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KE KONTROLE HMOTNOSTI
PRO POCIT SYTOSTI

ČERNÝ PEPŘ A GYMNÉMA LESNÍ PŘISPÍVAJÍ KE KONTROLE TĚLESNÉ HMOTNOSTI.

ROHOVNÍK OBECNÝ A MOŘSKÁ ŘASA RUDUCHA PŘISPÍVAJÍ K POCITU SYTOSTI.

MOŘSKÁ ŘASA KELPA PŘISPÍVÁ ROVNĚŽ KE KONTROLE TĚLESNÉ HMOTNOSTI 

A PODPORUJE HUBNUTÍ. S OBSAHEM CHIA SEMEN.

www.naturlekarna.cz
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Milí čtenáři,

zpráva, že evropští se-
nioři jsou dnes více fit 
než před 30 lety, je beze- 
sporu potěšující. Jsou 
také výrazně výkonnější 
než stejně staří lidé před 
30 lety. Tyto výsled-
ky přinesly dvě studie 
univerzity Jyväskylä ve 

Finsku. Ženy a muži věku mezi 75 až 80 lety do-
sahují lepších výsledků ve svalové síle, rychlosti 
chůze a reakčního času než lidé, kteří byli před 
30 lety v tomto věku. Rovněž řečové schopno-
sti, logické myšlení a pracovní paměť jsou lépe 
zachovány. Vědci vycházejí z toho, že dnešní se-
nioři mají za sebou delší a lepší vzdělávání, které 
se pozitivně odráží na jejich duševním zdraví. 

Kromě toho jsou senioři také více tělesně ak-
tivní. Důležitou roli hrají také výživa, lepší hygie-
na a současný zdravotní systém.

Jak tedy pomocí výživy být
co nejdéle fit?

Jelikož lidské tělo s  přibývajícím věkem 
potřebuje méně energie, ale stejné množst-
ví živin, stoupá význam zeleniny a  ovoce. 
Dodávají nám vitaminy, minerální látky 
a  také sekundární rostlinné látky známé 
hlavně svými protizánětlivými účinky. Dále 
chrání buňky a podporují imunitní systém. 
Je potřebné jíst pětkrát denně zeleninu 
a ovoce, z toho minimálně třikrát zeleninu. 
S  přibývajícími lety ubývá svalové hmoty, 
tím rychleji, čím méně se pohybujeme. 
Pohyb, silová cvičení a  výživa bohatá na 

bílkoviny jsou způsobem, jak   úbytku svalů 
čelit. Dobré tuky, méně cukru a  soli a  na 
pití nejlépe čistá voda. Nakupujme sezónně 
a regionálně a vařme nejlépe sami. 

Ale ne vždy lze dodržet i přes dobrou vůli 
veškeré rady a dobrá předsevzetí ve věcech 
výživy. Pak je na místě sáhnout po do-
plňcích stravy a jimi nahradit chybějící vita-
miny a minerály. 

Na následujících stránkách naleznete pod-
něty a  dobré rady, jakými doplňky stravy 
obohatit svou výživu.

RNDr. Eva Holubová
šéfredaktorka

EDITORIAL
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Nejsilnější stahující účinek
z řady GLUCADENT
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Ale to zhruba do věku 30 let. Pak vstupují do hry rizikové faktory, které 
ohrožují stabilitu našich kostí. Z údajů Zdravotní pojišťovny ministerstva 
vnitra vyplývá, že v  roce 2016 trpělo osteoporózou celkem 26 857 
jejích pojištěnců. Z toho 24 070 žen, zbytek tvořili muži. Často je toto 
onemocnění objeveno poté, co z  nepatrné příčiny dojde ke zlomenině 
obratle nebo krčku stehenní kosti. Osteoporóza vytváří podmínky rovněž 
pro zlomeniny kosti pažní. 

Jako doprovodná terapie ke každé lékové terapii osteoporózy  slouží 
vápník a vitamin D. Jejich zdrojem jsou doplňky stravy. Speciální léky proti 
osteoporóze účinkují nejlépe a nejrychleji v oblasti obratlů, ale je potřebné 
si uvědomit, že žádné léčivo nevybuduje novou kostní hmotu, pouze posílí 
stávající. Počet zlomenin může klesnout na polovinu, ale nikdy ne na nulu. 
Základy pevné kostry se vytvářejí v mladých letech, ale i později lze udělat 
mnohé pro snížení rizika pádu. 

 › Ze silných svalů mají užitek i kosti. Optimální je kombi-
nace silových cvičení a vytrvalostního sportu.

 › Je potřebné přijímat 1000 mg vápníku denně spolu                        
s vitaminem D.

 › Cviky pro rovnováhu a koordinaci snižují riziko pádu.
 › Některé léky, např. psychofarmaka, riziko pádu zvyšují.
 › Kouření a alkohol nedělají kostem dobře.
 › Riziko zvyšuje podváha i silná nadváha.

Ze sortimentu naší společnosti naleznete v lékárnách doplňky stravy, které 
mohou pomoci udržet fit váš kostní aparát. Léčba osteoporózy náleží 
lékaři, ale je potřebné myslet na prevenci.

1. díl: Opora lidské kostry
Jsou tím posledním, co po nás zůstane. Mnozí je i tak považují, 
ještě za svého života, za pouhé mrtvé opory těla. Naprosto 
zcestná představa. V kostech panuje neustálé přicházení 
a odcházení. Hlodají na nich takzvané požírací buňky a buňky 
stavitelé vyrovnávají ztráty. Lidská kostra se tak může 
přizpůsobit měnící se zátěži.

