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Nevím, jak vy, ale já mám 
letos dojem, že už nás snad 
nic nemůže překvapit, tedy 
alespoň pokud jde o počasí. 
Extrémně horké letní dny 
rozhodně nebyly radostí 
pro každého, naopak 
spousta z nás je snáší 
velmi zle. Doufám tedy, že 
se vše umoudří a září nám 
přinese to pravé babí léto 
s příjemnými procházkami, 
tak jak si je pamatujeme 
z dětství, kdy jsme si tyto 
teplé dny užívali coby bonus 
po skončení prázdnin. 

Ostatně konec prázdnin 
nemrzí jen děti, které 
musí znovu zasednout do 
školních lavic. Znamená 
totiž pro většinu z nás konec 
sezóny dovolených. A my se 
musíme znovu soustředit jen 
a jen na práci. Ale protože 
relax je potřeba, abychom 
dočerpali energii, zkuste se 
inspirovat a vyrazit alespoň 

na víkendový wellness 
pobyt. Nezapomeňte však 
na to, že se pomalu ale jistě 
přibližuje sezóna nachla-
zení a chřipek a předem 
obrňte svoji obranyschop-
nost přísunem vitamínů. 
Přejeme krásné babí léto 
i nadcházející podzim!

Mgr. Karel Šlegr
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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
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Obce jsou naším přirozeným prostředím, 
kde až na výjimky všichni z nás žijeme, 
ať již v menších či větších obcích, vesni-
cích, městech či městech různých velikos-
tí. Aniž bychom si to příliš uvědomovali, 
obce vytvářejí pro náš život velmi důležitý 
rámec, a to jak formálně či méně formál-
ně, nápadněji či méně nápadně - různými 
službami, organizačními opatřeními, před-
pisy a mají zejména významný podíl na 
utváření prostředí, ve kterém žijeme. 

Tato skutečnost je různě významná v růz-
ných situacích a etapách lidského života. 
Mladí lidé, kteří zatím nezaložili rodinu, 
nebo naopak ti, jejichž děti jsou dospě-
lé a oni dojíždějí za svou prací i zábavou, 
nemusejí vnímat prostředí obce jako zvláš-
tě důležité – jedná se o místo, kde je situ-
ována jejich vlastní domácnost a zázemí, 
ale další vztahy či služby pro ně nejsou 
až tak důležité. Pokud žijí v rodině děti, 
nabývají na významu místní školy, spor-
toviště a další místa, která mohou využít 
rodiny s dětmi. Další životní etapou, kdy 
obec nabývá v životě člověka na zvláštním 
významu a důležitosti, je období vyššího 
věku, věku penzijního, kdy lidé přestávají 
z obce dojíždět za prací a více času tráví 
v místě svého bydliště. 

Tato situace bývá akcentována ještě v pří-
padě zhoršeného zdravotního stavu, který 
může přinést určitá omezení, včetně napří-
klad neschopnosti nadále řídit motorové 
vozidlo, nebo dokonce takové zhoršení 
soběstačnosti, že člověk potřebuje určitou 
pomoc v některých běžných denních akti-
vitách. Vlivem výše uvedených faktorů, ale 
také skutečnosti, že obdobně jako v jiných 
rozvinutých zemích také u nás dochází ke 
změně struktury rodin a domácností.
Ti, kteří ve svých obcích tráví většinu své-
ho času, ať to jsou již starší lidé či lidé se 
zdravotním postižením, rodiče pečující o své 
děti, mají o dění ve svých obcích zpravi-
dla zájem. V každém případě je zájem této 
skupiny větší, než je tomu u lidí dojíždějí-
cích za prací mimo obec. Je také všeobecně 
známo, že starší lidé kromě toho, že jsou 
početně významnou skupinou voličů, patří 
také k těm, kteří k volbám chodí, a to právě 
proto, že jim záleží na dění v jejich obci.
Starší lidé jsou také velmi významným 
zdrojem pro život obcí. Tuto skutečnost si 
u nás pravděpodobně rela-
tivně málo obcí uvědomuje, 
ale existuje mnoho dobrých 
zkušeností a příkladů dobré 
praxe. Tam, kde se obcím 
podařilo navázat dob-
ré vztahy se svými občany 
vyššího věku, ale také s lid-
mi se zdravotním postižením či rodiči na 
rodičovské dovolené a podobně, vznikly 
projekty a aktivity, které obohacují všech-
ny obyvatele. 
V mnoha našich obcích jsme našli skvělé 
příklady mezigenerační spolupráce, úžasné 
nápady a činnosti, které je možné realizo-
vat i jinde. Je to pomoc při organizování 
například svépomocných skupin a setká-
vacích center, jejichž účelem je nejen 
poskytnutí a vzájemná výměna informací 
a zkušeností, ale zejména vzájemná pod-
pora lidí, kteří se v současné době potýkají 
s obdobnými problémy (např. Alzheimer 
Café), nebo vytvořit prostředí pro setká-
vání lidí seniorského věku a tato setká-
ní nějakým způsobem umožnit, usnadnit, 
podporovat, pomoci organizovat, naplnit 
různorodými aktivitami setkávacích center 
(hudba, tanec, práce s počítačem). I dosta-
tek pohybu je důležitým preventivním fak-

torem jednoho z nejzávažnějších fenoménů 
vyššího věku, syndromu křehkosti, který je 
do značné míry podmíněn úbytkem sva-
lové hmoty (sarkopenie) i kostní hmoty 
(osteoporóza) a dalšími faktory. Pravidelný 
pohyb působí preventivně. Dalším dobrým 
a ověřeným tipem je vytvořit prostory pro 
dostatečný pohyb – bezpečné chodníky, 
bezbariérové cesty, cyklostezky, otevře-
ní sportovišť lidem vyššího věku, nabíd-
nout třeba redukované vstupné v hodinách 
menšího provozu. Bezpečné cyklostezky 
jsou nejen jako sportoviště, ale k propojení 
jednotlivých důležitých míst v obci i mimo 
ni, aby je mohli využívat i senioři, a to jak 
na kole, tak s různými vozítky. Vycházkové 
kluby – jednoduchá záležitost: domluvíme 
se odkud a kam půjdeme na společný výlet 
či procházku. Nejlepší variantou je, když se 
někdo (ze skupiny seniorů) postará o zor-
ganizování celé akce a když se vše opakuje 
pravidelně – ve stanovený den a na sta-
noveném místě. Nordic walking – proč by 
nebyla třeba v obci či v lékárně malá půj-

čovna holí a někdo, kdo pora-
dí, jak s nimi správně chodit. 

Obce pro všechny – i pro seniory

MUDr. Holmerová

4 / moje geriatrie 

Proč jsou obce důležité v souvislosti s aktivním zdravým stárnutím a s poskytováním 
dlouhodobé péče lidem s omezenou soběstačností?

Vycházkové
kluby –

jednoduchá 
záležitost
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Obce mají mnoho nástrojů, jak docílit spo-
lupráce s ostatními subjekty a využití jejich 
volných kapacit. Mnohdy jsou pronajíma-
teli objektů, vlastníky prostranství, garan-
tují určité služby, některé služby mohou 
nakoupit a některé zajistit 
vlastními silami. Zde uvádíme 
jenom několik možných tipů 
v péči o seniory, napište nám 
i Vy své příklady z praxe ve 
Vaší obci, abychom je mohli 
případně zveřejnit a dát za pří-
klad ostatním. 
Příkladem jsou i lékárny zapojené v síti 
„Moje lékárna“, které se zapojují do výu-
kového programu orientovaného na seni-
ory. Spolupracují s gerontology a snaží se 
vytvářet z lékáren poradenská a setkávací 
centra. 

Redakčně upraveno

Materiály laskavě poskytla paní doc. MUDr. 
Iva Holmerová, Ph. D., předsedkyně výkon-
ného výboru ČALS a ředitelka Gerontologic-
kého centra v Praze 8 – Kobylisích.

Připraveno v rámci projektu FRAM fi nan-
covaného z programu Evropské unie pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu PRO-
GRESS (2007 - 2013). 

inzerce

Česká alzheimerovská společnost (ČALS)

Naše služby zahrnují: 

5 / moje geriatrie

Pravidelný 
pohyb
působí

preventivně
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6 / moje zdraví 

ÚNIK MOČI -  NEJEN TÉMA SENIORŮNEJEN TÉMA SENIORŮ
Téměř 10 procent mladých žen a mladistvých trpí inkontinencí. 

I když se riziko úniku moči s věkem zvyšuje, jedná se o skrytý problém 
mnoha žen – a mužů – v jakémkoli stádiu života.

Všeobecně se ví, že riziko vzniku inkontinen-
ce se s věkem zvyšuje. Neví se ovšem, jaké 
části populace se inkontinence v pokročilém 
věku týká. Např. 70 procent klientů domovů 
s pečovatelskou službou ve Velké Británii, 
Německu a Švédsku trpí inkontinencí. Nic-
méně zcela jistě chybí povědomí o skuteč-

nosti, že únik moči se objevuje v doslova 
jakékoli životní etapě – u dětí, dospívají-
cích a především u mladých žen. V dnešní 
vyspělé společnosti trpí inkontinencí při-
bližně 10 procent žen v produktivním věku 
30 až 40 let. Ve skupině žen mezi 50 až 
60 lety se zvyšuje počet inkontinentních na 
20 procent. Pro děti a dospívající je inkon-
tinence stigmatem, které se s nimi vleče 
a může významně ovlivnit školní docházku 
a výsledky. 

Na vině mohou být špatné návyky v prv-
ních letech školy, jako například zadržová-
ní moči místo pravidelné návštěvy toalety. 
Když se nenaučíme ovlivňovat vyprazdňo-
vání v mládí, můžeme se s postupujícím 
věkem dostat do vážných obtíží.

Existují dvě strategie jak zvládnout problé-
my s močovým měchýřem, které praktikují 
jak děti, tak i dospělí. Tzv. zadržovací stra-
tegie není řešením pro hyperaktivní měchýř 
(OAB), protože způsobuje menší fl exibilitu 
močového měchýře a sníží se schopnost 
zadržet více moči. Druhou strategií, neméně 
šťastnou, je snížený přísun tekutin. Menší 
množství tekutin má za následek koncent-
rovanou moč a ta dráždí nervová zakončení 
a nutí člověka k častější návštěvě toalety.

Mnoho dospělých, kteří mají problémy 
s vyprazdňováním, zakusili obtíže již v dět-
ském věku. Problémem je, že vyprazdňování 
není běžným tématem diskusí. Lidé běžně 
hovoří o obtížích jako astma nebo srdeční 
onemocnění, ale problematiky vyprazdňo-
vání dále zůstává jakýmsi tabu ve vyspělé 
společnosti.

Inkontinence se běžně dělí na stresovou, 
urgentní (nutkavou) a pak na kombinaci 
zmíněných dvou. Pokud se únik moči proje-
vuje při kýchání, kašlání, smíchu nebo fyzic-
ké aktivitě, která zatěžuje močový měchýř, 

většinou se jedná o inkontinenci tzv. stre-
sovou. Objevuje se vlivem fyziologických 
změn, v důsledku těhotenství a následné-
ho porodu nebo oslabení svalů pánevního 
dna. Urgentní inkontinence je způsobena 
nesprávným fungováním svalů pánevní-
ho dna a nejčastěji se projevuje jako únik 
moči, který následují neprodleně po uvě-
domění si potřeby vyprázdnění. Urgentní 
inkontinence může být efektivně ošetřena 
speciálním cvičením, které je zaměřeno na 
posílení svalů pánevního dna. I chirurgové 
dnes dokáží zázraky a díky poměrně jedno-
duchému zákroku, který je možný za použití 
pouze lokální anestezie, je okolo močového 
měchýře zavedena tzv. TVT páska. Pro obě 
kategorie inkontinence je dnes dostupná 
i farmakologická léčba.

