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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

zdravíme vás v no-
vém roce, přejeme 
mnoho zdraví, štěstí, 
úspěchů, ale také vel-
kou dávku radosti, kli-
du, dobrých myšlenek 
a pohody. Kdybychom 
se ale na to podívali 

z pohledu medicíny, museli bychom kon-
statovat, že můžeme na poli mentálního 
zdraví mnohé sami vylepšit. Složení bak-
teriální flóry ve střevě totiž jednoznačně 
ovlivňuje naše duševní stavy.

Střevní mikroflóra řídí také naše stravo-
vací návyky, jelikož naše střevní bakterie 
nám velmi jasně sdělí, co máme jíst. Sice 
si myslíme, že máme chuť na to či něco 
jiného, ale ve skutečnosti jsou to střevní 
bakterie, které tento výběr řídí. S největší 
pravděpodobností se střevní mikroflóra – 
pokud je narušena – podílí na vzniku au-

tismu, ADHD nebo depresí. Mnohé studie 
v posledních letech ukázaly, jak se její 
stav projevuje na naší schopnosti odolá-
vat stresu. Příjmem probiotických bak-
terií je možné mírnit stresem podmíněné 
potíže a docílit stresové rezistence.  

V posledních 15 letech vznikla na toto 
téma celá řada studií. Téměř již známe 
možné mechanismy účinku, pomocí 
kterých probiotika svým vlivem na střevo 
mírní stavy strachu a deprese.

1. Probiotika zásobují střevní mikro-
flóru zdravými bakteriálními kmeny 
a umožňují tak odpovídající dialog 
mezi střevem a mozkem.

2. Potlačují prozánětlivé bakterie, které 
poškozují sliznici střeva a vylučují lát-
ky, o kterých se ví, že mohou vyvolat 
strach a deprese.

3. Probiotika snižují hladinu prozánět-
livých cytokinů a víme, že jejich vysoká 
hladina má souvislost s depresemi.

4. Probiotika komunikují přímo s centrál-
ním nervovým systémem, což vede 
ke kladné změně hladiny nervových 
přenašečů. Znovu jsou za dobrou nála-
du odpovědni serotonin a dopamin.

Probiotika se skládají z různých bakteriál-
ních kmenů. To je výhoda, neboť každý 
z nich má svůj účinek a nelze říci, že by 
každý z nich stejně dobře účinkoval proti 
stresu a depresím. 

Doplněk stravy Naturprodukt laktobacily 
a bifidobakterie obsahuje 9 kmenů živých 
probiotických kultur, speciální kapsle je 
chrání před agresivní žaludeční kyselinou 
a zabezpečí, že dokáží ve střevě rozvinout 
plný účinek.

RNDr. Eva Holubová
šéfredaktorka
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20 miliard probiotických kultur.
S obsahem prebiotika – inulinu.
Speciální kapsle s ochranným obalem.

9 kmenů živých
probiotických kultur
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Jak je tedy možné, že titěrné 

jednobuněčné organismy, které máme 

na kůži, ve střevech, v ústech a na 

všech sliznicích a jejichž množství je 

tak obrovské, že si je ani nedokážeme 

představit, spolu dokáží kooperovat, 

předávat si informace a ovládat nás? 

Stokrát nad tím můžeme nesouhlasně 

kroutit hlavou, ale ani vůlí, ani jiným 

donucovacím prostředkem tuto 

syrovou skutečnost nedokážeme 

zvrátit. Pojďme spolu nahlédnout 

do tajuplného mikrosvěta bakterií, 

pokusit se pochopit jejich fungování 

a na základě tohoto pochopení jim 

dát možnost, aby pracovaly v náš 

prospěch.

Bakterie, se kterými každou milisekun-

du bytí interagujeme, můžeme rozdělit 

do dvou základních skupin. Ty našemu 

tělu prospěšné a ty škodlivé (patogen-

ní). Obě skupiny využívají naše tělo 

jako množírnu. Uvnitř něj je teplo, vlhko 

a o živiny také není nouze. Jenže kromě 

toho všeho je uvnitř těla také tma. A jak 

se bakterie mezi sebou dorozumí? Jak si 

dají vědět, jestli okolí je přátelské nebo 

nepřátelské? Děje se tak chemickou 

cestou, formou sekrece informačních 

molekul (takzvaných autoinduktorů). 

Aby to ale nebylo zase tak jednoduché, 

bylo zjištěno, že tato chemická cesta 

je dvojím druhem komunikace. Jedna 

část hovoří univerzálním bakteriál-

ním jazykem, kterému rozumí všechny. 

Něco jako jazyk esperanto. Druhá část 

je specifická a srozumitelná jen bak-

teriím stejného druhu. Tím se dosáhne 

velmi sofistikovaného povědomí o tom, 

kde se které okolní bakterie nacháze-

jí, se kterýma je možnost se přátelit 

a kterým je lepší se vyhnout. Tomuto 

zůsobu vzájemné komunikace se říká 

quorum sensing a v souvislosti s ním 

nás určitě ještě čekají významné obje-

vy a přínosy v přístupech k mnoha cho-

robám a správnému uchopení jejich 

léčby. Ve fenoménu quorum sensing 

hraje signifikantní roli počet signálních 

molekul. Čí signální molekuly dokáží 

přehlušit signální molekuly ostatních, 

tak ty nabývají převahu (proto je 

zdraví prospěšný kváskový chléb, je-

hož kvasné bakterie jsou sice proce-

sem pečení usmrceny, ale zachovaly 

po sobě množství signálních molekul). 

Zjednodušeně můžeme říci, že i ty 

nejškodlivější a nejodolnější bakterie 

(například listerie, některé e-coli, sal-

monela a další) nám v malém množství 

nejsou schopny uškodit. Je jich zkrát-

ka málo, vysílají proto malé množství 

signálních molekul, tedy chápou, že 

nemají šanci, a proto neškodí. Někdy 

se ale sejdou okolnosti (strava, stres, 

určitá léčiva a podobně), kdy se těch 

patogenních na jednom místě vy- 

skytne víc. Větší množství vyšle větší 

počet signálních molekul, jejichž počet 

navíc geometrickou řadou narůstá, 

a hle – chování bakterií, držených do-

posud na uzdě, se rázem mění. Poznaly, 

že je jich dostatek a stanou se agre-

sivní. V tu chvíli cítíme, že nemoc 

propuká. Patogeny dospěly do stavu 

schopného vyvolat dysbiózu, chorobu 

nebo dokonce v rámci svého životního 

cyklu hostitele připravit i o život. Para-

lela v lidském světě je nasnadě. Jeden 

křikloun na ulici revoluci nedělá. Ale půl 

milionu naštvaných v ulicích už dis- 

ponuje hybnou silou, kterou nelze jen 

tak ignorovat.

