec.
Jeho příchod je
většinou nenápadný
a vcelku přívětivý.

Změňte způsob úklidu
jednou provždy

i7+

Roomba

®

Robotický vysavač

Pojme až

30

sběrných košů

Inteligentní mapování Imprint™

Technologie Imprint™ Link

Čisticí stanice Clean Base™

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

Díky vzájemné komunikaci mezi roboty, Roomba
nejprve vysaje a po dokončení úklidu vyšle pokyn
Braavě, která následně sama vytře.

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

www.irobot.cz

UKLIZENO V SOBĚ I KOLEM SEBE
Na podzim, více než kdykoliv jindy, potřebuje mít člověk kolem sebe všechno urovnané. Tím, jak kolem dokola začínáme
pociťovat tak trochu zmar a končící krásné letní dny, tím více
potřebujeme pohodu a bezpečí domova. 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…

POHLAĎTE SVÉ SMYSLY
Pokud víte, že na podzim opravdu býváte více rozladěni, nemáte dobrou náladu, méně se usmíváte a lehčeji vás někdo či
něco vytočí, naučte se pohladit své smysly.
Těch se jemně a něžně dotknete pomocí vlastních osobních
rituálů, které si vytvoříte. Každý ať si vybere to, co je mu vlastní, přirozené a dělá mu to dobře. Rozhodně byste se neměli
do něčeho nutit jen proto, že kamarádka říkala, nebo soused
to zkusil či časopis doporučil.
A jak vlastně poznáte, co máte rádi? Milujete vůně, nebo vás
z nich bolí hlava? Rádi ochutnáváte nové chutě, nebo se vám
dělá zle ze všech potravinových experimentů? Máte své amulety a věříte na jejich sílu, či jsou to pro vás jen cetky? Preferujete ticho, či tiché tóny hudby považujete za příjemnou
zvukovou kulisu a uvolňující atmosféru domova? Každý jsme
jiný. Pro všechny však platí to samé – poslouchejte nebo spíše
naslouchejte sami sobě. Co vaše tělo a mysl říkají?

A JAK TEDY POHLADIT SVÉ SMYSLY?

Jsou lidé, kteří rádi používají esenciální oleje. Nejčastěji
do aromalamp, které provoní celý příbytek. Taková levandule
může zklidnit pocuchané nervy a pomoci vám usnout. Vanilka
naopak navodí příjemnou atmosféru domova. Pomeranč a citrusové vůně osvěží unavenou mysl. A cedrové dřevo zútulní chladné večery, kdy zachumlaní v dece budete číst knížku,
či sledovat nějaký film. Esenciální olejíčky se používají také
na masáže a koupele, zde ale platí pravidlo správného ředění
a míchání koncentrátu. V čiré podobě mohou spálit kůži. Také
těhotné ženy se o vhodném výběru musí poradit s lékařem.
Většina esenciálních olejů totiž není vhodná během těhotenství.
Dalším způsobem jak zrelaxovat své smysly jsou právě hřejivé
koupele, plné pěny a vůní, které si v letním čase tolik nedopřáváme a spíš je vždy vyměníme za studenou sprchu.
Hýčkat vaše naladění a dobrou náladu může také hudba. Člověk si často pouští muziku, kterou má rád a co nejvíce nahlas,
protože ty tóny vnitřně prožívá. Jenže zkusili jste si někdy
pustit potichoučku, jen jako zvukovou kulisu, třeba relaxační
či meditační hudbu? V té se nezpívá a je složena z různých
zvuků – ať už jde o tibetské bubny, zvonky či ševelení přírody.
U takové hudby dokážete bez rozptýlení pracovat, nebo si
můžete hezky odpočinout a třeba si i zdřímnout.
Necítíte-li se v tomto ročním období zrovna pohodlně, pořiďte si amulet, který vás bude chránit a doprovázet. Dodá vám
pocit jistoty i v zašedlých dnech a budete si s sebou nosit stále
kousek “tepla domova”, ať už budete v práci, na služební cestě, nebo kdekoliv. Amuletem může být například minerální
kámen. Ten navíc dodává sílu a energii. Každý minerál má jiné
účinky a na každého člověka působí jinak. Vybírají se například podle našeho znamení, nebo podle toho, co nás konkrétně trápí či podle zdravotních problémů, kterým chceme
ulevit. Kámen si však můžete vybrat také zcela náhodně dle
sympatií. Ten, který vám první padne do oka a zalíbí se vám,
bude nejspíš tím pravým amuletem právě pro vás. Z nějakého důvodu jste si jej vybrali, nebo on vás, a není potřeba dál
pátrat, pro jaké znamení se hodí a co symbolizuje. To spojení
bude fungovat, protože jste se intuitivně našli.
A vy, kteří milujete nejrůznější chutě, rádi ochutnáváte
a experimentujete, začněte se pouštět do novot klidně
u vás doma v kuchyni. Nemusíte jezdit na exotickou dovolenou. Stačí projít kurzem či nastudovat videa a recepty z internetu. Už jste někdy dělali domácí sushi? Připravili jste pro partnera večer “mořských plodů” nebo jste si
na podzim dopřávali tropické ovoce a jiné pochutiny? Že
ne? Tak na co čekáte? Pokud patříte mezi sortu lidí, jež
vnímá smysly právě přes chutě, nečekejte na to, až zase budete moci na dovolenou či nějaký food festival. Experimentujte doma, a nejen ve své kuchyni…
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Na podzim se člověk může
trochu rozmazlovat
a nechat se hýčkat.

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

plavanibeneﬁt@seznam.cz
INZERCE

plavacek.indd 1

3.7.2018 10:24:15

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Shuttesrstock.com, Zdroj: hubneme-cvicenim.cz
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to nepůjde

BEZ CVIČENÍ

KDO Z NÁS SE ALESPOŇ JEDNOU V ŽIVOTĚ NESNAŽIL
ZHUBNOUT. LADNÉ KŘIVKY A IDEÁLNÍ VÁHA JSOU SNEM
SNAD KAŽDÉ Z NÁS. A KAŽDÁ Z NÁS VÍ, ŽE ZADARMO
NAŠE VYSNĚNÉ PROPORCE ROZHODNĚ NEJSOU. POKUD
TO ZKRÁTKA S HUBNUTÍM MYSLÍTE VÁŽNĚ A CHCETE
ZHUBNOUT NA TRVALO, BEZ CVIČENÍ TO NEPŮJDE.

Zdravý životní styl Podzim 2019 | 17

KARDIO CVIKY
Při cvičení kardio cviků se tuková tkáň začne spalovat již po
20–30 minutách cvičení. Nejdůležitější ale při takovémto cvičení je
zachovat si správnou tepovou frekvenci. Cvičit byste měli mezi 60
až 65 % maximální tepové frekvence. A jak zjistit svojí maximální
tepovou frekvenci? Pokud jste ženou, odečtěte svůj věk od čísla
226. Muži věk odečítají od čísla 220. Svou maximální tepovou frekvenci již máte a teď už zbývá jen výčet cviků, které se na spalování tuků nejvíce hodí. A mezi ty patří: Jízda na kole (ne na plno),
jízda na rotopedu, spinning a běh. Při těchto cvicích je dobré si hlídat onu optimální tepovou frekvenci. Pokud máte za sebou např.
půlku běhání nebo nějaký ten kilometr na kole, zastavte a nahmatejte si svůj tep na ruce. Stačí mrknout na hodinky a změřit
počet tepů za 15 vteřin a vynásobit čtyřmi. Tohle je vaše tepová
frekvence při výkonu. Pokud se pohybuje okolo 60 až 65 %
vaší maximální tepové frekvence, cvičíte naprosto správně
a vaše tuky se spalují nejrychleji. Velkým pomocníkem
je i dobrá váha, která dokáže změřit obsah tuku, vody,
nabírání svalové hmoty, je vám prostě výborným pomocníkem v cestě za zdravým hubnutím. Segmentální váhy
používají snímací elektrody pro zjištění váhy svalové
hmoty a % podílu tuků v jednotlivých končetinách
či trupu a pochopitelně celkové analýzy celého
těla. Uživatel tak může s vyšší přesností sledovat
případné rozdíly daných hodnot v průběhu času,
a tím případně optimalizovat stravovací návyky,
nebo způsob cvičení.

INTENZITA CVIČENÍ
Ideální doba cvičení je 30–50 minut
2–3krát týdně, což po určité době může
být nudné. A to bývá problém, protože
cvičení nás v první řadě musí bavit, nesmíme se do něj nutit. Proto já osobně
coby dlouholetá příznivkyně fitness
doporučuji tato cvičení kombinovat s jiným aerobním cvičením. Velmi populární
je v poslední době například zumba. Určitě jste o ní slyšeli. Jedná
se o sportovní aktivitu, spojující posilující
cviky s kombinací tanečních kroků za doprovodu latinsko-americké hudby. Kombinace rychlých a vášnivých tanců, jako je
samba, salsa, mamba, či tango ve spojení
posilovacích cviků zaručuje velmi intenzivní a hlavně velmi zábavnou variantu
formování vašeho těla.

PRŮBĚH LEKCE
Většina klasických lekcí zumby trvá
kolem jedné hodiny, kdy se s pomocí instruktora nejdříve zahřejete,
a to na pomalejší hudbu s menší intenzitou a i jednoduššími kroky. Postupem času se intenzita zrychluje,
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kroky jsou náročnější, ale nemusíte se bát, že tempo bude
neúnosné. Zhruba v půlce hodiny je sestava i hudba nejrychlejší. Cílem zumby je totiž střídání pomalejšího a rychlejšího
tempa, díky čemuž je cvičení nejefektivnější. Nejen proto, že
se zapojí velké spektrum svalových skupin, ale hlavně dochází
k nejoptimálnějšímu spalování tuků.
Až potud jsme se věnovali kardiocvičení, pozadu ale nesmí
zůstat ani naše svaly. Po kardio cvičení bychom se měli alespoň pár minut věnovat partiím, které nás nejvíc trápí, což
u většiny žen bývá bříško. Základní pravidla pro jeho efektivnější tvarování jsou následující: Zredukujte tučná jídla ve vaší
stravě, snažte se pohybovat každý den (choďte po schodech,
choďte na rychlé procházky se svým psem, dělejte sedy lehy),
Sledujte energetický příjem v potravě tzv. KJ – „kilodžauly“ – příjem by měl být menší než výdej.

ZÁKLADNÍ A NEJÚČINĚJŠÍ CVIKY NA BŘICHO
Cvik, při kterém se velmi dobře posílí břicho, je šlapání
na kole v leže. Lehněte si na záda, ruce dejte podél
těla a svými nohami dělejte pohyb, jako kdybyste
šlapali na kole. Dalším velmi efektivním cvikem
na bříško je přitahování kolen k hrudi. Lehněte
si na záda a natáhněte nohy. Ruce jsou podél těla. Nohy jsou u sebe a pomalu
se pokrčují směrem k hrudníku.
V této poloze se zase pomalu vracejí do natažení. Cvik lze zefektivnit
tím, že při natahování nohou je nepoložíte na zem, ale necháte je jen kousek
nad zemí. Cvik opakujte dokola. Dalším a asi
nejznámějším cvikem na břicho jsou sedy
lehy. Ty je nutno provádět pomalu a bez
trhavých pohybů. Lehněte si na záda, ruce
dejte křížem na prsa a pokrčte se v kolenou. Pomalinku zvedejte
trup s tím, že při zvedání
zůstane bederní část zad
na zemi. V krajní poloze byste měli cítit pálení v oblasti břicha. Cvik opakujte. Nezapomeňte, cvičte
pomalu a v tempu. Nikam nespěchejte.
Pokud jste vytrvalí a cílevědomí, výsledky se určitě brzy dostaví.

ZÁKLADNÍ FITNESS REŽIM
Nemyslete si ale, že tím vaše snažení končí. Neměli bychom cvičit
jen proto, že chceme zhubnout,
ale především proto, abychom
byli fit a cítili se fajn. A toho cvičením určitě dosáhneme. Proto
by se cvičení a jakýsi základní
fitness režim měl stát součástí našeho života stejně jako
třeba ranní hygiena. Fitness lze
definovat jako všeobecnou životaschopnost člověka a jako
schopnost provádět aktuálně zamýšlené činnosti. Přinese vám vytrvalost, sílu,

INZERCE

O

Otázkou v první řadě je, na jaké cvičení bychom se měli
zaměřit. Obecně platí, že mezi nejúčinnější cviky na hubnutí patří tzv. kardio cviky, díky kterým budete spalovat
právě tuky, a to je přesně to, čeho se chcete zbavit.

INZERCE

Z čeho opravdu jsme?
Chceme zhubnout, nebo zlepšit kondici?
Znát složení svého těla je velmi důležité při stanovení dietního nebo fitness programu
a zejména potom při sledování vašich cílů. Pokud máte možnost si je kontrolovat doma,
je to i vynikající motivace.

VAŠE ANALÝZA SLOŽENÍ TĚLA VÁM POMŮŽE:
• Zjistit, zda jste snížili hmotnost zdravým způsobem – méně tuku, více svalů!
• Doladit váš jídelníček a cvičební program podle sledování vaší svalové
hmoty a metabolismu.
• Snížit riziko diabetu, hypertenze a kardiovaskulárních a dalších civilizačních chorob
udržením tělesného tuku a viscerální hladiny tuků v rámci zdravého rozsahu.
Osobní váhy s tělesnou analýzou TANITA zobrazí naměřené hodnoty za pouhých
20 vteřin při použití KLINICKY PŘESNÉ BIA technologie. Vybrat si můžete
z více než 20 modelů včetně možnosti analýzy pro ruce, tělo a nohy zvlášť.

VAŠE OSOBNÍ ANALÝZA ZOBRAZÍ:
% tělesného tuku
% vody v těle
Svalovou hmotu
Hodnocení metabolismu
Metabolický věk
Viscerální (útrobní) tuk
Fyzickou kondici

www.slozenitela.cz

CO JE U FITNESS
TRÉNINKU DŮLEŽITÉ?
 rověření zdravotního stavu (tzn. Body-Check) – dobré pro
P
lidi, kteří se ke sportu vracejí po delší přestávce, začínající
sportovce nebo pro sportovce v pokročilém věku
n Stanovení cílů – každý by si měl stanovit, proč a čeho chce
dosáhnout a dle toho postavit trénink a jídelníček
n Opatrný start – člověk je nažhavený začít, ale přecení své síly
a tím se odradí. To je špatně, začít se musí opatrně, s lehkými zátěžemi, procházkou, krok za krokem
n Rozvržení zátěže – i to je velice důležité. Při nízké zátěži
se výsledky nedostaví, při vysoké zátěži hrozí zdravotní
rizika v podobě natažených svalů, přetížení organismu, dehydratace
n Zůstat fit – s porcí knedla, vepřa, zela se tělo
srovná tak druhý den, proto je třeba jíst zdravě,
lehce, častěji. Tělo,
resp. svaly vždy protáhnout, a to jak před,
tak po tréninku
n Motivace
nade vše –
ve dvou se trénuje lépe,
stanovte si přesný čas,
stanovte si reálné cíle,
vnímejte své zdraví,
kondici, časové indispozice
Ne není to fikce, pokud věnujete každý
den deset minut
svému tělu, určitě se vám odvděčí.
n

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 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 (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 analýzy) 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

BEZ ZDRAVÉHO
STRAVOVÁNÍ
TO ALE NEPŮJDE
Samozřejmostí by mělo být, že ke cvičení trošku
pozměníte i svůj jídelníček. Jak moc vám trochu napoví BMI index. Pokud máte jen
lehkou nadváhu, nemusí být změna nějak dramatická – zřejmě
už nějaké zásady v životě
respektujete. Pokud ale
patříte už do pásma
obezity, musíte se
sebou začít něco
dělat…
Jak ale definovat, co je vaše
ideální hmotnost? Odpovědět na tuto
otázku
je
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6.
7.

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:
Bezpečnost především: Každá
dieta by měla
být bezpečná
a
obsahovat
doporučené
denní dávky
všech vitamínů, minerálů
a bílkovin.

1.

INZERCE

pohyblivost a koordinaci. Být fit je ale i životní filozofií, je to
soulad se sebou samým a se svým okolím, je to radost ze života a schopnost vyrovnávat se se všemi nástrahami.

Čas na kontrolu u lékaře: Plánujete shodit více než 8–10 kg?
Máte nějaké 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.

4.

6.

3.

Vědci znovu
a znovu varují
před neuváženým
experimentováním
s dietami.

Udržení dosažené hmotnosti: Většině lidí se podaří
úspěšně zhubnout, ale většině lidí 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.

5.

Rozhodně se neobejdete bez 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
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Zdravé hubnutí = běh na dlouhou trať: Aby byl
program snižování hmotnosti bezpečný a efektivní, musí být rozhodně dlouhodobý. Jinak zbytečně
plýtváte časem, penězi a úsilím. Základ dobré diety 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.

7.

Zapomenout nesmíte ani na správný pitný režim.
Pečlivě vybírejte nápoje bez přidaného cukru a dávejte pozor, abyste pili dostatečně.

INZERCE

2.

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.

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.

MLÉKO POTŘEBUJE SKLO.
Zdravé, cenné, perfektní. Obaly ze skla chrání hodnotné látky a aroma mléka a mléčných produktů až
do okamžiku ochutnání. A požitek je zaručen, protože nic jiného nedokáže tak zpestřit a obohatit prostřený stůl.
Mléko potřebuje sklo. Sklo z Vetropacku.

Vetropack Moravia Glass, akciová společnost
CZ-697 29 Kyjov, Tel.: +420 518 733 111, www.vetropack.cz

Foto: Shuttesrstock.com

POSILUJEME

IMUNITU
SE SYCHRAVÝM POČASÍM SE VĚTŠINĚ Z NÁS NEVYHNE POKAŠLÁVÁNÍ
NEBO RÝMA. AČKOLI SE NEMOCI KAŽDOROČNĚ SNAŽÍME VYHNOUT,
JEN MÁLOKDY SE TO PODAŘÍ A TÉMĚŘ KAŽDÉHO NA NĚKOLIK DNÍ
VYŘADÍ Z BĚŽNÉHO REŽIMU. „PŘESTOŽE JE POSILOVÁNÍ IMUNITY
DLOUHODOBĚJŠÍ PROCES, NA KTERÉM JE POTŘEBA PRACOVAT PO CELÝ
ROK, ANI NA POSLEDNÍ CHVÍLI NEZOUFEJTE A ZKUSTE HLEDAT
POMOC VE SVÉM JÍDELNÍČKU,“ RADÍ NUTRIČNÍ ODBORNICE
BLANKA PROCHÁZKOVÁ.
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RAKYTNÍK TIBETSKÝ

K potravinám,
které pak
mohou
komplexně
podpořit
imunitu, patří
z těch domácích
například
česnek, ořechy,
luštěniny nebo
listová zelenina.

Název této superbobule pochází se starořeckého Hippophae, což znamená třpytící se
kůň. Již staří Řekové odhalili blahodárné účinky rakytníku, neboť koně, kteří se pásli v oblastech s jeho vysokým výskytem, byli
zdraví, dobře stavění a měli lesklou srst.
Původní odrůda rakytníku je po tisíce let využívána v ajurvédské
a tibetské medicíně a je často nazývána rostlinou budoucnosti.
Plody rakytníku se v himálajských oblastech hojně užívají nejen
při léčbě dýchacích a zažívacích problémů. Svým vysokým obsahem vitamínů a dalších nutrientů pomáhají potlačovat pocity
únavy a stresu.
Moderní medicína začíná tuto blahodárnou rostlinu stále více
využívat a bylo klinicky prokázáno, že rakytník významnou měrou přispívá k podpoře činnosti imunitního systému díky stimulaci tvorby bílých krvinek. Pravidelné užívání rakytníku snižuje
náchylnost k akutním respiračním infekcím a chřipce, podporuje
organismus v boji proti zánětům a patologickým mikroorganismům. Působí příznivě na nervový systém a proti únavě.
Mnoha klinickými studiemi bylo takréž potvrzeno, že rakytník
posiluje srdeční činnost, příznivě působí na cévní a oběhový systém. Podporuje krvetvorbu, upravuje srážlivost krve, regeneruje
a zpevňuje cévy a působí blahodárně na jejich pružnost a průchodnost.
Rakytník tibetský také pomáhá snižovat hladinu cholesterolu
pomocí redukce tvorby lipoproteinů, které jej nesou. Zajišťuje
normální funkci metabolismu a zažívacího ústrojí, regeneruje
sliznice trávícího ústrojí a podporuje správnou funkci žaludku.
Plody se v různých formách využívají při prevenci a léčbě urologických potíží. Příznivě působí také na sliznice oka a ústní dutiny.

BETA-GLUKANY
V posledních letech se jedná o velice používanou látku, jejíž obliba právem stále stoupá. Glukany jsou polymery glukózy a jsou
stavební součástí buněčných stěn některých hub (nejčastěji
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používaná je hlíva ústřičná, pro zajímavost
uveďme i populární reishi, maitake a šitake),
kvasinek (pekařské či pivovarské kvasnice),
mořských řas či obilí (zrno ječmene a ovsa).
Beta-glukany jsou pak tou „správně“ zřetězenou formou glukanů (1,3 1,6), která
je nositelem účinku. Často se setkáváme se
sušenými rozemletými plodnicemi hub bez
standardizace obsahu betaglukanu. Ve srovnání s tím se mnohem efektivněji jeví přípravky čištěné, standardizované. Mechanismus účinku spočívá ve vazbě na receptory
CR3 na makrofázích, neutrofilech, NK buňkách a některých lymfocytech, které jsou pak
při současné vazbě komplementu silně aktivovány. A jaký má Beta-glukan účinky?
•
Posiluje obranyschopnost organismu
•
Podporuje tvorbu bílých krvinek
•
Zmírňuje stárnutí
•
Má antioxidační účinky
•
Má hojivé účinky
•
Napomáhá ke snížení hladiny cholesterolu
•
Bojuje proti sepsi
•
Pomáhá v boji proti rakovině
•
Je vhodný i pro děti od tří let ve formě želatinových bonbonů.

ECHINACEA
Je stálicí mezi imunostimulanty. Obsahuje komplex různých imunomodulačních látek. Používána je vylisovaná šťáva z čerstvé
kvetoucí nati nebo tinktura z kořenů. Je u ní prokázána jak nižší
incidence běžného nachlazení, tak doba jeho průběhu. Jisté opatrnosti je třeba dbát při více než 8 týdenním užívání pro její předpokládaný hepatotoxický účinek. Nejčastěji je užívána ve formě
Echinaceových alkoholových kapek, čajů, sirupů a tobolek.
Z dalších osvědčených léčivých rostlin musíme rovněž zmínit např.:
Rakytník řešetlákový, Šišák bajkalský, Lichořeřišnici, ženšenové
přípravky, grapefruitová jadérka. Pro vysoký obsah vitaminu C
pak nezapomeňme např. na Růži šípkovou, Černý bez nebo citrusové plody.

VITAMÍNY
Potřeba vitamínů je u zdravého jedince plně kryta denním příjmem potravy. Potřeba jejich doplňování vyvstává typicky jednak v období respiračních infekcí, jednak při odchylkách v příjmu
potravin. (Např. lidé s poruchou příjmu potravin nebo lidé cíleně
vynechávající některou složku potravy.)
VITAMIN C (KYSELINA ASKORBOVÁ) – zajišťuje mimo jiné normální funkci B- a T-lymfocytů. Jeho spotřeba se zvyšuje v průběhu infekcí. Jeho pozitivní účinky na zkrácení běžných ORL infekcí
o cca 10 % byly prokázány. Jeho preventivní účinky však byly popsány jen u osob s vysokou fyzickou zátěží. Preventivní užívání
vysokých dávek se nedoporučuje. Při běžném příjmu do 180 mg se
vstřebává cca 80 % (při 1 g jen cca 50 % a hovoří se o negativním
vlivu na ledviny).
ZINEK – jako imunostimulant je nejčastěji užíván při respiračních infekcích v kombinaci s jinými látkami, zejména vit. C. Často
v cucavých pastilkách pro zvýšení lokálního účinku. Ve vysokých
dávkách může působit naopak imunosupresivně. Opatrnosti je potřeba i při ledvinových onemocněních. Jelikož je zinek
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Existuje nespočet rad, jak imunitu posílit,
základem je však zajištění dostatečného
množství vitaminů a minerálů.
Základem je dostatek vitaminu C, který
najdete vedle citrusových plodů například
v domácím kysaném zelí, růžičkové kapustě
nebo šípcích.
Skvělým zdrojem vitamínu C je i rakytník,
včetně řešetlákového, který se sklízí u nás.
Samozřejmě rakytník tibetský, jakožto původní odrůda je mnohem bohatší na nutriční látky.
K potravinám, které pak mohou komplexně podpořit imunitu, patří z těch domácích
například česnek, ořechy, luštěniny nebo
listová zelenina. „Česnek je známý jako
přírodní univerzální lék, obsahuje přibližně
400 různých látek – k vitaminům A, C, E se
přidává i hořčík nebo draslík a také sirné silice s antiseptickými účinky. I proto se mu
občas přezdívá přírodní antibiotikum,“ vysvětluje Procházková, která ale upozorňuje,
že důležitá je vyváženost celého jídelníčku.
A co by v jídelníčku nemělo chybět, pokud
nám jde opravdu o nastartování imunity?

vstřebáván obdobnou cestou jako železo,
jeho dlouhodobé užívání může vést k anémii.
Z dalších vitamínů a prvků, které podporují správnou funkci imunitního systému, se
často používá vitamin D3 a selen. V dnešní
době se již z důvodů vzájemných interakcí
mezi jednotlivými složkami tzv. „kompletních multivitaminů“ ustupuje směrem k několikasložkovým přípravkům, jejichž užívání
nepřináší ono riziko vzájemného ovlivňování
jednotlivých složek. Dlouhodobé nadužívání
vitamínu vysokých dávek se nedoporučuje.

LAKTOFERIN

harmonizuje energii Yin a Yang. Posiluje
energii a krev. Ženšen zklidňuje ducha a zahání strach. Je to mocné sedativum vědomí
(„Shen“). Jeho dlouhodobé užívání posiluje
organismus a prodlužuje trvání života.“
Existuje více druhů ženšenu, například americký, pětilistý, japonský nebo sibiřský. Žádný
z nich ovšem nelze nazývat v užším slova smyslu ženšenem. A žádný z nich nemá prokázané stejné účinky jako ženšen pravý, vypěstovaný v Koreji. Když byla ještě Korea jednou
z provincií Číny, byla tato výjimečná kvalita
vyhrazena jen pro čínského císaře. Jeho lékaři
mu předepisovali ženšenovou kúru nejvyšší
kvality pouze z korejské provincie.
Ženšen pravý obsahuje na 180 silně účinných
látek, které se nazývají saponiny.
Jedinečnost ženšenu pravého je v tom, že
všechny tyto látky jsou účinné, žádná z nich
není jedovatá a jejich účinky se vzájemně
vyvažují tak, že společně naplňují definici
adaptogenu. Tato kombinace se nevyskytuje u žádné jiné rostliny.
Ženšen pravý patří k nejstudovanějším rostlinám na světě, a proto
existuje enormní množství vědecké literatury pojednávající o jeho
působení na lidský organismus i zvířata.

Probiotika jsou
normalizátory
střevní
sliznice, čímž
ochraňují před
přerůstáním
patogenní
mikroflóry.

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

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

PROBIOTIKA
Ta jsou více než mezi imunostimulanty řazena mezi imunonutriční doplňky. Stejně tak, jako aminokyseliny nebo omega 3/6
nenasycené mastné kyseliny, které slouží jako stavební součásti pro tvorbu aktivních látek imunitního
systému, jsou i probiotika vnímána spíše jako
významný
předpoklad
dobrého fungování imunitního systému. Probiotika jsou normalizátory střevní sliznice,
čímž ochraňují před přerůstáním patogenní mikroflóry. K narušení střevní flóry dochází nejčastěji při užívání antibiotik. Obnovení mikroflóry tak může být užitečné pro zabránění opakovaných infekcí. Nadto jsou u probiotik popsány i konkrétní
specifické pozitivní role v imunitním systému. Jednotlivá probiotika se v lékárně liší jak počtem probiotických kmenů, tak
jejich celkovým obsahem.

SYSTÉMOVÁ ENZYMOTERAPIE
Enzymy působí proteolytickým účinkem rozpouštění imunokomplexů a dočasnou stimulaci imunity. Přesný mechanismus působení není znám, existují však klinické zkušenosti při prevenci respiračních onemocnění u dětí.
K nekončícímu výčtu jednotlivých skupin látek zesilujících
imunitní odpověď organismu můžeme kromě jiného přiřadit
i takzvané včelí produkty, ženšen či klasická homeopatika. To
vše nám může v boji proti onemocnění velmi pomoci. Pojďme si
tedy shrnout čtyři rady, které nám v boji s nemocí pomohou…

Pravý imunitní zázrak, to je ženšen. Účinky ženšenu pravého jsou
známy již více než 5000 let. Zápisy z tohoto období dokumentují, že tradiční čínská medicína používala tento neobyčejný kořen
jako zdroj vitality, síly, zdatnosti a dlouhého života. Již samotný
název „ženšen“ znamená v čínštině „kořen života“, v českém překladu také známý jako Všehoj.
Císařský lékař Li Shi Chen napsal: „Ženšen posiluje 5 životně
důležitých orgánů: játra, srdce, slezinu, plíce a ledviny, protože
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VYZKOUŠEJTE ŽENŠEN

www.prirodniprevence.cz

www.prirodniprevence.cz
INZERCE

KOREJSKÝ ŽENŠEN
Pravý korejský ženšen je nejsilnějším posilujícím prostředkem asijské
medicíny a je hodnocen jako nejúčinnější adaptogen. Tato rostlina, která
ve svém kořenu skrývá mnoho účinných látek, se již tisíce let užívá k dosažení lidské dlouhověkosti v dobré
fyzické i psychické kondici. Posiluje
pět životně důležitých orgánů: játra,
srdce, plíce, ledviny a slezinu a udržuje tak harmonii celého těla. Podporuje imunitu, zlepšuje cirkulaci krve
a tvorbu červených krvinek. Reguluje krevní tlak, snižuje hladinu cukru
a cholesterolu v krvi. Působí proti
únavě a stresu. Zlepšuje paměť, podporuje potenci a potlačuje nežádoucí
projevy menopauzy.

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

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

Více informací o produktech firmy GINLAC naleznete na našich stránkách:

www.korejsky-zensen.cz

…přírodní cestou ke zdraví

4

rady, jak imunitu podpořit

JAK NA TO, TO NÁM PORADÍ
MUDR. MAGDALÉNA ZÁCHOVÁ:

1. P OZOR NA PŘETOPENÉ
MÍSTNOSTI!

PROBLÉM: Začínáme topit a málo větráme, aby teplo neutíkalo. Ale pozor na suchý vzduch v místnostech. Je velkou
zátěží na sliznice a ty jsou pak náchylné k virům.
ŘEŠENÍ: Doporučuje se dodržovat správnou vlhkost vzduchu, ať již zvlhčovači či mokrým ručníkem na topení. Správná vlhkost se pohybuje mezi 40 až 60 %. Je nutné i preventivně pečovat o naše sliznice. Ideálně je proplachovat
mořskou solí, a to jak preventivně, tak i při prvních příznacích podráždění. Sůl je účinná dezinfekce. Dále se doporučuje preventivní používání éterických olejů v místnostech,
kde spíme i kde pracujeme (např. Eucalyptus, levandule,
máta). Velmi účinná je i prevence a léčba homeopatickými
léky jako je Echinacea angustifolia či Ferrum phosphoricum.

důležité, aby vaše tělo bylo v dobré kondici. Pokud se žádnému sportu nevěnujete, začněte s chůzí a procházkami
v přírodě,“ radí nutriční specialistka s tím, že aktivní pohyb
byste měli zařazovat do svého života pozvolna.

3. PODZIMNÍ NÁLADY

PROBLÉM: Pochmurné počasí, krátké dny, málo sluníčka,
návrat dětí do školy, nadcházející závěr roku, zvýšené pracovní tempo. Nic z toho nepřidá na dobré náladě, a proto
máme pocit, že se utápíme v tzv. podzimní depresi.
ŘEŠENÍ: I v tomto období bychom neměli zapomínat hlavně
sami na sebe a najít si čas na odpočinek, samozřejmostí by
měl být vyvážený jídelníček s dostatkem vitamínů. . .

4. HOMEOPATIE

2. POHYB VENKU
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PROBLÉM: Zima, sychravo... Že by psa ven nevyhnal!
ŘEŠENÍ: Ale i když je zima, je to právě přirozený pohyb
venku na čerstvém vzduchu, který je potřeba dodržovat. Je
nutné se venku pohybovat co nejvíce, jen tak se organismus
může připravit na přicházející změny klimatu. A to platí nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Není však dobré hned začít s náročnými venkovními aktivitami v chladném počasí. „Pro správně fungující imunitu je

Homeopatie, díky svému principu podobnosti a možnostem ředění, je ideálním řešením pro prevenci a podporu
vlastní imunity vůči hrozícím onemocněním a zdravotním
problémům.
Oscillococcinum – podporuje především protivirovou imunitu. V rámci prevence infekčních onemocnění je nejvhodnější užívat jednu tubu tohoto léku týdně po celé zimní období. Krom toho jej lze použít i v časných stádiích nástupu
nemocí, jako jsou chřipka, rýma, nachlazení nebo například
opar. V těchto případech podáváme 1 tubu v intervalu 6–8
hodin po dobu 2–3 dní.
Echinacea angustifolia – ve fytoterapeutických dávkách
vysušuje hlen na sliznicích dýchacích cest a stimuluje především protibakteriální imunitu. Podáme v ředění 9 C
1x denně 5 granulí.
Ferrum phosphoricum – kromě účinku obecně protizánětlivého má i výrazný imunostimulační efekt a také eliminuje
volné radikály, tedy toxické molekuly poškozující tkáně. Podává se v ředění 5 C 3x denně 5 granulí.
Posílení imunity je komplexní proces, vedle správné stravy
a aktivního pohybu je důležité si dopřávat kvalitní a zdravý
spánek, nevystavovat se zbytečné stresové zátěži nebo dodržovat dostatečný pitný režim. „Důležité je být pozitivní,
umět relaxovat i odpočívat, správně se stravovat a často se
smát,“ uzavírá Blanka Procházková.

