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Úsměv je pro
nás důležitý...
rozhovor s Petrem Harazinem,
frontmanem kapely NEBE

VYROBENO U NÁS

VYROBENO U NÁS

TECHNOLOGIE

GLUCADENT+
revoluce v dentální hygieně

Když stávkuje
žaludek

Mikronizace aneb
menší je lepší

VĚTŠÍ OBSAH ÚČINNÉ LÁTKY
PRO OCHRANU A REGENERACI JATER

Silymarin
forte

2 50 m g M A XI M Á LN Í M OŽ N Á
D ÁV K A V J E D N É TA B L E T Ě

1

2

3

4

Silymarin forte 1

Silymarin forte 2

Silymarin forte 3

Silymarin forte 4

Slim – Tělesná
hmotnost

Játra + Menopauza

Játra
+ Oxidační stres

Játra + Imunitní
systém

3x VYŠŠÍ

ÚČINNOST DÍKY
MIKRONIZACI

www.silymarin.cz

EDITORIAL

01/2019
RNDr. Eva Holubová,
šéfredaktorka

Vážení čtenáři,
vítáme vás na stránkách našeho časopisu na prahu nového
roku a přejeme vám, aby všech jeho 365 dnů bylo pro vás
úspěšných, šťastných a zdravých. I v tomto roce najdete na
stránkách našeho magazínu rady, jak udržet a vylepšit svůj
zdravotní stav, doporučení lékařů a expertů, informace o našich nových produktech.
Jsme už 28 let významným distributorem uznávaných evropských značek kosmetiky, doplňků stravy, zdravotnických prostředků a také léčiv. Šumivé vitaminové tablety a krémy společnosti Dr. Scheffler jsou klasikou lékárenského sortimentu
stejně tak jako vitaminové a minerálové produkty řady Zdrovit.
Tyto doplní v tomto roce další zajímavé výrobky rostlinného
původu vyrobené v Itálii, Německu a Rakousku.
Ale poprvé se vám nyní představujeme jako výrobci privátní
řady Naturprodukt. Tato řada zahrnuje několik značek, v tomto čísle našeho časopisu se o nich dovíte mnoho zajímavého.
Švédská řada zaměřená na trávicí systém je následována řadou produktů s beta-glukanem. Tvoří ji dvě zubní pasty, ústní
vody a zubní prášek, dále tělový pudr a doplněk stravy Glucan
plus. Řada silymarinů, doplňků stravy vyvinutých ve spolupráci
s Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, se honosí unikátním mikronizovaným výtažkem ze semen ostropestřce
mariánského. Je to on, který chrání naše játra, a navíc je každý
produkt této řady obohacen o další látku prospěšnou pro naše
tělo. Echinaceové kapky a pastilky spolu s šalvějovými pastilkami ocení každý z nás při nachlazení a kašli.
Naprostou novinkou jsou ale bylinné a ovocné sirupy z naší domácí manufaktury. Byliny nutné pro jejich výrobu pěstujeme
v zahradách firmy a povolení volného sběru umožňuje obohatit tyto o divoce rostoucí rostliny. Sirupy vznikly ve spolupráci
s Vysokou školou chemicko-technologickou a Ústavem konzervace potravin. Vybrané suroviny, pečlivá výroba, zkušenosti generací a přísná kontrola dávají vzniknout produktům
mimořádné kvality.
V průběhu tohoto roku obohatíme náš sortiment o další produkty a o tom vás budeme informovat. Budou zcela jistě prospěšné lidskému zdraví, protože téma udržení, vylepšení našeho zdraví provází společnost Naturprodukt CZ od samého
počátku jejího vzniku.
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Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět
si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.
Tomáš Baťa
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takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních
údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho
osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo
na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro
ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se
zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.
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TECHNOLOGIE

Mikronizace aneb menší je lepší
Každý doplněk stravy, ať už je to vitamínový, minerální, nebo bylinný, vždy hraje o čas. Máme na mysli čas, který má tableta či
kapsle v trávicím traktu na to, aby se rozpadla a došlo k jejímu „osvojení“, tedy vstřebání. Moderní a současně šetrné technologie dnes dokáží zvýšit biologickou dostupnost účinných látek několikanásobně. Jednou z možností je zmenšení rozměru částic.
Všechno se skrývá pod jediným tajemným slovem – mikronizace.
Obecně platí, že čím je molekula látky podané skrz ústa větší, tím obtížněji se v lidském
trávicím ústrojí vstřebává. Podobně to platí
pro velikost částic – menší částice mají
daleko větší šanci, že budou vstřebány a dostanou se na místo účinku. Mikronizací tedy
nazýváme metodu, jak částice efektivně
zmenšit a tím zvýšit účinnost finálního produktu. Mikronizace se provádí ve speciálním
stroji – mikronizéru. Tady se fyzikální metodou z běžného bylinného prášku, který tvoří
základ výlisku tablety, stane jemný pudr.
Přesněji řečeno – flavonoidy ostropestřce
mariánského, ze kterého se vyrábí Naturprodukt Sylimarin, jsou z původní velikosti cca
80–120 µm rozděleny na elementy o velikosti
cca 12 µm! (1 µm je tisícina milimetru, pozn. red.)
Takto ošetřená látka mnohonásobně zvětší
svůj povrch. Důsledkem této úpravy dochází
k výraznému zlepšení biologické dostupnosti a tím i účinnosti, stability a kýžený efekt se
dostavuje rychleji. Úprava mikronizací také
umožňuje snížit dávkování a s tím je spojena
možnost snížení zátěže zažívacího traktu,

snížení výskytu a závažnosti nežádoucích
účinků. Samo označení, že jde o produkt
mikronizovaný již upozorňuje na zvýšenou biologickou dostupnost. Biologická
dostupnost léčiv a přírodních látek se
u každého jednotlivého člověka může pro
stejnou látku pohybovat v určitých mezích
a není tedy naprosto stejná. Platí, že „není
zcela rozhodující, kolik léčiva, potravy nebo
doplňku stravy bylo podáno, ale kolik z toho
tělo dokáže využít“. Takzvaná biologická
dostupnost, tedy procento látky, které se
dostane až na místo určení, tj. k buňkám
a jejich receptorům, je po procesu mikronizace podstatně vyšší.
Nyní se můžeme vrátit k samotnému úvodu
článku: ke hře o čas. Je to skutečně tak.
Fyziologická doba setrvání potravy (nebo
i tablety s účinnou látkou) v lidském tenkém
střevě je cca 4 h. Během této doby se musí
tableta rozpadnout a dostat krví do jater.
Čím je větší její povrch, tím se rychleji rozpadá a lépe prostupuje do krve. Když už jsme
u silymarinu samotného, pak pouhé pojídání

