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Milí čtenáři,
nová grafika a uspořádání tohoto časopisu je pro vás 
jistě milým překvapením. V dnešní době informačního 
nadbytku je někdy obtížné vybírat. Vždyť jenom pod 
heslem „lékárna“ se vám na internetu objeví téměř tři 
milióny odkazů. Jsem rád, že tento časopis se ve svých 
informacích nadále drží historické zásady starověké 
medicíny „lékař léčí – příroda uzdravuje“. 
Jak se vlastně rodí nový lék, prostředek, kterým má být 
člověku navráceno zdraví nebo dokonce zachráněn 
život? Základním poznatkem nauky o lécích je 
skutečnost, že ty nejcennější léky, které má dnešní 
medicína k dispozici, byly vlastně objeveny velmi, velmi 
dávno. Často jejich historie sahá až k dlouholetým 
lidským primitivním zkušenostem a moderní lékařství 
se o ně vlastně zasloužilo jenom tím, že je vyrobilo 
v čisté formě a jejich použití přesně určilo.
Už staré báby kořenářky dobře věděly, že odvar 
z náprstníku pomáhá proti vodnatelnosti, ale teprve 
lékař jménem Whittering zjistil, že je to způsobeno 
podporou srdeční činnosti. Výrobcům trvanlivých sýrů 
a šunek bylo už od pradávna známo, že potravina, 
která zplesniví, už dále nehnije, ale teprve Alexander 
Fleming zjistil, že penicilin ničí bakterie. A zhoubná 
chudokrevnost byla ještě za dob mého dědečka 
opravdu zhoubná, než Minot a Murphy použili k jejímu 
léčení syrová játra.
Informace o lécích jsou dnes vyhledávanější 
než zprávy o globálním oteplování, problémech 
s výchovou dětí nebo exotických kuchařkách. A dobře 
informovaný člověk má dobře nastartováno k tomu, 
aby byl také člověkem zdravým. Podle Světové 
zdravotnické organizace je zdraví stav dokonalého 
tělesného a duševního blaha. Pak už mi tedy nezbývá 
nic jiného než čtenářům toto zdraví přát. 

Osobnost:
Šárka Kašpárková, mistryně světa ve trojskoku 2

Rada o pomoc:
Nenechte se v zimě porazit nemocemi 3

Věda a výzkum:
Dysfunkce dolních cest močových? Zdraví prostaty? 4

Mýty a omyly:
Veliké zdravotní mýty – pravda nebo lež? 6

Aktuální téma:
5 tajemství krásnějších rukou 8

Pro chytré hlavičky 10

Žít a užít:
Vitalita seniorů 11

Poradna pro maminky:
Můžeme stravou prohřát dětský organismus? 12

Rostliny léčí:
Tajemství Švédských kapek 14

Vaříme s Lenkou Požárovou:
Banánové šílenství 15

Kvalita z lékárny:
Hroznový cukr – palivo pro nervy a svaly 16
Hvězda mezi minerály 17

Bio:
Bio jako životní styl 19

Zábava pro dospělé 20

Editorial

3

15

8
6

12

16

„Je ztracený každý den našeho života,
kdy jsme se nezasmáli.“

Motto Lékárny 1/2011:

MUDr. Radim Uzel  

Sebastian Roch Chamfort
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Kdy jste začala s atletikou?
S atletikou jsem začínala v 5. třídě na ZŠ 
M. Kudeříkové v Havířově. O dva roky dříve 
jsem ještě hrála basketbal, ale atletika mě 
zlákala. Měli jsme výborné učitele tělocviku, 
kteří nám dali výborné sportovní základy 
všestrannosti.

Proč jste se rozhodla vyměnit skok 
do výšky za trojskok?
I když mi výška nešla vůbec špatně, 
můj osobní rekord je 195 cm, měla jsem 
nevyrovnanou výkonnost. Ženský trojskok 
je poměrně mladá disciplína, která je na 
oficiálních soutěžích od roku 1992.  Jednou 
jsme šli během tréninku na skokanský test 
a já jsem skočila daleko. Trenér navrhl, 
abych si zkusila trojskok. Hned první rok se 
mi podařilo skočit 14 m a tento výkon jsem 
skočila bez jakéhokoli speciálního tréninku. 
Chvíli jsem se snažila obě disciplíny 
kombinovat, ale u trojskoku jsem vycítila, 
že je pro mě tou pravou disciplínou.

Jaký je to pocit být nejlepší na světě?
Je to nepopsatelné. Přála bych to zažít 
všem sportovcům. V první chvíli to člověku 
ani nedochází, ale když stojíte na stupních 
vítězů a hrají Vám hymnu, tak Vám to 
dojde.

Osobnost

Profil Šárky Kašpárkové

	 narodila	se	20.	května	1971	v	Karviné
 vystudovala Pedagogickou fakultu 
	 MU	v	Brně
	 v	roce	1989	získala	jako	juniorka
	 bronz	na	evropském	šampionátu
	 ve	skoku	do	výšky
	 startovala	na	OH	v	Barceloně	v	roce
	 1992	(skok	do	výšky)
	 v	roce	1996	získala	bronz	na
	 olympijských	hrách	v	Atlantě	v	trojskoku

	 v	roce	1997	získala	v	Aténách	titul
	 mistryně	světa	v	trojskoku
	 výkonem	15,20	metrů,	což	je	národní 
	 rekord,	je	7.	ženou	světa	v	historických
	 trojskokanských	tabulkách
	 v	roce	2005	obsadila	na	halovém
	 evropském	šampionátu	4.	místo	
	 v	roce	2006	oficiálně	ukončila
	 svou	profesionální	kariéru	sportovkyně

Jak se sportovci starají o své zdraví? 
Užívají také vitaminy?
Každý sportovec ví, že o své tělo musí  
dokonale pečovat. Ať už dodáváním potra-
vinových doplňků pro sportovce nebo for-
mou regenerace – masáž, sauna, podvodní 
masáž, elektroléčba apod. 

Věnujete se i nyní, po ukončení kariéry, 
nějakému sportu aktivně?
Věnuji se sportu, u kterého jsem začala – 
basketbalu. Byl to můj sen hrát basketbal, 
až skončím s atletikou. Hraji krajský přebor 
za Teslu Brno. Máme tam výbornou partu 
holek, takže se na každý trénink i zápas moc 
těším. Ještě občas hraji tenis a badminton.

Poté co jste se rozhodla ukončit profe-
sionální dráhu, neměla jste obavy z „psy-
chického zestárnutí“?
Určitě ne, neustále se pohybuji v kolektivu 
sportovců a lidí, kterým je sport blízký. 
Pokud je člověk neustále aktivní, nejen 
sportem, ale jakoukoliv činností, která ho 
baví, nemá čas psychicky stárnout.