210x148x5_Layout 1 22/08/2019 12:21 Page 1
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Foto: Shuttesrstock.com
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BAREVNÉ
NÁLETY

KAŽDÉ ROČNÍ OBDOBÍ PŘINÁŠÍ NEJEN NOVÉ MÓDNÍ KOLEKCE
OBLEČENÍ, ALE I NOVÉ TRENDY LÍČENÍ. TRENDOVÉ KOLEKCE LÍČENÍ
UPOUTAJÍ VÝRAZNÝMI OČNÍMI STÍNY ČI SYTÝMI ODSTÍNY RTĚNEK, S JEJICHŽ
BARVAMI PAK MŮŽETE SLADIT I BARVU LAKU NA NEHTY.
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Samozřejmě, že každá z nás má jiný tvar obličeje, jiné výrazné rysy, ale existují základní kosmetická pravidla, která se vyplatí respektovat, pokud chcete působit upraveně
a skvěle nalíčeně.

LÍČENÍ PODTRHUJE ŽENSKOU KRÁSU
Svůj postup líčení si časem zcela jistě každá žena najde sama,
ale často stojí zato použití jednotlivých produktů dekorativní kosmetiky dopředu vyzkoušet a naučit se s nimi pracovat.
Správné aplikace jsou totiž jako kouzla, která umí nejen zvýraznit přirozenou krásu, ale také dokážou opticky upravit,
zkorigovat a pozměnit jak celkový tvar obličeje, tak tvary
a proporce jeho jednotlivých částí. Takové líčení podtrhuje
ženskou krásu a působí lehce vyzývavě. Pro denní nalíčení se
však hodí zvýraznit jen oči nebo rty, a tak výraznější nalíčení
očí doplňte nenápadnou rtěnkou či leskem na rty nebo naopak nápadnou rtěnku doplňte jemným nalíčením očí v trendy barvách. Novými trendy se však vůbec nemusíte řídit, berte
je jen jako skvělou inspiraci plnou nápadů. Zato můžete při líčení vyzkoušet některé triky a tipy, které používají i vizážisté.

MAKE-UP
Pokud se nemůžete pochlubit naprosto bezproblémovou pletí ala čerstvá broskev, vaším základním stavebním kamenem
by měl být vždy tónovací krém. Jeho odstín se vždy musí shodovat s odstínem pleti, maximálně si můžete dovolit o odstín
tmavší. S jakýmkoli jiným bude váš obličej působit jako umělá
maska. Na něj potom můžete nanášet make-up, ale i u něj
platí pravidlo raději méně než více. Pokud opět nechcete působit jako se škraboškou, rozetřete jej do ztracena v oblasti
vlasových partií, za ušní boltce a pod bradu. Zásadně si však
pamatujte, že make-upem se nikdy nelíčí krk!
Make-up vybírejte podle typu pleti, pro suchou a citlivou pleť
používejte raději lehčí make-up, neboť tolik neulpívá ve vráskách, pro normální a mastnější pleť můžete použít hustší a více
krycí make-up. Při výběru odstínu vždy vycházejte z původní
barvy pleti, neboť rozdíl mezi barvou pleti a make-upu by měl
být co nejmenší. Správný odstín se na pleti jakoby rozplyne.
Barvy make-upu proto zkoušejte za denního světla, a to nejlépe na čele. Často se sice doporučuje zkoušet make-up na linii dolní čelisti, ale do těchto míst i s pomocí zrcátka špatně
uvidíte. Naopak uprostřed čela nejlépe poznáte, zda se odstín
make-upu přizpůsobuje barvě pleti. Jeho použití není složité
– na pleť nanášejte pouze malé množství make-upu, postupně přidávejte a vždy dokonale rozetřete konečky prstů nebo
houbičkou. Aby pleť zůstala matná, působila sametově a líčení déle vydrželo, nezapomeňte vše zafixovat pudrem.

Dokonalého nalíčení očí se vám nikdy nepodaří dosáhnout
bez dobře vytrhaného obočí. Od kořene nosu odstraňte
pinzetou přebytečné chloupky, u středu oka nechte vždy
oblouk obočí širší a směrem k vnějšímu koutku ho zužujte.
Pokud si obočí dokreslujete za pomoci stínů nebo tužky,
rozhodně se vyhněte černé barvě, která působí příliš tvrdě
a uměle.

OČI, BRÁNA DO DUŠE

Při líčení očí postupujte od očních stínů, většinou se nejprve
používá světlý stín, který se aplikuje na celou plochu očního
víčka. Obvykle se doplňuje stínem o něco tmavším, ten se nanáší do vnějšího koutku očního víčka a jemně rozetře tak, aby
vytvořil měkký přechod. Pro běžné denní líčení postačí dva
barevné stíny, anebo jen jeden rozetřený do různých barevných intenzit. Tento způsob líčení přirozeně zdůrazní oči.
Oční linky vám prokážou skvělou službu, pokud toužíte po výraznějších očích a pronikavém pohledu. Nakreslete je bezprostředně za řasami, protože čím větší "odstup" mezi nimi a linií
řas bude, tím nepřirozeněji budou působit. Máte-li nevýrazné
a malé oči, nedoporučuje se kreslit horní a spodní linku až
do očních koutků, protože tím oko ještě více opticky "zavřete" a zmenšíte. Raději zvolte umně nakreslenou linku pouze
na horním víčku. Malým trikem na optické zvětšení očí je použití očních linek ve stejné barvě jako je řasenka. Oči tím získají větší a jasnější vzhled. Řadu stejných či podobných efektů
lze vytvořit tužkami na oči či očním stínem pomocí štětečku.
Závěr při líčení očí tvoří řasenka. Vždy začínejte líčením spodních řas, tahem od kořínků ke konečkům. Kartáček při líčení horních řas držte ve vodorovné poloze, tahem od kořínků
ke konečkům se snažte řasy tvarovat směrem vzhůru. Největší
důraz na líčení řasenkou dávejte do jedné třetiny od vnějšího
koutku oka, tak přirozeně podpoříte tvar očí.

KRÁSNÉ RTY

U líčení rtů byste měly mít na paměti skutečnost, na kterou
upozorňují profesionální vizážisté, a totiž, že jen naprosto
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OBOČÍ

doplněk stravy

unikátní směs bakteriálních
lyzátů nově s obsahem
zinku a vitaminu C

zinek přispívá k udržení
zdravého stavu pokožky

v jednom balení
dávka na 3 měsíce

vyvinuto ve spolupráci
s odborníky z Lékařské
fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci

Krásná
a čistá pleť
v každém
věku
www.acnevac.cz

pro děti od 7 let,
mladistvé a dospělé

Dostupný v lékárnách.

Na popraskané
rty je potom
vhodnější
použít lesk
na rty než
klasickou
rtěnku,
upozorňují
vizážisté.

TVÁŘIČKY JAKO RŮŽIČKY

Většinou na závěr celého líčení se ještě používá tvářenka. Nanáší se na spodní část lícních kostí, kde její barva
nejlépe zvýrazní vaše rysy, dodá obličeji zdravou barvu
a vytvoří dojem přirozeného začervenání. Používá se jak
kompaktní (suchá), tak mastná tvářenka, liší se jen způsob nanášení. Suchou tvářenku nanášejte na pudr, nebo
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pokud si nejste jista tvarem či intenzitou barvy, ji použijte ještě před pudrováním. Pudr ji zjemní, srovná ostré
okraje apod. Mastnou tvářenku vždy
rozetřete na pleť ještě před pudrováním (po nanesení make-upu). Aplikujte raději méně než více. Přidat barvu
můžete kdykoli, ubírání je složitější.

ABY BYLA PLEŤ KRÁSNÁ…

Krásná je především zdravá pleť. Aby
tomu tak bylo, je zapotřebí dodat jí patřičné živiny. Mezi tyto patří zejména minerál zinek a vitamin C. Již nějakou dobu
se velmi hovoří také o úloze bakteriálních lyzátů v různých oblastech lidského
zdraví. Bakteriální lyzáty jsou vysoce přečištěné neškodné části mikroorganismů,
které se již dlouhodobě úspěšně používají. Bakteriální lyzáty jsou podávány
postupně v malých dávkách a imunitní
systém na tyto bakteriální součásti dokáže vhodně reagovat. Bakteriální lyzáty
se vyskytují jednak v léčivých přípravcích na recept, ale jsou
i součástí některých specifických doplňků stravy. Výroba takovýchto přípravků není jednoduchá a vývoji se věnovala řada
odborníků (lékařů), kteří dlouho promýšleli ideální složení i bezpečnost výroby. Je proto důležité orientovat se na kvalitní a léty ověřené výrobce bakteriálních lyzátů. Jedině pak
jsou přípravky s lyzáty bezpečné, a díky dalším přítomným aktivním látkám pomáhají některé přípravky udržovat zdravou
imunitu a rovněž zdravou a čistou pleť.

OŠETŘENÍ LIFT SUMMUM
Po představení základního neinvazivního ošetření přístrojem Hydraderm Cellular Energy v předchozím čísle vás
tentokrát seznámime s horkou novinkou z řadu manuální
péče: Ošetření LIFT SUMMUM.
S věkem kůže ztrácí pružnost a pevnost a stane se tenčí. Tato ztráta pružnosti a tonicity vede k uvolnění linií
a vzniku vrásek. Tento proces můžeme tímto ošetřením
pozastavit. A na jakém principu funguje? Za účinek jsou
zodpovědné tyto aktivní složky:
•
Extrakt kůry afrického stromu Mahoganny. Ten dodává pokožce hustotu, stimuluje syntézu kolagenu,
zlepšuje pružnost a tón pleti a snižuje prohlubující se
vrásky.
•
Alaria Esculenta (extrakt z mořských plevelů) inhibuje
degradaci kolagenu pomocí MMP (kolagenázy) a elastinu elastázou a stimuluje syntézu hlavních dermálních proteinů včetně kyseliny hyaluronové. Tyto aktivity kyseliny hyaluronové pomáhají pokožce udržovat
pevnost, pružnost a zabraňují vzniku vrásek.
OŠETŘENÍ MÁ 4 ZÁKLADNÍ KROKY:
1. LIFT SUMMUM DOUBLE EXFOLIATION
Exfoliací se odstraňují mrtvé buňky pomocí kombinovaných mechanických a enzymatických účinků pro viditelně
hladší pokožku.
Exfoliační účinek je zesílen extraktem z papáji, celulosemickými částicemi a ovocnými kyselinami (kyselina citrónová, vinná, glykolová a jablečná), pro hladší, jasnější
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výjimečně se najde člověk, který by se
mohl pochlubit souměrnými rty. Líčení proto vede především k tomu, aby
se obě strany rtů vyrovnaly. Potýkáte
se s tím, že vám rtěnka nikdy dlouho
nevydrží? Máme pro vás následující řešení: Naneste na ústa nejprve trochu
pleťového podkladu, který vám zaručí, že rtěnka bude mít výrazně delší
trvanlivost.
Před líčením rtů můžete rty přepudrovat, popř. naaplikovat make-up,
rtěnka pak vydrží na rtech déle. Nejprve zvýrazněte tvar rtů konturovací
tužkou – naznačte prostřední srdíčko,
poté dotáhněte obrys od koutku rtů
ke středu nebo naopak. Pokud chcete
docílit plnějších rtů, pak jej ale nevykreslujte příliš ostře a výrazně. Stejně
postupujte u dolního rtu. Rtěnku nanášejte štětečkem, je pak lépe propracovaná a zabráníte jejímu rychlému otření. Pro lepší zafixování rtěnky
stiskněte po nalíčení mezi rty papírový ubrousek či kapesníček. Poté teprve naneste druhou vrstvu rtěnky. Na závěr
můžete ještě přidat lesk na rty, který můžete použít i samostatně bez rtěnky.
Jestliže jste zvyklá používat u líčení rtů konturovaní tužku,
její linii začínejte u horního rtu uprostřed a malujte směrem ke stranám. U dolního rtu nakreslete konturu z jedné strany na druhou. Zásadní chybou, kterou ženy často
dělají, je používání rtěnky v klasické vysunovací úpravě.
Se špalíčkem, na který se rtěnka postupně obrousí, však
v žádném případě nemůžete rty dobře nalíčit. Chcete-li
mít rty bez přetahování a nedotažených míst, nanášejte
rtěnku nejprve na štěteček a teprve potom na rty. Na popraskané rty je potom vhodnější použít lesk na rty než
klasickou rtěnku, upozorňují vizážisté.

LIFT SUMMUM
treatment
ZPEVŇUJÍCÍ
OŠETŘENÍ

GLÄTTET

die Haut

Obličej, krk a dekolt

ZPEVŇUJE
pleť

MODELLIERT

das Gesichtsoval neu
REMODELUJE
obrysy obličeje

VYHLAZUJE
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das Dekolleté
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otiven gültig bis 2019. Anschließend bitte nicht mehr aushängen.

www.guinot.sk
www.guinot-paris.cz
www.facebook.com/guinotCzSk
www.instagram.com/guinotczsk

Vždy je ideální
kombinace –
doplnit kolagen
zevnitř a zároveň
ho přidejte v krému
s protivráskovým
účinkem.

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 kombinace – doplnit kolagen zevnitř
a zároveň ho přidejte v krému s protivráskovým účinkem.
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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.

INZERCE

a měkčí pleť. Tyto aktivní složky stimulují obnovu buněk a jsou schopny zadržet vodu v pokožce.
2. LIFT SUMMUM MASSAGE
Masážní techniky používané v oblasti obličeje, krku a dekoltu stimulují podkožní tkáň, podporují
pronikání aktivních látek a zrychlují krevní oběh k lepšímu okysličení pokožky. Zvednou pokožku,
zatímco aktivní sérum obohacené
o přísady pomáhá obnovit pružnost pokožky.
3. LIFT SUMMUM FILLER
Aplikátor proti vráskám umožňuje
přesně dodat kyselinou hyaluronovou a ostatní hodnotné složky v kruhových pohybech přímo
do vrásek. Pomáhá vylepšit texturu pokožky díky svému
dvojitě mechanickému a biologickému působení. Vrásky
jsou méně znatelné.
4. LIFT SUMMUM FACIAL LIFT A DÉCOLLETÉ LIFT
Pleťové masky na obličej a přípravky na ošetření dekoltu
dokončí ošetření okamžitým vyhlazovacím účinkem. Obnovují pevnost, komfort, zářivost a mladší vzhled.

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.

Foto: Shuttesrstock.com
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S PŘÍCHODEM PODZIMU SE TRADIČNĚ
by měla mít tvar. Můžete si pořídit taková, jejichž podoba
bude vypadat maximálně přirozeně, ale i ňadra s push-up
ZVYŠUJE POPTÁVKA PO PLASTICKÝCH
efektem. Pro přirozený tvar jsou vhodné anatomické imOPERACÍCH A RŮZNÝCH ESTETICKÝCH
plantáty ve tvaru kapky, ale toužíte-li po výrazném plném
ZÁKROCÍCH. PŘÍRODA V TENTO ČAS ŠETŘÍ dekoltu, pak pro vás budou vhodnější kulaté implantáty.
Nová prsa by měla být v souladu s tělesnou konstitucí a to
SLUNEČNÍMI PAPRSKY, KTERÉ NEJSOU
jak z estetických, tak i ze zdravotních důvodů. Možná jste už
slyšely o bolestech zad, zapříčiněných příliš velkým a těžkým
ZROVNA JEJICH PŘÍTELEM, A CHLADNĚJŠÍ
které představuje značnou zátěž pro páteř. ProtoPOČASÍ NAHRÁVÁ LEPŠÍMU HOJENÍ. TRÁPÍ poprsím,
že se jedná o závažné rozhodnutí, jehož výsledek vás bude
VÁS MALÁ ČI POVISLÁ PRSA, OCHABLÉ
provázet po mnoho let, řídit se odbornou radou je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat. Lékař při výběru implanPAŽE ČI ZTRÁTA KONTUR OBLIČEJE?
tátů s vámi nejprve vše zkonzultuje, přeměří hrudník a zoNEMUSÍ. VÝVOJ V OBLASTI ESTETICKÉ
hlední množství svalové i tukové tkáně, potřebné k překrytí
MEDICÍNY JDE KUPŘEDU MÍLOVÝMI KROKY implantátu. Po vyhodnocení vám doporučí vhodnou velikost
implantátu a operační postup. Ne nadarmo se říká, že dobrá
A Z PESTRÉ NABÍDKY OPERAČNÍCH
rada je nad zlato.
ZÁKROKŮ ČI NEINVAZIVNÍCH OŠETŘENÍ
NOVÁ PRSA PO NOVU
STAČÍ SI JEN VYBRAT.
Dámská hruď od nepaměti patří mezi hlavní symboly ženskosti.
Co ale dělat, když prsa nemají takové křivky, jaké byste si představovaly? Řešením je plastika prsou, která je nejčastěji prováděnou
kosmetickou operací na světě. Není divu, vždyť nová prsa jsou nejen krásná, ale zároveň navrací ženám sebejistotu a vyrovnanost.

KDE PŘÍRODA SELHÁVÁ, ZAČÍNÁ
PRÁCE PLASTICKÉHO CHIRURGA
Máte-li prsa malá, nebo došlo-li k jejich nežádoucí změně v důsledku mateřství či přibývajících let a zemské přitažlivosti, řešením je operační úprava s využitím silikonových implantátů. Jejich
začátky se datují do doby, kdy mnohé z žen, jejichž hrudník je
vylepšen rukou plastického chirurga, byly malými děvčátky. První silikonový implantát byl totiž vyvinut v letech 1961 – 1963. Tak
jako všechny začátky, i tyto provázela řada „porodních bolestí“.
Jednou z nich bylo občasné prosakování gelu, další krátká životnost či omezená nabídka velikostí. To druhou generaci silikonových implantátů v 70. letech provázely zase potíže s trhlinami
v jejich obalu. Tyto „dětské nemoci“ však dnes již patří minulosti.
Současné implantáty jsou mnohem sofistikovanější, vyznačují se
velice dlouhou životností a minimálním zdravotním rizikem.

TABULKA PRO IDEÁLNÍ PRSA
NEEXISTUJE, RADA ANO
Pokud se rozhodnete pro nová prsa, je dobré vědět několik
věcí. Jistě budete mít představu, jak velká by měla být a jaký

PO PROBUZENÍ KRÁSNÁ
Zvětšení prsou, jinak také augmentace, se provádí v narkóze, a trvá asi 1–2 hodiny. O její délce rozhoduje náročnost
zákroku. Implantát se vkládá třemi možnými způsoby: řezem
v podprsní rýze, pod prsním dvorcem a řezem z pažní jamky-axily. Posledně jmenovaný způsob je vzhledem k absenci
jizev na hrudníku označován jako „bezjizvé“ zvětšení prsou,
avšak tato metoda ze tří možných je nejnáročnější. Po probuzení z narkózy se pod obvazem již budou ukrývat vaše nová
prsa. Zpočátku můžete pociťovat pooperační bolest, která
do několika dní vymizí. Jak velká bude nelze předem říci, neboť každý člověk má práh bolestivosti jiný. V souvislosti s novým poprsím vás může také zajímat, zda žena s implantáty
může kojit dítě. Odpověď zní ANO. Implantáty v kojení nijak
nevadí, jen augmentace může mít vliv na citlivost bradavek
a kojení může být nepříjemnější.

Pro přirozený tvar jsou vhodné
implantáty ve tvaru kapky, ale
toužíte-li po výrazném plném
dekoltu, pak zvolte kulaté
implantáty.
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PRSA, SYMBOL ŽENSTVÍ

Pokrok jde kupředu mílovými kroky, a tak se na trhu před
nedávnem nově objevily odlehčené B-Lite implantáty, jejichž
hmotnost je až o 30 % nižší, než je tomu u ostatních prsních implantátů. Tím se významně snižuje působení gravitace na prsní
tkáň a eliminují se tak komplikace, jako např. vytažení kůže
a rychleji povislá prsa. Pro vaši představu – průměrná velikost
prsních implantátů se v poslední době zvýšila na 350 ml, což
ve výsledku znamená, že můžete mít až 700 gramů hmotnosti
na hrudi navíc. A to je v porovnání s hmotností B-Lite implantátů značný rozdíl. Tyto výplně jsou však nejen lehčí, ale dokážou
odolat tlaku až 13 atm. Jejich nezpochybnitelnou předností je
také to, že jsou transparentnější při mamografickém vyšetření.

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

Výborným pomocníkem při hojení po operačním zákroku je
neinvazivní živý kolagen nové generace s přirozeně obsaženými peptidy a elastinem. Toto výjimečné kosmeceutikum přináší
pozitivní výsledky nejen v oblasti krásy, ale také regenerace.
Čistý, 100% přírodní hydrát kolagenu je vyrobený speciální
technologií Triple Helix Formula, která mu umožňuje zachování živé struktury trojité šroubovice.
Pro své omlazující a regenerační účinky se živý kolagen dostal
i do popředí zájmu předních odborníků. „Některým z nich jsem
ho na základě osobní zkušenosti doporučil i já,“ říká přední
plastický chirurg a celoživotní sportovec doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., kterému živý kolagen pomohl v 70 letech při regeneraci pojivové tkáně.
Hydrát přírodního kolagenu přijímá tělo jako látku sobě vlastní, účinně ho doplňuje do těla a dlouhodobě oddaluje přirozené procesy stárnutí.
I v pokročilém věku dokáže obohatit mezibuněčnou tkáň
ve všech vrstvách pokožky o cenné aminokyseliny, čímž posiluje aktivitu fibroblastů k znovuobnovení produkce vlastního
kolagenu. Tím navrací pokožce, vlasům, nehtům i pojivovým
tkáním potřebnou hydrataci, pružnost, pevnost a elasticitu.
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 nebo
kouření. Pokud nechcete nechat nic
náhodě, cca 2 měsíce před plánovaným zákrokem si udělejte intenzivní kolagenovou kúru a kolagenový
gel si nanášejte 2x denně na obličej, krk a dekolt ještě před použitím
vlastní kosmetiky. Stimulační procesy můžete podpořit i vnitřním používáním kolagenových kapslí pro
krásnou pleť, zdravé vlasy a pružné
tělo. Živý kolagen výrazně redukuje vrásky a dlouhodobě předchází
vzniku nových, tak si výsledný efekt
plastického zákroku několikanásobně prodloužíte.

ŘEŠENÍ I BEZ INVAZIVNÍHO ZÁKROKU
V posledních letech se kromě silikonových implantátů k úpravě
poprsí využívá také vlastní tuk, který se odebere v jiné části
těla. Jedná se o zákrok prováděný v místním znecitlivění. Jeho
výhodou je to, že se do těla neimplantuje žádné cizí těleso, ale
doplní se látka, jež je mu vlastní. Poprsí však lze takto zvětšit
přibližně pouze o jednu velikost. Pokud byste si přály prsa větší,
je zapotřebí zákrok zopakovat. Metoda se proto využívá spíše
pro korekční úpravy, např. u nestejnoměrné velikosti prsů.

PŘEJETE SI PEVNÉ PAŽE A ŠTÍHLEJŠÍ NOHY?
Moderní plastická medicína si dokáže poradit téměř s každým
nedostatkem lidského těla. Pokud vás trápí ochablé paže,
možná je ten správný čas na operaci vnitřních valů paží, tak
zvanou brachioplastiku (Arm Lift), která upraví postiženou
část od podpaží k lokti.

PŘÁTELSKÝM OSTŘÍM K PEVNÝM PAŽÍM…
Ochablost vnitřních valů paží se dříve či později projeví u každého
člověka. Je to dílo přírody a člověk s tím zkrátka nic nenadělá.
Jejich tonus lze speciálním cvičením a posilováním dílčím způsobem vylepšit, ale tam, kde již kůže ztratila svou pevnost, zázraky čekat nemůžete. Především v případech, kde došlo k velkému váhovému úbytku, je tento problém značný. Zatímco dříve
jej lidé řešili nošením dlouhých rukávů, dnešní estetická medicína ho dokáže vyřešit plastickou operací. Díky ní bude pokožka
paží opět vypjatá a získá zpátky pevné kontury. Během operace jsou chirurgicky odstraněny přebytky kůže
v horní oblasti paží, redukuje se jejich
objem, vypne se uvolněná kůže a je-li
to třeba, odstraní se také nežádoucí
podkožní tuk. Jizva mívá tvar písmene
T nebo Y a vede po vnitřní straně paže
pod pažní jamkou a na rozhraní vnitřní a zadní straně paží. Postupem času
však vybledne a stává se nenápadnou.
Operace je prováděna v celkové narkóze a trvá asi hodinu a půl. Poté je pacient čtyřiadvacet hodin hospitalizován.
Následná léčba vyžaduje 2–3 týdny
a plná zátěž je většinou možná asi již
po čtyřech týdnech. Tam, kde je kůže
ještě dostatečně pružná, lze operační
řešení navíc podpořit pomocí vibrační
tumescentní liposukce. Pakliže je však
kůže již výrazně uvolněná, tato metoda by nejen nepřinesla požadovaný
efekt, ale navíc by hrozilo riziko tvorby
nežádoucích nerovností. Důvodem je
to, že tumescentní liposukce vyžaduje od kůže flexibilitu vůči nově vzniklým objemovým poměrům a rovněž
schopnost v pooperačním čase se rovnoměrně hojit. Pacient, který plánuje
podstoupit tumescentní liposukci, by
měl po zákroku počítat s případnou
bolestivostí, kterou lze tlumit běžnými
analgetiky. Tyto nepříjemné pocity mohou trvat přibližně dva až pět dnů, jen
výjimečně déle.

POOPERAČNÍ PRÁDLO,
NEDÍLNÁ SOUČÁST CESTY
KE KRÁSNÉMU POPRSÍ

Máte za sebou plastickou operaci,
ale ještě vás čeká období pooperační
péče. Jedním z nejdůležitějších opatření je nošení speciálního kompresivního prádla, které bude vaším věrným společníkem po dobu 4–6 týdnů
po zákroku. Speciální pružná podprsenka stabilizuje implantáty, formuje
kontury, minimalizuje otoky a hematomy a navíc také snižuje bolestivost.
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Rovněž kůže na
dolních končetinách
postupem času ztrácí
svou pružnost a mohou
se na ní tvořit
nepěkné záhyby.

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
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.

Nejen paže, ale také dolní končetiny může trápit stejný problém. A má i podobné řešení. Rovněž kůže na dolních končetinách postupem času ztrácí svou pružnost a mohou se na ní tvořit nepěkné záhyby. V mnoha případech se to týká především
lidí, kteří výrazně zredukovali váhu. Ani tady již žádné cvičení
zázraky nedokáže, ale skalpel ano. Operace je prováděna v celkové narkóze a trvá přibližně dvě hodiny. Během ní je na vnitřní
straně stehen odstraněn přebytek kožní řasy a v případě potřeby rovněž nadměrný podkožní tuk. Řez obkružuje stehno asi
ve dvou třetinách vrstvy. Začíná v oblasti třísla, prochází těsně
pod rozkrok a končí na zadní straně stehna v podhýžďové rýze.
Další, svislý řez, vede na rozhraní střední a zadní strany stehna
a jizva tak poté připomíná písmeno Y nebo velké T. Stejně, jako
u operace paží, i v tomto případě je možné za stejných podmínek operaci zkombinovat s tumescentní liposukcí.

DÍKY DERMÁLNÍM VÝPLNÍM BĚHEM CHVÍLE
MLADŠÍ O PÁR LET
Máte poslední dobou pocit, že zrcadlo je k vám nemilosrdné?
Odráží obraz obličeje, který ztratil mladistvý vzhled a svou někdejší plnost? Říkáte ano, ale přesto nechcete, nebo z nějakého důvodu nemůžete podstoupit invazivní omlazující zákrok?
Vyzkoušejte tekutý lifting. Během jediného ošetření se zbavíte vrásek, propadlých kontur a získáte výrazně mladší vzhled.

TEKUTÝ LIFTING SPOLEHLIVĚ OBNOVÍ
PŘIROZENÉ RYSY OBLIČEJE
Tekutý lifting představuje nechirurgickou metodu omlazení
obličeje pomocí výplní s obsahem kyseliny hyaluronové. Protože má tekutou formu, vznikl název „tekutý lifting“. Dokáže
okamžitě vyhladit vrásky kolem úst, zjemnit nosoretní rýhy,
modelovat kontury obličeje a obnovit jeho přirozené rysy, ale
navíc také třeba omladit dekolt a krk. „Kyselina hyaluronová
je běžnou součástí tkání lidského těla. Váže velké množství
vody, stará se o látkovou výměnu a transport živin v pokožce. Významně podporuje a stimuluje tvorbu nových kolagenových vláken, která jsou velice důležitým faktorem mladistvého a svěžího vzhledu pokožky. Vlivem stárnutí dochází
v těle k poklesu kyseliny hyaluronové, což s sebou nese potíže
s přirozenou hydratací pokožky. Tvoří se vrásky a pleť celkově
uvadá. Výplňové dermální materiály představují vysoce účinné řešení v boji proti stárnutí pokožky,“ říká lékařka.
Značný počet lidí volí toto neinvazivní řešení i přesto, že není tak
trvalé a efektní, jako chirurgické. Zákrok je prováděn bez použití
celkové anestezie, což je jedna z jeho nemalých výhod. Případný
dyskomfort je u citlivějších osob minimalizován použitím lokálního anestetika v podobě znecitlivujícího krému. Poté je injekčně
aplikována výplň do vybraných míst. Výsledek tekutého liftingu
je viditelný ihned po ošetření. Doba, po kterou se z výsledku tohoto ošetření můžete těšit, je individuální a závisí na řadě faktorů, včetně použitého výplňového materiálu. Maximálně efekt
dosahuje doby dvou let, poté je třeba zákrok opakovat.

„BOTOX“ ZAMEZÍ ZBYTEČNÝM VRÁSKÁM
Za lidovým označením „botox“ se skrývá polypeptid botulotoxin, který je využíván v korektivní dermatologii pro řešení
vrásek na čele a kolem očí, kolmých vrásek mezi obočím a spadlých koutků. Aplikace této látky zajistí, že se svaly uvolní, což
má pozitivní vliv na mimické vrásky. Toto ošetření vyhledávají
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nejen ti, které vrásky již trápí, ale i mladší lidé, kteří botulotoxin
využívají jako prevenci proti jejich vzniku. Často při vyslovení
slova botulotoxin panují obavy, zda je tato látka bezpečná. Pokud by tomu tak nebylo, nepodstupovalo by toto ošetření takové množství lidí. Běžné nežádoucí účinky jsou podobné, jako
je tomu u aplikace přípravků na bázi kyseliny hyaluronové, kdy
vpichy mohou doprovázet modřinky po vpichu.
„Poprvé jsem byla na ošetření botoxem ve svých čtyřiceti letech. První výsledky jsem zaznamenala po třech dnech a výrazný efekt byl patrný zhruba po dvou týdnech od aplikace.
Vydržel pět měsíců, což odpovídalo informaci, že účinek přetrvává 4 měsíce až půl roku. Pravdivá byla i další informace, že
každým dalším ošetřením by mělo docházet k prodlužování
působení botoxu. Od třetí aplikace uplynulo pět měsíců a zatím nepociťuji, že by bylo třeba ji opakovat,“ říká Dana Moravcová, která ošetření botulotoxinem podstoupila z důvodu
vrásek na čele a mezi obočím.

BOTULOTOXINEM NEJEN PROTI MRAČENÍ
Botulotoxin se velmi úspěšně využívá také pro odstranění nadměrného pocení v kritických oblastech lidského těla. Je to problém týkající se zejména mužů, ale i žen. Botulotoxin se nejčastěji
aplikuje do podpaží, ale rovněž do plosek nohou či rukou. Vpichy jsou velice jemné, takže po aplikaci lze bez potíží pokračovat v obvyklém denním režimu. Pocení ve většině případů začíná
ustupovat po 2–3 dnech od aplikace a účinek přetrvává po dobu
8–12 měsíců. Poté je zapotřebí aplikaci botulotoxinu opakovat.

SÁZKA NA NITĚ
Tekutý lifting a botulotoxin však nejsou jedinými pomocníky,
kteří se kromě plastické operace dokážou postavit nemilosrdnému postupujícímu času. Pro všechny, kteří si přejí zastavit
známky stárnutí v obličeji, je tu syntetické vlákno, jednoduše
nazývané nitě. Používají se k vyhlazení a redukci vrásek a liftingu obličeje, ale s úspěchem se aplikují rovněž v oblasti dekoltu,
prsou či břicha. Pokud si tedy přejete mít mladistvě vypnutou
pleť, vyzkoušejte tuto stále vyhledávanější metodu s dlouhodobým efektním výsledkem. Okamžitě vyhladí vaše vrásky, zpevní
kontury obličeje a navrátí povislé tkáně do jejich původní polohy. Liftovací nitě jsou vyrobeny z plně vstřebatelného šicího
materiálu, jaký se používá při chirurgických zákrocích. Nitě vynikají vysokou tažnou silou, bezproblémovým průnikem tkáněmi
do požadovaných míst a dlouhou životností. Zákrok je prováděn ambulantně a jeho nespornou výhodou je absence jizev.
Nitě lékař zavádí do pokožky tenkou ostrou jehlou a ošetření je
díky tomu jen minimálně bolestivé. Po aplikaci dojde k aktivaci
tvorby nové vazivové tkáně, čímž dochází ke zpevnění kontur
obličeje, nárůstu jeho objemu, odstranění vrásek a výslednému
liftingovému efektu. Některé ženy mají obavy, že vlákna budou
vidět a na pohmat budou znatelná, ale jsou to liché obavy. Pro
toto ošetření mluví také délka zákroku, který nečiní více jak půl
hodiny a nespornou výhodou je rovněž velmi rychlá rekonvalescence. Je ideální volbou pro každého, kdo si přeje mít vypnutou
pleť, ale nechce podstoupit radikální invazivní zákrok, po kterém je zapotřebí na několik dní vystoupit z kolotoče práce a společenských povinností i zábavy a zůstat několik dní doma.
Současná estetická medicína dokáže napravit mnohé nedokonalosti a účinně zakročit tam, kde započal zub času svoji práci.
Ať už se rozhodnete pro neinvazivní omlazení či chirurgické
vylepšení, přejeme vám šťastnou ruku při výběru kvalitního
zařízení, odkud budete odcházet spokojeni.

INZERCE

…I POŽADOVANÉMU TVARU
DOLNÍCH KONČETIN
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1. Kup 3 ks kapesníků Kleenex - v jakékoliv
kombinaci.
2. Pošli foto účtenky (aplikace SOPKA
nebo www.balsamkleenex.cz).
3. Hraj o zajímavé výhry - hlavní výhra
ZÁJEZD NA ISLAND, denně pak hra
o 2 termosky nebo 10 balení kapesníků
Kleenex 24 ks.

