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EDITORIAL
Milé čtenářky a milí
čtenáři, když v ranním
vzduchu vydechujeme
bílé obláčky, je situace
jasná - zima přichází.
A spolu s ní často
první rýma. V drobných kapénkách víří
půvo dci nemo cí.
Cestují od člověka
ke člověku a číhají na
příští klice. V chladném ročním období se
razantně šíří onemocnění dýchacích cest
a je zcela pochopitelné, že se mnozí chtějí
chránit posílením imunitního systému.
Novější výzkumy ukazují, že stará moudrost ,,
jsi to, co jíš“, se dnes prezentuje v jiném světle. Náš jídelníček a úroveň trávení rozhodují

o tom, kdo se v našem střevě bude cítit dobře.
Žijí tam biliony mikroorganismů, které vytvářejí vlastní ekosystém a tento mikrobiom
rozličným způsobem spolupracuje s naším
tělem. Žádný funkční imunitní systém se nevybuduje bez bakterií, které v nás žijí. V tomto
procesu hrají určitě roli i látky, které lidské
tělo neumí samo vytvořit. Jedná se o mastné
kyseliny s krátkým řetězcem. Z přijaté potravy
je vytvářejí střevní bakterie, a tak ovlivňují náš
obranný systém.
Předpokladem zdárného budování a trénování
imunitního systému je ale také dobře fungující trávicí systém. Ten, kdo trpí průjmy nebo
zácpou, nerozkládá a netráví svými enzymy
bílkoviny, tuky a sacharidy, nemůže očekávat
pohodovou situaci ve svém střevě. Hnilobné nebo kvasné procesy (dyspepsie) naruší

mikrobiální svět oné životně důležité pětimetrové trubice zvané tenké střevo a trpí také
navazující tlusté střevo.
Bylinné produkty Švédské řady, což jsou kapky, elixír a čaj, nenásilně a účinně dostanou do
kondice nejen trávicí systém, ale i další orgány
našeho těla včetně naší psychiky. Produkty
nemají vedlejší účinky, jsou chuťově přijatelné,
jednoduše aplikovatelné a staletími ověřené.
Uveďme naše obranné systémy do skvělé
formy a zůstaňme fit.

RNDr. Eva Holubová,
šéfredaktorka

ŠVÉDSKÉ
KAPKY
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LÉKÁRNA | Imunita

Co vše můžeme udělat pro

ZVÝŠENÍ IMUNITY?
Dnešním světem hýbe otázka imunity, respektive efektivity imunitní odpovědi. Z obecného
hlediska si zákonitě klademe zásadní otázku,
jestli navzdory všem opatřením může každý
z nás pro své vlastní bezpečí udělat ještě něco
navíc a zvýšit pravděpodobnost, že průběh
nákazy nepocítí nebo bude jen mírný? Tady
je nutný monitoring každodenních osobních
stereotypů. Co děláme každý den víceméně
pravidelně? Hlavně jíme, pijeme, hýbeme se
a jsme aktéry nejrůznějších sociálních interakcí. Pouze každý z nás dospělých sám za sebe
na základě svéprávnosti rozhoduje, jestli konkrétní strava, nápoje, pohyb nebo setkávání
s jinými osobami nám prospějí, nebo pro nás
budou kontraproduktivní. Životospráva, ve
své komplexnosti zahrnující i výživu a s ní
spojenou nutriční imunitu, může skutečně
mnohé ovlivnit. Výživa a pravděpodobnost
propuknutí infekce, stejně jako naše zdraví
obecně, spolu úzce souvisí.
Podvýživa – a tady dodáváme, že i obézní člověk
může být podvyživený – je považována za
hlavní příčinu imunodeficitů. Nemoci spojené
se špatnou výživou zasahují do širokého spektra různých bakteriálních, virových, zánětlivých
a horečnatých nemocí. Zavedený pojem nutriční imunita, který přímo odkazuje na úzké
propojení výživy a odolnosti, ve svém základu
představuje dlouhodobé hledisko při posilování
a upevňování obranyschopnosti organismu. To
znamená, že ten, kdo se dlouhodobě zajímá o to,
co má na talíři a jaký přísun vitálních látek tělu

dopřeje, měl by podle neúprosných statistik
rozhodně lépe zvládat ataky pravidelných sezónních viróz a infekcí.
Konkrétní univerzální a imunitu stimulující jídelníček vpravdě náleží spíše do oblasti sci-fi. Existují jen obecná doporučení jako vyhnout se
průmyslovým potravinám, bílé mouce a cukru
i ve skrytých formách, omezit alkohol i kouření,
stravu doplnit o živé bakterie mléčného kvašení
i takzvané superpotraviny s vysokým obsahem
antioxidantů (rakytník, zázvor, česnek a další)
I když budeme všechna pravidla úzkostlivě
dodržovat, nikdy nelze s jistotou říci, že na konkrétní organismus 100procentně zafungují. Vždy
musíme počítat s nějakou mírou selhání, proto
díky stravě jen maximalizujeme pravděpodobnost účinků. Cokoli, co v tomto směru uděláme
navíc, jen zvyšuje naše osobní šance. To něco
navíc, co pro sebe ještě můžeme udělat, je
například důsledná péče o zdraví dutiny ústní. Ta
je v tomto směru dokonce jedním ze stěžejních
faktorů! Náš rychlý průzkum v tomto směru
přinesl zajímavá zjištění: Zvyšujete denní příjem
vitaminu C i zinku? Určitě ano. Používáte ústenku
nebo respirátor dle doporučení? Vesměs ano.

Myjete si častěji ruce a desinfikujete je biocidními přípravky? Rozhodně ano. Při nákupech
v obchodě používáte rukavice? Většinou ano.
Požíváte specializovanou dentální řadu pro
desinfekci dutiny ústní a pravidelně kloktáte ústní vodou? Většinou ne.
Jsme u merita věci. Ústa, největší vstupní bránu
do našeho vnitřního světa, si většinou zevnitř
nechráníme. Přitom je v nich přirozené teplo,
vlhko a spousta nutrientů čili ideální podmínky
pro množení nejrůznějších bakterií a virů. Divili
bychom se, kolik patogenních látek se do zbytku
těla šíří z dutiny ústní! Kolonie bakterií (streptokoky, stafylokoky a jiné) dokáží díky průniku do
krevního řečiště osídlit i vzdálené orgány, ve své
agresivitě překonat kapacitu imunitní odezvy,
dále se množit a dlouhodobě škodit, například
v podobě skrytého zánětu. Imunitní systém
z hlediska svého zaměření řeší vše pokud možno
v reálném čase a většinou si toho ani nevšimneme, ale i on má nějakou svou horní hranici,
svůj limit, který je u každého jedince jinak nastaven. Tady je nutno se ptát: Když oslabíme imu-
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Inovovaná receptura
se stahujícím účinkem

nitní systém jako celek lapáliemi pocházejícími
z dutiny ústní, bude mít dost času i energie, aby
se plně zmobilizoval proti neznámému vetřelci?

