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Naturprodukt Švédské kapky FORTE

Někdo to rád hořké, a to je správné, protože hořčiny obsažené v léčivých bylinách jsou prospěšné našemu tělu.

Kód: 15.713. Kód: 15.712.

S VYSOKÝM
OBSAHEM HOŘČIN
rostlinného původu

NOVINKA

Doplněk stravy. Bylinný přípravek.

v lékárnách

Naturprodukt
ŠVÉDSKÝ ČAJ

Naturprodukt
ŠVÉDSKÉ BYLINY

Kód: 15.700.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

více o Naturprodukt Švédských kapkách FORTE na str. 6

Kód: 15.28.

Naturprodukt
ŠVÉDSKÉ KAPKY

Kód: 15.708.

Kód: 15.710. Kód: 15.711. Kód: 15.709.

Doplňky stravy.

Další produkty ze ŠVÉDSKÉ ŘADY

Naturprodukt
ŠVÉDSKÁ MAST
www.naturprodukt.cz

EDITORIAL
V neděli odpoledne
se všichni sejdou
na kávu a posezení,
teta Marie už upekla švestkový koláč.
Příští týden jdou
muži na oslavu Dne
otců na bowling a je
potřeba vyžehlit také
kroj pro každoroční
národopisné slavnosti. Zní to jako staré tradice? To souhlasí.
Zvyky, tradice a rodinné rituály jsou v takové oblibě, jako už dávno nebyly. A to
nejen u starších generací.
Milí čtenáři,
co dříve u mladých lidí platilo za
maloměšťácké a zapadlé v prachu, má
nyní vysokou prioritu. Zájmová sdružení
a spolky zažívají čilý příliv zájemců,
výrobci krojů zvýšili v posledních letech
o padesát procent svůj obrat a rovněž
rodinné tradice jsou hlavně ve svátky
s láskou oslavovány. Ale odkud přichází

ona potřeba obohatit všední den starými
zvyklostmi? Máme přece dost na práci.
Kdo se v převlečení se svými přáteli a známými účastní pálení čarodějnic,
ten se cítí být součástí společenství. Kdo
se oblečen v regionálním kroji účastní
národopisných slavností ve světě, má
vždy část své vlasti s sebou. V časech,
kdy ani vztahy, ani pracovní místa, ani
ekonomická situace nejsou
trvalými
a stabilními, dávají nám tradice oporu.
Pokud se nám ve světě nic nejeví jistým,
je krásné vědět, že vždy v den Nanebevstoupení Páně se celá rodina sejde na
zahradní slavnosti u babičky Anny.
Potřeba sociálního ukotvení je velmi lidská a tyto rituály nalezneme ve všech
světových kulturách. Mnohaleté tradice
jsou nositeli hodnot a děti i mladí lidé se
jejich prostřednictvím učí, jak důležitá
je rodina, přátelé i známí, jaký je jejich
původ a že soudržnost je v životě nenahraditelná. Jen tak zůstanou staletí staré

tradice a zvyky zachovány také příštím
generacím a mládež dostane příležitost je sama formovat a utvářet novými
nápady a myšlenkami.
Již brzy vstoupí křesťanský svět do adventního času, tradice, která je zde s námi
již dva tisíce let. Rodiny, ale i společenství známých a přátel často společně
usednou kolem štědrovečerního stolu
a buďme upřímní: kdo z nás se netěší nad
takovým důvodem ke společnému setkání a oslavě?
Milé čtenářky a milí čtenáři, přejeme
vám mnoho radostných vánočních chvil
a zážitků, dobré vykročení do nového roku
a budeme se těšit na setkání s vámi nad
stránkami našeho časopisu i v příštím
roce.

RNDr. Eva Holubová
šéfredaktorka

KE KONTROLE HMOTNOSTI
PRO POCIT SYTOSTI
ČERNÝ PEPŘ A GYMNÉMA LESNÍ PŘISPÍVAJÍ KE KONTROLE TĚLESNÉ HMOTNOSTI.
ROHOVNÍK OBECNÝ A MOŘSKÁ ŘASA RUDUCHA PŘISPÍVAJÍ K POCITU SYTOSTI.
MOŘSKÁ ŘASA KELPA PŘISPÍVÁ ROVNĚŽ KE KONTROLE TĚLESNÉ HMOTNOSTI
A PODPORUJE HUBNUTÍ. S OBSAHEM CHIA SEMEN.

Kód: 15.6200

Doplněk stravy, bylinný přípravek.

Náklad: 150 000 výtisků. Registrační značka: MK ČR E 7658. Distribuce: zdarma na adresy lékáren, nemocnic a  ordinací. Požadavky na objednávky
časopisu zasílejte na: alena.dudova@naturpro.cz. Šéfredaktorka: RNDr. Eva Holubová, redakční rada: Ing. Romana Bartschová, Jiří Veřmiřovský,
RNDr. Eva Holubová, Ing. Richard Sklář. Marketing: Ing. Romana Bartschová, Jiří Veřmiřovský. E-mail: lekarna@naturpro.cz. Odborní konzultanti:
MUDr. Norbert Semenďák, MUDr. Helena Frkalová, MUDr. Kamil Mazuch, Mgr. Petra Petrovská (fyzioterapeut). Jazyková úprava: Markéta Groholová.
Grafická úprava: Marek Šebesta. Foto: archiv redakce, Richard Sklář, www.shutterstock.com, www.depositphotos.com, www.stock.adobe.com, www.
elements.envato.com. Kontakt: redakce časopisu Lékárna, 17. listopadu 1607, 736 01 Havířov-Podlesí. Tisk: Moraviapress a. s., U Póny 3061, 690 02
Břeclav. Vaše dotazy zprostředkovává: lekarna@naturpro.cz. Objednávky produktů: www.naturprodukt.cz nebo na telefonním čísle 596 475 014.
Objednávky pro lékárny a obchody: na bezplatné telefonní lince 800 114 488.
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LÉKÁRNA | Buďte stále v kondici