Mikronizované
částice se snadněji
dostávají do buněk
Buně
čná

me
m

semínek ostropestřce mariánského pro
zdraví jater nemá prakticky žádný význam,
a to ani když se řádně rozmělní v ústech.
Mikronizované extrakty v tabletě mají oproti
tomu efekt mimořádný, právě onou dramaticky zvýšenou biologickou dostupností.
Bylo klinicky prokázáno, že tableta z mikronizovaného sylimarinu má cca 3x větší
biologickou dostupnost než běžný doplněk
stravy na bázi extraktu ze semen této byliny.
Co se týče technologie tzv. „suché“ mikronizace samotné, tak musí splňovat ještě další
podmínku. Během procesu nesmí vnitřní teplota
stoupnout natolik, aby poškodila nebo dokonce
zničila biologickou aktivitu flavonoidů. Důmyslný
regulační mechanismus tedy udržuje nejen stálé
otáčky mlecího stroje na 10 000/min., ale také
měří teplotu. Produkty vyrobené takovouto šetrnou metodou pak mají značku MIKRONIZOVÁNO.
Naturprodukt Silymarin je právě proto díky mikronizaci tak účinný a tím pádem i vyhledávaný.
PharmDr. Milan Krajíček

POZOR!
AKCE JEN DO
KONCE BŘEZNA!

b
na
rá
Přes webové rozhraní nám pošlete
objednávku jakéhokoli množství
Naturprodukt Sylimarinu, připojte
tajné heslo

STANDARDNÍ ČÁSTICE

JATRANACIBULCE

MIKRONIZOVANÉ ČÁSTICE

a automaticky
dostanete 25%
slevu! Akce platí
do konce března
2019.

ZDRAVÍ
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Třapatka bledá – vrátí barvu do tváří
Znáte to. Náhlý pocit, chvilka, okamžik, kdy si uvědomíte neodvratnou skutečnost – něco na mě leze. Ještě před chvílí to
bylo v pohodě, ale najednou je mi divně zima a na střídačku teplo, v břiše začně žbluňkat voda, svaly ztěžknou a promění
se v bláto, někdy začnou bolet i klouby. Potom někdo z okolí prohodí kouzelnou větu: „Co je s tebou, nějak nám bledneš?“
Taková zpráva opravdu potěší a jeden má pak opravdu velkou touhu – být už doma, pod dekou, v teple, drkotat a popíjet
horký čaj s medem a citronem, někdy také sledovat, jak rtuť na teploměru směle atakuje čtyřicítku...
Ten bod zlomu, kdy si uvědomíme, že se
v těle něco děje, je něco jako momentální vítězství cizorodých látek (bakterií nebo virů)
nad celkovou schopností organismu čelit
těmto vetřelcům. Ovšem nejsme tak naivní,
abychom si mysleli, že je to něco mimořádného. Vzájemné interakce mezi obranným
systémem a vetřelci probíhají neustále, bez
našeho vědomí. Většinou, aniž bychom něco
postřehli, vítězí důmyslná, víceúrovňová
vnitřní obrana, k jaké byl náš organismus naprogramován během milionů let vývoje. Že se
někdy karta na přechodnou dobu obrátí, to už
je prostě život.

je vyrobeny na bázi „Echinacea purpurea“,
tedy z třapatky nachové. Většinou je k dispozici výtažek z celé rostliny od kořenů až
po květy. Novinka na pultech lékáren, tedy
„Naturprodukt Echinaceové kapky“, je co
do posilování vnitřních linií obrany mnohem
účinnější! Proč? Protože základ výrobku tvoří sušený kořen jiné odrůdy rodu Echinacea.
Jmenuje se „Echinacea pallida“, česky „třapatka bledá“ a podle klinických studí dokáže
posílit celkovou obranyschopnost organismu mnohem lépe a efektivněji než „třapatka
nachová“.

Ruku na srdce, mnohdy si za to můžeme sami.
Drceni pracovními i jinými povinnostmi přepínáme fyzické i mentální síly, odbýváme se
v jídle, zapomínáme odpočívat. Únavu, která
je vlastně signálem „ZVOLNI!“, zaháníme všemožnými podpůrnými prostředky atd. Pak je
tady další možnost, že se organismus setká
s vetřelcem, který je mu doposud neznámý.
Jedná se většinou o cizokrajné bakterie
nebo zmutované viry. Tady je třeba napnout
všechny síly a nasadit jeden z nejúčinnějších
obranných mechanismů – zvýšit tělesnou
teplotu, kterou vetřelci po nějaké době většinou nerozdýchají.
U dospělých je teplota a horečka něco, co
se občas přihodí a prostě se musí vyležet.
U dětí je potřeba být obezřetnější. Navíc pohled na nemocného potomka, kterak mu hoří
čelo a těžce dýchá, je něco, co nám, dospělým a rodičům, doslova rve srdce. Sama se
tedy nabízí otázka – lze takovýmto stavům
předcházet? Aby se linie obrany organismu
nepřenášela nad běžný rámec vnímání a nezpůsobovala nám přechodný dyskomfort?
Dobrá zpráva je, že většinou ano.
Jako pozitivní odpověď na výše uvedenou
otázku lze považovat jeden z velice účinných
a přitom přírodních prostředků – „Naturprodukt Echinaceové kapky“. Teď si možná zklamaně myslíte, že se autor článku buď pomátl,
nebo vás trestuhodně tahal za nos. Vždyť
přece echinacea a výrobky z ní jsou na trhu
prakticky od roku 1989! To ví i každé malé dítě. A máte pravdu. Jenže! Jenže je tady jeden
zcela nový, leč výrazný rozdíl. Až 95 % echinaceových výrobků na našem současném trhu

Echinacea pallida (třapatka bledá) obecně
podporuje optimální funkce imunitního systému, zdravý stav pokožky, vlasů a nehtů,
fyziologický stav kloubů, přirozenou činnost
jater a je silný přírodní antioxidant.
Využití Naturprodukt Echinaceových kapek
je tedy opravdu široké. Jako prevence různých
nachlazení, bolení v krku, těžkých chlapských
„rýmiček“, chřipek nebo jiných viróz, zánětů
močového měchýře atd. stačí denně ráno
a večer po dvaceti kapkách. V okamžiku
propuknutí choroby lze dávkování až ztrojnásobit. Jednoduchou mnemotechnickou pomůckou si lze zapsat do paměti: „Jde na mě
bledost? Honem pro třapatku bledou!“

