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EDITORIAL
zajisté jste si všimli,
že my lidé snášíme
krize a rány osudu
různě.
Resilience,
jistá forma psychické
odolnosti
a houževnatosti, se
dá dobře trénovat.
A vůbec není ojedinělým jevem, většina
lidí prožije úder osudu, aniž by psychicky
onemocněli, a tak se vytvoří resilientní
osobnost.

Zatímco výzkum psychické houževnatosti se ve své rané fázi zabýval těžkými
krizemi, aktuální věda se zabývá v přibývající míře permanentním tlakem všedního dne. Vlivem trvalého stresu můžeme
onemocnět, ale schopnost se stresem
zacházet je dynamickým procesem
a žádnou trvalou vlastností. Člověk může
velmi dobře zvládat stres pracovní, ale
jakmile se stresová situace vyskytne
v soukromém životě, je zcela vedle. Také
v každé životní fázi zvládáme zátěžové
situace jinak.

Ať krásné převažuje v našich životech.
Příliš často se soustřeďujeme na to, co
se nedaří. Pozitivní emoce nás posilují,
je důležité vidět i to, co klape a vyvíjí se
dobře. Veďte si deník a každý den si do
něj zapište okamžik, který byl pro vás
krásný.
Posilujte své tělo. Zdravé tělo dokáže
se stresem lépe zacházet. Dbejte na
zdravou výživu a dostatečný spánek.
Po stresových fázích je potřebné vytvořit prostor pro odpočinek, aby hladina
stresových hormonů poklesla.
Uvolnění a rovnováhu pomůže obnovit
také hořčík, minerál vnitřního klidu v produktech IQ MAG. Posílí ochranný štít naší
duše.

Staňme se optimistickými realisty. Nejde
o to vidět celý svět přes růžové brýle. Na
zátěžovou situaci je potřeba nahlížet jako
na výzvu, kterou je potřeba zvládnout
a uvědomit si, že jsme zvládli ve svém
životě i jiné krize.

Kód: 15.800.

Jako resilientní popisuje fyzika materiály, které se deformují vlivem tlaku,
ale následně se vracejí do svého původního tvaru. Tak jako mycí houba. Velmi
podobně se chová rovněž lidská psychika. Tato odolnost je z části ukotvena v našich genech, její další část se
vytváří v průběhu života. A k tomu jsou
krize potřebné, protože jenom ten, kdo je

v průběhu života vystaven větším nebo
menším stresovým zážitkům, se naučí
s nimi zacházet a je pro budoucnost lépe
vyzbrojen.

RNDr. Eva Holubová
šéfredaktorka

Kód: 15.850.
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Evropští

SENIOŘI
jsou dnes více fit
než před 30 lety
2. díl: Duševně fit a flexibilně až
do vysokého věku 		
Kde zase leží ty klíče? Jak se jmenoval ten, no ten, bydlel
na naší ulici, měl velkého psa. Takové mentální výpadky
paměti se v informacemi přesycené a současně stárnoucí
společnosti mohou často vyskytovat. Lidská paměť je
jedinečným a zázračným dílem, ale také velmi náchylným
a napadnutelným. Nadměrná únava, nepozornost, pár
skleniček alkoholu a už vypoví službu.

Onemocnění vyššího věku, jako jsou vysoký krevní tlak
a cukrovka, dlouhodobě poškozují malé cévy, které
probíhají v hloubi mozku tam, kde probíhají nervové
dráhy. Chronické poruchy prokrvení v této oblasti
zpomalují myšlení, a to se projeví negativně na paměti.
Jedná se o proces, který může vést k vaskulární demenci.
Prevencí je zdravý životní styl. Vyhýbáním se rizikům by se
mohlo zamezit až 40 procentům demencí, mnohé studie
prokázaly, že tělesná aktivita udržuje také fit náš mozek.
Stejně tak se děje při duševních aktivitách. Vysoký stupeň
vzdělání očividně napomáhá ke vzniku rezerv, které jsou
schopny vyrovnávat snižující se sílu ducha. Dokáželi ale mozkový jogging zvyšovat mozkové kapacity, je
předmětem sporů.

NOVINKA
uvedeme
v září

Kód: 15.628.

Přibývající věk zvyšuje četnost těchto příhod. Od 30. roku
života pozvolna klesá výkonnost mozku. Je sice schopen
se dále učit v průběhu celého lidského života a po
desetiletí fungovat na vysoké úrovni, ale od 50 let klesá
rychlost myšlení a duševní rezervy. To velmi rychle pocítí
naše paměť, protože je rozmístěna po celém mozku
a jednotlivé oddíly jsou spolu propojené.

