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• s extraktem z klikvy velkoplodé, kopřivy a zinkem
• extrakt z kopřivy podporuje vylučovací funkci ledvin         

a napomáhá vylučování vody z organismu

Doplněk stravy, bylinný přípravek s minerálem.



NOVINKA
V LÉKÁRNÁCH

Originální hořká bylinná receptura

Benedikt: přispívá k normál-
nímu trávení a normální činnosti 
dýchacího systému.

Angelika: přispívá k normál-
nímu trávení, podporuje chuť 
k jídlu a činnost jater, napomáhá 
normálním funkcím žaludku 
a činnosti dýchacího systému.

Hořec: osvěžuje tělo 
a napomáhá normálnímu trávení.

Hořký pomeranč: pozitivně 
ovlivňuje metabolismus lipidů 
a podporuje chuť k jídlu.

Yzop: podporuje normální stav 
kostí a kloubů a normální 
funkce dýchacího systému.

Puškvorec: osvěžuje tělo 
a normalizuje trávení.

Kardamom: napomáhá 
normální činnosti kardiovasku-
lárního systému, trávicího 
traktu, nervové soustavy, ledvin 
a močového systému, pozitivně 
ovlivňuje imunitní systém.

Skořice: podporuje chuť k jídlu, 
přispívá k normální hladině 
cukru a cholesterolu v krvi, 
podporuje normální činnost 
střev, dýchacího systému, 
přispívá k osvěžení těla 
a normalizuje trávení a funkce 
žaludku.

Naturprodukt Švédské kapky obsahují 53 obj. % 
alkoholu. Přípravek není určen dětem, je nevhodný pro 
těhotné a kojící ženy. Při zachování doporučeného 
dávkování přípravek nemá vedlejší a nežádoucí účinky. 

Dopřejte 
si jednu čajovou 

lžičku 3-4krát denně 
ideálně s vodou, 

čajem nebo 
džusem.

motto 
lékárny 
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Změna je stejně dobrá jako odpočinek.

Stephen King

Milé čtenářky a čtenáři,

jsme svědky celoevropského a celosvětového jevu v obchod-
ních a výrobních společnostech, který by se dal označit slovem 
změna. Společnosti rozšiřují svá portfolia, aby upevnily své 
pozice na trhu.

Tento proces podstupuje i společnost Naturprodukt CZ. 

Doplňujeme smysluplně náš sortiment výrobky dalších společ-
ností a také produkty naší privátní řady. Často jste to právě vy, 
naši zákazníci, kteří vnášíte ty správné a nové podněty k otázkám 
výrobků, které distribuujeme a které bychom ještě na český trh 
uvést mohli a měli. V  našem sortimentu tak naleznete různé 
skupiny zboží různých výrobců a také různých cenových úrovní.  

Schopnost přizpůsobit se novému bez odhození starého 
a osvědčeného je předpokladem pokroku a příznivého vývoje. To 
platí v biologii a medicíně, v hospodářství a také v kosmetickém 
průmyslu. Jednotná hlavní myšlenka však prostupuje sortimen-
tem naší společnosti už 28 let a její filozofie zůstává nezměněna: 
,,V přírodě hledej účinné látky a pomoc při lidských neduzích.“

Na stránkách nového čísla našeho časopisu se můžete sezná-
mit s řadou přírodních kosmetických produktů rakouské společ-
nosti Unterweger. V různých aplikačních formách se představují 
extrakty z kosodřeviny, limby, arniky, měsíčku i tymiánu. Krémy, 
gely a roztoky jistě najdou  upotřebení v průběhu letních měsíců 
v každé rodině.

Italská společnost Pharmalife Research se specializuje na výrobu 
doplňků stravy a zdravotnických prostředků s bylinnými extrakty 
pro děti od tří let a všechny ostatní věkové skupiny. Jedná se 
o produkty velmi zajímavého složení, které jsou zcela neotřelé, 
inovativní, bezpečné a dobře použitelné také u seniorů.

Rovněž se dovíte o novince naší privátní řady, kterou je Natur-
produkt Sirup pro dýchací cesty. Ten dokáže svými rostlinnými 
výtažky podpořit zdraví dýchacích cest, které mají svůj počátek 
v nose a konec v plicích. 

V novém čísle časopisu na vás čekají i další zajímavá sdělení.

Spolu s  celou redakcí vám přeji pěkné léto, množství zážit-
ků o dovolené, ale hlavně zdravý návrat do podzimních dnů.

editorial

RNDr. Eva Holubová,  
šéfredaktorka



Dnešní trh nabízí až nepřehledné množství nej-
různějších repelentů, které „zaručeně“ pomáhají. 
Ovšem nastávají okamžiky, kdy s takto zaručeným 
prostředkem vyrazíte na dovolenou a ouha, on 
funguje pouze krátkou dobu nebo obecně sotva 
dostatečně. Přitom mnohdy ani nejde o hledis-
ko osobního komfortu. Často je v  sázce i zdraví, 
zejména jedná-li se o exotické krajiny, kde jediné 
bodnutí hmyzu může způsobit malárii, horečku 
Dengue, nebo lymskou boreliózu. V případě reálné 
hrozby takovýchto nemocí je nefunkční repelent 
opravdu problém. Nebo jiná modelová situace: kou-
píte si účinný repelent, namažete se a další ouha. 
On funguje, ale na kůži se dělají červené skvrny, 
svědí to a škrábete se do krve. Taky nic moc. Ale 
jak z toho ven?
Objevte nejen pro svou letní dovolenou novinku na-
šeho trhu se jménem MAPEZ od renomované ital-
ské firmy Pharmalife Research. Dlouholetý výzkum 
a nezávislé testy in vivo prokázaly, že MAPEZ nabízí 
vysoce účinnou, navíc netoxickou a nedráždivou 
formu ochrany před nepříjemným a nebezpečným 
hmyzem. Je vyroben na bázi rostlinných látek, které 

člověku voní, ovšem hmyz při zachycení jejich vůně 
svými senzory rozhodně zařadí zpátečku. V produktu 
naleznete muškát, který je asi nejdéle známý svým 
odpuzujícím účinkem proti hmyzu, citronelu se skvě-
lými antiseptickými a antibakteriálními účinky a uklid-
ňující levanduli, kterou bodavý a otravný hmyz také 
obchází velkým obloukem. Čtvrtou základní rostlinou 
v produktu MAPEZ je esenciální olej z asijské rostliny 
Litsea cubeba, který kromě působení jako přírodní re-
pelent má vlastnosti působící na nervovou soustavu, 
které prozáří duši, odstraní smutek a projasní mysl. 
Esenciální olej z máty peprné má přirozeně chladivý 
efekt, působí antisepticky a hmyzu voní asi jako člo-
věku durian.
Sprej proti hmyzu MAPEZ není toxický a je zcela 
bezpečný jak pro děti, tak i dospělé. Nanáší se na 
odhalenou pokožku obličeje, krku, končetin i dalších 
částí těla. Tím se vytvoří velmi účinná bariéra jako ne-
viditelné silové pole, za které se žádný hmyzí vetřelec 
nedostane. Vítaným vedlejším účinkem pak zůstává 
skutečnost, že MAPEZ není mastný, dobře se vstřebá-
vá a pokožku navíc hydratuje. Odbornou radu k plnému 
využití jeho potenciálu určitě poskytne vaše lékárna.

