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VITAMIN C – přispívá k udržení normální funkce imunitního systému

Vitamin C 250 mg 100 + 20 tablet ZDARMA Vitamin C 1000 mg 20 šumivých tablet
s příchutí citronu a limetky

20%
ZDARMA

93 Kč 79 KčVitamin C 250 mg 30 + 10 tablet ZDARMA, 
36 Kč

Vitamin C 500 mg, 20 šumivých tablet 
s příchutí pomeranč, 59 Kč
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Vitamin C Retard 500 mg
30 + 10 tablet ZDARMA

33%
ZDARMA

61 Kč
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Vitamin C 100 mg 40 + 10 tablet ZDARMA, 
30 Kč

• s postupným uvolňováním Vitaminu C



  

OBSAH MAGAZÍNU VÁŽENÍ A MILÍ 
ČTENÁŘI, 

doufám, že jste si letošní 
svátky a konec starého 
roku užili v klidu a v po-
hodě a především ve spo-
lečnosti Vašich nejbliž-
ších, rodiny a přátel a že 
Vás oslavy příchodu No-
vého roku příliš nezmohly. 
A protože zdravější stravo-
vání patří mezi jedny 
z nejčastějších oblastí, 
v nichž hřešíme, a ve kte-
rých si pravidelně dáváme 
předsevzetí, která nakonec 
nesplníme, připravili jsme 
do tohoto čísla trochu in-
spirace v podobě zdravých 
receptů. Tak do toho a tře-
ba zrovna letos to vyjde. 
Ostatně, kdy jindy než po 
všem tom svátečním ho-
dování je nejvhodnější vzít 
vše za správný konec a za-
čít dělat něco pro zdraví.  
S tím úzce souvisí i potra-
vinové alergie a nutnost 

všemožně podporovat náš 
imunitní systém, třeba 
pomocí sauny. Nejen tato 
témata najdete uvnitř prv-
ního letošního čísla časo-
pisu mojelékárna, který 
držíte v ruce. 
Ať je ten nový rok pro nás 
pro všechny zase o něco 
zdravější, lepší a úspěš-
nější, než uplynulý. Vždyc-
ky je přeci co zlepšovat!

Mgr. Karel Šlegr
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Radvanice, IČO: 28570481 Redakce: KNM Agency s.r.o., 
Zuzana Doupovcová, Mgr. Karel Šlegr, Grafi cké úpravy: 
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poradenství lékařů ani lékárníků.
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OMALOVÁNKY

největší sdružení nezávislých lékáren v ČR

Dětem OMALOVÁNKY 
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Moje lékárna 
DĚTEM 

omalovánky 
a pexeso v lékárnách

Pravidla hry
Pexeso obsahuje celkem 64 kartiček (32 
dvojic). Hra je založena na vyhledávání 
totožných obrázkových dvojic. Hrát 
může libovolný počet hráčů, nejméně 
však dva. Hráči si určí pořadí, ve kterém 
budou hrát. Hráč na řadě, otočí dvě 
kartičky tak, aby si je mohli prohlédnout  
i ostatní spoluhráči. Pokud se hráči 
podaří najít stejnou dvojici, získává bod, 
obě kartičky vyřadí a pokračuje ve  hře. 
Pokud se hráči nepodaří najít stejnou 
dvojici, obrátí obě kartičky zpět a ve hře 
pokračuje další hráč. Vyhrává hráč                   
s největším počtem nalezených stejných 
dvojic.
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Protože si přejeme být 
svým čtenářům co nejblí-
že, neváhejte nás kontak-

tovat v případě, pokud 
budete mít jakýkoliv 

nápad na téma, o kte-
rémbyste si rádi přečetli 
v našem magazínu.Vaše 
nápady a reakce k člán-

kům pište na adresu:
magazin@mojelekarna.cz.



Generická substituce (GS) je lékárníkem 
provedená náhrada předepsaného léčivého 
přípravku (LP) jiným léčivým přípravkem 
se stejnou léčivou látkou. Podle vyhlášky 
č. 84/2008 Sb. o správné lékárenské pra-
xi musí být alternativní přípravek shod-
ný z hlediska účinnosti a bezpečnosti, se 
stejnou cestou podání (např. ústy, lokálně) 
a  ve stejné lékové formě (např. ve formě 
tablet, roztoku). Tato záměna je možná 
pouze se souhlasem pacienta a v případě, 
že lékař netrvá na vydání předepsaného 
přípravku, což na receptu vyznačí termínem 
„nezaměňovat“.
Pokud vydaná alternativa obsahuje rozdíl-
né množství léčivé látky v jednotce hmot-
nosti, objemu nebo lékové formy, lékárník 
musí upravit jeho dávkování tak, aby od-
povídalo dávkování léčivého přípravku pře-
depsaného lékařem. Zaměnit předepsaný 
léčivý přípravek jiným, s jinou účinnou lát-
kou a s podobnými léčivými účinky, nebo 
v  jiné lékové formě může lékárník pouze 
v případě, souhlasí-li s tím pacient i pře-
depisující lékař.

Ke generické substituci dochází především 
z  důvodu aktuální nedostupnosti přede-
psaného LP v  lékárně a  potřebě zajištění 
léčby pacienta, nebo požádá-li pacient 
o vydání jiného léčivého přípravku se stej-
nou léčivou látkou, cestou podání a  lé-
kovou formou z důvodu nižšího doplatku. 
Někdy se tak bohužel děje i z důvodů méně 
ušlechtilých, které budou popsány níže.

Generické versus 
originální léčivé 
přípravky
Genericky léčivý přípravek 
(generikum) je v  podstatě 
kopie originálního příprav-
ku. Obsahuje stejnou léčivou 
látku ve stejné lékové formě, 
ale může se lišit pomocnými 
látkami. Pomocné látky nemají v množství, 
v  jakém jsou obsaženy v  léčivém příprav-
ku, vlastní léčivý účinek, ale ovlivňují např. 
jeho stabilitu nebo uvolňování účinné látky 
v organismu. Generika mohou být uvedena 
na trh až poté, co vyprší originálnímu pří-
pravku patentová ochrana (obvykle 20 let). 
To, že je generikum shodné s  originálem 
z  hlediska účinnosti a  bezpečnosti, je 
prokazováno tzv. bioekvivalenčními stu-
diemi, jež jsou podkladem pro registrační 
řízení, které v podmínkách České republi-
ky garantuje Státní ústav pro kontrolu lé-
čiv (SÚKL) nebo Evropská léková agentura 
(EMA z angl. European Medicines Agency). 
Registrace generik tak nevyžaduje na rozdíl 
od originálních přípravků fi nančně i časově 
náročné klinické hodnocení. Bioekvivalenč-
ní studie má prokázat, že množství a rych-

lost, s  jakou léčivá látka 
dosáhne místa účinku, jsou 
navzájem podobné. Zjedno-
dušeně lze říci, že po podání 
generika dochází k dosažení 
přibližně stejných (rozme-
zí 80 - 125%) hladin léčiva 

v plazmě jako po podání ori-
ginálního léčivého přípravku. 
Bioekvivalenční studie probí-

hají pouze s  několika desítkami zdravých 
dobrovolníků.
Z  důvodu výše zmíněného tolerovaného 
rozmezí existují skupiny léčiv, u  kterých 
není vhodné substituci provádět. Jedná se 
především o  léčiva s  tzv. úzkým terapeu-
tickým indexem. To znamená, že účinná 
dávka se blíží dávce toxické a i malý výkyv 
v hladině léčiva v plazmě, od které se odvíjí 
jeho účinek, může způsobit závažné potíže. 
Patří sem např. antiepileptika, antiarytmi-
ka, látky ovlivňující krevní srážlivost nebo 
hormony štítné žlázy. Stejně tak někte-
ří odborníci nedoporučují zaměňovat tzv. 
kombinované léčivé přípravky, které obsa-
hují více účinných látek (např. hormonální 
antikoncepce), nebo přípravky v  lékových 
formách s modifi kovaným uvolňováním lé-
čivé látky (např. tablety či tobolky, z nichž 
se účinná látka uvolňuje postupně až 24 
hodin). Časté zaměňování léčivých příprav-
ků také zvyšuje riziko duplicitního nebo 
nesprávného užívání léčiv. Pacienti mohou 
být zmateni tím, že ač přípravek obsahu-
je stejnou léčivou látku, jinak se jmenuje 
a má jiný obal.

Občas se může stát, že přijdete do lékárny s předpisem od 
svého lékaře a lékárník vám oznámí, že předepsaný lék buď 

zrovna nemají na prodejně k dispozici, nebo je dokonce 
dlouhodobě nedostupný od distributora. V řadě případů 

vám jsou přímo v lékárně schopni nabídnout adekvátní ná-
hradu. Říká se jí generická substituce. 
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Tato záměna je 
možná pouze 
se souhlasem 

pacienta

Smyslem 
generik je to, 
že významně 
snižují cenu 

léčiv



Význam generik 
kdysi a dnes
Smyslem generik je to, že významně snižují 
cenu léčiv, zvyšují jejich dostupnost a sti-
mulují konkurenci na farmaceutickém trhu. 
Důvodem nižší ceny generika v  porovnání 
s  originálním přípravkem jsou především 
mnohonásobně nižší náklady na jeho uve-
dení na trh. Vývoj originálního léčiva stojí 
stovky milionů dolarů a trvá léta. Patentová 
ochrana umožňuje výrobcům originálních 
léčiv primát na trhu pouze po omezenou 
dobu. Potom dostávají prostor generika. 
Dnes je farmaceutický trh zahlcen obrov-
ským množstvím generik, lékaři jsou čas-
to farmaceutickými fi rmami motivováni 

k tomu, aby předepisovali právě jejich vý-
robky, ačkoliv nemusí být objektivně lep-
ší než léčivé přípravky se stejnou účinnou 
látkou od jiné fi rmy. Dokonce některé zdra-
votní pojišťovny se jim pokouší přikazovat, 
aby předepisovali pouze ty přípravky, pro 
které si s výrobcem dohodly nejnižší cenu. 
Stejně tak cílí některé farmaceutické fi rmy 
i na lékárníky, které přesvědčují, aby čas-
těji vydávali jejich léčiva na úkor předepsa-
ných konkurenčních přípravků. Zdravotníci 
tak dnes často musí čelit závažným etic-
kým rozporům, kdy na jedné straně stojí 
prospěch pacienta (ten by měl být vždy 
na prvním místě!) a na straně druhé pro-
spěch osobní. Potom je na pacientovi, aby 

si na základě přístupu jak konkrétních lé-
kařů, tak lékárníků vybral ty, jimž důvěřuje 
a o kterých je přesvědčen, že jeho prospěch 
je pro ně skutečně prioritní.

Generická preskripce
Mimo generické substituce existuje také 
pojem generická preskripce, která zname-
ná, že lékař na recept předepisuje pouze 
mezinárodní nechráněný název (INN) léčivé 
látky a dávkování a lékárník pak na základě 
takového předpisu vydá pacientovi přípra-
vek s nejnižším doplatkem. Léčivý přípravek 
s vyšším doplatkem může vydat pouze se 
souhlasem pacienta. Generická preskrip-
ce byla po dlouhých debatách odborné 
veřejnosti zakotvena v  novele vyhlášky 
č. 54/2008 o způsobu předepisování z roku 
2013. Tento způsob předepisování léků je 
však v ČR pouze jednou z možností a vol-
bou lékaře, nikoliv jeho povinností.

Mgr. Tereza Hendrychová
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ŽELATINKYKY

Multivitaminové želatinky s rakytníkem

Vyrábí: TEREZIA COMPANY • www.terezia.eu

 BEZ konzervačních látek

 BEZ sladidel

 BEZ přidaného barviva

ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH

RAKYTNÍČEK díky obsahu rakytníku:
 posiluje obranyschopnost organizmu
 doplňuje přirozené vitaminy

RAKYTNÍČEK:
 obsahuje 9 důležitých vitamínů
 díky 20% ovocné šťávy má skvělou chuť
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Léčivý přípravek s vyšším 
doplatkem může vydat pouze se 

souhlasem pacienta



Všechny tyto styly jsou 
často označovány pod názvem Proven-
sálský styl bydlení. Provence je jedna 
z  neodolatelných oblastí Francie, která 
se rozkládá na jihovýchodě země galské-
ho kohouta. Dodnes zde najdeme řadu 
památek připomínajících místní nejstarší 
obyvatele (Římany nebo také Řeky), pro-
to se tomuto stylu rovněž říká antický. 
A ať už Řecko nebo Řím, tyto oblasti mají 
společné moře a  dotek venkova. Těmto 
stylům snadno propadnete, ať už u sebe 
doma, nebo vydáte-li se na průzkum 
těchto oblastí, kde si budete vychutná-
vat slunce, pohodovou atmosféru, čers-
tvé jídlo a báječné víno.
Uvedený způsob bydlení je charakte-
rizován přírodními materiály, dřevem, 
světlými barvami, ornamentálními vzory, 
zdobností a  nádechem stáří. Mimo jiné 
také vyniká svou hravostí, ale i  schop-
ností kombinovat něco na první pohled 
nezkombinovatelného. 
Samozřejmě bydlení alá přímořský styl 
nemusí být tím pravým ořechovým pro 
každého. Určitě se mezi Vámi najde silný 

zástup těch, kteří jsou milovníky přímoř-
ských letovisek, například ve Španělsku, 
Francii, Itálii nebo Řecku a  vybírají si 
ubytování na letní dovolené právě v bun-
galovech a  vilách, kde se snáze setkají 
s tímto stylem bydlení. Nicméně je mož-
né, že tenhle styl bydlení může někomu 
připomínat chaos nebo děsivou předsta-
vu o tom, jak se tam utírá prach. 

