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Vážení čtenáři,

když se s  příchodem 
podzimu dny krátí 
a stávají se temnějšími, 
povstává v  mnohých 
z  nás starost a  oba-
va, abychom nastá-
vající měsíce prožili 

ve zdraví. Čas čerstvého ovoce a  zeleniny 
z regionální nabídky se blíží ke svému konci, 
tatam je letní hojnost a  požitek z  čerstvých 
plodů. Skutečně stojíme tváří v  tvář období 
plnému změn.

Jídelní lístek obohacují nyní četné odrůdy zelí, 
nejrůznější hlízy, ořechy, sušené houby, které 
obsahují  cenné bílkoviny, balastní látky a an-
tioxidanty. Na stůl přicházejí sirupy, kompoty, 
marmelády a  naložená zelenina, plody léta 
v trvanlivé podobě. 

Všechny tyto zdravé potraviny nás neuchrání 
před příležitostným nachlazením či potížemi 
s dýchacími cestami, které jsou v podzimních 

měsících obzvláště časté. V  tomto případě 
se velmi osvědčily přírodní substance jako 
Naturprodukt bylinné čaje a  sirupy, bylinné 
koupelové a inhalační směsi, bylinné balzámy 
na prsa a  tělo, jejichž éterické oleje zabíje-
jí baktérie a  viry a  chrání naše sliznice. Kdo 
věří v sílu léčivých rostlin, kdo umí použít je-
jich kořeny, semena, listy a  květy, ten může 
ve vlastní kuchyni vybudovat malou lékár-
nu proti typickým chorobám všedního dne 
podzimních a zimních měsíců. Lehké infekce, 
žaludeční a střevní potíže a symptomy stresu 
zmírní také výluhy léčivých rostlin v jablečném 
alkoholu, jako jsou Naturprodukt  Švédské 
kapky, Švédský elixír či Švédský čaj. 

V  ohrožení není jen naše tělesné zdraví. 
Chytrým výběrem nápojů a potravin můžeme 
podpořit také naši psychiku, neboť mnozí 
z nás prožívají v temném období roku období 
špatné nálady, smutek a  melancholii. Teplé 
nápoje s  bylinnými či kořeněnými ovocnými 
sirupy Naturprodukt Domácí manufaktura 
přinesou momenty uvolnění a pohody.

Vědci objevili, že mnohé potravinové sub-
stance výrazně účinkují na naši mysl a  duši 
a  vysokou konzumací zeleniny a  ryb se lze 
k  dobré náladě opravdu prokousat. I  pro 
milovníky čokolády je zde pozitivní zpráva. 
V této kakao obsahující sladkosti jsou přítom-
ny psychoaktivní látky, které se svými opoj-
nými účinky blíží marihuaně. 

A  jaká je pravda o  zimním přibývání na 
váze? Většina z  nás přeceňuje násobně svůj 
váhový přírůstek v  zimních měsících. Stud-
ie prokázaly, že přibíráme o  Vánocích, a  to 
průměrně 0,8 kg. Už na konci listopadu stou- 
pají váhové přírůst ky. Je známo,  že více jíme 
i pijeme alkohol, pokud se nacházíme ve 
společnosti dalších osob.  

Prožijme tedy podzimní dny ve zdraví s  po-
mocí produktů společnosti Naturprodukt.

EDITORIAL

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

• vhodný u všech typů kašle
• zkapalňuje hleny
• usnadňuje vykašlávání
• mírní chronické problémy s dýcháním
• tlumí následky kouření nebo jiného 

poškození dýchací soustavy
• je vhodný jako podpůrný prostředek 

farmakologické léčby.

SIRUP
OD 1 ROKUVĚKU DÍTĚTE.

DOPORUČUJÍPEDIATŘI.



Kvalita života úzce souvisí s kvalitou našeho 
dechu – to věděli už před tisíci lety indičtí 
jogíni. Z  toho důvodu cíleně udržovali také 
pomocí bylin celou dýchací soustavu v per-
fektním stavu. Jde o průchodnost dýchacích 
cest, zdraví sliznic a  v  konečném důsledku 
o  kondici plic. V  současnosti jsou vysoce 
oblíbené zejména sirupy proti kašli. Velmi 
rády a ochotně je přijímají právě děti a jejich 
podávání náleží  již dlouho ke každodennímu 
rodinnému životu. Poradu ve věci sirupu 
proti kašli požaduje pouze 40 % pacientů 
v  lékárnách a přitom trocha více vědomostí 
na tomto poli by jistě byla ku prospěchu. 
Společnost Naturprodukt CZ uvádí na trh do 
českých lékáren novou řadu, která je určena 
pro zlepšení funkcí a kondice dýchacích cest. 
Jedná se o čistě rostlinné produkty zaměřené 
na všechny skupiny populace.

NATURPRODUKT SIRUP
PRO DÝCHACÍ CESTY 

Vhodný pro děti od 1 roku, mládež,
dospělé i seniory 
Čistě rostlinný produkt pro všechny druhy kašle

V péči o naše nejmenší nebo nejstarší je důležitá 
každá maličkost. Jedni ještě imunitu vyvinu-
tou nemají, druzí ji mohou mít oslabenou. Je 
důležité udržovat v  kondici celou dýchací sou-
stavu a  možným komplikacím účinně před-
cházet. Kořen petrklíče a proskurníku, nať jitro-
cele a  plicníku a  výhonky borovice  přispívají 
k normální funkci dýchacího systému.