„ Využití betaglukanu má
prokazatelný pozitivní
dopad na naši celkovou
odolnost.”
Kdybychom na tuto otázku uměli erudovaně
odpovědět, udělali bychom to. Jenže v rámci objektivity musíme přiznat, že ani kapacity v oboru
nejsou zcela zajedno. Nicméně dutina ústní je
záležitost, kterou rozhodně nemůžeme z imunitního hlediska podceňovat. Považte, že nejvíce
patogenů nemáme na zubech a dásních, nýbrž
na jazyku. A kdo se pravidelně zajímá o bakterie

jazyka, když přece moderní je mít dokonale vybělený chrup? Proto doporučujeme nejen čistit, ale i vyplachovat a kloktat, v tyto dny klidně
až k hranici posedlosti. Existuje chytré řešení,
které spojuje eliminaci zánětlivých ložisek v dutině ústní s pozitivním přímým dopadem na naši
celkovou odolnost. Tím je využití betaglukanu
v dentální hygieně. Na českém trhu existuje zatím jen jedna taková ucelená řada pro ošetření
dutiny ústní, navíc kompletně vyvinutá a vyrobená v ČR! Betaglukan zde v synergickém efektu s dalšími složkami, jako jsou bylinné silice, alantoin a xylitol, dokáže účinně potlačit i vyhojit
zánětlivá ložiska a zabránit tak šíření patogenů
přes krevní řečiště do vzdálených orgánů. Výše
zmíněné složky mají navíc selektivní účinek, tedy
tu žádoucí ústní zoo (především laktobacily)

zanechávají beze změn a patogeny potlačují. Že
je tam navíc pro výrazný stahující účinek ještě
laktát hlinitý? To už je jen třešnička na hodně
dobrém dortu. Zubní pasta a ústní voda s betaglukany by podle našeho názoru měla být
v tyto dny první volbou odpovědného člověka.
Po každém jídle, po každé společenské interakci,
po probuzení i před spaním prostě tuto vstupní
bránu pečlivě ošetřit a důkladně vypláchnout
glukanovými prostředky. To je to nejmenší
a zároveň maximálně důležité, co pro sebe
můžeme navíc udělat.
Richard Sklář
s využitím podkladů PharmDr. Milana Krajíčka
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PŘIROZENÉ KRÁSE
je nutno jít naproti
MUDr. Silvie Rafčíková, MBA
Kdo by netoužil po věčném mládí, nebo alespoň po mladistvém vzhledu, který z fyzického
věku ubírá viditelnou část? Jakýmsi vnějším znakem onoho mládí – alespoň pro většinu
z nás – je na první pohled pokožka obličeje, dekolt a stav kůže na rukou. Během několika vteřin si zpravidla jsme schopni udělat dost přesný obrázek o tom, kolik let může mít
i člověk naprosto neznámý. A i onen neznámý podobně, vědomě nebo podvědomě, zkoumá nás samotné. Stěžejní úlohu v tomto zkoumání hraje vzhled pokožky. Její odstín,
povrchové struktury, pružnost, eventuálně defekty. Pro správné uchopení a zacílení péče
o pokožku je nutno mít alespoň základní povědomí o tom, jak celý kožní systém funguje.
To, co nazýváme kůže, je důmyslný vnější obal
těla, chránící naše orgány, svaly a další před
vnějším prostředím (viry a bakterie). Kůže
samotná je orgán, v našem těle ten největší.
Je citlivá na teplo a tlak, udržuje naše vodní
hospodářství, dýchá. Ne nadarmo se jí říká
třetí plíce. V základu se skládá ze tří vrstev –
pokožka, škára a nejhlubší vrstva subcutis.
Právě ona třetí vrstva, tvořená především
tukem, je odpovědná za „kontury“ člověka.
Za vizáž a vzhled nicméně odpovídá škára,
kde se mimo jiné nacházejí struktury – buňky
zvané fibroblasty. Jsou to jakési „továrny“,
ve kterých se tvoří zejména vláknité bílkoviny (kolagen a elastin) a mezibuněčná hmota
tvořená hlavně často skloňovanou kyselinou
hyaluronovou. Tyto látky udržují tonus pleti.
Věkem a opakovaným opalováním se kolagenní a elastická vlákna začnou lámat a kyseliny
hyaluronové začne ubývat. V těchto místech
nemá pleť co podpírat a začínají vznikat
prohlubně, kterým říkáme vrásky.
Teď jsme u jádra problému. Po dosažení přibližně 25 let začne produkce vlastního kolagenu klesat. Zpočátku tento proces není nijak
viditelný, nicméně skrytě probíhá a je to zcela
přirozená, fyziologická záležitost organismu.
Kolem 30. – 35. roku věku už bývá úbytek kolagenu patrný, první vrásky jsou zřetelné. My
už víme, že pokud si přejeme proces ubývání
vlastního kolagenu zpomalit, měli bychom

svoje doposud funkční fibroblasty vybídnout
k větší produkci. V tomto směru se osvědčily
takzvané kolagenové peptidy, které dohromady s dalšími přísadami (například kyselinou
hyaluronovou, vitaminy C a E), technologicky
zpracovanými do celku, dokáží fibroblasty
vhodně stimulovat. Stačí spolknout tabletku
nebo vypít nápoj s těmito pomocníky. Je to
jednoduché a může to udělat každý.

„ Pro získání mladistvého
vzhledu je vhodné užívat
kolagenové peptidy
kontiuálně.”
Co si ale musíme uvědomit, je skutečnost, že
první drobné výsledky stimulace jsou patrné
nejdříve po 28 dnech (cyklus obnovování
kožních buněk v pokožce). Jestli preparát umí
to, co na obalu slibuje výrobce, se nicméně
dozvíme po třech až šesti měsících trvalého
užívání. Nejde ani tak o to, že bychom se
měli takzvaně přes noc vzhledově vrátit do
bezstarostného mládí, jde o to, že se stárnutí
pleti viditelně zpomalí. A toho si po nějakém
čase samozřejmě všimne i okolí. Dobrá zpráva je, že externí kolagenové peptidy bývají už
výrobcem naporcovány na denní dávku, takže
není třeba nic dalšího řešit. Pro získání efektu
mladistvého vzhledu je vhodné kolagenové