Lehká inkontinence se objevuje častěji, 
než bychom si představili. Až 70 procent 
žen, které občas trpí malým únikem moči, 
používá produkty, které nejsou k tomuto 
účelu navrženy. K zachycení moči použí-
vají běžné menstruační vložky nebo tenké 
slipové. Děje se tak proto, že svůj problém 
nevnímají jako znak inkontinence, ale spí-
še jako občasný únik moči. Přitom právě 
vložky určené pro inkontinenci absorbují 
až 2x více tekutiny než běžné menstruační 
vložky, a navíc mnohem rychleji, přičemž 
zároveň neutralizují zápach. Speciálně pro 
ženy vyvinula společnost SCA řadu produk-
tů TENA Lady, které jsou určeny na různé 
stupně úniku moči jako projevu stresové 
inkontinence – ať už se jedná o „drobné 
nehody“ (zde postačí např. TENA Lady Ultra 
Mini) nebo o větší únik moči (lze doporu-
čit např. TENA Lady Normal). Výrobky svým 
vzhledem působí jako běžné dámské vložky, 
ale pro únik moči poslouží mnohem lépe. 
TENA Lady jsou díky svému anatomickému 
tvaru diskrétní, zároveň velmi spolehlivé 
a poskytnou svým uživatelkám dokonalou 
ochranu.  (Zdroj: SCA 2012)
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7 / moje sportovní aktivity

POWER WALKING 
Vyrazit ven na procház-
ku může každý, kdo nechce 
jen tak sedět doma a dívat se na televizi, 
ale raději se nadýchá čerstvého vzduchu 
a projde se v přírodě. 
Pokud se nechcete procházet jen tak leda-
byle, zkuste náš tip – power chůzi. Jak už 
přímo název napovídá, jde u tohoto druhu 
pohybu o zapojení síly. 
Na první pohled by se sice mohlo zdát, 
že chůze jako taková nemůže být ničím 
zvláštní jen proto, že přidáme něco do 
názvu, ale opak je pravdou. Power chůze 
je ideálním kompromisem mezi obyčejnou 
chůzí a během, který si kvůli jeho nároč-
nosti na klouby nemůže dovolit každý. 
U power chůze se jednoduše musíte zamě-
řit na vyšší rychlost, než jakou jste měli 
doposud na procházkách ve zvyku, a také 

na správné držení těla. Obojí je stejně 
důležité, protože rychlost sama o sobě 
Vám nepomůže, pokud se budete hrbit. 
Jako před každým cvičením, tak i před 
intenzivním vycházkováním je nutné se 
připravit protažením svalů, protože zane-
dbáte-li tuto fázi, budou Vás po návratu 
domů svaly bolet. Jenže ne únavou, ale 
špatným cvičením. Protáhněte si ruce, 
nohy, záda, tak abyste své svaly trochu 
zahřáli. A než vyrazíte, nezapomeňte si 
zkontrolovat postoj. Srovnaná páteř s rov-
nými zády a vypnutým hrudníkem je stej-
ně důležitá, jako vzpřímená hlava (neměli 
byste se ani zaklánět ani předklánět, pro-
stě tak akorát, jako byste se snažili být 
co nejvyšší to jde). Dejte ale pozor na to, 
abyste nebyli v křeči – uvolněte ramena 
a ruce pokrčte do pravého úhlu, jako bys-
te se chystali vystartovat k závodu. 

KE STARTU, 
PŘIPRAVIT
Teď jste připraveni vyrazit, 
takže zařaďte nízkou rych-
lost a pak pomalu přidávejte 
na intenzitě s tím, že budete 
zrychlovat, než se dostane-
te na úroveň rychlé chůze. 

Ideální rychlostí pro power chůzi je taková 
rychlost, při níž cítíte námahu, začínáte se 
potit a zvyšuje se Vám frekvence dýchá-
ní. Právě rychlejší dýchání je 
známkou toho, že Vaše svaly 
intenzivně pracují. 
Protože jde o chůzi, zvyšuj-
te rychlost pohybu jen do 
té míry, abyste nepřešli do 
běhu. Optimální rychlost je 
okolo 8 kilometrů za hodi-
nu a vždycky dbejte na to, abyste alespoň 
jednou nohou stáli na zemi. 
Výhodou tohoto typu cvičení je jednak 
fakt, že jej můžete provádět kdykoliv 
a kdekoliv, protože trasu si zvolíte sami 
podle toho, jak Vám to Vaše fyzická zdat-

nost dovolí, ale také to, že Vám k němu 
stačí jen kvalitní lehké obutí, které bude 
dostatečně podpírat klenbu vašich nohou. 
Jde tedy o nenáročné cvičení pro každého, 
které je ideální provádět ve dvou, protože 
jako bonus si u něj můžete i povídat. 
A co díky power chůzi získáte? Bude-
te-li při chůzi udržovat správné držení 
těla, posílíte si při ní nejen svaly hor-
ních a dolních končetin a hýždí, ale také 
zpevníte zádové svalstvo, takže budete 
účinně bojovat proti bolestem zad, které 
jsou v dnešní době sedavých zaměstnání 
opravdu častým problémem. 

POWER PLATE
Pokud patříte mezi ty, kteří rádi zkoušejí 
všechno moderní, pak by Vaší pozornosti 
neměl uniknout ani jeden z nejoblíbeněj-
ších cvičebních přístrojů současnosti. 
I v jeho názvu najdete slovo „power“ – 
síla, což napovídá jeho využití. Jde o posi-
lovací stroj, který je vhodný skoro pro 
každého, tedy pokud Vám nevadí, že stroj 
odvede hodně práce za Vás. 
Jednou z výhod tohoto zázračného vyná-
lezu je jeho univerzálnost, protože abyste 
na něm mohli cvičit, nemusíte být bůhví-
jak vytrénovaní. 
Power plate je stroj, který využívá prin-
cip trojrozměrné vibrační technologie, 
čímž Vám při cvičení pomáhá zapojit ješ-

tě více svalů Vašeho těla, 
než kolik byste byli schopni 
v jednu chvíli rozpohybovat 
sami. Zatímco budete cvičit 
a namáhat se, budou vib-
race cvičit s Vámi a nutit 
k tomu i Vaše svaly. Pokud 
se i Vám zdá, že nějaké vib-

race nemůžou být přece zdravé, pak věř-
te, že opak je pravdou. Podobně jako se 
pro některá rehabilitační cvičení použí-
vají elektrické výboje, i tyto vibrace mají 
pozitivní efekt, protože svalstvo podporují 
k přirozeným svalovým pohybům. 

Podzim ve znamení síly
Zatímco v létě si můžeme vybírat z dlouhé řady venkovních sportovních aktivit, 

s nadcházejícím podzimem se pomalu ale jistě začneme při sportu a pohybových aktivitách 
čím dál častěji vracet k aktivitám halovým, při kterých nám nevadí ani chladnější počasí, 
občasný déšť, nebo stále se zkracující dny. Naštěstí už lidé vymysleli tolik různých druhů 

cvičení, že i uvnitř máme z čeho vybírat. 
My jsme pro Vás vybrali několik aktivit, které k sobě spojuje jedno slovo v jejich názvu 

– tím slovem je anglické „power“, v překladu do češtiny síla. 

Power plate 
využívá princip 
trojrozměrné 

vibrační 
technologie

A než vyrazíte, 
nezapomeňte 

si zkontrolovat 
postoj
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EFEKTIVITA PŘEDEVŠÍM
Jestli chcete vyzkoušet efektivní cvičení, 
u kterého nebudete muset trávit dlouhé 
hodiny, pak je pro Vás power plate jako 
dělaný. Tedy v případě, že nemáte po 
jakékoliv operaci, netrpíte migrénou nebo 
epilepsií, cukrovkou, nebo nemáte náběh 
na trombózu. Power platu by se raději 
měly vyhnout i těhotné ženy, nebo paci-
enti léčící se s nádory. Jestli se Vás ani 
jedno netýká, tak směle do toho. 
Jestli Vás někdy takzvaně kopla elektři-
na, pak víte, že fyzika má velkou sílu. A to 
nejen tu negativní, power plate využívá 
její pozitivní efekty k rozpohybování sval-
stva. Představte si tedy, že budete dělat 
například kliky, při kterých posilujete 
hlavně svaly paží a prsou. Vibrace pochá-
zející z přístroje přidají těmto svalům další 
impulsy, na které musí sval chtě nechtě 
reagovat, takže Vaše cvičení bude ještě 
o poznání intenzivnější, než bez power 
platu.  

PRO KOHO? 
Díky tomu, že není toto cvičení velkou 
zátěží pro klouby a nejsou potřeba žád-
né vysoce fyzicky náročné pohyby, je 
pro Vás power plate vhodný i v případě, 
pokud trpíte nadváhou a jiná cvičení Vám 
nevyhovují kvůli omezené hybnosti, nebo 
nadměrnému zatěžování kloubů. Není 
tedy divu, že jej čím dál častěji využívají 

i rehabilitační centra jako 
jednu z dalších alternativ 
pro zdravotní cvičení. 
V posilovně si power plate 
vyberte, pokud chcete pod-
pořit zpevnění a zhmotnění 
svalové hmoty, při intenziv-
ním cvičení mimo zpevnění 
dokáže pomáhat také při 
hubnutí, a dokonce je také 
účinným prostředkem pro 
boj s celulitidou a jejími 
vnějšími projevy v podobě 
nehezkých ďolíčků na kůži.
Je tedy vidět, že power pla-

te je opravdu univerzální 
jak svými účinky, tak tím, 
kdo jej může používat. 
Takže se tohoto velikého 
přístroje nebojte a místo 
jízdy na rotopedu ve fi t-
centru, nebo u Vás doma, 
zkuste pro příště změnu 
a zarezervujte si lekci na 
power plate. A kdoví, tře-
ba už letos budete psát 
Ježíškovi, aby Vám přine-
sl power plate domů a Vy 
mohli cvičit v klidu doma.
   ZD

TIP: 
Dalším typem cvičení, v jehož názvu 
se zabydlelo slovo „power“ je 
power jóga. V podstatě jde o zmo-
dernizovanou verzi klasické jógy. 
Je ale o poznání akčnější, než jóga 
klasická, při níž se musíte i během 
cvičení soustředit, a zároveň je 
do určité míry oproštěna od fi lo-
sofi ckého myšlení, na kterém je 
klasická jóga postavena. Zůstáva-
jí tedy cviky jógy, ke kterým jsou 
přidány moderní prvky. Je vhod-
ná pro každého bez rozdílu věku 
a schopností. Stačí, když budete 
mít k dispozici podložku a chuť 
cvičit. Power jóga zlepší Vaši 
ohebnost, díky důležitosti pravi-
delného dýchání mimo jiné posílí 
i mezižeberní svalstvo a podpoří 
tak správné držení těla.  

8 / moje sportovní aktivity 

TIP: 
Zkuste rovno-

měrně zkombino-
vat power chůzi 
a power plate, 

užijete si čerstvé-
ho vzduchu a řád-
ně se protáhnete 
a zároveň budete 
svoje tělo efek-
tivně posilovat. 
Výsledkem bude 
lepší držení těla, 
méně bolestí zad 
a hezčí postava. 
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PRO CITLIVOU PLEŤ
BEZ PARABENŮ
S TERMÁLNÍ VODOU Z VICHY

PRVNÍ KRÉMOVÉ SÉRUM PRO IDEÁLNÍ
PLEŤ.* NEVÍDANÁ OBNOVA KVALITY
PLETI ZKOUŠENÉ ŽIVOTEM.

DNES BUDU
VE STRESU�(od rána)

JÍST�(  ... hodně)

TANCOVAT�(celou noc)

SPÁT�(nebo ne?)