LÉKÁRNA | Buďte stále v kondici
Mozek pracuje vždy ekonomicky a nedůležité je
vymazáno. Nehromadí nekriticky všechno, ale filtruje,
aktualizuje a permanentně uklízí. Rovněž zapomínání je
aktivní paměťový proces. Ten, kdo má ale neustále potíž
se svou pamětí, měl by navštívit lékaře.
Paměťové výkony lze zlepšovat určitými potravinami
a doplňky stravy. Je potřebné dbát na dostatečný přísun
tekutin, jejich nedostatek se projevuje bolestmi hlavy
a slabou schopností se soustředit. Vlašské ořechy, zelený
čaj, tmavé lesní plody a čokoláda mohou být rovněž
nápomocny.
U starších lidí je zcela obvyklé, že mají velmi nízkou hladinu
hořčíku. Malý přívod v potravě, navíc často užívají několik
druhů léčivých přípravků, které mohou hladinu tohoto
minerálu snižovat.

IQ MAG – užívejte
hořčík chytře
a uchovejte si
i mentální kondici

V sortimentu společnosti Naturprodukt CZ naleznete
několik doplňků stravy, které obohacují lidský organismus
o hořčík. Je vaše volba, pro který se rozhodnete.
Nemůžete pochybit a jeho účinek na duševní svěžest
a flexibilitu vás možná i překvapí.

Kód: 15.0041

Kód: 15.0060

RNDr. Eva Holubová

Kód: 15.001.
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v lékárnách

IQ MAG STOP KŘEČÍM
FORTE
Křeče kosterního svalstva pravděpodobně zná každý z nás. Jedná se
o bolestivé stažení v určité lokalitě
nad rámec akčního potenciálu
svalu. Příčiny mohou být různé.
Buď dlouhotrvající až nepřiměřená
tělesná námaha vedoucí k deficitu
minerálních iontů odpovědných za
svalovou kontrakci (Ca++, Mg++, Na+,
K+), nebo totéž navíc ve spojení
s dehydratací či naopak chladem
(plavání v ledové vodě). Samovolné
a zdánlivě bezdůvodné křeče však
mohou překvapit také osoby cca od
50 let. Jde zpravidla o nedokrvení
končetin i bez zátěže, a tím opět
způsobené
minerální
manko.
Mechanická náprava protipohybem
bývá riziková, bolestivá a často bez
kýženého výsledku. Doplnění iontů je
určitou formou řešení, ale chvíli trvá,
než se efekt dostaví. V případě křečí
hraje každá vteřina svou roli.
IQ MAG stop křečím FORTE
představuje vynikající formuli, která
v základu kromě minerálů a vitaminu
B6 obsahuje také extrakt z kůry
stromu chinovníku červeného (lat.
Cinchona succirubra). Ano, zde jde
zejména o alkaloid chinin. Látku,
která se proslavila v souvislosti
s léčbou malárie. Málo se ví, že
extrakt z kůry chinovníku vykazuje
také podstatný relaxační (uvolňující)
efekt,
který
využíváme
právě
pro stavy bolestivých svalových
kontrakcí (křečí). Běžné populaci
(není určeno dětem a těhotným
ženám) se v exponovaných obdobích
doporučuje užít 2 tablety s poledním
jídlem a dostatečným příjmem
tekutin. IQ MAG stop křečím FORTE
je k dostání pouze v lékárnách.

Kód: 15.0041 Doplněk stravy.

Přinášíme hrst novinek, které si dozajista zaslouží vaši pozornost. Jak jistě
víte, i lékárenský sortiment se rychle vyvíjí. Inovace v tomto segmentu nás
překvapují víceméně každý den. Na co se tedy v nekonečné řadě produktů
zaměřit?

NATURQUELLE EXFOLIAČNÍ
PONOŽKY
Mít pokožku na nohou jemnou jako
miminko by chtěl asi každý z nás
dospělých. Jenže my už máme kůži
poněkud hrubší, přizpůsobenou individuálnímu způsobu života a nošením
konkrétní každodenní obuvi. Pravidelá pedikúra s odborným mechanickým zásahem v oblastech s otlaky a silnější vrtsvou zatvrdlé kůže
na přechodnou dobu omladí naše
chodidla. Má však své limity. Časové,
finanční, dovednostní... Oproti tomu
osvědčená
chemická
exfoliace
(odseparování) nejvýše položených
vrstev kůže je něco, co si můžeme
čas od času dopřát v pohodlí domova a bez známek diskomfortu.
K tomu slouží takzvané exfoliační
ponožky, do kterých se vytlačí obsah
přiloženého sáčku. Takto připravené
ponožky si natáhnete na nohy a aktivní složky (zpravidla organické kyseliny) začnou působit. Po uplynutí

NATURQUELLE FOOT
REGENERAČNÍ BALZÁM
Jedna věc je mít na nohou novou
kůži jako má miminko. Druhá věc
je starat se o ni, aby co nejdéle vydržela, a hlavně aby se nepoškodila. Je totiž opravdu jemná. Naturquelle FOOT regenerační balzám
byl vyvinut speciálně na ošetření
čerstvé a nové pokožky nohou po
použití exfoliačních ponožek. Obsahuje hojivé látky jako panthenol, alantoin nebo výtažek z jitrocele, naopak
zásadně neobsahuje nic dráždivého,
co by mohlo mladé kůži uškodit. Aplikuje se každý den od použití exfoliačních ponožek a pokračuje se
i po odloupnutí kůže staré. Tato fáze
je pro budoucí hebkost nohou velmi důležitá, rozhodně se vyplatí ji
nepodcenit. Naturquelle FOOT regenerační balzám se lehce a dokonale vstřebává, zanechává v kůži na
nohou svěží pocit a zpříjemňuje tak
každý krok. Společně s Naturquelle
exfoliačními ponožkami jde o dokonale účinný tandem pro ošetření
pokožky chodidel a nohou.