Evropští
SENIOŘI

jsou dnes více fit 
než před 30 lety
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Prosím, seznamte se, Naturprodukt Vitamin D3 v 
olivovém oleji, novinka na pultech lékáren.
Člověk ve vyšším věku musí zpravidla vynaložit jisté úsilí pro zachování 
svého zdraví a aktivity. Někdy se i přes veškerou vynaloženou snahu ne- 
podaří vyhnout stářím podmíněným obtížím. Vitamin D pomáhá snižovat 
riziko pádu, jež jasně souvisí s nestabilním držením těla a svalovou 
ochablostí. Pád je rizikovým faktorem zlomenin kostí u mužů a žen ve 
věku 60 let a starších. Tekutá forma denní dávky tohoto vitamínu spolu 
s olivovým olejem a vitaminem E skýtá možnost ideální vstřebatelnosti 
zejména osobám vyššího věku, jejichž trávicí soustava zpravidla pracuje s 
nižší účinností. 

Additiva Calcium + vitamin D3 + vitamin K2
Granulát k přípravě nápoje, který je aromatizován s přírodním citronem, 
je kombinací vápníku, vitaminu D3 a  vitaminu K. Slouží pro cílené záso-
bení vápníkem, s vitaminem D3 a vitaminem K2 je perfektní kombinací pro 
zdraví kostí. 
 › Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí a zubů.
 › Vápník a vitamin K2 přispívají k normální srážlivosti krve.
 › Vitamin D3 a vitamin K2 přispívají k udržení normálního stavu kostí.
 › Vitamin D3 přispívá k  normálnímu příjmu vápníku a  fosforu 

a normální hladině vápníku v krvi.

Naturprodukt vitamin D 1000 IU,
Naturprodukt vitamin D 2000 IU
Pod názvem vitamin D se skrývá skupina v  tuku rozpustných vitaminů, 
které jsou pro tělo významné pro hospodaření s  vápníkem a mineraliza-
ci kostí. Přijímáme jej potravou (10 až 20 procent příjmu) a  vytváří se 
také působením ultrafialového záření v naší pokožce (80 až 90 procent). 
Tělo     jej dále přetvoří v hormon kalcitriol, což je biologicky aktivní forma 
vitaminu D. 
Podporuje tvorbu a  zrání kmenových kostních buněk. Reguluje příjem 
vápníku ze střeva a  jeho zabudování spolu s  fosfáty do kostí. Ty se pak 
stávají tvrdými a pevnými. 
Jedna tableta denně, či jedna obden u síly 2000 IU jsou dostatečnou dáv- 
kou pro udržení normálního stavu kostí.

Ve 2. dílu o  evropských seniorech se budeme zabývat problematikou 
svalové hmoty u seniorů a léčebnou silou svalů pro tělo i psychiku.

RNDr. Eva Holubová

Osteoporózou 
jsou nejčastěji 

postiženy ženy malého 
vzrůstu (pod 160 cm) křehké
a gracilní tělesné konstituce.
Celkem 40 různých faktorů
se ale podílí na riziku vzniku 
tohoto onemocnění, kterým 

se zabývá obor zvaný 
osteologie.
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IZOFET
Lidské tělo se skládá z 50 až 60 procent z vody. 
Ta je uložena převážně v buňkách, ale také mimo 
ně, v poměru cca 2 : 1. Mimobuněčná tekutina 
je stejně důležitá jako vnitrobuněčná. Vlastně 
se jedná o  mozkomíšní mok, plazmu, lymfu,... 
Někdy je ale té mimobuněčné tekutiny zkrátka 
moc a  začíná se hromadit pod kůží. Může to 
být kvůli kolísajícím hormonálním hladinám 
v ženském cyklu, příliš velkému množství sodíku 
v potravě, změnám v činnosti ledvin, dlouhému 
sezení ve vlaku nebo v  letadle a podobně. 
Projevuje se to v  jakési „celkové odolosti“. 
Člověk má pocit, že tloustne, ale není to tuk, 
jen obyčejná zadržená voda. Naštěstí existují 
přírodní prostředky, které šetrně podporují 
eliminaci přebytečné mimobuněčné tekutiny. 
IZOFET je jednou z  takových přírodních 
alternativ. Aktivními látkami jsou zde extrakty 
z přesličky rolní, kopřivy dvoudomé, trubkovce 
osinatého, břízy bělokoré a mořeny srdčitolisté. 
Stačí ráno nalačno jednu kapsli IZOFET zapít 
sklenicí čisté vody a pak během dne udržovat 
příjem tekutin.

IZOFET SLIM
Pro většinu z  nás bývá obtížné rozlišit, co je 
skutečný hlad (potřeba jíst), a co jen rozmar 
a chuť na něco dobrého. Pomineme - li chorob-
né stavy (například zpomalení činnosti štítné 
žlázy), pak často si to druhé pleteme s prvním 
a  při nedostatku pohybu poměrně jednoduše 
a  bez velkého úsilí kalorický příjem překročí 

skutečný energetický výdej. Tím pádem se pře-
bytek ukládá do depotní tkáně k využití „v případě 
potřeby“. Co když ale potřeba dlouhodobého 
energetického výdeje nikdy nepřijde? Mírná 
nadváha pak přechází do mírné obezity, ta do 
obezity a v posledním stádiu, pokud nenastane 
zásadní uvědomění a  radikální změna životo-
správy, je to až patologická morbidní obezita. 
Samozřejmě se všemi negativními důsledky, jako 
je metabolický syndrom a s ním související pro-
jevy jako vysoký tlak, ztučnění jater, vysoké tri-
glyceridy a cukr v krvi, nadměrná zátěž oběhové 
soustavy a tak dále.

Novinka na trhu IZOFET SLIM je přesně oním 
pravým pomocníkem, který pomáhá rozlišit 
mezi chutí a  hladem, pomáhá k  rychlejšímu 
dosažení pocitu sytosti a  tím pádem k  nižšímu 
kalorickému příjmu. V  neposlední řadě také 
pomáhá udržovat bazální metabolismus na 
optimální účinnosti. Mějme na paměti, že 
ani redukce tělesné hmotnosti nemá být ex-
trémní co do rychlosti. Optimální redukce je 
půl kila za týden, což v  ročním přepočtu dělá 
nějakých 26 kilogramů! A o  to jde. Pomalu, ale 
jistě, dlouhodobě s  jednou ranní kapslí IZOFET 
SLIM denně.     

