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Vážení a milí čtenáři,

Obsah

s příchodem nového školního roku a také chladnějšího
počasí dostává naše imunita zabrat. Nepomáhá tomu
ani zvyšující se stres z nových povinností. Během tohoto období, kdy marně hledáme alespoň jeden paprsek slunce na obloze, zažil „náladu pod psa“ snad
téměř každý. Neklesejme na mysli, i v takovém čase si
můžeme udělat pěkný den nebo si alespoň najít chvilku pro sebe, zacvičit si, vypít dobrou kávu, či si přečíst
články z tohoto vydání magazínu Moje lékárna.
Ne náhodou jsme se zaměřili na informace ohledně
doplňování potřebných vitamínů a také na otužování
a posilování imunity. Velice zajímavé čtení připravili
kolegové z neziskové organizace Sue Ryder, které se
týká starších lidí hledajících si práci, a nástrah, se kterými se musejí popasovat.
Ani osvěty není nikdy dost, proto se i v tomto čísle věnujeme první pomoci, tentokrát s mobilní aplikací Záchranka, kterou si každý pomocí QR kódu může stáhnout do svého mobilu. Nikdy nevíte, kdy se může hodit.
Rozhovor v aktuálním čísle přinášíme s herečkou Kristýnou Leichtovou. Povídali jsme si jen tak o životě, zálibách a novém projektu – Koutku světa.
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Kromě příjemného čtení vám přejeme pevné zdraví,
dobrou náladu a dostatek energie do následujících dní.
Mějte se krásně!

Vybrané dětské nemoci
Důležité minerály v těhotenství
Nepečené dezerty II.
Starším ženám se hledá práce nejhůř
Aplikace Záchranka
Nefarmakologická opatření arteriální
hypertenze
Herečka Kristýna Leichtová:
Vážím si teď svého života mnohem víc
Vitamíny a minerály proti infekcím
Otužováním k lepší imunitě
Pomocníci při odvykání kouření
Zinek jako zásadní mikroelement pro
funkci imunitního systému a jeho
postavení v prevenci a léčbě akutních
respiračních infekcí
Jak posílit imunitu na podzim a zbavit
se únavy? Doplňte si vitamíny
a minerály
Pupalka a její zdravotní přínosy
Moje luštění
Moje soutěžení
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Přejeme si být svým čtenářům co nejblíže, proto nás neváhejte kontaktovat v případě, že budete mít jakýkoliv nápad
na téma, o kterém byste si rádi přečetli v našem magazínu.

Vydavatel: Sanovia, a.s., Těšínská 1349/296 716 00 Ostrava–Radvanice, IČO 28570481, Mgr. Karel Šlegr, Registrováno pod MK ČR E 20896.
Redakce: Ing. Karolína Houžvová, Grafické úpravy: Kamila Hrubešová, kontakt: magazin@mojelekarna.cz
Tento magazín nenahrazuje poradenství lékařů ani lékárníků.
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Vybrané dětské nemoci

1) SPALNIČKY
Jedná se o virové onemocnění způsobené RNA virem rodu Morbillivirus. Přenos infekce probíhá kapénkami
a inkubační doba se pohybuje mezi
6 a 19 dny. Mezi prvotní projevy onemocnění se řadí ucpaný nos, rýma, horečka a kašel, v dutině ústní se objevují
tzv. Koplikovy skvrny. Jedná se o bílou
vyrážku se sytě rudým okrajem. Po několika dnech se vysévá typická sytě
rudá vyrážka, která pokrývá celé tělo.
Jedinec bývá infekční i 5 dní po objevení vyrážky. Následně vyrážka vybledne
a nemocná kůže se oloupe.
Nemoc se léčí pouze symptomaticky.
Jedinec by měl dodržovat klid na lůžku, pít dostatek tekutin, případně užívat
antipyretika na snížení horečky (Panadol, Paralen, Paramegal). V případě, že
je tělo navíc napadeno bakterií a nasedá tzv. bakteriální superinfekce, je nutné nasadit vhodná antibiotika.
Povinné očkování MMR (zarděnky, spalničky, příušnice) vakcínou je hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění a sestává ze dvou dávek. První je podána
mezi 13. a 18. měsícem věku dítěte, druhá
se poté aplikuje mezi 5. a 6. rokem. Opakovaně se očkují zdravotníci a nezdravotničtí pracovníci, kteří pracují na infekčních a rizikových pracovištích. Očkovaní
jedinci a jedinci, kteří si spalničkami prošli, získávají doživotní imunitu.

Povinné očkování MMR vakcínou je hrazeno z veřejného
zdravotního pojištění a sestává se ze dvou dávek. První je
podána mezi 13. a 18. měsícem
věku dítěte, druhá se poté
aplikuje mezi 5. a 6. rokem.

Zatímco v Severní
Americe se podařilo spalničky vymýtit, v Evropě je
toto onemocnění
na vzestupu. V ČR
však dochází k opačnému trendu. Zatímco v roce 2019 onemocnělo spalničkami 591 osob, v roce následujícím to
byly pouze 4 osoby.

2) SPÁLA
Spála je bakteriální onemocnění způsobené původcem Streptococcus pyogenes. Přenašečem nákazy je člověk, který
o své bakterii často ani neví. Přenos se
děje kapénkovou cestou či cestou trávicího ústrojí. Inkubační doba je poměrně

krátká a koliduje mezi 1 a 5 dny.
Dítě se nejprve cítí
schváceno, bolí ho
hlava, zuby či břicho. Následně se
k příznakům přidává horečka, zimnice
a třesavka. Jedinec není schopen polykat, mandle jsou tvrdé na pohmat a při
bližším zkoumání se objevují čepy na
mandlích. Jazyk mění barvu z bílé na
růžovou a poté se začne povlékat. Po
těchto příznacích podobných angíně
se na celém těle objevuje vyrážka různé barvy a struktury, která přibližně po
pěti dnech ustupuje a olupuje se.
Lékař dítě vyšetří odebráním vzorku
z krční mandle a případně rozborem
krve, přičemž zvýšená hladina C-reaktivního proteinu může s dalšími příznaky poukazovat na bakteriální nákazu.
Dále se zjišťují hodnoty jiných krevních
parametrů jako sediment či hodnota
lymfocytů. V případě rozvoje komplikací se zjišťuje i tzv. ASLO (hodnota
anti-streptolyzinu), který ukazuje na
prodělanou infekci streptokokem, hladina se však zvyšuje přibližně až po
třech týdnech, proto je použití při akutním vzplanutí bezpředmětné.
Lékem první volby jsou penicilinová antibiotika (penicillin V, amoxicilin, co-amoxicilin), v případě alergie makrolidy
(klarithromycin, azitromycin) anebo ce-
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falosporiny (cefadroxil, cefuroxim-axetil).
Sami si můžeme pomoci klidem na lůžku,
dostatečným příjmem tekutin a zdravé
stravy. Na horečku opět zvolíme antipyretika (paracetamol), případně nesteroidní antiflogistika (ibuprofen).
Komplikace spály se mohou objevit
již v průběhu onemocnění. Mezi časné
komplikace se řadí zánět středního ucha,
zánět vedlejších dutin nosních, myokarditida (zánět srdečního svalu), nebo bolesti kloubů. Pozdní komplikací je zánět
ledvin anebo revmatická horečka.
Podle hlášení infekčních chorob onemocnělo v roce 2020 spálou 765 osob.

3) ZARDĚNKY

patře. Jsou patrné v prvních dnech nemoci a jsou typickým rozpoznávacím
znamením společně s ostatními symptomy.
Očkování proti tomuto onemocnění bylo
zevrubně popsáno v odstavci věnujícímu
se první dětské nemoci. Onemocnění se
léči pouze symptomaticky, antihistaminiky proti svědění, antipyretiky proti
horečce a režimovými opatřeními podobnými pro první a druhou nemoc.
Hlavně u starších nemocných se můžou
objevit komplikace v podobě bolestí
kloubů, zánětech kloubů a mozku anebo v podobě myokarditidy.
V ČR je toto onemocnění poměrně vzácné, podle hlášení infekčních chorob byli
poslední dva nemocní zaznamenáni
v roce 2018.

Podobně jako u spalniček se jedná
o RNA virus, který však pochází z rodu
Rubivirus a přenáší se kapénkami, případně přes placentu z matky na plod. 4) PLANÉ NEŠTOVICE
Inkubační doba je mezi 12 a 23 dny. Původcem planých neštovic je virus VaPočátek nemoci se projevuje nevol- ricella zoster (HHV-3). Virus se šíří běností, zvracením a zduřením krčních hem přímého kontaktu, a to především
uzlin. Typické jsou teploty vysoké až vzdušnou cestou (kapénkami).
40 °C, s nimi spojené bolesti hlavy, Plané neštovice jsou vysoce nakažlivé.
svalů a kloubů. Vyrážka se nejprve ob- U pacienta, který je v dětství neprodělal,
jevuje na obličeji, krku a poté se rozšíří hrozí vypuknutí choroby s vážnějším průna celé tělo, následně se sloupe.
během v dospělosti (vhodné je v tomto
Asi u 20–25 % pacientů se se zarděn- případě očkování). Nakazit se však může
kami objevuje tzv.
i od člověka, který
Fo rc h h e i m ero v o
se potýká s pásoJedná se o virové
znamení, což jsou
vým oparem, což je
onemocnění, jak bylo dříve
drobné krevní výonemocnění způsonapsáno, a tak je vhodné ho
ronky na měkkém
bené stejným virem.

léčit pouze symptomaticky.
Puchýřky se ošetřují gelem
nebo roztokem, nejlépe
i se znecitlivující složkou.

Typickým příznakem planých neštovic
je vyrážka po celém těle. Doprovodnými symptomy jsou kašel, horečka, bolest hlavy nebo rýma (zpočátku se tedy
můžeme mylně domnívat, že se jedná
o chřipku).
Vyrážka má nejdříve podobu malých
červených skvrnek. Ty se poté přemění
na puchýřky, ve kterých je přítomna čirá
tekutina. Následně dochází k zaschnutí
puchýřku a odloučení strupu. Tekutina
obsahuje virionové částice, a proto se
plané neštovice mohou přenášet i dotykem postiženého jedince (při prasknutí pupínku).
Jedná se o virové onemocnění, jak bylo
dříve napsáno, a tak je vhodné ho léčit pouze symptomaticky. Puchýřky se
ošetřují gelem nebo roztokem, nejlépe
i se znecitlivující složkou.
Proti svědění a škrábání se používají
léky na alergii – antihistaminika. Zvýšenou teplotu je možné tlumit běžně
užívanými antipyretiky s obsahem paracetamolu (Paralen, Panadol). Pacienti,
kteří plané neštovice prodělali, mají výhodu celoživotní imunity. Při dalším setkání imunitního systému s virem s ním
organismus dokáže sám bojovat. Pouze
v případě oslabeného organismu v pozdějším věku se nákaza může projevit
jako pásový opar.
PharmDr. Ondřej Žák
Lékárna SANO Rychvald
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Důležité minerály v těhotenství
Reprodukční období je kritickým obdobím pro stanovení rizika chronických
onemocnění u potomků v pozdějším věku, a tedy i správný příjem
makronutrientů a mikronutrientů hraje zásadní roli v životě jedince.
Správná výživa má v tomto vývojovém období nezastupitelnou roli,
protože může mít zásadní vliv na
snížení celoživotního rizika rozvoje
některých dalších onemocnění. Zatím
nebyly vypracovány komplexní pokyny, které by podrobně popisovaly
výživové potřeby žen v průběhu reprodukce od početí až po těhotenství
a kojení.

JÓD
Tento minerál je důležitou složkou hormonů štítné žlázy, které zasahují do
různých biologických procesů a působí zejména na štítnou žlázu a imunitní systém. Jód se nachází především
v mořských řasách a rybách. Národy,
které je zařazují do své stravy, tak příjem tohoto minerálu již nemusí suplementovat (Irsko, Japonsko, Kanada).
Nedostatek jódu se stává nebezpečnějším u žen v reprodukčním věku, těhotných a kojících žen, protože může
způsobit nevratná poškození mozku
a nervové soustavy.
U plodu může nedostatek tohoto minerálu způsobit nevratné poškození centrální nervové soustavy, kdy se rozvine
trvalý stav mentální retardace, protože
za správný vývoj tohoto procesu jsou
zodpovědné právě hormony štítné žlázy. Nedostatek jódu ve fetální fázi je
hlavní příčinou nevyhnutelného mentálního opoždění.

Naproti tomu nadbytek jódu u plodu
vyvolává hypotyreózu v důsledku vlivu
na štítnou žlázu. Nadbytek jódu ovlivňuje také růst a vývoj plodu a způsobuje nižší porodní hmotnost.

ŽELEZO
Železo má zásadní roli v organismu,
včetně transportu kyslíku a tvorby
erytrocytů. Tento minerál působí jako
kofaktor (pozn. látka, která spolupůsobením s jinou látkou způsobuje zesílení
jejího účinku) při transportu enzymů –
zejména těch, které jsou aktivní v metabolismu lipidů, a je důležitou složkou
pro správnou funkci imunitního systému.
Ke zdrojům železa se řadí především hovězí maso, jehněčí maso a játra. Železo
však najdeme i v rostlinných zdrojích,
jako jsou obiloviny, luštěniny, listová
zelenina, ořechy, sušené ovoce (meruňky, švestky, rozinky) nebo sušené kem železa během těhotenství jsou chahouby.
rakterističtí nižší výškou a hmotností
Nedostatek železa na začátku těhoten- a tento jev přetrvává i v průběhu dětství (první a druhý trimestr) může vést ství. Kromě omezení růstu a vývoje vznik předčasnému porodu nebo nízké po- kají v souvislosti s nedostatkem železa
rodní hmotnosti. Gestační anémie je během těhotenství další zdravotní rizispojena s vyšší mateřskou úmrtností ka, jako je nedostatečný vývoj nervové
a také narušuje hmotnost a zdraví no- soustavy a mozku potomka. Nedostatek
vorozence. Může též vést k potratu bě- železa může mít též negativní vliv na
hem prvního tripotomkův krevní tlak.
mestru.
Nadbytek železa běKe
zdrojům
železa
se
řadí
Novorozenci mahem
těhotenství
především hovězí maso, jehněčí může mít nepříznivé
tek s nedostatmaso a játra. Železo však
účinky na buněčné
najdeme i v rostlinných zdrojích, funkce, zejména inhibici proliferace lymjako jsou obiloviny, luštěniny,
focytů. Vysoké dávlistová zelenina, ořechy, sušené
ky železa mohou být
ovoce nebo sušené houby.
zodpovědné za zvýšenou viskozitu krve,
a dokonce i zvýšené riziko preeklampsie.
Některé zdroje také uvádějí, že vysoké
koncentrace železa mohou způsobit inzulinovou rezistenci a rozvoj diabetu
mellitu 2. typu během těhotenství.