Chce to změnu
V  dnešní době moderního 
strohého stylu, kdy je vět-
šina domovů vybavených 
podle zákona futuristické 
moderny, může být návrat 
k  přírodě opravdovým bal-
zámem na duši. I  přesto, 
že moderna vzbuzuje pocit 
jednoduchosti a  především 
pořádku, není nad to vrátit 
se domů z chladně zařízené 

kanceláře do teplého pohodlí domova. 
Nejednou jsem se setkala se slovy: „Až 
jednou budu mít dostatek fi nancí, vyba-
vím si byt v provensálském stylu“. Ano, 
něco na tom určitě bude, ale nemusíte 
přeci hned pořizovat rustikální komo-
dy a  pokládat do celého bytu kamen-
né šestihranné dlaždice. Začněte zlehka 
a pomalinku. Sami budete překvapeni, že 
přivést si Itálii domů není tak drahé. 

Inspirace, když nevíte 
jak začít
Zařizujete-li si právě domov a nejste si 
tímto stylem zcela jistí, začněte opatr-
ně. Pro začátek bych volila velký náby-
tek, jako jsou skříně, knihovny a stolky, 
ve světlých tónech, bez lesku. Výho-
dou světlých skříní je, že 
Vám v  malých prostorech 
umožní dýchat. Především 
bílý nábytek umí prosvětlit 
tmavé rohy a  opticky na-
foukne Váš ne zcela velký 
byteček. Nemusíte se hned 

vydat pro vyřezávanou bílou komodu 
s ozdobnými úchyty, postačí jednoduchá 
bílá skříň. Madla a  úchyty se dají po-
stupem času vyměnit. Do tohoto stylu se 
rozhodně nehodí nábytek s lesklou povr-
chovou úpravou, která patří spíše do mo-
derny. Tím byste měli ten nejzákladnější 
krok (v opatrném provedení) za sebou. 
Výrazným prvkem těchto stylů jsou i růz-
né druhy barevných látkových křesel. 
Výhodou tohoto stylu je, že se nemusí-
te vždy držet předem daných kombinací. 
Například si můžete pořídit jedno křeslo 
s  lenoškou v  barevném provedení a  se-
dačku můžete zvolit čistě bílou. Jste-li ši-
kovní a nebojíte se něco si ušít, zaskočte 
do prodejny s látkami, kde najdete velké 
množství kytičkovaných vzorů, skvěle se 
hodících pro tento styl. Můžete si tak ušít 
libovolné povlaky na pošltářky a  nebo 
třeba přehoz přes nudnou sedačku. 

INSPIRACE PRO VAŠE
BYDLENÍ!

6 / moje bydlení 

Přímořský, středomořský, provensalský, antický, venkovský… 
Každý malinko jiný, ale všechny mají společnou útulnost, pohodovou atmosféru, 

tradici a zároveň nadčasovost. Pokud se Vám bydlení v přímořských oblastech líbí, 
není nic jednoduššího, než si jej udělat u sebe doma!

Je charakteri-
zován přírod-

ními materiály, 
dřevem, svět-
lými barvami, 

ornamentálními 
vzory, zdob-
ností a náde-

chem stáří 

Dejte jen pozor, 
aby tóny 

barev nebyly 
moc výrazné



VYLADIT DETAILY
Na řadu přichází doplňky, které jsou pro 
tento styl nejcharakterističtější. Na doplň-
cích je nejlepší to, že pokud 
Vás omrzí, nebo se Vám ten-
to styl přestane líbit úplně, 
můžete je snadno odstranit 
a zůstane Vám jen elegant-
ní základ v podobě světlého 
bydlení. Vhodnými doplň-
ky těchto stylů jsou proutěné košíčky, 
do kterých můžete ukrýt veškeré po bytě 
roztahané drobnosti, nebo různé tipy mi-
sek a váziček. Elegantně působí bílý por-
celán se zdobením nebo s  jednoduchým 
nápisem, dále pak ozdobné květináče či 
tu a tam rozmístěné textilní vonné polš-
tářky. V koupelně, kuchyni nebo v předsí-
ni můžete vyměnit své klasické háčky za 
malinko zdobnější s motivy připomínající 
tento styl. Na trhu jsou dostupné v  růz-
ných tvarech a barvách. Kuchyň si rovněž 
můžete zpestřit kovovou tabulí na psaní 
vzkazů, nebo jen tak pro děti na kreslení, 
opět jsou k dostání v různých stylech. 

BARVY
Co se týče barev doplňků, máte na výběr 
nepřeberné množství pastelových barev, 
kde si každý přijde na své. K přímořské-
mu stylu bydlení neodmyslitelně patří 
celá škála odstínů modré, žluté, zelené, 
ale také fi alové nebo okrové. Tyrkysové 
a  blankytné odstíny připomenou stře-
domořské oblasti Řecka a  Chorvatska. 
Pastelově žlutá barva Itálii. Levandulo-
vá přiblíží interiér provensálskému sty-
lu. Teplá červená nebo sytě růžová může 
zase upomínat na Španěl-
sko. Barevné motivy pod-
trhující tento styl budou 
skvěle vynikat na sedácích 
v kuchyni, polštářcích, po-
tazích, ložním prádle, kvě-
tináčích, ale i na servírova-
cích sadách nebo obrazech. 
Mezi nejoblíbenější motivy 
patří určitě květiny. Velmi typické jsou 
květy růží nebo levandule. Oblíbeným 
motivem pro dekorace je také včela. Říká 
se, že včela je maskotem francouzského 
regionu Provence, včelu si rovněž oblíbil 
Napoleon Bonaparte, který ji uznal za 
maskota tohoto regionu. 
Pánové, máte-li pocit, že byste kytičko-
vaný nálet doma nepřežili, sáhněte ra-
ději po námořnických průzích. Můžete se 
držet klasiky - bílá s  modrou (jachting 
v domácím prostředí je rovněž v kurzu!), 
nebo zvolit něco trochu designovějšího – 

bílá s černou. Tyto variace můžete jakkoli 
kombinovat. Černo (šedo) bílé kombina-
ce už sice připomínají spíše skandinávský 
design, ale předně pánové jej ocení. Spo-
lečná s tímto stylem je rovněž inspirace 
venkova a romantiky. Nicméně zde se po-
užívají spíše studenější barevné odstíny. 
Pro více inspirací v tomtu stylu mrkněte 
na webový portál www.nordicday.com.

PASTELY, TAPETY
Chcete-li se vyhnout klasickému ná-
těru stěn na bílo, můžete i  při výběru 
stěnové pokrývky zvolit jemné odstíny 
pastelových barev. Dejte jen pozor, aby 
tóny barev nebyly moc výrazné, pohl-
tily by tak eleganci doplňků. Atmosféru 
provensálského stylu můžete vykouzlit 

i  pomocí různobarevných 
tapet. V dnešní době je ob-
líbeným trendem na stěnu 
lepit pouze tapetové pru-
hy. Nikdo Vás už nebude 
nutit polepit všechny čtyři 
stěny. Tapety můžete na-
nést třeba jen na část stě-
ny, například širší obdélník 

za televizí, nebo na celou jednu stranu 
pokoje, například čelní strana v  ložnici. 
Zajímavě rovněž vypadá pouhý pruh na 
stěně. Podle dispozice bytu, tapety mů-
žete nalepit třeba do výklenku nebo po-
mocí dvou pruhů ozdobit roh. Pro inspi-
raci můžete zabrouzdat třeba na stránku: 
www.na-zed-tapety.cz.

Kde nakoupit? 
V  dnešní době je na trhu nepřeberné 
množství nábytku, dekorací a  doplňků 
připomínající přímořský styl. Nevíte, kam 

vyrazit za nákupy? Ještě nikam nespě-
chejte a rozkoukejte se na internetu. Mů-
žete navštívit blog Maison de Plaisance, 
který píše mladá češko-arabka. Zde na-
jdete tipy na atraktivní doplňky, ale také 
nápady, co můžete ukuchtit k večeři. Mů-
žete si také podívat, co nabízí na strán-
kách Le Moment. Zajímavé je, že většina 
těchto inspiračních stránek je dostupná 
i na facebooku. Můžete si tedy tyto strán-
ky přidat do svého profi lu na facebooku 
a prostřednictvím jejich „postů“ sledovat, 
o čem se právě mluví ve světě venkovské-
ho designu. Máte-li v tom alespoň trochu 
jasno a chcete produkty vidět na vlastní 
oči, zaskočte do obchodů Levandule, This 
& That, Le Patio. Přineste si vůni moře 
a svit slunce do Vašeho domova!

Mgr. Pavla Krečmerová
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Do čeho se pusťte: 
- květinové motivy nebo 

pruhy
- základem je dřevo 

s nádechem stáří
- nepravidelnost 
- pastelové barvy
- zdobení, čančání, 

tretkaření

Čemu se vyvarovat:
- lesklé povrchové úpravy
- schovávání veškerého 

harampádí hluboko do 
skříní

- jednoduchost 
- moderna
- nadbytek skla

Tyrkysové 
a blankytné 

odstíny připo-
menou středo-
mořské oblasti

Můžete se držet 
klasiky - bílá 

s modrou
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Alergická reakce je zprostředkována proti-
látkami typu IgE. Alergické symptomy jsou 
způsobeny produkcí histaminu a  dalších 
chemických látek. Potravinovou alergií dnes 
trpí po celém světě až 4% populace. Ve vě-
kové skupině do 3 let dokonce až 8%. Ob-
vykle alergické symptomy vznikají do jedné 
hodiny po požití potraviny a k nejčastějším 
symptomům patří kožní reakce (kopřivkový 
pupen), edém jazyka a  orofaryngu (části 
hltanu za dutinou ústní), dušnost, astma, 
zvracení, průjmy, bolesti břicha a  křeče. 
V těžkých případech dochází i k hypotenzi 
a ztrátě vědomí. Velmi závažné stavy mo-
hou končit smrtí.
Reakce na potraviny jsou velmi pestré 
a  jsou vyvolány různými příčinami. V ex-
trémním případě může být člověk alergický 
na všechno, kromě čisté pramenité vody. 
Situaci nám rozhodně nezlehčují ani vý-
robci potravin tím, že do svých výrobků 
přidávají širokou paletu přídatných látek, 
které řadě lidí působí nepříjemnosti. Často 
je zjištění konkrétního alergenu během na 
dlouhou trať, ale chceme-li se alergické re-
akci vyhnout, nezbývá nic jiného, než v po-
věstné kupce sena hledat osudovou jehlu, 
vyvolávající naše obtíže.

Nejčastější typy reakcí: 
Imunologicky podmíněné reakce, reakce 
okamžité přecitlivělosti podmíněné IgE. 
Reakce imunokomplexové, které pominou, 
jakmile je odstraněn jejich původce. 
Buněčný typ zprostředkovaný T-lymfocyty. 
Neimunologické mechanismy: enzymové 
defi city

Reakce na aditiva (přídatné látky do po-
travin)
Reakce na histamin nebo tyramin v potra-
vě - banány, makrely, sýry, citrusy, jahody, 
čokoláda, špenát
Toxiny rostlinné, bakteriální, živočišné

Všechny tyto reakce se mohou vyskytnout 
velmi krátce po jídle, ale i s podstatně del-
ším časovým odstupem - 24 až 48 hodin po 
požití inkriminované potraviny. 

Jaké jsou příčiny? 
Příčiny potravinové alergie se liší podle 
věku člověka. Pro každou věkovou kategorii 
je typický výskyt jiného druhu alergie.