Je ovšem třeba mít na paměti, že Naturprodukt Echinaceové kapky jsou pro maximální
účinnost dodávány výhradně ve formě tinktury, kde účinným rozpouštědlem je 53%
jablečný destilát pocházející z úrody našich
rodinných sadů, které nikdy nebyly ošetřeny
pesticidy ani herbicidy. Při vnitřním užívání
proto opatrně s našimi nejmenšími a dvakrát
opatrněji během řízení motorových vozidel!
Ing. Richard Sklář
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Kapela NEBE, zleva: Štěpán Petrů (kytara), Petr Harazin (zpěv, doprovodná kytara), Adam Matýsek (bicí), Tomas Kuluris (klávesy)

Dentální řada GLUCADENT+
vás vezme na NEBE
Havířovská hudební skupina NEBE se počátkem tohoto roku chystá do studia, aby natočila své již v pořadí čtvrté album, resp. EP. Předchozí počin s názvem „Souřadnice“ potvrdil hudební vyzrálost kapely, takže určitě je na co se těšit. O očekáváních, tvorbě a plánech
jsme s frontmanem kapely, Petrem Harazinem, nad kávou v restauraci Pasta&Café Romana v Havířově prohodili pár slov...
NEBE – to je geniálně jednoduchý a jednoduše geniální název pro kapelu. Koho to napadlo a proč?
Ten název vznikl paradoxní náhodou. Původně jsme jako kapela měli dva jiné názvy
a před vydáním prvního alba jsme se rozhodli,
že chceme mít krátký český a snadno zapamatovatelný název. Dali jsme do kupy každý
seznam cca 20 názvů a já i kytarista Štěpán
Petrů (spoluautor většiny skladeb, pozn. red.)
jsme ve svém seznamu měli „NEBE“. Tak jsme
si řekli, že to je osud, název kapely byl na světě a rozhodně nelitujeme.
Z každé vaší skladby srší energie. Jak takové skladby vznikají a kde čerpáte inspiraci?
Já myslím, že energie má mnoho podob, ať už
posloucháš píseň pomalou nebo rychlou, vážnou hudbu nebo rap nebo tříminutový radiohit

ve srovnání s desetiminutovou gradační skladbou... A každý interpret se snaží „prodat“ tu
svou vlastní energii. Inspirace vzniká všude
kolem, jen je třeba mít oči a uši otevřené. Já
osobně hodně rád píšu při cestování, když někam jedu sám třeba vlakem, krajina z okna se
míhá sem a tam, v takové situaci občas přijde
nějaký fajn nápad.
Kapela NEBE je v roce 2019 ambasadorem
zubních produktů GLUCADENT+. Je úsměv
tím společným jmenovatelem?
U mě určitě, jelikož jsem si zuby vybil už ve 12
letech při nehodě na kole. Když se teď koukám
na svého malého bráchu, jak mu ty zuby rostou,
tak jsem asi zpětně rád, že mi úsměv museli
trošku upravit (bez urážky, brácho). Ale abych
byl trošičku serióznější, musím dodat, že celou
naší tvorbou se jako červená nit odvíjí nějaký

pozitivní náboj. Na koncertech pak vidíme, jak
lidé reagují, protože tady nějakou zvláštní chemií funguje to předávání energií. Stačí vidět, jak
publikum mává, tančí, oddává se rytmu, tleská,
raduje se. To je přece důvod k další tvorbě a samozřejmě k úsměvu. Když jsou za ním hezké
zdravé zuby, tím líp.
Už se stalo, že by na vás fanynky během
koncertu házely kalhotky? Nebo kartáčky
na zuby, či rovnou zubní protézy?
Kalhotky ano, podprsenky taky, ale kdyby někdo na pódium hodil zubní protézu, tak bych
asi omdlel.
Taková letící zubní protéza, to už by bylo přímo fyzické propojení se skupinou a produkty pro ústní hygienu...
Asi jo, ale o to tady nejde. Vlastně ani nevím,

kdo přišel s nápadem, že bychom mohli spojit
českou kapelu NEBE s českou zubní pastou
Glucadent+. Každopádně jsem za to rád,
protože je to celé o čistotě a svěžesti, jakkoli
to zní proflákle. Pamatuju, jak jsem byl překvapen při prvním použití této zubní pasty.
Vlastně moje očekávání bylo takové vlažné.
Říkal jsem si – no a co, zase nějaká zubní
pasta. Jenže když ještě po třech hodinách
máte v puse příjemně, je to důvod ke zpozornění. Moje vlažné očekávání se poměrně
brzy změnilo v nadšení. Snad tady za celou
kapelu můžu říct, že když jsme byli vybráni za
ambasadory, vnímáme to jako poctu a chceme Glucadent+ podpořit. Nikoli z nějakého
laciného patriotismu, ale protože se opravdu
jedná o mimořádný výrobek. Jeden náš člen
kapely to vyjádřil přesně: „Tady s tou pastou
jsem připravený se kdykoli líbat...“
Vaše popularita strmě stoupá, projevilo se
to nějak zásadně v rodinných vztazích, nebo
si nic z toho nepřipouštíte k tělu?
Myslím, že nejsme Justin Bieber nebo Ed
Sheeran, že bychom si tak šíleně museli
chránit své soukromí. Žijeme normální životy
jako všichni ostatní, zatím nás nikdo nestalkuje a ani nemá potřebu psát o nás bulvární
smyšlenky, což je jedině dobře. V současné
době je pro spoustu interpretů spíše naopak
trendem, že svou rodinu ukazují na sociálních sítích atd. My jsme v tom směru docela
konzervativní a snažíme se mít své soukromí
přirozeně pod kontrolou.
Ohledně vaší chystané nové desky. Na co se
můžeme těšit?
Není to tak, že bychom se už zítra vydali do
studia s kompletním materiálem. Teprve se
to chystá, ladí, tříbí. Tady s tou mou nohou
(zlomenina při zimním fotbale, pozn. red.)
mám teď víc času v klidu skládat, takže
všechno zlé může být i k něčemu dobré.
Uvědomujeme si, že publikum od nás teď čeká další nálož dobré hudby, neotřelé nápady
a zajímavé texty. Budeme se snažit, ať všem
očekáváním dostojíme. I ve sportu se říká,
že udělat výkon je jedna věc. Sakramentsky
těžší je ho zopakovat a potvrdit. Někdy to
může být svazující, což si ale nepřipouštíme.
Na koncertech se pak objevíme až od června,
to bude letošní EP na světě.
Je nějaké poselsví, kterým se v životě řídíte
a které se snažíte předat i svým posluchačům a fanouškům?
Aby každý dělal to, co ho v životě baví. Aby to
dělal ne proto, že musí, ale proto, že chce!
rozhovor vedl Ing. Richard Sklář