S kyselinou hyaluronovou,
vitaminem C a bylinnými
extrakty pro lepší a rychlejší
účinky

peptidy užívat kontinuálně. Není to o tom, že
by si člověk na dva měsíce udělal omlazovací
kúru a pak čekal, že efekt bude setrvačností
pokračovat. Kolagenové peptidy nejsou plastická operace. Je to druh vnitřní výživy kůže.
Tady bych chtěla zdůraznit, že jde o výživu
kůže jako celku. Vnitřně užívaným přípravkům
nelze říct, že si přejete omladit jen obličej.
Takže když už dojde ke zlepšení, tak kompletně celé kůže, včetně dalších kožních struktur
– nehtů a vlasů (takzvaná kožní adnexa). To je
takový pozitivní vedlejší efekt.
Ovšem pozor, jedno úskalí přece jen existuje.
A tím je sluníčko. Sluneční záření, respektive
fotoexpozice přímými slunečními paprsky,
má za následek rychlejší stárnutí kůže. Každý
jsme jiný, ale v kontextu by mohlo platit, že
soustavné opalování dokáže negovat předchozí terapii pomocí kolagenových peptidů.
Člověk sice ze čtrnáctidenní opalovací dovolené přijede odpočinutý a nabitý energií, ale
zároveň jeho kůže zestárne ne o čtrnáct dní
ale o čtrnáct měsíců. Takže pokud si přejeme
ze vzhledu ubrat pár let, pak je dobré chovat
se jako pravý aristokrat a chránit se důsledně
před přímým slunečním zářením.
V titulku článku jsem uvedla, že přirozené
kráse je nutno jít naproti. Existuje pár faktorů, které v tomto směru musíme brát v úvahu. V prvé řadě je to genetika. To, co se dědí
v genech po rodičích a předcích, se nedá
ničím ošálit. Musíme to jen respektovat a doplnit dodržováním zdravého pobytu na slunci, aby nám kůže předčasně nezestárla. Pak
je tady výživa pleti zevnitř i vně. Obě strany
mince jsou důležité a obě je nutno racionálně zapojit. Čím jsme starší, tím náročnější
buďme, naše pleť a její zdravý mladistvý
vzhled je odměnou za celé úsilí.

S přidanými bylinnými
extrakty pro rychlejší
a trvalejší účinek

LÉKÁRNA | Klouby

Naše klouby jsou prostředkem k tomu, abychom se vůbec mohli hýbat. Jsou složité,
metabolismus v nich probíhá pomalu,
dlouho regenerují. Když nebolí, vůbec
o nich nevíme, ale běda, když začnou
zlobit. Pak je to život obtěžující záležitost, kterou často řešíme pomocí léků
proti bolesti, aniž bychom si uvědomovali, že problém, který bolest signalizuje,
přetrvává a stav se zhoršuje. Až 60 procent
mých pacientů přichází vesměs pozdě, když
už diagnóza ukazuje na artrózu třetího či čtvrtého stupně a tady bohužel pomáhá jen invazivní zákrok.

MUDr. René Boglevský
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Pro mnoho lidí bude překvapením, když řeknu,
že to nejlepší, co pro své klouby můžeme udělat,
je pěstovat pestré druhy rekreačních sportů
od nejútlejšího mládí. Záměrně říkám rekreační
sporty, protože vrcholová zátěž je pro klouby úplně o něčem jiném. Je doslova nutné si
vypěstovat pohybové návyky a brát pohyb jako
přirozenou součást života. Kloubní výživa se
totiž urychluje a děje právě pohybem a živiny
do chrupavky přecházejí z nitrokloubní tekutiny. Chrupavka je pružná a chová se zároveň
jako houba. Při zátěži se stlačí, a během fáze
relaxace zase nabude původní tloušťku stěny.
Takovéto cyklické pumpování umožňuje dostat do chrupavky nezbytné živiny. Pravidelná fyziologická zátěž kloubů vede ruku v ruce
i s přiměřeným zesílením svalstva a tkání, které
kloub udržují v přirozené poloze (kloubní stabilita). Je alarmující, že mnoho dnešních dětí nemá
odkud získat základní pohybové návyky! Školní
tělocvik dvě hodiny týdně nic neřeší, chce to
zapojit i rodinné vazby, jinak se v pozdějším věku
zákonitě ozvou kloubní problémy. Důležité je
vědět, že když se chrupavka věkem, zátěží nebo
nemocí (dna) opotřebí, tak žádná nová už nikdy
nedoroste.
Výživa pro klouby také hraje významnou roli. Je
důležitá zejména tehdy, když klouby takzvaně
nebolí, nezlobí. Výživa je spolu s pohybem dobrá prevence před kloubními problémy, ať už se
jedná o skladbu přirozené stravy, nebo jde o specializované potravinové doplňky na bázi hydrolyzovaného kolagenu. Ideální je rozumná kombinace obého. Cílem je dostat do krve správné
živiny, protože víme, že nitrokloubní (synoviální)
tekutina je tvořena ultrafiltrátem krevní plazmy,
navíc obohaceným o mukopolysacharidy produkované buňkami kloubní výstelky. O zabezpečení
prostupu (difuze) živin do kloubní chrupavky se
postará výše zmíněný pravidelný pohyb. To vše
je jakýsi jednoduchý ideální stav, který splňuje
chondroprotektivní funkci (chrání chrupavku
před opotřebením). Na tomto místě musím
zdůraznit, že pro klouby je mnohem lepší každý
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den půlhodina přiměřené pohybové aktivity (do
zpocení), než se jednou týdně unavit k smrti a po
zbytek týdne se z toho pomalu dostávat.
Ze své praxe jsem zjistil, že statisticky významná
je pro klouby hranice přibližně 45 let. To zcela
přirozeně dochází k podstatnému zpomalování
metabolismu, včetně toho kloubního. Zpomalení celkového metabolismu vede k tomu, že
začínáme přibírat na hmotnosti a zároveň ztrácet
aktivní svalovou hmotu, i když se stravujeme
pořád stejně. Klouby na tyto změny reagují. Začínají pobolívat, skřípat. Pro mnoho lidí je to signál,
že je nutno přehodnotit dosavadní způsob života a začít se sebou něco dělat. Nakoupí si tenisky, funkční prádlo, chytré hodinky a v nejlepší
víře zpravidla udělají to nejjednodušší, co udělat
můžou. Začnou běhat. Jenže předchozí roky
bez pohybu nepřipravenému aparátu udělají medvědí službu. Už ani nevím, kolikrát jsem
slyšel vyčítavou otázku: „Pane doktore, vždyť já
přece běhám...?“ Samozřejmě, že ve středním
a vyšším věku je nutné držet tělesnou hmotnost
pod kontrolou už nejen kvůli kloubům, nicméně
je stejně tak důležité začít s pohybem opatrně,
zejména pokud tato stránka životosprávy byla
předtím zanedbávána. Nic neuspěchat, nechat
pohybovému aparátu čas, aby se postupně
adaptoval. Ideální je plavání, cyklistika, obyčejná chůze nebo golf, v zimě běžky a přiměřené
posilování pod dohledem zkušeného trenéra.
Rozhodně v tomhle věku z hlediska kloubního
zdraví nedoporučuji sporty, kde je nutno kombinovat rychlé změny rychlosti a směru.
Pamatujme, že preventivní vyšetření jsou důležitá
i pro klouby. Obvodní lékař na preventivce
rutinně dělá odběry krve, moči, změří krevní tlak
i EKG. Na základě výsledků pak vypisuje žádanky
ke specialistům. Podle mých zjištění se na klouby
v tomto směru tak trochu zapomíná. Jejich stav
není přímo život ohrožující. Přitom stačí málo.
Zmínit se při prohlídce, že bolí rameno, kotník,
loket nebo koleno. Podle rentgenu nebo CT
jsme pak schopni s předstihem určit přesnou
diagnózu a navrhnout účinné terpeutické postupy. V mnoha případech bychom se dokázali
vyhnout i operacím, jen kdyby se přišlo včas.
MUDr. René Boglevský
Promoce na LF Univerzity Palackého v Olomouci roku 1993
Od roku 1993 sekundární lékař Ortopedického oddělení
Městské nemocnice Ostrava
Atestace I. stupně v roce 1996, atestace II. stupně v roce
2002
Licence České lékařské komory od roku 2000
2007–2012 zástupce primáře Ortopedického oddělení
Městské nemocnice Ostrava
Od roku 2012 lékař Ortopedicko-traumatologického oddělení nemocnice v Novém Jičíně
Člen odborných společností doma i v zahraničí: ČSOT, SSTA,
AGA, ESSKA
Sportovní lékař – spolupráce s FC Baník Ostrava, FC Opava,
FC Vítkovice, karate Ostrava
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Natur Collagen Expert
Mobility 30 sáčků

