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Paradontóza má mnoho 
podob, krvácení dásní může 
být jen jedním z příznaků. 

GLUCADENT AKTIV: 

✓ snižuje krvácivost dásní

✓ protizánětlivý účinek

✓ antimikrobiální účinek

ČESKÁ MEDICINÁLNÍ G Lu CADE�' rŘADA PRO ÚSTNÍ HYGIENU l'I 
PRO VÁŠ 
ZDRAVÝ ÚSMĚV 

• z produktů 
řady Glucadent+ 

zubní pasta Glucadent+ 
pro dlouhodobou hygienu 
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zubní prášek Glucadent+ 
se zvýšenou abrazivitou 

pro jemné bělení 
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Vážení čtenáři,

s  příchodem chlad-
ného počasí na začát-
ku zimy se vrací každý 
rok znovu, jak ji od 
poloviny 18. století 
trefně nazývá  italšti-
na, ,,Influenza di fred-
do“. Chřipka z chladu. 
Známe ji všichni. Dříve 

nebo později se s ní setkal každý z nás, ně-
koho postihla lehčeji, jiného hůře. V nejhorším 
případě strávíme pár dnů v posteli a po týdnu 
se většina z nás zotaví. Bohužel v ní nespatřu-
jeme velké nebezpečí a statistická čísla, která 
hovoří o  těžkých komplikacích a  úmrtích, 
bereme na lehkou váhu. Pamatujme, že ten-
to typ chřipky patří k nejvíce podceňovaným
onemocněním vůbec!

Naše přežití v létě i v zimě závisí na imunitním 
systému. Aniž bychom cokoliv vnímali, jsme 
neustále obklopeni bakteriemi, viry, kvasinka-

mi, ale ty musí nejdříve při snaze proniknout 
do našeho těla překonat chytrý a přesný sys-
tém obrany. Imunitní systém. Ten nespí nikdy, 
ale doposud není možné otestovat jeho kondi-
ci. Dají se rozpoznat pouze těžké defekty. Ani 
počet prodělaných virových onemocnění není 
jasným ukazatelem jeho stavu. Jako alarmu-
jící jsou hodnocena více než tři horečnatá in-
fekční onemocnění, z nichž každé jedno trvá 
minimálně čtyři týdny. Naštěstí se nenechá 
obranný systém našeho těla vyvést tak lehce 
z  rovnováhy. Je spíše robustní povahy. Aby 
mohl optimálně plnit své úkoly, lze mu posky-
tnout podporu:

• Spánek – ideální je 6 – 8 hodin nočního  
 klidu
• Kontakty – dobré sociální vazby zlepšují  
 stav obranného systému
• Hygiena – kdo si často myje ruce, řidčeji  
 se nakazí
• Relaxace – kdo je neustále v napětí,  

 přetěžuje svůj imunitní systém
• Balastní látky – zdravá výživa je důležitá  
 pro imunitní systém
• Přijímání tekutin – kdo hodně pije,   
 udržuje své sliznice vlhké
• Pohyb – tělesná aktivita působí jako  
 anti-aging pro obranný systém těla.

Rovněž otužování, zdrženlivost vůči alkoholu 
i kouření a odstranění psychických problémů 
jsou v prevenci infekčních onemocnění velmi 
důležité. Nesmíme zapomínat ani na průběžné 
doplňování vitaminů, které mají prokazatelný 
vliv na normální – tedy účinné – fungování  
imunitního systému. Jedná se především o vi-
taminy C a D a komplex vitaminů skupiny B.

Popožeňme náš imunitní systém vpřed 
a zůstaňme zdraví.

RNDr. Eva Holubová,
šéfredaktorka

EDITORIAL

SIRUP PRO 
DÝCHACÍ CESTY 
Ať udýcháte třeba i procházku 
s neposedným pejskem.

VÍCE DNŮ BEZ PŘÍZNAKŮ ZATÍŽENÍ 
DÝCHACÍCH CEST JE NÁŠ CÍL:
• sirup pro dýchací cesty pro všechny 

věkové skupiny
• vhodný pro děti od 1 roku  
• účinné látky pocházejí z léčivých rostlin
• příjemná chuť, bez konzervačních látek

SIRUP
OD 1 ROKUVĚKU DÍTĚTE.

DOPORUČUJÍ
PEDIATŘI
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Kyselina askorbová je vitamin rozpustný ve 
vodě. Na rozdíl od celé řady zvířat nejsme 
schopni spolu s opicemi, morčaty a jinými ho 
vytvořit v našem těle, a proto jsme odkázáni 
na jeho příjem zvenčí. Většina zvířat jej vyt-
váří z  cukrů, ale nám chybí pro tuto reak-
ci patřičný enzym. Dnes víme, že se jedná 
o skupinu čtyř askorbových kyselin, z nichž 
právě L-askorbová je fyziologicky aktivní. 

V  dobách námořních objevů a  velkých obje-
vitelských plaveb bylo postrachem námořníků 
one- mocnění zvané kurděje. Při nedostatku 
čerstvé potravy se námořníkům vytvářely vředy 
v  ústech, krvácely jim dásně a  viklaly zuby, pak 
začínali krvácet z tělních otvorů a smrt byla blíz-
ko. Nedostávalo se jim vitaminu C. Tenkrát nikdo 
nevěděl o jeho existenci, ale zkušeností se přišlo 
na to, že kyselé zelí dokáže zabránit rozvoji toho-
to onemocnění. A tak před dalekou plavbou byly 
na lodě nakládány početné sudy s kyselým zelím. 
Dnes víme, že je to dobrý zdroj tohoto životně 
důležitého vitaminu.

Vyskytuje se především v čerstvém ovoci a zelen-
ině, kuchyňských bylinkách a malá množství jsou 
obsažena v mase, rybách a mléčných výrobcích. 
Největší množství nalezneme v rakytníku, šípcích 
a rovněž kiwi a jahody stojí se svým obsahem vi-
taminu C na špičce pomyslné pyramidy. 

Vitamin C spoluúčinkuje v látkové výměně lid-
ského organismu každou vteřinu v přibližně 670 
bilionech chemických reakcí. Ze všech vitaminů 
je nejzranitelnějším. Rozřízneme-li nožem jablko, 
řezné plochy se rychle barví červenohnědě. To 
je známka rychlé oxidace a rozkladu vitaminu C, 
při kterém se uvolňuje barevně aktivní stopový 
prvek měď. 