Děti do tří let věku: bílkoviny kravské-
ho mléka, vaječný bílek (alergie na bílek 
je většinou spjata s  alergií na mléko, ale 
s  věkem se postupně zmírňuje), dále je 
u  nejmenších dětí častá alergie na obilní 
bílkoviny, hlavně pšeničné.
Předškolní, školní a  adolescentní období: 
alergie na mléčné, vaječné a obilné bílko-
viny, přidávají se ořechy, luštěniny, ryby, 
mák, kvasnice, plísně, sója, kakao, česnek, 
koření, byliny a  jiné. Vznikají též zkřížené 
alergické reakce, většinou u dětí s pylovou 
alergií, např. bříza, jablko, broskev, meruň-
ka, třešně, kiwi. Pozor je potřeba dávat na 
skryté alergenní zdroje – hlavně ořechy, 
které se objevují ve spoustě výrobků, aniž 
by to bylo uvedeno v jejich názvu. Mohou 
se objevit ve zmrzlině, čokoládě, sušenkách, 
marcipánu, ale i v kečupu nebo majonéze. 
Vždy by však na obalu výrobku mělo být 
uvedeno alespoň upozornění s  informací, 
že výrobek může obsahovat stopy ořechů.

Diagnóza
Základem pro zjištění problémových složek 
potravy je anamnéza všech dat o  průbě-
hu obtíží, zhodnocení atopického terénu, 
dietní záznam (alespoň za dva, lépe však 
za 4 týdny) se záznamem všech klinických 
projevů. 
Další možností je eliminační dieta - vyřaze-
ní důvodně podezřelých potravin (nejméně 
na dva týdny) a provedení alergologického 
vyšetření, kožních testů a vyšetření speci-
fi ckých IgE a provokačních testů.
Sice se zdá, že by zjištění problematické 
složky potraviny nemělo být ničím extrém-
ně složitým, jenomže správně určit po-
travinu nebo látku, která alergii vyvolává, 
může být velice problematické. Vlastnosti 
jednotlivých látek se mohou měnit v  dů-
sledku jejich tepelné úpravy, přičemž aler-
gii může vyvolávat potravina jen v syrovém 
stavu, po uvaření již nikoliv (obráceně to 
bývá velmi vzácně). Současné potraviny 
obsahují také různé přísady (aditiva, bar-
viva a konzervační látky, nebo jsou v nich 
stopy chemikálií). Například reakce po 
požití masa nemusí být alergií na maso, ale 
na antibiotika, kterými bylo zvíře krmeno. 

Potravinové alergie
Alergie je přehnaná, nadměrně vystupňovaná, nepřiměřená reakce organismu na látky 

běžně se vyskytující v našem prostředí. Alergie není v dnešní době vnímána jako orgánové 
postižení, ale jako systémový děj porušených imunologických mechanismů v důsledku pů-

sobení mnoha faktorů. Potravinová alergie je stav, při kterém pozření určité potraviny 
vyvolá v těle alergika aktivaci imunitního systému. 

Příznaky alergie mohou být 
velice pestré a mohou se týkat 
řady systémů: 

- Kožní příznaky 
 místní otoky, exantémy, atopický 

ekzém, kopřivka
- Příznaky zažívacího traktu 
 nevolnost, zvracení, bolesti břicha, 

průjem, pocit pálení v ústech, otoky 
rtů, jazyka 

- Dýchací problémy
 kašel, kýchání, svědění nosu, rýma, 

astma 
- Kloubní
 bolesti kloubů, svalů
- Celkové příznaky
 únavový syndrom, bolesti hlavy, 

migréna
- Psychické projevy 
 úzkost, deprese, poruchy spánku
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Zdroje alergie
Přes velkou rozmanitost složek potravin se 
jich jako potravinový alergen projevuje jen 
několik: bílkovina kravského mléka, vaječný 
bílek, rybí maso, oříšky, vzácněji pak sojové 
boby a obilí, zelenina, ovoce. Potravinová 
alergie může být také chorobou z povolání, 
vyvolanou kontaktem s potravinami v pra-
covním prostředí, například pekařské astma 
způsobené vdechováním mouky.

Z  chemického hlediska jsou potravinové 
alergeny většinou glykoproteiny s moleku-
lovou váhou 10000 - 40000 a  mají vel-
mi rozdílné fyzikální vlastnosti. Jestliže se 

vyvine alergie na určitou potravinu, není 
vzácností, že jedinec reaguje díky zkříže-
né reaktivitě i na podobné druhy potravin, 
někdy však i  na zcela odlišné. Situace je 
komplikovaná také tím, že projevy potravi-
nové alergie jsou častější u člověka, který 
zároveň trpí i  jinými formami alergií, na-
příklad atopickou dermatitidou, astmatem 
nebo sennou rýmou.

Na co jsme alergičtí?
Jako potravinový alergen působí také oříš-
ky. V našich podmínkách se nejčastěji ob-
jevuje alergie na lískové oříšky, mandle 
a vlašské ořechy. Lidé v USA jsou alergičtí 
zejména na burské oříšky. Z  ovoce je za 
největší alergen považováno jablko (mnoh-
dy společně s  alergií na pyl břízy nebo 
olše), dále na broskev. Často je popisována 
kopřivka po konzumaci jahod, ale nejedná 
se zde o pravou alergii, výsev kopřivky čas-
to záleží na množství požitých jahod.
Častá je alergie na rybí maso, tyto alergeny 
jsou navíc odolné vůči tepelné úpravě i en-
zymatickému natrávení. V poslední době se 
i  v našich podmínkách setkáváme s  aler-
gickými projevy na další mořské živočichy, 
např. krevety, mušle a další.

Vývoj alergie a jejich prevence
Potěšující je fakt, že řada dětí ze své potra-
vinové alergie „vyroste“. Lze to vysvětlit sni-
žující se propustností střeva a  postupným 
dozráváním střevního imunitního systému.
Vznik potravinové alergie je obvykle před-
určen geneticky. V souvislosti s potravino-
vou alergií je třeba zmínit význam kojení, 
které snižuje riziko vzniku alergie na krav-
ské mléko. U dětí alergiků, které jsou alergií 
více ohroženy, by měla matka v  těhoten-
ství i při kojení dodržovat určitou dietu.
K  léčbě příznaků potravinové alergie jsou 
používána běžná antihistaminika, napří-
klad Zyrtec ve formě tablet nebo Zodac 
tablety, popřípadě jsou projevy alergie 
léčeny pomocí kortikoidů nitrožilně, nebo 
v tabletové formě. Darina Šrolová

zesílený účinek pro posílení imunity 
díky šípku, který je zdrojem vitaminu C

díky šípku příznivě působí na zažívání

hlíva z kontrolovaných pěstíren ČR

hlíva s nejdelší tradicí na trhu 
od roku 2004

Hlíva ústřičná         LACTOBACILY
+ šípek s vitaminem C

Vyrábí:  TEREZIA COMPANY •  www.hlivaustricna.cz
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Vypadávání vlasů je přirozený proces, při 
kterém dochází k obměně kštice – na mís-
tě vypadnutého vlasu tak postupně vyroste 
vlas nový. Uvádí se, že zdravému člověku 
denně vypadne zhruba 50 - 100 vlasů, po 
koupeli to může být až 300 vlasů. Pokud 
množství vypadnutých vlasů začne výrazně 
překračovat toto číslo, mluvíme o alopecii, 
tedy plešatění.

Příčin nadměrného vypadávání vlasů exi-
stuje několik a  poměrně výrazně se liší 
u mužů a u žen. U mužů patří k nejčastěj-
ším příčinám dědičná predispozice – sklo-
ny k  alopecii zdědíme po rodičích. První 
příznaky se přitom objevují již po dvacátém 
roce života. Spouštěčem tohoto typu alo-
pecie je hormon DHT odvozený od testos-
teronu, který nepříznivě působí na vlasové 
kořínky a způsobuje jejich postupné zmen-
šování. Hormonální nerovnováha je poměr-
ně častou příčinou nadměrného vypadává-
ní vlasů i u žen. Jedná se o různé poruchy 
funkce štítné žlázy (nadbytek nebo naopak 
nedostatek produkovaných hormonů), dále 
pak o  hormonální změny, ke kterým do-
chází u  žen v průběhu těhotenství a me-
nopauzy.
Další příčiny nadměrného vypadávání vla-
sů jsou spojeny s nezdravým životním sty-
lem. Na prvním místě stojí stres, při kterém 
dochází ke zhoršení zásobení vlasového 
folikulu kyslíkem a  potřebnými živinami. 
Nevhodné stravovací návyky jsou další 
možnou příčinou alopecie. Může se jednat 

o nedostatek některých vitamínů nebo sto-
pových prvků nutných ke zdravému růstu 
vlasů plynoucí z nevyvážené stravy, nebo 
o vážnější poruchy výživy v důsledku dras-
tických redukčních diet. Vlasům samozřej-
mě rovněž neprospívá nevhodné používá-
ní vlasové kosmetiky jako například příliš 
časté barvení a  jiné nešetrné zacházení. 
Stejně tak se nedoporučuje nadměrné no-
šení čepic, klobouků a  dalších pokrývek 
hlavy. V neposlední řadě mohou nadměr-
né vypadávání vlasů způsobovat vedlejší 
účinky některých léků (například β-bloká-
tory určené pro posílení srdeční činnosti, 
antidepresiva nebo látky používané při 
chemoterapii) a toxické látky vyskytující se 
v životním prostředí.
Z výše uvedeného je zřejmé, že naše vla-
sy jsou v dnešní době vystaveny poměrně 
velké zátěži a není tedy divu, že alopecie 
postihuje stále více žen a  mužů. Pokro-
ky v  oblasti dermatologie naštěstí dáva-
jí mnoha lidem trpícím nadměrným nebo 
předčasným vypadáváním vlasů šanci tento 
trend zpomalit nebo úplně zvrátit. Jedním 
ze způsobů je používání vlasové kosmetiky 
Thymuskin.
Přípravky Thymuskin obsahují unikátní 
komplex GKL-02, který je odvozen od pep-
tidů izolovaných z brzlíku. Brzlík je důleži-
tým orgánem lymfatického systému. Tato 
žláza je významná zejména pro imunitní 
systém, protože se v ní tvoří T-lymfocyty, 
které rozeznávají v  lidském těle cizorodé 
látky jako viry a bakterie. Peptidy izolova-
né z brzlíku, tzv. thymosiny, mají rozsáhlé 
klinické využití (například pro posilování 
imunitního systému) a  jsou charakteris-
tické také svojí schopností neutralizovat 
a normalizovat poruchy vlasového folikulu.
Úspěch Thymuskinu v léčbě vypadávání vla-
sů u žen i mužů je následkem biologické ak-
tivity syntetického komplexu GKL-02, který 
zlepšuje přísun živin k  buňkám vlasového 
folikulu během růstové fáze. Tímto způ-
sobem podporuje tento unikátní komplex 
aktivních látek tvorbu nových vlasových 
buněk a posiluje buňky existující. Zároveň 
také prodlužuje růstovou fázi vlasu. Vlaso-

vé folikuly, které zůstaly nedotčeny, jsou 
znovu aktivovány, dochází k novému růstu 
vlasů a růstová fáze je zřetelně prodlouže-
na. Přípravky Thymuskin jsou tak schopny 
znovu aktivovat vlasový růst na lysinách, 
které nejsou starší více než 3 roky. 
Účinnost vlasové kosmetiky Thymuskin 
podporují výsledky hned několika nezá-
vislých klinických studií, například z Itálie 
nebo Německa. Je z nich zřejmé, že aktivní 
komplex GKL-02 podporuje tvorbu kera-
tinocytů (buněk tvořících vlasy) a  rovněž 
stimulaci jejich růstu. Výrobce kosmeti-
ky Thymuskin, společnost Vita-Cos-Med 
Klett-Loch GmbH, kromě vlastního výzku-
mu a  vývoje v  oblasti farmacie a  kosme-
tiky, spolupracuje s předními univerzitami 
a dermatologickými centry po celé Evropě.
Vlasová kosmetika Thymuskin je rozdělena 
do několika řad podle stupně vypadávání 
vlasů a pokrývá tak celou škálu od prevence 
až po těžké stavy spojené například s vypa-
dáváním vlasů po chemoterapii. Thymuskin 
neobsahuje žádné látky izolované ze zvířat, 
ale pouze syntetické peptidy brzlíku, kte-
ré jsou ovšem shodné s přírodními látkami 
a mají konzistentní kvalitu a čistotu. Pepti-
dové sloučeniny v Thymuskinu pronikají do 
vlasového kořínku a ovlivňují růst vlasových 
buněk. Tyto sloučeniny fungují stejně u žen 
i mužů. Thymuskin dále obsahuje rostlinné 
proteiny, vitamíny B, E a F a další podpůrné 
látky, které napomáhají jeho účinku. Žádná 
studie neprokázala jakékoliv vedlejší účinky 
během posledních 30 let úspěšné přítom-
nosti Thymuskinu na trhu.

