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ZDRAVOTNÍ PREVENCE aktuálnější než kdy dříve
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v ústech

8

Řada pro
dýchací cesty

KAPKY

PŘISPÍVÁ K PŘIROZENÉ OBRANYSCHOPNOSTI
A NORMÁLNÍ FUNKCI IMUNITNÍHO SYSTÉMU
obsahuje výtažek z kořene Echinacea
pallida (třapatka bledá)
kořen v BIO kvalitě
vhodné pro děti již od 3 let
www.naturprodukt.cz

K dostání v lékárně.

„Echinacea snižuje riziko opakujících se infekcí dýchacích cest a následných
komplikací na polovinu.” Meta analýza randomizovaných kontrolovaných studií.
Schapowal A., Klein P., & Johnston S.L. (2015) Advances in therapy 32 (3), 187-200

KARANTÉNNÍ
ÚVODNÍK
Vážení čtenáři,
naše zdraví je jako zahrada, kterou musíme
hýčkat a o kterou musíme

pečovat.

Naše

strava, pohybové zvyklosti, naše vnitřní nastavení a způsob myšlení, skuteč-nost, jak zacházíme s city a pocity – to vše se dá porovnat
se záhony v zahradě, o které se musíme starat,
aby vyprodukovaly květy a následně plody.
A tak už po staletí každý ví, že žijeme-li v souladu se zákony přírody, musíme ony záhony našeho zdravého způsobu života zalévat
a plevel špatných návyků podle možností vytrhávat.
V našem civilizovaném světě se mnohým zahradám zdraví nedaří vůbec dobře a naše záhony vypadají smutně. Tak by to nemuselo být,
pokud bychom se viděli spíše zahradníky, posilovali naše přednosti a vylepšovali naše slabiny.
Vše nasvědčuje tomu, že virová pandemie
obsáhne celý svět. A v těchto dobách obzvláště platí, že vysokou prioritu mají čtyři
top-témata: hygiena, výživa, pohyb a mentální
zdraví. Společnost Naturprodukt CZ jakožto
distributor léčiv, zdravotních prostředků, do-

ŘADA PRO
DÝCHACÍ CESTY
OČIMA PEDIATRA
MUDr. Norbert Semenďák, vyhledávaný
pediatr a bývalý primář dětského oddělení Městské nemocnice v Ostravě
– Fifejdách, nám pro časopis Lékárna
věnoval pár vzácných svil ze svého volného času.
Co pro Vás znamená ucelená Naturprodukt Řada pro dýchací cesty?
Především je to pomoc. Mnohé maminky
pro své děti vyžadují šetrnější produkty, které doporučujeme vždy, když není
pro závažnější případy nutno použít
např. antibiotika. Musíme si uvědomit,
že i u předškolních dětí jsou dýchací cesty ještě pořád krátké a sliznice ne zcela
vyvinuté, tedy méně odolné. Nachlazení
v průměru 9 x do roka je normální stav,
kdy se dětský imunitní systém učí reagovat. Proto je dobré ho v jeho úsilí podpořit,
nejlépe přírodní bylinnou cestou.
Naturprodukt Řada pro dýchací cesty
je na trhu novinka, jaké jsou Vaše první
zkušenosti?
Je dobré, že byliny jsou kvalifikovaně vyskládané tak, aby se plně projevil jejich
synergický účinek. Jedna bylinka zpravidla nic neřeší, ale dohromady, namíchané

ve správných poměrech, mají překvapivě
pozitivní účinky. Já osobně mám z celé
řady tři hlavní favority. Denní sirup od jednoho roku, sirup na klidnou noc a balzám.
Když se dítě dokáže v řádně vyspat, aniž by
se několikrát za noc budilo díky ucpanému
nosu nebo hlenům v průduškách, tak to
je základ uzdravení, protože spánek je regenerace. Éterické oleje v balzámu také
uvolňují dýchací cesty a denní sirup posiluje celou dýchací soustavu. Maminky si to
pochvalují.
Je řada pro dýchací cesty vhodná i pro
dospělé?
Samozřejmě. Všechno je účinné a zároveň
šetrné. Musíme si dále uvědomit jednu
věc. Dříve lékař vypsal recept a v lékárně
mu podle něj namíchali konkrétní produkt. Dnes, kdy většina lékáren jsou de
facto jen odborné výdejny, vítám celou
novou Řadu pro dýchací cesty. Tyto produkty jsou vyrobeny zkušeným lékárníkem
právě pro lékárny! Je to návrat do dřívějších klidnějších časů, aplikovaný na dnešní
dny. Současně, s ohledem na současnou
virovou pandemii, je mnohem důležitější
starat se o kondici dýchací soustavy a to
v každém věku.