Evropští

SENIOŘI
jsou dnes více fit
než před 30 lety
3. díl: Důležité živiny pro seniory
Zdravá a vyvážená strava je důležitá v každé životní fázi
a může pozitivně ovlivnit lidské zdraví. V pokročilém věku
má jídlo velký sociální význam, protože dává dnu strukturu
a poskytuje požitek, radost a pocit sounáležitosti.
U seniorů dochází k mnoha tělesným změnám, které
ztěžují dostatečné zásobení různými živinami.
Tělesné změny v seniorském věku závisí na genetické
dispozici a životním stylu. Mění se složení lidského těla,
ubývá svalstva, přibývá tukové tkáně a ubývá vody.
Mění se tělesná hmotnost, klesá energetická spotřeba,
ale nikoli spotřeba živin. Ta může dokonce stoupat.
Klesá pocit žízně, mění se chuť a čich. Klesá chuť k jídlu,
zpomaluje se trávení, a tím hrozí zácpa, dochází ke
změnám v trávicím traktu a mnohé potraviny nejsou
dobře snášeny. Potíže s polykáním způsobují, že senioři
odmítají přijímat potravu.
Vitaminy a minerální látky přispívají k dobrému průběhu
tělesných funkcí a tělo je musí přijímat potravou
v dostatečném množství. S přibývajícím věkem stoupá
důležitost některých z nich. Jsou to například:		
vitamin C, vitamin D, vápník, vitamin E, kyselina listová,
vitamin B12, hořčík, železo.

Ve stáří produkuje lidské tělo méně vitaminu D, senioři
v důsledku obtíží s chůzí nebo různých onemocnění tráví

Doplněk stravy.
Kód: 71.267.

Proč je důležité dostatečné zásobení
vitaminem D?

Doplněk stravy.

Při jeho nedostatku dochází k odvápnění kostí, osteoporóze a zvýšené dráždivosti svalů a nervů. Minerální
vody, mléčné výrobky, brokolice nebo kadeřávek představují dobrý zdroj tohoto minerálu.

Kód: 15.628.

Proč je důležitý vápník?

LÉKÁRNA | Buďte stále v kondici
málo času ve volné přírodě. Dobrým zdrojem jsou tučné
ryby, vaječné žloutky a doplňky stravy s tímto vitaminem.

Jak je to s vitaminem B12?
Lidské tělo jej používá k tvorbě červených krvinek
a k odbourávání některých mastných kyselin. Starší lidé
nemají často v důsledku zánětů dostatečnou hladinu
Intrinsic faktoru v žaludeční sliznici (tj. bílkovinné látky,
umožňující vstřebávání vitaminu B12 z potravy), a tím se
množství přijatého vitaminu drasticky snižuje. Zdrojem
jsou maso, mléko, vajíčka a játra.

Je nutná v potravě kyselina listová?
Účastní se buněčného dělení a tvorby buněk nových.
Hraje roli v nervové tkáni a snižuje hladinu homocysteinu.
Ten představuje rizikový faktor ve vzniku arteriosklerózy.
Nedostatek se projeví v krevním obrazu a vede k anémii.
Dobrým zdrojem jsou rajčata, špenát, zelí, okurky.
Kyselina listová je citlivá na vysoké teploty, proto je
důležité, aby senioři jedli saláty ze syrové zeleniny.

A jak je to s vitaminem C?
Vitamin C se podílí na tvorbě pojivové tkáně, kostí i zubů,
chrání buňky před poškozením a podporuje hojení ran.
Jeho nedostatek se projevuje bolestmi kloubů, infekcemi,
krvácením dásní. Dobrým zdrojem jsou čerstvá zelenina
a ovoce, kyselé zelí, šípky, nať petržele a rakytník.

Potřebujeme vitamin E?
Vitamin E chrání buňky před poškozením a ostatní živiny
před oxidací. Nedostatek vede k poruchám funkce
buněčných membrán, látkové výměny svalů i nervového
systému. Zdrojem jsou především rostlinné oleje.
Zdrojem vitaminů a minerálů je pestrá a rozmanitá strava.
Při poruchách příjmu potravy je ale dobré sáhnout po
doplňcích stravy, které zabezpečí jejich přívod do těla.
RNDr. Eva Holubová

Nezbytný hořčík?
Podílí se na celé řadě funkcí, aktivuje enzymy a také
svaly, podporuje mineralizaci kostí. Jeho nedostatek
způsobuje funkční poruchy srdečního a kosterního
svalstva. U seniorů bývá zásobení hořčíkem často kritické.
Celozrné produkty, mléko a mléčné výrobky, drůbež, ryby
a zelenina poskytují v potravě tento minerál. Po delší dobu
přetrvávající nedostatek vitaminů B1, B2 a B12, kyseliny
listové nebo niacinu může negativně ovlivnit kognitivní
schopnosti seniorů (například paměť a vnímání).

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Kód: 15.001.

Kód: 15.003.