IZOFET SLIM ve správně vyvážených poměrech 
obsahuje:

Extrakt z  černého pepře (piperin): Zlepšu-
je trávení, zrychluje metabolismus, působí jako 
antioxidant a  také zesiluje účinek dalších složek 
IZOFET SLIM.

Gymnéma lesní: Původně divoká indická rostli-
na se v tradiční lidové medicíně užívá k podpůrné 
terapii diabetu díky schopnosti upravovat hladi-
nu krevního cukru tím, že redukuje vstřebávání 
glukózy v tenkém střevě a stimuluje inzulínovou 
sekreci z  Langerhansových ostrůvků slinivky 
břišní. Gymnéma také potlačuje chuť na sladké 
blokací chuťových receptorů. Znecitlivuje ja-
zyk na sladkou chuť na dobu dvou až tří hodin 
a  sladké se pak nejeví jako sladké. Zajímavý je 
také efekt redukce plazmatických hladin choles-
terolu, triglyceridů a  volných mastných kyselin, 
což vede ke snižování hmotnosti.

Kelp (mořská řasa): Zdroj přírodního jódu 
(cca 10krát víc než jodidovaná sůl), sloužící pro 
celkové rozhýbání metabolismu přes štítnou 
žlázu. Kelp v  dietních plánech také plní funkci 
rychlejšího dosažení pocitu sytosti a  zároveň 
pomáhá zachovat normální funkci našeho 
zažívacího traktu. I proto je jedním z pomocníků 
pro udržení ideální tělesné hmotnosti.

NOVINKY V LÉKÁRNÁCH
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Rohovník (carob): Svým obsahem aminoky-
selin, kyseliny gallové, leukoanthokyanů a  feno- 
lických látek je rohovník důležitou nutriční slož-
kou produktu IZOFET SLIM. Významný je také 
jeho vliv na urychlení pocitu sytosti.

Ruducha (mořská řasa Nori): Je nabitá 
především zeleným barvivem chlorofylem 
a širokým spektrem důležitých minerálních látek. 
Chlorofyl v  lidském těle podporuje detoxikační 
procesy i tvorbu hemoglobinu.
Chia (semínka): Dobře sají vodu a  získávají 

na objemu. Navozují pocit sytosti i  v  relativně 
malém množství. Důležitá je také nutriční hod-
nota Chia semínek, především je to překvapivě 
vysoký obsah rostlinných bílkovin. 

NATURQUELLE
KOSTIVALOVÝ GEL

O  kostivalu lékařském nacházíme první infor-
mace ve starých lékopisech z poloviny 12. sto-
letí.  Již tenkrát byl zmiňován jako léčivá rostlina 
na pohmožděniny, zlomeniny, povrchové záněty 
a další. Dnes víme, že své osvědčené účinky 
může projevit zejména díky signifikantnímu 
množství alantoinu, který chrání kůži a  pod-
poruje hojení, dále pak specifickému obsahu 
tříslovin, silic, slizových látek a alkaloidů. Z kos-

tivalu využíváme kořen, který se dodnes používá 
především ve formě hojivých mastí, gelů jako 
masážní prostředek, na urychlení regenerace 
zlomenin, při zánětu žil, při pohmožděninách 
a dokonce i na hemoroidy. Z kostivalového gelu 
mají užitek i  sportovci a  fyzicky pracující, pro-
tože dokáže ulevit namáhaným kloubům, vazům 
a šlachám. Naturquelle Kostivalový gel nechť se 
stane novým stálým členem každé domácnosti, 
rozhodně najde brzké využití.

Ing. Romana Bartschová
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Dezinfikujete svůj
zubní kartáček?
ZAČNĚTE! 

Kdyby nějaký hollywoodský režisér natočil 
animák o tom, co se děje na štětinách zubního 
kartáčku v intervalech mezi použitím, vstávaly 
by nám vlasy hrůzou na hlavě. Vlhké prostředí, 
teplo koupelny a rezidua plaku po čištění jsou 
pro bakterie, viry a další mikroorganismy něco 
jako pro člověka výlet na Maledivy. Zkrátka 
ráj. A to zejména v prvních hodinách, než se 
voda odpaří. Náš kartáček v tu dobu doslova 
kypí životem. Patogeny se vesele množí, to 
je jejich poslání a  je jim to umožněno. Než 
nastane čas dalšího použití, může být počet 
obyvatel v kartáčkové zoo vyšší klidně i o dva 
řády. 

Pak přichází doba na další pravidelnou ústní 
hygienu a my si ve své dokonale čisté koupel-
ně vkládáme do úst předmět, se kterým by de 

Úzkostlivá domácí čistota až špitálního charakteru se stává novou normou. Na kdejaký 
povrch máme k dispozici kvanta různých přípravků. Čističe pro koupelny, toalety, kuchyně 
i podlahy jsou často obohaceny nějakou dezinfekční složkou, nemluvě o speciálních ubrous-
cích, kterými se dá setřít displej telefonu, klávesnice počítače, kliky dveří nebo volant v autě. 
Všechno za jedním cílem – abychom se mohli dotýkat povrchů bez nebezpečí, že na sebe 
přeneseme něco nežádoucího. Dezinfikujeme zkrátka co se dá, ale na to nejdůležitější jsme 
až doposud zapomínali – na zubní kartáček. Na nástroj, kterým si minimálně dvakrát denně 
čistíme chrup a který po použití v dobré víře opláchneme pod tekoucí vodou a ponecháme 
svému osudu až do dalšího použití. 