Máte teď vůbec čas sama na sebe? Jaké 
máte jiné koníčky?
Mám 9letou dceru, takže mi kromě výše 
uvedených aktivit už moc volného času 
nezbývá. Dceři se snažím maximálně 
věnovat. Na jiné koníčky budu mít čas, 
až dcera bude starší. 

Věnuje se aktivně nějakému sportu 
i Vaše dcera Terezka?
Terezka sportuje, hraje basketbal a tenis  
a snažíme se jí dát dobré atletické základy. 
Jinak je aktivní jako všechny děti jejího 
věku, lyžuje, plave, ráda si hraje se svými 
kamarády.

Je začátek roku, dala jste si pro letošek 
nějaké předsevzetí?
Já si žádná novoroční předsevzetí nedávám.

Jaké je Vaše životní krédo?
Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni 
chovali k Tobě.

redakce

mistryně světa ve trojskoku

Šárka Kašpárková
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Rada a pomoc

Nenechte se v zimě porazit nemocemi

Ing.	Petra	Bardoňová

Vánoce jsou sice úspěšně za námi, ale 
dovolená na horách na většinu z nás 
teprve čeká. Zima je pro lidský organismus 
náročným obdobím. V chladném počasí 
se zvyšuje riziko infekce, imunitní systém 
prochází zatěžkávací zkouškou a tělo 
se stává snadnou kořistí pro chřipku či 
nachlazení. Abyste si mohli naplno užívat 
sněhu, lyžování a pohody s rodinou, 
přinášíme vám pár tipů, jak s viry zatočit.

Myslete také na vaše děti
Děti jsou v zimním období více než kdy jindy vystaveny nástrahám 
vzniku nachlazení či chřipky. Nákaza se ve školním prostředí rychle 
šíří, proto je prevence u dětí ještě důležitější než u dospělých. Zatímco 
u dospělého člověka jsou obvyklá dvě nachlazení do roka, u malých 
dětí jich může být až dvanáct ročně. 
Náš tip:	Každé	 ráno	přibalte	dětem	s	sebou	do	aktovky	multivitaminové	
Dr.Theiss Multi-Vitamol pastilky,	které	díky	svému	složení	posilují	obrany-
schopnost	dětského	organismu.	Dopřejete		jim	tak	zdravé	mlsání.

Bojujte vůní proti nachlazení
Ucpaný nos nebo bolavý krk jsou neklamnými příznaky toho, že by 
člověk měl zůstat v posteli a vypořádat se s viry, které mu respirační 
onemocnění způsobily. Je všeobecně známo, že některé příjemně 
čerstvé silice mohou pomoci nalézt ztracený dech.

Náš tip:	Vyzkoušejte	Dr.Theiss Mucoplant Dětskou bylinnou koupel 
s panthenolem a vitaminem E,	která	obsahuje	mátový,	eukalyptový	
a	 kosodřevinový	 olej.	 Zmírňuje	 první	 příznaky	 nachlazení,	 posiluje	
imunitní	systém	a	je	vhodná	pro	celou	rodinu!

Zatočte s kašlem
V období častých nachlazení a zánětů horních cest dýchacích přijde 
vhod přírodní léčivý sirup. 

Náš tip: Na	 vlhký	 i	 suchý	 kašel	 je	 vhodný	 například	 Dr.Theiss 
Mucoplant Jitrocelový sirup Na dobrou noc	s	heřmánkem,	tymi-
ánem	a	meduňkou.

Vsaďte na sílu léčivých bylin
Echinacea neboli třapatka nachová je považována za stimulátor imunity 
a prostředek pro prevenci a léčbu virových onemocnění, zejména 
chřipky a rýmy. Tuto zázračnou bylinu si už v dávných dobách oblíbili 
šamani a lidoví léčitelé. Nevídaně posiluje náš imunitní systém, jehož 
včasná reakce na viry je právě v době epidemií nemocí rozhodující. 

Náš tip:	Naordinujte	si	Dr.Theiss Echinacea Forte kapky	a	skoncujte	
s	nachlazením	dříve,	než	naplno	propukne.

Chraňte tělo před viry
V zimním období prudce klesá přirozená dostupnost klíčových vitaminů 
a minerálů pro organismus. Proto jezte více ovoce a zeleniny a svůj 
jídelníček každý den obohaťte o zinek, hořčík, vitamin C a E. 

Náš tip:	Nedejte	nemocem	šanci	a	posilte	svůj	organismus	novinkou	na	
našem	trhu	–	Dr.Theiss Aktiv Immun Sirupem	s	výtažky	z	cistu	šedého 
(Cistus	Incanus),	zinkem,	medem	a	vitaminem	C.	Pokud	jej	navíc	smí-
cháte	s	minerální	vodou,	ve	chvilce	vykouzlíte	osvěžující	nápoj	pome-
rančové	chuti	s	vysoce	antioxidačním	účinkem.
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I stav vaší mysli hraje roli
Dlouhotrvající stres oslabuje aktivitu imunitního systému. Zkuste proto 
nechat své každodenní problémy v kanceláři a vyrazte načerpat energii 
do vašeho oblíbeného fitness centra, pobavit se s přáteli nebo jen tak 
do přírody. Vyčistíte si hlavu a dopřejete pak tělu klidný spánek.

Náš tip:	Udělejte	si	pohodu	a	připravte	si	ten	správný	životabudič	–
Dr.Theiss Schweden Bitter	smíchané	s	pomerančovou	šťávou.
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Věda a výzkum

Potrava má významný vliv na celkový zdravotní stav 
lidského organismu. Optimálním složením denní  
diety lze předcházet řadě chronických onemocně-
ní, na jejichž vzniku se podílí způsob našeho  živo-
ta, prostředí, ve kterém žijeme či vrozené rodové 
dispozice. některé látky v zelenině, ovoci, koření či  
v jiných potravinách ovlivňují hladinu cholesterolu  
a glukózy v krvi, snižují riziko kardiovaskulárních 
onemocnění, nahrazují úbytek estrogenních hor-
monů v menopauze, zpomalují průběh osteoporó-
zy, chrání střevní sliznici před toxiny vyvolávajícími  
zánět, zlepšují imunitní ochranu organismu, mají pří-
znivý účinek na průběh některých neurologických 
potíží a snižují riziko vzniku většiny nádorových one-
mocnění. Řada látek v potravě má ochranný účinek 
vůči toxickým látkám v životním prostředí a zlepšu-
je regeneraci organismu po namáhavých výkonech 
nebo v době rekonvalescence. Tyto látky označuje-
me jako nutraceutika a některé z nich jsou pro člo-
věka esenciální (nezbytné) jako například vitamin C,  
biogenní minerály a polynenasycené mastné kyseli-
ny. S nutraceutiky se setkáváme také v koncentrova-
né formě, a to v doplňcích stravy. V těchto příprav-
cích jsou často v kombinaci s extrakty některých 
léčivých rostlin. Známé jsou například přípravky  
obsahující jihoamerické plodiny maku (Lepidium  
meyenii) a jakon (Smallanthus sonchifolius) nebo 
omega-3 polynenasycené kyseliny ve směsi se sily-
marinem, extraktem ze semen ostropestřce marián-
ského (Silybum marianum).