Současné poznatky z medicíny a far-

makologie nám zcela logicky na 

základě výše uvedeného nabízí dvě 

možnosti. Ta první je surově primi-

tivní. Abychom nemoc co nejrychleji 

zvládli, nasadíme antibiotika. To jsou 

léčiva, která mají schopnost inhibovat 

nebo i rovnou usmrtit bakterie. Nevy-

bírají si. Padni komu padni, za cenu 

naprosté vnitřní genocidy. Je jasné, 

že někdy je jejich použití pro zajištění 

holého přežití nutnost, jen je třeba 

s nimi nakládat obezřetně a moudře. 

Druhá cesta je trochu delší, ale zato 

mnohem sofistikovanější. Je to cesta 

cíleného pěstování velkého množství 

prospěšných bakterií, jejichž signální 

molekuly v každém okamžiku překryjí 

signální molekuly patogenů. To je po-

dle našeho názoru jedna z velice slib-

ných možností vedoucích k uzdravení. 

Prospěšné bakterie jsou prospěšné 

rovněž i proto, že kromě potenciá-

lu signálních molekul mají schopnost 

jako vedlejší produkt své činnosti 

vyrábět většinu vitaminů skupiny B, 

produkují středně krátké řetězce mast-

ných kyselin a také protektivní plyny 

(náš oblíbený vodík, dále pak metan, 

Ačkoli se nás občas média snaží přesvědčit o opaku, tak bakterie, které jsou všude 

kolem nás i v nás, nelze vymýtit. Člověk a bakterie to je statisíce let budovaná 

symbióza (vzájemná prospěšnost). Evolučně jsme na jejich přítomnost a činnost 

naladěni a adaptováni. Lidské tělo má z činnosti bakterií užitek a bakterie lidské 

tělo naopak využívají jako kontejner, líheň pro své další kolonie a populace. Otáz-

ka je, kdo tady skutečně velí a vládne? Čím víc se do této problematiky noříme, 

tím více nabýváme přesvědčení, že člověk, byť jedinec se schopností racionálního 

uvažování, v tomto soužití tahá za kratší konec.

VŠECHNO JE O BAKTERIÁLNÍ
KOMUNIKACI aneb VYUŽIJME 
JI KU PROSPĚCHU SVÉMU
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oxid uhličitý i sirovodík). Ano, některé 

z těch plynů nám nevoní, ale jejich 

vlastní výroba přispívá vysokou měrou 

k ochraně ostatních buněk, ačkoli je to 

na první pohled k nevíře. 

Jsme nyní u jádra pudla. Jak za-

bezpečit, aby se zejména v tlustém 

střevě namnožily ty správné bak-

terie? Jak zabezpečit, aby tam vůbec 

doputovaly? To je ořech, který se nám 

teprve nedávno podařilo rozlousknout. 

První pokusy v tomto směru byly na 

vědecké, byť značně primitivní, bázi 

prováděny téměř před sto lety. Lidstvu 

se ale teprve v posledních deseti le-

tech podařilo najít spolehlivý způsob, 

jak zabezpečit, aby kmeny správných 

a životu prospěšných bakterií dora-

zily na místo určení (ileum, to je dolní 

část tenkého střeva a tlusté střevo) 

bez toho, aniž by jim uškodily silné ža-

ludeční kyseliny, trávicí enzymy slinivky 

břišní nebo žluč. Velmi zjednodušeně 

vzato, musí být splněny tři základní 

podmínky:

1. Obal, který odolá náporu kyselin 

a trávicích šťáv alespoň 45 minut po 

spolknutí.

2. Krmivo a stelivo pro bakterie, aby 

se okamžitě po oživení mohly začít 

množit.

3. Dostatečný počet samotných hi-

bernujících bakterií různých kmenů 

(laktobacily a bifidobakterie).

Každému, kdo alespoň trochu dokáže 

uchopit problematiku výroby doplňků 

stravy, potažmo léčiv, se musí zdát 

současné splnění těchto tří podmínek 

jako obtížně dosažitelné. Proto také 

mnoho produktů s obsahem lakto 

a bifidobakterií mělo až doposud jen 

omezenou účinnost a nesplňovalo 

očekávání uživatelů. Naštěstí nám 

technologie dnes již umožňují vyrobit 

to, o čem jsme ještě nedávno mohli jen 

snít. A Naturprodukt nyní může na trh 

po letech výzkumů uvést plně funkční, 

vysoce inovativní výrobek s magickým 

číslem 9 v názvu. Přičemž číslovka 

znamená počet bakteriálních kmenů:

1. Obal samotné vegetariánské kapsle 

je opatřen speciálním povlakem, 

který garantuje odolnost vůči půso-

bení žaludečních kyselin a fermentů 

tenkého střeva po dobu 45 minut.

2. Krmivo první volby pro naše bakterie 

je ve formě frukto-oligo-sacharidů, ve 

formě rostlinné vlákniny, kterou známe 

pod názvem inulin. Bakterie po rozpa-

du obalu a kontaktu s vnitřním vlh-

kým a teplým prostředím ožijí a jsou 

při chuti, nemusí okamžitě hledat po-

travu. My jsme jim ji naservírovali s ce-

lou zásilkou rovnou pod nos. A také 

jsme jim nachystali i jejich pelíšek, 

ve kterém se mohou krásně schovat 

a vesele množit. To je mikronizované 

bambusové vlákno, taktéž součástí 

obsahu kapsle. Bambusové vlákno dis-

ponuje obrovským vnitřním povrchem. 

Pouhý jeden gram bambusového vlák-

na představuje plochu fotbalového 

hřiště. Bambusové vlákno je navíc duté, 

takže poskytuje bakteriím fantastické 

možnosti k úkrytu, přátelení a množení.

3. Hibernujících lakto a bifidobakterií, 

nachystaných do výsadku v našich 

střevech, je v jedné kapsli 20 miliard. 

Při tak velkém množství je vysoká 

pravděpodobnost, že se jich i po 

ztrátách v tenkém střevě významný 

počet dostane na místo určení, tedy 

do tlustého střeva. Kapsle obsahuje 

bakterie kmenů Lactobacillus rham-

nosus, Lactobacillus salivarius, Lac-

tobacillus plantarum, Lactobacillus 

acidophilus, Bifidobacterium lactis, 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobac-

terium breve, Bifidobacterium lon-

gum a Bifidobacterium infantis.