Vitamin C přispívá k  normální činnosti 
imunitního systému a  ke snížení úna-
vy a  vyčerpání. Jeho velkou spotřebu 
vykazuje lidské tělo na jaře a na podzim, 
kdy se hlavně šíří virová onemocnění. 
A  to proto, že tento vitamin plní 
v našich obranných reakcích celou řadu  
důležitých úkolů:

Podporuje především vrozenou imunitu. 
Je prvořadým v obraně proti virům a bak-
teriím, ve vysoké koncentraci se nachází 
v bílých krvinkách, které zabíjejí viry a bak-
terie. Stimuluje množení T-lymfocytů, které 
eliminují nakažené buňky. Postihuje volné 
radikály, ty vystupují v zánětlivých reakcích.

Vitamin C není odolný vůči vyšším 
teplotám a rozkládá se působením světla. 
Na to je třeba myslet při kuchyňské úpravě 
zeleniny. Zásada je vařit co nejkratší dobu 
v malém množství vody, lépe je dusit v páře. 
Solit a  kořenit až na konci úpravy, napřed 
mýt a pak krájet.  Ovoce a zeleninu skladu-
jeme v chladu a temnu.

V  epidemiologicky náročných obdobích 
je dobré posílit příjem vitaminu C, jehož 
hlavním zdrojem je pestrá a  rozmanitá 
strava nebo doplňky stravy či léčiva s jeho 
obsahem. 

Se správnou dávkou a dodržováním zásad 
popsaných v  úvodníku můžete bez obav 
kráčet vstříc náročnému období podzimu 
a zimy.

Vitamin C
kyselina L-askorbová

LÉKÁRNA | Vitamin C04

1JÍZDNÍ ŘÁD ke štíhlé linii je dostatečný  
příjem bílkovin spolu s VITAMINEM C
v citronové nebo pomerančové šťávě.

2 VÁPNÍK bez vitaminu C je pouze
 omezeně účinný, lidské tělo jej  
 nedokáže plnohodnotně využít.

4VITAMIN C, B6 a E, ZINEK 
A BROMEALAIN působí proti
zužování průsvitu cév.

5VITAMIN C je nezbytný
pro tvorbu kolagenu.

3VITAMIN C, A a E spolu se  
SELENEM posilují imunitní systém.
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LÉKÁRNA | Mikronizace 05

Každý doplněk stravy, ať už je vitaminový, 
minerální nebo bylinný, vždy hraje o  čas. 
Máme na mysli čas, který má tableta či kapsle 
v trávicím traktu na to, aby se rozpadla a doš-
lo k jejímu „osvojení“, tedy vstřebání. Dnešní 
moderní, šetrné technologie dokáží zvýšit 
biologickou dostupnost účinných látek něko-
likanásobně. Jednou z možností je zmenšení 
rozměru částic. Všechno se skrývá pod jed-
iným tajemným slovem – mikronizace.

Obecně platí, že čím je molekula ústy podané 
látky větší, tím obtížněji se v  lidském trávicím 
ústrojí vstřebává. Podobně to platí pro velikost 
částic – menší částice mají daleko větší šanci, že 
budou vstřebány a dostanou se na místo účinku. 
Mikronizací tedy nazýváme metodu, která 
částice efektivně zmenší, a tím zvýší účinnost 
finálního produktu. Provádí se ve speciálním 
stroji – mikronizéru. V něm se fyzikální metodou 
z  běžného bylinného prášku, který tvoří základ 
výlisku tablety, stane jemný pudr. Přesněji řeče-
no – flavonoidy ostropestřce mariánského, ze 
kterého se vyrábí Naturprodukt Silymarin, jsou 
z původní velikosti cca 80 až 120 µm rozděleny 
na elementy o velikosti cca 12 µm!  ( 1 µm je tisíci-

na milimetru, pozn. red.)

Takto ošetřená látka mnohonásobně zvětší 
svůj povrch. V důsledku této úpravy dochází 
k  výraznému zlepšení biologické dostupnosti 

reklamní sdělení

účinnosti a stability a  kýžený efekt se dostavu-
je rychleji. Úprava mikronizací také umožňu-
je snížit dávkování, s tím je spojena možnost 
snížení zátěže zažívacího traktu a snížení výskytu 
a závažnosti nežádoucích účinků. Samo označení, 
že jde o produkt mikronizovaný, již upozorňuje 
na zvýšenou biologickou dostupnost. Biologická 
dostupnost léčiv a přírodních látek se u každého 
jednotlivého člověka může pro stejnou látku po-
hybovat v určitých mezích. Není tedy naprosto 
stejná. Platí, že není zcela rozhodující, kolik léčiva, 
potravy nebo doplňku stravy bylo podáno, ale 
kolik  z  toho tělo dokáže využít. Takzvaná  bio-
logická dostupnost, tedy procento látky, které 
se dostane až na místo určení, to znamená 
k  buňkám a  jejich receptorům, je po procesu 
mikronizace podstatně vyšší. 

Nyní se můžeme vrátit k  samotnému úvodu 
v článku. Ke hře o čas. Je to skutečně tak. Fyzio- 
logická doba setrvání potravy (nebo i  tablety 
s účinnou látkou) v lidském tenkém střevě je cca 
čtyři hodiny. Během této doby se musí tableta 
rozpadnout a  dostat krví do jater. Čím je větší 
její povrch, tím se rychleji rozpadá a  lépe pros-
tupuje do krve. Když už jsme u  silymarinu sa-
motného, pouhé pojídání semínek ostropestřce 
mariánského pro zdraví jater nemá prakticky 
žádný význam, a  to ani když se řádně rozmělní 
v  ústech. Mikronizované extrakty v  tabletě mají 

oproti tomu mimořádný efekt právě díky dra-
maticky zvýšené biologické dostupnosti. Bylo 
klinicky prokázáno, že tableta z mikronizovaného 
silymarinu má cca 3krát větší biologickou dos-
tupnost, než běžný doplněk stravy na bázi ex-
traktu semen této byliny.