Kód: 96.0201

Je železo důležité?
Železo je součástí červeného krevního barviva
hemoglobinu a enzymů. Transportuje kyslík a účastní
se krvetvorby. Jeho nedostatek způsobuje pocit únavy,
vyčerpání, dále anémii, poruchy tepelné regulace a nedostatečnou aktivitu imunitního systému. Zdrojem jsou
maso, luštěniny a některé druhy zeleniny, přičemž ze
živočišných zdrojů přijímá lidské tělo železo lépe než
z rostlinných.
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Inovativní pohled
na legendární bylinnou řadu:
Švédské kapky FORTE

Švédské kapky vstoupily do historie léčení pod názvem Elixir ad vitam longam
– elixír pro dlouhý život. Jejich úkolem byla podpora činnosti všech orgánů
a orgánových soustav v lidském těle.
Doplněk stravy. Bylinný přípravek..

Při tvorbě receptury Švédských kapek Forte jsme vycházeli ze stejné
myšlenky a snažili jsme se jim dát stejný rozměr, ale s volbou nových,
moderních a dobře prozkoumaných bylin, které současná farmakognozie
vidí jako dobrou volbu. Produkt jsme obohatili o theriak, alkoholový výluh
celé řady dalších léčivých bylin, abychom navýšili a posílili obsah tříslovin

působí jako cílený trénink. Vlivem

tedy pouze na trávicí trakt, ale na

hořkých látek se sliznice napřed

důležité systémy našeho těla.

stáhne, následně uvolní a původci

Tak jsme činili na podkladě vě-

onemocnění a nežádoucí látky jsou

deckých výzkumů a klinických studií.

o to lépe vyloučeni z těla.

Kód: 15.713.

Necílili jsme výběrem léčivých bylin

Kód: 15.712.

jakožto hlavní účinné složky.

Bylinné extrakty v kapkách obsahují vedle celé řady aktivních látek

Existuje ale ještě další vědecká hy-

hlavně hořčiny. A ty jsou našemu tělu

potéza, která vysvětluje stimula-

velmi prospěšné.

ci imunity pomocí hořčin. Říká, že
lidské tělo vnímá hořkou chuť jako

ditého charakteru a vytvářejí systém

Hořčiny podporují trávení

zcela přirozenou. Všechny tělesné

účinných pufrů.

Ve chvíli, kdy náš jazyk zaregistruje

funkce běží rychleji a nastartuje se

hořkou chuť, překotně se pouští do

imunitní systém.

Hořčiny napomáhají snižování
hmotnosti

stimulují produkci žaludeční a pan-

Hořčiny alkalizují organismus

Na cestě k ideální postavě se hořké

kreatické šťávy, žluči, a to proto aby

Nadměrná konzumace cukru a prů-

mnohokrát osvědčilo. Hořčiny totiž

rozštěpily potravu na její základní

myslově

potravin

snižují chuť na sladké a je pravda,

stavební kameny. To je důležité pro

způsobují v lidském těle zvýšenou

že sáhnout místo po sušenkách a čo-

střevo, protože pouze v této podobě

tvorbu kyselin. Pokud je tento stav

koládě po rukole či artyčoku stojí

je dokáže vstřebat. Ale hořčiny mají

dlouhodobý, oslabuje odolnost orga-

hodně přemáhání. Máme-li hořko

ještě jednu, méně známou vlastnost.

nismu. Dostatečná konzumace zása-

v ústech, chuť na sladké nás rychle

Podporují střevní peristaltiku, tedy

ditých potravin působí proti tomuto

opustí. Hořčiny navíc zvyšují spa-

transport potravy střevem.

jevu a hořčiny podporují odbourávání

lování energie, podporují trávení tuků

a vylučování nadbytečných látek ky-

a přispívají ke zdravé regulaci těle-

selého charakteru.

sné hmotnosti.

práce některé trávicí šťávy. Hořčiny

Hořčiny posilují imunitní systém

zpracovaných

Ve střevní sliznici sídlí více než osmnejsou

pouhým

doda-

Hořčiny podporují játra

desát procent tělu vlastního imunit-

Hořčiny

ního systému. Jinými slovy: daří-li

vatelem látek zásaditého charak-

Játra jsou vysoce robustní orgán,

se dobře trávicímu systému, daří

teru, ale dokáží také podpořit je-

který zcela bez problémů dokáže sám

se dobře také systému imunit-

jich tvorbu. Stimulují bazofilní žlázy

opravit malá poškození. Hořce chut-

nímu. Svými vlastnostmi podporu-

v trávicím traktu, které zastávají

nající byliny, zelenina a ovoce v do-

jícími sekreci sliznice střeva na ni

klíčovou roli ve tvorbě látek zása-

statečné dávce jsou přínosem pro

LÉKÁRNA | Švédská řada
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tento orgán. Tyto potraviny působí

tein. Američtí vědci rovněž v roce

k pokožkovým receptorům, a tam

jako kooperační partneři mezi játry

2010 publikovali, že receptory pro

rozvíjejí svůj účinek. Vznikají tak pro-

a žlučníkem. Zvyšuje se tak tvorba

hořčiny se nacházejí také v řasinko-

teiny, které hrají důležitou roli při tvor-

žluče a detoxikační funkce jater.

vitém epitelu průdušek a při své ak-

bě ochranné bariéry pokožky. Rovněž

tivaci způsobují rozšíření průdušek.

stimulují tvorbu kožních lipidů v kera-

Tak se ulehčuje dýchání všude tam,

tinocytech, které jsou nutné pro tvor-

kde dochází k jeho omezení.