Naše tipy

český prémiový přípravek na klouby s vysokým
obsahem kolagenu a bylinnými extrakty

Doplněk stravy | 15.901.

na vánoční překvapení

Doplněk stravy | 15.900.

Natur Collagen Expert
Beauty 30 sáčků

Rugard Beauty Liquid
28 ampulí

Doplněk stravy | 80.001.

český prémiový přípravek pro zpevnění
pokožky s vysokým obsahem kolagenu,
bylinnými extrakty, vitaminy a kyselinou
hyaluronovou

Dárkové balení
Švédské kapky
500 ml
sirup 250 ml

Nippes Solingen
7dílná sada, zlatá

Nippes Solingen
5dílná sada, zlatá

86.300.

Doplňky stravy | 98.6161

ZDARMA

86.299.

08

LÉKÁRNA | Vánoce

Akční balení 1 + 1
Glucadent ústní voda
při parodontóze

09

Rugard Vitaminový
krém 100 ml
+ Zubní prášek
Glucadent aktiv

+ Zubní pasta
Glucadent aktiv

ZDARMA

98.6145

98.6208

Akční balení 1 + 1
Glucadent zubní pasta
při parodontóze

ZDARMA

98.6202

+ Rugard
balzám na rty

ZDARMA

Dárkové balení Rugard
vitaminový krém 50 ml
Rugard
vitaminový krém

Krém na ruce

Dárkové balení
Sirup na dýchací
cesty 200 ml

98.6147

ZDARMA

Nippes Solingen
7dílná sada, zlatá

ČESKÉ
PONOŽKY

JAKO DÁREK

86.297.

86.298.

Nippes Solingen
6dílná sada, stříbrná

Doplněk stravy | 98.6203

Nákupní taška

98.6102

ZDARMA
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Tráví vám
dobře?
Richard Sklář

Kdysi jsme ve školní jídelně měli na zdi velký nápis: KLIDNÉ STOLOVÁNÍ – ZDRAVÉ ZAŽÍVÁNÍ.
Nikdo neřešil, že když se v danou dobu do
jídelny nahrne prakticky celý ústav, klidné
stolování se stane jen nenaplněným zbožným
přáním. Tím pádem bere za své i proklamované zdravé zažívání. Jenže o to vlastně ani
tak nešlo. Důraz byl kladen na nasycení žaludků věčně hladových studentů, což se dařilo.
Co na tom, že následující vyučovací hodiny se
jednoznačně nesly v duchu kolektivní postdigestivní otupělosti, zejména tedy osazenstva
v lavicích zadních řad...

Studentský žaludek, střeva i další orgány podílející se
na trávicích procesech jak známo snesou téměř všechno. „Zařízení“ jsou mladá a vesměs zdravá, ještě neopotřebovaná dlouholetým nočním pleněním ledničky
prefabrikovanou denaturovanou stravou s množstvím
různých éček, divokými pátečními večery pod vlivem
ohnivé vody, množstvím léčiv, pracovními či existenčními stresy. My starší už o tom víme své, jenže
jakákoli naše zkušenost je nepřenostitelná, ta se musí
získat na vlastní kůži. A tak víme, co dělat při pálení
žáhy, během kocoviny, při žaludečních vředech, při nadýmání, při jaterních obtížích a žlučníkových křečích.
Nebo si alespoň myslíme, že to víme a marně doufáme,
že k nám někdo mladší přijde pro radu.
Co všechno ono trávení zahrnuje? Veškerá jídla přijímaná a zpracovávaná ústy, žaludkem a střevy jsou
potrava. Potrava je složena z živin, tekutin, minerálů
a vitaminů. Jednotlivé živiny (cukry, tuky a bílkoviny)
jsou v organizmu využity jako stavební a energetický
materiál. Proces trávení je nutný k tomu, aby veškeré
tyto látky, obvykle přijímané v podobě složitých organických látek, mohly být rozloženy, rozštěpeny
a následně metabolizovány. Samotný metabolismus
(přeměna a osvojení živin) je proces extrémně složitý.
Jeho celková efektivita se ale bohužel s přibývajícími
lety nenápadně, leč zákonitě snižuje. Čím jsme se
mohli dovolit přecpat ve dvaceti, to nám po padesátce
tráví rozhodně pomaleji a většinou způsobuje i nejrůznější potíže. Slovy klasika: krajíc chleba s máslem
věkem zdvojnásobí svou energetickou hodnotu.
Zásadní otázka tedy zní: „A dá se s tím vůbec něco
dělat?“
Dobrá zpráva je, že ano. V prvé řadě je na místě životospráva, obezřetnost a umírněnost v jídle a ruku v ruce
také přírodní bylinná lékárna. Bylinek podporujících
sekreci žaludečních šťáv i trávicích enzymů je celá
řada. Většinou jsou nejúčinnější v synergických kombinacích. Důležité je vědět, že v případě bylinných
kompozic je celek víc než prostý součet jeho částí. A je
veleumění je vyladit tak, aby vše vykazovalo kýžený
farmakodynamický efekt. Že mnohé receptury pak
bývají pod kuratelou přísně střeženého výrobního
tajemství, je nasnadě. Níže uvedené produkty už mají
všechno vymyšleno a vyladěno, stačí je jen s důvěrou
požívat, aniž by jeden musel být odborníkem na herbamedicínu.
Švédský čaj, familiérně nazývaný též fernet bez alkoholu, je pro oblast digesce jednoznačným vítězem

