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OBSAH MAGAZÍNU VÁŽENÍ A MILÍ 
ČTENÁŘI, 

máme za sebou 
velikonoční svátky 
a čeká nás měsíc 
lásky. Pomalu, ale 
jistě také příprava 
na léto a dovole-
né, na které se už 
teď určitě všichni 
těšíme. 
Někdo začne vý-
běrem dovolené, 
někdo už zjara za-
čne s přípravou na 
léto, aby později 
mohl bez studu vyjít na pláž nebo k bazénu. Cvičení 
a pohyb není nikdy na škodu. Samozřejmě v rozumné 
míře. Sport venku na čerstvém vzduchu je ideální a je 
to po zimě dobrý krok proti jarní únavě. Za odměnu si 
pak můžete dopřát třeba relaxační masáž. 

Přinášíme Vám také tipy na dovolenou s nejrůznějším 
zaměřením, inspiraci do kuchyně nebo podrobnosti 
o homeopatické léčbě coby alternativě k běžným lé-
čivům. Přečtěte si, co to vlastně je cukrovka a co zna-
mená pro nemocné i jejich okolí. 

Nejen to, ale i spoustu dalšího najdete v novém čísle 
časopisu MojeLékárna, které právě držíte v rukou. Ať 
je Vaše jaro co nejpohodovější!  

Mgr. Karel Šlegr
Vydavatel: Sanovia a.s. Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – 

Radvanice, IČO: 28570481 Redakce: KNM Agency s.r.o., 
Zuzana Doupovcová, Mgr. Karel Šlegr, Grafi cké úpravy: 
KNM Agency s.r.o., Registrováno pod: MK ČR E 20896 

Kontakt: magazin@mojelekarna.cz Tento magazín nenahrazuje 
poradenství lékařů ani lékárníků.
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ZDRAVOTNÍ KNÍŽKA – PŘEHLEDNÉ INFORMACE:
 kdy máte následující kontrolu u lékaře
 zda jste měli zlomeniny, operace 
 na co jste očkováni
 jaké léky užíváte

Pro Vás i lékaře důležité informace vždy po ruce = ZDRAVOTNÍ KNÍŽKA (žádejte v lékárnách Mojelékárna)

Protože si přejeme být svým čtenářům co nejblíže,
neváhejte nás kontaktovat v případě, pokud

budete mít jakýkoliv nápad na téma, o kterém
byste si rádi přečetli v našem magazínu.

Vaše nápady a reakce
k článkům pište na adresu:
magazin@mojelekarna.cz

á i lék ř důleži
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Hlavní typy a příčiny diabetu
Rozlišujeme 2 základní typy diabetu. Dia-
betes 1. typu vzniká nejčastěji v  dětství, 
vzácně se však může rozvinout i v pozděj-
ším věku. Jedná se o  autoimunitní one-
mocnění (imunitní systém organismu pů-
sobí proti vlastním strukturám), při kterém 
dochází k trvalému poškození specifi ckých 
buněk produkujících inzulin, který tak 
diabetikovi 1. typu zcela chybí. Jeho vy-
volávající příčiny nejsou dosud úplně jas-
né. Diabetes 2. typu se objevuje typicky 

ve stáří a  jeho hlavní příčinou je špatná 
životospráva – především nadměrný pří-
jem tuků, cukrů a nedostatek pohybu. Při 
vzniku obou typů diabetu se významně 
uplatňují také genetické vlivy. Například 
potomek dvou diabetiků 2. typu má 100% 
pravděpodobnost vzniku diabetu. Vhod-
ným životním stylem může však rozvoj 
onemocnění posunout do vyššího věku, 
čímž zmenší negativní dopady na organis-
mus, které jsou tím větší, čím delší je pů-
sobení hyperglykémie.

Základní čísla související 
s diabetem
Hladina glykémie nalačno (min. po 8ho-
dinovém lačnění) je u  zdravého člověka 
3,9 – 5,5 mmol/mol. Při hodnotách lač-
né glykémie ≥ 7 mmol/mol, nebo náhod-
né glykémie (naměřené kdykoliv během 
dne při min. 2 nezávislých měřeních) 
≥ 11,1 mmol/mol je diagnostikován dia-
betes. Hodnoty lačné glykémie v  rozmezí 
5,6 – 6,9 mmol/mol se označují jako hra-
niční glykémie nalačno a predikují vysoké 
riziko budoucího rozvoje diabetu. Jedná 
se o hodnoty glykémie naměřené bioche-
mickou laboratoří v  žilní plazmě, nikoliv 
o  hodnoty naměřené pomocí glukometru 
v kapilární krvi – ty mohou sloužit pouze 
jako orientační a překračují-li doporučené 
rozmezí, měly by vést pacienta k lékaři za 
účelem přesnějšího vyšetření a  případně 
zahájení terapie.

Příznaky a komplikace 
onemocnění
Mezi příznaky diabetu, které na sobě může 
pacient sám pozorovat, patří zvýšená úna-
va, žíznivost, časté močení, zánětlivá one-
mocnění močo-pohlavního systému nebo 
kůže, svědění a v těžších případech nevy-
světlitelné hubnutí. Při hyperglykémii však 
v organismu probíhají i mnohé závažnější 
změny, které však na sobě pacient léta ne-
musí pozorovat. Dochází k urychlení roz-
voje aterosklerózy (zánětlivé onemocnění 
cév související s  ukládáním tuků v  jejich 
stěně, což postupně vede k jejich zužová-
ní až ucpání), čímž narůstá riziko vzniku 
srdečního nebo mozkového (mrtvice) in-
farktu či významných poruch prokrve-
ní dolních končetin (ischemická choroba 
dolních končetin). To dále zhoršuje vyšší 
pohotovost ke krevnímu srážení související 
s diabetem. Poškozovány jsou také drobné 
cévy vyživující ledviny nebo oční sítnici, 
což může vést až k  postupnému selhání 

O cukrovce už někdy slyšel každý, ale co přesně obnáší a jak vzniká, většinou vědí jen ti, 
kteří s ní přišli do styku osobně. Abychom ale mohli správně reagovat na diabetika a jeho specifi cké potřeby, 

je potřeba vědět, co se za tímto onemocněním doopravdy skrývá. Diabetes mellitus (cukrovka) 
je chronické onemocnění vznikající na podkladě relativního nebo absolutního nedostatku inzulinu. 

Inzulin je hormon produkovaný slinivkou břišní, který se uplatňuje v metabolismu cukrů, tuků i bílkovin. 
Jeho hlavní funkcí v organismu je udržování přiměřené glykémie (hladiny cukru v krvi). 

Při jeho nedostatku dochází k hyperglykémii, s níž souvisí četné negativní změny.
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CUKROVKA
zpočátku sice nebolí, ale…

Inzulin je hormon produkovaný slinivkou břišní, který se 
uplatňuje v metabolismu cukrů, tuků i bílkovin. 



ledvin a slepotě. U diabetiků také dochází 
ke specifi ckému poškozování nervů. To se 
může projevovat zhoršením citlivosti ze-
jména v oblasti dolních končetin, změnami 
fungování trávicího traktu (např. poruchy 
vyprazdňování žaludku), močopohlavní-
ho (např. sexuální potíže) nebo srdečně 
cévního (např. poruchy srdeční frekvence) 
systému. Pacienti s diabetem mají zhorše-
nou funkci imunitního systému, častěji se 
u nich rozvíjí katarakta (šedý zákal) a ně-
které typy nádorových onemocnění.

Léčba diabetu
Včasná léčba diabetu snižuje riziko vzniku 
výše popsaných komplikací choroby. Léč-
ba je vždy celoživotní a zahrnuje nejen po-
dávání příslušných léčivých přípravků, ale 
také dietu a vhodnou pohybovou aktivitu. 
Vyžaduje tak od pacienta velkou dávku 
vlastní aktivity a zodpovědnosti. 
Léčba diabetu 1. a 2. typu je odlišná. V pří-
padě diabetu 1. typu je jedinou možnos-
tí exogenní přívod inzulinu. Ten se běžně 
používá i v léčbě diabetiků 2. typu. U nich 
je však v případě, že jejich slinivka je ješ-
tě schopná produkovat dostatek vlastního 
inzulinu, možné podávat i  tzv. perorální 
antidiabetika (označované jako PAD). Na 
následujících řádcích budou uvedena pou-
ze ta nejčastěji používaná s jejich hlavními 
výhodami a nevýhodami. 

Inzulin 
Inzulin je běžně aplikován 
pouze injekčně do podko-
ží. Existují různé typy in-
zulinů a časové i dávkové 
režimy jejich aplikace. Ty 
vždy podle stavu a  mož-
ností pacienta určuje lékař. Hlavním ri-
zikem inzulinové léčby je, podobně jako 
u většiny antidiabetik, hypoglykémie (pří-
liš nízká hladina cukru v  krvi). Projevuje 
se např. malátností, poruchami vidění, po-
citem hladu, bušením srdce nebo bolestí 
hlavy. Její prevencí je především dodržo-
vání léčebného plánu doporučeného léka-
řem, včetně úpravy dávek inzulinu podle 
aktuálního denního režimu, fyzické akti-
vity nebo stravování. Riziko hypoglykémie 
se zvyšuje při nepravidelném stravování, 
fyzické zátěži, konzumaci alkoholu nebo 
infekci. Pokud se objeví, tak v lehčích pří-
padech stačí podat pacientovi něco slad-
kého (např. cukr, med, šťávu).

Perorální antidiabetika
Perorální antidiabetika působí různými 
mechanismy - od stimulace uvolňování 
vlastního inzulinu ze slinivky, přes zvyšo-
vání citlivosti tkání k inzulinu až například 
po omezení vstřebávání glukózy ze střeva. 
Kromě pozitivního vlivu na glykémii mají 
mnohá z nich také další jak pozitivní, tak 
mnohdy i negativní účinky. Ty je vždy třeba 
zvažovat při výběru nejvhodnějšího léčiva 
a  jejich kombinace pro konkrétního paci-
enta. Nejčastěji podávaným léčivem u dia-
betiků 2. typu je v současnosti metformin. 
Ten je v některých případech indikován již 

ve stadiu prediabetu pro 
zpomalení jeho přechodu 
v plně rozvinuté onemoc-
nění cukrovkou. Mezi jeho 
výhody patří pouze nízké 
riziko hypoglykémie, pozi-
tivní vliv na hladiny krev-

ních tuků, tlak krve nebo hmotnost paci-
entů. Dále jsou ve formě klasických tablet 
běžně podávány glimepirid a  gliklazid. 
Pacienti, kteří je užívají, by měli dodržo-
vat pravidelné stravování, jinak se u nich 
častěji objevuje hypoglykémie. Na rozdíl 
od metforminu mohou vést také k nárůstu 
hmotnosti.

Novinky v léčbě
Novějšími látkami v  terapii diabetiků 
2. typu jsou tzv. inkretinová léčiva – glip-
tiny (např. linagliptin, saxagliptin), exena-
tid a liraglutid. Poslední 2 jmenované látky 
se, ač jsou stále řazené mezi PAD, aplikují 
pouze injekčně do podkoží – nicméně jen 
jejich novější formy – a to pouze 1x týd-
ně. Inkretinová léčiva nevyvolávají sama 
o  sobě hypoglykémii. A  podobně jako 
metformin, i když ještě ve větší míře pozi-
tivně, ovlivňují i další poruchy související 
s diabetem.
Protože počet pacientů s  diabetem, pře-
devším z důvodů stárnutí populace a ne-
vhodného životního stylu, narůstá, je sna-
ha vyvíjet stále nová antidiabetika. I přes 
pokroky vědy však hlavním pilířem léčby 
diabetu zůstávají již zmiňovaná dietní léč-
ba a pravidelná pohybová aktivita. 

Mgr. Tereza Hendrychová, PhD.
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 Hlavním rizikem inzulinové 
léčby je, podobně jako 
u většiny antidiabetik, 

hypoglykémie

Léčba je vždy celo-
životní a zahrnu-
je nejen podávání 

příslušných léčivých 
přípravků, ale také 

dietu a vhodnou po-
hybovou aktivitu.



A co z léků by lékárnička měla 
určitě obsahovat? 
Léky proti horečce – například Para-
len, Panadol, sirup nebo čípky, případ-
ně Ibuprofen Galmed tablety. Pro malé 
děti je vhodný sirup nebo čípky, které se 
dávkují podle váhy.
Léky proti bolesti – například Ibupro-
fen Galmed tablety nebo Ibalgin table-
ty, sirup pro děti, Panadol extra, Pana-
dol Novum tablety a další. Proti bolesti 
může být v lékárničce i gel nebo mast – 
například Diclofenac gel Galmed, Volta-
ren gel, Ibuprofen krém či gel, které jsou 
vhodné při zhmožděninách nebo svalo-
vých poraněních.
Léky proti bodnutí včelou či hmyzem 
– zvláště jsou-li v rodině alergici – na-
příklad Analergin tablety, Fenistil table-
ty, gel nebo roll-on. Dále Zyrtec tablety, 
Aerius tablety, Xyzal tablety nebo ho-
meopatický Dapis gel, který je vhodný 
i pro malé děti a po aplikaci se může jít 
i na slunce.
Léky na spáleniny – například Panthe-

nol sprej ML, vhodný na popáleniny od 
slunce či ohně 1. stupně, které se pro-
jevují zarudnutím, může být v lékárničce 
i mast Calcium panthotenicum.
Léky na nachlazení – například sirupy 
proti kašli (Sinecod sirup, tablety, kapky 
na suchý a dráždivý kašel nebo Ambro-
bene sirup, tablety, kapky na rozpouště-
ní hlenů a usnadnění vykašlávání), spre-
je či kapky proti rýmě (např. Rhinostas 
Galmed, Olynth sprej atd.), bylinné kap-
ky (např. Biotussil nebo Sinecod), kte-
ré se používají na ucpané dutiny a tzv. 
zadní rýmu. 
Léky pro oční výplachy a drobná oční 
poranění – například Ophtal roztok, 
který je vhodný k  výplachu oka při ci-
zím tělese nebo při poleptání. Ophtalmo 

Stav domácí lékárničky většinou zjistíme, kdy se to nejméně hodí. Dostaví se jakýkoliv zdravotní problém 
a my zjistíme, že lék, který nutně potřebujeme, buď úplně chybí, nebo má prošlou expirační dobu. 

Co by tedy nemělo chybět v lékárničce v každé domácnosti, abychom si při běžných problémech byli schopni 
poradit, aniž by bylo nutné běžet hned do lékárny? 
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Domácí lékárnička 
Co nesmí chybět? 

Domácí lékárnička by měla 
obsahovat zhruba toto:

 2 balíčky obvazů sterilních, raději 
různé šířky, 2 balení sterilní gázy 
v šířkách 4, 6 a 8 cm k obvazování 
různých drobných zranění.