Ze své zkušenosti můžeme potvrdit, 

že nejvíce benefitů z tohoto unikát-

ního produktu získáme jeho užitím 

před spaním. Jednu kapsli stačí zapít 

sklenicí vody, nic dalšího netřeba. 

Zatímco naše vědomí a mysl budou 

během noci odpočívat, uvnitř střev se 

nastartují pozitivní změny, ať už díky 

vysokému počtu signálních molekul 

nebo z vedlejších produktů bakteriální 

činnosti – protektivních plynů, vitaminů 

a krátkých řetězců mastných kyselin. 

To vše se s určitou časovou prodlevou 

odrazí na celkové odolnosti, na vitali- 

tě a vnese energii do života. Přípravek 

Naturprodukt laktobacily a bifido-

bakterie 9 považujeme za skutečný 

pilíř odolnosti a vřele doporučujeme 

každému.

 PharmDr. Milan Krajíček
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Historie značky Bübchen, která 
vyrábí a prodává dětskou kosmetiku, 
sahá až do první poloviny dvacátého 
století. V roce 1940 magistr Ewald 
Hermes, lékárník v něměckém městě 
Delecke, namíchal uklidňující čajo-
vou směs pro svého malého syna, 
který trpěl plynatostí. Sám byl přek-
vapen, jak dobře čaj funguje, a proto 
jej v lékárně začal míchat a prodá-
vat pod názvem Bübchen Tee (Büb-
chen v němčině znamená chlapeček, 
pozn. red.). Bübchen-Werk Ewald 
Hermes Pharmazeutische Fabrik 
GmbH byla založena v roce 1961. Ta 
již kromě původního čaje produkuje 
i výrobky pro osobní péči kojenců, 
dětí a těhotných žen.  

PROČ TAKOVÝ ROZRUCH 
KOLEM DĚTSKÉ PLETI?
Dětská pokožka se nemůže bránit 
před škodlivými vlivy prostředí hned 
po narození a má přirozenou tenden-
ci k vysušování, což může vést k po-
dráždění a zvýšenému riziku alergií. 
Dětská pokožka je tak už svou pod-
statou mnohem citlivější a sušší než 
pokožka dospělá. Schopnost držet 
vlhkost je klíčem k udržení vyvážené 
hydratace pleti a zdravého vývoje. 

Značka Bübchen se již přes 60 let profiluje na trhu kosmetiky určené především našim nejmenším. Z Německa 

postupně expandovala do okolních trhů a její výrobky jsou známy po celém světě. Dlouhodobé zkušenosti 

s péčí o jemnou dětskou pokožku i vlasy se příznivě projevují v dokonalé kvalitě složení a efektivitě účinků. 

V Německu se stalo pravidlem, že maminky odcházejí z porodnice s dárkem pro své čerstvě narozené 

děti – s balíčkem kosmetiky Bübchen. Bübchen je zkrátka pojem. Nabízí super kvalitu za ještě lepší cenu 

a dnes přichází s inovativním a šetrným řešením – udržitelnými obaly. U nás dětskou kosmetiku Bübchen známe 

především z lékáren a některých drogistických řetězců.

Dětská kůže na ztrátu vlhkosti reagu-
je mnohem hůře a překotněji než do-
spělá kůže. Podle nedávných studií 
může cílená podpora kožní bariéry 
poskytnout optimální ochranu, čímž 
se sníží riziko citlivosti a zvýšeného 
rizika alergií.

MODRÁ ŘADA PRO NEJMENŠÍ 
DĚTI A VELMI CITLIVOU PLEŤ
Modrá řada Bübchen má za úkol 
chránit velmi jemnou a citlivou 
pokožku před škodlivými vlivy. 
Složení této kosmetické řady je 
z chemického hlediska hodně podob-
né složení mázku. Kožní bariéra i těch 
nejmenších miminek je tak optimálně  
podpořena samotným vývojem řady 
ultra sensitiv, který vychází z přírody. 
Receptura modré řady je výsledkem 
dlouhodobého snažení celého vě-
decko-výzkumného týmu a snese ta 
nejpřísnější kritéria. 

MĚSÍČKOVÁ PEČUJICÍ
A OCHRANNÁ ŘADA
Přídavek měsíčku lékařského do 
dětské kosmetiky spolu s rostlinnými 
oleji pokožku doslova rozmazluje. 
Měsíčková řada je ucelená, od spr-
chových gelů přes vlasové šampony 

a tělová mléka až po olej a pečujicí 
ochranné krémy. Z hlediska univer-
zálního použití je právě měsíčková 
řada vhodná nejen pro děti od jed-
noho roku do šesti let, ale také pro 
dospělé s velmi citlivou pokožkou.

OPALOVACÍ ŘADA KOSMETIKY 
PRO VĚTŠÍ DĚTI
S touto řadou kosmetiky Bübchen se 
každé léto stává vzrušujícím dobro-
družstvím. V souladu s přírodními in-
grediencemi všech výrobků je jemná 
pokožka dětí šetrně chráněna před 
UV zářením, zároveň se nevysušuje 
a její přirozená vlhkost zůstává zacho-
vána. 

GLAMOUR ŠAMPONY
PRO DÍVKY
Bübchen přináší kromě přirozeně 
zdravé vlasové sktruktury i voňavé 
a hezky upravené vlasy pro každou 
příležitost.  Po umytí lze vlasy snadno 
česat, okouzlit hedvábným leskem 
a cítit se zkrátka nádherně.

Bübchen stálice dětské
kosmetiky v Německu 

Bübchen Blaue Linie _ Milk
HELIUM.K.ESPACH.2016

Bübchen Blaue Linie _ Milk
HELIUM.K.ESPACH.2016

Bübchen Blaue Linie _ Wind & Wetter Creme
HELIUM.K.ESPACH.2016

Bübchen Blaue Linie _ Wind & Wetter Creme
HELIUM.K.ESPACH.2016
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Naturprodukt
SILYMARIN FORTE