MAPEZ - účinná bariéra proti hmyzu
Původní latinské slovo „repellens“, které znamená odhánět nebo zahánět, v době svého vzniku možná ani netušilo, že se jednou přetaví do známého 
slova repelent. Repelent, tak jak ho známe dnes, je většinou tekutý prostředek s primární úlohou odpuzovat hmyz. Své o tom určitě vědí cestovatelé, 
kteří okouzleni krásou letní přírody, rozbili svůj tábor na břehu jezera nebo řeky a s večerem zažívali muka pod náporem mraku komárů a jiných dotěrů. 
V zoufalství by se pak jeden namazal i petrolejem, jen aby se vyhnul bolestivým bodnutím.

Pro tebe to nejlepsi

Na sluníčko jedině
s nejlepší ochranou.

Bübchen Sensitive opalovací krémy
Děti a kojenci by se měli vyvarovat přímého slunečního svitu. Avšak nebezpečné UV záření působí také ve 
stínu. Opalovací krémy Bübchen Sensitive jsou zvláště vhodné pro ochranu citlivé dětské pokožky.

•  poskytují účinnou ochranu před UVA i UVB zářením
•  voděodolné, bez barviv a konzervačních látek
•  kožní snášenlivost dermatologicky potvrzena

Nově s inovovaným složením:  jednodušší aplikace a rychlejší vstřebávání!



zdraví

Sestavili jsme následující pravidla, která by 
mohla pravděpodobnost přisátí klíštěte minima-
lizovat:

1. Šortky nebo krátké sukně či rukávy jsou v  létě 
nezbytné, ale mějte na paměti, že holé končetiny 
a vysoká tráva nebo hustý les, to je pro klíště ta 
nejlepší pozvánka na hostování!

2. Repelenty existují, a to v  docela široké škále. 
Některé fungují dobře, jiné ještě lépe. Nejlepší jsou 
na bázi netoxických éterických olejů představujících 
účinnou bariéru proti veškerému hmyzu, klíšťata 
nevyjímaje. Pamatujte však na průběžnou aplikaci, 
cca každé dvě hodiny!

3. Klíšťatům nevoní krev s  vitamínem B1. Lehké 
krátkodobé předávkování právě thyaminem nikomu 
neublíží. Docela dobře funguje i B-komplex, pokud 

není po ruce pouze B1. Se saturací per os začněte 
cca dva dny před výletem do divočiny.

4. Po návratu z  výletu je dobré se zkontrolovat, 
a to zejména na místech, kam si člověk nevidí. Právě 
takové lokality klíšťata ráda vyhledávají. Ideální je 
spolupráce partnera nebo pozorného rodiče. Z hledá-
ní klíštěte se tak může stát hezká zábava na kus 
večera. 

A co když si nezvaného malého hladovce při-
neseme domů? Pak existuje přinejmenším sto 
„zaručených rad“. Každá je pravdivá a každá 
účinkuje nejlépe. Po konzultaci s  odborníky 
z Krajské hygienické stanice máme pro vás ná-
sledující tipy:

1. Nic neuspěchat a na přisáté klíště se náležitě při-
pravit. Hlavně žádnou paniku!

2. Udělat všechno pro to, aby ani přisáté klíště ne-
cítilo stres. Nemačkat, netočit, nedusit olejem nebo 
alkoholem. To pak klíště „zvrací“ a nakažené „zvrat-
ky“ putují do našeho krevního řečiště.

3. Nejlepší je pinzeta: na tom se odborníci shodují. 
Speciální, zahnutá. Stačí jemně podebrat a pak pá-
kovým efektem klíště vytrhnout.

4. Po odstranění musí následovat okamžitá lokální 
dezinfekce rány.

Pochybuji, že i v dnešní epoše ochrany čehokoli před 
kýmkoli by někdo vypisoval nenávistné maily odsuzu-
jící mou babičku, která chudáka klíště bezcitně házela 
do kamen. Klíště opravdu není něco, co bychom měli 
chránit, nýbrž před čím bychom se měli chránit. Ale 
co to vlastně takové klíště je?

Klíště obecné (lat. Ixodes ricinus) patří mezi drobné, 
ale nebezpečné cizopasníky řádu pavoukovců. Může-
me se s ním setkat na loukách a v  lesích prakticky 
v celé Evropě, a to až do nadmořské výšky cca 800 m. 
Vždy je ale lepší se takovému setkání vyhnout. Klíště 
obecné je totiž hlavním přenašečem lymské boreliózy 
a klíšťové encefalitidy, dvou hodně zákeřných druhů 
onemocnění. Kromě toho je ale klíště prakticky 
nezničitelným tvorem, důmyslně uzpůsobeným pro pře-
žití. Nebýt onemocnění, která přenáší, mohli bychom 
směle tvrdit, že je tento živočich až fascinující. 

Je to nepochopitelné, ale klíště dokáže hladovět až rok. 
Většinu té doby čeká v travinách nebo listech stromů 
na vhodného hostitele. Někdy také aktivně hledá svou 
oběť, a to pomocí „čidel“ na předních nohách, dete-
kujících CO

2. Jakmile se dočká, instinktivně přeskočí 
a počne intenzivně hledat nejvhodnější místo, kde by 
se uchytilo. Kusadly prořízne kůži a přitom vylučuje 
účinné anestetikum, takže zákus nijak nebolí, ani 

nesvědí. O zpětných háčcích sosáku jsme se zmínili 
v perexu a teď ještě uveďme ochranný chitinový štít, 
odolávající tlaku, např. při pokusu o rozmáčknutí. Vývo-
jová stádia klíšťat jsou rozdělena do dvou let, největší 
hrozby přisátí jsou obvykle na jaře a na podzim. V létě 
je riziko menší, protože zpravidla probíhá transformace 
z jednoho stadia do druhého, ale pořád je to riziko. No 
a naše čím dál mírnější zimy tomuto malému nezbedovi 
jen nahrávají. Klíště totiž přečká zimu asi do -10 °C, 
pakliže nemrzne alespoň čtrnáct dní v kuse.

Lymská borelióza je jedno z onemocnění přenášených ze 
zvířete na člověka. Právě kousnutí nakaženým klíštětem 
bývá nejčastější příčinou této nemoci. Nejprve máme na 
kůži zarudlý flek, který se zvětšuje, ale může i zmizet. 
Následuje inkubační doba 1–4 týdny, kdy se zdánlivě 
nic neděje, ale pak dostaneme horečku, podobnou té 
chřipkové. V tomto stádiu účinně zabírají antibiotika, ale 
musí se důsledně užívat alespoň 14 dní. Jenže, kdo by si 
náhlou teplotu dával dohromady s klíštětem? I horečka 
postupně odezní a za rok či dva můžeme onemocnět zá-
nětlivým onemocněním kloubů nebo srdečního svalu či 
plic. A je zaděláno na problém. Mnohdy ani tady není pří-
čina odhalena a mylná diagnóza pak ukazuje na nějaký 
druh autoimunitní choroby. Léčba samotná pak vyžaduje 
velké úsilí a trpělivost. Očkovací prevence proti lymské 
borelióze zatím není vyvinuta.