v porovnání cena/výkon. Každý jeho šálek působí na
celou naši trávicí soustavu podobně jako zkušený dirigent na symfonický orchestr. Umí rozpoznat pozdní
nástupy i falešné tóny a s celým ansámblem zkouší tak
dlouho, až je výsledek dokonalý. Autority doporučují Švédský čaj popíjet dvakrát denně po jídle alespoň
jeden kalendářní měsíc, pak týden vynechat a cyklus
může být opakován. Lze přisladit trochou medu nebo
cukru.
Naturprodukt Žaludeční kapky jsou první volba
v případě subjektivní těžkosti na žaludku bezprostředně po jídle. Přináší podstatnou úlevu bez rizika
vzniku rezistence. To ocení zejména ti, kteří musejí
vzápětí podávat duševní výkony nebo si jen přejí mít
v žaludku jako v uklizeném pokojíčku. Kapky fungují
přesně v doporučeném množství.
Naturprodukt Švédské kapky jsou inovativním
počinem poslední doby. Dokazují, že i původní receptura může být zkušeným tvůrcem povznesena na
vyšší level, který pozitivně zasahuje do metabolických
dějů. V dlouhodobém horizontu lze od Švédských
kapek očekávat nejen zlepšení samotného trávení,
ale také zvýšení mnoha ukazatelů kvality života od
hybnosti a flexibility přes vitalitu až k vyšší celkové
odolnosti. Švédské kapky jsou podobně jako již
zmíněné Žaludeční kapky vyrobeny z účinné směsi
bylin vyluhovaných v 60procentní jablečné pálence
z organického hospodářství. Výsledný produkt obsahuje 40 procent alkoholu a je přiměřeně hořký, ostatně jako každá správná medicína. Užívá se polovina
kávové lžičky 2krát až 3krát denně, ideálně v roztoku
s ovocným džusem nebo lze jen rozmíchat ve sklence
vody. K dostání jsou v lékárnách v balení 100 ml, 250
ml nebo 500 ml.

Léčivé
síly

ze zelené
lékárny

Mnoho z toho, co denně konzumujeme, má léčivý účinek. Pektin v jablku podporuje činnost střeva a snižuje hladinu cholesterolu, káva zvyšuje schopnost koncentrace, tymián nasazujeme při
kašli a nachlazení, křen má antibakteriální účinky. Fytoterapie (léčba léčivými bylinami) nabízí
alternativní způsoby uzdravování a může rovněž mírnit nežádoucí účinky léčby chemickými látkami. Zároveň patří mezi nejstarší terapeutické formy medicíny.

Vědění, které se dříve předávalo z generace na
generaci v objemných ručně psaných knihách
o léčení, které požívaly stejné úcty jako domácí
bible, upadlo ve většině případů v zapomnění.
Z tohoto vývoje profitovaly lékárny, které začaly
samy vyrábět mnohé rostlinné přípravky. Staré
lékárenské knihy psané nejčastěji latinským
jazykem, ukrývají mnohé zajímavé recepty.
Uvádějí celou řadu léčivých bylin, z nichž některé jsou dnes již téměř neznámé. Pokud bychom si položili otázku, zdali tyto rostlinné
přípravky mohou mírnit symptomy a přispívat
k uzdravení, museli bychom odpovědět, že ano.
Obsahují farmakologicky účinné substance,
které podobně jako syntetická léčiva vstupují
do průběhu onemocnění.
Zpravidla jsou velmi dobře snášeny a nemají
vedlejší nežádoucí účinky. Kdo by si ale myslel,
že vedlejší účinky rostlinných přípravků jsou
vyloučeny, ten se mýlí. Velké uplatnění mají
u akutních, krátce trvajících potíží, jako je nachlazení nebo žaludečně-střevní obtíže, nespavost, lehký psychický diskomfort či problémy
močových cest. I v oblasti zevního použití se
léčivé přípravky výrazně uplatňují v podobě
mastí, krémů i gelů.
Aktuální věda a tradiční vědění našich předků kráčejí ruku v ruce v bylinných produktech
společnosti Naturprodukt. Inspirováni starými
lékárenskými knihami a vyzbrojeni novými
poznatky o léčivých rostlinách pustili jsme se
do vytvoření řady receptur pro dýchací cesty.
Byli jsme úspěšní, tři produkty Česká pediatrická společnost povolila podávat jako naprosto bezpečné i pro děti od 1 roku. Uznání
se dostává také švédské řadě, žaludečním kapkám, echinaceovým kapkám a pastilkám a produktům s obsahem zázvoru a šalvěje.

A tak sirupy, kapky, balzámy, bylinné směsi a
pastilky vstoupily do našich lékáren, kde je
dovoleno prodávat pouze bezpečné rostlinné
přípravky, které odpovídají právním normám,
předpisům a nařízením, a které jsou řádně
oznamovány a registrovány.
Mnoho úsilí, studia, vědění je vloženo do našich
bylinných přípravků, které berou dnes a denně
do rukou lékárníci i jejich pacienti. Naše tělo má
schopnost samoléčení a my jej v tom můžeme
podpořit vhodnými produkty.
RNDr. Eva Holubová

LÉKÁRNA | Zelená lékárna
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LÉKÁRNA | Dary z přírody