Co se týče technologie takzvané „suché“ 
mikronizace, tak musí splňovat ještě další pod-
mínku. Během procesu nesmí vnitřní teplota 
stoupnout natolik, aby poškodila nebo zničila 
biologickou aktivitu flavonoidů. Důmyslný regu- 
lační mechanismus tedy udržuje nejen stálé 
otáčky mlecího stroje na 10 tisících otáčkách/
minutu, ale také měří teplotu. Produkty, vyro-
bené takovouto šetrnou metodou pak mohou 
nosit certifikát „Quality – Micronization Tech-
nology“, což je forma jakéhosi kulatého razítka. 
Naturprodukt Silymarin je právě díky mikroniza-
ci tak účinný, a tím pádem i vyhledávaný.

Zvýšení biologické dostupnosti

DÍKY MIKRONIZACI
PharmDr. Milan Krajíček
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Historie zavádění katétrů do močového 
měchýře za účelem evakuovat moč se da-
tuje už od období starověkého Egypta a an-
tického Řecka a  Říma. Lékaři z  těchto civi-
lizací považovali moč za důležitou lidskou 
tekutinu. Již tehdy hodnotili barvu, zápach či 
množství. Katétrizace, přes veškerou snahu 
být prováděna jemně a co nejméně bolestivě, 
přece jen představovala hodně nepříjemný 
a  traumatizující zákrok, spojený s  rizikem 
bakteriální kontaminace i  otevřených po-
ranění. Přes to všechno se dařila  náprava 
komplikací v dané oblasti i záchrana mnoha 
životů. Katétry za celou dobu prošly pestrou 
evolucí. Od stébel slámy, přes kůži kamzíka 
a  postříbřených trubiček, nakonec dostaly 
podobu dnešních moderních sterilních setů 
ze speciálních polypropylenových kompo-
nent. 

I  v  dnešní době máme nemalou skupinu, 
převážně starších lidí, kteří jsou odkázáni na 
permanentní katétrizaci močového měchýře. 
Zavedení permanentního katétru je indikováno 
z  nejrůznějších důvodů (BPH - Benign prosta- 
tic hyperplasia = nezhoubné zvětšení prostaty, 
striktura uretry, karcinom prostaty, močového 
měchýře apod.).

Pacient je ohrožen celou řadou komplikací – 
uroinfekcí, krvácením, neprůchodností katétru 
či vznikem litiázy (tzv. kamenů).

Cílem péče o  pacienta s  permanentním 
močovým katétrem je předcházet zmíněným 
komplikacím. Cestou je v tomto případě pečlivá 
péče o pacienta. Velký význam hraje i péče rodiny 
a blízkých, ošetřovatelský personál v domovech 
důchodců, léčebnách dlouhodobě nemocných, 
ústavech sociální péče a  v  domácích péčích. 
Prvotním základem péče o  močový katétr je 

důsledná hygiena genitálu a kůže v oblasti geni- 
tálií. Klientům se zavedeným močovým katétrem 
se doporučuje používat k hygieně intimních 
partií dezinfekční mýdla s obsahem stříbra 
a provádět ji dvakrát denně, dle potřeby i častěji. 
Ideální je sprchování či oplachová koupel.

Dalším, neméně důležitým doporučením, je 
sledování a  udržování průchodnosti katétru. 
Močová cévka s  močovým sáčkem nebo zát-
kou tvoří uzavřený močový systém. Pokud má 
pacient katétr uzavřen zátkou, je nutné močový 
měchýř v pravidelných intervalech (2 až 3 hod-
iny) vypouštět. Sběrný systém se rozpojuje jen 
v nezbytných případech, například při vypuštění 
moče, odběru moče na vyšetření, výměně 
močového sáčku či močového katétru. Důležitá 
je hygiena rukou před a  po manipulaci s katé-
trem, zátkou či sběrným systémem a dezinfekce 
konce katétru a  sběrného systému či zátky. 
Močový katétr nesmí být nikde zalomený ani 
„zaškrcený“ (například gumou v  pase u  kalhot). 
Sáček musí být vždy pod úrovní močového 
měchýře, musí být zachován takzvaný gravi-
tační spád. V  opačném případě moč stagnuje 
v  močovém měchýři a  vznikají časté infekce 
a  následně litiáza. Zajištění a  fixaci močového 
sáčku při chůzi lze zabezpečit například suchými 
zipy připevněnými na lýtko dolní končetiny. 
Pokud pacient leží, měla by odvodná hadička 
vést pod stehnem či lýtkem nohy a být připevně-
na k  boku lůžka například držákem na močové 
sáčky. Zásadní je i  dodržování pravidelných 
výměn sběrných sáčků a výměna katétru v inter-
valech doporučených lékařem.

Důležitá je i věc relativně banální, a to dodržování 
pitného režimu. Doporučuje se vypít minimálně 

dva až dva a půl litrů tekutin denně, pokud není 
pacientovi doporučeno jinak, například kontra-
indikace ze strany kardiologů, nefrologa.

Vitamin C patří mezi nejdůležitější vitaminy 
V lidském těle plní celou řadu důležitých funkcí. 
Mimo podpory funkce cév přispívá ke správné 
funkci imunitního systému a  energetickému 
metabolismu a  chrání buňky před oxidativním 
stresem. V  močovém měchýři se zavedným 
cizím materiálem (permanentní katétr, stenty 
zavedené mezi ledvinou a močovým měchýřem) 
snižuje pravděpodobnost inkrustace (usazování 
solí) těchto katétrů a stentů. Vitamin C má rela-
tivně nízkou toxicitu a při výše uvedené dávce 
do 1500 miligramů denně nehrozí žádné 
komplikace. Pouze při podání extrémně vysoké 
dávky nad 6000 miligramů se mohou objevit 
gastrointestinální poruchy, včetně průjmu, křečí, 
nevolnosti či zvracení. Jinak se lehký nadbytek 
jednoduše vyloučí močí.

Závěrem bych chtěl říci, že při dobré spolupráci pa-
cienta, rodiny, ošetřovatelské, sesterské a lékařské 
péče se dá i s tímto handicapem slušně žít.