Klíšťová encefalitida je další 
lapálie, která nás může po při-
sátém klíštěti oblažit. Jak už 
sám název napovídá, jde o  na-
padení našeho mozku virem pře-
nášeným převážně nakaženým klíštětem. Výsledkem 
je zánět mozku a jeho blan počínající po různě dlouhé 
inkubační době. Opět začínáme obligátní horečkou, po-
stupně se dostavují úporné bolesti hlavy, tuhnutí šíje, 
poruchy motoriky, ve finále také intelektuální propad. 
Ovšem pozor, někdy může virus působit skrytě a nemoc 
nemusí vůbec propuknout. Jedinou léčbou tohoto typu 
onemocnění je klid na lůžku a co největší stimulace 
imunitního systému. Dobrá zpráva je, že proti encefali-
tidě máme prevenci formou očkování. Nejlepší doba na 
ně je ještě v zimě před „sezónou“. 

Na další „hezké“ nemoci přenášené klíšťaty, jako jsou 
tularémie, babesióza, ehrlichióza, bartonelóza a další, 
již nemáme dost místa, ale je dobré vědět, že existují, 
a kamarád Google na ně určitě něco najde...

Co dělat, když nás to přes všechna varování táhne do 
přírody, do divokých hvozdů, kde se volně pohybující 
beskydský medvěd není ani zdaleka tím největším 
nebezpečím?

Není klíště jako klíště
„Představ si holomka, držel se mě jako klíště!“ To je varianta na bezpočet různých přirovnání znamenajících vždy nějakou formu pevného spoje-
ní. Většinou si rychle představíme, co tím bylo myšleno a překvapivě to nebereme ani nijak negativně. Nutno však dodat, že metafora je to trefná. 
Přisátého klíštěte není opravdu jednoduché se zbavit, protože je mimo jiné vybaveno důmyslným sosáčkem se zpětnými háčky, zajišťujícími ono 
pověstné pevné spojení. Pamatuji si, že když jsme byli malí a z lesa si nějaké klíště donesli, babička vždycky použila pár kapek stolního oleje, 
chvíli počkala a pak vzala do ruky ubrousek, zkušenými prsty klíště zachytila, vyškubla a i s ubrouskem hodila do kamen. Žádný problém a život 
šel dál. Jenže doba se poněkud změnila...

Redakce časopisu LÉKÁRNA přeje všem svým čtenářům krásné a klidné dny v přírodě, s dobrým repelentem a pinzetou v balíčku poslední záchrany.
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Plavání se věnujete od deseti let věku. Jaké byly 
počátky a kdy přišlo zjištění: „Fakt v tom asi budu 
dobrá?“
Počátky byly skvělé. Už od mala mě to ve vodě bavilo, 
nevadilo mi trénovat, každé ráno skákat do vody 
a  poslouchat, co nám říká trenér. Zlom nastal asi 
ve 12 letech, kdy se mi podařilo překonat nejlepší 
výkony ČR žactva a vyhrát 6 zlatých medailí.

Říká se, že plavání je ideální sport. Netrpí v něm 
páteř ani klouby, zlepšuje imunitu, oběhový sys-
tém, člověk se při něm nepotí... Našla jste v plavání 
za roky aktivní činnosti něco, co by mohlo vyznít 
méně lichotivě?
Ideální sport? :) To bych asi netvrdila... Ono všechno je 
člověku ku prospěchu, když se to dělá s mírou. Plavání 
je zdravý sport, ale v našem případě, kdy tělo dostá-
váme do extrémů, už to tolik zdravé a ideální není. Trpí 

naše ramena, kyčle, pokožka. Co určitě není lichotivé 
pro mě jako ženu, jsou velká ramena. Jak já bych si 
přála být hubenější a drobnější! A neustále mokré vlasy 
a otlačené brýle a čepice na obličeji. No jo, jsem pořád 
holka. :)

Trénink je jedna věc, další roli může hrát strava. 
Máte speciální jídelníček, nebo je metabolismus 
tréninkem tak nastartován, že přijme všechno, co 
mu dáte? Kupříkladu Michael Phelps tvrdil, že je 
schopen na posezení sníst až 8 velkých hambur-
gerů...
Ve fázi těch velkých kilometrových objemů ve vodě 
a také těžkých tréninků na suchu si jídelníček moc ne-
hlídám. Jím přirozeně zdravě, ale dostatečně. Rozhodně 
nežiju jen na salátech, dávám si i hodně sacharidů, 
tuků a hřeším i nějakým sladkým nebo smaženým. 
Ale ve fázi lehčích tréninků, kdy třeba trénujeme jen 

jednou denně, musím hlídat, co přijmu, protože se na 
mé váze bohužel projeví vše rychle. Výhodu mám, že 
mě baví vařit a péct, takže se snažím své recepty kori-
govat. Hledám alternativy ve zdravé stravě stravě, např. 
všemožné druhy mouky a semínek, náhrad cukru, při 
vaření si dávám záležet, ať je minimálně půlka talíře 
tvořena zeleninou. Kluci mají výhodu, že jejich spalová-
ní bývá rychlejší, takže věřím i tomu, že Michael Phelps 
snědl 8 hamburgerů a kila těstovin. Náš výdej je prostě 
velký a tréninky náročné. 

Co v tréninku máte ráda a na co se těšíte ze všeho 
nejméně?
V tréninku mám ráda téměř cokoliv, jsem tréninkový 
typ. Nejhorší jsou pro mě začátky... Proto vždy po 
pauze nemám ráda žádný trénink, trápím se. Ale 
v momentě, jak se do toho dostanu, tak to jde samo 
a užívám si každý moment. 

BARBORA ZÁVADOVÁ: 
„Jsem pořád holka...“
Česká plavkyně Barbora Závadová (*1993) prokazuje stabilní výkonnost již hezkých pár let po sobě. Rodačka z Ostravy a držitelka sedmi českých rekordů, 
jejíž parádní disciplínou je polohový závod na 400 m, poslední rok trénuje v Austrálii, která se řadí k plaveckým velmocím. I díky novým zkušenostem 
a možná i jinému přístupu k tréninku, závodům i životosprávě se jí daří držet krok se světovou špičkou. Jestli je plavecký život řehole, co všechno obnáší 
a jak se daří skloubit s běžným životem, o tom jsme si s úspěšnou a neméně sympatickou mladou ženou povídali. Exkluzivně pro časopis LÉKÁRNA nyní 
přinášíme následující rozhovor.