Nemoci prostaty
S příznaky onemocnění dolních cest močových se setká v určitém 
věku každý. Patří mezi ně pocit neúplného vyprázdnění močového 
měchýře, únik malého množství moči bezprostředně po vymočení, 
přerušovaný proud moče, obtížné spuštění močení či nutnost 
tlačit při močení. U mužů jsou vyprazdňovací symptomy spojené  
buď s hyperaktivním močovým měchýřem nebo s benigním 
(nenádorovým) zvětšením prostaty. Zdravotním potížím s prostatou 
se v určitém věku nevyhne žádný muž. Mezi onemocnění prostaty 
patří její zánět (prostatitida), zvětšení (zbytnění) tkáně prostaty 
(benigní hyperplasie prostaty, BHP) a karcinom prostaty. Každé 
z těchto tří onemocnění má svůj specifický průběh, ale také,  
i když ne zcela jasnou, vzájemnou souvislost. Příčinou prostatitidy 
může být bakteriální infekce nebo zeslabení imunity organismu.  
Na morfologických změnách tkáně prostaty (BHP) se podílí několik 
faktorů jako např. proliferace prostatických fibroblastů, zpomalená 
apoptóza či nerovnováha mezi testosteronem a estrogeny. 
Zvětšování prostaty zpravidla doprovází problémy s močením 
a zhoršování kvality sexuálního života. Karcinom prostaty, který 
patří mezi nejčastější nádorová onemocnění mužské populace 
v Evropě a Severní Americe, vzniká postupně, a to změnami  
v regulačních mechanismech v buňkách prostaty. Zatímco BHP je 
diagnostikována u každého stárnoucího muže, karcinom prostaty 
postihuje pouze část populace. Současná medicína se snaží  
o co nejčasnější diagnózu tvorby nádoru v tkáni prostaty. Prvním 
varováním je zvyšující se hladina specifického antigenu prostaty 
(PSA) v krvi a výskyt intraepiteliáních neoplastických buněk (PIN) 
v bioptickém vzorku tkáně prostaty.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lze zpomalit biologické změny 
prostaty a předejít jejím onemocněním?
Ano. Jsou dva způsoby, které jsou účinné a závisí pouze  
na našem rozhodnutí. Tím prvním je změna životního stylu, 
druhým je úprava složení diety a její doplňování o látky, které 
mohou být, nebo jsou účinné na metabolické děje v prostatické 
tkáni. Řada látek v potravě má antiproliferativní účinky, moduluje 
buněčný cyklus, indukuje apoptózu, inhibuje angiogenezi  
a má antioxidační účinky. Mezi přírodní látky studované pro svůj 
prokazatelný pozitivní vliv na tkáň prostaty patří např. vitaminy B, 
D a E, lykopen, kurkumin, beta-sitosterol, isoflavony a omega-3 
polynenasycené mastné kyseliny, extrakty ze zeleného čaje, 
klikvy velkoplodé, slivoně africké, plodů palmy plazivé, semen 
tykve obecné a kořenů kopřivy, minerály zinek a selen. S většinou 
těchto látek se setkáváme v doplňcích stravy, které uvádí působení 
na funkce dolních cest močových a prostatu, i když současná 
medicína má zdrženlivý postoj k přírodním přípravkům. Urologové 
dávají přednost léčivům ze skupiny blokátorů alfa-andrenergního 
receptoru a inhibitorů 5-alfa-reduktázy. na základě mnoha 
klinických studií však nelze popřít příznivý účinek řady 
přírodních látek na prostatu a symptomy potíží dolních cest 
močových. Jejich příznivý vliv na zdraví prostaty a močení je 
často spojen s protizánětlivými a antiadherenčními účinky na epitel 
močových cest a s téměř žádnými vedlejšími účinky. Jejich užívání 
zpravidla vede ke zlepšení kvality života včetně sexuální funkce. 
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Dysfunkce dolních 
cest močových? 
Zdraví prostaty?
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Řada přípravků s chem
oprotektivním úč
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m

Klinické studie
V roce 2009 proběhly na Urologické klinice Fakultní nemocnice 
v Olomouci dvě pilotní dvojitě zaslepené a placebem kontrolo-
vané klinické zkoušky s přípravkem Dr.Theiss Silymarin se-
len. V první studii byl přípravek testován na zdravých mužích, 
ve druhé studii byl sledován účinek přípravku na skupině paci-
entů po radikální prostatektomii (odstranění prostaty z důvodu 
nádorového onemocnění). Cílem obou klinických studií bylo 
ověřit, jak působí na lidský organismus doplněk stravy, 
obsahující silymarin a selen, a zda nejsou s jeho 6-ti měsíčním 
užíváním spojeny nežádoucí účinky. První složka přípravku, 
silymarin, je komplexní směs polyfenolů ze semen ostropestřce 
mariánského (Si- lybum marianum), 
ve které  je hlav- ní komponentou 
silibinin, u kterého byl klinicky proká-
zán chemopre- ventivní (protiná-
dorový) účinek na prostatu. Druhou 
složkou je selen, který má ochranný 
účinek na DNA vůči oxidačnímu 
poškození. Obsa- hové komponenty 
silymarinu navíc chrání játra před 
toxickými látkami a snižují absorpci 
cholesterolu z trá- vicího ústrojí do 
organismu. Veli- kost denní dávky 
silymarinu (570 mg) a selenu (240 
μg Se v selenizo- vaných pivovar-
ských kvasnicích) byla zvolena na 
základě  již publikovaných experimentů. Výsledky první studie 
prokázaly, že kombinace silymarinu a selenu je vhodná pro muže 
jako primární prevence upravující začínající příznaky mikčních 
potíží. U dobrovolníků užívajících 6 měsíců doplněk stravy 
Dr. Theiss Silymarin selen se statisticky významně zlepši-
ly dynamické parametry močení, snížilo se bodové skóre  
vyhodnocující potíže s močením, došlo k poklesu hodnoty 
PSA a ke zvýšení hladiny selenu v krvi.  Ve druhé studii u dob-
rovolníků v experimentální skupině, hodnoceno podle mezinárod-
ního dotazníku IPSS, došlo k výraznému zlepšení kvality jejich 
života. V obou studiích se potvrdil již námi dříve prokázaný účinek 
silymarinu na metabolismus tuků. V experimentálních skupinách 
došlo ke snížení celkové hladiny cholesterolu v krvi. 