MUDr. Jiří Frkal, Slezská urologie s.r.o.
www.slezskaurologie.cz

PROBLEMATIKA
PÉČE o pacienty
s permanentním
katétrem
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TŘAPATKA 
BLEDÁ 
Echinacea pallida

Je původně doma v  centrální části 
severoamerického kontinentu. Nativní oby-
vatelstvo tohoto území využívalo celou rost-
linu Echinacea pallida v  široké škále různých 
aplikací, ať už formou nálevu, obkladu nebo 
výluhu. Mnoho z těchto způsobů použití bylo 
později potvrzeno moderní vědou. Rost-
lina vykazuje obecný povzbuzující účinek na 
imunitní systém a dodnes je široce používá-
na. Existují určité pochybnosti o  schopnosti 
těla absorbovat léčivé účinné látky perorálně 
(intravenózní injekce byly dlouho považovány 
za jediný účinný způsob), ale teprve nedávný 
výzkum ukázal významnou absorpci i  při 
podávání ústy. Například v Německu je Echi-
nacea pallida součástí více než 200 farmaceu-
tických přípravků. Z třepatky bledé se oproti 
jiným zástupcům rodu Echinacea používají 
pouze kořeny. Právě extrakt z nich vykazuje 
vysokou koncentraci látek zvaných alkamidy, 
které jsou ponejvíce odpovědné za účinek 
dané léčivé rostliny. Klinické studie prováděné 
v Evropě nejnověji prokázaly, že extrakty z 
třapatky a jsou přímo účinné na viry chřipky, 
oparu a také na koronaviry (Schapowal 2013). 
A to už ve velmi malých koncentracích.

Echinacea pallida se právem řadí mezi adap-
togenní rostliny s  účinky antiseptickými (pro-
tizánětlivými), depurativními (očišťujícími), 

diaforetickými (podporujícími pocení), gas-
tralgickými (na zažívací potíže) a sialago- 
gickými (zvyšujícími sekreci slin). 

Naturprodukt Echinacea kapky představu-
jí maximálně účinný přípravek na bázi třa-
patky bledé. Jde o  filtrovaný výluh kořene
v biokvalitě v 60procentním ethanolu (zdro-
jem alkoholu je přírodní jablečná pálenka 
z ekologicky obhospodařovaných sadů), 
což skýtá nejvyšší možný přestup účinných 
látek ze sušeného kořene rostliny do výsled-
né tekutiny. V  oblasti profylaktické užíváme
2krát denně 10 kapek, děti do šesti let poloviční 
množství. V exponovaných přechodných ob-
dobích, kdy lze předpokládat zvýšený výskyt 
infektů, se užívané množství zdvojnásobí. 

Naturprodukt Echinacea pastilky před-
stavují alternativní zdroj účinných látek 
z třapatky bledé, které lze do organismu do-
stat pouhým pomalým rozpuštním pastilky 
v ústech. Pastilky jsou bez  alkoholu, obsahují 
pouze cukr, který je nutno započítat do den-
ního kalorického příjmu. 
Obvykle se užívá 2 až 5 
pastilek během dne.
    Ing. Richard Sklář
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Respektuje noční metabolickou fázi hořčíku 
i denní udržovací údobí. Pro den i noc obsahuje 
jinou nálož hořčíku a i spolupracujících vitaminů. 
Noční kapsle podporují celkovou regeneraci 
úzce související s  kvalitou spánku. Denní kapsle 
se nesou ve jménu vitality, svěžesti a vyrovnano-
sti. Všechno je již dopředu pečlivě promyšleno, 
bez potřeby časových ztrát v  podobě dalších 
úvah ohledně množství podpůrných vita-
minů. Stačí jen trpělivě dodržovat doporučené 
dávkování s vědomím, že vyšší množství by bylo 
víceméně kontraproduktivní.

IQ Mag šumivé tablety disponují rychlým 
potenciálem dostupnosti, zejména v  etapách 
enormní potřeby hořčíku (dlouhotrvající těle-
sná pracovní nebo sportovní námaha), vypjaté 
životní situace a  také jako vyzkoušená protiváha 
kalných rán opilcových.

IQ Mag stop křečím jsou hořčíkové kapsle 
nastavené spolu s dalšími spolupracujícími mine-
rály, podílejícími se na svalových kontrakcích 
tak, aby se i  za souhry nepříznivých podmínek 
(námaha, horko a pocení) minimalizovalo riziko 
vzniku svalových křečí z nedostatku esenciálních 
minerálů. 

“Stres představuje fascinující kaskádu vnitř- 
ních dějů,” jak vždy říkával věhlasný endokri-
nolog, pan profesor Rajko Doleček, blahé 
paměti. Jedná se o zesilovací mechanismus, 
kdy nehmotné fotony dopadající na sítnici oka 
nebo zvukové vlny zachycené našim sluchem 
dokáží vyvolat následné bleskové vyplavení 
hormonů a  mobilizaci energetických zásob 
organismu. Vše je vycizelováno statisíci let 
vývoje a původně sloužilo k tomu, abychom 
v  prehistorické divočině dokázali přežít – 
skolit kořist nebo se ubránit útočníkům. 
Dnes, kdy se stresové faktory zhusta týkají 
obživy, zaměstnání a  privátního života, se 
kaskáda zesilovacích dějů odehrává naprosto 
stejně jako za úsvitu našich dějin. To vyžaduje 
racionální přísun klíčových látek, které nám 
pomáhají zachovat důstojnou kvalitu života. 
Pokud bychom se pídili po elementech nej-
důležitějších, jedno z čelních míst by docela 
jistě obsadil hořčík!

Během stresu se podstatně zvyšuje potře-
ba hořčíku. To můžeme považovat za axiom. 
A co náš vnitřní stres dokáže způsobit? Fyzická 
i duševní námaha, obecná fyzická bolest, nemoc, 
různé druhy emocionálních vypětí, specifická 
léčiva (například hormonální kontraceptiva 
a  určité druhy léků), přispívá k tomu také na-
dužívání alkoholu, a když připočteme i  ostat-
ní negativní vlivy,... Prakticky každodenní bytí 
v našem rychlém civilizovaném světě představu-
je nepřetržitou škálu stresových podnětů. Den 

za dnem, rok za rokem. Vzniklý hořčíkový defi-
cit v dlouhodobém horizontu dokáže například 
narušit metabolismus vápníku, a tím oslabí naše 
kosti i zuby, naruší nervově-svalovou dráždivost, 
soustředění a  naši celkovou odolnost. Také za 
mnoha kardiovaskulárními problémy můžeme 
dohledat skrytou chronickou potřebu hořčíku. 
Jeho nedostatek zpravidla lze jen těžce vyrovnat 
pomocí přirozené stravy. Kvanta ořechů, hořké 
čokolády, luštěnin a  specifických druhů zelen-
iny naše trávicí soustava jen obtížně a  s  nízkou 
účinností absorbuje, nehledě na ekonomick-
ou stránku věci. Chytrým řešením je doplnění 
hořčíku z externích zdrojů, bez zažívacích potíží 
a narušení rodinného rozpočtu.