Dentální řada GLUCADENT+
výrazné plus v péči o zdraví zubů
i celé dutiny ústní
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Mohlo by se zdát, že ohledně dentální hygieny už bylo všechno vymyšleno. Od důmyslných mechanických prostředků, přes nitě, sprchy, prášek, pasty, ústní vody.
Občas někdo přijde s vlažnou inovací, která v rukou šikovných marketérů vypadá
bombasticky, ale to až donedávna bylo asi tak vše. Jak to vypadá, tečka za poslední
větou v této oblasti ještě rozhodně nebyla napsána, což nyní dokazuje skokový posun vpřed. Má jméno GLUCADENT+ a schovává se pod ním ucelená řada pečujících
prostředků. Od základní zubní pasty, přes speciální prášek a stahující pastu a zatím
konče dvěma druhy ústní vody.
Proč tedy přemýšlet nad použitím právě
řady GLUCADENT+?
1. Ve všech produktech řady je jako stěžejní
ingredience využit beta-glukan. Ten slouží
jako stimulátor pro ty části imunitního systému, které se starají o „požírání“ patologických bakterií působících záněty.
2. Zde použitý beta-glukan je v mikronizované
formě pro vysokou biologickou dostupnost
a má až 3x vyšší účinnost.
3. Záněty a krvácení v oblasti dásní mohou
vyústit v paradontózu. K čemu je pak zdravý
zub, když ho dáseň neudrží?
4. Přidáním bylinných silic (mátové, anýzové
a šalvějové) se na základní receptorové úrovni
omezí, až znemožní „komunikace“ mezi bakteriemi. Ty pak „zapomenou“, že se mohou množit.
5. Vznik tzv. biofilmu, nebo laicky řečeno
„slizu“, pod kterým se v teple a vlhku bakterie
vesele množí, je díky současnému působení
všech složek GLUCADENT+ zastaven.
6. Bakteriální osídlení dutiny ústní je na
jazyku a sliznicích mnohem větší než na
zubech samotných. Proto je důležitý výplach
ústní vodou GLUCADENT+ alespoň dvakrát
denně. Ústní vody GLUCADENT+ obsahují mj.
zázvorovou silici, inhibující enzymatickou úroveň obrany bakterií. Ústní voda s doplňkovým
názvem DENTIO je primárně určena pro aktutní

SOUTĚŽ

případy bolestí zubů, silného krvácení nebo
projevů dračího dechu. Její užívání je omezeno
na 14 dní.
7. Synergie obsažených látek v produktech
GLUCADENT+ je základem pro tzv. LONG
FRESH efekt. Tedy nejen pro svěží pocit
v dutině ústní, ale hlavně pro redukci množení
patogenních bakterií. Efekt se projevuje v řádu
hodin, nikoli minut, jak tomu bylo v dobách
před zavedením GLUCADENTU+!
8. Obsah laktátu hlinitého má stahující účinek
na dáseň kolem krčku zubu. Styčná plocha
mezi dásní a zubem je tak chráněna před vstupem cizorodých elementů.
9. Základní zubní pasta je vhodná pro každou
věkovou kategorii od tří let věku a lze ji používat libovolně dlouho.
10. Osoby používající zubní náhrady také
mohou těžit z výhod celé řady GLUCADENT+.
Někdy protéza tlačí, jindy pod ní ulpí zbytky
jídla (často např. zrnka máku), což vede k různě
velkým traumatům dásní. Namožené dásně
pak stačí na noc „namazat“ zubní pastou GLUCADENT+ a náběh k zánětu se během spánku
výrazně sníží, nebo zcela eliminuje. Totéž platí
i o ústních vodách GLUCADENT+.
www.glucadent.cz
PharmDr. Milan Krajíček, Jiří Veřmiřovský

s kapelou NEBE o celoroční zásobu
zubních produktů Glucadent+

Odhadněte, kolik vzorečků zubní pasty Glucadent+ se vejde
do obalu od kytary Petra Harazina a napište nám svůj tip na
lekarna@naturpro.cz do konce března 2019.
Nejlepší odhadce získá odměnu v podobě
celoroční zásoby výrobků Glucadent+
pro jednoho člověka.
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Švédská řada – holistická trojka
Trojice z rodinné manufaktury Naturprodukt CZ s názvem Švédský čaj, Švédské byliny
a Švédský elixír má již podle názvu jednoho společného jmenovatele – Švédsko. Ostatně
nejen ve Skandinávii trvá tradice účinků takové směsi léčivých bylin mnoho desítek let. Legenda praví, že recept na tuto léčivou směs byl objeven v pozůstalosti věhlasného švédského lékaře Dr. Clause Samsta. Tento muž, obdařen díky každodennímu užívání své originální
bylinné směsi neotřesitelným zdravím, údajně ukončil svou životní pouť v obdivuhodných
104 letech až po nešťastném úrazu při jízdě na koni.
Tolik dávná pověst, pojďme k současnosti.
Snahy o zachování zdraví svépomocí prostřednictvím bylin nejen přetrvávají, ale mají
stoupající tendenci. Čím dál více lidí si je na
základě jednoduché ekonomické rozvahy
schopno uvědomit, že prevence je vždy mnohonásobně levnější než následná léčba. Proto
je síla působnosti švédských bylin soustředěna právě do oblasti předcházení chorobám,
které můžeme s klidným svědomím souhrnně
nazvat jako civilizační.
Bylinná švédská směs je logicky navržena
cestou působení na trávicí trakt, z čehož
můžeme očekávat sekundární a zejména
pozitivní dopad na kondici celého těla. Těžit
můžeme zejména ze synergického působení
jednotlivých složek. Tady hraje velkou roli
vzájemný poměr jednotlivých bylin. Proto není
nutné je vyjmenovávat jednotlivě, protože každá vykazuje odlišný účinek samostatně a jiný
v kombinaci s ostatními. Důležité je poznání,
že dlouhodobým zkoušením byla směs vyladěna k dokonalosti.

