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EDITORIAL
Vážení čtenáři,
nesmírně silné
musí být naše
svaly a kosti, když
dokáží unést celou
tíži našeho života. Jak citlivě ale
reagují na stres,
zátěž, pracovní či
sportovní aktivity, pociťují mnozí z nás opravdu
bolestivě. Význam lidské kostry jako
orgánového systému nutného pro
přežití byl dlouho přehlížen. To se
ale výrazně mění, věda se obrací ke
svalům a kloubům s novým elánem.

Kód: 15.612. Kód: 15.6122 Kód: 15.6121

Systém kostí a svalů, dlouhou dobu
považovaný jako sloužící aparát
pro cenné vnitřní orgány a odsouvaný do druhé ligy, se stává v posledních letech centrem pozornosti
badatelů. Experti na pohyb znovu
ustanovili ztracenou jednotu kostí,
kloubů a svalů a zároveň upozornili na centrální úlohu svalů jakožto
výstavbového, hnacího a udržovacího
orgánu pro celé lidské tělo. Pro jejich
blaho slouží:

Jsou to právě svaly, které umožňují pohyb kostí. Ty podléhají jednoduchým zákonům. Rostou a zvětšují
svou hmotu tam, kde jsou zatěžovány,
a stávají se tenčími, kde zátěž chybí.
Stejná souvislost existuje mezi svalovou silou a ohebností našich kostí.
Silné svaly nechávají růst kompaktní
kostní hmotu. Ale na místech, kde se

svalová síla neprojevuje, uspokojí se
naše tělo tvorbou lehké, houbovité
kostní hmoty. Ta je křehká a lomivá.
Osm týdnů strávených na lůžku nás
ochudí o 20 až 30 procent svalové síly.
Právě pro tento problém a seniory je určen produkt IQ MAG Hořčík
pro seniory 60+, kombinace hořčíku
a extraktu z ženšenu a rozmarýnu.
Podpoří normální stav kostí a extrakt
z kořene ženšenu zlepší koordinaci
a jistotu pohybu.

Příliš málo pohybu také škodí našemu
zdraví. Přitom dobře dávkovaný sport
preventivně působí proti mnoha nemocem a některé dokáže dokonce
vyléčit. Bez vedlejších účinků a s minimálními náklady.
Kolagen v organismu chrání chrupavku
před opotřebením. Natur Collagen
Expert Mobility s jahodovou příchutí
obsahuje kromě vysoké dávky kolagenu (10 000 mg v denní dávce) také
účinné bylinné extrakty pro normální
stav kloubů.

Dokonce mobilizace imunitního systému probíhá u trénovaných a netrénovaných odlišným způsobem.
Buňky imunitního systému vytrvalostních sportovců zabijí více nádorových buněk než imunitní systém
pohybových morousů. Epidemiologie
spočítala, že jedna hodina vytrvalostního sportu prodlouží lidský život
o dvě hodiny.

Tedy sláva pohybu. Ale sportovní
a pohybové aktivity u zdravých lidí
přinášejí s sebou obvykle na další
den bolestivé svaly a klouby, svalovou horečku, namožené a natažené
šlachy, krevní podlitiny a modřiny.
Každý sport má svá rizika. Pomoc
a úlevu přinášejí dva přípravky řady
Naturquelle – chladivý a hřejivý
balzám. A to nejen sportovcům, ale
také dětem, seniorům, prostě nám
všem.

RNDr. Eva Holubová
šéfredaktorka

Náklad: 150 000 výtisků. Registrační značka: MK ČR E 7658. Distribuce: zdarma na adresy lékáren, nemocnic a ordinací. Požadavky na objednávky
časopisu zasílejte na: alena.dudova@naturpro.cz. Šéfredaktorka: RNDr. Eva Holubová, redakční rada: Ing. Romana Bartschová, Jiří Veřmiřovský,
RNDr. Eva Holubová, Ing. Richard Sklář. Marketing: Ing. Romana Bartschová, Jiří Veřmiřovský. E-mail: lekarna@naturpro.cz. Odborní konzultanti:
MUDr. Norbert Semenďák, MUDr. Helena Frkalová, MUDr. Kamil Mazuch, Mgr. Petra Petrovská (fyzioterapeut). Jazyková úprava: Markéta Groholová.
Grafická úprava: Marek Šebesta. Foto: archiv redakce, Richard Sklář, www.shutterstock.com, www.depositphotos.com, www.stock.adobe.com, www.
elements.envato.com. Kontakt: redakce časopisu Lékárna, 17. listopadu 1607, 736 01 Havířov-Podlesí. Tisk: Moraviapress a. s., U Póny 3061, 690 02
Břeclav. Vaše dotazy zprostředkovává: lekarna@naturpro.cz. Objednávky produktů: www.naturprodukt.cz nebo na telefonním čísle 596 475 013.
Objednávky pro lékárny a obchody: na bezplatné telefonní lince 800 114 488.
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Predstavujeme
partnerské
lekárne
Naturprodukt
Lekáreň ProSanté v Lučenci

Najpredávanejším

Lekáreň ProSanté je novootvorená

v ProSanté rôzne formy horčíka IQ

lekáreň nachádzajúca sa v blízkosti

MAG, spomedzi nich najviac jeho

Všeobecnej nemocnice s poliklinikou

šumivá forma. Výborne sa etablovali

v Lučenci. Svoju históriu začala písať

NATURPRODUKT

len prednedávnom 3. marca 2022,

ktoré pomohli vyriešiť tráviace ťažkosti

napriek tomu si už stihla získať srdcia

už mnohým pacientom a vracajú sa

mnohých pacientov. V lekárni vás

k nim s pozitívnou spätnou väzbou.

vždy privítajú s priateľským úsmevom,

Pacientky oceňujú produktový rad

poskytnú individuálny prístup a od-

Rugard,

bornú radu. Aj v tejto uponáhľanej

a Hydratačný krém svojou kvalitou

dobe si vždy nájdu čas na osobný

a priaznivou cenou dokážu výborne

rozhovor. Široký sortiment ponúkaných

obstáť

liečivých prípravkov, doplnkovej výživy,

protivráskových krémov svetových

zdravotníckych pomôcok a služieb sa

značiek.

kde

aj

v

produktom

Žalúdočné

najmä

sú

kvapky,

Vitamínový

konkurencii

drahých

neustále rozrastá, vďaka čomu sa do
S našou obchodnou zástupkyňou majú

lekárne pacienti radi vracajú.

dičnému lekárnickému umeniu pro-

neváhali stať sa súčasťou Partnerského

stredníctvom

programu

nezávislej

súkromnej

NATURPRODUKTU.