LÉKÁRNÍK O PRODUKTECH

pro děti

Přípravky pro děti ve formě doplňků stravy
musí splňovat striktní kritéria. Jde o účinnost, bezpečnost a s tím související čistotu produktu. Pokud se navíc jedná o sirupy,
důležitou roli hraje i jejich chuťová složka.
Doplňky stravy jsou u nás přístupné a dostupné pro děti od tří let. Pokud výrobce
uvádí na trh produkt pro děti mladší tří
let, je potřebné předožit veškerou dokumentaci a vzorky produktu České pediatrické společnosti. Když je na balení výrobku
označení pro děti od jednoho roku, pak si
můžete být jisti, že za tímto jednoduchým
tvrzením stojí nejen nadšení a odbornost,
ale také spousta tvrdé práce mnoha lidí,
množství testů, razítek a samozřejmě nemalé množství finančních prostředků. Ale
není se co divit, vždyť jde o zdraví našich
nejmenších!
Od loňského roku máme v sortimentu Naturprodukt Sirup pro dýchací cesty, Naturprodukt Kapky pro děti na dýchací cesty
a Naturprodukt sirup pro dýchací cesty
a klidnou noc, to vše pro děti od jednoho
roku. Chvíli trvalo, než si maminky zvykly, že
pro děti mají vše v jednom. U nás na severní
Moravě je ovzduší sice každým rokem lepší
a lepší, nicméně dědictví let minulých si i nadále vybírá svou daň. Chodí k nám rodiče dětí
trpících například chronickým suchým kašlem
či úpornou rýmou. O dětech astmatických ani
nemluvě. Dnes a denně se snažíme pomoci ze-

jména něčím z přírodní lékárny. A tady jako zázrakem najednou začali vyrábět Sirup i kapky pro
dýchací cesty – obojí určeno dětem od jednoho
roku. Kapky jsou s lahodným malinovým sirupem
a představují alternativu dětem, které vyžadují
menší dávkování. Oba produkty jsou s obsahem
účinné a vyvážené směsi bylin, z nichž bych chtěla vyzdvihnout především plícník lékařský, kdysi
hojně používaný pro horníky se silikózou. Dnes
se plícník zase dostává do popředí zájmu díky
svým komplexním účinkům a zároveň naprosté
bezpečnosti. Sirupy i kapky pro děti na dýchací
cesty od jednoho roku posilují všechny součásti
dýchacího systému.
Pro děti s chronickými dýchacími potížemi je
neocenitelný nový balzám na dýchací cesty.
Sama jsem ho několikrát vyzkoušela. Je velmi
jemný a slouží k uvolnění dýchací soustavy. Protože když jde o kvalitu dechu, je nutno využít
všechny možnosti k nápravě a vnější aplikace je
jedna z cest. Stačí večer delikátně vmasírovat do
kůže na hrudníku (zezadu i zepředu), nechat chvíli vsáknout a teprve pak obléci noční úbor.
Letošní jaro, kdy byly školy zavřené, bylo svým
způsobem výjimečné v tom, že rapidně poklesl
počet dětí s běžnými virovými infekty. Školy byly
uzavřené, ven nikdo nechodil, nikdo nikomu nic
nepředával. Od podzimu je ale situace statisticky
zase v normálu. Ani se nemusím dívat na přesná
data do počítače. Najednou vystřelil prodej
echinaceových kapek, museli jsme doobjednávat. Tady bych chtěla podotknout, že je nutné se

informovat, z jakého druhu echinacei je produkt
vyroben. Nejsilnější imunomodulační efekt mají
kapky z kořene třapatky bledé (latinsky echinacea pallida). Ta je na trhu sice ojedinělá, ale
zato ověřená. Prostě funguje. Nevadí, že je v nich
alkohol, ani děti od tří let to množství v deseti
kapkách nepoznají. Tím spíše, když se rozmíchají
ve sklenici džusu nebo vody. Do školy na denní užívání doporučujeme dětem pastilky z této
echinacei, chutnají výborně.
Mgr. Ester Kváčalová,
Naturlékárna Havířov
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Zákazníci v lékárnách vyzkoušeli
Naturprodukt 60.6. a 60.7.

(Ing. Vávra, Přelouč): Vážení, jsem už v důchodu a stal se ze mě něco jako konzervativní dědek. Tak mi ostatně říká manželka. Nicméně i konzervativní postoj k životu může přinášet něco pozitivního, v mém případě
jde o zdraví. Dlouhá léta se každý podzim zásobuji vitaminem C 1000 značky Additiva. Pracoval jsem kdysi
jistou dobu v Německu a značce zůstávám věrný. Cítím, že tento můj pravidelný podzimní doping organismu
vitaminem C má dopad příznivý – jako nenapravitelný kuřák ani v kalných ránech nekašlu a i ty rýmy mě obcházejí. Tohle céčko je ostatně jediné, co užívám. Vlastně si už ani nepamatuji, jak vypadá můj obvodní lékař.
(redakčně kráceno)

Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

Additiva C 1000 mg

Naturprodukt 92.200.

FitTherapy
(Blažena L., Týn nad Vltavou): Srdečně vás zdravím. Normálně nikam nepíšu, ale teď musím. Mamka mi
nedávno dala na vyzkoušení nové náplasti. Od puberty totiž trpím bolestivou menstruací (bez patologického
nálezu – potvrzeno lékařem). Vlastně jsem se dost děsila pokaždé, když se blížily moje dny. Ty křeče hlavně
v prvních dvou dnech byly takové, že pokud to šlo, schoulila jsem se do klubíčka pod deku a tiše trpěla. Až
když už to bylo opravdu nesnesitelné, vzala jsem si ibalgin. Úlevu představovalo teplo, to jde zařídit doma,
chodit do školy s termoforem je blbost (jsem v posledním ročníku VŠ). Náplasti Fit Therapy na podbřišek mě
příjemně překvapily. Nejsou pod oblečením viditelné a opravdu fungují, i když ještě pořádně nevím jak. Jediná
vada na nich je, že jsem je neobjevila dřív. Jsem ráda, že na ataky bolesti jsem nalezla účinný prostředek, a navíc
bez chemie. Křeče při menses mám sice pořád, ale jsou mnohem mírnější, neobtěžující. Oproti stavům před
tím je to ohromná úleva. Zase během svých dnů docela normálně žiju.

Švédská mast

Naturprodukt 15.708.

(M. Drobilík, Doubrava): Jako bývalý havíř mám tělo docela opotřebené. Občas se ozvou záda (kříže),
nedávno jsem se vzbudil se ztuhlým krkem, o píchání v loktech a kolenou ani nemluvím. Žádná hrůza to není,
ale někdy hledám úlevu a prášky pořád jíst nechci. Manželku trápí skolióza a nedávno mě požádala, abych jí
namazal záda švédskou mastí, ona taky zkouší kde co. Vonělo to hezky, tak jsem se s tím potom taky trochu
natřel. A kupodivu, něco to do sebe mělo. Povolil mi ten sakramentský krk, už zase docela plynule otáčím
hlavou.

Naturprodukt 15.415.