 1 elastické obinadlo, nejlépe o šíř-
ce 6 až 8 cm, k zafi xování různých 
podvrknutí, zhmožděnin nebo oto-
ků.

 Náplast bez polštářku, šíře 2,5 cm 
a 5 cm, je také dobré mít k ruce ná-
plast pro pacienty s  extra citlivou 
pokožkou, například 3M Nexcare 
Sensitive. Vhodné je také mít dět-
ské náplasti s  obrázky, například 
3M Nexcare Kids.

 Náplast s  polštářkem - dělená či 
vcelku, normální i vodě odolná, šíře 
6 cm nebo 8 cm, například 3M Spo-
faplast 154, 3M Spofaplast 164. 

 Nůžky, nejvhodnější variantou jsou 
nůžky na stříhání nehtů pro děti, 
protože jsou bezpečné a  nemů-
že dojít k  poranění, mají zaoblené 
špičky.

 Trojcípý šátek, určený pro fi xaci 
končetin, především paží, hlavy, při 
zhmožděninách a  zlomeninách. Je 
možné ho využít také k fi xaci růz-
ných obkladů.

 Svírací špendlík vhodný k upevnění 
konce obvazu.

 Pinzetu vhodnou k  odstraňování 
třísek apod., která se v  teplejších 
měsících bude hodit na odstraňo-
vání klíšťat.

 Resuscitační roušku, která se použí-
vá při dýchání z úst do úst. 

 Obinadlo škrtící pryžové, které se 
používá při zástavě tepenného kr-
vácení.

 Desinfekční prostředky (např. Beta-
dine roztok, který neštípe, Jodisol 
sprej nebo roztok, Septonex sprej).

 Teploměr – digitální, lihový, dotek-
ový a dudlíkový.

TIP: Na vnitřní stranu lékár-
ničky umístit štítek s telefon-
ním číslem praktického lékaře 

a kontakty na pohotovost 
a záchrannou službu.



Septonex kapky nebo mast při zánětech 
spojivek, podráždění oka světlem, vět-
rem, cizím tělesem. Ocufl esh kapky se 
světlíkem proti zánětům.
Mast na přesušenou kůži – například 
Infadolan mast, Calcium panthotenicum 
Galmed, Bepanthen atd.
Léky na zažívací obtíže – například ži-
vočišné uhlí Carbomedicinalis, které se 
používá při akutních průjmech způsobe-
ných dietní chybou, Smecta (sáčky), kte-
rá pohlcuje škodliviny z trávicího traktu 
při zvracení a průjmu, Imodium tobolky 
proti průjmu, Rennie tablety nebo Ome-
prazol Galmed tablety na pálení žáhy či 
bolesti žaludku.
V lékárničce mohou být i cucavé tab-
lety na bolesti v krku – například pas-
tilky Med a  Citron z  privátní značky 
„z mojí lékárny“ nebo Neoangin a dal-
ší. Dále roztoky ke kloktání či spreje do 
krku (Jox sprej a  kloktadlo, Stopangin 
sprej a kloktadlo).
Ostatní léky je vhodné doplňovat dle 
specifi ckých potřeb a nemocí členů do-
mácnosti.
U  domácí lékárničky by se mělo dát 
pozor na prošlou expiraci – tyto léky 

odnášet k likvidaci do lékárny. Je vhod-
né umístit lékárničku mimo dosah dětí 
a neumísťovat lékárničku nad topení.
Před použitím každého léku se dopo-
ručuje pozorně přečíst příbalový leták 
a způsob užívání.
Někteří lidé raději používají šetrnější 
způsob léčení, a  to homeopatické pří-
pravky. Homeopatika jsou velice vhodná 
léčba pro děti nebo těhotné ženy. V lé-
kárnách jsou k  dispozici léky jak vol-

ně prodejné, tak i  na lékařský předpis. 
Z nich je vhodné mít po ruce například 
Stodal sirup proti kašli různého typu, 
Oscillococcinum granule, který se použí-
vá na zvýšení imunity a při prvních pří-
znacích chřipky, Paragrip tablety na léč-
bu chřipkového onemocnění, Homeovox 
tablety na hlasivky a  chrapot, Sedatif 
PC tablety na celkové zklidnění a zdravý 
spánek bez návyku a další.

PharmDr. Darina Šrolová
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by se mělo dát pozor na 
prošlou expiraci – tyto 
léky odnášet k likvida-
ci do lékárny. Je vhodné 
umístit lékárničku mimo 
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Bolest
a možnosti její léčby

S bolestmi různého druhu občas bojuje každý, ale kde se 
vlastně berou? Bolest je subjektivní nepříjemný prožitek 

spojený se skutečným nebo potenciálním poškozením orga-
nismu. Vzniká na podkladě podráždění volných zakončení, 

tzv. senzitivních nervových vláken, což vede ke vzniku vzru-
chu, který je dále míchou šířen do mozku, kde je zpracován.

Léčba chronické, ale 
i akutní bolesti, která se 
často opakuje, zhoršuje, 

nebo jejíž příčina není jasná, 
patří vždy do rukou lékaře! 

Při dlouhodobém 
užívání vysokých 

dávek NSAID může 
dojít k poškození 

ledvin nebo zvýše-
ní krevního tlaku.
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Akutní versus chronická bolest
Nejjednodušší dělení bolesti je podle dél-
ky jejího trvání na akutní a  chronickou. 
Význam akutní bolesti je především varov-
ný. Vzniká v okamžiku poškození organis-
mu (např. úrazem, po operaci) a po zho-
jení ustává. Chronická bolest trvá měsíce 
až roky, je pro organismus neúčelná a pojí 
se s  mnoha psychickými změnami. Paci-
enti trpící chronickou bolestí jsou často 
úzkostní až depresivní, objevují se u nich 
poruchy spánku a mají významně sníženou 
kvalitu života. Chronická bolest je způso-
bena dlouhodobě probíhajícím onemocně-
ním (např. artróza kloubů), následky cho-
roby, která již odezněla (např. bolesti po 
prodělaném pásovém oparu), nebo změ-
nami ve funkci nervového systému, které 
však nelze objektivně prokázat. 

Léčba bolesti
Protože bolest je pro organismus nesmír-
ně zatěžující, je třeba ji účinně léčit. Při 
nedostatečné léčbě akutní bolesti se i ze 
zpočátku malé bolesti může stát obtížně 
zvládnutelná chronická bolest. Nejúčinněj-
ší jsou samozřejmě takové postupy, které 
vedou přímo k  odstranění příčiny bolesti 
(např. ošetření bolavého zubu). Pokud toto 
není možné (např. v  případě nevyléčitel-
ného nádorového onemoc-
nění), tak do doby, než je 
tohoto cíle dosaženo (např. 
zhojení zlomeniny), je tře-
ba nasadit tzv. symptoma-
tickou terapii, tedy léčbu 
příznaků (v  tomto případě 
bolesti) primárního one-
mocnění. 

Druhy léčby
V  léčbě bolesti se kromě farmakotera-
pie (nejčastěji analgetiky) uplatňují také 
psychoterapie, rehabilitace, aplikace tep-
la nebo chladu i další specifi cké postupy. 
Ty se, stejně jako jednotlivá léčiva, čas-
to kombinují. V  případě použití několika 
účinných látek je možné aplikovat nižší 
dávky každé z  nich při vyšším celkovém 
analgetickém efektu a nižším riziku nežá-
doucích účinků.
Farmakologické přístupy k  léčbě akutní 
a chronické bolesti jsou odlišné. Zatímco 
v případě akutní bolesti, kde předpokládá-
me její pozvolný ústup, se zpočátku volí 
silnější analgetika a postupně přecházíme 
k těm slabším, při bolesti chronické se po-
stupuje směrem opačným – od slabších 
analgetik k silnějším. V případě chronické 
bolesti je často vhodné užívat léky pra-
videlně tak, aby nedocházelo ke kolísání 
množství účinné látky v organismu a bo-
lest byla kontrolována kontinuálně. 

Analgetika pro léčbu mírné až 
středně silné bolesti
Nejčastěji používanými analgetiky v  léč-
bě mírné až středně silné bolesti jsou tzv. 
nesteroidní antifl ogistika (NSAID) a para-
cetamol (např. Paramegal). Jejich hlavním 
mechanismem účinku je potlačení tvorby 
látek uplatňujících se v organismu při roz-
voji bolesti. NSAID mají na rozdíl od para-
cetamolu kromě analgetického účinku (tlu-

mí bolest) také významný 
protizánětlivý efekt (proto 
antifl ogistika), který se 
s  výhodou uplatňuje např. 
při léčbě bolesti doprová-
zející zánětlivá onemocnění 
kloubů (artritidy). 
Mezi nejznámější NSAID 
patří ibuprofen (např. 
Ibuprofen Galmed), dik-

lofenak (např. Voltaren Actigo), naproxen 
(např. Nalgesin S) a kyselina acetylsalicy-
lová (např. Aspirin). Některé léčivé příprav-
ky obsahující NSAID ve vyšších koncentra-
cích nebo určené k  injekční aplikaci jsou 
vydávány pouze na lékařský předpis. Růz-
né látky ze skupiny NSAID se liší rychlostí 
nástupu účinku, dobou jeho trvání, veli-
kostí podávaných dávek, intenzitou účinku 
proti bolesti či zánětu, některými vedlej-
šími účinky a tudíž i použitím. Společným 
nežádoucím účinkem této skupiny látek 
je především žaludeční dráždivost, proto 
je nezbytné užívat je vždy po jídle, pří-
padně zapít mlékem. Ovlivněním krevních 
destiček snižují krevní srážlivost - kyselina 
acetylsalicylová se dokonce v nízkých dáv-
kách používá v prevenci vzniku tepenných 
krevních sraženin, které by mohly vyvolat 
např. srdeční infarkt nebo mozkovou mrt-
vici. Při dlouhodobém užívání vysokých 
dávek NSAID může dojít k poškození ledvin 
nebo zvýšení krevního tlaku. Jejich užívání 
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Opioidy jsou 
součástí léčivých 

přípravků 
vydávaných 

pouze na 
lékařský předpis.

Mezi žádoucí 
vedlejší účinky 
opioidů v léčbě 

bolesti patří 
často např. efekt 

sedativní (tlumivý) 
nebo anxiolytický 

(potlačující 
úzkost).

není tedy vhodné u pacientů s žaludečními 
nebo dvanáctníkovými vředy, srdečně-cév-
ním onemocněním, těžkým onemocněním 
jater či ledvin a osob užívajících látky na 
ředění krve. Vyhnout by se jim měly také 
ženy v  posledním trimestru těhotenství 
a  osoby s  předchozí alergickou reakcí 
vzniklou na podkladě užití některé látky 
ze skupiny NSAID.
Výhodou paracetamolu je jeho šetrnost 
k  trávicímu traktu a  to, že neovlivňu-
je krevní srážlivost. Neměl by však nikdy 
být kombinován s  alkoholem a  zejména 
u  chronických alkoholiků 
hrozí při jeho užívání závaž-
né poškození jater. Je však 
bezpečný u  dětí a  těhot-
ných i kojících žen. 
Výše popsané látky jsou 
dostupné ve formě kla-
sických i  šumivých tablet, 
želatinových kapslí, čípků, 
sirupů pro děti i  lékových 
forem pro lokální použití 
(např. gely, náplasti). 

Analgetika pro léčbu středně 
silné až silné bolesti
Opioidy jsou součástí léčivých přípravků 
vydávaných pouze na lékařský předpis. 
Jsou indikovány v  léčbě středně silné až 
silné bolesti, jejíž útlum působí pomocí 
specifi ckých receptorů přímo v centrálním 
nervovém systému. Patří sem tramadol 
(např. Tralgit, Zaldiar – v kombinaci s pa-
racetamolem), dihydrokodein (DHC Con-
tinus), fentanyl (např. Durogesic) nebo 
buprenorfi n (např. Transtec). Opět zde 
můžeme najít látky s různou délkou a in-
tenzitou analgetického efektu a různě vy-
jádřenými vedlejšími účinky. Ty zde však 
nemusí být vždy výlučně nežádoucí. Mezi 
žádoucí vedlejší účinky opioidů v  léčbě 
bolesti patří často např. efekt sedativní 
(tlumivý) nebo anxiolytický (potlačující 
úzkost). Nejčastějšími nežádoucími účin-
ky jsou nevolnost až zvracení, závratě 
nebo zácpa. Na většinu vedlejších účinků 
opioidů si organismus postupně zvykne, 
dojde k tzv. toleranci. Některé však u cit-
livých osob přetrvávají a je tak třeba při-
jmout opatření, která pacientovi pomůžou 
v jejich zvládání – např. v prevenci zácpy 
po opioidech je často dostačující zvýšit 
příjem tekutin a vlákniny. 
Pacienti užívající opioidy by neměli vy-
konávat činnosti vyžadující zvýšenou po-
zornost (např. řízení motorového vozidla) 
a užívat další tlumivé látky – mimo jiné 
také alkohol. U  osob s  rizikovým chová-

ním ve smyslu zneužívání 
omamných a  psychotrop-
ních látek existuje riziko 
vzniku závislosti na opioi-
dech. To v malé míře hrozí 
i  v  tomto směru neriziko-
vým pacientům při dlouho-

dobém podávání vysokých dávek opioidů. 
Pokud je však léčba správně vedena, pravi-
delně kontrolována a v případě jejího vy-
sazení se toto děje postupně, není třeba se 
závislosti na opioidech přehnaně obávat. 
Opatrnost při podávání opioidů je na místě 
dále u osob se sníženou funkcí jater nebo 
ledvin, dechovou nedostatečností, hypo-
tenzí (nízký krevní tlak), epileptiků, paci-
entů po úrazech hlavy nebo se zvýšeným 
nitrolebním tlakem. Opioidy jsou dostupné 
nejčastěji ve formě tablet, roztoků nebo 
transdermálních náplastí.

Silná analgetika 
Analgetikem účinným i  při 
silné bolesti je dále meta-
mizol (např. Novalgin) vy-
dávaný pouze na lékařský 
předpis. Předpokládá se, že 
působí podobně jako NSAID, 
je však prost jejich typických 
nežádoucích účinků. Opro-
ti tomu může velice vzácně 
u některých pacientů vyvolat závažné po-
škození krvetvorby projevující se význam-
ným poklesem množství bílých krvinek 
nebo krevních destiček. Pokud se kdykoliv 
během užívání metamizolu objeví horečka, 
zimnice, bolest v  krku nebo krvácení, je 
nezbytné jeho užívání přerušit a vyhledat 
lékaře. Metamizol by neměly užívat osoby 
s poruchami funkce kostní dřeně (např. po 
chemoterapii) nebo závažným onemocně-

ním jater. Opatrnost je na místě při výsky-
tu astmatu, alergie nebo hypotenze.