610

VÝHER

122

VÝHER

Kompletní pravidla naleznete na www.balsamkleenex.cz. Soutěž trvá od 1/10 do 30/11/2019.

Komerční prezentace

NENECHTE SVOJI KRÁSU PREDCASNE UVADNOUT
VYZKOUŠEJTE ŽIVÝ KOLAGEN
Dotaz: Je mi 51 let, pracuji ve vedoucí pozici, kde se klade velký důraz na vzhled. Stále jsem
se udržovala, ale ted si manžel našel mnohem mladší ženu a já jsem během 3 měsíců zestárla snad o 20 let. Vím, že touha vypadat mladě je povrchní, ale četla jsem o živém kolagenu
a zajímá mě, jestli by mě pomohl, protože na plastickou operací nemám odvahu. Justýna C.
O odpověď jsme požádali Evu Sojkovou
(*1954) zakladatelku poradenského
kolagenového centra Wellness klubu NEZESTÁRNI.CZ, která se v rámci zkušebních
programu dlouhá léta zabývá účinky různých
druhu kolagenu.

Milá paní Justýno, život nám často přináší mnohá
překvapení, ale věřte, že touha vypadat mladě
určitě není povrchní. S projevy stárnutí bojujeme
už od nepaměti. Zkoušíme nejmodernější metody
plastické chirurgie, pomoc hledáme i v kosmetických
salonech. Nemalé prostředky vynakládáme
za kosmetiku, kolagenové výplně nebo kolagenové
injekce do kolen, abychom vypadali dobře a svižný
krok neprozrazoval náš skutečný vek.
Vypadat mladě a cítit se zdravě v každém věku
je v dnešní uspěchané době stále důležitější.
Na vzhledu a tělesné vitalitě závisí nejen naše
práce, ale i partnerské vztahy. Léta zvládat rodinu,
děti, náročnou práci, přemáhat únavu, a kromě
mladších kolegyň sledovat na svém těle i první
projevy stárnutí – to zákonitě vede ke stresu.
Stres urychluje stárnutí, které u žen často vede
k předčasné menopauze, navíc nepříznivě
působí na odbourávání a kvalitu tělesného
kolagenu. To nás dostává do nekonečné spirály
deficitu kolagenu, protože kolagen je základní
stavební kámen našeho těla a pojivových
tkání. Je to nejdůležitější bílkovina života, která
rozhoduje o rychlosti stárnutí celého organizmu.
Novinkou, na kterou se ptáte a která okouzlila
svět anti-age kosmetiky a kolagenových doplňků
stravy je živý kolagen nové generace v podobě
hydrátu, který vznikl po 14letém výzkumu. Vyrábí
se speciální technologii – Triple Helix Formula,
která umožňuje, aby si tento čistý kolagenový
gel s klinicky ověřenými účinky zachovával i léta
po uložení do skleněné lahvičky živou strukturu
trojité šroubovice. Tělo ho přijímá jako látku sobě
vlastní. Je tak čistý, jak nejčistější nativní kolagen
muže být.

BENEFITY
«Překvapivé výsledky přináší nejen v oblasti
krásy, ale i regenerace», říká na základě osobní
zkušenosti významný plastický chirurg a celoživotní
sportovec doc. MUDr. Jan Měšták CSc., A právě
ve speciální a velmi šetrné technologii Triple Helix
Formula se ukrývá tajemství mladistvé pleti, pružného
a pevného těla, ohebných kloubu, krásných vlasů
a nehtů a dobré kolagenové kondice.
Vaše stresované tělo doslova volá po návratu
kolagenu. Proto bych Vám doporučila, abyste
vyzkoušela první záchranné laso – minutovou antiage péči s živým kolagenem, která nebyla nikdy
tak jednoduchá a účinná.
Omlazující a regenerační Přírodní kolagen Inventia®
FACE na obličej má gelovou konzistenci. Nanáší se
na vlhkou pleť vždy před použitím vlastní kosmetiky
nebo make-upu, proto se nemusíte vzdát své oblíbené
kosmetické značky. Je vhodný k ošetření všech typu
pleti – mladé, zralé, unavené, stárnoucí i stresované.
Čistý, 100 % přírodní, hypoalergenní, biologicky
aktivní kolagen viditelně zvyšuje hydrataci, oživuje,
regeneruje, rozjasňuje a přirozeně omlazuje pleť,
vyhlazuje ji a vypíná, obnovuje elasticitu, redukuje
vrásky a dlouhodobě předchází vzniku nových.
Je určený k omlazení a zpevnění kontur obličeje,
krku, podbradku a dekoltu, na ochabující oční
víčka a jemnou kůži kolem očí a úst. Neobsahuje
parabeny ani jiné konzervanty.
V nabídce balení 100 ,50 a 200 ml.
Pokud chcete svému tělu dopřát ještě víc,
podpořte v synergii stimulační procesy
omlazení a regenerace vnitřním používáním
doplňků stravy – kolagenových kapslí
INVITA SKIN BEAUTY nebo INVITA ACTIVE.
Originální produkty s živým kolagenem
si můžete objednat e-shopu dovozce
na www.nezestarni.cz

Text: Eva Houserová, foto: Shuttesrstock.com
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VLASY

jako koruna
hlavy
VLASŮ SI NA OSTATNÍCH VŠÍMÁME NA PRVNÍ
POHLED. A TAK NENÍ DIVU, ŽE SE ZABÝVÁME
TÍM, JAK VYPADAJÍ A JAK O NĚ PEČOVAT.
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IDEÁLNÍ KADEŘNÍK
Dobrý kadeřník by určitě měl vědět, co je zrovna v kurzu.
Ovládat by ale neměl jen trendy, důležité také je, aby rozuměl proporcím hlavy, tváře i těla, aby barvu či střih dokázal
přizpůsobit přímo vám. Měl by vzít v úvahu vaše přání, ale
zároveň poradit, co by se k vašemu typu hodilo. A taky vám
pod jeho rukama musí být příjemně. Komunikaci by měl podřídit vaší momentální náladě. Často se stává, že se zákazníci
nevyjadřují docela jasně, kadeřník se nevcítí dost intenzivně
do jejich přání a nespokojenost obou je už naprogramovaná
předem. Odcházet bychom měli s příjemným pocitem a účesem, který si zvládneme upravovat i sami. Teprve až druhý den
prozradí, jestli se účes povedl, nebo ne.

HORKÉ TRENDY V BARVENÍ
Nové kadeřnické trendy jsou hlavně o barvách. Do vlasů se
vrátilo tónování a pastely, místo oblíbeného melíru je žádaný contouring, který vychází z tvaru obličeje a podle potřeby ho zesvětlením rozšiřuje a ztmavením zužuje. Letošní
barvou roku je „living coral“, tedy sytě korálová, ale budete
in i v barvě zrzavé, jahodové blond či růžově zlaté. Anebo si
opravdu troufnete na oranžovou? Jestli divoké korálové odstíny nejsou nic pro vás, nevadí. Určitě si vyberete mezi jemnými melíry nebo se vám zalíbí medové bronde, což znamená
ani hnědá, ani blonďatá. Celá hlava je promelírovaná a hnědá
přechází v blond a naopak. Jde o dokonalý poměr barev, který
nenazvete ani blond, ani hnědou. Příkladnými představitelkami tohoto stylu jsou Jennifer Aniston a Jennifer Lopez. Dámy
vědí, že tenhle styl omlazuje, a proto se ho drží už několik
let. Pořád ještě je aktuální také barvení vlasů ve stylu ombré,
i když se trochu změnilo. Přechody jsou mnohem plynulejší
a spíš v případě přechodu z tmavých vlasů k nějaké barvě
blond se snaží dosáhnout efektu, že se nejedná o barvu, ale
vlasy vám vybledly ze sluníčka u moře. Další metodou barvení
je balayage, což ve francouzštině znamená zametání a věrně
vystihuje podstatu práce kadeřníka. Ten vezme pramínek vlasů a barvu na něj nanáší pohybem připomínajícím zametání.
Vynechává se i tradiční balení vlasu do alobalu, proto je celý
postup pro vlasy i znatelně šetrnější. Díky správné aplikaci se
barva do vlasů dostane nerovnoměrně. Výsledný efekt působí
velmi jemně a trochu nedbale, což je žádoucí.

DLOUHÉ NEBO KRÁTKÉ VLASY?
Ačkoliv jsou dlouhé vlasy už odnepaměti jedním ze symbolů ženskosti, poslední trendy udávají zcela odlišný směr.
Celebrity začaly své vlasy zkracovat. Diana Kruger, Selena Gomez, Katy Perry, Mila Kunnis a mnoho dalších celebrit jsou živoucím důkazem, že žena může být zcela sexy
i v kratším účesu. Přemýšlíte také o razantní změně image
a nevíte, zda by vám kratší účes slušel? Pak vám prozradíme něco z manuálu světových kadeřníků: umístíte tužku vodorovně pod bradu a pravítko pro změnu pod ucho
vertikálně. Průsečík s hrotem tužky ukazuje na centimetry, které si poznamenejte. Pokud je to méně než 5,5 cm,
údajně by vaše tvář měla být ideální pro krátký sestřih
a inspirovat se tak můžete například u hereček Halle Berry
nebo Audrey Hepburnové. Pokud je ale číslo na pravítku
vyšší než 5,5 cm, pravděpodobně by pro vás byl ideální
účes s dlouhými vlasy. Necháte si svoje dlouhé vlasy? Pak
vsaďte na jemné vlny, které jsou velmi trendy. A rozhodně
budete in i v uvolněném drdolu, v takovém, co vypadá, že
už jste s ním jeden den spala. Po obou stranách obličeje
to chce nechat viset pár vytažených pramínků. A budete
hvězda na každé party.

KDYŽ CHCETE VLASY PRODLOUŽIT
Rozhodla jste se pro delší hřívu, ale momentálně máte vlasy
kratší? Dnes už nemusíte čekat, až vám dorostou. Prodlužování vlasů se provádí mnoha metodami. Mnohdy zároveň
dodají vlasům na hustotě. Vše je postaveno na paralelním
principu. Povětšinou se jedná o velmi obdobné způsoby,
které se liší pouze v nepatrných detailech. Podstatný rozdíl,
kterým se od sebe odlišují, spočívá ve spoji, kde se připevňuje pramen vlasů a mezi aplikací buď zastudena nebo zatepla. Univerzálně nejlepší řešení není. Nechte si vše vysvětlit
a poradit, zvažte finanční možnosti a i to, jak dlouho chcete
tuto službu využívat. Jestliže hledáte něco pouze pro občasné použití, pak bude vaše volba zcela jistě jiná, než volba
toho, pro koho jsou dlouhé vlasy smyslem života. V neposlední řadě myslete i na odborné
provedení. V první řadě je
to o zkušenostech dotyčného kadeřníka,
pečlivosti a radosti z dobře odvedené práce. Spíše se doporučují
ta kadeřnictví,
která standardně nabízí více
metod
prodlužování. Z nich vám
odborník
doporučí
to ideální právě pro vás.

Žena může být zcela sexy i v kratším účesu.
Přemýšlíte také o razantní změně image a nevíte,
zda by vám kratší účes slušel?
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V

Většina žen si podvědomě uvědomuje, že se vlasy mají lesknout a hýbat. Když jsou krásné a zdravé, tak to do světa signalizuje: jsem zdravá, žiju zdravý životní styl, a přidává nám to
na přitažlivosti a půvabu. Velmi důležité je, aby vlasy splynuly
s naší osobností a podtrhly ji. Zvolit správnou délku, barvu
a střih si někdo umí intuitivně zvolit sám a nenechává se nikým a ničím ovlivnit. Mnozí z nás si však radši nechají poradit od odborníků. Tedy od kvalitního kadeřníka. Jak ho najít?
Jednoduše. Vybrat si takového, kterého lidi vyhledávají a zůstávají mu věrni. Samozřejmě z renomovaného salonu.

Mořský kolagen | Doplněk stravy | 100% čistý bez přísad

Krásné vlasy

www.incacollagen.cz

Není nad pohodlné a spolehlivé barvení vlasů v kadeřnickém salonu, ale pokud se kadeřník rozhodl vlasy
„pořádně“ odbarvit, zesvětlit a použije proto neúměrně
silnou chemii, může vám kštici hodně poškodit. Naproti
tomu u domácího barvení nemůže k takovému poškození
dojít, protože barvy v drogeriích nejsou dělané na to, aby
vlasy zničily. Při jejich výrobě se počítá s neodbornou aplikací, a proto mají bezpečnostní limity. Naprosto nejhorší
poškození vlasů hrozí u obarvených vlasů, pokud se na ně
nastříká lak a ještě přes něj se použije žehlička. To jsou
největší agresoři, kteří vlasy poškodí tak, že je lepší je nezachraňovat, ale zkrátit a začít pěstovat nové a zdravější.
O nepodařené trvalé snad ani nemá cenu hovořit...

SPRÁVNÝ ŠAMPON
Který si z té obrovské nabídky na trhu vybrat? Profesionálové se přitom shodují, že pokud jste spokojená s tím, co
vám na hlavě vykouzlí váš obyčejný šampon, nemusíte se
za něj stydět a klidně ho dál hrdě používejte. Nejdůležitější
je číst etikety. Protože i ty nejdražší produkty mají v seznamu tu nejdůležitější ingredienci, například arganový olej,
až na nějakém pátém, šestém místě. Před ním jsou uvedené
prapodivné názvy, pod kterými si nic nepředstavíte. Je to
stejné, jako u potravin – čím víc vpředu je látka uvedena,
tím víc jí v šamponu je. A tak, i když za lahvičku zaplatíte
jmění, neznamená to, že je plná účinných látek a nic lepšího pro své vlasy nenajdete. Nejdůležitější je vybrat si jemný
šampon, který vlasy zbytečně nevysuší. Další obecná zásada
je vyždímání vlasů před nanesením kondicionéru. Tak budete mít jistotu, že bude pracovat, jak má. A před vysoušením
nebo žehlením vlasů zase nezapomeňte na ochranný sprej
nebo krém. Možná máte vsugerovanou představu, že šampony vlasy vysušují, takže čím častěji si je budete mýt, tím
hůř pro ně. Jenže mnohem horší je pro ně fénování a jiné
tepelné úpravy. Takže i když si vlasy myjete každý den, ale
pak je necháte uschnout jen tak na vzduchu, můžete být
v klidu. Dávejte si jen pozor na to, abyste používala dostatečně jemný šampon s esenciálními oleji.

KONDICIONÉRY A MASKY
Kondicionér není jen k tomu, aby se vám vlasy dobře rozčesávaly a byly hebké na dotek. Šampon vlasy zbaví nečistot,
ale až kondicionér je pak ta správná výživa pro vlasy. Není
radno ho vynechávat, protože dokáže každý vlas zatáhnout,

Možná máte vsugerovanou
představu, že šampony vlasy
vysušují. Jenže mnohem
horší je pro ně fénování
a jiné tepelné
úpravy.
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a tím zajistit, aby byl odolnější. Maska vlasy hloubkově vyživuje, dodává potřebné vitamíny, vlas posiluje a podporuje v růstu. A jakou si vybrat? Nechte si poradit od kadeřníka, který zná typ vašich vlasů. Určitě nic nezkazíte, když si
pořídíte regenerační a vyživující masky. V zimě bojují proti
lámavosti, v létě dodávají vlasům hydrataci. Používejte je
jednou až dvakrát týdně, častější používání by mohlo vlasy
spíš zatížit, než jim prospět. Nejdůležitější je však produkty
pečlivě vypláchnout z vlasů!

NEZAPOMEŇTE NA KOLAGEN
Sebelepší vlasová kosmetika ovšem mnohdy není všemocná, a to, co si slibujeme po přečtení lákavého obalu výrobku, se zdaleka nepodobá našim „dredům“ po každém
umytí vlasů. Tyto starosti trápí většinou ženy s delšími vlasy, které se jim pak lámou a třepí. Tento problém může
pomoci vyřešit kolagen, který je základem pokožky, vlasů
a nehtů. Aby ovšem dobře fungoval, je třeba dbát na kvalitu kolagenu, jeho původ a čistotu. Je zapotřebí užívat
100% čistý mořský kolagen, který je velmi podobný tomu
lidskému. Měl by být bez přísad a s dobrou biologickou dostupností – Bio-Aktivní. Na trhu je zákazníky ověřený ryze
český výrobek, který splňuje všechna kritéria. Důležité je
pochopit, že organismu (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

KERATINOVÁ REKONSTRUKČNÍ KÚRA
Pokud dojdete k okamžiku, kdy jsou vaše vlasy bez lesku,
padají vám a už od poloviny délky se třepí, nastal čas pro
jejich revitalizaci. Jednou z možností je moderní keratinová kúra. Skládá se většinou z více přípravků – šampon,
kondicionér, maska, spreje... Kúru je vhodné pravidelně
opakovat. Ideální stav je, když dosáhnete bodu, že vám
stačí udělat keratinovou kúru jedenkrát za měsíc až dva.
Mezitím můžete používat běžné regenerační přípravky.
Většina kadeřnických salónů dnes už keratinové procedury
nabízí a můžete tudíž využít jejich služeb anebo si balení
koupit na doma.

TEKUTÉ KRYSTALY
Tekuté krystaly získávají na oblibě čím dál víc. Jedná se nejčastěji o olejový přípravek na bázi silikonu, který se nanáší
do vlhkých nebo suchých vlasů. Pro větší efekt tekutých
krystalů je nenanášejte až k pokožce a ke kořínkům. Vlasy
se pak můžou mastit. Nanášejte je na konečky a do celé
délky vlasů. Vyzkoušejte, kolik kapek můžete použít
do vlasů, abyste si je moc nemastila. Krystaly vám ulehčí rozčesávání, vlasy budou pružné, lesklé a často vám
i „slepí“ rozdvojené konečky.

VLASY ROZČESÁVÁTE OD KOŘÍNKŮ
...a navíc mokré! Když jsou vlasy namočené, jsou náchylnější k poškození. Pokud je začnete navíc rozčesávat od kořínků, asi si umíte
představit, kolik jich zpřetrháte. Tohoto zlozvyku se

INZERCE

PROFESIONÁLNÍ BARVY
KONTRA DOMÁCÍ SVÉPOMOC

Ženami ověřený kolagen,
který opravdu funguje

www.incacollagen.cz

Kulmy a žehličky se
vyplatí vybírat pečlivě.
Vhodné jsou ty, které
pracují při nižších
teplotách.

JEZTE VÝŽIVU PRO VLASY
Péče o vlasy není jediným faktorem ovlivňujícím jejich vzhled.
Velkou roli hrají také hormony, věk a genetické dispozice –
ale s těmi bohužel nic nezmůžeme. Zaměřte se proto na to,
co ovlivnit můžete – na svou stravu! Abyste se mohli pyšnit
krásnými vlasy, myslete na vyvážený, zdravý a pestrý jídelníček
s důrazem na vysoký podíl bílkovin, zdravých tuků, vitaminů,
minerálů i vody! Není náhodou, že se do pleťových krémů

Co se týče péče po létě, určitě je hlavním tématem hydratace (vlasy jsou často poškozené sluncem, mořskou vodou se
solí, vodou z bazénu s chlorem – občas dokonce i některé
obarvené vlasy mohou v reakci s chlorem chytnout zelenkavé odstíny, vlasy jsou polámané – často si je kvůli pocení
sepínáme do culíků a drdolů, častěji si je myjeme). Je tedy
třeba vlasy vrátit do jejich původní – zdravé – formy.
V posledních letech je super novinkou tzv. čistící šampónní
ošetření se solí. Pravidelná aplikace přírodního peelingového šamponu obsahující sůl odstraňuje z pokožky hlavy odumřelou kůži a přebytečný kožní maz. Šampon hloubkově

Jak pečovat o vlasy po létě
čistí vlasy a efektivně odstraňuje zbytky silikonu, minerálů
a produktů stylingu. Určitě nedoporučujeme míchat doma
šampon a sůl, ale koupit profesionální šampon se solí nebo
navštívit kadeřníka, který takové ošetření může udělat.
Dalším krokem je samozřejmě kvalitní šampon a kondicionér a třeba i maska – odborníci doporučují použít
profesionální vlasovou kosmetiku spíše než kosmetiku
z drogerie, protože je vyvinutá pro profesionály a výrazně kvalitou převyšuje spotřební drogistické zboží. Hodně
teď frčí přírodní vlasová péče – šampony bez sulfátů, silikonů a další chemie, netestované na zvířatech. Po létě je
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i vlasové kosmetiky přidává například olivový olej. Extra panenský olivový olej si přilévejte do čerstvých salátů, ale rozhodně ho tepelně neupravujte. „Olivové“ spektrum mastných
kyselin dokáže s vlasy i pletí hotové zázraky. Pro vlasy je nesmírně důležitý vitamin C, který najdete ve spoustě druzích
ovoce i zeleniny. Aby se vám vlasy nadměrně nemastily, přidejte si do ranní kaše semínka ze slunečnice a několik mandlí.
Obsahují totiž vitaminy B2 a B6 i minerál zinek – tyto látky
jsou pro vlasy klíčové. Omega 3 nenasycené mastné kyseliny,
obsažené v tučných mořských rybách, ořeších a semenech, zabraňují vypadávání vlasů, krásně je vyživí a vlasy pak budou
neskutečně lesklé. Pro vlasy jsou zdravá i vejce. Proteiny, zdravé tuky, železo, vitaminy B5 a B12, to jsou vlasová esa, která
vejce skrývají v rukávu.

třeba vybírat péči, která vlasy rehydratuje a vlasové vlákno co nejvíce opraví a zpevní.
Pokud jsou vlasy opravdu hodně poškozené, tak je vhodné
zajít do salonu na salonní ošetření obnovující kúrou, tzv.
plexem. Jedná se o ošetření speciálními produkty, které jsou
vyvinuté na jedinečné technologii, která je schopná opravit
poškozené vlasové vlákno, především tedy jeho rozbité disulfidové vazby. Nejedná se o výplň vlasového vlákna, ani
o jeho obalení, ale o opravu na molekulární úrovni. Po tomto salonním ošetření je třeba používat domácí léči, která
vlasová vlákna bude nadále udržovat v té nejlepší kondici.
Určitě bychom se s příchodem podzimu a chladnějšího počasí, větru a deště neměli bránit pečujícím bezoplachovým kondicionérům nebo olejům. Při aplikaci je důležité myslet na to,
že většina těchto produktů se aplikuje nejlépe na mokré vlasy a to od délek až po konečky, ne ke kořínkům.
Po létě může být barva trochu unavená, vyšisovaná – místo
dalšího chemického poškození barvou je možné použít tzv.
vyživující masky s barevnými pigmenty. Ty vlasy nejen vyživí
a rehydratují, ale dodají jim i krásnou barvu bez poškození.
Vydrží několik umytí (čím světlejší podkladová barva vlasů, tím
déle) a najdete je jak v tradičních hnědých, měděných a blond
odstínech, tak i v azurově modré, třešňové nebo levandulové.
Extra tip: Zkřehlé vlasy se šetrně rozčešou bez jakéhokoliv
dalšího poškození, pokud použijete speciální vlasový kartáč
na mokré vlasy a vlasy češete ihned po nanesení kondicionéru. Poté až opláchněte.
INZERCE

zbavte co nejdřív a uvidíte, že rozčesávání bude snazší, když
začnete u konečků a budete postupovat směrem k hlavě.
Pokud bojujete se zacuchanými vlasy po každém mytí, pořiďte si speciální hřeben s měkkými bodlinami, se kterými to
půjde snadněji.

Kouzlo Itálie v jediné
malé lahvičce exkluzivně
na Bezvavlasy.cz
Milujete kosmetiku a dokážete ocenit opravdu unikátní
vůně? Hledáte něco výjimečného a jste znuděna nabídkou
v obyčejných drogériích? Pak je načase poznat italskou
značku TMT Inca Oil!
Právě Pandora Oil je jeden z nejoblíbenějších přípravků značky
Inca Oil. Tento unikátní olejíček obsahuje výtažky ze semínek
vzácné rostliny Sacha Inchi a dokáže se až zázračně postarat
o sametově hebkou pokožku i zdravé vlasy. Starodávní Inkové
z Peru byli první, kteří objevili blahodárné účinky oleje z této
rostliny. Dodnes je v kosmetice hojně používán pro svůj vysoký
obsah omega kyselin, minerálů, vitamínů a antioxidantů.
Olejíček je velmi příjemný a na vlasy stačí použít tu nejmenší
kapičku. Nejlepší je ho nanést do délek a konečků mokrých
vlasů po použití a vysušení jsou pak vlasy nádherně hebké. Lze
ho použít i po stylingu – suchým vlasům dodá lesk a zbaví je
krepatění. Olejíček ze semínek rostliny Sacha Inchi je naprosto
jedinečný. Vlasy po něm nejsou mastné a jsou extrémně
vyživené a hydratované.
Tento zázračný olejíček bez parabenů najdete exkluzivně
na wwww.bezvavlasy.cz. Kromě produktů Inca Oil zde najdete
i širokou nabídku další profesionální vlasové kosmetiky
za bezva ceny!

Profesionální vlasová kosmetika za bezva ceny

Produkty Inca Oil zakoupíte na www.bezvavlasy.cz

Foto: Shutterstock.com
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BRÝLE

JAKO ŠPERK
I POMOCNÍK
BRÝLE POTŘEBUJE K ŽIVOTU
OD URČITÉHO VĚKU VĚTŠINA
Z NÁS. DÁVNO UŽ NEJSOU
STRAŠÁKEM, KTERÝ ZMĚNIL
NÁŠ OBLIČEJ K NEPOZNÁNÍ.
NAOPAK. PŘI DOBRÉM VÝBĚRU
JSOU SKVĚLÝM DESIGNOVÝM
DOPLŇKEM, KTERÝ DODÁ OBLIČEJI
NA ZAJÍMAVOSTI.
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1. TVAR OBLIČEJE
Tvar obličeje ovlivňuje nejvíc, jaký typ brýlí vám sedne. Základní
rozdělení obličejů počítá s pěti různými typy. Jakmile určíte ten
svůj, je pak jednodušší vybírat správný styl brýlí pro vás.

OVÁLNÝ OBLIČEJ
– delší a užší než ostatní typy. Horní a spodní část obličeje je
stejně široká.
Máte oválný tvar obličeje? Gratulujeme! Hodí se k vám téměř
všechny typy brýlí. Můžete si vybrat. Pokud chcete zjemnit
rysy, sáhněte po kulatých obroučkách. Naopak s hranatými
docílíte vyšší tvrdosti. Fantazii se meze nekladou. Vyzkoušejte
i atypické tvary.

KULATÝ OBLIČEJ
– přibližně stejně široký jako dlouhý.
Lidé s kulatým obličejem mohou výběrem správných brýlí svůj obličej prodloužit. Brýle bez obrouček nebo jen s tenkými jsou ty
pravé pro vás. Určitě vybírejte z hranatých skel. Kulaté totiž příliš
zaoblí již kulatý obrys vašeho obličeje.
Vhodné budou také hranaté brýle, které se zužují směrem dolů.

HRANATÝ OBLIČEJ
– dlouhá a úzká tvář. Obdélník je ohraničen čelem a bradou.
Pro hranatý obličej jsou vhodné brýle bez obrouček nebo jen úzké
obroučky. Na rozdíl od kulatého obličeje jsou pro něj vhodná
oválná a kulatá skla, ty totiž jakoby rozbijí geometrické tvary vašeho obličeje. Hranaté brýle nejsou vhodné, protože by přidávaly
vašemu obličeji na drsnosti.

TROJÚHELNÍKOVÝ (SRDCOVITÝ) OBLIČEJ
– širší čelo se zužuje směrem dolů ke špičaté bradě.
Nevybírejte si příliš barevné brýle. Ke zúžení čela je vhodné nosit
oválná a kulatá skla. Asymetrické tvary nejsou pro vás, raději příliš
neexperimentujte.

HRUŠKOVITÝ OBLIČEJ
– tvář je široká a ve spánkové části se
zužuje. Vybírejte brýle, které se rozšiřují v horní části. Nebo ty se silnými
obroučkami. Naopak málo výrazné
brýle vám příliš slušet nebudou.

2. BARVY, KTERÉ
VÁM SLUŠÍ
Nejen podnikatelky, ale už i další
ženy a muži chodí na konzultaci Barevné typologie. K čemu těch několik
hodin je? Zařazení do určitého barevného typu (kontrastní nebo tlumené
jaro, léto, podzim nebo zima – 8 základních typů) vám zodpoví otázku,
jaké barvy obrouček byste si měli
vybrat. Pro ty, kteří mají cit na barvy,
tento kurz není vůbec třeba. Zkuste
si i bez určení barevného typu všímat,
ve kterých barvách více vynikáte.
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3. VELIKOST DIOPTRIÍ
Proč by velikost dioptrií měla ovlivnit typ brýlí? Pokud máte větší
počet dioptrií, brýlová skla jsou velmi silná. Proto se třeba nedělají typy brýlí bez obrouček, protože by těžká skla konstrukce
neunesla.

4. VLASTNÍ POCIT A RADA NEZÁVISLÉ STRANY
Na závěr se s novými brýlemi vyfoťte a pošlete je někomu, kdo
vám řekne názor. Zkuste k němu přihlédnout, stejně jako k názoru optika. Rozhodnutí ale bude na vás.

JAK VYBRAT SPRÁVNÉ BRÝLE?
Samozřejmě, brýle především řeší náš zdravotní handicap. Jaké
vlastně potřebujete? V očních optikách budete zasypáni množstvím návrhů a doporučení. Jak se v těchto nabídkách vyznat?
Jednoduše. Určete si své priority a řekněte si, na co chcete brýle
používat.

CHCETE BRÝLE POUŽÍVAT
VÝHRADNĚ NA ČTENÍ KNIH?
Pokud chcete nosit brýle výhradně na čtení, zvolte jednoohiskovou čočku. Jednoohniskové čočky se používají ke korekci
refrakčních vad, kdy se dioptriemi nahrazují nedostatky optického aparátu. Se správnou korekcí vykonává oko všechny přirozené funkce bez obtíží. V případě presbyopie jsou používány
jednoohniskové čočky jako jednozónové. To znamená, že jsou
využívané pro danou konkrétní vzdálenost.

POTŘEBUJETE OBSÁHNOUT
PŘI SVÉ ČINNOSTI TEXT A POČÍTAČ?
Pro ty, kteří potřebují vidět do blízka a zároveň na střední vzdálenost, jsou vhodné degresivní brýlové čočky (kancelářské).
Umožňují pozorování v zónách na střed a do blízka. Zrak je podporován tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení. Na konci pracovní doby budou vaše oči uvolněné a celý den u počítače
prožijete bez zbytečné zátěže.
Potřebujete univerzální brýle, protože jste aktivní člověk, čtete,
řídíte auto, pracujete na počítači a nechce se vám neustále hledat brýle pro každou tuto činnost?
Pokud jste na tuto otázku odpověděli ano, pak jsou pro vás
vhodné progresivní brýlové čočky.
V některých případech se setkáte
i s nabídkou čoček multifokálních.
Nejde o jinou nabídku, ale jen o používání staršího názvu pro tuto čočku. V každém případě vám budou
vyrobeny progresivní brýlové čočky. Umožňují pozorování objektů
ve všech vzdálenostech plynule bez
skoku obrazu. Z estetického hlediska není předěl mezi dioptrickými
hodnotami vůbec patrný. Jsou nejlepší volbou pro osoby, které potřebují vidět kvalitně na všechny tři
zóny, a to i v případě, že do dálky
dioptrické hodnoty nepotřebují.
Osoba využívající výhod progresivních brýlových čoček může bez
rušení řídit auto, pohodlně vidí palubní desku i navigaci a bez zbytečné výměny brýlí může i číst.

INZERCE
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Jak ale vybrat dioptrické brýle, aby vám slušely?
Důležité je, držet se těchto čtyř kritérií. Brýle, které padnou, totiž
dělají lidi krásnější.

PROGRESIVNÍ

BRÝLOVÉ ČOČKY
Stav zraku se většinou u každého s věkem zhoršuje.
Kolem 40. roku života k tomu dochází dokonce i u lidí,
kteří dosud viděli ideálně. I oni nyní mohou potřebovat
dioptrické brýle na čtení či při práci s počítačem. Lidé, kteří
mají rozdílné dioptrie na dálku a na blízko, potřebují hned
dvoje brýle. Jedny na čtení a druhé na běžné každodenní
nošení. To, jak brýle během dne vyměňují, může
způsobovat další problémy. Právě proto byly vyvinuty
progresivní brýlové čočky, které umožňují dobré vidění
na jakoukoli vzdálenost a ušetří vám střídání jednotlivých
brýlí a neustálé nošení druhých brýlí s sebou.
Progresivní brýlové čočky udržují plnou ostrost vidění,
bez ohledu na to, na co se díváme. To umožňuje práci
do blízka (čtení knihy), práci na střední vzdálenost
(práce na počítači) nebo koukání do dálky (řízení), aniž
byste museli měnit brýle. Progresivní brýlové čočky velmi
dobře kompenzují efekty horší akomodace oka (horší
přeostřování z dálky do blízka), které není schopno
zajistit dobré vidění do dálky i do blízka. V této situaci
oftalmolog/optometrista obvykle diagnostikuje presbyopii,
což vyžaduje každodenní používání brýlí na čtení.
Presbyopie je odborný název pro stav, kdy oko ztrácí
schopnost zaostřovat. Jde o běžný projev u lidí po 40. roce
života. Není to nemoc ani vada zraku. Čočka v oku začíná
v tomto věku ztrácet svoji pružnost a není schopna měnit svoji
lámavost tak, jako dříve. Presbyop například není schopen
číst tak pohodlně jako dříve, protože oko neschopné zaostřit
vytváří rozmazaný nejasný obraz. Počínající presbyopii bude
každý ještě chvíli přemáhat. Pokud nezačneme řešit tyto
drobné obtíže včas, přinese nám to potíže v podobě bolesti
očí, nadměrné únavy z práce do blízka, u citlivějších osob se
může rozvinout migréna.
Pomoc je jednoduchá – pořídit si brýle na čtení, případně
brýle, které vám zajistí zrakový komfort při všech aktivitách.
JAKÉ BRÝLE SI POŘÍDIT
V očních optikách budete zasypáni množstvím návrhů
a doporučení. Jak se v těchto nabídkách vyznat?
Jednoduše. Určete si své priority a řekněte si, na co chcete
brýle používat.