bu pokožkové bariéry. Tak hořké látky

NOVÉ POZNATKY
ZE SVĚTA HOŘČIN

přispívají k péči o suchou pokožku při
kontaktním ekzému a neurodermi-

Hořčiny napomáhají dýchání

Hořčiny posilují a omlazují
pokožku

Jakkoli je tradice používání hořčin

V roce 2015 se podařilo prokázat re-

generace svrchní vrstvy pokožky, lze

velmi dlouhá, přesto nebylo do konce

ceptory pro hořčiny v lidské pokožce,

tak uvažovat o studnici „mládí“ pro

minulého století nic známo o fyzio-

v

hořčiny,

lidskou kůži. Ve svém působení na

logii chuti. Vědělo se, že se chuť kon-

například amarogentin ze žlutého

pokožku vykazují hořčiny rovněž imu-

centruje na jazyce a v ústech, ale

hořce, se váží při zevním použití na

nomodulační efekt, brání uvolňování

teprve v roce 1992 bylo objeveno, že

tyto receptory. Lze si ale také velmi

látek podporujících vznik zánětu.

v chuťových buňkách vzniká signální

dobře představit, že se hořčiny z po-

bílkovina zvaná gustducin neboli G pro-

travy dostávají také vnitřní cestou

RNDr. Eva Holubová

Kód: 15.708.

Kód: 15.711.

Doplněk stravy. Bylinný přípravek.

Rostlinné

Kód: 15.710.

epidermis.

tidě. Zlepší se látková výměna a re-

Kód: 15.28.

Doplněk stravy.

Udělejte

pod stromečkem
Kód: 98.6099

Rugard Beauty
olivová péče
Obsahuje: 		
denní krém 50 ml,
noční krém 50 ml,
tělové mléko 200 ml

Kód: 98.6208

radost svým blízkým

Rugard vitaminový krém
100 ml, dárek Rugard balzám
na rty (4,35 g)

Kód: 98.6147

Dárkové balení Rugard vitaminový
krém					
1 sada s nákupní taškou zdarma

Nippes Solingen
7dílná sada, zlatá

Kód: 86.297

Mille Agathe
sada s omlazujícím denním i nočním
krémem a grepovým mýdlem zdarma

Kód: 98.6235

Kód: 86.300.

Nippes Solingen
6dílná sada, stříbrná

Kód: 15.296.

Kód: 96.0701

Kód: 85.2005

Naturprodukt vánoční
mýdlo se skořicí
90 g

Unterweger dárkové
balení MIX
1 sada
Kód: 09.320.

Kód: 997.021, 997.022, 997.026

Doplněk stravy. Bylinný přípravek.

Naturprodukt
sirupy v dárkové krabici
balení po jednom nebo
dvou kusech

Naturprodukt vánoční
mýdlo + sirup
mimo vánoční
sadu je možno
pořídit také sadu
s růží, rakytníkem
a levandulí

Bübchen velká sada
1 sada

Kód: 98.6094

Doplněk stravy. Bylinný přípravek.
Kód: 98.6203

Doplňky stravy.

Additiva +
bambusová slámka zdarma
2 kusy v balení

Kód: 98.6164, 98.6165, 98.6163, 98.6166

Kód: 98.6212 Kód: 98.6213 Kód: 98.6214 Kód: 98.6216

Naturprodukt
vánoční čaj

Naturprodukt
vánoční sirup
250 ml, 500 ml

Sirup pro dýchací
cesty v dárkovém
balení s ponožkami
zdarma
50 ml, 1 pár ponožek
zdarma
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Rozhýbejme

naše děti

Pediatr MUDr. Ján Kovačech, MPH, je jedním z těch lékařů, kteří s věkem nabírají
síly. Na první pohled působí vlídně, rozvážně a vyzařuje z něj klidná sebejistota.
Svůj veskrze pozitivní vliv dokáže přenést jak na své malé pacienty, tak zejména i na jejich starostlivé rodiče. Ačkoli už dosáhl důchodového věku, rozhodně
neskládá ruce v klín a dál slouží v dětské ambulanci ve slovenském Pezinku.
Mohlo by se říci, že je pouze jedním z mnoha, a byla by to také pravda. Jenže
pan doktor působil dlouhá léta jako dětský lékař v zahraničí, konkrétně v Austrálii, a účastnil se mnoha světových pediatrických konferencí. Jeho možnosti
přímého srovnání tam a tady a z toho plynoucí košaté zkušenosti a celoživotně doplňované vzdělání z něj činí osobnost, se kterou se naši čtenáři jistě velmi
rádi alespoň v krátkosti seznámí.

Kdy a proč jste se rozhodl odjet do zah-

ji u takto zatíženého člověka rozvine

by dítě vtáhla do děje, to je docela

raničí?

metabolický syndrom, zvýší se rizika

umění. Proto se pro tohle musí zejmé-

Bylo to těsně před rokem 1989. Sloužil

oběhových

na rodič správně nadchnout, aby pak

jsem v Bratislavě na Kramároch a po-

s

nemluvě.

svým příkladem dokázal vyvolat zájem

stupně jsem nabyl pocitu, že i někde

Současná covidová pandemie tento

svého potomka, aby mu pohyb ještě

jinde mohu být prospěšný. Počátkem

stav ještě více zhoršila, distanční vý-

více neznechutil. Já sám doporuču-

devadesátých let už jsem mohl začít

uka počítá s nutností aktivního po-

ji to nejzákladnější a pro člověka nej-

pracovat v oboru, ale v Austrálii. Ně-

hybu dětí vyloženě okrajově. A kde je

přirozenější. Chůze, běh, kolo, plavání,

jak se ty okolnosti hezky poskláda-

tolik žádoucí rozvoj rychlosti, obratno-

míčové hry, vše s důrazem na obratnou

ly a všechno plynulo bez větších

sti a celkové pohybové všestrannosti?

všestrannost a celkovou odolnost.

zádrhelů. No a loni jsem se vrátil zase

Kolik dětí neumí plavat, udělat kotoul

Když jsme u té odolnosti, jak jsou na

na Slovensko, sloužím v dětské ambu-

nebo třeba jen vylézt na strom? Ape-

tom generace dnešních dětí v po-

lanci, občas pomáhám na dětské po-

luji na urychlené systémové řešení, ji-

rovnání s generacemi jejich rodičů

hotovosti v Bratislavě, ale hlavně jsem

nak se v následujících dvaceti letech

nebo prarodičů?

tady s rodinou.

budeme hodně divit.

