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

• s postupným uvolňováním Vitaminu C
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ČTENÁŘI, 

nevím, jak vy, ale já se 
už nemůžu dočkat ja-
ra a chvíle, kdy vyjdu 
z domu a ve vzduchu 
ucítím pravou jarní svě-
žest. Sice zima nebyla 
letos nijak extrémně kru-
tá, ale i tak budu rád, až 
ze skříně vytáhnu lehčí 
oblečení. A až se ještě 
oteplí o trochu víc, oprá-
ším cyklistické náčiní. 
Na jaře nás čeká nejen 
jarní úklid před Veliko-
nocemi, měli bychom za-
čít také s pomyslným 
jarním úklidem organis-
mu, abychom se co nejefektivněji vyhnuli obávané jarní 
únavě a v létě se pak cítili svěží a plní sil – zbavit se 
nashromážděných kil a nezdravých věcí, které jsme na-
brali přes zimu. Také proto jsme vám připravili návod na 
detoxikaci organismu a lehkou změnu jídelníčku, v němž 
využijete zdravou jarní zeleninu. Když to vše doplníte 
pohybem, ať už na čerstvém vzduchu venku při procház-
ce, nebo někde v tělocvičně, kam můžete vyrazit třeba na 
Pilates, který je vhodný skoro pro každého, budete na 
nadcházející jaro a léto výborně připraveni.

A nejen to, ale i spoustu dalších inspirujících věcí se do-
čtete v novém čísle časopisu MojeLékárna. Třeba Vám 
pomůže se zase o kousek přiblížit zdravějšímu životnímu 
stylu!

Přeji Vám krásný příchod jara a poklidné Velikonoce!
Mgr. Karel Šlegr
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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.

pexeso.indd   4�5 18.9.2013   16�24�03

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

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

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

Úvod k článku Generická substituce z Magazínu 
Moje lékárna 1/2014 (str.4) byl redakčně upraven. 
Slovo „prodejna“ v něm bylo v souvislosti s lékár-
nou použito nesprávně.



Přirozené projevy stárnutí
Pomineme-li určité dané genetické před-
poklady, záleží velkou měrou na každém 
z nás, jak ke stárnutí vlastního organismu 
svým životním stylem přispějeme, nebo se 
ho naopak pokusíme co nejvíce zpomalit. 
I přes veškeré snahy se stárnutím bojovat 
však dochází postupně s rostoucím věkem 
v organismu k mnoha fyziologickým změ-
nám, které jsou z velké části zodpovědné 
za změny v  chování, myšlení a  celkovém 
fungování seniorů. Projevují se na úrov-
ni všech orgánových systémů od nervové 
soustavy přes zažívací trakt až po pohy-
bový aparát. 
Dochází k poklesu tzv. minutového srdeč-
ního výdeje a následně i prokrvení perife-
rie (např. dolní končetiny), centrální ner-
vové soustavy (CNS) i  životně důležitých 
orgánů. Mění se schopnost cév regulovat 
svůj průsvit i schopnost tzv. baroreceptorů 
reagovat na náhlé změny tlaku krve, což 
přispívá k vyššímu výskytu tzv. ortostatic-
ké hypotenze (náhlý pokles 
tlaku při přechodu do vzpří-
mené polohy, který se může 
projevit závratí nebo do-
konce krátkým bezvědomím 
z důvodu narušení prokrvení 
mozku). Zároveň s poklesem 
prokrvení je sníženo také 

okysličení CNS a  ubývá 
tzv. neuromediátorů zpro-
středkovávajících přenos 
a ukládání informací. Dále 
klesá počet nebo citlivost receptorů, které 
dané mediátory ovlivňují. Na základě těch-
to změn se ve stáří zvyšuje riziko rozvoje 
deprese, demence nebo poruch hybnosti. 
Pohyb seniorům stěžuje také úbytek sva-
lové hmoty, pokles svalové síly i zhoršení 
koordinace svalů. V organismu se zvyšuje 
množství tukové tkáně. I  přesto, že jsou 
staří lidé častěji obézní, dochází u  nich 
k podvýživě, což plyne z často nevhodné-
ho složení diety i změn na úrovni trávení 
a  vstřebávání živin. Typická je menší po-
hyblivost zažívacího ústrojí, pokles jeho 
prokrvení i  sekrece trávicích šťáv. Snižuje 
se schopnost jater a  ledvin odbourávat 
a  odstraňovat z  organismu zplodiny me-
tabolismu. Omezením produkce pohlavních 
hormonů a  s  tím souvisejícími změnami 
na močopohlavním traktu dochází často 

u mužů i  žen k nechtěnému 
úniku moči.

Hlavní rizika senior-
ského věku
S  častějším výskytem or-
tostatické hypotenze, změ-
nami ve fungování svalů, 

zhoršeným čitím a poklesem např. zrako-
vých i  sluchových funkcí souvisí vysoké 
riziko pádů ve stáří. To dále s  často pří-
tomnou osteoporózou (řídnutí kostí) zvy-
šuje riziko zlomenin, jejichž hojení je, stej-
ně jako obecně hojení i jiných typů úrazů 
u seniorů, velice pomalé a často kompli-
kované. Obrovským rizikem je u  starého 
člověka imobilizace, a to i v trvání pouze 
několika dnů. Rychle pak dochází k další 
ztrátě nepoužívaných svalů i narušení ob-
novy kostní tkáně, která je ve velké míře 
závislá na pohybu. 
Starší člověk je náchylnější i  k  běžným 

infekcím a  prodlužuje se 
u něj také doba rekonva-
lescence. I  běžná viróza 
může být u seniora kom-
plikována přidruženým 
onemocněním (např. cuk-
rovkou nebo onemocně-
ním srdce a cév). Rutinně 
se osobám starším 65 

let, ale i mladším jedincům s chronickým 
onemocněním, doporučuje očkování proti 
chřipce a pneumokokům. K vyšší obrany-
schopnosti organismu u  seniorů, stejně 
jako u mladých lidí, přispívá dostatek po-
hybu na čerstvém vzduchu, přiměřené otu-
žování a celkově zdravá životospráva.
Senioři mnohdy z  důvodů ekonomických, 
sociálních, anebo jen proto, že ztrácí chuť 
k jídlu či si dostatečně neuvědomují zvý-
šené nároky svého organismu na příjem ži-
vin a vitaminů, nekonzumují pestrou stra-
vu. Často jim tak chybí především dostatek 
masa, ovoce a zeleniny. To vede k chybění 
zejména vitaminů skupiny B a C. S věkem 
také klesá schopnost vytvářet vitamin D 
působením slunečního záření v kůži. Jeho 
defi cit prohlubuje i to, že se senioři méně 
často pohybují venku a jsou tak méně ex-
ponováni přirozenému světlu. Zmíněné vi-
taminy je vhodné, kromě důrazu na kva-
litní čerstvou a pestrou stravu, doplňovat 
i formou různých vitaminových přípravků.

Pozor na správnou léčbu seniorů
Ačkoliv není nemoc typickým projevem 
stáří, s  rostoucím věkem se vlivem „opo-

Stáří je v současné moderní společnosti bohužel chápáno téměř výlučně jako jev 
negativní. Pouze v některých kulturách stále platí, že čím je člověk starší, tím je považován 

za váženějšího a mladší jedinci mu projevují patřičnou úctu. Je ovšem potřeba 
si uvědomit, že stárnutí se týká každého z nás a je to naprosto přirozený jev, 

který je tak třeba brát a neopovrhovat jím. 
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Problematika zralého věku

Pojmem „se-
nioři“ obecně 
označujeme 

osoby ve věku 
65 a více let

Senioři jsou 
citlivější k někte-
rým nežádoucím 

účinkům léčiv



třebení“ organismu výskyt například sr-
dečně-cévních onemocnění, cukrovky, 
deprese nebo bolestí pohybového apará-
tu zvyšuje. Platí však, že volbou správné 
léčby a  úpravou životosprávy lze většinu 
potíží snížit a zamezit jejich dalšímu zhor-
šování. Více než u mladších lidí je však na 
místě opatrnost při volbě vhodných léčiv. 
Jak už bylo zmíněno výše, četné fyziolo-
gické změny v organismu staršího člověka 
mohou významně ovlivnit i  terapeutickou 
hodnotu podávané medikace. Senioři jsou 
citlivější k některým nežádoucím účinkům 
(např. sedace, poškození sliznice žaludku, 
zácpa) léčiv, často je u nich třeba reduko-
vat podávané dávky a vyvarovat se někte-
rým kombinacím. Při objevení se nových 
potíží je před zahájením jejich léčby na 
místě nejprve pátrat, zda se nejedná o ne-
žádoucí účinek již užívané medikace, jejíž 
změnou by mohl být problém vyřešen.

Sociální problémy 
seniorského věku
Se stárnutím souvisí také mnohé sociál-
ní potíže. Ukončením pracovního poměru, 
smrtí partnera, nemožností nebo nechu-
tí dále pěstovat své záliby senioři čas-
to bývají osamělí a  nečinní. Tím se dále 
prohlubuje depresivní 
ladění některých z  nich, 
zhoršuje se jejich schop-
nost myšlení, komuni-
kace i  vykonávání dříve 
pro ně zcela běžných 
činností. I  když zůstane 
starý člověk sám, může 
si pomocí různých klubů 
a organizací, které jsou dostupné již téměř 
v každém menším městě, najít nové přáte-
le i zájmy. Pro udržení psychické i fyzické 
kondice je důležité se neustále udržovat 
v činnosti a trénovat své tělo pravidelnými 

procházkami, luštěním křížovek či četbou. 
Zkrátka neustále aktivně zaměstnávat tělo 
i mysl.

Mgr. Tereza Hendrychová
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
Stejně jako v minulém čísle, i tentokrát jsme pro vás připravili několik otázek, kterými si 
můžete ověřit, kolik z obsahu minulého čísla vám utkvělo v paměti. Určitě budete znát 

odpověď na většinu otázek, i přestože máte dojem, že jste po přečtení minulého čísla už 
všechno zapomněli. Stačí to vyzkoušet. Správné odpovědi najdete na konci testu. 

1. Které byliny účinkují proti 
nadýmání?
a) meduňka, třezalka 
b) heřmánek, meduňka 
c) fenykl, kmín 
d) mateřídouška, tymián 

2. Které tvrzení neplatí pro ženšen?
a) příznivě ovlivňuje tělesnou 
i duševní kondici 
b) jeho užívání je bezpečné 
v jakémkoliv věku 
c) má afrodiziakální účinky 
d) patří mezi tzv. adaptogeny 

3. Pojem „inkontinence“ označuje: 
a) neschopnost udržet stolici 
b) neschopnost udržet moč 
c) neschopnost udržet moč nebo stolici 
d) neschopnost vyprázdnit se 

4. Součástí léčby diabetu mellitu 
(cukrovky) by vždy měla být dieta. 
Platí pro ni zejména: 
a) omezení příjmu cukrů 
b) omezení příjmu tuků 
c) omezení příjmu cukrů a tuků 
d) omezení příjmu potravy 

5. Pro generické léky platí, že: 
a) obsahují stejnou léčivou látku 
ve stejné lékové formě 
b) obsahují stejnou léčivou látku 
v jiné lékové formě 
c) obsahují stejnou léčivou látku 
i stejné pomocné látky 
d) obsahují jinou léčivou látku, 
ale stejné pomocné látky 

6. Pro správné používání očních 
přípravků (např. kapek, mastí) platí: 
a) po otevření by se měla většina očních 
přípravků spotřebovat do 1 měsíce 
b) po otevření by se měla většina očních 
přípravků spotřebovat do 3 měsíců 
b) všechny oční přípravky jsou uzpůsobe-
ny i pro běžné použití u nositelů kontakt-
ních čoček 
c) u řidičů nejsou při používání očních 
přípravků třeba žádná omezení 

7. Mezi příznaky potravinové alergie patří:
a) dýchací potíže 
b) psychické potíže (např. poruchy 
spánku) 
c) únava, bolesti hlavy, bolesti kloubů 
d) všechny možnosti jsou správně 

8. Co označuje pojem „arytmie“ ?
a) pocit bušení srdce 
b) abnormální srdeční rytmus 
c) nedostatečnou činnost srdce 
d) srdeční frekvenci vyšší než 
120 tepů za minutu 

9. Pro správné měření tlaku krve platí:
a) měří se vsedě, po 5-10 min. v klidu, 
vždy na levé paži volně položené 
na stole 
b) měří se vsedě, po 5-10 min. v klidu, 
lze měřit na obou pažích 
c) pro zjištění správné hodnoty je 
dostačující jedno měření 
d) velikost manžety nehraje roli 

10. Které tvrzení platí pro laktobacily?
a) jsou vysoce odolné vůči fyzikálním 
i chemickým vlivům 
b) všechny přípravky s jejich obsahem 
je třeba uchovávat v lednici 
c) příznivě ovlivňují fungování 
žaludku 
d) jsou náchylné na kyselé prostředí 
žaludku 

Obrovským rizikem 
je u starého člověka 

imobilizace, 
a to i v trvání pouze 

několika dnů



Četné studie prokázaly, že právě proto se 
v dnešní době lidé obecně cítí mnohem 
více nemocní a unavení, než tomu bývalo 
dříve. Soustavně totiž své tělo zanášíme 
látkami, které nejsou pro něj přirozené. 
Ať už je to kofein v podobě několika šál-
ků kávy denně, abychom překlenuli onu 
neustálou únavu, nebo plyny a  výpa-
ry, které vdechujeme, nezdravá a  rychlá 
občerstvení či alkohol, jímž se snažíme 
zahnat celodenní stres. Podstatná část 
škodlivin se do organismu dostává z běž-
ných, průmyslově zpracovaných potravin 
doplňovaných spoustou umělých barviv 
a  chemických konzervantů. Detoxikace 
znamená odstraňování jedů nebo škodli-
vin z organismu. Možná jste se i vy zkou-
šeli „očistit“ a pili dva dny pouze ovocné 
a zeleninové šťávy, nebo na týden vyne-
chali kávu a alkohol…, přičemž se účinek 
buď nedostavil, nebo jen ve-
lice krátkodobě.