SELEN
Selen je považován za mikronutrient,
který má antioxidační účinky. Eliminu-
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kloní k opačnému názoru, že důkazy
mezi stavem selenu a nepříznivými výsledky na těhotenství nejsou zatím důkladně podloženy. V důsledku toho by
vyšší hladina selenu vedla ke snížení
rizika potratu a předčasného porodu.
Nekteré studie dokonce naznačily, že
by suplementace by mohla snížit riziko
preeklampsie a onemocnění štítné žlázy
po porodu.

HOŘČÍK
Hořčík je důležitý nejen pro správnou
funkci svalů a nervové soustavy, ale
i pro zdravé zuby a kosti. Reguluje také
srdeční rytmus, ovlivňuje tvorbu a využití inzulinu. Hořčík hraje zásadní roli
v energetickém metabolismu, nepřímo
působí též na syntézu bílkovin. Podílí se
také na anaerobní fosforylaci glukózy
a na mitochondriálním oxidativním metabolismu.
Mezi potraviny bohaté na hořčík patří
zejména listová zelenina, ovoce, obiloviny, ořechy nebo semínka.
Během těhotenství jeho nedostatek
může vyvolat těžkou preeklampsii. Nedostatek hořčíku se negativně projevuje
též jako hypertenzní syndromy, křeče
v nohou nebo předčasný porod.
Závěrem musím říct, že dle studií neexistuje dostatek důkazů, které by podporovaly suplementaci hořčíkem během
těhotenství jako prospěšnou pro matku
a plod.

je volné radikály a zároveň brání tvorbě nových v organismu. Mezi jeho další
funkce patří udržování přirozené obranyschopnosti a prevence srdečních a nádorových onemocnění.
Selen se nachází v obilovinách, zelenině, VÁPNÍK
mase a olejnatých semenech. Obecně Vápník je minerál, který je zodpovědný
platí, že selen v potravinách se lehce za růst a udržování kostní tkáně.
vstřebává, protože má vysokou biolo- Vápník neboli kalcium se nachází v šigickou dostupnost.
rokém spektru potravin, mezi které
Během těhotenství
Nejlepšími zdroji zinku jsou
patří mák, mořské
je důležité dbát na
například ústřice, eidam, vejce
řasy, mořské ryby,
dostatečný příjem
nebo ořechy. Skvělým zdrojem
selenu, protože jeho
nedostatek
může
zinku jsou semínka, ořechy,
způsobit
kompliluštěniny (fazole, cizrna, čočka),
kace, které ovlivtofu, tempeh, celozrnné
ňují matku i plod.
obiloviny nebo tahini.
Mohou se objevit problémy jako
preeklampsie, intolerance glukózy, změny lipidového spektra anebo mentální
a psychomotorické opoždění potomka.
Nedostatek selenu během těhotenství
může vést až k předčasnému porodu.
Někteří autoři tvrdí, že při vysokých
koncentracích selenu v placentě dochází k nedokonalému vývoji neurální
trubice novorozence. Jiné studie se zase

ořechy, luštěniny, květák či brokolice.
Během těhotenství může závažný nedostatek vápníku ohrozit matku, protože
zvyšuje riziko preeklampsie. Preeklampsie následně může přispět k potratu nebo předčasnému porodu. Během
těhotenství může nedostatek vápníku
omezovat nitroděložní růst a následně
přispívat k nízké porodní hmotnosti.
Hypokalcemie (snížená hladina vápníku
v krvi) u čerstvě narozených dětí je však
obvykle asymptomatická, ačkoli bylo
jasně zdokumentováno několik nežádoucích účinků (syndrom respirační tísně, vnitřní krvácení, křeče, hypotenze,
metabolická acidóza a sepse).

ZINEK
Zinek přispívá k normální syntéze DNA,
normální plodnosti a reprodukci i funkci imunitního systému. Slouží k udržení
normálního stavu kostí, vlasů, nehtů,
pokožky, zraku a hladiny testosteronu
v krvi.
Nejlepšími zdroji zinku jsou například
ústřice, eidam, vejce nebo ořechy. Skvělým zdrojem zinku jsou semínka, ořechy,
luštěniny (fazole, cizrna, čočka), tofu,
tempeh, celozrnné obiloviny (vločky,
hnědá rýže) nebo tahini. Živočišné zdroje jsou pro člověka lepší než rostlinné.
Nedostatek zinku se projevuje již během
těhotenství a může vést k předčasnému
porodu i k opožděnému růstu a vývoji.
Nedostatek zinku v těhotenství může
souviset s komplikacemi při porodu,
jako je závažná podvýživa a nedostatečný vývoj mozku.
Nedostatek zinku je také spojen se zvýšeným rizikem infekcí a nanismu (pozn.
poruchou růstu) u dětí.
PharmDr. Ondřej Žák
Lékárna SANO Rychvald
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Nepečené dezerty II.

BANÁNOVO-TVAROHOVÝ
DEZERT
Banán s tvarohem představuje kombinaci, kterou zbožňují děti i dospělí.
Neobsahuje žádný lepek a je nízkotučný. Tenhle dezert je navíc připravený
během několika minut, jen poté musí
ztuhnout v lednici. Pro ještě vyšší obsah bílkovin a vitamínů do něj můžete
přidat proteinový prášek a oblíbené
ovoce, například borůvky nebo maliny.

RÝŽOVO-TVAROHOVÝ KOLÁČ
Vynikající dezert bez lepku, s vysokým obsahem bílkovin a nízkým
obsahem tuku. Osladit ho můžete
buď proteinovým práškem, díky
kterému ještě zvýšíte obsah bílkovin, nebo stejným množstvím jiného sladidla dle vlastní chuti. Tento
koláč si můžete vychutnat nejen
jako dezert, ale také jako snídani,
svačinu nebo sladký oběd.

Suroviny: 2 banány, 300 g jemného
tvarohu, 2 PL želatiny v prášku,
100 ml horké vody, 1 PL kakaa,
1 PL medu, 100 g bobulovitého ovoce.

ZDRAVÉ TRIO S ČOKOLÁDOU,
OŘÍŠKY A KOKOSEM
Tyto zdravé řezy tvoří základ
z lískových oříšků, kokosová náplň
a čokoládová poleva.
Suroviny na základ: 1 šálek lískových
ořechů, 2 PL kokosové mouky,
¼ šálku kakaa, ¼ šálku javorového
sirupu, 2 PL kokosového oleje.
Suroviny na kokosovou náplň:
3 šálky kokosu, 1 PL vanilkové
esence, ¼ šálku kokosového oleje,
¼ šálku javorového sirupu, ¼ šálku
kokosového mléka.
Suroviny na polevu:
100 g čokolády, 3 PL mléka.

Suroviny: 150 g rýže, 1/2 l mléka
(může být rostlinné), 2 PL želatiny,
250 g jemného tvarohu, 60 g
proteinového prášku nebo jiného sladidla, 200 g ovoce, špetka
skořice, kokos.

Rozmixujte banány s tvarohem. Želatinu rozpusťte v trošce horké vody,
přidejte do mixéru a znovu rozmixujte.
Polovinu hmoty nalejte do dortové
formy, do druhé poloviny přidejte
kakao, opět rozmixujte a nalejte do
formy rovnou na první vrstvu. Na závěr
moučník posypejte ovocem a dejte na
několik hodin ztuhnout do chladničky.

Rýži uvařte v mléku doměkka.
Želatinu rozmíchejte v trošce horké
vody a přimíchejte do uvařené rýže.
Do mísy následně přidejte i tvaroh,
proteinový prášek, ovoce, skořici,
kokos a vše dobře promíchejte.
Hmotu přelejte do dortové formy
– čím vyšší chcete výsledný dezert
mít, tím menší formu zvolte. Moučník můžete ještě polít rozpuštěnou
čokoládou nebo ozdobit ovocem.
Dezert vložte zatuhnout na několik
hodin do lednice.

Následně rozmixujte ořechy, mouku
a kakao. Poté přidejte zbylé suroviny na základ a vypracujte jednotnou
hmotu, kterou navrstvíte na dno formy
a následně pořádně utlačíte lžící.
Poté rozmixujte všechny suroviny na
kokosovou náplň, výslednou hmotu
navrstvěte do formy na základ a odložte do chladničky. Nakonec rozpusťte
čokoládu mícháním v ohřátém mléce
a touto polevou polejte celý dezert.
Poté ho vraťte do chladničky a nechejte ztuhnout alespoň několik hodin.

Zdroje: https://www.zdravefitrecepty.cz/recept/nepeceny-ryzovo-tvarohovy-kolac | https://www.zdravefitrecepty.cz/recept/nepeceny-bananovo-tvarohovy-dezert
https://www.nejrecept.cz/recept/zdrave-nepecene-trio-s-cokoladou-orisky-a-kokosem-r7578 . Ilustrační foto.
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Starším ženám se hledá práce nejhůř
Jak čelit diskriminaci na pracovním trhu?
Výzkumy ukázaly, že zaměstnavatelé často trpí vůči seniorům ničím nepodloženými předsudky.
JANA (58 LET):
V 56 letech zůstala paní Jana na péči
o maminku sama. Její starší sestra bydlí
téměř 200 km daleko a sama má zdravotní problémy. Jana je rozvedená a její
jediná dcera žije již několik let v zahraničí. Janu práce bavila a dobře vycházela i se svými kolegy. Péči o maminku ale se svou časově náročnou prací
skloubit nedokázala. Zároveň si nedokázala představit, že by se o maminku
nepostarala. S těžkým srdcem tak dala
výpověď a stala se „pečovatelkou na
plný úvazek“. O dva roky později, poté,
co maminka zemřela, je Jana vyčerpaná
a v depresi. Celodenní péče i nedostatek spánku si vybraly svou daň – a zároveň si ve svých 58 letech po mnoha
odmítnutích připadá nezaměstnatelná.
V prázdném bytě se tak přebytek volného času, o kterém si poslední roky
mohla jen nechat zdát, mění na noční
můru… Toto je jeden z typických případů „pasti“, ve které se mnoho starších
lidí ocitne.

CO ZNAMENÁ DISKRIMINACE
NA PRACOVNÍM TRHU?
Diskriminace na trhu práce je definována jako situace, kdy je s pracovníky
nebo skupinami pracovníků zacházeno
odlišně, pokud jde o nábor, plat, výhody a povýšení, a to z důvodu jejich
neekonomických charakteristik – včetně pohlaví, rasy, náboženství a věku. To
znamená, že ačkoli pracovníci mohou
být stejně produktivní, nezachází se
s nimi stejně.
Diskriminaci je těžké měřit, přestože
proběhla spousta dílčích experimentů
a studií (některé z nich i v ČR). U malého počtu případů je totiž obtížnější prokazovat, že nejde o náhodu. Proto byl
v roce 2016 ve Spojených státech proveden experimentální výzkum, do kterého
bylo zapojeno více než 40 000 uchaze-

Zaměstnavatelé (pokud diskriminaci vůbec přiznají) mají
tendenci tvrdit, že je založená
na objektivních kritériích –
včetně toho, že starší lidé jsou
méně efektivní, hůře se přizpůsobují, neradi pracují s novými
technologiemi apod.

čů o práci z dvanácti
měst v jedenácti státech USA.
Upravené životopisy kandidátů byly
rozděleny do tří věkových skupin a zaslány na 13 000 pozic vyžadujících převážně nižší a střední úroveň kvalifikace.
Experiment jednoznačně prokázal, že
při najímání na méně kvalifikované typy
pracovních míst starší pracovníci věkovou diskriminaci zažívají.
Například ve srovnání s mladými uchazeči byla míra odpovědí na žádosti starších uchazeček o administrativní práci
o 47 % nižší, u obchodně orientovaných
pozic byl rozdíl o něco menší, i tak se
ale jednalo o 36 %.
Obecně bylo prokázáno, že ženy zažívají diskriminaci na základě věku častěji
než muži. V důsledku toho jsou pak jejich příjmy před odchodem do důchodu
v průměru nižší – a mají tak při delším

dožití nižší důchod, a při ztrátě zaměstnání se
jim také obtížněji hledá nová
práce.
Zároveň
se častěji ocitají v roli pečujících o partnery a rodiče,
kdy musí minimálně dočasně stávající práci opustit – a návrat zpět bývá
často nemožný nebo velmi obtížný, jak
koneckonců ukazuje i předchozí případ
paní Jany.