11 / moje zdraví

Účinně proti nadměrnému 
vypadávání vlasů

Nadměrné a předčasné vypadávání vlasů se v dnešní době dotýká stále většího množství jak 
mužů, tak žen. Důvodů je celá řada. Patří mezi ně i faktory spojené s dnešním uspěchaným 

životním stylem, ať už jde o stres, špatné stravovací návyky nebo nevhodné používání vlasové 
kosmetiky. Řešením může být nová vlasová kosmetika Thymuskin.
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Tato severoafrická země patří mezi hojně 
navštěvovaná přímořská místa v  průběhu 
celého roku. Země je to velká a každé místo 
má trochu jiné počasí. Zároveň je důležité 
vědět, za jakým účelem se tam plánujete 
vydat. Chcete-li se opravdu důkladně vy-
hřívat na sluníčku a  strávit dovolenou na 
pláži, pak tam raději leťte až v jarních nebo 
podzimních měsících. Jestliže Vám sta-
čí příjemné denní teploty okolo 20-25 °C 
a máte v plánu svoji dovolenou strávit spí-
še s cílem poznat tamní památky, pak bude 

ideální navštívit Egypt už v měsíci březnu. 
Tou dobou už tam nejsou tak výrazné tep-
lotní rozdíly mezi dnem a nocí – v noci se 
teploty pohybují okolo 15 °C, přes den pak 
už zmíněných 25 °C. 
Egypt je zemí s bohatou a dlouhou histo-
rií, která se váže především k oblasti okolo 
řeky Nil, která jí protéká. Tady se shro-
mažďovali lidé už před několika tisíci let. 
Mimo toto území se moc žít nedá, oblasti 
pouště jsou ale známé kvůli svému nejvy- hlášenějšímu historickému odkazu. Jsou 

jím samozřejmě pyramidy, o kterých jsme 
se učili už na základní škole. Majestátní 
hrobky nejvýznamnějších panovníků dělají 
z Egypta oblíbený cíl cestovatelů a určitě 
stojí za návštěvu, stejně jako třeba plavba 
lodí po Nilu. 
Do Egypta se dostanete už za čtyři až pět 
hodin letu charterovými lety ze všech na-
šich velkých mezinárodních letišť, takže 
Vás nečeká žádné přehnaně dlouhé trmá-
cení se. 

Výlety za skutečným letním počasím, jak si 
jej představujeme o letní dovolené, budou 
vyžadovat o  trochu delší cestu letadlem. 
Jednou z hodně oblíbených zemí, kam ces-
tujeme v  době naší zimy, je Kuba, která 
leží v  Karibiku, a  kde tedy můžete v  ob-
dobí středoevropské zimy očekávat ideální 
podmínky s  průměrnými teplotami okolo 
26 – 27 °C. 

Dřív na Kubě nebylo zrovna dvakrát bez-
pečno kvůli revolučnímu hnutí, i  když je 
dodnes země označována za poslední so-
cialistickou republikou vůbec, turistická 
místa jsou bezpečná a v místních hotelech 
nepoznáte rozdíl od západního světa. 
Kubánská města mají svoji specifi ckou at-
mosféru, a  to nejen díky oblíbeným sta-
rým autům a  všudypřítomným doutníkům 
a  skvělému bílému rumu. Ostatně tabák 
a rum jsou nejoblíbenějšími suvenýry. Na-
jdete tu i řadu živočišných druhů, které ne-
najdete nikde jinde na světě. Stačí navštívit 
biosférickou rezervaci v  oblasti Cordillera 
de Guaniguanico nebo třeba botanickou 
zahradu v  Soroa, kde zase rostou vzác-
né druhy orchidejí. Také se můžete podí-
vat k  vodopádům. Nezapomeňte se určitě 
podívat i  do hlavního města Havana, kde 
dodnes stojí spousta původních typických 
domů, ale také řada kostelů a  katedrál. 

Po procházce městem ochutnejte skvělé 
kubánské mojito a můžete vyrazit na ně-
kterou z krásných zdejších pláží, určitě Vás 
okouzlí vzrostlými palmami a  průzračnou 
vodou s  korálovými útesy. A  když budete 
mít štěstí, uvidíte v moři třeba i delfíny!
Pozor: Před cestou na Kubu si zkontroluj-
te platnost svého pasu – musí trvat ještě 
6 měsíců po příletu do země. 

Máte plné zuby zamračeného a studeného počasí? I když má zima v našich končinách 
v posledních letech zvláštní průběh a začíná i končí později, než bychom čekali, pořád je to pro 
většinu z nás nejméně oblíbené roční období. A pokud nesportujete na sněhu, ani procházky po 
okolí nejsou zrovna dvakrát zábavné, tak můžete vyrazit třeba na víkendový pobyt po Evropě, 

anebo i o trochu dál za sluncem. Do míst, kde právě v měsících, které jsou pro nás typicky zimní, 
mají to pravé léto. A přitom Vás to nemusí stát majlant, ale jen o trochu víc, než letní dovolená 

u moře. Vybrat si můžete z míst bližších i hodně vzdálených. 

KAM ZA SLUNCEM

Nejbližší - EGYPT

Do Karibiku - KUBA
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Do Thajska se vypravte, pokud 
si chcete užít pohodu na krásných plá-
žích a  zároveň okusit opravdovou exotiku 
ve všech směrech. Sice tam poletíte mini-
málně 12 hodin, ale dlouhá cesta rozhod-
ně stojí za to. Cestu si naplánujte nejlépe 
v lednu nebo únoru, protože tehdy byste se 
měli ještě úspěšně vyhnout období dešťů 
a zároveň Vás budou čekat pravé letní tep-
loty okolo 30°C. 
Mimo jiného zeměpisného pásma je velkým 
rozdílem v Thajsku také náboženské vyzná-
ní většiny zdejších obyvatel. Buddhismus 
vytváří atmosféru, jakou u nás nepocítíte. 
Lidé jsou tam úslužní a chovají k sobě na-

vzájem úctu. Na každém kroku potkáte soš-
ky Buddhy, buddhistické chrámy a mnichy 
ve známých oranžových hábitech. Určitě se 
do některého z krásných chrámů podívej-
te, třeba v  živém hlavním městě Bangko-
ku. Právě tady můžete vidět jedinečnou, 
skoro 50 metrů dlouhou sochu Buddhy, 

nebo jeho třímetrovou sochu 
z  ryzího zlata. Jde o opravdové 
velkoměsto, jehož specialitou 
je například tradiční lodní do-
prava, která ulehčuje doprav-
ním zácpám v ulicích. Zkuste ji 
a město uvidíte ze zvláštní per-
spektivy. 

Thajsko samozřejmě nejsou jen chrámy 
a buddhismus, ale také krásná příroda. Za 
návštěvu rozhodně stojí některý z národ-
ních parků, kde Vám nad hlavami budou 
létat exotičtí ptáci, zatímco Vy se budete 
kochat úžasně barevnými květy a pestrou 
zelení. A dojít můžete až k vodopádům. 
Neméně krásné jsou i thajské pláže, a i když 
sem míří velká spousta turistů, pořád ještě 
můžete najít uchvacující liduprázdné pláže, 
kde budete jako v opravdovém ráji. A až se 
ho nabažíte, dejte si nějakou tu lahůdku 
ze zdejší kuchyně. Návštěva Thajska prostě 
rozhodně stojí za to. 

Jestli Vás neláká jen čistá příro-
da, ale spíš pravý opak v podo-
bě moderních staveb, nablýska-
ného velkoměsta a luxusu, kam 
dohlédnete, pak se vypravte trochu jiným 
směrem – do Spojených Arabských Emirá-
tů. Cesta z  Prahy bude trvat cca 6 hodin 
letu a pak už se ocitnete ve sluncem rozpá-
leném světě, kde najdete prakticky cokoliv, 
co Vám přijde na mysl. V prvních měsících 
roku Vás zde čeká teplé počasí s příjemný-
mi teplotami okolo 25-27°C a s přicházejí-
cím jarem budou nadále stoupat. 
Nepoletíte-li přímo do Dubaje, určitě si 
sem udělejte alespoň výlet za prohlídkou 

tohoto „zlatého“ města. Pocítíte tu mix 
staré kultury místních obyvatel i přistěho-
valců v kontrastu s nejmodernějšími budo-
vami světa a obřími nákupními centry, kde 
díky jejich velikosti můžete bez problému 
strávit klidně i celý den a stejně je nestih-

nete projít celá. Na tradičních 
tržištích můžete nakoupit zdejší 
typické výrobky, jaké u nás ne-
pořídíte. Máte-li rádi šperky, ur-
čitě zavítejte na trh Gold Souk, 
kde se prodává zlato ve vše-
možných podobách a  za velmi 
dobré ceny. Počítejte ale s tím, 
že musíte umět smlouvat. 

TIP: 
Alespoň z  venku si prohlédněte nejvyšší 
stavbu světa Burdž Chalífa, jejíž vrchol se 
tyčí až do výšky neuvěřitelných 828 metrů. 
V turistických letoviscích jsou krásné pláže 
samozřejmostí. V hotelech se o Vás budou 
starat jako o nejvzácnější hosty a  k  jídlu 
a  pití dostanete to nejlepší. Emiráty jsou 
prostě zemí luxusu, tedy alespoň pro tu-
risty. Vy si tak můžete bez obav užívat na 
pláži.  ZD

Za opravdovou exotikou - THAJSKO

Země překonaných možností - SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

DŮLEŽITÉ: 
- Pro cestu do Spojených Arab-
ských Emirátů potřebujete ví-
zum (s jehož vyřízením Vám po-
radí v každé cestovní kanceláři) 
a pas platný minimálně dva mě-
síce po příletu do země. 
- Věděli jste, že ve sluncem zali-
tých Emirátech si můžete dokon-
ce i zalyžovat? Zámožní šejkové 
zde totiž vybudovali umělou 
krytou sjezdovku Ski Dubai, kde 
Vám samozřejmě zapůjčí veške-
ré potřebné vybavení.

Cesta 
z Prahy 

bude trvat 
cca 6 hodin 

letu

Neméně 
krásné jsou 

i thajské 
pláže
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Výhodná nabídka s platností
od 25. 1. do 28. 2. 2014.

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené. Nabídka platí od 25. 1. do 28. 2. 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.

Navštivte www. Navštivte www. Navštivte www.

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

NiQuitin Mini 1,5 mg nebo 4 mg 20 pastilek

151 Kč *
129 Kč
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NiQuitin Mini 1,5 mg a 4 mg 60 pastilek, 309 Kč 373 Kč
V nabídce také NiQuitin náplasti.

373 Kč

KAŠEL

OlynMuco sirup 150 ml

113 Kč *
96 Kč
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RÝMA

Olynth® HA 0,1% nosní sprej 10 ml

106 Kč *
89 Kč
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CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

Vicks SymptoMed Complete citrón 10 sáčků

170 Kč *
129 Kč
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Vicks SymptoMed FORTE citrón 10 sáčků, 129 Kč 170 Kč170 Kč

IMUNITA
Hlíva ústřičná + Laktobacily + Vitamin C

50 + 10 kapslí ZDARMA

284 Kč *
229 Kč
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BOLEST A HOREČKA

37 Kč *
29 Kč
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Panadol Extra 500 mg 30 tablet, 69 Kč 90 Kč90 Kč

BOLEST V KRKU

OlynHexo 20 pastilek

133 Kč *
112 Kč
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CHŘIPKA, NACHLAZENÍ

Coldrex tablety 24 kusů

139 Kč *
112 Kč
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ZNÁTE Z TV

• rozpouští se během 
pár minut

• umožní postupně 
snižovat počet 
vykouřených cigaret

• prodlouží interval mezi 
kouřením

• uleví od nepříjemných 
abstinenčních příznaků

ZNÁTE Z TV

• pomáhá posilovat 
obranyschopnost organizmu 
a příznivě působí na zažívání 
díky obsahu šípku

• hlíva z kontrolovaných 
pěstíren v ČR

• nejdelší tradice na trhu – 
již od roku 2004. Jediný 
originál.

ZNÁTE Z TV • zmírnění 
bolesti

• antibakteriální 
účinek v ústní 
dutině

ZNÁTE Z TV

ZNÁTE Z TVSirup 
ve dvou 

příchutích 
MENTOL 

nebo MED 
a CITRON

• uvolňuje účinnou 
látku již za 5 minut!

• zajišťuje rychlejší 
vstřebávání 
paracetamolu

• proti bolesti hlavy, 
zubů, zad, svalů 
a kloubů

• snižuje horečku

ZNÁTE Z TV

Panadol Novum 500 mg 24 tablet

SymptoMed 
FORTE – 
NOVINKA

• tablety proti chřipce 
a nachlazení

• snižují horečku, 
uvolňují ucpaný nos 
a vedlejší nosní dutiny 

• tlumí bolesti hlavy 
a v krku 

• obsahují přírodní 
látku na odkašlávání

ZNÁTE Z TVZNÁTE Z TV

• přináší 
úlevu 
od projevů 
nachlazení 
a chřipky 
v podobě 
horkého 
citronového 
nápoje

• podporuje 
zmírnění 
průduškového 
kašle 
zředěním 
hlenu 
a usnadněním 
vykašlávání

Olynth® HA 0,05% nosní sprej 10 ml, 79 Kč 94 Kč94Kč

Uvolnění ucpaného nosu.
Uvolnění vedlejších nosních dutin.
Zvlhčení nosní sliznice.
• 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)

NOVINKA

NOVINKA



Výhodná nabídka s platností
od 25. 1. do 28. 2. 2014.