IQ Mag představuje novou generaci hořčí-
kových suplementů, navíc kompletně navrže-
nou a  vyvinutou v  České republice. Je založen 
na výsledcích klinických studií, odbornosti 
a  odpovědnosti. Bere v  úvahu pravidelné den-
ní i  noční cykly lidského bytí a  potřebu dalších 
podpůrných nutrientů s  veškerým respektem 
k  původnímu cíli – zachování optimální kvality 
života. Pod pojmem „kvalita života“ si představu-
jeme nejen vydatný a posilující spánek a energii 
na veškerý bdělý provoz, ale také činorodou 
kreativitu, pozitivní nastavení, schopnost proží-
vat radost, zvládat méně příjemné i  obtížné 
situace a  celkové prodloužení délky aktivního 
období života. 

Chytrý hořčík v  podobě IQ Mag dokáže pod-
statně zpříjemnit celkové bytí. Berme však v úva-
hu, že hořčík se vyskytuje ve své aktivní formě 
z 99 procent ve tkáních a pouze 1 procento se 
nachází v  krvi. Jeho metabolismus je nad jiné 
složitý a  obecně trvá až 30 dní, než se jeho 
snížená hladina vyrovná. Hořčík nás tedy učí 
trpělivosti. 

Synergie hořčíku a  dalších aktivních látek 
je dána „ochotou“ hořčíku ke spolupráci 
s nimi. V tomto případě platí klasická nerovnice 
1 + 1 > 2. Tedy každá složka sama o sobě působí 
prospěšně, ale obě dohromady jsou ve všech 
ohledech mnohem lepší. Proto v hořčíkové řadě 
IQ Mag nalézáme vitaminy B6, B9, B12 a C, zinek 
a draslík.

IQ Mag ranní a  večerní kapsle představuje 
momentální špičku na našem trhu s  hořčíkem. 

HOŘČÍK v životě člověka
 PharmDr. Milan Krajíček, Ing. Richard Sklář
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IQ Mag kapsle mají statut základní prevence 
před únavou a  vyčerpáním. Jsou navrženy 
s  ohledem na běžnou nižší až střední exis-
tenční zátěž. Pro zdravého člověka s pozitivním 
přístupem k  životu představují ideální cestu 
k dlouhodobé udržitelnosti jeho naturelu.

Co ovlivňuje hořčík? Přispívá ke snížení míry 
únavy a vyčerpání, k elektrolytické rovnováze, 
normálnímu energetickému metabolismu, 
normální činnosti nervové soustavy a svalů, 
normální syntéze bílkovin, normální psy-
chické činnosti, udržení normálního stavu 
kostí i zubů a podílí se na dělení buněk. S níže 
uvedenými vitaminy a minerály působí syner-
gicky:

Proč k  hořčíku vitamin B6? Pro potlačení 
např. dlouhodobě bezdůvodných tenzí, přílišné 
podrážděnosti a  celkově snížené psychické 
i fyzické odolnosti.

Proč k  hořčíku kyselina listová (B9)? Pro 
normální syntézu aminokyselin, ke správnému 
fungování imunitního systému, snížení vyčerpání 
a  únavy, správné krvetvorbě a funkci psychiky 
a k procesu dělení buněk. 

Proč  k hořčíku vitamin B12? Pro syntézu DNA 
i  ATP, krvetvorbu a  správnou funkci nervové 
soustavy. 

LÉKÁRNA | Hořčík 09

Proč k  hořčíku vitamin C? Pro energetický 
chod organismu během aktivity i  antioxida-
tivní ochranu buněk, pro syntézu kolagenu 
v chrupavkách, zubech, dásních, kůži a kostech a 
pro správnou činnost imunitního systému.

Proč k hořčíku draslík? Pro správnou činnost 
svalů, nervů i  udržení optimální hodnoty tlaku 
krve.

Proč k  hořčíku zinek? Pro podíl na celkové 
regeneraci organismu během spánku, pro anti-
oxidativní ochranu a pro správnou funkci imu-
nitního i hormonálního systému.

HOŘČÍK
a syntetická léčiva
Je již dlouho známo, že některá léčiva zvyšu-
jí ztráty hořčíku močí. Nejnebezpečnější 
jsou v  tomto směru inhibitory protonové 
pumpy, protože poklesy jsou tak značné, 
že může dojít až ke křečím. Inhibitory pro-
tonové pumpy (omeprazol, pantoprazol, 
lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol) patří 
k nejčastěji předepisovaným léčivům v České 
republice. Při jejich užívání má hluboký smysl 
přidat i  suplementy s  obsahem hořčíku. 
Ten by pacienti měli užívat po celou dobu 
podávání inhibitorů protonové pumpy. 
Podobné doporučení platí i  pro diuretika, 
některá antibiotika a bisfosfonáty.
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Blížící se podzim s  sebou nese výrazné 
teplotní výkyvy. Ráno bývá chladněji, přes 
poledne příjemné teplo a s blížícím se večer-
em jeden neví, co by na sebe navlékl. Do toho 
občas přijdou obvyklé plískanice a  dohro-
mady se syrovým povětřím může pocitová 
teplota klesnout pod hranici, kterou orga-
nismus ještě toleruje. My dospělí se zahře-
jeme horkým grogem, ale co naši nejmenší? 
Když se z venkovních her vrátí zpocení a pro-
chadlí, je vždy důvod zpozornět.