58 CM

8M

65 CM

45 CM
78 CM

Chcete brýle používat výhradně na čtení knih?
Pokud chcete nosit brýle výhradně na čtení, zvolte
jednoohniskovou čočku. Jednoohniskové čočky se
používají ke korekci refrakčních vad, kdy se dioptriemi
nahrazují nedostatky optického aparátu. Se správnou
korekcí vykonává oko všechny přirozené funkce bez obtíží.
V případě presbyopie jsou používány jednoohniskové
čočky jako jednozónové. To znamená, že jsou využívané
pro danou konkrétní vzdálenost.
Potřebujete obsáhnout při své činnosti text a počítač? Pro ty,
kteří potřebují vidět do blízka a zároveň na střední vzdálenost,
jsou vhodné degresivní brýlové čočky (kancelářské).
Umožňují pozorování v zónách na střed a do blízka. Zrak je
podporován tak, aby nedocházelo k nadměrnému zatížení.
Na konci pracovní doby budou vaše oči uvolněné a celý den
u počítače prožijete bez zbytečné zátěže.
Potřebujete univerzální brýle, protože jste aktivní člověk,
čtete, řídíte auto, pracujete na počítači a nechce se vám
neustále hledat brýle pro každou tuto činnost? Pokud jste
na tuto otázku odpověděli ano, pak jsou pro vás vhodné
progresivní brýlové čočky.

Více na: www.grandoptical.cz
Nový e-shop se slunečními brýlemi na www.grandoptical.cz/eshop

Text: Jana Abelson Tržilová, foto: Shutterstock.com
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Nové adrenalinové

SPORTY

ROPE JUMPING, KLENOVA HOUPAČKA, PENDL, SKOKY
Z MOSTŮ, LEZENÍ, SLAŇOVÁNÍ, SLACKLINE, POWERBOCKING,
POTÁPĚNÍ, SJÍŽDĚNÍ ŘEK, HOROLEZECTVÍ, PARATUŠISMUS,
KITEBOARDING, KAJAKÁŘSTVÍ, PAINTBALL, PARAGLIDING...
MOŽNOSTÍ, JAK SI ZVÝŠIT HLADINU ADRENALINU V KRVI, JE
DNES OPRAVDU HODNĚ. STAČÍ SI VYBRAT.
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SKYDIVING A PARAŠUTISMUS
Skydiving zahrnuje aktivity,
při kterých opouštíte vysoko
nad zemí letadlo a před tím, než
otevřete padák, padáte volným
pádem. Právě volný pád je to,
co vám zvýší hladinu adrenalinu
v krvi. Není se čemu divit, že se
jedná o velmi populární sport,
který si užívají stovky tisíc lidí
na celém světě. Mnozí jej přitom přirovnávají k létání bez
křídel. Jaký je vlastně rozdíl
mezi skydivingem a skákáním s padákem? V různých
souvislostech totiž můžete
slyšet termíny skydiving,
seskok s padákem nebo
jen seskok. Mezi těmito pojmy jsou však

velké rozdíly. Skydiver je v podstatě parašutista – padák na konci
seskoku používá k tomu, aby
bezpečně přistál na zemi. Parašutista
po seskoku otevírá padák, aniž by letěl
volným pádem. Narozdíl od skydivera, který
skáče především kvůli volnému pádu.
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LEZENÍ A SLAŇOVÁNÍ
Pokud máte zájem nahlédnout do vertikálního světa, poznat sebe
sama, zkuste lezení po skalách či slaňování. Slaňování patří mezi
tradiční lezecké činnosti a slouží k sestupu v příkrém lezeckém
terénu, který není možné scházet. K této činnosti ale potřebujete kurs a náležité vybavení, bez kterého se na příkrou skálu rozhodně nepouštějte. Rovněž se doporučuje absolvovat odborný
kurs, laický přístup se u tohoto sportu rozhodně nevyplácí a může
skončit i tragicky.

SLACKLINE
Slackline nebo také zkráceně slack je balancování, chození a skákání na popruhu upevněném mezi dvěma body, například stromy.
Na rozdíl od chození na provazu není popruh na slackline natažený napevno, ale je více nebo méně pružný. Počátky této nové
zábavy lze vystopovat do Yosemit, kde si lezci krátili volnou chvíli
chozením po řetězech u místních parkovišť. Existují různé druhy
“lajnů”. Lajny nízko nad zemí, na kterých se dělají zejména tzv.
triky, highlajny natažené několik desítek až stovek metrů nad
zemí, lajny nad vodou nebo extrémně dlouhé longlajny.

POWERBOCKING
Powerbocking je skákání na tzv. skákacích sedmimílových botách,
nový revoluční městský sport, který se neustále rozrůstá o nové
skokany a týmy po celém světě. Jedná se o poměrně mladý sport.
Když si německý vynálezce Alexander Bock nechal roku 1999 patentovat konstrukci skákacích bot powerskip, možná ani netušil,
že tím položil základy nového sportu – Powerbockingu. V zahraničí se pro skákací boty brzy vžilo označení odvozené z vynálezcova jména – Powerbock, nebo zkráceně bocks. Toto označení pak
dalo vzniknout oficiálnímu pojmenování celému sportovnímu
odvětví.

KITEBOARDING
Kitegoarding je moderní atraktivní a velice rychle se rozvíjející sport, který se díky své obtížnosti v začátcích zřejmě
nerozšíří mezi širokou veřejnost. Na druhou stranu se bezesporu bude zvyšovat počet lidí, kteří mu zcela propadnou
a kiteboarding se stane jejich životním stylem. Tento sport je
především o svobodě pohybu, rozumném uvažování a rozmanitosti. V kombinaci se snowkitingem a landkitingem můžete
pokrýt celé roční období a užívat si tak adrenalin celoročně.
Vzhledem k tomu, že kiteboarding je více o technice než
o síle, dostává se čím dál větší oblibě i u křehkého pohlaví.
A co to kiteboarding vlastně je? Nespoutaný pocit volnosti,
dechberoucí rychlost a fascinující skoky vysoko nad vodní
hladinou – to je kiteboarding, někdy také nazývaný kitesurfing. Jde o nejatraktivnější formu kittingu, provozovanou
výhradně na vodních plochách za pomocí draka a tzv. kiteboardu. Jen málokterý sport se může pochlubit tak rychlým
rozvojem a prudce vzrůstající oblibou mezi fanoušky po celém světě. Kdo ale kiteboarding jednou vyzkouší, rychle pochopí proč.

LANDKITTING
Ačkoliv ani zdaleka nedosahuje celosvětové popularity oblíbeného kiteboardingu, patří landkiting mezi rychle se rozvíjející
adrenalinové sporty, a to i v České republice. Oproti svým dalším příbuzným má totiž jednu obrovskou výhodu: Nejste závislí na dostupnosti vodních ploch ani na množství napadaného
sněhu – landkitting můžete provozovat v podstatě kdekoliv
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Češi se stále více pouštějí do tzv. adrenalinových aktivit. A není
se čemu divit. I podle
odborníků je adrenalin
spolu s endorfiny nejlepší drogou. Zkusili jste
si někdy sjet divokou řeku,
skočit bungee z mostu nebo
přímo padákem z letadla? Pokud ano, víte, o čem mluvím.

POJIŠTĚNÍ PRO KAŽDÝ
ŽIVOTNÍ ZKRAT

Pojištění NEON pro těžké životní situace
• vážná onemocnění • vrozené vady
• asistovaná reprodukce • invalidita
• pracovní neschopnost • pojištění hypotéky

a kdykoliv. Jde o pozemní verzi kittingu, kdy se jezdci nejčastěji
prohání na zatravněných plochách, plážích, fotbalových hřištích
nebo např. betonových letištích. Kromě nezbytného kitu se neobejdete bez tzv. mountainboardu nebo buggy (pak se někdy také
mluví o buggykitingu).

za poslední roky rychle kupředu a trh dnes nabízí oblečení, které je lehké, vzdušné, a přitom dobře saje pot. A navíc, hlavně co
se žen týče, splňuje i poslední módní trendy. Sportovní tílko pro
dámy mívá všitou vyztuženou podprsenku, sportovní šortky pro
pány zase všité spodní prádlo.

SNOWKITTING

SPRÁVNÁ STRAVA MŮŽE
ZLEPŠIT SPORTOVNÍ VÝKON AŽ O 30 %
Samostatnou kapitolu při sportovním režimu tvoří jídelníček. Každý by měl ve svém stravovacím režimu dodržovat určitá pravidla
zdravého stravování. Aktivně žijící jedinci a sportovci pak dvojnásob. Zdravá výživa a sport patří bezpochyby k sobě. Sportovní
výsledky jsou závislé nejen na intenzitě tréninku, ale také na zdravém jídelníčku, který tělu poskytne vyvážený poměr všech potřebných živin.

JÍST PĚTKRÁT DENNĚ CO TŘI HODINY

PAINTBALL
Paintball je sport, či zábava, při které je cílem vyřadit protivníka
zasažením kuličkou s barvou vystřelenou z paintballové zbraně.
Jedná se o bezkontaktní adrenalinový sport, při němž je k vyřazení protihráčů používáno zbraní, které střílejí želatinové kuličky
ráže 0,68 palce (1,73 cm). Tyto kuličky jsou ze zbraně vypuzovány
expandujícím stlačeným vzduchem nebo CO2. Kulička je tvořena
pevnou skořápkou na bázi celuloidu, který se používá k výrobě
potahovaných pilulek. Uvnitř obsahuje kulička netoxické, vodou
rozpustné barvivo rozličných barev. Při zásahu cíle skořápka kuličky praská a okolí zásahu je potřísněné barvivem. Tímto způsobem
je zasažený (označený) hráč vyřazen ze hry a odchází mimo hřiště.

A CO SI VEZMEME NA SEBE?
Samozřejmě, co sport, to speciální oblečení, některá pravidla
však platí obecně. V obyčejných šortkách a bavlněném tričku si
můžeme dojít třeba pro noviny, ale na delší sportovní vyžití tohle
oblečení asi nebude to pravé ořechové. Vývoj v této oblasti šel
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Samozřejmě,
co sport, to
speciální
oblečení, některá
pravidla však
platí obecně.
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Pokud se umíte prohánět na snowboardu nebo klasických sjezdovkách, pak pro vás bude nejlehčí způsob seznámení s kitem
tzv. snowkitting. Jde o zimní outdoorový sport, na který si snadno
vytvoříte těžkou závislost – a to nejen díky vyplavenému adrenalinu, ale také pro téměř neomezené možnosti, které snowkitting
nabízí. Všechno, co k jeho provozování potřebujete, je kite a štěstí na dobrý vítr (+ samozřejmě už zmiňovaný snowboard nebo
lyže). Na rozdíl od tradičních zimních sportů totiž nejste vázáni
ani na horské svahy, ani na (často nekřesťansky drahé) vleky. Ideálním terénem pro snowkiting je naopak rovina – zasněžené pláně
nebo třeba i zamrzlá jezera pokrytá sněhem. Do pohybu vás uvede tažný drak za pomoci větru. Protože šňůry ke kitu můžou být
až 30 m dlouhé, je důležité mít kolem sebe dost volného prostoru.
Široké rovné pláně bez překážek a se stabilním větrem ocení zejména začátečníci, zkušenější snowkiteři ovšem někdy upřednostňují členitější horský terén. Kite můžete využít také jako pomocníka, který vás v místech bez vleků zadarmo vytáhne nahoru. Tam
draka jednoduše sbalíte a hurá z kopce dolů.

Nejenom
zdravá
strava, ale i správné stravovací návyky prokazatelně
pomáhají při jakémkoliv sportovním výkonu. „Mezi
správné stravovací
návyky patří jíst
pravidelně 5x denně přibližně co tři hodiny,“ vysvětluje nutriční specialistka
Mgr. Kateřina Šimková.
Sportovci ale vědí, že je rozdíl mezi stravou pro silové sporty
a pro atlety. V každém z případů tělo potřebuje jiné množství
a složení stravy.
„Každému je jasné, že spořádat před sportovním výkonem, a nejen před ním, knedlo-vepřo-zelo nebo svíčkovou
s deseti knedlíky není dobrá volba. Pokud
místo těchto jídel sní sportovec zdravé jídlo, pak jeho sportovní výkon bude podstatně větší. Jeho tělo totiž uspoří
spoustu energie, kterou by jinak
spotřebovalo natrávením tučných nezdravých jídel a tuto
ušetřenou energii pak vynaloží právě na zvýšení
sportovního výkonu,“
objasňuje Mgr. Kateřina
Šimková.

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.

INZERCE

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

Text: Iva Nováková, foto: Shuttesrstock.com a archiv

SVĚT, KDE JE

DOBRO

ODMĚŇOVÁNO

A ZLO

POTRESTÁNO
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PODZIM BÝVÁ OBDOBÍM,
KDY NA NÁS CHMURY ÚTOČÍ ZE VŠECH
STRAN A I TI NEJZARPUTILEJŠÍ OPTIMISTI
OBČAS PODLEHNOU DEPRESI, ČI
ALESPOŇ MELANCHOLII. O STAVECH
MYSLI A TROCHU JINÝCH MOŽNOSTECH
ŘEŠENÍ JSME SI POVÍDALI S JANOU
SMOLOVOU, ŽENOU KTERÁ UMÍ
PRACOVAT S ENERGIEMI…

P

Podzimní období je ve znamení depresí a ztráty energie, obrací se na vás více lidí s tímto problémem?
Ano, v období od října do dubna je každoročně vyšší počet
depresivních klientů a zájemců o výklad karet.

JAKÉ JIM NABÍZÍTE ŘEŠENÍ?
Je to individuální, vždy záleží na problému tázajícího se klienta, některého stačí nasměrovat pomocí výkladu karet, pročistit bloky a přenastavit jejich energii, jiný má potřebu se jen
svěřit a znát názor nezávislé osoby, a pak je tu třetí skupina
klientů, kteří s problémem dlouhodobě bojují, trápí se a neví
jak dál. Těm doporučím návštěvu psychologa či psychiatra,
který určí, jakým typem deprese pacient trpí a poté zahájí
účinnou léčbu.

JAK FUNGUJÍ RITUÁLY,
KTERÉ S DEPRESÍ POMOHOU?
Prioritou v řešení jejich problému je najít příčinu a vybrat tu
nejlepší cestu k řešení následků, což často bývá úzkost, deprese. Rituály a automatická kresba jsou v těchto stavech nejrychlejší a nejšetrnější cestou k nalezení klidu a sebepochopení.
Rituály fungují téměř okamžitě a klientovi se brzy uleví. Skvělým pomocníkem mohou být i bylinky.

JAKÝ JE NEJČASTĚJŠÍ STARTÉR DEPRESE?
Lidé se nejlépe cítí, když mají pocit, že mají svůj život pod
kontrolou. My všichni potřebujeme věřit, že žijeme ve světě,
kde je dobro odměňováno a zlo potrestáno, jak to známe
z pohádek, bohužel je to daleko složitější. Přijít k depresi je
velmi jednoduché, všichni známe ten smutek z nepovedených
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partnerských, ale i rodinných vztahů,
neúspěchů v práci, rozvodů, finančních
starostí, zdravotních problémů a samozřejmě z různých životních a karmických
ran formou tragických událostí.

Úplně nejčastěji jde o bloky z dětství, ty
v nás zůstávají celoživotně, naučený rytmus žití a chyby rodičů, nepochopení,
vztahy v rodině, v kolektivu, strachy z nemoci, sebevědomí, různé emoce, často
řešíme i příjemné věci jako je hubnutí,
krása, různé zlozvyky a ty méně příjemné
vlastnosti jako žárlivost, nedůvěra, agrese, vzteklost. Pročistit jde úplně všechno.
Já osobně jsem za to poznání šťastná.

CO KROMĚ DEPRESE LIDÉ
V TOMTO OBDOBÍ ŘEŠÍ?
Vztahy a vztahy, je to takové věčné
téma. Pak také finance, práci a poslední dobou chodí i více klientů s podezřením na syndrom vyhoření, což je spojené
s dnešní uspěchanou dobou.

Známe to všichni. Pokud se nám blíží
např. dovolená, nějaká příjemná návštěva, rodinná událost, oslava, tak jsme natěšení a vždycky všechno zvládáme lépe.
Stejně je tomu i ve výkladu karet a čekání na budoucnost, vždycky je na co se
těšit, a to je důležité pro každého z nás.

DEPRESE MŮŽE BÝT TĚŽKÝM
ONEMOCNĚNÍM, DOKÁŽETE
I V TOMTO PŘÍPADĚ POMOCI?

JANA SMOLOVÁ

Úplně nejčastěji
jde o bloky
z dětství, ty
v nás zůstávají
celoživotně.

Jsou různé druhy depresí, od těch lehkých až po ty, co mohou pacientovi přivodit závažné chronické problémy. Prvotní je být v kontaktu s lékařem a léčit se, já
ráda pomohu alternativně.

S JAKÝM PROBLÉMEM
POMOCI NEDOKÁŽETE?
Vždy a na všechno existuje řešení, jen najít a pochopit ten
správný směr. Možnosti alternativní léčby nejsou omezené,
pokud správně určíte problém. Nedokážu a nesmím pomoci,
pokud o to klient nepožádá sám.

MŮŽE ČLOVĚK ZCELA ZMĚNIT SVŮJ PŘÍSTUP
K ŽIVOTU? DÍVAT SE NA SVĚT RADOSTNĚJI,
NEPODLÉHAT SKEPSI?

Záleží na mnoha životních faktorech, podle mých zkušeností je to spíš v každém z nás, jak se díváme na svět a jak ho
hodláme prožít. Někteří lidé srší pozitivní slunečnou energií
a jiní mají špatnou náladu hned po probuzení, ovlivňují tím
bohužel ostatní. Důležité je mít ty správné lidi kolem sebe.
To je nejvíc.

CO BYSTE PORADILA ČLOVĚKU, KTERÝ NEDOKÁŽE V NIČEM NAJÍT ŽIVOTNÍ RADOST?
Dortík, knížka, oblečení, jídlo, procházka anebo úsměv veselého dítěte… To jsou zdánlivě maličkosti, ale právě obyčejné
malé věci a potěšení mohou udělat dny hezčí…

JAKÉ BLOKY NEJČASTĚJI U LIDÍ ODSTRAŇUJETE A JAK?
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Rodinou a volnou chvilkou, kdy jsme
všichni nerušeně spolu, kdy máme
na sebe čas a můžeme si jen povídat,
koukat na film anebo si zahrát nějakou
hru. Bohužel na to moc času díky mé
náročné, ale naplňující profesi nemáme. Přesto jsem máma úžasných čtyř
zdravých dětí a mám milujícího manžela. Víc od života už chtít nemohu. Taky
mě dobijí krásné zpětné vazby od klientů, vždycky mě to utvrdí v tom, že
práce, kterou dělám, má smysl.

S JAKÝMI METODAMI
NEJČASTĚJI PRACUJETE?
MŮŽETE JEDNOTLIVÉ
METODY PODROBNĚ
POPSAT?

Především jsem kartářka, duchovní poradce, takže karty
jsou pro mě důležitým a zároveň nejlepším pomocníkem,
ukazují naše pocity, rozhodování, změny, a naši životní
cestu, varují před nebezpečím, špatným rozhodnutím, ale
i špatnou investicí. Dále se věnuji numerologii, která nám
napoví, který den je nejvhodnější třeba na svatbu, poodhalí, co přinesou další roky v životě a kdy máme potkat lásku.
Kyvadlu, automatické kresbě, která dokonale odhalí naše
zdravotní a psychické problémy, očistným rituálům, díky
kterým se můžeme v životě beze strachu posouvat dál tou
nejhezčí možnou cestou.

MOHOU ČLOVĚKU POMOCI
TŘEBA KAMENY, ČI JINÉ PŘEDMĚTY?
EXISTUJÍ VŮBEC DOBÍJEČI ENERGIE?

Velmi silná v tomto směru je příroda, plná vyzařovací energie, která dobíjí, skvělé jsou stromy, lípa, která stojí v každé
vesnici a pod ní se setkávají sousedé i přátelé a společně
doplňují svou energii. Jedle, buk, čím starší je strom, tím
je energie silnější a cítíme se lépe. Hlavně musíme nechat
doma mobilní telefon a užívat si jen tu energii a neuvěřitelný klid. Kameny nás dokážou zbavit negativní energie, ale
je důležité se o ně starat, čistit je pod proudem vody a nabíjet v noci při svitu měsíce a při úplňku. Např. křišťál má
spoustu vlastností jako je pomoc při různých zraněních, nemocech, nebo meditacích a může fungovat i jako talisman.
Křišťál se používá i jako kyvadlo, které nám určí klady a zápory, dosahuje ještě větší energie ve spojení s turmalínem
k posílení energie. Úžasný je i Růženín, Avanturín a Achát.

INZERCE

POMŮŽE ČLOVĚKU, POKUD
MU ZPROSTŘEDKUJETE
NĚJAKÝ VÝHLED
DO BUDOUCNOSTI? DÁ MU
NADĚJI, KDYŽ VÍ, ŽE BUDE LÍP?

JAK SE SAMA
DOBÍJÍTE ENERGIÍ?

OSUDOVÁ CESTA
K LÁSCE

p ra v d i v é p ř í b ě h y

Tisknu se k polštáři a odmítám otevřít oči. Při představě,
že na stejném polštáři spal i Petr, mne příjemně hřeje po
celém těle. Nebo že by to bylo ranním sluncem, které již
zalilo celý pokoj? Víkend strávený s ním v lázeňském městě
byl pohlazením po mé duši. Tak dlouho jsem byla sama…
P řetočím se na okraj postele a váhám se vsáváním. Jsem
tady již třetí den navíc, vyvrtnutý kotník se hojí dobře a majitelka hotelu Berta je dobrou společnicí. Petr se stále neozval. Odjel si pro svého psa, kterého mu odvedla ex-přítelkyně, aby se k ní opět vrátil. Uvidím ho ještě někdy? „Potkáte muže, který vám vrátí slunce do života“ připomínám si
slova kartářky a zatínám pěsti do polštáře. Bude to Petr
Bude to on, o kterém mi kartářka vyprávěla? Úzkost mě
začíná celou pohlcovat. Bořím se zpět do polštáře a smutek
pokrývá mé tělo. Cítím chlad, jako by někdo zatáhnul v
pokoji závěsy a slunce již nemohlo proniknout dovnitř, do
mě, do mé duše. Závěs dostal konkrétní tvar, byl to Petr…

222 703 903*

Vo l e j t e

906 509 109
0900 600 109

ORISIO
Nonstop věštírnu

www.orisio.cz
* VOLEJTE LEVNĚJI S PŘEDPLACENÝM KREDITEM! VÍCE NA WWW.ORISIO.CZ/LEVNE
Hovorné na číslo 906 509 109 je 50Kč/min vč. DPH. max. délka hovoru 24 min. Poskytuje Můj svět, s.r.o., Kolovratská 1, Praha.

Komerční prezentace

SOMAVEDIC?
Jak jsem slíbila, po letní pauze přináším další osobní zkušenost s přístrojem
Somavedic, který stejně jako vloni s námi procestoval kus světa, aby vyladil naši
letní pohodu…

KRÁTKÉ SHRNUTÍ NA ÚVOD
Nejprve ale raději pro ty, kteří nečetli předchozí
články a zároveň vůbec netuší, o čem je řeč, krátké shrnutí a představení přístroje.
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…

VÝLET ZA SLUNCEM
Jak již jsem předeslala s přístrojem jsme se vypravili k moři do Itálie. Pro ty z vás, kteří by to rádi vyzkoušeli, musím vysvětlit, že k Somavedicu existuje
adaptér do auta, do kterého přístroj připojíte a on
vás chrání po celou cestu. Jistě i díky Somavedicu
jsme tedy obě cesty projeli bez kolon, bouraček

a nechtěných zastávek. Bylo by to, jako by nás dobíjel cestou energií, protože můj přítel sám udiveně vstal po deseti hodinách jízdy s tím, že vlastně
po celou dobu vůbec nebyl unavený a mohl tisíc

Komerční prezentace

ŽIVOT V POHODĚ
kilometrů ujet v podstatě na jeden zátah…
Podobně fungoval i Somavedic po cestě, kdy jsme
ho zapojili do zásuvky v apartmánu tak, aby svým
působením pokrýval i okolní zahradu a terasu,
kde jsme nejčastěji pobývali.
Prvním efektem jeho
působení bylo, že
jsme přestali pociťovat

únavu po cestě. Přestože jsme celou noc nespali,
strávili jsme v pohodě celý den u moře, večer vyrazili na procházku a necítili se o mnoho unaveněji, než každý běžný večer. Dalším efektem bylo
zlepšení zdravotního stavu nás všech. Syn vyrazil
na cestu po vleklé angíně, unavený a vyčerpaný během pár dní byl v pohodě a plný energie.
Ale nejen zdravotní efekt je velkou předností Somavedicu. Zhruba po týdnu si začali všichni kolem nás libovat, jaká je letos pohoda, jak se nikdo
s nikým nehádá, děti si hrají a jsou spokojené,
zkrátka, jak to letos zázračně funguje.
Podobný efekt jsme zažili letos i na letním táboře, kam s námi náš oblíbený přístroj také
vyrazil. Všechny stresující situace jsme vyřešili
v pohodě a s úsměvem, během čtrnácti dnů
se nestal jediný úraz, což je v kolektivu téměř devadesáti dětí téměř zázrak. Dokonce
se nedostavila ani ponorka, která obvykle
po čtrnáct dnech s nedostatkem spánku, po
patnácti hodinách na nohách, v uzavřeném
kolektivu lidí, s jistotou přichází. Tentokrát,
stejně jako vloni, nic takového nedorazilo…
Prostě Somavedic přinesl klid a mír do našich
duší… A to samé samozřejmě přeji i vám…

A REFERÁT O MIMINKU NA ZÁVĚR?
A jak už jako pravidelní čtenáři jistě víte, ještě
o jeden zázrak se Somavedic postaral. Má kamarádka pod dlouhých deseti letech neplodnosti
otěhotněla, v současné chvíli ví, že veškeré genetické testy jsou v pořádku a ona čeká zdravé
miminko. Příště už bude možná miminko mezi
námi a na konci téhle pohádky bude zázrak nového lidského života…

Iva Nováková

Foto: Shuttesrstock.com

PRŮVODCE
(NE)ZDRAVÍM

DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA
DOKUD JSME DĚTMI, STARAJÍ SE O NÁS
RODIČE. BOLÍ NÁS BŘÍŠKO, MÁME TEPLOTU,
NEBO JSME JEN NACHLAZENÍ – MAMINKA
JE MOCNÁ ČARODĚJKA A VŽDYCKY VÍ, CO
NÁM POMŮŽE. NEMUSÍME SE NIČEHO BÁT.
JAKMILE DOSPĚJEME, ZAKLÁDÁME RODINY
A PŘEVEZMEME TO POMYSLNÉ OCHRANNÉ
ŽEZLO. BDÍME NAD SPÁNKEM NAŠICH DĚTÍ
A JSME TU PRO NĚ 24 HODIN DENNĚ. A TO
NEUSTANE ANI V DOBĚ, KDY UŽ NAŠE
RATOLESTI DOSPĚJÍ A VEDOU SAMOSTATNÝ
ŽIVOT. NAOPAK SE K TOMU PŘIDÁVÁ
PÉČE O VNOUČÁTKA. JE ALE DŮLEŽITÉ,
ABYCHOM VE VŠÍ TÉ PÉČI O DRUHÉ
A ŽIVOTNÍM KOLOBĚHU NAŠLI ČAS
TAKÉ PRO SEBE.
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Není potřeba žít v hypochondrii a říkat si, že když už je mi
například šedesát, tak určitě začnu mít problémy s pamětí či
klouby. Ale ke každé životní etapě a určitému věku taky patří
různé nástrahy (zdravotní problémy), se kterými se můžeme
potýkat. Dnešní článek je tedy věnován dospělému člověku,
od jeho osmnáctin až do sta a více let. Přehledně a záměrně si
posvítíme na zdravotní neduhy a řekneme si, jak jim předcházet, popřípadě nad nimi vyhrát.

OSMNÁCT AŽ TŘICET LET
Člověk by si řekl, že v tak útlém věku nás nic nemůže bolet. Všemu se zdárně vyhýbáme a jsme zdraví jako rybičky.
Avšak i rybička může plavat bříškem nahoru, pokud je s ní
něco v nepořádku, nebo žije ve znečištěném prostředí. Co
na nás tedy, jako na čerstvě plnoleté a mladé, číhá?
V mladistvém věku si častokrát způsobujeme zdravotní potíže,
aniž bychom to dělali schválně. Například nezdravou rychlou
stravou ve fastfoodech si zaděláváme na žaludeční vředy, které se mohou projevit později. Také často vrcholově sportujeme
a nedbáme přitom na kloubní výživu. Tělo nám to v pozdějším
věku krásně oplatí. To samé platí v případě kuřáků a mladých
lidí, pro které je život jedna velká párty a alkoholová jízda. Játra na ulici později nenajdeme. V rané dospělosti jde spíše o to,
čemu přichystáme půdu na pozdější časy.

BIPOLÁRNÍ PORUCHA

Dle statistik se o sebevraždu pokusí 50 % nemocných a až
20 % tento čin dokoná.

FÁZE MÁNIE
Ve fázi mánie se člověk chová naopak více sebevědomě, až
“přemrštěně”, nesoustředí se, vzroste kreativita a nápady,
zbytečně a nezodpovědně utrácí za malichernosti, má sníženou potřebu spánku.
PŘÍČINA: Lékaři se domnívají, že touto poruchou trpí zejména
lidé, kteří prožili trauma v dětství, byli například zneužíváni,
nebo vyrůstali ve špatném prostředí. Porucha je tak způsobena genetickými vlastnostmi a vlivem prostředí. V současnosti
jí trpí přibližně 1 % populace.
LÉČBA: Podávají se různá psychofarmaka neboli stabilizátory
nálad (thymoprofylaktik, antidepresiva, antipsychotika). Dále
pacienti dochází na psychoterapie, v některých případech je
nutná velmi účinná elektrokonvulzivní terapie (elektrošoky).
Nakonec trpící prochází psychoedukací, která má za úkol dát
pacientovi poznání jeho nemoci – uvědomit si příčiny, dokázat rozpoznat příznaky, ale i následky jeho nemoci, naučit ho
chápat sebe samotného.
PREVENCE: Téměř jako u všech psychických onemocnění je
doporučováno mít dostatek pohybu a fyzické aktivity, dostatečně spát, zdravě se stravovat, konzumovat jód a vyhýbat se
stresu (například nezůstávat ve stresovém prostředí – může jít
o zaměstnání, špatný vztah, apod).

ALERGIE A ATOPICKÝ EKZÉM

DEPRESIVNÍ FÁZE
Trpící bipolární chorobou zažívají hluboký smutek, pesimismus, nedostatek energie, poruchy spánku, plačtivost, ztrátu
zájmu o vše kolem, nechutenství či naopak přejídání se, neschopnost radovat se, apatii, sebeobviňování, nerozhodnost,
pocit viny, sebekritiku.
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ATOPICKÝ EKZÉM
Zcela specifickou formou alergie je atopický ekzém, zánětlivé
a svědivé kožní onemocnění, které postihuje především děti
krátce po narození nebo v prvním roce života, může se ale
objevit i u dospělých.
LÉČBA: Úlevovými léky – Přinášejí úlevu v podobě snížení svědění, silného zarudnutí. Preventivní s protizánětlivým účinkem – tyto léky brání rozvoji alergické reakce, o jejich užitečnosti a vhodnosti rozhoduje vždy lékař – alergolog s kožním
odborníkem.

INZERCE

Avšak jsou zde i choroby, které se projevují právě mezi
15–30 lety našeho věku. Jde o tzv. Bipolární poruchu. Průměrný věk, kdy se tato nemoc začne projevovat, je okolo 21 let,
v nejčastějším rozmezí prvních příznaků mezi 15–24 lety.
V prvním stádiu může být nemoc manická, hypomanická, smíšená či depresivní. Nejčastěji je však depresivní.
CO JE TO BIPOLÁRNÍ PORUCHA – je známá také jako maniodepresivní psychóza, maniakální deprese či maniodeprese.
Dnešní psychologie klasifikuje nemoc jako poruchu, jelikož se
léčí jinak, než monopolární deprese.
Nemoc se zprvu projevuje častými výkyvy nálad, střídá se období mánie a depresivních stavů. Nemocný střídá období manické fáze, které trvá dny, týdny a někdy i měsíce, s depresivním stavem a s nepříznakovým obdobím, kdy je vše naprosto
v pořádku. Bohužel v mnoha případech dochází k ultrarychlému cyklování, kdy pacient vystřídá obě fáze i dvakrát denně
a bezpříznakové období zcela chybí.

Alergie je onemocnění, které nás může zaskočit prakticky kdykoliv. U někoho se projeví v raném dětství, u dalšího až třeba
po třicátém roce. Pokud patříte do skupiny těch, které tohle
onemocnění trápí, nikdy není pozdě začít s chorobou bojovat.
LÉČBA: Boj bude probíhat na dvou frontách. Jednak je zapotřebí
nalézt účinnou léčbu, jednak zanalyzovat prostředí, ve kterém
žijete a zjistit, co je pro vás nebezpečné.
V první řadě bude zřejmě nezbytné přistoupit k preventivním
opatřením – odstranit alergen – např. koberce, záclony, závěsy, kožešiny a jiné zdroje prachu.
Používejte jen výrobky určené pro alergiky, čističky vzduchu, dostatečně větrejte, a ačkoliv je to těžké, nechovejte domácí zvířata
se srstí. Čističky vzduchu rozhodně nejsou žádným přepychem,
pomohou nám k okamžitému zlepšení kvality vzduchu v místnosti, což je vzhledem k tomu, že se v průběhu dne nadechneme až
20 000, velmi důležité. Pokud se nám podaří odstranit cizorodé
částice ze vzduchu, bude náš boj s alergií rozhodně úspěšnější.
Samozřejmě je velmi důležité i dodržování správné životosprávy, dospělí by se měli vyvarovat kouření, děti by se měly
vyhýbat pobytu v zakouřených prostorách.
Samozřejmostí by měl být dobrý antibakteriální vysavač, jenž
nás zbaví roztočů, kteří samozřejmě alergii velmi zhoršují.