NATURPRODUKT KAPKY
PRO DÝCHACÍ CESTY

Vhodný pro děti od 3 let, mládež,
dospělé i seniory 
Čistě rostlinný produkt pro všechny druhy kašle

Úporný kašel bývá často známkou zánětu sliznic 
dýchacích cest. Jde o  sebeočišťovací mecha-
nismus, kdy za specifických impulzivních stahů 
dýchacích svalů dochází k vypuzení nežádoucích 
látek, byť jsou tyto mnohdy okem neviditelné. 
S  Naturprodukt Kapkami pro dýchací cesty lze 
těmto stavům efektivně předcházet, eventuálně 
podstatně zmírnit jejich průběh. Květ petrklíče, 
nať plicníku a  nať tymiánu přispívají k  normální 
funkci dýchacího systému. Květ lípy napomáhá 
pocení a  příznivě ovlivňuje spánek. Kaštan 
koňský podporuje odolnost organismu.

NATURPRODUKT BALZÁM 
NATURA

Vynikající i při nachlazení
Základem Balzámu Natura jsou přírodní éterické 
oleje levandule, eukalyptu a máty. Jsou tradiční 
evropskou součástí balzámů a  mastí, které po 
aplikaci na povrch lidského těla uvolňují pří-
jemnou vůni blahodárně působící na lidské tělo 
i duši. Vhodný pro aplikaci na nohy, záda, hrud-
ník, oblast ledvin a podbřišku. Ulevuje od pocitu 
tíže končetin, způsobuje výrazné prokrvení peri-
ferií, zlepšuje dýchání, uvolňuje hleny, pomáhá 
při bolesti hlavy nebo problémech psychického 
rázu. Balzám je rovněž vhodný jako podpůrný 
prostředek při opakujících se zánětech a  po-
drážděních močového měchýře. Na podbřišek 
naneseme malé množství balzámu a jemně roz-
tíráme krouživými pohyby ve směru pohybu 
hodinových ručiček. Je nutno zabránit kontaktu 
se sliznicemi, nenanášet na sliznice a po aplikaci 
si umýt ruce.

NATURPRODUKT 
KOUPELOVÁ BYLINNÁ SMĚS

Vhodná i při nachlazení
Čistě rostlinný produkt

Prohřát, uvolnit, zklidnit. To je klasický poža-
davek horké lázně, kterou si čas od času rád 
dopřeje každý z nás, ideálně se svým vyvoleným 
protějškem. V praktickém sáčku s Naturprodukt 
Koupelovou směsí, na který necháte proudit 
horkou vodu z  kohoutku, se nacházejí vybrané 
byliny, které budou hýčkat vaše tělo i duši. Teď 
můžete nechat myšlenky volně plynout, zatímco 
stres a napětí se odplaví s vodou při vypouštění 
vany. Heřmánek účinkuje protizánětlivě, brzdí 

NATURPRODUKT PŘEDSTAVUJE
novou řadu PŘI NACHLAZENÍ
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růst bakterií, uvolňuje svalové křeče, působí ho-
jivě a  zklidňuje podrážděnou pokožku i  sliznice. 
Tymián, šalvěj i  máta pak dohromady zlepšu-
jí dýchání, uvolňují ztuhlé svalstvo, zvláčňují 
pokožku a působí proti bolesti hlavy. 

NATURPRODUKT INHALAČNÍ 
BYLINNÁ SMĚS

Bylinná směs slouží k přípravě nálevu
pro inhalaci 
Čistě rostlinný produkt 
Inhalace teplé páry, společně s bylinnými 
výtažky, je starou a osvědčenou metodou, kter-
ou lze aplikovat v pohodlí domova. Účinné látky 
v  Naturprodukt Inhalační bylinné směsi se pří-
mou cestou dostávají do dýchacích cest, aniž 
by zbytečně zatěžovaly lidské tělo. Heřmánek, 
tymián, šalvěj a  lípa hojí sliznice, brání množení 
bakterií, uvolňují. Vynikající je použití inhalační 
směsi také pro suchý dráždivý kašel.

S celou Naturprodukt Řadou při nachlazení se 
každá vznikající teplota a rýma rychle odsune 
na pozadí událostí jakožto bezvýznamná epi-
zoda.
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Mnoho lidí žijících v 19. a na začátku 20. 
století, kteří trpěli tuberkulózou, bylo 
léčeno plicníkem lékařským. 
Rostlina obsahuje řadu cenných látek. 
Rostlinný sliz a  alantoin mají zvláčňující 
účinek, mírní dráždění ke kašli, obsažené 
saponiny podporují a ulehčují vykašlávání. 
Kyselina salicylová, draslík a vápenné soli 
vyvolávají pocení a  mají protizánětlivé 
účinky. Rostlina se používala a  používá 
při celé řadě obtíží v  lidovém léčitelství: 
průduškový katar, bolest v krku, dráždivý 
kašel, chrapot, ztráta hlasu, odstranění vlivu 
kouření, doplněk léčby při tuberkulóze.
Extrakt z  této léčivé rostliny naleznete 
v přípravku Naturprodukt Sirup pro dýchací 
cesty.