Dětský imunitní systém se vyvíjí. Učí se reagovat 
na různé podněty, a proto vždy rodičům radím, 
aby svou přehnanou opatrnost víceméně drželi 
na uzdě. Oblečení raději trochu méně než více, 
protože většina dětí je neustále v pohybu, který 
přirozeně zahřívá. Sám pamatuji, jak jsme občas 
cestou ze školy hráli fotbálek nebo pak drandi-
li na kole ulicemi až z  nás pot stříkal. Děti jsou 
zvyklé od své přirozenosti dělat vše naplno. Když 
běhají, tak téměř do padnutí a totéž platí o všech 
pohybových aktivitách, které si spontánně naj-
dou samy. Problém nastává s vychladnutím. Něk-
dy stačí napít se studené limonády, mléka, nebo 
jen v propoceném tričku zůstat do té doby, než 
zase samo uschne. Vždy nastává teplotní šok, 
na který dětský organismus může reagovat 
různě. Občas se večer dostaví teplota, horečka 
či kašel. To pak maminky vaří horký čaj, shánějí 
antipyretika, trpělivě sedí u svého dítka na pelesti 
s teploměrem v ruce a tváří se ustaraně. Většinou  
se za přemýšlivým čelem rojí otázky typu: „Vyleží 
to do rána? Co když se z toho vyvine zápal plic? 
Není to známka ještě něčeho horšího?“ Pro-
tože většina rodičů nemá medicínské vzdělání, 
začne si je doplňovat okamžitě přes internet ve 
snaze nepromeškat v samoléčbě ani minutu. Dis- 
kusní fóra se ve virtuálním prostoru jen hemží 
zaručenými radami, z nichž některé mohou fun-
govat, za jiné bych ale posílal na nucené práce 
do lomu. Pamatujte, že pouze zkušený odborník 
se znalostí rodinné anamnézy může stanovit 
přesnou diagnózu podle souboru symptomů, 

a pak rozhodne, jaký typ léčby bude nejúčinnější!
Do mé ordinace stále častěji přicházejí rodiče 
s  tím, ať jejich nachlazeným a  kašlajícím dětem 
nepíšu antibiotika a  raději navrhnu jinou léčbu. 
Sám jsem proti nadužívání antibiotik, a proto je 
předepisuji jen v  případech, kdy jsou nezbytně 
nutná. V počátečních fázích všech nemocí z na-
chlazení tedy radím nepropadat panice a nechat 
organismus, aby si poradil sám. Zároveň vždy 
zdůrazňuji, že u  mladších dětí je nějakých 7 až 
9 infektů ročně něčím zcela běžným. Vlastně 
by bylo divné, kdyby tomu tak nebylo. Jen letos 
na jaře, v  době koronavirové nákazy, když byly 
zavřeny školy a pobyt venku se nedoporučoval, 
i moje ordinace to poznala, což se stalo za mou 
kariéru vůbec poprvé. Z běžných cca pětatřice-
ti pacientů denně počet klesl na pět až šest. 
Důslednou separací jsme tak zamezili přenosu 
i běžných sezonních onemocnění.
 
Ale zpět k  problémům z  nachlazení. Není nic 
proti ničemu vyjít imunitě vstříc například 
kapkami z  echinacey. Ty se mimochodem 
dlouhodobě osvědčily právě u  dětí. Rovněž 
jsem v  tomto směru uvítal ucelenou řadu pro 
dýchací cesty od Naturproduktu. Příjemně mě 
překvapil balzám k potírání hrudníku z před-
ní i zadní strany. Je jemný, a přesto velmi účinný. 
A potom je tady sirup pro klidnou noc. Ten je 

velkým pomocníkem. Pamatujme, že ve spánku 
probíhají nutné očistné a  hojivé procesy. Když 
nemocnému dítěti zabezpečíme přirozeně klid-
ný spánek, při kterém bude moci volně dýchat, 
děláme velký krok pro uspíšení uzdravení. Když 
nad tím tak přemýšlím, celá řada pro dýchací 
cesty je unikátním počinem. Za časů, když jsem 
studoval, ošetřující lékař vypsal recept, podle 
kterého lékárník namíchal konkrétní medicínu. 
Dnes už jsou lékárny víceméně jen specializo-
vané výdejny a komponováním léků na míru se 
zabývá málokdo, což je podle mě škoda. Proto 
si cením celé této řady pro dýchací cesty, která 
je v  tomto směru vstřícným krokem. Takovým 
návratem do doby, kdy starost o  zdraví pa-
cienta byla společnou záležitostí ošetřujícího 
lékaře a  lékárníka. Receptury jsou sestaveny 
zkušeným lékárníkem pro lékárníky, v  tom 
osobně spatřuji obrovské plus zejména pro naše 
nejmenší.

Když děti trpí chorobami

Z NACHLAZENÍ
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 MUDr. Norbert Semenďák, pediatr
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SIRUPY Z RODINNÉ
MANUFAKTURY
Sen o produktech, u nichž je výrobní 
proces od počátku do konce 
pod vlastní přísnou kontrolou, 
se začal formovat během léta 
roku 2017. Tehdy jsme zkušebně, 
takřka na koleně, začali vyrábět 
bylinkové sirupy. Nejprve pro 
vlastní potřebu a později také 
jako originální doplněk nabídky 
nápojů blízké restaurace. Zvýšená 
poptávka na sebe nenechala dlouho 
čekat, zákazníci požadovali také 

Jahoda 
s vitaminem C 
Je obohacenou potravinou. 
Plná chuť zralých jahod, navíc 
podpořená přidaným vitaminem 
C vykouzlí z každé připravené 
limonády na bázi tohoto sirupu 
zdraví prospěšný nápoj, který 
navíc báječně chutná.