Těžko

A není na vině tak trochu i základní

vyrůstali v naprosto jiném světě. Ne-

s našimi dětmi, jaký je mezi nimi hlavní

buňka civilizace, tedy rodina?

bylo tolik postranních lákadel jako

rozdíl?

Od příkladů v rodině se zcela přirozeně

dnes. Pamatuji, jak jsem přišel ze ško-

Rozdíly se pomalu vytrácejí. Pozoruji

odvíjí naprostá většina návyků dítěte.

ly, hodil tašku do kouta a už jsem byl

to už delší dobu. S masivním nástu-

Ve městech je situace asi složitější než

venku. Hráli jsme mezi ulicemi nebo

pem moderních technologií tráví děti

v menších lokalitách. Městské děti,

na kdejakém volném plácku fotbal, vy-

spoustu času s telefonem nebo table-

v tom lepším případě, alespoň cho-

bíjenou, skákali přes švihadlo. V zimě

tem, uzavírají se do virtuálního světa,

dí do různých kroužků. V tom horším

jsme se už nemohli dočkat, až začne

méně chodí ven, mají méně aktivního

případě zůstávají doma a zkouma-

mrznout a dělali jsme si za barákem

pohybu a jejich průměrná tělesná

jí on-line prostor. Rodiče často mají

kluziště, na kterém jsme mydlili hokej.

hmotnost, odpovídající danému věku,

problém utáhnout rodinný rozpočet,

To všechno je už dnes minulost. V Aus-

se poměrně dramaticky zvyšuje. Jako

jsou unavení z práce a na pohybové

trálii sice v zimě nemrzne, ale přece jen

pediatr se na data ze statistik dívám

aktivity s drobotinou jim moc času ani

je větší fokus na komunitní život, u nás

doslova s hrůzou. Nárůst dětské obe-

chuti nezbývá. Samozřejmě jsou vý-

se uzavíráme doma, jako bychom

zity je alarmující. Mladý organismus

jimky a před nima smekám. Vytvořit

raději nechtěli nic vidět ani slyšet. Ale

nadváhu ještě docela zvládne, ale

dnes pravidelnou, zábavnou a zároveň

ze své praxe mohu potvrdit, že dnešní

v dospělosti se spíše dříve než pozdě-

bezpečnou pohybovou formu, která

děti jsou obecně méně odolné. Jen

Když

srovnáte

malé

Australany

páteří

selhání,
nebo

o

problémech

kloubech

hodnotit,

protože

my

jsme
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ten nárůst různých alergií a dětského

děje a vlastně že se to děje správně.

astma, vždyť to je alarmující. Mnohé

Samozřejmě vysoké a dlouhotrvající

z toho by třeba nebylo díky pohy-

horečky už zaslouží pozornost ze stra-

bu na čerstvém vzduchu, vyvážené

ny rodičů a ošetřujícího lékaře. Tady

a správně bohaté stravě a také určité

můžeme citlivě a s rozumem tlumit po-

formě otužilosti. Nebo třeba ADHD. Ko-

mocí léků, ale hlavně pamatujeme na

lik dětí s takovou diagnózou si pama-

dostatek tekutin a klidový režim.

tujete z dětství? Já nikoho. Na druhou

Chcete závěrem našim dětem nebo je-

stranu díky lockdownu ubylo tradičních

jich rodičům něco důležitého vzkázat?

sezónních respiračních onemocnění.

Už jsem to tady říkal, ale rád to ještě

Děti se mezi sebou méně kontaktují,

jednou shrnu. Z rodiny musí přijít hlavní

předávají si menší nálož běžných pa-

impulz. Rodina je ten základní prvek,

togenů.

který nám pomůže opět rozhýbat naše

Takže už se vlastně těšíte, až k vám do

děti. Systémová řešení v rámci legi-

ordinace zase přijdou s „běžnou“ angí-

slativy jsou žádoucí, ale nelze na ně

nou, rýmou, snoplíkem a teplotou...

spoléhat. Na koho jiného se tedy dítě

Nemůžu říci, že bych se na to těšil,

může spolehnout? Přece na své nej-

ale až se tak stane, možná si trochu

bližší. Na rodiče a prarodiče. Na starší

oddechnu a řeknu si, že svět se zase

sourozence. Ti by měli jít tomu malému

vrátil do svých starých kolejí. Vždycky

člověku příkladem, aby se postupně

v takových případech spoléhám na

vyvinul v komplexní, charakterově pev-

sílu přírody. Taková echinacea je pro

nou a všestranně vzdělanou osobnost

přechodová období z teplých měsíců

a aby se jeho fyzické tělo dokázalo

do zimy vynikající pomocník. Nebo

adaptovat i na dlouhodobější zátěž.

kapky na dýchací cesty, komplexní

Aby se v dospělosti o sebe dokázal po-

záležitost. Jemné a účinné, zejména

starat a nespoléhal s nataženou rukou

před nástupem očekávané vlny viróz.