Spolu s  dalšími léčivými rostlinami 
zlepšuje kondici a  stav dýchacích cest 
v  celém jejich průběhu. Rozpouští hleny 
v  nose i  přínosových dutinách, ulehčuje 
vykašlávání, brání dráždění k  suchému 
kašli. Přispívá rovněž ke zdraví dýchacích 
cest v oblastech zatížených průmyslovou 
výrobou a ve velkých městech.
Přípravek nemá žádné nežádoucí účinky. 
Pro velmi dobré, účinné a  zcela spoleh-
livé složení je sirup vhodný i pro děti od 
1 roku. 
Toto stanovisko k  produktu vyjádřila 
Česká pediatrická společnost.

RNDr. Eva Holubová

Rostlina je rozšířená v Evropě kromě Norska. Roste ve větších skupinách 

na okrajích lesů a  ve světlých listnatých lesích. Dosahuje výšky 30 cm 

a dobře se jí daří na vápenatých a vlhkých půdách. Je to víceletá bylina 

a barva květů se mění s věkem rostliny. Ty jsou zpočátku červené, později 

modré. Patří k prastarým léčivým bylinám, v bylinářích 16. a 17. století se 

doporučuje při onemocněních plic a hrudní dutiny. 

Plicník
lékařský

Naturprodukt 15.291.

Naturprodukt 15.292.



Zahradní architekt Ferdinand Leffler vešel 
do širšího povědomí díky úspěšnému 
a  hlavně poutavému pořadu České televize 
„Ferdinandovy zahrady“. Málo se ale ví, že 
za tím vším stojí roky tvrdé práce u nás i v za-
hraničí, bez které by zájem televizních kamer 
rozhodně nebyl takový. Ovšem už na první 
pohled vyplyne skutečnost, že Ferdinand 
doslova překypuje charismatickou osobností, 
se kterou je radost a potěšení chvíli pobýt. 
Pořád je plný energie a nadšení, které se zdá 
být místy vpravdě nepochopitelné. Pak ho 
poznáte blíž a  nakonec se loučíte s  jedinou 
myšlenkou – jak by to bylo fajn, kdyby ta-
kových Ferdinandů měla naše republika víc... 

Když nahlédneme do minulosti – kde se vza-
la idea, že se stanete tím, čím jste?
Zajímala mne krajina, krajinné inženýrství. Na 
České zemědělské univerzitě jsem studoval obor 
Krajinné inženýrství, aplikovaná ekologie. Po 
dvou semestrech mi tento obor připadal příliš 
teoretický, možná jsem byl nedočkavý, ale chy-
běly mi výsledky. Na dva roky jsem vyrazil cesto-
vat. Při toulkách Evropou i Amerikou mi došlo, 
že všechno, co mne zajímá – ekologie, proměna 
prostoru, psychologie, sociologie a design – se 
mi spojují v zahradní architektuře. Měl jsem vel-
kou radost, když jsem si tento obor objevil. Na 
Agronomické fakultě jsem pak vystudoval obor 
Okrasné zahradnictví. 

Přinesl jste si ze světa hromadu zkušenos-
tí, daří se je aplikovat na českou menta- 
litu?
Samozřejmě. Ta největší zkušenost, kterou 
jsem si ze světa přinesl, je, že neexistuje uni-
verzální vzorec na žádného člověka ani na 
žádnou zahradu. Vždy a  znovu si to venku 
připomenu. Díky jiné krajině, jinému jazyku 
mám pořád oči dokořán.

Zahrada musí žít, to je jasné. Jak pracu-
jete s  bylinami, které jsou nejen krásné, 
ale i prospěšné?

Když je rostlina, kterou mohu použít, léčivá, 
prospěšná, tak jí dám vždy přednost. Někteří 
majitelé chtějí bylinkový záhon blízko terasy 
nebo kuchyně. Ale já ho rád navrhuju i  dál 
v zahradě. Je to pro mne další motivace, díky 
které vytáhnu majitele dál do zahrady. Ze vše-
ho nejradši ale bylinky sázím plošně všude po 
zahradě – mezi trvalkové záhony, do nášlapů
i na formálnější předzahrádku.

Co podle vás každá zahrada musí mít, 
ale často se na to zapomíná?
Každá zahrada musí mít koncept. Silné jasné 
téma, které je blízké jejímu uživateli. A  jestli 
bych měl vybrat jednu věc, na kterou v  zah-
radě nezapomenout, tak je to dobře položená 
lavice.

Co nebo kdo vás v práci nabíjí a co nebo 
kdo naopak vyčerpává?
Nabíjí mne, když se mi podaří udělat lidem ra-
dost. Když spolu s  mým týmem zpříjemníme 
lidem život. Stává se to často v okamžik, když 
prezentujeme první koncept. Vyčerpává mne 
opakované se vracení na začátek. Buď se 
rozhodnete jít se mnou a já vás povedu, nebo 
se v tom chcete dál pitvat a pak nejsem part-
nerem pro vás. Klient – architekt – realizace, 
my všichni jsme na jedné lodi, všem nám jde 
o stejnou věc a nebaví mne, když klient hledá 
důvod, proč nevěřit architektovi nebo realizaci, 
anebo když se realizátor snaží vymyslet levou 
na klienta.