Představuje špičkový výrobek na
bázi ultrajemného (mikronizovaného) 
prášku ze semen ostropestřce 
mariánského. Nativní semena ostro-
pestřce jsou ve své ligninové slupce 
pro lidské trávicí ústrojí prakticky 
nevyužitelná. Právě proces mikro-
nizace, tedy velmi šetrné a velmi 
jemné mletí, dává semenům ostro-
pestřce šanci k použití pro lidský 
organismus. Z prášku se následně 
lisují tablety, které mají velmi dobrou 
schopnost se v žaludku a hlavně ve 
střevech rozpadnout. Díky mikro-
nizaci se jednotlivé elementy 
dostanou vrátnicovou žílou do ja-
ter, kde se naváží na membrány 
jaterních buněk a vytvářejí tak jejich 
skutečně účinnou ochranu před 
nepříznivými vlivy (volnými radikály, 
toxickými látkami metabolismu nebo 
alkoholem atd.), a to již 40 minut 
po pozření tablety. Naturprodukt 
Silymarin Forte je navíc obohacen 
o vitamin D3, který se právě díky 
dvojité hydroxylaci, nejprve v játrech 
a pak v ledvinách, dokáže přeměnit 
na kýženou aktivní formu vitaminu 
D3 – kalcitriol, který hraje mimo jiné 
klíčovou roli v metabolismu vápníku 
a fosforu a má pozitivní vliv na 
činnost imunitního systému (T a B 
lymfocyty, makrofágy).

Mademoiselle Agathe
OČNÍ SÉRUM 65 %

Mademoiselle Agathe představuje 
francouzskou certifikovanou bioko-
smetiku na bázi hlemýždího mucinu. 
Koncem loňského roku se na pultech 
lékáren objevila novinka této firmy 
– oční sérum s obsahem 65 procent 
hlemýždího filtrátu v kombinaci 
s dalšími aktivními rostlinnými slož-
kami proti známkám únavy a stárnutí. 
Pohankový vosk a zelené mořské řasy 
působí proti vzniku tmavých kruhů 
a otoků pod očima (klinické studie 
prokázaly, že po aplikaci přípravku 
dvakrát denně po dobu 28 dnů se 
otoky pod očima výrazně zmírnily). 
Ribóza (jednoduchý cukr s pěti atomy 
uhlíku) přispívá k okysličení buněk 
a syntéze strukturálních proteinů 
pokožky. Oční sérum Mademoiselle 
Agathe prokazatelně zlepšuje elas-
ticitu a pevnost pokožky kolem očí 
a redukuje jemné linky a vrásky 
v oblasti očních kontur.

Fit Therapy
NÁPLASTI PROTI BOLESTI 
SVALŮ, KLOUBŮ A PÁTEŘE

FIT Therapy je technologie vyvinutá 
v Itálii firmou D. Fenstec Srl. Produkty 
FIT Therapy jsou dnes dostupné již 
ve 45 zemích světa, bez předpisu 
a zpravidla v lékárnách  nebo zdra-
votnických prodejnách. Jde o unikátní 
certifikovaný systém náplastí pro 
zlepšení metabolismu v kloubech 
a měkkých tkáních. Náplasti jsou 
vyrobeny tak, aby přirozeně kopírovaly 
tvar konkrétního kloubního spojení 
nebo dané oblasti páteře. Neobsahují 
žádnou léčivou látku, pouze odrážejí 
tělesné záření zpět dovnitř, vracejí 
vyzářené buněčné teplo a tím výz-
namně zkracují dobu regenerace. 
V současnosti máme v sortimentu 
náplasti jak univerzální, tak i ana-
tomicky přizpůsobené na koleno, 
rameno, loket, kotník, bedra, šíji a také 
podbřišek (náplast LADY pro ženy 
s bolestivou menstruací). Speciální 
vložky do bot FIT Therapy posture pak 
optimalizují celý pohybový vzorec 
a stabilitu během chůze, což přináší 
v dlouhodobém horizontu příznivý vliv 
na pracující klouby a páteř, zejména 
v oblasti beder a šíje.

Naturprodukt
ŘADA PRO DÝCHACÍ CESTY

Představuje unikátní a ucelený systém péče o dýchací cesty jako celek 
postavený na účincích bylin s prokazatelně příznivými efekty. Řada pro 
dýchací cesty byla navržena „lékárníkem pro lékárníka“. Je účinná i jemná 
zároveň. Dva sirupy a jedny kapky byly Českou pediatrickou společností 
schváleny k užívání pro děti od jednoho roku.

Najdete
v lékárně
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Na úvod dobrá zpráva. Obyvatelé 

Evropy mají v rostoucí míře zdravěj- 

ší zuby. Počty zubních kazů a para-

dontózy mají   již mnoho let klesající 

tendenci. Každý druhý dospělý však 

onemocní v průběhu života alespoň 

středně těžkou paradontózou. Pa-

cienti poznají nejčastěji, že je něco 

v nepořádku, když dásně začnou 

krvácet. To je první signál para-

dontózy a v té chvíli již záněty zasáh-

ly okraje dásní. 

Příčinou tohoto stavu jsou bakterie, 

které se usídlily v plaku vytvořeném 

ze zbytků jídla a slin na povrchu 

zubů a zubních krčcích. Vytvářejí ky-

seliny a další látky, které vyvolají na 

sliznicích zánětlivé procesy a tkáň 

dásní je pak tak citlivá, že při čištění 

nebo energickém skousnutí krvácí. 

Zasažená dáseň časem ustupu-

je, zubní krčky se obnažují, dochází 

k úbytku čelistí kostní hmoty a zuby 

se uvolňují. 

Jak nejlépe o zuby pečovat?

Základem zdravých dásní je 

dobrá ústní hygiena. Experti do-

poručují čistit zuby minimálně 

dvakrát denně, kdy rozhodující 

není ani četnost čištění, ani její 

délka. Záleží na důkladnosti.

Rovněž je potřebné čistit denně 

i mezizubní prostory. K tomu 

slouží mezizubní kartáčky, pro 

blízko u sebe umístěné zuby  

pak zubní niť.

Volba zubní pasty má také 

svůj význam. Vysoký podíl 

abrazivních částí poškozuje při 

dlouhém používání zubní sklo- 

vinu. Ústní vody doplňují proces 

čištění. Při zánětech dásní se 

doporučují vody s obsahem 

chlorhexidinu, ale pouze na 

omezenou dobu. 

Od zubů až k srdci…
Paradontolog profesor Moritz Keb-

schull z Birminghamu říká: ,,Původci 

onemocnění podněcují vznik dia-

betu druhého typu nebo revmatismu. 

V těhotenství paradontóza zvyšuje 

riziko předčasného porodu a nízké 

porodní váhy.“ Diskutovány byly 

rovněž souvislosti s poruchami erek- 

ce a Alzheimerovou chorobou. 