Navštivte www. Navštivte www. Navštivte www.

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené. Nabídka platí od 25. 1. do 28. 2. 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.

BOLEST V KRKU

Septofort 2 mg 24 tablet

92 Kč *
79 Kč
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KAŠEL

Biotussil kapky 100 ml
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BOLEST

Brufen 400 mg 100 tablet

142 Kč *
115 Kč
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ZAŽÍVÁNÍ

Rennie® ICE bez cukru 24 tablet

84 Kč *
74 Kč
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Rennie® ICE bez cukru 48 tablet, 129 Kč 143 Kč143 Kč

RÝMA

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nosní sprej 15 ml

100 Kč *
89 Kč
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RÝMA

Rhino - stas Galmed 0,1% nosní sprej 10 ml

87 Kč *
70 Kč
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• léčba záchvatovitě 

nastupující rýmy 
s vodnatou sekrecí

• zmírnění a odstranění 
zduření nosní sliznice

VITAMINY – DĚTI

Rakytníček multivitaminové želatinky s rakytníkem 70 ks

234 Kč *
189 Kč
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OPARY

Zovirax DUO krém na opary 2 g

252 Kč *
199 Kč
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• účinná pomoc při bolesti 
v krku

• pastilky s příchutí máty 
proti bolesti v krku 
a k desinfekci dutiny ústní 

• působí proti širokému 
spektru bakterií a virů

• účinný také při léčbě aftů 
a zánětu dásní

• obsahuje výtažky z osmi 
léčivých rostlin

• pomocný lék při 
akutních a chronických 
onemocněních dýchacích 
cest včetně rýmy a zánětů 
vedlejších dutin nosních

• ovlivňuje tvorbu 
a rozpouštění hlenů, čímž 
usnadňuje jejich vykašlávání

• 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

ZNÁTE Z TV

• potlačuje 
bolest, snižuje 
horečku, 
poskytuje 
úlevu při 
chřipkových 
onemocněních

ORIGINÁL
• s intenzivně chladivou 

příchutí
• přispívá k úlevě 

od pálení žáhy během 
několika minut

• mírní potíže související 
s překyselením žaludku

• vhodný pro těhotné

NOVINKA

ZNÁTE Z TV

• 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

ZNÁTE Z TV

• jediný krém na léčbu oparu s dvojím 
složením

• 5% acyklovir zabraňuje množení viru
• 1% hydrokortizon pomáhá léčit 

zánět doprovázející opar
• jediný krém na léčbu oparu, který 

prokazatelně zastavuje vznik 
puchýřku

• zkracuje dobu hojení

ZNÁTE Z TV

DÁREK ZDARMA

Hlíváček bonbóny 90 ks



Výhodná nabídka s platností
od 25. 1. do 28. 2. 2014.
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* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené. Nabídka platí od 25. 1. do 28. 2. 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.

DOPLNĚK STRAVY

GERIFIT 150 + 50 tablet ZDARMA

452 Kč *
379 Kč
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DOPLNĚK STRAVY

LACTOFIT 30 + 10 tobolek ZDARMA

235 Kč *
189 Kč
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BOLESTVITAMIN C

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tabletCelaskon 500 mg Červený pomeranč 30 šumivých tablet

48 Kč *
40 Kč

170 Kč *
139 Kč
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DOPLNĚK STRAVY

CRANBEFIT 50 + 10 kapslí ZDARMA

222 Kč *
179 Kč
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CRANBEakutFIT 10 + 10 kapslí ZDARMA, 149 Kč 175 Kč175 Kč

DOPLNĚK STRAVY

CHONDROFIT 90 tablet

358 Kč *
299 Kč
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• pro zmírnění 
bolesti 
a snížení 
teploty

• při chřipkových 
a revmatických 
onemocněních

• posílení 
odolnosti 
organismu 
při infekčních 
onemocněních 
jako chřipka 
a nachlazení

Lactobacily s:
• 10 kmeny
• 12 miliardami živých kultur
• vlákninou
• vitaminem C, chromem 

a zinkem
• acidorezistentní kapsle 

k zajištění průchodu 
do tenkého střeva

• brusinky s vitaminem C 
k normální funkci 
imunitního systému + Rutin

• vysoký obsah 250 mg 
extraktu vaccinium 
macrocarpon odpovídá 
8500 mg brusinek

• měkké želatinové kapsle 
usnadňují ústní podání

Pro zdravý pohyb bez 
bolesti!
Unikátní spojení 
GLUKOSAMINU, 
CHONDROITINU společně s:
• vitaminem C
• vitaminem D3
• manganem
• více na www.forfi t.cz

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

PRODUKT  CENA

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

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

ZNÁTE Z TV

• 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
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PROSTOR

PRO RAZÍTKO

LÉKÁRNY

BOLEST

Paramegal 500 mg Galmed 30 tablet

39 Kč *
33 Kč

Paramegal 10 tablet,
13 Kč 15 Kč15 Kč
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• tlumí bolest a snižuje teplotu

BOLEST KLOUBŮ A ZAD

Olfen gel 100 g

152 Kč *
129 Kč

DOPLNĚK STRAVY

Biopron9® 30 + 10 tobolek ZDARMA

238 Kč *
209 Kč
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• komplexní probiotikum s prebiotiky
• 9 miliard a 9 kmenů bakterií v denní dávce
• při a po užívání antibiotik
• nyní akce: 10 tobolek NAVÍC!

BRUSINKY

Swiss MEGA Brusinky 50 kapslí

409 Kč *
359 Kč

Swiss MEGA Brusinky AKUT 
15 kapslí, 169 Kč 189 Kč189 Kč
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DOPLNĚK STRAVY

Lipoxal Xtreme II 120 tablet

1004 Kč *
499 Kč
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ŽELATINOVÉ MULTIVITAMINY

Spektrum Gummies Imunita 60 tablet

258 Kč *
189 Kč
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DOPLNĚK STRAVY

XL-S Medical 120 tablet

899 Kč *
759 Kč
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ČAJE
Megafyt Pharma Urologická čajová 

směs 20 sáčků
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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

ZNÁTE Z TV

Vázání kalorií 
z tuků
Zhubněte až třikrát 
více kilogramů než 
samotnou dietou.
• redukuje 

vstřebávání tuků 
až o 27 % a snižuje 
chuť k jídlu

• přírodní produkt 
s klinicky 
ověřeným účinkem

• bez nežádoucích 
vedlejších účinků 
a jo-jo efektu

• 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

• se zeleným 
čajem pro 
spalování 
tuků

• antioxidační 
účinky díky 
extraktu 
z korejského 
červeného 
ženšenu

SLEVA 10 % NA CELOU Ř ADU 
ČA JOV ÝCH SMĚSÍ – 14 DRUHŮ

• pomáhá při 
zánětech 
močových 
cest

33 % ZDARMA

10% SLEVA!

• unikátní komplex 
vitaminů 
s Echinaceou 
pro podporu imunity

• oblíbená želatinová 
forma

• doporučená 
denní dávka 
1–2 želatinové 
tablety

• v akční nabídce 
také Spektrum 
Gummies 50+ 
pro aktivní život 
po padesátce

ZNÁTE Z TV

Spektrum Gummies 50+ 60 tablet,
189 Kč 248 Kč248 Kč

MIMOŘÁDNĚ 
VÝHODNÁ 
NABÍDKA!

MIMOŘÁDNĚ 
VÝHODNÁ 
NABÍDKA!



15 / moje zdraví

Tak jako se zdaleka každý nemusí vyhřívat na sluníčku, nejsou ani typ-
ické zimní sporty ideálem pro každého. Jestli nepatříte mezi ty, kteří 
si užívají na bílé sněhové pokrývce a víc Vás lákají spíše posilovací 

a protahovací aktivity, u kterých se pořádně zapotíte, pak ani v zimě 
nemusíte zoufat. A když říkáme, pořádně se zapotit, proč nevyzkoušet 
rovnou saunu, která právě v zimním období pomůže posílit Váš imunit-
ní systém a srdce, a zvýší tak pravděpodobnost, že se vyhnete nachla-

zení a dalším častým zimním onemocněním? 

Zatímco na nás ka-
ždou chvíli ze všech 
stran vyskakují no-
vinky v podobě nej-
různějších posilovacích strojů a pomůcek, 
nových her a sportovních náčiní, která se 
okamžitě stávají obrovsky populárními 
a odstrkují do pozadí klasické pohybové 
aktivity, jsou věci, které přetrvávají. Díky 
svému vyzkoušenému efektu mezi takové 
patří například zvyk saunování. Dlouhá 
staletí ověřený princip pobytu v místnosti 
s velmi horkým vzduchem byl vždy popu-
lární především v severských zemích, kde 
si tamní obyvatelé dávno osvojili meto-
du utužování imunitního systému pomocí 
střídání pobytu v horku a zimě. 

A co mohlo fungovat 
u promrzlých seveřanů, 
může fungovat i u nás. 
Přestože nejznámější typ sauny nese po-
jmenování po jedné ze severoevropských 
zemí, nemůžeme s naprostou jistotou tvr-
dit, že právě Finové jsou praotci saunové-
ho světa, i když je to dost pravděpodobné. 
Ať je to tak, nebo ne, dnes už je saunování 
rozšířeno v celém světě a můžete si vybrat 
hned z několika variant. 

Můžete bez obav do sauny? 
Než začnete vybírat, tak by prvním kro-
kem mělo být zjištění, jestli vůbec do 
sauny můžete bez obav vyrazit. Jako ka-
ždá jiná činnost má totiž i  sauna jistá 
omezení a není rozhodně vhodná pro ka-
ždého bez rozdílu. To, jestli pro Vás bude 
sauna dobrým nápadem, záleží především 
na Vašich fyzických a hlavně zdravotních 
dispozicích. Pobyt v horkém vzduchu sice 
posiluje srdce, ale jestli se potýkáte s ja-
koukoliv srdeční chorobou, nenavštěvujte 
saunu, nebo alespoň ne bez konzultace 

s Vaším ošetřujícím lékařem. Podob-
ně rizikovým je i vysoký krevní tlak, 
epilepsie, nebo nádorová onemoc-
nění. Vyhýbat by se jí měly i těhotné 
ženy. Návštěvu sauny si rozmyslete 
také v  případě, máte-li příliš nízký 
tlak a nedělá Vám dobře horko. Jest-
liže se u Vás ani jeden z uvedených 

problémů nevyskytuje, můžete saunu vy-
zkoušet. Ze začátku na to běžte samo-
zřejmě raději zlehka, po krátkých časo-
vých úsecích, než si na horko zvyknete. 
Postupně pak můžete jak zvedat teplotu 
v kabině, tak i délku pobytu v ní. 

NÁŠ TIP: 
Jestli je pro Vás v sauně přece jen už moc 
velké teplo, pak se zkuste zajít ohřát tro-
chu méně. V každém větším městě najde-
te wellness zařízení, ve kterých si můžete 

užít horké lázně ve vířivce. Proudy vody 
a  různě velké bublinky Vás budou pří-
jemně masírovat a prohřívat Vaše ztuhlé 
svaly. Teplota vody ve vířivce se obvykle 
pohybuje cca mezi 28 – 42°C a můžete si 
ji dle libosti zvolit, tak aby Vám bylo pří-
jemně. A když si k tomu přidáte skleničku 
dobrého vína nebo sektu, příjemně a od-
počinkově strávená chvíle s Vaší drahou 
polovičkou nebo s přáteli je na světě. 

DRUHY SAUNY
- Finská sauna 
Tento typ sauny je bezesporu tím nejzná-
mějším a  nejtypičtějším v  nabídce sau-
novacích variant. Jste-li úplný saunovací 
začátečník, byla by pro Vás fi nská sau-
na patrně příliš velkým soustem. Je totiž 
nejteplejší a na organismus nejnáročněj-
ší. Teplota zde může dosáhnout až 100°C 
(samozřejmě to není pravidlem) a vzduch 
je sušší než v jiných verzích sauny (proto 
je vhodné jej pravidelně zvlhčovat polé-
váním horkých kamenů vodou, odkud se 
odpařuje voda a vzduch je tak zvlhčován). 
V takovém horku se budete logicky potit 
rychleji a zároveň intenzivněji. 

POZOR: Nosíte-li kon-
taktní čočky, pro návštěvu 
sauny raději zvolte brýle, 
nebo je-li to alespoň tro-
chu možné, vyrazte bez 

brýlí. V horkém saunovém 
vzduchu by Vás po chví-
li s kontaktními čočkami 
začaly nepříjemně pálit 

oči a mohli byste mít poté 
problém s jejich vyjmutím. 