S  přihlédnutím ke rčení o  kovářově ko-
byle, jak vypadá Ferdinandova zahrada?
Po deseti letech zabývání se, jak bude moje 
zahrada vypadat, s ní začínám být spokojený. 
Prožívám v ní to, co lidem říkám. Moje zahrada 
je pod tvrdým tlakem mých čtyř dětí a tří psů. 
Jsem typický uživatel, který na svou zahradu 
nemá moc času. Moje zahrada proto musí 
být odolná. Najdete v ní přírodní jezero, sau-
nu, ohniště. Moje zahrada kvete, voní a leccos
v ní se dá jíst. Mám svou zahradu rád.

Richard Sklář

svou
zahradu

Mám
rád
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Knížku Ferdinanda Lefflera “Žijte ve své zahradě” 
můžete vyhrát s naší křížovkou na str. 14. 



Tradice Švédských kapek u  nás trvá již 
bezmála třicet let. Za tu dobu si je vyzkou- 
šely a oblíbily statisíce zákazníků. Zpočátku 
to byli senioři, kteří první balení nalézali pod 
vánočním stromečkem. Později se věhlas 
unikátního bylinného macerátu rozšířil 
osobním doporušením i mezi mladší gene-
race a tento trend trvá dodnes.

V  chuti Švédských kapek dominuje hořkost 
a  také mají patřičnou sílu. Alkoholu je v  nich 
40 % objemového množství. Je tomu tak proto, 
že díky alkoholu se z bylin během procesu mace-
race uvolní mnohem více účinných látek, než 
kolik by se uvolnilo ve vodě. Alkohol navíc fun-
guje jako přirozený konzervant, takže jsou to dvě 
mouchy jednou ranou. 

V  čem tedy spočívá fenomén Švédských ka-
pek? Díky vyvážené kompozici bylin kompletně 
ovlivňuje celý metabolismus. Výměna látek, která 
léty ztrácí na efektivitě, se již ve střednědobém 
horizontu díky Švédským kapkám upraví. 
Navenek se vše projeví třeba ve zvýšené vita- 

litě a odolnosti vůči sezónním zátěžím, upraví se 
trávení, zmizí nadýmání nebo pálení žáhy, zmírní 
se některé bolesti (například kloubů) a  celkový 
pohled na život je veskrze pozitivnější. 

Paradox je, že Švédské kapky se ideálně dávku-
jí po čajových lžičkách. Ráno, v poledne i  večer 
po dvou lžičkách, rozmíchat ovocném džusu 
nebo jen ve sklenici vody a  vypít s  jídlem. Ta-
kový způsob je bezpečný a  neměl by mít vliv 
na promile v krvi. S ohledem na obsah alkoholu 
nejsou Švédské kapky určeny pro děti, těhot-
né a  kojící ženy, to je jejich snad jediné výraz-
né omezení. Pokud ale užíváte specifické léky, 
raději dávkování Švédských kapek konzultujte 
s odborníkem.

Dnes jsou na trhu originální Naturprodukt 
Švédské kapky v  objemových množstvích 
500 ml, 250 ml a  100 ml. Z  nich už si vybere 
každý, podle individuální potřeby. Tak „na zdraví“ 
se Švédskými kapkami!

Richard Sklář

ŠVÉDSKÉ
KAPKY

Životní filozofie
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 „Mám rád pohodu a lidi a to je pro 
mě vlastně základ mé architektury.

Rád se směju a jím, jsem střelec 
a nedovedu si život představit bez 

psiska po svém boku.”

Ferdinand Leffler *1978

Vystudoval obor Krajinné plánování 

v kombinaci se zahradním inženýrstvím 

na České zemědělské univerzitě.

Je zakladatelem atelieru Flera, který 

patří k největším v Evropě a kde se věnuje 

projektům soukromého i veřejného 

prostoru.

Několikrát se svým týmem získal titul 

Zahrada roku. Úspěšně realizuje projekty 

v Evropě i ve světě - v Kanadě, ve Střední 

Americe nebo africkém Zanzibaru.

Je spoluautorem a moderátorem 

ceněného televizního pořadu 

Ferdinandovy zahrady.

Vydal knížku Žijte ve své zahradě (byla 

přeložena do angličtiny a vyšla též jako 

e-kniha) a knížku pro děti Kukadýlko.

V rámci Flera Academy se snaží o osvětu 

zahradní architektury a diskusi mezi 

odbornou a laickou veřejností.

Zpívá v rockové kapele Boys don’t cry,

má ženu a čtyři děti.

Ve vztazích i v zahradách oceňuje 

pravdivost a upřímnost bez přetvářek.

500 ml 250 ml

100 ml

Naturprodukt 15.711. Naturprodukt 15.710.

Naturprodukt 15.709.



JAK FUNGUJÍ NÁPLASTI
FIT THERAPY?
Aplikujte FIT Therapy na zobrazené části a vyčke-
jte 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

LÉKÁRNA | Co vás trápí08

Naturprodukt 92.202.

Naturprodukt 92.205.

Naturprodukt 92.207.