...ale na mé pleti to nemusí být znát.

KOREKČNÍ
KOMPLEX
LR2412+LHA

NOVINKA

*od Vichy

IDE_inzerce_casopisy_210x285_8_2013.indd 1 13.08.13 15:35
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná
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10 / moje zdraví 

Častější nemocnost v dětských kolekti-
vech je ale naprosto normální. Často 
nemocné dítě je takové dítě, které 
má obvykle čtyři i více infektů během 
kalendářního roku a častěji tak musí 
užívat například antibiotika. Tato často 
se opakující onemocnění nebývají 
nijak závažná, jde většinou spíše o rý-
mu, chřipku či kašel. Dětská imunita se 
totiž nejprve musí naučit rozpoznávat 
nebezpečí a bránit se infekcím, které kole-
ktiv v hojnější míře nabízí. Současně může 
situaci komplikovat alergie, či zvětšené 
nosní mandle. Problémem je i přítomnost 
ne zcela zdravých dětí v kolektivu, i proto 
se nemoci stále opakují. 

VIRY A BAKTERIE
Onemocnění může být jak virové (infekce 
cest dýchacích, vodnaté rýmy, kašel i infek-
ty zažívacího traktu - průjmy, zvracení), tak 
bakteriální (hnisavé rýmy, záněty středouší, 
kašel, ale i např. salmonelóza). K nečastějším 
bakteriálním chorobám v dětském věku patří 
streptokoková onemocnění - streptokoková 
angína nebo spála, které se šíří přímým 
stykem a nejčastěji kapénkovou infekcí od 
dětí, které jsou aktuálně nemocné nebo 
od bacilonosičů. Z toho všeho u dětí plyne 
časté užívání antibiotik. Problémem v tomto 
případě je, že opakované podávání anti-
biotik ovlivňuje naši imunitu, a proto je 
vhodné užívat je jen u bakteriálních chorob, 
nikoliv virových. A raději až po pozitivním 
kultivačním nálezu (výtěru z krku, vyšetření 
moči atd.), při zvýšených 
parametrech zánětu v krvi, 
sedimentací, CRP, či krevním 
obrazu. Antibiotika totiž 
přechodně snižují obranné síly 
organismu, jejich užíváním 
se mění vnitřní střevní flora, 

která je nepostradatelná pro 
správnou funkci střevního 
imunitního systému. 

PREVENCE
Proto je vhodné děti preventivně vést 
ke zdravému jídlu a dostatečnému pit-
nému režimu. Děti by měly hodně konzu-
movat ovoce, zeleninu, když je sezóna, 
a v zimě a na podzim alespoň vitamíny ve 
formě doplňků stravy. Například multivi-

tamin Vibovit, Marťanci tab-
lety nebo gumové bonbony 
Rakytníček sirup, vitaminy 
skupiny B a vitaminy C od 
firmy Galmed v šumivé formě, 
cucací tablety, či tablety na 
polykání. Imunitu je vhodné 
doplnit i přípravky z hlívy 
ústřičné např. Hlíva ústřičná 

s rakytníkovým olejem od firmy Terezia 
company, Hlíváček sirup, Hlíva s rakytníko-
vým olejem v tobolkách z Mojí lékárny nebo 

sirupem či tabletami Imunoglucan a dalšími 
vhodnými doplňky stravy. 
Pokud tedy Vaše dítě bude po nástupu 
do školky najednou nemocné častěji, než 
bývalo dříve, věřte, že je tento jev zcela 
normální a souvisí jednoduše s vystavením 
dítěte vlivům kolektivu. 

OČKOVÁNÍ 
Očkování je dnes základním preventivním 
opatřením proti infekčním chorobám. Jeho 
užití je nejčastější u dětí, ale existuje 
i mnoho očkovacích látek, které využívají 
i dospělí. Dětský očkovací kalendář je 
v České republice dán legislativou. Obsahuje 
přehled všech povinných očkování, které by 

mělo absolvovat každé dítě. 
Stanovuje termíny pro zák-
ladní očkování i přeočkování. 
Povinné očkování je plně hra-
zeno státem. Nepovinné je 
v některých případech hrazeno 
částečně, jindy dokonce i plně. 
Očkování (vakcinace) je proces, 
kdy je do lidského těla injek-
cí nebo polknutím zaveden 

mikroorganismus za účelem tvorby ochran-
ných protilátek. Ten je předem umrtven 
teplem nebo chemickou látkou, oslaben 
či jiným způsobem upraven. Imunita proti 
chorobě, ale rozhodně nenastupuje hned, 
nýbrž až po několika týdnech. Většinu 
očkovacích látek je třeba podávat několikrát, 
aby se vytvořila dlouhodobá ochrana. 
Ochranný efekt jednotlivých vakcín je různě 
dlouhý, ne u všech trvá celý život. 

Povinná očkování: 
 záškrt, tetanus, černý kašel 
 haemophilus influenze b 
 žloutenka typu B 
 dětská obrna 
 spalničky, příušnice, zarděnky 

Povinné očkování se provádělo již v prvních 
dnech po narození - proti TBC, ale to bylo 
v listopadu 2010 zrušeno. Nyní se začíná 
očkovat tzv. hexavakcínou od 9. týdne věku 

Dětské nemoci a očkování 
V dětském kolektivu se viry a bakterie šíří ďábelskou rychlostí. Valná většina dětí bývá 
relativně zdráva, předtím než přijde do většího kolektivu, občas se objeví nějaká rýma 

nebo kašel, ale většinou to nebývá nic vážného. Když potom začnou děti chodit do škol-
ky či školy, tak se u nich objevují častěji záněty průdušek, nosohltanu, středního ucha, 
dokonce i angíny a spálové angíny. Nemluvě o nemocech ryze dětských, jako jsou plané 

neštovice, příušnice nebo zarděnky (ty se naštěstí díky povinnému očkování již vyskytují 
mnohem méně často). Může se vyskytnout dokonce i spála. 

Očkuje se pou-
ze zdravé dítě, 

před očkováním 
se doporučuje 
změřit dítěti 

teplotu

Antibiotika 
přechodně 

snižují
obranné síly 
organismu 
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dítěte a další očkování se pak 
řídí očkovacím kalendářem, 
který stanovuje, kdy a pro-
ti čemu je třeba očkovat 
a přeočkovat. Očkování by 
rozhodně nemělo být bráno 
na lehkou váhu, protože 
v případě vypuknutí nemoci může dojit 
k vážnému poškození zdraví s trvalými 
následky, nebo dokonce úmrtí. 
Nepovinné očkování 

 zvláštní - u osob, které jsou vystaveny 
výraznější možnosti získat dané onemocnění 
vlivem pracovního prostředí, např. očkování 
proti virové hepatitidě A a B, vzteklině, 
chřipce. 
Mimořádné očkování 

 např. proti rakovině děložního čípku, 
klíšťové encefalitidě, pneumokoku, menin-
gokokovým onemocněním, rotavirovým 
infekcím, planým neštovicím. 
Očkování při úrazech, poraněních 
a nehojících se ranách 

 proti tetanu a vzteklině 
Očkování se provádí též v souvislosti s po-
bytem v zahraničí – například cholera, 
úplavice, malárie atd. 

Po očkování 
Může (ale nemusí) se objevit zvýšená 
teplota, kterou lze snížit Ibuprofenem nebo 
Panadolem. V případě bolestivosti by mělo 
postačit přikládat na místa vpichu chladivé 
obklady, zajistit dostatečný přísun teku-
tin, a pokud se objeví vyrážka, ničím ji 
nenatírat. 

Dr. Šrolová

11 / moje zdraví

inzerce

ZÁSADY SPRÁVNÉHO 
OČKOVÁNÍ 

 očkuje se pouze zdravé dítě, 
před očkováním se doporučuje 
změřit dítěti teplotu 

 běžně se neočkuje v inkubační 
době infekčního onemocnění 
a při alergických příznacích, 
jako je kožní vyrážka, senná 
rýma, dušnost apod. 

 po očkování se doporuču-
je zůstat ještě cca 30 minut 
v čekárně lékaře z důvodu 
možné alergické reakce na vak-
cínu 

 reakce na očkování může 
nastat i po 2 týdnech od vakci-
nace. Po tuto dobu se doporu-
čuje vyhýbat se fyzicky nároč-
ným aktivitám či nejezdit na 
dovolenou 

Nyní se
začíná

očkovat tzv. 
hexavakcínou 
od 9. týdne 

věku
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13 / moje lékárna

Naším cílem je být pro 
zákazníky lékáren vždy 
tou pravou volbou, a pro-
to se snažíme naše služby 
stále vylepšovat, stejně 
jako pravidelně rozšiřo-
vat sortiment v lékárnách 
o to nejlepší, co nabízí 
současný lékárenský trh. 
Naší pravidelnou nabídku 
akčních slev a výrobků vlastní značky 
naleznete ve svých poštovních schrán-
kách nebo na www.mojelekarna.cz 
a samozřejmě i přímo v našich lékár-
nách, kde vše najdete vystavené a pře-
hledně označené jako léčivé přípravky 
a doplňky stravy, kterých máme širo-
kou škálu. 

Chceme být i více vidět, pro-
to měníme postupně vnější 
vzhled lékáren zapojených 
do projektu sdružení moje-
lékárna a výraznou změnou 
s tím související je i úprava 
našeho loga. Od září se mění-
me na mojelékárna, protože 
jsme největší sdružení čes-
kých a moravských lékáren, 

a chceme se odpoutat od mylného dojmu, 
že fungujeme pouze jako e-shop. Proto 
se do našeho označení vrací i diakritika 
a mění se i barevné pojetí a styl písma, 
díky kterému je logo čitelnější a tím pádem 
i snadno rozlišitelné. Budete se také moci 
setkat se zkrácenou verzí symbolu „ML“. 

Naše webové stránky také projdou revi-
zí, v rámci které si budete moci na našem 
webovém portálu ještě důkladněji pro-
hlédnout veškeré zboží dostupné na lékár-
nách a vybrat si jej na základě odborných 
informací, které jsou na webu k dispozici. 
Dále pak využít poradenství ohledně nej-
běžnějších lehkých onemocnění, jako je 
rýma, kašel, bolesti svalů, ale i informace 
o očkování, civilizačních nemocech a dal-
ších. 
Pakliže nebudou tyto informace pro 
Vás dostačující, bude Vám zde k dispo-
zici náš odborník, lékař nebo lékárník, 
se kterými můžete své konkrétní problé-
my zkonzultovat. Jednoduše, prostřednic-
tvím formuláře na webových stránkách 
www.mojelekarna.cz, zašlete Váš dotaz 
a lékář/lékárník Vám na něj odpoví. 

Dalším vylepšením bude nová verze naše-
ho e-shopu, kde si budete moci objednat 
produkt ze širší nabídky než doposud, 
a pokud se Vám nevyplatí si nechat objed-
návku poslat poštou, nabídneme Vám naši 
nejbližší lékárnu ML zapojenou do systému 
elektronického objednávání, kde si zboží 
můžete vyzvednout s možností osobní 
konzultace, a přesto za výhodnější cenu 
než na běžných kamenných pobočkách. 

Věříme, že se nám podaří vše usku-
tečnit tak, jak jsme si naplánovali, 
a že v období chystaných hektických 
změn a předčasných voleb, budou 
naše lékárny stále Vaší jasnou volbou. 
Volte s rozumem i s citem, volte lékár-
ny ML. 