Silymarin imunita
(Věra K., Podivín): Přiznám se, že jarní panika kolem nového viru dosedla i na mne. Jako samoživitelka se mám
co ohánět a nemůžu si dovolit být ani v karanténě. Kamarádka mi doporučila Silymarin s vitaminem D, prý je
to dobré na játra, a tím pádem i na imunitu. Pravdou je, že jsem od jara zhubla dvě kila, což nebylo v plánu, ale
potěšilo. Choroby se mi zatím vyhýbají, ani nachlazení se nedostavilo. Mezitím jsem absolvovala pravidelnou
preventivku a doktorka mě pochválila, že mám určitě dobrou dietu, když výsledky byly lepší než před dvěma lety.

(Alice R., Svitavy): Kvůli rozvodu po téměř třiceti letech manželství jsem se dostala až do stavu, který můj
obvodní lékař diagnostikoval jako chronickou spánkovou deprivaci pod vlivem silného emočního stresu. Tlak
mi během toho nejhoršího období začal lítat nahoru a dolů, dostala jsem recept na prášky na uklidnění i na
spaní. Noci byly sice bez snů, ale vždycky ráno jsem se budila jako zmlácená a přes den jsem byla víceméně
apatická. Dcera mi pak přinesla nějaký nový dvoufázový hořčík, ať vyzkouším, že jí to doporučili v lékárně,
ale prý to chce trpělivost. Moc jsem tomu nedávala šanci, ale po třech týdnech jsem postupně začala zase
normálně spát a dokonce se mi i přestaly třást ruce. Myslím, že ty stavy nervů už asi budu schopna zvládnout,
ale nikomu je nepřeji.

Naturprodukt 15.001.

IQ Mag ráno/večer

www.rodinna-manufaktura.cz
Svými zářivými barvami, svůdnými vůněmi
a nasládlou dužninou jsou plody přírodou stvořeny
k tomu, aby nás sváděly ke konzumaci. Tato
nejjemnější a nejchutnější část rostliny dodává vedle
energie obsažené v cukru našemu tělu celou řadu
důležitých látek. Dle doporučení expertů máme denně
konzumovat ovoce, nejlépe střídat různé druhy.
Všeobecně platí, že vařením se ztrácí část výživové
hodnoty ovoce. Do denního ovocného jídelníčku patří
proto vždy podíl syrových plodů.
Domácí ovocné sirupy vyráběné Rodinnou manufakturou společnosti Naturprodukt se vyrábějí
z ovoce bez použití chemických konzervačních látek,
barviv a aromat. I přes tepelnou úpravu v sobě nesou
část přírodou vytvořených látek, které vykazují pozitivní vliv na lidské tělo.
Borůvka – nenápadné plody s pozoruhodnými vlastnostmi.
Jsou vhodné při opakovaných infekcích močových cest,
neboť mají pozoruhodné antibiotické a antiseptické
účinky. Oproti antibiotikům mají dvě významné výhody:
· Zabraňují přilnutí bakterií k buňkám sliznice
močových cest.
· Nikdy nevyvolávají bakteriální rezistenci.
Obsahují kyselinu chinovou, která zabraňuje tvorbě
fosfátových kamenů v ledvinách.
Zastavují infekční průjmy svým obsahem taninů
a antibakteriálně účinných látek.
Antokyaniny borůvek chrání stěnu žilní. Doporučují
se při otocích dolních končetin, křečových žilách,
hemoroidech, bércových vředech a zánětu žil. Krom toho
regenerují sítnici a zlepšují ostrost vidění.
Jahoda – ovoce s největším antioxidačním účinkem.
Jsou efektivním prostředkem v prevenci arteriosklerózy.
Do svého jídelníčku je zařazují ti, kteří prodělali infarkt
myokardu, mají anginu pectoris, poruchy prokrvení
mozku nebo dolních končetin.
Jahody působí diureticky, mají alkalizující účinek,
podporují vylučování kyseliny močové. Doporučují se
při dně a dnové artritidě. Jsou bohaté na rozpustnou
vlákninu. Snižují překrvení žil a jsou proto užitečné při
hemoroidech, chronické hepatitidě a cirhóze jater.
Směs lesního ovoce – jedna z top 10 rostlinných potravin.
Čerstvé nebo zmražené obsahují velké množství
rostlinných polyfenolů, které účinkují proti nádorovému
onemocnění, neboť blokují angiogenezu (tvorbu nových
artérií v nádoru) a urychlují apoptózu (programovanou
buněčnou smrt).
Polyfenoly činí kmenové nádorové buňky citlivými na
ozařování a chemoterapii. To je velmi důležité, neboť
dosud nemáme účinná léčiva proti kmenovým buňkám
nádorů.

Citron – pročišťuje a regeneruje krev.
Citronová šťáva zlepšuje vstřebávání železa ve střevech
a snižuje hustotu krve, čímž chrání tělo před vznikem
trombózy.
Hesperidin a ostatní flavonoidy posilují stěnu kapilár,
zlepšují pružnost cév a snižují tvorbu krevních sraženin.
Konzumace se doporučuje také při arterioskleróze.
Při nadbytku kyseliny močové pomáhají citrony jejímu
vylučování z těla a brání tak vzniku dny a dnové artritidy.
Citronová kůra je velmi účinná při rozpouštění
ledvinových kamenů, zejména pokud jsou tvořeny
solemi kyseliny močové. Ve slupce přítomný D-limonén,
aromatický terpen, má schopnost neutralizovat některé
karcinogeny. Pro obsah vitaminu C a fytochemikálií
zlepšují citrony činnost imunitního systému.
Meruňky – dávají očím jiskru a krásu.
Nejdůležitější složkou meruněk je betakaroten, který
udržuje dobrý stav zraku a dává očím jiskru a krásu,
což je projevem dobrého zdraví. Meruňky jsou vhodné
v případě suchých spojivek, při svědění, ztrátě ostrosti
vidění v důsledku atrofie čoček a při šerosleposti.
Zvyšují odolnost proti infekcím, jsou vhodné při ekzémech.
Obsahují vysoké hodnoty stopových prvků, jako jsou
mangan, fluor, kobalt a bor. Udržují rovnováhu v nervové
soustavě, doporučují se u malátnosti, nervozity, depresí.
Pomeranč – mnohem více než jen vitamin C.
Kromě vitaminu C obsahuje pomeranč kolem 170 dalších
chemických látek, takzvaných fotochemikálií. Z vitaminů
jsou to B1, B2, kyselina listová, karotenoidy, dále pak
draslík, vápník, železo a hořčík.
Při nachlazeních a chřipkových onemocněních vitamin
C z pomerančů zkracuje dobu nemoci a zmírňuje její
příznaky, zpomaluje postup virů v buňkách, zvyšuje
tvorbu interferonu.
Pravidelná konzumace má vliv na snižování hladiny
cholesterolu, krevního tlaku, rizika vzniku arteriosklerózy, trombózy a srdečních onemocnění.
Maliny – nádorové buňky je nemají rády.
Vysoký obsah vlákninyv těchto malých plodech podporuje
trávení. Jsou rovněž bohaté na vitaminy skupiny B
a vitamin C. Vysoký obsah minerálů je činí dobrým
zdrojem vápníku, hořčíku, železa, draslíku a manganu.
Polyfenoly, které jsou v nich obsaženy ve velkém
množství, brzdí rozvoj nádorových onemocnění.
Sirup podávaný v horkém čaji snižuje horečku a klinická
studie z roku 2011 prokázala, že osoby, které často
jedí maliny, mají o 40 procent snížené riziko vzniku
Parkinsonovy nemoci. Studie trvala 22 let a účastnilo se
jí 150 tisíc osob.
Ostružiny – tajný tip proti chrapotu.
Ohřátá ostružinová šťáva dokáže zahnat nejen počínající
nachlazení, ale je také osvědčeným prostředkem proti
chrapotu. Operní pěvci, řečníci a učitelé užívají tuto šťávu