Než dojde k výměně plynů v plicních sklípcích, musí se k nim „vzduch“ poměrně složitou sousta-
vou „potrubí“ dopravit. Celé této soustavě říkáme souhrnně dýchací cesty. Jsou složeny z jednot-
livých orgánových celků: dutiny nosní, nosohltanu, hrtanu, průdušnice, průdušek a plic. Všechny 
tyhle spolupracující části mají primární úkol – zabezpečit přívod životodárného kyslíku a odvod 
oxidu uhličitého. Že celá tato soustava, nonstop v kontaktu s více či méně agresivním vnějším 
prostředím občas ochoří, to je nasnadě. A v tuto chvíli se sama nabízí kardinální otázka: „Jak ji 
udržet v kondici?“

Žijeme v instantní době. Každý chce všechno hned, jednoduše, bez zádrhelů. Ohledně lidského zdraví bývají 
ale takové požadavky v konečném důsledku kontraproduktivní, až na vzácné výjimky, které se občas vyskyt-
nou. Jsme hrdí, že můžeme jako první uvést do světa jeden jediný prostředek, který univerzálně zabezpečuje 
funkčnost opravdu celé dýchací soustavy. Mizí tak sbírka lahviček různých velikostí a různých účelů, kde si 
jedinec musí pamatovat širokou škálu použití a dávkování. Místo toho je zde jedinečný Naturprodukt SIRUP 
PRO DÝCHACÍ CESTY. Jediný prostředek na aktuálním trhu, který posiluje zdraví všech jednotlivých částí 
dýchací soustavy současně!

Dlouholetým zkoumáním jsme doladili nejen zastoupení bylinných extraktů, ale také celou kompozici, kde 
poměry jednotlivých složek způsobují funkčnost produktu. Pojďme si nyní projít, co všechno v jediné lžíci si-
rupu užijete a co to umí: borovice lesní, petrklíč jarní, jitrocel kopinatý, plicník lékařský a proskurník lékařský.

Celý Naturprodukt SIRUP PRO DÝCHACÍ CESTY, který je od dubna k dostání v lékárnách, představuje kom-
plexní preparát na bázi cukerného roztoku, který nejen dobře chutná, ale je hlavně účinný a nabízí možnost 
užívat si krás života bez toho, že má jeden chuť se na všechno vykašlat...

Aplikujete psychologickou přípravu? Hraje ve 
vašem sportu nějakou roli? Dejme tomu: je finále 
Mistrovství světa, Vy stojíte na bloku a čekáte na 
startovní výstřel. Proběhly nějaké specifické zá-
vodní rituály? Co se Vám v tu chvíli honí hlavou?
Psychologická příprava je s blížícími se závody stejně 
důležitá, možná důležitější než trénink. Zkoušela jsem 
imaginaci závodu jako jednu z metod. Člověk se nej-
prve pomocí psychologa a potom již sám dostane do 
závodního dne, představuje si den od začátku a měly by 
se aktivovat i svalové interakce jako při samotném zá-
vodu. Občas se mi podaří imaginaci prožít naplno, jindy 
stačí být trochu roztěkaná a už to není ono. Člověk musí 
být opravdu maximálně soustředěný. 
Vím, že jako příprava na start na mě vždy platilo to, 
když jsem šla na závod s vnitřní jistotou, že jsem ten rok 
udělala pro výkon všechno. Vlastní ujištění, sebejistota 
a chuť to tam „rozbít“, to je nejúčinnější. 
 
Po závodech nebo v tréninkovém režimu jsou 
určitě nějaké dny volna. Při čem se nejlépe odrea-
gujete?
Moc ráda objevuju nová místa na světě. Mám ráda 
chození po horách, stejně tak jako koupání v oceá-
nu. Taky ale nepohrdnu hezkým městem, ochutnání 
dobrého jídla, za dobrou kávou si klidně dojedu i pár 
kilometrů a nejlepší je, když můžu mít všechno do-
hromady. Záleží, kolik dní mám volna. Mým dalším 
cílem je Melbourne, Perth a Bali s Indonésií.

Kde všude Vám letos můžeme fandit? Co plánujete 
dosáhnout, překonat, zlepšit?
Bohužel s mým trénováním v Austrálii závodím spíš 
tady anebo ve světě. V dubnu mě jsem se na nomi-
načních závodech kvalifikovala na letošní MS v Riu.   
Ale v červnu přiletím na naše Mistrovství ČR. 

Existují další výzvy po ukončení aktivní kariéry? 
Někteří plavci se vrhnou na dálkové nebo extrém-
ní plavání a není to je kanál La Manche, ale třeba 
Beringova úžina, Bajkal na šířku... Láká Vás něco 
z toho, nebo zůstanete v bazénu a budete vycho-
vávat – třeba doma v Ostravě – své následovníky?
Žádnou velkou výzvu jsem si pro sebe nepřipravila. 
Neláká mě dálkové plavání, takže překonávání úžin 
a kanálů pro mě nepřipadá v úvahu. 
Letos poprvé pořádám Swim Academy Bára aneb 
„Challenge yourself everyday“ v Olomouci. Akademie 
by měla ukázat plavcům a trenérům metody ze světa, 
plánuji přivést nejlepší plavce z Česka a Slovenska, 
stejně tak jako odborníky napříč obory. Moc se na to 
těším a doufám, že Akademie bude mít úspěch jak 
u dětí, tak trenérů a veřejnosti.
Ale víte, na co se těším po ukončení kariéry nejvíc? Že 
se můj život nebude aspoň na chvíli řídit podle termí-
nové listiny. Po dlouhých 12 letech. Spontánní výlety 
a dovolené. Normální život. :)
 

za rozhovor děkuje Ing. Richard Sklář 

Borovice lesní
Umí zastřešit šetrné řešení všech případů nemocí 
dýchacího ústrojí (zánět průdušek, astma apod.), 
rovněž v případě nachlazení, rýmy a zánětu vedlej-
ších nosních dutin. 

Petrklíč jarní
Zkapalňuje hleny, je tedy vynikající pro katary dý-
chacích cest, astma, nachlazení, zápal plic, stařec-
ký kašel, dávivý kašel.

Jitrocel kopinatý
Mírní akutní a chronický zánět průdušek, astma, 
mírní zánět sliznice průdušek, tlumí kašel, je ideálním 
doplňkem léčby při tuberkulóze, odstraňuje svědění 
a podráždění hrdla. 

Plicník lékařský
Tlumí dráždivý kašel, chrapot, průduškový katar, 
bolest v krku, ztrátu hlasu, mírní projevy vlivů kou-
ření, je vynikající jako doplněk léčby při tuberkulóze.

Proskurník lékařský
Usnadňuje vykašlávání, mírní dráždění sliznice, po-
máhá proti zánětům horních cest dýchacích.

Herbáře a knihy o léčivých účincích bylin po-
pisují mnohé zajímavé vlastnosti a schopnosti 
léčivých bylin:
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NIPPES LETNÍ  SADA
Šikovná kapesní manikúra od špičkového výrobce. 
Je vždy po ruce a dlouhá léta vás nezklame.