Závěry klinických studií
Jaké lze z obou klinických studií udělat závěry pro muže, který 
se rozhodne doplněk stravy obsahující kombinaci silymarinu 
se selenem užívat? Dr.Theiss Silymarin selen je vhodný pro 
primární prevenci. Zmenšení nebo odstranění mikčních potíží, 
upravení hodnoty selenu v krvi na fyziologickou hladinu  
a stabilizující vliv na hodnotu PSA je pro muže ve věku vyšším 
než 40 let dostatečnou motivací. Pro pacienty po radikální 
prostatektomii může být kombinace silymarinu se selenem 
zajímavá pro své chemoprotektivní účinky a příznivý vliv  
na lipidový metabolismus. Po celou dobu obou klinických 
studií nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky. 

Aleš	Vidlář1,	Jaroslava	Urbaníková2,	Vilím	Šimánek3

1Urologická	klinika	Fakultní	nemocnice	Olomouc
2Lékárna	Fakultní	nemocnice	Olomouc

3Ústav	lékařské	chemie	a	biochemie,	
	Lékařská	fakulta	Univerzity	Palackého	v	Olomouci
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Kdo sportuje, 
ubývá rychleji na váze.
Bohužel to není pravda. Aby organismus spálil kilogram tuku, musel 
by člověk být tělesně aktivní po dobu 30 hodin.
Pouze sportem nelze snížit tělesnou hmotnost. Sport je zdravý, 
všeobecně doporučovaný a podporuje každou dietu. Hmotnost a BMI 
index reagují na sport velmi zajímavě. Když vlivem sportu přibude 
svalové hmoty, hodnoty obou ukazatelů stoupají. Trénovaný muž 
může mít tedy hodnoty BMI indexu v oblasti nadváhy. 

Stres vede k infarktu srdce.
To platí tak napůl, záleží na typu stresu.
Studie ukazují, že lidé, kteří mají málo prostoru pro své vlastní 
rozhodování, umírají dříve. Manažerský typ, který sice – počítáno 
na hodiny – mnohem více pracuje, ale pokud smí tvořit, určovat  
a rozhodovat, dožívá se vyššího věku. Dalším faktorem je schopnost 
zvládat stres a správně se uvolnit raději lehkým sportem než večerním 
posezením u piva. Stále častěji experti dělí stres na pozitivní  
a negativní. Tento faktor často nemá nic společného s prací. Ztráta 
blízké osoby, samota, rozchod mohou být vážnými stresory stejně jako 
hluk, který mnohé z nás neustále obklopuje.

Kdo málo jí, žije déle.
Hromadí se důkazy o tom, že tato souvislost existuje.
V září roku 2007 uveřejnil renomovaný odborný časopis Cell tato  
zajímavá tvrzení: „Pokud lidská buňka dostane méně potravy, aktivují 
se dva geny ze třídy sirtuinů. Buňka a její vlastní elektrárna získají  
v tomto procesu energii. Buňka stárne pomaleji.“ Vědci Harvardské 
univerzity chtějí na podkladech tohoto objevu vyvinout lék proti stárnu-
tí. Mnozí experti doporučují pravidelně nevečeřet.

Hluk velkoměsta ruší, 
ale není žádným vážným ohrožením zdraví.
Těžký omyl. Mnozí lidé podceňují hluk a jeho chorobný vliv. 
Opakované studie dávají důvod ke starostem. Při permanentním 
zatížení od 65 decibelů v průběhu dne a 55 decibelů v noci, což je hluk 
vznikající v normálně se bavící společnosti, hrozí zdravotní následky. 
Ještě předtím, než začne trpět sluch, je stresováno celé lidské tělo. 
Studie provedená na občanech žijících v blízkosti frankfurtského letiště 
prokazuje, že vystavování se hluku 50 decibelů statisticky významně 
zvyšuje krevní tlak. V Berlíně vědci zjistili, že riziko srdečního infarktu 
stoupá s hlukem. Hluk na pracovišti je řazen jako infarktové riziko č. 2 
hned za kouřením. Deprese, astma, cukrovka a migrény jsou rovněž 
uváděny jako možné důsledky působení hluku.

	RNDr.	Eva	Holubová

Mýty a omyly

LEŽ

PRA
VDA

LEŽ

PRA
VDA

Veliké zdravotní mýty
- pravda nebo lež?

LEŽ

LEŽ
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Aktuální téma

5 tajemství
krásnějších rukou

Dobré rady pro lepší péči, mladší vzhled a dobrý pocit

LéKáRnA
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1. Péče
Místo normálních mýdel používejme mýdla jemně působící  
s mandlovým, olivovým olejem a karité máslem. Po každém mytí 
krémujme ruce i nehty. Nezapomeňme na oblast nehtového lůžka. 
Přípravky s obsahem urey jsou vhodné pro pokožku s nízkým 
obsahem vlhkosti. Chybí-li pokožce tuk, pak jsou vhodné přípravky 
s obsahem za studena lisovaných rostlinných olejů. Podrážděnou 
pokožku zklidní alantoin, panthenol a mléčné proteiny. 

2. Ochrana
Ruce potřebují speciální ochranu při práci v domácnosti nebo na 
zahradě. Činnosti, které ruce zatěžují, si žádají pracovní rukavice. 
Důležité je nevystavovat ruce účinku příliš horké nebo studené 
vody a silně účinných čisticích prostředků. Ruce nesnášejí mnoho 
slunečního záření, UV paprsky způsobují vznik pigmentačních skvrn 
a vrásek. V létě používejme krém na ruce s UVA i UVB filtrem.

3. Krášlení
Lak nehtům neškodí, ale může je zabarvit. Proto je důležité jako 
první nanést podkladový lak. Odlakovače na bázi acetonu vysušují 
nehet, volte proto raději olejové.

4. Mladistvý vzhled
Podle vzhledu rukou se dá dobře určit věk člověka. Ruce také 
prozrazují naše hříchy, jako je nadmíra pobytu na slunci bez 
ochrany. UV paprsky jsou zodpovědné za vznik pigmentačních 
skvrn. Jsou-li relativně mladé, dají se vybělit působením speciálních 
krémů, ale je třeba obrnit se trpělivostí. Efekty se často dostaví až 
po několikatýdenním používaní. Trvalé odstranění pigmentačních 
skvrn je možné pouze působením laseru v ordinaci kožního lékaře. 

5. Hýčkání a rozmazlování
Profesionální ošetření rukou a nehtů je zárukou pěstěného vzhledu. 
Doma lze tohoto efektu rovněž docílit, pokud budete dbát těchto 
rad: nehty raději pilujeme než stříháme, a to nejlépe skleněným 
pilníkem vždy pouze v jednom směru. Kůžičku u nehtového lůžka 
nikdy nestříháme, pouze zatlačujeme. Lámavým nehtům pomůže 
kúra se speciálním lakem s obsahem chitinu. Je dobré používat 
na ruce peeling? V tomto nejsou experti jednotní. Odstraní se 
tak sice odumřelé kožní buňky, ale zároveň se ruce stávají ještě 
citlivějšími. 