Jeho

lekárne. Ich devízou je kvalitne vy-

marketingové nástroje, podporené

bavené

premysleným vystavením produktov,

laboratórium

na

prípravu

širokého spektra individuálne pripra-

pomáhajú v rýchlom rozvoji

vovaných

ProSanté.

liečivých

prípravkov

–

mastí, pást, roztokov, kapsúl, čapíkov
a pod. Aj z tohto dôvodu sa v relatívne
krátkom čase stali vyhľadávanou lekárňou zo strany pacientov. Prioritou
je prinášať pacientom odbornú pomoc v životných situáciách, kedy sa
kvôli zdravotným ťažkostiam necítia
práve najlepšie alebo chcú rozličným
ochoreniam

predchádzať

cielenou

prevenciou, prípadne dbať o svoj
zovňajšok kvalitnou kozmetikou z lekárne. Do tohto konceptu vynikajúco
zapadajú

práve

spoločnosti

NATURPRODUKT,

produkty

od
nakoľ-

ko ponúkajú široké spektrum voľnopredajného tovaru na riešenie najrozličnejších zdravotných ťažkostí.

lekárne

		Martina Kocmundová

Kód: 15.0020

a priateľský vzťah, preto ani chvíľu

Kód: 15.0061

od začiatku spolupráce veľmi korektný
Filozofiou ProSanté je návrat k tra-
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Dr. Munzinger

Ve výrobně ovocných řezů a tyčinek
Ovocné řezy, sportovní tyčinky nebo medvídci s ovocnou šťávou. To jsou některé výrobky, které v našich lékárnách pod
značkou Dr. Munzinger sport určitě nepřehlédnete. Počátkem letošního léta jsme měli možnost se osobně podívat pod pokličku výroby proslulých ovocných řezů a sportovních tyčinek do bavorského městečka Münsing. V malebném podhůří Alp se
tam už více než 40 let ve firmě Dr. Munzinger sport všechny zmíněné dobroty vyrábějí. Průvodci nám byli syn a dcera zakladatele, Michael Munzinger a Christine Munzinger, kteří rovněž velice ochotně odpovídali na naše všetečné dotazy.

S jakou filozofií Dr. Munzinger začal

vypěstovat

v 80. letech a jak se v průběhu let

od obchodních společností, které

Máte pravdu, praktičnost jsme řeši-

změnila, pokud vůbec?

mají dodavatelské vztahy v zah-

li jako prioritu. Naše plátky jsou přip-

Vždy jsme věřili, že vyvážená a plno-

raničí, například v Turecku, jižní Af-

raveny ke konzumaci kousek po kou-

hodnotná strava může významně

rice a podobně. Sami si nepěstu-

sku. V každém řezu lze odlomit osm

přispět k našemu zdraví. Proto jsme

jeme nic, protože při tak velkém

malých kousků a plátky jíst za pocho-

vsadili na ovoce, ořechy a semín-

množství používaného ovoce jsme

du velmi civilizovaně, a především bez

ka. Tak vznikly první přírodní ovocné

tuto možnost vyhodnotili jako eko-

nepříjemně lepivých prstů. Jak jsme

plátky bez umělých přísad. Ukázaly

nomicky nerentabilní.

si všimli, mnoho výrobců se tomuto

nelze,

nakupujeme

se jako ideální chutná svačina bo-

nebo jste se někde inspirovali?

velmi náročnému výrobnímu procesu

hatá na vitaminy a živiny. Naši záka-

Ovocné

tyčinky

jsou

základem

zníci je většinou berou jako doplněk

vašeho sortimentu. Co vás ved-

při fyzické i psychické námaze. V

lo k rozhodnutí vstoupit do tak

Vaše produkty jsou dostupné pře-

Německu i v České republice jsou k

konkurenčního prostředí a čím se

vážně v lékárnách v Německu.

dostání pouze v lékárnách.

odlišujete od ostatních výrobců?

Proč jste si vybrali takový prodejní

dělení na jednotlivá sousta vyhýbá.

Myšlenka vyšla z tehdejšího reform-

kanál?

Vášeň pro ovoce a ořechy je patrná

ního hnutí – ze snahy o přirozený

Před 40 lety, když nás a naše výrobky

v celé výrobě. Jak velkou část si

a zdravý způsob života. Vsadili jsme

v Německu ještě nikdo neznal, jsme

pěstujete sami a kde spoléháte na

na přírodu a to nejlepší z ní.

museli

dodavatele?

vyzkoušet

různé

prodejní

možnosti. Prodej v lékárnách se na-

Zásobují nás výhradně důvěryhod-

Vyrábíte ovocné tyčinky ve formě

konec ukázal jako správné rozhod-

ní němečtí obchodní partneři, kteří

křehkého sendviče. Pochází toto

nutí, mimo jiné i proto, že lékárny

jsou sami výrobci. To, co v Německu

velmi praktické řešení přímo od vás,

mají pověst místa, kde lze pořídit

06

LÉKÁRNA | Dr. Munzinger

vysoce jakostní produkty. Proto se

by se mohlo zdát. Kvůli zavedení cer-

jí proto i malé množství lepku. Mnoho

k našim výrobkům ideálně hodí.

tifikace IFS (testováno a vydáváno

z našich druhů je například s marcipá-

mezinárodně známou značkou TÜV

nem, tudíž s mandlemi.

Současná

nabídka

společnosti

Süd) bylo nutné některé procesy do-

cílí především na aktivní lidi, děti

kumentovat odlišně. Díky certifikátu

Dbáte na kvalitu zpracování a výběr

a amatérské sportovce. Jaké hlavní

na vás i noví a neznámí obchodní

jednotlivých surovin. Jaký je pro-

výhody jim řezy přinášejí?

partneři pohlížejí s prvotní důvěrou.

ces zpracování, jeho výhody a jaké
technologie používáte?

Ovocné řezy jsou ideální doplněk při
fyzické i psychické námaze. Dodají

Chystáte nějaké další novinky nebo

Vždy jsme dělali všechno pro to,

využitelnou energii, uspokojí chutě

co dalšího můžeme v nejbližší době

abychom cenné složky z ovoce

na sladké, zasytí tak akorát, a to

očekávat?

a ořechů při výrobě neznehodnotili.

na poměrně dlouhou dobu. Navíc

Během pandemie a lockdownů bylo

Proto jednak používáme vysoce ja-

se snadno dají jíst na cestách i bez

velmi obtížné prezentovat inovace.

kostní suroviny, dále pak naše tech-

lepkavých prstů, jak jsem zmínil před

Ale zase jsme měli trochu víc pros-

nologie umožňuje vyrobit výsled-

chvílí.

toru na promyšlení a vyzkoušení

ný produkt bez tepelné úpravy.

některých novinek. Máte se na co

Zkrátka šetrné zpracování zaručuje

Od roku 2007 pravidelně obhajujete

těšit, protože čas na nový vývoj jsme

nejlepší možné uchování cenných

významný mezinárodní certifikát

využili opravdu intenzivně.