Co za tím stojí? 
Příčinou obtíží bývá 
nesprávná životosprá-
va, tělo je překyselené 
v důsledku toho, co jíme 
a  jak žijeme. V  dnešní 
době je velmi znečiště-
né prostředí (zejména 

ve městech), do jídla se přidávají éčka, 
lidé tráví spoustu času v  zaprášených 
tělocvičnách a  posilovnách. Tyto a  dal-
ší dopady moderní doby dávají za vznik 
civilizačním chorobám, protože lidský or-
ganismus je neúměrně zatěžován. Mezi 
civilizační choroby patří i atopický ekzém 
a prvním krokem k léčbě atopického ek-
zému by tedy měla být očista organismu, 
čímž se obnoví původní samouzdravující 
síla lidského těla.
Detoxikace organismu začíná tím, že si 
nejdříve uvědomíme, co jíme a pijeme. Při 
naší látkové výměně vznikají v  těle ky-
seliny právě tak jako zásady. S  určitým 
množstvím kyselin se tělo (je-li zdravé) 
vypořádá, příliš mnoho kyselin ho však 
velice přetěžuje. Kyseliny, které dodává-
me tělu například nadbytečnou konzu-
mací masa, se musejí neutralizovat a ro-

zředit. K tomu jsou zapotřebí 
minerální látky, ale bohužel 
skutečnost je taková, že 
zeleninový a  ovocný salát 
nebo zeleninová polévka, 
jsou zřídkakdy hlavním cho-
dem našeho jídelníčku. Aby 
tělo neutralizovalo kyseliny, 
tak si vybere potřebné mi-
nerály z  existujících záso-

báren v těle. Vápník z kostí a zubů, chrom 
ze slinivky, zinek z prostaty, hořčík, který 
byl původně pro nervovou činnost, atd. 
Tím dochází k ochromení bezchybné čin-
nosti orgánů a následně pak k nemocem, 
které se stávají chronickými.
Jak můžeme pomoci tělu s detoxikací? Je 

třeba nastolit acidobazickou rovnováhu, 
což je vyrovnaný poměr mezi množstvím 
kyselin a zásad v našem těle. Kyseliny, 
které jsou již v našem těle usazeny, mů-
žeme vyloučit pomocí potravinových 
doplňků, jejichž posláním je detoxika-
ce jater, detoxikace ledvin, detoxikace 
střev…

Jídelníček a detoxikace
Tím, že si dáte pozor, co jíte, zabrání-
te přístupu velkého množství toxinů do 
těla. Naprostým tabu by měla být káva, 
bílá mouka, mléko, alkohol, červené 

Cítíte se často unavení a váš organismus je oslabený? 
Trpíte chronickým onemocněním, bolestmi hlavy, nebo máte 

jiné obtíže? V průběhu let je naše tělo zatěžováno 
neuvěřitelným množstvím nepotřebných škodlivých, 

či dokonce jedovatých látek, jež nemohou být vždy vyloučeny, 
takže se zákonitě musí někde usadit. Jak se jich zbavit? 
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Detoxikace organismu 
jak na to?

Tím, že si dáte 
pozor, co jíte, 

zabráníte 
přístupu vel-

kého množství 
toxinů do těla.

Možná jste se 
i vy zkoušeli „očistit“ 
a pili dva dny pouze 
ovocné a zeleninové 

šťávy

DETOXIKACE ORGANISMU 
TÝDENNÍ KŮRA 

například: 

1. den: jíst jen zeleninu
2. den: jíst jen ovoce
3. - 4. den: postupně přidat 
brambory, celozrnné pečivo, 
těstoviny, rýži
5. - 6. den: dopřát si nízkotučný 
sýr, jogurt nebo tvaroh
7. den: přidat bílé maso - např. 
rybí, kuřecí, krůtí nebo králičí

TIP: 
Do salátů a  na dochucení pokr-
mů přidávat jarní bylinky jako je 
pažitka, petrželka, kopřiva. K do-
chucování jídel pak lze použít 
i křen, cibuli, česnek, kopr, nebo 
koriandr.

A  na závěr (ne však v  poslední 
řadě) je velmi důležité hodně pít, 
nejlépe pramenitou vodu nebo 
ovocné a  zeleninové šťávy a  již 
zmiňované bylinkové čaje bez 
použití cukru!



inzerce

Aloe obsahuje více než 200 aktivních 
složek s výjimečným léčivým a posilují-
cím účinkem. Nejdůležitější z nich jsou 
polysacharidy s  dlouhým řetězcem, 
které silně působí na živé buňky, zabez-
pečují jejich správnou funkci a obnovu-
jí jejich přirozené obranné mechanis-
my. Tyto výjimečné polysacharidy jsou 
dirigentem v orchestru ostatních složek 
aloe, neboť jim určují sled působení 
a  modelují jejich reakce, a  díky tomu 
dochází k  jejich ideální součinnosti. 
Polysacharidy se považují za nejsilnější 
imunostimulátory rostlinného původu.
Jsou v ní obsaženy rovněž rostlinné ste-
roidy, vitaminy (A, C, E, B1, B2, B3, B6, 
B12, niacin, cholin), minerály (hořčík, 
mangan, zinek, měď, chrom, vápník, 
sodík a  draslík), různé aminokyseliny 
či mastné kyseliny (cholesterol, kam-
persterol a  beta-sitosterol). Všechny 
tyto látky jsou soustředěny v  dužině 
listů této zázračné sukulentní rostliny, 
která ke svému růstu nepotřebuje ani 
bohatou půdu a  není náročná ani na 
zalévání ani na vlhkost vzduchu. A přes 
tento „chudý původ“ nám poskytuje 

obrovské bohatství.
K  příznivým účinkům aloe na 
lidský imunitní systém a  jeho 
antioxidační vlastnosti, které 
pomáhají v  obraně organismu 
před volnými radikály i někte-
rými mikroorganizmy a  kte-
ré již byly potvrzeny, se řadí 
množství různých dalších 
možností využití této rostliny, 
jež je stále součástí mnoha stu-
dií a  vědeckých prací. EFSA (Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin), jehož 
posláním je poskytovat nezávislá vě-
decká stanoviska, vědeckou a technic-
kou podporu pro činnost Evropského 
společenství ve všech oblastech, které 
mají přímý nebo nepřímý vliv na bez-
pečnost potravin, v  současné době 
zkoumá další možnosti, které nám aloe 
může poskytnout v podpoře fungování 
našeho těla a naší celkové dobré kon-
dici.
Patří mezi ně například podpora – sti-
mulace metabolických procesů, přízni-
vý vliv na celé trávicí ústrojí, především 
pak na střevní trakt, ovlivnění meta-

bolismu glukózy a  její 
hladiny v  krvi, ale také 

působení šťávy z  aloe při 
vnitřní očistě organizmu – 
detoxikaci, či při kontrole 
a  redukci tělesné hmot-

nosti.

Už staří Egypťané si vážili všemocné Aloe vera pro její blahodárné účinky. 
Dokonce ji nazývali rostlinou nesmrtelnosti a přidávali ji do nezbytné výbavy, 

která doprovázela zemřelé faraony na jejich poslední cestě. 

Podělte se s námi 
o vaše zkušenosti 

s užíváním doplňku 
stravy Aloe. 

Autoři prvních 10 příspěvků 
budou odměněni dárkem 

(1x Aloe live 1000ml). 

Své příspěvky zasílejte na 
magazin@mojelekarna.cz 

nebo na adresu vydavatele 
(Sanovia, a.s. Těšínská 1349/296, 

716 00 Ostrava – Radvanice). 

Zasláním svého příspěvku dáváte souhlas se zpra-
cováním svých údajů pro marketingové účely. 

Pramen života a krásy pochází z pouště

maso a uzeniny. Optimální je konzumo-
vat pouze ekologickou stravu, jenže ta 
bohužel není natolik fi nančně dostup-
ná, abychom si ji mohli dovolit každý 
den. Pokuste se z této oblasti volit ale-
spoň některé potraviny, zejména ovo-
ce, zeleninu, vejce. Vybrané potraviny 
jsou schopny očistný proces podpořit 
a  toxiny na sebe navázat. Zde je výčet 

těch nejzákladnějších: artyčoky, avoká-
do, červená řepa, česnek, jablka, kiwi, 
mořské řasy, řeřicha, švestky, brukvovitá 
zelenina, zelí, kapusta, špenát, brokoli-
ce vojtěška, chřest, banány, otruby, ale 
našly by se i další.
Očistu organismu podpoříte také cviče-
ním, ideální je třeba jóga, která vás naučí 
správné dýchat (podpora lymfatického 
systému) a pomůže snížit stres.
Detoxikace organismu by měla být co nej-
kvalitnější očista od nahromaděných lá-
tek, které v organismu nemají co dělat, ať 
už uložených ve střevech, nebo v samot-
ných buňkách a mezibuněčném prostoru.

Za efektivní očistou
Pro komplexní očistu organismu je velmi 
výhodné využít i  síly bylinek, např. os-
tropestřce mariánského pro očistu jater, 
aloe vera a  vlákniny (např. Inulín) pro 
zažívací systém. Jako zásadní pro očistu 
tenkého střeva je správně vybalancova-
né složení probiotických bakterií, které 
najdeme v kvalitních jogurtech nebo do-
plňcích stravy, např. biopron, lactobacily 
z „Mojí Lékárny“, probiotika fi rmy Swiss-
-Dophilus a další. Očistu střev lze pro-

vést různými způsoby, účinný je půst - 
velmi dobrá metoda pro celkové očištění 
organismu od nahromaděných zplodin, 
podporuje samoregenerační schopnost 
organismu, protože není vkládána ener-
gie do trávení. Tělo se pak zaměří samo 
na sebe a začne pracovat na problémech, 
na které normálně nemá sílu. Zelený jíl 
má silnou absorpční schopnost, proto se 
hodí k očistě trávicího traktu, je nestra-
vitelný a po požití je z těla beze zbytku 
vyloučen, jeho hlavním účinkem je na-
vázání toxinů a jejich doprava z organis-
mu ven. Sanogel je chemická sloučenina, 
která má houbovitou strukturu a dokáže 
na sebe navázat určité látky v těle, např. 
těžké kovy. Pozitivní efekt má také klys-
týr, zelený ječmen, chlorela apod. 
Každý si může najít svůj vlastní způsob, 
který mu vyhovuje. Je vhodné očistu opa-
kovat i vícekrát do roka. Očista střev by 
měla předcházet i  samotné očistě jater 
a ledvin, zvláště například u atopického 
ekzému. Játra jsou při detoxikaci obzvlášť 
zatížena, tak je třeba je podpořit pitím 
čajů, neslazeného zeleného, ostropestřce 
nebo lopuchu, který pročisťuje krev.

Darina Šrolová
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Dentální hygiena jako samostatný obor je 
velkým přínosem pro moderní stomato-
logickou ordinaci. Díky ní má stomatolog 
možnost se plně věnovat pouze své odbor-
né specializaci. Odstranění zubního kamene 
nebo plaku provádí dentální hygienistka, 
která svou péčí zbaví projevů zánětu dásní 
a naučí, jak o zuby pečovat doma. Dentální 
hygienistka zaručí, že ošetření bude příjem-
nou relaxací před, v průběhu nebo i po ná-
ročném pracovním dni.
V  dentální hygieně je důležitá také vý-
uka správné péče o zuby, nácvik čistících 
technik, odstranění zlozvyků a nevhodných 
pomůcek pro čištění. Cílem je sestavení 
individuálního hygienického programu pro 
každého klienta, který by měl umožnit ka-
ždodenní kvalitní a  zároveň šetrnou péči 
o zuby.

Prevence především
Preventivní program zubní hygieny je pa-
radoxně nejen nejúčinnějším, ale i nejlev-
nějším způsobem péče o  zuby. Náhrada 
jediného ztraceného zubu pomocí zubního 

můstku či implantátu může vyjít na částku 
přesahující i  10 tisíc korun s  tím, že tyto 
náklady budou časem nadále stoupat. 
Zubní prevence naopak za nepoměrně nižší 
částku peněz zajistí, že tyto náklady vám 
nebudou dělat průvan v peněžence a zubní 
kazy a parodontóza pro vás budou pojmy, 
o kterých mluví jen ti ostatní. V současné 
době je péče dentální hygienistky ve sto-
matologii nepostradatelná. Pečuje o doko-
nalý stav dásní v podobě odstranění náno-

sů zubního kamene a povlaku, 
tím působí preventivně a může 
předcházet vzniku onemocnění 
jako je např. parodontóza. 
Dalším úkolem dentální hygieny 
je zkrášlení úsměvu odstraněním 
povrchového zabarvení zubů. 
Tyto pigmentace na povrchu 
zubu způsobuje několik faktorů, 
mezi nejběžnější patří kouře-

ní a častá konzumace kávy, čaje, červeného 
vína nebo různých barevných pochutin.

Parodontóza
Mezi nejčastější příznaky zánětu dásní pa-
tří okrajový zánět dásní, který se projevuje 
zarudnutím. Klienti se bohužel domnívají, 
že tato místa je nutné opatrněji čistit. Tím 
se povlak vytváří dále a zánět se zhoršuje. 
Dochází k otoku dásně, zvyšuje se boles-
tivost a  krvácivost a  může se vyskytnout 
i zápach z úst. Základem léčby zánětu dás-
ní je nácvik správné techniky čištění zubů. 
Každá instruktáž je individuální, neboť je 
přizpůsobena danému stavu dásní. Co platí 
pro jednoho, nemusí automaticky být tím 
pravým pro druhého. 
Parodontóza je důsledkem ne-
léčeného zánětu dásní a zasa-
huje hlubší struktury včetně 
kostí zubního lůžka, ve kterém 
je zub uložen. Neléčení stavu 
je provázeno bolestí a  v  ko-
nečném stádiu vede i ke ztrátě 
zubů. Prevencí je správná den-
tální hygiena, kterou je možné 

probíhající proces zastavit.
Součástí vyšetření dentální hygieny je dů-
kladné změření hloubky parodontálních ka-
pes, stanovení množství a rozsahu povlaku, 
zubního kamene, zánětu a viklavosti zubů.
Pro efektivní léčbu začínajícího zánětu dás-
ní je zásadní nácvik dentální hygieny, ve 
které je nutná spolupráce klienta. Ordinač-
ní část léčby zahrnuje odstranění povlaku 
a zubního kamene. Nečistoty z parodontál-
ních kapes dentální hygienistka odstraňu-
je speciálními ručními nástroji (kyretami). 
Nutná je pravidelná opakovaná návštěva 
klienta a  jeho nezbytná spolupráce, jeli-
kož celková úspěšnost jeho léčby je závislá 
především na jeho pravidelné a  efektivní 
domácí péči.