Další léčiva využitelná v léčbě 
bolesti
Nedaří-li se bolest zvládat pomocí výše 
uvedených léčiv, je možné využít tzv. ad-
juvantní (podpůrná) analgetika zahrnující 
látky např. ze skupiny antidepresiv nebo 
antiepileptik. Při křečích vnitřních orgá-
nů (např. při žlučníkové kolice) se aplikují 
spasmolytika, křeče kosterních svalů (např. 
při ústřelu) mírní myorelaxancia. Při někte-
rých typech otoků, působících bolest, se 
mohou uplatnit systémová enzymoterapie 
nebo kortikoidy. V léčbě migrenózních bo-
lestí hlavy lze použít některé látky původ-
ně učené k léčbě vysokého krevního tlaku 
(antihypertenziva) nebo hormonální léčbu 
estrogeny.

Z  předloženého (nikoliv 
úplného) přehledu látek 
používaných v  léčbě bo-
lesti je zřejmé, že pro 
výběr léčivého příprav-
ku s  optimální účinností 
i bezpečností pro konkrét-
ního pacienta jsou třeba 
nejen znalosti vlastností 
konkrétních látek, ale také 

dostatek informací o pacientovi a cha-
rakteru jeho problému. Správná léčba 
bolesti by tak vždy měla být vedena 
odborníkem, často je třeba spolupráce 
celého týmu zdravotníků. Ač jsou mno-
há analgetika dostupná bez lékařského 
předpisu, rozhodně neplatí, že jsou zce-
la bezpečná a je možné se jimi léčit ne-
omezeně dlouho.

Mgr. Tereza Hendrychová, Ph.D.
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Klíčem k homeopatické praxi je schopnost 
porozumět pacientovým příznakům (vněj-
ším projevům vnitřní poruchy) a správně je 
interpretovat nejen předtím, než je léčivo 
aplikováno, ale i potom. Homeo-
patie se svým opatrným a citli-
vým přístupem shoduje s jednou 
z nejdůležitějších zásad lékařské 
péče, a  to, že terapie paciento-
vi nesmí uškodit. Homeopatické 
přípravky mohou užívat všichni 
bez rozdílu věku, těhotné, kojící 
ženy i kojenci. Pomocí homeopa-
tie mohou být léčena i zvířata. Mnoho běž-
ných, každodenních obtíží lze léčit bezpeč-
ně a účinně doma pomocí homeopatických 
přípravků. Pokud by se ale banální one-
mocnění rozvíjelo v nějakou horší chorobu, 
například běžné nachlazení v plicní infekci, 
pak je třeba poradit se o další léčbě s léka-
řem. Výhodou navíc je i to, že homeopatické 
přípravky se mohou kombinovat s „klasic-
kými“ léky (alopatickými).

Podstata homeopatie
Homeopatie vychází z principu podobnosti, 
podle něhož látky, které u zdravého člověka 
vyvolávají příznaky nemoci, dokáží podob-
né příznaky léčit u nemocného, jsou-li mu 
podány v daleko menší dávce. Funguje to 
v podstatě podle Zákona podobnosti:
a) Každá farmakologicky aktivní látka vy-

volává u  zdravého a  citlivého jedince 
souhrn příznaků, které jsou pro tuto 
látku charakteristické.

b) Každý nemocný jednotlivec vykazu-
je souhrn chorobných příznaků, které 
charakterizují jeho chorobu.

Například Alliumcepa (cibule) působí na 
sliznice horních cest dýchacích a na spo-
jivky, kde vyvolává podráždění. Způsobu-
je rýmu, která začíná četným kýcháním, 

později dochází k  hojnému 
vodnatému výtoku z  nosu. 
Homeopatický lék Aliiumcepa 
v  homeopatickém ředění se 
používá v léčbě rýmy, chřipky, 
akutního zánětu nosní slizni-
ce a vedlejších dutin, které se 
těmito příznaky projevují. 
Pomocí homeopatie lze léčit 

akutní onemocnění - rýmu, trávicí obtí-
že aj., chronická onemocnění - alergie aj. 
Homeopatika lze použít také preventivně, 
avšak nelze jimi léčit závažná onemocnění 
(rakovina, genetické choroby, těžká posti-
žení orgánů aj.).

Reakce organismu
Homeopatická terapie je re-
aktivní, stimuluje přirozenou 
spontánní reakci organismu 
vůči chorobné agresi, neboť 
nemocnému se podá lék, jehož 
základní látka vyvolává u zdra-
vého jedince reakci podobnou 
jeho reakci. Čím větší je podobnost mezi 
reaktivními způsoby, tím vyšší má být užité 
ředění a naopak. Každé úrovni podobnosti 
odpovídají určité úrovně ředění. Homeo-
patický lék nepůsobí chemicky, ale díky 
zvláštnímu fyzikálnímu stavu, jehož nosi-
čem je globule nebo granule směřuje k vy-
braným receptorům.
  Homeopatické přípravky jsou jednoslož-

kové, obsahují jedinou účinnou látku, 

tzv. monokomponentní (granule nebo 
globule nebo kapky).

  Vícesložkové, které obsahují více účin-
ných látek, tzv. polykomponentní (tab-
lety, kapky, sirupy).

Homeopatické léky pocházejí převážně ze 
tří přírodních říší - říše rostlinné, živočišné 
a minerální. Určitý nemalý podíl je původu 
syntetického. Jsou používány i patologické 
produkty, které jsou známy jako bioterape-
utika, kdy výchozí surovina je příčina nebo 
původce dané choroby. Aby určitá výchozí 
surovina mohla být po příslušném zpraco-
vání úspěšně použita jako homeopatický 
lék, musí mít dostatečně ohraničený a po-
psaný obraz svého účinku. A kromě jasné-
ho patologického účinku musí být známy 
příznaky a modality v co možná nejširším 

rozsahu. Stejně tak musí být 
doporučeny základní klinické 
indikace.

Časté složky 
Z  říše rostlinné se používá 
například kopřiva, měsíček, 
sedmikráska a  další. Je-li to 
možné, tak rostliny nebo jejich 
části jsou zpracovávány v čers-

tvém stavu, a to co nejdříve po sběru. Rost-
liny musí být sbírány za suchého počasí 
a  musí být zproštěny nečistot, nesmí být 
napadeny žádnou chorobou nebo škůdci. 
Z  říše živočišné se používají živočichové 
(včela, sršeň, mravenec), nebo jen jejich 
produkty (včelí jed, výměšek sepie). Při 
zpracování živočichů musí být bezpodmí-
nečně respektovány příslušné předpisy tý-
kající se ochrany zvířat. 

HOMEOPATIE
Homeopatie je velmi šetrná léčebná metoda využívající přírodní látky ve velmi malých

dávkách. Jedná se o metodu, která se snaží léčit celého jedince, ne jenom jeho
tělesné příznaky. Zatímco v konvenční medicíně pacienti, u nichž byla diagnostikována 

tatáž choroba, dostanou v zásadě stejné léky, v homeopatii dostane každý
člověk jiný lék. Vše může záležet na celé řadě dalších faktorů jako je pacientův 

temperament, stav mysli a způsob života. 

Například 
Alliumcepa 

(cibule) půso-
bí na sliznice 
horních cest 
dýchacích
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Homeopatické 
léky pocházejí 

převážně ze 
tří přírodních 
říší - rostlin-
né, živočišné 
a minerální

draví draví



Bylinná péče pro 
Vaše zdravé zuby a dásně

NOVINKA

s ženšenem

Bylinná zubní pasta

100 g

Tato bylinná zubní pasta je vhodná 

k pravidelné péči o zubní sklovinu při 

přecitlivělosti nebo alergických projevech 

na fluor, případně menthol. 

Hodí se také pro péči o mléčný chrup 

u malých dětí. Lze ji kombinovat 

i s moderní homeopatickou léčbou.

bez fluoru a mentholu
vhodné při homeopatické léčbě

Z  říše minerální jsou to látky ryze minerálního původu (grafi t, 
láva), nebo sloučeniny anorganického původu (alumina - bauxit, 
calcareafl uorica - kazivec). Z výchozích surovin se vyrábí matečná 
tinktura, což je etanolický výtažek. Z něj se postupným stupňovi-
tým zřeďováním, tzv. potenciací, nebo též dynamizací, získává po-
žadované ředění daného homeopatického přípravku. Ředění může 
být centezimální CH, což je škola francouzská, nebo decimální D, 
což je škola německá.

Formy homeopatik
Základními lékovými formami v  homeopatii jsou homeopatické 
granule a homeopatické globule. Tyto granule a globule se nekryjí 
s  lékovou formou známou z alopatie. Jedna dávka homeopatic-
kých granulí se rovná pěti granulím. Jedna dávka homeopatických 
globulí je obsah jedné malé tuby (Oscilococcinum). Globule se 
nepočítají. Homeopatické globule a granule se podávají pod ja-
zyk, kde se nechají zvolna rozplynout. Léky se podávají mezi jídly 
(½ hodiny před jídlem či hodinu po něm).
Homeopatické přípravky se používají souběžné s léky alopatickými. 

Co je dobré mít doma? 
Do základního vybavení domácí lékárničky homeopatickými pří-
pravky patří například Arnica Montana 9CH (Arnika horská), která 
se používá při úrazech, naraženinách, pohmožděninách, svalové 
únavě v důsledku námahy, Belladonna (Rulík zlomocný) na vy-
sokou teplotu s prudkým nástupem, pulsující bolesti hlavy, po-
cení, lokální zánět, Euphrasyaoffi cinalis 9CH (Světlík lékařský), 
ten se používá při rýmě s dráždivým výtokem z očí a pocitu písku 
v očích. Hypericumperforatum 15 CH (Třezalka tečkovaná), která 
se používá při bolesti v průběhu nervu - pásový opar, chirurgické 
zákroky, bolesti zubů, prevenci „sluneční kopřivky“. Nuxvomica 
9CH (semeno StrychnosNuxvomica) se používá při poruchách trá-
vení, když je vám tzv. „těžko po jídle“, nebo při zácpě. 
Z polykomponentních je vhodný Paragripp tablety při rozvinuté 
chřipce, Oscilococcinum globule na podporu imunity a při prvních 
příznacích chřipky, Dapis gel na poštípání hmyzem, Coryzalia tab-
leta na léčbu rýmy, Homeovox tablety na léčbu chrapotu, případ-
ně Sedativ PC na celkové zklidnění a navození spánku.
Pro komplexní léčbu homeopatiky je vždy třeba konzultace s lé-
kařem homeopatem, který sepíše s  pacientem jeho kompletní 
anamnézu a  veškeré příznaky onemocnění. Léčba je postupná 
s postupně se zlepšujícími příznaky onemocnění. 
Homeopatika jsou zajímavou alternativou k běžně známým lékům. 

PharmDr. Darina Šrolová
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Prvním krokem pro výběr nejlepšího místa 
pro vaši dovolenou je zamyslet se nad tím, 
co od dovolené čekáte. Chcete odpočívat na 
pláži u moře, opalovat se, dát si dobré jídlo 
a nějakou tu skleničku při západu slunce na 
pobřeží? Jste ti, pro které je ideální náplní 
dovolené aktivní odpočinek v podobě hor-
ských túr, ba dokonce cyklovýletů? Nebo 
byste rádi zkombinovali jak trochu odpo-
činku u moře, tak návštěvu památek, muzeí 
s prohlídkami zajímavých měst, kde budete 
moci nasát trochu cizokrajné atmosféry? Či 
snad patříte mezi ty, kteří si pod pojmem 
dovolená představují nikdy nekončící pár-
ty? Možností je habaděj, takže jakmile si 
ujasníte, do které kategorie svou dovole-
nou řadíte, můžete začít vybírat. 

Do hor i k moři
KORSIKA
Tento ostrov ve Středozemním moři by 
mohl být označen za ideální dovolenko-
vou destinaci, protože nabízí jak pláže, 
tak krásnou přírodu a hory, kam se může-
te vydat i na celodenní výlet. Ne nadarmo 
bývá tento ostrov nazýván přezdívkou „Po-
hoří v  moři“. Zároveň nepatří mezi místa, 
kde vás budou od rána do večera bičovat 
teploty sahající až k vysokým 40 stupňům 

Celsia. Dopravit se sem můžete letadlem. 
Budete-li si chtít cestu trošku zpestřit, pak 
třeba trajektem. 
V době letních dovolených na nejníže po-
ložených místech ostrova budou panovat 
teploty kolem 25 stupňů, mohou vyšplhat 
i o kousek výš, což platí hlavně pro pobřeží. 
V  horách, které svou nadmořskou výškou 
přesahují i 2700 metrů, naopak musíte po-
čítat s  o  poznání chladnějším a  proměn-
livějším počasím a  podle toho se vybavit 
spíše trekovým oblečením, zejména nepro-
mokavou lehkou větrovkou. 
Ostrov oplývá spoustou druhů barevných 
rostlin a  žije zde také hned několik výji-
mečných druhů ptáků – například Orlosup 
bradatý nebo endemický druh Brhlíka kor-
sického. Oba uvidíte nejčastěji právě v ho-
rách, které jsou jedním z hlavních cílů tu-
ristického ruchu zde na ostrově. A to nejen 
kvůli výhledu do okolí a čisté přírodě, ale 
také díky tomu, že ze zdejších tras si vybere 
opravdu každý – od těch nejnáročnějších, 
až po lehké odpočinkové trasy, na nichž se 
můžete i vykoupat v některém z jezer, nebo 
se pokochat úchvatnými kaskádami Anglais 
na řece Agnone. 
Pokud ale patříte mezi zdatné horské turis-
ty, kteří nepohrdnou žádnou novou výzvou, 
určitě si nenechejte ujít známou trasu GR 
20, táhnoucí se přes celý ostrov a dlouhou 
téměř 160 kilometrů. 
Během vycházky po horách potkáte divoká 
prasata nebo volně se pasoucí koně, po-
kocháte se výhledem k pobřeží, na kterém 
se po návratu můžete vykoupat. Pláže roz-
hodně nejsou k zahození! 