surovin, bez přidání konzervantů,

kvality (IFC). Co bylo nutné k jeho

umělých barviv a aromat nebo rafiJsou vaše výrobky vhodné i pro

novaného cukru. Naše výroba navíc

produkci společnosti?

osoby s potravinovou intolerancí

na všech stupních podléhá přísným

Naše výroba vždy podléhala přísným

a alergií?

kontrolám. Jen tak můžeme zaručit

interním a externím kontrolám, aby-

Všechny naše výrobky jsou podle

vysokou kvalitu, jakou od nás zákaz-

chom zaručili vysokou kvalitu, takže

toho řádně označeny. Ovocné řezy

níci oprávněně očekávají.

přechod nebyl zas tak náročný, jak

jsou sendvič v tenké oplatce, obsahu-

Dipl. Verw. Otto Bartsch

Kód: 24.7474

Kód: 24.707.

získání a jak to ovlivnilo celkovou

.7472
Kód: 24

.723.
Kód: 24
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Vítejte ve světě
šumivých přípravků
notu, neobsahuje tedy žádné kalorie

Je to další z řady přípravků IQ MAG,

a slazení s ní je vhodné pro diabetiky

které

a všechny ostatní, kteří se vyhýbají cukru.

hladiny hořčíku v lidském těle. O které

jsou

zaměřeny

na

doplnění

přípravky jde?
Izofet Slim šumivé tablety je produkt

IQ MAG hořčík ranní a večerní kapsle, IQ

s karnitinem, chrómem a výtažky ze

Mag Hořčík 375 mg + vitamin B6 tablety,

zeleného čaje a guarany, kdy extrakt ze

IQ MAG hořčík 375 mg + B6 + kyselina lis-

Šumivá tableta je pevná léková for-

semen této jihoamerické liány přispívá

tová kapsle, IQ MAG Křeče tablety a IQ

ma a speciální forma tablety. Při

ke kontrole tělesné hmotnosti.

MAG Stop křečím Forte tablety.

tekutinami dochází k vývoji plynu.

Vitamin D 2 000 IU šumi-

IQ MAG Relax šumivé tablety a IQ MAG

Variantou šumivé tablety je šumivý

vé tablety je produkt

Relax tobolky

prášek.

s obsahem vitaminu D3,

Zklidňující účinek hořčíku navečer je

který přispívá k normál-

posílen extrakty z léčivých bylin mučen-

nímu vstřebávání a vyu-

ky, heřmánku a meduňky. Pro všechny,

žití vápníku a fosforu, ke

kteří dlouho a těžce usínají.

správné činnosti imunit-

Je potřeba mít na mysli, že doplňování

ního systému a normál-

hladiny hořčíku je dlouhodobý a po-

nímu stavu kostí. Šumi-

malý proces, který nelze zkrátit tím, že

vá podoba doplňku stravy s vitaminem

si pacient navýší dávky doplňku stravy.

D3 (cholekalciferolem) je unikátní

Vysoká dávka hořčíku vede k průjmům,

a je výsledkem intenzivního výzku-

které organismus ochuzují o další mine-

mu. Lahodná pomerančová příchuť

rály. Vždy dodržujte doporučené denní

dělá z pravidelného užívání každoden-

dávkování.

jejím kontaktu s vodou nebo jinými

Vedle účinných látek, plniva a rozpouštědla obsahuje receptura také
urychlovač rozpouštění, což bývá často
hydrogenuhličitan sodný nebo draselný. Tableta ve vodě šumí, neboť se
vyvíjí oxid uhličitý, plyn, který urychluje
rozpouštění. Šumivé tablety ulehčují
a urychlují uvolnění účinné látky. Ta je již
rozpuštěná a je možno dosáhnout lepší
resorpce v trávicím traktu. Vypití nápoje umožní příjem účinných látek také
pacientům s polykacími obtížemi.
Společnost Naturprodukt CZ uvedla
na trh v poslední době tři nové produkty v podobě šumivých tablet. Jejich
společným znakem je, že jako sladidlo
obsahují sukralózu.

ní zážitek. Jak již bylo řečeno v úvodu,
tuto formu důležitého vitaminu D3 ocení
i osoby se sníženou schopností polykání

POZNÁMKA ZÁVĚREM:

tuhé stravy.

Všechny šumivé formy po rozpuštění
a vypití nechávají na dně sklenice

IQ MAG křeče šumivé tablety s grape-

jemnou usazeninu. I tu se doporučuje

fruitovou příchutí napomáhají normální

ještě trochu doplnit vodou, zamíchat

činnosti svalstva a správnému fungová-

a dopít. Jen tak se 100 % obsahu
deklarovaných a prospěšných látek
		
dostane do trávicícho traktu.

Kód: 15.0041

Kód: 15.0021 Kód: 15.6201 Kód: 15.0042

ní nervového systému.

700krát větší sladivost než sacharóza.

Kód: 15.004.

Kód: 15.0021

Jedná se o sladidlo, které má 400 až

Kód: 15.0061

Doplňky stravy.

Že jste o sukralóze ještě neslyšeli?

Kód: 15.003.

Kód: 15.001.

RNDr. Eva Holubová

Na rozdíl od mnohých jiných nezanechává hořkou pachuť v ústech. Nevyskytuje se v přírodě, vyrábí se z řepného
cukru a byla vyvinuta v Londýně v roce
1976. Nemá žádnou energetickou hodKód: 15.002.

08

LÉKÁRNA | Zapište si za uši

Zapište si za uši

bezpečnostních

vnímání zvukových frekvencí ještě pořád důležitým komunikačním nástrojem. Ucho
v prvé řadě představuje mimořádně komplexní vestibulární zařízení, díky kterému
držíme rovnováhu a vnímáme například zrychlení. Každý krok, každý náš pohyb
v prostoru je možný jen díky funkcím, které jsou součástí systému ucha. Proto ucho
je – a ze své podstaty musí být – nesmírně citlivý orgán. Když dojde k narušení
byť jen jedné jeho části, kvalita života rapidně klesá. Své o tom ví například osoby
trpící třeba jen zvýšenou tvorbou ušního mazu a častým zaléháním. Kdo nezažil na
vlastní uši, může celou záležitost bagatelizovat. Ovšem jen do té doby, než se něco
podobného přihodí i jemu.
KAPKÁCH najdete samé dobré věci

která tlačí na bubínek, vede ke zvýšení

– analgetický olej z černého rybízu,

akustického

hučení

éterické oleje z hřebíčku, pelargonie,

a pískání v uších a docela náhlému

heřmánku, jalovce a čajovníku, oleje

diskomfortu. Sama se pak nabízí otázka,

ze

jestli jde o něco, s čím si dokážeme

antibakteriální

poradit sami, nebo je nutná návštěva

Čtyři

odborníka na ORL (nosní – ušní – krční,

ucha necháme působit cca dvacet

pozn. red.), u něhož můžeme počítat

až třicet minut. Během té doby se

s

lhůtou.

udusaná mazová zátka výrazně změkčí

Jenže zalehlé a zneprůchodněné ucho

a můžeme přistoupit k stěžejní fázi,

bývá neodbytné. Nechce na nic čekat

kterou je uvolnění mazové zátky pomocí

a nutí nás k okamžité úlevě.

termoterapie.