Dětské zuby
Další důležitou kapitolou v  dentální péči 
je péče o  zuby dětské. Dentální hygieni-
stka nejlépe poradí v  oblasti zubní pre-
vence, vybere vhodné pomůcky a  nacvičí 
správný způsob, jak by si mělo i malé dítě 
čistit zuby. I  když by se mohlo zdát, že 
péče o mléčné zuby není důležitá a hlavní 
je starat se o zuby stálé, není to pravda. 
Stačí vzít v  potaz jen to, že když si dítě 
navykne si zuby správně a pravidelně čistit 
už v nízkém věku, bude v tom automatic-
ky pokračovat i  nadále a  riziko problémů 
v  dospělosti se tak sníží. Dítě se nejen 
naučí správně zacházet s  kartáčkem, ale 
navíc dentální hygienistka už v útlém věku 
pomůže dítěti s odstraněním zubního pla-
ku i  ostatními usazeninami, které dětské 
zoubky mají tak jako ty dospělé. Nafl uo-

riduje je a  zajistí pravidelnou 
optimální ochranu před zubním 
kazem.
Zubní prohlídky by u dětí měly 
začít už mezi 1. a 2. rokem ži-
vota a další pravidelné návště-
vy se doporučují jednou za půl 
roku. Čištění zoubků by mělo 
být samozřejmostí už od pro-
řezání prvního zubu.

 Dentální hygiena a správná péče 
o ústa a zuby 

Náplň dentální hygieny umožňuje při pravidelné aplikaci spolehlivě předejít 
parodontóze a následné ztrátě zubů. V první řadě jde o profesionální čištění zubů 

a ošetření dásní, odstranění povlaků, zubního kamene a všech nánosů a pigmentací, 
které do úst nepatří. V druhé řadě jde také o nalezení 

a odstranění zdrojů nepříjemného zápachu z úst.

V dentál-
ní hygieně 
je důležitá 
také výuka 

správné péče 
o zuby

Zubní 
prohlídky
by u dětí 

měly začít 
už mezi 

1. a 2. rokem 
života
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Obecná pravidla: 
 S výběrem nejvhodnějších pomůcek 

vám pomůže zkušená dentální hygieni-
stka nebo zubní preventista.

 Je důležité si správně čistit zuby 
běžným zubním kartáčkem, současně 
kartáčkem mezizubním a doplňovat je 
zubní nití.

 Nejdůležitější je večerní hygiena před 
spánkem, protože zbytky jídla přes noc 

dokážou napáchat spoustu škod. 
 Délka čištění zubů o efektivitě čiš-

tění až tak nerozhoduje. Nemůžeme 
přesně říci, kolik minut potřebujeme ke 
správnému vyčištění zubů. Rozhodující 
je, jak si zuby čistíme. Základní rovnice 
zní – čistit si zuby alespoň 2x denně 
důkladně, a to ráno a večer. Dětem do 
7 let musíme pomáhat a dočisťovat 
zoubky my.

 Zubní kartáček se doporučuje vyměnit 
zhruba po třech měsících používání, 
určitě však je nutné jej vyměnit za 
nový po každém infekčním onemoc-
nění, abychom zamezili opakované 
infekci.

 Zubního lékaře byste měli navštěvovat 
pravidelně každého půl roku.

Na našem trhu je celá škála zubních i me-
zizubních kartáčků (např. tradiční české 
značky Herbadent, nebo zahraničních Cu-
raprox, Herbadent, Tepe, Lacalut, Elmex, 
Sensodyne atd). Stejně široká nabídka je 
i u zubních past, mezi nimiž můžete vybí-
rat podle vašich specifi ckých potřeb – na 
citlivé zuby, na zuby s citlivými krčky, na 
mléčné zuby, zubní pasty s  efektem pro 
posílení obranného efektu slin, pro paci-

enty s počínající paradontózou, pro kuřáky, 
nebo pacienty trpící zápachem z úst a sa-
mozřejmě také bělící pasty a pasty pro děti 
s příchutí. V neposlední řadě je třeba zmínit 
i ústní vody, které k zubní hygieně též patří 
(např. od značek Elmex, Meridol, Listerine, 
Sensodyne), nebo výrobků zaměřených na 
boj proti parodontóze na přírodním bylin-
ném základu od Herbadentu. Těmito výrob-
ky je vhodné doplnit běžnou denní zubní 
hygienu, například mezi ranním a večerním 
čištěním zubů.  Darina Šrolová

inzerce
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Zubní kartáček se dopo-
ručuje vyměnit zhruba po 
třech měsících používání, 

určitě však je nutné jej vy-
měnit za nový po každém 
infekčním onemocnění, 

abychom zamezili opako-
vané infekci.
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Co je to močová inkontinence?
Močová inkontinence je porucha funkce močového měchýře nebo svěrače 

močového měchýře provázená mimovolným únikem moči. Ten se může projevit 

během kašle, smíchu, pohybu apod., nebo jako potřeba močení, která je tak silná, 

že není možné včas dojít na toaletu. Množství uniklé moči kolísá od občasných, 

nepatrných úniků několika kapek, až ke stálému nekontrolovatelnému pomočování.

Druhy močové inkontinence

✓ Stresová inkontinence. Stresovou inkontinenci charakterizuje nechtěný 

únik moči při zvýšení tlaku v dutině břišní. Moč uniká, bez pocitu nucení na 

močení, při zvedání těžkých břemen, cvičení, kašli, smíchu, apod. U žen toto 

může být důsledkem těhotenství, porodu nebo menopauzy.

✓ Urgentní inkontinence. Urgentní inkontinence je únik moči, který, který 

je doprovázen náhlým a intenzivním nucením na močení. Při této poruše 

obvykle chodíte velmi často močit během dne i noci. Může být způsobena 

močovou infekcí, střevními obtížemi, neurologickým onemocněním – 

Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc, mrtvice, roztroušená skleróza  

a poranění míchy nebo pánve.

✓ Smíšená inkontinence. Smíšený typ inkontinence představuje kombinaci 

obou předchozích typů, tj. stresové a urgentní inkontinence. 

✓ Inkontinence z přetékání. Jedná se o samovolné odtékání moči po kapkách z 

přeplněného močového měchýře po zástavě močení. Tento typ inkontinence  

je projevem postižení vypuzovací funkce močového měchýře, například  

u nervového poškození u pacientů s cukrovkou, roztroušenou sklerózou 

nebo poraněním míchy a u mužů se zvětšením prostaty.

Přestože Vám může být nepříjemné mluvit o úniku moči s Vaším lékařem, je 

důležité tento problém řešit. Zejména pokud jsou úniky moči časté a negativně 

ovlivňují kvalitu Vašeho života. Lékař Vám jistě odborně doporučí odpovídající 

řešení v podobě výběru léčby a inkontinentních pomůcek, které výrazně zlepší 

Váš životní standard.

Velmi oblíbenou značkou se stává produktová řada inkontinentních pomůcek 

Seni, a to pro jejich kvalitní, vysoce funkční a výjimečně jemný materiál.

INKONTINENCE JIŽ NENÍ  
PŘEKÁŽKOU…

Seni Lady produktová řada urologických 
vložek je určena pro ženy s lehkým až 

středním únikem moči

Seni Soft absorpční podložky  určeny 
pro inkontinentní pacienty nebo 

miminka jako dodatečná ochrana 
lůžka či přebalovací podložka

Seni Active produktová řada 
natahovacích prodyšných 

absorpčních kalhotek pro osoby  
s vyšším únikem moči, kteří preferují 

aktivní životní styl

Co může nabídnout značka Seni  
nejen pro „aktivního“  
inkontinentního pacienta?

superabsorbent v savém jádru s 

antibakteriálními vlastnostmi, které 

zamezují množení bakterií a zabraňují 

tak vzniku nepříjemného zápachu 

(systém ODOUR STOP)

kalhotky neobsahují žádné prvky 

latexu, v pružných částech je použita 

lycrová příze

EDS vrstva (Extra Dry System), která 

se nachází pod svrchní vlákninou 

umožňuje rychlejší a přesnou distribuci 

vlhkostí uvnitř savého jádra.

plně prodyšný materiál

tivní životní styl středním únikem mo

Bella Bohemia s.r.o., 
Vlastibořská 2, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,  
T: 226 212 312, distribuce-seni@bellabohemia.com, www.seni.cz



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 vitaminů 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, vitaminy 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.
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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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Holandsko leží na severozápadě Evropy 
na pobřeží Severního moře a z Prahy je to 
do Amsterdamu necelých 900 kilometrů 
autem, takže si z návštěvy této květinové 
země můžete udělat vyhlídkový výlet přes 
Německo, cestou se podívat do Drážďan, 
pak do Hannoveru a cestu zakončit přímo 
v holandském hlavním městě Amsterdamu. 
Holandsko samozřejmě není proslulé jen 
svými tulipány, za kterými jezdí spousta 
turistů, ale také klasickými větrnými mlý-

ny, jejž barevným 
polím dodávají do-
konalou atmosféru jako z  ideální fotogra-
fi e, uličkami protkanými spoustou vodních 
kanálů, kluby, kde se konají bujaré večírky, 
řadou výtvarných památek a v neposlední 
řadě skvělým pivem a  neméně výbornými 
sýry. 

Poručit větru a dešti
Díky poloze u  Severního moře rozhodně 
nemůžete čekat žádné tropy. Nejlépe by 
se zdejší počasí dalo přirovnat k  britské-
mu, kde jsou stejně jako v Holandsku časté 
deště. Tady musíte počítat ještě s  větr-
nějším počasím, než na jaké jsme zvyklí 
u nás, což je také důvodem, proč je po celé 
zemi rozeseto tolik větrných mlýnů a dnes 
i větrných elektráren. Holanďané si z této 
povětrnostní nevýhody postupem času do-
kázali udělat přednost a dnes ji hojně vyu-
žívají také na zisk elektrické energie. 
V létě se rtuť teploměru vyšplhá spíše zříd-

ka do rozmezí mezi pětadvaceti a  třiceti 
stupni, průměrná teplota lehce přesahuje 
dvacet stupňů. Průměrná teplota v zimě se 
pohybuje okolo nuly. To znamená, že ať se 
tam vydáte kdykoliv, nikdy nebudete trpět 
přílišným vedrem, ani velkými mrazy. 

Tulipány, kam se podíváš
Že jsou tulipány pěstovány hlavně v Ho-
landsku, odkud cestují i  do našich květi-
nářství, ví každý. Vidět ale pole plná těch-
to květin je úžasným zážitkem. Přes 40% 

všech tulipánů, co se na světě 
vypěstují, pochází právě z Ho-
landska. A  pěstují se zde sa-
mozřejmě i  jiné květiny. Tato 
květinová velmoc se výrazně 
podílí nejen na exportu květin 
do celého světa, ale také na 
moderních trendech v  květi-
nové vazbě. Mimo květinových 
polí na venkově, která oprav-
du poeticky doplňují klasické 
větrné mlýny, jejich největší 

nabídku najdete na dvou místech – prvním 
je květinový park Keukenhof nacházející 
se zhruba třicet kilometrů na jihozápad od 
hlavního města, kde se budete moci kochat 
pestrobarevnými květy na ploše přesahují-
cí 32 hektarů. Park přístupný veřejnosti od 
dubna do září, přezdívaný také „Zahrada 
Evropy“, má nejvíc pestrobarevných květů 
v měsíci květnu.
Druhým místem je květinový trh v  Aal-
smeer, také jihozápadně od Amsterdamu. 
Právě tady se každodenně prodají miliony 
květů putujících na různé konce světa. 

Amsterdam
Hlavní město přímo v  ústí řeky Amstel 
(jmenuje se stejně, jako známé holandské 
pivo) má právě díky vodě jedinečnou atmo-
sféru, kterou můžeme bez obav přirovnat 
k italským Benátkám. Romantika typických 
holandských domů lemující městské ka-

Jaro je spojeno s probouzením přírody, prvními zelenými listy na stromech a prvními barev-
nými květy na polích a zahradách. A existuje-li na světě místo, kde si barevných květů užijete 
do sytosti a nebudete vědět, kam se dřív podívat, pak je to bezesporu Holandsko, které je těmi 

nejkrásnějšími tulipány světa doslova proslulé. Holandsko samozřejmě nezdobí jen tulipány, na-
jdete zde spoustu jiných zajímavostí. Chcete-li si však tuto zemi užít opravdu se všemi krásami, 

které nabízí, pak je jaro tou nejlepší dobou, kdy se tam vypravit.