Látky, které v průběhu zánětu dásní 

vznikají, podporují vývoj vysokého 

krevního tlaku a zanášení cév. „Dos-

tanou-li se bakterie až k srdci, mohou 

se usídlit na slizniční výstelce nebo 

na chlopních a způsobit závažné 

zánětlivé stavy," varuje profesor 

Heribert Schunkert.“ Bylo prokázáno, 

že riziko vysokého krevního tlaku je 

o 22 procent vyšší u pa cientů se 

střední až těžkou para dontózou. 

 

Tyto souvislosti jsou známy již 

dlouho. Jisté je, že léčba zánětu 

dásní má pozitivní vliv na průběh dia-

betu. Londýnští lékaři ve studii snížili 

hodnotu dlouhodobého cukru v krvi 

HbA1c o 0,8 procenta. Dosažení ta-

kových výsledků pouhým ošetřením 

dásní budí velký dojem. 

Jak tedy postupovat?

1. Pravidelné kontroly
Pro včasnou léčbu dásní a zubů 

jsou potřebné pravidelné kon-

troly u zubního lékaře. Ten jed-

nou až dvakrát ročně odstraní 

zubní kámen, který podporuje 

Záněty dásní mohou mít následky pro celé tělo. 
Při dodržování důsledné ústní hygieny
je ale prognóza dobrá. 

je srdeční záležitost
ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
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bez cukru podporuje tvorbu slin, 

a tak zlepšuje odplavení zbytků 

potravy. 

3. Eliminovat rizikové 
faktory
Kouření a nadváha jsou nej-

více  ovlivnitelné faktory pro 

paradentózu. Kouření zvyšu-

je riziko vzniku paradentózy 

2,7krát a lidé s vysokým BMI 

indexem onemocní častěji než ti 

s normálním BMI. Nikotin zužuje 

cévy, kuřákům proto krvácejí 

dásně méně. Onemocnění je 

u nich hůře rozpoznatelné, ale 

postupuje rychleji vpřed.

 

4. Dejme příležitost 
profesionálům
Jednou až dvakrát ročně je 

vhodné podstoupit profesionál-

ní čištění zubů. Trvá hodinu, 

často i déle a provádí se v or-

vznik paradontózy. Každé dva 

roky by měl lékař stanovit 

hloubku zubní kapsy, její hodno-

tu stanovuje pomocí indexu od 

1 do 4.

2. Zdravá výživa
Kdo jí často celozrné produkty 

a čerstvou zeleninu, ten posilu-

je své dásně, protože kousání 

pevné potravy podporuje 

prokrvení a tvorbu slin. Nevhod-

né jsou sladké potraviny a slad-

ká jídla. Cukr vyživuje bakterie 

a podporuje vznik kazů. Vhod-

ná je konzumace olejů s pro-

tizánětlivými účinky, jako olej 

řepkový, lněný a olej z mořských 

ryb. Osvědčily se rovněž zelený 

čaj a sýr. Zelený čaj obsahuje 

taniny a katechiny, které působí 

protibakteriálně. Malý kousek 

sýra po jídle normalizuje hod-

notu pH v ústech. A žvýkačka 

dinaci dentální hygieny. Po 

ošetření zuby opět září, škodlivé 

bakterie ztratí životní prostor 

a dásně se mohou lépe regene- 

rovat. 

 

Experti zdůrazňují, že dentální 

hygiena přináší výsledky pouze 

u aktivních pacientů. Je proto 

nutné dodržovat pravidelné 

kontroly. Rovněž je důležité, 

aby zubní lékař dával pa-

cientům individuální doporučení 

a rady pro ústní hygienu, radil 

s výběrem zubní pasty, ústní 

vody i kartáčku. Jen tak může 

být riziko paradentózy minimali- 

zováno.

RNDr. Eva Holubová

Kó
d:

 15
.34

.

Kó
d:

 15
.37

.

Kó
d:

 15
.36

.

Kó
d:

 15
.38

1.

Kó
d:

 15
.33

.

LÉKÁRNA | Čištění zubů je srdeční záležitost 09



O kolagenech NCE je dobré vědět pár 

důležitých skutečností, které pomo-

hou pochopit v plné šíři význam to-

hoto výrobku, jeho dosah a přesah, 

a také několik zajímavostí ohledně 

jejich složení, dávkování a používání. 

Značka NCE (Natur Collagen Expert) 

představuje významný inovační po-

čin v oblasti kolagenových produktů. 

Nese v sobě výsledek expertního 

přístupu k přirozené kráse, pohybli-

vosti a radosti z každodenního bytí.

30 procent lidských bílkovin se 

skládá z kolagenu, který se tvoří 

v lidském těle z esenciálních 

aminokyselin a vitaminu C. 

V kloubní chrupavce a pokožce 

zabezpečuje pružnost a flexibilitu 

struktur. 

V čem se řada NCE liší od ostatních 

běžných kolagenů?

• Kolagenní peptidy jsou zbaveny 

nepříjemné dochuti a zápachu (ze-

jména po rybách).

• Řada NCE jako jediná na trhu  ob-

sahuje mimo kolagenní peptidy 

také komplex rostlinných extraktů 

s prokazatelně příznivými efekty.

• Vysokomolekulární hyaluronát sod- 

ný (kyselina hyaluronová) v NCE 

Beauty je mimořádným přínosem 

pro posílení hydratace kožních 

struktur.

• Přidané vitaminy C a E v NCE Beauty 

mimo jiné disponují výraznou schop-

ností zhášet volné kyslíkové radikály, 

čímž rovněž přispívají k cel-kovému 

zdravému stavu pokožky.

• Řada NCE je slazena neenerge- 

tickým náhradním sladidlem (ace-

sulfam K) a doplněna přírodními 

příchutěmi malin (Beauty) a jahod 

(Mobility).

Na výrazných benefitech obou pro-

duktů řady NCE se nezanedbatel-

nou měrou podílejí extrakty z rostlin, 

které jsou do výsledné receptury   

citlivě zapracovány. Všechny zde 

použité rostliny mají schválená 

zdravotní tvrzení. A co se o účincích 

přidaných bylin ve strohém slovníku 

schválených zdravotních tvrzení 

můžeme dozvědět? Že řepík lékařský, 

zběhovec plazivý a jírovec maďal 

přispívají k normálnímu stavu pokož-

ky. Že pelyněk estragon, přeslička rolní 

a bříza bělokorá přispívají k normál-

nímu stavu kloubů. Nebo že kozinec 

blanitý napomáhá normální pohybli-

vosti kloubů. Že je toho trochu málo 

a pro běžného zvědavce pramálo 

uspokojující? Pojďme k tomu doplnit, 

co nám o těchto rostlinách říka-

jí staré lékopisy, atlasy a herbáře. 