DO SAUNY za lepší imunitou

Utužování 
imunitního sys-

tému pomocí 
střídání pobytu 
v horku a zimě



- Suchá česká sauna
Je velice podobná sauně fi nské. Teploty 
v ní dosažené jsou opravdu vysoké a na-
jdete zde stejné, typické dřevěné lavice 
a obložení. V naší podobě je však vzduch 
sušší, protože není zvlhčován pomocí 
vody a horkých kamenů. 

- Parní sauna
Už z  názvu této varian-
ty je jasné, že půjde o  typ 
s vysokou vlhkostí vzduchu 
(až 100%). Spolu s  fi nskou 
saunou patří mezi nejob-
líbenější a  nejstarší typy 
vůbec. Podle dochovaných 
záznamů dnes víme, že tyto 
procedury ve velkém probíhaly už v an-
tice, kde k těmto účelům byly využívány 
přírodní horké prameny vyvedené přímo 
do rozlehlých lázeňských domů. Narazí-
te-li na pozůstatky originálních antických 
lázní, určitě je vyzkoušejte, mají své ne-
zaměnitelné kouzlo. 
Pokud jde o teplotu, není zdaleka tak vy-
soká jako u sauny suché a fi nské – ostat-
ně původně vychází pouze z horkých pra-
menů, které vzduch ohřívaly jen asi na 
40 - 50°C. 

- Biosauna
Takzvaná biosauna je trochu studenější 
sestřičkou klasické fi nské sauny a zároveň 
je po vzoru parní sauny podstatně vlhčí 
variantou. Teplota se tu běžně pohybuje 
jen okolo 60°C a vlhkost vzduchu stoupá 
až k 30%. Proto je vhodnější pro začáteč-
níky a pro osoby mající problémy s dý-
cháním. Stupeň relaxace můžete zvýšit 
použitím vonných éterických olejů, které 
Vám protáhnou nos ještě o něco víc. 

- Infrasauna
Nejnovější variantou na poli saunového 
světa jsou saunovací kabiny, které vyu-
žívají infračervené záření, coby zdroj tep-
la. Teplotou se řadí opět mezi ty chlad-
nější, obvykle tu bude zhruba 50°C, zato 
efektivitou se řadí mezi nejvyšší. Zatímco 
v ostatních typech saun působí na orga-
nismus jen teplo a vlhkost vzduchu, zde 
je bonusem právě výhoda působení infra-
červeného světla, které snadno prostou-
pí Vaším tělem a  zahřeje i  Vaše klouby 
a svaly. 

Přínosy sauny
A  proč byste měli své tělo vystavovat 
vysokým teplotám a  v  malé místnosti 
sledovat, jak Vám po celém těle stéka-

jí potůčky potu? Právě pocení je jedním 
z přirozených prostředků, kterým se mů-
žete snadno zbavovat škodlivin usaze-
ných v těle, kam se dostávají s potravou 
nebo ze vzduchu (buďme upřímní, nejen 
znečištěný vzduch ve městech není na-
šemu zdraví prospěšný). Jde o  přirozený 
způsob detoxikace organismu a celkového 
pročištění těla. 
Pokožka vyplaví hloubkové i  povrcho-
vé nečistoty, dojde tedy také k uvolnění 
pórů, takže účinky sauny se vlastně pro-
jeví tak trochu jako návštěva kosmetické-
ho salónu. 
K tomu horký a vlhký vzduch také napo-
máhá pročišťovat dýchací cesty a prohřát 
klouby. Horko také zrychluje činnost srd-
ce, takže při pravidelném navštěvování 
sauny dojde k jeho posilování. 

Výsledkem návštěvy sauny tedy je, že 
se budete cítit zrelaxovaní, budete lépe 
dýchat, Vaše srdce bude silnější a  Vaše 
klouby odpočatější. Jako bonus můžete 
vzít zářivější pleť, což už za to stojí.  ZD

DEJTE SI POZOR: 
-  Nezapomeňte si s  sebou vzít 

dostatek vody k pití!
-  Chcete-li mimo relaxace inten-

zivně pročistit svoji pleť, zvol-
te parní saunu.

-  Věnujte pozornost době strá-
vené v  sauně – v  žádném 
případě není radno zůstávat 
v  sauně příliš dlouho. Lépe je 
udělat více kratších cyklů, než 
jeden dlouhý!

-  Každý cyklus v  sobě zahrnuje 
pobyt v  komoře, ochlazení ve 
sprše nebo v bazénu a násled-
ný odpočinek na lehátku. Vše 
je ideální zopakovat alespoň 
třikrát (s výjimkou infrasauny).

-  Saunu je nejlepší naplánovat 
na podvečer, po ukončení sau-
ny si dát něco dobrého k jídlu 
a pokračovat v odpočinku. 

-  Pokud přemýšlíte, jestli vyrazit 
do sauny jen tak, nebo raději 
v  plavkách, pak vězte, že bez 
plavek je v  sauně pohodlněji, 
nejlépe, pokud se zabalíte do 
prostěradla (je o něco příjem-
nější než klasický ručník). Ov-
šem pokud by to, že vyrazíte 
bez plavek, mělo znamenat, že 
budete v kabině nesví a budete 
se neustále kontrolovat, pak si 
je raději vezměte (ženám jistě 
postačí jen spodní díl). 
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Budete se cí-
tit zrelaxovaní, 
budete lépe dý-
chat, Vaše srdce 

bude silnější 
a Vaše klouby 
odpočatější





Tato hlediska ovlivňují i indikaci k jejich 
léčbě. Optimální terapie je určována ne-
jen samotným typem arytmie, ale také 
funkčním stavem levé komory, celkovým 
stavem nemocného a řadou dalších fak-
torů. 
Srdečními arytmiemi označujeme obecně 
poruchy srdečního rytmu. Z  klinického 
hlediska pak rozlišujeme zejména bra-
dyarytmie, kdy je srdeční frekvence nižší 
než 60 tepů za minutu, a tachyarytmie, 
u nichž je srdeční frekvence vyšší než 100 
tepů za minutu.
Arytmie jsou nejčastěji projevem základ-
ního srdečního onemocnění (především 
ICHS). Ale mohou se vyskytovat také 
v  nepřítomnosti strukturního postižení 
srdce, vznikají na základě změn vnitřní-
ho prostředí (především změny hladiny 
draslíku, hořčíku a  vápníku) na základě 
poruch, hormonální nerovnováhy (napří-
klad změny funkce štítné žlázy a dřeně 
nadledvin), toxickým působením alko-
holu a drog, akutní bolestí, chronickým 
stresem, při různých patologických sta-
vech jako je anémie, arteriální hyperten-
ze, arteriální hypotenze a podobně, nebo 
se manifestují vlivem některých léků 
(hlavně tricyklická antidepresiva, antia-
rytmika).

Nejčastější příčiny 
poruch rytmu:
- Poškození myokardu
- Změna vnitřního prostředí a hormo-

nální vlivy
- Změna tonu vegetativ-
ního nervstva
- Vliv léčiv: léky buď 
přímo ovlivňující vnitřní 
prostředí nebo tonus sym-
patiku, uvolňování seroto-
ninu či QT interval

Obecné projevy arytmií
Projevy arytmií mohou být trojího typu:
1. hemodynamické - změna vnitřní-
ho prostředí, hodnoty pH, např. selhání 
levé nebo pravé komory, změna molarity, 
změněné parametry krevního tlaku, tep-
loty, tepové frekvence atd.
2. elektrické - poruchy kroužení elek-
trických vzruchů v obou srdečních před-
síních. Důsledkem jsou pak chaotické, 
nepravidelné stahy svalových vláken 
a tím pádem i ztráta koordinované čin-
nosti srdečních předsíní, tedy i ztráta je-
jich čerpací funkce.
3. subjektivní - rychlé bušení srdce, ne-
pravidelnost tepu, dušnost, celková sla-
bost, nevýkonnost.
Mezi klinické příznaky srdečních arytmií 
řadíme: palpitaci (bušení srdce, zvýšené 
uvědomování si srdečního rytmu, pocit 
neobvykle rychlého, po-
malého, či nepravidelného 
rytmu), dušnost, únavu, 
synkopu, hypotenzi (nízký 
krevní tlak), snížený mi-
nutový srdeční výdej, šok 
nebo náhlou srdeční smrt.

Možnosti léčby
- Úprava životního stylu
- Farmakologická verze fi brilace síní 

v sinusový rytmus - antiarytmika 
(propafenon, amiodaron, sotalolol)

- Kontrola frekvence a optimalizace sr-
deční frekvence na 60 - 80 úderů/min, 
digoxin, beta blokátory, verapamil, 
diltiazem

- Prevence tromboembolických kompli-
kací – zde se používá léčba antikoa-
gulační (warfarin) a antiagregační 
(aspirin)

- Implantace kardiostimulátoru (dočas-
ná nebo trvalá kardiostimulace)

- Elektrická kardioverze (defi brilace)
- Chirurgická léčba
- Farmakologická léčba pomocí antia-

rytmik (propafenon, amiodaron, sota-
lolol - farmakologická verze fi brilace 
síní)

Krevní tlak
Pro včasnou diagnózu arytmie a její léč-
bu je důležitá pravidelná kontrola krev-
ního tlaku, který si pacienti mohou v pří-
padě potřeby častého měření měřit sami 
doma, případně dochází k  lékaři nebo 
mohou požádat o jeho změření v lékárně.
Krevní tlak lze měřit pomocí fonen-
doskopu tonometrem, který se skládá 

z  okluzní gumové manžety 
a  manometru. Nejpoužíva-
nější jsou rtuťové manome-
try případně aneroidní ma-
nometry. Tyto jsou základní 
výbavou každé ordinace 
lékaře. Pro měření tlaku 
v  lékárně je až na výjimky 
dostupné měření tlaku au-
tomatickým elektronickým 

tonometrem. Hodnoty krevního tlaku 
a  tepové frekvence se v  digitální formě 
ukazují na displeji přístroje. Takové tla-
koměry je možné zakoupit a provádět tak 
měření tlaku i u sebe doma. 
Při používání stále stejného způsobu 
měření jsou hodnoty diastolického tlaku 

Srdeční arytmie je abnormální srdeční rytmus, obvykle změna rychlosti nebo 
pravidelnosti v činnosti srdce, zachytitelná na EKG. Srdeční arytmie jsou častým projevem 
základního srdečního postižení, vyskytují se však i u lidí bez prokazatelného kardiálního 
onemocnění. Závažnost arytmií je různá, od zcela nevýznamných projevů nevyžadujících 

léčbu až po fatální arytmie, které vedou k náhlé srdeční smrti. 
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CO JE TO ARYTMIE?

Standardně se 
měří krevní tlak 
vsedě po před-
chozím 5-10ti 

minutovém 
uklidnění

Srdečními aryt-
miemi ozna-

čujeme obecně 
poruchy srdeč-

ního rytmu



OTÁZKY A ODPOVĚDI
V minulém čísle jste si mohli přečíst o antibiotikách, vitamínu C, chřipce, zažívacích 

potížích a dalším. Připravili jsme pro vás malý test, ve kterém si můžete vyzkoušet, co jste 
si po přečtení článků zapamatovali. Tak do toho! Správné odpovědi najdete na konci testu. 
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1. Vyvolávajícími původci chřipky 
jsou:
a) viry  
b) bakterie 
c) plísně 
d) viry, bakterie i plísně 

2. Za normální hodnoty krevního 
tlaku považujeme:
a) jsou u každého jedince jiné 
b) < 160/100 
c)< 150/95 
d) < 140/90 

3. Pojem „glykémie“ znamená:
a) koncentrace tuků v krvi 
b) koncentrace glukózy v krvi 
c) koncentrace glukózy v moči 
d) koncentrace kyseliny močové v krvi 

4. Pro měření tělesné teploty platí:
a) při měření v konečníku se odečítá 

0,5°C 
b) nejvyšší hodnoty naměříme nad 
 ránem
c) lze spolehlivě změřit hned po jídle 
 nebo koupeli
d) zvýšenou teplotu je vždy nutné 
 hned snižovat na hodnotu ≤ 37°C

5. Pro doplňky stravy platí:
a) před jejich uvedením na trh je 
 požadován průkaz účinnosti
b) před jejich uvedením na trh je 
 požadován průkaz zdravotní 
 nezávadnosti
c) před jejich uvedením na trh je 
 požadován průkaz zdravotní 
 nezávadnosti a účinnosti
d) lze je uvádět na trh bez 
 jakéhokoliv omezení

6. C-reaktivní protein (CRP) se 
používá jako indikátor:
a) nádorového onemocnění 
b) diabetu mellitu (cukrovky) 
c) zánětu 
d) onemocnění ledvin 

7. Pro antibiotika platí:
a) působí na bakterie i viry 
b) mohou snižovat účinek současně 
 užívané hormonální antikoncepce
c) stačí je užívat pouze do vymizení 
 obtíží, pro které byla nasazena
d) nejsou vhodná pro děti 

8. Téměř při všech typech průjmu 
lze použít:

a) střevní adsorbencia (např. Smectu, 
CarbooptiGalmed)

b) střevní dezinfi ciencia (Endiaron) 
c) antimotilika (např. Imodium) 
d) všechny uvedené možnosti 

9. Pro vitamín C neplatí:
a) člověk ho musí přijímat potravou 
b) je odolný i při skladování 
 a kulinární úpravě
c) jeho nedostatek se projevuje 
 zvýšenou lomivostí krevních kapilár
d) jeho nadměrný příjem může 
 vyvolat vyrážku

10. Pro onemocnění žaludečními 
vředy platí:
a) souvisí s kouřením, stresem 
 nebo nadužíváním některých léčiv 

(např. na bolest)
b) je možné je léčit dlouhou dobu 
 pouze volně prodejnými přípravky 

bez nutnosti vyšetření lékařem
c) projevují se bolestí (především 
 nalačno), jídlem se bolest mírní
d) nejúčinnější léčbou jsou antacida 

(např. Rennie, Anacid)

měřené oscilometricky dostatečně spo-
lehlivé. U pacientů s poruchami srdeční-
ho rytmu, především s fi brilací síní, může 
být automatické oscilometrické měření 
krevního tlaku méně spolehlivé. U těch-
to pacientů je vhodné doporučit ověře-
ní naměřených hodnot tlaku krve ještě 
i rtuťovým manometrem.