Kód: 15.614.

Novinky a trendy

dvou hodin ponožky svléknete, nohy
umyjete a je hotovo. Nyní je třeba čekat cca 5 dní až týden, než se
stará kůže začne odlupovat. Pod ní
už bude nová, mladá a jemná kůže.
Jako mají miminka.

Kód: 15.613.
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Silymarin, betaglukan a zinek jsou
přírodní látky s pozitivním účinkem
na imunitní systém. Doplněk stravy
Zibesil představuje jejich kombinaci.
Zinek, jakožto stopový prvek, hraje v buněčné imunitě výraznou roli.
V náročných obdobích je doporučeno udržovat denní příjem zinku kolem
100 % RHP (referenční hodnota příjmu). Silymarin chrání membrány
jaterních buněk před pronikáním
toxických látek. A betaglukan? Ten je
díky mikronizaci také perfektně účinný. Ne nadarmo jej rovněž najdeme
v zubních pastách a ústní vodě Glucadent jako důležitou součást hygieny dutiny ústní.

MADEMOISELLE AGATHE
NOČNÍ KRÉM

mladistvém vzhledu. Je rovněž dobré
vědět, že například v Chile používají některé nemocnice v odděleních
těžkých popálenin hlemýždí sliz pro
regenerační účinky na poškozenou
pokožku. Kosmetika Mademoiselle
Agathe je vyráběna na hlemýždích
farmách ve Francii. Sběr slizu se
provádí ručně tak, aby zvířata netrpěla stresem, a výroba probíhá co
nejšetrněji, vzhledem k zachování potenciálu účinných složek hlemýždího
slizu. Kosmetika Mademoiselle Agathe je u nás k dostání pouze ve vybraných lékárnách.

MADEMOISELLE AGATHE
DENNÍ KRÉM

Kód: 75.400.

NATURPRODUKT OLIVOVÉ
MÝDLO S AKTIVNÍM
STŘÍBREM A TEA TREE
OLEJEM
Manufakturně, za studena vyrobené
mýdlo z prvotřídních přírodních surovin. Jemné a účinné, vhodné i pro
citlivou pokožku, aknózní období
nebo intimní hygienu.
Richard Sklář

Kód: 85.2007

ZIBESIL

Absolutní novinka na našem trhu,
špičková francouzská kosmetika
založená na regeneračních účincích
hlemýždího slizu. Buďte bez obav,
vše je v podobě klasického krému
nebo séra, ovšem tím veškerá podobnost končí. Vše je organické, v souladu
a s úctou k přírodě, zvířatům i zákazníkům. Není náhoda, že pleťové
přípravky na bázi hlemýždího slizu
jsou velmi populární v Japonsku,
Jižní Koreji i v Číně – v zemích, jejichž
obyvatelé bývají posedlí touhou po

Kód: 85.2004

Kód: 15.381.

Vynikající a bezpečná záležitost
k ošetření štětin a pracovních částí
zubních kartáčků po jejich použití,
zatím jediná svého druhu na trhu.
Jak plyne z článku MUDr. Mazucha
o slizniční imunitě na straně 10, má
stav naší dutiny ústní podstatný vliv
na kondici celého těla. Z toho důvodu
je nutné zuby a dásně ošetřovat vždy
dokonale čistým kartáčkem s minimálním rizikem kontaminace. Jedno balení vystačí až na 200 aplikací
a je k dostání ve většině tuzemských
lékáren.

MADEMOISELLE AGATHE

Kód: 75.401.

GLUCADENT DEZINFEKCE
NA ZUBNÍ KARTÁČKY
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Únava a mnoho dalších
nevysvětlitelných
potíží
POMŮŽE MOLEKULÁRNÍ VODÍK?
Více než půlstoletí víme, že
volné radikály a oxidanty
mohou být tvořeny endogenně, tedy v našem těle,
v našich buňkách.
Naše hlavní pozornost se upínala
na škodlivé radikály kyslíku. Na to,
že mohou ještě daleko více škodit
i radikály dusíku se přišlo podstatně později. Je to vlastně velmi
překvapivé, protože oproti kyslíku,
který je velmi reaktivní, je dusík
„hodný“ a za normální teploty inertní.
Nejvýznamnějším dusíkovým radikálem je peroxynitrit, ve vědecké
hantýrce označovaným jako „ounoou“
(ONOO− ). Až v novém tisíciletí bylo
objeveno, jak peroxynitrit přispívá
k mitochondriální dysfunkci a mění
redoxní homeostázu buněk. Důsledkem jsou lidská onemocnění, která
mají málokdy zjevnou příčinu, přitom
kvalita života postiženého je – mírně
řečeno – mizerná.
Spásu přinášejí redoxní terapeutika – slibné nástroje k obnovení
homeostázy buněk a tkání přímou