 

Rostlinné extrakty v NCE Beauty:

JÍROVEC MAĎAL (Aesculus hippo-

castanum): Aktivní látky získávané 

z kaštanu (HCSE) zvyšují odolnost 

vlásečnic a zlepšují žilní tonus při léčbě 

křehkých vlásečnic. Nové studie jed-

noznačně prokázaly účinnost jako žil-

ního tonika. Aesculin obsažený v kůře 

jírovce snižuje propustnost vlásečnic 

a zvyšuje jejich odolnost.   

ZBĚHOVEC PLAZIVÝ (Ajuga reptans): 

Má silné antioxidační a protizánětlivé 

účinky. Brání procesům stárnutí na 

buněčné úrovni a napomáhá udržet 

mladistvý vzhled pokožky.  Má vše-

obecně hojivé vlastnosti.

Co je dobré o nich vědět?
KOLAGENY NCE
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Rostlinné extrakty v NCE Mobility:

KOZINEC BLANITÝ (Astragalus mem-

branaceus): Je ceněn pro své pro-

kazatelné schopnosti urychlovat 

obnovu zdravých buněk až o 50 pro-

cent (výrazný regenerační efekt). 

Rostlina obsahuje saponin cyklo-

astragenol, který je přírodním akti-

vátorem  enzymu telomeráza. Za 

významný objev funkce telomerů 

byla Elizabeth Blackburn spolu 

s dalšími dvěma biology oceněna 

v roce 2009 Nobelovou cenou. 

Kozinec blanitý napomáhá

normální pohyblivosti kloubů. 

      

BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula):  

Extrakt z břízy bělokoré podporuje 

samočisticí schopnosti pleti, 

uvolňuje póry a celkově stimuluje 

regene-  rační schopnosti kůže. 

PŘESLIČKA ROLNÍ (Equisetum ar-

vense): Má vysoký obsah organic- 

kého křemíku (kyselina křemičitá). 

Působí příznivě proti projevům dny, 

mírní záněty v kloubech a používá se 

v lidovém léčitelství proti revmatis-

mu i nervovým bolestem.  

ŘEPÍK LÉKAŘSKÝ (Agrimonia eupato-

ria): Je velmi důležitý pro metabo- 

lismus buněk celé řady významných 

látek, ale také pro lepší likvidaci pro-

duktů látkové výměny, což pocítí celé 

tělo jako odlehčení a osvěžení.  

V NCE Beauty jsou navíc také:

KYSELINA HYALURONOVÁ: V organi- 

smu se přirozeně vytváří v játrech. 

Je důležitou součástí extracelulární 

(mimobuněčné) tekutiny. Je proto 

zásadním elementem pro zadržování 

vody ve vnitřních strukturách pleti, 

čímž pleť vyhlazuje zevnitř, podporu-

je novotvorbu kolagenu. 

VITAMIN C (kyselina L-askorbová): 

Vitamin C je ve vodě rozpustný, pro 

člověka esenciální vitamin (tělo si jej 

neumí samo syntetizovat, musí být 

dodáván externě). Podílí se na syn-

téze kolagenu. Nedostatek vitaminu 

C se proto projevuje menší pevnos-

tí cévní stěny, především vlásečnic, 

zvýšenou krvácivostí. Dále je vita-

min C důležitý pro tkáňové dýchání. 

Podílí se také na antioxidační obraně 

buněk.

VITAMIN E (D-α-tokoferol): Vitamin 

E je nejdůležitější antioxidant v těle. 

Jako takový chrání buňky před oxi-

dačním stresem a účinky volných 

radikálů. Je ceněn pro svůj výrazný 

anti-aging efekt. V organismu je vita-

min E součástí buněčných membrán, 

kde působí v první linii obrany proti 

peroxidaci polyenových kyselin. 

    

PELYNĚK ESTRAGON (Artemisia 

dracunculus): Jako léčivá rostli-

na se používá již od starověku pro 

své příznivé účinky na celou látkovo 

výměnu. 

    

Pelyněk estragon, přeslička 

rolní a bříza bělokorá přispívají 

k normálnímu stavu kloubů.

Co říci závěrem? Bylinné extrak-

ty, které se staly nedílnou součástí 

řady expertních kolagenů NCE, jsou 

důmyslně prokombinovány tak, aby 

výsledný pozitivní efekt nastoupil 

v co nejkratším možném čase, aby 

užívání přípravku s jejich obsahem 

bylo naprosto bezpečné a také aby 

uživatelský komfort zůstal na vysoké 

úrovni. Dosavadní ohlasy nám ostat-

ně dávají pozitivní zpětnou vazbu. 

Produkty jsou dobře snášeny, vedle-

jší účinky nejsou známy a jejich chuť 

je příjemná. Těší nás, že tak komplex-

ní výrobky, jakými kolageny NCE jsou, 

mají stále rostoucí počet spoko-

jených uživatelů.

Ing. Romana Bartschová 
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Vítejte v našem novém seriálu, který vás 

povede po celý rok v každém čísle prob-

lematikou stárnutí. Postupně se v něm 

budeme věnovat zpomalení tohoto pro-

cesu z různých úhlů pohledu. 

Každá živá bytost stárne, avšak různou 

rychlostí. A věda pracuje na tom, jak rea- 

lizovat sen lidstva o věčném mládí. 

Tisíce vědců na celém světě pracují na 

rozluštění hádanky biologického pro-

cesu, který nazýváme stárnutí. Jeho 

vnější znaky zná každý, ale na buněčné 

a molekulární úrovni se stáří ukazuje jako 

puzzle složené z různých procesů. Imunit-

ní systém slábne, geny, které v mládí byly 

užitečné, začínají škodit. V těle vzniká 

stav lehkého chronického zánětu. Ale 

proč je to tak? V průběhu života dochází 

k opotřebení. Mnohé biochemické pro-

cesy, které v těle probíhají, způsobují ko-

laterální poškození. Ale lidské tělo se neo-

potřebí stejně jako motor nějakého 

stroje. Život vzdoruje fyzice 

tím, že se dokáže sám opravit. 

Poškozené geny opraví, bílkovi- 

ny recykluje a odpadní látky 

zlikviduje.

Že osud stárnutí nezasáhne každého 

stejně, ukazuje pohled do zvířecí říše. Za-

tímco myš je ve věku 2,5 let přestárlá, 

její blízký příbuzný to dotáhne na dese-

tinásobek. Rypoš lysý je ve 30 letech pra-

starý, ale nevykazuje žádné známky stáří. 