facto mělo být zacházeno jako s kontami- 
novaným odpadem. Co můžeme nově přivítat 
v  našich ústech? Streptokoky (mutans nebo 
pneumoniae), kmeny chřipkových nebo her-
pes virů, možná i E. coli nebo listérie, pokud 
sdílíte koupelnu zároveň s  toaletou. Nezdá 
se to, ale každý den dvakrát troška něče-
ho nežádoucího je za roky takovéto „hy-
gieny“ docela slušná zátěž. Mnozí odborníci 
dokonce pokládají nevhodně ošetřený zubní 
kartáček za jednu z  možných příčin vzniku 
zhoubného bujení, o zánětu dásní, zápalu plic 
nebo zánětu kloubů nemluvě.
Jak z  toho ven? Chlor by sanitaci kartáčku 
určitě zvládl, ale ruku na srdce, šli byste do 
toho? Tuto alternativu rozhodně nedoporuču-
jeme. Čistý alkohol by také byl řešením, ovšem 

neekonomickým. Různé germicidní zářiče 
fungují rovněž docela spolehlivě, opět jsou 
ale nákladově někde jinde. Můžeme však najít 
i jiné, šetrné a přírodní řešení, navíc s  ideál-
ním poměrem ceny a užitných vlastností. Je 
zatím jediné svého druhu na trhu a  jmenuje 
se Glucadent Dezinfekční přípravek pro zubní 
kartáčky.

MUDr. Kamil Mazuch
www.fajnezuby.cz
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Dezinfekce na zubní kartáčky je novým 
a  hrdým přírůstkem do rodiny Glucadent. 
Představuje elegantní řešení na bázi 
eukalyptového a  jedlového oleje ve 100 ml 
roztoku s 64 % ethanolu. Nádobka má běžný 
manuálním rozprašovač. Po každém vyčištění 
zubů a opláchnutí kartáčku stačí z přiměřeně 
krátké vzdálenosti aplikovat malé množství 
tekutiny. To je vše. Jednoduché a  dokonalé. 
Prvoplánově biocidní ethanol vykoná robustní 
práci, avšak poměrně rychle se odpaří. 
Eukalyptové a  jedlové oleje pak zaručí, že 
na pracovní ploše kartáčku (včetně štětin) 
se až do dalšího použití nebude nic množit 
a kartáček si navíc zachová i příjemnou vůni. 
Uvědomělým hospodyňkám i  odpovědným 
hlavám rodiny se tímto řešením dozajista 
uleví. Důležitý krok k  zachování zdraví je 
s  použitím Glucadent dezinfekce na zubní 
kartáčky učiněn. 
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Na pultech lékáren se objevuji vůbec poprvé, ale rozhodně mě nepřehlédnete. Oblečen  
v krabičce výstražné grafiky vám říkám: „Tady jsem a právě pro vás!“ Mám dobrou formu, ale 
ještě lepší obsah. To je, oč tu běží. Jmenuji se ZIBESIL právě proto, že obsahuji účinnou 
kombinaci látek – zinek, betaglukan, silymarin. A takovéto složení se ukázalo být vynika-
jícím partnerem do dnešní složité doby. 

*Mikronizace je šetrný mechanický proces, při kterém se částice původní látky efektivně zmenší a tím zvýší účinnost finálního produktu. Látka, ošetřená mikroni-
zací, znásobí povrch. Důsledkem této úpravy dochází k výraznému zlepšení biologické dostupnosti a tím i účinnosti, stability a kýžený efekt se dostavuje rychleji.

**Komplement je tvořen cca 30 sérovými a membránovými proteiny a je součástí nespecifické humorální imunitní odpovědi. Složky komplementu se kaskádovitě 
aktivují a tím spouštějí imunitní reakci.

***Citace z knihy prof. Václava Větvičky nazvané Beta Glukan: Tajemství přírody, vydané vlastním nákladem v roce 2013. Prof.  Václav Větvička, PhD, se studiu imu-
nomodulačních vlastností betaglukanů věnuje na univerzitě v Louisville v Kentucky v USA přes dvacet let. Podařilo se mu do výzkumu zapojit řadu mezinárodních 
vědeckých týmů, včetně českých.

Jmenuji se ZIBESIL
a je dobré mě znát

Jsem doslova tři v jednom. Nesu v sobě tři za-
jímavé ingredience. Každá z nich je hodně do-
brá, ale spolu jsou ještě mnohem lepší. A pro-
tože mým úkolem je sloužit, jak nejlépe dovedu, 
rád vás nyní pustím do svého soukromí a před-
stavím své jednotlivé složky: 
ZINEK se ukázal být stěžejním minerálem 
pro imunitní odezvu a  nejen pro ni. I  v  rela-
tivně malém množství dokáže velké věci a jeho 
důležitost stoupá se zvyšujícím se věkem 
(starší osoby podle statistik nekonzumují to-
lik potravy bohaté na zinek, jak by bylo třeba, 
a navíc je vstřebávání zinku v seniorském věku 
méně efektivní). Zkrátka zinek podporuje 
normální funkci imunitního systému, pomáhá 
k antioxidační ochraně buněk, je nezbytný pro 
celou látkovou výměnu, přispívá k  normální 
syntéze DNA, podílí se na procesu správného 
dělení buněk a je důležitý pro udržení pokožky, 
zraku, kostí, vlasů i nehtů v kondici. Jak vidíte, 
je dobré se zinkem kamarádit a  to jsem ještě 
zdaleka nevyjmenoval všechny dovednosti, 
které zinek zvládá. Odborníci si jej nemohou 
vynachválit právě pro jeho pozitivní vliv na 
imunitní systém. 
BETAGLUKAN se stal jednou z  klinicky nej- 
zkoumanějších látek a  je pro to docela dost 
dobrých důvodů. Betaglukan je polysacharid, 
v běžném stavu prakticky nestravitelný. Proto 
jsem si pro vyšší účinnost zvolil betaglukan, 
který je podroben šetrnému procesu mikroni-
zace*. Co se tedy děje, když se betaglukan dos-
tane do těla? Prof. Václav Větvička, Ph.D., popsal 
mechanismus působení betaglukanu takto***: 