Malina
bez cukru  
Vyhýbáte se cukru či jej nemůžete 
konzumovat? Pak je tento sirup 
pro vás tím správným a pravým 
řešením. Maliny ochucené stévií
v podobě sirupu jsou vhodné nejen 
pro přípravu  nápoje, ale poslouží
i jako sladká poleva na zmrzlinu
či  puding. 

levandule  
Voňavou levanduli (lat. Lavandula 
angustofolia) pěstujeme ekologicky 
ve vlastním hospodářství. 
Výsledný sirup je esencí toho 
nejlepšího, co levandule lékařská 
nabízí. Skvěle chutná jen s vodou 
a ledem nebo i jako long drink. Jde 
o sirup, který lze kreativně využít 
i ve sladké kuchyni. Díky němu 
vykouzlíte dezerty vonící jako letní 
dovolená v Provence.

něco „s sebou domů“. Kapacitní 
možnosti naší provizorní výroby 
tak byly brzy vyčerpány. 
Současnou provozovnu v Havířově 
– Prostřední Suché jsme 
zkolaudovali na sklonku jara 2018. 
Stále zachováváme manufakturní 
výrobní postupy a přísná 
hygienická pravidla, jen „nádobí“ 
se podstatně zvětšilo. Původní 
receptury našich prababiček 
jsme inovativně přizpůsobili 
současným technologiím a díky 
tomu si na každém výrobku 
z Rodinné manufaktury labužnicky 
pochutnat. Aktuální nabídka 
Rodinné manufaktury čítá na deset 
bylinných a patnáct ovocných 
sirupů, přičemž množství sezonně 
kolísá. Kromě sirupů je to dále 
hlavně arašídový krém BOURÁK, 
ať už čistý, nebo se skořicí, solí a 
jemným chilli. Suroviny pro tyto 
potraviny pocházejí buď z našich 

vlastních organicky očetřovaných 
zahrad a sadů nebo je nakupujeme 
od prověřených dodavatelů tak, 
aby kvalita byla vždy na prvním 
místě. Rodina našich sirupů se 
v polovině tohoto roku opět trochu 
rozrostla, ty nejnovější mají na 
etiketě název Jahoda s vitaminem 
C, Malina bez cukru a Mojito.

Otázka úrovně jakosti našich 
sirupů je průběžně aktualizována 
v laboratořích Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze. 
Díky mimořádným vnitřním 
hygienickým standardům 
a úzkostlivé péči v každé fázi 
výrobního procesu pravidelně 
dosahujeme vynikajících 
laboratorních výsledků,  které 
svědčí o mimořádné potravinářské 
kvalitě, až farmakologické. V tomto 
jsme na trhu potravinových sirupů 
opravdovým solitérem.



Obavy mnohých seniorů jsou zcela 
oprávněné. Až 40 procent osob starších 65 
let upadne v průměru jednou do roka. Riziko 
pádu narůstá v zimě z důvodu zasněžených 
chodníků, ale lecjaké nebezpečí číhá 
také doma. Následky sahají od lehkých 
zhmožděnin až ke zlomeninám, delším po-
bytům seniorů v nemocnici a následně na re-
habilitačním oddělení, což nemá dobrý vliv 
na celkový stav staršího člověka.

Pohybujte se s jistotou
Při náledí se vzdejte procházky a užívejte si čer-
stvého vzduchu na balkoně. Kdo musí nutně 
z domu, měl by si pohledat spolehlivý doprovod 
- návleky na boty s bodci proti ledu a sprej na 
podrážky zdrsňující nášlapnou plochu. Pro každé 
roční období platí: Noste dobře padnoucí obuv 
s  výrazným profilem, ženy by měly upustit od 
podpadků a o nutnosti chodítka či hůlky se po-
raďte s lékařem.

Omezte riziko zakopnutí
Dostatečné osvětlení snižuje riziko pádu, světel-
né vypínače by měly být dobře dosažitelné. Pra-
hy dveří a schody označte barevnou lepicí pás-
kou a na nebezpečná místa nechte umístit 
zábradlí. Sprchovací kout a  vanu opatřete na 
vhodných místech područkami. Vzdejte se volně 
ležících koberců a odstraňte kabely z míst, kde se 
běžně pohybujete. Dostatečně pijte. Dehydrato-
vaný člověk má slabý krevní oběh a snáze padá.

Trénujte sílu a koordinaci
Je důležité udržet a  stále trénovat svalovou 
sílu. Minimálně 3krát týdně provádějte cvičení 
po dobu 30 minut. Při čistění zubů se stavěj-

te střídavě na paty a  špičky. Zmačkejte ručník, 
položte jej na podlahu a  po dobu 25 vteřin na 
něm stůjte. Poté ručník srolujte a na roli stůjte 
stejně dlouho. Kdo nemá stabilní chůzi, provádí 
cvičení a  přidržuje se. Nejlepší jsou ta cvičení, 
která trénují sílu i  koordinaci současně, jako je 
jóga nebo tai-chi.

Byla to skrytá překážka, která způsobila Váš pád?
Nebo leží příčina někde jinde? Pokud si přesně 
nedokážete vzpomenout, vyhledejte lékaře. 
Následky pádu bývají bolestivé, ale někdy 
přichází bolest či omezení pohybu zcela náhle. 

Alžběta Miturová, 80 let – mé osobní 
zkušenosti s náplastmi Fit Therapy:
„Neupadla jsem ani jsem se nezranila, ale 
začal mne bolet pravý kotník. Bolest byla silná, 
trhavá a  vrtající a  měla jsem problém vůbec 
spát. Jakmile jsem ulehla do postele a  nastal 
klid, začal kotník bolet. Navštívila jsem celou 
řadu lékařů. Chirurg, praktický lékař, cévní spe-
cialista i neorolog viděli kotník, konstatovali, 
že původ leží v oblasti cévní a v oblasti páteře,
a předepsali tablety proti bolestem a  zánětu. 
Bez efektu. Příbuzní a známí mne zahrnuli mas-
tmi, krémy i gely. Kotník bolel dál a neprospané 
noci mne oslabovaly. 
,,Přilep si tu náplast na místo, které bolí, 
a uvidíme, co se bude dít,” pravila moje soused-
ka a já uposlechla jejich slov. Po zhruba 5 hodi- 
nách přestal kotník bolet a já jsem v noci spala. 

Náplasti jsem si nalepila i na bolavá kolena. To 
také pomohlo. Nebolela 5 dnů. Náplasti musím 
mít. Nosím je v  kabelce, člověk nikdy neví. 
Vnučka bude mít v  Praze promoci. Pojedu se 
synem a snachou na tu slávu, a to díky náplasti.“ 

Bez ohledu na původ bolesti vyzkoušejte nový 
zdravotnický prostředek náplasti Fit Thera-
py. Jsou to zdravotnické prostředky, jejichž 
specifická membrána vrací do těla infračervené 
záření, které vydává naše vlastní tělo. Náplasti 
jsou založeny na bioenergetických principech. 
Neosahují léčivé látky a jsou vyrobeny ve tva-
rech, které odpovídají místu aplikace: koleno, 
krk, loket, rameno, kotník, dolní část zad a  uni-
verzální tvar. Bolest mírní po dobu až 120 ho-
din, jsou voděodolné a jejich předností je jed-
noduchá aplikace.