Cvičení a bílkoviny jdou ruku v ruce
Bílkoviny se na rozdíl od tuků v našem těle neukládají a proto je
nutné je doplňovat. Díky optimálnímu příjmu bílkovin (neboli proteinů)
si udržujeme svalovou hmotu a budujeme svaly. 20–30 % našeho
energetického příjmu by měly tvořit právě bílkoviny.
Proteinová srdíčka mají vysoký obsah vlákniny, nízký obsah
nasycených tuků a cukru je v nich tolik, abychom vás nepřesladili, ale
aby vám chutnaly. Vynikající volbou bude při sportu i proteinový koktejl.

Fanoušci SEMIX Zdravý život jsou skvělá parta. Rádi soutěží, hodnotí naše produkty a všechno vědí jako první.

Na eshopu www.zdravyzivot.com dáváme ke každé objednávce ZDARMA některou z našich
novinek.

Promašťovacími krémy – Péče o suchou kůži je nejdůležitější.
Pravidelným promašťováním kůže zlepšíme její funkce. Podaří-li
se stav kůže zlepšit pomocí tzv. promašťovacích krémů a mastí,
obyčejně se podstatně zlepší i ekzém. Spotřeba promašťovacích
krémů a mastí při správné léčbě je poměrně velká. Promašťovací krémy vtíráme několikrát denně do zdravé i postižené kůže,
ale vždy jen tolik, kolik se vstřebá. Na kůži nesmějí zůstat výrazně přebytečné nánosy. Pod silnou vrstvou krému nebo masti
se kůže přehřívá, špatně dýchá a stupňuje se svědění. Důležitá
zásada je: čím méně krému a čím častěji, tím lépe. Dobrým pomocníkem bývá mast z měsíčku lékařského. Rostlinné extrakty,
které obsahuje, mají ochranné, zklidňující a regenerační účinky, potlačují zánětlivé procesy
a podporují prokrvování kůže.
Zevními hormonálními léky –
tzv. lokálními kortikoidy – Využíváme jejich rychlý protizánětlivý a protisvědivý účinek.
Neléčí onemocnění, ale pouze
ho zklidňují, a to jen po dobu,
kdy je pacient používá. Používáme je jen v době největšího
zhoršení ekzému a k překonání kritických obtíží. Jakmile
se ekzém zlepší, ihned hormonální lék vysazujeme a vracíme
se k osvědčeným udržovacím
lékům a zvláčňujícím mastem.
Této léčbě říkáme intervalová,
protože hormonální léčbu vždy na několik dnů přerušujeme
a používáme jiný, nekortikoidní lék.

a nechat si udělat testy. Posléze se s lékařem poradit o vašem
jídelníčku. Potravinová intolerance je alergie, která může způsobit i smrt. Samozřejmě při vhodně zvolené stravě můžete žít
zcela normálním životem. V dnešní době už je nabídka produktů tak široká, že i s potravinovou alergií si můžete vybírat.

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
Jednou z nejvíce rozšířených potravinových alergií je laktózová
intolerance. Při intoleranci laktózy náš organismus nedokáže trávit laktózu, čili mléčný cukr. To je způsobeno částečnou či úplnou
neschopností organismu produkovat laktázu, důležitý enzym,
který se obvykle podílí na rozkládání mléčného cukru ve střevech.
Váš organismus není schopen trávit správně mléčný
cukr, a tak se laktóza ocitne
ve střevech ve stádiu, kdy stále kvasí a to s sebou přirozeně
nese trávicí obtíže, jako například zvýšenou plynatost,
křeče a bolesti v břiše, nebo
také průjem. Tyto příznaky
se mohou dostavit už první
půlhodinu po požití mléčného
výrobku a přetrvávat několik
dalších dní. Navíc může při
zrychleném průchodu potravy trávicím traktem docházet
k nižšímu vstřebávání živin,
takže plně nevyužijete všechny
živiny obsažené ve vašem jídle.
Laktózová intolerance se často plete s alergií na mléko, ale
mezi těmito dvěma jsou určité rozdíly. Poznáte je zejména
podle příznaků. Na rozdíl od laktózové intolerance, alergie
na mléko může způsobit i kožní obtíže, jako například kopřivku či jiné, většinou svědivé vyrážky. Často se při alergii
na kravské mléko můžete setkat i s dýchacími obtížemi (například astma, alergická rýma či kašel).
S laktózovou intolerancí vám z života najednou zmizí takové
věci, které byste obvykle brali jako samozřejmost. Ani obyčejné
kafe s mlékem či smetánkou už pro vás nebude samozřejmostí.
Naštěstí už ale existuje řešení. Na trhu již jsou potravinové doplňky, které obsahují laktázu, enzym potřebný k rozkládání
mléčného cukru. Je to právě ten enzym, který lidem trpícím
laktózovou intolerancí chybí, nebo ho není produkováno dostatečné množství. Těmito produkty se toto množství doplní
a umožní organismu, aby mléčný cukr správně strávil.
Stačí si podle toho, jak vysokou laktózovou intoleranci máte,
zvolit správný doplněk a pak už ho jen nosit všude s sebou
a mlsat si s chutí a radostí, co vás napadne!

Po třicítce také dochází
ke stárnutí. Ačkoliv nám
to může připadat brzy, je
to bohužel pravda. Prvním
projevem je například horší
stav paměti.

Jedná se o alergii na určitou potravinu či skupinu potravin, která se projeví skrze imunitní systém. V dětství se tato choroba
projevuje snadněji, zatímco v dospělosti nejsou příznaky tak
viditelné. Mezi nejčastější alergeny patří: vejce, mléko, arašídy
a ořechy, ryby, korýši, některé druhy ovoce a lepek.
Tělo po konzumaci alergenu uvolňuje histamin a další chemické látky. Některé alergie mohou být až smrtelné, jiné se
klidně projeví až několik hodin po konzumaci potraviny. Potravinovou intolerancí trpí přibližně 2,5 % populace.
PŘÍZNAKY: Kýchání, vyrážky na kůži, otoky, zvracení, průjem,
únava, podrážděná pokožka a rýma.
LÉČBA A PREVENCE: Máte-li pocit, že některá z potravin u vás
vyvolává nějaké z příznaků, je vždy lepší zajít si na alergologii
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TŘICET AŽ ČTYŘICET LET
Podle studií je velkým problémem této věkové kategorie snížení naší fyzické aktivity. Tím si zaděláváme na srdeční choroby.
Zatímco do třiceti let způsobuje srdeční onemocnění zejména
kouření a nezdravý životní styl, kdy odstraněním těchto zlozvyků se může zamezit až 60 % těchto onemocnění, po třicítce
je doslova zabijákem nedostatečný pohyb. Pokud bychom se
začali opět hýbat, zabráníme až v 33 % případů vzniku srdečního onemocnění (u starších osob je to pak 24 %). Kdežto, pokud přestaneme po třicítce kouřit, je to preventivní opatření
již jen pro 15 % případů. Velkým pomocníkem v tomto případě
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POTRAVINOVÁ INTOLERANCE

LACTALIN
Chcete se
přestat trápit
s laktózovou
intolerancí?
Chcete se
zbavit bolestí
břicha, křečí
a průjmů?

Chcete se
konečně s chutí
napít mléka nebo
si dát mléčný
výrobek?
Chcete opět začít
žít kvalitní život?

Garance 100% účinnosti díky obsahu laktázy!
3 síly ve 3 balení pro každého dle závažnosti laktózové intolerance.

Koupíte na www.LACTALIN.cz

PROBLÉMY S PAMĚTÍ
Po třicítce také dochází ke stárnutí. Ačkoliv nám to může připadat brzy, je to bohužel pravda. Prvním projevem je například horší stav paměti. Nemůžeme se rozpomenout na jméno
herce, název restaurace a podobně. Někdy jde jen o neschopnost soustředit se, například vlivem prostředí. Ale po třicítce
dochází ke snížení schopnosti mozku vytvářet a uchovávat paměťové stopy. Horší variantou je demence a její různé formy.
Ta zpravidla přichází až v pozdějším věku.
Paměť je na vrcholu okolo pětadvacátého roku našeho života,
poté ji lze již jen trénovat – například čtením, studiem, zájmy.
Prevencí je také vyhýbat se stresu, kouření, nevyvážené stravě
a žít aktivně. Také není od věci volit kvalitní doplňky stravy,
které podpoří paměť a soustředění. Pro zešení funkce paměti
i lepší soustředění je výborné dodávat tělu hořčík. Casto se hovoří o nedostatku vápníku, přestože většinu lidí trápí právě nedostatek hořčíku. V romto případě je ale nutné dobře vybírat.
Ideální formou pro doplnění většího množství hořčíku se zdá být
forma navázaná na malát, která je tělem velmi dobře příjmána
bez nežádoucích účinků. Zvláštní formou hořčíku je pak forma
navázaná na neesenciální aminokyselinu l-threonát, jehož výroba je patentovaná a jako jediná zároveň efektivně proniká i přes
mozkovou bariérou. Může tak působit i přímo v mozku pro zlepšení kognitivních procesů, zklidnění nervů a zlepšení spánku.
Je tomu už tak, že v druhé etapě dospělého života se prostě
chtíc nechtíc musíme hodně hýbat, zároveň relaxovat a dostatečně odpočívat v klidném a nestresovém prostředí. To se však
mnohdy snadněji řekne, než udělá.

KDYŽ NÁS TRÁPÍ KLOUBY
V tomto období se nám také začínají ozývat problémy
s klouby. Nedávný průzkum ukázal, že řada Čechů považuje
opotřebení kloubů a s ním spojenou bolest za součást stárnutí. Málokdo si ovšem uvědomuje, že obtíže mohou začít již
kolem 30. roku, a ještě méně lidí se dokáže vymanit z řady
zažitých předsudků. S péčí o pohybový aparát je třeba začít mnohem dříve a komplexněji, a to od adekvátní kloubní

výživy přes úpravu stravování po vhodný pohyb. Kloubní péče
vyžaduje dlouhodobý přístup, jelikož zázraky se přes noc nedějí. Dopřejte svým kloubům kvalitní kloubní výživu.
Lidé často mívají dojem, že kloubní výživa je určená pouze
pro starší ročníky. Je potřeba si ovšem uvědomit, že opak je
pravdou. S péčí by měli bezodkladně začít zejména ti, kteří
nadměrně zatěžují klouby těžkou fyzickou prací nebo nadváhou, bez ohledu na věk.
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. Musí 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).
3. Musí být hydrolyzovaný, aby měl malou molekulární hmotnost, a tudíž byl vstřebatelný.
4. Samotný 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.

ČTYŘICET AŽ PADESÁT LET
Říká se, že čtyřicítka je v oblasti zdraví zlomovým věkem a měli
bychom tak věnovat více pozornosti sobě samotným, i svému
tělu. Zde už se výčet možných nemocí rozšiřuje, ale také se
rozděluje dle pohlaví. Jsou určitá onemocnění, která trápí více
muže, a jiná, která pozlobí ženy. Takto si je rozdělíme také zde.

VŠEOBECNĚ
Pokud se na tento produktivní střední věk podíváme z obou pohledů, zjistíme, že nás trápí stejná zásadní věc. Po čtyřicítce dochází k hormonálním změnám v těle a snižuje se produkce pohlavních hormonů. U žen je to estrogen a s ním postupná ztráta
menstruace, nedostatek vápníku, snížená plodnost. U mužů pak
testosteron, spojený s úbytkem svalové hmoty a sexuálního elánu.
Jak u žen, tak u mužů můžeme pozorovat horší funkci metabolismu. V této fázi tělo jednoduše nepracuje tak rychle a výkonně, jako dřív. Nedokážeme spálit všechny přijaté

Muži přes padesát let nejvíce trpí rakovinou prostaty.
Jenomže právě teď, před padesátkou, je ten nejlepší čas zajít si
na preventivní vyšetření a začít tento problém řešit.
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mohou být metabolity Pycnogenolu, který představuje dokonalou ochranu por cévní soustavu. Je rovněž nepostradatelnou
součástí v péči o pleť, díky svému působení na elasticitu kůže,
jímž se nemůže pochlubit téměř žádný jiný produkt.
Tak to tak vypadá, že dokud si užíváme ta diskotéková léta, jsme
dostatečně aktivní a v pohybu, ale nehledíme na zdravý životní styl, nepřemýšlíme nad nebezpečností našich zlozvyků. S věkem se umoudříme a častokrát s těmito zlozvyky skončíme, byť
v dobré vůli, ale trochu pozdě. Naopak se však usadíme a kapánek zlenivíme. Prevencí srdečních nemocí je tedy zdravý životní
styl a aktivní život v pohybu. Samozřejmě take příjem patřičných
vitamínů. Ať už je to třeba Vitamín K2, který působí v nekoagulačních dějích, zejména v ukládání vápníku, metabolismu
kostí,cévní soustavě a také jako regulátor vitamínu D. Ten pro
změnu přispívá k udržení normálního stavu kostí a zubů a podporuje také správnou funkci imunitního systému.

Dr. DUDEK – česká rodinná firma
 Ruční malovýroba přírodní kosmetiky s tradicí od roku 1990
 100% přírodní složení bez chemických přísad
 Účinnost a bezpečnost potvrzena dermatologickým testováním

Při výrobě našich bylinných produktů vycházíme z tradičních postupů lidového léčitelství, které se dědí z generace na generaci.
Použité suroviny jsou 100% přírodní a s výjimkou mumia tuzemské. Nepoužíváme žádné chemické přísady a produkty
vyrábíme ručně sami. Blahodárné účinky našich mastí, olejů a balzámů jsou potvrzené nejen dlouhodobými
zkušenostmi konkrétních uživatelů, ale i lékařskými výzkumy.

www.dr-dudek.cz
INZERCE

Kvalitní doplňky stravy
s výsledky
Rádi byste něco udělali pro svou imunitu,
kosti, cévy, srdce a zvýšení energie?
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tuky a ukládáme si je. Pokud tedy člověk nechce tloustnout,
je potřeba hlídat si jídelníček a pravidelně se hýbat. Bohužel
mnohdy ani toto nestačí a je potřeba opravdu “dřít” ve fitku, jelikož tělo nám už neodpouští žádný víkendový zákusek
a nejde to zkrátka dolů tak lehce, jako předtím.
Krom toho můžeme pozorovat první vrásky, které se dost
možná tvoří i z toho, jak zaostřujeme na písmenka v knize či
mžouráme do dálky. Zhoršuje se zrak a s ním přichází nutnost
pro někoho prvních brýlí.
Když se pak připojí ztuhlost svalů po ránu, bolest nějakého
z kloubů, který jsme v mládí namáhali, tak přichází i “krize
středního věku”, jako malovaná. Častokrát jsme právě před
padesátkou náchylní na deprese a jiné chmurné pocity. Dle výzkumu Davida Blanchflowera z roku 2007 se lidé cítí nejméně
šťastní ve věku 46 let, bez ohledu na pohlaví a prostředí.
V tomto období se často také zaznamenávají případy poruchy
imunity, které končí nejen nachlazením, ale i častýmí záněty průdušek a plic. Skvělým pomocníkem je propolisová tinktura. Kloktání roztoku propolisové tinktury pomáhá při bolestech v krku
a nachlazení, inhalace zase při nemocech dýchacích cest a rýmě.
PREVENCE: Je zde zapotřebí hodně optimismu. Musíte se na to
dívat z té druhé stránky. Hypotéka už je z půlky zaplacená. Děti se
brzy osamostatní a možná vám dokonce budou i přispívat na bydlení, pokud zůstanou ze startu pod vaší střechou. Práci v tomto věku má většina lidí stálou, s vydobytou pozicí a postavením.
Někdo prostě vidí sklenici, která je z půlky naplněná vodou jako
poloprázdnou, a jiný jako poloplnou. Co si vyberete vy? V každém
případě jde o věk, kdy přestože budete těmi největšími optimisty,
neměli byste podceňovat první příznaky zdravotních problémů.
Právě teď to můžete “zachytit” a toto období rozhodne o tom,
zda nad problémem mávnete rukou a strávíte později druhou
polovinu života u lékařů, nebo jej budete řešit. Starejte se nejen
o svou kondici a životosprávu, ale klidně si dobrovolně nechejte
udělat různá vyšetření, na která máte již mnohdy nárok zdarma.
Například u žen po čtyřicítce je to mamograf.

OSTEOPORÓZA
PŘÍČINA: S přibývajícím věkem se riziko onemocnění zvyšuje,
každých 10 let života se zdvojnásobí. Dalším rizikovým faktorem je genetická zátěž – výskyt osteoporózy u osob, jejichž
rodiče či prarodiče utrpěli osteoporotickou zlomeninu, je výrazně vyšší. Častá je také osteoporóza sekundární, provázející jiná závažná onemocnění, jako poruchy vstřebávání vápníku, chronická zánětlivá onemocnění, revmatoidní artritida
a mnohé další. I některé dlouhodobě podávané léky kostem
neprospívají – příkladem je dlouhodobé užívání kortikoidů.
PREVENCE: Zádrhelem prevence onemocnění je jeho podceňování. Lidé mají často pocit, že osteoporóza je stav spojený
se stárnutím, a proto ji považují za neškodnou a nevěnují jí
velkou pozornost. Odhalení choroby přitom není nijak složité, a pokud k němu dojde včas, dá se velmi dobře léčit. V tomto směru hraje důležitou roli informovanost pacientek, které
by měly být na riziko upozorňovány v rámci preventivních
prohlídek u praktického lékaře nebo gynekologa.
Dalším důležitým krokem je prevence sekundární, ke které
dochází po osteoporotické zlomenině. Podstatná je v tomto
směru identifikace zlomeniny jako osteoporotické, aby byla
pacientka nadále léčena vhodným způsobem. Mnohdy se
však stává, že po zhojení zlomeniny už není pacientce následná péče věnována. Přitom již prodělaná zlomenina zvyšuje
riziko další zlomeniny dvou až pětinásobně.
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Ačkoli se osteoporóza projevuje až v pozdějším věku, s prevencí
je potřeba začít mnohem dříve. Množství kostní hmoty se zvyšuje do 25 až 30 let věku, poté začíná postupně ubývat. Už v dětství a mládí je tedy potřeba podporovat nárůst kostní hmoty
správnou životosprávou. Ta zahrnuje stravu bohatou na vápník
a vitamín D, především ale dostatek pohybu a vyhýbání se škodlivým vlivům, jako jsou kouření a pití alkoholu. Podobné zásady
pak platí i pro podpůrnou léčbu již propuknuté osteoporózy
či její prevenci ve vyšším věku. Pohybová aktivita v seniorském
věku by měla být volnější a ne příliš zatěžující. Vhodné jsou procházky, relaxační, koordinační, protahovací a posilovací cvičení.
LĚČBA: Pokud se nemoci nepodaří zabránit, nastupuje medikamentózní léčba. Pro ženy v čerstvě postmenopauzálním
období je možnou variantou hormonální terapie, kdy léky obsahující estrogen nahrazují původní stav před menopauzou.

ŽENY
Milé dámy, ačkoliv razí krásné heslo, že žena zraje jako víno,
v oblasti zdraví je potřeba si na to trochu posvítit předem a nenechat nemoc uzrát! Mějte na paměti, že mezi nejčastější příčiny onemocnění u žen po věku 40 let patří obezita. Spolu s ní se
dostavují problémy s dýcháním, cukrovka či zvýšený krevní tlak.

INKONTINENCE
Inkontinence znamená samovolné pomočování se či únik
moči. Nemocí trpí 20 % mužů, ale až 40 % žen. Ve věku mezi
15–64 lety se pohybuje procento onemocnění okolo 5–20 %.
Avšak lékaři zaznamenali fakt, že nemoc se stává obvyklou
u čím dál více mladších žen, například po čtyřicítce. Jde o ženy,
které třeba již rodily. Během těhotenství trápí inkontinence
až 60 % žen, po porodu pak 32 %.
PŘÍČINA: Věk, porodní trauma, obezita, fyzicky náročná práce
(dlouhodobě), špatný hormonální stav v těle, astma a chronický kašel, vazivová nedostatečnost.
LÉČBA A PREVENCE: Inkontinence se léčí různě. Například pomocí chirurgického zákroku – provedením transobturatorní
uretropexe. Úspěšnost je mezi 80–90 %, zákrok trvá přibližně
15 minut a v případě, že nejsou žádné komplikace, odcházíte
na druhý den domů. Zákrokem se provede zavedení polypropylenové nevstřebatelné pásky pod sliznici poševní, pod močovou
trubici. Nehrozí zde poranění močového měchýře. Není-li nutná
operace, zahajuje se léčba konzervativní, která skýtá speciální
cviky na posílení svalů v oblasti pánevního dna. Prevencí je určitě naučit se tyto cviky již ve věku právě po čtyřicítce, zejména
pokud jste dříve rodily. Tento léčebný komplex cviků obsahuje
také správný postoj a držení těla, které má vliv na pánevní dno.
Při konzervativní léčbě lze mnohdy docházet také na podpůrné
cvičení, prováděné pomocí pomocných přístrojů. Celkově pak
pro prevenci platí: nesedejte na studenou zem, dodržujte pitný
režim a po celý život se snažte nenachladit si ledviny. Jak se říká,
meze jsou studené a bedra musí zůstat pěkně v teple. Na trhu
již je také dnes velké množství inkontinenčních pomůcek, které
vám pomohou žít kvalitní život i s tímto problémem.

ONEMOCNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
Štítná žláza může potrápit jak muže, tak ženy. Zmíníme ji však
v sekci pro ženy, jelikož příznaky její disfunkčnosti častokrát
právě dámy přisuzují střednímu věku či tzv. přechodu.
PŘÍZNAKY: Mezi ty nejčastější patří výkyvy nálad, snížená výkonnost a nedostatek energie, vypadávání vlasů, bledá a vysušená pleť, přibírání na váze či časté zácpy.

Anatomicky tvarované vložky
pro lehkou formu inkontinence.
• nový superabsorbent pro maximální bezpečnost,
• ODOUR SYSTEM – odstranění nežádoucích
pachů,
• fólie AIR PLUS – umožňuje pokožce dýchat,
• vyrobeno z dlouhovláknité skandinávské buničiny.
ABENA Light – špičkový poměr kvality a množství.
Chtějte pro sebe jen to nejlepší!

…pečujeme o Vás!

Hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Možnost pořízení v lékárnách
nebo na www.abena.cz/e-shop.

www.abena.cz
INZERCE

LÉČBA A PREVENCE: Snížená funkce štítné
žlázy se léčí hormonální léčbou – tedy medikací chybějících hormonů. Tato léčba může
být účinná, avšak lékaři se shodují, že tomu
tak je za předpokladu zdravého životního
stylu. Prevencí je tedy správná životospráva,
ale i psychická spokojenost a vyrovnanost.
Štítná žláza má totiž schopnost reagovat
na nejrůznější změny, ale i psychické zátěže.
Podle toho, jakoby se, laicky řečeno, rozhodovala fungovat či nefungovat. Rozhodně
tedy není vhodné stresové prostředí.

RAKOVINA PRSU

Ročně je v České
republice
diagnostikováno
okolo 6 tisíc
onemocnění
rakovinou prsu.

Ročně je v České republice diagnostikováno
okolo 6 tisíc onemocnění rakovinou prsu.
Z toho celé 2 tisíce pacientek nemoci podlehnou. Tato nemoc
patří mezi nejčastější zhoubné nádory postihující ženské pohlaví.
Nejvíce ohrožené jsou pak ženy po čtyřicítce.
PŘÍZNAKY A PREVENCE: V tomto případě jsou mnohdy nepatrné
a nemusíte si jich vůbec všimnout. Na prsu si můžete nahmatat
menší tvrdší bulku. Někdy ale není ještě ani hmatatelná. Je tedy
potřeba chodit na preventivní gynekologické vyšetření, kde lékař
provede také kontrolu prsou. Mezi další příznaky patří nesouměrná velikost poprsí, nepravidelnosti bradavek, výtok z bradavek,
pomerančová kůže na prsou, zarudlá kůže, žilky na poprsí a bolest prsou. Dále je vhodné po čtyřicítce zajít na tzv. mamograf,
který může nemoc odhalit i v počátečním stádiu. Pokud je takto
brzy objevena, nemusí pak dojít k rozšíření zhoubných nádorů
do dalších orgánů a částí těla.
PŘÍČINA: U rakoviny prsu, stejně jako u dalších rakovin, není
tak zcela jasná. Lékaři své pacienty spíše kategorizují dle rizikových faktorů a podle toho zahajují léčbu. Díky rozpoznání
faktorů příčin pak klesá také úmrtnost na tuto nemoc.
Jedná se zejména o věk. Čím vyšší věk žena má, tím větší jí
hrozí riziko. Dále je to genetika, neboť 5–10 % onemocnění se
vyskytuje v rodinách, kde již nemoc byla. Jedná-li se o blízkou
příbuznou (matka, dcera či sestra), pak zde hrozí dvojnásobné
riziko. Mezi další rizikové faktory patří přílišná konzumace alkoholu, brzká menstruace (před 12 rokem života), nadměrné
ukládání tuku v oblasti pasu, užívání hormonální substituční
terapie (léky, které doplňují estrogen a nahrazují funkci vaječníku), dále pozdní menopauza (ve věku 55 let a více), ale
také porod prvního dítěte po třicítce.
LÉČBA: Výběr léčebného procesu vždy záleží na tom, v jakém
stádiu se rakovina prsu nachází. Pokud je zaznamenána ihned
při jejím počátku, pak je zde velká šance na úplné uzdravení.
Léčebnými metodami jsou chirurgický zákrok, biologická léčba či chemoterapie a následné lázně pro pacientky.

KLIMAKTERIUM
Nejedná se o nemoc, ale o přirozený proces v ženském těle
mezi 45–50 lety. Snižuje se funkčnost vaječníků, tvorba estrogenu a progesteronu, zastavuje se menstruační cyklus a je zde
menší pravděpodobnost možnosti otěhotnění.
Menstruace je zprvu slabší a kratší, až se její cykly omezí a nakonec zcela ustanou. To nazýváme menopauzou. Věk, kdy
toto období nastane, záleží na vícero faktorech – dědičnost,
geografická poloha, rasa a podobně.
Ženy v tomto životním stádiu mohou trpět nespavostí, nadměrnou horkostí a pocením se, depresemi, závratěmi,
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nesoustředěností, změnami nálad, úbytkem
vody z pokožky (tedy i tvorbou vrásek).
S tímto spojené je také vyšší riziko možnosti následujících nemocí – osteoporóza,
vysoký tlak a cholesterol, obezita, srdeční
choroby, močová inkontinence.
V tomto období by měla každá žena dbát
o svou fyzickou kondici, aktivně se hýbat
a zdravě se stravovat, aby jí nechyběly potřebné vitamíny. V případě zdravotních
komplikací může lékař předepsat léky, které podporují tvorbu ženského hormonu estrogenu. Léky však mohou zatěžovat játra.
Proto se medikují také hormonální náplasti.

MUŽI
Ačkoliv dámy mají přednost, v tomto nemilém tématu zdravotních problémů přenecháme prvenství co se týká počtu záchytu onemocnění mužům.

SRDEČNÍ CHOROBY

Je dokázáno, že mužům po čtyřicítce hrozí kardiovaskulární
onemocnění třikrát více, jak ženám v tomto věku. Bohužel
ve většině případů pacienti sami nevědí, že takovou chorobou
trpí a dozví se o ní, až s prvním infarktem. Je tomu tak, protože nemoc se nemusí nijak projevovat.
PŘÍČINA: Je v těchto případech různá. Hraje zde roli genetika,
zda někdo z naší rodiny trpěl tímto onemocněním, ale také
náš životní styl. Srdeční onemocnění se častěji objevují u lidí,
kteří mají sedavý typ práce, nezdravý životní styl, konzumují příliš tučného jídla, alkoholu, soli, nebo jsou kuřáci. Také
obézní lidé by měli být více na pozoru.
PREVENCE: Je určitě na místě. Jednou za rok by si každý měl zajít
na preventivní prohlídku, nechat si změřit tlak a hladinu cholesterolu v krvi. Dalším opatřením je pohyb, zdravá strava bohatá
na omega3 mastné kyseliny (ryby) a další zdravé tuky. Zbavte se
také zlozvyků, jako je příliš velká konzumace alkoholu a kouření.

RAKOVINA PROSTATY
Pravdou je, že tento problém bychom dle statistik mohli zařadit až do věkové kategorie nad 50 let. Protože právě muži
přes padesát let nejvíce trpí rakovinou prostaty. Jenomže právě teď, před padesátkou, je ten nejlepší čas zajít si na preventivní vyšetření a začít tento problém řešit. Proto si toto
onemocnění ponecháme zde – pro případ, že by někdo chtěl
číst jen svou aktuální věkovou kategorii a zbytek přeskočit.
PŘÍZNAKY: Projevují se pozvolna. Může jít o bolest v podbřišku, potíže s udržením moči či naopak s jejím vyměšováním,
příliš přerušované močení. Ne vždy se jedná o rakovinu, někdy
je prostata jen zvětšená.

PŘÍČINA: V tomto případě je to sama příroda. Ušetřeni zvětšování prostaty jsou jen vykastrovaní eunuchové a muži, kteří
mají vrozenou poruchu přeměny testosteronu. V ostatních
případech je tomu s prostatou tak, že do puberty je malinkatá,
přibližně jako hrášek. Poté se náhle zvětší a setrvá tak po dobu
dvaceti, ve šťastných případech i čtyřiceti let. Po tomto období klidu se prostata opět začne zvětšovat a nepříjemně tlačit
na močovou trubici. Vlivem toho může docházet k infekcím,
poškození močového měchýře, někdy dokonce i ledvin.
LÉČBA A PREVENCE: V tomto případě je cesta nesnadná. Mladý
muž většinou nechodí preventivně na urologii a neví, zda se mu
prostata již zvětšuje či ne. To vše přichází až v pozdějším věku.
Avšak pokud se chcete preventivně chránit, opravdu ještě před
tou padesátkou, zajděte si k lékaři. Ten vám může doporučit
hormonální léčbu. Ta je ovšem vysoce nákladná a většinou se
předepisuje jen v závažných případech zhoubného onemocnění této žlázy. Ve velmi pokročilém stádiu se zvětšená prostata
řeší chirurgickým zákrokem. V případě rakoviny prostaty probíhá ozařování, které okamžitě zabírá. Bohužel se nádor postupem času vrací a posléze mnohdy dochází k odstranění varlat.
To také není 100% účinné, protože ne všechny látky vyvolávající rakovinu (androgeny) jsou uloženy ve varlatech. Varlata
představují cca 95 % úložiště těchto látek. Avšak zbylých 5 %
častokrát stačí k tomu, aby se nemoc znovu šířila.

NAD PADESÁT LET AŽ DO NEKONEČNA
V této věkové kategorii nebudeme již rozlišovat muže a ženy,
jelikož s přibývajícím věkem roste i riziko různých nemocí. Pokaždé tak můžeme zmínit jen přibližný věk, kdy se nemoc dostavuje, a koho více trápí. Platí zde, že zdravý životní styl, méně
stresu, aktivní pohyb a životní optimismus jsou nejlepší prevencí
před všemi chorobami.
Skvělým pomocníkem v tomto období je mumio, které se v Asii
již po dvě tisíciletí používá k posílení organismu, oslabeného pracovním vypětím, psychickou zátěží a stresy, nemocemi a stářím.
Mumio rovněž přispívá k zlepšení obranyschopnosti organismu,
upravuje poruchy trávení i látkové výměny a příznivě působí
i na kožní potíže. Vzhledem k jeho výrazné biologické aktivitě se
někdy doporučuje jako univerzální všelék. Význam mumia však
nespočívá v léčení konkrétních potíží, ale v podpoře přirozených
obranných a nápravných schopností organismu.

RAKOVINA STŘEVA
Na rakovinu tlustého střeva a konečníku trpíme ve vyšším věku nejčastěji. Nejvíce ohroženi jsme ve věku mezi 50–70 lety. Bohužel
většina lidí nepatrným příznakům nevěnuje
pozornost a myslí si, že jen něco špatného
snědli. Nově pak každý rok onemocní 8 tisíc
lidí a 4 tisíce z toho nemoci podlehnou.
PŘÍZNAKY A PREVENCE: Krev ve stolici, pocit neúplného vyprázdnění se, náhlé snížení
hmotnosti, časté zácpy či průjmy, nechutenství, neschopnost udržet stolici či plyny. Rakovinu tlustého střeva a konečníku, která je
u nás velice častá, lze odhalit kolonoskopií.
Toto vyšetření je zdarma jednou za deset let
od věku 55 let. Prevencí a základem jsou zdravé stravovací návyky.
LÉČBA: Klinický onkolog určí léčbu dle stádia rakoviny. Pokud je nemoc podchycena

v začátcích, existuje vysoké procento naděje na uzdravení
se. Většinou dojde k chirurgickému zákroku, kdy se odstraní
zhoubný nádor a okolní uzliny. Není-li to možné či si situace
žádá jiné řešení, provádí se chemoterapie a ozařování. Tím
se docílí zmenšení nádoru nebo úplného odstranění. Občas
se chemoterapie s ozařováním používají také pro odstranění
zbytkových zárodků rakovinových buněk po operaci. Jako vždy
– u každé nemoci platí, že pozitivní přístup a zachování optimismu, i když je to těžké, velice pomáhá v léčbě.

DEMENCE
O paměti jsme si říkali již kolem 30 let věku. Do třiceti let se
mozek rozvíjí a poté, jak kdyby zakrní. Nemůžeme se rozpomenout a už se tak rychle neučíme novým věcem, jak tomu
bylo dříve. Demence je však nemoc, která postihuje lidi zejména ve stáří. Jedná se o závažné onemocnění vlastní struktury mozku. Bohužel jde o většinově nevratný proces.
Alzheimerova choroba – je nejčastějším a nejznámějším typem demence. Zprvu člověk zapomíná krátkodobou historii.
Posléze dojde k zapomenutí základních činností, které děláme třeba denně po celý život, nerozpoznáváme osoby, ani
okolní prostředí. Můžeme také zapomenout, kdo jsme. Člověk trpící touto chorobou je častokrát ztracen, bojí se a je dezorientován. Dochází k poruše řeči, úbytku intelektu a k celkové změně chování.
Vaskulární demence – ta je zapříčiněna v důsledku aterosklerózy mozkových tepen, kdy dochází k nedokrvování mozku.
Paměť celkově oslabuje alkohol, kouření, stres, hormonální výkyvy, nedostatečné věnování se jejímu rozvoji (například málo
četby a zájmu učit se). Na paměť přívětivě
působí také homeopatika, avšak demenci se
přezdívá „stařecká nemoc“. Ta si občas nevybírá a postihuje ve vyšším věku i ty, kteří
prožili život zdravě, studovali a rozvíjeli se.

