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Proč bychom se netěšili?
Význam slova těšit se zná každý. Ovšem, ne každý si umí ten pravý
význam tohoto slova také náležitě vychutnat. Pocit, který nám přináší
povznášející, uspokojující, adrenalinový a někdy vzrušující zážitek, zažívá
každý z nás, jen si to uvědomit. Na chvíli se zastavte a zamyslete se, na co
a kdy jste se naposledy těšili. Mám pocit, že to nebude tak těžké.
Nevím jak vy, ale já se těším poměrně často, naposledy jsem se například
těšila, až zase pustíme do světa nové vydání našeho-vašeho časopisu,
se kterým strávíte, věřím, příjemný čas a načerpáte spoustu nového,
zajímavého, inspirativního. Udělali jsme malé změny v graﬁce, kterých
si snad všimnete a jsme zvědavi na vaše ohlasy, na které se všichni
v redakci těšíme. Tak neváhejte a dejte nám o tom vědět, cest je více –
pište nám na mail, přes facebook nebo klidně zavolejte. Já osobně se pak
také těším na více sluníčka, kterého se dočkáme s přicházejícím jarem,
na zelené louky, pole či vůni lesa. Těším se na to, až se mi podaří zbavit
nadbytečných kil, které jsem si zdárně nastřádala do a v průběhu Vánoc
(každoroční kolotoč, možná to taky znáte ☺). Těším se na dovolenou
a konec školního roku, protože mi odpadnou určité povinnosti spojené
s návštěvou školy mého pubertálního synátora, těším se i na to, až
vyřešíme jeho další uplatnění v životě. Vybíráme totiž vhodnou školu
a tak se těším, až budeme mít také tuto etapu za sebou (snad úspěšně).
Těším se na to, až si zase najdu a stáhnu písničky, které mi dělají radost
a společnost při různých činnostech. Těšit se je prima!
Zkuste si i vy také najít malé radosti, na které se budete těšit, bude vám
na světe jistě veseleji ☺, věřte mi.
Tak příjemné čtení, hodně štěstí při jarním soutěžení, které na vás čeká
v tomto vydání a zase příště… těším se na vás.☺
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BIOLOGICKÁ LÉČBA
MÍŘÍ NA CÍL

Nepleťte si produkty BIO a biologickou léčbu! Špičkové biologické léky nenajdete v přírodě,
ale v laboratořích předních farmaceutických firem. Díky nim lze léčit řadu nemocí,
s nimiž lidé dříve měli jen minimální naději na delší život.
Název „biologické léky“ naznačuje, že se jedná o léčivé látky vyráběné pomocí živých organismů – buněk. To je zásadní rozdíl oproti
klasickým lékům připravovaným chemickou
syntézou či v některých případech izolací z přírodních zdrojů, převážně z rostlin a výjimečně
ze zvířat. Výroba biologických léků spočívá na
vyspělých technologiích a genovém inženýrství.
O biologické léčbě se hovoří také jako o léčbě
cílené, biologika jsou vlastně podmnožinou
skupiny cílených léků. „Díky bouřlivému rozvoji biotechnologií, který začal před čtyřiceti lety,
se vědcům podařilo objevit určité molekuly nebo pochody, které jsou spojené pouze
s chorobou, a na ně léčbu zacílit. Některá biologika využívají vlastní imunity těla a upravují
ji tak, jak je zrovna potřeba k dosažení léčebného účinku,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček,
výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
Díky biologikům je dnes možná cílená terapie
řady dříve obtížně léčitelných chorob. Lékaři
také mohou pacientům nabídnout léčbu, která je účinnější a lépe snášená než ta klasická.
Výhodou biologik je často i menší riziko případných nežádoucích účinků, což je zřetelné
hlavně v léčbě nádorových onemocnění.

EIFFELOVKA A PRAVÍTKO

Biologické léky nejsou žádní mrňouskové. Molekuly účinné látky
obsažené v léku jsou často relativně veliké. Pro představu: kdyby se
molekula běžného léku proti bolesti
hlavy zvětšila do velikosti třiceticentimetrového školního pravítka, pak
by molekula bioléčiva používaného pro léčbu revmatoidní artritidy
vedle ní narostla do výšky Eiffelovy
věže!
4 / jaro 2019

Komu biologické léky pomáhají
Biologika vstoupila už do řady medicínských
oborů. Velký význam mají při léčbě autoimunitních zánětlivých chorob, které postihují
klouby nebo zažívací trakt. Opravdu obrovskou a stále rostoucí roli mají v onkologii.
Dokážou cílit přímo na rakovinné buňky a ty
zdravé nechají být. Biologická léčba výrazně
pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou
či Alzheimerovou chorobou. Šanci na kvalitnější a delší život dostali pacienti se vzácnými
dědičnými chorobami. „Bez nadsázky se dá
říci, že biologická léčba představuje převratnou technologii. Potenciál není zdaleka vyčerpaný, aktuálně jsou další stovky nadějných
léků ve vývoji,“ doplňuje Jakub Dvořáček.
Přínos je zřejmý: dobře léčený pacient může
uniknout invaliditě a také mnoha drahým
komplikacím své nemoci. To, co je na biologikách nové, je především poznání patologických procesů v těle, tedy přesnější pochopení

příčin nemoci. Na ně pak vědci nalézají účinné
a bezpečné látky, kterými chorobné procesy
ovlivní.
Klasický lék versus biologický
Rozdíl působení spočívá v tom, že klasické
léky často blokují některý enzym, případně
ovlivňují určitý receptor neboli přijímač na
buňkách různých tělních systémů. Biologické
léky účinkují jinak. Velmi často se jedná o protilátky, tedy bílkovinné molekuly, které se vážou na konkrétní předem určenou strukturu.
Tu jsou schopny s velikou přesností rozeznat,
což umožňuje zcela jiný způsob zacílení léčby.
Některé protilátky se například cíleně vážou na
rakovinnou buňku, kterou tak „označí“ ke zničení imunitním systémem. Jiné látky dovedou
zabránit tomu, aby si nádor „vypnul“ imunitní
systém a zachránil se tak před zničením. A další biologický lék dokáže zablokovat signalizační molekulu, kterou nádor potřebuje k tomu,
aby se mohl dál množit a růst.
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13 VĚCÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT O BIOLOGICKÉ LÉČBĚ
Biologika jsou vyráběna pomocí živých organismů - buněk.

Umí zabránit růstu a množení buněk, které onemocnění způsobují.

Jsou často velmi podobná, nebo
shodná s molekulami lidského těla.

Pomohou dodat další lék přímo do
centra onemocnění, což zvyšuje
úspěšnost léčby.

Mohou mít lepší účinek a méně nežádoucích účinků.
Lze je využít k léčbě dříve obtížně
léčitelných chorob.
Jsou přesně zacílena na centrum
nemoci, např. na nádorové buňky.
Dokážou označit choroboplodné
buňky ke zničení imunitním systémem pacienta.

Jsou podávána téměř výhradně injekcí, ale už existují i ve formě tablet.
Před podáním absolvuje pacient
podrobná vyšetření.
Jedná se o cílenou osobní léčbu,
která je vždy vybírána na míru pacientovi i chorobě.

Léky jsou vždy užívány pod dohledem odborníků ve specializovaných
centrech.
Biologická léčba není automaticky
tou nejvhodnější léčbou pro každého a v každé situaci. Váš lékař odborně zhodnotí váš zdravotní stav a rozhodne, kdy je na místě biologikum
použít.
Více najdete na www.aifp.cz,
v elektronické brožurce
o biologické léčbě.

MOZKU BĚŽÍ MINUTY
Cévní mozková příhoda by nemusela tolik zabíjet.
Stačí přesně a včas rozpoznat její příznaky a okamžitě volat záchranku.
Uměli byste takto rychle pomoci a zachránit život?

M

ožná si vzpomenete na rok 2011,
kdy noviny naplňoval příběh asi
nejznámějšího českého pacienta
s mozkovou mrtvicí, zpěváka Václava Neckáře (75). I v průběhu příhody byl prý chopen
vnímat své okolí, a dokonce řídit auto. Až
během zkoušky v divadle se ukázalo, že nedokáže vyslovovat a byl okamžitě odvezen
do nemocnice. Zde lékaři zjistili, že mrtvice
postihla zpěvákovo centrum řeči. Proto nezvládal mluvit ani si vybavit texty svých písní.
S nemocí ale statečně bojoval. Zkoušel zpívat
sestřičkám své nejjednodušší písničky a postupně se zlepšoval. Během pár měsíců se
znovu naučil správně mluvit, číst a psát. Slovní zásoba mu z hlavy nikdy nezmizela, jen ji
neuměl dát správně dohromady. Díky odborné pomoci lékařů a logopedky se postupně
mohl vrátit do normálního života. Za rok už
koncertoval, i když s malou pomocí čtecího
zařízení. Určité potíže s řečí má dodnes a své
projevy si musí předem nacvičit. Spontánní
rozhovor mu dělá potíže.
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Ochrnutí končetin
Vyzvěte osobu s podezřelými příznaky, aby
zvedla obě ruce rovně natažené před sebe dlaněmi dolů. Pokud leží, ať natáhne ruce před
sebe v úhlu 45 stupňů. Jestliže jedna z končetin poklesne, a to třeba jen o několik centimetrů, ukazuje to na možnost mozkové příhody.
Porucha řeči
Pokládejte osobě s podezřelými příznaky otázky a nechte ji pojmenovávat předměty v okolí. Sledujte, zda je řeč zřetelná, srozumitelná,
plynulá, jestli vám dotyčný rozumí a používá
správná slova. Pokud ne, není něco v pořádku.

ZAJDĚTE SI NA PREVENCI

Porucha srdečního rytmu je druhá nejčastější příčina cévní mozkové příhody. Nejčastějším typem poruchy srdečního rytmu je fibrilace síní. Ta je zodpovědná až za 20 % případů mrtvice. Při fibrilaci síní jsou omezeny čerpací
schopnosti srdce. Krev teče pomaleji, zůstává déle v srdci, kde může vzniknout sraženina. Ta se může uvolnit do krevního oběhu a doputovat až do
mozkových tepen, ucpat je, a způsobit tak mrtvici. Řešením je chodit každé
dva roky na pravidelné prohlídky k praktickému lékaři. Ten změří tep a natočí
EKG, při němž může fibrilaci síní objevit a odeslat pacienta k odborné léčbě
na kardiologii.

Včas volejte sanitku
Ne každý má ale takové štěstí jako Václav
Neckář. Cévní mozková příhoda je druhý největší zabiják hned po srdečních příhodách,
tedy po infarktech. Denně zemře na následky mozkové mrtvice 28 lidí, což za rok činí víc
než deset tisíc zmařených životů. Nemuselo
by jich být tolik, kdyby lidé znali příznaky mrtvice a nesnažili se vyčkávat, jestli samy nepřejdou. Namísto toho je třeba, pokud se objeví
i jediný z nich, okamžitě volat záchrannou
službu, tedy číslo 155. Záchranáři diagnózu
potvrdí a rovnou nemocného vezou do specializované nemocnice.
„Aby se nám dařilo co nejúspěšněji léčit co
nejvíc pacientů, potřebujeme je včas dostat
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do nemocnice, přesněji do specializovaných,
takzvaných iktových center,“ zdůrazňuje doktor Tomek. Česká republika má od roku 2011
hustou síť 45 takových center, takže dostupná pomoc existuje,“ říká primář Aleš Tomek,
předseda Cerebrovaskulární sekce České
neurologické společnosti. Tato sekce se zabývá právě mozkovými cévami, jejichž ucpání
nebo prasknutí má za následek leckdy smrtelnou mozkovou příhodu.
Zapamatujte si 3 základní příznaky
Pokles koutku
Pokud máte pocit, že s člověkem není něco
v pořádku, vyzvěte ho, aby se usmál nebo vycenil zuby. Mozková příhoda způsobí, že se
jedna strana nehýbe a obličej se zdá být asymetrický.

Další možné příznaky
Mozková mrtvice může mít i jiné příznaky, které rovněž není dobré podceňovat. Jsou to náhlá porucha vědomí, porucha citlivosti v jedné
části těla – například brnění nebo necitlivost
jedné ruky, problémy se zrakem nebo jinými
smysly, ztuhlost šíje – pacient si nedokáže položit bradu na hruď a zároveň je pro něj tento
pohyb silně bolestivý, závratě a zvracení, malátnost či slabost, nebo také náhlá bolest hlavy
bez zjevné příčiny.

Číslo:
1,9 milionu nervových buněk odumírá
v mozku každou minutu bez kyslíku

Sledujte hodiny
Jestliže se ucpe céva, která zajišťuje přísun
krve do mozku, začnou nervové buňky raketovou rychlostí odumírat. A ty už do mozku zatím
nikdo nedokáže vrátit, ani znovu nevyrostou.
Klíčová je co nejrychlejší pomoc lékařů.
1 hodina – při takto včasném příjezdu do iktového centra má pacient 60 – 80 % naději, že
bude bez větších následků vyléčen specializovanými metodami.
4,5 hodiny – to je nejzazší limit, kdy lze zahájit
trombolýzu, tedy podat léky, které dokážou
rozpouštět v cévě krevní sraženinu.
6 hodin - do této doby je možné provést trombektomii, což je metoda, při níž intervenční radiologové odstraňují pomocí malého aparátu
trombus čili sraženinu z tepny, a tím obnoví
zásobení mozku krví.

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA:
www.mozkovaprihoda.cz
www.casjemozek.cz
wwsw.ictus.cz

INSPIRACE Z LÉKÁRNY

Představujeme – informujeme...
aneb HITY VITALITY
Přinášíme informace k zajímavým či novým přípravkům, které pomáhají při řešení zdravotních
potíží či nepříjemných neduhů... nechte se inspirovat
NOVINKA

EUCERIN AQUAPHOR regenerační mast

Pomocník v řadě situací pro všechny členy rodiny.
Obnovuje suchou, popraskanou a podrážděnou pokožku a urychluje její regeneraci. Glycerin přitahuje vodu a umí ji
v kůži zadržet. Společně s panthenolem se podílí na rychlejší regeneraci kožních buněk.
Mast ošetří popraskané ruce, nehtovou kůžičku, popraskané paty, výborně pomáhá na drobné povrchové popáleniny
a ranky po lehčích dermatologických zákrocích, nesmí se však aplikovat na otevřené, krvácející a mokvající rány.
Regenerační mast mohou použít také maminky pro ošetření suchých tvářiček a plenkové oblasti svých miminek. Tak ji
nezapomeňte vyzkoušet.