Lékárny  , Vaše volba 
Velice si vážíme Vašeho zájmu o naše lékárny, kterých je již téměř 400 a naleznete

je po celé České republice. Proto spolu se začátkem nového školního roku, který bude
přelomový především pro prvňáčky, protože poprvé zasednou do školních lavic,

přicházíme i my s řadou zlepšení a novinek. 
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Nachlazení je virová infekce způsobující 
zánět horních cest dýchacích. Přenáší se 
buď prostřednictvím kapének, které se do 
vzduchu dostávají kýcháním a kašláním 
nakažených osob, nebo přímým kontaktem 
s místem, na kterém viry ulpívají (ruka, 
kapesník atd.). Nutno však podotknout, 
že chlad není primární příčinou tohoto 
onemocnění. Nachlazení může způsobit 
více než 200 virů, nejčastěji jsou jejím 
původcem rhinoviry nebo Corona viry. 
Není mezi nimi zkřížená imunita, jako 
u některých chřipkových virů, to znamená, 
že můžeme onemocnět i několikrát do roka. 
Postihuje nejčastěji děti, neboť ve škole 
a školce přicházejí do styku se širokým 
spektrem virů, vůči nimž ještě nejsou 
imunní. S přibývajícím věkem se náchylnost 
k nákaze snižuje. 

PROJEVY
Nejčastějším průvodním jevem 
tohoto onemocnění bývá 
akutní rýma, jejíž začátek se 
projevuje nejprve nápadným pobolíváním 
hlavy, pocitem ucpaného nosu, zvýšenou 
únavou. Může se vyskytovat i lehce zvýšená 
teplota, která je častější u dětí. Později se 
dostaví kýchání, zčervenání a slzení očí 
a z nosu se spouští řídký sekret. Zhruba 
druhý až třetí den, kdy rýma vrcholí, 
je sekret spíše hustší a má zelenou či 
žlutou barvu. Vedle rýmy se též dostavuje 
škrábání a bolesti v krku, kašel nebo mírné 
bolesti kloubů. Může se zhoršit již přítomné 
onemocnění respiračních cest (např. astma) 
a u lidí trpících na opary se může aktivo-
vat jejich latentní forma Herpes simplex. 
Infekce se šíří i do dolních dýchacích cest 
a způsobuje např. bronchitidu. Může se 

dostavit i zánět středního ucha. 
Často se stává, že lidé chybně zaměňují 
nachlazení za chřipku pro podobnost jejich 
příznaků. 
CHŘIPKA: závažný průběh a silná únavnost. 
Rychlý začátek, značné bolesti svalů 
a kloubů, vysoká horečka, silné bolesti hlavy, 
minimální sekrece z nosu, nechutenství 
NACHLAZENÍ: mírná únavnost. Pomalý 
začátek, mírné bolesti svalů a kloubů, mírná 
horečka, malá bolest hlavy, silná rýma, 
normální chuť k jídlu 

NACHLAZENÍ SE MŮŽE 
PŘEDCHÁZET: 

 umývat si ruce, ulpívá na nich velká 
spousta virů, mezi nimi i viry rýmy 

 pít hodně tekutin, voda pročisťuje a re-
hydratuje 

 doplňovat do těla vitamíny, hlavně vita-
mín C v podobě ovoce, zeleniny a hlavně 
pak koncentrované vitamíny C, např. 
Vitamín C retard Moje lékárna, Cetebe 
imun, vitamín C 250mg, či šumivý vita-
mín C s příchutí limetka a pomeranč 
Moje lékárna a další. Nebo multivita-
míny šumivé, žvýkací či na polykání. 

Například vitamíny Centrum 
tbl. Pro děti např. Marťánci 
tbl. na polykání, žvýkací 
bonbony nebo sirup, Vibovit 
gumové bonbony a multivita-
minové želatinky Rakytníček. 

 další z možných rad: 
otužování, dlouhodobé 

otužování má blahodárné účinky pro 
odolnost organismu 

 možno je užívat s přípravky na zvýšení 
imunity, např. Hlíva ústřičná s rakytník-
ovým olejem Moje lékárna (rakytníkový 
olej má velmi vysoký obsah vitamínu C), 
Preventan tbl. na cucání či různá pro-
biotika, např. Lactobacily Moje lékárna, 
Biopron tbl., Lactobacily od firmy Swiss 
a další. 

LÉČBA 
Co se léčby týče, můžou se tlumit příznaky, 
které nemoc doprovázejí. Na bolest v krku 
pomáhá cucání různých pastilek. Např. 
Orofar tbl., Preventan akut tbl., Strepsils 

tbl., Tantum verde tbl.a další. V lékárnách 
je opravdu široká nabídka. Udržují vlhké 
hrdlo, znecitliví ho a navozují pocit 
uvolnění dýchacích cest a navíc působí 
i antibakteriálně. 

Blíží se podzim a s ním plískanice a nástrahy počasí na 
lidský organismus. Jedním z onemocnění, které nás v tomto 

období ohrožují nejvíce, je chřipka a nachlazení. 

A „BABSKÉ RADY“ 
NA NACHLAZENÍ A KAŠEL? 

 na nachlazení se doporučuje 
kloktat vodu se solí, kdy se zvlhčí 
sliznice a uleví se bolavému krku 

 inhalace páry umožní zředit hleny 
a uvolnit dýchací cesty 

 pít kuřecí polévku - pára uvolňuje 
dýchací cesty a protein, který 
zřeďuje hlen v plicích 

 rýma se dá uvolnit například 
teplou koupelí s nasypanými 
lístky mateřídoušky a lípy. Horká 
koupel uleví oteklým sliznicím 
a výpary z louhovaných bylinek 
stav udrží 

 při rýmě je dobré proplachovat 
nos vincentkou, vodou se solí 
nebo černým bezem, užívat zinek 
- např. Zinek „Moje lékárna“
 hleny na plicích a v dutinách 
pomůže odstranit směs z na-
krájené cibule, černé řepy nebo 
křenu. Ta se zasype cukrem nebo 
medem, nechá se pustit šťáva, 
která se po lžičkách jí, nebo 
kousat syrové stroužky česneku 

 na nachlazení je vhodný lipový 
čaj, který vyvolává pocení 
a rozpouští hleny 

 cibulový vývar, který se pije horký 
 čaj z podbělu a šalvěje je dobrý 
na bolesti v krku 

 smíchat šťávu z cibule, česneku 
a křenu s medem a po lžičkách jíst 

 obklad na průdušky při suchém 
kašli: rozehřeje se sádlo, dá se na 
kapesník, poté se přiloží na hrud-
ník a nechá se celou noc 

 velmi účinný je jitrocel a jeho 
šťáva při léčení zánětů horních 
cest dýchacích

 Jitrocelový sirup z Moje lékárna

14 / moje zdraví 

Nachlazení

Lipový čaj, 
 vyvolává 

pocení a roz-
pouští hleny 
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Výhodná nabídka s platností
od 11. 9. do 31. 10. 2013.

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 11. 9. 2013 do 31. 10. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Navštivte www. Navštivte www. Navštivte www.

IMUNITA
Hlíva ústřičná + Laktobacily

60 kapslí 1 + 1 ZDARMA

NYNÍ VÝHODNÉ BALENÍ!

RÝMA
Olynth HA 0,1% 10 ml +

DÁREK Vitamin C

106 Kč *
89 Kč

Olynth HA 0,05% sprej 10 ml + DÁREK 
Vitamin C, 79 Kč 94 Kč

VITAMINY
Vitamin C 1000 Galmed Limetka + 

citron 20 rozpustných tablet

66 Kč *
55 Kč

Vitamin C 1000 Galmed pomeranč 
20 rozpustných tablet, 55 Kč 66 Kč

NACHLAZENÍ

Coldrex tablety 24 kusů

135 Kč *
109 Kč

NACHLAZENÍ
Sinex Vicks Aloe + Eukalyptus 

nosní sprej 15 ml
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• pro krátkodobou 
léčbu ucpaného 
nosu

• při nachlazení 
a zánětech 
nosních dutin

• úleva během 
několika minut 
s účinností 
6–8 hodin

• přípravek mohou 
používat dospělí 
a děti od 6 let

100 Kč *
89 Kč

NACHLAZENÍ
Vicks SymptoMed Complete citron 

10 sáčků

170 Kč *
149 Kč

BOLEST KLOUBŮ A ZAD

Voltaren Forte gel 100 g

296 Kč *
279 Kč

CHŘIPKA A NACHLAZENÍ – DĚTI

Panadol pro děti Jahoda 100 ml

97 Kč *
79 Kč

1 MĚSÍC 
užívání 
NAVÍC
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• hlíva obohacená o laktobacily, vitamin C 
a šípek

• posiluje imunitu a příznivě působí 
na zažívání díky obsahu šípku

• hlíva z kontrolovaných pěstíren ČR Lé
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• proti chřipce 
a nachlazení

• snižují 
horečku, 
uvolňují 
ucpaný nos

• tlumí bolest 
hlavy a krku

• obsahují 
přírodní látku 
na odkašlávání

ZNÁTE Z TV
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• zmírňuje 
příznaky 
nachlazení 
a chřipky 
jako jsou 
bolení 
hlavy, bolest 
v krku, 
bolest 
kloubů, 
horečka, 
ucpaný nos

ZNÁTE Z TV

DÁREK 
Vitamin C
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• rychlá a účinná úleva od ucpaného nosu
• vhodný při akutní i alergické rýmě
• nástup účinku za 5 minut
• působí rychle a dlouhodobě (až 8 hodin) Lé
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• gel určený k léčbě bolesti a zánětu kloubů, 
bolestí zad či bolestí a otoku způsobených 
úrazem

• s dlouhodobým účinkem až na 12 hodin
• aplikace pouze 2krát denně

ZNÁTE Z TV
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• sirup s jahodovou 
příchutí ke snížení 
horečky 
provázející chřipku 
a nachlazení

• vhodný také 
ke snížení teploty 
po očkování, 
při prořezávání 
zoubků a bolesti 
zubů

BOLEST V KRKU

Coldrex citron s medem 20 pastilek

92 Kč *
79 Kč

Coldrex ostružina 20 pastilek,
79 Kč 92 Kč
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• trojí účinek: 
odstraňují bolest v krku, ničí bakterie, 
tlumí dráždění v krku

• pro dospělé a děti od 7 letD
op
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y.

• antioxidant
• pomáhá 

podporovat 
imunitní 
systém

• udržuje 
zdravé 
kosti, kůži, 
chrupavky 
a dásně

• napomáhá 
správné 
funkci 
nervové 
soustavy
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* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 11. 9. 2013 do 31. 10. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Navštivte www. Navštivte www. Navštivte www.

Výhodná nabídka s platností
od 11. 9. do 31. 10. 2013.

KAŠELDOPLNĚK STRAVY

Bromhexin 12 Galmed kapky 30 mlMagne B6 Forte 50 tablet

85 Kč *
72 Kč

191 Kč *
169 Kč

Bromhexin 8 Galmed kapky 20 ml,
53 Kč 63 Kč

Magne B6 Forte 20 sáčků, 119 Kč 136 Kč

DOPLNĚK STRAVY
Jitrocelový sirup s vitaminem C 

bez cukru Galmed 300 g

62 Kč *
51 Kč

VITAMINY – DĚTI
Rakytníček  multivitaminové pastilky 

s rakytníkem 120 kusů
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260 Kč *
219 Kč

OČI
Visine unavené oči 10 ml + 

DÁREK sprchový gel
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• gelové oční kapky pro každodenní péči 
a ochranu vašich očí

• 8hodinový účinek

DÁREK se vztahuje na všechny produkty Visine.