V

případě

pocitu

dlouhou

čekací

svépomocné

nápravy

sladkých
až

mandlí

a

brutnáku,

extrakt

z

propolisu.

pět

kapek

do

každého

K termoterapii slouží Naturprodukt®

bychom měli vědět, že nepříjemně

LUXY. Rozhodně ale nechť jdou stranou
obavy či předsudky, protože výsledky
jsou velice příznivé a úleva je rychlá.
Ideální stav ovšem je vůbec se do
této situace nedopracovat. V rámci
prevence je nutno zapomenout na
vatové tyčinky a jednou za týden až
čtrnáct dní ulevit zvukovodu speciálním
zásadní výhody – jednak obsahuje
účinné

a

bezpečné

rozpouštědlo

přebytečného mazu a současně hojí
i

dezinfikuje.

Naturprodukt®

UŠNÍ

SPREJ pro péči o ucho představuje
inovativní

produkt,

špičkovou

kvalitu

který
a

zaručuje

snášenlivost

každodenního čištění uší neinvazivním,
jemným, a přitom účinným způsobem.
Isotonický

solný

roztok

se

šťávou

z citronu představuje přirozený čisticí
prostředek.

Antibakteriální

složku

zastupuje olej z čajovníku (tea tree
olej), zklidňující a protizánětlivé účinky
dodají aloe vera a extrakty z heřmánku,

rovnou do mozku, je na preventivní

patřičně změkčit. To je první a zásadní
existuje

UŠNÍ SVÍCE v balení obsahuje aplikátor

že ucho představuje otevřený vstup

je před odstraněním nutné nejprve
Samozřejmě

i přesto, že Naturprodukt® PŘÍRODNÍ

měsíčku a slézu. Vzhledem k tomu,

usazenou a obtěžující mazovou zátku

krok.

je

čisticím sprejem. Oproti tyčince má

Ucpání zvukovodu mazovou zátkou,

poměrně

Úkon

asistence důvěryhodné osoby, a to

Ucho jako orgán není jen o vedení zvukových vjemů a akustické interpretaci, byť je

tlaku,

pravidel.

jednoduchý a bezrizikový zejména za

ošetření zevního zvukovodu nutné volit

spousta

šetrné

babských rad, jak na to, ovšem jako

a

současně

účinné

přírodní

prostředky. Naturprodukt® UŠNÍ SPREJ
splňuje

všechna

náročná

kritéria

ohledně bezpečnosti a výsled-ného
efektu.
Ing. Richard Sklář

PŘÍRODNÍ UŠNÍ SVÍCE na bázi včelího
vosku,

parafínu

taková

ušní

a

svíce

propolisu.
funguje?

Jak

Budete

se divit, ale překvapivě dobře. Svíce
představuje stočenou trubičku tvaru
velmi

pozvolného

trychtýřku.

Její

obyvatelé amerických stepí. V zásadě

se jeví použití ušních kapek k tomu

se jedná o jemné zahřátí mazové zátky

určených.

PŘÍRODNÍ

a její vytažení nahoru díky podtlaku,

UŠNÍ KAPKY s obsahem analgetických

vzniklého spalováním horní části svíce.

a zvláčňujících složek by měly být první

V ideálním případě se s dohořením

volba. Jak už sám název napovídá,

svíce

využívají synergických účinků z bylin

a

k tomu, aby ulevily od bolesti a učinily

že

počáteční reparační krok.

ohněm, musíme postupovat striktně

V Naturprodukt® PŘÍRODNÍCH UŠNÍCH

podle návodu k použití a dbát všech

Naturprodukt®

mazová

odpaří.
zde

zátka

Mějme

zcela

ale

manipulujeme

na
s

rozpustí
paměti,

otevřeným

Kód: 10.201.

elegantní a zároveň bezpečné řešení

Zdravotnický prostředek.

princip znaly a využívaly už nativní

STOP

LÉKÁRNA | Jak zůstat déle mladý

Jak zůstat

Přidávají se drobné vrásky, otoky pod
očima a povolené obličejové rysy.
Naše pokožka je podlý zrádce, neboť v obličeji člověka lze odečíst věk.
S přibývajícím věkem se stává sušší
a tenčí, hůře se hojí a citlivěji reaguje

Výzkumy prokázaly, že s přibývajícím
věkem ubývá také násobně nenasycených kyselin v tmelové substanci
nejsvrchnější vrstvy pokožky. Přípravky
určené pro zralou pleť musí dodávat
vlhkost i tukové částice. Často obsahují hydratující substance, jako je
kyselina hyaluronová, glycerin nebo
močovinu, které vypínají pokožku.
Ceramidy, tukové částice,
propojují buňky rohové vrstvy a posilují kožní
bariéru. Tak se odpařuje méně vody
z hlubších vrstev pokožky. Denní péče

Kód: 75.401.

Kód: 75.403.

Kód: 75.402.

Kód: 75.400.

Mademoiselle
Agathe –
francouzská
biokosmetická
řada s hlemýždím
filtrátem.

Kód: 75.404.

Kód: 80.112.

Kód: 80.111.

Vypadat mladě – ale jak to uskutečnit?

V lékárně
obdržíte kvalitní
produkty
a kompetentní
poradenství.

by měla obsahovat vysoký ochranný slunečný faktor. Smysluplné jsou
rovněž látky, které podporují novotvorbu kolagenu ve škáře, vazivové
spodní vrstvě pokožky. Sem patří vitamin A a retinoidy. Zvyšují počet vláken
kolagenu a elastinu a zlepšují spojení
mezi škárou a epidermis. Také rostlinné
hormony, vitamin C, bílkoviny s krátkým
řetězcem a rostlinné flavonoidy vykazují jisté účinky.

Kód: 80.1040 Kód: 80.1. Kód: 80.1020 Kód: 80.1004

Vrásky, rýhy, skvrny – s postupem doby
klesá obsah kolagenu a elastinu, které
pokožce propůjčují pružnost a elasticitu. Zároveň se tvoří méně kyseliny hyaluronové, ta v pokožce váže vodu. Kůže
je suchá, skvrnitá, ochablá a unavená.

na vnější vlivy. Tyto procesy stárnutí
začínají od 25. roku života, tedy ve
věku, kdy na stáří rozhodně nemyslíme.
Mnohé z těchto změn jsou geneticky
podmíněné a těžce ovlivnitelné. Navíc
slunce a znečištěné ovzduší vystavují
pokožku oxidativnímu stresu.

Kód: 80.110.