NOVINKA

Tusolven sirup a Bronchial sirup
– pro naše nejmenší při potížích s kašlem

Tusolven sirup napomáhá k normální funkci dýchacího systému
a dýchacích cest, a to díky výtažku z jihoafrické pelargonie a vitaminu C.
Ten stimuluje imunitní systém a snižuje únavu a vyčerpání.

Doplněk stravy

VENUROX – pro zdravé cévy i srdce

Venurox obsahuje proteolytický enzym v kombinaci
s rostlinnými extrakty. Flavonoidní glykosid rutosid je látka
rostlinného původu s účinkem podobným vitaminům.
Kombinace je navíc doplněna extraktem semene kaštanu
koňského, obsahujícím aescin, kvercetin a kaempferol.
Extrakt podporuje cirkulaci krve v žilách a cévních
vlásečnicích dolních končetin. Pomáhá odstraňovat pocit
„těžkých nohou“.
NOVINKA

Doplněk stravy

Bronchial sirup
obsahuje extrakty
listu břečťanu, plodu
badyáníku a vitamin
C. I tato skladba
přírodních látek zvyšuje
obranyschopnost
organismu a podporuje
dobrou kondici
dýchacího ústrojí.

NOVINKA

Oba uvedené produkty
jsou k dostání pro
dospělé také ve formě
pastilek.
Doplňky stravy

RADI100P – štít v kapsli
Cestujete pravidelně nebo často letadlem? Pohybujete se v místech se zvýšeným výskytem radonu
nebo podstupujete častá diagnostická rentgenová/mamografická/CT vyšetření? Pak je tento
přípravek určen právě vám. Základ tvoří japonská houba shiitake, která umí pomoci organismu,
pokud je vystaven velké zátěži v podobě radiace. Další složkou přípravku jsou tzv. betaglukany,
které mají schopnost podporovat obranné a reparační reakce organismu. Taurin, třetí složka
přípravku napomáhá detoxifikaci buněk. Tato trojkombinace vám pak pomůže lépe zvládat výše
uvedené zátěžové situace.

PASTILKY NA/HLAS

Tantum Natura je doplněk stravy na bázi propolisu obohacený o vitamin C a zinek.
Ať už namáháte svůj hlas v práci nebo soukromí, působí na vás výkyvy teplot, suchý vzduch
z topení či městský smog, můžete sáhnout právě po Tantum Natura.
Gumové pastilky zanechávají na sliznici úst a krku obranný „štít“ z propolisu a přinášejí
úlevu od nepříjemného dráždění či ztráty hlasu. Účinky Propolisu v pastilkách doplňuje také
osvědčená kombinace látek (vitamin C a zinek) prospěšných pro normální funkci imunitního
systému.

Doplněk stravy
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DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT, ČTĚTE…
aneb měli byste vědět! / III.
Dobrá zpráva je, že nám čím dál víc záleží na našem zdraví, a tak si dopřáváme kromě kvalitní stravy
i nejrůznější podpůrné preparáty, které našemu zdraví prospívají. Špatnou zprávou je, že je pro
naprostého laika velmi obtížné v mimořádně pestré nabídce se orientovat.
Jakými pravidly bychom se tedy měli řídit?
Vyznáte se v často používaných pojmech a rozumíte jim? Proč jsou uváděny na obalech
přípravků? Je skutečně důležité číst obaly
přípravků stejně tak jako příbalové informace? Na krabičkách obalů je uvedeno mnoho
pojmů, jsou zde, pro nás spotřebitele, někdy
zbytečné informace, které zde však z důvodu

vání daného preparátu nevhodné – např. děti,
senioři, těhotné či kojící ženy, lidé s určitým
vážným onemocněním nebo pacienti léčení
určitými léky, s kterými mohou obsahové látky
doplňků stravy negativně interagovat. Toto posuzuje i Státní zdravotní ústav při schvalování
uvedení doplňku stravy na trh. Výrobci pak takové informace uvádějí i v příbalovém letáku.

by měli být například právě již zmiňovaní pacienti s onemocněním jater či ledvin, nebo ti
pacienti, kteří užívají velké množství léčiv.
Vždy je vhodné konzultovat užívání přípravků
ovlivňujících náš zdravotní stav s odborníkem,
tedy zdravotníkem.
Jsou výrobci povinni uvádět veškeré povinné údaje také v Braillově písmu?
Samozřejmě, že ne. Mezi povinné údaje patří
i informace uvedené mj. v Příbalové informaci – v příbalovém letáku, který je součástí každého balení léku. Jeho zpracování v Braillově
písmu by jistě představovalo přinejmenším
vyšší nároky na velikost balení. Pro edukaci
pacientů se zrakovým postižením máme k dispozici řadu jiných nástrojů, jak zajistit jejich
informovanost.
V současnosti musí být dle platné legislativy
Braillovým písmem uveden pouze název hromadně vyráběného léčivého přípravku, a to
na jeho vnějším obalu – nejčastěji na krabičce. Tento způsob označení není ale povinný
např. u přípravků určených pro zvířata a doplňků stravy.

různých nařízení výrobci uvádět musí, co je
ale důležité, co méně, jak některým pojmům
porozumět, jak se v té spleti informací vyznat?
Ptali jsme se lékárníka Mgr. Ondřeje Šimandla.
Za jakých okolností mohou doplňky stravy případně ublížit?
Vycházíme-li z faktu, že „přípravek, který nemá
žádné nežádoucí účinky, nemůže mít ani žádné účinky žádoucí“, přičemž samozřejmě záleží i na jeho dávce, pak je třeba být obezřetný
i při užívání doplňků stravy, u kterých je velmi
často prezentován jejich pozitivní vliv na naše
zdraví.
Přesto, že musí být u každého doplňku stravy
ověřena jeho zdravotní nezávadnost, neznamená to, že je jeho užívání vždy absolutně
bezpečné. Stejně jako u klasických léčiv existují skupiny pacientů, pro které může být uží8 / jaro 2019

Užívání doplňků stravy může nepřímo poškodit naše zdraví i tehdy, pokud je užíváme,
přestože charakter potíží vyžaduje nasazení
klasické farmakoterapie. Tehdy může dojít ke
zhoršení zdravotního stavu a oddálení nasazení nutné účinné léčby.
Existuje nějaké obecné doporučení, kdo
by doplňky stravy užívat neměl?
Jistě. Především je to fakt, že doplňky stravy
by neměly být používány k samostatné léčbě
jakýchkoli onemocnění. Pokud je již pacient
užívá, pak, jak už jsme si říkali, pouze jako doplněk stávající terapie. Podobně jako jiná dietní opatření nebo rehabilitaci vedoucí k rychlejšímu zotavení a/nebo alespoň ústupu potíží.
Neméně důležité je respektovat doporučení
výrobce, to znamená číst příbalový leták a pátrat po upozorněních, pro které osoby je daný
přípravek vhodný či nikoli. Zvláště obezřetní

Existují nějaké identifikátory, podle kterých poznám jako laik, že si nekupuji
tzv. padělek?
Na úvod mé odpovědi bych rád uvedl, že se
v žádné z českých lékáren nikdy neobjevil
žádný padělek léčiv. Obdobnou situaci si dovolím předpokládat i u ostatní produktů, které
lékárny nabízejí. Lékárny mají totiž ze zákona
povinnost odebírat léčiva atd. pouze od státní
autoritou schválených distributorů, a ti zase
mohou nakupovat produkty pouze od firem,
jejichž přípravky jsou na našem trhu schváleny
dle platné legislativy.
Někteří výrobci léčiv na tuto problematiku zareagovali např. implementací bezpečnostních
hologramů na obaly léků, podobně, jako je
tomu u bankovek, kde si můžeme všimnout
lesklých proužků na nich. S takovým typem
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balení se můžeme setkat i u některých léků,
které máme k dispozici i v České republice.
V současnosti je velmi diskutována tzv. evropská Protipadělková směrnice, která vejde
v platnost již v příštím roce. Ta předpokládá,
že by měla být originalita přípravku ověřována
pomocí dvou bezpečnostních prvků – jedinečného identifikátoru a prostředku k ověření manipulace s obalem.
Jedinečný identifikátor můžeme chápat jako
rodné číslo konkrétního balení léku uvedeného v podobě čárového kódu na každém jednotlivém balení. Během jeho distribuce i výdeje pacientovi pak bude tento kód opakovaně
načítán do centrálního registru a ověřována
jeho pravost a tedy i originalita přípravku. Zda
jsme na tento systém technicky připraveni,
ukáže až čas. Prostředek k ověření manipulace
s obalem zajišťuje, že balení nebylo poškozeno
a jeho obsah nebyl padělán. Může mít podobu
folie nebo bezpečnostního kroužku na víčku
lékovky, nebo např. jakéhosi kolku na krabičce
balení, jak to známe u alkoholických nápojů či
cigaret. Tento systém ochrany pacientů však
již řada léčiv má.
Domnívám se, že je velmi snadné designem
napodobit vzhled tablety i obalu léku, proto
nepředpokládám, že bych byl jako laik schopen při běžném pohledu na krabičku preparátu odhalit, zda se jedná o padělek či nikoli. Většinou se ale padělají zejména vysoce nákladná
léčiva – např. taková, která jsou určená k léčbě
infekce HIV či hepatitidy C, nebo již tradičně
přípravky na podporu erekce.

Jak už jsem řekl v úvodu, do značné míry získáme garanci kvality přípravku zakoupením
v lékárně nikoli na internetu. Státní ústav pro
kontrolu léčiv za tímto účelem spustil pro veřejnost již v březnu roku 2010 kampaň „Nebezpečné léky“, o které se zájemci mohou dozvědět na stránkách této instituce.
Jsou nějaké novinky v předpisech pro
obaly přípravků?
Pokud je mi známo, pak k žádným zásadním
změnám na požadavky obalů léčiv, které by se
dotkly i uživatelů léčiv, v posledních letech nedošlo. Vyjma povinnosti označení názvu léku
na jeho obalu v Braillově písmu a chystaných
změn v souvislosti s Protipadělkovou směrnicí,
o kterých jsme již hovořili.
Na konci roku 2016 sice vydal Státní ústav pro
kontrolu léčiv soupis situací, kdy je možné provést změny ve změně sekundárního, tedy vnějšího obalu léku, tyto pokyny jsou však důležité
především pro výrobce léčiv. Najdeme zde ale
například i odpovědi na to, proč krabička léku,
který užíváme již několik let, má nyní změněný design balení, proč byla jeho použitelnost
prodloužena nebo zkrácena, nebo proč je ke
krabičce popsané cizím jazykem z vnějšku přilepen příbalový leták v češtině.
Proč je důležité některé léky užívat před
jídlem a některé zase po jídle, případně
s nějakým časovým odstupem. Je skutečně důležité to dodržovat a proč?
Aby bylo dosaženo léčebného účinku léku, je
nutné, aby se do organismu ze zažívacího traktu vstřebal v dostatečném množství. Samo-

zřejmě existuje velké množství léčiv, kde jejich
užití ve vztahu k jídlu není pro účinek rozhodující, můžeme se však setkat i s léčivy, kdy je
tato limitace pro zajištění účinné a bezpečné
terapie rozhodující.
Potrava, stejně jako některé nápoje, mohou
vstřebání léčiv významně ovlivnit, proto je nezbytně nutné respektovat i doporučení týkající
se způsobu užívání léčiv ve vztahu k jídlu.
Řadu léčiv, jmenujme např. levothyroxin podávaný pacientům s nedostatečnou funkcí štítné
žlázy, či omeprazol užívaný pacienty trpícími
pálením žáhy či bolestí žaludku, je nutné užívat na lačno. Pacienti často chybují v tom, že
tento termín interpretují jako užití léku těsně
před jídlem. Má-li pacient užívat lék „na lačno“,
pak by jej měl užít alespoň půl, lépe jednu hodinu před jídlem, nebo 2 až 3 hodiny po něm.
Opačnou situací je stav, kdy je vhodné léky
užívat během jídla nebo po něm. Malé množství potravy zkonzumované spolu s lékem totiž
může zmírnit potenciální riziko některých léčiv
dráždit sliznici zažívacího traktu – mezi taková
léčiva patří typicky nesteroidní antiflogistika
v čele s ibuprofenem či kyselinou acetylsalicylovou.
Někdy může potrava do jisté míry podpořit
i vstřebávání daného léku a tím přispět k zvýšení efektivity léčby. Jako příklad takových
léčiv lze uvést hojně předepisované antibiotikum cefuroxim-axetil či cilostazol používaný
k mírnění potíží spojených s křečí dolních končetin objevující se během chůze.

Inzerce
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Radioaktivní záření – jsme ohroženi
nebo se zbytečně obáváme?
Pod radioaktivním zářením si řada z nás neumí nic konkrétního představit. Víme však, že člověku
škodí, máme z něj oprávněně velký strach a domníváme se, že nebezpečným zdrojem mohou být
například jaderné elektrárny.