Koupání i historie
KRÉTA
Patříte-li mezi ty, kteří si chtějí dovolenou 
užít jako opravdový relax na krásných plá-
žích a koupání v čisté mořské vodě, ale ne-
máte v úmyslu ji takto strávit úplně celou 
a raději svůj čas obohatíte i nějakými po-
znávacími výlety za kulturou a historií, pak 
by pro vás mohla být pravým místem Kréta. 
Největší řecký ostrov oplývá nejen krás-
nými plážemi, včetně několika, které jsou 

pravidelně řazeny na žebříčky nejhezčích 
pláží světa, ale díky jeho bohaté historii 
z  období před několika tisíci let, zde na-
jdete také spoustu antických památek vý-
jimečných kvalit. Ostatně podobně jako 
jsou rozesety i  ve zbytku Řecka. Pyšní se 
také přírodou, která vám umožní zajímavé 
výlety. Dále pak spoustou typicky řeckých 
taveren, kde vám místní milarádi připraví 
něco ze zdejších lahůdek. 
Hlavně milovníci historie by si návštěvu 
tohoto ostrova neměli nechat ujít. Právě 
tady se podle starých řeckých pověstí na-
rodil bůh Zeus. Najdete zde především pa-
mátky z období takzvané Minojské kultury, 
tedy z období zhruba 2600 až 1100 př. n. l. 
Jako nejvýznamnější je obvykle označován 
palác v Knossu, nacházející se poblíž nej-
většího města – Heraklionu – na severním 

Pomalu se blíží část roku, kdy většina z nás začíná poprvé reálně přemýšlet nad tím, kam letos v létě 
vyrazí na dovolenou. Že se vám to zdá být brzy? Jedním z důvodů, proč si dovolenou plánovat již nyní, 

je jednak dostatek prostoru a větší možnosti, než jaké později zůstávají v nabídce last minute. 
Druhým důvodem pak může být výhoda levnějšího nákupu letenek a zájezdů dostatečně dopředu. 

V neposlední řadě je vždycky fajn, když se člověk má v úmorném pracovním tempu na co těšit 
a může si pak už jen v klidu plánovat, co všechno chce ve zvoleném místě vidět. 

DOVOLENÁ PRO KAŽDÉHO

Ne nadarmo bývá tento 
ostrov nazýván přezdívkou 

„Pohoří v moři“. 

Největší řecký ostrov oplý-
vá nejen krásnými plážemi, 
včetně několika, které jsou 

pravidelně řazeny na žebříčky 
nejhezčích pláží světa

Kréta

Korsika



pobřeží ostrova. Půjčíte-li si auto a vydáte 
se na celodenní výlet, pak se cestou na jih 
zastavte také v městečku Festos, kde na-
jdete další z významných památek, byť ne 
tak zrestaurovanou jako v  případě paláce 
v  Knossu. O  to možná zajímavější – pa-
lác Festos totiž zachovává jeho reálný stav. 
Díky jeho vyvýšené poloze na náhorním 
komplexu si užijete i nádherný výhled do 
okolí na krétské pohoří i okolní nížinu. 
Posunete-li se ještě o kousek na jih, urči-
tě nevynechejte návštěvu pláže v Mátale, 
která je z obou stran obklopena vápenco-
vými skálami postupně se svažujícími do 
moře, což vytváří parádní scenérii. Za další 
výlet pak také stojí pláž Elafonisi na zá-
padním cípu ostrova, která patří opravdu 
mezi ty nejlepší s průzračně čistou vodou. 
Kréta je po celé léto i po hlavní sezóně za-
litá sluncem, a tak její krásy ocení hlavně 
milovníci opravdu horkého počasí. Pokud 
mezi ně patříte, neváhejte, rozhodně stojí 
za návštěvu. 

Za městským ruchem 
i odpočinkem
ŠPANĚLSKO
Chcete-li spojit odpočinek na pláži s ná-
vštěvami muzeí a kulturních památek, po-
znáváním rušného městského prostředí 
s bohatým nočním životem, pak prstem na 

mapě směřujte na Pyrenejský poloostrov. 
Všechno zmíněné vám může splnit Španěl-
sko, které je možnostmi bohaté jednak díky 
geografi ckému umístění, a jednak díky své-
mu kulturnímu dědictví. 
Vydáte-li do pevninského Španělska, nabízí 
se vám hned několik zajímavých míst – od 
severu je to nejprve Barcelona, hlavní měs-
to Katalánska, tepající velkoměsto známé 
propojením moderní architektury a starých 
památek – město na pobřeží je plné od-
kazu známého architekta Gaudího. Ces-
tou uvidíte několik muzeí i městskou pláž. 
V  neposlední řadě je Barcelona domovem 
jednoho z nejznámějších fotbalových klu-
bů současnosti – FC Barcelona – s jedním 
z nejhezčích fotbalových stadionů. 
O  pár set kilometrů jižněji, ale stále na 
pobřeží najdete Valencii, která vás nadch-
ne mimo jiné svým „Městem věd a  umě-
ní“ s  největším oceánografi ckým muzeem 
v  Evropě a  téměř nekonečným městským 
parkem. 
Téměř na jihu Španělska pak najdete město 
Málaga s krásnou městskou pláží a muze-
em Pabla Picassa. Odkud je jen kousek do 
Granady, krásného jihošpanělského města, 
jemuž dominuje pozůstatek po dávných 
arabských obyvatelích – rozsáhlý paláco-
vý komplex La Alhambra, kde můžete bez 
obav strávit téměř celý den a užít si výhled 
na okolní kopce osázené typickými bílými 
domky. 
Zajímavý je samozřejmě také Madrid, hlav-
ní město země, ležící ve vnitrozemí, kte-
rý má svého zvláštního ducha a  najdete 
v něm spoustu uměleckých muzeí. 
Chcete-li tedy zamířit do Španělska, ale ke 
spokojenosti nepotřebujete až tak pozná-

vat městský život, postačí vám koupání na 
pláži, kratší výlet do okolí a  večer místní 
kulinářské speciality, pak sedněte na le-
tadlo směr Mallorca nebo Tenerife, které 
jsou podobně jako další španělské ostrovy 
ideálním koupacím a opalovacím místem. 
Pokud ovšem toužíte po opravdu nekončící 
letní párty, vydejte se rovnou na večírky 
proslulý ostrov Ibiza. 
Do Španělska si může vyrazit prakticky 
kdokoliv a každý si zde vybere přesně pod-
le svého přání a svých představ. 

Už teď si představujete svou letošní do-
volenou? Začněte tedy ve volných chví-
lích plánovat, protože není nic horšího, 
než na poslední chvíli ve stresu před již 
domluveným termínem dovolené shánět 
to pravé místo. Zájezdy last minute často 
už nenabízí nejlepší ubytování. Ta jsou 
zcela pochopitelně rozebrána vždy jako 
první. Takže si pěkně sedněte a  naplá-
nujte si cestu se vším všudy již teď! Pak 
už nezbývá nic jiného, než se na ni těšit.

-ZD-
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Do Španělska si může 
vyrazit prakticky kdokoliv 

a každý si zde vybere 
přesně podle svého přání 

a svých představ. 
Tenerife

Tenerife

Kréta



BORELIÓZA
Za původce boreliózy v Evropě jsou pova-
žovány především B.garinii, B.afzelii a  Bo-
rrelia burgdorferi sensu stricto přenášené 
klíšťaty rodu Ixodes – I.ricinus a  I. persul-
catus. Predispozicí pro přenos borélií je 
teplé a vlhké prostředí, zalesněný a křovi-
natý terén, přemnožení klíš-
ťat a mezihostitelů, zejména 
jelení a srnčí zvěře, případně 
stěhovavých ptáků. Klinické 
příznaky se mohou objevit 
v  období dvou až pěti mě-
síců po infekci. Nejčastějším 
příznakem boreliózy u psů je 
kulhání způsobené zánětem 
kloubů (chronická neeroziv-
ní polyartritida). V  přípa-
dě akutní infekce se objeví 
horečka, kulhání, nechutenství a  zvětšené 
mízní uzliny. Reakce imunitního systému 
odpovídá za rozvoj zánětu ledvin (glome-
rulonefritidy) s  projevy ledvinného selhá-
vání. U  oslabených jedinců se mohou ob-
jevit komplikace v podobě zánětu srdečního 
svalu (myokarditida). Typické kožní příznaky 
popisované u lidí v podobě stěhující se čer-
vené kožní léze (erythema migrans) u  psů 
a koček většinou chybí. 

BABESIÓZA
Klíšťata současně přenáší i  další patogeny 
způsobující onemocnění krve, často obsahují 
jeho sliny hned několik patogenů současně. 
S  babesiózou, kterou vyvolává parazitický 
prvok Babesia canis, a  který představoval 
problém zejména na území jižní Evropy, se 

v  posledních několika letech 
můžeme setkat i u nás. Sou-
visí to s tím, že se k nám roz-
šířil jeho přenašeč, piják lužní 
Dermacentor reticulatus, vy-
skytující se především v  luž-
ních lesích na jihu Moravy. 
Babesie jsou parazité napa-
dající a  rozkládající červené 
krvinky psa. Do těla hostite-
le, psa nebo kočky, se infekč-
ní vývojová stádia parazita 

(sporozoity) dostanou se slinami klíštěte 
při sání krve. Červené krvinky se rozpadají 
během fáze dělení, při kterém jsou napadá-
ny další červené krvinky. Klinické příznaky 
nejsou specifi cké, pozorována je přechod-
ná apatie, horečka, chudokrevnost, pokles 
počtu krevních destiček a  žloutenka. Tyto 
potíže doprovází dušnost a zvětšení slezi-
ny. Vzácností není ani náhlý úhyn vyvolaný 
masivním rozpadem červených krvinek, zá-
stavou tvorby moči a  krvácivostí, která se 
projevuje obvykle na dásních a na kůži ven-
trální ploše dutiny břišní. 

EHRLICHIÓZA a ANAPLAZMÓZA 
Další infekce, anaplazmózu a  ehrlichiózu 
psů, které se na území střední Evropy stá-
vají aktuální, vyvolávají intracelulární bak-
terie rodu Ehrlichia a  Anaplasma. Bakterie 
“parazitují” v  určitém typu bílých krvinek 
a v krevních destičkách. 
Nejčastější příčinou anaplazmózy v  Evropě 
je zástupce Anaplasma phagocytophilum,
kterou přenáší klíště Ixodes ricinus. Infek-
ce způsobí velmi těžký útlum kostní dřeně, 
těžkou chudokrevnost a pokles počtu krev-
ních destiček, na rozdíl od infekce dalším 
zástupcem těchto bakterií E. canis probíhá 

onemocnění akutně a  nepřechází do chro-
nického stádia. Klinickými příznaky jsou 
apatie, horečka, slabost, polyartritida, otoky 
končetin a  neurologické příznaky, krvácení 
z  nosu, do trávicího traktu a  na sliznicích 
v souvislosti s poklesem krevních destiček. 
Ehrlichia canis se rozšířila společně s dalším 
klíštětem, vektorem Rhipicephalus sangui-
neus, a byla již popsána i ve střední Evro-
pě. Také toto onemocnění postihuje kostní 
dřeň a následkem toho se rozvíjí chudokrev-
nost, pokles počtu bílých krvinek a krevních 
destiček. Klinické příznaky jsou různorodé, 
zahrnují horečku, anorexii, zvětšení uzlin 
a sleziny, krvácení, kulhání způsobené zá-
nětem kloubů a svalů. Pro svoje velmi široké 
spektrum příznaků se pro ehrlichiózu použí-
vá označení „tichý zabiják“. 

Klíšťata patří do řádu klíšťatovců, který zahrnuje přibližně 650 klíšťat. V našich klimatických podmínkách je nej-
známějším klíštětem klíště obecné (Ixodes ricinus), hlavní vektor boreliózy. Druhé nejčetnější klíště na našem 

území, piják lužní (Dermacentor reticulatus), přenáší další nebezpečnou infekční chorobu, babesiózu. Vzhledem ke 
změnám klimatu a rozvoji cestovního ruchu se hranice výskytu chorob na našem území dříve exotických posunuly. 
Od roku 1980 bylo na celé zeměkouli popsáno patnáct nových infekčních chorob přenášených klíšťaty. Klíšťata jsou 

označována jako druhý nejčastější vektor infekčních chorob v říši hmyzu na světě, hned po komárech.

Proč je ochrana před
klíšťaty tak důležitá?

Molekula fi pronilu 
v přípravku FIPRON 

spot on klíšťata 
spolehlivě zabíjí, 
čímž chrání nejen 

zvířata, ale také lidi 
před výše uvedený-

mi nákazami. 

JAKÉ JSOU VÝHODY POUŽITÍ 
FIPRONU?

ŠIROKÉ SPEKTRUM ÚČINKU ve srovná-
ní s mnoha ostatními přípravky
RYCHLÝ NÁSTUP ÚČINKU – klíšťata 
hubí už 24-48 hodin po aplikaci 
DLOUHODOBÝ EFEKT – přípravek se 
váže na tuk. Ukládá se v mazových žlá-
zách, uvolňuje se s mazem a srst konti-
nuálně povléká po dobu několika týdnů. 
KONTAKTNÍ ÚČINEK – blecha nebo 
klíště nemusí nasát krev, ale hubí jej už 
pouhý kontakt s fi pronilem. 
ŠETRNÝ A BEZPEČNÝ - nedostává se do 
krve kočky, psa ani členů rodiny, takže 
je bezpečný i pro lidi, i při aplikaci vyš-
ších dávek je bezpečný
VODĚODOLNÝ - přípravek je špatně roz-
pustný ve vodě. To zaručuje jeho odol-
nost vůči zmoknutí nebo koupání. Při 
koupelích nebude kontinuálně vymýván 
z kůže. 
POHODLNÁ APLIKACE – roztok (spot on) 
je v pěti velikostech pipet, což usnadní 
aplikaci různým hmotnostním kategoriím 
psů, pro kočky všech velikostí je urče-
na jedna velikost pipety (Cat, S 2-10 kg, 
M 10-20kg, L 20-40 kg a XL nad 40 kg). 

Chlup pokrytý 
Fipronem

Kůže psa
nebo kočky

Mazová žláza

14 / moje rodina



Výhodná nabídka s platností 
od 10. 5. do 30. 6. 2014.

NÁPLASTI
3M Nexcare™ Comfort 360°
barevné náplasti, 20 kusů

OPALOVACÍ KOSMETIKA
Ladival mléko pro norm. až citlivou kůži

OF 20, 200 ml

Panthenol ML 10% ZDARMA také k produktům:
Ladival mléko pro děti OF 30, 200 ml
a Ladival gel pro alergickou pokožku OF 50+, 200 ml

LÉČBA PRŮJMU

Imodium® 2 mg, 20 tobolek

Imodium® 2 mg, 8 tobolek,
91,– 108,–108,–

ALERGIE

Fenistil® gel 30 g

REPELENTY

Repelent Predator Forte sprej 150 ml

Repelent Predator Junior sprej 
150 ml, 150,– 167,–167,–

DOPLNĚK STRAVY

ALERGIE

Analergin Neo 20 tablet

DOPLNĚK STRAVY
Beta karoten Galmed 12 000IU

100 + 20 tobolek ZDARMA

D
op

ln
ěk

 s
tr

av
y.

 K
 p

er
or

ál
ní

m
u 

po
dá

ní
.