RUGARD
30 LET
NA ČESKÉM
I SLOVENSKÉM
TRHU

DÉLE MLADÝ III.
Vítejte v našem novém seriálu, který
Vás povede po celý rok v každém
čísle problematikou stárnutí. Postupně se budeme věnovat zpomalení
tohoto jevu z různých úhlů pohledu. Dnes se podíváme ve třetím díle
seriálu na skutečnost, jak procesy
stárnutí dokáže ovlivnit výběr naší
kosmetiky.

09

V lékárnách zakoupíte kvalitní kosmetické přípravky. Účinné látky obsahují
v dostatečném množství, odpovídají
aktuálnímu stavu vědeckých informací
a jsou vhodné i pro alergiky a osoby
s citlivou pokožkou. Vedle hodnotných
produktů nalezneme v lékárně také
kompetentní poradenství. Požadavky
pokožky se ale stále mění v závislosti
na věku, ročním období a stavu výživy.
Vyberte si v lékárně z velké nabídky
kosmetických přípravků společnosti
Naturprodukt CZ.
		 RNDr. Eva Holubová
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LÉKÁRNA | Jste připraveni na letní výzvy?

Pokud plod v těle matky není dostatečně
zásobován kyselinou listovou, může to mít
nebezpečné následky. Hrozí předčasný
porod. Budoucí matky užívají jako prevenci
soli kyseliny listové, které jim doporučí
lékař. Už spolu s přáním otěhotnět je
vhodné přijímat denně 400 mikrogramů
kyseliny listové. Rovněž potřeba železa,
jódu, vápníku a omega-3-mastných
kyselin je vyšší. Lékař rozhoduje o nutnosti
suplementace.

Kouření
Kuřáci mají zvýšenou spotřebu vitaminu
C a tabák současně brzdí jeho příjem
ze střeva. Doplňování hladiny tohoto
vitaminu je důležité.

Je-li trávení narušeno, jako například
u celiakie nebo Crohnovy choroby, trpí
příjem živin. Suplementaci doplňky stravy
je vhodné konzultovat s lékařem, roli hrají
také fáze onemocnění a stav pacienta.
Často chybí železo a zinek. Stejná je situace v případě, že byla operativně odstraněna část střeva.

Vysoký věk

Veganská výživa

Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták.

Kód: 60.101.

Se stoupající tělesnou aktivitou stoupá
spotřeba energie a živin. Obzvlášť důležitý
je příjem tekutin, při intenzivní zátěži
je potřebné vyrovnat ztráty minerálů.
Nedostatek hořčíku, vápníku a bílkovin
vede ke křečím. U výkonnostního sportu
stoupá v těle oxidativní stres a množství
volných radikálů. Pro jejich neutralizaci
jsou potřebné antioxidativní vitaminy A, C
a E. Všechny vitaminy skupiny B podporují
procesy uvolňování energie. Železo
podporuje zásobení těla kyslíkem.

Vegani by měli věnovat pozornost svému
příjmu železa a vitaminu B12. Železo je
sice obsaženo v celozrnných produktech,
luštěninách a zelenině, ale jeho dostupnost v mase je mnohem lepší. Káva, čaj
a červené víno brzdí svým obsahem
polyfenolů vstřebávání železa. Vegani by
proto měli přijímat vitamin B12 v doplňcích
stravy nebo v obohacených potravinách.

Doplněk stravy.

Výkonnostní sport

Kód: 60.7.

Mnoho starých lidí přijímá méně potravy,
protože vnímání chutí a pocit hladu
polevují. Při stejné tělesné aktivitě klesá
energetický výdej, zatímco potřeba živin
je stejná nebo stoupá. Nedostává se
jim vitaminů D, C a B12, kyseliny listové,
hořčíku, jódu a vápníku. Vitamin D pomáhá
střevu vychytávat vápník z potravy
a podporuje tak zdraví kostí.

Doplňky stravy.

Onemocnění střev

Doplněk stravy.

Naše tělo má po celých 24 hodin mnoho
práce. Orgány musí hladce fungovat a plnit
své úkoly, buňky se musí regenerovat,
svaly musí být schopné zatížení a mozek
vše musí koordinovat. Bílkoviny, tuky,
cukry, voda, kyslík, minerály a vitaminy –
zdravé tělo potřebuje vše, ale motorem
látkové výměny jsou právě vitaminy. Bez
nich nedokáže lidské tělo fungovat. Jsou
údobí v lidském životě, kdy příjem pestré
a rozmanité stravy již není dostačující.

Těhotenství

Kód: 15.629.

Třetina evropského obyvatelstva polyká vitaminové tablety a prášky.
Mají udržovat čilou mysl, zamezovat
chorobám oběhové soustavy, chránit
před nádorovými onemocněními či
cukrovkou. Očekávání nejsou neoprávněná, neboť teprve vitaminy budí
k životu naši látkovou výměnu a činí nás
svěžími a vitálními.

Kód: 61.2. - 61.89.

Vitaminy smysluplně

Užívání léčivých přípravků
Léčiva a mikroživiny spolu soupeří o tytéž
cesty v látkové výměně. Léčiva užívaná
při pálení žáhy a žaludečních vředech
mění trávení a ztěžují příjem vitaminu
B12 z potravy. Zlodějem mikroživin jsou
i antikoncepční přípravky. Snižují v krvi
hladinu kyseliny listové, hořčíku a vitaminu
C. Stejně tak pacienti užívající léčivo
Metformin jsou ohroženi nedostatkem
vitaminu B12.

LÉKÁRNA | Péče o dásně a sliznice dutiny ústní
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PÉČE O DÁSNĚ A SLIZNICE
DUTINY ÚSTNÍ
Dutina ústní je komplex různých tkání, které jsou neustále v kontaktu se
zevním prostředím. Ať už se jedná o zuby, gingivu nebo sliznici dutiny ústní. Dutinou ústní přijímáme potravu, je potřebná k řeči a je vstupní branou do našeho těla. Její dobrý stav nám dává pocit čistoty a sebejistoty.
Proto je péče o ni velice důležitá a ve vlastním zájmu musí být pravidelná
a důkladná, a to dokonce i v případě úplné zubní náhrady.
Péče zubního lékaře, dentální hygienistky a samozřejmě každodenní správně
prováděná osobní hygiena přispívají ke
zdraví a celkově dobrému stavu dutiny
ústní. Nemalou roli hrají i přípravky a doplňky určené k péči o dutinu ústní jako
zubní kartáček, zubní pasta, mezizubní
kartáčky, ústní vody, gely a další. To vše
má přímý vliv na bakteriální osazení dutiny ústní (mikrobiom), imunitní systém
a celkové zdraví organismu. To jsou tři
body, které spolu úzce souvisí. Vztahy mezi mikrobiomem a imunitním systémem jsou oboustranné.
Roli hraje také prostup bakterií dutiny
ústní do krevního oběhu, jelikož orální
patogeny mohou mít vliv na komplexní
kondici organismu. Výzkumy potvrzují
spojení s onemocněním srdce, jako je
infekční myokarditida a endokarditida,
se špatným stavem ústní dutiny. Patogenní bakterie, vyskytující se v dutině
ústní, a související zánět parodontu (což
jsou tkáně, obklopující zuby) mohou
souviset s diabetem druhého typu, kdy
lze buď očekávat zhoršení jeho projevů
s přímým vlivem na vstřebávání glukózy,
nebo rovnou vznik či zhoršení inzulinové
rezistence. Na pozoru se musejí mít
i těhotné ženy, pokud trpí zánětlivým
onemocněním parodontu. Infekce v dutině ústní, způsobena těmito bakteriemi,
může velmi negativně ovlivnit vývoj plodu.
Dalších onemocnění, která se vlivem
špatného stavu dutiny ústní zhoršují a komplikují, je celá řada. Musíme si
proto uvědomit, že zdraví dutiny ústní skutečně výrazně ovlivňuje celkové
zdraví našeho organismu. Dokonce už
staří Egypťané vypozorovali, že péče
o dutinu ústní přispívá k dobrému
zdravotnímu stavu člověka. V roce 2003
byl ve Vídni přeložen papyrus, na kterém
byl napsán první doložený recept na zubní pastu pro bílé a dokonalé zuby. Recept
na tuto pastu pochází z roku 400 n. l.
Obsahoval kamennou sůl, myrhu, sušené