DOPLNĚK STRAVY
Biopron9 PREMIUM

30 + 10 tobolek ZDARMA

252 Kč *
227 Kč

DOPLNĚK STRAVY

MaxiCor 70 + 20 tobolek ZDARMA

491 Kč *
441 Kč

DOPLNĚK STRAVY

Proenzi Comfort 120 tablet
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691 Kč *
649 Kč
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• přípravek 
se užívá 
k léčení všech 
onemocnění 
dýchacích 
cest, která jsou 
provázena 
tvorbou 
hustého, 
vazkého hlenu

• obsahují kombinaci hořčíku a vitaminu B6, 
díky kterému se hořčík v těle rychleji doplní

• hořčík a vitamin B6 přispívá ke snížení 
únavy a vyčerpání, k normální funkci nervů 
a k normální psychické činnosti

• sirup s vysokým 
podílem 
jitrocelového 
výtažku, má 
zklidňující efekt 
na sliznici úst, 
krku a průdušek

• vitamin C přispívá 
k normální funkci 
imunitního 
systému

• pastilky s obsahem 12 vitaminů
• rakytník a vitamin C podporují funkci 

imunitního systému
• vitamin D a vápník působí na správný růst 

a vývoj kostí
• kulaté pexeso Čtyřlístek uvnitř balení

NOVINKA 
ve dvou 

příchutích 
BORŮVKA 
A MELOUN

DÁREK
SPRCHOVÝ 
GEL 250 ml

ZNÁTE Z TV

33 %
NAVÍC
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• komplexní probiotikum s prebiotiky
• 20 miliard a 9 kmenů bakterií v denní dávce
• při a po užívání antibiotik
• nyní akce: 10 tobolek NAVÍC D
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• speciálně čištěné omega-3 (min. 90 %)
• vysoký obsah EPA a DHA
• garance kvalitních omega-3 (až 450 mg 

v 1 tobolce)
• výhodné balení

• ochucené rozkousatelné tablety pro snadné 
užívání – není nutno zapíjet

• je doporučováno při zvýšené zátěži v péči 
o klouby (těžká fyzická práce, sport, 
nadváha)

NOVINKA!

DOPLNĚK STRAVY
DonnaHAIR Forte 90 tobolek +

náušnice Swarovski
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605 Kč *
545 Kč

DonnaHAIR Forte 90 tobolek + přívěšek 
Swarovski, 545 Kč 605 Kč

ZNÁTE Z TV

3měsíční kúra 

s DÁRKEM šperků 

Swarovski

• dlouhodobá 
a cílená výživa 
vlasů

• nové účinnější 
složení 
s extraktem 
kopřivy

• pro rychlejší 
nástup účinku
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Prostudujte pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv.
Uvedené ceny jsou doporučené. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

Navštivte www. Navštivte www. Navštivte www.

Výhodná nabídka s platností
od 11. 9. do 31. 10. 2013.

BOLEST

Paramegal 500 mg Galmed 30 tablet

39 Kč *
33 KčParamegal 10 tablet, 13 Kč 15 Kč

BOLEST

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet

48 Kč *
40 Kč

RÝMA

Rhino - stas Galmed 0,1% sprej 10 ml
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87 Kč *
70 Kč

BOLEST

Olfen Gel 100 g

152 Kč *
129 KčOlfen Gel 50 g, 79 Kč 90 Kč

VITAMINY – DĚTI
Marťánci s Imunactivem 100 tablet +

dárek UV pero
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315 Kč *
289 Kč

DOPLNĚK STRAVY
Omega 3 rybí olej FORTE 
60 + 60 tobolek ZDARMA
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149 Kč *
129 Kč

VITAMINY – DĚTI
Rakytníček multivitaminové želatinky

s rakytníkem 70 ks
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• ovocné želatinky s obsahem rakytníku 
(přírodní zdroj vitaminu C)

• obsahují 20 % ovocné šťávy a 9 vitaminů
• posilují imunitu a snižují únavu
• bez konzervačních látek a barviv

225 Kč *
189 Kč

VITAMINY – DĚTI
Vibovit Junior 4+ a School 8+

30 cucavých tablet
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• komplex vitaminů a minerálních látek 
ve formě zábavně tvarovaných cucavých 
tablet s chutí lesních plodů

120 Kč *
99 Kč

V akční nabídce také Vibovit želé bonbóny 
50 kusů (Abeceda, Aqua, Safari, ZOO)
152 Kč 172 Kč

BRUSINKY

Swiss Mega Brusinky 50 kapslí
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• brusinky ve své 
nejsilnější podobě

• jedinečná účinnost 
celých plodů 
brusinek

• kvalita kanadského 
originálu

• unikátní složení 
CranMax®

BioShield®

• postupné uvolňování 
a prodloužený 
účinek

• pro dlouhodobé 
užívání

410 Kč *
359 Kč

Swiss Max Brusinky 30 pastilek, 
176 Kč 196 Kč
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• pro zmírnění bolesti a snížení teploty 
• při chřipkových a revmatických 

onemocněních
•  tlumí bolest
• snižuje teplotu Lé

k 
s 
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• léčba 
záchvatovitě 
nastupující rýmy 
s vodnatou 
sekrecí

• zmírnění 
a odstranění 
zduření nosní 
sliznice
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• možné použití 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 užívat dospělí a mladiství 
od 14 let

Marťapero 
s neviditelným 

inkoustem ZDARMA

• MIX 
s pomerančovou 
a jahodovou 
příchutí

• s vitaminem C 
a zinkem pro 
podporu imunity

• 100 % doporučené 
denní dávky pro 
děti od tří let

• pouze přírodní 
barviva a sladidla

• s xylitolem pro 
zdravé zuby

• tablety v oblíbených 
ovocných příchutích

ZNÁTE Z TV
1 + 1

ZDARMA

• EPA a DHA pomáhají udržovat zdravé srdce
• DHA přispívá k normální činnosti mozku 

a podporuje zrakové funkce

NOVINKA 
v nabídce také VIBOVIT SCHOOL 8+
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* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Nabídka platí od 11. 9. 2013 do 31. 10. 2013 nebo do vyprodání zásob.

Navštivte www. Navštivte www. Navštivte www.

Výhodná nabídka s platností
od 11. 9. do 31. 10. 2013.

DERMOKOSMETIKA
Přípravky péče Idéalia od Vichy + 

DÁREK

Přípravky Vichy Aminexil v akční nabídce
se slevou 30 %

SUNAR

Sunar complex 2, 3 a 4, 600 g
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248 Kč *
219 Kč V NABÍDCE VÍCE DRUHŮ!

INTIMNÍ HYGIENA

TENA Lady Ultra Mini 14 ks

60 Kč *
45 Kč

TENA Lady Mini Wings 10 ks, 45 Kč 65 Kč
TENA Lady Mini Plus Wings 8 ks, 45 Kč 55 Kč

PROTI VŠÍM

Paranit sprej 100 ml

Zd
ra

vo
tn

ic
ký

 p
ro

st
ře

de
k.

430 Kč *
379 Kč

Paranit Sensitive 150 ml – hřeben + 
šampon ZDARMA, 352 Kč 399 Kč

ČAJE

MEGAFYT léčivé čajové směsi

10% SLEVA NA CELOU ŘADU ČAJŮ!

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 34 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 2 kusy 43 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 13 Kč
Hroznový cukr citron 17 pastilek 13 Kč
Hroznový cukr jahoda 17 pastilek 13 Kč
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 + 10 229 Kč

Carbo Medicinalis tbl 20 × 300 mg 50 Kč
Lactobacilky tbl 20 + 10 ZDARMA 147 Kč

DOPLNĚK STRAVY

Lactobacilky 20 + 10 tablet ZDARMA

147 Kč
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• komplex laktobacilů a bifi dobakterií pro děti
• 5 kmenů / 1 miliarda mikroorganismů
• určen pro děti již od 3 let 

P R O S T O R

P R O 

R A Z Í T K O

L É K Á R N Y

* Neplatí při nákupu novinek – 
Idéalia Life Sérum 30 ml

• řada Idéalia od Vichy 
je nová generace péče 
přeměňující kvalitu pleti: 
pro vyhlazený povrch 
pleti, sjednocený vzhled 
a zjemnění prvních 
vrásek, nezávisle 
na typu a odstínu pleti

• testováno na citlivé 
pleti

• hypoalergenní
• při zakoupení Denní 

péče, BB krému nebo 
Korektoru proti tmavým 
skvrnám Micelární 
čisticí voda 200 ml jako 
DÁREK*

DÁREK
MICELÁRNÍ 

ČISTICÍ VODA 
200 ml*

Hřeben + 
šampon 
ZDARMA

ZNÁTE Z TV

• odstraní 
100 % 
vší a hnid 
do 15 minut

• klinicky 
ověřený 
účinek

• akční 
balení 
3 za cenu 1

• zdarma 
hřeben 
a šampon 
po ošetření

• sušená mléčná výživa pro kojence a malé 
děti

• přirozeně mléčná chuť
• obsahuje prebiotika a beta-palmitát, 

přirozeně přítomné v mateřském mléku
• vápník a vitamin D pro zdravý růst kostí Lé
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100% PŘÍRODNÍ PRODUKTY SE SLEVOU 10 %

DOPLNĚK STRAVY

HairClinic 120 kapslí

550 Kč *
499 Kč
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• nabízí efektivní řešení proti vypadávání 
vlasů a pomáhá obnovit objem vlasů

• intenzivní kúra na 2 měsíce
• nezatěžuje zažívání
• klinicky ověřená účinnost

ZNÁTE Z TV
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• inkontinenční 
intimky 
s novým 
hedvábně 
jemným 
povrchem, 
nenápadné 
a přitom 
vysoce savé
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Pokud je přítomna rýma, je velmi důležité 
nosní cesty uvolnit, nejlépe smrkáním, 
čištěním nosu vodou z moře či oceánu 
(hypertonický roztok soli). Tyto přípravky 
se doporučují střídat s běžnými přípravky do 
nosu (Olynth sprej, Rhino-Stas Galmed sprej 
i kapky, Muconasal sprej a další. Přípravky 
s vodou z moře - např. Sterimar sprej, Quixx 
sprej různé druhy, atd.). 

KAŠEL 
Je-li přítomen kašel, vždy se řeší, zda 
jde o kašel suchý nebo produktivní, vlhký. 
Kašel je obranným reflexem sloužícím 
k očistě dýchacích cest od cizorodých látek, 
nebo odpověď organismu na tepelné či 
chemické podráždění. Kašel může signalizo-
vat i závažná onemocnění, může mít mnoho 
příčin. Patří k nim virová onemocnění, 
chřipka, záněty dýchacích cest, zápal plic, 
akutní laryngitida a další. 
Nejnebezpečnější je kašel při akut-
ní epiglotitidě, který je vyvolán otokem 
hrtanové příklopky. Postihuje především 
malé děti, ale ani dospělí nejsou výjim-
kou. Vyznačuje se štěkavým až kokrhavým 
zvukem a může dojít až k zadušení. Častou 
známkou nebezpečného kašle je absence 

sputa (chrchle), tedy neproduktivní kašel, 
při kterém nemocný kašle, ale nevykašlává. 
Podle délky trvání se kašel rozlišuje na 
akutní (3 týdny), subakutní (3 až 8 týdnů) 
a chronický, který trvá více než 8 týdnů. 
Právě délka kolem tří týdnů je příznačná pro 
kašel doprovázející virózu a chřipku. 

SUCHÝ KAŠEL 
Suchý kašel je velmi dráždivý, škrábe v krku, 
nevytvářejí se hleny, nevykašlává se, je 
poměrně vyčerpávající a měl by být tlumen, 
protože je pro dýchací cesty zátěží. 
U vlhkého kašle se vytvářejí hleny, někdy 
až moc, mohou dokonce dusit, a je 
potřeba podávat přípravky, které usnadňují 
vykašlávání. 
Počáteční stádium virového onemocnění 
se obvykle projevuje suchým a dráždivým 
kašlem, který vyčerpává a unavuje organis-
mus, nedochází k produkci hlenů. Následně 
během dvou až tří dnů se objevuje zvýšená 
tvorba hlenu, který zanáší dýchací cesty. Při 
léčbě se doporučuje přijímat hodně tekutin, 
zvlhčovat vzduch v místnosti a dezinfekci či 
„spaření“ kartáčku. Když kašel nezmizí do 
týdne, je třeba navštívit lékaře, aby přesně 
určil jeho příčiny. 