Situace je ale mnohem složitější. Sama příroda totiž způsobuje částečně naše ozáření.
K tomuto přirozenému vlivu je nutné přičíst
i ozáření pocházející ze zdrojů, které v průběhu
času vytvořil sám člověk. Na co si tedy dát pozor a jak se před nebezpečným zářením chránit? Ptali jsme se vedoucího výzkumu PharmDr. Milana Krajíčka, ze společnosti K2pharm,
která se dlouho zabývá výzkumem a vývojem
technologií lékových forem. Uznávaného vědce, pokorného člověka, který stále hledá cesty,
jak být prospěšný těm, kteří již s nemocí bojují,
ale také lidem, kteří nejsou ke svému zdraví
lhostejní.
Pane doktore, proč je vlastně radioaktivní
záření nebezpečné a na jakém principu
funguje?
Radioaktivní záření může být pro člověka nebezpečné, protože interaguje s naším tělem
a produkuje celou škálu škodlivých sloučenin
(včetně radikálů kyslíku a dusíku). Člověk není
vybaven buněčným informačním systémem,
který by mu byl schopen sdělit, že se nachází
10 / jaro 2019

v prostředí, v němž je vystaven vlivům radioaktivního (či lépe ionizujícího) záření. A vystaven
mu je už proto, že největší část radioaktivity
pochází z přírodních zdrojů.
Co patří k přirozeným přírodním zdrojům
záření?
Přirozeným zdrojem ionizujícího záření je samotný vesmír, na planetě Zemi skály, půda,
i voda a vzduch, a dokonce naše vlastní těla
(izotop draslíku K40 v našich kostech). Jedná
se o přirozenou aktivitu a takzvané přírodní
pozadí. Úroveň přirozené radioaktivity závisí
na konkrétních místních podmínkách, ale během času se příliš nemění. Největší složku přirozené radioaktivity představuje plyn radon.
Ten vzniká rozpadem radioaktivních prvků
v podzemí a jako plyn poté proniká na zemský
povrch. A též do lidských obydlí.
Každého asi napadne v této souvislosti
uran a obrovské množství energie, kterou
je tento prvek schopen uvolnit. Můžete to,
prosím, upřesnit a vysvětlit, v čem přesně

je tato energie pro člověka nebezpečná?
Radioaktivní záření může rozbít molekuly,
z nichž je buňka postavena. Nebo změnit vlastnosti atomů v molekule. Buňka může změnit
chování nebo může i zahynout. Obvykle využije také své schopnosti poškození opravit
a žít dál. Nebezpečí záleží v tom, jak vysoká je
dávka záření. Vysoké dávky nad 30 Sv mohou
poškodit mozek tak, že dojde k úmrtí zasaženého člověka během hodin nebo několika
dnů (příznaky jsou nevolnost, prudké zvracení,
dezorientace, koma). Nižší dávky od 10 do 30
Sv působí těžká poškození vnitřních orgánů,
zejména trávicího ústrojí. Po nevolnosti a zvracení se uvnitř zažívacího traktu objeví vředy.
Stav je doprovázen ztrátou tekutin a infekcemi. Smrt může přijít i po několika týdnech
a příčinou bývá neschopnost vytvořit novou
generaci buněk výstelky střeva. Dávky radiačního záření v úrovni 1 až 10 Sv vyvolají z počátku nevolnost a zvracení. V dalším období se
postiženému uleví. Uvádí se, že asi polovina
postižených nakonec zemře na vážné poškození buněk v kostní dřeni, které organismus
zásobují krví (leukemie). Pokud buňka přežije,
ale neopraví všechna poškození, hrozí riziko
rakovinového bujení. Nízké dávky ionizujícího
záření, působící na člověka dlouhodobě, jsou
považovány za nebezpečnější. Vědci zjistili, že
lidé jsou na ně mnohem citlivější, než se dříve
předpokládalo. V zásadě platí, že žádná, ani
sebemenší dávka radioaktivního záření není
úplně bezpečná a vždy zvyšuje riziko poškození zdraví. Názory vědců jsou sice rozdílné, ale
za posledních 40 let byly mezinárodně doporučované limity radiačních dávek pro obyvatele sníženy patnáctinásobně a v současnosti
činí 1 mSv za rok.
Pokud jde o výskyt radioaktivních látek,
vyskytujících se v některých horninách,
jsou na tom jednotlivé kontinenty víceméně stejně nebo existují mezi zeměmi na
světě velké rozdíly?
Mezi místa se zvýšenou radioaktivitou hornin
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-li ale smůlu a váš domek se nachází nad
průduchem v zemské kůře, můžete dostávat podstatně vyšší dávky, které představují
zvýšené riziko. Za bezpečnou koncentraci se
nyní považuje 100 -150 Bq/m3. Měřili jsme
domky na Vysočině nebo v jižních Čechách
a koncentrace 1000 Bq/m3 nebyla výjimkou.
Tato hodnota představuje zvýšení rizika karcinomu plic asi 2,5 krát.
Je pravda, že radon je druhý nejrizikovější faktor, pokud jde o rakovinu plic?
Ano, hned za kouřením cigaret. Dobře míněná snaha uspořit energii vedla doslova
k zabednění domácností, které jsou nyní
„hermetické“, málo se větrá a informovanost
veřejnosti je žalostná.

patří např. Ramsar v Iránu (400 mSv /rok), Kerala v Indii (3,8 mSv/rok) a také brazilské Guapari (15 mSv / rok).
Řada z nás se stále obává spadu z černobylské elektrárny, respektive toho, že tato
obrovská tragédie ovlivňuje kvalitu životního prostředí k horšímu až do dnešních
dní. Jak velký podíl tato událost zaujímá
v celkové dávce ozáření?
Průměrné dávky obyvatelstvu v ČR způsobené
havárií v Černobylu jsou již nízké a negativ-

K rizikovým faktorům patří i výskyt
radonu. Ten se uvolňuje v místech, kde je
specifické podloží. Jak je na tom Česká republika ve srovnání s jinými evropskými
zeměmi, potažmo jak si stojíme v celosvětovém žebříčku?
Průměrná hodnota objemové aktivity radonu
v budovách v České republice je 118 Bq/m3.
Patříme tak k zemím s nejvyšší koncentrací radonu v bytech na světě. Konkrétní koncentrace v domě souvisí s množstvím radonu přítomným v podloží pod objektem. Je dobré znát

Jsou nebezpečné mikrovlny z GPS,
WIFI, mobilních telefonů apod.?
Dozvíte se v pokračování rozhovoru na
www.vitalitazdravi.cz

ní účinky na zdraví lidí zřejmě už nehrozí. Na
celkovém ozáření se podílí méně než setinami
procenta (ale zdůrazněme, že v průměru).
Výjimečně se stalo, že byla v tělech domácího
zvířectva či volně žijící zvěře nalezena zvýšená
radioaktivita, a to v oblastech více zasažených
radioaktivním mrakem – Novohradské hory,
Králický Sněžník, Orlické hory, Jeseníky.
Museli byste ale po léta jíst několikrát denně
srnčí guláš či kančí medailonky, aby se dávka
záření po pozření masa s obsahem radioaktivních prvků mohla považovat za nebezpečnou.

geologické podloží pod domem, kde bydlíme
a identifikovat tak oblasti, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu vysoké koncentrace radonu. Na webu je snadno dostupná radonová
mapa ČR (https://www.suro.cz/cz/prirodnioz/
obecne -informace/vyskyt-radonu -v-ceske
-republice/prognozniv.gif)
Kdybychom měli říci, do jaké míry se
radon podílí na celkovém radioaktivním
záření, které ohrožuje zdraví člověka, jak
vysoké by toto číslo bylo?
Polovinu záření, které lidé za život v průměru
obdrží, způsobuje radon. V průměru. Máte-

Ale ani ve starých budovách či novostavbách,
kde bylo provedeno měření a konstatováno
malé či střední riziko, nemáme navždy vyhráno. Stačí sebemenší otřes zemské kůry a pod
našima nohama se otevře průduch, ze kterého nám do sklepa či bytu proudí vysoké koncentrace radonu. A to bez toho, že bychom si
něčeho všimli.
Existuje nějaká účinná ochrana před
radonem, který se vyskytuje zejména
v přízemí a v nižších patrech budov?
Ano, všude, kde pobýváme, pravidelně a intenzívně větrat. To je nejjednodušší a nejlevnější a zdůrazňuji velmi účinné řešení. V místech, kde je riziko střední až vysoké je vhodná
protiradonová úprava, která není sice levná,
ale dobře provedená stavebními firmami
také velmi účinná.
Tu a tam každý z nás absolvuje lékařské
vyšetření, při němž se uvolňuje radioaktivní záření. Ženy chodí na mamografické vyšetření, u zubaře absolvujeme RTG,
občas je nutné provést pomocí speciálních přístrojů přesnou diagnostiku. Je to
hodně nebezpečné?
Nebezpečné přímo ne, ale zdravotní riziko
zcela jistě ano. Je třeba dobře zvažovat diagnostický přínos versus možnost poškození
lidského organismu. Posílat ženy každoročně
na vyšetření na mamografu (a zvláště na starších generacích přístrojů) se mi zdá nevhodné a existuje mnoho alternativních metod,
jak kvalitní prevenci provést. A i zde velmi
chybí přesná informovanost a znalosti, bohužel i u části odborné veřejnosti.
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ZDRAVÍ PRO KAŽDÉHO
Inzerce

kapky, sirup, tablety | levodropropizin

Jak zvládnout
virózu?
Češi jsou podle nedávného průzkumu experti
na přecházení nachlazení. Mnozí se prostě
nadopují léky, vyrazí do práce a šíří nákazu
mezi kolegy. Léčba takto za pochodu trvá
samozřejmě o dost déle, než kdyby na pár
dnů zalehli do postele.

Rychlá úleva
od suchého kašle

v
no
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a

Při tlumení kašle působí přímo v dýchacích
cestách bez nežádoucího ovlivnění mozku.
Zachovává přirozený pohyb řasinek
v dýchacích cestách.
Nově také tablety pro děti od 12 let a dospělé.
Kapky s pohodlným dávkováním s příchutí
lesního ovoce a sirup s příchutí třešně pro děti
od 2 let a dospělé.
Levopront kapky, sirup, tablety obsahují levodropropizin. Lék k vnitřnímu užití.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. K dostání v lékárnách bez lékařského předpisu.

www.lecimekasel.cz

Podle lékařů se člověk dokáže s nachlazením vypořádat díky své imunitě někdy i během hodin, obvykle ale do tří dnů. To ovšem musí dát
tělu šanci, aby odpočívalo a všechny děje v něm se soustředily na
uzdravení. A pozor – tři dny platí pro klasický akutní zánět horních dýchacích cest. Není tu řeč o chřipce, která je celkovým onemocněním,
způsobeným určitým virem. Nachlazení bývá pouze jednou z jejích
možných komplikací.
Nedávný průzkum agentury STEM/MARK ukázal, že až 95 % Čechů jde
při nachlazení aspoň občas do práce. Při pouhé rýmě a kašli zůstanou
doma jen 4 % lidí, pokud se přidá bolest v krku, odradí to od práce už
30 % marodů a při horečce nad 38 °C zůstane v posteli 56 % nemocných. Mezi „přecházeči“ nemoci převažují mladí lidé do 30 let.
Kdy samoléčba nestačí?
Nachlazení lze obvykle zvládnout samoléčbou. Na to, kdy je ale přeci jen dobré vyrazit k lékaři, jsme se zeptali MUDr. Michala Jurovčíka,
primáře Kliniky ušní, nosní a krční pražské Fakultní nemocnice Motol.
„Určitě bych radil vyhledat lékaře, když potíže trvají týden, když se
člověku přitíží nebo je mu už celkem dobře, ale potíže náhle nastoupí s novou intenzitou,“ říká lékař. „Do ordinace je dobré vyrazit také
tehdy, když se objeví nový druh potíží, například bolest ucha, hlavy,
hnisavá sekrece z nosu a podobně.“
Klasické nachlazení se, zvlášť když ho přecházíte, může snadno zkomplikovat bakteriální infekcí. Preventivní podávání antibiotik rozhodně
není vhodné, na viry totiž nezabírají.
To, zdali se jedná o bakteriální či virové onemocnění, lze zjistit
z tzv. CRP testu, díky kterému lékař zjistí, zdali v těle probíhá bakteriální zánět. V případě, že máme onemocnění vyvolané bakteriemi, je čas
na předpis antibiotik.
Zeptejte se lékárníka
Jak nejlépe léčit nachlazení? Ideálně doma v posteli. „Potřebný je klidový režim, hodně tekutin, doporučuje se užívání vitaminů a vyhýbání
se kolektivu,“ říká primář Jurovčík. A dodává, že nejlepší prevencí jak
nenakazit okolí ani nechytit k nachlazení žádnou další infekci je důkladné mytí rukou.
Samoléčba funguje, je ale dobré ji probrat se zdravotníky. Lékárníci
každoročně upozorňují na to, že neuvážená kombinace léčiv či jejich
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nadměrné užití může mít až katastrofální následky. „Pacienti, kteří při
chřipce či nachlazení spoléhají na samoléčbu, by měli výběr vhodných léčivých přípravků konzultovat se svým lékárníkem, který je navíc upozorní na správné dávkování či nevhodnou kombinaci s jinými
léky, které pacient užívá. Nabídka přípravků v lékárnách je poměrně
široká - pro snížení horečky je vhodné použít léky s obsahem paracetamolu nebo ibuprofenu, oblíbené jsou zejména léčivé přípravky ve
formě horkých nápojů. Je však důležité poslechnout rady lékárníka
a dodržovat stanovené dávkování,“ upozorňuje pacienty PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.
Ucpaný nos
Klasická rýma se šíří kapénkovou infekcí. Nosní sliznice je viry oslabená, ztrácí svou obranyschopnost a postupně vytváří nadměrné množství čirého a později i hnisavého sekretu. Nos se ucpává, sliznice otéká
a dýchání je prakticky nemožné.
Co pomůže: Nejúčinnější jsou spreje a kapky zvané dekongestiva.
Jedná se o léky, které pomohou odkrvit nosní sliznici, tím opadne
otok a nos se zprůchodní. Úleva přichází okamžitě, léky mají ale
jeden velký problém: způsobují opotřebení sliznice a ničí řasinkový epitel, který tak postupně ztrácí schopnost vylučovat škodlivé
látky. Proto se dekongestiva mají používat krátkodobě, maximálně sedm dní. Nosu mohou ulevit i nenávykové nosní spreje, třeba
s obsahem mořské vody či Vincentky, které sliznici zvlhčují a čistí.
K dispozici jsou i přípravky na bázi přírodních olejů, jež také ulevují
od otoku.