Naturprodukt 92.200.
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GLUCAN+ 
Kombinovaný přípravek s obsahem beta-glukanu, selenu a výtažku z leuzey saflorové, který zlepšuje obrany-
schopnost a  adaptaci lidského těla.
Beta-glukan je silným antioxidantem stimulujícím imunitní systém člověka. Zlepšuje účinek antibiotik,  pod-
poruje rovněž hojení ran. Má podpůrný účinek na zdravé krevní cévy a na zdravé srdce. 
Leuzea saflorová, rostlina pocházející z jižní Sibiře, je populárním adaptogenem, prostředkem usnadňujícím 
člověku i zvířatům  snášení stresových situací, jako jsou chlad, bolest, hlad. Další jméno Maralí kořen dali rost-
lině jeleni marali, kteří před zimou vykopávají kopýtky kořeny rostlin a pojídají je. Díky obsahu selenu přispívá 
tento produkt k udržení normální funkce imunitního systému, udržuje zdravé vlasy, nehty, zdraví štítné žlázy, 
chrání DNA, bílkoviny a lipidy před poškozením oxidací.

ECHINACEA KAPKY & PASTILKY
Nemoci mohou propuknout pouze tehdy, je-li náš imunitní systém oslaben. Pak bakterie a  viry začínají 
vládnout v  našem těle. Oslabení imunity může také nastat během drakonických diet, vysoké fyzické 
i psychické zátěže, zkrátka pokaždé, když tělu odepřeme přiměřené kalorie, vitální látky a odpočinek včetně 
spánku.  Je důležité vést takový způsob života, abychom riziko chorob alespoň zredukovali. Teplé oblečení, 
pohyb, dostatek spánku, odbourání stresových faktorů jsou navýsost důležité. Důležitou roli hraje i vnitřní 
vyrovnanost člověka. Při epidemiích stále znovu pozorujeme, že neonemocní všichni lidé. Tuto skutečnost 
nelze zajisté přisuzovat pouze očkování.
Echinacea Pallida ve formě alkoholových kapek nebo sladkých bonbonů je pro imunitní systém v zátěžovém 
období mnohem lepší pomocník než výrobky běžnějších druhů rodu Echinacea. Pomáhá se adaptovat na 
výraznější tepelné přechody v chladnějším období, na setkávání s různým portfoliem bakterií a virů ostatních 
lidí třeba ve školách, dopravních prostředcích nebo i v zaměstnání. 

DETRITIN
Vitamín D jsme již od dětství znali jako něco, co se díky slunci v  těle tvoří a díky čemu budeme mít pev-
né kosti a silné zuby. Tato skutečnost je již považována za nedostatečnou a překonanou. Vitamín D je totiž 
látkou s mnohem širším spektrem účinků. Vědecké objevy posledních let objevily deficit vitamínu D u osob 
s prodělaným infarktem myokardu, s anginou pectoris, roztroušenou sklerózou a dokonce i u diabetu 2. typu. 
Jedna tableta doplňku stravy Detritin (cholekarciferol). Obsahuje 2000 jednotek.

ADDITIVA C 1 000 mg
Vitamín C v  šumivé formě od renomovaného německého výrobce Dr. Scheffler je primárně určen k  léčbě 
a předcházení nedostatku vitamínu C v organizmu. Užívá se zejména při infekcích horních cest dýchacích, při 
chřipkových a jiných infekcích, zvláště na začátku choroby, v těhotenství a v období kojení. Užívá se v obdobích 
zvýšených nároků organizmu u dospělých, starších osob, u  sportovců při nadměrné fyzické a duševní zátěži, 
u kuřáků a při rekonvalescenci. Je indikován při dietě s vysokým obsahem bílkovin a  tuků, při vysoké hladině 
cholesterolu, jaterních nemocech s cholestázou, při zdlouhavém hojení ran a zlomenin, při dekubitech a při 
otravách anilínovými barvami.

Nastartujte Imunitu
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rskla
Zvýraznění

rskla
Lístek s poznámkou
Zvýrazněná věta v takové podobě: Jedna tableta doplňku stravy Detritin (cholekarciferol) obsahuje 2000 jednotek. 

rskla
Lístek s poznámkou
Větu prosím upravit: Oslabení imunity může také nastat během drakonických diet, vysoké fyzické i psychické zátěže, v rekonvalescenci nebo po těžkém porodu, zkrátka pokaždé, když tělu odepřeme přiměřené kalorie, vitální látky a odpočinek včetně spánku. 

rskla
Zvýraznění



BYLINNÉ SIRUPY Z RODINNÉ
MANUFAKTURY NATURPRODUKT
Unikátní bylinné sirupy jsou vyrobeny 
podle původních starých receptur, které 
se v rodině dědí z generace na generaci. 
Byliny zde používané si pěstujeme buď 
sami v oblastech, kde nikdy nebyly použity 
pesticidy a herbicidy, nebo je nakupujeme od 
prověřených a důvěryhodných dodavatelů. 
Unikátnost bylinných sirupů z Rodinné 
manufaktury Naturprodukt spočívá 
v jejich farmakologické čistotě a originální 
receptuře bez použití umělých konzervantů, 
zvýrazňovačů chuti nebo přidaných barviv. 
Přirozeně nízké pH je samo o sobě zárukou 
trvanlivosti, ta je ale navíc podpořena 
pasterací produktu, jakož i citlivým přidáním 
bylinných silic, které i v minimálním 
množství dokážou dlouhodobě zabezpečit 
antibakteriální odolnost takto ošetřeného 
výrobku. OVOCNÉ SIRUPY Z RODINNÉ 

MANUFAKTURY NATURPRODUKT
Chuť skutečného zralého ovoce je naštěstí 
docela dobře rozeznatelná od laboratorních 
napodobenin. Na to sázíme, když dle 
probíhající sezóny chystáme další a další 
várky našich ovocných sirupů. Ty jsou 
sladké tak akorát, řepný cukr zde přidaný 
má funci spíš jako konzervant než jako 
chuťový booster. Z toho důvodu jsou ovocné 
sirupy z Rodinné manufaktury Naturprodukt 
oblíbené nejen dětmi, ale i jejich rodiči.