• zdroj vitaminu A
• přispívá k udržení normální funkce 

imunitního systému 
a kůže 85,–

106,– *106,–

VETERINÁRNÍ PROSTŘEDKY
FIPRON spot on – antiparazitární 

přípravek pro psy a kočky
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• Vysoce efektivní repelent pro delší pobyt 
v přírodě a při zvýšené fyzické zátěži

• Doba účinnosti minimálně 6 hodin
• Odpuzuje klíšťata, komáry a další létající 

a lezoucí hmyz
• Dermatologicky testováno 99,–

119,– *119,–

V akční 
nabídce také 

Repelent 
Predator MAXX 

a Repelent 

Predator sprej 
16%

• rychlá a účinná léčba průjmu, úleva často 
už po 1. dávce

• k léčbě akutního i chronického průjmu
• neovlivňuje přirozenou střevní fl óru
• pro dospělé a děti 

od 6 let 163,–
194,– *194,–
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. Spolehlivá úleva od svědění kůže.
Dvojitý účinek:
• okamžitě zchladí postižené místo 

a účinná látka zastaví svědění
• obsahuje 

dimetindeni maleas 148,–
170,– *170,–

ZNÁTE Z TV

A
na

le
rg

in
 N

eo
 5

 m
g 

s 
úč

in
no

u 
lá

tk
ou

 le
vo

ce
ti

ri
zi

ni
 

di
hy

dr
oc

hl
or

id
um

. L
ék

 k
 v

ni
tř

ní
m

u 
už

it
í. 

Př
ed

 
po

už
it

ím
 s

i p
oz

or
ně

 p
ře

čt
ět

e 
př

íb
al

ov
ou

 in
fo

rm
ac

i.

• používá se k léčbě příznaků spojených 
s alergickými stavy, jako jsou: senná 
rýma, přetrvávající alergická rýma 
a chronická kopřivka

• přípravek je volně prodejný v 10 a 20 
tabletovém balení

135,–
150,– *150,–

NOVINKANOVINKA
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Antiparazitární přípravky pro psy a kočky 
proti blechám, klíšťatům a všenkám.
• jediná dávka zajistí ochranu proti 

napadení blechami po dobu 8 týdnů
• přípravek účinkuje 4 týdny proti klíšťatům
• v akční nabídce více druhů pro psy velikosti 

S, M, L, a XL dle hmotnosti psa a pro kočky

Sleva 25 % 
na celou řadu!

Dermatologická 
ochrana kůže
• s koenzymem Q10, 

dexpanthenolem 
a esenciálními 
oleji

• bez parfémů, 
barviv 
a konzervantů

DÁREK Panthenol ML 10% 150 ml 

v hodnotě 133 Kč ZDARMA

1 + 1 ZDARMA 

a navíc DÁREK 
Cranvita 
brusinky 
v prášku 

do 30. 6. 2014
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• nejvyšší kvalita šťávy
• podporuje běžnou funkci imunitního 

systému, podporuje normální funkci střev
• jemná přírodní chuť

399,–

ZNÁTE Z TV

AloeLive šťáva z aloe 99,7% 1000 ml
1 + 1 ZDARMA

Ochrana rány před 
bakteriemi ze všech 
stran
• elastické, prodyšné 

a velmi příjemné 
náplasti z hebkého 
netkaného materiálu

• hypoalergenní 
a sterilní

• kombinace 4 hravých 
barev

Sleva 10 % na celou řadu 
náplastí 3M Nexcare™!

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 5. do 30. 6. 2014 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte 
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.



Výhodná nabídka s platností 
od 10. 5. do 30. 6. 2014.

BOLEST
Ibalgin® RAPID 400 mg,
12 potahovaných tablet

BOLEST

Ibalgin Duo Effect krém 100 g
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. Ibalgin® Duo Effect – kombinace dvou 

účinných látek ve formě krému:
• potlačuje bolest
• zmírňuje zánět
• snižuje otok
• urychluje vstřebávání 

modřin 215,–
240,– *240,–

KLOUBY, BOLESTI KLOUBŮ

BOLEST

Olfen gel 50 g

DOPLNĚK STRAVY
Rakytníkový olej 60 tobolek + DÁREK 

Rakytníkový olej kapky 10 ml

DOPLNĚK STRAVY
Omega 3 rybí olej FORTE 

60 + 60 tobolek

Omega 3 rybí olej FORTE 
120 + 120 tablet, 239,– 273,–273,–
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• působí rychle a účinně proti bolesti 
hlavy, zubů, svalů a menstruační bolesti

• nástup účinku již 
za 15 minut 55,–

69,– *69 –*

KLOUBY, BOLESTI KLOUBŮ
Proenzi Prubeven 750 mg, 
60 potahovaných tablet

Proenzi Prubeven 750 mg, 
120 potahovaných tablet,
669,– 698,–698,–
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• první lék od Proenzi, který ulevuje 
od příznaků osteoartrózy jako ztuhlost 
nebo bolest kloubů

379,–
412,– *412,–
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• komplexní kombinace kvalitních látek 
chondroitinu, glukosaminu, kolagenu 
typu II, kyseliny hyaluronové a dále extraktu 
zázvoru jako tradiční přírodní látky asijských, 
indických a arabských 
kultur

375,–

Druhé 
balení 

90 tablet 
ZDARMA

Ortho Help Complete 
90 potahovaných tablet 1 + 1 ZDARMA
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• EPA a DHA pro zdravé srdce a cévy
• DHA přispívá k normální činnosti mozku, 

podporuje zrakové funkce

129,–
149,– *149,–

PANTHENOL
Panthenol 10% Swiss PREMIUM

tělové mléko 200 + 50 ml ZDARMA

Panthenol 10% Swiss PREMIUM 
gel 100 + 25 ml ZDARMA, 99,– 113,–113,–

• kosmetický 
přípravek 
s vysokým 
obsahem 
D-panthenolu 10%, 
vitaminy A, D, E a F 
a Aloe vera

• přináší rychlou 
úlevu sluncem 
podrážděné 
pokožce

139,–
156,– *156,–
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• 100% olej bez dalších příměsí
• s obsahem OMEGA kyselin
• podporuje přirozenou obranyschopnost 

organizmu a příznivě působí na pokožku díky 
rakytníku

• na vnitřní a vnější použití
Český výrobek

399,–

Rakytníkový olej 

kapky 10 ml ZDARMA
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• Olfen gel je možné použít bez porady 
s lékařem k mírnění místních projevů 
bolestí zad a k léčbě poúrazových zánětů 
šlach, vazů, svalů a kloubů (zhmoždění, 
podvrtnutí, vymknutí)

• přípravek mohou používat dospělí 
a mladiství od 14 let

89,–
100,– *100,–

DOPLNĚK STRAVY

Biopron® Forte 30 tobolek
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• unikátní kombinace probiotických bakterií 
a probiotických kvasinek doplněná 
o prebiotika

• obsahuje Saccharomyces boulardii
• vhodný pro dospělé a děti 

od 6. měsíce věku 207,–
237,– *237,–

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 5. do 30. 6. 2014 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte 
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.



Výhodná nabídka s platností 
od 10. 5. do 30. 6. 2014.

VAGINÁLNÍ MYKÓZY
Canesten GYN Combi Pack,

1 vaginální tableta + 20 g krému

Canesten GYN 1 den, vaginální 
tableta s aplikátorem, 189,– 210,–210,–

DĚTSKÁ VÝŽIVA

Sunar premium 2, 600 g

Sunar premium 3, 600 g, 314,–314,–
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KOSMETIKA – ZUBNÍ PASTA

Parodontax Fluorid 75 ml

Parodontax Whitening 75 ml 
a Parodontax Extra Fresh 75 ml, 
69,– 91,– 91,–

KOSMETIKA – ANTIPERSPIRANT

Driclor antiperspirační roztok 20 ml

Pe
čl

iv
ě 

čt
ět

e 
př

íb
al

ov
ou

 in
fo

rm
ac

i. 
O
 s

pr
áv

né
m

 
po

už
it

í s
e 

po
ra

ď
te

 s
e 

sv
ým

 lé
ka

ře
m

 n
eb

o 
lé

ká
rn

ík
em

.

• účinná pomoc při nadměrném pocení
• vhodný na podpaží, ruce a chodidla
• výrazně nižší pocení již 

za týden 189,–
226,– *226,–

DOPLNĚK STRAVY

Swiss LAKTOBACILY “5” 66 kapslí

Swiss LAKTOBACÍLKY cucavé 
pastilky, 60 pastilek, 274,– 316,–316,–

KOSMETIKA

Lactacyd Femina 200 ml

ČAJE

Studené čaje Megafyt Pharma

SLEVA 15 % NA CELOU ŘADU 
STUDENÝCH ČAJŮ – 4 DRUHY

DOPLNĚK STRAVY

GERIFIT 150 + 50 tablet ZDARMA

Chondrofi t 90 tablet,
299,– 358,–358,–

ZNÁTE Z TV
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• kombinace poševní a vnější léčby vaginálních 
mykóz

• 1 vaginální tableta určena pro ženu 
s vnitřními projevy vaginální infekce (výtok)

• krém vhodný na vaginální infekce s vnějšími 
projevy (zarudnutí a pálení genitálií)

• krém je vhodný i pro léčbu sexuálního 
partnera

235,–
261,– *261,–

ZNÁTE Z TV
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• kvalitní produkt z Dánska spojující extrakt 
ŽENŠENU společně s extraktem ZELENÉHO 
ČAJE a multivitaminem obsahujícím 
vyvážené množství 12 druhů vitaminů 
a 9 minerálů

• více na www.forfi t.cz 379,–
452,– *452,–

• přípravky určené pro každodenní intimní hygienu
• obsahují kyselinu mléčnou
• pomáhají obnovovat přirozené pH
• klinicky testováno
V akční nabídce za 92 Kč také:
Lactacyd Girl 200 ml, Lactacyd Ocean 200 ml,
Lactacyd Femina + 200 ml, 
Lactacyd Femina pěna 150 ml

92,–

ZNÁTE Z TV

• svěží ovocná chuť
• čaj se připravuje zalitím studenou vodou
V akční nabídce 4 druhy: Grapefruit & pomeranč, 
Brusinka & citrón, Jablko, Limetka

Ovocné 
osvěžení 
se slevou 

15 %!

• co nejblíže mateřskému mléku
• vitaminy A, C a D pro normální vývoj 

imunitního systému
• železo pro normální vývoj mozku
• jako jediný obsahuje unikátní recepturu 

s mléčným tukem

314,–

NOVINKA

• pomáhá zastavit krvácení dásní
• pomáhá předcházet zánětu dásní
• přináší dlouhodobě pocit svěžesti 

(Parodontax Extra Fresh)
• pro každodenní použití

69,–
81,– *81 –*

DOPLNĚK STRAVY
Koloidní minerály 300 ml +

koloidní stříbro 500 ml ZDARMA
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y. • koloidní minerály přispívají k udržení 

normálního stavu nehtů a vlasů
• normální funkci imunitního systému a štítné 

žlázy
• udržení normálního stavu 

kostí, pokožky, zraku

347,–

DÁREK 
koloidní 
stříbro 
500 ml 

ZDARMA

Rodinné balení proti 

cestovatelským průjmům

D
op

ln
ěk

 s
tr

av
y.
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 p
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. • Total protection – 

komplexní ochrana bakterií 
od výroby až po trávicí trakt 
pro maximální účinnost!

• laktobacily a bifi dobakterie 
jsou nezbytnou součástí 
střevní mikrofl óry

• stabilní bez ledničky – 
ideální na cesty

• kvalita ověřena – 
min. 6 miliard aktivních 
bakterií na konci 
trvanlivosti

Bonusové balení – 
10 % NAVÍC 334,–

388,– *388,–

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 5. do 30. 6. 2014 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte 
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.



Výhodná nabídka s platností 
od 10. 5. do 30. 6. 2014.

PROSTOR

PRO RAZÍTKO

LÉKÁRNY

DOPLNĚK STRAVY

OKUFIT 60 + 15 kapslí ZDARMA

LACTOFIT 30 + 10 tobolek 
ZDARMA, 189,– 235,–235,–
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RÝMA
Rhino - stas Galmed 0,1%

nosní sprej 10 ml

Lé
k 

s 
úč

in
no

u 
lá

tk
ou

 X
yl

om
et

az
ol

in
 h

yd
ro

ch
lo

ri
d.

 
K 

no
sn

ím
u 

po
dá

ní
.

BOLEST

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet
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NÁPLASTI

Spofaplast 3M 154, 6 cm × 1 m

Spofaplast 3M 154, 8 cm × 1 m,
30,– 40,–40,–

BOLEST

Paramegal 500 mg Galmed 30 tablet
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PRODUKT  CENA

B-Komplex forte tbl 100 + 20 ZDARMA 103 Kč

B-Komplex forte tbl 20 + 10 ZDARMA 35 Kč

B-Komplex tbl 30 + 10 ZDARMA                                                 AKCE! 29 Kč

C-Vitamin 100 mg tbl 40 + 10 ZDARMA 30 Kč

C-Vitamin 250 mg tbl 100 + 20 ZDARMA 93 Kč

C-Vitamin 250 mg tbl 30 + 10 ZDARMA 36 Kč

C-Vitamin retard 500 mg tbl 30 + 10 ZDARMA 61 Kč

Pyridoxin tbl 30 + 10 ZDARMA 20 Kč

Sirup jitrocelový EXTRA 325 g 69 Kč

Těhotenský test Comfort 10 2 kusy 41 Kč

C-Vitamin 1000 mg citron a limetka 20 tbl 79 Kč

C-Vitamin 500 mg pomeranč 20 tbl 59 Kč

Koenzym Q10 30 mg 30 tbl 134 Kč

Hroznový cukr pomeranč 17 pastilek                                       AKCE! 10 Kč

Hroznový cukr citron 17 pastilek                                               AKCE! 10 Kč

Hroznový cukr jahoda 17 pastilek                                            AKCE! 10 Kč

PRODUKT  CENA

Zinek 15 mg 100 tbl 96 Kč

Koňská mast hřejivá 250 ml 130 Kč

Koňská mast chladivá 250 ml 130 Kč

Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem cps 50 + 10 ZDARMA 229 Kč

Carbo Medicinalis tbl 20 × 300 mg 50 Kč

Lactobacilky tbl 20 + 10 ZDARMA 147 Kč

Konopné mazání hřejivé 250 ml 195 Kč

Konopné mazání chladivé 250 ml 195 Kč

TONOGAL dig. pažní tonometr – NOVINKA 999 Kč

Konopné mazání dvojbalení 250 ml + 250 ml ZDARMA – NOVINKA 339 Kč

Koňská mast dvojbalení 250 ml + 250 ml ZDARMA – NOVINKA 245 Kč

Silymarin 140 mg 60 tob – NOVINKA 139 Kč

Cerutin 50 tbl – NOVINKA 43 Kč

Panthenol 10% 150 ml – NOVINKA 133 Kč

• léčba 
záchvatovitě 
nastupující 
rýmy 
s vodnatou 
sekrecí

• zmírnění 
a odstranění 
zduření nosní 
sliznice

70,–
87,– *87–*

• LUTEIN + 
ZEAXANTIN

• OMEGA 3 rybí 
olej 12/18

• TROXERUTIN
• Vitaminy C, E + 

B – komplex 
(B1, B2, B3, B6, 
B9 a B12)

• Minerály 
Mangan, Selen 
a Měď

299,–
360,– *360,–

• pro zmírnění bolesti a snížení teploty
• při chřipkových a revmatických 

onemocněních

40,–
48,– *48 –*

• tlumí bolest a snižuje teplotu

33,–
39,– *39 –*

Doplněk stravy se zinkem pro udržení 
normálního stavu ZRAKU

NOVINKA

23,–
31,– *31 –*

• elastická 
textilní náplast 
na rány 
s vysoce 
absorpčním 
polštářkem

• velmi pevná, 
odolná, silně 
lepící, vhodná 
pro normálně 
citlivou 
pokožku

• v případě 
potřeby 
se přizpůsobí 
délka náplasti 
velikosti rány

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 5. do 30. 6. 2014 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte 
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.