Mějme na paměti, že optimalizace systémů
zapojených do procesu trávení potravy a celkové látkové výměny je velmi choulostivá
záležitost. Při použití běžných léčiv se pacient musí smířit s tím, že každý chemický lék
má vedlejší účinky. Léty prověřená švédská
bylinná směs oproti tomu doslova ladí celý
systém současně, silná místa zachovává, slabá posiluje tak, aby všechny aspekty trávení
a metabolismu probíhaly optimálně. Efekt lze
očekávat až po nějaké době, nástup je nenápadný, ovšem přijde den, kdy si člověk uvědomí, že je mu vlastně hodně dobře, cítí se lehce
a je plný energie. Souhrnně můžeme tvrdit, že
cesta švédských bylin je bezpečná, určená
pro zachování zdraví, vždy připravená k použití
a prostá vedlejších účinků.

Švédský čaj
Představuje bezalkoholovou alternativu působnosti švédské směsi. Je nesmírně jednoduchá k použití a vždy po ruce. V balení se nachází dvacet nálevových sáčků, každý je navíc
opatřen neprodyšným obalem pro zamezení

interakce se vzdušným kyslíkem, a tím pádem
chrání byliny před zvětráváním. Každý jednotlivý
šálek nápoje je tak vždy čerstvý a silný. Nahořklá chuť výsledné tekutiny lahodí především
dospělým, můžeme přisladit například medem.
Vypijte alespoň tři šálky Švédského čaje denně,
ideálně do doby pocitu úlevy. Žaludek, střeva
i další vnitřní orgány vám za to budou vděčné.

Švédský elixír
Účinek komplexu švédských bylin je přiveden
k maximální účinnosti díky maceraci ve vysokoprocentním jablečném destilátu pocházejícím z úrody našich sadů, které nikdy nebyly
ošetřeny pesticidy a herbicidy. Bylo zjištěno,
že právě alkohol je ideálním rozpouštědlem
pro široké spektrum blahodárných látek obsažených v bylinné směsi. Pro uvedení trávicí
soustavy do optimální kondice stačí jedna
polévková lžíce Švédského elixíru ráno a jedna
večer, ideálně díky vysoké koncentraci naředit
do sklenice vody nebo džusu a vypít. Lze užívat dlouhodobě, vedlejší účinky jsou veskrze
pozitivní. Omezení mají snad jen řidiči, tam
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vychází bezpečný průměrný odstup od vypití
k zasednutí za volant cca 60 minut. Opominout
nesmíme ani zevní použití Švédského elixíru.
Dokáže mírnit otoky po bodnutí hmyzem, dezinfikuje i hojí drobná poranění kůže, v Priessnitzových obkladech ulevuje artritickým kloubům.

Švédské byliny
Představují polotovar k domácímu založení
Švédského elixíru. Vlastně jde jen o to, že
každý si díky Švédským bylinám může zvolit,
jestli pro svou vlastní tinkturu použije slivovici nebo jiný druh pálenky, podle individuální

chuti. Výsledný zdravotní benefit při dodržení
doporučeného dávkování je veskrze identický
s originálním Naturprodukt Švédským elixírem.

Ing. Richard Sklář

ŠVÉDSKÁ ŘADA
Bylinky tvořící směs Švédské řady:

ANDĚLIKA
LÉKAŘSKÁ

PAMPELIŠKA
LÉKAŘSKÁ

Exkluzivně ve vaší lékárně!

MÁTA
PEPRNÁ

HEŘMÁNEK
PRAVÝ

BENEDIKT
LÉKAŘSKÝ

LÉKOŘICE
LYSÁ
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Beta-glukan – multitalent s nečekanými účinky
Beta-glukan je unikátní přírodní polysacharid schopný podporovat obranné reakce organizmu proti virům, bakteriálním
a parazitárním chorobám.
První zprávy o biologických účincích polysacharidů jsou více než 60 let staré, nicméně
první bližší znalosti pocházejí až ze šedesátých let, kdy se výzkumu věnovala především
skupina vědců z New Orleansu. Glukany byly
původně identifikovány jako součást zymozanu (což je hrubý extrakt buněčných stěn
kvasinek), který je zodpovědný za aktivaci
imunitního systému. Teprve později se přišlo
na to, že právě glukan je zodpovědný za
příznivé účinky na lidský organizmus. Za posledních dvacet let patří glukany mezi nejvíce
studované imunomodulátory.

Více než padesát let výzkumu a tisíce studií prováděných mimo jiné na univerzitách v Harvardu,
Bayloru, Tulane a Kentucky prokázaly, že denní
konzumace beta-glukanu optimálně stimuluje buňky imunitního systému a výsledkem je
obranný systém vyladěný na nejvyšší výkon.
Imunostimulační účinky glukanů jsou jedním
z nejobecnějších biologických účinků v celé
živočišné říši a dosud nebyl nalezen biologický druh, u kterého by glukan nefungoval,
což dále podtrhuje všeobecně prospěšné
funkce beta-glukanů. Žádný dosud testovaný biologický druh navíc neprojevil po aplikaci
glukanu nějaké dlouhodobé škodlivé reakce.
O glukanech se ví dlouhé roky, že pozitivně
ovlivňují náš imunitní systém. Dlouhou dobu
nebyl znám mechanizmus účinku beta-glukanu,
teprve v roce 1996 se podařilo prokázat
nejen to, kam se glukan váže, ale i celý mechanizmus účinku. Ukázalo se, že na buňkách
imunitního systému (především se jedná
o makrofágy, dendritické buňky, neutrofily,
některé lymfocyty a přirozené zabíječe) existují specifické receptory, na které se betaglukan váže.
Konečným výsledkem je vysoce aktivní buňka, která ničí všechno cizorodé a nepatřičné, od bakterií až po rakovinné buňky. Mezi
další prokázané efekty beta-glukanu patří

role při snižování hladiny cholesterolu v krvi
a udržování optimální hladiny cukru v krvi.
Velká série klinických zkoušek prokázala také
hojivé účinky glukanu u pacientů v pooperačních stavech, kde podávání glukanu výrazně
snižovalo riziko úmrtí na sepsi. Tyto studie dále
nalezly optimální dávky a prokázaly bezpečnost
dlouhodobého podávání glukanu u pacientů po
těžkých operacích hrudní a břišní dutiny. Zatímco nebyly nalezeny žádné negativní interakce
s podávanými léčivy, pacienti léčení glukanem
měli výrazně méně infekcí. Studie z Japonska
a Číny dále prokázaly při současném nasazení
glukanu a chemoterapie výrazné prodloužení
délky přežívání u pacientů s nádory. Další studie z posledních tří let probíhající ve dvou amerických univerzitních centrech a na Filipínách
se soustředily na vliv beta-glukanu při podpoře
specifických protilátek zaměřených na nádorové buňky.
Produkty obsahující glukany mohou přispět
k udržení dobrého stavu lidského organizmu.
Nalezneme je v kosmetických přípravcích i doplňcích stravy a jejich potenciál zajisté není
ještě zcela znám.
RNDr. Eva Holubová