detoxifikací reaktivních meziproduktů
a / nebo spuštěním cytoprotetivních a antioxidačních signálních
drah. Jako ověřená redoxní terapeutika (antioxidanty) jsou velmi dlouho
známy přírodní látky, většinou ze
skupiny polyfenolů, které ovšem mají
mnoho nedostatků – špatná rozpustnost, malá biologická dostupnost, ve
vyšších dávkách paradoxně toxicita,
mnoho interakcí s léčivy. A přece je
zde relativně jednoduchá a zcela bezpečná cesta, jak si s peroxynitritem
a dalšími škodlivými radikály poradit.
Tu představuje molekulární vodík.
Peroxynitrit vzniká přirozeně v našich
buňkách reakcí oxidu dusnatého
s radikály kyslíku. Má i svou biologickou funkci (umí například zabíjet
intracelulární parazity), ale když je
peroxynitritu a dalších radikálů v těle
moc a vznikají ve velké míře bez vnější
příčiny, mohou velmi škodit. Velmi
dobře známé a dobře popsané jsou
původně nevysvětlitelné potíže amerických vojáků, kteří se vrátili do vlasti
po válce v Perském zálivu. Potíže mělo
asi 200 tisíc vojáků. Trpěli vytrvalými
bolestmi hlavy i bolestmi celého těla,
poruchami vnímání, nevysvětlitelnou
únavou, vyrážkami, průjmy, zažívacími a dýchacími obtížemi. Původním
stimulem zřejmě bylo chronické požívání tablet k ochraně před nervovými
plyny, část vojáků likvidovala irácké
zásoby jedovatého sarinu. Ale potíže
po návratu přetrvávaly, i když původní
stimul již nemohl působit. Postupně se
i u jiných skupin obyvatelstva po celém
světě projevovaly podobné potíže,
hlavně u těch, kteří byli vystaveni
dlouhodobému stresu, u diabetiků a kardiovaskulárních pacientů.
Postupně se prokázalo, že peroxynitrit vznikne z vnější příčiny, ale jeho
zánik i vznik se následně samovolně
zacykluje a pak po dlouhou dobu

(již bez vnější příčiny), škodí, škodí
a škodí.
Podání molekulárního vodíku takto
postiženým se projevovalo doslova
jako zázrak a nemocní se velmi rychle
uzdravovali. Takto se podařilo vysvětlit i zázraky při léčebném působení
minerálních pramenů (Lurdy, Tlacote,
Nordenau). Tyto vody jsou totiž nasyceny molekulárním vodíkem, a ten má
schopnost hladiny škodlivých radikálů
v našem těle, včetně peroxynitritu
dramaticky snížit. A oproti antioxidantům ve stravě se tak stane okamžitě
a bez nežádoucích účinků.
Molekulární vodík tedy můžeme
pít rozpuštěný v minerální vodě, ale
můžeme jej i inhalovat (zde je limitem jeho vysoká výbušnost), ale dá
se i stimulovat jeho tvorba v našem
trávicím traktu za pomoci přátelských bakterií. Stačí je správně
„nakrmit“ a vodík vzniká v našem
střevě v takovém množství, že může
účinně zasáhnout, a to doslova
v celém těle, protože díky extrémně
malé molekule volně proniká do
všech tkání.
Tento proces označujeme jako endogenní tvorbu vodíku a k její stimulaci
stačí pozřít několik speciálně upravených tablet s mono- a disacharidy.
Po měsíční kúře se dostaví blahodárný efekt, a to u vás doma, nemusíte
složitě cestovat do Lurd. Výzkumem,
vývojem a výrobou inovativních produktů v oblasti molekulárního vodíku
se zabývá právě česká společnost
H2Pharm s.r.o. Tato společnost sdružuje odborníky z celého světa
z oblasti farmacie, výzkumu, vývoje
a také výroby.
Autor:
PharmDr. Milan Krajíček

Molekulární vodík
do každé rodiny
imunita I péče o zuby

H2 FORTE®

Více molekulárního vodíku za méně peněz

Kód: 85.901.

Kód: 85.900.

H2 Forte je unikátní speciální doplněk
stravy. Tablety jsou obohaceny
o kurkuminoidy a vhodnou formou
minerálu hořčíku. Tyto nově
vyvinuté tablety zajistí mnohem více
molekulárního vodíku za méně peněz.

H2 DENT CARE®
Smile. Life is beautiful.