FORFEMINA
Dlouhé cestovní přesuny na velké vzdálenosti 
s minimální možností pohybu. Ve výsledku oteklé 
kotníky a náběh na syndrom „economy class“. 
Využijte DEPARTURE TIME: začněte 14 dní před 
cestou s užíváním produktu FORFEMINA a užijte 
si cestu bez problému s otoky dolních končetin.

RUGARD HYDRATAČNÍ KRÉM
Nejen v létě a nejen na cesty platí, že pro zdraví 
pleti jsou nejdůležitější tři hlavní zásady:

1. Hydratace
2. Hydratace
3. Hydratace

Všechny tři podmínky splňuje RUGARD Hydratační 
krém, navíc s vynikajícím poměrem ceny k užit-
ným vlastnostem.

BLINK & INTACT
Na cestách je pořád co dělat. Někdy je nutno do-
plnit energii, jindy jen chvíli mlčet. Obojí lze splnit 
s chutnými bonbony v praktickém balení. 

PREVOMIT KIDS
Děti v autě = kinetóza. 
Jednoduchá rovnice, 
jejíž řešení se jmenuje 
PREVOMIT KIDS. Lízátka 
se standardizovaným 
výtažkem z oddenku zá-
zvoru právě proti cestov-
ní nevolnosti. Ostrá chuť 
zázvoru je potlačena.

TIPY NA CESTY

·  dejte LIKE naší FB stránce a sdílejte fotku  

z vaší vysněné dovolené

· hodnoťte je mezi sebou

·  která fotka bude mít nejvíce LIKE, vyhrává cenu  

z hodnotného sortimentu Naturprodukt

· od 1. 7. 2019 až do 31. 8. 2019

· každý týden jeden dílčí výherce

· do finále se dostane vítěz s největším počtem LIKE,  

který získá produkty v hodnotě 5 000 Kč

ilustrační fotky

12

523

523

CEstUJEME

VELKÁ LETNÍ SOUTĚŽ 
Moje nejlepší dovolená
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Produkty Nippes Solingen se nabízí ve dvou katego-
riích: „klasika“ a „nerez ocel“. Rozdíl spočívá v sa-
motném materiálu, nikdy ne ve kvalitě. To je náš „Slib 
kvality firmy NIPPES SOLINGEN“.

Žádný jiný nástroj není stejně citlivý a všestranný 
jako lidská ruka. Proto je Nippes Solingen přesvěd-
čivým výrobcem. Velká část tradičního řemeslného 
zpracování ve výrobě je podporována nejmodernějšími 

přesnými nástroji. Protože se jedná o kombinaci har-
monické tvorby a ideální funkčnosti, zaručují výrobky 
Nippes Solingen dlouhou životnost těchto produktů. 

Přesto ani ten nejpřesnější stroj nemůže nahradit lid-
skou ruku. Jejich motto zní „Manufaktura“ (vyrobeno 
ručně). Společnost se denně stará o  toto motto více 
než 90 let. 

Uvidíte, že možnosti jsou tak rozmanité jako nabídka 
produktů Nippes Solingen. 

Žádejte exkluzivně ve 
vybraných lékárnách.

NIPPES SOLINGEN 
Prémiová péče o nehty

PARASOFTIN 
Exfoliační ponožky

Před více než 90 lety v roce 1923 založili bratři Ernst a Friedrich Nippesové 
výrobnu ocelových produktů v Solingenu. Jen o několik let později byla kvalita 
nůžek tak dobrá, že tisíce obchodů byly zásobovány po celém světě. Bratři 
začali podnikat ve staré chalupě ve Widdertu, tradiční brusírně v  „Bergis-
ches Land“ a zdůrazňovali „kvalitu značky NIPPES SOLINGEN“ od prvního 
dne. Firma bratrů Nippesových byla továrna na výrobky z ušlechtilé oceli, což 
platí dodnes. Představuje vysoce kvalitní nástroje pro manikúru a pedikúru. 
Nejvyšší kvalita, vyrobená na celý život. Tato společnost je dnes podnikem 
vyrábějícím kvalitní nástroje pro manikúru a pedikúru věrné mottu „prémiová 
péče o nehty“.

Exfoliační ponožky PARASOFTIN si získaly vel-
kou oblibu nejen u našich žen. Šetrně, jemně 
a hlavně zgruntu doslova vymění zatvrdlou kůži 
na nohách za miminkovsky jemný, zcela nový 
povrch. Stačí se řídit jednoduchým návodem 
a do týdne máte vystaráno. Odjezdu na dovole-
nou už nic nebrání.

Slib kvality firmy 
NIPPES SOLINGEN

NIPPES SOLINGEN
Kvalita ověřená generacemi

Markus 
Nippes
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Tělesné termoregulační mechanismy způsobí vy-
plavení vody ve formě potu, který odpařováním 
odebírá teplo z povrchu kůže. V potu se ale vysky-
tují i důležité minerální soli, bez nichž tělo nedoká-
že správně fungovat. Jde zejména o draslík a sodík, 
tedy minerály nezbytné pro svalové kontrakce (vč. 
srdečního svalu). 

LITORSAL je účinný prostředek, který doplňuje vodu, 
minerály a glukózu v průběhu fyzické zátěže, ale také 
po ní v rámci zkrácení tzv. RECOVERY TIME, tedy 

doby nezbytné k vyrovnání minerálních hladin do 
normálu, k odplavení zátěžových metabolitů a do-
plnění živin k pracujícím svalům. Je vynikající 
nejen pro sportovce (vytrvalostní výkony), ale 
také pro těžce pracující osoby v exponovaných 
provozech (hutě, doly, pozemní stavby atd.). 
Praktické balení ve formě šumivých tablet 
s  citrónovo-mátovou příchutí doplní hladinu 
tekutin, důležitých minerálů a elektrolytů. 
Stačí jen tabletu rozpustit ve vodě a vypít, 
účinek je okamžitý.

Vedro a současná tělesná námaha je pro tělo v mladším věku zátěž, ale starší ročníky díky 
této kombinaci mohou být přímo ohroženy na životě. 

Minerální deficit (zvl. hořčíku a draslíku) může způ-
sobovat tzv. zdánlivě bezdůvodné křeče. Je třeba 
mít stále na paměti, že již malý posun hladin těchto 
minerálů směrem dolů vyvolává nepříjemné stavy, 
které ani nemusejí souviset s tělesnou námahou nebo 
teplotou okolí jako spíše s nemírnou konzumací al-
koholu nebo chronickým deficitem odpočinku. Stavy 
bezprostředně „po“ zná asi každý dospělý. Někdo to 
řeší kyselými okurkami, kyselým zelím, jiný šumivým 
vitamínem C, acylpyrinem a vyprošťovací kávou. 