VLHKÝ KAŠEL 
Při vlhkém kašli je třeba podávat expektoran-
cia, což jsou léky usnadňující vykašlávání 
a mukolytika, která rozřeďují hlen a pod-
porují jeho pasáž ven z průdušek. Účinek 
léků usnadňujících vykašlávaní se nedostaví 
ihned, je třeba vytrvat alespoň 24 hodin, 
než zaberou. Při vlhkém kašli se nesmějí 
podávat antitusika (léčiva na suchý kašel), 
protože by se zastavilo odstraňování hlenu 
a mohlo by dojít k prohloubení infekce. 
Jedinou výjimkou je podání nízké dávky 
antitusik na noc, pokud se pacient kvůli 
dráždivému kašli nevyspí. 
Přípravky na vlhký kašel - např. Bromhexin 
Galmed, ACC všechny formy na vlhký kašel 
a na vykašlávání, které lze použít jen jednou 
denně, Ambrobene sirup, kapky nebo tab-
lety, homeopatický Stodal sirup, Mucobene 
granulát a na recept dostupný Erdomed. Zde 
platí zásada, že přípravky na vlhký kašel se 
mají používat pouze do 16 až 17 hodin. 
Přípravky na suchý kašel - např. Vicks 
s medem (pastilky), Sinecod tablety, kapky, 
sirup, Stopex tablety, Robitussin sirup, 
Ditustat kapky, Tussin kapky. Na recept je 
například Codein tablety. 

Dr.Šrolová

15 / moje zdraví

inzerce
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17 / moje wellness

CO JE TO WELLNESS? 
Toto slovo je dnes skloňováno tak často, 
že bychom jen těžko hledali někoho, kdo 
jej ve spojení s lázněmi ještě neslyšel. 
Kde se ale toto označení vzalo a co přes-
ně znamená? Pochází z angličtiny a běžně 
se ani u nás do češtiny nepřekládá. Snad-
no jej můžeme postavit do opozice slova 
illness – tedy nemoc. Wellness sdružuje 
procedury, které svým působením prospí-
vají našemu fyzickému i duševnímu zdra-
ví. Nejde přímo o procedury zdravotnic-
ké, spíše relaxační, a zahrnující postupy 
alternativní medicíny. Lázeňské procedury, 
masáže, ale i kosmetické procedury nám 
napomáhají uvolnit se, eliminovat každo-
denní stres a zlepšují tak stav naší mysli. 
Stačí si jen vybrat, co bude vyhovovat prá-
vě Vám. A že je rozhodně z čeho! Máme 
totiž to štěstí, že žijeme ve střední Evropě, 
kde se to jen hemží termálními prameny 
a lázněmi s vodou bohatou na minerální 
látky, které jsou našemu zdraví prospěšné 
nejen při pití. Stačí si jen vybrat, kterým 
směrem chcete vyrazit a co 
od svého wellness výletu 
čekáte. 

LÁZNĚ A WELLNESS U NÁS 
Už počet lázeňstvím známých míst napo-
vídá tomu, že končiny naší země jsou pro 
wellness jako stvořené, protože kde jsou 
lázně, tam skoro se železnou zákonitostí 
najdeme i specializované wellness progra-
my. Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Lázně 
Luhačovice, Karlova studánka nebo třeba 
Františkovy lázně. Takto bychom mohli 
pokračovat ještě dlouho. Do Karlových Varů 
se jezdí hlavně s problémy s pohybovým 
ústrojím, do Mariánských 
Lázní zamíříte s problémy se 
zažíváním, dýchacími one-
mocněními nebo s kožními 
problémy, a Luhačovice jsou 
známé jednak díky léčivé 
minerální vodě Vincentce, ale 
lékaři jejich návštěvu dopo-
ručují hlavně pacientům trpícím problémy 
s trávicím traktem, žaludečními problémy 
nebo dýchacími problémy. 
Ve spoustě lázeňských měst se už dnes 
orientují nejen na léčebné procedury 

zaměřené na konkrétní one-
mocnění, ale také na bonu-
sové služby v podobě rela-
xace a čistě odpočinkových 
procedur, které spadají do 
wellness programů. 

JIŽNÍ MORAVA 
Hlavně na zábavu a odpočinek je zamě-
řen také nově otevřený vodní zábavní 
park v Pasohlávkách na jihu Moravy. Jeho 
výhodou je, že se sem dostanete odkudkoli 
během pár hodin a můžete sem bez obav 
vyrazit i s dětmi. Ty se vyřádí v bazénech 
a na tobogánech a dalších atrakcích a Vy 
si pak můžete vybrat z bohaté nabídky 
Forum Romanum wellness. Inspirací mu 
jsou starořímské lázně, protože právě 
Římané stáli u zrodu lázeňství a uměli si 
jej řádně užívat. 
Hlavním cílem je odpoutat se od každo-

denního stresu, lidově řečeno vypnout 
a nad ničím nepřemýšlet a jednoduše jen 
řádně odpočívat a dopřát si pořádný relax. 
K tomu si tu můžete vybrat mezi 24 druhy 
různých saunovacích komor. Můžete zvolit 
klasickou fi nskou saunu, infrasaunu, která 
vás výborně rozehřeje před masáží, nebo 
inhalaci vonných esencí či solnou komo-
ru, ve které se Vám bude skvěle dýchat. 
Jako v každém správném wellness ani tady 
nechybí whirlpool neboli vířivka, kde si 

odpočine každý. Jednoduše 
se necháte hýčkat příjem-
ným vířením horké vody, 
která Vám nenápadně pro-
masíruje celé tělo. 

SLOVENSKO 
Jde-li o víkendové pobyty, jsou pro nás 
jedním z oblíbených a stále vzdáleností 
i cenou dostupných míst i lázně na Slo-
vensku. Těmi nejoblíbenějšími a zároveň 
nejnavštěvovanějšími jsou termální pra-
meny v Bešeňové na severozápadě Slo-
venska nedaleko Liptovského Mikuláše. 
Najdete tu celoročně otevřené koupaliště, 
které kombinuje kryté i venkovní bazény 
s vodou z termálních pramenů, ale také 
nabízí tolik oblíbené balíčky pro wellness 
a relaxaci. 

Hlavní sezóna dovolených je pomalu za námi. Také na 
období teplých večerů v našich končinách si budeme muset 

zase nějaký ten pátek počkat. Přesto jistě zanedlouho 
přijde chvíle, kdy si řeknete, že byste potřebovali na pár 

dní vypnout a dopřát si trochu pořádného odpočinku. 
Ideální možností jsou několikadenní wellness pobyty, 

kterých je dnes na trhu nepřeberné množství – ať už u nás, 
nebo za hranicemi u našich nejbližších sousedů. 

Klasické masáže 
zaměřené 

na unavené 
a bolavé
svalstvo 

V každém 
správném 

wellness nechy-
bí whirlpool 

neboli vířivka
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V aquaparku najdete různě velké klasické 
bazény, ale i bazény se speciálními trys-
kami, které simulují mořské vlny, bazény 
s masážními tryskami, bublinkovači, ane-
bo venkovní menší vířivky, které můžete 
navštívit kdykoliv během roku. Nechybí 
tu ani tobogány, které nadchnou hlavně 
děti, ale užijete si na nich i pokud už jste 
dětským létům dávno odrostli a chcete se 
prostě trochu pobavit. 
Až se dostatečně vyřádíte ve vodním svě-
tě, můžete si vybrat z bohaté nabídky 
ve wellness programu nazvaném „Vitální 
svět“, který je jako každé jiné wellne-
ss zaměřen na uvolnění organismu, jeho 
posílení a relaxaci. Určitě si tu najdete to 
pravé přesně podle svojí chuti a nálady 
– ať už toužíte po saunování, uvolňující 
horké koupeli, masáži nebo třeba upřed-
nostňujete relaxaci za pomoci vůní. 
Tip: Vyzkoušejte římskou koupel (horkou 
parnou lázeň), solnou inhalaci, která je 
ideální i pro alergiky, trpíte-li na problémy 
s horními cestami dýchacími, hydromasáž-
ní sprchu, která Vás uvolní, nebo některou 
z řady nabízených masáží - masáž lávo-
vými kameny, čokoládovou, vanilkovou, 
bahenní, indickou masáž hlavy, masáž 
nohou, ale také anticelulitidové masáže 
nebo klasické masáže zaměřené na unavené 
a bolavé svalstvo. Jako třešnička na dortu 
pak nechybí ani wellness 
manikúra a pedikúra. 

MAĎARSKO 
Jestli chcete svůj wellness víkend spojit 
s poznáváním nových míst, vyrazte ještě 
o kousek dál a naberte směr Maďarsko, 
protože i tady najdete hned několikery 
známé a mezi návštěvníky opravdu oblíbe-

né termální lázně. Jedněmi 
z nich jsou také lázně Sár-
vár v západním Maďarsku. 
Tyto termály mají hyd-
rogenuhličitanovou vodu 
s vysokým obsahem soli, 
která je ideální pro léčbu 
problémů s pohybovým 
ústrojím nebo revmatu. 
Najdete tu vnitřní i venkovní bazény, sau-
novací a wellness zařízení. Širokou nabíd-
ku wellness procedur nabízí přidružený 

hotel. Vyzkoušet tady 
můžete relaxační aromatic-
kou masáž, thajskou masáž, 
medovou masáž, sárvárský 
solný zábal, bylinnou kou-
pel nebo lymfatickou masáž. 
To je jen část z toho, co 

tady můžete vyzkoušet. Díky jejich poloze 
v blízkosti hradu navíc nemusíte zůstat jen 
u návštěvy lázní a díky vybavení bazénů, 
které zabaví i Vaše děti, jsou tyto termály 
vhodné opravdu pro celou rodinu, protože 
si zde každý najde něco pro sebe. 

BUDAPEŠŤSKÝ KRYTÝ 
AQUAPARK 
Aquaworld Budapešť je zajímavý svou 
obrovskou kopulovitou prosklenou střechou, 
která mu dodává jedinečnou atmosféru. 
Najdete zde 15 bazénů s celoročním provo-
zem, včetně toho se simulovaným mořským 
vlnobitím, skokanským můstkem, spoustou 
tobogánů (některé se spouští až z výšky 17 
metrů!) a dokonce i bazén vhodný k sur-
fování. Spoustu nejrůznějších druhů saun 
i masáží a dalších relaxačních možností si 
můžete užít v hotelu Ramada resort, který 
je přímo spojen s aquaparkem. 

Výběr není jednoduchý, 
protože každé z těchto 
míst má něco, pro co stojí 
za návštěvu. Takže jedno-
duše u jednoho začněte 
a příště můžete vyrazit na 
další a další a další. Pro-
tože jak jednou wellness 
víkend vyzkoušíte, jeden 

Vám určitě stačit nebude! 

HORKÉ PRAMENY 
Termální prameny lidé využívali už dáv-
no předtím, než do obecného povědomí 
přišlo slovo wellness a lidé si tak horké 
prameny začali spojovat spíše s relaxa-
cí a odpočinkem, než s jejich přirozeným 
pozitivním působením na některé zdra-
votní problémy. Termální prameny totiž 
díky svému původu a obsahu minerálních 
látek a dalších složek v sobě obsažených 
mohou efektivně napomáhat při léčbě 
některých kožních onemocnění, nemocí 
gynekologických, onemocnění ledvin nebo 
třeba s problémy pohybového ústrojí. 
Efekt u termálních pramenů je dvojí – za 
prvé na naše tělo (a samozřejmě i mysl) 
působí teplota vody, podobně jako na 
nás působí třeba při návštěvě sauny, za 
druhé pak působí právě minerální látky ve 
vodě obsažené. Ty během koupele snad-
no vstřebáváme skrze pokožku. Další se 
pak do našeho těla dostanou díky páře, 
která z horké vody stoupá a kterou vde-
chujeme. Efekt, který má samotná teplota 
vody, tkví především ve zlepšení prokrvení 
kůže, zlepšení krevního oběhu a celkovém 
pozitivním vlivu na problémy s klouby 
a podobně. 