„...ukázalo se, že na buňkách imunitního 
systému (především se jedná o  makrofágy, 
neutrofily, některé lymfocyty a  NK buňky = 
přirozené zabíječe) existují specifické recep-
tory pro glukan nazvané CR3. Za normálních 
okolností jsou tyto buňky stimulovány jen 
mírně, ale jsou připraveny ke startu ve chvíli, 
kdy jim nabídneme opravdovou možnost. Ta 
nastane právě v okamžiku, kdy se na receptor 
naváže jak glukan tak C3 složka komplemen-
tu**. Výsledek je bouřlivý – dojde k  prosto- 
rové změně částí receptoru, následuje přenos 
signálu do buňky a pomocí složitého mecha- 
nismu nakonec i  k  její aktivaci. Konečným 
výsledkem je vysoce aktivní buňka, která ničí 
všechno cizorodé a nepatřičné, od bakterií až 
po rakovinné buňky.“
SILYMARIN představuje směs flavolignanů 
ze semen ostropestřce mariánského. Můj sily-
marin je pro nejlepší dostupnost v mikronizo-
vané formě*, protože jen tak dokáže to, co 
samotná semínka mohou jen slíbit. Aktivní 
látky v silymarinu (silybin A, silybin B, silydianin, 
silychristin, dihydroflavonol taxifolin, hořčiny 
a  biogenní  aminy  tyramin  a   histamin) se 
dokáží velmi rychle a účinně navázat na mem-
brány jaterních buněk a brání tak  průniku  
toxinů. 
Jmenuji se ZIBESIL a díky svému unikát-
nímu složení (zinek 10 mg, betaglukan  
50 mg, silymarin 250 mg) jsem k dispozi-
ci pro první linii obrany. Využijte mě, od 
toho tu jsem.

Richard Sklář
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Kožní expert RUGARD

Pokožka je smyslovým orgánem, který 

vnímá tlak, vibrace, doteky, bolest i  teplo-

tu. Chrání před chladem, horkem, zářením, 

tlakem, nárazy a  třením, ale také před 

chemickými látkami či ztrátami tepla 

a vody. K  jejím úkolům patří ochrana před 

mikroorganismy, resorbce účinných látek, 

vylučování potu, regulace teploty a  oběhu 

krve. Je hranicí mezi dvěma prostředími 

a jako na každou hranici jsou na ni kladeny 

veliké nároky. 

Rugard tělová mléka – Tajemství 
krásné a napjaté pokožky
Naše tělo se skládá z 65 procent z vody, část je 

uložena přímo v  pokožce. Nedostatek vlhko-

sti je okamžitě vidět na vrásčité a povadlé kůži. 

Má-li však být pokožka dostatečně hydratová-

na a zásobena živinami, musíme dostatečně pít 

a  pravidelně používat hydratující tělová mléka. 

Tělová mléka jsou emulze typu voda v oleji (v/o) 

nebo olej ve vodě (o/v). V létě se používají lehčí 

emulze typu o/v, v chladných měsících výživně-

jší emulze v/o. Jedná se v  podstatě o  krémy 

s  vysokým obsahem vody, které kromě oleje 

a  vody mohou obsahovat celou řadu dalších 

látek.

Rugard olivové tělové mléko
Emulze obohacená nativním olivovým olejem, 

který je pokožkou velmi dobře přijímán, hy-

dratuje, je účinný proti vráskám, podporuje 

zdravé buněčné funkce pokožky. Je lehkým 

filtrem UV záření, brání předčasnému stárnutí 

pokožky a je velmi vhodný obzvláště pro citlivou 

pokožku. Kyselina olejová a kyselina linolová jsou 

v olivovém oleji nejvíce zastoupené mastné ky-

seliny. Kyselina olejová je v esenciálním množství 

zastoupená v nejsvrchnější části pokožky, otlaču-

je už vzniklé stařecké skvrny. Vitamin E způsobí 

omlazení pokožky, aromatické látky působí proti 

bakteriím a plísním. Chlorofyl z oleje působí anti-

bakteriálně a likviduje toxiny.

Rugard vitaminové tělové mléko
Obsahuje komplex účinných vitaminů.

Vitamin A  je znám pro svůj účinek proti stár-

nutí. Posiluje imunitní systém, přispívá k udržení 

zdravé pokožky a podporuje její elasticitu. Jeho 

nedostatek se projevuje rohovatěním kůže. 

Vitamin C přispívá k  tomu, že pokožka vyt-

váří více proteinů, které pomaleji odbourává. 

Zlepšuje se tak povrchová struktura pokožky 

– stává se elastičtější. Působí preventivně proti 

hyperpigmentaci. 

Vitamin E vyhlazuje drobné vrásky, zvyšuje 

odolnost pokožky vůči zevním vlivům, chrání 

před UV zářením a  působí preventivně proti 

vzniku stařeckých skvrn. Při jeho nedostatku se 

pokožka stává suchou.

Vitamin B3 (niacin) podporuje buněčnou  

látkovou výměnu a pro svůj antioxidační účinek 

je nezbytný pro regeneraci pokožky. 
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Změnami teploty pak ztrácí vlhkost a při poklesu 

pod 8 stupňů Celsia ustává produkce kožního 

mazu. K péči o rty jsou vhodné tuky, oleje, vosky 

nebo dexpantenol v podobě pomád na rty.

Rugard gelová jílová maska
Není více podceňovaná kosmetická surovi-

na než jíl. Přitom je to všeumělec pro 

získání jemné pokožky, má výrazné účinky 

a je vhodný nejen pro mastnou a  aknózní 

pleť.

Ledovce v  době ledové se posouvaly na své 

cestě k  jihu a  práškovaly skály. Tak vznikl mi- 

nerální prach, který je základem naší obličejo-

vé masky. Disponuje silnými kapilárními silami, 

protože jeho povrch v poměru k průměru je gi-

gantický. Jedna čajová lžička představuje plochu 

100 metrů čtverečních a ta působí jako magnet 

na všechno tekuté. Vzniklý savý efekt působí 

z  nitra směrem ven. Jíl váže tuk, kožní maz, 

veškeré tekutiny a  v nich rozpuštěné látky, 

Rugard tělové mléko s ureou + 
Rugard obličejový krém s ureou
Pro své hygroskopické vlastnosti je urea jed-

ním z nejúčinnějších prostředků v péči o suchou 

pokožku.