m
tamolu
parace ridum
hlo
c
o
r
d
y
h
rini
phenyleph

Rychleji do akce
z chřipky i nachlazení
Ulevuje od příznaků chřipky
a nachlazení do 20 minut
Pomáhá jako teplý i studený nápoj
Vhodné pro dospívající od 12 let
a dospělé
Vydrží vám v lékárničce 3 roky

Bolest v krku a kašel
Při viróze se obvykle viry vrhnou i na sliznici v krku. Zánět se projeví
pálením, škrábáním a bolestí při polykání. Pokud se přidá i kašel, je
dobré si před nákupem v lékárně ujasnit, jestli je krk zahleněný nebo
se jedná o suchý kašel. Pokud se nepřidá vysoká horečka a kašel
není extrémně silný, měla by stačit samoléčba.
Co pomůže: Na vlhký kašel, jemuž se také říká produktivní, se
užívají mukolytika, která pomáhají hlen ředit a snadněji vykašlávat. U dráždivého suchého kašle se naopak podávají léky tlumící,
takzvaná antitusika. Na bolest v krku zabírají klasické medikamenty proti bolesti, úlevu přinášejí také cucací pastilky a kloktadla.
Bolest hlavy a horečka
Zvýšená teplota a horečka signalizují, že je organismus oslaben
a třeba i začíná bojovat proti nepřátelskými virům. Lékaři doporučují
vydržet, pokud teplota nepřekročí 38 °C, a nepolykat hned prášky na
její snížení. Organismus totiž dokáže jedině v takovémto stavu vyrobit protilátky.
Co pomůže: Nejběžnějšími léky na teplotu, takzvanými antipyretiky, jsou paracetamol a ibuprofen. Oba jsou dostupné bez lékařského předpisu a prodávají se nejen v mnoha podobách s různými
názvy, ale též v různých lékových formách. Pro kojence a batolata
se používají čípky. Pokud po podání léku s jednou účinnou látkou
horečka neklesá, lze po třech až čtyřech hodinách užít lék s druhou účinnou látkou. Kombinovat léky je ale možné pouze tak, aby
u každého jednotlivého léku nebyla překročena maximální dávka,
která se smí podat během 24 hod. Důležité je při horečce hodně
pít, protože organismus ztrácí spoustu tekutin.
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Tantum Family

www.tantogrip.cz
Tantogrip citrón, Tantogrip pomeranč obsahují paracetamol a phenylephrin
hydrochlorid. Lék k vnitřnímu užití. Čtěte pečlivě příbalovou informaci.
Angelini Pharma Česká republika s.r.o.
Páteřní 7, 635 00 Brno, www.angelini.cz

Foto:Klára Bartheldi

ROZHOVOR

Rozhovor s herečkou
Danou Morávkovou

Dana Morávková patří mezi herecké stálice – tentokrát jsme se sešly v příjemné kavárně v centru
Prahy a při rozhovoru spolu strávily příjemnou hodinku… i když jsem tušila, že tahle žena je
rozumná, milá a vstřícná, i tak jsem byla velmi mile překvapená…
Otevřený rozhovor si nyní můžete přečíst.
Vyměnila byste herectví za jinou profesi?
Za jakou? Co by Vás těšilo dělat jiného než
herectví?
Jsem šťastná, že mi herectví vyšlo, splnil se mi
tím sen. Mám to štěstí, že jsem se dostala na
Akademii múzických umění, hraji divadlo, točím a dabuji. Kdyby to nevyšlo, tak dělám něco
jinýho, nejspíše novinařinu. Nad tím jsem tenkrát uvažovala, chtěla jsem komentovat sport,
protože to byla převážně hlavně mužská disciplína.
V roli Zdeny Suché jste měla příležitost
nahlédnout pod pokličku medicíny. Bavilo
by Vás pomáhat lidem? Léčit je?
Myslím si, že jestli se dá o nějaké profesi říct, že
je to poslání, tak je to medicína. Já před doktory a sestřičkami mám velkou úctu. Vždy jsem
měla to štěstí, že jsem v nemocnicích potkala
lidi, kteří měli sociální cítění a byli hodní a ši14 / jaro 2019

kovní ve svém oboru. Je to profese, která má
asi největší smysl, protože zachraňuje lidský
životy.
Navrhujete kabelky, jak jste se k tomu
dostala – byla jste oslovena nebo Vás to
napadlo a hledala jste možnosti, jak tento
nápad uplatnit?
Dostala jsem se k tomu jako slepá k houslím.
Jednou jsem dělala rozhovor, kde jsem se
zmínila o své lásce ke kabelkám. A zřejmě si to
přečetla paní Valentová z Elegy a oslovila mě,
jestli bych si nechtěla zkusit navrhnout jednu
kabelku. Z jedné kabelky už je to asi sedmá kolekce a velice mě to baví a naplňuje.
Chtěla byste tuhle svoji vášeň rozvíjet třeba i na nějaké další produkty/předměty?
Ne, dostala jsem spoustu nabídek, ale já zůstanu věrná kabelkám. Ale pozor, já se necítím

být návrhářkou, já jsem to nevystudovala. Je
to koníček, samozřejmě nerozumím samotné
tvorbě. Proto vždy když tam přijedu s nákresy,
tak si o tom popovídáme, vybereme barevnost, kůže, kování. Testovací verze je vyrobená
z koženky, a výsledek až z kůže.
Jak začíná den Dana Morávková? Máte
nějaké své rituály?
Žádný den pro mě není stejný. A odvíjí se to
od toho, co mě ten den čeká. Velmi často
vstávám ráno v pět, protože musím být v šest
hodin na natáčení, takže rituál je takový, že se
napiju džusu a letím.
Co Vás vždy potěší? Z čeho máte radost?
Manžel, syn, když se nám podaří nějaká divadelní práce, když cítíte z lidí energii, když
tleskají nebo máme standing ovation. Když za
vámi přijdou lidi po představení a řeknou, že

ROZHOVOR

Máte nějakou vysněnou roli, kterou byste
si ráda zahrála?
Lady Macbeth.
S jakým režisérem byste ráda spolupracovala?
Tady je strašně moc šikovných režisérů. Hřebejk, Renč, Svěrák. Opravdu jich je moc. Ty
mě lákají.
Jak si užíváte roli listonošky v muzikálu
Trhák, je Vám blízká?
Ta role se mi hraje skvěle. Asi před rokem
a půl, Dan Hádl, producent, vymyslel, že jako
takovou poctu pro tátu, který Trhák napsal,
mu dá dárek a udělá toto představení v divadle. Po roce a půl jsme ale opravdu začali
zkoušet. Pro mě je to dobré v tom, že ty principy existují, a když někdo něco řekne, tak si
za tím stojí. Je pravda, že když mi Dan volal,
tak jsem si myslela, že dostanu roli po paní

mamince nebo má jiné ambice?
Péťa studuje v zahraničí anglickou literaturu
a tvůrčí psaní, takže by herec být nechtěl.

Foto:Klára Bartheldi

se jim to líbilo. Znám lidi, kteří třeba některá
moje představení viděli desetkrát.

Není Vám po něm smutno?
Já mu to strašně přeju. My jsme možnost odjet ven neměli. Já mu přeji, že se mu to splnilo
a že ho vzali na vysněnou školu. A dokonce si
myslím, že Péťa je tady z Anglie dřív, než když
jedete po D1 z Prahy do Ostravy.
A komunikaci napomáhají asi i dnešní
technologie a sociální sítě, na kterých
jste poměrně aktivní…
Já si pořád uvědomuju, že ty sociální sítě jsou
jenom jako. Že to není reálný život. Ale lidi co
mi většinou píšou, jsou zlatí. Občas mi někdo
napíše, že jsem lepšočlověk, tak si to tam
ráda nechám…
Jak se udržujete v kondici?
Já se moc neprožívám. Pořád víceméně běhám z práce do práce, takže se moc nepozoruju. Když mám čas, tak jdu mile ráda na

Foto:Klára Bartheldi

Jestli se chcete pobavit a na hodně věcí tam
jsou odpovědi, co si všichni myslíme, ale neumíme to tak sesumírovat. A jinak my s Petrem
(manželem) milujeme procházky.
Máte ráda astrologii?
Věřím na věci mezi nebem a zemí. Ale nevyhledávám to, protože já nepoznám, kdo to
umí a kdo si na to jenom hraje. A strašně mě
štve, když si na to třeba někdo udělá živnost
a parazituje na cizím neštěstí. A myslím, že ti,
co to opravdu umí, tak je ani neznáme z TV.
Když mám problém, tak vždycky jdu k lékaři,
protože doktorům věřím jako odborníkům,
ale vůbec se nevysmívám léčitelství.

TELEGRAFICKY:

Město nebo vesnice/satelit? Teď už město.
Byt nebo dům? Byt – jsme v bytě, ale taky my
jsme s manželem zdárně nepraktický. ☺
Káva nebo čaj? Káva
Komedie nebo thriller? Jak kdy.
Jiráskové, ale ta ani v muzikálu není. Tak mi
nabídl listonošku.

kosmetiku, na manikúru, ráda si dojdu ke kadeřnici, ale všechno je to nepravidelně.

Čeká Vás v nejbližší době nějaké natáčení, kromě zaběhnuté Ordinace?
Temný kraj. A máme roztočený film Andílci za
školou, ale nevím kdy budeme pokračovat,
tam hraju maminku Vojty Drahokoupila.

Teď je hodně moderní třeba jóga, tak chodíte na nějaké cvičení?
Nechodím, já si raději zatancuju. Nebo já
možná nedělám věci, které jsou moderní.
A jestli chcete mít dobrou náladu a pozitivně
myslet a udělat si názor na jógu, tak teď mám
rozečtenou knížku, u které se řežu smíchy:
Všichni žijem v blázinci od Radkina Honzáka.

Máte dospívajícího syna, už asi ví, co ho
bude v budoucnu živit – bude hercem po

Pes nebo kočka? Mně se líbí oboje, ale myslím, že věrnější nebo milejší je pes.
Oblíbená kytka? Strašně moc mám oblíbených kytek. Růže, ale i polní kytky.
Hory nebo moře (zima x léto)? Oboje
Lyžujete? Ano, jsem samouku, ale miluji to.
Bez čeho nikdy neodejdu z domu/se neobejdu? Svatý trojúhelník: Klíče, mobil, diář.
Text: Barbara Kirchnerová
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Seriálová Dáša
– Erika Stárková

Podvečer a příjemná kavárna Divadla Pod Palmovkou se jevila jako ideální čas i místo pro rozhovor
s herečkou Erikou Stárkovou. Jak se vyrovnává s „nálepkou“ seriálové hrdinky Dáši z Mostu?
Eriko, do jaké míry Ti role Dáši v seriálu
České televize Most! změnila život?
Tak v rámci popularity – z ničeho nic člověk
ráno vstane a najednou je známý. Nejenom po
celé ČR. Teď se mi stalo, že jsem odcestovala
na dva dny do Vídně, kde jsem potřebovala
být právě trošku mezi lidma, kteří mě nebudou znát, abych si trošku odpočinula. Ty přechody po ulici, kdy s lidma děláte denně třeba
30 fotek, tak je to vyčerpávající. No a i ve Vídni
se pouští Most. ☺ Takže i tam jsem se fotila
s Vídeňákama. Jinak se mi ale nic jiného nezměnilo. Já dělám furt tu stejnou práci a žiju
pořád stejně.
Co sis řekla sama pro sebe, když jsi dočetla scénář?
Že je naprosto skvělý a že to chci hrát. A že to
jsou všechno témata, která tady jsou, ale moc

se o nich nemluví a teď se s tím jde ven, před
lidi, to mi přišlo prostě super. Mě svým způsobem i baví, že je to taková dobrá provokace.
Respektuji, že někdo tahle témata odsoudí,
ale vždycky mě bavilo dělat nějaké i odvážnější věci.
Jak příjemná v této intenzitě pozornost
lidí pro Tebe je?
Jsem herečka, každá herečka někde podvědomě touží po pozornosti. Proto to taky děláme, souvisí to hodně s naším egem. A určitě
a logicky je příjemný, když děláte něco, za co
dostanete lidský poděkování nebo potlesk.
Že je tam prostě ta lidská stránka – ví se o vás
a jste vidět. Někdo prostě ohodnotí tu práci.
Ale samozřejmě když už to překročí nějakou
hranici, o čemž už se teď bavím já - kdy vám to
už začne zasahovat do soukromého života, že

se pořádně v restauraci ani nenajíte, protože
lidi třeba ani nerespektují vaše soukromí. A to
je mi nepříjemný, samozřejmě. Já mám svoje
soukromí moc ráda, no. Já jsem točila s Orlandem Bloomem a neudělala jsem si s ním
jediný selfie, protože jsem nějak ctila, že to
dělají všichni a nevím, proč bych měla mít já
jeho fotku v mobilu, k čemu by mi to bylo, jestli
bych se tím chlubila, nebo… nevím. S tímhle
já se úplně nějak neztotožňuji. Ale taky chápu
ty lidi, že je to pro ně nějak důležitý. Že si chtějí na tu dotyčnou osobu třeba nějak sáhnout,
nebo vyfotit, nebo podpis…

BLESKOVÝ VÝSLECH:
Čím by byla Erika Stárková, kdyby nebyla
herečkou? Nevím, ale když jsem byla malá,
tak jsem chtěla být zvěrolékařka.
Co nejulítlejšího jsi v životě udělala? Asi
to, že jsem se s kamarádkou ze dne na den
sbalila a bez peněz jsme jely cestovat 3 týdny
po Evropě a živily jsme se zpěvem na ulici.
Jaký muzikál by tě u nás lákal? V cizině
jo, ale tady u nás v ČR mám pocit, že to moc
neumíme.
Jaké zvíře by tě nejlépe charakterizovalo?
Kačena. Několik let se totiž potýkám s narážkami na můj smích a většinou mi lidi říkají:
směješ se jak kachna.
Jaké máš ráda vůně? Kombinaci zemitých
věcí, kadidlo spojené třeba s růží.
Kde se vidíš za 10, 15 let? Nevím, asi s rodinou někde v domečku.
Co ráda jíš? Ráda zkouším cokoliv, ale dávám
si pozor, abych nejedla nějaké zvíře, které
třeba trpělo někde v klecovým chovu. A prase
třeba vůbec nejím.