ZD

18 / moje wellness 

Nechybí 
ani wellness 

manikúra 
a pedikúra

TIP: 
Zkuste 

zabrouzdat na 
některém z inter-

netových sle-
vových portálů, 

víkendových well-
ness pobytů tu 
najdete spoustu 
a za o poznání 

výhodnější ceny 
než běžně! 
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Č. 1
V LÉKÁRNÁCH**

* Klinická studie oproti placebu, 101 osob - průměrné množství u osob s vypadáváním vlasů.
**Dle IMS dat YTD 06.2013, v hodnotě Kč, na trhu přípravků proti vypadávání vlasů prodávaných v lékárnách, ČR. 

1700
NOVÝCH VLASŮ 

ZA 90 DNÍ*

1. VÝROČÍ DERCOS 
NEOGENIC:

OSLAVME OBNOVU
RŮSTU VLASŮ

STEMOXYDINE 5%DDDDDDDINININININININEEEEEEE 5%5%5%5%5%5%5%YDYDYDYDYDYDYDSTSTSTSTSTSTSTSS EMEMEMEMEMEMEMOXOXOXOXOXOXOXYYYYYYY

DERCOS 
NEOGENIC

Díky svému rozsáhlému výzkumu biologie vlasu nabízí Laboratoře Vichy řešení každého problému s vlasy: 
řídké vlasové pokrývky nebo nadměrného vypadávání vlasů.

„Mám řídké vlasy“                       
 Problém přetrvávající během celého roku

[viditelná pokožka hlavy, tenký cop ]

DERCOS NEOGENIC 
První*  kúra po znovuobnovení vlasů 

S patentovanou molekulou
Stemoxydine 5%

Jedno složení pro muže i ženy.
Testováno pod dermatologickou kontrolou.

Hypoalergenní.

Doplňková péče - NOVINKA 
Dercos Neogenic šampon obnovující hustotu vlasů 

„Padají mi vlasy“                       
 Sezónní problém, typicky jaro a podzim

[vypadané vlasy viditelné na hřebenu, ramenou...]

DERCOS AMINEXIL PRO 
Intenzivní kúra proti vypadávání vlasů

S Aminexilem

2 varianty: složení pro muže, složení pro ženy.
Testováno pod dermatologickou kontrolou.

Hypoalergenní.

Doplňková péče 
Dercos Posilující šampon s Aminexilem

25 LET VÝZKUMU
REVOLUCE V BOJI 
PROTI VYPADÁVÁNÍ VLASŮ

-72%*
VYPADÁVÁNÍ VLASŮ 

*klinická studie, 118 osob

Intenzivní kúra proti vypadávání vlasů 
s trojím účinkem

DERCOS
AMINEXIL PRO

VĚRNOSTNÍ
PROGRAM
DERCOS2+1 Při koupi 2 libovolných kúr z řady Dercos, 

třetí totožná jako DÁREK. Platí od září do prosince 2013.NOVÝ

*od Vichy

Inzerce dercos neogenic 8_2013_3.indd 1 16.08.13 13:01
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková erná
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Každý rok se nakazí chřipkou 5 až 10% 
dospělých a 20 až 30% dětí. Dopad chřipky 
se přitom dost podceňuje, často si ji i ple-
teme s běžným nachlazením, jenže virus 
chřipky může způsobit závažné onemocnění 
a může dokonce vést i k úmrtí. 
Chřipka se šíří vzdušnou cestou od někoho, 
kdo kýchá a kašle, úzkým kontaktem s oso-
bou, která má chřipku, nebo prostřednictvím 
kontaminovaných předmětů a přenosem 
mikrobů do dýchacích cest. 

NEJVĚTŠÍ RIZIKO
Nejvnímavější věkovou skupinou pro chřip-
ku jsou děti mladší 2 let, chronicky nemocní, 
osoby starší 60 let. Starší osoby, malé děti, 
astmatici, diabetici nebo osoby s chronickým 
onemocněním srdce, plic nebo ledvin jsou při 
onemocnění chřipkou více ohroženi kompli-
kacemi. Komplikacemi může 
být např. zápal plic, zánět 
nosních dutin, zánět středouší, 
zánět centrálního nervového 
systému nebo srdce. 

PRVNÍ PROJEVY
Inkubační doba se odhaduje 
jen na několik hodin - 12 až 
48 hodin. 
Onemocnění chřipkou se projevuje rych-
lým nástupem horečky, třesavkou, velký-
mi bolestmi hlavy, svalů, kloubů a pocitem 
schvácenosti, suchým dráždivým kašlem, 
někdy se může přidat i zvracení a spavost. 

OČKOVÁNÍ 
Očkování proti chřipce je jedinou dosud 
dostupnou prevencí, jak předejít chřipce 
nebo zmírnit její průběh. Chřipková sezona 
se pravidelně objevuje vždy v období od lis-
topadu do března. 
Proti chřipce lze očkovat děti starší 6 měsíců. 
Podle aktuální vyhlášky č. 299/20100 se pra-
videlně očkují osoby umístěné v léčebnách 
pro dlouhodobě nemocné, v domovech pro 

seniory, v domovech pro osoby 
se zdravotním postižením či se 
zvláštním režimem. 

KDY A JAK SE OČKUJE
Očkuje se každoročně a obvyk-
le v období před předpokláda-
nou chřipkovou sezonou, tedy v září až pro-
sinci. 
Ve výjimečných případech lze samozřejmě 
očkovat i během sezony, ale s omezeným 
účinkem, neboť ten se dostaví nejdříve do 
10 až 14 dní po očkování. Vždy je však nut-
né počítat s tím, že účinnost očkování pro-
ti chřipce je limitováno pouze na jeden rok, 
respektive na danou chřipkovou sezonu, tj. 
protilátky specifi cké vůči chřipkovým virům 
přetrvávají minimálně po dobu 6 měsíců. 
Vakcína se obvykle podává nitrosvalově do 

oblasti hýždí nebo do oblasti 
stehna. Vakcína se v žádném 
případě nesmí podávat nit-
rožilně. Každá chřipková vak-
cína obsahuje oba typy chřip-
kových virů nebezpečných pro 
člověka 

VAKCÍNY
Všechny vakcíny, u nás dostupné, se dodá-
vají pouze v jedné formě, jak pro děti, tak 
pro dospělé. U nás jsou to Infl uvac, Fluad, 
FLUARIX, Vaxigrip nebo Prefl ucel. Vakcínu je 
třeba skladovat ve tmě a chladu (2 až 8 stup-
ňů) po dobu maximálně 1 roku. Před použitím 
by se měla temperovat při pokojové teplotě. 
Vakcínu lze po dobu nezbytně nutnou vysta-
vit pokojové teplotě (ne však vyšší než 30 
stupňů), obvykle ne déle než 12 hodin. Vak-
cína nesmí zmrznout. 

EFEKT OČKOVÁNÍ A REAKCE
Protektivní účinnost očkování proti chřipce 
dosahuje maximálně 80 %. Toto očková-
ní chrání výhradně jen vůči chřipce nikoli 
ostatním respiračním onemocněním, která 

se objevují rovněž i během 
chřipkové sezony. Proti chřip-
ce se nedoporučuje očko-
vat při akutním horečnatém 
onemocnění, při známé těžké 
alergii na některou ze složek 
vakcíny (zejména na alergii 

na vaječné bílkoviny), při známé těžké alergii 
na některou ze složek vakcíny, dojde-li po 
předchozím očkování proti chřipce ke vzniku 
komplikací a jejich příčina nebyla vyjasněna. 
Faktory, které mohou ovlivnit účinnost očko-
vání: věk očkovaného, nejvyšší účinnost je 
dosažena ve věkové skupině 15 až 60 let. 
Očkování nebo prožití chřipky v předešlé 
sezoně zvyšuje protektivní účinnost očkování 
před plánovanou chřipkovou sezonou. Získa-
ná nebo vrozená porucha imunitního systé-
mu může snížit protektivní účinnost tohoto 
očkování. 
Očkování a volba správného virového kmene 
chřipky pro chřipkovou sezonu je předpo-
kladem vysoké ochranné účinnosti očkování 
proti chřipce. 
Některé nežádoucí účinky po očkování: reak-
ce lokálního charakteru, které zpravidla ode-
zní do 7 dnů po očkování, jako je zarudnutí, 
otok, zatvrdlina. Mírná bolest v místě vpi-
chu, někdy bolest hlavy, teplota, malátnost, 
třesavka, únava, bolest kloubů, popř. velice 
vzácně kopřivka, svědění. 
Pouze masivní očkování s velkou podporou 
odborné veřejnosti může příznivě ovlivnit 
výskyt chřipky a zejména její komplika-
ce u vnímavějších jedinců. Očkování jako 
jediný prokazatelný prostředek prevence 
chřipky bohužel nemůže ochránit všechny, 
ale v každém případě může zmírnit závaž-
nost průběhu všech očkovaných. Díky časté 
záměně chřipky s jinými podobnými one-
mocněními dochází ke zbytečnému podceňo-
vání očkování proti chřipce. Myslete na svoje 
zdraví s předstihem a zvažte, zda se letos 
přece nenechat očkovat a snížit tak pravdě-
podobnost nákazy chřipkou.  Dr. Šrolová

Chřipka 
Chřipka patří mezi vysoce nakažlivé onemocnění a postihu-
je všechny věkové kategorie. Je schopná vytvářet epidemie 
až pandemie. Člověka mohou nakazit dva typy chřipkového 
viru - typ A a B. Zákeřnost chřipkového viru spočívá v jeho 

každoroční genetické změně, což znamená, že ochrana 
vytvořená proděláním chřipky nebo očkováním chrání spo-

lehlivě jen v dané chřipkové sezoně. 

Každý rok se 
nakazí chřipkou 

5 až 10% 
dospělých a 20 
až 30% dětí.

20 / moje zdraví 

Protektivní 
účinnost očko-

vání proti chřip-
ce dosahuje 
max. 80 %. 
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Jsou vítanou lahůdkou na talíři, ale 
mohou být také hodně zlým pánem. Při 
vlastním sbírání je totiž velice důležité 
sbírat jen takové houby, které bezpeč-
ně rozeznáme a jsme si tedy jisti, že jde 
o houby jedlé, abychom místo u táborá-
ku neskončili v nemocnici. 

V českých lesích nejčastěji najdete hřiby 
(dubový, smrkový, hnědý, žlutomasý nebo-
li „babku“), lišku obecnou, muchomůrku 
růžovku nebo bedlu vysokou. 
Různé druhy hub se pak hodí k různému 
zpracování – ať už je budete smažit v tro-
jobalu, připravíte si smaženici, houbovou 

omáčku, polévku, rizoto v ital-
ském stylu, nebo je přidáte do 
těstovin či guláše, vždycky Vaše-
mu jídlu dodají správný šmrnc. 
Pozor je potřeba dávat jen na 
jejich těžší stravitelnost, kvů-
li které se nedoporučuje jíst houby před 
spaním. Starší lidé by je měli jíst střídmě. 
Jejich přínosem je naopak bohatý obsah 
vlákniny. 