H2 Dent Care představuje novou
generaci péče o dutinu ústní s využitím
molekulárního vodíku. Zabraňuje
tvorbě zubního kamene a usazenin,
udržuje dobrý stav dutiny ústní a je
kompaktnější a přenositelnější než
zubní pasta.

www.H2World.cz

PR článek. Za správnost obsahu odpovídá zadavatel.
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Slizniční

IMUNITA
Sliznice úst, nosu a dýchací trubice představují něco jako první linii obrany těla před vlivy vnějšího světa. Dýcháme
neustále, tudíž v reálném čase logicky dochází k bezpočtu vzájemných interakcí. Z okolního vzduchu každou vteřinu
nasáváme prachové částice anorganického nebo organického původu, poletující bakterie, viry, spory plísní a další.
Zubní plak produkuje ze zbytků potravy ve vlhkém a teplém prostředí spoustu patogenů. Většinu z toho, nezávisle na
našem vědomí, musí sliznice umět inhibovat, samozřejmě s ohledem na individuální kondici každého jedince. A o tom,
jak udržet výše jmenované sliznice v kondici, pojednávají následující řádky.

Mikroorganismy (bakterie a viry), se

trofily, NK buňky a další. Ty pak spouště-

cest.

kterými se náš slizniční imunitní systém

jí v měřítku buněčného mikrosvěta

schopny vykázat očekávaný efekt?

musí potýkat, stojí na úplném začátku

skutečnou a nemilosrdnou genocidu,

Ve své každodenní praxi se s různými

tohoto příběhu bez konce. Proto hned

jejíž výslednicí je naše zdraví. Slizniční

projevy

pod epitelem sliznice už nalézáme

imunitní systém pracuje „na poza-

imunity samozřejmě setkávám. Jako

imunokompetentní buňky takzvaného

dí“, nikdy nespí, je v pohotovosti 24/7

zcela zásadní se jeví takzvaná dys-

slizničního lymfatického systému – MALT

a plní doživotní úděl našeho neviditel-

bióza neboli narušení rovnováhy mezi

(Mucosal Associated Lymphoid Tis-

ného ochránce. Je ovšem také dobré

prospěšnými a nežádoucími bakteriemi.

sue). Některé tyto buňky (folikuly) bý-

vědět, že systém MALT (viz výše) kromě

Dysbióza (dysbakterioza) se větši-

vají vmezeřeny i do slizničního epitelu

uvedeného rovněž neustále koriguje

nou pozná velmi rychle. Stačí otevřít

samotného, což samo o sobě pouka-

svou reaktivitu zaměřenou na ochra-

dokořán ústa a podívat se. Buď spatříte

zuje na důležitost celého systému. Jen

nu před škodlivinami a zachováním in-

bělavý nebo našedlý povlak na jazyku,

včasný a správný zásah totiž může rozho-

tegrity vlastních tkání. Ze zdravotního

mandlích

dovat o našem příštím bytí nebo nebytí.

hlediska totiž není žádoucí, aby se imu-

tváří, nebo současně s tím rovněž

nitní reakce stala přehnanou až do té

ucítíte specifický zápach, který vzniká

míry, že aktivita systému překmitne do

pomnožením anaerobních bakterií do

polohy, ve které už nerozlišuje cizorodé

takových kvant, na které již slizniční

a vlastní.

imunitní systém nemá dostatečnou

V oblasti lymfatických folikulů samotných dochází k indukci (vybuzení) imunitní reakce. Jakmile systém detekuje
přítomnost antigenu (cizorodé látky),
složitými poplachovými mechanismy

Pojďme se ale nyní zabývat protektivní

se aktivizují tkáňové makrofágy, neu-

funkcí sliznice úst, nosu a dýchacích

Za

jakých

podmínek

nedostatečnosti

nebo

vnitřních

nejsou

slizniční

stranách

kapacitu. Odvažuji se tvrdit, že nějakou
formou dysbiózy trpí většina naší populace.
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Jak taková dysbióza může vzniknout?

a mnohdy i specifické bakteriosta-

Tento způsob soupeření nazýváme

Příčinu hledejme ve střevech, v jejich

tické látky. V řešení akutních stavů

kompetice. Pokud jsou vazební místa

bakteriálním osídlení (takzvaný mikro-

je to do jisté míry pomoc, ovšem při

již obsazená prospěšnými bakteriemi,

biom). Složení mikrobiomu je velmi

dlouhodobém

benefi-

ty patogenní jsou bez šance se uchytit.

pružný proces a závisí jak na celkové

ty vytrácí, neboť takové prostřed-

Na druhou stranu, když je vazební mís-

fyzické kondici, tak i na původní genové

ky nejen pronikají do skloviny a mění

to volné a patogen nablízku, může být

výbavě. Do hry samozřejmě vstupu-

její barvu do zažloutlého odstínu, ale

zaděláno na budoucí problém. Z toho-

je i mnoho faktorů zevního prostředí

hlavně vedou k téměř absolutnímu

to důvodu je vždy vhodné mít ve stravě

(celková životospráva a užívání anti-

vyčištění dutiny ústní od bakterií (ten-

mírný nadbytek toho dobrého (úplně

biotik). Na rovnováhu ekosystému ve

to stav rovněž není žádoucí, protože

stačí půl skleničky skutečně živého

střevech a na sliznicích mají právě vně-

prospěšné bakterie, například acidofi-

bílého jogurtu nebo miska správě nak-

jší faktory docela zásadní vliv. Mohou

ly, i v dutině ústní potřebujeme). V hon-

ládané zeleniny denně), jen pro jistotu.