Technika měření krevního 
tlaku
Standardně se měří krevní tlak vsedě po 
předchozím 5-10ti minutovém uklidnění, 
v  klidné místnosti s  optimální teplotou 
(rozhodně není vhodné měřit tlak oka-
mžitě po směšném příchodu do ordina-
ce a  podobně). Při měření pacient ne-
smí mluvit, protože při hovoru se krevní 
tlak přirozeně zvyšuje. Důležité je zvolit 
manžetu adekvátní velikosti.
Manžetu hladce naložíme na volnou paži 

tak, aby loketní jamka zůstala nepře-
kryta. Manžeta nesmí být naložena ani 
příliš volně, ani zaškrcovat paži - těsný 
oděv na ruce je nutné sundat. Pacient 
sedí u stolu, horní končetina je volně po-
ložena na stole, kde je umístěn tonometr. 
Tak je zajištěno, že je paže přibližně na 
úrovni srdce. Měření ve stoje je důležité 
u starších, nemocných a diabetiků s hy-
pertenzí pro častější možnost ortostatic-
ké hypotenze. 
Krevní tlak je možno měřit na obou 
pažích, přičemž za fyziologický rozdíl 
v hodnotách považujeme max. do 10 mm 
Hg. Optimálně opakujeme měření tři-
krát v intervalu 1-2minuty, přičemž první 
hodnota bývá nejvyšší, druhá a třetí jsou 
nižší a liší se mezi sebou málo.
Hodnoty naměřené v  lékárně automa-
tickým elektronickým tonometrem jsou 
pouze orientační. K  potvrzení naměře-

ných hodnot tlaku krve v lékárně a z nich 
vyvozených vyhodnocení kardiovaskulár-
ního rizika je doporučeno pacienta ode-
slat k  lékaři k  měření tlaku v  ordinaci 
rtuťovým manometrem.
V žádném případě není radno zanedbávat 
jakéhokoliv podezření na srdeční arytmii, 
protože mohou být indikátorem závažné-
ho a  život ohrožujícího srdečního one-
mocnění.  Darina Šrolová

Řešení: 1a; 2d; 3b; 4a; 5b; 6c; 7b; 8a; 9b; 10a



Být fi t ….. FORFIT
Během chřipkové sezóny, která většinou probíhá v prvních 3 až 4 měsících každého roku, 

je náš organismus vystavený zvýšeným nárokům na přísun vitamínu, 
minerálů a ostatních doplňků stravy. V tomto období je potřeba tyto, pro naše tělo důležité látky, 

doplňovat v co nejvyšší možné míře přirozenou cestou, to znamená vhodnou stravou 
a současně si vypomoci vhodnými kvalitními potravinovými doplňky, které naši přirozenou 

stravu doplní či obohatí. 

Vhodné pro tuto příležitost jsou kvalitní 
potravinové doplňky řady FORFIT (www.
forfi t.cz), cíleně pak přípravek GERIFIT, 
kvalitní produkt z Dánska, který obsahuje 
EXTRAKT ŽENŠENU a ZELE-
NÉHO ČAJE společně s  vy-
váženým množstvím 12ti 
druhů VITAMÍNU a  9ti MI-
NERÁLŮ. Produkt tedy ob-
sahuje jak VITAMÍNY, mezi 
kterými najdete vitamín A, 
vitamíny B - thiamin, ribo-
fl avin, niacin, kyselinu pan-
totenovou, pyridoxin, kyse-
linu listovou, kobalamin, biotin, vitamín 
D2, vitamín E a vitamín C, tak MINERÁLY, 
mezi kterými najdete hořčík, železo, zi-
nek, měď, mangan, selen, chrom, mo-
lybden a  jod. Přípravek toho ale nabízí 
daleko víc. Navíc totiž obsahuje také EX-
TRAKT ŽENŠENU, který se pro své účinky 
používá tisíce let, a u něhož v roce 1999 
v Monografu vybraných léčivých rostlin 
Světová zdravotnická organizace (WHO) 
uvedla, že na základě klinických dat je 
možné použít ženšen jako profylaktické 
a regenerační činidlo pro zlepšení dušev-
ní a fyzické schopnosti, v případě slabos-
ti, únavy, vyčerpání a ztráty koncentrace. 
V  rekonvalescenci a  dále pak EXTRAKT 
ZELENÉHO ČAJE. Ten má antioxidativní 
účinky, což znamená, že pomáhá tělu 
odstraňovat volné radikály a tím pádem 
pomáhá buňkám zůstávat zdravé. Studie 
z roku 2006, publikovaná 13. září v ma-
gazínu Journal of the American Medial 
Association, uvádí „Konzumace zeleného 

čaje je spojená se snížením úmrt-
nosti zapříčiněným rakovinou“. 
Dále se zelený čaj spojuje 
se snižováním rizika kardio-

vaskulárních pro-
blémů, zaháněním 
stresu a jiným.
Pokud už onemocníte, na-
příklad nějakým zánětem 
horních cest dýchacích, in-
fekce je bakteriálního pů-
vodu a  lékař k  Vaší léčbě 
použil antibiotika, pak Vám 
může být nápomocen další 

přípravek z řady FORFIT a to LACTOFIT. 
Přípravek, který obsahuje lactobacily 
společně s vlákninou, vitamínem C, chro-
mem a zinkem. Lactobacily se používají 
k nápravě fl ory tenkého střeva po pro-
dělaném střevním onemocnění, anebo po 
léčbě, při které byla používána antibio-
tika. V přípravku LACTOFIT jsou lactoba-
cily obsaženy v kombinaci deseti kmenů 
a v množství 12ti miliard aktivních buněk. 
To vše je obsaženo v jedné 
acidorezistentní tobolce, 
která zaručuje průchod ak-
tivním buňkám až do ten-
kého střeva. Lactobacily 
jsou totiž náchylné na ky-
selé prostředí a  žaludeční 
kyselina je rychle ničí. Vi-
tamín C a minerály (chrom 
a zinek) pak přispívají mimo 
jiné k normálnímu metabolismu našeho 
organismu. Vláknina v  přípravku slouží 
z větší části jako živina pro mikrobiální 

fl óru v trávicím traktu, čímž zvyšuje 
efektivnější využití lactobacilů pro 
stabilizaci funkce tenkého střeva.
Další z  problémů, které nás bě-
hem zimních měsíců v roce mohou 

potkat, jsou záněty močových cest. 
Dny jsou krátké a chladné, noci dlou-

hé a ještě chladnější. Nedostatečné oble-
čení umocňované módními trendy často 
může vést k prochladnutí našich orgánů 
a onemocnění na sebe nenechá dlouho 
čekat. V  tomto případě můžete použít 
dva přípravky z  řady FORFIT (CRANBE-
FIT a CRANBE akut FIT). CRANBEFIT pro 
běžné použití obsahuje brusinky s vita-
mínem C a  rutinem. Množství brusinek 
v  tomto přípravku je 250mg (34:1) ex-
traktu kanadských brusinek (vaccinium 
macrocarpon), což odpovídá 8500mg 
čerstvých plodů brusinek. Měkké žela-
tinové kapsle usnadňují ústní podání. 
Vitamín C je důležitý pro náš imunitní 
systém a  rutin nejenže zvyšuje účinek 
vitamínu C, ale také se u něho uvádí, že 

má významnou antioxidační 
aktivitu a  s  tím související 
anti karcinogenní účinky. 
CRANBE akut FIT se po-
užívá zejména při náhlých 
a  akutních potížích mo-
čových cest. Obsahuje ex-
trakt kanadských brusinek 
(vaccinium  macrocarpon) 
37Omg (50:1), což odpovídá 

18500mg čerstvých brusinek a  je efek-
tivní jako záchranná brzda, když už se 
problémy objeví. Současně je přípravek 
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Kvalitní produkt 
z Dánska, který 

obsahuje 
EXTRAKT 
ŽENŠENU 

a ZELENÉHO ČAJE

CRANBEFIT pro 
běžné použití 

obsahuje 
brusinky 

s vitamínem C 
a rutinem



inzerce
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doplněn o vitamín C a rutin, které mají 
sloužit k  podpoře imunity a  antioxida-
tivní aktivity.
Pro ty z Vás, kteří netrpí žádným zdra-
votním neduhem a  rádi nejen během 
zimních měsíců chodí na procházky, 
můžeme nabídnout CHONDROFIT. Ten-
to přípravek s  obsahem glukosaminu, 
chondroitinu, vitamínu C, vitamínu D 
a  manganu slouží k  udržení správné 
funkce pojivových tkání, kterými jsou 
vazivo, chrupavka a  kosti. Bez správné 
funkce vaziva, chrupavky a  kosti bude 
náš pohyb omezený a namáhavý. Pohyb 
a chůze nás přestane bavit a staneme se 
pohodlnými. Od pohodlnosti a neaktivi-
ty už je jen krůček k nadváze a od na-
dváhy pak krůček k problémům s vyso-
kou hladinou cukru v našem organismu, 
vysokému tlaku a problémům se srdcem. 
Pohyb je základ a pohyb bez bolesti patří 
k tomu nejlepšímu, co můžeme v každém 
věku mít.

Pokud tedy hledáte kvalitní potravi-
nové doplňky, inspirujte se na strán-
kách www.forfi t.cz, kde se můžete do-
zvědět více. 

Soutěžte s námi a vyhrajte 
Získejte jedno ze 3 balení doplňku 
stravy Lactofi t odpovědí na 3 níže po-
ložené otázky. Odpovědi najdete na 
stránkách www.forfi t.cz.
1. Kolik vlákniny (inulin) v milig-

ramech (mg) obsahuje 1 tobolka 
LACTOFITU.

2. K čemu přispívá v LACTOFITU mine-
rál CHROM?

3. Jaká je hmotnost extraktu zeleného 
čaje (Camellia sinensis L.) v milig-
ramech (mg) v 1 tabletě u produktu 
GERIFIT? 

Správné řešení testu posílejte co nejrych-
leji, nejpozději však do 28. 2. 2014 e-mai-
lem na: krizovka@forfi t.cz (do předmětu 
vepište Forfi t-test), nebo na adresu (Gal-
med, a.s..Slánská 79, Brandýsek, 273 41). 
Zasláním dáváte souhlas se zpracováním 
svých údajů pro marketingové účely. 
Výhru získají 3 výherci se správnými od-
pověďmi a zaslanou správnou korespon-
denční adresou, na kterou mu bude výhra 
odeslána. Výherci budou zveřejněni na 
www.forfi t.cz.

Pro zdravé nastartování 
našeho trávení! 
LACTOFIT (doplněk stravy) s  lactobaci-
ly a  vlákninou pro zdravé nastartování 
našeho trávení. Acidorezistentní tobolka 
obsahuje vitamín C, chrom a zinek spolu 
s 10 kmeny střevních bakterií a 12ti mi-
liardami aktivních buněk v jedné tobolce 
zaručuje průchod aktivním buňkám až 
do tenkého střeva. K dostání ve Vaší lé-
kárně.

Přírodní pomoc 
při rýmě a kašli

ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH

Už jsi zkusil 
Biotussil®?

Použití tohoto tradičního 
rostlinného léčivého přípravku 
je založeno výlučně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití.

Biotussil je lék k vnitřnímu užití. 
Před použitím čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Tradiční rostlinný léčivý přípravek Biotussil®
účinně pomáhá při onemocnění dýchacích cest
včetně rýmy a zánětu vedlejších nosních dutin.
Rychle rozpouští hlen a usnadňuje vykašlávání.