TIP: 
mezi jednu z největších kulinářských 
lahůdek jsou řazeny také lanýže – 
specifi cký druh houby, který vzácně 
roste pod zemí obvykle u kořenů stro-
mů v listnatých lesích. U nás jej najde-
te jen těžko, ale budete-li mít možnost 
dostat jej na talíř, určitě neváhejte, 
rozhodně stojí za ochutnání! 

V barvách dýní a hub 
Na přelomu léta a podzimu obvykle nastává ta správná doba pro sběr hub a jejich

častější zařazení do našeho jídelníčku. A aby bylo vaše stolování trochu barevnější, 
využijte také toho, že právě touto dobou dozrávají nejrůznější druhy dýní, 
které jsou nejen krásně barevné a chutné, ale také plné cenných vitamínů. 

22 / moje recepty 

Pod pojmem dýně si většina z nás před-
staví mohutnou oranžově zbarvenou 
“baňatou” bobuli, ze které Američané 
o svátku zvaném Halloween vyřezávají 
strašidelné obličeje, aby ve tmě děsili 
kolemjdoucí. Přitom často ani nevíme, 
jak dýně chutná a jak může být prospěš-
ná našemu zdraví. Stačí si jen vybrat 
z mnoha různých druhů. 

Těmi u nás nejrozšířenějšími jsou určitě 
cukety, patizony a dýně obecná. Všech-
ny od sebe snadno rozeznáte podle tvaru, 
velikosti i barvy. 

Dýně můžete konzumovat syrové (hlavně 
hokkaidó nebo mladé cukety), přidat je do 
moučníků, studených polévek, k masu, do 
zapékaných pokrmů, grilovat, nebo smažit.
 

 Tmavozelené podlouhlé cukety jsou na 
českých zahradách asi nejoblíbenější, 
ale seženete je i v běžné zelenině. Nedo-
růstají obřích rozměrů jako dýně obecná, 
a možná i proto jsou v kuchyni oblíbe-
nější, protože jejich příprava (i přeprava) 
je snadnější. 

 Stejně jako všechny druhy dýní je i cuke-
ta z většiny tvořena vodou. Mimo vody 
ale obsahuje i řadu vitamínů (především 
provitamín A, vitamíny B a E) a minerá-
lů – draslík, fosfor, hořčík, vápník nebo 
železo. 

 Díky vysokému obsahu vody jsou čas-
to součástí diet a programů na detoxi-
kaci organismu, protože při konzuma-

ci odvodňují, přičemž mají schopnost 
navázat na sebe škodlivé látky. Navíc 
díky obsahu vitamínů a minerálů pozi-
tivně působí na pleť, vlasy i zrak. 

 Dýně velkoplodá (tykev velkoplodá) má 
jasně oranžovou barvu a při správně péči 
a pravidelném zalévání může dorůstat 
skutečně obřích rozměrů a hmotnosti 
kolem 30kg i více. Nasládlá chuť je o tro-
chu sytější, než je tomu u cukety. Vyso-
ký obsah vody ji předurčuje jako pod-
půrný prostředek k léčbě nemocí ledvin, 
pročištění organismu od škodlivin, které 
v sobě chtě nechtě hromadíme, a také 
jako pomocník při hubnutí a snižování 
hladiny tuku v krvi. Obsah vitamínů je 
prakticky stejný jako u cukety. 

 Patizon patří mezi menší typy dýně, má 
nezvyklý tvar ploššího kulatého květu 
a jeho povrch je bílý nebo světlounce 
zelený. 

 Nejkoncentrovanějším zdrojem vitamínů 
a minerálů je dýně hokkaidó – dorůstá 
do o poznání drobnějších rozměrů než 
běžné dýně a její barva je až oranžovo-
červená. 

Houby

Dýně

Různé druhy
hub se pak hodí 

k různému
zpracování
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Ingredience: 
1kg dýně 
0,5l vývaru (zeleninového) 
300ml kokosového mléka 
3 lžíce slunečnicového oleje 
čerstvý zázvor 
kari pasta červená 
citronová tráva 
šťáva z jednoho citronu 
česnek 
chilli paprička 
pepř
cukr 

23 / moje recepty

Sladký tip: Kakaovo-cuketové muffiny 
Ingredience: 
200g cukety, 200g hladké mouky, 200g cukru moučka, 150ml oleje, 150ml zakysané sme-
tany, 50ml vody, 4 vrchovaté lžíce kakaa, kypřící prášek
Postup: 
Smíchejte polovinu cukru s vejci a vyšlehejte do středně husté pěny. Mezitím důkladně 
promíchejte mouku, zbytek cukru, kakao a kypřící prášek a vše přisypte do připravené 
pěny. Vmíchejte smetanu a olej a chvíli šlehejte do hladka. Nakonec opatrně vmíchejte 
najemno nastrouhanou cuketu. 
Těstem plňte muffinové košíčky asi do dvou třetin, pečte v troubě předehřáté na 160°C 
20 - 30 minut. 

Postup: 
Dýni oloupejte, zbavte jader a nakrájejte 
na kousky. Vložte do pekáče, přidejte jednu 
a půl lžíce slunečnicového oleje a dvě lžičky 
cukru a šťávu z poloviny citronu. Dejte na půl hodiny péct do trou-
by předehřáté na cca 170°C. 
Česnek oloupejte a nakrájejte na tenké plátky. Zázvor nastrouhejte 
najemno (budete potřebovat asi jednu polévkovou lžíci). Na pánev 
dejte jednu a půl lžíce slunečnicového oleje, přihoďte nakrájený čes-
nek, zázvor a citronovou trávu. Povařte asi 8 minut, dokud zázvor 
nezměkne. Poté přimíchejte asi 3 lžičky kari pasty a krátce povařte. 
Přidejte připravenou dýni, zeleninový vývar a většinu kokosového 
mléka (několik lžic si odložte na ozdobu při servírování). Promíchej-
te a pomalu přiveďte k varu, pak směs ještě asi pět minut povařte 
a nakonec vyndejte citronovou trávu. 
Odstavte a až směs lehce zchladne, rozmixujte do hladka. Ještě jed-
nou povařte, přidejte zbytek citronové šťávy, dochuťte špetkou soli, 
pepře a cukru. 
Před podáváním pokapejte lžící kokosového mléka a posypte něko-
lika kousky chilli papričky. 

TIP: 
Pokud chcete docílit co nejvýraznější chuti této polévky, 
vyberte si dýni hokkaidó, která polévce dodá nejen výraz-
nou chuť, ale také krásně oranžovou barvu. Jestli patří-
te mezi milovníky skutečně ostrého jídla, nešetřete chilli 
papričkami a zkuste malé kousky papriček přidat už během 
vaření. K dýňové polévce se výborně hodí lehce opečená 
bageta.

Ingredience: 
400g rýže arborio 
1l zeleninového vývaru 
(může být i kuřecí) 
250g čerstvých hub 
125ml bílého vína 
malá cibule nebo šalotka 
extra panenský olivový olej 
20g másla 
parmazán 
pažitka
pepř
sůl 

Postup: 
Připravený zeleninový nebo kuřecí vývar pozvolna ohřejte. 
Nejprve si přichystejte houby, očistěte je a nakrájejte na tenké 
plátky. Na pánvi rozpalte asi dvě lžíce olivového oleje, vsypte hou-
by a za stálého míchání vařte asi 3 minuty. Poté vyjměte z pánve 
houby i s extrahovanou šťávou a pusťte se do přípravy rýže. 
Do velké pánve nalijte vrchovatou lžíci olivového oleje a nechte na 
něm lehce zesklovatět najemno nakrájenou cibulku. Poté přisypte 
rýži, důkladně zamíchejte a takto vařte přibližně 2 minuty. Přilijte 
víno a míchejte, dokud jej rýže neabsorbuje. Postupně přidávejte 
vývar (po částech asi 200 - 250ml), pokaždé opakujte postup, při 
kterém rýži vytrvale mícháte, dokud se vývar nevstřebá a opakujte, 
dokud rýže neabsorbuje všechen vývar a dokud nebude rýže tak 
akorát, takzvaně al dente neboli na skus (obvykle to trvá 15 - 20 
minut). 
Do hotové rýže přimíchejte máslo a připravené houby i s veškerou 
šťávou, posekanou pažitkou a trochou strouhaného parmazánu. 
Podávejte se snítkou čerstvé petržele a strouhaným parmazánem. 

TIP: 
pokud chcete docílit co nejlepšího výsledného efektu při 
přípravě italského rizota, rozhodně buďte pečliví při výběru 
rýže – z klasické dlouhozrnné rýže dobré italské rizoto neu-
vaříte. V obchodě hledejte rýži arborio - má větší kulatěj-
ší zrna a při vaření lépe absorbuje vodu, což je pro přípravu 
pravého italského rizota klíčové. 
Stejně tak je při jeho přípravě důležité poctivé postup-
né vaření rýže přiléváním tekutiny, jen tak ji rýže správně 
absorbuje a rizoto bude krásně vláčné.   ZD

Pikantní dýňová polévka Italské houbové rizoto 

Vyzkoušej-
te nezvyklou 
polévkovou 

variaci  

mojelekarna�5�2013�210�285�new.i23   23mojelekarna�5�2013�210�285�new.i23   23 23.8.2013   8�55�4823.8.2013   8�55�48



Spektrum Gummies
Multivitamin s Echinaceou
na podporu imunity

Pro dospělé

Spektrum Gummies 50+
Multivitamin pro aktivní život po padesátce

Pro dospělé nad 50 let

doplňky stravy

PROČ UŽÍVAT SPEKTRUM GUMMIES?

Mají jedinečnou formu želatinových tablet

Dodávají organizmu důležité vitaminy, minerály a stopové prvky

S vynikající ovocnou chutí

Užívají se 1–2 želatinové tablety denně

NOVINKAOBLÍBENÉ MULTIVITAMINY
V ŽELATINOVÉ FORMĚ

Výrobce: Walmark, a.s. | Oldřichovice 44 | 739 61 Třinec | Česká republika | www.walmark.cz
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LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE!
Získejte Spektrum Gummies, želatinové multivitaminy pro dospělé.
Značka Spektrum právě představuje dvě novinky v jedinečné želatinové for-
mě Spektrum Gummies. Jejich výhodou je vynikající ovocná chuť a snadné 
užívání. To ocení všichni, kteří neradi polykají klasické tablety nebo tobolky. 
Vybírat můžete z variant Spektrum Gummies Multivitamin s Echinaceou pro 
podporu imunity a Spektrum Gummies 50+. 

Správné řešení tajenky posílejte co nejrychleji, nejpozději však do 31.10.2013 
e-mailem na: krizovka@mojelekarna.cz (do předmětu vepište MagazinML5-
tajenka), nebo na adresu vydavatele (Sanovia, a.s. Těšínská 1349/296, 716 00 
Ostrava – Radvanice). Zasláním tajenky dáváte souhlas se zpracováním svých 
údajů pro marketingové účely.  
Výhru získá 10 vylosovaných luštitelů se správnou tajenkou a zaslanou správnou korespondenční adresou, na kterou mu bude 
výhra odeslána. Výherci budou zveřejněni na www.mojelekarna.cz
 

25 / moje luštění

doplňky stravy
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26 / moje luštění 

 SUDOKU             SUDOKU

řešení sudoku:

 OMALOVÁNKY PRO DĚTI

 PŘESMYČKA
Dle legendy doplňte základní slovo, ze základního slo-
va vytvořte a doplňte přesmyčku. Tajenka je ve vybar-
vených kamenech a čte se shora dolů. Skrývá název 
léčebné metody, která se zabývá ručním napravováním 
nemocí kloubů a páteře.

Doplňte zbývající číslice 1 až 9 tak, aby se každá číslice v každém sloupci, řád-
ku, a v každém z devíti čtverců o hraně 3 čtverečky vyskytovala pouze jednou.
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