stát za vznikem právě dysbiózy a s ní

bě za dokonalým úsměvem osobně

spojenou náchylností k infekcím. Za

pokládám za velkou chybu, když se

vznikem chronických zánětlivých one-

chceme zbavit fyziologické bakteriální

mocnění, různých alergických stavů

mikroflóry. Právě ona totiž stojí za tvor-

nebo dokonce i kardiovaskulárních

bou určité přirozené ochranné bariéry

chorob.

kondice

obsazením potenciálních vazebných

střevního mikrobiomu se s malým

míst na epitelu sliznice. Vazebním

zpožděním promítá do kondice sliznic

místem nazýváme takové místo, kde

dutiny ústní, nosu a dýchacích cest.

je bakterie blízko zdroje. A o jedno va-

racionálně zamyslet nad kritickými body

Dlouhodobá nerovnováha ve střevním

zební místo spolu soupeří různé druhy

své životosprávy a postupně je vytěsnit,

ekosystému pak má prokazatelný vliv

bakterií (jaká to paralela k našemu

měl by se podívat na hygienu své dutiny

na vznik zubního kazu nebo zánětu

lidskému snažení o dosažení zdrojů).

ústní z hlediska kondice sliznic a použí-

zjištěno,

že

se

V kontextu celkové zdravotní kondice
hraje slizniční imunita zcela zásadní roli.
Každý, kdo má opravdový zájem, aby
jeho zdravotní stav v dlouhodobém horizontu setrvával na vysoké úrovni kvality,
by se měl především zajímat o vlastní
mikrobiom (konzumace prebiotických
a probiotických potravin), měl by se

dásní (periondontitis). Jsou to zkrátka

vat moderní prostředky k jejich ošetření

spojené nádoby se společným jmeno-

se selektivním působením, tedy takové,

vatelem – slizniční imunita.

které prospěšným bakteriím neuškodí
a eliminují zejména patogeny.

Dalším důležitým bodem slizniční imunity je kromě pravidelné dentální

MUDr. Kamil Mazuch

hygieny také používání úst-

www.fajnezuby.cz
Kód: 15.37.

ních vod. Některé obsahují alkohol (nežádoucí

Kód: 15.33.

sliznic)

Kód: 15.35.

vysoušení

Kód: 15.381.

Je

používání
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KDYŽ SE PODZIM

zeptá...
Pamatujete, jak jsme si na jaře přáli, aby
se zase všechno vrátilo do normálu?
S tím normálem nás s podzimem podle
dlouhodobých statistik čekají klasická
nachlazení, rýmy, teploty či kašel. A není
to jen o dětech, které si běžné virózy čile
předávají mezi sebou zejména ve škole.
I my, dříve narození, někdy pocítíme
následky prvních podzimních plískanic
a chladného ovzduší. Ještě než se stihneme adaptovat na přechodový režim,
také občas sípeme, huhláme s plným nosem, snažíme se odkašlat, rychle vaříme
horké čaje, do nich přidáváme med a citron a občas i něco ostřejšího. Představíme
vám nyní tři zajímavé tipy, jak s plnou
parádou zvládnout příchod podzimu.

ticky okamžitě po požití. Je to dobrý kamarád pro různé druhy pohybových aktivit a také při vysokém duševním vypětí.

ADDITIVA VITAMIN C
BLUTORANGE 1 000 mg
ŠUMIVÉ TABLETY

Když má hroznový cukr formu chutného
ovocného bonbonu tak jako v roličkách
Intact, můžete mít jeho dávkování zcela

Přípravek slouží k léčbě a k předcházení
nedostatku vitaminu C v organismu.
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 organismu,
a to u dospělých, starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní

jaterních nemocech s cholestázou, zdlouhavém hojení ran a zlomenin, dekubitech,

askorbové denně. Tableta se rozpus-

to nikdy není na škodu: Játra v kondici

tí v polovině sklenice vody nebo ovocné

jsou prvním předpokladem celkové odol-

šťávy. Přípravek neobsahuje cukr, proto je

nosti organismu! Standardizovaný extrakt

vhodný i pro diabetiky.

ze semínek ostropestřce mariánského je

V období těhotenství a kojení je zvýšená

v přípravku Naturprodukt Silymarin forte

spotřeba vitaminu C, proto mohou těhot-

v mikronizované podobě – což znamená

né a kojící ženy přípravek Additiva Vitamin

šetrné rozbití jinak téměř nestravitelných

C Blutorange užívat.

díky mikronizaci k navázání účinných látek

Všechny produkty Additiva z produkce
Dr. Scheffler jsou již tradičně plné chuti,
znáte je z našich lékáren od roku 1991.

ze Silymarinu forte na membrány jaterních buněk. Tyto vazby významně brání
prostupu toxických látek dovnitř buněk

Kód: 60.6.

Volně prodejné léčivo, čtěte pozorně příbalový leták.

a umožní tak játrům lepší regeneraci.