S přibývajícím věkem klesá obsah urey a dalších 

hydratačních faktorů (kyselina mléčná, ami-

nokyseliny) v  pokožce. Rovněž normální 

pokožka trpí vlivem vnějších faktorů a  častým 

koupáním a sprchováním. Urea účinkuje i kera-

tolyticky  (odbourává spoje mezi odumřelými 

pokožkovými buňkami) a jsou jí připisovány také 

antibakteriální a zklidňující účinky. 

Rugard pomáda na rty
Přechodná zóna mezi pokožkou obličeje 

a sliznicí v ústech se nazývá rty. Ty jsou červené, 

jelikož v jejich místech prosvítá krev a  rohová 

vrstva je zde velmi tenká. V  pokožce rtů zcela 

chybí barevné pigmenty a buňky rohové vrstvy 

zde neodumírají. Chybí ji i vlastní ochranné 

prvky: jsou to mazové a  potní žlázy. Chlad 

a vítr dokáží rty poškodit, stejně tak jako časté 

olizování a  některá léčiva.  K  jejich suchosti 

přispívá nedostatek vitaminu B12 a  železa. 

bakterie. Tento zcela fyzikální jev ustává po vy-

rovnání stupně vlhkosti v pokožce a jílu, streso-

vaná pokožka toto velmi dobře snáší.

Doporučuje se při akné, lupénce i  neuro-

dermitidě.

Toto dědictví minulosti je vhodné i pro suchou 

pokožku. Jíl odevzdává pokožce minerální ionty, 

hlavně sodík a draslík. Ty váží dlouhodobě vodu 

a podporují hydrataci pokožky. Studie ukazuje, 

že jíl zvýší hydrataci pokožky za 4 týdny o 23 pro-

cent. A to není málo.

Svěřte se do péče expertům s mnohaletými 

zkušenostmi v oblasti kosmetiky.
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Dlouholeté odborné partnerství s  naším 
magazínem není jen jméno v  tiráži a  pub-
likované články. Skrývá se za tím konkrét-
ní osobnost, energická žena s  ohromnými 
zkušenostmi v oboru, vždy připravená pora-
dit a pomoci. Mimo svou práci zvládá ještě 
péči o  rodinu – dvě malé neposedné dcery 
a manžela, házenkáře Vojtěcha Petrovského. 

Jak je vidět, pohyb je u vás doma na 
prvním místě...
Já sama neposedím, to mám vrozené. Můj 
muž to má také v genech, tím pádem jsou děti 
zákonitě jako pytel blech. Pořád lumpačí, běhají 
po zahradě, když je venku hezky, tak blbnou na 
trampolíně. Večer mám problém je dostat do 
postele. Všechno kolem nich je náročné, ale 
jsem za to nesmírně vděčná. 

Jak zvládáte ještě i práci?
Práce je vždycky dost, jen je to zapotřebí skloubit 
a časově naplánovat. Vcelku jde o důmyslný time 
management, který všechny pracující matky 
dobře znají. Vládní opatření a  popravdě také  
kroky osudu odložily realizaci mé soukromé 
praxe. Všechno bylo jako načasované a  když 
to hodnotím zpětně, přesně tak to mělo být. 
Měla jsem čas propracovat si další kroky, zajistit 
distanční výuku prvňáčkovi a  rozmyslet si, co 
je zapotřebí řešit a  co odložit. Člověk si zvolí 
priority a  ty pak může rozvíjet a  pracovat na 
nich. Takže podle mě, jde vše zvládnout, když se 
k tomu stavíte pozitivně.

Manžel je skvělý házenkář. Rehabilituje pod 
vašima rukama, nebo platí rčení o kovářově 
kobyle?

Popravdě manžel mi to s  tímto rčením moc 
neusnadňuje, ale jsou okamžiky, kdy si ho musím 
vzít do parády. Čím je člověk starší, tím hůře 
regeneruje a  házená, to je jeden z  nejtvrdších 
sportů, co se týká celkového dopadu na po-
hybový aparát. Jemu vlastně ani nezbývá, než 
aby byl rád, že mě má, zkrátka komplexní služby 
zdarma (smích). V rámci rehabilitace se snažím 
vést i děti k pravidelnému pohybu, protahování, 
stabilizacím, pro ně je to hra a  já vím, že do 
budoucna také velká výhoda, nejen ve formě 
návyků, ale především jako součást sportovní 
přípravy.

Máte nějaký svůj oblíbený přípravek, 
který při masáži používáte?
Zkouším ledacos, za ty roky mi rukama prošla 
spousta různých krémů a gelů. V poslední době 
jsem objevila novou značku. Physiorelax. Jsou 
to Španělé a  příjemně mě překvapili. Složky 
nejsou nijak agresivní, ale hlavně jsou nád-
herně funkční. Co má chladit, příjemně chladí, 
co má zahřívat, to hřeje – ale nehoří, víte, jak 
to myslím. Všechno se dokonale vstřebá, kůže 
pak voní po bylinkách, je hebká a  ošetřované 
partie v  hlubších vrstvách krásně zregenerují. 
Dokonce i ty modřiny a podlitiny mizí mnohem 
rychleji, což sportovci určitě ocení a  nejen to. 
Pozápasová mikrotraumata a podlitiny je dobré 
ošetřit co nejdříve, aby se regenerace urychli-
la,  k  tomu využívám Physiorelax Polar. Zkouše-
la jsem i  Švédskou mast z  lékárny a  ta je zase 
o něčem jiném. Je jemná a hodí se na každý den. 
I  jako prevence. Například když člověk ví, že ho 
ze sezení v kanceláři bolí záda, tak si je ráno před 
prací namaže a má pocit úlevy.