Stávkování trávicího traktu – dyspepsie
Zažili jsme to určitě všichni. Přichází nenápadně, potichu a dokáže námi dobře
zacloumat. Je to proto, že údajně nepohoda trávicího systému je námi vnímána
jako nepohoda a dyskomfort celého těla.
Dyspepsie není nemocí sama o sobě. Jedná se
o soubor trávicích potíží, které jsou projevem
různých chorob trávicí trubice. Může však
být průvodním jevem onemocnění také jiných
orgánů. Zahrnuje potíže jako pocity plnosti,
netrávení, říhání, pálení žáhy, pocity na zvracení, nadýmání, kyselý nebo hořký pocit v ústech.
Tyto problémy mohou být doprovázeny bolestí,
zvracením, průjmem nebo zácpou.
Co vám může pomoci?
Pohyb, uvolnění, rostlinné přípravky.
Pokud se za obtížemi neskrývají organické příčiny, zmírní se často opravdu po krátké ,,trávicí
procházce“. Moderní životní styl přispívá k zažívacím potížím. Nedostatek pohybu, stres, překotné hltání, těžká jídla – to vše zatěžuje žaludek.

Pocit plnosti je projevem funkční poruchy. Svaly žaludku se pohybují málo, trávenina se neposouvá dále do trávicí trubice. Jídlo pak setrvává
v žaludku příliš dlouho. Následkem je pocit tlaku
a nevolnost. Navíc vznikají plyny, které se říháním vracejí přes jícen nebo postupují do střev.
Koho tyto projevy omezují, měl by se poradit
v lékárně. Kombinované rostlinné přípravky řeší
tento problém z více stran a měly by být trvalou
součástí domácí lékárničky. Uvolňují křeč svalstva žaludku, naopak ochablé svalstvo získá
zpět správné napětí. Tyto efekty jsou vědecky
dobře prokázány stejně jako jejich protizánětlivý účinek a vliv na zmírnění nadýmání.
Naturprodukt Žaludeční kapky jsou bylinným
tekutým přípravkem, který usnadní žaludku
jeho těžkou práci. Produkt vzniká vyluhováním
léčivých bylin v destilátu získaném z jablek.
Tak se vylouží účinné obsahové látky.
Kořen hořce žlutého, nať zeměžluče a kořen
puškvorce přispívají k normálnímu trávení

a osvěžení těla. Nať maliníku a benediktu
přispívají k normálnímu trávení.
Tyto kapky 3x denně nakapané do čaje nebo
jiné tekutiny rychle uleví přírodním a přirozeným způsobem vašemu trávení.
RNDr. Eva Holubová
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Rodinná manufaktura
Naturprodukt se představuje
Co se stane, když oprášíte recepty po prababičce, když využijete bohatství úrody, vlastnoručně ekologicky vypěstované a sklizené,
a když tohle všechno šetrně zkoncentrujete? Když do takové tvorby po celý rok, od semínka po výsledný produkt, vkládáte svou energii, své srdce a vášeň? Když vás právě taková činnost naplňuje radostí? Pak může vzniknout něco neobyčejného, lahodného a originálního v chuti, jemného v konzistenci. Ano, řeč je o základní řadě sirupů z rodinné manufaktury firmy Naturprodukt CZ.
Myšlenka vlastní produkce potravin zrála
prakticky od založení firmy v roce 1991.
Všechny příznivé okolnosti se ale jako skládanka puzzle sešly dohromady až v roce 2017,
kdy firma otevřela restauraci Pasta&Café
Romana v Havířově. Primární záměr, trvající
dodnes, byl nabídnout návštěvníkům nejen
příjemné posezení, ale hlavně kvalitní kuchyni
na bázi prvotřídních surovin. Ruku v ruce se
záměrem byla vybudována velká bylinková
zahrada, odkud pocházejí suroviny mj. i na
domácí limonády. Od limonád nebylo daleko
k sirupům podle vlastních receptur. Tak postupně spatřil světlo světa sirup levandulový,
bazalkový, meduňkový, mátový, šalvějový,
tymiánový a fresh.

Krok za krokem mezi návštěvníky restaurace tyto sirupy získávaly stále větší oblibu.
Zákazníci si přáli koupit si je domů, ať už jako
originální dárek pro blízké, nebo prozaicky pro vlastní spotřebu. Z toho
důvodu vznikla i první edice sirupů pro
maloobchodní prodej, zpočátku v rámci
restaurace, později také ve farmářském
obchodě RYNEČEK Natur, mladším
sourozenci restaurace. Jak poptávka
rostla, kapacitně už bylo nedostačující
pokračovat s výrobou v provizorních
prostorách původního detašovaného
pracoviště v Orlové. To vedlo ke vzniku
rodinné manufaktury Naturprodukt CZ
v Havířově–Suché. Jak už sám název
napovídá, stále jde o výrobu manufakturním způsobem, kde lidský činitel
hraje tu nejzásadnější roli.
Výsledky fyzikálně-chemických i mikrobiologických zkoušek sirupů z rodinné
manufaktury Naturprodukt CZ, uskutečněných na VŠ chemicko-technologické

v Praze, dokládají správnost nastoupené
cesty. Dle souhrnného rezultátu jsou tyto sirupy dobře skladovatelné, údržné a vypovídají o vysoké kvalitě surovin i přípravy. Jedná se
o produkty pasterované, tedy živé. Výsledky
jsou takové, že je možno je s naprostou jistotou distribuovat.
Ústav konzervace potravin provedl celou řadu
fyzikálních a mikrobiologických zkoušek. Jejich
výsledky pak informují výrobce o kvalitě a vlastnostech jeho produktů. Vzhledem k tomu, že
výroba probíhá ze živého materiálu, z léčivých
bylin, které rostly ve volné přírodě, bylo možno
očekávat značnou mikrobiologickou zátěž.
O to větší byla radost a uspokojení všech, kteří
se na výrobě podíleli, že výsledky testů byly
velmi dobré. Jsou dokladem toho, že suroviny,
výrobní prostory, technologie výroby i způsob
skladování a přepravy jsou na takové úrovni, že
dovolují vyrobit kvalitní výrobek.
Je nám ctí připravovat sirupy trochu jinak
a čerpat z naší přírody. Pěstujeme bylinky
a jsme u tohoto manufakturního zázraku od
semínka. S láskou zasejeme a s láskou vaříme. Poctivě a z vlastního ekologického hospodářství. (Ing. Romana Bartschová, jednatelka
Naturpodukt CZ s. r. o.)