RNDr.	Eva	Holubová

Olivovo-mandlový balzám na ruce
Olivový balzám na ruce
Vitalfrisch Olivový noční krém 
na ruce s koenzymem Q10
Skin in Balance Dermatologický krém 
na ruce

Kosmetická řada Doliva nabízí hned 
několik krémů na ruce. Vyberte si!

V průběhu dne plní naše ruce 
různorodé úkoly. Používáme je 
ke hmatání a sahání a nutíme 
je konat práce nejrůznějšího 
druhu. Pokusili jste se někdy 
spočítat, kolikrát za den si 
        ruce, přičemž je vysta- 
vujete působení vody a mýdla?

S tenkou pokožkou jsou naše ruce lehce zranitelné a neustále 
vystavené stresu. Musí snášet teplo i zimu, suchý vzduch, 
špínu i slunce a samotné mytí jim odebírá vlhkost i tuk. Pokožka 
hřbetu dlaně je extrémně tenká, obsahuje málo mazových žláz 
a v podkoží se nenachází tuková tkáň. S přibývajícím věkem 
se ztenčuje, a proto se stávají cévy lépe zřetelnějšími. Ruce 
jsou velmi citlivé a mají sklon k tvorbě vrásek a vysušování.  
U mnohých se po 40. roce života objevují stařecké skvrny.

V mezilidských vztazích plní naše ruce důležitou a často 
rozhodující funkci. V evropské kultuře je ruka tou částí 
těla, kterou zdravíme ostatní. Při pozdravu si přece 
podáváme ruce. Ještě dnes je stisk rukou při mnohých 
jednáních a smlouvách potvrzením jejich platnosti. Je 
velmi nepříjemné mít zanedbané, drsné a nepěstěné ruce, 
které náš protějšek nejen vidí, ale také pocítí při podání 
ruky. A jak je to s pohlazením a něžnostmi? Děti jsou 
mnohdy surově pravdivé: „Mami, ty drápeš.“

Aktuální téma
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www.doliva.cz
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Milé děti,
letos jsme pro vás připravili 
v každém čísle 
Lékárny celou stránku 
plnou zábavy, hlavolamů, 

her a soutěží. 

Pojďte si hrát...

Řešení zasílejte na korespondenčních lístcích 
do 15. 3. 2011 na adresu:

naturprodukt CZ spol. s r.o.
SOUTĚŽ
Mládežnická 9, 736 01 Havířov

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

Řešení: 
1. úkol: holčička	s	čelenkou:	obrázek	na	složce,	holčička	v	růžovém	tričku:	oranžová	gu-
mička,	3	culíky,	kluk	v	pruhovaném	svetru:	chybí	batoh,	kluk	v	modrém	tričku:	žlutá	složka
2. úkol:	lev	-	klec	se	zámkem,	papoušek	-	klec	s	bidýlkem,	ryba	-	akvárium,	pes	-	bouda,	
hlemýžď	-	ulita,	kočka	-	koš

1. Najdi 5 rozdílů.

2. Kam dáte zvířátka spát?

Soutěž o 20 balíčků 
Dr. Theiss Multi-Vitamol 

…ANDULE
KAPU…
JA…
….ADINA
….ŇKA

HL…VKA
PAMPE…..
TULI…
…..SIL

Doplňte názvy obrázků místo teček. 
Výsledkem jsou názvy rostlin nebo stromů. 

Pro chytré hlavičkyLéKáRnA
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Žít a užít

Vitalitu seniorů lze ovlivnit. Pravidla zahrnují pět základních 
oblastí, a to:
 

1. Životní styl
Životním stylem ve věku seniorů je myšlena spíše jejich podpora, 
péče a přátelská atmosféra v prostředí, kde se nacházejí.

2. Fyzická aktivita 
Fyzická aktivita je vzhledem k další tělesné komorbiditě – 
nemocem kloubů, ischemickým chorobám a plicním onemocněním 
problematická. S fyzickým útlumem se kruh chátrání, a to  
i duševního, uzavírá. 

3. Psychická aktivita 
Psychická aktivita zahrnuje relativně snadné a logické postupy, 
které jsou snadno přehlíženy. Dodržování pravidelného denního 
režimu, vyvarování se pasivnímu sledování TV a podpora četby, 
mentální aktivity (jako luštění křížovek, šachy) a sociálního života 
(spolky, kluby). Velmi pozitivně se zde odráží nové technologie – 
internet, skype apod., které překvapivě ovládají i senioři starších 
věkových skupin. 

4. Optimalizace senzorických funkcí 
Senzorická deprivace zraku, sluchu, ale i vnímání vede k celé řadě 
nedorozumění a komplikací v běžném osobním životě, což může 
být vysvětlováno jako poruchy chování nebo dokonce demence.

5. Péče o výživu 
Výživa je často zanedbávána. Senioři sami často nejsou schopni 
dodržet správné stravovací návyky a zajistit si optimální složení 
potravy. Buď ztrácejí aktivní tělesnou hmotu, nebo se naopak 
přejídají. Odbývají se v pestrosti stravy i v jejím vhodném 
složení. Obzvláště ve vyšším věku je vhodné doplnit potravu  
o multivitaminové přípravky či látky podporující mozkovou činnost. 

Stárnutí se zachovalou aktivitou a v plné duševní i fyzické 
kondici není samozřejmostí, ale jistě lze ho pozitivně ovlivnit. 
Jednoduše to vystihuje rčení „veselá mysl je půl zdraví“, takže 
i předsudky stran vyhledání pomoci u odborníků mentálního 
zdraví (psychologové, psychiatři) jsou stejně neopodstatněné 
jako ageismus.

MUDr.	Petra	Koziarová
psychiatr

Vitalita
seniorů
S rostoucí délkou života v západní civilizaci je nutné 
se více věnovat problematice vitality v seniorském 
věku. Vznikem kultu mládí vzniká i opačný extrém 
– ageismus. Pojem je odvozen od anglického slova 
age = věk, stáří. Ageismus je tedy společenský 
předsudek vůči stáří. 
Obecně s věkem klesá vitalita a energie. Dochází  
k celkovému zpomalení psychomotorického tempa, 
energii proto šetří senioři systematičností, plánováním 
a důsledností. Za typické jsou považovány poruchy 
paměti. Věk sám o sobě není poruchou a takzvaná 
benigní stařecká zapomnětlivost také není chorobou. 
Charakterizuje ji zpomalené tempo myšlení a zpomalené 
vybavování. S věkem se rychleji ztrácí novopaměť oproti 
staropaměti, starší informace jsou hlouběji vštípeny, 
takže senioři si často nemůžou vzpomenout na jméno 
kamaráda, se kterým právě hovoří, i když zařadit ho 
do souvisejících dějů dávno minulých dokážou. Méně 
známým faktem je, že ve stáří mají lidé větší zájem  
o všeobecnou informovanost a rozhled. Vzrůstá smysl 
pro detail a stoupá také schopnost integrovat informace 
se zkušeností, což vede ke komplexnosti. 
Stále více lidí překračuje v rozvinutých zemích práh  
70 let a stále více z nich bude trávit v období stáří 
poměrně velkou část života. Ideální stáří v relativním 
tělesném zdraví a při zachování duševní svěžesti je 
otázkou nejen genů, ale i životního stylu a péče o sebe.