na podporu od státu, protože na státní

Jsou pak situace, kdy jsou specifická

pomoc by měli dosáhnout přednostně

léčiva, včetně antibiotik, nezbytná. Ale

ti, kterým příroda z různých důvodů pevné

to musí vždy posoudit odborník. Moje

zdraví do vínku prostě nenadělila.

praxe říká, že není nutné hned chodit
s kanónem na vrabce. Nejdříve dáme

		Děkuji za rozhovor

i tomu malému tělu šanci, aby se s běž-
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MUDr. Ján Kovačech, MPH
| Střední všeobecně-vzdělávací škola
s maturitou v Pezinku.
| Studium medicíny, obor dětského lékařství
na Lékařské fakultě Univerzity Komenského
v Bratislavě.
| Úspěšná atestace prvního i druhého stupně
z pediatrie.
| Povolání pediatra v Bratislavě v Bezručově
ulici a na Dětské klinice na Kramároch.
| Před rokem 1989 odchod do Austrálie, kde
nabírá a rozvíjí znalosti z dětského lékařství,
též v oblasti neonatologie a dorostového
lékařství.
| Aktivní prezentace na vědeckých
konferencích v Austrálii a ve světě v oblasti
dětského lékařství.
| V roce 1999 po skončení postgraduálního
studia na Univerzitě v Sydney získává
vzdělání v oblasti veřejného zdravotnictví
takzvaný Master of Public Health – MPH.
| V roce 2020 se vrací na Slovensko do
Pezinku, kde stále pracuje jako pediatr 		
v dětské ambulanci.
| Práce s dětmi mu stále dodává mnoho sil,
energie a optimismu, kromě práce má rád
klasickou hudbu, operu a čtení dobrých
knih.

Richard Sklář

nou virózou porvalo samo. Zvýšená

Kód: 15.298.

Kód: 15.295.

Doplněk stravy. Bylinný přípravek.

Kód: 15.297.

Kód: 15.293.

teplota je znakem, že se uvnitř něco

Doplněk stravy. Bylinný přípravek.

Doplněk stravy. Bylinný přípravek.
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PRO PLEŤ

opět krásnější

Pokožka lidského obličeje je něco jako zrcadlo, ve kterém se společně odráží
dlouhodobé duševní rozpoložení, stravovací návyky, kondice vnitřních orgánů, hormonální zátěž a mnoho dalšího. Nesmíme samozřejmě zapomenout ani na genetické
predispozice, ty také hrají roli v tom, jestli na první pohled vypadáme mladší, než jsme.
Koneckonců touha po kráse a věčném mládí je tak stará jako lidstvo samo, a proto každou chvíli někdo přijde se „zázračným“ prostředkem, který když nic jiného, tak
dává alespoň naději. Skutečně fungujících omlazujících přípravků bychom naopak
mohli spočítat na prstech jedné ruky. Ale právě o jednom z nich teď bude řeč. Už jste
zaregistrovali slovo heliciterapie?

zvířata nebyla vystavena stresu. Finální produkty se tak mohou honosit mimo
jiné certifikátem BIO. Kosmetiku Mademoiselle Agathe lze používat jako běžnou

Heliciterapie je unikátní výraz zaštítěný

kosmetiku, ovšem s výsledky, které předčí

ochrannou známkou a smí jej použí-

veškerá očekávání.

vat jen jediná firma – francouzská

ZAJÍMAVOSTI K PRODUKTŮM NA BÁZI

společnost MADEMOISELLE AGATHE, jejíž

HLEMÝŽDÍHO SLIZU:

produkty se nedávno objevily i na pultech

Hlemýždí mucin stimuluje buňky lidské

ti pomocí hlemýždího slizu v biokvalitě.

kůže k vytváření nových, které nahradí

Hlemýždí sliz, jakkoli už jen ten název

staré a poškozené buňky. Lidská kůže to

učiněný balzám. Obsahuje nálož vynika-

Kód: 75.400.

zní poměrně odtažitě, je pro pokožku

Kód: 75.403.

našich lékáren. Jedná se o ošetření ple-

v zásadě zvládne sama, ale hlemýždí sliz
proces urychlí a zefektivní. Reprodukční
sekrety hlemýžďů redukují jemné vrásky,

jících látek s celkově hojivým, vyhlazuA kdo by nechtěl krásnou a hladkou pleť

Především cenné bílkoviny aktin (regulátor

ekzémy, zánětlivé stavy a další.

zářící zdravím? Mademoiselle Agathe

tvorby koloagenu) a hämocyanin (ak-

V jihoamerickém Chile se hlemýždí sliz

díky moderní a šetrné technologii získává

tivátor buněčného dýchání), aminokyse-

pro své ohromující regenerační účinky ofi-

hlemýždí sliz s úctou ke zvířatům a zpra-

linu valin (protizánětlivá), kumarin (brzdí

ciálně používá k léčbě popálenin.

covává jej tak, že si zachová původní bio-

procesy stárnutí) a kyselinu močovou

aktivitu. Je vynikající jak na mladistvou

(antioxidant). Dále pak v hlemýždím

pokožku s akné, tak na zralou a zároveň
citlivou pleť. Ucelená řada kosmetiky Mademoiselle Agathe zahrnuje micelární vodu
(5 % hlemýždího slizu), denní i noční krémy
(60 % hlemýždího slizu), pleťový gel na
aknózní nebo jinak poškozenou pokožku
(65 % hlemýždího slizu) a koncentrované
anti-aging sérum (93 % hlemýždího slizu).

tedy

hlemýždí

sliz

obsahuje?

jizvy, strie, zarudnutí, tmavé skvrny, akné,

jícím a dokonce i lehce bělícím účinkem.