HOLANDSKO 
země květin a větrných mlýnů

Cesta 
z Prahy 

bude trvat 
cca 6 hodin 

letu Romantika typických 
holandských domů 
lemující městské 

kanály, na nichž se 
můžete projet na 

loďce a užít si pohled 
na město z jiné 

perspektivy



nály, na nichž se můžete projet na loďce 
a užít si pohled na město z jiné perspekti-
vy, je dechberoucí hlavně po setmění, kdy 
se v ulicích rozsvítí pouliční lampy, jejichž 
světlo se odráží ve vodě. 
Vedle atmosféry samotné zde také najde-
te spoustu krásných parků, kam si místní 
chodí odpočinout. Holanďané si potrpí na 
čistou přírodu a vzduch, takže ve srovnání 
s našimi parky, kde se lidé neostýchají na 
zem odhodit téměř cokoliv, si tady budete 
užívat čistotu a relax v zeleni.  
A kde jinde než v Amsterdamu byste měli 
najít díla těch nejznámějších holandských 
mistrů malby, jako byl Rembrandt Van Rijn. 
Určitě jste někdy slyšeli o  jeho slavném 
obrazu s  názvem Noční hlídka, který zde 
také najdete, a to v Rijksmuseu.
Vincent Van Gogh – další velikán světové-
ho malířství a holandský rodák má v Am-
sterdamu vlastní muzeum, ve kterém mimo 
jeho rozsáhlé sbírky najdete i spoustu děl 
od dalších impresionistů a Van Goghových 
následovníků.

Něco na zub
Jakoby Evropa byla plná gurmánů. Co 
země, to nějaká specialita. V  Holandsku 
by se na kousek a doušek něčeho dobré-
ho měli zastavit hlavně milovníci sýrových 
pochoutek, palačinek a v neposlední řadě 
také pivních specialit. 
Holandský sýr je vedle květin nejvýznam-
nějším vývozním artiklem, který znají lidé 
na celém světě. U nás si často vystačíme 
s obyčejným eidamem, který jsme bohužel 
schopni „nacpat“ skoro do všeho. V  Ho-
landsku najdeme sýry podstatně lahodněj-
ší a zajímavější. Asi tou nejznámější a nej-
oblíbenější klasickou sýrovou odrůdou je 
Gouda pocházející ze stejnojmenného 
města na západě Holandska, kde se pravi-
delně konají i sýrové trhy. Z množství sý-
ráren rozprostřených po celé zemi budete 
překvapeni. Podobně jako z množství sý-
rových kol a koulí na těchto trzích. Gouda 
obecně patří mezi nejkvalitnější sýry a  je 
typická svou jemně nasládlou chutí linou-
cí se až do oříškového podtónu. Budete-li 

mít možnost ochutnat tu pravou 
holandskou, nejlépe vyráběnou 
postaru, neváhejte ani chvilku. 
Ochutnejte také palačinky se 
sýrovou náplní, nebudete lito-
vat!
Po ochutnávce zkuste míst-
ní pivo. Českým pivařům zdejší 
piva zřejmě úplně nesednou, 
ocení je asi spíše ženy, protože 

jsou jemnější. Za ochutnání určitě stojí tak 
jako tak! 
Holanďané jsou srdečný národ, takže ne-
budete-li si vědět rady, kudy kam, vždycky 
najdete někoho, kdo vám ochotně poradí. 
Ubytovat se můžete v menších hotýlcích, 
odkud budete mít výborně přístupné typic-
ké hospůdky a restaurace a budete si moci 
užít romantické osvětlení vodních kanálů 
a uliček.  -ZD-
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Zajímavosti: 
- Do Holandska se dostanete 

rychle, nejčastěji a nejpoho-
dlněji letecky z Prahy, odkud 
cesta trvá zhruba hodinku 
a půl.

- Ofi ciálním jazykem Holanďa-
nů je nizozemština, která zní 
trochu krkolomně, a patrně 
jí moc neporozumíte, i když 
umíte německy. Jazyky jsou 
sice podobné, ale zejména 
ve výslovnosti se hodně liší. 
Většinou by ovšem neměl být 
problém domluvit se němec-
ky nebo anglicky, hlavě na 
turistických místech. 

- Bezvětří zde nastává opravdu 
jen výjimečně – mnohé zdro-
je uvádí, že by se dny, kdy 
v Holandsku zavládne bezvě-
tří, daly spočítat na prstech 
obou rukou – díky poměrně 
častým dešťovým přeháň-
kám a větrnému počasí se na 
cestu místo deštníku vybavte 
raději pláštěnkou. 

- Na konci jarního období se 
můžete časově trefi t do ko-
nání unikátních květinových 
průvodů – průvod bohatě 
zdobených alegorických vozů 
s doprovodem živé hudby, 
kejklířů a mažoretek je kaž-
doročně velkou atrakcí nejen 
pro místní. A rozhodně stojí 
za vidění

klasické
větrné 
mlýny, 

dodávají 
dokonalou 
atmosféru



Proč je bolest 
někdy potřebná?
Kdybychom necítili bo-
lest, mnohem hůře by-
chom zjišťovali, že naše 
tělo utrpělo újmu. Bolest 
má tak pro nás velice dů-
ležitou funkci. 
Jedná se o  varovný signál vysílaný tělem. 
Přichází-li bolest opakovaně po delší 
dobu, tělo pravděpodobně upozorňuje na 
onemocnění nebo psychickou zátěž. Bo-
lest se objevuje, když fyzikální, teplotní, 
chemické nebo elektrické impulsy překro-
čí určitý práh – jinými slovy, když dochá-
zí k určitému poškození těla. Toto poško-
zení je následně právě příčinou bolesti. 
Bolest se vyskytuje v   mnoha různých 
formách: bolest hlavy, zad, svalů nebo 
klubů. Nejenže má rozmanité formy, ale 
i  způsob, jakým je bolest vnímána, je 
u  každého jiný. Vnímání stejné bolesti 
různými lidmi může být od „nepatrné“ až 
po „nesnesitelnou“. Všeobecně ženy vní-
mají bolest mnohem silněji, pociťují ji 
častěji a  na více místech těla než muži. 
Jedno však mají společné: lidé trpící bo-
lestí se jí chtějí vždy co nejdříve zbavit. 

Jak se bolesti zbavit? 
Než sáhnete po prostředku k úlevě od bo-
lesti, je důležité vědět, proč bolest vznik-
la. Pokud budete mít pochybnosti, je 
vhodné se vždy poradit s  lékařem nebo 
lékárníkem.
K  tlumení a  léčbě bolesti se 
používají především analge-
tika, která různými způsoby 
účinkují na nervový systém, 
čímž tlumí vnímání bolesti. 
Jejich účinnou látkou může 
být například ibuprofen 
nebo paracetamol. Vzhledem k jejich bez-
pečnostnímu profi lu patří mezi léčiva ur-
čená k volnému prodeji v lékárnách. Jed-
nou z celosvětově nejprodávanější účinnou 
látkou k  léčbě bolesti je diklofenak, který 
patří do skupiny léčiv, která se nazývají 

nesteroidní antirevmatika. Jedná se o lát-
ku, která má nejen výrazný analgetický, 
ale také protizánětlivý účinek a zmenšuje 
otoky. Proto nabízí vhodné řešení přede-
vším v  případě bolesti pohybového apa-
rátu, tzn. bolesti zad, svalů nebo kloubů. 
Nejznámějším přípravkem obsahující dik-
lofenak je Voltaren, který nabízí tuto 
účinnou látku v  mnoha lékových formách 
- ať už v  podobě gelu, obalovaných tab-
let nebo měkkých želatinových tobolek. 

Měkké želatinové tobolky 
Voltaren Rapid mají rychlý 
nástup účinku, a  proto jsou 
vhodné na krátkodobou 
léčbu mnoha bolestivých 
stavů nejen pohybového 
aparátu – bolesti zad, vy-
vrtnutí, natažení svalů a   

poúrazové bolesti, ale i  jiných akutních 
bolestí jako jsou bolesti hlavy, zubů nebo 
menstruační bolesti. Účinnou úlevu od 
bolesti svalů a  kloubů poskytuje Volta-
ren Emulgel se speciálním složením 
emulgelu vyvinutým pro rychlejší vstře-

bávání účinné látky přímo v místě bolesti. 
Stačí v  místě bolesti vetřít doporučené 
množství emulgelu, které se rychle vstře-
bává a nezanechává mastné skvrny. Navíc 
má příjemný chladivý účinek, který kromě 
bolesti zmírňuje i  otoky. Proti silné bo-
lesti kloubů, obvykle způsobené osteoar-
trózou, pomáhá přípravek Voltaren Forte 
gel, který obsahuje dvojnásobnou dávku 
účinné látky a uleví tak od bolesti až na 
12 hodin. V případě osteoartrózy se před 
použitím poraďte s lékařem. Jak už bylo 
řečeno, mnozí z nás se domnívají, že bo-
lest zkrátka patří k životu. A když přijde, 
musí se snášet. To však není pravda. 
V dnešní době platí, že každou bolest lze 
léčit a okamžitá a účinná léčba může za-
bránit tomu, aby se akutní bolest stala 
bolestí chronickou a omezovala vás tak ve 
vašem každodenním životě. Nenechte se 
omezovat bolestí a  v případě potřeby se 
poraďte s  lékařem či lékárníkem ve vaší 
nejbližší lékárně.

Bolest sice občas patří k životu, ale není nutné se jí nechat omezovat. 
Při dodržování určitých jednoduchých pravidel a udržování se v dobré tělesné kondici 

můžeme riziko vzniku bolesti minimalizovat. Přesto některým bolestem se nedá 
předejít a všichni víme, že k bolestivému úrazu může dojít kdykoliv. 
V takovém případě existuje mnoho účinných volně prodejných léků, 

které dokážou od bolesti ulevit. 

14 / moje zdraví 

Nenechte se omezovat bolestí

Nejznámějším 
přípravkem ob-
sahující diklofe-
nak je Voltaren

Pro správnou 
léčbu bolesti 

je vždy důleži-
té znát příčinu 

bolesti

 Proti silné bolesti kloubů 
pomáhá lék Voltaren 
Forte gel s účinkem 

až na 12 hodin
Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Voltaren Forte 2,32% gel 
obsahuje diclofecum diethylaminum. Lék ke kožnímu podání.

C
ílem

 této n
abídky není podpora zvýšeného u

žívání léčiv.



Výhodná nabídka s platností 
od 15. 3. do 30. 4. 2014.

DOPLNĚK STRAVY

AloeLive Detox 1000 ml

AloeLive Imunita 
1000 ml, 369,– 423,–423,–
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• pro osvěžení a čištění organismu, kontrolu 
metabolismu lipidů a tím tělesné hmotnosti

• přislazeno extraktem ze stévie, doplněk 
stravy se sladidlem

NOVINKA!
AloeLive 

Detox 
nebo 

Imunita

ZNÁTE Z TV

KLOUBY, BOLESTI KLOUBŮ
Ortho Help Complete 180 potahovaných 

tablet + Ortho Help Emulgel 100 ml ZDARMA
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Ortho Help Hot Drink 30 sáčků + 
Ortho Help Emulgel 100 ml 
ZDARMA 420,–

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

GEL 
ZDARMA 

v hodnotě 
145 Kč

DOPLNĚK STRAVY
HEMO PLUS + kyselina listová

60 + 60 kapslí ZDARMA

NYNÍ 
MIMOŘÁDNÁ 
NABÍDKA – 
dvojbalení 

za akční 
cenu!
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• díky vitaminům B2, B6, B9 a B12 přispívá 
k tvorbě červených krvinek a hemoglobinu 
a díky obsahu železa přispívá k přenosu 
kyslíku

• vhodné pro dárce krve, aktivní ženy, i jako 
doplněk k antikoncepci

BOLEST

Ibalgin 400 mg 48 tablet
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• účinné analgetikum
• s protizánětlivým účinkem, snižuje horečku, 

proti bolesti hlavy, zubů, zad a kloubů, 
menstruční bolesti

ZNÁTE Z TV

ALERGIE

Analergin 30 tablet
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• přípravek proti alergiím, ke zmírnění 
nosních a očních příznaků sezónní 
a celoroční alergické rýmy

• ke zmírnění příznaků chronické kopřivky 
nejasného původu

ALERGIE

Livostin® oční kapky 0,5 mg 4 ml
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Livostin® nosní sprej 0,5 mg 
10 ml, 145,– 173,–173,–

• rychlé a dlouhodobé zmírnění očních 
a nosních obtíží způsobených alergií

• nezpůsobuje ospalost
• je vhodný i pro řidiče

KOSMETIKA – ÚSTNÍ HYGIENA
Corega fi xační krém Extra silný svěží 

40 g

Corega fi xační krém Svěží dech 40 g, 
Corega fi xační krém bez příchuti 40 g, 
89,– 107,– 107,–

ZNÁTE Z TV

Nailexpert pack® sérum + 
krém ZDARMA

MIMOŘÁDNĚ 
VÝHODNÁ 
NABÍDKA

ZNÁTE Z TV

Vraťte krásu vašim nehtům již za 4 týdny!
• komfortní a snadná aplikace
• rychlý nástup účinku
• okamžitá úleva od svědění
• unikátní složení

Panadol Novum 500 mg 24 tablet
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Panadol Extra 500 mg 
30 tablet, 69,– 90,–90,–

• uvolňuje účinnou látku již za 5 minut!
• zajišťuje rychlejší vstřebávání 

paracetamolu
• proti bolesti hlavy, zubů, zad, svalů 

a kloubů
• snižuje horečku

ZNÁTE Z TV

369,–
423,– *423,–

65,–
79,– *79–*

145,–
173,– *173 –

119,–
138,– *138,–

29,–
37,– *37–*

149,–
300,– *300,–

229,–
284,– *284,–

720,–

ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEKBOLEST A HOREČKA

• pomáhá předcházet ulpívání zbytků jídla 
pod náhradu

• pevně fi xuje náhradu po celý den
• předchází drobným poraněním 

a otlakům

89,–
107,– *107–

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč bez DPH. Nabídka platí od 15. 3. do 30. 4. 2014 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte 
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.



Výhodná nabídka s platností 
od 15. 3. do 30. 4. 2014.

DOPLNĚK STRAVY
Hlíva ústřičná s rakytníkovým olejem 

50 + 10 kapslí ZDARMA + Dárek

RÝMA
Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nosní 

sprej 15 ml
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RÝMA
Rhino - stas Galmed 0,1%

nosní sprej 10 ml
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• léčba 
záchvatovitě 
nastupující 
rýmy 
s vodnatou 
sekrecí

• zmírnění 
a odstranění 
zduření 
nosní 
sliznice

BOLEST

Ibalgin Duo Effect krém 100 g
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. Ibalgin® Duo Effect – kombinace dvou 
účinných látek ve formě krému:
• potlačuje bolest
• zmírňuje zánět
• zmírňuje otok
• urychluje vstřebávání 

modřin

DOPLNĚK STRAVY

Magne B6 Forte 50 tablet

Magne B6 Forte 20 sáčků,
123,– 144,–144,–

DOPLNĚK STRAVY
Ocutein Brillant Lutein 25 mg DaVinci 

60 tobolek + oční kapky

Ocutein Brillant Lutein 25mg 
Da Vinci 90 + 30 tobolek + DÁREK,
615,– 684,–684,–

BOLEST
Voltaren Rapid 25 mg
20 měkkých tobolek
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• Voltaren Rapid želatinové tobolky 
pro rychlou úlevu od bolesti nejen 
pohybového aparátu, ale i bolesti hlavy

DOPLNĚK STRAVY

Proenzi Comfort 180 tablet

DOPLNĚK STRAVY

Prostenal FORTE 90 tablet
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ZNÁTE Z TV

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

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

Cenově výhodné balení 

na 3 měsíce užívání!Zvlhčující oční 

kapky Ocutein 

Sensitive zdarma!

Prostenal® FORTE se Saw palmettem pomáhá 
udržovat zdravou prostatu a správné funkce 
močového ústrojí.
• stačí pouze 1 tableta denně
• limitované balení 

90 tablet
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Revoluční novinka v kloubní výživě!
• s vitaminem C pro podporu zdravého stavu 

kostí a chrupavky
• první přípravek na klouby s kolagenem II 

a vitaminem C v tabletách, 
které výborně chutnají

215,–
240,– *240,–

107,–
114,– *114 –

669,–
795,– *795,–

169,–
191,– *191 –

89,–
100,– *100,–

70,–
87,– *87–*

389,–
436,– *436,–

589,–
628,– *628,–

• 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

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč bez DPH. Nabídka platí od 15. 3. do 30. 4. 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.

ZNÁTE Z TV

ZNÁTE Z TV

ZNÁTE Z TVZNÁTE Z TV
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1 – vitamin A
2 – zinek

• zajišťuje 
ostřejší 
a kvalitnější 
zrak1

• vyživuje 
a regeneruje 
unavené oči2

• extra velké 
množství 
luteinu 25 mg

K výhodnému balení 

navíc DÁREK ZDARMA
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• podporuje imunitu díky obsahu rakytníku
• zesílený účinek díky rakytníkovému oleji
• hlíva pochází z kontrolovaných pěstíren v ČR
Originální český výrobek.
Hlíva s nejdelší tradicí 
na trhu.

255,–
284,– *284,–



Výhodná nabídka s platností 
od 15. 3. do 30. 4. 2014.

BOLEST KLOUBŮ A SVALŮ

Diclofenac Galmed emulgel 60 g
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• k lokální léčbě bolestí pohybového systému
• při poranění pohybového ústrojí 

(zhmožděniny, výrony, namožení svalů)
• mírní příznaky zánětu

DOPLNĚK STRAVY
B17 APRICARC s meruňkovým olejem 

50 + 10 kapslí ZDARMA

DOPLNĚK STRAVY

UroMax Rapid 10 + 10 tablet ZDARMA
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BOLEST

Ibuprofen 400 mg Galmed 30 tablet
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. • pro zmírnění bolesti a snížení teploty

• při chřipkových a revmatických 
onemocněních

DOPLNĚK STRAVY

HairClinic 120 kapslí
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HairClinic vlasový aktivátor 175 ml + 
šampon ZDARMA, 345,– 400,–400,–

DOPLNĚK STRAVY

Proenzi Lady CalciCube 30 kusů
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Proenzi Lady CalciCube 
60 kusů, 299,– 349,–349,–

BOLEST

Paramegal 500mg Galmed 30 tablet
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Paramegal 10 tablet,
13,– 15,– 15,–

• tlumí bolest a snižuje 
teplotu

DOPLNĚK STRAVY

Biopron9® 30 tobolek
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• komplexní probiotikum s prebiotiky
• 9 miliard a 9 kmenů bakterií v denní dávce
• při a po užívání antibiotik

ÚSTNÍ HYGIENA
Listerine® professional sensitivity 

therapy 250 ml

Listerine® professional fl uoride 
plus 250 ml, 99,– 120,–120,–

Výhodné 
balení
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• obsahuje vitamin B17, hlívu ústřičnou, reishi 
a rakytník

• hlíva podporuje správné fungování 
organizmu a doplňuje tělu potřebné látky

• rakytník podporuje přirozenou 
obranyschopnost 
organizmu

ZNÁTE Z TV

Vhodné 
také 
pro 

těhotné 
a kojící 

ženy

Pro lesklé a krásné vlasy

• ideální doplnění denního příjmu vápníku
• doplněno o vitaminy D a K
• žvýkací karamelky s čokoládovou příchutí
• vhodné i pro těhotné a kojící ženy, během 

menopauzy i po ní

Klinicky ověřená léčba 
příznaků citlivosti 
zubů
• určený pro 

hloubkovou 
mechanickou ochranu 
citlivých nervových 
zakončení

V nabídce také ústní 
vody Listerine 500 ml 
Total Care, Total Care 
Zero a Total Care Enamel 
Guard za akční cenu 
129 Kč!

• intenzivní kúra na 2 měsíce
• nezatěžuje zažívání
• klinicky ověřená účinnost
Díky speciální formě želatinových kapslí jsou 
aktivní účinné látky absorbovány rychleji 
a pronikají až k vlasovým 
kořínkům.

60,–
71,– *71 –*

40,–
48,– *48 –

33,–
39,– *39 –

199,–
238,– *238,–

518,–
600,– *600,–

299,–
376,– *376,–

Okamžitá péče
• patentovaný extrakt z kanadské brusinky 

PaCran™, extrakt z medvědice lékařské, 
D-manosa

• užívání 1–2 tablety 1–2× denně
Výhodné balení 10 + 10 
ZDARMA!

183,–
204,– *204,–

179,–
206,– *206,–

99,–
120,– *120,–

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč bez DPH. Nabídka platí od 15. 3. do 30. 4. 2014 nebo do vyprodání zásob. Prostudujte 
pečlivě příbalový leták. Účinky a způsob použití konzultujte s lékárníkem nebo lékařem. Cílem této nabídky není podpora zvýšeného užívání léčiv. Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.



Výhodná nabídka s platností 
od 15. 3. do 30. 4. 2014.

PROSTOR

PRO RAZÍTKO

LÉKÁRNY

DERMOKOSMETIKA

Vichy Liftactiv noční krém 50 ml, 
589,– 732,–
Vichy Liftactiv oční krém 15 ml, 
549,– 672,–

732,–

672,–

DOPLNĚK STRAVY

GERIFIT 150 + 50 tablet ZDARMA
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DOPLNĚK STRAVY

CRANBEFIT 50 + 10 kapslí ZDARMA
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CRANBEakutFIT 10 + 10 kapslí, 
149,– 175,–175,–

• 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

DOPLNĚK STRAVY – DĚTI

PROBIO-FIX baby kapky 8 ml
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DOPLNĚK STRAVY

LACTOFIT 30 + 10 tobolek ZDARMA
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DOPLNĚK STRAVY

CHONDROFIT 90 tablet
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DĚTSKÁ VÝŽIVA

Sunar complex 2, 3 a 4 600 g
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V NABÍDCE VÍCE DRUHŮ 
A PŘÍCHUTÍ!

VITAMINY
Vitamin C 250 mg

30 + 10 tablet ZDARMA
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Vitamin C Retard 500 mg
30 + 10 tablet ZDARMA, 61,–

• pomáhá podporovat imunitní systém
• napomáhá správné funkci nervové soustavy 

a energetického metabolismu
• antioxidant, který chrání tělesné buňky před 

volnými radikály

Liftactiv pro 
suchou pleť 
50 ml také 

za cenu 569 Kč!

ZNÁTE Z TV

Vichy Liftactiv DS,
normální až smíšená pleť 50 ml

• 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

Lactobacily s:
• 10 kmeny
• 12 miliardami 

živých kultur
• vlákninou
• vitaminem C, 

Chromem 
a Zinkem

• acidorezistentní 
kapsle k zajištění 
průchodu 
do tenkého střeva

• Pro zdravý pohyb 
bez bolesti!

• Unikátní spojení 
GLUKOSAMINU, 
CHONDROITINU 
společně s:

• vitaminem C
• vitaminem D3
• manganem
Více 
na www.forfi t.cz

* Obvyklá prodejní cena (může se v jednotlivých lékárnách lišit). Uvedené ceny jsou doporučené a uvedené v Kč bez DPH. Nabídka platí od 15. 3. do 30. 4. 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.

569,–
702,– *702,–

219,–
245,– *245,–

189,–
235,– *235,–

379,–
452,– *452,–

179,–
222,– *222,–

299,–
358,– *358,–

36,–

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

přirozeně přítomné v mateřském mléku
• vápník a vitamin D pro 

zdravý růst kostí 219,–
267,– *267–

• olejové kapky 
s bakteriemi 
mléčného 
kvašení 
určené pro 
kojence 
a malé děti

• bez umělých 
dochucovadel, 
není třeba 
ukládat 
do chladničky

• prověřeno 
Českou 
společností 
pro probiotika 
a prebiotika

• péče proti vráskám Liftactiv DS s dlouhotrvajícím 
liftingovým efektem

• obnovuje pružnost a pevnost pleti. Vhodná pro 
ženy od 40 let

• hypoalergenní, vhodná i pro citlivou pleť



15 / moje zdraví

Bolesti kloubů provázejí životem nejméně každého druhého člověka v naší zemi. Často jsou zaviněny nevy-
váženou stravou, nepřiměřenou zátěží nebo naopak přehnanými sportovními výkony. Nepřekvapují proto 
statistiky, podle kterých kloubní výživu užívají alespoň jednou ročně i mladí lidé. Ve spolupráci s MUDr. Ra-
domírem Holibkou, Ph.D., předním českým ortopedem a lékařem mnoha vrcholových sportovců, jsme různým 
věkovým skupinám na míru připravili užitečné rady, jak pečovat o své klouby. 

Jak správně pečovat o své klouby

0-30 let: Raději rekreačně než 
extrémní zátěž
V  dětství a  mládí se vytváří základ pro 
dobrý, nebo naopak špatný stav kloubů 
v pozdějším věku. I mladý člověk by měl 
proto dbát na kvalitní a vyváženou stra-
vu. Dalším důležitým faktorem je pohyb. 
Podle odborníků je podstatná jeho pravi-
delnost. Je totiž lepší rekreačně sportovat 
několikrát týdně, než o víkendu extrémní 
zátěží kompenzovat celotýdenní sezení 
u počítače. 
„Ani mladý člověk by neměl podceňovat 
zranění, která se mohou na budoucím sta-
vu kloubů nepříjemně podepsat. Máte-li 
potíže, vyhledejte lékaře, případně alespoň 
při sportu chraňte namáhané místo vhod-
nou pomůckou,“ radí Pavel Sedláček ze 
společnosti Pharma Progress. „Mnozí ak-
tivní sportovci už v mladém věku často ale-
spoň jednou ročně sahají k preventivní kůře 
kloubní výživy, například po sezoně nebo 
před silným zatížením,“ dodává Sedláček. 

30-45 let: Nedohánějte, 
co jste v mládí zanedbali
Čtyřicetiletý pacient v ordinacích ortope-
dů a  revmatologů není žádnou výjimkou. 
Poškození kloubů může vzniknout jako 
důsledek pasivního způsobu života, ale 
také kvůli přemrštěné sportovní aktivi-
tě. První skupinu pacientů tak často tvoří 
lidé se sedavým zaměstnáním či nadvá-
hou, která neúměrně zatěžuje hlavně kyčle 
a kolena. Do druhé skupiny se řadí ti, kteří 
se snaží horečnou sportovní aktivitou do-

hnat to, co v mládí zanedbali. Ale pozor 
- přemrštěné tréninkové dávky nebo jed-
norázová extrémní zátěž vám spíše ublíží, 
než prospějí. 
Čím je člověk starší, tím je důležitější pra-
videlnost a přiměřenost. Před sportem ne-
zapomínejte na rozcvičku, která pomůže 
připravit klouby na nadcházející aktivitu. 
K rizikovějším sportům patří v tomto věku 
třeba tenis a squash, které zatěžují zvláš-
tě lokty a  kolena, dále lyžování, fotbal 
nebo běh na tvrdém povrchu. Na rekreační 
úrovni by vám však ani tyto sporty neměly 
způsobit žádné vážné potíže

45-60 let: Pozor na studenou 
vodu, prochladnutí a hluboký 
podřep
Právě v tomto životním období rapidně při-
bývá lidí, kteří poprvé sáhnou po kloubní 
výživě. Vhodné přípravky jim mohou po-
moci při bolesti namáhaných kloubů, při-
spívají k normální tvorbě pojivových tká-
ní a chrání klouby, svaly i šlachy. „Podle 
mých zkušeností má problémy s klouby více 
než 60 % Čechů nad 45 let. S přibývajícím 
věkem se totiž chrupavky opotřebovávají 
a přirozené obnovovací schopnosti již ne-
stačí. Potravinové doplňky obsahují složky, 
které chrupavce napomáhají obnovit její 
vlastní zdravé prostředí,“ vysvětluje přední 
český ortoped Radomír Holibka. Vhodně 
vybrané potravinové doplňky mohou mít 
velmi rychlé účinky. „Pocit změny můžete 
zaznamenat již během několika týdnů, ob-
zvláště u  kvalitních doplňků, které obsa-
hují správnou kombinaci účinných složek,“ 
doplňuje Holibka a doporučuje například 
speciální výživové přípravky Ortho Help.
Kloubní výživa však není náhradou zdra-
vého pohybu. Odborníci doporučují na-
příklad rychlou chůzi, turistiku, plavání, 
jízdu na kole či rotopedu. Méně vhodné 
jsou sporty, které přinášejí prudké nárazy 
a otřesy. Pokud v práci stojíte, pořiďte si 
ortopedickou obuv, která odlehčí kloubům. 
V sedavém zaměstnání volte vhodnou židli 
a pravidelně si dělejte přestávky na pro-
tažení. Vyvarujte se prochlazení kloubů, 
například ve studené vodě. Na zahrádce 

pokud možno nepracujte na kolenou a dá-
vejte si pozor na hluboký podřep.