„Stáří se nevysmívej – vždyť k němu směřuješ“ 
(napsal Menandros z Athén již 300 let př. n. l.) 

Z psychologického hlediska 

rozlišujeme dle věku:  

60–74 let

počínající stáří = mladí senioři 

75–89 l
et

vlastní stáří – senium = staří senioři, 

90 let a v
íce

dlouhověkost = velmi staří senioři

LéKáRnA
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Poradna pro maminky

Extrémy jako zmrzlina a ledové nápoje 
k zimě nepatří. Někdy si však děti rády 
smlsnou i na upadlém rampouchu. Říkáme 
si, že zdravý organismus si přirozeně 
řekne, co potřebuje. Ale není to jen naše 
alibi?

 Výživové směry
Řada výživových směrů se shoduje na názoru, že  
by strava v zimním období měla být založena na 
teplé kuchyni s větší tolerancí bílkovin i živočišného  
původu, tj. masa. Nemluvě o luštěninách, a to nejen  
pro ty, kteří masu neholdují.
Vaříme omáčky, pečeme, fritujeme a také vše upra-
vujeme tepelně déle a pod tlakem (např. v tlakovém 
hrnci). Organismus si vytváří zásoby, které pak může 
využít i v období nemoci. Nenuťme proto nemocné 
dítko s teplotami do jídla, pokud ho odmítá. Nabíd-
něme mu jen zeleninový či masový vývar anebo rýži 
s dušenou mrkví či jablkem a teplou, převařenou  
či odstátou vodu.
Velmi vhodné jsou pro děti sladké i slané obilninové 
kaše. Můžeme střídat ovesné, jáhlové i pohankové 
kaše připravované jen ve vodě či v ovesném nebo 
mandlovém mléce. Sladíme medem, sladem nebo 
javorovým sirupem. Kořeníme skořicí a přidáváme 
nejrůznější semínka a ořechy. Kuba, ječné kroupy  
s hrachem a houbami, to jsou další tipy na jednoduché 
a zdravé jídlo pro děti i dospělé. Stejně jako oblíbená 
polévka kulajda, kterou můžeme na závěr dochutit 
slaně kyselým umeoctem ze švestiček umeboshi. 
Ten má výrazné léčivé účinky a hodí se k posilování 
imunity a trénování těla proti opakujícím se nákazám.

 Polévkami proti nachlazení
Polévky vaříme na husto s množstvím zeleniny, 
obilovin a luštěnin. Zejména fazole azuki posí-
lí ledviny a pomohou zklidnit naše malá zlobidla.  
Na doplnění minerálů a snižování kyselinotvornosti  
v těle přidáváme do polévek mořské řasy.
Chceme-li posílit dětský organismus po nemoci ane-
bo se naopak vyhnout nachlazení, které už sužuje 
okolí, připravme výbornou polévku z celého kapra, 
kořenové zeleniny a lístečků bančo čaje. 

 Více zeleniny?
Kořenová zelenina je na zimním talíři vždy vítaná. 
Využijme i listovou zeleninu ze zimní zahrádky 
(např. špenát, kadeřávek, růžičkovou kapustu, 
pór, polníček kozlíček, petrželovou i cibulovou 
nať). Nezapomínejme na kvašenou zeleninu třeba  
v podobě kyselého zelí. Mléčné kvašení prospívá 
mikroflóře ve střevech a posiluje imunitní systém. 
Děti budou méně unavené a naopak se jim upraví 
noční spánek. 
Naklíčená vojtěška a řeřicha jsou vhodným doplňkem 
stravy v průběhu celého zimního období a předjaří. 
Smutky a občasná rozladění našich malých ratolestí 
tak dostanou zabrat.

 Horkokrevné dítko?
Pokud jsou ale dítka příliš horkokrevná i v zimě, raději 
jim servírujme čaje šípkové, mátové, meduňkové, 

slézové, ibiškové nebo míchané zelené čaje  
s echinaceou. Tato sympatická rostlinka pomáhá 
posílit obranný systém a vyburcovat ho k aktivnímu 
boji s nejrůznějšími mikroorganismy. 

 Jak zažehnat opakovaná 
 nachlazení a záněty u dětí?
Preventivně i léčebně při nachlazení či závažnějších 
zánětech v těle podáváme dětem Dr. Theiss 
Echinacea forte kapky, které mají silnější účinky 
než pouhý nálev v podobě čaje.
Pro léčbu zánětů dýchacích cest je dnes na trhu řada 
přípravků. Účinnými se stávají, umíme-li je vhodně 
použít. Dr. Theiss Šalvějové pastilky se jako 
léčivé bonbóny užívají při zarudnutí v krku a suchém 
dráždivém kašli. Jsou vhodnou volbou, nemáme-
li možnost si uvařit šalvějový čaj s medem. Med 
podporuje tvorbu hlenu a zvlhčuje sliznice. 

 Zázračná síla koření
Neduživé dítko s nudlí u nosu, pobledlé, zimomřivé 
a s bíle povleklým jazykem šalvějovými sladkostmi 
krmit nebudeme. Nabídneme mu raději k prohřátí 
těla zázvorové pamlsky a bylinkové čaje z  tymiánu, 
skořice, lékořice, fenyklu, hořčice, majoránky, 
oregána či bazalky. Zázvorový prohřívající čaj 
může dětem také zachutnat. Přidejme med a citron 
nebo povařme kousky zázvoru spolu se skořicí  
či badyánem, kardamomem a koriandrem.

 Jak na pomočování?
Pokud v zimě děti více trpí pomočováním anebo 
unikáním moči, pravděpodobně mají oslabenou tzv. 
„jangovou energii ledvin“. Obohaťme dětský jídel-
níček o černý sezam, jedlé kaštany, mořské ryby,  
garnáty, praženou rýži, vařenou mrkev, červenou 
řepu, česnek a cibuli.
Jako dítě jsem milovala chléb s máslem a hořčicí. 
Pálivá chuť hořčice i její tepelný účinek vyrovná-
vají nadbytek tzv. „jinové energie“ v těle spojený  
s nadužíváním mléčných a sladkých jídel. Ta bychom 
v období zimy i nadcházejícího jara neměli dětem 
příliš nabízet.
Před příchodem chladného počasí se zejména 
maminky musí obrnit trpělivostí a silnou vůlí.  
Mimochodem i o ní rozhoduje stav našich ledvin. 
Děti hravěji překonají nemoci, budeme-li odvážné  
a silné a dopřejeme-li jim jen tak se vyležet. Třeba  
i se zábaly při horečkách a s bylinami.