plňků stravy, ale také jako provozovatel potravinářského podniku a výrobce doplňků stravy
má na tomto poli svým příznivcům a klientům
v lékárnách co nabídnout. Produkty upevňující obranný systém našeho těla stojí nyní
v popředí zájmu klientů lékáren hned vedle
požadavků na roušky, respirátory a desinfekční
přípravky. V naší nabídce jich naleznete hned
několik, stačí si pročíst následující stránky. Vedle starých a osvědčených produktů naleznete
i naprostou novinku s výstižným názvem Contravirus.
Staňte se tedy zahradníky svého zdraví.
Soustřeďte se na zdraví své a svých blízkých,
dbejte na veškerá zdravotní doporučení, vytrhejte plevel špatných návyků a pečujte
o nově získané vzory zdravého chování.

RNDr. Eva Holubová,
šéfredaktorka
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Podmiňuje nám imunitní
systém kvalitu života?
Úžasně komplexní a dokonale propracovaná
víceúrovňová linie obrany našeho organismu před pronikáním, množením a aktivitami patogenních látek. To je náš imunitní
systém. Už jen samotné slovo „systém“
dává tušit, že jde o jemný a košatý mechanismus na bázi mezibuněčné komunikace,
který zahrnuje – laicky řečeno - oddělení
vyhodnocení, identifikace, poplachu, akce =
likvidace vetřelce a úklidu po boji. Některé
obranné postupy má náš systém vrozené,

jiné se musí věkem naučit. Tedy tím, jak dospíváme, roste i naše imunitní inteligence.
Pokud celý mechanismus funguje tak, jak
má, mnohdy ani nepostřehneme, že nám
uvnitř těla zuří nějaká válka. To je známkou,
že naše všechny obranné linie zafungovaly
správně a vše se pro nás v dobré obrátilo.
Pokud ale vítězí opačná strana z té či jiné
příčiny, nebo dokonce vítězí náš imunitní
systém sám nad sebou, pak nastává problém...

NESPECIFICKÁ IMUNITA je vrozená schopnost těla rozpoznat patogen a zahájit účinnou
obranu. Při nespecifické imunitě mají stěžejní
úlohu bílé krvinky s efektem fagocytózy, tedy
schopností pohlcování velkých pevných částic
z okolního prostředí přes membránu. Dále
pak také veškeré sliznice a kůže, plnící funkci
účinných mechanických bariér. Nespecifická
imunita je zpravidla schopna reagovat v reálném čase, tj. okamžitě.

TROJSKÝ KŮŇ může být něco (patogenní
bakterie nebo virus), s čím se náš imunitní
systém doposud nesetkal. Je pro něj velkou
neznámou a tím pádem dokáže projít liniemi
obrany, aniž by výstražný systém zareagoval.
Dokonce se dokáže i v klidu množit (inkubační
doba) a teprve při dosažení nadkritického
množství začne škodit. A my teprve teď
pocítíme, že na nás „něco leze“, zvýší se nám
tělesná teplota, máme kašel, dušnost, někdy
průjem, jindy zvracíme. To podle druhu přemnoženého patogenu. V tu chvíli se instinktivně
snažíme našemu imunitnímu systému jakkoli
pomoci. Zpravidla tlumíme symptomy, hlavně
tlumíme horečku a bolest, kapeme si do nosu,