Rekord u obratlovců drží ale predátor 

moří Grónska. Údajně se dožívá věku 280 

až 400 let.  

Hodiny života ale tikají různou rychlostí, 

a to živí naději, že by se daly zpoma- 

lit. Několik kandidátů je ve výhledu. Už 

dlouho se ví, že přípravek proti cukrovce 

Metformin dokáže podstatně více než jen 

snížit hladinu cukru. Zasáhne v několika 

bodech, které hrají v procesu stárnutí roli. 

Snižuje například hodnoty zánětu v těle. 

Naděje jsou vkládány do oblasti senoly-

tik, látek, které umí zabíjet staré, dělení již 

neschopné buňky. Ty totiž produkují látky 

zvyšující riziko pro mnohá onemocnění. 

Stáří lze doslovně utéct
Pozdní léta v pohybu přinášejí pouze pozi-

tiva. Pro zdravé stárnutí je pohyb neod-

myslitelnou aktivitou. Tanec, procház-

ky, práce v zahradě snižují nejen riziko 

onemocnění obávanými chorobami, je 

to rovněž dobrý recept proti depresím. 

Mírný pohyb u starších dospělých význa- 

mně zvyšuje výkon mozku, čímž se stávají 

také duševně déle pohyblivými.  

Omlazovací kúra pro buňky
Za rychlost našeho stárnutí odpovída-

jí teloméry. Daly by se přirovnat k za-

končením tkaniček. Chrání provazec DNA 

v chromozomech před odbouráním. Při 

každém buněčném dělení se tato zápalná 

šňůra života zkracuje, až buňka přestává 

být schopna se dělit. Lidské tělo je ale 

schopno pomocí enzymu telomeráza 

znovu teloméry prodloužit. Vytrvalost-

ní sport vrací tento enzym do kondice. 

Posilování tento efekt neprokázalo, ale 

to neznamená, že je bez významu. Působí 

totiž pozitivně na svaly a hustotu kostí. 

Ideální se ukazuje být směs vytrvalost-

ního a silového sportu, většina druhů 

sportu tuto směs představuje. Třikrát 

týdně 45 minut vytrvalostního sportu 

způsobí prodloužení telomérů. 

Účastníkům studie bylo kolem 50 let, byli 

zdraví, ale žádná sportovní esa. Jedna 

skupina vedla dále svůj poklidný život bez 

sportu, ostatním byl naordinován kon-

trolovaný trénink, kdy jedna část posi-

lovala své svaly a druhá svou vytrvalost. 

Po šesti měsících se dostavil rozruch 

- budící výsledek: omlazující   účinek po-

hybu byl dokonce měřitelný v krvi. U vy-

trvalostních sportovců se teloméry něk-

terých buněk prodloužily. Tato ukončení 

DNA sloužila vědcům jako vodítko biolo- 

gického stáří. 

Každý z nás může pro zpomalení svého stár-

nutí udělat velmi mnoho. Pravidelný pohyb, 

radost ze života, správná výživa působí jako 

studnice mládí a správná péče o pokožku 

pomůže vzdorovat známkám času.

  RNDr. Eva Holubová

DÉLE MLADÝ
Jak zůstat
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Vitamin D pomáhá snižovat
riziko pádu u seniorů
s nestabilním držením těla.

Ženšen podporuje
duševní stav a výkon.

Rozmarýn lékařský
přispívá k osvěžení těla.
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AGU bezkontaktní teploměr 
Aleš P., Moravský Beroun: „Na značku AGU jsem narazil zcela náhodou, v souvislosti s narozením našeho miminka. Hledal 
jsem nějakou chůvičku, abychom měli jistotu, že s malým bude i přes noc vše v pořádku. Proklikal jsem se až k AGU. Smart 
produkty pro péči o děti mě zaujaly. AGU má navíc tady v republice zastoupení i s veškerým servisem, tak jsem hned objed-
nal. Nebyla to chůvička, ale bezkontaktní teploměr. Vzal jsem ho k nám do laboratoře, otestoval přesnost a byl překvapen. 
Rozdíl proti kalibračnímu měřidlu jedna desetina. Zatím funguje tak, jak má, takže velká spokojenost.“ 

ŠVÉDSKÉ KAPKY Forte 
Janka M., Štúrovo: „Naše babička užívá švédské kapky s přestávkami už snad sto let. Loni jí Ježíšek přinesl novinku FORTE, na vyzkoušení. Byla 
nadšená. Nejenže chutnají tak nějak lépe, ale také ji přestala po jídle pálit žáha a zmizel pocit těžkého žaludku. Vím, že starší lidé mají problémy 
s trávením, a proto jsem ráda, že babička si může dát, na co má chuť a ne jen to, z čeho jí nebude těžko.“ 

BÜBCHEN heřmánkový mycí gel 
Drahomíra P., Lovosice: „Mám malou vnučku, kterou jsem dostala přes víkend k opatrování. Samozřejmě s sebou měla naditou tašku s mnoha 
zbytnýma věcma, ale mezi nimi byl i heřmánkový mycí gel Bübchen na večerní koupání. O této značce jsem jakživ neslyšela a přistupovala 
k ní trochu nedůvěřivě. Nicméně vonělo to hezky a jemně pěnilo, a tak jako zvědavá ženská jsem to i já použila ve sprše. Nikomu to neříkejte, 
ale jakmile si snacha vnučku zase odvezla, hned jsem si jeden velký gel sehnala pro sebe. Tak jsem z toho heřmánku byla unešená. Jako bych 
se sama vrátila do dětství. Ten sprcháč od firmy s neznámým názvem mají hned za rohem v lékárně, ale to jsem zjistila až dodatečně.“

IQ MAG Relax 
Darek W., Znojmo: „Díky souběhu povolání a vrozeného pocitu odpovědnosti za úplně všechno jsem si časem úspěšně rozhodil architekturu spánku. 
Ještě nedávno jsem dokázal spát maximálně dvě hodiny v kuse. Nedokážete si představit, co to s člověkem dělá. Mimo jiné začíná strašně rychle 
stárnout, během dne se nesoustředí, je unavený a když už se dostane do postele, tak spánek nepřichází. Prášky na spaní brát nemůžu, je mi po nich 
blbě a budím se po nich ještě víc zničený, než kdybych vůbec nespal. V jedné akci 2 + 1 v lékárně jsem víceméně ze zoufalství dal šanci šumivému 
hořčíku s bylinkami na uklidnění IQ MAG Relax. S přesvědčením, že to stejně nebude fungovat, jsem si první týden před spaním naordinoval dvě 
tablety ve sklence vody. Neočekával jsem nic a ono se zpočátku nic moc nedělo. Ale postupně jsem začal usínat docela brzy a nenápadně se 
dopracoval až k tomu, že teď spím celých šest hodin v kuse, připadá mi to normální a hlavně se budím svěží, což je k nezaplacení.“ 