kosatce a pepř. V roce 1873 byla uvedena na trh první komerčně vyráběná zubní pasta, jak ji známe dnes. V současné
době je na trhu celá řada moderních
zubních past, například bělicí pasty, na
citlivé zuby, proti kazu, pasty ovlivňující celkové zdraví dutiny ústní a mnoho
dalších. Účinné látky, které jsou v nich
obsažené, se u každého výrobku liší.
Na citlivé zuby se používají fluoridy jako
fluorid cínatý nebo arginin. Fluoridy také
napomáhají obraně proti zubnímu kazu,
zatímco k bělení se používá peroxid. Dále
mohou zubní pasty obsahovat proteolytické enzymy a další pomocné látky.
Již zmíněné zubní pasty pro celkovou
péči ochraňují zuby před kazem, udržují
zdravé dásně, jazyk i sliznice dutiny ústní.
A JAK SI SPRÁVNĚ VYBRAT ZUBNÍ PASTU?
Důležitým aspektem je pěnivost. Pěnivé
pasty nám dodávají subjektivní pocit
čistých zubů, ovšem mějme na paměti, že
pěnidla v nich obsažená jsou chemické
sloučeniny. Ve složení mnohých zubních
past nalézáme sloučeninu SLS (Sodi
um Lauryl Sulphate) a SLES (Sodium
Laureth Sulphate) nebo SCS (Sodium
Coco Sulphate). Složka SLES je méně
dráždivá sloučenina pro sliznice dutiny
ústní než SLS. Chemická pěnidla jsou
levná, účinná a ze své podstaty disponují
rovněž odmašťovací schopností. U osob
s citlivou ústní dutinou, například trpících
na afty, se však výskyt těchto problémů
při používání zubních past s pěnidly
zvyšuje. Výrazné odmaštění totiž naruší
přirozenou mikroflóru v dutině ústní.
Kdo si má dát pozor? Zejména lidé
s citlivou pletí, lidé trpící častými záněty
v dutině ústní, důležitá je opatrnost také
u dětí. Pasty, které pěnidla neobsahují,
nedráždí gingivu ani ústní sliznice. Zubní
pasty bez obsahu pěnidel jsou na trhu
ještě pořád v menšině, ale máme na
výběr. Například zubní pastu Glucadent.
Tato zubní pasta byla vyvinuta a vyrobena v České republice a jedná se o ryze

český výrobek. Glucadent je medicinální zubní pasta, jež má mnoho předností.
Pomáhá v dodržování dentální hygieny,
potlačuje aktivitu a růst patogenních
bakterií, které se vyskytují v dutině ústní
a způsobují onemocnění zubů, tkání obklopující zub (parodont) a sliznic. Není
vyrobena k dokonalé dezinfekci dutiny
ústní, ale má za cíl dosáhnout stavu,
kdy převládnou pozitivní bakterie mikrobiomu v ústech a prostředí dutiny ústní
tak bude v rovnováze.
Složky, které jsou specificky obsaženy
v zubní pastě Glucadent, jsou betaglukan
(imunostimulant), laktát hliníku (stahující
látka), bylinné silice šalvěje a badyánu
(antibakteriální působení), xylitol (sladidlo, které zachovává optimální pH v ústech) a alantoin (hojivá složka).
Všechny složky jsou zastoupeny tak,
aby použití zubních past Glucadent +
a Glucadent Aktiv přispívalo a vedlo, při
dodržování dentální hygieny, k lepšímu
stavu zubů a předcházelo zánětu dásní.
Působení jednotlivých složek rovněž
snižuje krvácivost dásní, přispívá k terapii zánětu dásní a celkově všech sliznic
v dutině ústní. Pravidelná hygiena zubů
a celé dutiny ústní se tak stává příjemnější a účinnější díky použití výrobků řady
Glucadent. Pozornost si zaslouží i Glucadent přípravek na dezinfekci zubního
kartáčku, zatím jediný svého druhu na
trhu. Díky němu máme jistotu, že každé
další použití kartáčku bude hygienicky
zcela v pořádku, bez rizika opětovné kontaminace namnoženými bakteriemi.
Jakou pastu si vyberete a budete používat, však vždy záleží pouze na osobním rozhodnutí a preferencích. Pokud
ovšem dostanete doporučení buď od
svého zubního lékaře, nebo dentální hygienistky, je dobré se tímto profesionálním doporučením řídit. Měli byste také
samozřejmě vybírat i s ohledem na citlivost
vaší dutiny ústní a možné alergie, kterými
můžete trpět.
MUDr. Jana Lajčíková
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Každý začátek školního roku je zejména pro mladší děti vždy prubířským kamenem
jejich imunity. Děti mají za sebou dva měsíce letních prázdnin, které prožily většinou
s rodiči na dovolených, na příměstských táborech, u prarodičů a tak různě. Statistiky
návštěv v našich ordinacích hovoří jasně. Kromě několika málo letních angín nebo
nachlazení s kašlem a rýmou jsou to jen víceméně aktutní stavy – zvracení, průjmy,
odřeniny, pohmožděniny, občas úžeh. Od zhruba poloviny září už ale přibývají běžná
podzimní respirační onemocnění. Je poznat, že děti usedly do lavic, pobývají více
v uzavřených prostorách, dýchají stejný vzduch a různé infekty si tichou poštou
předávají. Říkáme tomu komunitní infekce, je součástí běžného podzimního koloritu
a není třeba se jí bát.