SPECIFICKÁ IMUNITA je imunita paměťová,
naučená. Pokud se s patogenem již někdy
setkala, ví, jak zareagovat, resp. jak vyrobit
protilátky. Do obrany se zapojují především
B- lymfocyty a T-lymfocyty. Specifická imunita se i z tohoto důvodu do procesu obrany
zapojuje s určitou prodlevou.

bereme „něco“ na průdušky... Ten hlavní boj
ale uvnitř těla musí vybojovat náš imunitní
systém sám, proto se vyplatí ho dlouhodobě
podporovat.
MĚJME NA PAMĚTI, že zásah do jemného
přediva imunitního systému pomocí léků
patří vždy do rukou lékaře! Svépomocí
můžeme udělat mnohé, ale to zejména
v době, kdy se cítíme zdraví. To bychom mohli
nazvat soustavným budováním inteligence
imunitního systému. V rámci toho můžeme
bez ohledu na věk – začít s přiměřeným pohybem, optimalizovat stravovací návyky, otužovat se, lépe spát nebo výrazně omezit tradiční
podkopávače imunity (tabákové výrobky
obecně, alkohol, stres, ...). V přírodě samotné
rovněž najdeme mnoho zajímavých komplexních bylin, které dokáží posílit obranyschopnost. Například rakytník, šípek, ostropestřec mariánský, echinacea pallida, sibiřský
ženšen... V době největší zátěže imunitnígho
systému je pozdě začínat s otužováním nebo
cvičením, ovšem dostatek spánku, strava, vitamíny a bylinky by rozhodně měly být první
volbou. Odpověď na otázku z titulku tohoto
článku je pak jednoznačná – kvalita našeho
života je na akceschopnosti a připravenosti
imunitního systému úměrně závislá!
Richard Sklář
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BETA-GLUKAN
mikronizovaný prášek
původem z kvasinek

3

SILYMARIN

standardizovaný extrakt
z rostliny, MIKRONIZOVANÝ
pro vyšší účinnost

ZINEK

cintronan zinečnatý
trihydrát
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NATURPRODUKT
ŠVÉDSKÉ KAPKY
v epidemiologicky
složité době

Ostropestřec
Mariánský
Silybum marianum

Je původní evropská rostlina dosahuje
výšky 70-1501cm. Je to bodlák s purpurově červenými květy, stonek je vzpřímený, listy vyrůstají střídavě a objímají
stonek. Na žilnatině mají mléčně bílé
skvrny a vybíhají ve žlutavé ostny.
Užívanou částí jsou zralá semena, která
obsahují silymarinový komplex, dále flavonoidy, olej.
SILYMARIN ÚČINKUJE PROTI ČETNÝM
POŠKOZENÍM JATER ZPŮSOBENÝCH
LÉČIVY, PROTI JEDŮM MUCHOMŮRKY
ZELENÉ PHALLOIDINU A ALFA-AMANITINU, PROTI CHEMICKÝM LÁTKÁM
A TĚŽKÝM KOVŮM.
Pokud zastáváte názor, že těžkými kovy
si není co lámat hlavu, tak si představte,
že v USA se ročně vypustí do ovzduší 600
000tun olova. Těžké kovy jsou kolem nás,
v konzervách, v cigaretovém kouři, plombách, půdě.
Účinkuje dvěma způsoby:
1. Silymarin mění strukturu vnějších
buněčných membrán jaterních buněk
hepatocytů tak, že jaterní jedy nemohou proniknout do nitra buněk.
2. Silymarin stimuluje aktivitu enzymu
přítomného v buněčném jádru a to vede
k zesílené produkci bílkovin. Regen-

erační schopnosti jaterní tkáně se tak
výrazně zvýší a je stimulována tvorba
nových jaterních buněk.
Přípravky obsahující výtažky ze semen
Ostropestřce mariánského se používají
k léčbě toxického poškození jater, dále
jako podpůrná terapie u chronických
zánětlivých onemocnění jater a u cirhozy
jater. Účinek je potvrzen mnohými
klinickými studiemi.
Příjemně i přírodně.
V roce 1984 byly zveřejněny výsledky desetiletí trvající klinické studie,
která proběhla na 4 000 mužích. Studie
prokázaly, že snížení zvýšené hladiny cholesterolu v krvi snižuje riziko srdečních
onemocnění.
A začala se anticholesterolová kampaň...
Méně známá skutečnost je, že výtažky
ze semen tohoto bodláku snižují hladinu cholesterolu. Je známo, že ta nejpřísnější anticholesterolová dieta dokáže
snížit hladinu v krvi pouze o 10 %. Plošně
používané léky snižující hladinu cholesterolu mají výrazné nežádoucí účinky.
Přípravky se silymarinovým komplexem
nabízejí přírodní a příjemnou alternativu.
Ostropestřec dále ředí koncentraci žluče
a tím brání vzniku žlučových kamenů.