PŘEDSUDKY A PROMARNĚNÉ
PŘÍLEŽITOSTI
Zaměstnavatelé (pokud diskriminaci
vůbec přiznají) mají tendenci tvrdit, že
je založená na objektivních kritériích –
včetně toho, že starší lidé jsou méně
efektivní, hůře se přizpůsobují, neradi
pracují s novými technologiemi apod.
Američtí výzkumníci namítají, že jde
o ničím nepodložené mýty a předsud-

Jsme nezisková organizace, která pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří.
Jdeme s vámi celou cestou – radíme v otázkách stáří, pomáháme seniorům v domácnosti, každému se v péči individuálně
přizpůsobujeme, provázíme v závěru života.Poradenský portál je naší odpovědí na časté dotazy týkající se stáří.
Nabízíme vám pohled na stáří z více stran a věříme, že zde najdete jak aktuální informace, tak rady profesionálů,
které vám pomohou při řešení životních situací.
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ky, které lze dokonce vysledovat už
na úrovni trhu výrobků a služeb. Starší dospělí ve vysoce příjmových zemích
podle nich utratí v průměru 39 000
dolarů ročně, zatímco u skupiny mladších konzumentů ve věku 30–44 let jde
o 29 500 dolarů ročně. Přesto inzerenti
v letech 2015–2017 utratili o 500 % víc
za reklamu cílenou na mileniály než za
všechny ostatní věkové skupiny dohromady.
Stejně tak vědci nesouhlasí, že se starší
lidé vyhýbají novým technologiím, protože jsou zkostnatělí. „Nové technologie
prostě jen často nejsou přizpůsobeny
jejich potřebám,“ říká Joe Coughlin, ředitel výzkumného programu AgeLab při
Massachusetts Institute of Technology
(AgeLab MIT). Jde podle něj o klasickou
„hlavu XXII“, kdy s tím, jak jsou starší
lidé vytlačování z trhu práce, i produkty
určené pro jejich věkovou skupinu navrhují lidé o 20 a více let mladší.
Vědci z AgeLab MIT proto vyvinuli speciální oblek simulující fyziologické změny obvyklé u starších osob.
V těchto oblecích nechali nějakou dobu
pracovat vývojáře IT či designéry automobilových interiérů a zakoušet tak
uživatelský komfort jejich vlastních řešení. Výsledkem byly „velmi emocionálně podbarvené zážitky“, které v mnoha
případech vedly k redesignu koncových
výrobků i služeb. „Kdyby se starší lidé
častěji objevovali jako zaměstnanci ve
standardně mladých oborech, jako jsou
vývoj či reklama, podobným překvapením by se dalo předejít,“ říká k tomu Joe
Coughlin.
Firmy by tak mohly mnohem efektivněji naplňovat představy stále rostoucího spotřebitelského segmentu
a zároveň vytvářet takové technologie,
které umožní delší setrvání zaměstnanců v práci. To, že se tak neděje, připisuje
Coughlin na vrub právě hluboce zakořeněným předsudkům o starším věku. Ty
jsou často tak aktuální jako naše představa padesátnice z románu Babička
Boženy Němcové.

MYSLETE NA TO, ŽE...
Hledáte-li práci, dejte to o sobě vědět,
oslovte lidi, kteří vám s hledáním mohou pomoci. Někdo vnímá tento postup
jako ponižující, úspěšní lidé ho ale považují za běžnou praxi, kterou přirozeně
využívají. Zvažte také, zda pro vás není
lepší pracovat za méně v případě, že
„práce snů“ není k mání.

7 TIPŮ PRO SENIORY, KTEŘÍ CHTĚJÍ PRACOVAT
Počty pracujících důchodců se u nás každým rokem zvyšují zhruba o dvacet tisíc, ať už kvůli sociální nouzi, nebo proto, že chtějí být i ve stáří
aktivní. Stárnutí populace, kdy budou mladí lidé na trhu práce chybět,
tento trend ještě zvýrazní. Hledáte-li práci v pozdějším věku:

1. Obrňte se trpělivostí
Smířit se s opakovaným odmítáním je
pro lidskou psychiku velmi náročný
úkol. Jeho zvládnutí je ale ve většině případů nezbytným předpokladem
úspěchu.

2. Využijte personální marketing
Mnohým starším lidem je sebepropagace nepříjemná. Bez ní to ale půjde jen těžko. U specializovanějších
či vyšších pozic je třeba zvládnout
základy práce s LinkedInem, u méně
kvalifikovaných je potřeba naučit se
vyzdvihnout vlastní přednosti, jakými jsou např. pečlivost, spolehlivost
či vysoká míra loajality.

3. Síťujte
Podle dostupných statistik se lidem
ve vyšším věku nejlépe daří získávat
dobré zaměstnání na základě osobních doporučení od bývalých kolegů
či známých. Hledáte-li práci, dejte to
o sobě vědět, oslovte lidi, kteří vám
s hledáním mohou pomoci. Někteří
lidé vnímají tento postup jako ponižující, úspěšní lidé ho ale považují za
běžnou praxi, kterou využívají zcela
přirozeně.

4. Zorientujte se v síti sociálnězdravotní podpory, pokud jste
v pozici pečujícího o partnera
či rodiče
I když všechno zatím zvládáte, situace se může rychle změnit a předčasný odchod ze zaměstnání není vždy
jediným a nejlepším řešením (viz příběh paní Jany).

5. Zaměřte se na prohlubování své
odbornosti, jste-li zatím spíše ve
středním věku
Vysoce kvalifikování lidé mají i ve
starším věku mnohem více příležitostí dělat práci, která je naplňuje.
Pokud už v pokročilejším věku jste,
zkuste se zamyslet, zda se základem
nového zaměstnání nemůže stát třeba váš celoživotní koníček. Pracov-

ní pozice se proměňují a někdy lze
najít uplatnění v oblasti, kde to dřív
bylo nepředstavitelné. V případě unikátních dovedností či znalostí máte
obecně mnohem lepší šance.

6. Přehodnoťte svá očekávání
Možná jste zvyklí na určitý plat, ale
zvažte, zda pro vás není lepší pracovat za méně než se stát nezaměstnaným. Podobné je to u dalších pracovních atributů – někdy je lepší udělat
kariérní krok zpět než se trápit tím,
že nemáte kde zúročit nabyté zkušenosti. Příležitost k růstu se často
objeví, i když nastoupíte na nižší či
hůře placenou pozici.

7. Nebuďte všeználci
Pokud na pracovním pohovoru dáváte mladším kolegům najevo, že máme
patent na rozum, nemůžete čekat, že
z vás budou nadšeni. Učit se můžeme v každém věku a každý člověk
má unikátní zkušenosti či pohledy,
které nás mohou obohatit. A pokud
to někteří mladí lidé se sebedůvěrou přehánějí, k výhodám staršího
věku patří schopnost nadhledu, který
umožňuje podobné situace zvládnout
bez zbytečných konfliktů či hořkosti.
Vlasta Svitáková, koordinátorka
projektu Neztratit se ve stáří
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Aplikace Záchranka
Aplikace Záchranka slouží k rychlému přivolání pomoci. Ať už se nacházíte uprostřed
města, v přírodě nebo třeba doma, díky aplikaci Záchranka je přivolání pomoci hračka.
Pouhým zmáčknutím jednoho tlačítka můžete pomoci zachránit lidský život.
Aplikaci stáhnete zdarma do všech chytrých mobilních telefonů. Po stažení se na ploše objeví
ikona aplikace Záchranka, kterou se nebojte otevřít, protože v aplikaci je nejprve nutné vyplnit
základní registrační údaje – telefonní číslo včetně předvolby +420 a vaše jméno a příjmení.
Ostatní informace nejsou povinné. Čím více jich ale v osobním profilu vyplníte, tím více
jich záchranáři v případě potřeby dostanou. Jestli je vše dobře nastavené, můžete zkontrolovat
za pomoci testovacího režimu, který najdete na hlavní obrazovce vlevo nahoře.
preventivní charakter. Za pomoci „Lokátoru“ můžete například najít nejbližší
defibrilátor, pohotovost nebo pohotovostní lékárnu. V aplikaci najdete i interaktivní návod, jak na první pomoc,
a rady, jak se zachovat při běžných zraněních a zdravotních potížích. V aplikaci Záchranka jsou k dispozici také
varovná upozornění např. při požárech,
povodních či jiných zdraví ohrožujících
situacích ve vašem okolí. V modulu „Varovná upozornění“ si stačí zvolit sledovanou oblast a v případě nouze vám
automaticky přijde notifikace.

A jak přesně to funguje? V případě nouze stačí na hlavní obrazovce stisknout
velké červené tlačítko a držet po dobu
tří vteřin. Aplikace automaticky předvolí v telefonu linku 155, vy potvrdíte hovor a aplikace na pozadí odešle
zdravotnické záchranné službě informace o vaší poloze, signálu a kapacitě
baterie. Kromě toho odesílá také údaje, které jste vyplnili ve svém profilu.
Vaše poloha a ostatní informace jsou
odeslány pomocí mobilního internetu.
Přístup k internetu však není nutný. Pokud k internetu nemáte přístup, vygeneruje aplikace zašifrovanou SMS, jejíž
odeslání musíte potvrdit. V případě, že
nemůžete mluvit, zmáčkněte tlačítko
„Nemohu mluvit“, které najdete vlevo
dole na hlavní obrazovce. Objeví se vám
tabulka s devíti nejčastějšími zraněními
a vy pouze vyberete, co se vám stalo,
a odešlete tak nouzovou zprávu.
Stisknutí nouzového tlačítka standardně a vždy přivolá zdravotnickou záchrannou službu. Pokud se nacházíte
na horách nebo u vodní plochy, aplikace to sama rozpozná a automaticky

kontaktuje i vodní nebo horské záchranáře. Ti vyrazí na pomoc souběžně se
záchrankou. Horská služba má v aplikaci celý svůj modul, který je věnovaný
prevenci a bezpečnosti na horách a zároveň v něm najdete tlačítko pro přímé
kontaktování horské služby. Tlačítko se
využívá v případě, že jste v horách v nesnázích, ale ne nutně v ohrožení života.
Na aplikaci se můžete spolehnout
i v zahraničí – stejně jako u nás vám
bude fungovat v Rakousku, Maďarsku
a na slovenských horách. Záchranka má
také spoustu dalších funkcí, které mají

Aplikace Záchranka funguje již šestým
rokem za podpory Nadace Vodafone
a Generali České pojišťovny. K dnešnímu dni je počet uživatelů 2 miliony
a každý den se z aplikace uskuteční na
90 volání o pomoc.
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Nefarmakologická opatření
arteriální hypertenze
Nefarmakologická léčba hypertenze (tj. úprava životního stylu a návyků)
se stala prvním vhodným přístupem k řešení dlouhodobě vysokého krevního tlaku
po celém světě u širokého spektra pacientů.
JEDNÁ SE PŘEDEVŠÍM O:
•

•

•

•

•

Úpravu nezdravého životního
stylu včetně změn ve stravování.
Ve stravě je nutné omezit příjem
sodíku a nasycených tuků,
a naopak navýšit příjem vápníku,
hořčíku a draslíku.
Mezi moderní metody, které
fungují v souladu s cirkadiánním
rytmem (pozn. denním biorytmem
těla), patří časově omezený příjem
potravy. Při časově omezeném
stravování lidé každý den obvykle
jedí běžnou stravu pouze v určitém
časovém období, které se pohybuje
mezi 6 a 12 hodinami.
Zvýšení fyzické aktivity, snížení
hmotnosti a omezení konzumace
alkoholu.
Snížení míry stresu pomocí relaxační techniky jógy, akupunktury
či tai-či.
Je bohužel prokázáno, že znečištění ovzduší, tak typické pro
severní část naší republiky, souvisí
se špatnými zdravotními následky
a významně zvyšuje nemocnost.

Jemné prachové částice dle důkazů
zvyšují kardiovaskulární riziko
a úmrtnost. Dlouhodobé vystavování se těmto částicím zvyšuje
pravděpodobnost výskytu infarktu
myokardu, mozkové mrtvice nebo
srdečního selhání.

ZDRAVOTNÍ TVRZENÍ,
O KTERÁ SE MŮŽEME OPŘÍT,
JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:
•

•
•

•

•

Kromě Omega-3- mastných kyselin
(DHA a EPA) přispívá k udržení
normálního krevního tlaku také
draslík a snížená konzumace
sodíku.
Thiamin (B1) přispívá k normální
činnosti srdce.
Hořčík pomáhá nejen
k elektrolytické rovnováze
(tj. k vyrovnání celkové hydratace
organismu), ale též k normálnímu
energetickému metabolismu
a činnosti nervové soustavy.
Polyfenoly z olivového oleje
přispívají k ochraně krevních lipidů
před oxidativním stresem.
Vitamin C se spolupodílí na
normální tvorbě kolagenu pro
normální funkci krevních cév,
vlašské ořechy navíc napomáhají
k jejich lepší pružnosti.

PharmDr. Ondřej Žák
Lékárna SANO Rychvald

14 / moje interview

Herečka Kristýna Leichtová:
Vážím si teď svého života
mnohem víc
S herečkou Kristýnou Leichtovou jsme si povídali o životě, práci, koníčcích
i odvaze k nastartování nového projektu. Tak schválně – co si myslíte, že spojuje
ostravské divadlo Mír, Kristýnu Leichtovou a taneční styl Lindy hop?
Odpověď najdete mezi řádky rozhovoru. Přejeme příjemné čtení.

Paní Leichtová, pocházíte z Plzně, ale
pracujete v Praze a Ostravě. Kde momentálně trávíte více času?
Prázdniny se snažím prožívat v Čechách
a školní rok na Moravě. Naše Dorotka
půjde druhým rokem v Ostravě do školky
a Vojta má práci na bázi denního docházení, takže je to jasné.
Jak vám vyhovuje spolupráce s ostravským divadlem Mír? Máte v plánu
nějaké spolupráce s tímto divadlem?
Každé ostravské divadlo je něčím krásně
specifické. U Míru se mi líbí, že si prostě
dělají, co chtějí a co je baví. Jsou svobodní, a to je to, co nás spojuje. Zatím
jsme ale v dohlednu o žádné spolupráci
nemluvili. Jsme svobodní a nemáme vůči
sobě žádné závazky. J

V Ostravě jste před nedávnem otevřela
dětský koutek s hlídáním, což je trochu mimo vaši profesi. Co vás k tomu
vedlo a co vám dodalo odvahu?
Vedlo mě k tomu nulové vyžití v centru
Ostravy pro malé děti ve věku 1 až 3 roky.
Sami nemáme hlídání a od listopadu do
března pro mě bylo období monotónního života bez kreativity a fantazie. Musela jsem být s mladší Rozárkou doma,
pak vyzvednout Dorotku ze školky, oběd
a čekat na muže. Odpoledne horko těžko
vymyslet výlet a jak děti zabavit. Moje
psychika dostávala strašně zabrat. Nicméně jsem si s tím nápadem pohrávala
už dva roky a pak jsem náhodou potkala
svoji spolužačku Ditu, která mi řekla, že
do toho se mnou půjde. To mi dodalo
odvahu!

MEDAILONEK
Divadelní a filmová herečka Kristýna Leichtová se narodila roku 1985
v Plzni. V roce 2007 absolvovala hudebně-dramatický obor na Pražské
konzervatoři pod vedením Petry
Špalkové a Ivana Řezáče. Už v průběhu studií začala svou kariéru
před kamerou. Její první filmovou
zkušeností byly filmy Žralok v hlavě
a Účastníci zájezdu.
Největší popularitu jí získala role
Ivy, dcery Tomáše Pacovského,
v seriálu Comeback. Další divácky
oblíbená byla role Denisy v seriálu
Gympl s. r. o. nebo role policistky Terezy v seriálu Cesty domů. Dále role
Báry v seriálu Dokonalý svět a Kláry
Tréblové v seriálu Ohnivý kuře. Kromě filmových a seriálových rolí působí také v několika divadlech.
V roce 2016 se zúčastnila taneční soutěže StarDance aneb když
hvězdy tančí. Společně s tanečním
partnerem Václavem Masarykem
skončili na 5. místě. Ve stejném roce
soutěžila ve Francii o klíče od Pevnosti Boyard.
S partnerem Vojtěchem Štěpánkem
vychovávají dvě dcery.
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Bylo pro vás náročné celý projekt
Koutku světa spustit, nebo jste se
v realizaci místa pro děti našla a šlo
to samo?
Mám pocit, že moje kreativní já, které bylo pár let držené pod pokličkou,
vybuchlo díky Koutku jako papiňák.
Spoustu věcí jsme si dělali sami. Padly
na to veškeré moje úspory a výdělky, ale
vím, že jdu správným směrem. Ta zpětná
vazba je výmluvná sama o sobě. Všechno to ladíme za pochodu. Děláme to pro
děti a děláme to pro rodiče. A mě to teda
neuvěřitelně baví.
Jak hodnotíte první měsíce provozu? Je o tyto služby zájem?
Neočekávali jsme od léta nic moc, chtěli
jsme, aby si lidi zvykli kolem nás chodit,
aby byli zvědaví, aby se vyptávali. A to
se splnilo. Školní rok a studenější počasí přinese něco jiného. Zatím nevíme
co, ale myslím, že máme co nabídnout.
Cítím pokoru a strach, ale zároveň sílu
a radost. Bylo by nádherné, kdyby se
na provozu nějakým způsobem podílelo
i město, ale to je rajská hudba budoucnosti.
Co vás udržuje v psychické pohodě,
abyste zvládala své malé dcerky, zkoušky/ natáčení a k tomu další projekty?
Holčičky, Vojta, jóga, meditace, odpočinek, dobré jídlo, knihy, přátelé, smích.
Jediné, co mi trošičku chybí, je moře
a dovolená, ale to taky jednou přijde. J

Je o vás známo, že ráda řídíte motorku. Jezdíte i teď, když máte děti?
Nejezdím. Když se narodila Dorotka, svůj
stroj jsem prodala. Vážím si teď svého
života mnohem víc a ta obava z případné nehody je všudypřítomná. Ale za pár
let si pořídíme aspoň skútr. Jednostopé
cestování mě stále baví.
Dalším z vašich koníčků je dobový tanec Lindy hop. Kde jste se jej naučila? A co vás na něm baví? Zatančíte si
například i s partnerem?
Lindy jsem se naučila asi tak před sedmi
lety v Praze. Ale teď jsem se dozvěděla, že se tančí i v Ostravě. Třeba najdu
čas a prostor tančit i tady. Každopádně
Lindy je prostě to, co mám ráda – svoboda, radost a legrace. Ale Vojta? Vojta
má svůj specifický styl tance a ten ho
nepřeučím. J

Lindy hop je tanec založený na populárním charlestonu a pojmenovaný podle přeletu Atlantiku Charlesem Lindberghem v roce 1927.
Tanec se vyvinul v Harlemu v New
Yorku v pozdních 20. a raných 30. letech 20. století a tancoval se na tehdejší jazzovou a swingovou hudbu.
Lindy byl směsicí mnoha tanců s výrazným vlivem jazzu, stepu, breakaway a charlestonu. Je často popisován jako swingový tanec.
Tanec kombinuje párové a sólo tancování, používá improvizaci a taneční pohyby charakteristické pro
černošské tance s osmidobou stavbou tanců evropských. Toto spojení
je vidět v základním kroku nazývaném swing out, který střídá otevřené postavení, kde jsou tanečníci
spojeni pouze jednou rukou s uzavřeným držením, kdy je partnerka
v partnerově náruči.
Od 80. let 20. století došlo díky
tanečníkům ze Švédska, Británie
a USA k obrodě lindy hopu a v současnosti se tančí prakticky na celém
světě. 
Zdroj: Wikipedie

KOUTEK SVĚTA
Jedinečná kombinace koutku pro
děti s profesionálním hlídáním
s coworkingovým prostorem pro
maminky přímo v srdci Ostravy.

www.kouteksveta.cz
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Vitamíny a minerály proti infekcím
Od okamžiku narození je naše tělo neustále bombardováno patogenními mikroorganismy, které číhají na vhodnou
příležitost, aby napadly buňky tkání těla
a způsobily tak infekci. Naše tělo však
disponuje celou řadou zbraní, aby útoky těchto vetřelců odrazilo. Jinými slovy má svoji armádu zajišťující obranyschopnost, kterou nazýváme imunita.
První obrannou linii představuje kůže
a sliznice, tvořící fyzikální a chemické
bariéry vůči bakteriím, virům, plísním,
parazitům, pylu, prachu a toxickým látkám. Když už se škodlivý mikroorganismus dostane do těla, mohou jej zlikvidovat mechanismy přirozené neboli
nespecifické imunity, kam patří jednak
chemické látky interferony či komple-

ment, a dále buňky, např. NK buňky
(„přirození zabijáci“), neutrofily a makrofágy. Pokud již naše tělo vetřelce zná,
uplatní mechanismy získané imunity

s využitím armády buněk T-a B-lymfocytů, patřících mezi bílé krvinky a specializovaných pro likvidaci daného patogenu, a také vytvořených protilátek
imunoglobulinů. Boj s mikroorganismy
je tím úspěšnější, čím je imunita silnější. Každá infekce znamená velkou zátěž
pro naše tělo, které se musí vyrovnat
se záněty a dalšími projevy infekčních
onemocnění. Vědecké studie prokázaly, že některé živiny jsou zvláště
důležité pro funkci a koordinaci různých faktorů imunitního systému při
boji s infekcí a pro schopnost těla
těmto infekcím předejít. Patří mezi ně
především vitamíny A, D, C, E, B6, kyselina listová (B9), B12, z minerálů pak
zinek, selen, železo a měď.

ŽIVINA

PROKÁZANÉ ÚČINKY

VITAMIN C

Ochrana buněčných membrán a integrita epiteliálních bariér. Podílí se na proliferaci, funkci a pohybu neutrofilů,
monocytů, fagocytů, zvyšuje aktivity NK buněk a chemotaxi, zvyšuje fagocytózu a mikrobiální zabíjení, podílí se na
odstranění vyčerpaných buněk z míst infekce, snižuje poškození napadených tkání. Vysoké hladiny mohou zlepšit
antimikrobiální účinky; zvyšuje sérové hladiny komplementu. Podporuje produkci a diferenciaci T-buněk, zvyšuje tvorbu
některých protilátek. Snižuje riziko zápalu plic u dospělých a dětí a běžného nachlazení u aktivních lidí.

VITAMIN D

Úprava střevní mikroflóry, silná střevní bariéra, ochrana plic před infekcí, podpora bariérové funkce epitelu
ledvin a rohovky. Podpora diferenciace monocytů na makrofágy, zlepšení fagocytózy makrofágů. Regulace tvorby
antimikrobiálních proteinů. Snížení rizika respiračních infekcí u dětí a dospělých. Zlepšení tuberkulózy, chřipky, infekcí
horních dýchacích cest.

VITAMIN A

Podpora imunity střev, regulace počtu NK-buněk. Snížení rizika spalniček a infekčních průjmů u dětí.

VITAMIN E

Ochrana buněčných membrán a epitelu. Udržuje nebo zvyšuje cytotoxickou aktivitu NK buněk, chrání funkci T-buněk.

VITAMIN B6

Střevní imunita, podpora bariérového efektu ve střevech. Udržuje nebo zvyšuje cytotoxickou aktivitu NK buněk.

KYSELINA
LISTOVÁ

Střevní imunita, podpora bariérového efektu ve střevech. Udržuje nebo zvyšuje cytotoxickou aktivitu NK buněk.
Podporuje imunitní odpověď T-buněk, podporuje tvorbu protilátek.

VITAMIN B12

Střevní imunita, podpora bariérového efektu ve střevech. Působí jako imunomodulátor buněčné imunity, působí na
cytotoxické buňky (např. NK buňky, cytotoxické T buňky).

ZINEK

Integrita kůže a sliznic. Udržuje nebo zvyšuje cytotoxickou aktivitu NK buněk, má centrální roli v buněčném růstu
a diferenciaci imunitních buněk, které mají rychlou diferenciaci a obrat, zvyšuje fagocytární aktivitu makrofágů pro
E. coli a S. aureus, zlepšuje fagocytární kapacitu monocytů. Zlepšuje aktivitu komplementu. Pomáhá regulovat zánět.
Podporuje tvorbu protilátek. Zlepšuje stav při nachlazení dospělých i dětí.

SELEN

Součást selenoproteinů důležitých pro antioxidační obranný systém hostitele, ovlivňující funkci leukocytů a NK buněk.
Zvyšuje tvorbu interferonu gama. Reguluje tvorbu protilátek.

ŽELEZO

Diferenciace a růst epitelu. Tvoří vysoce toxické hydroxylové radikály, čímž se podílí na ničení bakterií neutrofily, podílí
se na regulaci produkce a působení cytokinů. Diferenciace a proliferace T-buněk, snížení rizika respiračních infekcí.

MĚĎ

Podpora funkce makrofágů, zvyšuje aktivitu NK buněk.

Potřeba uvedených živin je v souvislosti
s infekcemi individuální a závisí na různých faktorech, jako je např. hmotnost
jedince, momentální stav infekce, věk,
míra stresu a podobně. Pro normální
fungování organismu obvykle postačují
„tabulkové“ referenční doporučené denní

dávky (RDA), nicméně předpokládá se, že
v případě předcházení nemoci a při nemoci samotné mohou být vhodné dávky
vyšší, ba dokonce mnohem vyšší než doporučený denní příjem. Např. v případě
vitamínu C je běžný doporučený denní
příjem 80 mg. Předcházení infekci však

vyžaduje příjem okolo 100–200 mg, aby
byly buňky imunitního systému připraveny účinně zasáhnout. Léčba infekcí
pak vyžaduje ještě mnohem vyšší dávky (až několik gramů) pro kompenzaci
zvýšené zánětlivé odpovědi a zvýšených
metabolických nároků těla.

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31963293/
(A Review of Micronutrients and the Immune System–Working in Harmony to Reduce the Risk of infection. Nutrients. 2020)

ZÁŘÍ/ŘÍJEN
AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 9. DO 31. 10. 2022

IMUGAL

TEREZIA HLÍVA ÚSTŘIČNÁ
S RAKYTNÍKOVÝM OLEJEM

60 kapslí
• to nejlepší pro imunitu
• komplex C, D, zinku, selenu
a betaglukanů

60 + 60 kapslí

Doplněk stravy.
(1 kapsle/ 4,65 Kč)

• nejsilnější hlíva na trhu*
• rakytník a šípek na podporu imunity
• bez konzervačních látek

329

V akci také:
balení 30 + 30 kapslí za 209 Kč
239 Kč (-30 Kč) (1 kapsle/3,48 Kč),
100 + 100 kapslí za 599 Kč 649 Kč
(-50 Kč) (1 kapsle/3 Kč), TEREZIA Hlíva
ústřičná + lactobacily 60 + 60 kapslí
za 399 Kč 449 Kč (-50 Kč) (1 kapsle/3,33 Kč)

-50 Kč
429

Doplňky stravy. (1 kapsle/3,33 Kč)
*Nejvyšší obsah deklarovaných betaglukanů
dle průzkumu z lékáren, červen 2021

-30 Kč

- Kč -

70 ks
• skvělá chuť díky obsahu
ovocné šťávy
• obsahují vitaminy a rakytník
na podporu obranyschopnosti
organizmu
• bez konzervačních látek

100 potahovaných tablet
189

Kč

149

V akci také:
další druhy včetně veganského
želé za 199 Kč 249 Kč (-50 Kč)

- Kč -

Pro dospělé a dospívající od 12 let

• bojuje proti příčině lupů
• zmírňuje svědění a zarudnutí
-70
pokožky hlavy
• prevence a léčba kožních infekcí
způsobených kvasinkami nebo plísněmi

79

65
- Kč -

- Kč -

329

Kč

- Kč -

Nizoral 20 mg/g šampon je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu
použití s obsahem ketokonazolu. Čtěte pozorně příbalovou
informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

ZINKOROT 25 MG

HELICID® 20 MG

50 tablet

14 enterosolventních
tvrdých tobolek

Zinkorot® – zinek, který léčí.

• oslabená imunita vede ke zvýšené náchylnosti
k respiračním infekcím, jakými jsou stavy nachlazení
• zinek sehrává důležitou úlohu v imunitním systému
Čtěte pečlivě příbalovou informaci a před použitím se poraďte se
svým lékářem nebo lékárníkem. Zinkorot® je volně prodejný léčivý
přípravek s obsahem zinkumorotátu, určený k vnitřímu užití.

199

399

šampon, 100 ml

60 tablet

-14 Kč

-50 Kč

NIZORAL®

BIOSIL PLUS

Doplněk stravy.
(1 tableta/1,08 Kč)

249

Doplňky stravy.
(1 ks/2,84 Kč)

Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Ibalgin® 400 mg je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

• komplex vitamínů a minerálů
pro krásné nehty a vlasy

- Kč -

RAKYTNÍČEK MULTIVITAMINOVÉ
ŽELATINKY S RAKYTNÍKEM
ORIGINÁL

399

IBALGIN® 400 MG
Účinné analgetikum:
• pomáhá při bolesti hlavy, zubů, zad, svalů,
kloubů a menstruační bolesti
• snižuje horečku
-40
• tlumí zánět

279

Posi
l
svoute
imu
na p nitu
od zi
m

• účinná pomoc při pálení žáhy
• snižuje množství kyseliny, která se tvoří
ve vašem žaludku
• po poradě s lékařem mohou užívat i těhotné
či kojící ženy

250

-61 Kč

189
- Kč -

169

Čtěte pečlivě přibalovou informaci.
Léčivý přípravek s účinnou látkou omeprazol k vnitřímu užití.

-30 Kč

139

-34 Kč

105

270

- Kč -

-71 Kč

199
- Kč -

139
- Kč -

COLDREX® MAXGRIP CITRON,
LESNÍ OVOCE

CELASKON® LONG EFFECT 500 MG
60 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním

10 sáčků
• nejprodávanější horký nápoj
na chřipku a nachlazení v ČR*
• díky paracetamolu snižuje horečku,
odstraňuje bolest hlavy, bolest v krku
• s přídavkem léčivé látky na uvolnění
ucpaného nosu a s vitaminem C

209

V akci také: Coldrex® 24 tablet za 149 Kč 170 Kč (-21 Kč)

-30 Kč

179
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

*Iqvia sell out data kategorie 01B1 MAT 04/2022.

• zmírňuje a zkracuje příznaky chřipky a nachlazení
• s postupným uvolňováním vitamínu C až 12 hodin
pro jeho lepší vstřebávání
• podpořte svoji imunitu pravidelným užíváním
• zvýšená potřeba užívání např. také v těhotenství,
při kojení, sportu, namáhavé práci, po úrazech
nebo u kuřáků
Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem. Celaskon® long effect je léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje acidum ascorbicum.

265

-86 Kč

MUCOSOLVAN® PRO DOSPĚLÉ
30 MG/5 ML
sirup 100 ml
•
•
•
•
•

-30 Kč

20 potahovaných tablet
•
•
•
•

125
- Kč -

DEXOKET® 25 MG
POTAHOVANÉ TABLETY

sirup 200 ml

10 tablet
229

-50 Kč

179
- Kč -

Před použitím si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
Sinecod sirup/kapky a Sinecod 50 mg jsou léčivé přípravky k vnitřnímu užití. Obsahují butamirati citras.

SEPTABENE CITRON A BEZOVÝ
KVĚT 3 MG/1 MG
®

• trojí účinek: protizánětlivý,
analgetický a antiseptický
• snižuje lokální známky zánětu:
bolest, zarudnutí, otok v krku
• příchuť citronu a bezového květu

159

-30 Kč

129
- Kč -

SOLEDUM® 200 MG
ENTEROSOLVENTNÍ
MĚKKÉ TOBOLKY

- Kč -

*Ke krátkodobé léčbě mírné až střední intenzity
V akci také: Dexoket® 25 mg, granule pro perorální roztok, 10 sáčků za 89 Kč 99 Kč (-10 Kč)
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Volně prodejné léčivé přípravky Dexoket obsahují dexketoprofen
trometamol. K vnitřnímu užití.

• prevence a léčba chřipkových stavů, jako jsou
např. horečka, zimnice, bolest hlavy,
únava a bolesti svalů
• bez věkového omezení
• může se užívat během těhotenství a kojení

719

V akci také: Oscillococcinum® 6 dávek
za 189 Kč 229 Kč (-40 Kč)

-120 Kč

599
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Oscillococcinum je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, užívaný tradičně v homeopatii k prevenci
a léčbě chřipkových stavů. Obsahuje Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K.

PHYSIOMER GENTLE JET&SPRAY
135 ml

20 ks
léčí běžné nachlazení i zánět průdušek a vedlejších nosních dutin
rozpouští hustý hlen, a tím usnadňuje vykašlávání
léčivá látka z eukalyptu s protizánětlivým a protivirovým účinkem
již pro děti od 6 let.

199

• čistí nosní sliznici a pomáhá tak odstraňovat viry a bakterie
• zvlhčuje a renegeruje nosní sliznici
• 100% přírodní, bezpečný pro každodenní použití

179

V akci také: více druhů přípravků Physiomer
za 219 Kč 245 Kč (-26 Kč)

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Soledum 100 mg a Soledum 200 mg enterosolventní měkké tobolky
jsou léčivé přípravky s léčivou látkou cineolum k vnitřnímu užití.

-26 Kč

V akci také: Soledum® 100 mg enterosolventní
měkké tobolky, 20 ks za 149 Kč 169 Kč (-20 Kč)

79

30 dávek

V akci také: Septabene® Eukalyptus 3 mg/1 mg 16 pastilek
za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč), Septabene® 1‚5 mg/ml + 5‚0 mg/ml,
orální sprej 30 ml za 149 Kč 179 Kč (-30 Kč)

•
•
•
•

- Kč -

89

-10 Kč

Rychlá a účinná pomoc při bolesti*
• hlavy
• zubů
• svalů
• kloubů
• při menstruaci

105

OSCILLOCOCCINUM®

16 pastilek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k orálnímu užití.

135

-30 Kč

SINECOD 1,5 MG/ML

V akci také: Sinecod 5 mg/ml, 20 ml kapky za 159 Kč
199 Kč (-40 Kč); Sinecod 50 mg, 10 tablet s prodlouženým
uvolňováním za 199 Kč 249 Kč (-50 Kč)

nová generace léku proti bolesti
krystalicky čistý dexibuprofen
účinná úleva od bolesti, nižší zátěž pro tělo
pomáhá při bolesti svalů, kloubů, šlach a kostí,
jako je např. bolest zad

Pozorně čtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem. Ibolex® je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje dexibuprofenum.

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
MUCOSOLVAN® pro dospělé je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje ambroxoli hydrochloridum.

• proti suchému dráždivému kašli různého původu
• vhodný pro dospělé a děti od 3 let
• sirup s vanilkovou příchutí

- Kč -

IBOLEX® 200 MG

155

ulehčuje vykašlávání
uvolňuje zahlenění
zmírňuje kašel
bez cukru a alkoholu
jahodová příchuť

179

-20 Kč

- Kč -

Před použitím si přečtěte
příbalovou informaci.
Zdravotnické prostředky.

245

219
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 9. DO 31. 10. 2022

OLYNTH® 1 MG/ML,
NOSNÍ SPREJ

91

79

roztok, 10 ml
RYCHLÁ ÚLEVA OD RÝMY
• uvolnění ucpaného nosu
• uvolnění vedlejších nosních dutin
• nástup účinku již od 5 minut
• účinkuje 10 hodin

PARALEN® GRIP HORKÝ NÁPOJ
CITRÓN

-12 Kč

12 sáčků
• odstraňuje příznaky chřipky a nachlazení:
horečka, ucpaný nos, bolest hlavy, bolest v krku
• nezpůsobuje ospalost
• bez umělých barviv

- Kč -

195

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

V akci také: další druhy OLYNTH® od 79 Kč
Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok OLYNTH® 1 mg/ml
obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je určen k podání do nosu.
Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.

155

-40 Kč

- Kč -

ACC® 20 MG/ML
sirup 100 ml

ERDOMED® 225 MG

• léčí vlhký kašel
• lze užívat od prvních příznaků kašle
• rozpouští hustý hlen a usnadňuje jeho vykašlávání

139

V akci také: ACC® LONG 600 mg šumivé tablety,
10 tablet za 129 Kč 147 Kč (-18 Kč)
Čtěte pozorně příbalový leták. Volně prodejný léčivý
přípravek k vnitřnímu užití s účinnou látkou acetylcystein.

-20 Kč

119
- Kč -

NALGESIN® S 275 MG

20 sáčků
• lék na kašel, rýmu a zánět dutin
• ředí hlen, působí proti bakteriím
• včasné nasazení může předejít užívání antibiotik
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Erdomed 225 mg granule pro perorální
suspenzi obsahuje erdostein.
Přípravek je k vnitřnímu užití.
Pro dospělé a děti od 12 let.

40 tablet

279

-50 Kč

• lék proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů, kloubů,
menstruační bolesti
• mírní bolest, horečku a zánět
• rychlý nástup analgetického účinku
• znáte z TV reklamy

199

V akci také: Nalgesin® S, 20 tablet za 119 Kč 139 Kč (-20 Kč)
Čtěte pečlivě příbalový leták. Léčivý přípravek
k vnitřnímu užití. Obsahuje sodnou sůl naproxenu.

Kupte
výhodně
Voltaren
Forte 150 g
v podzimní
akci
-110 Kč

-30 Kč

169
- Kč -

229
- Kč -

ATARALGIN®
50 tablet
Kombinace 3 účinných látek:
paracetamol, guaifeneisin, kofein
• tlumí bolest hlavy, zubů, svalů, krční páteře a zad
• uvolní svalové napětí

215

V akci také: Ataralgin® 20 tablet za 79 Kč 96 Kč (−17 Kč)
Pečlivě čtěte příbalovou informaci.
Léčivé přípravky k vnitřnímu užití.

-36 Kč

179
- Kč -

CLOTRIMAZOL AL, 100 MG
6 vaginálních tablet + aplikátor
509

• k léčbě kvasinkových
či plísňových infekcí pochvy
• pro ženy a dívky od 12 let

- Kč -

Volně prodejný lék k vaginálnímu užití
s obsahem clotrimazolu. Pečlivě čtěte
příbalový leták a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem.

%

399

119

-20 Kč

OLFEN NEO FORTE
20 mg/g gel 150 g
• ulevuje od intenzivní, náhle
vzniklé bolesti zad, svalů
a kloubů
V akci také: Voltaren Rapid 25 mg, 20 měkkých tobolek za 125 Kč 159 Kč
(-34 Kč), Voltaren léčivá náplast 140 mg, 5 ks za 319 Kč 399 Kč (-80 Kč)

Akce platí do 31. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob.

Pozorně si přečtěte příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Voltaren Forte 20 mg/g gel je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum diethylaminum.
Voltaren Rapid 25 mg měkké tobolky je léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje diclofenacum kalicum.
Voltaren 140 mg léčivá náplast je léčivý přípravek k vnějšímu použití. Obsahuje diclofenacum natricum.
PM-CZ-VOLT-22-00030

V akci také:
-80
Olfen, gel 100 g
za 159 Kč 199 Kč (-40 Kč)

Kč

399

319
- Kč -

Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci.
Olfen Neo Forte je léčivý přípravek k zevnímu použití.
Obsahuje účinnou látku diclofenacum diethylaminum.
Olfen, gel je léčivý přípravek k zevnímu použití,
obsahuje účinnou látku diclofenacum natricum.

99
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 9. DO 31. 10. 2022

ESPUMISAN® 40 MG

PANGROL®
20000 IU

100 měkkých tobolek
• přináší úlevu od nadýmání a plynatosti
• lze jej užívat dlouhodobě
• Espumisan® kapky jsou vhodné
pro všechny věkové kategorie,
tedy i kojence, děti a mladistvé

20 enterosolvetních tablet
Těžký žaludek a problémy
s trávením po jídle?
• tři trávicí enzymy podporují
trávení a vstřebávání jídla při problémech
s enzymy slinivky břišní
Pečlivě si pročtěte příbalový leták. Volně prodejný léčivý
přípravek Pangrol® 20000 IU obsahuje pancreatinum.
K vnitřnímu užití.

144

-25 Kč

119
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Volně prodejné léčivé
přípravky Espumisan® tobolky a Espumisan® perorální
kapky obsahují simetikon. K vnitřnímu užití.

RHINOSTAS 1 MG/ML
• nosní sprej s okamžitým účinkem na rýmu,
zmírnění a odstranění zduření nosní sliznice

V akci také: Iberogast, 20 ml za 189 Kč
220 Kč (-31 Kč), Iberogast 100 ml
za 529 Kč 619 Kč (-90 Kč)

85
- Kč -

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Iberogast
je léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Léčivý přípravek je složený z tekutých
extraktů různých částí bylin.
-60
CH-20220726-53

IBUPROFEN
400 MG GALMED
30 tablet
Účinné analgetikum ibuprofenum:
• zmírňuje bolest, tlumí zánět a snižuje teplotu
• při chřipkových a revmatických onemocněních, při migrénách

-14 Kč

69

55
- Kč -

NEO-ANGIN® BEZ CUKRU
• ulevuje od bolesti a škrábání v krku,
dezinfikuje ústní dutinu, potlačuje zánět
• pro dospělé a děti od 6 let
V akci také:
NEO-ANGIN® třešeň 24 pastilek za 159 Kč 179 Kč (-20 Kč),
NEO-ANGIN® šalvěj 24 pastilek za 159 Kč 179 Kč (-20 Kč)

Kč

379
- Kč -

ESSENTIALE®
300 MG
100 tvrdých tobolek
3 mechanizmy podpory funkce jater:
•
•
•
•

urychluje obnovu jaterních buněk
zlepšuje jejich funkci
podporuje jejich regeneraci
pro dospělé a dospívající od 12 let
(o hmotnosti cca. 43 kg)

435

-106 Kč

COLAFIT
179

-20 Kč

159
- Kč -

60 kostiček
• lyofilizovaný kolagen čistoty 99,9%
• v malých měkkých kostičkách
• pro snadné užívání
Doplněk stravy.
(1 kostička/6,32 Kč)

-80 Kč

459

379
- Kč -

FULTIUM® D3

PROSTAMOL® UNO
320 MG

800 IU měkké tobolky 90 ks

60 měkkých tobolek
• tradiční rostlinný lék na problémy
s močením způsobené zbytnělou prostatou
• nenarušuje sexuální funkce
• více informací na www.prostamoluno.cz
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Obsahuje serenoový extrakt.
K vnitřnímu užití, po vyloučení závažných příčin obtíží lékařem.
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku
je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

- Kč -

439

Čtěte pozorně příbalovou informaci a poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem. Essentiale je volně prodejný
léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje phospholipida sojae praeparata.