60 let a více: Pohyb konzultuj-
te s fyzioterapeutem
Opotřebení kloubů je přirozený důsledek 
stárnutí, nejpozději po sedmdesátce se 
proto artróza v nějaké podobě dotýká té-
měř každého člověka. Pokud vám již zdra-
votní stav nedovoluje aktivní sport, choď-
te alespoň na rekreační procházky nebo 
zkuste nordic walking. Trpíte-li nějakým 
revmatickým onemocněním, musíte před-
cházet zatuhnutí kloubů. Ideální je pravi-
delné cvičení doporučené 
Při výběru kloubní výživy máte v zásadě tři 
možnosti: masti, nápoje a  tablety. Mas-
ti se rychle vstřebávají a rychleji pronik-
nou do centra bolesti, proto jsou vhodné 
pro lidi, kteří si již na bolestivost kloubů 
stěžují. Pro prevenci zánětů a onemocně-
ní kloubů jsou naopak vhodné tablety či 
nápoje. Při nákupu konkrétního výrobku 
by pak zákazník neměl hledět jen na obal 
či líbivou reklamu. „Podstatné je především 
složení výrobku. Vybraný produkt by neměl 
mít jen jednu účinnou látku, ale spíše kom-
binaci více látek, které se vzájemně do-
plňují a zajišťují komplexní péči o klouby 
a svaly,”
 

www.ortho-help.cz

MUDr. Radomír Holibka, Ph.D.
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CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO
Pilates, bosu a power plate

Sice nás letošní zima hromadami sněhu nezasypala a zimních sportů jsme si v našich končinách 
moc neužili, ale zatím přece jen není venkovní teplota úplně ideální pro venkovní sportování. 

Než se počasí defi nitivně umoudří a dovolí nám znovu oprášit cyklistickou výbavu nebo in-line 
brusle, vyberte si z dlouhé řady vnitřních sportů. Jejich nabídka totiž rozhodně nekončí posilovnou.

BOSU
Velké gymnastické míče už asi někdy vi-
děl každý. Najdete je totiž nejen v posi-
lovně, ale i v tělocvičnách zaměřených na 
zdravotní cvičení ke zlepšení správného 
držení těla a posílení zádového svalstva. 
Pokud jste už měli možnost omrknout 
Bosu, pak vám určitě na mysl jako první 
přišel právě gymnastický míč. Bosu vy-
padá, jako kdybyste vzali míč, sesekli 
jeho vrcholek a tuto část zespod uzavře-
li pevnou podložkou. Hlavním rozdílem 
mezi míčem a Bosu je hlavně to, že ve 
srovnání s míčem má tato nová cvičební 
pomůcka dvě různé strany, z nichž kaž-
dá jde využít jinak. Odtud také pochází 
název BOSU, který v  překladu znamená 
„oběma stranami použitelný“. Můžeme 
tedy využít přímo jeho nestabilní měk-
kou část, nebo jej otočit pevnou plošinou 
nahoru a  balancovat zase trochu jinak. 
Například kliky můžete dělat opřením 
o měkkou část Bosu, ale můžete jej také 
otočit měkkou částí dolů a  využít jeho 
menší stability, která udělá z obyčejných 

kliků ještě o kousek náročnější cvik. 
A v čem tkví ten zázrak? Při každém cvi-
čení je důležité správné držení těla, a tak 
tato pomůcka cílí na balancování na po-
hyblivé ploše. Pro udržení rovnováhy se 
musíte soustředit na to, abyste měli při 
cvičení rovná záda a abyste správně dý-
chali. Jedině tak bude cvičení efektivní. 
Že je Bosu pomůckou opravdu variabil-
ní zjistíte, pokud si najdete lekce bosu. 
V  jejich rozpisech se objevuje hned ně-
kolik variant. Každá z nich je vhodná pro 
jinou skupinu lidí. 

Různé varianty 
Patříte-li mezi ty, které trá-
pí následky sedavého způ-
sobu života a  potřebujete 
vhodně a přitom šetrně na-
pomoci svému pohybovému 
aparátu, pak si najděte lekci 
BOSU REHAB. Jde o zdravot-
ní lekce, které by měl vést 
odborník na fyzioterapii. 

Jestli problémy s  pohybovým aparátem 
nemáte, ale zato vás díky věčnému sezení 
za počítačem, zvedání těžkých věcí a dal-
ším činnostem bolí záda, chcete se dů-
kladně protáhnout a zároveň posílit břicho 
nebo zadeček, pak pro vás bude nejlepší 
variantou BOSU CORE, které je zaměře-
né právě na posílení svalstva zad, břicha 
a hýždí. Prostě na svalstvo středu těla. 
BOSU COMPLETE je naopak mnohem 
intenzivnější a  jeho hodiny se nesou 
v o mnoho ostřejším tempu. Cviky jsou 
podobné jako například při step aerobi-
ku. Vše samozřejmě za využití balanco-
vání na tomto polobalónu. Důkladně vás 
rozhýbe, pomůže vám zlepšit celkovou 
fyzickou kondici a  posílit nejen svaly 
středu těla, ale také svaly horních i dol-
ních končetin. Při hodinách „complete“ 
bývají často využívány malé činky nebo 
posilovací gumičky. 
Každá z  těchto variant cílí na jiné pro-
blémy a jinou výkonnost, takže nezbývá 
než zkusit, která vám sedne. 

PILATES
Pilates je jedním z  typů cvičení, které 
může vyzkoušet téměř každý, kdo nemá 
v  plánu v  rychlém tempu poskakovat 
do rytmu aerobiku a koho neláká žádná 
z horkých novinek mezi cvičebním náči-
ním. Jeho základy spatřily světlo světa už 
před 100 lety, kdy se cviky, které vyu-
žívaly čistě jen váhu vlastního těla i při 
omezené hybnosti, přišel Joseph H. Pila-
tes. Takže jde o cvičební program ověřený 
pěknou řádkou lidí a desetiletí. Základem 
byly jednoduché cviky pro špatně pohy-
blivé pacienty. Šlo o  protahování svalů 
končetin, které později vyústilo v doko-
nale promyšlený systém. Rozhodně stojí 
za vyzkoušení. 

16 / moje sporty 

Bosu vypadá, 
jako kdybyste 

vzali míč, sesek-
li jeho vrcholek 

a tuto část zespod 
uzavřeli pevnou 

podložkou

U cvičení Pilates je 
samozřejmě také dobré se 
zklidnit, hlavní však stále 

zůstává pohyb. 
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Cvičit se dá skoro všude. Důkazem toho 
je, že dnes skoro v  každém městě na-
jdete nejedno Pilates studio a  všude je 
hodně oblíbené. Dokonce by se dalo 
říct, že už pěknou řádku let soupeří s jó-
gou, která se mu v mnohém podobá, ale 
u které je nutné, abyste nepřišli jen cvi-
čit a  dělat něco pro své tělo, ale také 
vyčistit mysl a pokusit se uvést do rov-
nováhy tělo a duši. Jóga je postavena na 
úzkém propojení s tradičními východními 
fi lozofi emi.
U  cvičení Pilates je samozřejmě také 
dobré se zklidnit, hlavní však stále zů-
stává pohyb. 

Efektivně s elegancí
Elegance, s  jakou budete při Pilatesu 
schopni zapojit i ty svaly, o kterých jste 
snad ani nevěděli, že je máte a že s nimi 
můžete něco dělat, vás překvapí. Právě 
práce se všemi těmito svaly je jedním 
z hlavních důvodů, proč si lekce Pilates 
získaly tak velkou oblibu všude ve světě. 
A jeho tempo není nijak náročné. 
Lekce bude složena ze série vhodně po-
skládaných protahovacích a posilovacích 
cviků, které vám při pravidelném cvičení 
pomůžou ke zpevnění těla a  zeštíhlení 
svalů. Ostatně dlouhé a štíhlé svaly, to 
je to, co program Pilates slibuje. Zpevně-
ní svalstva celého těla, zejména zádové-
ho, bude mít za následek potlačení ten-
dence k  bolestem zad, které souvisí se 
špatným držením těla. A to zase souvisí 
s ochablým zádovým svalstvem. V žád-
ném případě tedy neplatí ona zaběhnutá 
mýlka, že vás bolí záda, a proto nemůže-
te cvičit. Ba naopak! 

POWER PLATE 
BOSU si můžete bez problému pořídit 
k sobě domů a i sadu cviků v duchu Pila-
tes můžete snadno provádět na podložce 

i u vás v obýváku. Rotoped se také usídlil 
ve spoustě domácností (otázkou samo-
zřejmě zůstává, v kolika z nich po čase 
začne místo cvičebního nástroje zastávat 
spíše úlohu lapače prachu či odkládací-
ho stojanu na oblečení). Jedna z nedáv-
ných novinek na poli budování lepšího 
a pevnějšího těla jménem Power Plate se 
u vás doma asi hned tak neobjeví. 

Kdybyste to náhodou měli v  úmyslu, 
nejdřív si zajděte raději alespoň na 
ukázkovou hodinu a  nechte si před-
vést jednotlivé cviky. 

Už samotný název napovídá, že tento 
přístroj má co do činění se sílou. Ale 
jak by se mohlo zdát, tuto sílu nebude-
te muset ve velkém rozsahu vydávat vy, 
spoustu toho zvládne samotný Power 
Plate. Jeho podstatou jsou trojrozměrné 
vibrace, které stroj vydává. 
Zatímco stroj vibruje, vaše svaly se s tím 

musí poprat. Jejich reakce jsou postave-
ny na starých známých fyzikálních záko-
nech – dáme-li svalu zátěž, musí reago-
vat. Tím jej posilujeme a při pravidelném 
zatěžování se takový sval stává silnějším 
a výkonnějším. 
Mimo posílení svalstva vám pomůže 
zlepšit také koordinaci těla. Vibrační cvi-
čení je právě díky svému založení velmi 
efektivní, protože vzruchy se dokážou 
propracovat až k těm nejukrytějším sva-
lům a posílit i  je. Navíc jako skoro ka-
ždá cvičební pomůcka vám i  tento stroj 
pomůže zbavit se pár nadbytečných kil. 
A  ženy jej určitě ocení jako efektivního 
pomocníka proti nenáviděné celulitidě. 
Tento krátký výčet vnitřních aktivit 
ani zdaleka není vyčerpávající, proto-
že jejich nabídka se neustále rozšiřuje 
a obohacuje o nové pomůcky. Volit tedy 
můžete mezi stálicemi jako je třeba jóga 
nebo aerobik, ale také mezi horkými no-
vinkami mezi cvičebním náčiním. Je to 
jen na vás, možností je dnes nepřeberné 
množství.  -ZD-

TIP: 
Na rozdíl od řady jiných cviče-
ní se Pilatesu nemusí zcela vy-
hýbat ani těhotné ženy! Mezi 
svalstvo, které při cvičení po-
silujete, totiž patří také sval-
stvo pánevního dna, za což bu-
dete vděčné při porodu. Jste-li 
v očekávání, nemusíte se ome-
zit výhradně na speciální cvi-
čení pro těhotné, zkuste lehčí 
formu Pilates! 

TIP: 
Máte-li problémy s klouby 
nebo nadváhou, běžná cvičení 
náročná na těžké dopady, kte-
ré by vaše klouby nepřijatelně 
zatěžovaly, je lépe vynechat.  
Power Plate klouby nezatěžuje 
téměř vůbec, což je také důvo-
dem, proč jej čím dál častěji 
najdete i v rehabilitačních za-
řízeních. 



U kojených dětí je doporučováno kojení 
dle potřeb dítěte. Vypité dávky se nijak 
nesledují. Není ani potřeba jiných teku-
tin, pouze v  parném létě se doporučuje 
dávat dítěti dětský čaj - například Dětský 
čaj s heřmánkem, neslazený. Existují „sa-
vičky“, které kopírují prsní bradavku. Díky 
nimž nehrozí, že by si dítě odvyklo na 
pití mateřského mléka. Při krmení z láhve 
by měli rodiče používat ko-
jenecké mléko vhodné pro 
daný věk a  dodržovat do-
poručené dávkování podle 
věku a váhy dítěte.
Všechna mléka na našem 
trhu jsou odstupňována dle 
věku dítěte. První je od na-
rození dítěte a  kopíruje co 
nejvíce složení mateřského 
mléka. Druhé je od 6 do 12 měsíců věku 
dítěte, další je od 12 do 24 měsíců a po-
slední je od 24 měsíců výše. Existují také 
různá speciální mléka - například mléko 
proti „ublinkávání“, mléko pro alergické 
děti, mléko bez laktózy a další. Mamin-
ka si tak může vybrat z  různých druhů 
mlék a pak pokračovat v tom druhu mlé-
ka, které dítěti nejvíce chutná. Na trhu 
je dnes už opravdu široká řada kvalitních 
a  ověřených výrobců - Nutrilon, Hami, 

Sunar, Beba a další. K doplnění tekutin 
se podává opět Dětský čaj s heřmánkem, 
Fenyklový čaj, různé instantní a  další 
čaje, vždy opět odstupňované dle věku 
dítěte. K  dostání je i  balená kojenecká 
voda, která se řadí mezi ty vůbec nej-
kvalitnější. 
Dehydratace u  dítěte hrozí zejména při 
průjmech nebo déletrvajícím zvrace-

ní, ale může nastat také 
při horečce, přehřátí, nebo 
když dítě odmítá pít. Rodiče 
velmi často řeší, kdy a kolik 
tekutin má dítě vypít. Nej-
lepší je mít neustále u sebe 
láhev s vodou nebo čajem, 
dítě si většinou o  nápoj 
samo „řekne“.

Když už jen mléko nestačí
A  co takové příkrmy? Příkrmů je k  do-
stání velké množství a  automaticky se 
tedy nabízí otázka, zda volit kupované 
příkrmy, nebo raději příkrmy připrave-
né doma? Nejlépe uděláte, když budete 
kombinovat hotová kojenecká jídla (ku-
povaná v  lékárně) s  těmi 
vlastní výroby. Už i  ko-
jenci mají chutě a pozna-
jí, který pokrm je kvalit-

nější, čímž přirozeně dají najevo, který 
jim více vyhovuje. Nejlepší je volit zlatý 
střed a doma připravované jídlo kombi-
novat s kupovaným. Vyberete-li kvalitní 
jídlo hned od začátku, výrazně vám to 
následně ušetří čas. To znamená, že se 
maminka nemusí bát kupovat hotové 
zeleninovo-masové příkrmy či polévky, 
dobré jsou také kvalitní ovocné přesní-
dávky. Především nepříliš extra přisla-
zované. Těmi výrobci mimo jiné dohání 
nízký obsah ovoce. 

Podle čeho vybírat?
Čím jednoduší je složení, tím líp. Až bu-
dete vybírat výživu pro děti do jednoho 
roku, dobře se podívejte především na 
jejich složení. A zde platí pravidlo - čím 
jednodušší složení jídlo má, tím lepší 
bude. 

Na co byste se měli zaměřit 
především? 
Zajímat by vás měl obsažený cukr – 
v  některých ovocných výživách je ho 
přespříliš, proto jsou lepší ty, které ne-

jsou uměle doslazovány. 
Podobně je dobré naučit 
dítě jíst jen bílý jogurt, 
když si totiž už od ma-
lička zvykne na sladkou 
ovocnou nebo kakaovou 
chuť, těžko jej pak budete 
přeučovat na čistý přírod-
ní jogurt bez dochucení.
Dalším důležitým bo-

dem ve vašem hledáčku by měla být sůl. 
Přestože děti do jednoho roku by nemě-
ly solit vůbec, je časté, že se sůl vcelku 
běžně objevuje i v dětských výživách pro 
kojence od osmi měsíců. Neměla by tam 
být, proto si její obsah ve výrobcích řád-
ně zkontrolujte. 
Na paměti je potřeba mít také barviva, 
vitaminy, minerály a  stopové prvky. Je 
potřeba sledovat, co všechno je například 
v  dětské kaši. Jelikož mléčné kaše po-
stupně nahrazují mateřské i umělé mléko, 
je vhodné, aby byly obohaceny například 
o minerály či stopové prvky s  vitaminy. 
Umělá barviva jsou však pro děti napros-
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To, že se složení stravy a podávaných tekutin pro malé děti a kojence liší od toho 
pro dospělé, není nutno zdůrazňovat. Ale jaká je správná frekvence krmení a podávání 

nápojů podle věku dítěte? 

Strava a pitný režim u dětí

 Až budete vybírat 
výživu pro děti 

do jednoho roku, 
dobře se podívej-
te především na 

jejich složení

Dehydratace 
u dítěte hro-
zí zejména při 
průjmech nebo 
déletrvajícím 

zvracení
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Jako jediný obsahuje unikátní recepturu 
s mléčným tukem, který je i v mateřském mléku.

Vitaminy A, C a D přispívají k normální funkci imunitního systému. 
Železo přispívá k normálnímu vývoji mozku. Kojení je pro kojence 

nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu. 
Datum tisku 01/2014

    IMUNITA 
    VÝVOJ MOZKU 
   CELKOVÉ POHODLÍ

Moje dítě, můj diamant.
Co nejblíže 

mateřskému 
mléku

to zbytečnou zátěží, takže dejte 
stranou to, že kašička nebude 
krásně barevná. Spotřebitelské 
testy navíc v  posledních letech 
ukázaly, že doma vařená jídla 

pro nejmenší děti nejsou až tak zdravá jako ta kupovaná, 
protože rodiče nemají pod kontrolou původ surovin. Samo-
zřejmě je zcela v rukou rodičů, aby při nákupu čehokoliv pro 
jejich dítě vždy řádně zkoumali etikety! Vždyť zdraví dítěte 
je to nejcennější a nestojí za to s ním hazardovat. 

Další rady, jak pečovat o dítě
- Koupání novorozenců a kojenců - pokožka novorozenců 
má odlišné vlastnosti oproti starším dětem a dospělým. Je-
jich pokožka je jemnější a citlivější na vnější vlivy, obsahuje 
také více vody a je propustnější. Doporučuje se dítě koupat 
každý den, někdy stačí i  ob den (pokud se pokožka pří-
liš vysušuje). U velmi citlivých dětí nebo dětí trpících ato-
pickým ekzémem se do koupele doporučují různé přísady 
(např. Linola olej do koupele, Oilatum olejovitá pěna do 
koupele, Balneum Hermal a další). V každém případě by dítě 
mělo mít vlastní přípravky na mytí určeny přímo pro malé 
děti. Výrobky pro dospělé rozhodně nejsou vhodné!

Kromě výživy je velice důležitý i spánek 
u kojenců a batolat
Potřeba spánku je individuální. Některé děti jsou velcí spáči, 
jiné už od narození spí kratší dobu. Je to velice individuální. 
Každé dítě spí různě dlouhou dobu a rozhodně není vhodné 
dítě násilím do spánku nutit. 
Mezi 0-3 měsícem věku kojenci prospí většinu dne, novo-
rozenci spí zhruba 17 až 18 hodin denně, ve třech měsících 
prospí kojenec obvykle za den okolo 15 hodin. Ve věku 3 až 
4 měsíců spí většina kojenců 15 hodin denně, z toho v noci 
zhruba 10 hodin. Denní spánek je obvykle rozdělen do tří 
kratších spánků v  průběhu celého dne. Spánek kojenců ve 
věku 6 až 9 měsíců je v noci souvislý až 8 hodin a denně 
spí zhruba 14 hodin. A děti ve věku 9 až 12 měsíců spí denně 
zhruba 14 hodin, z toho noční spánek představuje až 11 hodin.

Darina Šrolová

Vždyť zdraví dí-
těte je to nej-
cennější a ne-

stojí za to s ním 
hazardovat. 



Velikonoce
Kromě příchodu jara, na které se většina lidí po zimě opravdu těší, je doba probouzení 

přírody významná především pro křesťany. Nastává pro ně nejdůležitější svátek z celého 
liturgického roku. Jsou jím samozřejmě Velikonoce. A i když jejich pravou podstatu oceňují 

a oslavují hlavně věřící, existuje také spousta lidových tradic spojených právě 
s velikonočními svátky, které dodržujeme, a alespoň na chvíli se tak odpoutáváme od hektického 

moderního tempa. Co všechno o Velikonocích víte? 

Původně pohanské 
Velikonoce jsou mimo jiné svátky značící 
příchod jara, což také bylo jejich prapůvod-
ním posláním dávno v dobách pohanských, 
než začaly být propojeny s křesťanskou ví-
rou. Tehdy bylo vítání jara záležitostí ob-
dobí jarní rovnodennosti a  slavilo se vždy 
první sobotu po 21. březnu. Cílem bylo 
získat přízeň bohyně soumraku, aby lidem 
znovu přisoudila delší jarní dny, a soumraku 
a noci, aby zase trochu ubrala. Lidé tehdy 
zapalovali ohně a u nich si přáli, aby byla 
jejich prosba vyslyšena. Když se ráno pro-
budili plní naděje, že jejich přání bylo sku-
tečně vyslyšeno, začaly teprve pravé lidové 
oslavy, z  nichž jedna nápadně připomína-
la dodnes dodržovaný zvyk – schovávání 
a hledání barvených vajíček. 

Později křesťanské
Sice dnes spousta lidí na náboženské po-
zadí Velikonoc zapomíná a udržuje často už 
jen ty lidové zvyky, rozhodně není na místě 
tuto neodmyslitelnou součást velikonočních 
svátků vynechat. Určité první náznaky křes-
ťanských Velikonoc se objevily už v prvních 
stoletích našeho letopočtu. Svátek Zmrt-
výchvstání byl už od svého začátku spojo-

ván právě s pohanskými oslavami příchodu 
jara. I církevní zástupci dřív vítali s otevře-
nou náručí to, že lidé spolu s oslavou pří-
chodu jara i jejich církevní svátek, přestože 
tomu tak vždy nebylo. Ale zvyk slavení Velké 
noci neboli Velikonoc, jak byl Svátek zmrt-
výchvstání o  něco později 
přejmenován, se dál úspěš-
ně rozšiřoval. 
Oproti původnímu časo-
vému umístění se ve Slo-
vanské tradici tento svátek 
ustálil na první neděli po 
úplňku po jarní rovnoden-
nosti, tedy jejich umístění 
v kalendáři se řídilo podle 
měsíčního cyklu. Proto jsou Velikonoce do-
dnes datumově pohyblivým svátkem, který 
slavíme v  rozmezí mezi 21. březnem a  26. 
dubnem (letos vychází Velikonoční pondělí 
na 21. dubna). Moderní tradice křesťanských 
Velikonoc byla ofi ciálně obnovena v 60. le-
tech 20. století.

Velikonoce jsou pro křesťanské věřící nejvý-
znamnějším svátkem, který plynule nava-
zuje na umučení Krista, aby mohlo být ve 
velkém oslaveno jeho vzkříšení. Jak všichni 
víme, hlavními dny jsou Velikonoční nedě-
le a  Velikonoční pondělí, ale příprava na 
svátky zahrnuje i čtyřicetidenní postní dobu 
přecházející samotným oslavám. Jejím za-
čátkem je Popeleční středa, která je také 
pohyblivá a letos připadá na 5. března. 

Tradice
Každá z tradic a lidových zvyklostí je spo-
jena s konkrétním dnem. Některé jsou mezi 
lidmi známé, jiné pomalu upadají v  zapo-
mnění. 
Sazometná středa 
– středa bezprostředně předcházející Veli-
konoční neděli. Jak už napovídá její název, 
jejím posláním by měl být předsváteční 
úklid a příprava na sváteční výzdobu.
Zelený čtvrtek 
– nejrozšířenějším zvykem pro tento den je 
jíst něco zeleného. Tedy obvykle se na zele-
ný čtvrtek připravuje špenát a moderní doba 
přišla také s vařením zeleného piva. V dří-
vějších dobách byl tento den před svátky 
také dnem, kdy se z domu vynášelo sme-
tí, jedlo se pečivo pomazané medem, kte-
rý podle pověstí měl chránit před hmyzem 
a hady a celkově měl přinášet zdraví. 

Velký pátek 
– velký den pro křesťany, 
protože právě v  pátek byl 
Kristus ukřižován. Proto se 
na Velký pátek koná mše, 
která mimo jiné připomíná 
i vše utrpení na celém svě-
tě. Pokud jde o lidové zvy-
ky, pak mezi ty nejoblíbe-
nější a  nejznámější určitě 

patřila pověra o pokladech, které jsou podle 
pověstí v tento den odhaleny hledačům. Po-
klady a začarování jsou pro tento den ty-
pické, proto se nedoporučovalo dělat žádné 
půjčky, aby se vám věc nevrátila negativně 
začarovaná. Protože je to den Kristovy smr-
ti, kdy jeho krev stékala do země, neorala 
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Dnes jsou nejčastějším 
symbolem Velikonoc barevná 

velikonoční vejce. Jejich 
podstatou je symbolika 
nového života, zárodku, 

který v sobě skrývají.

Obvykle se na 
zelený čtvrtek 

připravuje špenát 
a moderní doba při-
šla také s vařením 

zeleného piva
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se pole a nemělo by se prát prádlo, protože 
byste jej neprali ve vodě, ale ve stékající krvi 
Krista. 
Bílá sobota 
– bezprostředně předchází samotným svát-
kům velikonoc a v kostelech by se neměla 
slavit mše. Bílá sobota má svůj název spo-
jený s  bílením, tedy úklidem domácnosti 
a velkou přípravou na oslavu vzkříšení Kris-
ta. Kromě úklidu se také připravují slavnost-
ní pokrmy, peče se mazanec a další pečivo, 
zdobí se domácnosti pentlemi, barevnými 
a  malovanými vajíčky a  připravuje se po-
mlázka. 
Velikonoční neděle 
– právě v tento den vstal Kristus z mrtvých, 
proto se světily všechny předtím připrave-
né slavnostní pokrmy, aby je pak lidé mohli 
sdílet s přáteli a příbuznými. Jde o poslední 
přípravu na velkou mši konající se v  tento 
den ve všech kostelech. Především pak ve 
Vatikánu, odkud je do celého světa přená-
šena mše Urbi et Orbi, kterou slouží sám 
papež. 
Velikonoční pondělí 
– je dnes dnem spíše lidových tradic – lidé 
chodí takzvaně na „mrskut“, kdy muži po-
mlázkou upletenou z  čerstvých mladých 

výhonků šlehají ženy a dívky za doprovodu 
koledy. Traduje se, že je-li žena na Veliko-
noční pondělí řádně vyšlehána pomlázkou, 
bude v příštím roce zdravá a lidově řečeno 
neuschne. Za odměnu koledníci dostáva-
jí zdobená nebo čokoládová vejce. Lidé se 
scházejí s příbuznými a přáteli a konzumují 
předtím připravené sváteční jídlo. 
Velikonoční symboly 
– zelená barva symbolizuje probouzení pří-
rody, červená pak krev Kristovu, ale 

zároveň značí plodnost ženy, tedy opět se 
vracíme k odkazu na nový život. Dnes jsou 
nejčastějším symbolem Velikonoc barevná 
velikonoční vejce. Jejich podstatou je sym-
bolika nového života, zárodku, který v sobě 
skrývají. Jsou také symbolem probouze-
ní přírody po zimě. Velikonoční beránek je 
v přeneseném slova smyslu vyjádřením Kris-
ta, jiným označením Beránka Božího. 