MUSCOAKTIV STOP KŘEČÍM je produktem první vol-
by, který umí ulevit velmi rychle, dokonce mnohem 
rychleji než sklenice kvašených okurek. Doplňuje 
draslík a hořčík, také antioxidační vitamín E, vitamín 
B6 pro správnou funkci nervového systému a také 

vitamín D3 pro správnou funkci imunitního systému. 
Jde přímo za příčinou a nepřebíjí jen pocity z následků.

MUSCOAKTIV STOP KŘEČÍM je k dostání v lékárnách 
ve formě pevných tablet, rozpustného granulátu (RA-
PID) nebo šumivých tablet (FORTE).

LITORSAL 
– první pomoc při nadměrném pocení

MUSCOAKTIV – stop křečím

doPorUČUJEME

Také se vám stalo, že se i během sezení nebo v noci během spánku bolestivě stáhla některá část těla (nejčastěji lýtko nebo chodidlo)? Tzv. zdánlivě 
bezdůvodné křeče mohou mít různé příčiny, důležitá je ale okamžitá náprava. 
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UNTERWEGER  
Představujeme rakouskou řadu horské kosmetiky

Řada s kosodřevinovým olejem
Ve snaze dostat bolesti svalů a kloubů pod kontrolu 
a zůstat bez mobilního omezení důvěřuje stále více lidí 
síle přírody. Léčivé rostliny mohou vykonat mnohé na 
poli bolesti a navíc jsou velmi dobře snášeny. Klasic-
kým příkladem efektivního boje s bolestí při současné 
vynikající snášenlivosti je kosodřevina, respektive 
kosodřevinový olej, jehož hlavní účinné látky jsou del-
ta-3-caren, alfa a beta pinen, alfa a beta phelandren.
Olej z  kosodřeviny po aplikaci na postižené místo 
(namožená záda, klouby, svaly apod.) prostupuje po-
kožkou do lidského těla, krevním oběhem se dostává 
do kůry nadledvinek a tam stimuluje produkci tělu 
vlastního kortizolu, který likviduje záněty a tím i bolest, 

která je provází. Olej z  kosodřeviny 
rovněž výrazně zlepšuje prokrvení 
pokožky. Tak se podporuje přiro-

zená regenerační 
schopnost po-
kožky a zlepšuje 
se její ochranná 
funkce. 

Řada s arnikou
Účinek arnikových květů byl znám již germánským 
národům, které je používaly v  léčitelství. Arnikové 
květy obsahují vedle éterického oleje a flavonoidů ter-
penlaktony helenalinového typu, které vykazují účinky 

protizánětlivé, antiseptické a na zmírnění otoků. Produkty 
s arnikou jsou určeny k vnější aplikaci a nejčas-
těji se používají při tupých poraněních, jakými 

jsou pohmožděniny, vyvrtnutí, krevní 
výrony, při povrchových 
zánětech žil, při rev-
matických obtížích, při 
bodnutí hmyzem.

Měsíčková řada
Měsíček lékařský je ceněný pro vlastnosti dezinfekční 
a hojivé. Květní kalich obsahuje hořčinu kalendulin, 
karotén, wiolaksantin, rubiksantin, éterický olej, sa-
poniny, kyseliny a rostlinná antibiotika zvaná fytoncidy. 
Výtažek z květů je používán při úrazech, hnisavých ra-
nách, spáleninách, výrazný je účinek bakte-
ricidní. Nositelem účinku protizánětlivého je 
hlavně kyselina salicylová. Měsíčkový roztok 
k potírání s kosodřevinovým olejem, kafrem 
a mentolem tonizuje ochablé 
svalstvo a pomáhá odvodu 
zplodin po tělesné námaze. 
Měsíčkový krém je vynikající 
k ošetření pokožky dlouhodo-
bě ležících pacientů.

Řada s výtažkem z borovice limby
Vliv limbového dřeva na schopnost snášet zátěž 
a schopnost regenerace byl potvrzen klinickými testy. 

Limbový olej vykazuje účinky protizánětlivé, díky němu 
lze lépe snášet bolest ze svalové práce, 
současně uvolňuje nahromaděný stres a úz-
kost. Produkty s limbovým olejem 
Unterweger splňují nej-
vyšší kvalitativní nároky 
a zároveň jsou k dostání za 
přijatelné ceny. 

Řada s tymiánem
Tymián jako léčivá bylina 
nachází použití při kašli 
a  bronchiálním kataru, 
při astmatu a silikóze plic. 
Hlavní obsahovou látkou 
vedle tříslovin a hořčin 
je éterický olej, přítomný 
thymol a karvakrol mu propůjčují výrazný dezinfekční 
účinek. Tymiánový krém a gel, které se nanášejí na 
hrudník a záda, jsou vynikající při nachlazení, navozují 
všeobecně dobré rozpoložení. Bonbony z tymiánu jsou 
vynikající chuti a zároveň zlepšují dýchání a snižují rizi-
ko chronického dráždivého kašle.

Sviští mast
Zde jde opravdu o produkt, ve kterém 
je účinnou látkou tuk ze sviště, lidovou 
medicínou ověřený proti kašli, žalu-
dečním obtížím, zevně na omrzliny, 
natržené šlachy a bolesti končetin. 

V roce 1886 založili bratři Johann a Ignaz Unterwegerovi první tyrolskou palírnu borovicového oleje a již tři roky poté představili své oleje z vysokohorských 
jehličnanů na světové výstavě v Barceloně. Od té doby je název Unterweger synonymem kvality po celém světě. V 70. letech minulého století byla vyvinuta 
a prodávána první řada výrobků pro péči o pleť na bázi pravého horského borovicového oleje pod značkou „Waldmännlein“ – volně přeloženo „lesní muží-
ček“. Slovo „wellness“ v té době teprve čekalo na objevení, nicméně již tehdy všechno směřovalo ke společnému jmenovateli, spojovanému se společností 
Unterweger, kterým je pocit všeobecného blaha.
Respekt k půdě, spojený s dechem přírody – tak si v samotných počátcích bratři Unterwegerovi nastavili filozofii úcty k životnímu prostředí, která je ne-
odmyslitelnou součástí firemního profilu. Vše je samozřejmým krédem firmy dodnes. Čistý vzduch a celkově zdravé podnebí činí z tyrolských hor naprosto 
přirozené wellness prostředí. Všechno, co zde roste, překypuje vitální energií. Unterweger díky svým znalostem a šetrnému laboratornímu zpracování pak 
produkty s takovouto energií zprostředkovává ostatním lidem, nyní i v České republice.

9novInKa
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Statistiky říkají, že Evropany přestává trápit zubní kaz, kterým trpí historicky nejmenší počet obyvatel, zhruba 20 %. Mnohem závažnější je ale sku-
tečnost, že dásně, kterým se až donedávna věnovala jen okrajová pozornost, mohou představovat skrytou hrozbu doslova pro celý organismus. Bylo 
zjištěno, že až 65 % obyvatel má problémy s onemocněním dásní, mnohdy o nich ani nevědí. A jaká je cena za takovou blaženou nevědomost?