Foto: Maxmilian Denker
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ROZHOVOR

Hraje tam i Cara Delevingne, jaké to bylo
setkání?
Točily jsme spolu a bylo to milé. A natáčet
s produkcí z jiné země je neuvěřitelný rozdíl,
samozřejmě. Takže to po všech stránkách
bylo prostě skvělý.
Pocházíš ze Žďáru nad Sázavou, ale
v patnácti letech jsi odešla do Brna studovat JAMU. Jak na toto období vzpomínáš?
Já jsem byla rozhodnutá, že tam půjdu. Protože když jsem se v 9. třídě rozhodovala, kam
půjdu a co budu dělat, tak představa, že energická/patnáctiletá Erika bude sedět 9 hodin
někde v lavici a šrotit se matematiku, chemii,
fyziku, tak to vůbec nebyla moje cesta. Já
jsem už odmala chodila na různé kroužky,
hrála jsem na piano, na flétnu, závodně jsem
tančila, takže bylo naprosto jasný, že se chci
ubírat tímto uměleckým směrem. Takže sestra mě vlastně tehdy pomohla s tím, že mi pomohla vyplnit přihlášku a přihlásila mě na hereckou školu, o který já ani vlastně nevěděla,
že je. To byl takový její počin a tam to vlastně
celé začalo…
V Brně jsi žila 15 let, tak proč si se najednou rozhodla přestěhovat se do Prahy?
Já v momentě, kdy cítím, ať už je to v práci,
ve vztahu nebo v mezilidských vztazích, že
už… no prostě všechno má svoji životnost.
A když cítím, že se ten džbán naplnil, tak to
uzavřu, poděkuji a jdu zase prostě dál. Mám
ráda nové výzvy, nové věci a ráda se neustále
učím. Chci jít prostě jako dopředu, nechci nikdy zůstat stát a být na jednom místě. Já byla
v Brně čtyři roky na konzervatoři, čtyři roky na
VŠ, čtyři roky v Národním divadle, pak čtyři
roky v HaDivadle a už jsem prostě cítila, že se
potřebuji posunout dál, tak jsem si ze dne na
den sbalila kufr a odjela do Prahy.
Čekala jsi, že se ti ve 34 letech může až
takhle změnit život? Všechno to přišlo
právě s rolí Dáši…
Ne, ale určitě někde podvědomě jsem po takové věci toužila, protože jsem člověk, který

je cílevědomý a nechtěla jsem být prostě někde za oponou, v nějakém stínu. To rozhodně
ne. Přála jsem si samozřejmě dostat se mezi
herce, aby se o mě vědělo, protože točit prostě filmy s úžasnýma režisérama je nádherná
zkušenost a samozřejmě to člověka neuvěřitelně posouvá. A co si budeme říkat, ačkoliv
všichni víme, že je neuvěřitelně moc skvělých
herců rozsetých po celé České republice, tak
když nepřijde prostě nějaká takováhle příležitost, že si vás prostě někdo všimne a nedá
vám šanci a možnost se ukázat a obsadit, tak
je velmi těžký se v tom filmový průmyslu nějak prosadit. Takže já si toho moc vážím a cením, že jsem dostala tuhle možnost.
Netajíš se tím, že jsi v Brně zažila bujaré
období. Máš nějaký nezapomenutelný zážitek, o který by ses s námi ráda
podělila?
Určitě ne (smích). ☺ To jsou zážitky, které
raději nikdo nechce vědět a který jsou moje.
Ale tak jsme umělci, to k tomu patří, když prostě vydáváte emoce a opravdu to divadlo je
náročná práce ve smyslu, že ráno vstanete na
zkoušku, jsme tam třeba 4 hodiny, a buď brečíte, křičíte nebo se smějete, nebo běháte…,
pak máte možná chvilku pauzu, ale i když
to také ne. Všichni chodí po zkoušce spíš
okamžitě někam natáčet, namlouvat, a pak
hned večer máte představení, který skončí ve
22 hod a chcete si prostě nějak odpočinout,
protože víte, že následující měsíce budou
probíhat úplně stejně. Tak prostě sáhnout po
láhvi dobrého kvalitního vína je naprosto legitimní způsob jak na chvilku odlehčit. A když
do toho trošku víc spadnete, tak tančíte třeba
na stole, jako já ve 3 nebo 4 hodiny ráno, samozřejmě. To je super, ale nedá se tak žít celý
život, no.
Takže tato éra je ukončena?
Já si ráda zase někdy zatančím, ale tak není
třeba to dělat každý den. ☺
Ty hraješ v Divadle Pod Palmovkou. Ale
kde jinde by Tě naši čtenáři mohli ještě
vidět?
Ano, tady Pod Palmovkou mám dvě představení – Pusťte Donnu k maturitě a Žítkovské
bohyně. Ve Vile na Štvanici mám jedno představení, a pak hraju ještě v Činoherním studiu
v Ústí nad Labem a hra se jmenuje Lidojedi.
Měla jsi k jisté extroverzi blízko už odmala?
Nemám pocit, že by moje rodiče byli introvertní a vůbec rodinná větev jak z otcovi, tak
i maminčiny strany jsou vlastně lidi, kteří mají

Foto: Bet Orten

S Orlandem Bloomem jsi točila, když se
v České republice natáčel seriál Carnival
Row? (pozn. seriál je v postprodukci). Co
tam budeš hrát?
Hraju tam jeho matku, ačkoliv jsem o několik
let mladší. Ono je to takové, nechci říct, že sci-fi, ale takové jako pohádkové. Dalo by se říct,
že já tam hraju vílu. A tam je to v té věkové hierarchii tak, že ty víly vlastně mládnou, čím jsou
starší.

rádi život a rádi se baví. Takže já jsem odmalička vyrůstala v tom, že se zpívalo, hrálo se na
kytaru, tančilo se, vymýšleli se prostě různý
věci, hry. Takže ten potenciál tam určitě byl.
Co bude s Erikou Stárkovou dál…?
To se uvidí. Nikdy jsem neměla velké plány.
Mám sny – určitě chci udělat nějaké svoje
CD. Ale herectví a hudba jde ruku v ruce. Já si
vlastně ty svoje sny tak postupně plním.
Patříš mezi velké milovnice cestování,
tak kam by ses ráda podívala?
Určitě do Asie, do Severní i Jižní Ameriky. Ono
stačí vyjet za hranice a hned ty lidi jsou veselejší. Já mám dojem, že u nás to pořád ještě souvisí s takovým postkomunistickým režimem. Že se prostě lidi bojí, mají strachy…, já
mám pocit, že když vycestuju, tak ta mezilidská energie je hned taková uvolněnější…
Den herečky je den ode dne rozdílný. Ale
přeci jen, máš nějaké rituály?
Ano, spát minimálně 8 hodin denně, abych
měla energii. A každý den být minimálně hodinu sama se sebou. To je pro mě asi nejdůležitější, když nestíhám třeba sportovat nebo jít
do přírody. Jen si třeba někam sednout, třeba
i do kavárny, nezvedat telefony, pustit si hudbu a zameditovat si.
Text Barbara Kirchnerová
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Když je tělo otrokem naší mysli
Bolí vás často záda, ale od nemoci těla to není? Trpíte bolestmi hlavy a prášky nezabírají?
Nevěříte si, bojíte se pustit do studia nebo podnikání? To všechno může být zátěž negativních
emocí. Vytvářejí v nás bloky a brání ve šťastnějším a spokojeném životě. Jak se s nimi vypořádat radí
terapeutka Anna Pašková. Ve své praxi využívá moderní metodu s názvem Technika emoční svobody.
Co je to za metodu?
Jedná se o jednoduchou techniku, která pomáhá bourat naše stará přesvědčení a programy a harmonizuje lidský organismus. Objevitelem byl v roce 1970 doktor Roger Callahan,
americký psycholog, který vyvinul TFT (Thought Field Therapy), což je zjednodušeně řečeno Terapie mysli. Ukázala se být účinná, ale
příliš komplikovaná, a proto americký inženýr
Gary Craig, jeden z jeho studentů, tuto metodu zjednodušil a nový postup nazval Techniky
emoční svobody (Emotional Freedom Techniques). Dnes je nejpopulárnější formou energetické psychologie a je rozšířená hlavně v Evropě a v Americe. U nás se využívá už 15 let.
Jak jste ji objevila?
Po mateřské dovolené jsem přemýšlela, zda
si splnit svůj sen a podnikat, říká terapeutka,
byla jsem velmi nerozhodná. Nechápala jsem
to, děti už šly do školky, můj manžel mě plně
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podporoval a finance nebyly problém. Toužila
jsem si otevřít kosmetické studio na Malé Straně. Nechápala jsem, proč mě přepadal strach
a pochyby. Šla jsem za kamarádkou, která se
touto metodou zabývala. Bylo to přesně před
deseti lety.
Pomohla vám?
Ano, tenkrát mi stačilo pouhé jedno sezení.
Otevíraly jsme staré rány z dětství. Bylo to hlavně úmrtí mojí maminky, o kterém jsem se dávno domnívala, že je mám zpracované. Ukázalo
se, že neměla. Ne tolik, abych se nebála pustit
bez výčitek do práce, aby moje malé děti nebyly dlouho samy. Po dvou hodinách jsem si
mnohé uvědomila a spadl mi kámen ze srdce.
Kromě jiného, že se bát nemusím. Do týdne
jsem rodině oznámila, že jdu shánět prostory. Pustila jsem se po hlavě do práce a splnila jsem si sen. Vytvořila jsem během osmi let
úspěšný salon. Měla jsem spoustu spokoje-

ných klientek, ale našla jsem další směr své
cesty a před dvěma lety jsem ho prodala.
Co bylo impulsem?
Chtěla jsem se do hloubky zabývat lidskou
duší. Dávalo mi to a stále dává velký smysl.
Tuto cestu jsem objevila povídáním si s mnoha ženami. Svěřovaly se se svými problémy
a trápením. Uvědomila jsem si, že krása pochází hlavně z naší spokojené duše. Napadlo
mě proto, pustit se do studia metody EFT a šla
jsem ji studovat na Institut EFT v Praze. Stala
jsem se certifikovanou terapeutkou a touto
metodou se zabývám intenzivně 2 roky. Neustále se v tomto oboru vzdělávám, abych
lidem kolem sebe dobře pomáhala s jejich negativními emocemi.
Co je příčinou negativních emocí?
Život přináší různá úskalí, ale dost často si lidé
nosí bolesti na duši z dětství a ty zůstávají nijak
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nápoje, které odvodňují. Voda je vodič energie
a proto ji pijte hodně.
Jaký je rozdíl oproti tomu, když přijdu za
jiným psychologem?
Lidé tady, po odblokování, často pláčou, uvolní se a to jim pomůže, nebo přijdou proto, že
si zvykli a potřebují se mnou mluvit. Probírá-

METODA EFT
Co dokáže?
Žít bez strachů, které vás v životě brzdí, žít bez všeho negativního, co vám ubírá energii a elán, žít bez omezujících
přesvědčení a programů, nalézt odvahu na změnu a žít smysluplný život. Dovede vás k dosažení svých cílů.
Co odstraní?
Panické ataky, strachy, různé druhy fobie, nespavost, deprese, nevyvážené vztahy, nízké sebevědomí, fyzické problémy,
neschopnost otěhotnět přirozenou cestou, alergie, různá
traumata, dětské problémy, přejídání a nadváhu.
Více na www.eftterapeutka.cz

neřešené dlouho pod povrchem. Bojí se něčeho a neví proč? Neumí být spokojení v manželství, v zaměstnání, v sourozeneckých vztazích.
Nosí si v sobě, i spoustu let, zklamání, ublíženost, nerozumí si, neumí spolu mluvit, vyjít
nějak normálně. Mají v sobě negativní emoce.
Což je špatné. Zadržují v sobě strach, smutek,
naštvání, a když je to dlouho, upadají do depresí nebo propadají úzkostem. Následuje
somatizace, která se projeví nevysvětlitelnými
bolestmi v těle. Proto můžete dlouhodobě „trpět“ na záda, migrény, tlak na hrudníku, bolestí žaludku, a podobně. Ani drahá přístrojová
vyšetření nic neobjeví a bolesti setrvávají a obtěžují nás dlouhá léta.
Dostanete je z těla ven?
Emoce je třeba zjistit, rozklíčovat a uvolnit je.
Zní vám to možná neuvěřitelně, ale opravdu
to zabírá. Mám spoustu spokojených klientů,
někteří musí přijít víckrát, jiným stačí jedna
návštěva.