Jaký názor máte na kloubní výživu?

To je vždycky běh na dlouhou trať a hodně dis- 
kutované téma. Klouby nemají vlastní cévní 
zásobení, metabolismus v  nich probíhá řádově 
pomaleji a  jinými mechanismy. Ale že je třeba 
se o  klouby starat, to rozhodně nezpochyb- 
ňuju. Kloubní výživy patří k  doplňkům, jejichž 
účinek se projeví v  dlouhodobém měřítku. Je 
na každém z nás, jakou variantu si zvolíme, zda 
tabletovou, či sypkou, ale trendem je používat 
instantizované formy suplementů. Sama jsem 
se věnovala sportu a  vím, že nejdůležitější je 
dlouhodobá prevence. I manželovi říkám, že ti-
tuly a medaile za čas zapadnou prachem a nik-
do si ani nevzpomene. Proto je důležité, aby 
byl člověk funkční i po ukončení aktivní kariéry, 
nejlépe až do vysokého věku. Znám lidi, kteří si 
sportem tak zničili klouby a páteř, že je pro ně na 
prahu čtyřicítky problém zapojit se do běžného 
aktivního života. O čem pak ten život je? U nás 
doma máme teď období modrých a  růžových 
krabic – NCE kolagenů. Nakoupila jsem nám je 
v  rámci novoročního předsevzetí, které si jinak 
nedávám. Ale ono je to všechno v jednom. Pitný 
režim, nálož bylin, peptidů i vitaminů. Udělám si 
vždycky velkou karafu a popíjím celé dopoledne. 

Tím pádem si hlídám tekutiny a mám jistotu, že 
je o mě postaráno. Také dohlížím, aby si i manžel 
před odchodem z domu na trénink nebo zápas 
vypil svou modrou dávku. Mám pocit, že po 
třech měsících má tělo nový náboj a vím, že pre-
vence napomůže regeneraci tkání v těle. 

Domnívám se, že vaše životní motto bude 
také spojeno s pohybem...

Přesně tak. Dnes už vím, že pouze komplexní 
a preventivní péče o lidské tělo je tím správným 
směrem, jak se udržet v kondici nejen fyzické, ale 
také psychické.

Richard Sklář

Bakalářské studium na Ostravské univerzitě v Ostravě, obor 
rehabilitace a fyzioterapie, dokončeno 2004.

Magisterské studium na Univerzitě Palackého  v Olomouci, 
lékařská fakulta, obor klinická kineziologie a kinezioterapie, 
dokončeno 2006.

Jako fyzioterapeutka v praxi od roku 2006.

Do roku 2015 aktivní hráčka házené.

Od roku 2016 spolupráce s házenkářským klubem Pepino SKP 
Frýdek-Místek.

V průběhu let praxe absolutorium řady následných vzdělávacích 
kurzů pro rozvoj praxe a vzdělávání v nových trendech fyziote- 
rapie a rehabilitace.

Petrovska.petra@seznam.cz

Tel. 777 334 673

OČIMA
FYZIOTERAPEUTA
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Nippes Solingen  
Marie K., Vítkov: „V naší lokalitě se vyskytují klíšťata, vlastně odjakživa, co pamatuji. Když jsme byli s bráchou 
malí, nikdo nic neřešil. Máš klíště? Hybaj za babičkou, ta kápla na klíště slivovici a po chvíli ho vyškubla ven. 
Bez šroubování a cavyků kolem. Nikdy jsme neměli žádný problém. Jenže babička už není, moje prsty nejsou 
tak šikovné, zato klíšťat je rok od roku více. V lékárně jsem loni na jaře objevila takovou elegantní pizetu na 
klíšťata, kterou vyrábí firma Nippes. Můžu díky ní fungovat jako naše babička kdysi. Zakápnu slivovicí, pinzetou 
podeberu, zapáčím, vyškubnu a je to. Naše děti i zvířata z hospodářství neprotestují, a můj chlap už vůbec ne.“

Intact 
Kateřina M., Karviná: „Mám dvě děti. Jedno ve druhé třídě, to menší chodí do školky. Když spolu někdy 
jdeme do lékárny pro sirup na kašel, tak ten starší vždycky loudí, maminko kup mi ty bonbony.  Od něj to 
chytla i malá a taky mě s tím začala mořit. Takže vždycky každému koupím roličku INTACT s ovocnou příchutí 
a mám chvíli pokoj. Zajímavé je, že nic jiného nikdy nechtějí, ale zato pokaždé soutěží, komu vydrží ten bonbon 
déle v puse, než se rozpustí.“ 

Naturprodukt Echinacea  
Valeria Z., Senec: „Záněty močového měchýře trpím už dlouho. Vždycky mě překvapí, když to nejméně 
čekám. Ale odpozorovala jsem, že většinou tomu předchází nějaké silné nervové vypětí. To pak nejprve cítím 
horko v podbřišku a už vím, že bude zle. Nakoupím urologický čaj, liju do sebe litry a proplachuju se. Někdy se 
to podchytí v počátku a čaj zabere, jindy trpím dva dny, než se odhodlám jít k lékaři pro antibiotika. Magistra 
v naší lékárně, která už mě zná, mě upozornila, že jako prevenci bych mohla místo brusinek vyzkoušet silnou 
echinaceu. Dala mi na výběr, ale já se v tom zas tak nevyznám, takže jsem dala na její doporučení. Mám doma 
už třetí lahvičku Naturprodukt Echinacea kapek a nemůžu si je vynachválit. Loni touhle dobou už jsem byla 
třikrát s močákem u lékaře, letos jsem nebyla ani nachlazená. Pro mě osobně něco jako malý zázrak.“