-ZD-

Doplněk stravy

vitamin třetího tisíciletí

MERUŇKOVÁ JÁDRA: 
zdroj VITAMINU B17

HLÍVA ÚSTŘIČNÁ: 
doplňuje tělu potřebné látky

RAKYTNÍK ŘEŠETLÁKOVÝ: 
přispívá ke správné činnosti 
zažívacího traktu

REISHI: 
pomáhá podporovat 
přirozenou obranyschopnost 
organizmu

100 % zdraví z prírody

travy

Vyrábí: TEREZIA COMPANY   |   Žádejte v lékárnách     |   www.b17.cz
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Velikonoční berá-
nek je v přenese-
ném slova smyslu 
vyjádřením Krista, 
jiným označením 
Beránka Božího 



Na jaře všechno kvete a barví se do pes-
trobarevných kombinací. Jaro přenesené 
na talíř vás oživí nejen pomocí vitami-
nů a minerálů, které jarní zelenina hojně 
obsahuje, ale budete si moci užít i oku 
lahodících kreaci. Tedy minimálně před-
tím, než se vám tyto lahůdky rozplynou 
na jazyku. 
Máte-li vlastní zahrádku, tím lépe, pro-
tože budete s jistotou vědět, co máte na 
talíři, ale jestli jste odkázáni na nabídku 
obchodů, pak se poohlížejte hlavně po 
jarním salátu, ředkvičkách, mrkvi nebo 
chřestu. Přidejte k tomu čerstvé jarní by-
linky, kousek libového masa, nebo kva-
litního pečiva a  o  pochoutku máte po-
staráno. 

Chřest 
Je na rozdíl od mrkve, salátu nebo rajčat, 
které zná každý, stále ještě podvědomě 
řazen spíše mezi ne úplně tradiční ze-
leninové druhy, jež si častěji než doma 
dopřáváme v restauracích. Jestli je nějaká 
zelenina opravdu typicky jarní, pak je to 
právě chřest. Chřest je známý také jako 
asparágus. A  že vám tento název něco 
připomíná? Máte pravdu, skutečně je to 
ten zelený doplněk připomínající listy 
kapradiny, který najdete v  květinářství. 
Tak totiž vypadá chřest v dospělosti, ale 
v kuchyni využíváme jen jeho mladé vý-
honky. Ty mohou být bílé, svěže zelené, 
nebo fi alové. Záleží na tom, jakým způ-
sobem jsou pěstovány a kolik světla se 
jim během růstu dostane. Bílý bude ten, 
který je pěstován schovaný pod sklení-
kovými foliemi, do krásné jarní zelené se 
vybarví chřest na přímém slunci a fi alo-
vou barvu chytí, pokud je později osvět-
len, klidně i uměle. Lahodnou a naslád-
lou chuť bude mít čerstvý chřest, nebo 
dobře oloupaný. A  mimo výtečné chuti 

obohatí vaše jídlo také o minerály váp-
ník, hořčík, železo a  selen, vitaminy A, 
B, C, E a K a o spoustu cenné vlákniny. 
Celkově pomáhá s detoxikací organismu. 

Mrkev a jarní salátek 
Mrkev je oblíbenou sladkou zeleninou, 
kterou s chutí křoupeme za syrova, vy-
rábíme z  ní saláty doplněné ovocem, 
mixujeme ji na šťávu, vaříme, dusíme, 
přidáváme do polévek nebo ji podáváme 
jako přílohu k  masu. A  právě kvůli její 

chuti je to jeden z  mála 
zeleninových druhů, které 
docela ochotně jedí i děti. 
A  k  tomu si ji můžete 
snadno vypěstovat i  na 
malé zahrádce. 
Mrkev, jak všichni slýchá-
me už od dětství, oprav-
du obsahuje látku pro-
spívající našemu zraku. 
Je jí beta-karoten, neboli 

provitamin A. Mimo něj obsahuje také 
vitaminy D, E a K, draslík, bohatá je na 
vápník, hořčík, železo, jód a další cenné 
minerální látky. Přírodní mrkvová šťáva 
může být využívána pro svoji schopnost 
napomáhat pročišťování střev, má dobrý 
vliv na srdce a obecně se mrkev doporu-
čuje také při jaterní dietě. 

Hlávkový salát má velkou výhodu v tom, 
že mimo vitaminů a minerálů, které ob-
sahuje, je také vhodný ke konzumaci, 
pokud chcete shodit nějaké to kilo. Navíc 
se doporučuje k pročištění těla. Obsahuje 
vitaminy A, C, E i B, spoustu hořčíku, že-
leza, draslíku, vápníku, jódu a zinku. 
Zkombinujete-li jarní zeleninu jako základ 
hlavního jídla, získáte svěží a lehké jídlo 
plné prospěšných vitaminů a minerálů!

S příchodem jara se obvykle začínáme vybalovat ze zimních kabátů a dalších vrstev 
oblečení, kterými se během zimního období chráníme proti chladu, a které také schovávají 
nežádoucí kila nabraná při zimním hodování. A jak se postupně zvyšuje venkovní teplota, 

nemáme už takovou potřebu se podvědomě zahřívat sytými jídly. 
Ostatně spousta z nás si už v jarních měsících dává za cíl zas a znovu zhubnout a zlepšit 

svoji postavu, aby to v létě v plavkách a krátkých letních oblečcích bylo to pravé ořechové. 
A proč k tomu nevyužít suroviny, které jsou typické právě pro jarní období? 
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Jarní zelenina

Jaro přenesené 
na talíř vás oži-
ví nejen pomocí 
vitaminů a mi-
nerálů, které 
jarní zelenina 

hojně obsahuje

Hlávkový salát obsahuje 
vitaminy A, C, E i B, 

spoustu hořčíku, železa, 
draslíku, vápníku, 

jódu a zinku. 



Mrkvovo-sezamový salát
Ingredience: 700g mrkve, 100g sezamových semínek, 100g líst-
ků koriandru, 2 lžíce bílého octa, lžíce sezamového oleje, lžíce 
medu, lžíce citronové šťávy, sůl
Postup: Mrkev očistěte a  nastrouhejte najemno (ideálně na 
dlouho). V misce smíchejte všechny ostatní ingredience a vy-
tvořte tak dresink. Nastrouhanou mrkev promíchejte s poseka-
nými lístky koriandru a zalijte zálivkou. Promíchejte a podávejte 
jako svěží svačinu. -ZD-

Grilovaný losos s chřestem 
Ingredience: 750g fi let z lososa, 450g čerstvých zelených chře-
stových výhonků, 150g čerstvé rukoly, 600g cherry rajčátek 
(žlutých, červených), olivový olej, pepř, sůl
Na zálivku: 1 malá najemno posekaná šalotka, 50 ml olivového 
oleje, 2 lžíce crème fraîche, 1 lžíce posekané petrželky, kůra 
z jednoho citronu, šťáva ze dvou citronů, cukr, pepř, sůl

Postup: Lososa očistěte a  osolte. Chřest očistěte, odkrojte 
jeho konce, které by mohly být trochu dřevnaté a které na ta-
líři rozhodně nechceme, stonky oloupejte a celé zalijte trochou 
olivového oleje, osolte a opepřete. Na pánvi rozpalte olivový 
olej a lososa na něm grilujte asi 4 minuty z každé strany. Stej-
ným způsobem ugrilujte i připravené chřestové výhonky, dokud 
nebudou měkké. Rajčata a rukolu opláchněte a na půl (nebo 
i na menší kousky) pokrájené kousky rajčat promíchejte s lístky 
rukoly. Naberte na talíř a na tuto směs položte plátek lososa 
a několik chřestových výhonků. 
Zálivka: Všechny ingredience jednoduše smíchejte v  misce 
a důkladně prošlehejte metličkou. Solte a pepřete dle chuti. 
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Tip: Nechcete nakupo-
vat jarní zeleninu ve vel-
kých supermarketech, kam 
ji dnes většinou dováží až 
kdesi z druhého konce Ev-
ropy, ne-li světa? Jestliže 
nemáte po ruce klasický 
trh s ovocem a  zeleninou, 
zkuste využít vymoženosti 
moderní doby – internetu. 
Právě díky internetu dnes 
máte možnost sehnat lo-
kální ovoce a zeleninu (ale 
i sýry, mléko a další) pří-
mo od místních zeměděl-
ců. Výhoda přitom je na 
obou stranách – zatímco 
zemědělec vám svoje pro-
dukty prodá o něco dráže, 
než za kolik by je prodal 
velkým řetězcům, z  če-
hož bude mít samozřejmě 
radost, vy je na druhou 
stranu nakoupíte pořád 

o něco levněji než v super-
marketu. Hlavně ale budou 
produkty čerstvé a budete 
přesně vědět, odkud zele-
nina na vašem stole po-
chází. Zkuste se tedy na 
internetu poohlédnout po 
takzvaném „bedýnkování“. 

Například na www.bedyn-
ky.cz si můžete vybrat do-
davatele nejbližšího vaše-
mu bydlišti. 

Tip: Máte-li 
rádi ostřejší 

jídla, přidejte 
k surovinám 

ještě sušené na 
velmi jemno po-
sekané lupínky 
z chilli papriček. 
Salát tak hned 
získá zcela jiný 
rozměr chuti. 

Salát s kuřecím masem a jarní zeleninou

Ingredience: 600g kuřecích prsou, 150g rajčat, 150g okurky 
hadovky, 100g ředkviček, 150g červené nebo žluté papriky, 
hlávka salátu (může být i ledový), cibule nebo čerstvý pórek, 
Italské bylinky, bazalka, citronová šťáva, ocet, olivový olej, 
pepř, sůl

Postup: Maso očistěte a omyjte. Nakrájejte na drobné kos-
tičky, osolte. V míse promíchejte s trochou olivového oleje 
a dochuťte najemno posekanými italskými bylinkami (nemá-
te-li čerstvé, postačí i směs italského koření, pozor ovšem 
dávejte na to, že tyto směsi obvykle obsahují i sůl, proto 
maso solte opatrněji). Přidejte trochu pepře a uložte cca na 
půl hodiny do chladu, aby maso chytilo chuť bylinek. Poté 
maso zprudka opečte na pánvi. Zeleninu omyjte a  zbavte 
jádřinců. Nakrájejte na kousky podle chuti – okurky na ten-
ké plátky, rajčata na velikost podobnou jako kousky masa, 
ředkvičky na čtvrtiny, papriky na podobné kusy, cibuli na 
plátky a salát natrhejte na menší kusy a zakápněte jej oc-
tem a olivovým olejem. Zbytek zeleniny promíchejte v míse. 
Servírujte porci zeleniny s několika listy salátu a porcí kuře-
cího masa. Doplňte opečenými tousty či bagetou. 

Tip: Podávejte s opečenou bagetkou 
a vychlazenou citronovou zálivkou. 

Tip: Pokud by se 
vám maso zdálo 

příliš suché, přidej-
te na stůl mističku 
jogurtové zálivky 
ochucené bylinka-

mi a česnekem. 



LUŠTĚTE S NÁMI A VYHRAJTE!
Získejte jedno z 5-ti balení doplňku stravy Swiss VEGAPURE® Cardio

Správné řešení tajenky posílejte co nejrychleji, nejpozději však do 30.4.2014 e-mailem na:
krizovka@mojelekarna.cz (do předmětu vepište MagazinML2-tajenka), nebo na adresu vy-
davatele(Sanovia, a.s. Těšínská 1349/296, 716 00 Ostrava – Radvancce). Zasláním tajenky 
dáváte souhlas se zpracováním svých údajů pro marketingové účely. Výhru získá 5 vyloso-
vaných luštitelů se správnou tajenkou a zaslanou správnou korespondenční adresou, na 
kterou bude výhra odeslána. Výherci budou zveřejněni na www.mojelekarna.cz 

Trápí vás vysoký cholesterol? 
Hladinu cholesterolu v krvi pomohou výrazně snížit rostlinné steroly, látky získané z rost-
linných olejů. Doplněk stravy Swiss VEGAPURE® Cardio je jejich bohatým zdrojem. Snižuje 
hladinu cholesterolu v krvi, je zcela přírodní, účinný a bezpečný pro váš organismus. Vysokou 
účinnost rostlinných sterolů na snížení hladiny cholesterolu prokázaly četné lékařské studie 
a jsou celosvětově velmi používané. www.vegapure.cz
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Slevové kupony na balení Swiss VEGAPURE® Cardio můžete uplatnit v lékárnách sdružení 
   Akce platí do 31.12.2014
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ŘEŠENÍ SUDOKU:

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

 VYŠKRTÁVAČKA Škrtněte každé čtvrté (ještě neškrtlé) písmeno a pře-
neste je do prázdných políček pod obrazem 
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Doplňte slova charakterizovaná legendou. K sestavení slov použijte nabízené shluky písmen. Ka-
ždý shluk může být použit pouze jednou. Ke správnému vyřešení úlohy musí být použity všechny 
shluky. Tajenka - slib zaručený osobní ctí, je ve vybarvených kamenech a čte se podle čísel.SHLUKOVKA

OMALOVÁNKY





BRU
SIN

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

BRU
SIN

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

TRÁVEN
Í 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

EN
ERG

IE GERIFIT
ENERGIE PLNÁ ZDRAVÍ NA CELÝ DEN

• EXTRAKT ŽENŠENU

 A ZELENÉHO ČAJE

 + multivitamin obsahující

 vyvážené množství

 12 vitaminů a 9 minerálů

PO
H

YB CHONDROFIT
PRO ZDRAVÝ POHYB BEZ BOLESTI

• GLUKOSAMIN

• CHONDROITIN

• VITAMIN D

• A MANGAN

• + VITAMIN C

Více informací na www.forfi t.cz

Váš průvodce zdravím!

letak A4 FOR FIT.indd   1 8.1.2014   10:17:52