24 pastilek

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
NEO-ANGIN® bez cukru 1‚2 mg/0‚6 mg/5‚72 mg pastilky,
NEO-ANGIN® třešeň 1‚2 mg/0‚6 mg/5‚9 mg pastilky
a NEO-ANGIN® šalvěj 1‚2 mg/0‚6 mg/5‚9 mg pastilky
jsou lečivé přípravky k místnímu užití v ústech a krku.

159

Pocit plnosti? Bolest břicha nebo nadýmání?
Vyzkoušejte bylinný lék Iberogast.
Iberogast. Expert na Vaše zažívací potíže!

99

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje ibuprofenum.

-30 Kč

50 ml

V akci také: Rhinostas 1 mg/ml, 10 ml
za 79 Kč 99 Kč (-20 Kč)

-14 Kč

189

IBEROGAST®

10 ml + nosní inhalátor NAVÍC*

Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Léčivý přípravek k nosnímu podání s účinnou
látkou xylometazolin hydrochlorid.
*Za 0,01 Kč.

V akci také: Espumisan® 40 mg měkké
tobolky 50 za 85 Kč 105 Kč (-20 Kč),
Espumisan® 100 mg/ml, perorální kapky,
emulze,30 ml, za 129 Kč 159 Kč (-30 Kč), Espumisan® 100 mg/ml,
perorální kapky, emulze, 50 ml za 199 Kč 245 Kč (-46 Kč)

530

-71 Kč

459
- Kč -

• prevence nedostatku vitaminu D
u dospělých a dospívajících
(ve věku od 12 let)
• podpůrná léčba osteoporózy
u dospělých
Volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Obsahuje cholekalciferol (vitamín D3).
Přečtěte si pozorně příbalovou informaci.

179

-40 Kč

139
- Kč -

329
- Kč -

GS SUPERKY PROBIOTIKA

GS EXTRA STRONG
MULTIVITAMIN

60 + 20 kapslí
• unikátní komplex 9 odolných kmenů bakterií
• 21 mld. životaschopných mikroorganismů*
v denní dávce (2 kapsle)
• selen pro podporu imunity

60 + 60 tablet
• vyvážené složení STRONG KOMPLEX – extra dávka
vitaminu C, lutein, activin, echinacea
• extra silný, extra účinný

*Uvedené množství odpovídá okamžiku výroby.
V akci také: GS Superky probiotika 30 + 10 kapslí
za 239 Kč 287 Kč (-48 Kč) (1 kapsle/5,98 Kč)

496

V akci také: GS Extra Strong Multivitamin 50+,
90 + 30 tablet za 469 Kč 559 Kč (-90 Kč)

399

Doplňky stravy.
(1 kapsle/4,99 Kč)

-97 Kč

(1 tableta/3,91 Kč)

Doplňky stravy.
(1 tableta/3,58 Kč)

- Kč -

VITAMIN C 250 MG

-80 Kč

• přispívá k normální funkci imunitního systému,
ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normální
tvorbě kolagenu
• výborná chuť

105

-20 Kč

Doplňky stravy. (1 tableta/ 0,85 Kč)

85
- Kč -

• jedinečným způsobem zásobuje organismus
vitaminem C po celý den díky unikátní
TECHNOLOGII ČASOVÝCH PERLIČEK
• dobré vstřebávání
Doplňky stravy.
(1 kapsle/2,43 Kč)
* Za 0‚01 Kč.

417

-198 Kč

WALMARK BETA GLUKAN
PREMIUM 200 MG
60 tablet

299

249

100 + 10 kapslí
V akci také: B-komplex PREMIUM Galmed 100 tablet
za 135 kč 159 Kč (-24 Kč) (1 tableta/1,35 Kč),
B-Komplex forte Opti Galmed 20 tablet
za 49 Kč 59 Kč (-10 Kč) (1 tableta/2,45 Kč)
Doplňky stravy.(1 kapsle/1,32 Kč)

-24 Kč

169

145
- Kč -

MAGNESII LACTICI 0,5 GALMED

40 + 20 tobolek

100 tablet

• prvotřídní probiotikum s prebiotiky
• až 36 miliard a 10 kmenů živých kultur v denní dávce
• zinek, chrom a vitamin C
V akci atké: ForFit Lactofit 30 + 10 tobolek
za 239 Kč 289 Kč (-50 Kč) (1 tobolka/5,98 Kč),
ForFit Lactofit 10 tobolek za 89 Kč 109 Kč
(-20 Kč) (1 tobolka/8,90 kč)

• ověřená, dobře vstřebatelná forma hořčíku
• vhodný i pro těhotné a kojící
• obsahuje 500 mg laktátu hořčíku v 1 tabletě

409

-60 Kč

349
- Kč -

HERBOFITKY
S ISLANDSKÝM LIŠEJNÍKEM
36 ks
• chutné pastilky zklidňující krk a hlasivky
• přírodní složení, 3 druhy: s islandským lišejníkem
nebo jitrocelem a mateřídouškou nebo se šalvějí
V akci také: další druhy od 45 Kč

99

-14 Kč

- Kč -

B-KOMPLEX FORTE GALMED

- Kč -

FORFIT LACTOFIT

Doplňky stravy.
(1 ks/2,36 Kč)

219

• kompletní spektrum vitamínů B v jedné kapslí a provedení forte

• vysoká dávka beta glukanu z kvasinek Saccharomyces
cerevisiae v čisotě min. 70 %
• obohaceno o vitamin C, šípek a černý bez

Doplňky stravy.
(1 tobolka/5,82 Kč)

- Kč -

60 + 30 kapslí NAVÍC*

V akci také: Vitamin C 250 mg 30 tablet
za 35 Kč 39 Kč (-4 Kč) (1 tableta/1,17 Kč),
Moje lékárna Vitamin C 250 mg 120 tablet
za 99 Kč 105 Kč (6 Kč) (1 tableta/0,83 Kč)

-50 Kč

429

CETEBE® VITAMIN C 500 MG
s postupným uvolňováním

100 tablet

Doplněk stravy.
(1 tableta/4,15 Kč)

509

85
- Kč -

V akci také: Magnesii lactici 0,5
Galmed, 50 tablet za 69 Kč
79 Kč (-10 Kč) (1 tableta/1,38 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tableta/1,15 Kč)

-20 Kč

135

115
- Kč -

VITAMIN C 500 MG
SE ŠÍPKY GALMED
100 tablet
• podpora imunity
• postupné uvolňování
V akci také: Vitamin C lipozomální
Forte 500 mg Galmed 60 + 15 kapslí
za 379 Kč 439 Kč (-60 Kč) (1 kapsle/5,05 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tableta/1,09 Kč)

-20 Kč

129

109
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 9. DO 31. 10. 2022

MOJE LÉKÁRNA VITAMÍN
D3 400 IU KAPKY 10 ML

MOJE LÉKÁRNA
CERUTIN

MOJE LÉKÁRNA
VITAMIN C 1000 MG

2 ks + kojenecká
lžička NAVÍC*

50 tablet

20 šumivých tablet, citron

• přispívá ke tvorbě kolagenu pro normální
funkci krevních cév

• přípravek se užívá při nedostatku
vitaminu C v organismu
(infekční onemocnění, těhotenství)
• vitamin C napomáhá udržet
normální funkci imunitního systému

• imunita, kosti, zuby, svaly
V akci také: Moje lékárna
Vitamín D3 400 IU kapky
10 ml za 119 Kč 149 Kč (-30 Kč)
Doplňky stravy.
*Za 0,01 Kč.
**Za 2 ks + lžička
v hodnotě 50 Kč*

-83 Kč

79

-20 Kč

352 .

269**

59
- Kč -

V akci také: Moje lékárna Varilex 60 tablet
za 179 Kč 229 Kč (-50 Kč) (1 tableta/2,98 Kč)

- Kč - .

V akci také: Moje lékárna vitamin
C 500 mg pomeranč, 20 šumivých
tablet za 55 Kč 72 Kč
(-17 Kč) (1 tableta/2,75 Kč)
Doplňky stravy.
(1 tableta/3,25 Kč)

-19 Kč

MAGNE B6® FORTE

50 ks želé multivitaminů

50 tablet

• želé multivitaminy pro děti s příchutí
černého bezu, obsahující komplex
11 vitamínu a minerálů pro podporu
zdravé imunity dětí nejen v sychravém
počasí. S vysokým obsahem vitaminů D a C,
s přírodními barvivy a aroma.

• osvědčená kombinace hořčíku a vitamínu B6
• efektivní doplnění hořčíku na podporu
psychiky, nervů a energie
Doplněk stravy.
(1 tableta/3,78 Kč)

-26 Kč

195

V akci také: Vibovit Dino, 50 ks želé multivitaminů
za 159 Kč 185 Kč (-26 Kč) (1 multivitamin/3,18 Kč),
Vibovit Farma, 50 ks želé multivitaminů za 159 Kč
185 Kč (-26 Kč) (1 multivitamin/3,18 Kč)

-30 Kč

Doplňky stravy. Neslouží jako náhrada pestré a vyvážené stravy.
(1 multivitamin/3,30 Kč)

165
- Kč -

SUNAR® PREMIUM 2, 3, 4
700 g

V akci také:
Sunar® Complex 2, 3, 4, 5, 600 g
za 269 Kč 299 Kč (-30 Kč)

65
- Kč -

Doplňky stravy. (1 tableta/1,18 Kč)

VIBOVIT IMUNITY

• naše nejlepší receptura
• z plnotučného mléka
• bez palmového oleje

84

189
- Kč -

BIOGAIA PROTECTIS
KAPKY S VIT. D
10 ml

449

• PRO PODPORU IMUNITY.
• 10 µg vitamínu D v denní dávce. Patentovaný kmen živých
bakterií Lactobacillus reuteri Protectis.
• vhodné pro dlouhodobé užívání.

- Kč -

V akci také: BioGaia ProTectis 30 tablet s vit. D pro dopělé,
děti od 12 let, těhotné a kojící ženy za 319 Kč
359 Kč (−40 Kč)

389

-60 Kč

215

Doplňky stravy.

Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Kojenecká výživa by měla být podávána pouze na základě
doporučení lékaře. Potravina pro zvláštní výživu. Akce se nevztahuje na počáteční a speciální mléka.
Způsob přípravy, dávkování a další informace o výrobcích najdete na obalu nebo www.sunar.cz

669

-80 Kč

589
- Kč -

BEPANTHEN BABY
100 g

NOVINKA

TENA® LADY
SLIM EXTRA
10 ks

95

• nové vložky pro ženy se středním únikem moči
• s unikátní InstaDryTM zónou
pro okamžitou absorpci
Pozorně si přečtěte informace
na obalu. Zdravotnický prostředek.

-10 Kč

85

339

V akci také: Bepanthne Baby 30 g
za 105 Kč 119 Kč (-14 Kč)
Kosmetické přípravky. CH−20220209−119

-50 Kč

- Kč -

JUNIOR-ANGIN PASTILKY

SUDOCREM® MULTI-EXPERT
125 g
Ochranný krém pro podporu léčby a prevence:
• plenkové dermatitidy
• odřenin a podrážděné pokožky
Čtěte pečlivě návod k použítí.
Sudocrem MULTI-EXPERT
je zdravotnický prostředek.

• klinicky ověřeno:
pomáhá chránit zadeček
před vznikem opruzenin
• vhodný pro péči o bradavky
při kojení a o suchou pokožku

-30 Kč

179

149
- Kč -

24 pastilek
• pastilky s jahodovou příchutí pro děti od 4 let
• díky islandskému lišejníku ulevují od bolesti v krku
• zklidňují podrážděné sliznice působí
antisepticky v ústní dutině
V akci také: Junior-angin sirup pro děti 100 ml
za 199 Kč 219 Kč (−20 Kč), Junior-angin
lízátka proti bolesti krku 8 ks
za 155 Kč 169 Kč (-14 Kč)
Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

-20 Kč

189

169
- Kč -

289
- Kč -

AKČNÍ NABÍDKA OD 10. 9. DO 31. 10. 2022

DIAMIZIN GURMAR

EXALLER®

150 kapslí

75 ml
•
•
•
•

přípravek při léčbě a prevenci alergie na roztoče
eliminuje 99 % roztočů
100 % přírodní
výsledky ověřené v praxi

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnický prostředek.