písek, kameny či kůru stromů, později jim
nebraňme ve vzájemném kontaktu, ať
klidně pijí z jednoho brčka, stejně tomu
nezabráníme, i když se často vehementně
snažíme.
Moderním
maminkám
se snažím sdělit, že antisepticky
ošetřená domácnost bez jediného
smítka také není nutná ani žádoucí.
Na místě je zdravý selský rozum rodičů,
učitelů a dalších dospělých, kteří se
o děti starají a vychovávají je. Prosím
používejme ho a na jeho základě
vyhodnocujme, co je ještě snesitelné
a co už je přes čáru. Koneckonců, věhlasný dětský psycholog, pan profesor
Matějček, s nadsázkou dával k lepšímu
heslo: „Bordel v bytě – šťastné dítě.“
Když si toto vtipně formulované tvrzení
dáme do korelace s dětským imunitním
systémem, pak teprve oceníme mnohem
hlubší souvislosti a nezbývá, než se
sklonit před moudrostí pana profesora.

imunita dětí zůstala vlivem nucené izolace oslabena. Proto i běžná nachlazení,
sezónní chřipky a záněty dýchacích cest
mohou mít silnější průběh, vlastně s tím
tak trochu počítejme.
Dá se s tím něco dělat? Můžeme
následky lockdownů zacelit a učení
imunitního systému dohnat? Samozřejmě. Ovšem ze dne na den to nebude.
Ideální je postupně zvyšovat u dětí
obecnou tělesnou zdatnost. Vést je
vlastním příkladem k pohybu, k pobytu
venku, nebát se slunce, deště, sněhu,
větru, plískanic. Postupně a formou hry je
zvykat na drsnější podmínky. Současně
s tím můžeme přirozenou stravou,
vhodnými sirupy a bylinnými kapkami
dětem zvýšit celkovou odolnost. Taková
Echinacea pallida, to je bylinka, na
kterou v souvislosti s běžnými dětskými
nemocemi nedám dopustit. Různé dětské
sirupy na dýchací cesty na bylinném
základě a uvolňující balzámy na potírání
hrudníku zvenčí jsou vynikající a dají
se bez receptu pořídit v lékárně. Vždy
nejdříve doporučuji sílu přírody, až když
je to opravdu nezbytné, nasazuji léčiva,
respektive antibiotika. V souvislosti
s celkovou odolností jedince v dospělém
věku tuto posloupnost považuji za
správnou.
MUDr. Norbert Semenďák

Kód: 15.295.

Kód: 15.294

Doplněk stravy.

Musím konstatovat, že s několika různě
dlouhými lockdowny, které jsme v nedávných měsících zažili, jsme v dětech
narušili kontinuitu vnitřního imunitního
vzdělávání. Těžko odhadnout, jak se bude
jejich organismus chovat v dospělosti,
ale nějaké stopy to pravděpodobně
zanechá. Bojovali jsme proti jednomu
typu viru a ponechali stranou skutečnost,
že důležitá a hlavně komplexní slizniční

Kód: 15.298. Doplněk stravy.

Kód: 15.293. Doplněk stravy.

Kód: 15.297. Doplněk stravy.

Jak známo, imunitní systém člověka
se dělí na specifický a nespecifický.
S nespecifickou imunitní odezvou se
rodíme, máme ji nějak nastavenou a ona
funguje. Nespecifická odezva je něco
jako hřmotný pologramotný vyhazovač
na diskotéce. Jsi náš a prověřený, známe
tě–můžeš dovnitř. Nejsi náš, nepatříš
tady, můžeš škodit – zlikvidujeme tě.
Nic mezi tím, jen černo - bílé vnímání
světa, kdy je dobro na jedné straně
a zlo na druhé. Tady řadíme mimo jiné
makrofágy, neutrofily a NK buňky. Ty
se podílejí nejen na boji proti přímému
vetřelci, ale také likvidují vlastní buňky
poškozené a odumřelé. Oproti tomu specifická imunitní odezva je ta učenlivá.
Rodí se jako bílý a nepopsaný list papíru
a zraje s věkem. Aby mohla dozrát, aby
si mohla osvojit co nejširší databázi
různých antigenů, na základě kterých
správně a rychle reaguje, je třeba jí
dát šanci se s nimi potkat. Děje se tak
dvěma cestami. Vakcinací (vakcína
obsahuje původce nemoci v oslabené
formě) a přirozeným setkáním s různě
silným kmenem nákazy, podle toho, kde
se jedinec aktuálně nachází. Ideální stav
spočívá ve vzájemné kombinaci obou.
U pravých neštovic, záškrtu, spalniček,
TBC a dalších je dobré se spolehnout na
očkování, ostatní nechme na dětech samých. Ať v batolecím věku ochutnávají
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v lékárnách vyzkoušeli

Dana P., Domažlice: „Naše malá od narození trpí na zvýšenou tvorbu hlenů. Přitom jsem se v těhotenství stravovala dobře
a teď ještě stále kojím. Nejhorší to bylo v noci. Nemohla spát a měli jsme pocit, že se dusí. V šestinedělí jsem snad oka nezamhouřila. Pak se už manžel nemohl dívat, jak se obě trápíme, nikomu nic neřekl, objednal odsávačku na hleny, že ji musíme
vyzkoušet. Poprvé jsem se raději vůbec nedívala, protože jsem měla pocit, že miminku musí ublížit. Nestalo se. Všechny
snoplíky se dostaly ven a malá spala poprvé tři hodiny v kuse. Co dál říct. Jsem prostě nadšená a konečně trochu klidná.“

Kód: 95.006.

AGU odsávačka NS 12

Kód: 15.6201

GLUCAN plus

LAKTOBACILY

Daniela Z., Hlinsko: „Můj zubař mi na prohlídce řekl, že zuby mám ok, ale s dysbiózou bych měla něco dělat. Pravda je, že jsem třikrát
po sobě měla silný zánět močových cest a obvoďačka mi pokaždé napsala jiná antibiotika. K tomu mám intoleranci na laktózu, takže
jogurty na nějaké obnovení mikroflóry nepřipadaly v úvahu. Babo raď! Něco jsem si k tomu vygooglila, Naturprodukt laktobacily
a bifidobakterie 9 ve srovnání s ostatními vypadaly nejslibněji. Pak už jsem šla do lékárny najisto. První týden jsem brala zpočátku
dvě kapsle před spaním, pak už jen jednu. Povlak z jazyka postupně zmizel a také nadýmání po jídle ustoupilo. Můžu s klidným
svědomím doporučit.“

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

Doplněk stravy.