TEREZIA COMPANY

ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH

www.biotussil.cz
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Také proto na seznamu novoročních 
předsevzetí často najdeme i  poznámku 
o tom, že „letos budu jíst zdravě“ nebo 
„letos zhubnu“ a  „už žádné smažené“... 
Jenže jak tato předsevzetí dodržet, aniž 
bychom se nutili do konzumace jídel, 
která nám nechutnají a která bychom do 
sebe soukali se sebezapřením jen proto, 
že jsou zdravá a že by nám měla pomoci 
získat zpět štíhlejší linii? 

Až tak těžké to není, jenže 
řada z nás má z doby dáv-
no minulé slovní spojení „zdravé jídlo“ 
asociováno se školními kuchyněmi, kde 
do nás coby do dětí cpali zdravé potra-
viny v  úpravách, které ještě po letech 
nemůžeme lidově řečeno „ani cítit“. Jed-
ním z prvních kroků tedy bude, přinutit 
se ochutnat i  tato jídla, protože skoro 
každá surovina se dá připravit na mno-
ho různých způsobů, a tak si mezi nimi 
určitě každý najde ten, který mu bude 
vyhovovat. V prvé řadě je však důležité 
vědět, které suroviny k  vaření používat, 
abychom se nenacpali a  za půl hodiny 
na to nebyli zase hladoví. To pak těžko 
můžeme očekávat úbytek na váze. 

Zelenina
Ke zdravé stravě samozřejmě nevyhnu-
telně patří řádný přísun zeleniny, a  to 
nejlépe čerstvé, nemražené. Nejen, že 
díky obsahu vitamínů a minerálů napo-
máhá zvyšovat celkovou obranyschop-
nost organismu a  zlepšuje například 
i  stav pokožky, vlasů nebo nehtů, ale 
díky vysokému obsahu vlákniny nás lépe 
zasytí. Proto nebudeme potřebovat jíst 
každou chvíli, ale zkonzumovaný oběd 
nám zajistí déletrvající pocit sytosti. 
V neposlední řadě velké množství vlákni-
ny také podporuje lepší činnost trávícího 
systému. 

Ovoce
Obsahuje řadu látek působících anti-
bakteriálně, čímž pomáhá předcházet 
nemocem močového ústrojí (například 
ananas), zlepšovat stav žaludku a před-
cházet žaludečním vředům (banány), 
pozitivně působit na oči a střeva (třeba 
borůvky). Celkově díky vysokému obsahu 
vitamínu C ovoce působí jako efektivní 
ochrana proti nachlazení. 

Brokolice
Bývá řazena mezi druhy 
zeleniny, které je vhodné 
konzumovat v případě, je-li 
naším cílem účinnější spa-
lování tuků. Pravdou je, že 
brokolice obsahuje spoustu 

hořčíku, železa, vitamínu C, draslíku a již 
zmíněné vlákniny. Napomáhá snižování 
krevního tlaku a  podporuje proces od-
vodňování. Celkově pak brokolice spou-
ští látkovou přeměnu prakticky ve všech 
tělních buňkách, čímž přispívá právě 
k účinnému spalování tuků. 

Špenát
Patří mezi často hodně 
proklínanou zeleninu kvůli 
tomu, v jaké podobě jej vět-
šina z nás v prvních letech 
života musela konzumo-
vat ve školních jídelnách. 

Ve skutečnosti se ale dá připravit veli-
ce chutně a především je našemu zdraví 
opravdu významným pomocníkem. Ne-
obsahuje sice až tak obrovské množství 
železa, jako se dlouhá léta tradovalo, 
přesto patří mezi potraviny na železo 
nejbohatší. Obsahuje také draslík, fosfor, 
hořčík, vápník, jód a vitamíny A, C, B a E. 
Z  jeho účinků je významný jeho vliv na 
aktivování metabolismu sacharidů, zlep-
šení trávení a celkový dobrý vliv na lát-
kovou přeměnu.

Jestli je některé roční období typické velkolepým hodováním, pak jsou to především 
vánoční svátky a také konec starého a začátek nového roku. Právě tehdy se všichni 

scházíme s celou rodinou a přáteli a dopřáváme si nejen štědrovečerní hody, načež ani 
další dny našemu trávení příliš neodlehčují. Korunu tomu všemu dodává průběžné 
zakusování spousty druhů cukroví. Pak se tedy není čemu divit, když po vánoční 

dovolené máme o nějaké to kilo navíc. 
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Vařte zdravě!!!

Obsahuje také 
draslík, fosfor, 
hořčík, vápník, 
jód a vitamíny 

A, C, B a E

TIP: Chilli papričky 
Nevadí-li Vám ostřejší 

jídla, pak můžete sáhnout 
po chilli papričkách 

a využít účinků kapsaicinu 
v nich obsaženém. 
Například takové 

Jalapeňo papričky už 
patří mezi slušně pálivou 
odrůdu, a to díky obsahu 

alkaloidu kapsaicinu, který 
nejen rozpálí a zahřeje, 

ale i rozpumpuje 
metabolismus na plné 

otáčky. 

„Letos budu 
jíst zdravě“ 
nebo „letos 

zhubnu“



Netradiční kuřeci variace 
Kuřecí prsa 
s fazolkovým kuskusem

Ingredience: 
500-600g kuřecích prsou
500ml zeleninového vývaru
500g zelených fazolových lusků
200g kuskusu, 4 lžíce olivového oleje 
extra virgin, sojová omáčka, pepř, sůl

Postup: 
Maso opláchněte a nakrájejte na stejně 
velké nudličky. Vložte do mísy, osolte, 
podle chuti opepřete mletým pepřem 
a zalijte cca jednou lžící sojové omáčky 
(opět dle chuti). V  míse důkladně pro-
míchejte a alespoň na půl hodiny dejte 
odležet do chladničky, aby maso chytilo 
chuť koření a  omáčky. Mezitím si při-
pravte zeleninový vývar a  ještě horkým 
vývarem zalijte kuskus, promíchejte a 
nechejte přikryté cca 10 minut stát. 
Fazolky důkladně opláchněte vodou 
a  nechejte oschnout. Jsou-li lusky moc 
velké, můžete je nakrájet na menší. 
Olivový olej rozpalte na pánvi a zprudka 
na něm opečte kuřecí maso, pak přidejte 
trochu vody a připravené fazolky. Duste 
přikryté poklicí, dokud nebudou fazolky 
akorát měkké. 
Úplně nakonec vše smíchejte s kuskusem 
a promíchejte. 

Jednoduché a rychlé
Těstoviny s tuňákem 
a zeleninou

Ingredience:
500g těstovin 
(farfalle nebo tortellini)
200g tuňáka v olivovém oleji 
(vcelku, ne mletého!)
250g cherry rajčátek
125g baby špenátu
80 - 100ml olivového oleje
1 malá cibule (nejlépe červená)
nastrouhaná kůra z jednoho citronu
mletý pepř

Postup: 
Těstoviny uvařte dle běžného návodu, 
tak aby byly AL DENTE – tedy na skus 
(při skousnutí lehce tvrdé, ne však příliš).
Všechnu zeleninu omyjte vodou, rajčata 
nakrájejte na poloviny (můžete i na men-
ší kousky), cibuli pokrájejte najemno. Na 
velké pánvi rozehřejte olivový olej a nej-
prve na něm osmažte cibulku. Stačí pár 
minut. Přidejte rajčata, na menší kousky 
rozděleného tuňáka a také listy špenátu. 
Promíchejte a povařte asi 2 – 3 minuty. 
Do hotové směsi přidejte uvařené těs-
toviny a kůru z citronu a důkladně pro-
míchejte. Dle chuti přidejte ještě mletý 
pepř, případně můžete přidat italské 
bylinky. 

Vydatná polévka
Lahodný brokolicový 
krém

Ingredience:
1 svazek brokolice, 500ml zeleninového 
vývaru, 1 sladký brambor (1 velký nebo 
2 malé), 1 malá cibule, 1 polévková lžíce oli-
vového oleje, pepř, sůl, sýr (nejlépe ched-
dar, případně gouda), chléb jako příloha

Postup: 
Připravte si zeleninový vývar a  odstav-
te. Ve velkém hrnci rozpalte olivový olej, 
přidejte najemno posekanou cibulku 
a smažte lehce dozlatova. 
Brokolici pokrájejte na malé kostičky 
(nezapomeňte oloupat stonek), stej-
ně tak oloupejte a  nahrubo nakrájej-
te i  sladkou bramboru. Vše přidejte do 
hrnce s  cibulkou a  zalijte připraveným 
zeleninovým vývarem a  asi 400ml stu-
dené vody. Osolte a opepřete dle chuti, 
promíchejte a za občasného míchání při-
veďte k varu. Poté stáhněte plamen a na 
mírném ohni dál vařte, dokud zelenina 
nezměkne (obvykle přibližně 20 až 25 
minut). Polévku pravidelně míchejte. 
Abyste dosáhli krémové konzistence, 
rozmixujte hotovou směs mixérem, pří-
padně ji namísto použití mixéru můžete 
několikrát přepasírovat. Bude pak o tro-
chu méně krémová. ZD
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TIP: Pro zvýraznění chuti 
můžete přidat trochu 

chilli, nebo před 
podáváním posypat 

strouhaným parmazánem. 

TIP: Můžete vyzkoušet 
tuto jednoduchou varian-
tu, kterou snadno doplníte 
o trochu rajčatového pyré 

a čerstvé bazalky – 
přidejte k zelenině 

s tuňákem a teprve poté 
vmíchejte těstoviny 
a zbytek ingrediencí. 

TIP: Před podáváním 
polévku posypte 

nahrubo nastrouhaným 
sýrem, který ji zjemní, 
případně dochuťte dle 

potřeby pepřem. Podávejte 
s čerstvým chlebem 

či dokřupava opečenou 
bagetou. 



LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE!
Získejte balení originálních švýcarských bylinných HERBAL-
MED® pastilek Dr. Weiss! V každé pastilce naleznete kombi-
naci více než 20 extraktů z léčivých bylin, medu a vitaminu C, 
navíc jsou bez konzervačních a chemických látek. V lékárnách 
jsou k dostání ve variantách při nachlazení, kašli a škrábání 
v krku, rýmě a ucpaném nosu. 

Správné řešení tajenky posílejte co nejrychleji, nejpozději však do 28.2.2014 e-mailem na: krizovka@mojelekarna.cz (do předmětu 
vepište MagazinML1-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 

24 / moje luštění 

* Doplněk stravy
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Doplňte slova charakterizovaná legendou. K sestavení slov použijte nabízené shluky písmen. Ka-
ždý shluk může bát použit pouze jednou. Ke správnému vyřešení úlohy musí být použity všechny 
shluky. Tajenka - žen přednášející báseň, je ve vybarvených kamenech a čte se podle čísel.

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

SHLUKOVKA
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OMALOVÁNKY

VYŠKRTÁVAČKA
Škrtněte každé čtvrté (ještě neškrtlé písmeno a přeneste je do prázdných políček pod obrazem 
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BRUSIN
KY CRANBEAKUTFIT

BRUSINKY PRO AKUTNÍ POUŽITÍ
• 370 mg extraktu VACCINIUM MACROCARPON (50:1)
 - což odpovídá 18 500 mg čerstvých plodů brusinek
• tvrdé želatinové kapsle
• 37 mg PAC (proanthokyanidinů)
• + VITAMIN C
• + RUTIN

BRUSIN
KY CRANBEFIT

BRUSINKY PRO BĚŽNÉ POUŽITÍ
• 250mg extraktu VACCINIUM MACROCARPON (34:1)
 - což odpovídá 8 500 mg čerstvých plodů brusinek
• měkké želatinové kapsle pro snadnější ústní podání
• + VITAMIN C
• + RUTIN

TRÁVENÍ LACTOFIT
PRO ZDRAVÝ PRŮBĚH NAŠEHO TRÁVENÍ
• 10 KMENŮ STŘEVNÍCH BAKTERIÍ
• 12 MILIARD AKTIVNÍCH BUNĚK
• ACIDOREZISTENTNÍ TOBOLKY zaručí průchod aktivním buňkám
 až do tenkého střeva
• VLÁKNINA + VITAMIN C
• CHROM + ZINEK

ENERGIE GERIFIT
ENERGIE PLNÁ ZDRAVÍ NA CELÝ DEN
• EXTRAKT ŽENŠENU
 A ZELENÉHO ČAJE
 + multivitamin obsahující
 vyvážené množství
 12 vitaminů a 9 minerálů

POHYB CHONDROFIT
PRO ZDRAVÝ POHYB BEZ BOLESTI
• GLUKOSAMIN
• CHONDROITIN
• VITAMIN D
• A MANGAN
• + VITAMIN C

Více informací na www.forfi t.cz

Váš průvodce zdravím!
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