 Trénujte imunitu
Pomocníkem pro trénink imunity u dětí může být 
přípravek Dr. Theiss Aktiv Immun Sirup. Výtažek 
z divoce rostoucí aromatické růže Cistus incanus 
vyskytující se ve Středomoří pomáhá v boji proti 
virům, bakteriím i plísním. Účinné polyfenoly v něm 
obsažené brání pronikání virů do buněk a odvádí  
z těla jedovaté látky.

Co se ovšem vždy vyplatí, je prevence. 
Proto nespoléhejme jen na vnější pomoc,  
ale učme i naše děti orientovat se  
v základech zdravého stravování.

LéKáRnA
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Poradna pro maminky

V zimním období příroda odpočívá. Také funkce v lidském těle 
se zklidňují a zpomalují. Podle tradiční čínské medicíny vrcholí 
vláda ledvin, které jsou nepostradatelné pro správnou funkci 
tělesného i psychického zdraví. Jejich nedostatečná funkce 
souvisí s opakovanými nemocemi dětí, oslabenou imunitou  
i alergiemi. V zimě je nutné dávat pozor zejména na prochla-
zení, proto úzkostlivě kontrolujeme děti, jsou-li teple oblečeny. 
Nezapomínejme ovšem i na jejich „vnitřní zateplení“.

Můžeme stravou 

prohřát dětský organismus? 

Co tedy servírovat na talíř v zimě?

MUDr. Alexandra Fiedlerová
lékařka	celostní	medicíny

LéKáRnA
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Rostliny léčí

Základy Švédských kapek položil v  
16. století 11 vybranými bylinami švýcarský 
lékař Phillipus Paracelsus. Jedná se o by-
liny, které za sebou mají tisíciletou tradici 
použití a jsou zmiňovány již ve středově-
kých spisech. Švédské kapky harmonizují 
činnost trávicího traktu, zvyšují vylučování 
žaludečních šťáv a žluči. Rovněž pomá-
hají udržovat správnou činnost střev. Tím 
se zlepšuje proces trávení a doplňuje se  
hladina enzymů potřebná pro trávení. Zde vám 
představujeme 5 nejvýznamnějších bylin…

redakce

Kozlík lékařský 
(Valeriana	officinalis)

Tato léčivá bylina je v tradiční me-
dicíně používaná při nespavos-
ti a poruchách spánku různého  
původu, také při křečích, epilep-
sii, bolestech kloubů, zánětlivých 
onemocněních, stavech spoje-
ných s úzkostí nebo bolestech 
hlavy. Dále je kozlík doporučován  
při menstruačních a menopauzál-
ních obtížích.

Hořec 
(Gentiana	radix)

Je vhodný při ztrátě chuti a na-
dýmání, stimuluje sekreci žluči  
a žaludečních šťáv. Je užíván také 
při zvýšené teplotě, hypertenzi  
a jako spasmolytikum (látka půso-
bící proti křečím). Skořice 

(Cinnamomum)

Pomáhá při nechutenství a zažívacích obtížích. 
Kůra skořicovníku zvyšuje žaludeční sekreci  
a v odborné literatuře je také široce diskutována 
jako antidiabetikum. V experimentech bylo kromě 
uvedených vlastností popsáno i zlepšení imunitní 
odpovědi, antiulcerózní účinek a zvýšení motility 
(pohyblivosti) v trávicím traktu. 

Aloe 
(Aloe	Barbadensis)

Aloe je obvykle využí-
vána pro obsah antra-
noidů jako projímavý 
prostředek při zácpě.

Obrázky	a	texty	jsou	čerpány	z	knihy	
Lečivé rostliny v současné medicíně 
(aneb	co	Mathioli	ještě	nevěděl)	
Prof.RNDr.Luďka Jahodáře, CSc.,
vedoucího	katedry	Farmaceutické	
fakulty	Univerzity	Karlovy	v	Hradci	Králové	

Šafrán 
(Crocus	sativa)

Je využíván především jako oranžově červené barvivo  
a ochucovadlo potravin. V tradiční medicíně různých národů se 
používá při astmatu, nespavosti, nádorových onemocněních, 
ateroskleróze, kašli a plynatosti. Šafrán je také doporučován  
při depresích, bolestech různého původu, nechutenství, menstruaci 
provázené bolestmi, předčasné ejakulaci i jako afrodiziakum. 
Používá se i zevně při bolestech kloubů, šlach a zubů.

Švédských kapek

LéKáRnA
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Vaříme s Lenkou Požárovou

Banánovníky jsou vysoké 2-8 m a jejich listy jsou dlouhé až 3,5 m. Banány rostou 
v trsech na jednom obřím stonku. Obří stonek se z banánovníku usekne, když jsou 
banány sice vyvinuté, ale nezralé a zelené. Trsy se rozřežou na menší, perou se a třídí 
podle kvality. Svou žlutou barvu a lahodnou chuť získávají banány až ve speciálních 
dozrávárnách těsně před distribucí na trh. Je tomu tak proto, že zralé banány jsou velice 
choulostivé na otlačení a jejich přeprava by byla obtížná. Banány mohou mít různou 
velikost, chuť a také barvu slupky (od zelené, žluté až po červenou). Nezralý zelený 
banán je natrpklý a ne tak dobře stravitelný. Pokud chcete, aby banány pár dní vydržely, 
kupte plody žlutozelené. K okamžité konzumaci jsou dobré banány žluté nebo ještě lépe ty  
s hnědými puntíky. Po několika dnech i zelené banány dozrají a zežloutnou. Postupně se 
objevují na slupce hnědé tečky a tehdy je banán nejlépe zralý. Zhruba po týdnu skladování 
se skvrnky slévají ve hnědou plochu a v této fázi je již banán přezrálý. Lednice není 
pro skladování banánů vhodná, chlad totiž zastaví proces zrání a ten se po vytažení  
z lednice už znovu nenastartuje.

Lenka	Požárová,	autorka	zapálených	kuchařek
Recepty	převzaty	z	kuchařky	„Což	takhle	dát	si	banán“	(www.zapalena-kucharka.cz)

Krůtí přelité bílou kávou bezva obídek
pro	4	osoby,	příprava	15	min.

800 g krůtích prsíček
250 g těstovin
1 středně velký, pevný banán
100 ml hustší smetany
2 lžičky instantní kávy
2 lžičky hnědého cukru
sůl, olivový olej

Těstoviny uvařte podle návodu. 
Krůtí prsa osolte, opepřete,  
nakrájejte na šikmé plátky a opečte 
dozlatova na troše oleje po obou 
stranách. Smetanu smíchejte  
s instantní kávou a cukrem. Pro-
hřejte. Maso rozdělte na talíře, 
ozdobte plátky banánu a přelijte 
kávovou omáčkou. Podávejte  
s těstovinami.