Navazujeme na tradici solidního farmaření v souladu s přírodními zákony,
kde kvalita a poctivý přístup ke klientům a prověřeným dodavatelům

hrají zcela zásadní roli. 
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OVOCNÉ MARMELÁDY A DŽEMY 
Z RODINNÉ MANUFAKTURY 
NATURPRODUKT
Ovoce na vrcholu zralosti je nabito vůněmi, 
chutěmi, vláhou a sladkostí. Z takových se 
pak dají vařit ty nejlepší džemy, marmelády 
a ze švestek navíc povidla. Citrusové 
marmelády jsme dlouho promýšleli a zkoušeli, 
než se nám podařilo uchystat naprosto 
neodolatelné a originální kompozice. Džemy 
z ostatního tuzemského sezónního ovoce 
pak mají zachovanou texturu, přirozeně voní 
a báječně chutnají. SPECIÁLNÍ PIKANTNÍ 

OMÁČKY A DIPY Z RODINNÉ 
MANUFAKTURY NATURPRODUKT
Kdo někdy propadl chuti skutečného chilli, 
ten olízne všech deset. Vytvořili jsme unikátní 
řadu studených omáček na bázi chilli, ovoce, 
zeleniny, koření a dalších přísad. Celou 
řadu jsme nazvali MARMØLAADY PRO 
TATÍNKY, ovšem je to jen název, protože 
i ostré maminky a ještě ostřejší babičky si 
zde přijdou na své.  Znalcům napoví, že odrůdy 
chilli jako Fatallii Yellow, Naga Morich nebo 
Trinidad Moruga Scorpion patří k důstojným 
zástupcům svého druhu. Vynikají nejen 
typickou exoticky ovocnou vůní, ale hlavně 
chutnají naprosto jinak než hojně rozšířené 
„feferonky“. 
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Naturprodukt 96.0504

Naturprodukt 96.0501

Naturprodukt 96.0505

Naturprodukt 96.0505
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Křeče končetin, zejména pak dolních, ztrá-
ta vitality a  energie, neschopnost mentální 
koncentrace? Příčinou může být chronický 
nedostatek hořčíku. Hořčík, jakožto minerál 
mimo jiné pro veškerou svalovou i nervovou 
činnost, pro syntézu přibližně 300 různých 
enzymů, pro kondici kostí a  zubů, vykazuje 
v  běžné populaci podle průzkumů výrazný 
příjmový deficit. Dospělí by měli užívat 300 až 
400 mg hořčíku. Pro sportovce a těžce pracu-
jící potřeba denní dávky hořčíku stoupá dvoj- 
až trojnásobně!

Doplňky stravy jsou užitečné, pokud nemůžete 
přijmout nebo absorbovat dostatek hořčíku 
přirozenou stravou nebo pokud máte zvláště ak-
tivní nebo stresující životní styl. Do stresujícího 
životního stylu se započítává i hojná konzumace 
alkoholických nápojů, která zvedá akutní potře-
bu hořčíku. Z  toho důvodu jsou k  dispozici ze-
jména vysoce kvalitní a léty prověřené produkty 
hořčíku významného evropského výrobce pod 
značkou ADDITIVA. Tyto výrobky jsou pro svůj 
obsah hořčíku a garantovanou kvalitu dostupné 
výhradně v lékárnách. Jedině v lékárně může eru- 
dovaný personál zákazníkům poskytnout rele-
vantní radu ohledně užívání hořčíku na základě 
individuálních potřeb a specifikací.

Všechny doplňky hořčíku ADDITIVA obsa-
hují ve své čisté formě hořčíkové soli přírod-
ního původu. Použití uhličitanu hořečnatého 
a  oxidu hořečnatého se osvědčilo z  několika 
důvodů: uhličitany hořečnaté jsou co do chutí 
velmi přirozené a  příjemné, oxid hořečnatý 
vyniká zvláště vysokým obsahem hořčíku. Měj-
me na paměti, že obě soli jsou tělem dobře 
absorbovány. Všechny produkty ADDITIVA 
Magnesium se ve vodě dobře a  rychle roz-
pouštějí. V  kombinaci s  přírodními chuťovými 
složkami, přítomnými v každé rozpustné ADDI-
TIVA Magnesium formě, zákazník získá sklenici 
lahodného a posilujícího nápoje. O kvalitě pro-

duktu také svědčí skutečnost, že na skle nezůstá-
vají takřka žádné stopy po rozpuštěných solích.