Co

slizu nacházíme některé lipidy, nukleové
báze, alkaloidy a flavonoidy, ergosterol,
vitamin D3. Všechno jsou to složky, které
působí bakteriostaticky (brání množení

Ve vyspělých asijských zemích (zejména Japonsko, Jižní Korea a Čína) se
v minulých letech stala hlemýždí kosmetika doslova anti-aging fenoménem.
NATUR COLLAGEN EXPERT BEAUTY

epidermis

Ideální partnerský nápoj ke kosmeti-

způsobujícím akné a záněty pokožky),

ce Mademoiselle Agathe. Přispívá pleti

hrají důležitou roli při obnově pokožky,

vnitřní výživou i hydratací, iniciuje tvorbu

chrání ji před volnými radikály a účast-

prokolagenu a díky souboru unikátních

ní se procesů k udržení imunitní reakce

rostlinných extraktů potencuje všechny

pokožky. Svého času proběhly pokusy

účinky s mimořádně příznivým efektem na

o laboratorní napodobeninu hlemýždího

pleť. Lahodná chuť každého doušku navíc

slizu na základě výše vyjmenovaných

přispívá k dobrému pocitu ze sebe sama.

komponent, ale výsledek přinesl spíše

Bc. Irena Špillerová

především

Staphylococcus

zklamání a trpké poznání, že dílo přírody

hlemýždě? Velice pečlivě. Zajišťuje jim
Kód: 75.404.

Kód: 75.402.

veškerý životní komfort. Sběr slizu probíhá
pouze dvakrát ročně, vždy těsně po období páření (reprodukční sliz) a výhradně
ručním způsobem pomocí stěrky tak, aby

Kód: 15.900.

Jak se Mademoiselle Agathe stará o své

Doplněk stravy.

je jen stěží k překonání.
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Jan K., Jilemnice: „Můj problém je choulostivějšího rázu. Jsem sice už téměř v seniorském věku, ale radosti života si
neodpírám, a to ani v intimní oblasti. Moje paní je na tom podobně, takže si v tomto ohledu nemáme ani jeden nač stěžovat. Nicméně v poslední době mě začaly trápit křeče, zejména dolních končetin, a většinou přicházely právě v nejlepším.
Bylo to zpravidla lýtko nebo některý ze svalů v chodidle. Rozhodl jsem se to řešit a v lékárně mi doporučili novinku – IQ
Mag stop křečím Forte s chininem. Už druhý měsíc užívám vždy před spaním a nemusím se obávat žádných nečekaných
spasmů, ono to účinkuje téměř okamžitě.“

Kód: 15.0041

IQ MAG stop křečím Forte

Doplněk stravy.

v lékárnách
Zákaznícivyzkoušeli

Kód: 15.36.

Ústní voda DENTIO
Katarína M., Ružomberok: „Po druhém porodu se mi začaly kazit zuby, ačkoli jim věnuji dlouhodobě náležitou
péči. Jsem nyní ve stavu, kdy bolest a někdy i otok přichází znenadání. V lékárně jsem si jako první pomoc pořídila
na doporučení mého pana zubaře ústní vodu Dentio. Vyplachuji vždy, když cítím, že něco začíná bolet, a tak
mám mnohem klidnější zejména víkendy. Nemusím polykat prášky proti bolesti a tak často brát antibiotika. Kdo
podobné martýrium se zuby nezažil, jen těžko pochopí tu radost z úlevy.“

lvan P., Letohrad: „Jako starostlivý otec jsem dostal úkol koupit malému nějaký obličejový krém na vysokohorský cyklistický
trek. Kdysi jsme poměrně často jezdili do Alp, a proto mě v lékárně při výběru zaujal německy psaný nápis Wind und Wetter.
Něco mi říkalo, že tady nemůžu udělat chybu, koupil jsem pro jistotu dvě tuby a využili jsme je celá rodina, protože počasí bylo
místy opravdu hodně drsné. Rozhodně doporučuji, krém parádně funguje i dospělým.“

Kód: 18.014.

BÜBCHEN Wind und Wetter krém
do každého počasí

Betaglukan + Zn + C

Alice P., Třebíč: „Někdy jsou takové dny, kdy přijdete do lékárny, intuitivně sáhnete a vyberete to, co byste jinak
nekoupili. A přesně tohle je moje zkušenost. Mám čtrnáctiletou dceru. Puberta, akné, angíny. Furt dokola. Paní
magistra říkala: ‚Ať to užívá aspoň dva měsíce a uvidíte, přírodní cesta chce svůj čas.‘ A ono to začalo nést výsledky
už po třech týdnech. Pleť se podstatně uklidnila, bolení v krku zmizelo, akorát ty telecí nápady zůstaly. Jen nechápu,
jak jsem si té nenápadné krabičky mohla vůbec všimnout?“

Máte i vy za sebou podobně zajímavou lékárenskou zkušenost? Napište nám (viz tiráž) a podělte se o ni s ostatními. Zveřejněné příspěvky obratem
odměníme malým dárkem.

Doplněk stravy.

Renáta P., Třinec: „Každé léto, když hodně chodím naboso v sandálech, se mi nohy odvděčí hodně zatvrdlou a rozpraskanou kůží na
patách a chodidlech. Letos jsem nějak zanedbala i pedikúru a pak honem a na poslední chvíli chtěla mít zase hezké nohy. Věděla jsem,
že existují nějaké zvláštní ponožky, po kterých se stará kůže sama sloupne, ale nikdy jsem je nevyzkoušela. V lékárně mi poradili, koupila jsem Naturquelle exfoliační ponožky, s velkým otazníkem v duši aplikovala a ono nic. Opravdu, pět dní nic. Šestý den jsem nechápala.
Stará kůže se po velkých plátech začala loupat a pod ní nádherně nová, až miminkovsky jemná a hebká kůže. Nechtěla jsem věřit svým
očím. Ženské, jděte do toho, za ty peníze to pedikérka nikdy neudělá!“

Kód: 15.423.