MADEMOISELLE AGATHE  
omlazovací sérum 65 %
Judita R., Kraslice: „Když se někde píše, že je něco omlazovací, dostávám osypky, protože potenciálnímu zákazníkovi to dává najevo, 
že potřebuje omladit, což je minimálně nezdvořilé. Ale kdo z nás si v skrytu duše nepřeje ubrat z vizáže pár let, že? Můj již zvěčnělý 
bratr v devadesátých letech provozoval šnečí farmu, na vývoz do Francie. A pamatuji, že vždy poukazoval na to, jak hebké ruce mají 
jeho sběračky. Teď jsem v lékárně narazila na francouzskou šnečí kosmetiku i s certifikátem. Bratrovy zkušenosti se hned napojily 
a bez ohledu na omlazování v názvu jsem 65procentnímu šnekovi podlehla. Po jednom balení byla pleť hladší a pevnější, pigmentové 
skvrny bledší, nějak jsem se celá rozzářila, což v mém věku snad ani není žádoucí. Celkově se teď cítím skutečně mladší, možná 
i proto jsem hned po novém roce dokoupila celou produktovou řadu, ať se běh času aspoň na chvíli obrátí.“

Zákazníci v lékárnách 
vyzkoušeli
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Máte i vy za sebou podobně zajímavou lékárenskou zkušenost? Napište nám na: lekarna@naturpro.cz
a podělte se o ni s ostatními. Zveřejněné příspěvky obratem odměníme malým dárkem. 



Je to hezkých pár let nazpět, kdy jsme na trh uvedli pilotní 
edici Naturprodukt bylinných sirupů. Konkrétně to 
tenkrát byly: mátový, šalvějový, tymiánový, meduňkový, 
bazalkový a levandulový. 

Podle tehdejších statistik se ihned ujaly sirupy z levan-
dule a  máty, meduňkový a  tymiánový zůstaly někde 
na půli cesty a  bazalkový se šalvějovým si cestu ke 
spotřebiteli nacházely jen obtížně. Dnes již je situace 
odlišná. Levandule sice stále vede, zejména v  letních 
měsících, ale na paty jí celoročně šlape sirup z tymiánu. 
V těsném závěsu je máta s meduňkou, bazalku jsme 
vpravili do sirupu Bazilišek s  citronem a  šalvěj, které 
jsme upravili recepturu, se nyní konečně a  po zásluze 
zvedá z popela.

Jak čas ukazuje, před lety jsme předběhli dobu. Trh na 
bylinné sirupy nebyl připraven. Nicméně teď, v  době 
kdy se zájem o  bylinky v  sirupu zvedá, máme náskok. 

Získali jsme zkušenosti, překonali nezbytné porodní 
bolesti, vyladili technologie a  vyselektovali dodavatele 
surovin. Přes všechny tlaky na ekonomickou stránku 
celého výrobního procesu stále sveřepě zůstáváme 
těmi solitéry, kteří k výrobě používají skutečné byliny 
(a ovoce), nikoli jen mnohem levnější extrakty z nich. 
Možná právě proto jsme hlavně ve druhé polovině 
loňského roku nevěděli, kam dřív skočit, tak enormní 
zájem byl.

Natur tip na privátní tymiánový dýchánek: 

Uvařte si pravý černý čaj, nejlépe po anglickém způsobu, 
hezky sypaný a  louhovaný maximálně jednu minutu. 
Přeceďte a nechejte mírně  vychladnout. Do šálku čaje 
přidejte 5 cl Naturprodukt tymiánového sirupu, lžičku 
medu a měsíček limetky. Řádně zamíchejte a popíjejte 
po doušcích, ideálně v  horké vaně. Tu si připravte ze 
dvou až tří hrstí sušeného tymiánu nasypaných do 
bavlněného váčku a přelitých vřelou vodou z kohoutku. 
Můžete přidat i  šálek mořské soli. Do vody na samé 

hranici snesitelnosti se pohodlně naložte alespoň na půl 
hodiny, zhluboka dýchejte výpary, popíjejte tymiánový 
čaj a relaxujte. Je dovoleno se i ve vodě potit.

Víte, že:

• Tymián obsahuje silici, jejíž součástí je monoterpen 
s názvem thymol. Ten je již od dob egyptských 
faraonů znám pro svou zdraví prospěšnou  aktivitu.

• Právě thymol je dnes součástí různých prostředků 
k potírání lidských neduhů.

• Tymián kromě účinného thymolu disponuje také 
významným obsahem dalších látek. Z minerálů je to 
hořčík, vápník, měď, mangan, zinek, sodík, draslík, 
fosfor a železo. Dále pak jsou to vitaminy A a některé 
ze skupiny B a C.

• Výluh z tymiánu (maximálně 10 minut), je perfektní 
také jako šetrná pleťová voda na citlivou nebo aknózní 
pleť a je použitelný rovněž na jiné oblasti pokožky.

pamatujete na naše 
první sirupy?Kó
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Paradontóza má mnoho
podob, krvácení dásní může
být pouze jeden z příznaků.

MEDICINÁLNÍ ŘADA S BETAGLUKANEM
PRO ZDRAVÍ ÚSTNÍ DUTINY
při krvácení dásní a paradentóze

Nové složení produktů ústní hygieny. Kombinace pěti složek s dokonalým účinkem.

při paradontóze

a zánětech dásní

silný stahující účinek

snižuje krvácivost dásní

protizánětlivý účinek

antimikrobiální účinek

český výrobek
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Naturprodukt Švédské kapky  FORTE

Další produkty ŠVÉDSKÉ ŘADY

S VYSOKÝM
OBSAHEM HOŘČIN
rostlinného původu

Někdo to rád hořké, a to je správné, protože hořčiny obsažené v léčivých bylinách jsou prospěšné našemu tělu.

www.naturprodukt.cz

Naturprodukt
ŠVÉDSKÉ KAPKY

Naturprodukt
ŠVÉDSKÝ ČAJ

Naturprodukt
ŠVÉDSKÁ MAST

Naturprodukt
ŠVÉDSKÉ BYLINY

NOVINKA
v lékárnách
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