Rodinná
manufaktura
v číslech:
Pěstování probíhá na:

75 000 m2 plochy
v čistých lokalitách
Prozatímní kapacita provozu:

200 l sirupu denně
Obsluhu provozu tvoří:

sedm pracovníků
Výroba probíhá:

manufakturním
způsobem
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Domácí bylinné sirupy
… Mnoho vědomostí, lásky a myšlenek
se muselo spojit, aby právě tento přírodní
produkt mohl přijít na váš stůl …

Ocimum
basilicum

Lavandula
angustifolia

Mentha
piperita

Bylinné sirupy „Naturprodukt“ jsou vyráběny
podle starých rodinných receptur. V souladu
s naším přesvědčením nabízet kvalitativně
vždy to nejlepší jsme tyto receptury propojili
s vědeckými poznatky moderní vědy a akademickou půdou. Zakládáme si na nejvyšší kvalitě vstupních surovin a vyvážené bylinkové
chuti a vůni. Bylinky tak pěstujeme a dokupujeme zásadně v BIO kvalitě a následně
zpracováváme zvláště šetrným způsobem
tak, aby v nich zůstaly zachovány léčivé látky
a vonné silice. K tomu nám napomáhá dědictví
našich předků, kteří nám odkázali také louky
a zahrady, kde celé generace hospodařily bez
používání chemie.
Druhy bylinek pro výrobu byly vybrány pečlivě,
a to s ohledem na jejich pozitivní účinky, efekty
a dopady na lidský organismus. Domácí sirupy
„Naturprodukt“ tak nejen dobře chutnají, ale
také mají blahodárný vliv na náš organismus.
Sirupy odpovídají požadavkům zdravé výživy
a moderním potravinovým trendům. Výjimečnost našich sirupů spočívá v tom, že do nich
nepřidáváme žádná aromata, chemické konzervanty, barviva, ochucovadla, posilovače
chuti a vůně ani sladidla. Vše potřebné dodává
poctivá dávka bylinek. Jedineční, a od všech
ostatních odlišní, jsme také tím, že ke konzervaci používáme přírodní silice.

Salvia
officinalis
Melissa officinalis

Thymus
vulgaris

Aurantii et citri
cum condimenta

K dostání v lékárnách nebo na
www.naturprodukt.cz
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Všech pět pohromadě
pro hygienu dutiny ústní
V naší civilizované společnosti se staly zubní kaz a parodontopatie národní chorobou číslo jedna. Chrup bez kazů není zcela určitě hříčkou přírody, ale stále častěji výsledkem pečlivé ústní hygieny. Rovněž elementární jsou výživa směřující ke zdravým zubům a pravidelné
návštěvy zubního lékaře. Důležitým opatřením prevence zubního kazu je fluorizace. Používání zubní pasty s obsahem fluoridů snižuje
vznik zubního kazu o 20 až 35 %. Rovněž mechanické odstraňování plaků systematickým čištěním je důležité pro zachování zdravých
zubů. Ústní vody představují smysluplné doplnění péče o ústní hygienu, jelikož proniknou i do zákoutí, která jsou pro kartáček a pastu
těžce přístupná. Dle svého složení mohou redukovat počet bakteriálních zárodků a tímto způsobem působit preventivně i léčebně
proti zánětům. Proto doporučujeme přípravky řady Glucadent +.

Pohlédněte na své zuby!
I přes léčbu paradontózy je dál ztrácíme.
Ošetřování chronických zánětů dásní začíná u mnoha pacientů pozdě – příliš pozdě.
Proto při problémech zavčas volte správné
prostředky ústní hygieny a navštivte svého
zubního lékaře.

Zubní pasta Glucadent+ aktiv
Medicinální zubní pasta s výrazným stahujícím
účinkem vhodná při problémech s krvácivostí
dásní a při paradontóze. Laktát hlinitý vykazuje stahující účinek. Beta-glukan chrání sliznici
dutiny ústní a posiluje slizniční imunitu. Olej
šalvějový, zázvorový a olej z anýzu hvězdicovitého osvěžují dech a přispívají k dobrému
stavu sliznice dutiny ústní. O sliznici dutiny ústní
pečuje svým hojivým účinkem alantoin a fluorid
sodný chrání sklovinu před
vznikem zubního kazu.
při paradontóze
při krvácivosti dásní
při nedostatečné
slizniční imunitě

Mimořádný pocit a péči v dutině ústní vám
dovolí zažít...

Zubní pasta Glucadent+
čistí zuby a vytvrzuje sklovinu
fluoridem sodným
zpevňuje dásně aluminiem laktátem
přispívá k posílení slizniční imunity
beta-glukanem
dezinfikuje a osvěžuje olejem
šalvějovým a badyánovým
chrání zuby před kazem xylitolem

Je doporučována při akutních problémech
s dásněmi a nelibém dechu, neobsahuje alkohol. Po odeznění obtíží
používejte dále ústní vodu
Glucadent+ s obsahem beta-glukanu, která podporuje
slizniční imunitní systém
v ústech. Samotná sliznice není totiž dostatečnou
ochranou před bakteriemi
a viry, které se snaží proniknout do lidského těla. Tato
část imunitního systému má
následně vliv na dobrý stav
celého lidského těla.

Glucadent+ zubní prášek

Glucadent+ ústní voda
Ústní voda k okamžitému použití, vhodná k péči
o dásně, zuby a ústní dutinu v průběhu dne. Doplnění zubní pasty Glucadent+ a zubního prášku
Glucadent+.