k péči o svůj namáhaný hlas. Vysoký obsah flavonoidů
a vitaminů posiluje imunitní systém.
Rovněž je ceněn protiprůjmový a stahující účinek na
sliznici dutiny ústní. Za tyto účinky jsou odpovědné
třísloviny.
Švestka – projímadlo, které chrání střeva.
Švestky obsahují nevýživné látky, které mají projímavý
účinek. V nich obsažená rostlinná vláknina je rozpustná
a převládá v ní pektin. To je komplexní sacharid,
který ve střevech absorbuje vodu a urychluje jejich
pohyb. Pohlcuje také cholesterol a žlučové soli. Švestky
pročišťují, detoxikují a jsou vhodné při vysoké hladině
kyseliny močové.
Protože se opakovaně potvrdilo, že rozpustná vláknina
v některých potravinách chrání organismus proti
karcinomu tlustého střeva, je konzumace švestek vhodným preventivním prostředkem pro všechny ohrožené.
Rakytník – super šampion vitaminu C.
Obsah vitaminu C je v plodech rakytníku 10krát vyšší
než v citrusových plodech. Rovněž co se obsahu betakarotenu týká, neudrží s ním krok žádná mrkev. Drobné
plody obsahují také všechny vitaminy skupiny B, vitamin
E, fytoestrogeny, flavonoidy, biogenní aminy (tkáňové
hormony) a minerální látky, jako jsou vápník, hořčík,
zinek, měď, kobalt a železo.
Plody podporují krevní oběh, zastavují krvácení,
snižují hladinu cholesterolu a působí preventivně proti
arterioskleróze. Posilují výkonnost a brzdí zánětlivé
reakce.
Těhotné a kojící ženy, děti, pubertální mládež, kuřáci
a lidé nadměrně konzumující alkohol by měli zařadit
šťávu z rakytníku do svého každodenního jídelníčku.
Zázvor – zázračný žlutý kořen.
Zázvor je nejen vysloveně zdravý, ale i chutný a má četné
pozitivní účinky na lidské tělo.
Ostře chutnající gingeroly v zázvoru mírní bolesti a záněty
a rozpouštějí hleny. Zázvor podporuje chuť k jídlu a brání
nevolnosti a zvracení, osvědčil se při bolestech hlavy
a migréně. U diabetiků snižuje hladinu cukru, mírní také
kašel a zánětlivé stavy dýchací soustavy.
Šípek – zdravý zimní plod, který to má prostě v sobě.
V syrovém stavu jsou plody divoké růže nepoživatelné.
Prášek ze šípků má výrazné protizánětlivé účinky
a pomáhá zlepšit pohyblivost pacientům s artrózou.
Mírní také při tomto onemocnění typické bolesti kloubů.
Vykazuje rovněž močopudné a projímavé účinky.
K důležitým obsaženým látkám patří vitaminy C, B1, B2
a K, niacin a lykopen.
Zajímavým se stal lykopen navázaný na červené barvivo
plodů poté, co se zjistilo, že působí preventivně proti
srdečnímu infarktu a nádorovým onemocněním.
RNDr. Eva Holubová
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Bübchen
Ochranný krém
do každého počasí
Ochranný krém na jemnou a suchou
dětskou pokožku s obsahem karité
oleje, jojobového oleje, vitaminu E
a panthenolu. Dodává pokožce
potřebnou hydrataci a zamezuje
jejímu vysoušení v každém ročním
období.

P R É M I O V É KO L A G E N O V É P RO D U K T Y
S J E D I N E Č N ÝM S LO Ž E N Í M
Vysoký obsah kolagenových peptidů v jedné dávce s vitaminy
a bylinnými extrakty pro rychlejší a trvalejší efekt
PODPORUJE RŮST
CHRUPAVKY A STIMULUJE
FIBROBLASTY

PELYNĚK, PŘESLIČKA A BŘÍZA
BĚLOKORÁ PŘISPÍVAJÍ
K NORMÁLNÍMU STAVU KLOUBŮ

KOZINEC BLANITÝ
NAPOMÁHÁ NORMÁLNÍ
POHYBLIVOSTI KLOUBŮ

Natur Collagen Expert BEAUTY, 30 sáčků

Natur Collagen Expert MOBILITY, 30 sáčků

Bílkoviny kolagenu působí na extracelulární matrix v hlubších
vrstvách pokožky. Tam stimulují tvorbu kolagenu, elastinu
a fibrilinu. Studie prokázaly, že dochází k podpoře tvorby
fibroblastů, kyseliny hyaluronové, versicanu a decorinu.
Zlepšuje se tak elasticita a hydratace pokožky a nastupuje zřetelná
redukce vrásek.

Lidská kostra má svá slabá místa. Především tam se projevují
následky celoživotního zatížení a přetížení, od vadného držení těla
přes nedostatek pohybu až k permanentnímu svalovému napětí.

Vitamin E brání vzniku enzymu kolagenázy, a tím stabilizuje
kolagen, elastin a keratin. Vitamin C přispívá k normální syntéze
kolagenu. Řepík lékařský, zběhovec plazivý a jírovec maďal
přispívají k normálnímu stavu pokožky.

Kolagenové peptidy podporují chrupavčitou tkáň a stimulují
fibroblasty. Pelyněk estragon, přeslička rolní a bříza bělokorá
přispívají k normálnímu stavu kloubů. Kozinec blanitý napomáhá
normální pohyblivosti kloubů.

Kostem, vazům, chrupavkám a svalům dává ale zabrat i zcela
normální proces stárnutí. Plíživé opotřebení se časem prohlubuje
a mnohdy znemožní normální pohyb.

1 BALENÍ

na celý měsíc
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