Do třiceti let se
mozek rozvíjí
a poté, jak
kdyby zakrní.
Nemůžeme se
rozpomenout
a už se tak
rychle neučíme.

Závěrem je třeba říct, že všechny nemoci
mají častokrát stejného jmenovatele. Je jím
stres a nezdravý životní styl. Populace začíná být čím dál více nemocná. A problematika těchto a mnohých dalších onemocnění se
netýká jen starší generace. Nemoc protkává naši planetu a bere s sebou jak děti, tak
mladé dospělé, až po starce. Prevencí na vše
se tak zdá být klidný a vyrovnaný život bez
stresu, zdravá strava, aktivní život v pohybu
a věčný optimismus. Někdy však neuškodí
také opravdu pravidelně docházet na preventivní prohlídky a nepodceňovat zdánlivě
nezávažné příznaky.
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DO LÁZNÍ…
TO, ŽE SE ČLOVĚK POTŘEBUJE ZASTAVIT, CHVILKU
SE NADECHNOUT A USPOŘÁDAT SI MYŠLENKY, TO JISTĚ NENÍ
ŽÁDNOU PŘEVRATNOU NOVINKOU. PRÁVĚ K TOMU ÚČELU NÁM
SLOUŽÍ LÁZEŇSKÉ DOMY A WELLNESS CENTRA. POJĎME SE PODÍVAT,
KAM BYCHOM MOHLI ZA ZDRAVÍM A DOBROU POHODOU VYRAZIT…
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Nejprve ale pár slov k wellness
jako takovému. Wellness je
životní krédo moderních lidí
21. století, kteří vyznávají
zdravý životní styl. Tento pojem znamená celkově vyvážený tělesný i mentální stav
a pochází z anglického spojení
well-being. A jak tohoto harmonického stavu dosáhnout?
Někdo sází na fitness centra,
jiný dává přednost relaxačním
pobytovým programům.
Luxusní wellness nabízejí jak
specializované čtyř i pěti hvězdičkové hotely, tak lázeňská
střediska, vybavená velmi kvalitními wellness centry. Spa hotely
mají velkou nabídku nadstandardních služeb, jako je kosmetika, kadeřnictví, manikúra,
pedikúra a moderní přístrojové
procedury. Důraz se klade také
na výborné kulinářské či kulturní zážitky. Luxusní wellness
pobyty se zaměřují zejména
na exkluzivní wellness, relaxační
a pěstící procedury.

PESTRÁ NABÍDKA
HOTELŮ

Luxusní wellness
pobyty se zaměřují
zejména na exkluzivní
wellness, relaxační
a pěstící procedury.

WELLNESS PROGRAMY
Některé wellness programy se zaměřují na revitalizaci lidského zdraví a mysli, na to, jak se cítit lépe a energičtěji.
Další se zabývají cíli, jako je přestat kouřit, zhubnout, nebo
zahrnují fitness. Mezi tradiční osvědčené wellness kúry
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BAŇKOVÁNÍ
JE PO RIU HIT
Fotky amerického fenomenálního plavce Michaela Phelpse s modřinami po baňkování, kterými se během olympiády udržoval v kondici, obletěly celý svět. Tato několik tisíc
let stará metoda dokáže účinně odstranit bolesti páteře
a pohybového aparátu, zároveň příznivě ovlivňuje funkci
vnitřních orgánů. Baňkování spočívá v přikládání skleněných nádobek na pokožku. Vzduch v baňce se před aplikací zahřeje a vytlačí tlakovou pistolí, což způsobí podtlak. Baňka se poté přisaje na kůži, kterou podtlak vtáhne
dovnitř. To způsobí prohřátí a uvolnění organismu. Dojde
k urychlení krevního oběhu a tělo začne vylučovat škodliviny. Modřiny jsou normální reakcí kůže na baňkování,
nebolí a během několika dnů se samy vytratí.

INZERCE

Wellness hotely nabízejí širokou
a nápaditou nabídku relaxačních
pobytů, ale důležitá je i lokalita.
Co vám budou platné špičkové
služby, když vás bude rušit hučení dálnice nebo se budete z oken
dívat na rozsvícené sídliště. Naštěstí u luxusních wellness hotelů takové nepříjemnosti nehrozí.
Nacházejí se na nejrůznějších
typech míst a lokalit – v lázních,
kde by je člověk čekal asi nejspíše, na malebných historických
místech, ale také na horách. Milovníkům romantiky vycházejí
vstříc hotely ležící zcela na samotě, uprostřed lesů, kde můžete
svůj wellness pobyt spojit s procházkami kouzelným okolím
hotelu a podle libosti využít doplňkový sportovní či adrenalinový program. A pokud se vám podaří objevit wellness hotel,
který své luxusní pokoje vybudoval v prastarých zdech, z nichž
dýchá duch historie, pak bude vaše touha po wellness zážitcích
s luxusním ubytováním a především po romantice uspokojena
dokonale.

řadíme bazén s masážní lavicí
a tryskami, vodním chrličem
a protiproudem, whirpool,
klasické masáže nebo masáže lávovými kameny, finskou
saunu, parní lázeň, solnou jeskyni, fitness přístroje, víceúčelové posilovací věže, běhací
pás – chodník, ergometry, infrasaunu, zábaly a peeling. To
všechno je samozřejmá klasika v takzvaných suchých nebo
mokrých zónách. Velmi známé
a oblíbené jsou také thajské
masáže, ať už tradiční relaxační, nebo olejová, aromatická,
masáž Thai Nirvana, masáže
různých částí těla, Hilot, Shiatsu nebo masáž „čtyř rukou“.
Další oblíbenou procedurou
ve všech wellness a spa provozech patří například i masáž
bylinnými váčky, které se kvůli
různě intenzivnímu „přitiskávání“ horkých bylinných váčků
říká masáž bylinnými razítky.
Znovuobjeveným rituálem pro
detoxikaci a revitalizaci organismu člověka se stala masáž
himalájskou solí. Tato ozdravná procedura dokáže efektivně zbavit člověka bolesti svalů
a zlepšit krevní oběh. Znalci
dokonce doporučují masáž
himalájskou solí jako součást
ošetření zeštíhlujících kúr.
Luxusní procedurou je například i fidžijská masáž horkými mořskými lasturami, které
napodobují plynulý pohyb vln
na mořském pobřeží. Důkladné prohřátí svalstva napomáhá
odstranit bolesti zad a šíje, rytmická masáž navozuje harmonii a klid.

KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE PRO DĚTI
Potíže pohybového aparátu
Onemocnění gynekologická, neurologická
onkologická a kožní
www.lazneprodeti.cz

Lázně Bělohrad a.s., Rašínova 152, 507 81 Lázně Bělohrad
info@lazneprodeti.cz | tel.: 493 767 380

LYMFODRENÁŽ NESTÁRNE

SPA RESORT TREE OF LIFE, LÁZNĚ BĚLOHRAD

Tuto efektivní proceduru, podporující aktivitu lymfatického systému, by měl podstoupit každý, kdo si chce svoje tělo
očistit od škodlivin, které se nám chtě nechtě v organismu
usazují. Je-li lymfatický oběh narušen, dochází k zadržování
toxinů v organismu a s tím spojenému zavodňování. To se pak
projevuje navenek především nežádoucími otoky, zhoršenou
kvalitou kůže, sníženou imunitou. Jsou známy dvě základní
metody lymfodrenáže – manuální a přístrojová (známé kalhoty, v nichž si poležíte).

Spa resort Tree of Life nabízí pohodu a relaxační atmosféru už jen
tím, že leží v malebném městečku uprostřed přírody. Z každého
okna i balkónu hledíte do zeleně a prostorné prosklené kolonádní chodby vás v těchto chladných měsících propojují s barevnou
přírodou za sklem.
Lázně Bělohrad dnes představují ideální kombinací obou
základních směrů českého lázeňství, a to lázeňství léčebného
a lázeňství rekondičního. Ve městě totiž naleznete renomovanou Lázeňskou rehabilitační kliniku a zároveň luxusní Spa resort Tree of Life****. Vzájemná propojenost obou segmentů
přináší odborný terapeutický přístup do relaxační části, do Spa

ZKRÁŠLOVÁNÍ POMOCÍ PŘÍSTROJŮ

Do wellness pronikly i kosmetické přístrojové zákroky, které si můžete dopřát třeba i při pobytu v hotelovém studiu. Jde například
o kavitaci (liposukce ultrazvukem) nebo o tripolární radiofrekvenci, která představuje jemnou a ohleduplnou alternativu k plastickým operacím. Dá se použít na každý typ kůže. Účinky regenerace
kolagenu a odbourání tuku jsou klinicky prokázány. Je to neinvazivní metoda pro vypínání pokožky, remodelaci kontur těla i obličeje. Vyhlazení, zpevnění a regenerace kolagenu pokožky bez
jakýchkoli injekcí, chirurgických zákroků či nutnosti rekonvalescence nebyly nikdy snazší a rychlejší. Zákrok je ambulantní, neinvazivní, bezpečný a naprosto bezbolestný. Je variantou liposukce
– operace na odstranění tukových rezerv. Tvaruje tělo a zmenšuje
obvod na místech, kde má dispozice k ukládání tuků, redukuje
uložený tuk, jemné vrásky, zlepšuje vzhled pokožky zasažené
celulitidou, redukuje “druhou bradu“ a strie. Radiofrekvence je
vhodná pro všechny tělesné partie, na povadlé oblasti na krku
a obličeji, na ochablou kůži na břiše, pažích a stehnech a na místech, na nichž se objevuje celulitida.
Wellness hotely nabízejí ještě daleko širší paletu služeb, záleží jen
na vašem přání. Co takhle romantika ve dvou? Koho by nepotěšilo například privátní gurmánské menu při svíčkách, společná aroma masáž, koupel ve vířivce nebo soukromé chvíle pod jemným
teplým tropickým deštěm… Nicméně my se zaměříme na well
ness procedury v lázeňských střediscích, která svou nabídku mají
obohacenou o procedury s využitím termálních pramenů (např.
suchá uhličitá koupel, speciální bahenní zábaly, inhalace minerálních vod). Když si pobyt zvolíte právě v lázních, vedle relaxu svému organismu dopřejete i léčebné kúry.
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resortu Tree of Life a naopak vysoký hotelový standard do léčebné části, tedy do služeb Lázeňské rehabilitační kliniky.
Spa resort Tree of Life vyhledávají lidé, kteří chtějí pečovat o své
zdraví pod dohledem profesionálů, a kteří mají snahu upravit
svou váhu, stabilizovat svou psychiku a podpořit fyzickou kondici. Procedurální část resortu nabízí celý komplex individuálních
lázeňských procedur, bazén a fitness aktivity. V originálním Organic & Garden Spa objevíte útulnou severskou saunu, sanárium,
parní lázeň nebo kabiny pro tichou relaxaci. Vyzkoušíte prostornou vířivku pod širým nebem, malou finskou saunu a pro nohy
osvěžující Kneippův chodník. Část Beauty Spa vám představí široké spektrum kosmetických procedur.
Lázeňská rehabilitační klinika pečuje o klienty s potížemi pohybového aparátu, bolestmi zad, artrózou kloubů, klienty s Bechtěrevovou chorobou a ty, kteří podstoupili náhradu nosných kloubů.
Lázně léčí i některá neurologická a gynekologická onemocnění.
Základní přírodní léčivý zdroj, kterým je sirno-železitá slatina, se
zde využívá ve formě koupelí, zábalů a obkladů. Nedílnou součástí terapie jsou vířivé, perličkové, přísadové i uhličité koupele, různé druhy masáží (klasické, reflexní, podvodní) a speciální techniky
jako je lymfodrenáž, mobilizační techniky, cvičení s fyzioterapeuty, elektroléčba a další.
Velmi úspěšní jsou v Lázních Bělohrad i s léčbou dětských pacientů. Léčí se zde zejména dívky, které prodělaly zánět slepého střeva, který může v některých případech vyvolat srůsty
v malé pánvi, a proto se preventivně u dívek doporučuje lázeňská léčba. Jsou zde ale i děti s ortopedickými, neurologickými
či kožními problémy.

INZERCE

Do wellness
pronikly
i kosmetické
přístrojové zákroky,
které si můžete
dopřát třeba
i při pobytu
v hotelovém studiu.

Pečujte o sebe v malebném lázeňském resortu
nedaleko Prahy a přijeďte na pobyt.

Léčebný pobyt LIGHT
Délka pobytu: 4 dny / 3 noci
Ubytování:
komfortní jedno nebo dvoulůžkové pokoje
Strava
polopenze, bufetové stravování
Lázeňská péče:
• 1x vstupní lékařská konzultace
• 1x klasická částečná masáž zad
• 1x Calmonalová perlivá koupel
• 1x skupinové cvičení
Cena
• 1x bazén (volné plavání 30´)
pobytu již od
• 1x parafínový zábal na ruce

4.265,- Kč/osoba*

JSTE ZKUŠENÝ
OBCHODNÍ MANAŽER?
Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?
Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

Balíček krásy
Balíček lázeňských procedur, které lze
čerpat během jediného dne.
• základní kosmetické ošetření
• základní střih a styling
Cena balíčku
• masáž hlavy při kadeřnickém úkonu

980, -Kč*

Další nabídku bezmála 20ti týdenních a víkendových
léčebných i relaxačních pobytů naleznete na

www.msene.cz

Více informací na

www.inpg.cz
*/Uvedená cena je včetně
zákonné sazby DPH.

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690

Lázeňský resort nedaleko Prahy.
Lázně Mšené, a. s. • Lázeňská 62 • 411 19 Mšené-lázně
tel.: +420 416 866 007 • e-mail: lazne@msene.cz

ROMANTIKA V LÁZNÍCH MŠENÉ
Slatinné Lázně Mšené nedaleko Prahy úspěšně léčí už 220 let
zejména nemoci pohybového aparátu, a po příjezdu na vás
dýchne nostalgie starých časů. Ohromí vás krásná krajina kolem a pečlivě udržovaný historický vzhled lázeňských budov.
Nicméně ty jsou uvnitř vybaveny tím nejmodernějším zařízením. Snoubí se tu tradice s bohatou nabídkou lázeňských a wellness procedur, kterou ocení i ti nejnáročnější klienti. Velmi
účinná je místní vodoléčba kloubů i páteře, takže doporučujeme například parafínové a rašelinové zábaly nebo plynové
injekce. Vedle medicínské péče jsou ale tyto lázně oblíbené
i pro mnoho druhů wellness pobytů. A když už jsme zmínili
romantiku, právě Lázně Mšené jsou pro ni jako stvořené. Mohl
by vás zaujmout například levandulový pobyt pro dva s aroma
masáží zad, peelingem a různými zábaly, to vše s vůní této byliny. A k tomu balneo procedury podle svého výběru (od bylinných koupelí až po elektroléčbu), sportovní vyžití od bazénu až
po tenis, romantické večeře v soukromí a levandulová výzdoba
vašeho pokoje. Vybrat si ale můžete i jiné vonné procedury:
například rituál Champagne s koupelí v šampaňském, aromaterapeutický rituál královny Kleopatry nebo balíček procedur
Mořský vánek s mořskými řasami a bahnem.

MODERNÍ LÁZNĚ HODONÍN
Pokud máte rádi Slovácko, navštivte chloubu jihovýchodní Moravy – jedny z nejmladších lázní v České republice. Lázně Hodonín příroda obdarovala vlastním přírodním léčivým zdrojem,
a to rozsáhlými zdroji jodobromové solanky, která díky vysokému obsahu jodu a svému složení patří mezi nejkvalitnější jodové vody v Evropě a bývá přirovnávána k vodě z Mrtvého moře.
Má jedinečné preventivní a regenerační účinky. Exteriér lázní
je opravdu moderní, vždyť pavilony nemají více než třicet let.
Určitě oceníte i netradiční tvar pavilonu Bliss Day Spa, který byl
slavnostně otevřen v loňském roce, a připomíná svým tvarem
lotosový květ.
V mladých lázních se můžete těšit na nejmodernější procedury: například na koupel horkým vzduchem v kamenné sauně,
podvodní a reflexní masáže, lokální hibernaci suchým ledem,
inhalování jodových solí rozptýlených v jodové gradovně,
chladovou terapii v kryokomoře, světelnou a laserovou terapii, revitalizační Bemer elektromagnetickou metodu, laserovou péči nebo zážitkovou saunu s exotickým masážním olejem
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z Fiji. Netradičně
jsou
nazvány i některé pobytové balíčky: například Lázeňský
ozdravný
verbuňk,
Hodonínský román pro
ženy, V Hodoníně za vojáčka nebo Aby tělo nebolelo. Když
k tomu připočteme, že zdejší region je proslulá úrodná oblast kvalitního vína, folklóru, rázovitých lidových
tradic a nabízí hustou síť vodní a cyklo
turistiky, rozhodně jde o pobyt, který si
báječně užijete.

RADONOVÝ JÁCHYMOV
Lázně Jáchymov leží asi 21 km severně od Karlových Varů
v malebném údolí Krušných hor. Lázně jsou proslulé léčivou
radonovou vodou o teplotě 29–36 °C, která se přivádí do balneoprovozů v lázeňských domech. Z nich je nejluxusnější
čtyřhvězdičkový hotel Radium palace, který je však momentálně v rekonstrukci.
Nicméně nejnáročnější klienty spolehlivě uspokojí Hotel Astoria, kde byly nedávno vybudovány nové nadstandardní
pokoje. Stravování hostů probíhá rautovou formou ve vlastní restauraci hotelu. Léčebné a relaxační procedury jsou hostům poskytovány v Lázeňském centru Agricola, kde naleznete i aquacentrum, solnou jeskyni, fitness centrum a mnoho
dalšího. Toužíte-li po vysoce zážitkových masážích, zařaďte
do svého programu balíček Top wellness. Obsahuje komplex
exkluzivních masáží včetně ajurvédské Garshan masáže, thajské olejové a anticelulitidové. Když si k tomu přidáte několik
radonových koupelí se suchým zábalem, budete odjíždět jak
znovuzrození. A budete se chtít vrátit…

CELOSVĚTOVÝ UNIKÁT LÉČBY BOLESTI
Pokud vás trápí bolesti zad, objednejte si na doporučení svého lékaře světovou raritu – Jáchymovské krabičky. Na bolestivé místo se přikládá pouzdro neboli krabička, do které se
za pomoci technického zařízení vkládá radiofor – nosič obsahující léčebnou dávku záření. Ten je zde ponechán šest hodin.
Krabička s aplikátorem je přitom uzpůsobena tak, že zářič
není přiložen přímo na kůži, ale je od ní cca 2 cm vzdálen. Tím
je vyloučeno poškození kůže. Ošetření je velmi šetrné, záření
přináší jen užitek, v žádném případě neohrožuje zdraví.

SPA RESORT LEDNICE ****
„Jodová mořská voda je naše hlavní léčebná síla.“
Lázeňské léčebné pobyty v Lázních Lednice využívají k léčbě účinků přírodní jodobromové minerální vody, která je doplňována
rehabilitačním cvičením, různými masážemi a dalšími léčebnými
procedurami. Tato léčba je zaměřena především na pohybový
a oběhový systém, na neurologické nemoci, ale i na gynekologické potíže a stavy po popáleninách. Všechny procedury jsou
poskytovány na základě lékařských doporučení a konzultací.
Původ lednické léčivé vody je z období mladších třetihor (přibližně před 16 miliony let). V této době vzniklo ve střední Evropě
souvislé mořské pásmo čistého mělkého subtropického moře
zvaného Paratethys, které zasahovalo až do Černého moře

INZERCE

V létě Lázně Bělohrad a. s. otevřely nový, moderně vybavený rehabilitační pavilon, který je napojený přímo na hlavní budovu
léčebny. Děti tak nemusí přecházet park, jak tomu bylo doposud. Všechny děti se tu léčí zhruba 4 týdny, některé i v případě
indikace i o dva týdny déle. Nejvíce se dětem líbí slatinné zábaly,
ale samozřejmě také cvičí, hojně odpočívají, využívají horkých
koupelí či plavou v bazénu. Slatinná léčba z Lázní Bělohrad má
bohatou historii a je celosvětově proslulá. Blahodárné účinky
této sirno-železité hmoty, která se těží asi dva kilometry od lázní, objevila už v roce 1888 pruská hraběnka Anna. Slatina vypadá jako „obyčejná“ hlína, je mazlavá a studená. Pacienti ji ale
na sobě mají horkou, aby se rozvinuly její léčivé účinky.
Slatina není ale jediný přírodní zdroj, se kterým se malí pacienti v Lázních Bělohrad setkají. Některé děti se tu mohou
koupat i v tzv. xylopii. Jedná se o africkou dřevinu původem
z Etiopie. Afričané ji používají jako koření i jako dezinfekci
vody. Zde se využívá k léčbě kloubů, svalů i k hojení ran. Působí výborně také na onemocnění dýchacího systému.

LÁZEŇSKÝ HOTEL PERLA – LÁZNĚ LEDNICE
Nejmladší léčebné lázně – Lázně Lednice, hotel Perla – najdete v srdci Lednicko-valtického areálu, zapsaného na seznam
UNESCO. Lázně využívají léčivý pramen třetihorní mořské
vody, tzv. jodobromovou solanku, k léčbě pohybového aparátu, při neurologických a gynekologických nemocích. Jedná
se o jednu z nejkvalitnějších léčivých vod svého druhu v Evropě. Lázeňští hosté jistě ocení komfortní dvoulůžkové pokoje,
možnosti využití bazénu a županu zdarma po celou dobu pobytu. V roce 2019 můžete nově vyzkoušet i exotické masáže,
Thajskou olejovou masáž, masáž horkým voskem či Tibetskou
masáž solnými měšci. Tyto luxusní masáže vám nejen pomohou od bolesti, ale zklidní i vaši mysl. To vše a mnohem více
najdete v lázeňském domě Perla v Lednici.

NAVŠTIVTE LÁZNĚ LIBVERDA
Pokud chcete prožít klidný a pohodový týden, či víkend, zkuste to v tradičním lázeňském komplexu, který leží ve stejnojmenné obci v údolí Jizerských hor v nadmořské výšce 424 metrů. Jde o poklidné místo s příjemným klimatem.
Samotná historie lázeňství je datována od objevení účinků
místních minerálních pramenů, a to již koncem 14. století.
Po rostoucím věhlasu libverdských lázní došlo v roce 1936
k udělení statusu „léčivé lázně“.
Kromě léčebných procedur, které jsou zaměřené na pacienty
s onemocněním pohybového aparátu a dále srdce a krevního
oběhu, je areál lázní vhodný i pro sportovně relaxační pobyty. K relaxaci a rehabilitaci nejen pacientů slouží rehabilitační
bazén umístěný přímo na kolonádě. Nově vybudované well
ness centrum Jizera je příležitostí k celkové regeneraci a odpočinku těla, a to nejen díky krásnému prostředí, v němž zapomenete na problémy okolního světa, ale také pro nabídku
kvalitních wellnesových služeb, kam patří antistresové a regenerační zábaly, masáže, anticelulitidní programy atd.
Díky své poloze a příjemnému klimatu jsou lázně místem
vhodným k realizaci odpočinkové turistiky, případně výletů
do hor prostřednictvím mnoha turistických stezek. Pro aktivní
využití volného času jsou k dispozici tenisové kurty, minigolfové hřiště a v neposlední řadě fitness centrum. V letním období je nasnadě využití blízkých cyklostezek, v zimě naopak
využití běžeckých stop.
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Milovníkům romantiky
vycházejí vstříc hotely ležící
zcela na samotě, kde můžete
svůj wellness pobyt spojit
s procházkami kouzelným
okolím hotelu.
LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART
Lázně Kynžvart se specializují výhradně na léčbu dětských pacientů, a to především v léčení netuberkulózních nemocí cest dýchacích, nemocí kožních, obezity a v neposlední řadě i nemocí
pohybového aparátu a trávicího ústrojí. Léčebné lázně Lázně
Kynžvart jsou jediné lázeňské zařízení v ČR, kde se úspěšně léčí
děti s onemocněním ledvin a močových cest. Snahou je maximálně rozvíjet tzv. lázně „rodinného typu“, to znamená, že se
může současně léčit dětský pacient i jeho doprovod.
Dále léčebné lázně nabízejí také rekondiční a relaxační pobyty
nebo pobytové balíčky sestavené dle přání klientů. K léčbě napomáhají přírodní léčivé zdroje. Klimatické podmínky – Léčebné lázně Lázně Kynžvart jsou jedním ze čtyř lázeňských zařízení
v ČR, které má klimatické podmínky vyhlášené Ministerstvem
zdravotnictví ČR jako přírodní léčivý zdroj. Dalšími přírodními
léčivými zdroji jsou minerální prameny Richard, Viktor, Helena
a Marie, a peloidy. Pramen Richard je velice známá minerální
voda, čirá, příjemné osvěžující chuti. V minulém století byla plněna do skleněných lahví a exportována do celého světa. Byla
vyhlášena jako „výtečná stolní voda“ nejen pro svoji lahodnost,
ale i stálost. Jednou z dalších zvláštností léčebného zařízení je
bazén, který není čištěn chlorem, ale je ošetřován tzv. ozonizací.

HOTEL LÁZNĚ KOSTELEC U ZLÍNA
V okouzlujícím předhůří Hostýnských a Vizovických vrchů se
nachází hotel a lázně Kostelec. Příjemný pobyt si zde mohou
užít hosté, kteří zavítají pouze do hotelu, ale také hosté, kteří
spojí pobyt s lázeňskými službami.
Psal se rok 1742, když kostelecký občan Jan Zbořil objevil
na svém pozemku zázračný pramen, který léčil „otokem a dřením údy stižené a zdravé chránil před onemocněním“. Poté, co
lékaři z Vídně potvrdili blahodárné účinky této minerální vody,
byla panu Zbořilovi odpuštěna jednodenní robota. A šlechtický
rod Seilern-Aspang, který vepsal toto panství do zemských desek
jako své, nechal v Kostelci založit tzv. „panské lázně“ ve stylu
doznívajícího baroka. Ty sloužily nejdříve pouze vrchnosti.
Dnes samozřejmě slouží lázně všem, kteří je potřebují. Léčí se
zde bolesti kloubů, zad nebo krční páteře, mimokloubní revmatismus a další onemocnění. Léčivý pramen s velmi vysokým obsahem sirovodíku je vhodný také pro léčbu kožních onemocnění,
a tak se zde od roku 1997 léčí například atopický ekzém, lupénka
či akné. K léčbě se používá široká paleta procedur – od sirných,
uhličitých či perličkových koupelí, přes rašelinové zábaly, parafínové obklady, různé druhy masáží a plynové koupele v CO2, až
po světelnou terapii, elektroléčbu i léčebnou rehabilitaci.
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a Kaspického jezera. Pro lázeňskou léčbu se jodová voda čerpá
ze dvou vrtů – z vrtu Lednice 5 a Lednice 7 z hloubky 1250 m.
Jodová mořská voda je bohatá na vysoké množství léčivých
solí jódu a brómu při poměrně nízké mineralizaci, a proto je
velmi příznivá pro balneologické využití. Nejvýznamnější složkou, která se při léčbě v Lázních Lednice uplatňuje, je přírodní jód. Ten působí na pojivovou tkáň cévního a pohybového
systému, a proto je využíván při léčbě nemocí cévních, neurologických, při chorobách pohybového systému, revmatických
chorobách, gynekologických potížích, stavech po popáleninách a při léčbě osteoporózy. Má výrazné celkové analgetické, protizánětlivé a lokální hojivé účinky.
Spa Resort Lednice **** nabízí svým lázeňským hostům komfortní ubytování ve 43 prostorných pokojích, 3 apartmánech a luxusním Knížecím apartmánu. Lázeňský hotel je vybaven komplexním balneoprovozem, který poskytuje širokou nabídku léčebných
a relaxačních procedur. Nachází se ve městě Lednice v těsné blízkosti Lednicko-valtického areálu. Tento areál je rájem historických
památek, překrásné přírody a jiných turistických zajímavostí.
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Podzim & Zima
v Lázeňském domě Perla

Dopřejte si příjemný závěr roku...
POBYT NEJEN PRO SENIORY
3 noci od 4 820 Kč/os

LÉČEBNÝ POBYT NA KLOUBY
7 nocí od 7.790 Kč/os

AKČNÍ NABÍDKA:

Při zakoupení pobytu v délce 2 - 3 noci
ZDARMA domácí mátový čaj v baru

Pobyt v délce 4 a více nocí
ZDARMA vstup do sauny

Platí pro pobyty objednané od 23. 8. s nástupem od 1. 10. do 30.11.2019

SPECIÁLNÍ POBYTY:

Svatomartinské hody
2 noci od 4 230 Kč/os

Povánoční pohádkový relax
3 noci od 6.470 Kč/ os

Lázeňský Silvestr v Perle
3 noci od 7.190 Kč / os

Lázeňský dům Perla, Břeclavská 700, 691 44 Lednice
recepce@lednicelazne.cz I +420 519 304 811 I www. lednicelazne.cz

Text: Lucie Holásková, foto: Shuttesrstock.com
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HORKÉ NÁPOJE

– v čem nám pomáhají

A CO TAJÍ?

HORKÉ NÁPOJE KONZUMUJEME ASI VŠICHNI. KÁVA PROVONÍ NAŠE RÁNA,
A DODÁ ENERGII, KDYŽ JE JÍ OKAMŽITĚ ZAPOTŘEBÍ. ČAJE NÁS ZAHŘEJÍ
NA TĚLE I NA DUŠI. ALE UMÍ TAKÉ POVZBUDIT, A ZÁROVEŇ KRÁSNĚ UKLIDNIT.
ČOKOLÁDA POŠIMRÁ NAŠE SMYSLY A ZVEDNE NÁM NÁLADU. KTERÝ Z HORKÝCH
NÁPOJŮ JE VÁŠ FAVORIT A V ČEM JE ZDRAVÍ PROSPĚŠNÝ?
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STARÁ DOBRÁ
KAMARÁDKA KÁVA
Probudíte se do nového dne, ale stále
ještě sníte. Oči se vám zavírají a jste
pomalí. Obléci se do šatů, vhodných
do práce, se zdá jako nadlidský výkon.
Jakmile však uslyšíte zasyčení
rychlovarné konvice, zalijete si
svůj šálek kávy a usrknete první
doušek teplého hnědočerného
moku, který ve vás nastolí pocit
klidu a pohody. Celou kuchyni provoní aroma čerstvé kávy
a přiláká také vašeho, dosud
líně se v posteli povalujícího,
partnera…
Ano, i to s námi dokáže udělat
káva. Dáváme si ji ráno na probuzení, po obědě pro znovu nakopnutí a energii k práci, a odpoledne v kavárně při posezení
s přáteli. Káva je tedy mnohdy
tím jediným, co nás udrží bdělé. Ale je také nápojem, který
spojuje přátelství a nad kterým
již byla prodiskutována nejrůznější témata.
Nic by se ale nemělo přehánět. Káva dokáže pomoci těm,
kteří trpí nízkým tlakem a zvednout
jej na správnou hladinu. Pokud však
vypijete okolo 100 šálků kávy v krátkém časovém intervalu, řekněme během jednoho dne, je dokázáno, že
to bude váš poslední doušek. Počet
šálků se může individuálně lišit, proto
to nedoporučujeme zkoušet. Celkově
pak také lékaři varují před přílišným
pitím kávy. Ano, je to sice do určité
míry užitečný energetický nápoj, ale
kofein ve velké míře škodí našemu
srdíčku. Právě pro tento případ jsou
na trhu dobré bezkofeinové varianty, které neškodí, naopak pomáhají.
Bezkofeinová káva nedráždí a nepřekyseluje žaludek, nezpůsobuje
odvodnění. Varianty obilné kávy díky
betaglukanům působí jako prevence
civilizačních onemocnění, ječmen je
obilovinou, která propívá srdci. Tuto
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Mnozí z vás
možná dnes přepíšou
své denní rituály
a vystoupí ze zajetých
kolejí starého pitného
režimu horkých
nápojů.

Nic by se ale
nemělo přehánět.
Káva dokáže
pomoci těm, kteří
trpí nízkým tlakem
a zvednout jej
na správnou
hladinu.

variantu si navíc mohou dát i děti
a těhotné.
Kofein v menším množství však škodit
nemusí. Právě naopak. Všeobecně se
ví, že takový šálek kávy nás dokáže,
jak se říká, nakopnout. Dodá nám
potřebnou náhlou energii, a to díky
kofeinu. Na co dalšího je ale kofein
dobrý? Především tedy dokáže zvýšit
krevní tlak, rozproudit krevní oběh,
a nastartovat náš organismus.

CO JSTE MOŽNÁ
O KÁVĚ NETUŠILI
Tato informace je více či méně známá, ale věřím, že mnohé z vás překvapí. Když pijete kávu, konzumujete
vlastně džus. Ano, káva, spíše
kávovník, se řadí mezi ovocné
plody. Kávová zrna, jak je již
pak klasicky známe, pochází ze
středu kávových bobulí, a jsou
tak jedlými plody kávovníků.
Další zajímavostí je fakt, který
vychází ze statistik. Podle nich
je káva druhou nejprodávanější komoditou na světě, hned
po ropě, která obsadila první
místo. Není také divu. Káva se
pije snad ve všech zemích i kulturách a existuje vícero druhů
káv, kterými si lze zpříjemnit
den. Mezi ty nejslavnější a nejoblíbenější druhy kávy však
řadíme dva – konkrétně kávu
Arabica a kávu Robusta. Každá z káv s sebou nese ojedinělou chuť a specifickou vůni pro
daný druh. Odborníci je tak
rozeznají již jen podle jejich
aroma. Silná káva Robusta, která má
dvojnásobný obsah kofeinu, tvoří cca
30 % na světovém trhu, a je oblíbená
zejména v Brazílii, ve Vietnamu, v Indonésii a Kolumbii. Větší procento
(70 %) světového trhu pak představuje prodej kávy Arabica. Ta je oblíbená
také u nás, v Evropě.
Ke kávě se pojí mnoho příběhů, tradic
a obyčejů. Zajímavým rituálem vyniká Turecko. Zde může káva dokonce
zapříčinit rozchod. Když v Turecku
nepoctí muž svou ženu šálkem kávy,
znamená to konec vztahu.