Jak jdete po problému?
Nejdříve kladu hodně otázek, snažíme se spolu rozklíčovat, co se stalo, kde je takzvaně jádro
pudla. Když o negativní emoci mluvíme, vzpomene si, kde ho v ten okamžik bolí. Například
se svírá žaludek, u každého to může být jiné.
Začne třeba bušit srdce, je na omdlení, nemůže se v ten okamžik nadechnout. Klient někdy
přijde s něčím, co ho momentálně trápí, někdy
má i celý seznam. Hodně často se dostáváme
právě do dětství.
S tím uděláte co?
To je ta metoda. Aktivuji energetické dráhy
v těle, to je základem terapie. Poťukávám na
body pod místem, kde v nás proudí energie.
Na základě toho je například vytvořená akupunktura. Já používám poťukávání na hřbetu
rukou, na čele nebo na ten hrudník. Když řekne klient, že se nemůže nadechnout, snažím
se snížit emoci na hrudník – to je většinou
vztek. Při terapii by se neměla pít káva ani jiné

me všechno, co jinde neřeknou. Vzpomínají
na emoce z dětství. Kdo jim ublížil, řekl třeba
něco nevhodného. Známé je, že 90 % věcí děláme podvědomě, kam se nám během života
vše nahrává. A tak si neseme třeba informaci,
že jsme škaredí nebo nešikovní, tupí na matematiku, a zbytečně. Pak přijde velká úleva,
ale zároveň se něco zaktivuje. Některý klient
po terapii říká, že je unavený, jako kdyby složil
celý vagon uhlí. Do tří dnů ho všechno přejde.
Metoda EFT je trochu rychlejší než ostatní terapie. A to tím, že se cílí od začátku na emoce,
které nás tolik ovládají. Ale každá metoda má
své klienty a každému klientu vyhovuje jiná
metoda.
Nosíte příběhy klientů v hlavě?
Přiznám se, že těch příběhů je tolik, že to snad
ani nejde. Umím se od nich odprostit. Ale někdy mě samozřejmě zasáhnou a utkví v paměti. Jsem taky jen člověk a to velmi empatický.
Jinak bych tuto práci dělat nemohla.☺ Ale
většinou si příběhy lidí domů neberu, vše zůstane tady.
Jaký tip klientů k Vám chodí a jak sezení
dlouho trvá?
Jedno sezení trvá hodinu a půl až 2 hodiny.
Lidí v poradně přibývá a chodí i muži. Ti mají
někdy problém vnímat své emoce, používají
víc rozum a logiku, myslí lineárně, moc věci
analyzují, chybí jim intuice žen. Měla jsem tady
i malé tříleté děti, osmileté. Nejvíce mě navštěvují ženy všech věkových kategorií.
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ZDRAVÍ PRO KAŽDÉHO

Je libo rybí tuk?
liny mají obecně protizánětlivý účinek. Proto
i užívání omega-3 mastných kyselin snižuje
riziko rakoviny tlustého střeva a konečníku,
zlepšuje imunitu u nemocných podstupujících
odstranění části střeva z důvodu karcinomu,
snižuje výskyt rakoviny ledvin zejména u žen,
a také snižuje výskyt rakoviny prsu.“
Navíc to vypadá, že zlepšují zachování svalové
hmoty a celkové hmotnosti a prodlužují přežití u nemocných s plicní rakovinou. Pacienti
s rakovinou tlustého střeva a konečníku podle
studií lépe tolerovali chemoterapii a nemoc
u nich nepostupovala tak rychle, pokud současně užívali doplňky s obsahem omega-3
mastných kyselin.

Doby povinného polykání
nevonícího rybího tuku
ze lžíce už v dětských
kolektivech dávno ustaly.
Tenhle zážitek určitě
dnes nikomu nechybí,
co by ale dětem
i dospělým mohlo chybět,
jsou v rybím tuku obsažené
omega-3 kyseliny.
Bez nich se opravdu
neobejdeme.

M

áte rádi ryby? Vašemu zdraví by se
docela hodilo, kdybyste byli jejich
milovníci. Výživová doporučení jsou
totiž jasná: jezte dvě až tři porce tučných
mořských ryb týdně. Proč? Protože rybí tuk
obsahuje vitamin D, který je důležitý pro kvalitu kostí, pro dobrou psychickou kondici
i pro pevnou imunitu. A další klíčovou látkou
pro zdraví jsou v rybím tuku obsažené omega-3 mastné kyseliny. Český jídelníček ovšem
v tomto ohledu moc obohacující není, protože
sníme ryb téměř o polovinu méně než průměrný Evropan. Každý lékař vám proto doporučí,
že pokud rybí chuť opravdu „nedáváte“, měli
byste si příjem rybího tuku opatřit formou doplňků stravy. Tady je spousta argumentů, proč
je to dobré udělat.
Srdeční záležitost
Omega-3 mastné kyseliny patří mezi takzvané polynenasycené mastné kyseliny. Vědci je
zkoumají o sto šest a výsledky studií přinesly
už spoustu dobrých zpráv. Potvrdilo se, že na
rozdíl od nasycených mastných kyselin snižují
riziko kardiovaskulárních onemocnění mimo
jiné tím, že omezují tvorbu tuků v játrech a následně i koncentraci některých krevních tuků,
zejména triglyceridů. Také pomáhají snižovat
hladiny nebezpečného LDL cholesterolu.
Ženy si teď možná řeknou, že ony rybí olej ne-
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potřebují. Je pravda, že je až do menopauzy
před nemocemi srdce chrání pohlavní hormony estrogeny. Ty umí kontrolovat krevní tuky
a snižovat hladinu špatného LDL cholesterolu
v krvi. Jenže po padesátce se vše mění a ženy
i muži umírají na srdeční choroby stejně často.
Dvě nedávné velké americké studie prokázaly,
že farmaka, odvozená z rybího oleje pomáhají
chránit lidi před infarkty, mrtvicemi i dalšími
kardiovaskulárními nemocemi.
Od cukrovky po revma
„Polynenasycené mastné kyseliny také zlepšují odpověď tkání na inzulín a projevy některých
forem cukrovky,“ říká docent Marián Hajdúch
z Lékařské fakulty Univerzity Palackého a pokračuje: „Rovněž zmírňují příznaky vybraných
autoimunitních onemocnění, například systémového lupusu a snad i revmatoidní artritidy.“
Zkoumá se i jejich preventivní a léčebný účinek u depresivních stavů a nádorových onemocnění. Studie ukazují, že omega-3 mastné
kyseliny snižují riziko účinků ultrafialového
záření a do jisté míry chrání kůži před jeho
destruktivním působením.
Proti zhoubným nemocem
Pokud jde o úlohu omega-3 kyselin v prevenci
rakoviny, docent Hajdúch vysvětluje: „Rizikovým faktorem pro vznik řady nádorů je chronický zánět. A polynenasycené mastné kyse-

Klíč k pohodě a inteligenci
Velký význam mají omega-3 kyseliny pro mozek. Omega-3 mastné kyseliny jsou bohaté
na EPA (kyselina eikosapentaenová) a DHA
(kyselina dokosahexaenová). EPA a DHA jsou
důležitými stavebními jednotkami všech buněk lidského organismu, mozek nevyjímaje.
DHA je v mozku přibližně dvacetkrát více než
omega-3 mastné kyseliny EPA, kterou mozek
potřebuje taktéž. Hraje klíčovou roli v udržení
optimální funkce tohoto orgánu. Pravidelný
příjem omega-3 mastných kyselin zlepšuje
také kvalitu spánku a působí preventivně proti
rozvoji řady psychických onemocnění – depresemi a úzkostmi počínaje, přes schizofrenii až
po stařeckou demenci, včetně její nejčastější
formy, Alzheimerovy choroby.
Jelikož jsou omega-3 kyseliny nepostradatelné při růstu a vývoji mozku, měly by si jejich
dostatečný příjem hlídat těhotné ženy. Prokázalo se také, že doplňky stravy s omega-3 kyselinami mohou zmírnit příznaky ADHD u dětí.
Pomáhají například zvýšit pozornost, zmírňují
hyperaktivitu, impulzivitu, neklid a agresivitu.

KDE JE NAJDEME?
Kromě zmíněných ryb a rybího oleje jsou jejich zdrojem lněná a chia
semínka, mandle, olivový olej či
avokádo. Odborníci doporučují
spolehnout se především na živočišné zdroje, protože z nich tělo dokáže omega-3 kyseliny lépe využít.

Komerční prezentace

SVĚT ZVÍŘAT

Chraňte domácí mazlíčky
před dotěrnými klíšťaty
Jakou péči je nutné věnovat našim mazlíčkům při ochraně proti těmto parazitům, jak se
orientovat ve velkém množství produktů
na trhu a na spoustu dalšího jsme se ptali
MVDr. Davida Horáka z veterinární ordinace Merhautova 93, Brno.
Změnila se nějak aktivita klíšťat během
roku? Kdy jsou nejaktivnější?
Klíště působí v řadě zemí celé Evropy v takzvaných endemických oblastech. To jsou místa
s určitým omezeným výskytem. Bohužel v posledních letech dochází k rozšiřování tohoto
roztoče i mimo tato lokalizovaná místa, například do podhorských až horských oblastí
s vyšší nadmořskou výškou a severských států
(Švédsko, Norsko). Důvodem je zřejmě vliv globálního oteplování a již zmíněné mírné zimy
s vyššími teplotami a vlhkostí. Klíšťata jsou aktivnější, zrychluje se jejich vývoj. Rizikové jsou
již teploty nad 5 stupňů Celsia. Hlavní sezóna
klíšťat je od dubna do listopadu.
Jaké choroby klíšťata přenášejí a v čem
jsou nebezpečné?
Klíště je krev sající parazit a kromě lokální zánětlivé reakce až tvorby kožního granulomu
přenáší celou řadu infekcí. Masivní napadení
klíšťaty může způsobit tzv. klíšťovou paralýzu.
Jedná se o stav, kdy zvíře je vlivem neurotoxinu obsaženého ve slinách roztoče „ochrnuté“
většinou na zadní končetiny. Po vyjmutí se stav
zpravidla upraví. Klíšťata bývají přenašečem
lymské boreliózy, klíšťové encefalitidy, anaplazmózy jak na zvíře, tak i na člověka. Borelióza se projevuje zánětem kloubů, kulháním
a v závažných případech postižením vnitřních
orgánů, zejména ledvin. Encefalitida nebývá
tak častá u psů, ale její výskyt neustále stoupá.
Zde převažují nervové příznaky. Anaplazmóza
má podobný obraz jako borelióza a projevuje
se horečkou, polyartritidou a kulháním.
Jsou všechny antiparazitární přípravky
bezpečné s ohledem na malé dítě v domácnosti?
V dnešní době již existují přípravky šetrné pro
malá zvířata a rovněž i pro lidi. Na co bychom
si měli dát pozor, jsou hlavně obojky. Jejich
doba účinku je sice dlouhá v řádu několika
měsíců, ale zvíře je musí mít neustále na krku
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kvůli postupnému uvolňování účinné látky.
Zde může být riziko zdravotních potíží pro
malé dítě. Pokud se tedy rozhodneme koupit
obojek, měli bychom dítěti zamezit v kontaktu
s přípravkem, zvíře by nemělo spát v posteli
s lidmi (dětmi). Ostatní přípravky, jako jsou pipety (spot on), tablety a přírodní produkty jsou
pro děti bezpečné.
Jaké další preparáty, při prevenci před
klíšťaty, lze použít?
Kromě již zmíněných přípravků aplikovaných
na kůži zvířete existují i modernější preparáty.
Jedná se o tablety pro vnitřní užití, které jsou
ochucené, a zvíře je většinou bez problémů
rozkouše a polkne. Přípravky jsou zvířetem
obvykle dobře snášeny. Jejich účinek je dlouhodobý (1-3 měsíce), není ovlivněn koupáním
zvířete, účinná látka se nedostává na povrch
kůže, takže zde není riziko pro malé děti.
K čemu přihlédnout při výběru správného
produktu?
Ano, přípravků je opravdu hodně. Klient musí
vědět, pro jaký druh zvířete přípravek kupuje.
Pro kočky jsou některé psí produkty toxické!
K tomu musíme přihlédnout, pokud žije pes
s kočkou v jedné domácnosti. Důležité je zjistit
i přesnou hmotnost zvířete. Snadno bychom
mohli svého psa nebo kočku poddávkovat,
v horším případě předávkovat! Má-li člověk
doma malé dítě, neměl by kupovat obojek.
Z vlastní zkušenosti bych ho moc nedoporučoval ani pro zvířata s dlouhou srstí.
Jsou mezi přípravky nějaké rozdíly?
Rozdíly tu jsou. Délka působení je u pipet většinou jen měsíc a účinek nastupuje pozvolna.
Pozor, dnes jsou na trhu i spot-on pipety fungující až 3 měsíce. Některé obojky fungují až
8 měsíců s pozvolným nástupem. Okamžitou
účinnost mají tablety s efektem 1-3 měsíce.

Šampony a spreje působí řádově jen pár dní,
ale účinek je téměř okamžitý. Jak již bylo zmíněno, některé pipety a obojky pro psy jsou
toxické pro kočky!
Můžete, prosím, vysvětlit, na jakém principu fungují antiparazitní obojky?
Fungují na principu postupného uvolňování
účinné látky, která je vázaná na tukovou vrstvu kůže. Nedochází k přechodu do krve. Aby
bylo dosaženo dostatečného účinku, zvíře ho
musí mít neustále na sobě. Ideální vzdálenost
mezi obojkem a kůží by měla být na dva prsty.
Bohužel může dojít i ke ztrátě obojku většinou
někde na výletě v přírodě. Některé obojky mohou mít i nepříjemnou vůni, jiné jsou naprosto bez zápachu. Příliš časté koupání, zejména
s použitím šamponu, může snížit účinnost
některého z nich. Zde bych doporučil nakrátko
obojek sundat.
Je vhodné používat speciální šampóny –
fungují?
Antiparazitní šampóny jsou spíše doplňkovou
variantou v boji proti ektoparazitům. Jejich
účinek je bohužel krátkodobý, aplikaci je nutno častěji opakovat. Nejenom, že jsou šetrné,
ale mohou mít i zklidňující a hojivý účinek na
poškozenou kůži a srst. Vhodné jsou zejména
pro psy. Kočky se koupou nerady. Použil bych
je raději u psů s kratší srstí. U dlouhosrstých
zvířat může být účinnost nižší. Zde bych volil
jiný přípravek. Nicméně existují speciální šampony s kondicionérem, srst se pak lépe rozčesává.
Populární mezi chovateli je metoda spot-on. Co si pod tímto názvem představit?
Metoda spot-on ve formě speciálních pipet
je v dnešní době stále oblíbená, avšak hodně
ji začínají dohánět tablety. Nicméně princip
spočívá v aplikaci malého množství roztoku na