Pravidelné čištění není
důležité jen z optických a hygienických důvodů. Pomáhá také předcházet
onemocněním. Parodontóza vzniká v důsledku
bakteriálního zánětu dásní (gingivitidy) a imunitní odpovědi lidského těla na tento proces.
Svou roli hrají faktory genetické, hovoří se také
o psychosomatickém onemocnění. Je pravděpodobné, že ústní bakterie mají ještě závažnější
účinky. Streptokoky ústní flory, které jsou hlavními původci parodontitidy, byly nalezeny ve
věnčitých tepnách pacientů, kteří utrpěli infarkt
myokardu. Dosud nelze s určitostí říci, že tyto
bakterie z ústní dutiny jsou přímo za infarkt odpovědné. Ale ví se, že pacienti s parodontózou
mají zvýšené riziko infarktu myokardu a cévní
mozkové příhody.

Glucadent+ Dentio® ústní voda

Doplnění řady pro péči o dutinu ústní tvoří
zubní prášek zajímavého složení. Je kombinací
beta-glukanu, bambusových vláken, xylitolu,
extraktu z kosatcového kořene a extraktu
z rozmarýnu. Snižuje tvorbu zubního plaku
a zubního kamene, osvěžuje dech. Omezuje
vznik zubního kazu.

Ústní voda s kombinací beta-glukanu, zinečnatých solí a zázvorového extraktu snižuje tvorbu zubního plaku a zubního kamene, osvěžuje
dech. Omezuje vznik zubního kazu.
Glucadent+ ústní voda
udržuje zdravý a dobrý stav dutiny ústní,
a to je základem zdraví
celého lidského organismu. Svým složením
doplňuje řadu produktů značky Glucadent+.
Je vhodná po zavedení zubních implantátů
a také pro nositele zubních náhrad a zubních
rovnátek.

Řada přípravků ústní a zubní hygieny
Glucadent+ je jedinečná na českém trhu
svým obsahem beta-glukanu. Pravidelným používáním docílíte dobrého stavu
dutiny ústní, kde je neustále o co pečovat
a co zlepšovat.
RNDr. Eva Holubová
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Křížovka o 30 cen
Vyluštěnou tajenku nám pošlete a my vylosujeme 30 výherců, kteří od nás
obdrží dárkové balení sirupů z naší produkce.
Pomůcka:
Opata

Drobounké
hrudky

1. díl
tajenky

Indiánský
kmen

Poloopice

Jméno
Janžurové

Ukazovací
zájmeno

Pitomci

Kropením
zavlažovati

Pomůcka:
anoa, SRI,
Oki

Nejmenší
druh buvola

Velká
místnost

Chem. zn.
thoria

Hlinitan

Příbuzná

Chemický
prvek

Vtom

Potrubí na
ropu

Číslovka

Odvážlivec

Modla

St. solm.
slabika

Vpravovati
zrno

Popěvek

Noční pták

Noc

Dagmar

Šlépěje

Nealko pivo

Blažejova
milenka

Iniciály
fotografa
Nerudy

Potomek

Sv. říše
římská (lat.)

Loňského
roku

Úmrtí

Nadávati

Slovensky
Stanislav

Nálož

Školní ústav

Japonské
souostroví

Žák
Kamarádi

Masivy
kamene
Kopáním
shoditi

Matka
Mohameda

Pomůcka:
Amina,
efediny

Šlachy
Spojka

Výkony

Dnešního
dne

Patka
sloupu

Nemoc
kloubů

Mající
velké
oči

Infekční
nemoci

Osobní
zájmeno

Zdící
materiály

Slezské
město

Napolo

Vybízecí
citoslovce

2. díl
tajenky

Kopie

Tajenku křížovky zasílejte na
korespondenčních lístcích
do 31. 03. 2019 pod heslem
„Křížovka“ na adresu:
Naturprodukt CZ spol. s r.o.
17. listopadu 1607/38, 736 01
Havířov nebo na e-mail:
krizovka@naturpro.cz

Svod vody

Mravouka

Druhá tráva
Šéfové
klášterů

Alkaloidy

Rozkoš
Stav

Ironický
humor

Pomůcka:
kiva, Krása

Nádhery
Indiánská
svatyně

Hudební
nástroj

8
(slovensky)

Razítkem
otisknout

Škrabka
pluhu

Boční
nárys

Slovenská
řeka

Chem. zn.
olova

Zakrývat

Profesor
Masar. un.
Zn. kysl.
strontnatého

Bývalý
poslanec

SPZ
Šumperka

Pracovat
na stavu

Papoušek

Sdružení
podniků

Název
písmene R

Tropické
šílenství

Řehtat

Kus ledu
Životní
přesvědčení

Šlechtičny

Pomůcka:
ALTS,
prakur,
Smékal

Posun mezi
dopravnami
Citoslovce
syčení

Žnouti

Koňská
atrakce

Zde

Staročeské
zájmeno

Země

Trvanlivá
dřeva

Rozvaliny

Asiat

Asociace
lok. tel. služ.
(angl. zkr.)

Nezapomínejte vždy napsat celou
adresu! Výherci budou zveřejněni
na internetových stránkách
www.magazin-lekarna.cz
od 5. 4. 2019.

www.naturprodukt.cz

KAPKY

PŘISPÍVÁ K PŘIROZENÉ OBRANYSCHOPNOSTI
A NORMÁLNÍ FUNKCI IMUNITNÍHO SYSTÉMU
obsahuje výtažek z kořene Echinacea
pallida (třapatka bledá)
kořen v BIO kvalitě
vhodné pro děti již od 3 let
www.naturprodukt.cz

K dostání v lékárně.

Paradontóza má mnoho
podob, krvácení dásní může
být jen jedním z příznaků.
GLUCADENT+ AKTIV:
snižuje krvácivost dásní
protizánětlivý účinek

SKÝ
be

k

ČE

antimikrobiální účinek

v ýro

PRO VÁ Š
ZD R AV Ý ÚS M Ě V

ČESKÁ MEDICINÁLNÍ
ŘADA PRO ÚSTNÍ HYGIENU

www.glucadent.cz

zubní pasta Glucadent+
pro dlouhodobou hygienu
dutiny ústní

ústní voda Glucadent+
pro každodenní
rozšířenou péči

ústní voda
Glucadent+ DENTIO
pro akutní stavy a záněty

zubní prášek Glucadent+
se zvýšenou abrazivitou
pro jemné bělení

* z produktů řady Glucadent+

NEJSILNĚJŠÍ STAHUJÍCÍ ÚČINEK *