RELAXUJTE NA MASÁŽI
Pravidelný pohyb je pro fyzické zdraví člověka velmi důležitý, protože si díky 
němu pěstujeme fyzičku a udržujeme se v dobré kondici, aby pro nás nebyl 

problém doběhnout autobus nebo vyšlapat několik pater do schodů. 
Zároveň při něm úspěšně spalujeme nadbytečné kalorie a tuky. 

Někdo při sportu odpočívá také 
psychicky, ale pokud toužíte po 

skutečné relaxaci jak po těle, 
tak na duši, vyberte si některou 

z řady typů masáží. 

Dnes už dávno neplatí, že máte na výběr 
pouze mezi obyčejnou masáží ztuhlého zá-
dového svalstva nebo masáží šíje. Možností 
je už tolik, že opravdu nebudete vědět, kte-
rou z nich vyzkoušet jako první. Navíc každá 
z nich má trochu jiné pozitivní účinky, ať už 
fyzické, nebo psychické. 

Thajská masáž
Oproti běžné masáži, kterou si dokáže před-
stavit a možná ji už i absolvoval skoro ka-
ždý, je thajský typ masáže jakýmsi propo-
jením jógy a  akupresury, což souvisí také 
s primárním cílem thajské masáže – uvolnit, 
zbavit stresu a  protáhnout 
vás lépe než kterákoliv jiná 
masáž a  zároveň napomoci 
probudit k životu vaše ztuhlé 
svaly. 
V případě thajských masáží je 
jejich podstata postavena na 
energii těla, kterou se masér 
či masérka snaží rozpohybo-
vat speciálními pohyby a tla-
kovým působením, jimž se mnohdy učívají 
již od útlého mládí. 
Nejprve si vás masér prohlédne, aby zjistil, 
na které partie bude třeba se zaměřit nejví-

ce. Poté začne s efektiv-
ním stlačováním vybra-
ných tlakových bodů na 
těle, díky čemuž se uvol-
ní zablokované svalstvo. 
Nejvíce tuto masáž oce-
níte, trpíte-li následky sedavého zaměstná-
ní, jako je bolest v zádech nebo v krční pá-
teři. Její velkou výhodou je, že se jí nemusí 
vyhýbat ani těhotné ženy (naopak existují 
speciální typy thajské masáže pro těhotné). 
Není však vhodná pro osoby trpící pohlav-
ními nemocemi, nebo s  rakovinným one-
mocněním – důvodem je výrazné zrychlení 
proudění krve v těle během masáže. 

Masáž horkými lávovými kameny
Jestli podvědomě toužíte po dovolené 
v exotice, zkuste si navodit trochu té exotic-
ké atmosféry při návštěvě masážního salónu 

a  vyberte si masáž lávovými 
kameny. Namísto rukou jsou 
k  masáži používány lávové 
kameny, které jsou nahřívá-
ny na vysokou teplotu a poté 
jsou přikládány na nejrůz-
nější místa na těle. Kameny 
dobře absorbují teplo, které 
následně předávají nejen do 
povrchových svalů těla, ale 

i mnohem hlouběji – tj. do vnitřních orgánů. 
Nejenže při této masáži báječně utečete od 
každodenního stresu, bude na vás mít po-
zitivní účinek, pokud vás trápí bolesti zad 

a svalů, nebo máte-li problémy se zažívá-
ním. Vliv horkých kamenů, jež se rozlije hlu-
boko do těla, dokáže zlepšit i trávící proce-
sy, nebo zmírnit projevy premenstruačního 
syndromu. Také pomáhá s procesem deto-
xikace organismu. Trpíte-li vysokým tlakem, 
srdečním onemocněním, epilepsií nebo dia-
betem, tak se jí ovšem raději vyhněte. 

Vyberte si: 
- Tranquility stone – pracuje s kameny ro-

zehřátými na 37 – 40 °C a  je původem 
z Číny, odkud pramení také snaha přivést 
do harmonie čakry člověka a jeho vnitřní 
energii. 

 Nejprve vám masér či masérka provedou 
obyčejnou masáž, aby se svaly trochu 
probudily. Poté na vaše tělo poklade za-
hřáté kameny, kterých by mělo být 53 
(dle počtu týdnů v roce). 

- Magic hot stones – je co do teploty po-
užívaných kamenů o stupínek výš - měly 
by být nahřáty na 45 - 55 °C. Mimo tep-
loty kamenů je velkým rozdílem v tomto 
typu masáže také použití aromaterape-
utických olejů, díky nimž se prohlubuje 
relaxační efekt celé procedury. Nejčastěji 
jsou voleny exotické vůně, které dokážou 

16 / moje relaxace 

Kameny dobře ab-
sorbují teplo, které 
následně předávají 
nejen do povrcho-
vých svalů těla, ale 
i mnohem hlouběji

TIP: Aromamasáž nebo masáž
čokoládová 
Pokud si opravdovou relaxaci automaticky spo-
jujete s  vnímáním čichem, bude pro vás vhodná 
mimo masáže lávovými kameny (typ Magic hot 
stones) zejména aromamasáž, která pracuje s nej-
různějšími esenciálními vonnými oleji. Kromě toho 
se příliš neliší od obyčejné masáže, ale vůně jed-
nak vnímáte čichem, což vám podle druhu oleje 
navodí konkrétní pocit uvolnění, nebo povzbuzení, 
ale může mít také pozitivní efekt například na vaši 
pokožku. Podobně je na tom masáž čokoládová, 
která také využívá účinků čokolády na pokožku. 



přinést pocit harmonie, což ve spojení 
s  působením horkých kamenů bude mít 
za následek dokonalý odpočinek a  od-
bourání stresu. 

- LA stone therapy – pracuje s nejteplej-
šími kameny, ze všech zmíněných me-
tod, protože kameny jsou zahřívány až 
na 60 – 70 °C. Kromě teploty se tento 
typ liší hlavně tím, že kameny nejsou na 
tělo pouze pokládány, ale masér za je-
jich použití provede opravdovou masáž, 
tak jak ji všichni známe. Výsledkem bu-
dou důkladně promasírované a prohřáté 
svaly a  vy budete ze salónu odcházet 
maximálně odpočatí. Raději si však na 
zbytek dne po masáži lávovými kameny 
neplánujte už nic náročného, dokonce se 
nedoporučuje ani usedat za volant. 

Refl exní masáž
Většinou si pod pojmem masáž jako první 
představíme masáž zad, které hodně trpí 
dnešním sedavým životním stylem a  má 
s nimi problém téměř každý. Ale další částí 
našeho těla, která si rozhodně zaslouží naši 
pozornost, jsou končetiny, kterým můžeme 
dopřát speciální masáž. Je jí refl exní masáž 
chodidel. 

Je primárně prováděna přímo 
na vašich nohou, ale určitě 
jste už někdy slyšeli o umís-
tění akupresurních bodů 
právě na chodidlech. Jejich 
stlačováním během refl ex-
ní masáže se pozitivní efekt 
rozlívá vlastně do celého těla. 
Nohy jsou pro nás jedním 
z  nejdůležitějších orgánů, 
kterým ale zdaleka nevěnujeme tolik po-
zornosti, kolik by si zasloužily. Unavená 
chodidla si po celodenním maratonu běhání 
zaslouží odpočinek, i přestože může masáž 
trochu bolet, nakonec budete rádi za ten 
výsledný pocit uvolnění, který svým nohám 
dopřejete. 

Lymfatická masáž
Na rozdíl od všech už zmíněných typů ma-
sáží, které se více či méně zaměřují přede-
vším na masáž svalů, je cílem lymfatické 
masáže hlavně dostat pryč z  těla škod-
liviny, které se v  něm v  moderním světě 
chtě nechtě hromadí. Lymfatický systém 
má za úkol z našeho těla škodliviny odvá-
dět a tento typ masáže má za cíl zlepšovat 
a zrychlovat proudění lymfy v těle, čímž ve 

výsledku pomáhá s odbouráváním škodlivin 
a zároveň i zlepšuje celkovou imunitu člo-
věka. Její podstata tkví ve speciální jemné 
masáži celého těla, která je opravdu velmi 
příjemná a uvolňující. Ženy pak jistě ocení 
i  její přidanou hodnotu v pomoci s bojem 
proti celulitidě. 
A všechna tato pozitiva jistě stojí za to, sta-
čí si jen vybrat podle libosti.  -ZD-

Koloidní stříbro vzniká disperzí mikročástic stříbra v destilované vodě. Stříbro je v podobě mikročástic rozloženo v pevně 
stanovené koncentraci roztoku. Velikost částic se pohybuje od 1 do 10 nanometrů. Díky velikosti částic tak může pronikat 
k jádru patogenů a ničit je. Dezinfekční účinky koloidního stříbra nejsou opodstatněny prosazuje se ho jako podpůrný pro-
středek při léčení různých chorob a také jako dezinfekce. Koloidní stříbro není v ČR státními úřady schváleným léčivem.
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inzerce

Doplněk stravy Koloidní minerály jsou směsí makro a mikročástic minerálů, které or-
ganismus potřebuje ke správnému fungování. Díky své tekuté formě jsou velmi dobře 
vstřebávány, z 98% tj. až ve dvacet krát větších dávkách než minerály v podobě kovů. 
Koloidní minerály obsahují celou řadu prvků, za všechny np. selen obsažený v koloid-
ních minerálech přispívá k udržení normálního stavu nehtů a vlasů, dále k normální 
funkci imunitního systému a neposledně k ochraně buněk před oxidativním stresem. 
Zinek přispívá k normálnímu metabolismu kyselin a zásad, metabolismu sacharidů. 
Dále je to udržení normálního stavu kostí, normálního stavu pokožky, zraku a zvláště 
normální hladiny testosteronu v krvi. Jod přispívá k normální činnosti nervové sousta-
vy dále přispívá k normální tvorbě hormonů štítné žlázy a k normální činnosti štítné 
žlázy. Koloidní minerály mají zásadní přínos pro organizmus v synergii působení celé 
řady prvků, dále jsou obsaženy chlór, hliník, mangan, síra, železo, sodík, hořčík, váp-
ník, bor, nikl, stříbro, měď, chrom.

KOLOIDNÍ STŘÍBRO je stříbrné tonikum na tvář a dekolt je plně pří-
rodní kosmetika. Díky obsahu nejjakostnějšího stříbra a kvalitní čisté vody dokonale 
čistí a regeneruje pleť, zmenšuje rozšířené póry a uhříky a snižuje vylučování kožního 
mazu. Uklidňuje podráždění a zčervenání pokožky. Pravidelné používání pokožku vy-
hlazuje a dodává jí matný vzhled. Tonikum je určeno pro všechny typy pleti, nezávisle 
na věku. Mimořádný prospěch z používání pocítí ženy, jejichž pleť má sklon k nad-
měrné mastnotě, a všichni, kteří se potýkají s problémy s akné. Taktéž je určeno pro 
hygienu ústní dutiny výplachem. 

KOLOIDNÍ MINERÁLY 

Nohy jsou pro nás 
jedním z nejdůle-
žitějších orgánů, 

kterým ale zdaleka 
nevěnujeme tolik 

pozornosti, kolik by 
si zasloužily.



Lidské tělo se skládá převážně z  vody. 
Nejvíce ji v těle mají malé děti, u kterých 
tvoří až ¾ jejich těla. Mladý člověk má 
pak ve svém těle už „jen“ asi 60% vody. 
Toto množství si můžeme představit tak, 
že například mladý muž vážící 75 kg má 
ve svém těle 45 kg vody.
Optimální množství tekutin v pitném re-
žimu se pohybuje mezi 2-3 litry denně. 
Přiměřeně vyšší musí být příjem tekutin, 
pokud těžce pracujeme, sportujeme, nebo 
pokud se pohybujeme v  horku. Jestliže 
je základem jídelníčku zelenina, ovoce 
a mléčné výrobky, může být příjem v ná-
pojích o něco nižší. Pitný režim by měl být 
plynulý v průběhu celého dne a základem 
pitného režimu by měly být nekalorické 
nápoje. Hlavně voda, která má nízkou až 
střední mineralizaci a  vyvážený poměr 
minerálů. Nejlepší je voda z  kvalitních 
přírodních pramenů, nadstandardem pak 
je voda kojenecká. V průběhu pitného re-
žimu se má vypít tolik vody, kolik člověk 
zvládne bez sebenucení. Důležité je také 
vědět, že káva ani alkohol se do pitného 
režimu nepočítají! Abychom nezapomí-
nali, tak je dobré mít stále na očích láhev 
nebo hrníček, jako stálou připomínku, že 
pitný režim je třeba dodržovat.

Kolik toho vypít? 
Za běžných podmínek ztrácí naše tělo asi 
2-2,5 litrů vody denně, a to stolicí, dýchá-
ním a pocením. Močí vyloučíme asi 1 litr 
tekutin denně, pocením půl litru a zbytek 
dýcháním a stolicí. Za určitých podmínek 
(zvýšená tělesná zátěž, teplé počasí, ne-
moc, horečka, průjem či zvracení) může 
docházet k vyšším ztrátám vody, protože 
se více potíme. U některých sportovních 
aktivit může být ztráta vody pocením až 
4 litry (např. po maratonském běhu). Ob-
jem nezbytných tekutin pro člověka zá-
visí na věku, pohlaví, pohybové aktivitě 
a prostředí, ve kterém se nacházíme.
Jednoduše řečeno však platí pravidlo: ko-
lik tekutin jsme ztratili, tolik bychom jich 
měli doplnit. 
Více tekutin potřebujeme: při teplém 
počasí, při náročné pohybové aktivitě, 
při těžké a namáhavé práci, při nemoci, 
horečce, průjmu či zvracení, při pobytu 
v  místnosti, kde je příliš suchý vzduch 
(třeba v zimě, když se topí).