Inzerce

povrch kůže často do oblasti mezi lopatkami, případně po celé délce hřbetu. Důležitý je kontakt přípravku s kůží kvůli vstřebatelnosti.
Dávka je závislá na hmotnosti zvířete. Jejich hlavní účinek je většinou
léčebný a preventivní, tj. hubí a odpuzuje parazity. Nevýhodou je krátká doba působení, tj. 1-2 měsíce. V poslední době se začaly vyrábět
pipety s kombinovaným účinkem na vnější i vnitřní parazity a dokonce i spot-on s až 3 měsíčním účinkem.
Doporučujete jednotlivé metody kombinovat nebo je to naopak z nějakého důvodu nežádoucí?
Kombinace různých ektoparazitik může být velice nebezpečná, kdy
kumulace látek má toxické účinky na organismus. Měli bychom použít jeden přípravek, počkat na konec účinnosti a až potom použít
další (stejný nebo nový). Přijatelnou volbou je doplňková kombinace
ektoparazitik a šampónu.
Jsou k dispozici také preparáty na tzv. přírodní bázi?
Na trhu jsou dostupné nejenom chemické produkty, ale i přírodní
antiparazitika. Jejich rozdíl spočívá v odlišné délce působení, účinnosti a samozřejmě složení. Přírodní výrobky obsahují nejrůznější silice, bylinné esence, éterické oleje, Tea Tree olej, apod., působí kratší
dobu a mají převážně repelentní účinky. Jsou vhodné jak pro psy, tak
pro kočky. Chemické výrobky obsahují látku, která zůstává v srsti zvířete delší dobu a parazity odpuzuje a hubí. U nich si musíme dát větší
pozor, zejména pro kočky jsou některé látky toxické!
A co éterické oleje?
Éterické oleje patří mezi důležité přírodní produkty. Nejznámější je
například eukalyptový, levandulový či nimbový olej. Jejich účinnost
může být poměrně vysoká. Mají často i jiné funkce (například antibakteriální, antivirové, antimykotické) a jsou pro zvíře a člověka šetrné.
Bývají obsaženy v některých přírodních obojcích, bylinných aroma
koupelích, šamponech. U koček je nutno dbát zvýšené opatrnosti,
například skořice, hřebíček, oregano, máta atd. by se neměly používat vůbec!
Poradíte, co dělat, když zakousnuté klíště nelze vyjmout?
To se stává docela často. Za mě je osvědčeným způsobem použití speciálních háčků „vidliček“, kterými klíště podeberu, a stačí
2-3 otáčky libovolným směrem a klíště se pouští. Lidé přijdou do
ordinace hlavně s přetrženým klíštětem. V rance je jen zbytek parazita a okolí je většinou zarudlé. V tomto případě vezmeme ostrou
injekční jehlu – ideální je krátká zelená a zbytek „vydloubneme“.
Poté místo vydezinfikujeme jodovou tinkturou. Pokud se i přesto
nedaří parazita odstranit, ponecháme ho v rance a místo pravidelně
jodujeme. Tělo zvířete pak zbytek odloučí.
Domácí mazlíčky bychom měli průběžně odčervovat. Zabírá
tento typ ochrany i na klíšťata a blechy? Nebo tyto tabletky
působí pouze na vnitřní parazity?
Odčervovací tablety slouží pouze k likvidaci vnitřních parazitů. Ovšem
v dnešní době se používají i tablety s kombinovaným účinkem jak na
vnitřní, tak i vnější parazity. Odpadá tak nutnost podání dvou různých
preparátů. Blechy mohou být přenašeči tasemnice psí. Slouží jako
mezihostitel. Pokud dojde ke spolknutí blechy psem při vykusování,
může se zvíře nakazit. Proto je důležité domácí mazlíčky pravidelně
odčervovat a odblešovat!
Děkuji Vám za rozhovor

COMBO
ŠIROKÁ OCHRANA
CHRAŇTE SVÉHO
MAZLÍČKA I SVOU
DOMÁCNOST
SLOŽENÍ S OBSAHEM IGR*
USMRCUJE BLECHY
A KLÍŠŤATA
CHRÁNÍ PROSTŘEDÍ
DOMÁCNOSTI PŘED
PROMOŘENÍM BLECHAMI

Dostupný v:

K OCHRANĚ PROTI:

FIPRONIL

Usmrcuje dospělé blechy
a klíšťata
LARVY
A VAJÍČKA

BLECHY

KLÍŠŤATA

S-METHOPREN

Eliminuje larvy a vajíčka
blech přítomné v prostředí
domácnosti

POKYNY PRO POUŽITÍ:

APLIKUJTE MEZI LOPATKY

DOPORUČENÍ
ODBORNÍKA

NEKOUPAT
48 HOD.
PO OŠETŘENÍ

OPAKOVAT
KAŽDÉ
4 TÝDNY

PSI ≥ 8 týdnů KOČKY ≥ 8 týdnů FRETKY ≥ 6 měsíců

95 % blech nežije na vašem mazlíčkovi, ale v prostředí domácnosti
(křesla, koberce, …). Proto je prevence prostřednictvím přípravku
Frontline Combo nezbytná k ochraně vaší domácnosti před
promořením bleší populací.
*IGR = Insect growth regulator (Regulátor růstu hmyzu)
Frontline Combo Spot-On pro psy S (M, L, XL) roztok pro nakapání na kůži. Léčivé látky: Fipronilum 67,00
mg/134,00 mg/268,00 mg/402,00 mg; (S) – Methoprenum 60,30 mg/120,60 mg/241,20 mg/ 361,80 mg. Indikace:
K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty a/nebo všenkami u psů.
Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší kousnutí (FAD). Před použitím
čtěte pozorně příbalovou informaci.
Frontline Combo Spot-On pro kočky a fretky roztok pro nakapání na kůži. Léčivé látky: Fipronilum 50,00 mg;
(S)-Methoprenum 60,00 mg. Indikace: U koček: K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami
spolu s klíšťaty a/nebo všenkami. Přípravek je možné použít jako součást léčebné strategie při kontrole alergie na bleší
kousnutí (FAD). U fretek: K použití proti napadení blechami, a to pouze blechami nebo blechami spolu s klíšťaty. Před
použitím čtěte pozorně příbalovou informaci.
Boehringer Ingelheim spol. s r.o., Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1,
tel: +420 234 655 111

KOSMETIKA

Chytré nákupy - jak
vybírat přírodní kosmetiku
Namažete si na tvář raději něco z ropy, nebo z rostlinných olejů?
Pokud to druhé, zřejmě jste už také propadli šířícímu se trendu
přírodní kosmetiky. Poradíme vám, jak nakupovat opravdu jen tu kvalitní.
Když někdo začne víc myslet na své zdraví
a také na ekologii, nejprve se zaměří na výběr
lepších potravin. A hned na druhém místě pak
přichází kosmetika, což je dobře. V průmyslově vyráběném jídle totiž spořádáme spoustu
chemických složek, ale pokud jde o kosmetiku, tak to také není žádná sláva. Schválně
zkuste spočítat, kolik kosmetických přípravků jste dnes použili? Zřejmě to bylo mýdlo,
deodorant, pleťové mléko, líčidla… Podle

Možná nic, ale možná nám to naše zdraví už
brzy zatraceně přesně spočítá. Stále víc lidí si
to uvědomuje a začíná vyhledávat zdravější,
nechemické kosmetické přípravky. Výrobci na
to pružně zareagovali a takzvaná přírodní chemie dnes dokáže úplné divy.
Příroda podpoří funkce kůže
Andrea Vémolová, organizátorka festivalu
zdravé péče o krásu Green Beauty Market

JAK SE NA TRHU ORIENTOVAT?
Stejně jako na tom s potravinami. Čtěte informace na obalech! Výrobci v nich nesmějí lhát,
a pokud by si to troufli, hrozí jim velké sankce od kontrolorů. Takže je jen a jen na vás, abyste
věděli, co která informace na výrobku znamená. Mluvíme tu o přírodní kosmetice, ale pozor,
na obalu můžete najít tři různé informace a každá říká něco jiného:
Přírodní – tohle označení na obalu se může vztahovat třeba jen k jedné složce daného produktu.
100% přírodní – všechny složky produktu pocházejí z přírody. Toto označení ale není garancí
původu surovin, které mohou být kontaminovány. Většina výrobců své zdroje však hlídá.
100% Organic nebo 100% BIO – všechny složky pocházejí z ekologického zemědělství.

Stacy Malkanové, autorky knihy Doba jedová
3 – Kosmetika, sáhne průměrná žena každý
den po dvanácti kosmetických přípravcích
obsahujících 168 chemických přísad. Muži
každý den použijí přibližně šest přípravků obsahujících 85 chemických látek. Mnoho z nich
vdechujeme, polykáme, například pomády či
rtěnky, a také vstřebáváme kůží! To zní, pokud
jde o naše zdraví, docela nebezpečně.
Jistě, není to o tom, že aplikujete krém, a tím
se ihned otrávíte. Ale co se stane po deseti,
dvaceti, třiceti letech neustálé expozice spoustě tělu nepřirozených chemických složek?

a naše přední odbornice na přírodní kosmetiku, má, pokud jde o výběr toho, co na pokožku dnes a denně nanášíme, poměrně jasno:
„Konvenční kosmetika dodává dokonalý efekt
a výsledek na první dobrou, bez ohledu na „vedlejší“ účinky složek produktu. Naproti tomu
přírodní kosmetika se cíleně snaží, aby podpořila ideální funkce kůže, nečinila ji závislou na
syntetických složkách a nabídla jí pravidelnou
kvalitní péči, která je složením přirozenější pro
lidské tělo.“ Přírodní kosmetika, certifikovaná
či bez zjevných škodlivých látek ve složení,
nezanáší tělo byť jen stopovým množstvím
škodlivých látek nepřírodního původu, ať už

jde o potencionální karcinogeny, hormonálně
aktivní látky či alergeny.
Detektivní práce
Když už budete u toho studia informací na
obale, využijte doporučení Andrey Vémolové:
Hledejte ve složení například květové a bylinné hydroláty namísto vody (aqua).
Namísto silikonů a minerálních olejů chtějte
za studena lisovaná másla a oleje.
Dejte si pozor na pěnidla neboli tenzidy. Vybírejte jemné cukerné tenzidy (např. coco-glucoside) namísto sulfátů (SLS, SLES i jemnějších, přesto stejně dráždivých a vysušujících
forem sulfátů jako např. coco-sulfate).
Tím lepším pro pleť v pudrech a make-upech
mohou být vzácné a pokožce prospěšné jíly
a škroby (např. bentonit, kaolin, škrob rýžový,
amarantový, bambusový) namísto mastku
(označovaný jako talc). Mastek ucpává póry,
dráždí pokožku a může na sebe vázat těžké
kovy.
A třešničkou na dortu jsou přírodní verze
konzervantů, namísto konvenčních konzervačních látek jako jsou EDTA, parabeny a další.
Zdravější produkty mohou být přírodně konzervovány éterickými oleji (s antibakteriálními
a antivirovými účinky), vitaminy (o pleť pečující vitamin E navíc zabraňuje oxidačnímu procesu v rostlinných olejích), určitými kyselinami, ale také třeba stříbrem, které zároveň hojí
pleť a aknózní pokožka si jej zamiluje.

VĚŘTE CERTIFIKÁTŮM
Pro výběr skutečně přírodní kosmetiky hledejte na obalu některý z certifikátů. Ty značí, že je složení produktu kontrolováno nějakým nezávislým
orgánem a splňuje dané standardy. Standardy certifikátů se sice liší, ale my vám doporučujeme opravdu ty důvěryhodné.
Z národních certifikátů to jsou italská ICEA, francouzské BIO Cosmesi a Ecocert, dále britský Soil Association, české CPK a CPK BIO, americký
USDA Organic a jeden z nejpřísnějších, německý BDIH.
Mezinárodně uznávané certifikace jsou známky NaTrue, Cosmos Organic/ Natural a nejpřísnější Demeter.
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Dejte sbohem
pigmentovým skvrnám
Text: Františka Těšínská, foto: archiv firem
Pár pih na nose je docela roztomilý úkaz,
ale pigmentové fleky na čele, pod nosem, na okrajích tváře, v dekoltu a na
rukou ukazují na nezřízené opalování,

používání hormonálních přípravků nebo
stárnutí. Naštěstí, pokud během zimy nezmizí samy, se s nimi lehce vypořádáte,
ale pozor u některých pih, zvlášť těch vy-

stouplých a tmavých, stojí za to, nechat je
právě nyní zkontrolovat odborníkem.

KOSMETICKÁ VÝPOMOC
Cílený zásah
Síla alpských rostlin
Ultra Brightening Cleanser,
Elighter, Neo Strata, 890 Kč
- čisticí pěnivý gel s jemným
exfoliačním účinkem pro eliminaci
pigmentových skvrn a sjednocení
tónu pleti s výtažkem ze sedmi
alpských rostlin.

Sérum proti pigmentovým skvrnám Even
Brighter, Eucerin, 859 Kč - hlavní ingrediencie
B-Resorcinol působí proti nadměrné tvorbě
kožního barviva melaninu, viditelně redukuje
výskyt hyperpigmentací, redukuje pigmentové
skvrny a nerovnoměrné zabarvení pleti
způsobené poruchami pigmentace.

Postupné zesvětlování
Bělení
ochrana

i

účinná

Bělicí pleťový krém,
Whitening Cream,
Dermacol, 299 Kč –
zamezuje syntéze
melaninu (kožního
barviva), zastavuje vývoj
pigmentových skvrn
a chrání proti UVB záření.

Pro střední věk
Krém Skin Balance Redupetin, Dr. Theiss,
181 Kč – dermatologická péče pro pleť se
sklonem k hyperpigmentaci s výtažky z řeřichy
seté a ovocných kyselin, bez konzervačních
látek, parabenů a barviv. Zesvětluje
pigmentové skvrny a předchází novým.

Anti-Pigment sérum,
White Concept For
Life & Madaga,
www.forlifemadaga.
com, 850 Kč –
koncentrovaný přípravek
nepůsobí jen povrchově,
ale potlačuje nadměrnou
tvorbu melaninu přímo
v pigmentových buňkách
a dochází k postupnému
zesvětlení pokožky.
Kombinace účinných látek
pleti zajistí pozvolnou
redukci pigmentových
skvrn i celkové zesvětlení
pleti.