Glucadent Aktiv
Peter L., Púchov: „Se zuby jsem nikdy neměl problém. Jenže jsem překročil padesátku a zubař mi na 
prohlídce oznámil, že mám počínající paradontózu. V  tu chvíli panika, že budu bez zubů jako moje matka 
v pozdějším věku. Poprvé v životě jsem se začal zajímat o specializované zubní pasty a další přípravky na moje 
problémy. Jeden lékárník mi poradil, ať vyzkouším Glucadent Aktiv, že je to novinka a prý funguje. Už jsem 
v životě prošustroval víc než čtyři eura za pastu, ale  můžu říct, že investice byla dobrá. K mému překvapení se 
mi už po několika dnech výrazně ulevilo. Dásně po vyčištění touto pastou zvláštně brní, představuji si, že je 
to tím, jak se hojí. Krvácení ustalo, ani afty se už neobjevují a zubař na prohlídce po půl roce konstatoval, že 
nedošlo k progresi. Mám teď od Glucadentu i vodu Dentio, čas od času pořádně dezinfikuji a jak zase můžu 
bez bolesti jíst, tak znovu i vesele přibírám.“ 

NCE Mobility
Drahomír B., Louny: „Můj otec kdysi dělal gymnastiku a mě k ní už od děcka vedl také. Po vojně jsem na kruhy, 
bradla a hrazdu neměl ani pomyšlení, ale na stará kolena (je mi 39) jsem objevil cross fit. Zjišťuji, že co jsem se 
v mládí naučil, to dnes můžu zužitkovat. O generaci mladší kluci nechápou, a nechápat začaly také moje klouby, 
protože už leccos pamatují. Proto jsem dlouho hledal speciální výživu, díky které bych do chrupavek dostal látky 
na regeneraci. Než jsem se stihl rozmyslet a porovnat všechny nabídky, tak mi manželka na doporučení pod 
stromeček koupila z lékárny takovou modrou krabici NCE Mobility. Každý den poctivě popíjím kolagen a k tomu 
cvičím venku na zahradě za každého počasí. Někdy koncem ledna to asi začalo fungovat, loupání a píchání v klou-
bech se dost utlumilo. Hned jsem si koupil druhé balení a klepu na dřevo, ať to vydrží. Mám zase radost z každého 
kliku i výmyku.“

Zákazníci v lékárnách vyzkoušeli
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SIRUPY NATURPRODUKT VE VAŠÍ LÉKÁRNĚ

Sirup proti kašli? Jedině z  lékárny. Sirup na snížení 
teploty pro nejmenší děti? Jedině z  lékárny. Sirup na 
uklidnění? Jedině z  lékárny. Sirup na osvěžení a  pro 
zpestření pitného režimu? Z lékárny – a proč ne? Zvykli 
jsme si na skutečnost, že v lékárnách najdeme produkty, 
kterým věříme a  na které se můžeme spolehnout. 
Domácí sirupy z  rodinné manufaktury Naturprodukt 
jsou prověřené nejen léty distribuce v  maloobchodě 
a  restauračních provozech, ale také mají laboratorně 
potvrzeno, že díky maximálně šetrnému způsobu výroby 
a absenci umělých konzervantů mají skvělou kvalitu. 
Jaké je tedy tajemství čistoty a  bezpečnosti sirupů 
z rodinné manufaktury? Je jich hned několik: 
• Především se z  každé suroviny snažíme získat 

naprosté maximum, a  to bez použití nadměrného 
tepla nebo tlaku. 

• Samozřejmě až úzkostlivě dodržujeme hygienická 
pravidla, která jsme si sami nastavili i nad rámec už 
tak přísných mantinelů daných zákonem.

• Jako stěžejní přírodní a  přirozený konzervant nám 
slouží řepný cukr (v našich sirupech nenajdete umělá 
sladidla nebo invertní cukr, resp. glukózo-fruktózový 
sirup).

• Ke stabilizaci produktu používáme přírodní silice.  
• Správné pH, které rovněž zabraňuje množení bakterií, 

upravujeme přesným přidáním kyseliny citronové 
nebo kyseliny askorbové.

• Posledním krokem je pasterizace.

V  čem spočívá největší přidaná hodnota sirupů 
z  rodinné manufaktury Naturprodukt? Vždy jsou 
vyráběny z přírodních surovin. Přímo z ovoce, bylin 

nebo koření. Nenajdete v  nich žádné prefabrikované 
extrakty, které by nám mohly pomoci s  výrobou,  
ekonomicky vycházejí výhodněji a používají je i mnozí 
ostatní. Už v počátcích jsme se rozhodli pro kvalitu bez 
kompromisu a toho se sveřepě držíme. Zkrátka jsme tady 
pro zákazníky, kteří si ve svém denním nápoji zaslouží 
skutečné ovoce a byliny, kteří kvalitu cíleně vyhledávají 
a kteří si ji také dokáží náležitě vychutnat.
A  jak sirupy z  rodinné manufaktury Naturprodukt 
vyniknou nejvíce? Zalité neperlivou vodou s  ledem 
přinášejí lahodné osvěžení v parných dnech. S perlivou 
vodou, ledem a  dalšími vhodnými ingrediencemi 
jsou základem mnoha zajímavých a  originálních long 
drinků. S horkou vodou nebo čajem v sychravých dnech 
spolehlivě rozehřívají zevnitř.

Patří ovocné
a bylinné sirupy na pulty lékáren?

kompletní sortiment rodinné manufaktury na www.natur-kiosek.cz

TRADIČNÍ
ruční výroba



a vašim nejbližším
S láskou k přírodě

www.naturprodukt.cz
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CHYTRÝ HOŘČÍK

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

NEDOSTATEK HOŘČÍKU?
STRES? ÚNAVA? VYČERPÁNÍ?

VYNIKAJÍCÍ
CHUŤ

POUZE
1 TABLETA

DENNĚ

SLADKÝ
SPÁNEK

RYCHLEJŠÍ
NÁSTUP
ÚČINKU

JEDINEČNÉ
SLOŽENÍ

30 kapslí 60 kapslí60 tablet20 šumivých tablet
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ZNÁTE
Z TV

Naturprodukt: 15.0031

Naturprodukt: 15.001.

Naturprodukt: 15.004.
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