Kód: 15.613.

NATURQUELLE exfoliační ponožky

Vánocemi to u nás voní
od horkého léta
Stalo se již tradicí, že s blížícím se adventním časem
vkládáme do nabídky limitovanou edici vánočního
sirupu, tentokrát s PF 2022. Vánoční sirup je
naší sváteční specialitou. Nezaměnitelná svěží chuť
pomeranče proložená jemnými tóny orientálního
koření, skořicí a citronovou kůrou provoní každou
domácnost i její láskyplné spojenectví. Vůně a chuť
vánočního sirupu se plně rozvine byť jen v šálku pravého
horkého čaje. Představte si, že venku za oknem chumelí,
stupnice na venkovním teploměru klesá k bodu mrazu,
doma je útulně naklizeno a na stole před sebou máte
oblíbený hrníček s kouřícím nápojem. To je přesně ta
vzácná a útulná chvíle rodinné pohody a pospolitosti,
která nás inspirovala a vedla k sestavení receptury.

růže. Teď už zbývá jediné – plně si vychutnat nápoje
připravené z našich sirupů.

Vánoční sirup připravujeme manufakturně, s jeho
výrobou začínáme již ke konci léta a vaříme pouze
v limitovaném množství. Můžete jej koupit buď
samostatně, anebo v dárkové krabici společně s vánočním mýdlem.

KARAMELOVÝ DEZERT S HRUŠKAMI
A ARAŠÍDOVÝM MÁSLEM BOURÁK?
Udělejte si ho jednoduše doma, naše cukrářka nám
prozradila, jak na to. Na 4 porce budete potřebovat:
· 500 g přiměřeně zralých loupaných hrušek bez
jadřinců, pokrájených na střední kousky
· 200 g třtinového cukru
· 1 smetanu na šlehání
· 1 skleničku arašídového másla BOURÁK natural
· 1 citron
· 1 dl tuzemáku
· 1 tyčinku celé skořice
· 3 hřebíčky
· špetku soli, snítku máty
a karamelové sušenky
na ozdobu

Nutno dodat, že kromě vánoční edice se celá řada
Naturprodukt sirupů také postupně rozrůstá. Na podzim
a zimu musíme mít připravený sirup rakytníkový,
šípkový, meduňkový, zázvorový a pomerančový
s kardamomem, během léta pak více poptáváte všechny
ovocné sirupy, doplněné o meduňkový a mátový.
Celoročně pak plynule
narůstá zájem
o levadulový sirup či
sirup z lístků

Naturprodukt sirup a EXPO 2021
Víte, že podstatné jméno sirup je arabského původu a do
Evropy se dostalo prostřednictvím latiny (sirupus)?
V češtině se vyskytovalo v obměněných podobách
jako syrob, syrup, syrop, syrub, sirob a sirup. A právě
pro Blízký východ, přesněji Dubaj, jsme ve spolupráci
s Lázněmi Darkov připravili sérii pomerančového sirupu
s kardamomem a stali se tak hrdými reprezentanty
tuzemské produkce na prestižní světové výstavě EXPO
2021.
Máte chuť třeba na...

POSTUP:
Kousky hrušek povařte cca 3 minuty v 0,3 litrech vody
s rumem, šťávou z jednoho citronu, špetkou soli, skořicí
a hřebíčky. Pak odstavte z plamene, nechejte cca hodinu
vychladnout a odpočinout, nakonec přeceďte, použité
koření odstraňte. Částí vzniklé hruškové vody nařeďte
smetanu ke šlehání, zbytek použijte na svlažení hrdla
nebo jak uznáte za vhodné.
Na suché pánvi rozehřejte cukr a udělejte z něj tekutý
karamel, za stálého míchání do něj opatrně po troškách
přilívejte naředěnou smetanu, nechejte odpařit
a zhoustnout do podoby tekutého medu. V závěru
přidejte obsah skleničky BOURÁKU natural a vytvořte
konzistentní hmotu.
Do vzniklé hmoty opatrně vmíchejte kousky provařených
hrušek a okamžitě plňte do dezertních misek. Nechte
vychladnout, ozdobte snítkou čerstvé máty nebo
meduňky a můžete přidat i pár karamelových sušenek.
Mlsné jazýčky před podáváním ocení ještě i kopeček
šlehačky nebo oblíbené zmrzliny. Dobrou chuť!

Kód: 96.0512, 96.0513

KAPKY A PASTILKY		
S OBSAHEM 				
ROSTLINNÝCH EXTRAKTŮ
Přinášíme vám komplexní řadu přírodních
pastilek a kapek, které byly vyrobeny
společností Naturprodukt CZ podle vlastních
receptur.

Doplňky stravy. Bylinné přípravky.

Kód: 15.800.

Kód: 15.802.

Kód: 15.801.

K dostání v lékárně.

Kód: 15.852.

Kód: 15.853.

Kód: 15.851.

Kód: 15.850.

naturprodukt.cz

NADMĚRNÁ FYZICKÁ A PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ

Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

Kód: 60.6.

1000 mg
vitaminu C
v jedné
tabletě
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www.additiva.cz

Kód: 61.84.

Kód: 61.89.

Kód: 61.83.

Made in Germany

Pouze v lékárnách

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

Doplňky stravy.

Kód: 61.3.

Kód: 61.2.

Kód: 61.82.

PŘÍC