• přispívá k udržení normální hladiny cukru v krvi¹
• snižuje chuť na sladkosti, čímž přispívá
k redukci váhy¹

409

349

-60 Kč

601

V akci také: DIAMizin Gurmar, 50 kapslí
za 239 Kč 279 Kč (-40 Kč) (1 kapsle/4,78 Kč)

- Kč -

Doplňky stravy.
1
Gymnema sylvestre
(1 kapsle/3,39 Kč)

ENDWARTS® ORIGINAL

509

-92 Kč

- Kč -

PARANIT EXTRA SILNÝ
ŠAMPON + HŘEBEN

5 ml roztok k odstranění bradavic
• unikátní prostředky pro odstranění bradavic
na rukou a chodidlech
• Freeze: zmrazení oxidem dusným
• Original a Pen: vysoušení kyselinou mravenčí

100 ml
309

V akci také: EndWarts® PEN 3 ml pero k odstranění bradavic
za 349 Kč 429 Kč (-80 Kč), EndWarts® FREEZE 7‚5 g
kryoterapie bradavic za 499 Kč 625 Kč (-126 Kč)

249

- Kč EndWarts® Original, EndWarts Pen, EndWarts® Freeze
-60 Kč
jsou zdravotnické prostředky. Před jejich použitím
si pečlivě pročtěte návod k použití.
Číslo notifikované osoby: 0459 (EndWarts Freeze), 0546 (EndWarts Pen, EndWarts Original).

• odstraní vši do 5 minut
• chrání před opakovanou nákazou až 72 h

379

V akci také: ostatní druhy Paranitu od 299 Kč
Před použitím si přečtěte
příbalovou informaci.
Zdravotnické prostředky.

-50 Kč

329
- Kč -

OCUTEIN® SENSITIVE PLUS
TEREZIA ČERNÝ ČESNEK

oční kapky, 15 ml
• poskytuje okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči
• vhodné pro citlivé oči
• lze aplikovat na kontaktní čočky

60 kapslí
• česnek pomáhá regulovat hladinu cholesterolu
a lipidů v krvi
• podporuje imunitu
• bez zápachu a palčivé chuti
• nedráždí sliznice zažívacího ústrojí

V akci také: OCUTEIN® SENSITIVE roztok na kontaktní čočky
360 ml za 229 Kč 270 Kč (-41 Kč), OCUTEIN® SENSITIVE
oční voda 50 ml za 119 Kč 143 Kč (-24 Kč),
OCUTEIN® SENSIGEL hydratační oční gel 15 ml
za 255 Kč 299 Kč (-44 Kč)

V akci také: TEREZIA Černý česnek, 30 kapslí
za 189 Kč 249 Kč (-60 Kč) (1 kapsle/6,30 Kč)
Doplňky stravy.
(1 kapsle/5,98 Kč)

439

-80 Kč

VIROSTOP

359
- Kč -

30 ml, ústní sprej

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

-24 Kč

239

215
- Kč -

90 kapslí

HYAL-DROP® MULTI
OČNÍ KAPKY 2.0

V akci také:
Artelac TripleAction 10 ml
za 279 Kč 349 Kč (-70 Kč)
Zdravotnické prostředky,
pečlivě čtěte návod k použití.
ČNO 0483.

259

-50 Kč

209

VITAL PROTEINS
COLLAGEN PEPTIDES

- Kč -

NOVINKA

284 g

• vitamin D přispívá k normální funkci
imunitního systému, svalů, kostí a zubů
• umožňuje správné vstřebávání
a ukládání vápníku a fosforu
V akci také: Moje lékárna Vitamin D3 2000 IU
60 + 20 tablet za 149 Kč 169 Kč (-20 Kč)
(1 tableta/1,87 Kč)

www.mojelekarna.cz

- Kč -

Účinná pomoc pro podrážděné a unavené oči
• použitelnost 6 měsíců po otevření
• bez konzervantů, vhodný i pro velmi citlivé oči

VITAMIN D3 2000 IU GALMED

Doplňky stravy.
(1 kapsle/1,88 Kč)

169

-29 Kč

10 ml

• ústní a nosní spreje VIROSTOP poskytují ochranu
proti COVID−19, chřipce a nachlazení
• při nemoci účinně zmírňují příznaky
• kombinace ústního a nosního spreje VIROSTOP
zajišťuje komplexní ochranu horních dýchacích cest
V akci také: Virostop nosní sprej 20 ml za 195 Kč
219 Kč (-24 Kč), Virostop pastilky 50 ks,
za 299 Kč 349 Kč (-50 Kč)

Čtěte pečlivě návod k použití.
Zdravotnické prostředky.

198

-30 Kč

199

169
- Kč -

• podpoří mladistvý vzhled, obsahují 20 g
vysoce kvalitního kolagenu na porci
• jsou bez chuti a zápachu a výborně se
rozpouští v jakémkoliv teplém
i studeném nápoji
V akci také: Vital Proteins Marine
Collagen 221 g za 699 Kč
779 Kč (-80 Kč)
Doplňky stravy.

-60 Kč

599

539
- Kč -

Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč včetně DPH. Nabídka platí od 10. 9. do 31. 10. 2022 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.

POSÍLENÍ IMUNITY SE VÁM VYPLATÍ
IMUGAL je prémiový produkt pro podporu imunity koncipovaný v česko-kanadské spolupráci. Obsahuje vědecky
ověřené zdroje vitamínu D a selenu z kvasinek Saccharomyces cerevisiae, jež příslušné formy vitamínu D a selenu
přirozenou cestou vytvářejí, dále chelátovou formu zinku,
vitamín C, betaglukany z hlívy ústřičné a celou řadu vitamínů a minerálů obsažených v kvasinkách. Doporučuje se užívat kontinuálně po dobu dvou měsíců.
Vědeckým garantem tohoto produktu je
doc. PharmDr. Ing. Tomáš Vontor, CSc.
• vitamín D v unikátním komplexu Lalmin® Vita D s vynikající
biodostupností a stabilitou v čase
• chelátová forma zinku bisglycinát s výbornou
biodostupností
• selen transformovaný kvasinkami Saccharomyces
cerevisiae na jeho přirozenou formu L(+)selenomethionin
v unikátním komplexu Lalmin® Se2000
• betaglukany získané ze dvou přírodních zdrojů – kvasinek
Saccharomyces cerevisiae a hlívy ústřičné
• nezbytný vitamín C
• vitamíny a stopové prvky

ZVLÁŠTĚ
ÚČINNÉ POSÍLENÍ
IMUNITY
Speciální, prémiová forma vitamínu C s lipozomálním
vstřebáváním, která zajišťuje vysokou biodostupnost
vitamínu C pro buňky tkání těla. Lipozomy jsou
partikule složené z dvojvrstvy lipidů, které váží
vitamin C. Slouží jako vehikulum, které efektivně
a cíleně dopraví vitamin C do tkání organizmu.
Díky lipozomům dochází k postupnému vstřebávání
a vytvoření vysoké hladiny vitamínu C v organizmu,
přitom je tato forma zároveň velmi šetrná
k žaludku a ledvinám.
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Otužováním k lepší imunitě
Otužování je přirozenou, časově a finančně nenáročnou cestou, jak posílit imunitu
a upevnit svou fyzickou i psychickou zdatnost a vůli. První pozitivní účinky na svém těle
pocítíte velmi brzy a pravidelné vystavování chladu se pro vás skoro jistě stane
životním stylem, bez kterého už nebudete chtít být.
Otužování má hned několik pozitivních
účinků na lidské zdraví, a snad žádné vedlejší. Skvělý vliv na imunitu má
díky tomu, že zvyšuje množství bílých
krvinek (leukocytů) a proteinů zvaných
cytokiny, což jsou látky, které jsou pro
silnou imunitu důležité. Tělo začne při
vystavení se chladu produkovat endorfiny a adrenalin, tudíž se po otužování
cítíme skvěle i psychicky.
Otužování také zrychluje metabolismus, takže pomáhá s odbouráváním
tuků v těle. Díky rozšíření cév ve studené vodě se rozproudí krev, a tím se
sníží vysoký krevní tlak. Otužování navíc zvyšuje odolnost vůči vlivu chladného počasí, zlepšuje spánek a mírní
deprese. Nejen ženy pak jistě ocení, že

2
min

12

hodin

se vystavením chladu v těle rozproudí
i lymfatický systém, což zlepšuje vzhled
pokožky a pomůže s celulitidou.

JAK ZAČÍT S OTUŽOVÁNÍM?
Velmi důležité je začínat pozvolna
a postupně, zato pravidelně. Vždy při
tom berte ohled na svůj zdravotní stav
a bezpečnost. Otužování celkově není
vhodné například pro osoby trpící kardiovaskulárními chorobami, epilepsií,
záchvaty paniky, onemocněním ledvin
a močového měchýře.

MOŽNOSTI OTUŽOVÁNÍ:

Vzduchem – v zimě doma nepřetápějte, oblékejte se spíše méně, ale chytřeji (vrstvěte), můžete se na chvíli projít

venku ve sněhu bosí nebo jen v šortkách a tričku.
Vodou – nejjednodušší je začít doma
ve sprše. Sprchujte si pozvolna například jen končetiny a obličej a postupně
teplotu snižujte. Nejúčinnější je sprchování studenou vodou ráno, poté je třeba
se co nejrychleji zahřát – nejlépe cvičením. Plavání v ledové vodě již představuje vyšší level a je třeba na něj tělo
i mysl nejprve řádně připravit a dobře
se informovat, proto si před takovýmto
otužováním zjistěte dostatek potřebných informací.
S nácvikem otužování pomůže i saunování, které má samo o sobě skvělé účinky na posílení imunity.
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Pomocníci
při odvykání kouření

CVIČENÍ

TELEFONICKÉ PORADENSTVÍ

SMS MÍSTO CIGARETY

Fyzické cvičení nebo jóga jako doplňková
intervence v plánu léčby odvykání tabáku byly zahrnuty do dvou studií v Koreji
a USA. Nutné je cvičení jógy s relaxací
alespoň hodinu denně.

Jedná se o telefonické poradenství
k dosažení určité míry odvykání tabáku. Vyškolený pracovník centra pomáhá
volajícím vypracovat a dodržovat plán
odvykání kouření. Pracovník ve spolupráci se zájemcem stanoví datum, kdy
volající skončí s kouřením a na základě
toho stanoví termíny telefonických konzultací, při kterých zjistí, jak se mu daří
dosahovat dílčích cílů. V Česku se jedná o Národní linku pro odvykání kouření
(telefonní číslo 800 350 000).

Určitý počet textových zpráv je zaslán na
mobilní telefon zájemce mezi následnými
poradenskými sezeními s cílem připomenout a povzbudit dotyčného k odvykání
kouření. Ve Velké Británii se tento způsob
motivace velmi osvědčil.

Výsledkem bylo, že 53,2 % účastníků ze
studie v USA úspěšně přestalo kouřit nepřetržitě po dobu 3 měsíců díky cvičení
jógy. Následný výzkum odhalil, že účastníci jógy měli o 37 % větší šanci dosáhnout abstinence.

APLIKACE PRO CHYTRÉ TELEFONY
Je vhodné též využít aplikace pro chytré telefony, které zahrnují pomoc při
odvykání kouření, udržování abstinence
a prevenci relapsu. V České republice je
možné stáhnout aplikace QuitNow, Přestat kouřit, Nekuřte 30 dní Challenge
a mnohé další.
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Zinek jako zásadní mikroelement
pro funkci imunitního systému
a jeho postavení v prevenci a léčbě
akutních respiračních infekcí
Současné období je poznamenané velmi aktuálním onemocněním COVID‑19. Důraz na zodpovědnost za svoje zdraví je součástí zdravotního chování každého jedince. V souvislosti s probíhající
pandemií nového koronaviru SARS-CoV-2 vzrostl zájem o přípravky na posílení imunity.
Významnou roli v imunitním systému
hraje zinek (Zn). Zinek je po železe
druhým nejhojnějším stopovým prvkem v lidském těle a základní složkou struktury a funkce bílkovin. Zinek
představuje esenciální mikroelement
s mnohačetnými biologickými účinky.
Zinek má komplexní imunomodulační
účinky a hraje důležitou roli v ovlivnění
jak nespecifické, tak i specifické imunity. Podílí se na integritě epiteliálních
bariér, ovlivňuje proliferaci, diferenciaci
a maturaci leukocytů a lymfocytů, stimuluje tvorbu interferonu α a příznivě
moduluje zánětlivou odpověď.
Vzhledem k faktu, že náš organismus
nedisponuje speciálním úložištěm udržujícím zinek v dostatečném množství,
podléhá zinek velkému metabolickému
obratu, a proto je jeho přiměřený denní příjem nutný pro rozvinutí a udržení
všech jeho biologických účinků. S ohledem na vysokou prevalenci nedostatku zinku v populaci je jeho nedostatek
chápán jako významný problém. Jedinci
se sníženou hladinou zinku jsou mimo
jiné náchylnější k respiračním onemocněním. Respirační infekce se řadí mezi

Nízké hladiny zinku jsou
spojeny s vyšším výskytem
respiračních infekcí s následnými socioekonomickými
důsledky, dostatečná suplementace tohoto mikroelementu tato rizika snižuje.

nejčastější a nejrozšířenější infekce a prakticky nenajdeme jedince,
který by s nimi
neměl zkušenosti.
Nízké hladiny zinku jsou spojeny s vyšším výskytem respiračních infekcí s následnými socioekonomickými důsledky,
dostatečná suplementace tohoto mikroelementu tato rizika snižuje.
Ukázalo se, že zinek má významný efekt
na virové infekce prostřednictvím modulace vstupu virových částic, ovlivněním jejich fúze, replikace a translace.
Adekvátní hladina zinku může také snížit riziko následné bakteriální koinfekce
u akutních respiračních virových infekcí.
Je prokázáno, že suplementace zinku
zkracuje a ovlivňuje tíži symptomů
u nachlazení. Tato léčebná strategie
má být zahájena v průběhu prvních
prodromálních stádií respirační infekce
(během 12–24 hodin). Zinek lze použít
i v rámci preventivní strategie. Je pro-

kázáno, že dlouhodobá suplementace
zinku působí preventivně před vznikem akutních respiračních infekcí,
a to ve všech věkových kategoriích.
V lékárnách dostupný registrovaný volně prodejný léčivý přípravek obsahující
zinek je indikován na ovlivnění imunitní
funkce při stavech zvýšené náchylnosti k infekcím a při stavech nachlazení.
Lékárna má v případě pacientů s onemocněním dýchacích cest plnit funkci
pracoviště, které na jedné straně poradí
se samoléčbou při nezávažných projevech onemocnění a na druhé straně
rozezná závažné onemocnění dýchacích
cest, které je nutné léčit pod lékařským
dohledem.
PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.
Ústav farmakologie a toxikologie
Farmaceutická fakulta
Masarykova univerzita, Brno