Švédské kapky vstoupily do historie léčení pod názvem Elixir ad vitam longam – elixír pro dlouhý život.
Jeho úkolem byla podpora činnosti všech orgánů
a orgánových soustav v lidském těle.
Při tvorbě naší receptury jsme vycházeli ze stejné
myšlenky a zároveň jsme se snažili dát Švédským
kapkám další rozměr volbou nových, moderních
a dobře prozkoumaných bylin, které současná far
makognosie vidí jako dobrou volbu. Necílili jsme
tedy pouze na trávicí trakt, jako jiné Švédské
kapky dostupné na našem trhu, ale na důležité
systémy našeho těla.
Moderní receptura našich Švédských kapek,
založená na základu certifikované jablečné
pálenky z organického hospodářství, zohledňuje nové a moderní poznatky o léčivých rostlinách
Benedikt: přispívá k normálnímu trávení a normální činnosti dýchacího systému.
Angelika: přispívá k normálnímu trávení, podporuje chuť k jídlu a činnost jater, napomáhá normálním
funkcím žaludku a činnosti dýchacího systému.
Hořec: osvěžuje tělo a napomáhá normálnímu
trávení.
Hořký pomeranč: pozitivně ovlivňuje metabolismus lipidů a podporuje chuť k jídlu.
Yzop: podporuje normální stav kostí a kloubů
a normální funkce dýchacího systému.
Puškvorec: osvěžuje tělo a normalizuje trávení.
Kardamom: napomáhá normální činnosti kardiovaskulárního systému, trávicího traktu, nervové
soustavy, ledvin a močového systému, pozitivně
ovlivňuje imunitní systém.
Skořice: podporuje chuť k jídlu, přispívá k normální hladině cukru a cholesterolu v krvi, podporuje
normální činnost střev, dýchacího systému, přispívá
k osvěžení těla a normalizuje trávení a funkce žaludku.
Naturprodukt Švédské kapky přicházejí ke slovu i za
dnešní epidemiologické situace.
Čím lepší je kondice lidského těla a jeho orgánů, tím
vyšší je naděje při případné infekci na lehčí průběh
onemocnění.
Na základě osobních letitých zkušeností s léčivými bylinami se domnívám, že často dosud
nepoznanými cestami a neprozkoumanými mechanismy disponují překvapivými účinky a širokým
záběrem na lidské zdraví.
RNDr. Eva Holubová
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MODERNÍ
HYGIENA
DUTINY ÚSTNÍ
made in Naturprodukt
Dřívější doporučení tvrdila, že si stačí vyčistit

mavek do našich koupelen originální „bílou

Beta-glukan je specifický přírodní polysacha-

zuby dvakrát denně (ráno a večer) a hygiena

řadu“ přípravků pro komplexní údržbu dutiny

rid, tedy škrobová látka. Zjednodušeně účinku-

chrupu a souvisejících oblastí je hotova. Dnes

ústní s obchodním názvem GLUCADENT. Jde

je jako zdroj energie pro části imunitního

víme, že biofilm (plak) do jisté míry odolává

o promyšlený holistický systém péče o zdraví

systému (bílých krvinek) zvaných makrofágy.

běžnému čištění. Tvorba zubního kamene

se světovými parametry, kompletně vyvinutý

Makrofágy slouží jako první linie obrany pro-

je tím nastartována. Od zubního kamene

a vyrobený v České republice. Principiálně

ti vetřelcům. Beta-glukan i v kontaktní formě

není daleko k poškození skloviny, vzniku zub-

jsou v každém produktu zastoupeny v různých

dokáže stimulovat makrofágy k větší aktivi-

ního kazu, krvácení dásní při čištění a zrodu

poměrech tyto hlavní složky:

tě, což má za následek potlačení patogenů

zánětlivých ložisek v místech uchycení zubu
do dásně. Zánět v ústech může nastartovat
vznik závažnějšího onemocnění v jiné části těla,
kterou bychom s ústy jinak nespojovali. Podle

1. Beta-glukan, jakožto silný antioxidant
a imunostimulant

Laktát hliníku je naprosto bezpečnou látkou,

2. Laktát hliníku, jakožto silná adstrigentní

ve které je hliník vázán organicky a nepřed-

výše uvedeného – za vším hledejme odolné pa-

(stahující) látka

togenní bakterie. Pozorný čtenář si ale položí

3. Bylinné silice, jakožto účinné antibak-

otázku: „Jak se jich ale zbavit?“ Ještě pozornější čtenář si položí složitější otázku: „Jak se
zbavit patogenních bakterií a ponechat naživu
ty dobré?“
Odpověď by mohla znít prvorepublikově:
„A teď přicházím já, celý v bílém…“
Celí v bílém byli předchozí dvě dekády akademici z Univerzity Palackého v Olomouci
a výzkumníci v laboratořích K2Pharm v Opavě,
kteří na základě přesných požadavků firmy
NATURPRODUKT CZ převedli ze světa zku-

a poškozených nebo odumřelých buněk.

teriální činitele

stavuje pro organismus hrozbu. Jeho aplikací
dochází ke stažení dásní kolem zubního krčku.
Utažení dásní kolem krčků zubů má velký význam. Nejenže mizí citlivost obnažených krčků

4. Xylitol, jakožto bezpečné sladidlo, které

při čištění, jídle nebo prudkém dýchání, ale ze-

udržuje neutrální pH v ústech

jména proto, že se patogenní bakterie nedos-

5. Alantoin, jakožto hojivá složka
Jak jednotlivé složky působí? Předem dodejme,
že jejich vzájemné poměry jsou navrženy tak,
aby se všechny účinky navzájem podporovaly
a zesilovaly. Tedy v konečném důsledku dochází
k protrahovanému (prodlouženému) efektu, který trvá v řádu hodin, nikoli minut jako
u běžných dentálních produktů.

tanou ke kořenům, kde by mohly vyvolat zánět.
Bylinné silice šalvěje a badyánu jsou
k zastavení aktivity a množení bakterií. Nejenže
vysoká koncentrace silic vykazuje bakteriostatické účinky, ale také bakteriím na dlouhou
dobu znemožní komunikaci. Mechanismus,
díky kterému mohou bakterie vnímat přítomnost jiných bakterií ve svém okolí a přizpůsobo-

LÉKÁRNA | Dentální hygiena
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vat se, se nazývá „quorum sensing“. Bylinné

Zubní pasta GLUCADENT+ je určena jako

Zubní prášek GLUCADENT+ představuje

silice tento quorum sensing účinně narušují.

vynikající prevence před výše uvedenými prob-

zesílenou formu čištění chrupu. Ultrajemný

Vše probíhá na buněčné úrovni, inhibicí (pot-

lémy. Mějme na paměti, že teplo, vlhko a sacha-

prášek z bambusových vláken a kosatcového

lačením) produkce informační molekuly, díky

ridy (z jídla) v našich ústech jsou doslova živ-

kořene, dohromady se silicemi a beta-glu-

níž se bakterie dorozumívají. Vtip je v tom, že

nou půdou pro růst kolonií patogenů. Proto

kanem, čistí zuby jemně a účinně. Ačkoli je

když bakterie nejsou schopny se navzájem

je nutno systematicky pečovat o zdraví ústní

abrazivnější než zubní pasty řady GLUCA-

vnímat, přestávají si pamatovat, že se mohou

dutiny a čištění doplnit „běžnou“ ústní vodou

DENT, snižuje krvácení dásní, je vynikající proti

množit. A proto se nemnoží! Tady je ten něko-

GLUCADENT+. Pravidelné čištění a výplach

odolnému plaku, chrup navíc leští a citlivě bělí.