Problémy s dásněmi mohou  
vyvolávat závažné zdravotní problémy

Pojďme na to všechno trochu oklikou. Ekologie duti-
ny ústní je velmi křehký stav. V tom lepším případě 
kolonie příznivých bakterií drží na uzdě ty špatné. 
Zdravá dáseň je korálově růžová sliznice dutiny 
ústní, která obklopuje zuby. Vlivem zejména nedba-
lostně nebo neznalostně aplikované hygieny dutiny 
ústní bývá rovnováha mezi bakteriemi překlopena 
ve prospěch těch špatných. Prvním signálem bývá 
změna barvy dásně, ta může znamenat problém 
s  nastupujícím zánětem. Tady je nutná především 
vizuální kontrola. Většinou nejprve dochází k  satu-
raci barevných odstínů směrem k  červené barvě, 
bolest samotná nastupuje později. Bolest bývá ne-
specifická, spíše tupá, jakoby na pozadí. Snadno ji 
lze zahnat jedinou tabletou ibuprofenu nebo jiným 
účinným analgetikem. Ale problém sám přetrvává, 
protože bolest bychom měli brát jako dobrého přítele, 
který nám říká pravdu, že něco není v pořádku.

Bolest nám v případě dásní sděluje, že se v zubním 
plaku (bio filmu z  bakterií a sacharidů na povrchu 
zubů) namnožily cizorodé bakterie, které způsobily 
zánět – gingivitidu. Dásně v tu dobu již otékají v dů-
sledku boje imunitního systému s vetřelcem a stávají 
se citlivými na dotek. Později začínají krvácet během 
čištění zubů nebo při jídle. A je zde další bolest. Ta-
dy už je svépomocný zásah zpravidla málo účinný, 

proto se musíme svěřit do péče odborníka. Ale co by 
se stalo, kdybychom i otok a bolest přece jen nějak 
překonali pomocí prášků a mávnutím ruky odsunuli 
do „suterénu“? Možná bychom se dopracovali až 
k zánětu okostice – periostitidě. Tady už nám bolest 
nedá spát, medikace přestává zabírat, život se stává 
nesnesitelným. Zuby ztrácejí oporu v dásni a čelisti, 
jejich ukotvení je vratké, někdy stačí jediné kousnutí 
do chleba a zub je pryč…

Jenže tím to zdaleka nekončí. Mysleli jste, že kou-
ření, přemíra alkoholu a špatné stravování mohou 
být rizikové pro srdce? Samozřejmě, ale teď si 
přidejte ještě jeden kauzální vztah, který má původ 
našich v  ústech. Se zánětem dásní se namnožené 
patogenní bakterie přes prokrvené sliznice dostáva-
jí do krevního oběhu a s  krví do všech tkání, krví 
vyživovaných. Může jít o hodně odolné anaerobní 
bakterie, zejména z mezizubních prostor: Veilonella, 
Spirocheta, nebo o kariogenní bakterie: Streptococcus 
mutans a Streptococcus sanguinis. Zejména S. 
mutans je systémový patogen, který se do krevního 
řečiště dostává denně u většiny lidí, např. při čištění 
zubů, během jídla atd. Streptokoky z  dutiny ústní, 
které získaly odolnost vůči fagocytům a protilátkám, 
se mohou vázat k  pojivové tkáni a kolonizují např. 
srdeční chlopně. Výsledek je ten, že srdce (nebo 

ledviny, játra, plíce, nebo... dosaďte si, co uznáte za 
vhodné) v konečném důsledku nenápadně onemoc-
ní, ale příčinu v ústech bychom nikdy nehledali.

Jestli chceme tyto alarmující odstavce uzavřít, ještě 
je tady jeden mohutný fenomén: onkologická one-
mocnění. I tady byla prokázána příčinná souvislost. 
Vzhledem k 68 000 dobrovolných účastníků výzku-
mu, kteří měli potíže s vypadáváním zubů, bylo jasně 
prokázáno, že onemocnění dásní může být prvotní 
příčinou vzniku rakoviny. Studie dále prokázala, že 
nejčastějším onkologickým onemocněním ve vztahu 
k dásním bývá obávaná rakovina slinivky břišní. Re-
nomovaný časopis Nature dále zjistil, že specifický 
enzym Treponema denticola, který produkují právě 
bakterie, spojované s onemocněním dásní, byl obje-
ven i v některých tumorech trávicího traktu.

„Tak jste nás hezky postrašili, ale co dál?“ říkáte si 
plným právem. Tady je nejdůležitější si uvědomit, že 
prevence, byť jakkoli drahá, je vždy řádově levnější 
než následná léčba. Samozřejmě, ani prevence ne-
musí být samospasitelná, ale je to faktor, který – na 
rozdíl třeba od dědičnosti – můžeme ovlivnit. A když 
můžeme, tak směle do toho!

1. Vysokým obsahem laktátu hliníku 
dokonale stahuje dásně kolem zubních 
krčků a znemožňuje tak pronikání bakterií 
dovnitř, až ke kořenům zubů. Tady po-
znamenejme, že laktát hliníku je naprosto 
bezpečná látka. V  žádném případě ji ne-
spojujme s  kontroverzními solemi hliníku 
vyskytujícími se např. v antiperspirantech.

2. Vysokým obsahem beta-glukanu, imu-
nomodulační látky, způsobující vysokou 
aktivitu části imunitního systému odpo-
vědnou za tzv. nespecifickou imunitní 
odezvu. Beta-glukan je palivem pro mak-
rofágy, které jako úklidové čety eliminují 
patogenní nebo poškozené buňky.

3. Vysokým obsahem rostlinných silic, 
které nejen dále dezinfikují čištěnou 
oblast, ale také zabraňují patogenním 
bakteriím v komunikaci. Ty pak, laicky 
řečeno, zapomenou, že se mohou množit. 
Naproti tomu naše „hodné ZOO“ v ústech 
zůstane tímto zásahem nedotčeno.

Koncem ledna 2019 byl uveden na trh doposud nejkomplexnější produkt dentální hygieny splňující všechny předpoklady k tomu, aby dokázal minimalizo-
vat výše uvedená rizika. Pochází od domácího producenta a vyrábí se v České republice. S klidem by mohl vysoutěžit titul „Inovační počin roku“, kdyby se 
takový titul v této oblasti uděloval. Umožňuje tři hlavní linie obrany:

Synergický efekt všech těchto tří činitelů vykazuje protrahovaný účinek, 
který se počítá v řádu několika hodin od vyčištění, nikoli minut, jak tomu je 
u současných běžných zubních past!

GLUCADENT+ aktiv se jmenuje ten zázrak všestranné zubní péče roku 2019. 
Je k dostání POUZE ve vybraných lékárnách, rozhodně stojí za vyzkoušení 
a jeho cena pro rok 2019 je také devítková. Celých 99,- Kč. 