Kód: 15.415.

v lékárnách formou doplňku stravy. Navíc
je obohacen o denní dávku vitaminu C
a dodává se v mnoha příjemně ovocných
příchutích. Rolička s oblíbenými bonbony
Intact se hravě vejde do každé kabelky
nebo kapsy a je kdykoli po ruce. To je její
další velká výhoda.

bílkovin a tuků při hypercholesterolémii,

Obvyklé dávkování je jeden gram kyseliny

Již v první hodině po požití dochází právě

jediný hroznový cukr na trhu prodávaný

indikován při dietě s vysokým obsahem

Pravděpodobně již tušíte, ale zopakovat

zvýšení celkové biologické dostupnosti.

pod kontrolou. Intact s vitaminem C je

zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci. Je

saminy, anilidy a anilínovými barvami.

semínek na prvočinitele a tím dramatické

Dextróza neboli hroznový cukr, ten je
schopen se energeticky projevit prak-

varikózních syndromech a otravách nitro-

FANTASTICKÝ SILYMARIN
FORTE

PŘÍMÁ ENERGIE Z ROLIČEK
INTACT

Kódy: 80.501. - 80.519.
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v lékárnách
Zákaznícivyzkoušeli

Vitaminový denní krém RUGARD
Kód: 80.1.
kód–sada: 80.1004

Vlasta T., Spytihněv: „Loni jsem oslavila kulatiny s tím, že teď už mě čekají jen -sátiny. Všimla jsem si, že pleť, na kterou
jsem byla vždycky pyšná, snad ze dne na den začala být unavenější, úplně bez jiskry. Přitom na svou vyzkoušenou kosmetiku jsem do té doby nedala dopustit. Kamarádka mi poradila, že nastal pravý čas na změnu a magistra v lékárně doporučila
vitaminový Rugard. Moje počáteční obavy z nového krému ale brzy zmizely. Hezky se vstřebává, pleť po něm zůstává matně
hebká a vláčná. A za tak dobrou cenu? To jsem nečekala. Však už mám čtvrté balení a rozhodně jej budu používat i nadále.“

ZIBESIL = zinek + betaglukan + silymarin
Kód: 15.4220

Ivan P., Velká Bíteš: „Vážení, v minulé Lékárně jsem si přečetl článek o novince Zibesil. Nějak mě téma samotné zaujalo a začal jsem si dohledávat
další zdroje informací. Já takto prostě funguju, ve všem musím jít až na dřeň. A čím víc mi teď souvislosti dávají smysl, tím víc žasnu. Ten produkt
už jen z teoretického hlediska musí být perfektní. Přitom je všechno na první pohled tak jednoduché. Vezmete tři látky, dáte je do určitého poměru
a ono to funguje. Jsem z příbuzného oboru, takže vím, o čem je řeč a že celý ten vývojový proces není ve skutečnosti žádná legrace. A jaká je praxe?
Po necelých třech baleních se cítím skvěle. Shodou okolností jsem absolvoval pravidelnou preventivku u obvoďáka a jaterní testy, triglyceridy
i krevní obraz mám v takových hodnotách, jako by mi bylo zase dvacet. Velký pozitivní posun v porovnání s výsledky před dvěma lety. Takže
klobouček, přátelé!“

Balzám NATURA

Kód: 15.295.

Milena K., Smižany: „Naše babička má dlouhodobě potíže s dechem. Vždycky večer jí mažu záda mentolovým
krémem, protože pak se jí lépe spí. Můj manžel, který si není schopen zapamatovat, který krém babička používá,
jednou donesl z lékárny Balzám Natura a těšil se na pochvalu. Moc jsem se na to netvářila, což asi poznal a bez
pochvaly se raději zdekoval. Ale co je fajn? Naše babi od té doby nechce nic jiného a manželovi je tím pádem
dávno odpuštěno.“

Kód: 86.267.

NIPPES SOLINGEN cvakačky na nehty
Štefan L., Pezinok: „Jako voják z povolání mám za sebou několik zahraničních misí. Tam musíte mít s sebou i to, co jinde považujete za
podružnost, a hlavně to musí být celou dobu dokonale funkční. Nehty, zejména na nohou, když se o ně nepečuje, dokáží ze služby udělat
peklo. Moje předchozí nástroje na úpravu nehtů častokrát nepřežily první tři měsíce. Tupily se, ohýbaly, prostě jako by byly vyrobeny
z bláta. Loni mi žena pořídila cvakačky Nippes, abych vyzkoušel solingenskou ocel. A světe zboř se, celou dobu jsem neměl problém,
vlastně jsou pořád jako nové. Ani nevíte, jak taková zdánlivá maličkost dokáže potěšit i chlapa.“

Melánie Z., Moravské Budějovice: „Měla jsem problémy s nadváhou a tím si způsobila i něco s klouby. Trápily mě kotníky,
kolena i kyčle. Po zhubnutí se všechno postupně normalizovalo, až na kolena. Tam mě začala bolest bodat hlavně během
chůze ze schodů nebo při běhu. Bandáže, krémy, nic nepomáhalo a u našeho ortopeda je teď čekací doba na vyšetření půl
roku, takže taky nic moc. Velice mile mě překvapily náplasti FIT Therapy, které používá můj nový přítel, aktivní hráč florbalu.
Náplast krásně pasuje, vydrží nalepená čtyři až pět dní a vlastně jen odráží zpět vlastní živočišné teplo, žádná chemie. Co je
ještě lepší, bolesti jsou hodně utlumené, vlastně je už skoro ani nevnímám. Ale hlavně zase začínám opatrně běhat.“

Kód: 92.203.