ADDITIVA Magnesium si můžete dopřát 
v těchto modifikacích:

GRANULE: Jsou ideální pro přímé doplnění 
hořčíku. Každý sáček představuje 375 mg hořčíku 
k okamžité spotřebě. Stačí vsypat do úst a spolk-
nout i bez nutnosti zapíjení vodou. Delikátní chuť 
je podtržena pomerančovou esencí.

ROZPUSTNÉ ŠUMIVÉ GRANULE: Pro urych- 
lení regenerace po zátěži je vhodné zabezpečit 
příjem hořčíku právě formou rozpustných šumi-
vých granulí (např. ADDITIVA hořčík 300 mg 
s  citronovou příchutí nebo ADDITIVA Magne-
sium 375 mg s pomerančovou příchutí).  Zde 
mějme na paměti, že s  hořčíkem je po zátěži 

nutný adekvátní příjem tekutin!

POTAHOVANÉ TABLETY: Alternativou 
ke granulím jsou potahované tablety ADDITIVA 
Magnesium, z  nichž každá obsahuje 400 mg 
hořčíku. Ideální absorbci hořčíku v lidském těle 

podporuje jeho konzumace v průběhu jídla.

DOBRÉ VĚDĚT: Metabolismus hořčíku je 
složitou záležitostí. Trvá až 30 dní, než se 
nízká hladina hořčíku v  těle opět navýší, 
a nelze to nijak urychlit (vysoké jednorázové 
dávky hořčíku zvyšují riziko průjmu). Proto 
je v tomto případě důležitá systematická se-
bekázeň.

Petr Frkal

Pro amatérské i soutěžní sportovce je denní 
příjem hořčíku formou potravinových do-
plňků nezbytný. Jeho potřeba totiž roste 
mnohem více, než by tělo bylo schopno 
získat přirozenou cestou. Profesionální 
trenéři vždy svým svěřencům doporučují 
hořčík nejen z  hlediska urychlení regene- 
race svalů po tréninku nebo soutěži, ale také 
z důvodu  zachování stabilní a dlouhodobé 
výkonnosti, kde velkou roli hraje i mentální 
odolnost. Zůstat v kondici a bez dopingu – 
to je krédo výrobce hořčíkových produk-
tů značky ADDITIVA. Rozpustné i  přímé 
granule ADDITIVA Magnesium proto byly 
poslány k nezávislému testování Německou 
univerzitou sportu. Na platformě Olympi-
astützpunkt Rheinland v Kolíně nad Rýnem 
poté byly uvedeny ADDITIVA Magnesium 
jako doplňky stravy, které zajišťují všem 
sportovcům férové výkonnostní špičky - 
bez rizika dopingu!

Sportovní tip

MODRÁ ŘADA pro život



Zdrovit MaxiMag Antistres (30 tablet)
• má uklidňující účinek na nervovou soustavu a pomáhá dosáhnout 

pokojného spánku
• přispívá ke snížení únavy a vyčerpání, normálnímu fungování 

nervové soustavy a udržování duševního zdraví
• s obsahem chmele, hořčíku a vitamínu B6

Maximum Magnesia

Zdrovit MaxiMag Cardio (30 tablet)
• podporuje normální funkci srdce a cévní a kardiovaskulární soustavy
• přispívá ke snížení únavy a vyčerpání, normálnímu fungování nervové 

soustavy a udržování duševního zdraví
• s obsahem hlohu, srdečníku, hořčíku a vitamínu B6

Distribuce: Naturprodukt CZ spol. s r.o., Praha – Východ, Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice
www.naturprodukt.cz www.maxi-mag.eu
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Naturprodukt 93.1461 Naturprodukt 93.1460
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Tělní tekutina

Nabídka jídel

Metrák

Rodič

Hýkavec

Bomba

Dámské kabáty

Otáčivá část 

stroje

Ten, kdo radí

Obsah klasu

Pracovat 

pluhem

Druh pepře

Domácké 

ženské jméno

Chorvatské 

letovisko

Polní plošná 

míra

Místo ve 

stodole

Jméno herečky 

Halamy

Starořecký 

zhýralec

Blažejova 

milenka

3.díl tajenky

Část svíčky

Popěvek

Křesla

Elektronvolt 

(zkr.)

Mecenáš

Patřící ke 

kostelu 

(např.věž)

Obyvatel hor
Výběžek do 

moře
Pramáti (mn.č.)

Vykonávat 

práci

Ronění

Pomůcka: 

OHP

Obchodně 

podnikatelská  

fakulta (zkr.)

1.díl tajenky

Program 

operativní 

hydrologie 

(angl.zkr.)

Předložka
Domácky 

Atanas

Automatic 

control systém 

(zkr.)

2.díl tajenky
Rozházet 

peníze 
Pomůcka: YK

Kód Polska

Zkosení

Nahromadění 

tekutiny

Univerzitní 

vychovatel

Pomůcka: 

tutor, PRL

Jméno 

Zátopkové

Těžká volba
Pomůcka: Ekk, 

Loda

Citoslovce 

překvapení

Půda

Jankovitý kůň

Užitková 

rostlina

Krveprolití

Jméno 

Hegerové

Pták svišťoun

Posluchač 

lék.fak.

Obr

Kazit (expres.)

Konzervační 

přípravek

Pohádková 

postava 

Napůl

Ruský režisér

Hradní zábava

Ekologické 

označení

Pokrývka hlavy

Pružiny

Komnaty

Štíhlý strom

Americký 

lichokopytník

Plošná míra

Říční ryba

Kolem

Štáb letectva 

(zkr.)