Zdroje: Jeseňák M. Zinok a imunitný systém, Súč Klin Pr 2017; 2: 24–28.
Skalny AV, Rink L, Ajsuvakova OP, Aschner M, Gritsenko VA, Alekseenko S , Svistunov AA, Petrakis D, Spandidos DA, Aaseth J, Aaseth J,
et al: Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID‑19 (Review). Int J Mol Med 46: 17-26, 2020 | Singh M, Das RR. Zinc for the common cold.
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 6. Art. No.: CD001364.
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Jak posílit imunitu na podzim
a zbavit se únavy?
Doplňte si vitamíny a minerály
Podzim je za rohem a kromě krásně zbarveného listí stromů a často nepředvídatelného
počasí s ním přichází také období chřipek a nachlazení, zvýšené únavy a stresu.
Podpořte svou imunitu, doplňte chybějící energii a udržte ve zdraví své srdce a cévy tím,
že si dopřejete dostatečnou dávku chybějících vitamínů a minerálů.
Které vitamíny a minerály jsou na podzim nejvhodnější?
Na obranyschopnost našeho organismu
má vliv nespočet věcí. Mezi důležité vitamíny a minerály na její posílení patří
například vitamín C, zinek a vitamín D3.
Vitamín C je životu nezbytný vitamín,
který přispívá k normální funkci imunitního systému, a to i během intenzivního fyzického výkonu a po něm. Snižuje
míru únavy a vyčerpání a pomáhá k normální tvorbě kolagenu, který má vliv na
funkci krevních cév, nervového systému,
kostí, chrupavek, dásní, kůže a zubů.
Vitamín C také chrání buňky před oxidativním stresem, zvyšuje vstřebávání železa z potravy a urychluje hojení
ran. Obzvlášť důležitý je v období růstu,
v těhotenství a při kojení, při sportu,
namáhavé práci, během infekčních onemocnění, v rekonvalescenci, po operacích
Pokud hledáte extra
nebo ve stáří.
silný
doplněk na podporu
Pokud hledáte extra
imunity s postupným
silný doplněk na podporu imunity s pouvolňováním, je skvělou volZinek je důlestupným uvolňováním,
bou Vitamín C 1000 mg
žitý nejen pro
je skvělou volbou Vise šípky nebo Vitamin C
imunitu,
ale
tamín C 1000 mg se
Retard 500 mg.
také pro krásšípky nebo Vitamin C
nou pleť, vlasy
Retard 500 mg. Pod
značkou Moje lékárna najdete kromě a nehty. Je ale důležitý také pro nortěchto dvou suplementů také šumi- mální syntézu proteinů, metabolismus
vé tablety s pomerančovou příchutí sacharidů a udržení hladiny testosteroa obsahem vitamínu C 500 mg. Stálicí nu. Svou denní dávku tohoto minerálu
mezi doplňky s vitamínem C je také ob- můžete doplnit třeba doplňkem stravy
Moje lékárna Zinek 15 mg.
líbený Celaskon.
Vitamín D je v tématu posílení imunity hojně skloňovaný. Kromě toho
podporuje vstřebávání vápníku a fosforu v těle, čímž přispívá k normální
funkci svalů, kostí a zubů. Na podzim,
kdy postupně ubývá času, který trávíme na slunci, je jeho užívání obzvlášť

doporučené. Doplňovat by ho ale měly
celoročně i starší osoby, ženy v menopauze a obézní lidé. Pořádnou dávku
vám do těla dodá Moje lékárna Vitamín D3 2000 IU ve výhodném balení
60+20 tablet zdarma nebo Vigantolvit
D3 2000 IU.
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Možná se vám ale nechce užívat hned
několik různých tablet každý den. Na
trhu najdete i množství produktů, které
kombinují vitamíny a minerály tak, aby
imunitu posílily co nejefektivněji v jedné tabletě. Mezi takové patří například
Imugal Galmed, který kromě vitamínu
C a D obsahuje selen, chelátovou formu zinku, betaglukany z hlívy ústřičné
a mnoho dalších vitamínů a minerálů,
které přirozeně vytvářejí kvasinky Saccharomyces cerevisiae.

ÚNAVA A VYČERPÁNÍ
Pochmurné počasí, oslabená imunita a návrat do ostřejšího pracovního režimu po letních dovolených
se u mnohých může projevit únavou
a vyčerpáním. Proti únavě však lze
bojovat, a to například doplňováním
hladiny hořčíku. Optimální je hořčík
kombinovat s vitamínem B6, který
zrychluje jeho vstřebávání. Hořčík přispívá také k normální funkci nervové
soustavy. Vyzkoušet můžete například Magnesium B6 Forte, které teď
v Mojí lékárně seženete ve výhodném
balení 100 + 20 tablet zdarma.

Účinným suplementem jsou také cucavé
tablety Preventan Clasic + Vitamin C.
Kromě vitamínu C, o jehož účincích na
imunitu jsme psali výše, obsahuje také
aktivní látku ProteQuine®, kterou tvoří
aminokyseliny, oligopeptidy a nukleotidy. Dětem chutnají a imunitu posílí
cucavé tablety Preventan Junior Komplex D3 400 IU s jahodovou příchutí.
Kromě aktivní látky ProteQuine® a vitamínu C jsou obohacené o vitamín
D3, zinek, vápník a hořčík. Tyto tablety

neobsahují žádný cukr, ten je zde nahrazen stévií, proto jsou vhodné i pro
diabetiky.

ZDRAVÉ SRDCE A CÉVY
Příznivý účinek pro správnou funkci srdce, mozku a zraku mají nenasycené Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA. Omega-3 patří mezi
esenciální mastné kyseliny, které si naše tělo neumí vytvořit samo,
a proto je musí získávat ze stravy. Bohatým zdrojem jsou tučné
mořské ryby. Málokdo ale opravdu konzumuje tři porce takových
ryb za týden, jako je doporučováno, proto je často vhodné doplňovat Omega-3 pomocí doplňků stravy. Tyto dvě kyseliny společně
s vitamínem D, vitamínem K přispívajícím k normální srážlivosti krve
a vitamínem E působícím proti oxidačnímu stresu buněk obsahuje
přípravek Venocor.
Pokud vám v těchto doplňcích stravy vadí rybí pachuť, nezoufejte. Bez
rybí vůně a chuti, zato obohacený o vitamín E ve formě D-alfa tokoferolu jsou například tobolky Omega-3 rybí olej forte Galmed a Walmark Omega-3 rybí olej FORTE 1000 mg. Jedná se o vysoce čištěné
rybí oleje z ryb s krátkým životním cyklem (nízké riziko kumulace těžkých kovů), lovených na volném moři v ekologicky čistých oblastech.

Novinka

WALMARK
Beta Glukan 200 mg
Výrobek prémiové kvality s přírodními beta glukany z kvasinek

AKUTNÍ PODPORA IMUNITY
A DÝCHACÍCH CEST*
* Díky ingrediencím přírodního původu, jako jsou extrakt z šípku, extrakt z černého bezu a vitamin C.

VHODNÝ ZEJMÉNA V OBDOBÍ SE ZVÝŠENÝM
VÝSKYTEM RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ.
BETA GLUKANY VE VYSOKÉ ČISTOTĚ
MINIMÁLNĚ 70 %
VYRÁBÍ SE Z BUNĚČNÝCH STĚN
KVASINEK Saccharomyces cerevisiae
VYSOKÁ DÁVKA BETA GLUKANU,
ŠÍPKU A VITAMINU C
SLOŽENÍ OBOHACENO
O EXTRAKT Z PLODŮ
ČERNÉHO BEZU

Doplněk stravy

• Šípek, černý bez a vitamin C pomáhají podpořit imunitní systém
• Šípek a černý bez přispívají k respiračnímu zdraví
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Pupalka a její zdravotní přínosy
Pupalka dvouletá je pohledná, žlutě kvetoucí rostlinka připomínající svými květy
diviznu. Roste planě a lze si ji bez problémů vypěstovat na vlastní zahrádce. Je
známa z lidového léčitelství. Její chutný
a výživný kořen lze použít jako koření
nebo přísadu do salátů. Odvar z listů
se využíval proti průjmům, přiložené
spařené listy se přikládaly na ekzémy
a vředy. Snad nejcennější jsou pupalková semena a olej z nich, vylisovaný za
studena. Pupalkový olej je bohatý zdroj
omega-6 esenciálních mastných kyselin,
obsahuje také alifatické alkoholy, polyfenoly a steroly. Pupalkový olej má extrémně vysoký obsah kyseliny linolové
(LA) a kyseliny γ-linolenové (GLA), které
mohou přispívat ke správnému fungování lidských tkání, protože jsou prekurzory látek zvaných eikosanoidy, vedoucí
k tlumení zánětu a bolesti.
Příznivé účinky pupalkového oleje byly
prokázány při atopické dermatitidě,
lupénce (psoriáze), Sjögrenově syn-

dromu, astmatu a v některých případech protinádorové terapie.
Použití při atopickém ekzému je dobře
známé již z lidového léčitelství, nicméně
i klinické studie příznivé účinky potvrzují. Zajímavý výsledek přinesla dlouhodobá, dvojitě slepá studie hodnotící
účinek pupalkového oleje na atopickou
dermatitidu u dětí*. Ambulantní léčba
trvala po dobu 5 měsíců: skupina 25 pacientů užívala 500 mg pupalkového oleje denně a druhá skupina 25 pacientů
placebo ve formě slunečnicového oleje.
S předem navrženým skórovacím systémem byly hodnoceny rozsah, intenzita,
svědění a suchost kůže při ekzému na

začátku, a následně při měsíčních návštěvách. Na konci pátého měsíce došlo ke zlepšení u 24 (96 %) pacientů ve
skupině s pupalkovým olejem a osmi
(32 %) pacientů ve skupině s placebem.
Mezi těmito dvěma skupinami byl tedy
výrazný rozdíl ve výsledku léčby. Žádný
pacient nezaznamenal významný nepříznivý účinek.
Snad nejčastěji je pupalkový olej používán při předmenstruačním a menstruačním diskomfortu u žen, zejména v souvislosti s bolestí prsou.
V této oblasti byla provedena analýza
řady klinických studií a testů s rozdílnými výsledky a závěrem, že se účinek
zvláště neliší od použití lokálních léků
ze skupiny nesteroidních antiflogistik
(např. ibuprofen či diclofenac), ale ani
od placeba.** Potíže při menstruaci jsou,
jak známo, velmi individuální a individuálně mohou působit i prostředky tlumící diskomfort. Proto mnohé ženy na
pupalkový olej nedají dopustit.

Zdroje: *https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3048952/ A long-term study on the use of evening primrose oil (Efamol) in atopic children
**https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34200727/ a dále https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20000302/ a https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30110920/
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Regulace metabolických funkcí
Komfort před a při menstruaci
Normální činnost kardiovaskulárního systému
Podpora imunity
Normální stav pokožky
Standardizovaný obsah mastných kyselin GLA
a kyseliny linolové
Antioxidační účinky vitamínu E

N

•
•
•
•
•
•

doplněk stravy

PUPALKA FORTE S VITAMÍNEM E
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Křížovka o 3 balíčky

Pro posílení imunity | Pro posílení energie | Pro posílení paměti
Správné řešení tajenky pošlete nejpozději do 20. 10. 2022 na e-mail:
soutez@mojelekarna.cz (do předmětu e-mailu napište „Magazín ML – tajenka“),
nebo poštou na adresu redakce: Czechiapharm Print s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava.
Zasláním tajenky dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely.
Vylosovaní výherci budou zveřejněni v příštím čísle magazínu Moje lékárna.
Pro posílení imunity – Vita C Strong , Lacto Seven Strong, D-Max 1200IU
Pro posílení energie – Magnex Citrate 375 mg +B6 Chew, Cofi Tabs, Lactoseven
Original Pro posílení paměti – Vita B12, Vita C Original, LactoSeven Chew

KAŽDÁ ODPOVĚĎ VYHRÁVÁ SLEVU 100 Kč na nákup v e-shopu mojelekarna.cz

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA – Křížovka: Irena Ručková – Raškovice, Zdeněk Kalaš – Bechyně, Lukáš Jaroš – Žďár nad Sázavou,
Soutěž: Jan Novotný – Benešov, Magda Novotná – Brno, Zuzana Frömlová – Bechyně
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Soutěž o 3 balíčky
na podporu imunity:
Imugal + ML vitamin C citron
+ ML vitamin C pomeranč

SOUTĚŽNÍ
OTÁZKA:
Mezi buňky našeho imunitního
systému, které v těle pomáhají
vyhledávat a zabíjet cizorodé
mikroorganismy, jako jsou patogenní
bakterie a viry, patří:
a) laktobacily
b) makrofágy
c) pepsiny

Správné řešení soutěžní otázky pošlete nejpozději do 20. 10. 2022 na e-mail: soutez@mojelekarna.cz (do předmětu e-mailu napište
„Magazín ML – soutěž“), nebo poštou na adresu redakce: Czechiapharm Print s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava. Zasláním odpovědi dáváte souhlas
se zpracováním svých údajů pro marketingové účely. Vylosovaní výherci budou zveřejněni v příštím čísle magazínu Moje lékárna.

Vitamin D3 400 IU kapky 10 ml
pro děti od 1 měsíce věku

IMUNITA – KOSTI – ZUBY – SVALY