Ing. Richard Sklář
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Echinax – obranyschopnost
Echinax tekutý koncentrát s  třapatkou úzkolistou 
povzbuzuje přirozenou obranyschopnost organizmu 
zejména v  zimě. Díky své kvalitě, 
příjemné chuti a praktickému 
použití je obzvláště vhodný 
pro dětský organismus. 
Užívá se jedna čajová lžička 
ráno i večer.  

Immuno 
– optimalizace biologické odezvy organismu
Immuno tekutý koncentrát je doplněk stravy s  vi-
taminy B6, E, mědí, zinkem s rostlinnými extrakty 
sibiřského ženšenu a kozince. Má 
schopnost zvýšit aktivitu 
nespecifické imunitní ode-
zvy, potažmo odolnost 
proti virům a bakteriím. 
Užívá se jedna čajová lžič-
ka ráno i večer.  

Broncamil – na podporu dýchacího systému
Broncamil tekutý koncentrát je doplněk stravy na 
bázi  vybraných a biologicky kontrolovaných rostlin, 
smíchaný s  koncentrovanou pomeran-
čovou šťávou. Díky svým hoji-
vým vlastnostem je vhodný pro 
použití v zimním období. Užívá 
se jedna čajová lžička ráno 
i večer.  

Fitobalm Balsamic Gel 
– gel pro úlevu dýchání s vnější aplikací 
Představuje vysoce bezpečný a netoxický produkt 
jako uklidňující a hojivý přípravek pro děti. Obsahuje 
éterické oleje z  borovice, myrty a jedle, které jsou 
známé pro své hojivé vlastnosti a usnadňují proces 
přirozeného dýchání. Jsou vynikajícím tišícím a ho-
jivým přípravkem. 
Při kašli, chrapotu 
a nachlazení se při-
měřené množství 
gelu jemně rozetře 
na hrudník a záda.

·  pocení je znakem přirozeného 
termoregulačního mechanismu těla

· pocení je fyziologické
·  můžeme být zpocení, ovšem zavánění potem 
už je prohřeškem proti bontonu

·  antiperspirant s obsahem přírodního beta-
glukanu je hitem letošního léta

·  neobsahuje soli hliníku

· nedráždí pokožku
· neucpává potní žlázy
·  zanechává exponovaná místa v podpaždí i na 
tříslech jemná a hladká

· vhodný i pro děti
· aplikuje se podobně jako pudr
· k dostání v lékárnách

Seznamte se: Pharmalife Research
V severní Itálii se v roce 1997 narodila firma Pharmalife Research. Od počátku svou filozofii založila na koncepci „moderní fytoterapie“, která má 
původ v lidové medicíně a dnes je považována za vědeckou disciplínu. Neustálý odborný výzkum stojí za inovativními fytoterapeutickými řešeními. 
Posláním Pharmalife Research je nabízet svým zákazníkům přírodní, bezpečné a účinné produkty pro prevenci, péči a zdraví těla. Vysoká kvalita 
výrobků Pharmalife Research je garantována certifikátem GMP a také ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000. Dnes Pharmalife Research distribuuje své 
výrobky ve více než 40 zemích po celém světě, český trh se otevírá právě teď a my máme tu čest vás uvítat s řadou produktů pro děti od tří let.

POTÍTE SE?
Jste normální!
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Ochrana osobních údajů: Svou účastí v soutěži každý soutěžící 
uděluje společnosti Naturprodukt CZ spol. s r.o. souhlas ke zpra-
cování svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, 
e-mail, telefonní číslo za účelem kontaktu v průběhu soutěže, 
prověření účasti v soutěži, předání výhry v soutěži, informace 
o průběhu soutěže, pro zasílání obchodních sdělení a nabídek 
a pro informace o dalších marketingových akcích společnosti 
Naturprodukt CZ spol. s r.o. Souhlas je udělen na dobu 5 let. Sou-
těžící souhlasí se zveřejněním osobních údajů v případě výhry v 
rozsahu jméno, příjmení, obec. Správcem je společnost Natur-
produkt CZ spol. s r.o. se sídlem Praha-východ, Šestajovice, Na 
Viničkách č.p. 638, PSČ 25092, IČ: 48401722. Účastník soutěže 
je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osob-
ních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní 
rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení 
povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže 
oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel tako-
vého jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje ná-
klady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo 
doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V ta-
kovém 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 infor-
mace na adrese správce.

Správná odpověď v tipovací soutěži: 
„Kolik vzorečků zubní pasty Glucadent+ 
se vejde do obalu kytary Petra Harazina 
z kapely NEBE?“ Celkem 564. Nejbližší tip 
byl 568 a přišel od pana Milana Obrdlíka 
z Brna, kterému blahopřejeme. Výhra tedy 
již má svého majitele, nicméně velké po-
děkování patří také všem dalším stovkám 
tipujících, kteří poslali svůj odhad. 

Tajenku křížovky zasílejte  
na korespondenčních lístcích do 
31. 05. 2019 pod heslem  
„Křížovka“ na adresu: 
Naturprodukt CZ spol. s r.o.  
17. listopadu 1607/38, 736 01 Havířov 
nebo na e-mail:  
krizovka@naturpro.cz

Nezapomínejte vždy napsat celou 
adresu! Výherci budou zveřejněni na 
internetových stránkách  
www.magazin-lekarna.cz  
od 5. 6. 2019.

Vyluštěnou tajenku nám pošlete a my vylosujeme 30 výherců, kteří od nás 
obdrží Muscoaktiv z naší produkce.
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Medicinální zubní pasta
s výrazným stahujícím

účinkem je vhodná
při paradontóze

a při problémech
s krvácivostí dásní.

K dostání zde:                 nebo v lékárnách! www.glucadent.czglucadent@naturpro.cz

S ÚČINNOU KOMBINACÍ LÁTEK

+   LAKTÁT HLINITÝ
vykazuje stahující účinek

+   BETA-GLUKAN
chrání sliznici dutiny ústní

+   OLEJ ŠALVĚJOVÝ, ZÁZVOROVÝ A OLEJ Z ANÝZU HVĚZDICOVITÉHO
osvěžují dech a přispívají k dobrému stavu sliznice dutiny ústní

+   ALANTOIN
 pečuje o sliznici dutiny ústní svým hojivým účinkem
+   FLUORID SODNÝ

chrání sklovinu před vznikem zubního kazu

ZNÁTE
Z TV

K dostání zde:                 

Paradontóza má mnoho

podob, krvácení dásní může

být jen jedním z příznaků.

NEJSILNĚJŠÍ STAHUJÍCÍ ÚČINEK z řady Glucadent

při paradontóze

a zánětech dásní

silný stahující účinek

snižuje krvácivost dásní

protizánětlivý účinek

antimikrobiální účinek

český výrobek



ŽÁDEJTE V LÉKÁRNÁCH. MADE IN GERMANY

DENNÍ DÁVKA VITAMINŮ A MINERÁLŮ
V JEDNÉ ŠUMIVÉ TABLETĚ.

NYNÍ

K DOSTÁNÍ

V AKČNÍM

BALENÍ!