likahodinový efekt, který zpravidla poznáme

dlouhodobě udrží ve vynikající kondici nejen

K dosažení plného efektu jej používáme cca

tak, že se ráno budíme s mnohem čistším de-

chrup, ale také epitel všech ústních sliznic

dvakrát týdně.

chem. Ale to zdaleka není vše. Bylinné silice

(dásní, patra, jazyku).

mají také onen selektivní efekt, kdy „hodné“
bakterie nechávají na pokoji a zabývají se jen
těmi škodlivými. Mějme na paměti, že není
účelem dokonale vydesinfikovat dutinu ústní,
nýbrž nastavit mikrobiom do pozitivních hodnot.
BÍLÁ ŘADA s názvem GLUCADENT je efektivní pomocník nejen v rámci dentální hygieny, ale jde mnohem dál. Potlačením aktivity
a růstu kolonií patogenních bakterií dokáže
účinně snižovat rizika onemocnění důležitých
vnitřních orgánů. Je to tedy prostředek první
volby.
Medicinální zubní pasta GLUCADENT Aktiv
společně s ústní vodou GLUCADENT DENTIO představují krizový management, který
již do několika dní přináší citelnou úlevu právě
v oblasti krvácení a zánětu dásní i sliznic dutiny
ústní. Silný stahující efekt zubní pasty a bakteriostatické i baktericidní účinky ústní vody jsou
v takových případech k nezaplacení. Balení ústní vody GLUCADENT DENTIO je vybaveno
unikátním dávkovacím systémem, který výrazně zpříjemňuje uživatelský komfort.

ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, KTERÉ MŮŽE
ZPŮSOBIT ŠPATNÁ KONDICE DUTINY ÚSTNÍ
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LÉKÁRNA | Vitamin C pro vaši imunitu

Z lékáren díky současné pandemii šma-

stravou nebo pomocí potravinových do-

metabolismu atd...). Laicky řečeno, při nedo-

hem téměř zmizel vitamín C. To je prostá

plňků) a v exponovaném období raději pod-

statku vitamínu C ze zimního spánku plynule

skutečnost. Evropská komoditní burza hlásí

statně více, než jak nám doporučuje RHP –

přecházíme do jarní únavy a teď navíc novou

jeho nedostatek a tím pádem budou násle-

80 mg denně.

infekcí... Raději nedomýšlet možné následky.

dovat prodlevy v dodávkách. To je možná

Bez vitamínu C obecně klesá vitalita organismu,

Jaký vitamín C je tedy nejlepší? V případě chron-

prognóza. Ale o čem to vypovídá? Že si lidé

snižuje se jeho celková antioxidační kapacita,

ického nedostatku je vždy lepší nějaký, než žád-

jsou vědomi jeho základních účinků. Na to

prodlužují se imunitní reakce, roste komplexní

ný vitamín C. Už jen podání obyčejné krystalické

není třeba být odborník, aby člověk věděl,

únava, hůře se hojí poranění, přestává se tvořit

kyseliny askorbové je pro zatížený organismus

že vitamín C je pro lidský organismus es-

kolagen (přímý vliv na chrupavky, kůži a vazivo),

velkou vzpruhou. Tu uvítají jak nemocní nebo re-

enciální – tedy nezbytný. Zároveň si jej

v kritickém stavu nedostatku se mohou pro-

konvalescenti, ale také kuřáci, sportovci a těžce

tělo neumí vyrobit a ani ho nedokáže usk-

jevit i známky kurdějí (vypadávání zubů, vlasů,

pracující. Doplňme si k tomu dostatek čerstvého

ladnit do zásoby. Je tedy nutný neustálý

ztráta pružnosti kůže, tkání a cév s rizikem vzni-

ovoce a zeleniny a chuť překonávat překážky se

přísun tohoto vitamínu zvenčí (přirozenou

ku vnitřního krvácení, zhoršení zraku, poruchy

opět brzy dostaví.