Následky nedostatku
Voda je účastníkem všech tělních po-
chodů a  její dostatečný přísun zaručuje 
plnou výkonnost organismu. Nedostatek 
vody způsobuje nižší pracovní výkonnost, 
zdravotní rizika a psychické problémy. Už 
ztráta vody, která odpovídá 2% tělesné 
hmotnosti, představuje 20% snížení vý-
konnosti. Nárazový, ale i  nedostatečný 
dlouhodobý pitný režim může zapříčinit 
vážné zdravotní poruchy. Pracující lidé 
zapomínají pít, anebo konzumují pou-

ze kávu, která tělo ještě 
více dehydruje. Následkem 
toho lidé trpí bolestmi 
hlavy a ztrátou koncentra-
ce. Spousta lidí hledá pří-
činy těchto problémů na 
špatných místech, skuteč-
ným důvodem je však vel-
mi často právě špatný pit-
ný režim. Dalším známým 
důsledkem dlouhodobého 
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Pitný režim je minimálně stejně důležitý jako samotná výživa, jen se na něj 
dost často zapomíná. Pro správné doplňování tekutin se zažil pojem pitný 
režim, přičemž je důležité udržet rovnováhu mezi příjmem a výdejem te-

kutin, stejně jako je důležitá určitá pravidelnost. Denně bychom měli vypít 
minimálně 1,5 litru vody, která má vyvážený obsah minerálů.

PITNÝ REŽIM 
proč doplňovat tekutiny

špatného pitného režimu a následné de-
hydratace jsou ledvinové kameny, infek-
ce močových cest, zánět slepého střeva 
a některé druhy rakoviny. S vodou souvisí 
6% všech chorob lidstva a důvodem není 
pouze špatná kvalita vody, ale i nedosta-
tek přijímaných tekutin. 

Pijete správně? 
Nejlepším způsobem, jak zjistit, že máme 
dostatečný pitný režim, stačí sledovat, 
jaké množství a zabarvení moči odchází 
z  těla. Pokud má moč tmavou barvu, je 
tělo nedostatečně zásobeno tekutinami 
a je třeba pitný režim upravit. Další způ-
sob, jak tělo signalizuje nedostatek teku-
tin, je pocit žízně, sucho v ústech, oschlé 
rty a jazyk, suchá pokožka a někdy i šky-
tavka při jídle. Problém je však v tom, že 
pocit žízně je u každého jiný a někdo jej 
nemusí mít ani tehdy, když už by se měl 
opravdu napít. Tento problém mívají pře-
devším starší lidé. Tam je třeba pamato-
vat na to, že pít je nutnost a dodržování 
pitného režimu jim připomínat. 
Nejlepším nápojem je pramenitá voda 
z  přírodních zdrojů. Vhodné jsou také 
kupované balené vody, ty by však měly 
být bez bublinek a bez cukru. Dobré jsou 
i vodou ředěné přírodní ovocné a zeleni-
nové šťávy, neslazené a ne moc silné čaje 
(zelené či ovocné, případně bylinkové).

Nejlepším nápojem je prame-
nitá voda z přírodních zdrojů. 
Vhodné jsou také kupované 

balené vody, ty by však měly 
být bez bublinek a bez cukru. 

Abychom neza-
pomínali, tak je 

dobré mít stále na 
očích láhev nebo 
hrníček, jako stá-
lou připomínku, že 
pitný režim je třeba 

dodržovat.



Jak jsou na tom minerálky? 
Ptáte se, zda minerální vody ano, či ne? 
Některé vody obsahují příliš mnoho mi-
nerálních látek, například sodíku, a proto 
je nelze pít denně ve velkém množství. 
Jde zejména o  ty, které mají na obalu 
napsáno středně mineralizované, silně 
mineralizované nebo velmi silně mine-
ralizované. Těchto by se nemělo vypít 
denně více než 1-2 sklenice a  je vhod-
né je střídat. Vody perlivé s  bublinkami 
jsou oblíbeným osvěžujícím nápojem, ale 
neměli bychom je pít pravidelně, spíše 
výjimečně. V  nadměrném množství mo-
hou způsobit žaludeční a  jiné problémy 
s trávením. Navíc ve větším množství jsou 
močopudné, takže rozhodně nejsou ide-
álním nápojem k doplnění tělesných te-
kutin.

Mléko a  mléčné nápoje obvykle ne-
počítáme do pitného režimu, neboť 
obsahují mnoho cenných živin, a jsou 
proto spíše potravou, i  když tekutou. 
Za zdroje tekutin lze také počítat po-
lévky, ovoce (citrusové ovoce, hrozno-
vé víno) a zeleninu (rajčata, melouny, 
okurky).

Vyhněte se!
Mezi nejméně vhodné nápoje jsou řaze-
ny především různé limonády, ochucené 
minerální vody, ovocné nektary atd. Tyto 
obsahují velké množství cukru, který jed-
nak zvyšuje pocit žízně, ale hlavně mají 
v sobě mnoho nadbytečné energie, která 
se ukládá do tukových zásob, vyvolává 
návyk na sladkou chuť, což je problém 
hlavně u malých dětí, které pak odmítají 
neslazené potraviny a  ná-
poje. Kolové nápoje zpra-
vidla kromě cukru obsahují 
kofein, který zvyšuje tvorbu 
moči, a tím ztrátu tekutin.
Nejvhodnějším nápojem 
pro horké počasí jsou čistá 
voda (ochucená nejlépe ci-
tronovou nebo grapefruito-
vou šťávou) a nakyslé či nahořklé nápoje. 
Sladké a přechlazené nápoje pocit žízně 
zvyšují. Bez omezení lze pít nezávadnou 
kontrolovanou pitnou vodu z  vodovodu 
nebo studny, balené vody - kojenec-
ké, pramenité a neperlivé přírodní vody. 
Balená voda se má chránit před světlem 
a  slunečným zářením a  po otevření je 
vhodné ji brzy spotřebovat.

Pitný režim diabetiků
Pro diabetiky je dostatek tekutin zvlášť 
důležitý zejména v období zhoršení cuk-
rovky (při hyperglykémii), protože více 
močí (cukr přecházející z  krve do moče 
strhává s  sebou tekutiny). Následkem 
velkého močení dochází k dehydrataci, ke 
ztrátě vody a minerálů. Základem pitného 
režimu diabetiků jsou především minerál-
ní vody s celkovou mineralizací hořčíku, 

vápníku, sodíku, draslíku. 
Je proto dobrá například 
minerální voda Korunní, 
která obsahuje příznivá 
množství všech základ-
ních minerálů s vyvážený-
mi poměry. Dobře vychází 
i  Mattoni. Těch se může 
vypít i 1 litr i více za den. 

Obecně je vhodné z minerálek vybírat ty 
s vyváženým množstvím minerálů a radě-
ji v  neperlivé variantě, která je vhodná 
i pro děti, sportovce a osoby s citlivým 
žaludkem. 
Pitný režim je zkrátka stejně důležitý, 
jako vyvážená a  zdravá strava, takže 
na něj nezapomínejte!

PharmDr. Darina Šrolová

Nejméně vhodné 
nápoje jsou řa-

zeny různé limo-
nády, ochucené 

minerální vody...

studené ovocné čaje 
Ochutnejte nové

Megafyt Pharma

Připravili jsme pro Vás 
novou kolekci studených čajů
se svěží chutí čerstvého ovoce

K dostání pouze v lékárnách

ZALIJTE STUDENOU VODOU
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Pokud se budeme bavit čistě z pohledu 
fyziologie, pak rozsah vzdáleností, na 
které může oko vidět ostře, je určen dvě-
ma body. Největší vzdálenost nazýváme 
vzdálený bod oka a nejmenší vzdálenost, 
při níž ještě oko zobrazí předmět ostře, 
je blízký bod. U  zdravého oka je vzdá-
lený bod v nekonečně velké vzdálenos-
ti, blízký bod oka bývá v průměru kolem 
15 cm a mění se s věkem (u dětí asi 10 
cm). Měli bychom vědět, že vidění na tak 
malou vzdálenost je spojeno se značnou 
námahou a oko se brzy unaví. Co se týče 
čtení, pak nejvhodnější vzdálenost pro 
čtení a prohlížení drobných předmětů je 
25 cm. Suma sumárum, a poněkud s nad-
sázkou, můžeme napsat, 
že naše oko je schopno 
vidět „nekonečno“. Tedy 
za předpokladu, že neko-
nečno produkuje světlo 
a že naše oči jsou zdravé. 

Matematickou řečí čísel, 
za podmínek, že jsme na 
rovině a  vezmeme v úva-
hu zakřivení země a opti-
mální podmínky, pak můžeme spočítat, 
že člověk o  výšce 170 cm dohlédne na 
vzdálenost kolem 4,7 km. Říká se tomu 
pozorovatelný horizont. Jen pro srovnání 
na měsíci by to bylo 2,4 km a na Venuši 
4,5 kilometrů. Dále, než zmiňované vzdá-
lenosti, bychom viděli pouze za předpo-
kladu, že předmět, který pozorujeme, má 
nějakou výšku a přesahuje tedy viditelný 
horizont. Když do našich matematických 
úvah přimícháme trochu cestování, tak 
z výšky Eiffelovy věže (300 metrů) jsme, 
za optimálních podmínek, schopni vidět 
na vzdálenost až 62 kilometrů.

Co musíme udělat ze zdravotnického 
pohledu, abychom mohli dobře číst 
a současně vidět horizonty či galaxie? 
Jak můžeme podpořit náš dobrý zrak? 
Obecně je zrak smysl, který nám umož-
ňuje vnímat světlo, barvy, vzdálenos-
ti, prostor a různé tvary. Člověk přijímá 

přes zrak do mozku 
až 80% všech in-
formací. Smys-
lovým orgánem 
je oko, které se 
svojí strukturou 
plně přizpůso-
buje potřebě 
zaostřit paprsek 
světla na sítnici. 
Mít dobrý zrak 
je dílem neje-
nom genetických 
predispozic, socio-
-pracovních zvyk-
lostí, ale také zdravého 

ž i votního 
stylu. A  je to 
právě zdravý životní 
styl, na který míří OKUFIT 
doplněk stravy řady FOR-
FIT. Produkt OKUFIT obsa-
huje LUTEIN + ZEAXAN-
TIN, OMEGA 3 rybí olej 
12/18, TROXERUTIN, Vita-
miny C, E + B – komplex 
(B1, B2, B3, B6, B9 a B12) 

a minerály Zinek, Mangan, Selen a Měď. 
Lutein, společně se zeaxantinem se hro-
madí v sítnici oka, a plní funkci ochrany 
proti volným radikálům. Omega-3 rybí 
olej 12/18 obsahuje nenasycené mastné 
kyseliny, mezi které patří dokosahexae-
nová kyselina (DHA) a eikosapentaenová 

kyselina (EPA). U  těchto 
nenasycených mast-

ných kyselin je 
d o k l a d o v á n o 
mnoho pozitiv-
ních účinků na 
kardiovasku-
lární systém, 
centrální ner-
vový systém, 
ale zároveň 
jsou doloženy 
i  studie zamě-

řené na podporu 
zdravého zraku. 

Dle studie publiko-
vané v  British Journal 

of Ophthalmology, zvýšený 
příjem dokosahexaenové kyseliny 

(DHA) byl spojen s 27 procentním sníže-
ním postupu v  pokročilou formu věkem 
podmíněné ztráty centrálního vidění, 
zatímco zvýšený příjem eikosapentaeno-
vé kyseliny (EPA) byl spojen s  26 pro-
centním snížením progrese. Troxerutin 
je derivát rutinu, který zvyšuje pevnost 
krevních kapilár a zvyšuje pružnost cév. 
Vitamin E přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem. Vitamin C přispí-
vá k  ochraně buněk před oxidativním 
stresem, k  normální funkci imunitního 
systému, k  normální činnosti nervové 
soustavy a  k  normální tvorbě kolage-
nu pro normální funkci krevních cév. 

Kam až oko dohlédne? Otázka, na kterou se dá hledat odpověď z více úhlů. Můžeme na ni, mimo jiné, 
odpovědět fyziologickou řečí fyziky a biochemie, matematickou řečí čísel, zdravotnickou řečí doplňků stravy anebo 

formou kulturních zážitků.
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OKUFIT
„Kam až oko dohlédne?“ 

U zdravého oka je 
vzdálený bod v ne-
konečně velké vzdá-
lenosti, blízký bod 
oka bývá v průměru 
kolem 15 cm a mění 

se s věkem

OKUFIT doplněk stravy
řady FORFIT 

Produkt OKUFIT obsahuje LUTEIN 
+ ZEAXANTIN, OMEGA 3 rybí olej 
12/18, TROXERUTIN, Vitaminy C, 
E + B – komplex (B1, B2, B3, B6, 

B9 a B12) a minerály Zinek, 
Mangan, Selen a Měď.



B – KOMPLEX (B1, B2, B3, B6, B9 a B12) je důležitý pro správ-
né fungování očí a nervového systému. Ovlivňuje také meta-
bolismus v  jednotlivých očních buňkách. Neutralizuje volné 
radikály a napomáhá k prevenci a omezování šedého zákalu 
(katarakta) a ztráty centrálního vidění. Zinek přispívá, mimo 
jiné, k udržení normálního stavu zraku. Mangan, Selen a Měď 
přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem.

Čtvrtou, nejzábavnější formou, jakou lze vnímat zrak je kultura. 
Asi málokdo z nás ví, že slovo kultura pochází z  latinského 
cultura a znamená pěstovat. Současný význam slova kultura 
jako první, v námi vnímané souvislosti, použil známý římský 
řečník Cicero a v naší mluvě se začalo objevovat až od 16 sto-
letí. OKUFIT doplněk stravy z řady FORFIT vám nabízí nevšed-
ní možnost zrakového, kulturního vjemu a to formou soutěže 
o lístky na divadelní představení v rámci 6. ročníku divadelního 
festivalu DREAM FACTORY Ostrava, jehož je partnerem. DREAM 
FACTORY Ostrava je významnou kulturní událostí středoevrop-

ského rozsahu. Jeho dramaturgie se zaměřuje na českou čino-
herní špičku, mladé talentované tvůrce a zároveň dává prostor 
dalším divadelním a uměleckým žánrům (loutkové divadlo, vý-
stavy, koncerty atd.). Festival se zaměřuje 
na co nejširší okruh diváků, profesionální 
kritickou a  uměleckou obec. Pro DREAM 
FACTORY Ostrava je charakteristické vyu-
žití ostravského industriálu Dolu Hlubina 
jako originálních hracích prostor. Program 
všech představení, které proběhnou od 
3. 6. - 8. 6 2014 v Ostravě, naleznete na 
webových stránkách www.dfov.cz. Mezi 
herci a divadly, kteří se představí publiku, 
jsou mimo jiné Juraj Kukura, Veronika Žil-
ková, Divadlo Ypsilon, Divadlo Na zábradlí 
či Dejvické divadlo v čele s Marthou Isso-
vou, Lenkou Krobotovou, Simonou Babčá-
kovou a dalšími.
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DREAM 
FACTORY Ost-
rava - festival 
se zaměřuje 

na co nejširší 
okruh diváků, 
profesionál-
ní kritickou 
a uměleckou 

obec 

SOUTĚŽTE S NÁMI
A VYHRAJTE 2 LÍSTKY 

NA PŘEDSTAVENÍ 
FESTIVALU

DREAM FACTORY
Získejte 2 lístky na jedno z představení 

festivalu DREAM FACTORY Ostrava 
odpovědí na níže uvedené otázky. 