Karol B., Levoča: „Nerad to přiznávám, ale můj vnuk je jak skleníková kytka, a to už mu bylo 13. Pořád s nějakou
banální nemocí doma. Jen ho venku trochu ofoukne, už leží s teplotou. Nemůžu se na to dívat, ale plést do výchovy se mladým taky moc nechci. Trochu jsem pátral a zjistil, že na zvýšení odolnosti by mohl fungovat nějaký
betaglukan. Vydal jsem se na průzkum do lékáren v našem městě. Jednou se mi pokusili prodat to nejdražší,
další mě chtěla přesměrovat na něco jiného, až ve třetí si na mě udělala magistra čas a vysvětlila mi, jak ten
betaglukan funguje. Prý zlatá střední cesta je Glucan plus, ve kterém jsou i adaptogeny. Vnuk se potřebuje umět
adaptovat a to rozhodlo. Vzal jsem hned tři krabičky, ať se účinek může projevit a snacha slíbila, že mu to bude
dávat.“

Kód: 09.301.

Doplněk stravy.
Kód: 15.420.

Kód: 24.701. - 24.745..

Milena S., Kardašova Řečice: „Jsem chronická dietářka. Váha mně pořád lítá nahoru a dolů, podle toho, jak se cítím. Jsem zvyklá
zajídat stres a jako hlavní účetní v naší firmě mám všeho až nad hlavu. Kolegyně přinesla z lékárny nějakou novinku, zelený šumák
Izofet, prý to hlídá hmotnost. Cha! Ale chutná docela dobře, trochu jako zelené Bon Pari (kde jsou ty časy). Pořídila jsem si v začátku
hned dvě tuby a každé ráno v práci si místo kafe udělám bylinkovej zelenej drink. Subjektivně se zatím cítím více srovnanější. Za
měsíc mám dole kilo, nuže uvidíme, co bude dál.“

Kód: 15.34.

IZOFET slim šumivý

Doplněk stravy.

Ján F., Rožňava: „Prodělal jsem mononukleózu. V mém věku nad šedesát žádná legrace. Nejprve šílená únava, pak
nechuť k jídlu, škrábání v krku, horečky. Na vyšetření mi zjistili zvětšená játra, udělali odběry a bylo jasno. Izolace
a dvouměsíční dieta, u které jsem shodil dvacet kilo. Pak už bez příznaků, ale pořád únava. Ráno jsem se vzbudil a už
se těšil na odpočinek. V lékárně mi doporučili Naturprodukt Silymarin Forte, prý je nějak mikronizovaný a na játra hodně
dobrý. Beru už druhý měsíc jednu tabletu ráno a večer a cítím, že se mi vrací energie. Všechny krevní testy jsou teď
v normě, doktor mě pochválil, tak snad už budu v pořádku.“

Kód: 15.3050

Kód:
Kód:15.414.
83.604.

Doplněk stravy.

SILYMARIN forte

Bylinky nás stále
ovlivňují
Domácí zimní čaj je svým složením primárně
určen pro chladná a zachumlaná období, kdy
zejména končetiny uvítají prohřátí zevnitř.
Obsahuje skořici, badyán, květ měsíčku, šípku,
růže a kůru pomeranče.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Doplněk stravy.

Kód: 15.2900

Kód: 15.2961

Kód: 15.2901

Domácí jaterní čaj svým složením podporuje
správnou činnost jater, tím pádem má celkově
pozitivní vliv na látkovou výměnu. Obsahuje
ostropestřec mariánský, boldovník vonný,
zemědým lékařský a smetánku lékařskou.

Kód: 15.290.

Domácí čaj je ideální ke každodennímu
popíjení. Kompozice je navržena přesně tak, aby
i v dlouhodobém hledisku používání byla směs
stále bezpečná. Obsahuje maliník, lípu, hřebíček,
ostružník, brusinku, řebříček obecný a borůvku.

Domácí bylinný čaj pro ženy a dívky se těší
významné oblibě právě proto, že v ženském
elementu podporuje duševní rovnováhu, klid,
relaxaci a kvalitu spánku v různých fázích cyklu.
Obsahuje borůvkové, brusinkové a ostružinové
listí, rakytník a lipový, růžový a pomerančový
květ.

Švédský čaj je mezi našimi čaji jediný doplněk
stravy v nálevových sáčcích. S vyváženým
obsahem hořkých bylin podporujících celou
trávicí soustavu odlehčí nejen po těžkém obědě,
ale dá se pít preventivně v průběhu celého dne.
Vzhledem k tomu, že až 75 procent osob nad
padesát let postupně ztrácí schopnost účinné
sekrece adekvátních trávicích enzymů, je Švédský
čaj vřele doporučován právě jim. Obsahuje kořen
benediktu, anděliky, pampelišky a lékořice, nať
jablečníku, list máty a meduňky, květ měsíčku
a heřmánku.
Ing. Romana Bartschová

Kód: 96.0131

Síla přírody je setrvale mohutná. Rostlinný svět má
lidskému zdraví stále co nabídnout, ostatně dnes
a denně nám předkládá důkazy o své nezastupitelnosti.
Prospěšné byliny, které rostou v čistých lokalitách,
ručně sbíráme a šetrně sušíme nejen pro využití
v restauracích a stravovacích zařízeních, ale také tvoří
základ mnoha lahodných Naturprodukt sirupů. Sušené
bylinkové směsi vlastní výroby jsou rovněž v našich
sypaných čajích, jejichž receptury prověřily již naše
prababičky. Pojďte k nim přivonět a ochutnejte je.

Nechte svou pleť hýčkat řadou

Rugard SKIN CARE
VITAMINOVÝ KRÉM
proti předčasným vráskám
• přirozená obnova buněk
Kód: 80.1.

• regenerace pokožky
• každodenní péče
• vysoce kvalitní přísady

Kód: 80.112.
Kód: 80.1040

www.naturprodukt.cz

Pouze v lékárnách

CITLIVÁ PLEŤ
vlhkost a regenerace

NORMÁLNÍ AŽ MASTNÁ PLEŤ
čištění a hydratace

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

Kód: 80.130.

Kód: 80.101.

VŠECHNY TYPY PLETI
proti predčasnému stárnutí pokožky

Kód: 80.10.

Kód: 80.106.

Kód: 80.120.

Kód: 80.121.

ZRALÁ A SUCHÁ PLEŤ
proti předčasným vráskám

Kód: 80.111.

Kód: 80.110.

Kód: 80.1020

Kód: 80.1020

Kód: 80.1.

ZRALÁ A SUCHÁ PLEŤ
hydratace

STRES? ÚNAVA?
VYČERPÁNÍ?
NEDOSTATEK
HOŘČÍKU?

Kód: 15.0042

Doplňky stravy.

Kód: 15.0021

Kód: 15.0031

Kód: 15.0061

Kód: 15.003.

Kód: 15.001.

Kód: 15.004.

Kód: 15.0041

VOLTE CHYTŘE

Kód: 15.002.

Kód: 15.006.

Vítejte ve světě hořčíku

KŘEČE

www.naturprodukt.cz

Hořčík přispívá ke snížení únavy a vyčerpání
Celá řada IQ MAG exkluzivně v lékárnách.

Naturprodukt CZ spol. s r. o., Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice, ČR