JAK NA KÁVU?
Někdy vám káva chutná víc a jindy
ji zas přes nechuť nemůžete ani dopít? Samozřejmě každý z nás má rád
jinak připravenou kávu. Někdo ji miluje oslazenou a s mlékem, kdežto
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Nevyměníte třeba ranní kávu za hrníček čokolády, po obědě si dopřejete kafe, a k večeru se již oddáte jen
uklidňujícímu šálku čaje? Nebo je lepší si dát čaj po ránu na trávení? A co
když vám povíme, že může dodat více
energie, než káva? Mnozí z vás možná dnes přepíšou své denní rituály
a vystoupí ze zajetých kolejí starého
pitného režimu horkých nápojů.
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DÁREK
PRO VÁS

Sleva 25�%
Na všechny produkty
y IPC KOMPLEX
z řady
pro držitele PHARMACARD*

*Bližší informace naleznete na www.ipcgroup.cz/cz/pharmacard
/ /

Vše pro zdraví...

www.ipcgroup.cz

Každý čaj je
jiný a potřebuje
stejně jako každý
člověk osobitý
a individuální
přístup.

ZKUSTE KÁVU BEZ KOFEINU

Káva je dobrý životabudič, pokud to ale
s množstvím přeženete, mohou se pozitiva
přeměnit v negativa. Proto v Itálii, která
patří mezi země kávy, mají velmi populární nápoj Caffè d’orzo (Orzo coffee). Udává
se, že až 30 % Italů si oblíbilo Caffè d’orzo pro každodenní pravidelné popíjení
šálku espressa. Tento nápoj už doputoval
i k nám a je asi nejlepší alternativou bezkofeinové kávy. U nás se tato nekáva, varianta
z praženého mletého českého bio ječmene
prodává již dva roky, seženete ji ve vybraných kavárnách, či bioobchodech.
Běžná bezkofeinová káva je chemicky
upravená káva. Ve většině případů se
k výrobě bezkofeinové kávy používá
tzv. „evropský proces“. Při tomto procesu dochází k odstranění nežádoucího kofeinu prostřednictvím chemických prostředků, konkrétně za pomoci
dichlormetanu. Ten ve vodném roztoku, ve kterém jsou zrna namočená,
odstraní kofein a zrna se pak následně
promyjí, aby se zbavila navázané chemické látky. Bohužel, tento způsob
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není dokonalý a přináší nejen lehce chemický chuťový dozvuk výsledné kávy, ale
také stopové množství těchto látek, které se dostávají do těla.
Existuje samozřejmě také tzv. „švýcarský proces“ přípravy kávy, avšak
ani ten není dokonalý. Tento proces
se sice obejde bez použití chemizace,
ale nedokáže odstranit celých 100 %
kofeinu. Věřme tedy přírodě a nesnažme se „násilně“ dekofeinovat
kávová zrna.

BEZ ČAJE BY BYL
NÁŠ ŽIVOT CHUDŠÍ…

Čaj je samozřejmě rovnocennou alternativou kávy, s možná ještě více pozitivními vlastnostmi. Ne nadarmo je
čaj nejvíce konzumovaným nápojem na světě, hned po vodě.
Čaj je nápoj s tisíciletou historií.
Většinu čajů lze pořídit buď ve formě sypané nebo porcované.
Mnozí však často nedají dopustit na sypanou formu a nálevovými sáčky (nebo chcete-li pytlíky) obvykle pohrdají. Jaké jsou
výhody a nevýhody těchto dvou variant a pro kterou z nich se
rozhodnout?
Sypaný je takový čaj, jehož lístky (květy, plody nebo jiné části rostlin) se prodávají volně. Zákazník si tedy zvolí gramáž,
kterou mu následně prodejce zabalí zpravidla do papírových
uzavíratelných sáčků. Obecně se má za to, že sypaná varianta
je kvalitnější než porcovaná, nemusí tomu tak však být vždy.
Pravdou ovšem zůstává, že u tohoto typu si lze kvalitu snáze
ověřit pohledem nebo přivoněním.
Pro porcované čaje je typické, že je určité množství čajové směsi uzavřeno v samostatných nálevových sáčcích,
což výrazně usnadňuje přípravu (na rozdíl od sypaných, které musíte cedit). Jak jsme již zmínili výše,
obsah nálevových sáčků nemusí mít nutně horší
kvalitu než sypané čaje. Je však pravdou, že drcením čajových listů dochází nejen k rychlejšímu louhování, ale bohužel také rychlejšímu
stárnutí a ztrátě aroma. Doporučujeme proto volit nálevové sáčky jednotlivě uzavřené
v ochranných obalech. Platí také, že čím vyšší
je gramáž jednotlivých čajových pytlíků, tím
lépe.
Na rozdíl od sypaných čajů, které lze zalít
opakovaně, totéž nelze říci
o porcovaných, které lze připravit pouze jedenkrát. V neposlední řadě spolu s čajovými lístky
louhujete také materiál, z něhož je sáček vyroben. Ve většině případů jde o speciální papír, který sám o sobě vylučuje
do nápoje nežádoucí látky, čímž
jej znehodnocuje. Pokud se toho
budete chtít vyvarovat, volte
sáčky hedvábné, které na výslednou chuť nemají vliv. Budete však také muset sáhnout
hlouběji do peněženky.

INZERCE

tzv. opravdoví milovníci kávy toto
nemohou vystát a kávu preferují jen
černou, nejlépe neoslazenou. Ať už
tak či tak, ať už jde o silného turka,
rozpustnou instantní kávu či kafe
z kapslovače, nebo z profesionálního
kávovaru – u vzniku těchto forem káv
by měl být dodržen určitý postup.
Platí zde tzv. Pravidlo 15. Znamená
to, že káva se musí upražit nejpozději
do 15 měsíců poté, co byla sklizena.
Po jejím upražení musí být také do
15 dní umletá a takto čerstvě umletá
káva se musí spotřebovat nejpozději
do 15 minut.
Dále pro ni platí, že voda by při zalití šálku měla dosahovat 90°C. Pokud
kávu zalijete ihned po dovaření vody,
tedy v době, kdy má voda 100°C, vysloužíte si nevítaně nahořklou chuť hnědého moku.

Kávovar
do vaší provozovny
zdarma k zapůjčení
www.rcaffe.cz

Za odběr 12kg kávy z naší nabídky za 1 rok.

JAK POZNAT KVALITNÍ ČAJ
Opravdoví znalci čaje samozřejmě dávají přednost čaji sypanému a velkou pozornost věnují vzhledu jeho lístků. Podle
vzhledu čajových lístků si totiž velice snadno můžeme udělat
představu i o kvalitě čaje jako takového. Obecně zde potom
platí zásada, podle níž jsou lepší ty čaje, jejichž lístky mají svůj
původní tvar, a nejsou tedy polámané. Hodláme-li potom pořídit například kvalitní japonský zelený čaj, měli bychom vybírat takové, u nichž jsou lístky tmavě zelené, mnohdy přecházející až do modré. Bílé čaje se naopak snažíme vybírat tak,
aby byly pokryty jemnými vlásky. Každý čaj má své specifické
účinky a vybere si každý. Ať už ten, kdo nemusí hořkou chuť

čajoven na obyvatele na světě) lze u nás bez problémů zakoupit. Hlavně u přímých dovozců, kteří zásobují kromě jednotlivců většinu hlavně těch kvalitních čajoven. Patří mezi ně
i někteří majitelé čajoven.

SPRÁVNÝ NÁLEV
Každý čaj je jiný a potřebuje stejně jako každý člověk osobitý
a individuální přístup. V zásadě se čaje dělí, ty ortodoxní na více
nálevové a méně nálevové. Ostatní na ty, jež se s něčím louhují,
případně vaří. V principu se více nálevový čaj dělá vždy do malé
nádoby – konvičky či sléváčku, právě proto, že poskytne větší
počet nálevů a není zapotřebí vypít např. pět litrových konvic,

Matcha tea patří mezi zelené čaje. Ačkoliv se zdá být horkou
novinkou, jde o čaj s více jak 800 let starou tradicí.
kávy, a proto denní přísun kofeinu řeší za pomoci černého
čaje, anebo ten, kdo nedá dopustit na blahodárné účinky zeleného čaje. Nemluvě o čím dál tím oblíbenějším zázvorovém
čaji, který je málem vynášen do nebe pro své antibakteriální a protizánětlivé účinky. A na výběr je toho ještě mnohem
víc. Nuže, je libo čaj bílý s příznivými účinky na metabolismus,
raritní čaj žlutý, pečený čaj s opravdovými kousky ovoce, kvetoucí čaj, který se kvůli jeho dekorativnímu vzhledu budete
zdráhat vypít, stimulující maté, tradiční japonský čaj matcha
tea, doslova napěchovaný antioxidanty či dvojici vitaminových bomb rooibos a honeybush?
Čaj byl vždy a je tomu tak i dnes luxusním zbožím a cena
kvalitního čaje, který už stojí za pozornost, začíná na zhruba
1500 korun za kilo a končí statisícovými částkami za 20 gramů. Dobrý čaj díky světovému fenoménu českých čajoven (dle
některých zdrojů máme v ČR a na Slovensku největší počet
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úplně postačí konvička o objemu 1,5 decilitrů. Jde hlavně o lepší sorty čajů zelených a bílých, oolongy, čaje červené, tmavé
a žluté. Čaje na jeden nebo dva nálevy, hlavně čaje černé, se
pijí obvykle z konviček o objemu cca 0,6 litrů. Čaje s kořením se
slévají do podobných konvic, někdy postačí i sklenice.

BOOM MEZI ZELENÝMI ČAJI – MATCHA TEA
Matcha tea patří mezi zelené čaje. Ačkoliv se zdá být horkou
novinkou, jde o čaj s více jak 800 let starou tradicí. Byl oblíbený zejména mezi buddhistickými mnichy. Postupem času
však doputoval také k nám, do Evropy. Můžete si jej vychutnat v čajovně, ale také v pohodlí domova, jelikož je dostupný
už i v obchodech. Jeho kvalita se však liší. Pokud patříte mezi
opravdové milovníky čaje, doporučuji jej zakoupit ve specializované prodejně. V supermarketu seženete spíše jen jeho
slabý odvar. A možná zaujme i ty z vás, kdo bojujete s váhou.

Matcha tea se vyznačuje nezaměnitelným aroma, výbornou
chutí a hráškově zelenkavou barvou. Tu získal díky tomu, že
při jeho výrobě jsou rozemlety celé listy na jemný prášek. Při
jeho konzumaci se vám tedy dostane celého listu Matcha tea.
Jedná se o 100% zelený čaj, což se ne vždy dá říci o dalších zelených čajích, které známe. Na jeho ryzosti také přidává fakt,
že se při přípravě nepřidávají žádné konzervanty, umělá barviva, ani nedochází k fermentaci.
Z čaje Matcha si připravíte teplý šálek čaje, ale i osvěžující zelený ledový čaj. Dále se používá na smoothie koktejly, výrobu
čokolády, zmrzliny a lze jej využít také v cukrářství či při pečení. Je hojně využíván v různých detoxikačních programech
pro očistu těla a při dietách.

BLAHODÁRNÉ ÚČINKY
Za blahodárné účinky čaje Matcha tea vděčíme obsaženým
katechinům a aminokyselinám. Vypijete-li jeden jediný šálek
denně, který vydá až za 10 šálků klasického zeleného čaje,
výrazně tím zvýšíte hladinu potřebných antioxidantů v krvi.
A jelikož se jedná o výborný antioxidant, je to také skvělý
spalovač tuků. Matcha tea dokáže zrychlit metabolismus
těla až o neuvěřitelných 30–40 %. Zároveň však přináší
klid mysli a nastoluje vnitřní harmonii. Na jednu stranu
jde o “nakopávač”, na druhou stranu vás příjemně uklidní
a zahřeje na duši, jak už to čaje umí.

ČOKOLÁDA JAKO NÁPOJ NEJEN PRO DĚTI
Čokoládu jsme jako malé děti milovali snad všichni. Avšak čokoláda neznamená jen horký
sladký nápoj určený dětem. Mezi nejkvalitnější patří právě hořká čokoláda.
O čokoládě si dnes však řekneme spíše zajímavosti, než všeobecně známá
fakta. Legenda totiž praví, že aztécký bůh Qzetzalcoatl dal věčně zelený strom kávovník svému lidu darem
a svěřil jim tajemství, jak o něj pečovat
a vyrábět kouzelný nápoj Tchocoatl.

SLAST, ZDRAVÍ A HISTORIE
To, že je čokoláda rychlým přísunem
energie, sladkým uspokojením smyslů,
až mnohdy afrodiziakem je všeobecně
známo. Pojďme se teď spolu přesunout
do historie. Podíváme se na to, kdo si užíval jejích účinků a jak na ně vůbec narazil.

MADAME POMPADOUR
Milovala čokoládu pro její omlazující účinky a její krása
toho byla důkazem.
Dnes již víme, že obsažené antioxidanty zabraňují stárnutí pokožky, vzniku vrásek, navrací jí pružnost a odstraňují
starou kůži. Tedy v případě, že si zajdete na wellness procedury, jako jsou různé zábaly, čokoládové koupele a masáže. Šálek čokolády k vypití si však můžete také dopřát
během těchto vnějších procesů.

CASANOVA
Užíval čokoládu pro rozvoj smyslnosti a vřele ji doporučoval jako afrodiziakum milence Ludvíka XV., Madame du
Barry.
Dnes již víme, že vzbuzuje naše libido díky látce zvané
betaendorfin. Ten se do těla uvolňuje při konzumaci čokolády a nastoluje v nás příjemný pocit.

MOŘEPLAVEC HERNANDO CORTÉZ
Tento známý mořeplavec užíval nápoje z pražených kakaových bobů při svých plavbách kvůli rychlému zahnání
únavy a náhlému přívalu energie.
Dnes již víme, že čokoláda obsahuje flavonoidy, které zvyšují energii a chrání srdce před vznikem cholesterolu.

ZPÁTKY DO MINULOSTI
Pokud se ještě jednou z blízka podíváme na příběh aztécké legendy o čokoládě, zjistíme, že kávovník byl
považován za symbol moudrosti a síly. Tento stále zelený strom pěstovali staří Aztékové na svých
plovoucích zahradách a říkalo se mu tekuté
zlato. Protože se jednalo o nápoj od bohů,
mohli jej konzumovat jen privilegovaní
muži.
Tento původně hořký nápoj se posléze začal
dochucovat kukuřičnou moukou, vanilkou,
chilli či hřebíčkem. Vyráběl se tak, že kakaové boby byly rozdrceny a následně našlehány.
Byl to právě onen mořeplavec Cortéz, který měl tu čest ochutnat mezi
prvními nápoj zvaný xocolatl. Ze
dvora vládce Montezumy jej pak vyvezl do Španělska. A tak se kakaovník ujal také v Evropě.
V současnosti byste si však pro nejkvalitnější čokoládu museli zajet do Střední
či Jižní Ameriky.
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Hluchota

V LIDSKÉ
SPOLEČNOSTI
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HLUCHOTA PATŘÍ MEZI NEJTĚŽŠÍ
A NEJHŮŘ VNÍMANÁ POSTIŽENÍ
ČLOVĚKA, VYŘAZUJE JEJ ZE SVĚTA
MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE A OHROŽUJE
HO I PSYCHICKY. ZEJMÉNA U DĚTÍ,
VE SROVNÁNÍ SE SLEPOTOU, KTERÁ
OBECNĚ VZBUZUJE LÍTOST, HLUCHOTA
MŮŽE VYVOLÁVAT POSMĚCH. HLUCHOTU
LZE ZJEDNODUŠENĚ DEFINOVAT JAKO
ÚPLNOU ZTRÁTU AKUSTICKÉHO VNÍMÁNÍ.
VĚTŠINA PACIENTŮ POSTIŽENÝCH
HLUCHOTOU, TEDY "NESLYŠÍCÍCH", MÁ
VŠAK OBVYKLE ZACHOVÁNO ALESPOŇ
ČÁSTEČNÉ VNÍMÁNÍ INTENZIVNÍCH
ZVUKŮ. PRO NĚKTERÉ Z NICH JE
MOŽNOSTÍ NAVRÁCENÍ SLUCHU
VOPEROVÁNÍ IMPLANTÁTU, JINÍ POTŘEBUJÍ
KVALITNÍ NASLOUCHÁTKO. POJĎME SE
PODÍVAT NA OBĚ MOŽNOSTI.

baterii a elektrický obvod. Elektrický obvod se liší podle
druhu jednotlivých zařízení. Obvody se dělí do kategorií dle
způsobu zpracování signálu, a to na analogové nebo digitální. Podle typů ovládání elektrického obvodu je dále dělíme
na nastavitelné nebo programovatelné.

NASLOUCHÁTKA PRO DĚTI
Děti se sluchovou vadou nebo ztrátou musí projít lékařskou prohlídkou před tím, než budou vybaveny naslouchadly. Lékař vám také může pomoci s volbou nejlepšího
typu tohoto přístroje, aby dítěti vyhovoval při jeho konkrétním problému s nedoslýchavostí. Žádné sluchadlo nemůže vyřešit každý problém sluchu nebo obnovit normální sluch, ale dnešní moderní naslouchadla jsou navržena
tak, aby vaše dítě slyšelo lépe a tím i lépe rozumělo svému
okolí, vnímalo zvuky okolního světa pohodlně, cítilo se
i s touto pomůckou dobře a sebevědomě a jeho život byl
znatelně bohatší.
Dnešní naslouchadla pro děti jsou zárukou nejen výborné
technologie poslechu, ale nabízí i nejrůznější funkce, styly
a barevná provedení, aby nejlépe vyhovovala nejen potřebám sluchu dítěte, ale i jeho osobnosti.

ZÁZRAK? KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT…

První patent na zakřivená naslouchátka k nasazování
za ucho a zesilující venkovní zvuk získal v roce 1836 Angličan Alfons William Webster. V roce 1880 pak získávají
patent k dalším vylepšeným verzím naslouchadla Američané M. G. Foster a Francis D. Clarke. Miller Reese Hutchinson, který v roce 1902 upravil sluchadlo do přenosné formy
poháněné bateriemi a nazval jej
Acousticon, tak vynalezl předchůdce elektroakustického naslouchátka v dnešní podobě.
Naslouchadlo je malý elektroakustický přístroj, který slouží ke zlepšení sluchu při částečné hluchotě. Děje se tak pomocí zesilování
a modulace zvuků v okolí.
Máme naslouchátka s možností
proměnného zesílení, s nastavitelnými frekvencemi, s omezením výstupního akustického tlaku a s modulačními prvky. Druhy
naslouchadel dělíme na kapesní,
závěsná, brýlová, boltcová a zvukovodová, naslouchadla s reproduktorem k umístění přímo
do zvukovodu a naslouchadla
kanálová, nejmenší a nejméně
viditelný druh naslouchátka, které u člověka s touto pomůckou
ani nepostřehnete.
Každé naslouchadlo má mikrofon,
reproduktor (krátce sluchadlo),

Existují dvě typické
skupiny kandidátů
pro kochleární
implantaci. První jsou
děti s vrozenou těžkou
sluchovou ztrátou,
obvykle do dvou let věku.
Druhou skupinu tvoří
ohluchlí dospělí, kteří
mají zkušenost se
zvukem a vyvinutou řeč.
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Před 40 lety, 1. srpna 1978, došlo
k jednomu ze stěžejních průlomů
v medicíně. Australan Rod Saunders obdržel jako první člověk
na světě kochleární implantát,
tedy sluchovou neuroprotézu,
kterou vyvinul australský vědec
a lékař Graeme Clark. Nyní používá nějakou kochleární neuroprotézu celosvětově až půl
milionu lidí. V ČR se implantace
poprvé uskutečnila v roce 1987,
pravidelně se provádějí od roku
1993.
Existují dvě typické skupiny kandidátů pro kochleární implantaci. První jsou děti s vrozenou
těžkou sluchovou ztrátou, které dostávají implantát obvykle
do dvou let věku – včas na to,
aby se u nich v mozku vyvinulo
sluchové centrum díky podnětům z implantátu. Pokud nemají
další komplikace, obvykle získají
normální řeč a navštěvují běžnou
školu.

INZERCE

PŘEDSTAVME SE, NASLOUCHADLO…

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

Nevá
hejt
konta e nás
Pokud ktovat.
impla
potře
n
bujete taci
, plně
ji vždy
h
pojišť radí
ovna.

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

A JAK SE TO VLASTNĚ
VŠECHNO STALO…
První pokusy s využitím elektrické energie pro lékařské
účely se překvapivě datují již
do 18. století, kdy si Luigi Galvani uvědomil, že dva různé
kovy, pokud se umístí do vodní lázně, jsou schopny vyvolat
kontrakce ve svalstvu nohy
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Vnější část implantátu,
takzvaný řečový procesor,
funguje jako mikrofon
a s vnitřním mechanismem
je spojen magnetem
na pokožce hlavy, skrze
který vysílá bezdrátově
zvuk do hlemýždě.
Řečový procesor se tedy
nachází mimo tělo. Jeho
miniaturizace pokročila
tak, že v novějších
implantátech se umisťuje
jen jako závěsný aparát
za ucho.
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žáby. Významným milníkem je
zjištění Alessandra Volty, který
v roce 1790 vypozoroval, že
elektrický proud aplikovaný
na kovové tyče vyvolává pocit
jistého dunění či třesku v hlavě, následovaný zvukem podobným zvuku vařící se husté
polévky. Od tohoto poznatku
až do roku 1937 neexistují informace o tom, že by při výzkumu tohoto jevu bylo dosaženo významnějšího pokroku.
V roce 1937 však došlo k poměrně zásadní události, kdy byl
popsán první případ tzv. elektrofonického zvuku. K tomuto
efektu dochází, když střídavý
elektrický proud ve slyšitelné
frekvenci přechází z elektrody
do kůže. Elektroda a povrch
kůže se pak chovají jako dva
polepy kondenzátorového mikrofonu a výsledné sluchové
vibrace jsou přenášeny do hlemýždě vzduchovým a kostním
vedením. Výsledkem je sluchový vjem. Bohužel, nezbytnou
podmínkou pro tento sluchový
vjem je normální či téměř normální hlemýžď, a proto elektrofonická stimulace sluchově
postiženým nepomáhá.
První pokusy se stimulací sluchového nervu přímou aplikací elektrody u zcela neslyšícího
byly provedeny v roce 1957.
Pacient tehdy výzkumníkům
potvrdil, že slyší zvuky a vnímá změnu při použití různých
generátorů signálu. U tohoto
pacienta se časem vyvinula
určitá schopnost rozpoznávání běžných slov a došlo
ke zlepšení jeho schopností
odezírat. Výzkum v této oblasti následně nabral poměrně vysokou rychlost a mnoha
pacientům byla v rámci klinických testů implantována celá
řada různých implantátů, ale
k naprosto zásadnímu zlomu
došlo až v listopadu 1984, kdy
americký Úřad pro kontrolu
potravin a léčiv (FDA) schválil
jednoelektrodovou neuroprotézu společnosti 3M pro ohluchlé dospělé a v říjnu 1985
implantát Nucleus jako první
vícekanálový implantát pro
bezpečné klinické použití.

INZERCE

Druhou skupinu tvoří ohluchlí dospělí, kteří mají zkušenost se zvukem a vyvinutou
řeč. Dospělí neslyšící, kteří
neslyší od narození, nejsou
vhodnými kandidáty, protože vývoj sluchového centra je
ukončen někdy kolem šestého roku věku.
Hranice mezi jednotlivými
skupinami jsou ale neostré
a je nutné každého potenciálního kandidáta posuzovat
individuálně.
„Kochleární implantát je propracovanou metodou rehabilitace neslyšících, která umožňuje nejen vnímání zvuků, ale
i rozumění řeči a zlepšení nebo
vytvoření vlastních řečových
schopností. Zvukové vlnění
je pomocí implantátu přeměňováno v elektrické impulsy,
které jsou kódovány a pak
použity k přímému dráždění
sluchového nervu. Kochleární
implantát tedy představuje
„náhražku“ vnitřního ucha,“
řekl prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., přednosta
kliniky ORK a chirurgie hlavy
a krku FN HK.
Vnější část implantátu, takzvaný řečový procesor, funguje
jako mikrofon a s vnitřním
mechanismem je spojen magnetem na pokožce hlavy, skrze
který vysílá bezdrátově zvuk
do hlemýždě. Řečový procesor se tedy nachází mimo tělo.
Jeho miniaturizace pokročila
tak, že v novějších implantátech se umisťuje jen jako závěsný aparát za ucho.
Přístroj je určen pro úplně
neslyšící, u nichž je poškozeno vnitřní ucho. Musejí však
mít zachovaný sluchový nerv
a jiná řešení jako sluchadla
jim nedokážou pomoci.

VELETRHY KOSMETIKY, KADEŘNICTVÍ
A NEHTOVÉHO DESIGNU
JEDINEČNÝ
SOUBĚH
VELETRHŮ

27.–28. 9. 2019

PVA EXPO PRAHA v Letňanech
HLAVNÍ PARTNER

PARTNER

MÍSTO KONÁNÍ

ORGANIZÁTOR

Denisa Spergerová
MISS CZECH REPUBLIC
2019
OFICIÁLNÍ VOZY

Více informací a zlevněné vstupenky na

www.veletrhkosmetiky.cz
INTERBEAUTY PRAGUE
INTERBEAUTY_19_230x150_podzim.indd 1

29.05.19
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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
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Text: Iva Nováková, foto: Shutterstock.com
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OD ROKU 1978, KDY SE NARODILO
PRVNÍ DÍTĚ „ZE ZKUMAVKY“, PŘIŠEL
TÍMTO ZPŮSOBEM NA SVĚT JIŽ VÍCE
NEŽ JEDEN MILION DĚTÍ. JEN V ČR SE
ROČNĚ NARODÍ POMOCÍ METODY
MIMOTĚLNÍHO OPLODNĚNÍ 2 400
DĚTÍ. METODA UMOŽNÍ MÍT DĚTI ASI
DEVADESÁTI PROCENTŮM PÁRŮ, KTERÉ BY
JINAK ZŮSTALY BEZDĚTNÉ.

S

Splašily se vám hormony a netoužíte po ničem jiném než
po děťátku. Měsíc co měsíc si v lékárně vystojíte frontu
na gravitest (z pověrčivosti si nikdy nekoupíte víc než jeden)
a na nejbližší toaletě hypnotizujete tu malou útlou čárku, která z mínusu dělá plus a z usoužených holek ty nejšťastnější bytosti pod sluncem. Horší je, když se „to“ nedaří a miminko je
stále v nedohlednu. S přibývajícími negativními testy se touha
po miminku zvětšuje a zároveň přibývá skepse a beznaděje.
A právě zde v některých případech bývá problém. Někdy skutečně stačí jen odstranit psychický blok a miminko je na světě,
nebo alespoň na cestě. Někdy si matka příroda i po několika
letech dá říct, někdy ale bohužel ne. Řešením pak může být
některá z technik asistované reprodukce.

BÁLA JSEM SE, ŽE TO NEVYJDE
Dvaatřicetiletá Jana Bazalková se snažila přijít do jiného stavu šest
let. Kde byla chyba, se prý nezjistilo. „Obrátili jsme se na kliniku,
kde jsme se rozhodli podstoupit umělé oplodnění,“ vypráví. Že
byl zákrok úspěšný, se maminka tříleté Janičky dozvěděla asi dva
týdny po jeho absolvování. „Přiznávám, že jsem se bála. Po měsíci
jsem začala krvácet a obávala jsem se, že to nevyjde. Dobře to ale
dopadlo. Dokonce začínáme přemýšlet o tom, že je nejvyšší čas
pokusit se o další dítě. Normální cestou se to ale stále nedaří, tak
asi znovu navštívíme kliniku,“ svěřuje se Jana Bazalková se svými
plány. Podobný příběh spojuje i šťastné rodiče Šárku a Miroslava
Procházkovi. „Pokoušela jsem se otěhotnět čtyři roky, kde byl problém jsme také nezjistili. První pokus skončil potratem. Vyšlo to
až napodruhé. I já jsem tedy celé těhotenství prožila v obavách,
také u nás to dobře dopadlo,“ pochvaluje si Šárka. „Pro nás bylo
otěhotnět přirozenou cestou od začátku vyloučené,“ přidává se
sedmadvacetiletá Martina Krsíčková, matka dvojčátek, tříletých
Nely a Simonky. O miminko se s manželem pokoušeli asi půl roku.
„Ukázalo se, že problém je ve mně, a že jinak než přes umělé
oplodnění do jiného stavu nepřijdu.“ Pak to šlo rychle. V lednu

ZKUMAVKY
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Martina podstoupila operaci a v červnu zákrok, který byl naštěstí
hned napoprvé úspěšný. V tom, že to byl nádherný pocit, se shodují ona i její manžel. „Když jsem se dozvěděla, že jsem konečně těhotná, to byl snad nejkrásnější den v mém životě,“ dodává.
„Známí umělé oplodnění absolvovali i čtyřikrát a vím, že to pro ně
znamenalo dost velký nápor na psychiku, proto jsme byli šťastní,
že to vyšlo napoprvé.“ I s dvojčaty Krsíčkovi podvědomě počítali.
„Bylo mi odebráno deset vajíček, pět
z nich se oplodnilo a dvě se vyvíjela,
což byl docela úspěch, za který prý
vděčím svému nízkému věku. Od začátku jsem nechtěla nic nechat náhodě. Ono když víte, že máte problém,
tak ho chcete řešit, protože za pár let
by už mohlo být pozdě.“

13 LET ČEKÁNÍ
NA MIMINKO
Josef a Šárka se o miminko pokoušeli dlouhých 13 let, a to i přesto, že
se druhý rok po svatbě dozvěděli,
že problém je na straně manžela,
který nemůže mít děti. „I přesto
jsme doufali v zázrak a dalších jedenáct let se snažili. Marně,“ dodávají
manželé, kterým sen o dítěti v podobě dnes čtyřleté Kateřiny splnilo
až umělé oplodnění cizím dárcem.
„Obrátili jsme se na kliniku v Brně.“
Následovala série vyšetření, testů
a nezbytné hormonální injekce. „Ty
jsem snášela velmi dobře, žádné
velké změny jsem na sobě nezaznamenávala,“ říká Šárka. „Strach má
každý, já ale věřila tomu, že když
jsem zdravá, tak to bude v pohodě,“ odpovídá šťastná maminka
na otázku, jestli zákrok doprovázel
strach. A taky že bylo. Hned první
pokus byl úspěšný. „Samotný zákrok vůbec nebolel, za pět minut
bylo po všem,“ směje se Šárka, která prý to, že je těhotná, na sobě pocítila asi pět dnů po zavedení vajíčka, testy těhotenství potvrdily po dvou týdnech. „To
byl nádherný pocit, kdo to nezažil, tak si to nedokáže představit. Těhotenství probíhalo vcelku bezproblémově, přibrala
jsem jen pět kilogramů, za což jsem byla ráda. I manžel měl
samozřejmě velkou radost znásobenou tím, že malá Kateřina
se narodila v den jeho narozenin, které tedy slavíme najednou.“ Dárce spermatu neznají a nikdy ho prý ani nepoznají.
„Ani ho znát nechci, manžel je báječný táta, proč se po tom
pídit. Kačenka také ještě nic neví, myslím, že je na to ještě
malá, nepochopila by to. Říct jí to budeme muset, kdy to ale
bude, to nevím.“ A plánují rozšíření rodiny? „Určitě“, odpovídají téměř unisono. „A opět tady. Už jsme se o to pokoušeli,
ze zdravotních důvodů jsem to ale musela zastavit. Příští rok
do toho ale určitě půjdeme.“

Terezky a Míši. „Chybou zřejmě byla nízká hladina hormonů.
Po roce snažení otěhotnět přirozenou cestou jsme se rozhodli
do toho jít a ejhle, hned první pokus byl úspěšný. Měli jsme zavedená dvě embrya a obě se ujala, což jsem se dozvěděla asi po
sedmi týdnech. Byli jsme tak nadšení, že se to povedlo, že nám
bylo jedno, že jsou dvě. Těhotenství bylo v pohodě, až na konci jsem rodila předčasně díky preeklampsii. Jinak protože jsme
nevěděli, jaké to je mít jedno
miminko, mysleli jsme si, že to
hravě zvládneme. První měsíce
byly velmi náročné, teď už to
ale je fajn. To, co my zažíváme
s nimi, nemůže zažít ani ten,
který má dvě děti po roce. Nezavrhujeme možnost, že bychom měli další miminko, ale
snad jen přirozeně. Necháme
tomu volný příběh.“

ÚSPĚŠNOST
PADESÁT PROCENT
Mezi techniky asistované reprodukce patří široké spektrum technik, které mohou
vést k otěhotnění. Jedná se
například o běžnou hormonální stimulaci, inseminaci či
různé formy zavádění spermií.
Co se statistik týče, úspěšnost
za loňský rok je něco málo
přes padesát procent těhotných na jeden cyklus oplodnění. Celosvětově se úspěšnost pohybuje mezi 40 a 50
procenty, záleží na tom, jaké
věkové skupiny jsou do statistiky zařazeny. Vysoká úspěšnost je, když se cykly opakují,
respektive kolik žen otěhotní
při procesu léčby, která může
zahrnovat třeba tři výkony.
Zde se může jednat i o osmdesátiprocentní úspěšnost. Obecně se dá říci, že při jednom výkonu
otěhotní zhruba polovina žen. Co se rizik týče, tím největším jsou
zřejmě vícečetná těhotenství, která se týkají zhruba osmi procent
pacientek. Umělé oplodnění bylo v minulosti často spojováno
s vícečetnými těhotenstvími, a to z toho důvodu, že se do dělohy
ženy zavádělo naráz více embryí, aby se zvýšila šance na uchycení
alespoň jednoho z nich. A i přestože se od této metody pomalu upouští, v zahraničí ji některá centra i pacienti stále preferují. „V moderní lékařské společnosti jednoznačně platí, že je žádoucí transfer jednoho embrya kvůli zabránění vzniku rizikového
vícečetného těhotenství. Pravděpodobnost otěhotnění se takto
nesnižuje, naopak se snižuje riziko komplikací v těhotenství nebo
u porodu,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD.
S neúspěšnými pokusy o těhotenství však pomáhá bojovat i preimplantační genetické testování (PGT), které umožňuje vybrat
zdravé embryo ještě před tím, než je přeneseno do dělohy ženy.
Proto není třeba ani zavádět embryí více, pokud existuje dopředu jistota, že vybrané embryo je skutečně geneticky v pořádku
a šance na bezproblémové těhotenství jsou tedy od počátku vyšší.