Správné odpovědi najdete rámci článku 
„OKUFIT „Kam oko dohlédne?““ a také 

na stránkách www.forfi t.cz.

1. Jak daleko je schopno vidět
 lidské oko?
2. K čemu slouží ve výrobku 
 OKUFIT Lutein a Zeaxantin?
3. Jaké je množství vápníku 
 ve 3 tabletách CHONDROFITU?
4. Co znamená slovní spojení FOR FIT?

Správné řešení testu posílejte co nejrychle-
ji, nejpozději však do 28. 5. 2014 e-mailem 
na: krizovka@forfi t.cz (do předmětu napiš-
te FORFIT test), nebo na adresu (Galmed, 
a.s. Slánská 79, Brandýsek, 273 41). Zasláním 
dáváte souhlas se zpracováním svých údajů 
pro marketingové účely. Výhru, 2 lístky na 
přidělené představení, získá 12 výherců se 
správnými odpovědmi a  správnou kore-
spondenční adresou, na kterou mu bude vý-
hra odeslána. 

Výherci budou zveřejněni na
www.forfi t.cz.

www.forfi t.cz

FORFIT prvotřídní řada doplňků stravy



Inspirace ve Francii
Chcete-li si udělat opravdovou gurmánskou hostinu, zaskočte pro inspiraci do francouzské kuchyně. Ostatně kam jinam, když 
Francouzi jsou po celém světě označováni za pravé labužníky – rádi si dopřávají nejlepší víno, jejich sýry patří mezi nevychvalo-
vanější, maso a mořské plody upravují ti nejlepší šéfkuchaři. Francouzi si také rádi užívají i několikahodinové hodování. Ochotně 
a rádi věnují dostatečnou péči jak výběru surovin, tak i přípravě pokrmů a zdobení tabule, aby si pak ve společnosti přátel a ro-
diny mohli užívat pohodu nad všemi těmi dobrotami. 
Mezi typické suroviny patří vedle sýrů a nejlepšího vína, které používají také při vaření, především různé druhy masa (hlavně tolik 
oblíbené skopové, ale i klasické kuřecí, hovězí, hlavně v podobě steaků), ryby a všemožné mořské plody. Hlavně pak šneci, mušle 
a ústřice. Jako doplněk používají hodně zeleniny všech druhů (artyčoky nebo lilek, na které nejsme až tak zvyklí), vše doplněno 
třeba čerstvou křupavou bagetou s bylinkovým máslem a lahodným dezertem. 
Přemýšlíte-li nad tím, co večer jen tak na zakousnutí ke sledování fi lmu, vyberte si kvalitní francouzský sýr a zapijte vínem. Mezi 
ty nejlepší patří camembert, sýr brie nebo ementál. 

Maso na víně - Hovězí po Burgundsku
Ingredience: 
500g hovězího masa, 500ml červeného vína, 125g nakládaných 
žampionů, 2 lžíce hladké mouky, 2 středně velké mrkve, 1 střední 
cibule, 4 polévkové lžíce másla, tymián, česnek, čerstvá petrželka, 
bobkový list, pepř, sůl

Postup: 
Maso očistěte a  nakrájejte na 
malé kostičky, osolte a opepře-
te dle chuti. Vložte do větší mísy 
a promíchejte s moukou. Maso 
ze všech stran lehce opečte na 
másle a  přendejte do střed-
ně velkého pekáče. Připravte si 
mrkev – omytou, oškrábanou 
a  pokrájenou na menší kous-
ky (nejlépe naplocho na kulaté 
plátky), najemno pokrájenou ci-
buli, na plátky pokrájený nebo 
posekaný česnek a  přidejte 
k  masu. Duste, dokud cibu-
le nezměkne, zhruba 10 minut. 
Potom do pekáče přidejte víno, 

šťávu z plechovky od žampionů, 
bobkový list a tymián a přiveďte 
k varu.
Promíchejte a pečte v troubě při 
180 °C asi 2 hodiny, poté při-
dejte ještě žampiony posekané 
na poloviny a pečte bez poklice 
ještě asi 20 – 30 minut. 

Proslulá francouzská lahůdka - Crème Brûlée
Ingredience:
250ml smetany ke šlehání, 
50g cukru moučky, 
3 vaječné žloutky, 1 celý vanilkový lusk, 
+ cukr na posypání, + pečící misky, + fl ambovací pistole

Postup: 
Smetanu vlijte do malého kast-
rolku a velmi pomalu ji začněte 
přivádět k varu. Mezitím, co se 
bude ohřívat, připravte si vanil-
ku – ostrým nožem ji rozřízněte 
napůl (podélně) a opatrně z ní 
poté vyškrábněte její obsah. 
Vnitřek i  lusky vsypte ke sme-
taně a dál ještě chvíli ohřívejte, 
aby vanilka pustila svou chuť. 
Mezitím si do mísy rozklepněte 
vejce (pouze žloutky!) a opatr-
ně do nich rozmíchejte cukr tak, 
aby nezůstaly žádné hrudky, ale 
zároveň, aby vejce nebyla na-
pěněná. V tuto chvíli dejte vařit 
asi litr a půl vody, kterou bude-
te potřebovat na vodní lázeň do 
pekáčku. Lehce vařící smetanu 
odstavte a pomalu a opatrně ji 
začněte přilívat do směsi vajec 
a cukru, přičemž směs je nutno 
neustále míchat. Ze směsi vy-
jměte vanilkové lusky a prolijte 
přes cedník. 
Rozdělte do misek do výšky asi 
centimetr od horního okraje 

a vložte do pekáčku. Pekáč vy-
plňte vařící vodou tak, aby byla 
souběžně s  krémem v miskách. 
Pečte asi 20 – 25 minut, dokud 
nebude povrch krému pevný. 
Nechte vystydnout a uložte ale-
spoň na 4 hodiny do ledničky. 
Před podáváním rovnoměrně 
posypte cukrem a zkaramelizuj-
te pomocí fl ambovací pistole. 
Poté si už jen pochutnejte. 
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Na výlet do Francie a Itálie

TIP: Vyzkoušejte spojení chutí výborné rozpečené francouzské bagety 
a bylinek v podobě bylinkového másla, které se na ní krásně rozpustí. 

Podávejte 
s těstovinami nebo 

bramborami. 
Přímo na talíři maso 

dozdobte čerstvou pe-
trželkou. 



Pravé italské Houbové rizoto
Ingredience:
350g kulatozrné rýže (nejlépe odrůdy arborio), 450g hub (nejlépe 
hříbků), 200ml kuřecího vývaru, 125ml bílého vína, 1 cibule, 3 – 4 
stroužky česneku (dle chuti a síly), olivový olej (nejlépe extra vir-
gin), parmazán na posypání, lžička másla, čerstvý rozmarýn, sůl 

Postup: Připravte si vývar (nej-
lépe z  masa, ale může být 
také z  bujónu). Houby očistěte 
a  nakrájejte na středně velké 
kousky podle libosti. Vhoďte je 
do pánve, trochu osolte a spolu 
s utřeným česnekem je orestujte 
na troše olivového oleje. Pravi-
delně promíchávejte a po chvíli 
odstavte. Do velké pánve nebo 
hrnce dejte 1-2 lžíce olivového 

oleje, najemno pokrájenou ci-
bulku, posekaný rozmarýn, pro-
míchejte s rýží a chvíli restujte. 
Následně přilijte bílé víno a dů-
kladně promíchejte. Postupně 
začněte přidávat po troškách 
připraveného vývaru a podobné 
množství vody, míchejte a  ne-
chte rýži absorbovat všechnu te-
kutinu, pak dolívejte dalším dí-
lem vývaru a vody. Poté přidejte 
připravené houby a promíchejte. 
Vše ještě chvíli duste, než bude 
rýže akorát měkká a houby také, 
ovšem pozor, aby se nevyvařila 
úplně všechna tekutina – ital-
ské rizoto by nemělo být suché, 
tak jako jej děláváme my. Před 
koncem vaření přidejte lžičku 
másla a promíchejte. 

Lahodný italský dezert - Tiramisu
Ingredience:
250g mascarpone, 200g cukrářských piškotů, 250ml smetany ke 
šlehání, 150ml kávy (nejlépe espressa), 50ml likéru amaretto, 50ml 
dezertního vína (ideálně marsaly), 4 lžičky kvalitního hořkého kakaa
2 žloutky, 2 lžičky cukru krupice

Postup:
Z vajec si oddělte žloutky, smí-
chejte je s  cukrem a  ušlehejte 
do hodně husté pěny, šlehejte 
na teplém místě (nejlépe nad 
hrncem s  horkou vodou), ná-
sledně do ní opatrně přidejte 
dezertní víno a znovu lehce pro-
šlehejte. Odstavte z tepla a ne-
chte vychladnout.
Připravte si šlehačku a hotovou 
ji opatrně přidejte do mascar-
pone, které si předem rozmí-
chejte, přidejte i hotovou pěnu 
ze žloutků, cukru a  vína. Směs 
opatrně míchejte tak dlouho, 
dokud vám nevznikne opravdu 

hladký a jemný krém. 
Celé piškoty namočte do při-
pravené směsi kávy smíchané 
s amarettem a rozložte na dno 
připravených misek (mohou být 
menší jako jednotlivé porce, 
nebo jedna větší) tak, aby vám 
ještě polovina piškotů zbyla. Na 
piškoty v  miskách navrstvěte 
polovinu hotového krému, poté 
vyskládejte zbytkem piškotů. Do 
misek rozdělte zbytek krému, 
zarovnejte jeho povrch a  ale-
spoň na dvě hodiny uložte do 
chladu. Ovšem čím déle se bude 
chladit, tím lépe, klidně tiramisu 
nechte chladit přes noc. -ZD-

Na skok do Itálie
Pocit jako na dovolené u moře si můžete navodit, pokud si vezmete k ruce některý z receptů italské kuchyně, kterých je dnes už 
známo nepřeberné množství. Určitě si vyberete.
Italská kuchyně si možná nevydobyla takového věhlasu a uznání jako ta francouzská, ale o to je mezi lidmi po celém světě ob-
líbenější a rozšířenější. Vždyť snad všichni už někdy ochutnali trochu té Itálie v podobě italské pasty neboli těstovin, rajčatové 
omáčky, pizzy, nebo dokonce tolik oblíbeného italského dezertu tiramisu. 
Italové si stejně jako Francouzi moc rádi pochutnávají na dobrotách v kruhu svých nejbližších, dbají na ty nejkvalitnější suroviny, 
ze kterých připravují chutné a navíc většinou poměrně lehké a zdravé pokrmy. Nejraději si připravují dobrá jídla k večeru, kdy 
s radostí zasedají k několika chodové večeři, kterou završují dezertem. Vítaným bonusem je pak také fakt, že pokud se pustíte do 
přípravy oběda v italském stylu, neznamená to automaticky, že v kuchyni strávíte půl dne, ba naopak. Italská kuchyně je nejen 
chutná a svěží, ale také snadná na přípravu. Oblíbená je typicky italská speciálně připravovaná slanina neboli pancetta, kterou 
najdete v řadě receptů s těstovinami, v některých rizotech a v surovinách přidávaných na pizzu. 

Také přemýšlíte nad tím, jakým způsobem si na jaře a před příchodem léta ozvláštnit svoje domácí vaření, abyste 
se trochu odchýlili od typicky české kuchyně, na kterou jste zvyklí? Co se pro změnu zkusit trochu inspirovat za 
hranicemi naší republiky v kuchyních z různých koutů světa a udělat si tak třeba francouzskou sobotu nebo italskou 
neděli? V pohodlí domova tak můžete ochutnat, některou z typických lahůdek a vlastnoručně připravenou! Navíc si 
můžete pomyslně přinést domů kousek Vaší oblíbené dovolenkové destinace, což určitě za zkoušku stojí. 
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Typické je časté používání zeleniny, hojně se v receptech
objevují rajčata nebo lilek.

Podávejte posypané 
najemno strouhaným 

parmazánem a snítkou 
čerstvé bazalky nebo 

petrželky. 

Těsně před 
podává-
ním ještě 
povrch 
dezertu 
poprašte 
tenkou 
vrstvou 
kakaa. 



LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE!
Získejte jedno z 5-ti balení doplňku stravy OKUFIT z řady FORFIT
Správné řešení tajenky posílejte co nejrychleji, nejpozději však do 30.6.2014 e-mailem 
na: krizovka@mojelekarna.cz (do předmětu vepište MagazinML3-tajenka), nebo na adresu 
vydavatele (Sanovia, a.s.Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvanice). Zasláním ta-
jenky dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely. Výhru získá 
5 vylosovaných luštitelů se správnou tajenkou a zaslanou správnou korespondenční adresou, 
na kterou jim bude výhra odeslána. Výherci budou zveřejněni na www.mojelekarna.cz 

OKUFIT kvalitní potravinový doplněk z řady FORFIT (www.forfi t.cz) určený pro vaše oči.
Jedna měkká želatinová kapsle obsahuje LUTEIN + ZEAXANTIN, OMEGA 3 rybí olej 12/18,
TROXERUTIN, Vitaminy C, E + B – komplex (B1, B2, B3, B6, B9 a B12) a Minerály Zinek,
Mangan, Selen, Měď, které mají pozitivní vliv na náš zrak.

Více informací na www.forfi t.cz
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* Doplněk stravy
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v obrazci je ukryto
33 značek automobilů SKRÝVAČKA

OMALOVÁNKY

OMALOVÁNKY

Hradí se pouze školení personálu

inzerce



Dle legendy doplňte základní slovo, ze základního slova vytvořte a doplňte přesmyčku. 
Tajenka - nejvyšší hora českého středohoří - se čte shora dolů a je ukryta 

ve vybarvených kamenech. PŘESMYČKA
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Doplňte zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se každá číslice v každém sloupci, řádku, a v každém z devíti čtverců 
o hraně 3 čtverečky vyskytovala pouze jednou. SUDOKU



www.nexcaregive.cz 

Největší sdružení lékáren v ČR
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