FIT THERAPY náplast na koleno

zrna a vyrábí z nich ty nejlepší kávové směsi jak pro
hotely, kavárny a restaurace, tak i pro bežné použití
v domácnosti.
Za těmito značkami jsme ani my sami nechtěli zůstat
pozadu v kvalitě, ve smýšlení a v celkovém přístupu
k práci. Naše bylinné a ovocné sirupy z rodinné
manufaktury Naturprodukt si našly stálé místo v mnoha
domácnostech České i Slovenské republiky. Počátkem
léta jsme v limitované edici uvedli na trh Jahodový sirup
od Natíka. Nevíte, kdo je to Natík?

Kód: 75.201.

Natík je správňácký skřítek, který žije v košatém
stromě Naturproduktu a stará se, aby strom rostl
a prospíval. Natík má rád děti a děti zase jeho. Proto
pro děti nachystal sirup z těch nejlepších a nejzralejších
jahod, díky kterému si vykouzlíte atmosféru letních dní
i v odbobí, kdy sluneční svit citelně poleví na intenzitě.
Jahodový sirup od Natíka dětem chutná, jak máme
spolehlivě vyzkoušeno. Můžete si ho na našem e-shopu

Kód: 75.204.

Kód: 75.200.

Za vznikem našeho e-shopu stála myšlenka: Vybrat
a prezentovat zajímavé výrobce napříč odvětvími, kteří
splňují následující. Jsou rodinnou firmou s dlouholetou
tradicí, mají vysoký podíl ruční práce a jakost je u nich
na prvním místě. Před časem jsme vám takto představili
například mistry v práci s ocelí Nippes Solingen (od
roku 1923), jejichž udělátka pro manikúru a pedikúru
jsou pověstná. Pak je zde Walcher (od roku 1966),
likérka z jižního Tyrolska, která pravidelně získává ta
nejvyšší ocenění z celosvětových výstav destilátů, likérů
a vín. Dr.Munzinger (od roku 1980) zase v podhůří
bavorských Alp vyrábí své proslulé ovocné řezy
z nejlepších surovin, z nichž většinu sám pěstuje a sklízí.
Francouzská společnost Fournival Altesse (od roku
1875!) je dnes již jedinou firmou, která vyrábí kartáče
na vlasy tradičním ručním způsobem. Bübchen (od roku
1947) produkuje kosmetiku pro děti a v domovském
Německu je dlouhodobě číslo 1. Café Saula (od roku
1950) praží ve španělské Barceloně prémiová kávová

Kód: 96.0510, 96.0511

Kód: 96.0512, 96.0513

Z RODINNÝCH FIREM

Kód: 96.0851

kód: 96.0851

TRADIČNÍ
VÝROBA

BOURÁK

nově i v balení
400 g!
natur-kiosek.cz ještě pořád zakoupit, ovšem žádné
otálení, letošní zásoby se smrskávají.
A už jste ochutnali lahodný arašídový krém Bourák?
Vyrábíme jej ve vlastní režii z prvotřídních, vzduchem
pražených semen podzemnice olejné, bez přidaných
cukrů, konzervantů nebo dalších olejů. Bourák má
v sobě všechno, co jste kdy chtěli vědět o arašídech,
ale možná jste se jen ostýchali zeptat. Mladší generace
jej vyhledává a miluje, my konzervativnější se občas
potýkáme s přirozenou nedůvěrou. Ovšem až do prvního
ochutnání. Bourák zcela samozřejmě boří veškeré
předsudky ohledně arašídového másla. Například takový
svačinkový sendvič s Bourákem, sýrem a zeleninou
je prostě bez chyby. Stejně tak třeba chlazený dezert
s Bourákem a karamelizovanými hruškami vykouzlí
nebe v ústech. Každodenní porce správné energie má
jméno Bourák, určitě si jej také přihoďte do košíku.
Richard Sklář

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.
KOLAGEN V POKOŽCE A KLOUBNÍ
CHRUPAVCE ZABEZPEČUJE PRUŽNOST
A FLEXIBILITU STRUKTUR

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.

Kód: 15.900.

Kód: 15.901.

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

Distribuce: Naturprodukt CZ spol. s r. o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, ČR
www.naturprodukt.cz

www.nce-kolagen.cz

Doplňky stravy.

Naturprodukt: 15.298.

Naturprodukt: 15.3043

Naturprodukt: 15.3041

Naturprodukt: 15.3042

Naturprodukt: 15.293.

Naturprodukt: 15.297.

Naturprodukt

řada na dýchací cesty
pro malé i velké

www.naturprodukt.cz