Účinné odloučení

Noční hlídka
Noční krém White Balance Everyday Protect, Medik8 (www.
medaprex.cz) 1260 Kč - patentovaná technologie oxyresveratrolu
(oxy- R)redukuje pigmentaci, vitamin C a niacinamid zamezují
tvorbě dalších pigmentových skvrn.

Obnovující tonikum Lotion Re-plasty
Light Peel, HR, 2900 Kč – odlučuje
odumřelé buňky, eliminuje pigmentové
skvrny a prozařuje pokožku. Prsty se
otiskuje na čelo, lícní kosti a bradu,
zbytek na krk. Vyhýbejte se očnímu okolí
a rtům. Den po dni uvidíte zesvětlení.
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Dermokosmetika EUCERIN
Odborník na medicínskou péči o pokožku Eucerin® nabízí vynikající ochranu
před sluncem zajišťující nejen ochranu před paprsky UVA a UVB, ale i před
vysokoenergetickým viditelným světlem (HEVIS).
Bylo totiž prokázáno, že poškození a oxidační stres v pleti nevyvolávají jen UV
paprsky, ale také viditelné světlo o vysoké energii, které je všude kolem nás.
Složení přípravků sluneční ochrany Eucerin® poskytuje vysoce účinnou ochranu
před UV zářením a světlem HEVIS pomocí technologie Advanced Spectral
Technology, která kombinuje širokospektrální a fotostabilní systém UVA/UVB filtrů
poskytující vysoký stupeň ochrany s licochalconem A, který napomáhá neutralizaci
volných radikálů a zabraňuje tím předčasnému stárnutí pokožky způsobenému
slunečním zářením. Složení dále zahrnuje kyselinu glycyrrhetinovou, která
podporuje pokožce vlastní mechanismus reparace DNA.

Lactacyd
Kompletní řada přípravků pro intimní hygienu s šetrným
a jemným složením
Všechny produkty řady Lactacyd mají speciální složení
obohacené o přírodní L-kyselinu mléčnou, vyvážené pH
respektující přirozenou aciditu intimních partií a jsou šité na
míru pro každou ženu a pro každodenní použití.
Účinnost a snášenlivost byla prokázána celou řadou testů
a svým používáním ji potvrdily také miliony žen po celém
světě.

Bioderma

Dermacol
Dermacol Solar, tělové mléko urychlující opalování
Díky vysokému obsahu aktivních látek zintenzivňuje proces tvorby
pigmentu a dlouhodobě prodlužuje bronzový vzhled pokožky.
Obsahuje vitamin E a olej z avokáda, makadamových oříšků
a meruňkových jader.
Dermacol After sun, shower gel
Sprchový gel po opalování s beta-karotenem a unikátním
extraktem z vlašských ořechů poskytuje opálené pokožce
dokonalou péči. Vůně čokolády s pomerančem zanechává pokožku
příjemně provoněnou.
Dermacol Sun cream & lip balm SPF30
Voděodolný pleťový krém 2v1 na opalování a balzám na rty SPF
30 poskytuje účinnou ochranu před slunečním zářením a zvláčňuje pokožku. Ochranný komplex
UVA a UVB filtrů spolu s vitaminem E zabraňuje poškození pokožky vlivem UV záření a zamezuje
předčasnému stárnutí. D-panthenol a Allantoin zklidňují pokožku, zabraňují jejímu podráždění
a podporují regeneraci.

francouzská dermokosmetická
značka, která nabízí širokou škálu
produktů péče o pleť
a tělo.
Photoderm Bronz SPF 30 200 ml,
Sprej s vysokou ochranou s faktorem
SPF na citlivou pleť i celé tělo,
podporující a prodlužující přirozené
opálení pokožky. Jemně parfemovaný,
voděodolný.
Photoderm After sun 200 ml,
Tělové mléko po opalování – vhodná
péče pro citlivou a suchou pokožku
a při solárních spáleninách.
Hydrabio Brume 50 ml,
Dermální voda ve spreji ke zklidnění
a osvěžení citlivé dehydratované pleti.

Panthenol Omega
Dokonalá regenerace a hydratace nejen po opalování
Výborný pomocník v péči o pokožku a jednička v péči po slunění. Vaši kůži
ochladí, ošetří, ochrání a vyživí. V létě i v zimě, a nejen po opalování. Podporuje
a urychluje regeneraci pokožky vystavené zátěži či po jejím podráždění.
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VELKÁ JARNÍ SOUTĚŽ
Vybavíme vás na dovolenou a prázdniny!
Máme pro vás 40 báječných a praktických výher.
Navštivte stránky www.vitalitazdravi.cz
V sekci RELAX_SOUTĚŽE najdete upoutávku na tuto velkou jarní soutěž, u které je soutěžní formulář,
přes který odešlete správnou odpověď na otázku. Zde budou také zveřejněni, po ukončení soutěže, výherci.
Soutěž probíhá od 15. 3.-15. 5. 2019.

10x Dermokosmetika EUCERIN
každý balíček v hodnotě 1 970 Kč

Obsah balíčku: Eucerin Emulze na opalování na obličej proti vráskám Photoaging Control SPF
50 (50 ml); Eucerin Extra lehké mléko na opalování Photoaging Control SPF 50+ (150 ml); Eucerin
Transparentní sprej na opalování Sensitive Protect SPF 30 (200 ml); Eucerin Dětské mléko na
opalování s mikropigmenty Sensitive Protect SPF 30 (150 ml)

10x Lactacyd

každý balíček v hodnotě 660 Kč
Obsah balíčku: Lactacyd antibakteriální (250
ml), Lactacyd antimykotický (250ml), Lactacyd
senzitivní (250 ml), 2x Lactacyd intimní ubrousky,
Lactacyd mycí emulze (50ml)

10x DERMACOL
každý balíček v hodnotě 507 Kč

Obsah balíčku: Dermacol After sun -Shower gel po opalování (250ml), Dermacol
Solar tělové mléko urychlující opálení (200ml), Dermacol SUN – voděodolný
pleťový krém na opalování s balzámem (30 ml + 3,2 ml)

5x Panthenol Omega
každý balíček v hodnotě 900 Kč

5x BIODERMA

Obsah balíčku: Panthenol Omega tělové mléko
Rakytník 9%, Chladivá pěna s Aloe Vera 9%, Chladivá
pěna ve spreji 10%, Tělové máslo 6%, Kapsle 40 mg

každý balíček v hodnotě 1 050 Kč
Obsah balíčku: Photoderm Bronz SPF 30 200 ml /sprej na opalování, Photoderm After sun 200 ml /
péče po opalování a Hydrabio Brume 50 ml /hydratační mlha pro osvěžení pokožky
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Módní trendy:

Kombinujte nápisy, potisky a barvy!
Nadcházející letní trendy jsou ve znamení nápisů,
zvířecích potisků, zářivých barev a zdánlivě
nesourodých kombinací. Nebojte se obléknout si
pruhy a kostky dohromady, dodejte šmrnc leopardím
vzorem, upoutejte pozornost červenými kalhotami…
Vše je povolené!
Esprit

Znáte Cellbes? Online obchod s módou
a doplňky nejen do bytu. Následující tipy
krásně osvěží a navíc vás přenesou, alespoň
v mysli, na sluncem prosluněnou pláž.
Tak krásné jaro a ještě krásnější léto.

CELLBES

CELLBES

CELLBES
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STYL

s.Oliver

M&S

s.Oliver

M&S

M&S

s.Oliver

s.Oliver

Zdá se vám váš šatník příliš fádní? Toužíte po změně a nevíte, čím začít? Pořiďte si tričko s nápisem!
Věřte, že tento kousek unosíte po celý rok. Vybírejte ale jen ty z přírodních materiálů. Trička s nápisem jsou
navíc dokonale univerzální. Zachrání vás, když ráno nebudete vědět, co na sebe, i večer, když budete chtít
vypadat stylově.
F&F

Zvířecí potisky jsou
zase IN. V nové kolekci
F & F je navíc seženete
za přijatelné ceny. Jen
pozor, kombinujte vždy
jen jeden kousek s dalšími.
Nezapomeňte, že méně je
někdy více.

Nebojte se barevných nohavic.
Úzké kalhoty sluší opravdu
každému bez ohledu na věk
a váhu. Zvláště, když je doplníte
o sako s geometrickými vzory.
Vyzkoušejte v aktuální módní
kolekci ESPRIT.
Esprit
Esprit

Esprit

Esprit
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ZDRAVÍ A KRÁSA

Kyselina, kterou potřebujeme
pro zdraví i krásu
Víte, jak se jmenuje kosmetický zázrak, který zlepšuje hydrataci, pokud se přidá do pleťových krémů
a špičkových sér? Nevíte? Tak ještě napovíme, že tato látka se běžně vyskytuje i v našem organismu,
a kromě jiného také pomáhá plastickým chirurgům.
Pokud tipujete, že je to kyselina hyaluronová, máte pravdu. Čím je tak zajímavá?
Kyselinu zapojme i do prevence
Suchá, podrážděná a přecitlivělá pokožka se
bez hydratace neobejde. S aplikací kyseliny
hyaluronové lze začít už okolo 30. roku, kdy
působí především preventivně. Po nanesení
na pleť se výsledky dostaví velmi rychle. Kdo
chce vytěžit maximum, měl by ji používat pravidelně, aby se stav přechodně nezhoršoval.
Pravá ruka plastických chirurgů
Na kyselinu hyaluronovou spoléhají také plastičtí chirurgové. Ti s její pomocí nejčastěji odstraňují nerovnosti v tkáních nebo vyhlazují
hluboké mimické vrásky. Ukazuje se, že třeba
v kombinaci s botulotoxinem pomůže při výplni a modelaci rtů.

Vyniká jednou naprosto mimořádnou vlastností, a tou je její schopnost vázat vodu. Pro
lepší představu, jedna jediná molekula kyseliny hyaluronové k sobě umí připoutat zhruba 250 molekul vody. Je to nepředstavitelné
množství, které nemá jinde v přírodě obdobu.
Nebo o tom aspoň takto hovoří vědecké studie. V kombinaci s elastinem a kolagenem se
tato kyselina stará o to, aby naše kůže byla
pružná a neztrácela elasticitu.
Hraje prim v kosmetickém průmyslu
Kyselina hyaluronová je nepostradatelná
v péči o vysušenou, dehydrovanou pleť. Proto
si ji oblíbili zejména odborníci v kosmetickém
průmyslu.
Tuto přírodní látku si můžeme zjednodušeně
představit jako neviditelný, dokonalý magnet,
který přitahuje vodu, a zadržuje ji tak dlouho,
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dokud ji pokožka postupně nevstřebá. Kvůli
unikátní schopnosti vázat vodu se přidává i do
očních kapek, bojujících s takzvaným „suchým
okem“.
Suchá pokožka nikomu nesluší
Na suché, matné kůži snadno vznikají nevzhledné šupinky, pokožka ztrácí lesk a je
mnohem náchylnější k tvorbě jemných, drobných vrásek. Když k tomu přičteme vliv gravitace spolu s úbytkem elastinu a kolagenu, nemůžeme se divit, že nám lidé hádají vyšší věk.
Dokud kyselina hyaluronová plní své úkoly
a máme jí dostatek, ani o ní nevíme. Horší je,
když se s přibývajícím věkem začíná vytrácet.
Pak se objevují první potíže a často je to právě
naše pleť, kde si jich všimneme jako prvních.
Naštěstí se kyselina hyaluronová dá relativně
snadno připravit a dodat tělu zpět.

Chrání oči, zjemňuje hluboké jizvy
Kyselina hyaluronová pomáhá nejenom ženám a mužům, kteří chtějí vypadat mladší, ale
i lidem po úrazech nebo těžkých operacích.
Pacientům se starými, hlubokými jizvami svitla
naděje, že se jejich stav zlepší. Tato kyselina
se také využívá v oční medicíně, neboť chrání
jemnou oční tkáň před případným poškozením během operačních zákroků.
Opečovává klouby
Kyselinu hyaluronovou najdeme ve vlasech,
v pojivové tkáni a v očním sklivci. A samozřejmě v kloubech, kde zmírňuje bolestivé tření
a chrání je před opotřebením. Současně tlumí
nejrůznější nárazy při sportu a běžném pohybu, což si vůbec neuvědomujeme.
Tato přírodní, sofistikovaná látka se nachází
v naší mezibuněčné hmotě a z vědeckého hlediska jde o lineární polysacharid s poměrně
složitým chemickým vzorcem. My, laici, v ní
ale především vidíme vynikajícího pomocníka
v pravidelné péči o pleť. Doufejme, že nás kyselina hyaluronová díky jedinečným vlastnostem
v budoucnu ještě mile a příjemně překvapí.

NOVINKA
KOMPLEX

AHA

KYSELIN

SÉRUM

S KYSELINOU
HYALURONOVOU

HYALURON-FILLER NOČNÍ OBNOVUJÍCÍ & VYPLŇUJÍCÍ SÉRUM

OBNOVUJE KOŽNÍ BUŇKY & VYPLŇUJE VRÁSKY
Kombinuje 2 účinná řešení pro večerní aplikaci podporující obnovu kožních buněk a vyplnění vrásek.
96 % testujících žen potvrzuje zlepšení struktury pleti, 89 % potvrzuje vyplnění vrásek.*
Eucerin® – Medicínská péče pro krásnou pleť.

* GfK, zaslepená uživatelská studie na 150 ženách, výsledky po pravidelném používání výrobku po dobu čtyř týdnů.

ANALERGIN
Pro zmírnění nosních a očních příznaků sezónní
a celoroční alergické rýmy a příznaků chronické
kopřivky.
www.analergin.cz
Před použitím si pozorně přečtěte příbalovou informaci. Lék k vnitřnímu užití,
obsahuje cetirizini dihydrochloridum 10mg. Přípravek pro dospělé a děti od 6 let,
10 a 30 tabletové balení je volně prodejné.
CZ/ANA/19/0002

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz

