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NEDOSTATEK
HOŘČÍKU?
Stres? Únava?
Vyčerpání?

 Hořčík přispívá ke snížení míry únavy a vyčerpání.

Vítejte ve světě hořčíku www.naturprodukt.cz

Celá řada IQ MAG exkluzivně v lékárnách. Naturprodukt CZ spol. s r. o., Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, ČR 

CHYTRÝ HOŘČÍK

STOP
KŘEČÍM
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Léto, slunce, 
dovolená, koupání 
– pro mnohé z nás 
je léto nejkrásněj-  
ší roční období. 
Vedle mnoha 
pozitivních efektů 
přináší s sebou 
letní teplo mnohé 
zdravotní zátěže. 

Co je potřeba mít v patrnosti, abychom 
ve zdraví prožili bezstarostné léto? 

Pozor bychom měli dát zejména na 
starší lidi a děti, kterým horko škodí 
nejvíce. Za horkých dnů musí do-
statečně pít vodu, limonády či čaj. 
Chlazení nápojů kostkami ledu je sice 
v horku příjemné stejně jako chladná 
sprcha, ale reakce těla je následující: 
musím se zase z nitra zahřát. Nápoje 
i sprcha mají být proto vlažné. 

Za horka se věnujeme sportu časně 
ráno nebo večer. Pijeme nápoje s ob-
sahem minerálů – důležitý je příjem 
draslíku a hořčíku. 

Pozornost věnujeme hodnotám 
ozonu. 10 až15 procent lidí reaguje 
na zvýšené hodnoty obzvláště citlivě. 
Pociťují dráždění v dýchacích cestách 
a snížení plicních funkcí. 

Intenzivní sluneční záření může způso-
bit bolestivý úpal i úžeh. Nejtěžším 
následkem nadměrné UV-expozice je 
tvorba zhoubného kožního nádoru. 
Mezi 11. a 15. hodinou se proto slunci 
nevystavujeme vůbec a děti do dvou 
let na slunce nepatří.

Účinkem tepla se snižuje kvalita vody 
ve vodních nádržích. Viditelnost musí 
dosahovat minimálně jednoho metru. 
Jednoduché pravidlo: kdo po kolena 
stojí ve vodě a nemůže rozeznat své 
nohy, neměl by se na tomto místě 
koupat. Hrozí podráždění pokožky. 

Kdo za teplého počasí chodí do lesa 
nebo na zahradu v blízkosti lesa, měl 
by se chránit před klíšťaty. Přenášejí 
boreliózu a v časném létě klíšťovou 
encefalitidu. Nosíme světlé oblečení, 
které zakrývá velkou část těla a po 
návratu domů se prohlédneme. 

Dlouhodobé sezení při vysokých 
teplotách má za následek otoky 
dolních končetin. Trpí jimi muži i ženy, 
jen u mužů nejsou tak viditelné, 
protože nosí dlouhé kalhoty. Tyto 
otoky poškozují tkáň dolních končetin 
a vznikají nejčastěji kolem kotníků. 
Nevyhýbají se ani zcela zdravým 
lidem. Úlevu přináší zvýšení odvodu 
vody z těla. 

Určitě přijde i vlna veder.
Naučte se trikům, jak ji přestát.

Pamatujte, že žárovky a elektro- 
přístroje jako počítač, tiskárna, tele-
vize produkují také teplo. Vypínejte 
je, jakmile je to možné. Užívejte slunce 
a přírody, ale eliminujte zdravotní rizika.

RNDr. Eva Holubová
šéfredaktorka
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Lékárna U Zlaté koruny
v Uherském Hradišti
Nejstarší činná lékárna ve střední Ev-

ropě se nachází v Uherském Hradiš-

ti. Vznikla již roku 1689 a od té doby 

slouží svému účelu dodnes. Přežila 

jak protektorát, tak vpravdě likvidační 

hospodaření pod národní správou po 

roce 1948. Najdete ji na Masaryko-

vě náměstí a rozhodně ji nepřehléd-

nete, inu genius loci. Nádherná fasáda 

v novorenesančním stylu je něco, co 

přitahuje pohled i kroky, ale ještě lep-

ší by bylo, kdyby všechny ty bytelné 

zdi dokázaly vyprávět. Však se mezi 

místními říká, že budova památné 

lékárny je místo, kudy kráčely dějiny. 

Vysoký odborný i mravní kredit rodiny 

Stanclů, kteří ji zvelebují od počátku 

devatenáctého století, je patrný na 

první pohled. Uvnitř dýchá atmosféra 

starých časů, kdy lékárník byl rodin-

ným přítelem, znal rodovou anamnézu 

a věděl, co je třeba v galenické labora-

toři přichystat konkrétní osobě de fac-

to na míru. Zkrátka i dnes je zde člověk 

a jeho přirozená touha zůstat zdravým 

na prvním místě. Současní majitelé, 

pokračovatelé rodu, kteří budovu 

i lékárnu získali nazpět v restituci roku 

1991, dál rozvíjejí její tradici v souladu 

s životním posláním. Pro Naturprodukt 

je velkou ctí, že může již téměř třicet let 

Stanclovu lékárnu v Uherském Hradišti 

zásobovat a že dlouhodobě vynikající 

obchodní vztahy se časem významně 

rozšířily i do roviny osobní. 

Lékárna Veča v Šaľe
Rodinná lékárna Veča je na ulici Lúčna, 

hned naproti obchodního centra Tesco. 

Budova samotná je typický zástupce 

architektury doby svého vzniku, nic-

méně vypadá mile a díky neustále 

otevřeným dveřím jemně vyzývá 

k tomu, aby se člověk pozval dál, ať 

už s receptem, nebo pro konkrétní 

volně prodejné zboží. A že ho tady je 

požehnaně. Paní magistra Monika, pro 

kterou je milý úsměv nedílnou součástí 

bytí, nám vysvětluje, že zboží v lékárně 

vždy bylo považováno za etalon kvali-

ty a na tomto základě rovněž stojí celá 

úspěšná filozofie lékárny Veča. Druhým 

pilířem úspěchu je přístup ke klientům 

a jejich individuálním potřebám. Větši-

na z nich oslovuje personál lékárny 

jménem, přičemž vždy je zachována 

vzájemná úcta a respekt. Veča dokáza-

la namíchat dokonale fungující atmos-

féru neformální zdvořilosti s odborným 

přístupem, díky čemuž se zde zákazníci 

cítí velmi příjemně. 

„Z volně prodejného zboží se vždy v létě 

nejvíce otáčí šumivé multivitaminy AD-

DITIVA. Ty mají dlouhodobě vynikající 

pověst,“ vysvětluje paní Monika. „Lidé 

také objevili kvalitu nůžek a pilníků Nip-

pes – Solingen, ty se rovněž prodávají 

samy. Z novinek pak růžový NCE kola-

gen, Švédské kapky a hořčíky IQ Mag, 

z celé řady je nejprodávanější Stop 

křečím Forte. Máme s ním velmi dobrou 

zkušenost.

Lékárna Veča v Šaľe dokonale souzní 

s partnerským programem Naturpro-

duktu. Dostává se jí veškeré přednost-  

ní marketingové podpory podpořené 

nenásilně komponovaným vystavením 

a tato kombinace je přesně v intencích 

dlouhodobé win-win strategie. 

  Ing. Richard Sklář

Představujeme
partnerské lékárny Naturprodukt
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Existuje vícero cest, jak získat nebo 

si udržet dobrou tělesnou kondici 

i odpovídající figuru. Některé postupy 

na této cestě jsou funkční, jiné dis-

kutabilní. Důležitý je vždy racionální 

přístup, který dokáže skloubit stravo-

vací návyky, adekvátní pohybový výdej 

i odpočinek do jednoho celku. Máme 

pro vás v tomto směru malou inspiraci.  

Profesor MUDr. Rajko Doleček, blahé 

paměti, svého času publikoval okřídle-

nou větu: „Tuk hoří v ohni glycidů.“ 

V prvé řadě je tedy nutné vyčerpat 

svalový cukr (glykogen) a donutit tělo, 

aby sáhlo po dalších zdrojích energie. 

Co je třeba dopředu vědět a splnit:

1. Nastavit si reálný cíl. Své zaměry 

v tomto směru je vhodné konzulto-

vat s lékařem.

2. Najít si nejvhodnější pohybovou ak-

tivitu.

3. Po zahřívacích cca 10 až 14 dnech se 

pustit do opravdové práce.

4. První tři dny omezit sacharidy a zin-

tenzivnit cvičení.

5. Další tři dny postupně přidávat 

složité sacharidy (ovesné vločky, 

pohanku, jáhly, rýži, brambory, něco 

málo ovoce), zátěž ladit víc do aerob-

ní podoby (tep maximálně 130). 

6. Sedmý den je celkový odpočinek 

s lehkou smíšenou stravou a šes-

tidenní koloběh je možno opakovat. 

Dostatek každodenního spánku je 

pro redukci nutností. 

7. Zhruba ve třetím takovém cyklu 

je možno přidat speciální doplňky 

stravy, které podpoří úsilí, aniž by 

ublížily. Například výrobek IZOFET 

SLIM z lékárny je koncipován tak, 

aby tlumil pocit hladu a podpořil 

celkový metabolismus. IZOFET SLIM 

v šumivé formě je s výtažky ze 

zeleného čaje, guarany, dále s karni-

tinem a chrómem s příchutí citronu 

a zeleného čaje. Rostlinné extrak-

ty jsou standardizovány na obsah 

kofeinu a polyfenolů, což zaručuje 

jejich vysokou kvalitu. Guarana je 

liána pocházející z Jižní Ameriky 

z oblasti Amazonie. Významná jsou 

její semena, která přispívají k reduk-

ci tělesného tuku. Pozitivní účinek 

obsaženého kofeinu na spalování 

tuků potvrdila klinická studie z Ko-

reje. Účastníkům byl 30 až 40 minut 

před sportovní aktivitou podán ko-

fein. V jejich krvi byl pak nalezen 

vyšší podíl mastných kyselin a také 

bylo aktivováno více potních žláz. 

To potvrzuje, že guarana podporuje 

při tělesné aktivitě spalování tuků 

a napomáhá výstavbě svalů. Rovněž 

zelený čaj a karnitin mají zvyšovat 

oxidaci tuků.

8. Pokud je vše děláno poctivě 

a správně, cca po měsíci usilovné 

práce se dostaví „pálení tuků v ohni 

glycidů“. Jde o příval doposud 

nepoznané vniřní energie, provázené 

lehkostí těla i mysli. A je to známka, 

že redukce je na dobré cestě, že je 

nastartovaná. Pak už je na každém 

zvlášť, jak daleko touží zajít, jak se 

chce cítit a čeho chce ve skutečno-

sti dosáhnout.

Ing. Richard Sklář

Něco o redukci tělesné hmotnosti
aneb jde to i chytře
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KVALITNÍ VÝROBKY POTŘEBUJÍ ČAS 

Péče o pokožku má několik obecně 

platných pravidel, která většinou známe. 

Třeba že v zimě používáme hutnější, 

mastnější a výživnější krémy, v létě lehčí 

a více hydratační, nebo že tělové mléko 

se musí aplikovat do tří minut po koupeli, 

že dětská pleť vyžaduje jinou péči než pleť 

zralá, že cyklus obnovy kožních buněk 

trvá 28 dní, přičemž se úměrně s věkem 

prodlužuje, a tak dále. Přes to všechno 

se ale vyplatí snažit se rozumět řeči kůže, 

všem signálům, které nám dává, abychom 

jí mohli dopřát vláhu, ochranu i nutrienty 

podle aktuálního stavu. Tady vstupuje 

do hry ještě jedno důležité pravidlo –

pokud pociťujeme, že pokožka začíná být 

suchá, podrážděná anebo příliš mastná 

navzdory zavedené pečující rutině, nastal 

čas změnit i přístup v péči o ni. 

ZMĚŇME BOJ S ČASEM

NA SPOLUPRÁCI S ČASEM

Viditelné omlazení pleti a pokožky nastává 

ve chvíli, kdy regenerační procesy převáží 

nad degradačními. Jednoduše se to řekne, 

hůře vykoná. Kromě vhodné kosmetiky hraje 

podstatnou roli aktuální věk, životospráva, 

včetně spánku, a samozřejmě genetická 

výbava. Zcela přirozeně se nabízí otázka: 

„Jsme schopni něčím a nějak urychlit 

regeneraci pokožky? V zásadě jsme 

v tomto dost omezení, jelikož příroda 

si jede svůj program. Můžeme šetrným 

peelingem jednou za čas pomoci pokožce 

v odlupování svrchních zrohovatělých 

vrstev. Můžeme kolagenovými hydrolyzáty 

stimulovat fibroblasty k vyšší produkci 

vlastního kolagenu. Můžeme snížit vodní 

ztráty v kůži pomocí hygroskopické 

kyseliny hyaluronové. Můžeme se vzdát 

cigaret a tabáku obecně. Můžeme se začít 

otužovat (silné prokrvení pokožky vede 

k rychlejšímu přísunu živin zevnitř). Můžeme 

vhodnými antioxidanty tlumit degradační 

činnost volných kyslíkových radikálů 

v pokožce. Můžeme rovněž začít používat 

speciální hlemýždí kosmetiku s klinicky 

prokázanými schopnostmi na regeneraci 

kůže (když hlemýždí sliz léčí i hluboké 

popáleniny, lze ho výhodně využít rovněž 

v kosmetice). A můžeme tohle všechno 

podle vlastního uvážení zkombinovat 

a najít si pro sebe nejvhodnější vzorec. 

V tuto chvíli začne být čas náš přítel, což 

už samo o sobě je nesmírně osvobozující.

  Ba. Otto Bartsch J.

Kůže jako taková je naprosto fascinující orgán. Plní mnoho životně důležitých funkcí, 

například odděluje tenkou vrstvou naše vnitřní prostředí od okolního světa plného 

cizorodých látek. Umožňuje nám dýchat, udržuje tělesnou teplotu ve fyziologických 

mezích a je vodotěsná. Tyto funkce si zpravidla ani neuvědomujeme, spíš toužíme, 

aby naše kůže, pokožka či pleť vypadala za všech okolností hezky, mladě a svěže. 

I když běh času se na stavu naší pokožky dříve nebo později projeví, dokážeme 

volbou vhodné kosmetiky posunout projevy času na ono vytoužené později.

Zvažujete změnu
v péči o pleť a pokožku? 

 | Regenerace pokožky začíná v bazální vrstvě 
epidermis.

 | Mladé kožní buňky během procesu zrání 
postupují do horních vrstev.

 | Staré a zrohovatělé buňky na povrchu kůže 
jsou postupně vytlačeny mladými.

 | Každý den se takto vytlačí a z povrchu kůže 
odloupne cca 14 gramů buněk.

 | Ve věku cca 40 let máme za sebou zhruba 
500 kompletních výměn kůže.

 | Kosmetika Rugard patří v lékárnách 
k nejvyhledávanějším. Nabízí mimořádně 
příznivý poměr ceny a užitné hodnoty.

 | Certifikovaná francouzská biokosmetika 
Mademoiselle Agathe na bázi hlemýždího 
mucinu patří k absolutní špičce mezi anti-
aging přípravky.

 | Dětská pokožka vyžaduje jemnou péči, tady 
musí být lékárenská kvalita vždy na prvním 
místě. Německá kosmetika Bübchen si za 
dlouhá léta na trhu získala důvěru milionů 
dětí i jejich rodičů.
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Intact
PASTILKY

Hroznový cukr, D-glukóza, dextróza. To 
jsou tři různé názvy pro jedno a totéž, 
pro nejjednodušší cukr, který můžeme 
přijmout stravou a který slouží jako 
rychlá dodávka energie. O jakou energii 
se jedná? Především o energii pro 
centrální nervový systém, červené krvinky 
a pracující svaly. Z jednoho gramu 
glukózy získá tělo 17,1 kilojoulu energie. 
Něco z toho se použije na okamžitou 
spotřebu, něco se uloží a něco se vyzáří 
ven ve formě tepelné energie. Víme, že 
v krevní plazmě tělo udržuje pomocí 
složitých zpětněvazebních systémů 
víceméně konstantní hladinu glukózy. 
Fyziologická hladina glukózy v krvi 
zdravého dospělého člověka se pohybuje 
v rozmezí 72 až 108 mg/dl. Pokud se 
stresem, hladem, fyzickým vypětím kvůli  
lékům dopracujeme k hodnotě nižší než 
72, hovoříme o hypoglykemii, která je 
provázena únavou a celkovou slabostí, 
v krajním případě se mohou dostavit 
až mdloby. A právě v tyto okamžiky 
je dobré mít po ruce hroznový cukr, 
ideálně v nějakém dobře dávkujícím 
se balení. Hroznový cukr, na rozdíl od 
jiných sacharidů, se dostává do krve jen 
s minimální prodlevou, takže jeho účinek 
je téměř okamžitý. INTACT hroznový 
cukr s vitaminem C v šikovných roličkách 
je k dostání ve formě doplňku stravy 
prakticky v každé lékárně. Různé ovocné 
příchutě z něj dělají vynikajícího pomocníka 
první volby právě na dlouhé cesty,  
cyklistické výjezdy i pořádné výšlapy. 

Naturquelle
KOSTIVALOVÝ, ARNIKOVÝ 
A KOSODŘEVINOVÝ GEL

Fit trojice hydrofilních gelů k lokálnímu 
ošetření namožených kloubů, svalů 
a úponů, ke zchlazení po výkonu. 
Společného jmenovatele všech tří gelů 
bychom mohli pojmenovat latinsky per 
primam, tedy „bez následků“. Poselství 
toho je jasné. Běhejte, skákejte, cvičte, 
celkově se hýbejte. Když se při tom něco 
drobného stane, pak víte, kam a pro co 
sáhnout.

Kostival lékařský je staletími prověřená 
bylina, kterou naši předkové používali 
na obklady ke zmírnění otoků kloubů 
a bolesti z toho plynoucí. Tak vznikla jeho 
pověst rostliny dobré pro kosti a pohyb. 
Naturquelle Kostivalový gel na tuto tradici 
účinně navazuje. Přináší úlevu pokožce 
i podkožní tkáni. 

Arnika horská je jedna z nejznámějších 
bylin vůbec. Podobně jako kostival se 
používá zevně k ošetření poúrazových 
stavů. Vynikajících výsledků Naturquelle 
Arnikový gel dosahuje v oblasti aplikace 
na pokožku nad varixy dolních končetin. 
Pozor! Arnikový gel není určen dětem ani 
těhotným ženám.

Kosodřevina je typ vysokohorské borovice 
(latinsky Pinus mugo). Olej z tohoto 
stromu obsahuje přírodní terpeny, které 
v zevní aplikaci pomáhají cirkulaci krve 
dané oblasti. Naturquelle Kosodřevinový 
gel je primárně určen jako regenerační 
prostředek po výkonu. Díky zvýšenému 
prokrvení v místě aplikace pomáhá 
účinně odplavovat únavové metabolity, 
čímž se výrazně zrychluje odeznění 
takzvané svalové horečky a celková doba 
regenerace. 

Naturquelle
EXFOLIAČNÍ PONOŽKY

Hezké a hladké nohy. Kdo by je nechtěl? My 
ženy, které se chceme líbit, pro to alespoň 
něco občas děláme. Slunečné dny, letní 
procházky a dovolenkové lenošení bývají 
přehlídkou našich více či méně úspěšně 
pěstěných nohou. Hezky upravené nehty, 
žádné otlaky, natož zatvrdlá kůže nebo 
nedejbože rozpraskané paty. Tak to má 
být, tak se cítíme dobře, protože víme, 
že vytříbené oko bedlivé pozorovatelky 
a potenciální sokyně dokáže odhalit, 
jestli ona péče je dlouhodobá, nebo byla 
provedena na poslední chvíli, stylem 
aby se neřeklo. Pokud jste zastánkyní 
dlouhodobější péče o nohy, pamatujte 
si jedno slovo. Exfoliace. To je oč tu běží. 
Exfoliace znamená mechanické nebo 
chemické odstranění odumřelých buněk 
svrchní vrstvy kůže. Mechanickou exfoliaci 
nám udělají na pedikúře, tu chemickou 
můžeme bezpečně provést svépomocí 
doma i bez patřičného vzdělání. Stačí 
podle návodu použít speciální exfoliační 
ponožky a těšit se na nožky s kůží stejně 
jemnou, jako snad mají jen děti. Ovocné, 
hydroxylové a další organické kyseliny 
v náplni nám během aplikace dokáží 
rozrušit a uvolnit mezibuněčné pojivo 
v horní vrstvě kůže. Tento proces není 
okamžitý, ale projeví se cca 3 až 5 dní 
po aplikaci exfoliačních ponožek. To se 
pláty kůže začínají odlupovat samy. A hle, 
slibovaná jemná dětská kůže je na světě. 
Nová kůže je stejně jako ta dětská jemná 
a bezbranná. Musíme se k ní zpočátku 
chovat velmi ohleduplně. Je fajn používat 
Naturquelle Foot balzám, který byl vyvinut 
speciálně k exfoliačním ponožkám, aby 
nové kůži v prvních dnech zabezpečil 
vláčnost a pružnost. Pokud jde o mě, loni 
jsem exfoliační ponožky stihla vyzkoušet 
až po dovolené v září. Letos jdu do toho 
promyšleně a s dostatečným předstihem, 
protože svět bude určitě koukat! Dámy, 
která se k mé exfoliační výzvě přidáte?

Marie Znamenáková

Jste připraveni
na letní výzvy?
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Nejčastěji žádané produkty AGU jsou 
odsávačky hlenů pro nejmenší děti, 
chůvičky, chytré váhy se stadiometrem, 
bezkontaktní teploměry a indikátory 
teploty, dětské náramkové hodinky s GPS 
a SOS tlačítkem, kuchyňské roboty a další.

Společným jmenovatelem AGU je moni-
toring, tedy možnost mít přehled doslova 
24/7. Stačí naskenovat QR kód a příslušnou 
aplikaci si stáhnout do telefonu. Pak už jen 
nastavit funkce, číst notifikace a podle nich 
se řídit. Společně s AGU tak lze vstoupit na 
vyšší úroveň péče o děti. 

AGU CHYTRÁ
DĚTSKÁ VÁHA
SE STADIOMETREM
Monitorování hmotnosti a vývoje dítěte 
je jedním z nejdůležitějších úkolů rodičů 
během prvních měsíců jeho vývoje. Váha je 
vhodná pro starostlivé rodiče a pro rodiče 
nedonošených dětí, u kterých je toto téma 
obzvláště citlivé a důležité. Lze mít pod 
kontrolou jak hmotnost kojence, tak i jeho 
výšku. Údaje jednotlivých měření se ucho-
vávají v aplikaci a lze je kdykoli konzultovat 
s pediatrem.

AGU CHYTRÉ
HODINKY 
Jedna starost o děti před pubertou odpadá. 
Díky zabudovaným dvěma systémům 
měření polohy (GPS a Glonass) lze mít 
neustálý přehled, kde se dítě pohybuje, 
i když jej zrovna nemáte na očích. V aplikaci 

na svém telefonu vše přehledně vidíte. Ho- 
dinky jsou voděodolné, lehoučké pro drob-
ná dětská zápěstí a celkově jsou příjemné 
na nošení. Mají slot na vlastní SIM kartu, 
takže není třeba další zařízení, aby systém 
fungoval. V případě potřeby dítě stlačí SOS 
tlačítko a může přivolat pomoc dospělého, 
což je další velké plus.

AGU BEZKONTAKTNÍ
TEPLOMĚR NC8 
Statistiky ukazují, že děti předškolního věku 
mívají běžnou virózu cca 8 až 10krát za rok. 
Na tom není nic špatného, specifický imu-
nitní systém se právě na takových virózách 
učí. Je ale dobré mít přehled o tělesné 
teplotě dítěte i během spánku. Bezkon-
taktní teploměr je důležitým nástrojem, 
díky kterému dospělý může měřit teplotu 
spícímu dítěti, aniž by jej musel budit.

AGU NOSNÍ ODSÁVAČKA 
HLENŮ NS12 DAISY
Daisy je velmi důmyslné zařízení zajišťující 
veškerý komfort i při tak delikátním úkonu, 
jakým je čištění plného nosíku kojence. Je 
jasné, že vatovým tyčinkám v tomto směru 
již odzvonilo jak z hlediska praktického, tak 
hlavně účinnostního. Daisy má koncovkou 
z měkkoučkého materiálu, podle potřeby 
lze volit dvě různé délky. Také je možno 
přesně nastavit délku cyklu a během něj 
může dítě poslouchat některý z dvanác-
ti uklidňujících hudebních motivů, kterými 
odsávačka Daisy rovněž disponuje.

Ing. Ondřej Coufal

Trend současnosti má jednoho společného jmenovatele – smart. Co není smart, to jako by nebylo. Někdy je toho smart tak moc, až se 
člověk přestává orientovat. Něco si ale zaslouží naši pozornost, zejména když je ve hře bezpečnost našich dětí. Švýcarská společnost 
AGU se velmi dobře zapsala na trhu chytrých zařízení, které pomáhají v péči o dítě. Jde o internet věcí v praxi, kdy přes jednoduchou 
aplikaci v telefonu můžeme zařízení ovládat a zpětně sledovat nastavené parametry. Výrobky AGU s platnými evropskými bez-
pečnostními i jakostními certifikáty jsou na našem trhu k dostání zejména v lékárnách. Tam si zákazník může vše osobně 
prohlédnout a osahat. Seznámí se se základními funkcemi a ujistí se, že použité materiály a technologie jsou nejen pro 
děti naprosto bezpečné, ale mají vynikající ergonomii.

PŘEDSTAVUJEME AGU
CHYTRÉ TECHNOLOGIE
V PÉČI O DĚTI

TEPLOMĚR
Infračervený teploměr AGU

2 v 1 – měření na 
čele a v uchu

Měření teploty povrchu: 
mléko v dětské láhvi, dětská 
koupel, teplota vzduchu

Návody k použití i praktická videa
www.naturprodukt.cz/agu-baby

Dino
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Vítejte v našem novém seriálu, který 
vás povede po celý rok v každém čísle 
problematikou stárnutí. Budeme se 
postupně věnovat zpomalení toho-
to jevu z různých úhlů pohledu. Dnes 
se podíváme ve druhém díle seriálu 
na skutečnost, jak procesy stárnutí 
ovlivňují náš mozek.

Od kdy je člověk starý? S nástupem 
do důchodu? Anebo teprve v sedm- 
desáti, nebo možná v osmdesáti? 
Jasnou odpověď na tuto otázku není 
schopen dát ani přední odborník 
na otázky stáří a stárnutí profesor 
Hans-Werner Wahl. Každý má jednou 
svůj první okamžik seniora. Je pravda, 
že starý je pouze ten, kdo se tak cítí. 
A samotná tato hranice se posouvá 
stále více dozadu. Sedmdesátiletí 
jsou dnes nejen vzhledově mladší, 
ale jsou také ve svých výkonech 
mladšími, než byli ti před 50 lety. 
Věda drží v rukou údaje, jejichž část 
je bezesporu velmi potěšující. Mnohé 

zůstává ve stáří obdivuhodně sta-
bilní, není málo těch, kteří se cítí být 
spokojenější než v mladých nebo 
středních letech. Pokud ducha nekalí 
těžké nemoci, zůstává mozek obdi-
vuhodně plastickým a je schopen se 
učit novým věcem.

Je potřebné zůstat pro nové otev-
řeným. 86 procent dotázaných 
starších 80 let je se svým životem 
spokojeno. Vyznačují se pozitivním 
přístupem k životu, udržují sociál-
ní kontakty, učí se stále novým vě-
cem a přejímají úkoly. Kdo se pozi-
tivně postaví k vlastnímu stárnutí 
a stáří a zůstane duševně čilým, žije 
v průměru také déle. 

Negativní náhled pouze škodí 
a vnitřní nastavení má na vlast-
ní stárnutí rozhodující vliv. Kdo je 
jako čtyřicátník přesvědčen, že ži-
vot v pokročilejším věku již nemá 
co nabídnout, zvyšuje vlastní riziko, 

že tomu tak skutečně bude. Kdo od 
stáří neočekává nic dobrého, ten 
v průměru dříve umírá. Ale proč. 
Chybí jakákoli motivace, senior se 
méně stará i o vlastní zdraví. Ne- 
gativní úhel pohledu vytváří stres 
a jeho dlouhodobé působení poško-
zuje lidské zdraví.

Pokud trpíte občasnými stresovými 
stavy, doporučujeme IQ MAG RELAX 
a to nejen v podobě šumivých tablet, 
ale nově také v podobě tobolek.

Recept na dobré stáří zní: s optimi-
stickým přístupem zůstat aktivním 
tělesně i duševně. Kdo chce v důcho-
du začít studovat, měl by tak učinit. 
Kdo má chuť učit se cizí jazyk, jen do 
toho. Neboť kdo se ve stáří pustí do 
něčeho nového, zůstává déle mladý 
ve svém srdci.

  RNDr. Eva Holubová

DÉLE MLADÝ II.
Jak zůstat

LÉČIVÉ
PŘÍPRAVKY MAJÍ 

ZPOMALIT
PROCES 

STÁRNUTÍ

09LÉKÁRNA | Jak zůstat déle mladý

HOŘČÍK | MEDUŇKA | MUČENKA 
HEŘMÁNEK

ZKLIDNĚNÍ | SPÁNEK | RELAX

IQ MAG RELAX 
obsahuje kromě hořčíku výtažky 
z bylin, které napomáhají 
zklidnění před usnutím 
a prohlubují spánek.

NOVINKA
IQ MAG RELAX

 v tabletách
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PLASMA LIQUID JE NĚCO, CO SI 

JEN STĚŽÍ DOKÁŽEME PŘEDSTAVIT 

V MALÉ LAHVIČCE. VYSVĚTLETE TO.

Naše produkty jsou srovnatelné 

s účinkem takzvané studené plazmy. 

Ve výrobě jde o složitý technologický 

proces, na jehož konci vznikají sol-

né roztoky elektrickým potenciálem. 

Výsledkem je viskózní kapalina nebo 

gel. Tyto jsou za normálních fyzio-

logických teplot stabilní.

TAKŽE MÁME STABILNÍ GEL.

CO S NÍM? JAK TO FUNGUJE?

Produkty mají výjimečnou užitnou 

hodnotu. V první řadě fungují zcela 

bez přidaných složitých chemikálií 

a jiných cizorodých látek. Zde vstu-

puje do hry fyzika. Plazmové tekuté 

gely mají povrchové napětí 850 mili-

voltů. Toto napětí vyvíjí osmotický 

tlak na buněčné stěny a zárodečné 

struktury, jako jsou viry, bakterie nebo 

plísně. Buněčná stěna patogenů ten-

to osmotický tlak nevydrží a praskne. 

U patogenů je to rychlý a krátký pro-

ces, který trvá pár sekund, maximál-

ně minut, kdy se náš gel dostane 

do kontaktu s povrchem sliznice, na 

kterém se usazují zánětlivé mikro-

organismy. Konečným výsledkem je 

dokonale zdravá sliznice, ale časový 

horizont reparace je úměrný úrovni 

poškození. Plasma Liquid tím zcela 

změnil zavedený systém léčby sliznic 

v případě zánětů a infekcí horních 

cest dýchacích.

SETKÁVÁME SE S POJMEM FYZIKÁLNÍ 

NÁBOJ. POKUD SE PLASMA LIQUID 

GEL DOSTANE DO KONTAKTU SE 

ZDRAVÝMI SLIZNICEMI, NEMŮŽE

JE POŠKODIT?

Ne, zdravé buňky sliznice vydrží povr-

chové napětí až 1 500 milivoltů, takže 

osmotický tlak vydrží bez poškození. 

Patogeny tuto schopnost nemají 

a lze je tedy velmi rychle a spolehlivě 

vyselektovat. Opakuji, Plasma Liquid 

Gel neškodí zdravým sliznicím. Je-

likož však obsahuje chlornan sodný, 

se svými stahujícími a dezinfekčními 

účinky dokáže napravit a hojit již 

poškozené sliznice.

CHCETE ŘÍCT, ŽE PRODUKT JE ZCELA 

BEZ VEDLEJŠÍCH ÚČINKŮ?

Hlavní látkou, jak jsem již naznačil, je 

chlornan sodný. Tato látka je přesně 

v takové koncentraci, aby nepoško-

zovala sliznice. Reakce na sliznici 

v konečném důsledku vede k roz-

kladu chlornanu sodného za vzni-

ku obyčejné vody. Také se zpočát-

ku dostavuje mírné pálení a na pár 

okamžiků v nose cítíte bazénovou 

vůni po chlóru, jehož absolutní 

množství je samozřejmě hluboko 

pod limitní škodlivostí. Chtěl bych 

vás ubezpečit, že tento efekt není 

nežádoucí, jen se může v prvních 

okamžicích zdát trochu nepříjemný. 

Zúčastnili jsme se klinické studie ve-

dené Prof. Dr. Ulrichem Harréusem 

na ORL klinice v Düsseldorfu. Jedním 

z výsledků bylo, že si pacienti rychle 

zvykli na počáteční reakci a pozdě-

ji zjistili, že už to není nepříjemné. 

Produkty Plasma Liquid jsme navíc 

podrobili zcela nezávislým testům. 

Dermatest Institut potvrdil prvotřídní 

slizniční kompatibilitu produktů Plas-

ma Liquid. Dostali jsme od nich pečeť 

kvality a certifikát, že produkt je zce-

la bez vedlejších účinků. Počáteční 

pocit mírného pálení v nose bych 

nazval fyziologickou reakcí s rychlým 

odezněním.

KDYŽ UŽ JSTE ZMÍNIL KLINICKOU 

STUDII, CO DÁLE ODHALILA?

Výborné výsledky přinesla u pa-

cientů s chronickými záněty nosní 

Německá společnost REGENO přichází na náš trh s doslova převratnou novinkou. 

Jedná se o kapky do uší a nosní gel Plasma Liquid. Mimořádné je, že produkty neob-

sahují chemikálie a cizorodé látky a jsou tak vhodné pro každého, včetně těhot-

ných žen a dětí. Unikátní efekt vytváří fyzický náboj 850 milivoltů, který se nazývá 

záchranný potenciál. To vyvíjí osmotický tlak na choroboplodné zárodky, bakterie 

a viry, které tento tlak ničí. Ani multirezistentní patogeny, jako je MRSA (Methicil-

in-rezistentní Staphylococcus aureus, pozn. red.), nemohou odolat účinkům. Neexi- 

stuje žádná rezistence a žádné vedlejší účinky. Vůně a chuť jsou symptomatické 

a jsou způsobeny 0,06 procent chlornanu sodného, který produkty konzervuje. 

Chlornan sodný také produkuje samotné tělo jako součást imunitního systému. 

Účastní se jevu odborně nazývaného fagocytóza. Nosní sprej vás může na začátku 

léčby trochu pálit v nose, ale to je většinou způsobeno zánětem nosní sliznice. Na 

několik důležitých otázek ohledně výrobků Plasma Liquid nám ochotně odpověděl 

pan Hans-Joachim Scholz, marketingový ředitel společnosti REGENO.

novinky v péči o sliznice nosu

PLASMA LIQUID
LÉKÁRNA | Plasma Liquid10



Hans-Joachim Scholz,
profesní portfolio
 | 1987–2001 obchodní manažer v Německu 

pro americké společnosti zabývající se 
lékařskou technologií, jako jsou Johnson   
& Johnson Medical, Howmedica, Stryker

 | 2001 spoluzakladatel TANTUM AG, 
Neumünster (traumatologie/ortopedie)

 | 2010 spoluzakladatel LIGAMENTA Spine 
Center, Frankfurt

 | 2014 spoluzakladatel společnosti REGENO 
GmbH, zavedení plazmové technologie 
v Německu

 | V průběhu kariéry získal ocenění jako 
Prodejce roku, Prodejce roku v Evropě, 
Manažer prodeje po celém světě

sliznice. Byli mezi nimi i ti, kteří už bez 

silných kortizolových mastí nemohli 

dýchat nosem. Víte, že díky svislé 

poloze dýchacích cest zvládnete sil-

né nachlazení i přes den. Horší je noc, 

vodorovná poloha a zhoršená kvalita 

spánku v důsledku dechových potíží. 

Spánek je obecně velmi důležitý 

pro regeneraci a naši respondenti 

uváděli výrazně zvýšenou kvalitu už 

v prvních dnech terapie s kapkami 

Plasma Liquid.

OD KOLIKA LET LZE PRODUKTY 

PLASMA LIQUID POUŽÍVAT 

A EXISTUJÍ NĚJAKÁ OMEZENÍ?

Produkty odborný posudek z oddě- 

lení reprodukční toxikologie Univer-

zitní kliniky v Ulmu klasifikoval jako 

vhodné pro těhotné ženy. V souladu 

s tím klasifikujeme Plasma Liquid 

produkty jako vhodné pro lidi bez 

omezení. Proto ještě jednou upo-

zorňuji, že Plasma Liquid nepoužívá 

žádné škodlivé látky a působení na 

sliznice je čistě fyzikální jev.

CO PLÁNUJE PLASMA LIQUID

PRO PŘÍŠTÍ ROKY, NA CO

SE JEŠTĚ MŮŽEME TĚŠIT?

Další nové inovativní dermatologické 

a kosmetické produkty budou brzy 

dostupné na německém trhu. Kromě 

toho brzy uvedeme na trh Plasma 

Liquid zubní gel, který již testovali 

zubní lékaři a který byl shledán jako 

vynikající. 

Dipl. Verw. Otto Bartsch
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Letní dny jsou jako stvořené pro 

výlety, objevné cesty, houbaření nebo 

jen na odpočinek v různě hlubokých 

hvozdech, občas i mimo civilizaci. 

Mohlo by se zdát, že tady na výrobky 

NIPPES Solingen není místo, ale opak 

je pravdou. Například taková NIPPES 

pinzeta na klíště, když je po ruce, má 

v případě potřeby cenu zlata. S její 

pomocí dokáže i méně zručný člověk 

vytáhnout zakousnuté a přisáté klíště, 

aniž by došlo k narušení integrity tohoto 

malého cizopasníka. Že jsou klíšťata 

v našich končinách mimo jiné přenašeči 

klíšťové encefalitidy a lymské bore-

liózy, to ví asi každý. Statistiky uvádějí, 

že každý rok se jednou nebo druhou 

nemocí nakazí cca čtyři tisíce obyvatel 

ČR. Proti encefalitidě existuje preven-

tivní očkování, ale lymské borelióze 

se lze bránit jedině tak, že přisáté 

klíště vytáhneme včas a hlavně celé 

a ranku po jeho zákusu důkladně 

vydezinfikujeme. Tím se rapidně sníží 

pravděpodobnost průniku sekretů 

z klíštěte do krevního oběhu a přenosu 

nákazy. Pokud ta přece jen propukne, 

léčí se silnými antibiotiky.

Správně upravené nehty na nohou 

i rukou nejsou ani v létě jen o estetickém 

vzhledu. Mohou mít i velmi silný dopad 

zdravotní, pokud takzvaně zarostou. 

Daná oblast se může odměnit vznikem 

zánětu a v lepším případě jen na pár 

dní znepříjemnit život. Horší varianta 

zahrnuje nutnost odborného zásahu, 

který se v různých zemích téměř vždy 

neočekávaně prodraží. V porovnání 

s tím je investice například do malého 

cestovního setu od NIPPES Solingen 

zanedbatelnou položkou. 

Ing. Ondřej Coufal

NIPPES SOLINGEN
kvalitní manikúra nejen na cesty

• Cvakačky na nehty nezabírají místo 

ani v kosmetické taštičce a přitom 

jsou na cestách nepostradatelné.

• Skleněný pilník na nehty vydrží věky, 

svého uživatele zdobí a zároveň může 

být účinně použit i v sebeobraně.

NIPPES
Solingen
letní tipy
• Málokdy cestuje člověk sám, 

vždy proto pamatujte na rodinné 

příslušníky nebo i přátele, kterým 

lze pomoci.

Solingenská ocel je proslulá. Právě na základě ušlechtilých ocelí vyrábí rodinná 

firma NIPPES – Solingen již od roku 1923 manufakturním způsobem své věhlasné 

nůžky, cvakačky, pinzety, pilníky a další. Na vedení firmy se nyní podílí již čtvrtá 

generace rodiny NIPPES a navzdory moderním technologiím si stále drží filozofii 

o nezastupitelnosti lidské práce. Podle ní ještě nebyl vynalezen stroj, který by 

se v těch nejjemnějších pohybech dokázal vyrovnat anatomické dokonalosti 

zkušené lidské ruky. Pouze ručně lze brousit a sestavit s až hodinářskou 

přesností a legendární německou precizností jednotlivé komponenty nástrojů 

pro manikúru, pedikúru a další kosmetické procedury. V každém výrobku od 

NIPPES – Solingen se tak ukrývá malý mechanicky a ergonomicky dokonalý 

klenot s mimořádně vysokou užitnou hodnotou.

Kód: 98.6178
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• Klíště je jedno z nejméně oblíbených 

zvířat, přesto není na místě panika, 

když je třeba se jej zbavit. Klidná ruka 

a vhodný nástroj – pinzeta – jsou 

ideální prostředky na jeho eliminaci.
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IG MAG RELAX tobolky 
Adam G., Lovosice: „Často jezdím na služební obchodní cesty a stres je mým chlebem. Čím jsem ale starší, tím hůře to 
snáším. Prášky od doktora nejsou řešení, jsem po nich apatický a malátný. Zkoušel jsem proto leccos na uklidnění na 
přírodní bázi, protože bylinkám doposud věřím. Nejnověji IQ Mag Relax z lékárny jsem objevil náhodou. Po náročném dni už 
nemusím před spaním mít minimálně dva panáky whisky, abych vůbec usnul, ale stačí mi dvě tablety. Ráno jsem odpočinutý 
a bez bolesti hlavy, můžu hned začít okamžitě naplno fungovat. A to je sakra rozdíl oproti době, kdy jsem sice vstával v šest, 
ale budil se až v deset.“ 

GLUCADENT AKTIV ústní voda 
Veronika M., Prostějov: „Miluju kávu, ale nesnáším ten doznívající pražený pocit v ústech po ní. V lékárně u nás jsem si naslepo 
koupila ústní vodu, bylo mi jedno, jaká to bude, hlavně aby po ní zmizel kávový pocit v puse. Shodou okolností to byla voda 
Glucadent Aktiv. Byla jsem překvapena, že i bez alkoholu chutná docela přirozeně, nijak uměle. Můj chlap doma to pak studoval 
(protože on od přírody studuje vždy a všechno) a potvrdil mi, že jsem měla šťastnou ruku na dobrý výrobek. Používám tuto ústní 
vodu už druhý měsíc snad pětkrát denně a nepozoruji nic negativního. Ten můj měl asi zase jednou pravdu.“ 

UNTERWEGER tymiánový pečujicí krém 
Gabriela V., Nová Bystrica: „Jsme taková bylinková rodina. Už babička byla domácí kořenářka a asi se to dědí. Mám ráda, když to 
doma voní jako na horské louce, ale nic umělého, musí to být vůně ze skutečných travin a bylin. Další věc je ta, že ze všech těch kytek 
asi nejvíce miluju tymián. Ten naprosto vystihuje mou podstatu. Proto když jsem v lékárně viděla pečujicí krém s tymiánem, musela 
jsem ho mít. Doma jsem byla mile překvapena. Jindy silný tymián je tam zakomponován s citem a přirozeně, takže na kůži ponechává 
jemnou bylinkovou vůni. Používám ho hlavně večer, před spaním. Nejen že se cítím krásně čistá, ale také před usnutím přicházejí 
samé hezké myšlenky, což beru jako bonus navíc.“

AFTER PICK stick 
Marián K., Valča: „Vzal jsem rodinu na dovolenou do Izraele. Máme tam vzdálené příbuzné, které jsme roky neviděli, 
docela jsem se těšil. Moje žena, která má z exotických krajin respekt, přibalila hromadu věcí proti horečce, průjmu, 
zácpě... A taky koupila takovou placatou tyčinku After Pick stick na zmírnění pálení po bodnutí hmyzem. Nebudu napínat, 
ale tu jedinou jsme využili. Během výletu na okraj pouště Negev jsem si sednul na škorpiona a ten mě bodnul do stehna. 
Průvodce se smál, že to nic není, ale pálilo to jak čert. Tyčinka pomohla. S večerem se vyrojily nějaké bodavé potvory, 
byl to mžik, ani jsme se nestačili schovat. Tyčinka kolovala mezi třemi lidmi a zase zafungovala. O pár dní později v moři 
poblíž Haify dceru požahala medůza, měla jelito přes celá záda a i tady se díky tyčince vše rychle zklidnilo. Pak už jsme 
naštěstí odjeli domů.“ 

DR.MUNZINGER ovocné řezy
David T., Dunajská Lužná: „Syn měl jet s kamarády na lyžovačku do Nízkých Tater. Žena, pro kterou to asi bude pořád její 
malý Maťo, mu koupila něco na cestu. Nikdy předtím jsem to neviděl. Ovocné řezy Dr.Munzinger. Ještě před odjezdem 
jsem ‚malého‘ trochu přemlouval, že společně ochutnáme, co to vlastně je. A byl jsem mile překvapen. Tenká oplatka 
s ovocem uprostřed, vše hezky nachystané na osm dílů, hezky odlamovacích, asi abychom to jedli jak lidi. No, v ochut-
návce to skoro všechno zmizelo a druhý den ráno jsem musel do lékárny (jinde to nemají, ptal jsem se), aby měl mladý 
doplněné zásoby. Na druhou stranu už vím, kde je v Šamoríně lékárna a proč tam jezdit.“

Zákazníci
 v lékárnách vyzkoušeli
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Máte i vy za sebou podobně zajímavou lékárenskou zkušenost? Napište nám na lekarna@naturpro.cz
a podělte se o ni s ostatními. Zveřejněné příspěvky obratem odměníme malým dárkem. 
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Dostatečný příjem tekutin je pro člověka životně 
důležitý. Denní příjem by měl obnášet 1,5 až 2 litry, za 
svůj život vypijeme téměř 65 tisíc litrů. Zatímco dospělí 
přijímají často příliš málo tekutin, protože na to buď 
nemyslí nebo nepociťují žízeň, situace u  dětí je jiná, 
jejich vnímání žízně je výrazně vyvinuté. 

Všeobecně by člověk neměl sahat po sklenici nápoje 
teprve tehdy, když pocítí žízeň, protože v tu chvíli už 
tělo reaguje na deficit tekutin. Polovinu denního příjmu 
tekutin pokrývají nápoje. Musí tlumit žízeň a  být bez 
alkoholu. Doma připravené limonády z  kvalitních 
Naturprodukt sirupů jsou ideální prostředek pro letní 
příjem tekutin. Pozornost je potřebné věnovat rovněž 
teplotě nápoje. Pití ledových nápojů z  ledničky může 
vést k  žaludečně střevním obtížím. Nevhodné jsou 
rovněž kostky ledu. Připravenou limonádu můžeme 
ozvláštnit lístky máty, meduňky, drobným ovocem, 
šťávou z citronu nebo pomeranče.

Zásady příjmu tekutin

Příjem tekutin musí být rozdělen po celý den. Pro 
trénink pocitu žízně existují různé lsti a triky.

Je vhodné zavést pitnou rutinu, jako například sklenice 
nápoje ráno, nebo ke každému jídlu, či po každé tělesné 
aktivitě. 

Sklenice s nápojem má stát v dosahu na viditelném místě 
a prázdná sklenice by se měla ihned naplnit.

Limonády si připravujeme sami naředěním sirupu vodou 
nebo minerální vodou. 

Děti vybavíme lahví s nápojem do školy a ke sportu. 

Nabídka nápojů musí být pestrá. Mléko je potravina, 
nepočítá se mezi nápoje.

Káva, černý a zelený čaj obsahují kofein, mají povzbudivé 
účinky. Pro děti jsou zcela nevhodné. Dospělí je mohou 
započítat do denního příjmu nápojů. 

Osvěžující sirupy pro přípravu limonád z celého ovoce 
a  bylin vyrábí společnost Naturprodukt CZ. Vybírat 
můžeme z  mnoha druhů, všechny jsou vyrobeny bez 
barviv, chemických konzervačních látek a  aromat. 
Velkou předností doma připravených limonád je také 
nižší obsah cukru než těch průmyslově připravených. 

Podívejme se na přednosti našeho sirupu Mojito, 
který můžete kombinovat se všemi ostatními:

Jeho součástí je čerstvá limetková šťáva. Zatímco citrony 
se staly pevnou součástí evropské kuchyně, limeta pro 
nás představuje jistou novinku.  

V tropických a subtropických zemích je její šťáva 
používaná k podpoře a upevnění zdraví lidí.

 Úspěšně se používá v následujících oblastech:

 Ű dezinfekce pitné vody,

 Ű posílení imunitního systému,

 Ű depresivní nálady a nachlazení,

 Ű revmatismus a malárie,

 Ű anti-aging.

Vonný éterický limetkový olej působí antimikrobiálně, 
citral obsažený v  extraktu z  limetkových slupek 
je u  člověka účinný proti původcům tuberkulózy. 
To prokázala klinická studie provedená v  Mexiku 
na Universidad Autónoma de Nuevo León. Obsažené 
flavonoidy vykazují antioxidační efekt, fytoestrogeny 
obsažené v kůře limetek  mají fytoestrogenní účinek, 
podobný účinku tělu vlastních estrogenů. Dají se dobře 
použít při mírnění příznaků klimakteria. Extrakt 
i vonný olej mají stejný účinek jako inhibitory enzymu 
acetylcholinesteráza,  a proto právě starší lidé by měli 
využívat pozitivní vliv limety na lidské zdraví. 

RNDr. Eva Holubová

Léto, slunce, žízeň
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WWW.NATURPRODUKT.CZ    WWW.NATURPRODUKT.SK

� Odstraňují ztvrdlou kůži chodidel a mozoly
 Odstraňujú stvrdnutú kožu chodidiel aj mozole

� Hydratují a zjemňují pokožku chodidel
 Hydratujú a zjemňujú pokožku chodidiel

� Vhodné při zrohovatělé pokožce
 Vhodné pri zrohovatenej pokožke

REGENERAČNÍ BALZÁM NA CHODIDLA 
REGENERAČNÝ BALZAM NA CHODIDLÁ

EXFOLIAČNÍ PONOŽKY
EXFOLIAČNÉ PONOŽKY

� S extraktem z listů jitrocele,
 s alantoinem a panthenolem

� S extraktom z listov skorocelu,
 s alantoínom a panthenolom

NOVINKA

Pro hebkou
pokožku nohou.

Pre hebkú
pokožku nôh.
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NADMĚRNÁ FYZICKÁ A PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ?

www.naturprodukt.cz
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Made in Germany
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1 000 mg

vitaminu C

v jedné

tabletě
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