Domácí RAKYTNÍKOVÝ sirup

Nasládle kyselkavá 100% přírodní bylinná lahůdka připravená ze sytě
žlutého až oranžového dobře uzrálého plodu rakytníku řešetlákového. Plody rakytníku koncentrují vysoké množství vitamínu C, ale také aminokyselin,
tříslovin a silic.

ADDITIVA C 1 000 mg
Šumivé tablety s vitaminem C. Lék je určen k předcházení
nedostatku vitaminu C v organizmu. Užívá se zejména při
infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných
infekcích, zvláště na začátku choroby, v těhotenství a období kojení.

Domácí ŠÍPKOVÝ sirup
100% přírodní sirup sytého červeného odstínu, který
mu dodávají plody šípkové růže. Šípková růže je silný
antioxidant. Podporuje normální činnost močového
měchýře a ledvin, normální trávení, podporuje přirozenou obranyschopnost organizmu. Plody šípku obsahují
vysoký podíl vitaminu C.

Naturprodukt
Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

VITAMIN C + zinek
Tobolky s vitaminem C a zinkem. Vitamin C
přispívá k normální funkci imunitního systému
během a po intenzivní fyzické zátěži. Zinek
přispívá k normální funkci imunitního systému.

LÉKÁRNA | Vitaminy a minerály jsou důležité

PROČ ADDITIVA?
Každá forma nadměrné zátěže pozbavuje naše tělo vitaminů a minerálů. Tyto ztráty mohou
vést k vážným poruchám ve výměně látkové bílkovin a hormonů. Cíleným přívodem vitaminů a minerálů ovlivníme následující:

Únava, nedostatek energie

Arrow-Right

vitaminy skupiny B

Depresivní nálady

Arrow-Right

hořčík a draslík,vitaminy B

Poruchy krevního oběhu

Arrow-Right

hořčík a draslík

Opakující se virozy

Arrow-Right

vitaminy C, E

Poruchy spánku

Arrow-Right

vitamin B6, kys. pantotenová

Citlivé sliznice

Arrow-Right

niacin, vit.B6, kys. listová

Vitaminy mohou být lehce zničeny vlivem světla,
tepla a kyselin. Při vaření zeleniny, pečení chleba
a masa se může zničit až 85% obsaženého vitaminu B1. V pro středoevropana tak typických
hotových potravinách je přítomno už jen 61%
původně

obsažených

vitaminů.

Přípravou,

pečením a vařením se z nich ztrácí dalších
35%. Pokud se tyto zlomky vitaminů dostanou
konečně do střeva, neznamená to automaticky,
že se přes stěnu střevní prostřednictvím
krevního oběhu objeví nablízku buňkám. Tento
mechanismus funguje hladce pouze při intaktní střevní sliznici a ve zdravém prostředí střevní
mikroflory a enzymů.
A proto právě ADDITIVA, ve vodě rozpustné
šumivé tablety s obsahem vitaminů a minerálů,
které vyrovnají ztráty a doplní hladiny těch
molekul, bez nichž náš život není možný. Již
třicet let na našem trhu dalo značce ADDITIVA
od německé firmy Dr.Scheffler vynikající renomé,

Doplňky stravy.

založené na bezpočtu dobrých zkušeností.
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Řada pro

dýchací
cesty

Bolesti hrdla, zánětlivé stavy plic a průdušek,

Zdravotní i hospodářské škody způsobené

Srovnatelná chemicko-syntetická léčiva, která

záněty přínosových dutin jsou tak časté

každoročně chorobami z nachlazení dosahu-

podporují prokrvení, stimulují imunitní systém,

a obecné jako vzduch, který dýcháme. Vy-

jí v Evropě miliardových hodnot. Co je často

potlačují záněty, očisťují dýchací cesty a další,

plývá to z toho, že v ovzduší je množství

lapidárně oceněno jako bagatelní záležitost, může

neexistují.

látek znečišťujících životní prostředí, aler-

postiženého výrazně omezit v jeho výkonnosti.

genů, baktérií a virů, které mohou velmi

Cítí se špatně, má bolesti v krku, rýmu, chrapot,

Řada produktů pro dýchací cesty Naturpro-

lehce zaútočit na dýchací systém člověka.

navíc se objevují bolesti hlavy a končetin.