Kujný nerost

Bojová látka 

(Vietnam)

Německý 

souhlas

Chem. prvek

Úder

Slaná 

minerálka

Kód letadel 

Sýrie

Evropská 

měna

Ozvěna

Druh lamy

Tep

Obuv

Úcta

Stavební 

materiál

Patřící koze

Přehnaně 

stolovat

Listnatý strom

Roční období

Krátké kabáty

Tělesná něha

Sednutí

Část jeviště

Kyslíkatá 

sloučenina

Pracovní tábor

Vysávat

Slovensky 

"bratr"

Slovensky  

"celek"

Drahokam

Jméno 

Janžurové

Jižní ovoce

Nápoje

Jednoduchý 

stroj

• 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?
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POUZE V LÉKÁRNÁCH

Distribuce:
Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
Praha - Východ, Na Viničkách 638,
250 92 Šestajovice

Made in Germany

Vyzkoušejte

rovněž další

SKVĚ
LÉ

PŘÍCH
UTĚ

Křížovka o 30 cen
Vyluštěnou tajenku nám pošlete do 15. 10. 2019 a my vylosujeme 3 hlavní výherce knihy 
Ferdinanda Lefflera „Žijte ve své zahradě“ s věnováním. Dalších 27 úspěšných luštitelů
od nás obdrží dárkový balíček s novinkami Intact pro děti a řady při nachlazení.

Tajenku křížovky zasílejte na korespondenčních líst-
cích do 15. 10. 2019 pod heslem „Křížovka“ na adresu:
Naturprodukt CZ spol. s r.o.
17. listopadu 1607/38, 736 01 Havířov
nebo na e-mail: krizovka@naturpro.cz
Nezapomínejte vždy napsat celou adresu!
Výherci budou zveřejněni na internetových stránkách
www.magazin-lekarna.cz

www.naturprodukt.cz

SPRÁVNÁ TAJENKA Z MINULÉHO ČÍSLA:
„ MUSCOAKTIV žádná křeč “
Všem luštitelům velice děkujeme za množství dopisů 
a  e-mailů. Celkem 30 vylosovaných již obdrželo své ceny
a nová startovní čára je nachystaná. Tak hodně štěstí!

Náklad: 150 000 výtisků. Registrační značka: MK 
ČR E 7658. Distribuce: zdarma na adresy lékáren, 
nemocnic a ordinací. Požadavky na objednávky časo-
pisu zasílejte na: alena.dudova@naturpro.cz. Šéf- 
redaktorka: RNDr. Eva Holubová, Redakční rada: Ing. 
Romana Bartschová, Jiří Veřmiřovský, RNDr. Eva Ho-
lubová, Ing. Richard Sklář. Marketing: Ing. Romana Bart-
schová, Jiří Veřmiřovský. E-mail: lekarna@naturpro.
cz. Odborní konzultanti: MUDr. Norbert Semenďák, 
MUDr. Helena Frkalová, MUDr. Kamil Mazuch, Mgr. 
Petra Petrovská (fyzioterapeut) Jazyková úprava: 
David Věžník. Grafická úprava: Marek Šebesta. Foto: 
archiv redakce, Jiří Veřmiřovský, www.shutterstock.
com. Kontakt: redakce časopisu Lékárna, 17. listopadu 
1607, 736 01, Havířov-Podlesí. Tisk: Moraviapress a. s., 
U Póny 3061, 690 02 Břeclav. Vaše dotazy zprostřed-
kovává: lekarna@naturpro.cz. Objednávky produktů: 
na e-shopu www.naturlekarna.cz, nebo na tel. čísle: 
596 475 013. Objednávky pro lékárny a  obchody: 
na bezpl. tel. lince: 800 114 488. Ochrana osobních 
údajů: Svou účastí v  soutěži každý soutěžící uděluje 
společnosti Naturprodukt CZ spol. s r.o. souhlas ke 
zpracování svých osobních údajů v  rozsahu jméno, 
příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo za účelem kon-
taktu v  průběhu soutěže, prověření účasti v  soutěži, 
předání výhry v soutěži, informace o průběhu soutěže, 
pro zasílání obchodních sdělení a  nabídek a  pro in-
formace o  dalších marketingových akcích společ-
nosti Naturprodukt CZ spol. s  r.o. Souhlas je udělen 
na dobu 5 let. Soutěžící souhlasí se zveřejněním osob-
ních údajů v případě výhry v rozsahu jméno, příjmení, 
obec. Správcem je společnost Naturprodukt CZ spol. 
s r.o. se sídlem Praha-východ, Šestajovice, Na Viničkách 
č.p. 638, PSČ 25092, IČ: 48401722. Účastník soutěže je 
oprávněn písemně požádat o  poskytnutí informace 
o  osobních údajích o  něm zpracovávaných, a  to jed-
nou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou 
úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo 
zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn poža-
dovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového 
jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje 
náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby pro-
vedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby 
byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník 
soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho 
osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu 
byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo poruše-
no jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, do-
brou pověst či právo na ochranu jména, případně je 
oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních 
údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník 
soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním 
obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou 
písemné informace na adrese správce.
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