Z  novinek v  našem sortimentu můžeme pro 
zmírnění následků úrazu  nabídnout i dva bylin-
né  balzámy značky Naturquelle. Hřejivý balzám 
obsahuje vedle kafru a  kapsaicinu  výtažky z  19 
léčivých bylin. Prokrvení a prohřátí tkání po aplik-
aci zlepší v dané oblasti krevní oběh i výživu tkání 
a příjemný pocit tepla se udrží velmi dlouho. Na 
pokožku nanesený chladivý balzám s mentolem, 
kafrem a výtažky ze sedmi léčivých bylin přinese 
příjemné ochlazení a úlevu při otoku a přehřátí.

 

Jak získat jistotu, jak zabránit pádům,
jak se nejlépe vypořádat s jejich následky?
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JAK FUNGUJÍ NÁPLASTI
FIT THERAPY?
Aplikujte FIT Therapy na zobrazené části a vyčkej- 
te 2 minuty, aby teplo vašeho těla aktivovalo 
akrylátovou hmotu lepidla, a  zajistilo tak bez-
pečnější přilnutí. V  tomto okamžiku se náplast 
FIT Therapy transformuje na to, co je nejlépe 
popsáno jako zrcátko, které odráží bioenergii 
produkovanou vlastním tělem a produkuje anal-
getický efekt, který proniká hluboko do těla.

JAK DLOUHO TRVÁ, 
NEŽ NASTOUPÍ ÚČINEK 
NÁPLASTI?
Účinky se liší v  závislosti na vašem zdravotním 
stavu. Již po několika minutách (maximálně do 
24 hodin) můžete cítit blahodárný efekt. Vyberte 
si náplast podle oblasti, kterou chcete ošetřit:

šíje a ramena

bederní oblast

univerzální

podbřišek
(menstruace)

až 120 hodin
úlevy od bolesti

(5 dnů)

voděodolná

nízké 
náklady

žádné
kontraindikace

neobsahuje
léčiva

ergonomický
design pro

každou patologii

každý ji může
aplikovat

vyrobeno
z kvalitních
materiálů

bezpečně
a dermatologicky testováno

na citlivé pokožce

svalů a kloubů
Bolesti

Objevte náplasti založené na bioenergetických principech

Naturprodukt 92.202.

Naturprodukt 92.205.

Naturprodukt 92.207.

Naturprodukt 92.200.
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Naturprodukt Švédské kapky jsou moderním  
produktem, který prostřednictvím svého složení přináší 
nové vědomosti a poznatky o léčivých bylinách.

Nezaměřují se pouze na trávicí systém, ale míří na 
podporu zdraví celého lidského těla.

Léčivé byliny v nich obsažené přispívají ke zdraví 
mnoha orgánů orgánových soustav v lidském těle 
a napomáhají činnosti dýchacího, vylučovacího, 
imunitního a trávicího systému.

Pozitivně ovlivňují lidskou mysl a psychiku.

Vše kolem nás podléhá neustálé změně a vývoji. Jak se 
mění a prohlubují znalosti o účincích léčivých bylin,
tak se mění zatížení a potřeby lidského těla.

A stejně tak jsme změnili i složení Švédských kapek.

• při infekcích horních cest 

dýchacích, při chřipkových    

a jiných infekcích

• vhodný během těhotenství   

a v období kojení

• ideální také pro kuřáky        
     

a sportovce

NADMĚRNÁ FYZICKÁ A PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ?

www.additiva.cz

1000 mg
vitaminu C

v jedné
tabletě
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POUZE V LÉKÁRNÁCH
Distribuce:
Naturprodukt CZ spol. s r. o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice

Made in Germany

Vyzkoušejte

rovněž další

SKVĚ
LÉ

PŘÍCH
UTĚ

Jsou soudkyněmi, naplňují koncertní sály, bojují za lidská 
práva, jsou nositelkami řady vyznamenání za literaturu, 
jsou umělkyněmi i fotografkami. Ale také bývají uznávané 
lékařky, pečovatelky, obětavé zdravotní sestry i  učitelky, 
a nad tím vším je ještě péče o rodinu a domácnost. Je-
jich pracovní den je o třetinu delší než u mužů, v čas 
potřeby krátí dobu spánku. Těhotenství, porod, ko-
jení a menopauza klade na jejich organismus velké 
nároky. 

A pro ně, pro ženy a dívky, 
je určen tento bylinný čaj, 
vhodný ke každodennímu 
dlouhodobému popíjení. 
Nenávykový, individuál-
ní v  dávce, pro dospělé 
a mladistvé od 13 let, čistě 
přírodní a bez vedlejších 
účinků.

NOVINKA
sortimentu Naturprodukt

Čaj
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 pro ženy
a dívky
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Doplněk stravy.
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dýchacích, při chřipkových    

a jiných infekcích

• vhodný během těhotenství   

a v období kojení

• ideální také pro kuřáky        
     

a sportovce

NADMĚRNÁ FYZICKÁ A PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ?

www.additiva.cz

1000 mg
vitaminu C

v jedné
tabletě
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POUZE V LÉKÁRNÁCH
Distribuce:
Naturprodukt CZ spol. s r. o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice

Made in Germany

Vyzkoušejte

rovněž další
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Hořčík přispívá ke snížení únavy a vyčerpání.
Celá řada IQ MAG exkluzivně v lékárnách.

30 kapslí 60 kapslí60 tablet20 šumivých tablet

VYNIKAJÍCÍ
CHUŤ

POUZE
1 TABLETA

DENNĚ

RYCHLEJŠÍ
NÁSTUP
ÚČINKU JEDINEČNÉ

SLOŽENÍ

NEDOSTATEK HOŘČÍKU?
STRES? ÚNAVA? VYČERPÁNÍ?

CHYTRÝ HOŘČÍK
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