Hlen vylučovaný sliznicemi dýchacích cest

Skutečnost, že tyto příznaky katarálních on-

dýchacích cest. Jedná se o produkty, jejichž

emocnění horních a středních dýchacích cest

účinné látky pocházejí z přírody, jsou rostlinného

jsou z 90 procent způsobeny viry, je pro trpícího

původu. Mají univerzální použití pro všechny

spíše nedůležitá. Je třeba vědět, že nasazovaná

věkové kategorie a děti od tří let. Pouze Sirup

antibiotika jsou proti virům neúčinná, teprve

pro dýchací cesty je dobře použitelný už pro

a jemné chloupky v nose představují hlavní
ochrannou bariéru před těmito škodlivými
faktory. Jsou ale někdy nedostačující. Teplé
a vlhké prostředí plic a dutin je ideálním
místem pro rozvoj mikroorganismů.

dukt

představuje komplex přípravků scho-

pných přinést pomoc a úlevu při onemocněních

u sekundárních bakteriálních infekcí je jejich

děti od 1 roku.

Zdá se, že příroda nevybavila náležitě

použití smysluplné. Pacient si ale v každém

dýchací cesty nás lidí. Vezmeme li ale v úva-

případě přeje uzdravit se co nejrychleji a v tomto

Přípravky nemají vedlejších ani nežádoucích

hu léčivé byliny, které mohou sloužit k jejich

přání mu mohou cíleně nasazená fytofarmaka

léčbě, není situace nejhorší.

výrazně pomoci. A to i v tom případě, že jsou léč-

Onemocnění dýchacích cest jako jsou rýma,

bou přídatnou k léčbě antibiotické.

kašel, zánět nosohltanu lze poměrně snad-

Při onemocněních dýchacích cest vykazují

no bylinnými přípravky zvládnout.

přípravky rostlinného původu všestranný talent.

účinků, lze je užívat spolu s homeopatií i lékařem
předepsanými léčivy. Protože nemají věkových
bariér, jsou doporučení vhodné pro rodinnou
samoléčbu chorob dýchacích cest.

VHODNÝ
TAKÉ PRO DĚTI
OD 1 ROKU

RNDr. Eva Holubová

JEDINEČNÉ
SLOŽENÍ

Udržte si svuj
mladistvý a zářivý vzhled
Na jedné straně je individuální proces stárnutí genetický
a je výsledkem predispozice, na druhé straně hrají
vnější faktory rozhodující roli. Zejména škodlivé vlivy
prostředí (např. UV záření, znečištení ovzduší), stres,
nevyvážená strava a příliš málo pohybu a spánku
urychlují stárnutí kuže. Dbejte bezpodmínečně na
zdravý životní styl a pečujte dostatečne o vaši plet’.
Další podporu poskytují cílené doplňky výživy. Tím se lze
vyhnout nedostatku živin duležitých pro plet’. To vytváří
nejlepší podmínky pro zářivou a mladistvou plet’.

Komplexní složení
pro zářivou plet’

Aby byla naše pokožka zdravá a zářivá, musí být dostatečně
zásobena živinami.
RUGARD Beauty Liquid proto kromě kolagenu a kyseliny
hyaluronové obsahuje i další složky duležité pro výživu pokožky.

RUGARD Beauty Liquid Přirozeně zářivě krásná

Doplněk stravy.

Aby byla naše pokožka zdravá a zářivá, musí být dostatečně zásobena živinami.
RUGARD Beauty Liquid proto kromě kolagenu a kyseliny hyaluronové obsahuje
i další složky duležité pro výživu pokožky.

stravy.
Doplňk
y

Hroznový cukr intact
•
•
•
•

již více než 25 let na českém trhu
16 lahodných ovocných příchutí
120 mg vitaminu C v každé pastilce
k dostání ve formě roliček nebo v sáčcích
Pouze v lékárně.
Made in Germany

Distribuce:
Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
Praha – Východ, Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, www.naturprodukt.cz