PRVNÍ POKUS BYL ÚSPĚŠNÝ
„Otěhotnět jsme se snažili rok a půl,“ přidávají se osmadvacetiletá Jitka Nováková, matka devatenáctiměsíčních dvojčátek
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Mezi techniky
asistované reprodukce
patří široké spektrum
technik, které mohou vést
k otěhotnění.

Víme, jak zmírnit trápení
a stres spojené s léčbou neplodnosti.

Nezkoušíme,
který postup
zabere, ale
na začátku zjistíme
váš problém a na ten
se pak zaměříme.
www.repromeda.cz
Klinika pro léčbu neplodnosti
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SEX
?
MY JSME HO

NEVYMYSLELI…
LIDSKÝ ŽIVOT SE TOČIL A TOČÍ KOLEM SEXU.
SEXUALITA JE JEDNÍM Z NEJZÁBAVNĚJŠÍCH
A NEJDISKUTOVANĚJŠÍCH FENOMÉNŮ NAŠEHO ŽIVOTA.
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S nástupem
civilizace přišel
na svět obchod
a peníze.
Zrodilo se také
ono pověstné
„nejstarší
povolání“ –
prostituce.

V pravěku sloužila sexualita především
k zajištění potomstva. Člověk byl tehdy
mnohem blíže k přírodě, a tak mu záležitosti spojené s pohlavním stykem nepřipadaly nějak necudné nebo zvláštní
– prostě byly součástí jeho života stejně
jako jídlo nebo spánek.
Nejpravděpodobnější se zdá být myšlenka, že pravěcí lidé provozovali sex podobně jako šimpanzi bonobo – tedy, že
pohlavní akt patřil k běžným denním činnostem, častějším než třeba lov. Šimpanzi
bonobo totiž provozují sex i několikrát
za hodinu.
Naši pravěcí předci se nejspíš množili podobným způsobem jako většina ostatních
savců, čili monogamii můžeme prakticky
vynechat. Promiskuita je ve zvířecím světě běžná a napomáhá úspěšnému nedegenerativnímu zachování rodu. Přesto
zde máme několik možností sexuálního
chování. Ale ať už měly kmeny jednoho vůdčího samce, nebo
v nich panovala sexuální anarchie, je jisté, že ženy měly zcela
výjimečné postavení pro svou schopnost přivádět na svět děti
– to dokládají například nálezy Venuší. Zda naši prehistoričtí
předci žili v matriarchátu nebo patriarchátu, ovšem doložit
nemůžeme.
Různé teorie nám předkládají různé domněnky. Například, že
sex byl obchodním artiklem a ženy jím platily mužům za různé služby (něco jako prehistorická prostituce). Další teorie tvrdí, že ženský klitoris je zřejmým důkazem toho, že se u lidí
vyvinul pohlavní orgán čistě za účelem rozkoše (na rozdíl
od mužského penisu), je tedy pravděpodobné, že si lidé sex
užívali. Jiné teorie zase staví na zdobení – je totiž jisté, že se
ženy i muži zdobili různými piercingy a tetováním, což mohlo
mít, kromě rituálního významu, i význam sexuální – tedy, že
se chtěli svým pohlavním protějškům líbit, a stát se tak častějším sexuálním partnerem.
Zdá se tedy, že běžný sexuální styk měl „obchodní“ charakter.
Ženy souložily a staraly se o mláďata, muži souložili a starali
se o hmotné zabezpečení kmene. Tento běžný pohlavní život
ale pravěcí lidé zřejmě neměli spojený s rozmnožováním. Jistě
si totiž nemohli nevšimnout, že ženy je možné oplodnit až
po menstruaci, a že menstruace před narozením dítěte na nějakou dobu ustává – je tedy pravděpodobné, že plození měl
pravěký člověk spojené právě s touto periodou. Za tímto účelem nejspíš vykonávali rituály plození, při kterých se souložilo
s právě plodnými ženami hromadně, aby k oplodnění došlo co
nejpravděpodobněji.

SEX VE STAROVĚKU
Příchodem starověku nastal boom v zobrazování a oslav sexu
a nahého lidského těla. Ze všech starověkých civilizací byl
v tomto smyslu asi nejkontroverznějším starý Řím, ale rozhodně ne jediný. Starověk se vyznačoval touhou po poznání přírodních věd, ale také preferoval plnohodnotný a nezávazný
život s každou jeho radostí.
Kupříkladu egyptští bohové vše dělali s jasným cílem. I sex.
Když Autum masturboval, tak proto, aby vytvořil svět. Eset
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zase pojala svého muže Usíra do úst proto,
aby ho oživila. Je písemně doloženo, že i samotná Kleopatra se nijak nevyhýbala trendu průsvitných látek či přímo odhalených
ňader. Co tenkrát mohlo působit více erotičtěji, než žena zahalená v lehkých šatech,
které odkrývají vše a zároveň nic? Takže vedle zobrazených egyptských králů a bohů se
všemi hieroglyfy a malbami se na stěnách
vyjímají ženy jako sexuální symbol. Vyspělé
starověké civilizace tento trend odhalených
těl razily všechny. Pod horkým a suchým
sluncem nebylo ani na vybranou.
S nástupem civilizace přišel na svět obchod
a peníze. Zrodilo se také ono pověstné „nejstarší povolání“ – prostituce. Ani starověcí
lidé nepovažovali sex za něco špatného či
nemravného. Rozdíl byl v tom, že už v něm
neviděli jen prostředek k rozmnožování, ale
plně si uvědomovali rozkoš z něj plynoucí,
a proto ji také učinili předmětem obchodu.

SEXUÁLNÍ TEMNO STŘEDOVĚKU
Pokud mluvíme o středověku od 6. století n. l., pak si musíme
uvědomit, že naprostá většina Evropy se v té době nacházela
na úrovni pravěku. Kam nepronikla římská civilizace a křesťanští misionáři, tam žily kmeny barbarů vyznávající polyteistická náboženství, jejichž vztah k sexu byl spjat s přírodou
a náboženskými rituály, podobně jako v pravěku.
Nicméně s nástupem křesťanství, šířícího se od 9. století zásluhou Franské říše za Karla Velikého (vládl 768–814) po celém
kontinentu, se pod vlivem (často až nátlakem) katolické církve vztah k sexu rapidně změnil. Biskupové, kardinálové a především potulní kazatelé hlásali nutnost přísné mravnosti, jež
zakazuje pohlavní styk mimo svátost manželskou, a i v manželství je povolen výhradně za účelem plození dětí, nikoliv
rozkoše!
Sex mimo manželství byl tabu. Ale i páry, které stanuly před
oltářem, to neměly lehké. Morální ideál byl celibát – ať už šlo
o lidi svobodné nebo sezdané. Ženy byly už od mladého věku
poučovány, že manželský sex je součást života, kterou musí
jednoduše vydržet a přetrpět. Cokoliv jiného než „misionářská poloha" bylo považováno za nepřirozené, a tedy i hříšné.
Poloha na koníčka nebo zezadu byla nevítaná proto, že zasahovala do tehdy přirozených mužských a ženských rolí. Anální
a orální sex byl považován za hřích, protože byl vykonáván
jen pro potěšení, nikoli za účelem početí potomka.

RENESANCE A BAROKO
Velké uvolnění mravů nastalo za renesance. Možná tomu napomohly i předchozí strašlivé morové epidemie, které otřásly
dosavadními hodnotami, ale také způsobily obrovský pokles
počtu obyvatel, který prostě bylo třeba nahradit. Proto se také
v této době poměrně velmi dobře prosazovaly i nemanželské
děti, které to v předcházejících dobách (s výjimkou potomků
panovníků a nejvyšší šlechty) měly hodně těžké. Nemanželského původu byli například i takoví velikáni jako Leonardo
da Vinci nebo Giovanni Boccaccio. Umělci, inspirováni antikou, začali zobrazovat nahé lidské tělo, což bylo dříve skoro
nemyslitelné. I mnohé bohaté dámy se nechaly portrétovat
nahé. V literatuře i malířství se objevují nejen erotické motivy,

INZERCE

PRAVĚK – ROZKOŠ
NEBO INSTINKTY?

ale dokonce náznaky pornografie. Ženy
a milenci jsou zobrazováni jako sexuálně
nenasytní. Ženy měly poměrně dobré postavení, přesto ale ještě výrazněji do veřejného
života nepronikly. Zajímavou výjimkou byla
Lucrezia Borgia, dcera papeže Alexandra
VI., která snad byla milenkou svého otce
i bratra.

TŘI SEXUÁLNÍ REVOLUCE

Jakmile
lidé odhalili
souvislost mezi
pohlavním
stykem
a těhotenstvím,
objevily se
snahy, jak
otěhotnění
zabránit.

První sexuální revoluce, která prošla Evropou v průběhu prvního tisíciletí našeho
letopočtu, je spojena s šířením křesťanství.
Založila jednotný kulturní vzorec evropského sexuálního chování. Výrazným způsobem změnila především staré antické mravy
a zejména dřívější poměrně přátelský poměr k homosexualitě. Ale rovněž podobu
manželské lásky. Zavedla přísnou monogamii párové rodiny, zakázala incest, odlišila
takzvané legitimní (manželské) a nelegitimní (nemanželské) děti. Postupně prosadila
úplný monopol manželství na sex a nerozlučitelnost manželského svazku.
Před partnerskou nevěrou už samozřejmě
nebylo možné zavírat oči. Hříšná nevěra
byla jakž takž tolerována, zejména u mužů nižších společenských vrstev. Důraz na pohlavní zdrženlivost a oslava neposkvrněného panenství, to byla jedna strana tehdejší morálky.
Druhou odvrácenou stránkou této morálky bylo připuštění
prostituce. Ovšem pouze pro muže. Proto se velice často mluvilo o takzvané dvojí morálce.
Druhá sexuální revoluce z přelomu druhé poloviny 16. století
se vyznačuje novou sexuální otevřeností. Přinesla do života
lidí takzvaný hédonismus, čili tělesné rozkošnictví a smyslové
požitkářství. Vysoké hodnocení sexuality našlo výraz zejména
v renesančním umění. Je zajímavé, že to údajně vedlo k výraznému zvýšení počtu nemanželských porodů s vrcholem v roce
1590. Třetí sexuální revoluce proběhla v 60. a 70. letech dvacátého století. Vyznačovala se emancipací i zvýšeným vzděláním
žen a účinnou antikoncepcí. Odmítla monopol manželství
na sex a hodně oddělila sex od rozmnožování.
Konec dvacátého století poznamenala zvýšená sexuální zodpovědnost, zejména u mladých lidí. Ve srovnání s počátkem
třetí revoluce, který byl spjat s takzvaným hnutím hippies
v 60. letech minulého století, dochází ke snížení výskytu promiskuity a volné lásky. Větší sexuální zdrženlivost lze zdůvodnit i strachem z viru HIV/AIDS, který postihl zejména homosexuální komunitu. Někdy se hovoří dokonce o takzvané
sexuální kontrarevoluci.

ČTVRTÁ SEXUÁLNÍ REVOLUCE
ANEB ZÁZRAČNÉ PILULKY
„Jakmile lidé odhalili souvislost mezi pohlavním stykem a těhotenstvím, objevily se snahy, jak otěhotnění zabránit. Snad
ve všech starověkých kulturách se používaly techniky, jejichž
cílem byla antikoncepce. Potlačování plodnosti zaříkáváním
(Indie) nebo vykuřováním pochvy (Egypt – existovalo k němu
dokonce speciální zařízení) asi moc efektivní nebyly. Účinnější
byla přerušovaná soulož (první popis pochází z Bible; Gen 30,
9–10) nebo vaginální pesary z krokodýlího trusu nebo medu
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(Egypt),“ uvádí ve své studii o vzniku a vývoji antikoncepce MUDr. Pavel Čepický.
Dnes už samozřejmě víme, že sex je možné si užívat naplno i bez obav z početí,
protože existuje několik velmi účinných
antikoncepčních metod. Ten opravdový
a nefalšovaný průlom nastal na pomezí
50. a 60. let minulého století, kdy spatřila světlo světa hormonální antikoncepce.
Nejprve se tak stalo ve Spojených státech,
ale ani ženy v tehdejším Československu
nemusely na „zázračnou“ tabletku dlouho čekat. První antikoncepční pilulka se
totiž na našem trhu objevila už v roce
1965. Ale zázračné pilulky nepomáhaly
pouze ženám. Mužům se občas stane, že
je jejich chlouba zradí a začne „stávkovat“
v tom nejméně vhodném okamžiku.
V tomto smyslu tak byl naprostým přelomem vývoj tzv. inhibitorů PDE-5, na jejichž bázi se začala vyrábět tabletová farmaka na léčbu erektilní dysfunkce. Tím byl
efektivně řešen do té doby největší známý
„mužský“ problém a mohly přijít na řadu
i další poruchy – jako třeba předčasná ejakulace, která podle průzkumů trápí přibližně každého pátého muže. Podobně jako už nemusí pány
trápit ochablý penis, nemusí je v posledních letech trápit ani
ejakulace, která se dostaví ještě dříve, než stihne muž svoji
partnerku uspokojit.
Před objevem těchto farmak, která mohou efektivně obě uvedené dysfunkce řešit, přitom byli muži odkázáni na řadu mýtů
a „babských rad“ či sice lékařských, ale méně účinných doporučení, jak se s těmito choulostivými problémy vypořádat.
V případě předčasné ejakulace se například doporučovaly
takzvané stiskací metody, které spočívaly ve stlačování žaludu
nebo v nanášení znecitlivujících mastí přímo na penis.
Ženy jsou ale, pokud jde o sexuální poruchy, v poněkud méně
výhodné situaci, než jejich mužské protějšky. Na ženské dysfunkce, jako je například anorgasmie (neschopnost dosáhnout orgasmu) nebo na vaginismus (stav, kdy není možný
průnik pochvou kvůli příliš křečovitému sevření svalů) se zatím účinné medikamenty teprve hledají. Svou roli zde sehrává
i fakt, že sexualita ženy je daleko více ovlivněna psychologickými a vztahovými faktory než sexualita muže, takže se zde
častěji promítají i potíže emocionální, spíše než jen potíže
čistě tělesného charakteru. Na v pořadí již pátou sexuální revoluci, která výrazně změní k lepšímu i sexuální život něžného
pohlaví, se tedy stále ještě čeká...

O LIDSKÝCH VZRUŠIVÝCH MÍSTECH
Jako erotogenní zóny označujeme místa na lidském těle, jejichž drážděním, laskáním, hlazením nebo jinou stimulací
dochází ke zvýšení sexuálního vzrušení. Některé erotogenní zóny jsou považovány za obecně známé, jiné jsou upřednostňované, další nedoceněné a některé možná ještě čekají
na objevení. Jejich vnímání se u každého jedince liší. Vnímavost erotogenních zón se v průběhu života mění. S narůstajícím věkem citlivost některých erotogenních zón klesá a naopak se může stát, že starší žena objeví nová místa na svém
těle, která jí dříve vůbec žádné vzrušující pocity nepřinášela.

Nemanželského
původu byli
například
i takoví velikáni
jako Leonardo
da Vinci nebo
Giovanni
Boccaccio.

Vnímavost erotogenních zón se mění také
v závislosti na druhu stimulace, tedy na dotek, tlak nebo vibrace.
Pro někoho může být velice vzrušující už
jemný dotek a někdo potřebuje delší intenzivní hlazení a dráždění. Tyto zóny můžeme najít na celém lidském těle a u každého člověka jsou různě citlivé. Vzrušení
však potřebuje i vhodné podmínky, a proto platí, že když muž nebo žena opravdu
chtějí, vzruší je téměř všechno a erotogenní zóny mají všude.
Existuje určitá analogie mezi mužskými a ženskými genitáliemi. Jedná se však
opravdu jen o určitou analogii, protože
přestože se pohlaví mužů a žen vyvíjejí ze
stejných embryonálních tkání, existují dva
způsoby, jak tato tkáň nakonec může být
vyvinuta. U chlapců nějakým způsobem
pod vlivem testosteronu, u děvčat jinou
cestou bez testosteronu. Výsledkem vývoje pak je mužské
nebo ženské pohlaví.
Z hlediska této analogie je stydká tkáň považována za ekvivalent šourku, penis má svůj protějšek v klitorisu a předkožka
penisu má svůj ekvivalent v ženské předkožce nazývané klitoridální kapuce.
Podstatný rozdíl však je v tom, že nervová zakončení v těchto částech genitálií jsou uspořádána odlišně jak u mužů, tak
u žen. Z toho pramení i odlišná, i když podobná citlivost těchto orgánů na stimulaci.
Obecně platí, že erotogenní zóny nejsou pouze v oblasti genitálií. Je pravdou, že pro muže i ženy je asi nejvíc vzrušující
dráždění pohlavních orgánů, ale podobná místa se nacházejí i na jiných místech těla, zvláště na hlavě. Mnoho lidí si to
myslí, protože právě dráždění těchto míst na těle často vede
k nástupu sexuálního vzrušení.
Lidé praktikující tantrický sex hovoří o tom, že celé tělo se
může stát dokonalou erotogenní zónou. Pokud se vás partner jemně a něžně dotýká, je potřeba to dokázat ocenit, nespěchat a dát prostor jemu i sobě pro prožívání pocitů něhy
a lásky. Milování však není jen o přijímání, ale také o dávání,
a tak je potřeba naučit se stejnou pozornost opětovat. Znovu
se projevuje maximální vhodnost zapojení milostné předehry
do sexuálního aktu.
Jsou například ženy, které mohou prožít vyvrcholení i při laskání prsou. Celkový prožitek z milování však dávají všechny prožité okamžiky dohromady. Pokud se při milování přejde hned
k dráždění hlavních erotogenních zón, vzrušení sice vystoupá
až k orgasmu, budou však chybět jemné a něžné doteky, objímání, hlazení, líbání a další něžnosti. Nakonec se může stát,
že milování začnete pojímat jen jako cestu k orgasmu, a to je
málo. Vynecháním milostné předehry se připraví muž i žena
o spoustu krásných prožitků a z milování zůstane jen sex.

MÍRA CITLIVOSTI EROTOGENNÍCH ZÓN
Míra citlivosti erotogenních zón se zásadně liší v závislosti
na typu doteku nebo tlaku, který je k dráždění zóny použit.
Na lehký dotek je nejcitlivější krk, pak předloktí a oblast perinea (oblast mezi vagínu a konečníkem). Nejméně citlivý je
poměrně překvapivě dvorec na prsu. Na tlak je nejcitlivější klitoris a bradavka, nejméně boční část prsu a hýždě. Na vibraci

nejsilněji reaguje klitoris a bradavka, přičemž ze všech částí ženského těla na vibrace nejsilněji reaguje klitoris.
Na tření nejvíce reaguje žalud penisu
a především jeho část v oblasti uzdičky,
u žen klitoris.
Vnímavost erotogenních zón na dotek je
silně spojená s psychikou. Psychické vzrušení v kombinaci s dotekem na těle může
být spouštěčem silného vzrušení z doteku
i na takových místech, kde by to žena (ale
i muž) vůbec neočekávali. Řada žen (ale
i mužů) například prožije překvapivě silné vzrušení při masáži, a to i masáži, při
které se masér nebo masérka důsledně vyhýbá pohlaví nebo prsům. Silné psychické
vzrušení, spojené například s dlouhodobou absencí sexuálního uvolnění, může
vést i k nástupu tak silného vzrušení, které
vyústí ve vyvrcholení. Vnímavost erotogenních zón je spojena i s celkovým naladěním a sexuálním napětím, které člověk v daném okamžiku prožívá.
Například na řadě automatických masážních křesel je v sedáku křesla instalovaná vibrační jednotka. Kombinace vibrací
v oblasti hýždí, perinea a pohlaví společně s celkovou předprogramovanou masáží na křesle může vést k nástupu vyvrcholení. A to žena masáž absolvuje v oblečení a bez jakéhokoli doteku jiného člověka.

DŮLEŽITÁ JE KOMUNIKACE
Jedině díky komunikaci a sdílení pocitů se ten druhý dozví,
co je příjemné a vzrušující. Pokud si některá žena nebo muž
hrají na "němého Bobše“, nemohou očekávat, že ten druhý
pozná, kde je to správné místo nebo která technika stimulace je nejúčinnější. Komunikujte o svých pocitech! Jedině
tak se vám podaří naučit se navzájem poznávat nejen svoje
tělo, ale především tělo partnera nebo partnerky. Jak má
partner vědět, že chcete stejný dotek nebo laskání ještě
jednou? Přitom právě hlazení určitého místa může navodit tak silné vzrušení, jakého se nedočkáte ani při stimulaci
těch "zaručených".
Žena by si měla uvědomit, že když svému partnerovi neřekne,
co se jí líbí, on to sám od sebe vědět nemůže. Řekněte partnerovi o svých pocitech, naznačte mu, co se vám líbí a po čem
toužíte!!! Poučte ho, aby věděl, která místa na těle jsou pro vás
erotická, nabídněte mu je a dovolte mu, aby vás na nich laskal.
Vzrušení není jen o dráždění nervových zakončení citlivých
míst na těle. Velkou roli při vzrušení hraje i mozek a představivost. Snadno se může stát, že pokud se vám v minulosti dráždění určité erotogenní zóny líbilo, může se vzrušení
dostavit i v situaci, kdy se nejedná přímo o "svádění" nebo
sexuální stimulaci. Mozek si pocity si zapamatoval, a když se
dostavily, zareagoval vlnkou sexuálního vzrušení... Toho se dá
využít nejen při milování...
O erotogenních místech na těle ženy není možné mluvit povrchně nebo obecně. Každá žena je jiná, každá má své citové
body a oblasti. Jsou jedinečné a naprosto individuální. Každá
žena například jinak "voní", má jiné potřeby, touhy a návyky.
I žena, která může mít pocit, že ji v sexu už nemá co překvapit, může být najednou vyvedena z míry místečkem na těle,
které partner objeví naprostou náhodou.
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K sexualitě samozřejmě patří erotické pomůcky. Využívají se k sexuálnímu potěšení
a zpestření sexuálních hrátek. Erotické pomůcky si zejména pořizují dlouholeté páry
nebo manželé, kteří si chtějí svůj sexuální život trošku okořenit či zpestřit novými zkušenostmi. Nebo naopak lidé, kteří žijí sami
a nechtějí žít bez sexu. Erotické pomůcky se
často kupují jako dárek – buď milovanému
protějšku, nebo třeba kamarádovi...

EROTICKÉ POMŮCKY PRO ŽENY

K sexualitě
samozřejmě
patří erotické
pomůcky.
Využívají se
k sexuálnímu
potěšení
a zpestření
sexuálních
hrátek.

Častým erotickým dárkem je vibrátor. Žena
si s ním může užít sexuální rozkoš, bez přímého kontaktu s partnerem. Na internetu
naleznete mnoho druhů jako třeba – vibrační, nevibrační, silikonové, gelové a další.
Další erotickou pomůckou pro ženu
jsou venušiny kuličky. Venušiny kuličky si
žena vloží do vagíny a různými pohyby,
chůzí, dřepy dosáhne vyvrcholení. Výhoda
této erotické pomůcky spočívá v celodenním sexuálním prožitku, protože zde nejsou zapotřebí žádné
baterie. Navíc přidanou hodnotou je posílení pánevního dna,
což je pro ženu velmi důležitým aspektem.
Také nikdy neurazíte žádnou ženu vkusným erotickým prádélkem.

EROTICKÉ POMŮCKY PRO MUŽE
Mezi erotické pomůcky pro muže musíme zařadit umělé
vagíny, vakuové pumpy a nafukovací panny. Tyto dárky se
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nejčastěji kupují právě mužům. Mezi oblíbené dárky pro muže patří i antistresová
prsa, která jsou příjemná na dotyk. Velké
poprsí má rád každý muž, jen to nemusí
zveřejňovat.
Vakuová pumpa – Vakuová pumpa slouží
pro zvětšení penisu a zkvalitnění erekce.
Pracuje na principu vakua, kde vytváří
podtlak, který vede k zvětšení libida.
Umělá vagína – Kapesní vagíny jsou navrženy tak, aby nahrazovaly skutečnou ženu
bez její přítomnosti. Vagíny jsou vyrobeny
z kvalitního materiálu, také uvnitř jsou
zkonstruovány, aby napodobovaly skutečnou vagínu.
Nafukovací panna – Nafukovací pannu můžete zakoupit kamarádovi jako zábavu, se kterou si může užít osamělé noční hrátky.
Erekční kroužek – Tento druh erotické pomůcky dokáže podpořit mužskou erekci
a zároveň dráždit při sexu partnerku.
Zvětšení penisu – Ženy bývají nespokojené se svou velikostí poprsí a muži zase se svou velikostí penisu. Možná svého partnera neurazíte produktem na zvětšení
penisu.
Návlek na penis – Nemá váš partner dostatečně velký penis, ale chtěly byste si si vyzkoušet sex s velkým penisem?
Zkuste návleky na penis, které dokážou prodloužit penis
až o několik centimetrů. Hojně jsou také využívány návleky
na penis s různými výstupky, které dokážou dráždit vagínu
uvnitř. Vyzkoušejte si s partnerem něco nového.

INZERCE

EROTICKÉ POMŮCKY

POLARIS

Energie, která omlazuje a léčí
Již dávno bylo prokázáno, že lidské bytosti jsou elektromagnetické povahy. Různé diagnostické postupy klasické medicíny
jsou založené na měření elektromagnetických parametrů (EKG, EEG, EMG, magnetická rezonance ad.), to znamená
na posouzení stupně fyzického zdraví nebo funkce jednotlivých orgánů. Absurdní v celé záležitosti je ovšem to, že takovou
diagnostiku však nenásleduje vhodný způsob léčby, ordinují se různá farmaka, jejichž účinnost je sporná a užívání často
doprovází spousta vedlejších účinků. Je oprávněné prohlašovat některé choroby za nevyléčitelné a pacienta odkázat
na celoživotní závislost na drogách, když víme, že stejná nemoc byla v minulosti s úspěchem léčena?

Je fascinující, jaké ohromující výsledky dosáhli Dr. Georges Lakhovski a Nikola
Tesla při použití vysokofrekvenčních oscilátorů a vortexů (vířivá pole) u velkého
počtu pacientů s různými zdravotními problémy. Obrázky 1,2 a 3 mluví samy
za sebe a byly pořízený ve čtyřicátých letech minulého století. Pokud se pozorně
zadíváme na obrázek č.3,nelze si nevšímnout, že u pacienta ne jenom že nastala
změna v obličeji ale došlo I k vyhlazení vrásek a zhuštění vlasů. Osoba se nejen
zbavila svého zdravotního problému ale I omládla. Když toto bylo možné před
tolika lety ,čeho lze dosáhnout teprve dnes,ptal by se rozumný člověk.

PRÁCE S VIBRAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI

Fascinován celým tímto příběhem, už léta se se svými kolegy
z řad lékařů a inženýrů zabývám touto problematikou. Dokázali
jsme sehnat a konstruovat většinu přístrojů, které se I tenkrát
používali,obstarali jsme původní nákresy přístrojů z muzea Nikoli
Tesly v Bělehradě a z různých koutů světa,vše co bylo k dispozici.
Závěry, ke kterým jsme dospěli, byly fascinující.
Některé problémy – jako bolest pohybového aparátu (bolesti páteře,
kloubů) u pacientů, kteří po dlouhá léta trpěli bolestí navzdory všem
tradičním léčebným procedurám – jsme vyřešili za poměrně krátkou
dobu, stačilo pouze několik ošetření. Vynikajících výsledků bylo
dosaženo u řady dalších zdravotních potíží, například hypotyreózy
(Hashimoto), a nespočtu ostatních chorob. Ze všech metod na nás
udělal největší dojem POLARIS disk. Jedná se o malé zařízení, které
bez žádného elektrického napájení dosahuje obdivuhodných účinků
u osob, které ho používají.
Podstatou všeho je poskytnout organismu nerušený průtok
čerstvé energie skrze tělo a pak nastanou ideální podmínky
k nastartování samoléčebných procesů.

Zařízení POLARIS disk
nevydává žádné záření, pouze
vícenásobně zvyšuje průtok
vitální energie (bioenergie) v těle.
Náš organismus má k dispozici
všechny mechanismy samoléčby
a všechny přírodní prostředky,
které fungují neomezeně a nelze
se jimi předávkovat. V současné
době máme spoustu kladných
zkušeností s použitím POLARIS
disku,počínaje lékaři přes
obyčejné lidi, které se snážíme
postupně zveřejňovat a tak
se o ně s Vámi podělit. Děkujeme za všechny vaše příběhy, které
zasíláte.Jak velkému zájmu se dnes Polaris disk těší svedčí I fakt,
že rodiče ho pořizují svým dětem a naopak.POLARIS disk se stal
oblíbeným dárkem . A co je nejduležitější, vytvořil jeden velký okruh
přátel mezi všemi námi, kteří se zajímáme o zdraví a zlepšení kvality
života.

MUDr. Dino Tomić, gynekolog a porodník
Již více než dvacet let zkoumá různé léčebné metody nespadající do klasické medicíny. Zabývá se kvantovou a biorezonanční medicínou,
homeopatií, akupunkturou a energetickými technikami. POLARIS lze aplikovat při všech typech bolestí, gynekologických a urologických
problémech, bolestech páteře a kloubů, obezitě, narušeném libidu a potenci, sterilitě, hemoroidech, zácpě, problémech se střevy, plicních
a srdečních problémech, potížích se štítnou žlázou a bolestech hlavy a dutin. Je vhodný také při nespavosti a špatné náladě.
Položíte-li na POLARIS sklenici s vodou, za 30 minut získáte mocný léčivý nápoj. Disk navíc dokáže místnost, ve které se nachází, očistit od
škodlivého elektromagnetického záření, a dokonce od negativních energií jiných lidí.
Objednávky: tel.: (+420) 776 80 60 40, e-mail: info@polarisdisk.cz, www.polarisdisk.cz, FB Polaris CZ
Cena 990 Kč + poštovné a balné 100 Kč
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PROTI PRŮJMU – RYCHLE A S CHUTÍ
Sarapis pro muže
BANÁNU
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PRO

Sorbecta
s CHUŤ
účinnou
látkou A ENERGIE?
CHYBÍ VÁM
DO ŽIVOTA
diosmectite
s přírodní
NEMÁTE CHUŤ
ANI banánovou
NA SEX?
příchutí je určena k rychlé a účinné
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mužů,
léčbě
průjmu utrápí
dětí mnoho
(0+), těhotkterým
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úbytkem testosteronu. Doplněk stravy
Sarapis pro muže
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prostředek,
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který vám pomůže lépe se srovnat
příbalový leták.
s přibývajícím věkem.
K dostání v lékárně.
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Bayer.

• Do
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• Zako

www.sorbecta.eu

www.vegall.cz

PEXESO

Produktový tip Sinulan Forte Express

URGO HOJENÍ PUCHÝŘŮ –
DISKRÉTNÍ, HYDROKOLOIDNÍ
NÁPLAST 5 KS

Dejte rýmě do nosu pomocí unikátní kombinace
přírodních látek!
Sinulan forte express přináší přírodní a rychlou
léčbu zánětu nosních dutin a rýmy. Obsahuje
esenciální oleje z máty peprné, eukalyptu,
rozmarýnu a mateřídoušky. Tento zdravotnický
prostředek uvolňuje nos a nosní dutiny rychle
a efektivně již za 15 minut. Ulevuje od bolesti
dutin jejich uvolněním, odstraňuje nežádoucí
částice, jako viry a bakterie, to vše efektivně
a rychle. Je vhodný pro dospělé, děti od 12 let
a těhotné a kojící ženy. Zvolte přírodní cestu
a uvolněte sebe i svůj nos.

•
•
•

Podporuje hojení
Umožňuje ráně dýchat
Speciálně navržené pro ženy

Hydrokoloidní náplasti na ošetření puchýřů. Díky diskrétnímu
provedení vhodné zejména pro
ženy do společenské obuvi.

Doporučená cena: 149 Kč
Více na www.sinulan.cz

První pex
hrou zan

Zdravotnický prostředek

Plíseň nohou a nehtů je infekce.

Zdravotnický prostředek
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Desinfekční mikroorganismus ji zastaví.

5.indd 1
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Pythium oligandrum je první schválený mikroorganismus do biocidních
látek dle nařízení EU 2015/1610. Použitá biotechnologie eliminuje plísně
přímým parazitismem a je odborníky považována za nejbezpečnější
technologii dostupnou na současném trhu. Desinfekční mikroorganismus
Pythium oligandrum proniká svými vlákny do buněk parazita (plísně nebo
kvasinky) a čerpá z něho pro svoji výživu potřebné látky. Po vyčerpání
parazita ustává aktivita chytré houby a tato odrůstá s nehtem (podle věku
až 1 rok) nebo pokožkou, protože není schopna si obstarat živiny z ničeho
jiného než z plísní. Pro nohy a nehty náchylné k výskytu plísní jsou
přípravky z řady Biodeur: Biodeur 3x1g, nebo specialista na nehty Chytrá
houba – Pythie – Biodeur Nail. Použití Chytré houby Pythium oligandrum
je patentově chráněno v mnoha zemích a regionech světa.
Přípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárně
nebo u své pedikérky.
Na Vaše otázky rádi odpovíme
na telefonu: 728 814 202
akutní dotazy
na infolince: 608 157 744
e-mail:
pythium@pythium.cz
informace na:
www.chytrahouba.cz

Výrobce:
Bio Agens Research
and Development
– BARD, s.r.o.
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PRVNÍ POMOC
PRO VAŠE KLOUBY
ARTHROCANN GEL

OBSAHUJE
KOLOIDNÍ
STŘÍBRO

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

ARTHROCANN
COLLAGEN OMEGA 3-6

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

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

DAOSiN® je doplněk stravy s obsahem enzymu
DiaminOxidáza (DAO). Tento enzym má
významnou roli při metabolismu histaminu
přijatého ve stravě. DiaminOxidáza působí
ve střevě.
DAOSiN® doplňuje při metabolismu histaminu
enzym DAO, odbourává tak histamin přijatý
ve stravě.

DAOSiN® doplněk stravy. Doplňky stravy nejsou náhražkou vyvážené
pestré stravy a zdravého životního stylu. K dostání výhradně v lékárnách.

www.daosin-cz.cz
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