Tip: Jinou	méně	 sladkou	 variantu	 připravíte,	 pokud	 použijete	
plátky	sušených	banánů,	které	předem	namočíte	na	10	minut	do	
horké	vody.	Poté	je	sceďte	a	prohřejte	v	kávové	omáčce.

Banánové šílenství

Tvarohový medulánek s mandlovým křupáním
příprava	15	min.	+	pečení	30	min.

360 g polohrubé mouky
300 ml mléka
250 g polotučného tvarohu
200 g tuku na pečení
2 středně velké banány
4 lžíce medu (80 g) + na ozdobu
2 žloutky
mandlové lupínky na ozdobu
špetka soli

Tuk na pečení rozpusťte a rozšlehejte s mlékem, tvarohem, 
medem a žloutky. Přidejte mouku se špetkou soli a promíchejte 
směs do hladkého těsta. Přidejte plátky banánů a opatrně 
promíchejte. Směs nalijte do vymazané koláčové formy  
(o průměru asi 28 cm) a pečte při 200 °C (v horkovzdušné 
troubě při 180 °C) asi 30 minut dozlatova. Nechejte vychladnout 
30 minut a servírujte medulánek nejlépe ještě teplý, posypaný 
mandlovými lupínky a pokapaný medem.

Tip:	Když	budete	 koláč	 jíst	 třeba	druhý	den,	 před	podáváním	
jej	rozehřejte	v	troubě	nebo	mikrovlnce.	Nevrátí	se	mu	sice	jeho	
křupavost,	kterou	má	po	upečení,	ale	bude	vláčnější.
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Kvalita z lékárny

Hroznový cukr
– palivo pro
nervy a svaly

Lidské tělo čerpá energii z cukrů a tím nejlépe dostupným  
je pro ně dextróza. V krvi cirkulující molekuly hroznového cukru 
(dextrózy) garantují každým okamžikem rychlé dodání energie 
všem buňkám těla. Náš nervový systém i svalstvo jsou řízeny 
na hroznový cukr. Doba, za kterou pronikne hroznový cukr  
z úst do krevního řečiště, je sotva 2 minuty. Tato skutečnost 
 je důležitá zvláště v případě okamžité potřeby energie při sníže-
ní hodnoty cukru v krvi a s tím spojeného pocitu slabosti.

Doplňky stravy. Exkluzivně ve vaší lékárně.

Co je hroznový cukr?
Nejrozšířenější jednoduchý cukr (monosacharid), který se volně 
vyskytuje v mnoha ovocných plodech, zejména v hroznovém víně 
(odtud samotný název), dále např. v medu či složených cukrech. 
Z hlediska lidského organismu jde o základní cukr, který orgány vyu-
žívají k získání energie.

Historie hroznového cukru
• V roce 1792 Johann Tobias Lowitz, německo-ruský chemik  
a farmaceut, odkrývá poprvé hroznový cukr jako další monosacharid 
v hroznu vína.
• V roce 1838 Jean Baptiste Dumas dává hroznovému cukru odborný 
název „glukóza“ (z řeckého slova glykos = sladký).
• Friedrich August Kekulé von Stradonitz přiděluje hroznovému 
cukru nový odborný výraz „dextróza“.

Jak účinkuje hroznový cukr v těle?
Sacharidy (cukry) přijímané potravou (např. v chlebu, bramborách, 
nudlích) se při trávení přeměňují mimo jiné na glukózu (krevní cukr). 
Ze střev prochází glukóza do krevního oběhu a zásobuje všechny 
orgány a svaly. Glukóza je tak nejdůležitější zdroj energie pro tělo. 

Kdy potřebuje tělo hroznový cukr?
Při zátěži v zaměstnání, ve škole a při sportovních aktivitách má 
organismus obzvláště vysokou spotřebu energie. Při jejím nedostat-
ku klesá hladina cukru v krvi. Následkem je pokles výkonu a snížení 
koncentrace. Pokud konzumujete výrobky obsahující fruktózu v kom-
binaci s hroznovým cukrem, problémy se eliminují.

Intact hroznový cukr obsahuje čistou dextrózu, která prochází 
do krve a postará se o okamžitý přísun energie.  Žádejte pro sebe 
to nejlepší – kvalitu z lékárny!

Edita	Kravčíková
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Kvalita z lékárny

Hořčík je často nazýván jako „prvek života.“ Víte, jak důležitý je vlastně pro naše tělo? Kdyby 
všechny vitaminy a minerální látky spolu tvořily vesmír, určitě by byl hořčík nejpopulárnější hvězda 
mezi hvězdami. Pokud zadáte do internetového vyhledávače heslo „hořčík“, vygeneruje se přes 
750 tisíc odkazů, což je dvakrát víc než na „starý dobrý vitamin C“.

Hvězda mezi minerály

Panaceum naší doby
Hořčík, panaceum (z lat. = elixír života) naší doby, se podílí  
na téměř 600 různých biochemických procesech, které probíhají 
v našem těle. Je to základní minerál, který je potřeba přijímat 
stravou. Jeho přirozeným zdrojem je mák, ořechy, pohanka, různá 
semena např. dýně a sóji, banány, sušené ovoce i kousek hořké 
čokolády – ta je ve skutečnosti velmi bohatá na hořčík.

Účinky hořčíku:
● snižuje krevní tlak, zabraňuje skleróze a infarktu myokardu
● posiluje kosti, zuby a imunitní systém
● reguluje tělesnou teplotu
● zpomaluje stárnutí

Protijed na stres
Triumfem v rukávu „naší hvězdy“ je jeho vynikající vliv na náš 
nervový systém. Hořčík by mohl být velmi dobře popsán jako 
protijed na stres, shon, spěch, nedostatek času apod. Kdo  
z nás neměl v poslední době pocit napětí, špatné koncentrace  
či nedokonalé paměti?

A co doplňky stravy? 
Na trhu nalezneme řadu doplňků stravy obohacených o různá 
množství hořčíku a lze v nich tak snadno ztratit přehled.  
Jak zjistíme, který je opravdu nejlepší? Odpověď je jednoduchá – 
vše, co potřebujete vědět, je jen jedno číslo: 375 mg, což je denní 
doporučená dávka hořčíku. Tolik ho vaše tělo denně potřebuje. 
Při nákupu by tak měla být podstatná cena za denní dávku a ne 
skutečná cena balení pro volbu vhodného doplňku stravy.

Jak vypočítat skutečný obsah hořčíku
v doplňcích stravy?
1) Zkontrolujte na obalu uvedené dávky hořčíku v jedné tabletě
 nebo tobolce.
2) Zjistěte, kolik tablet musíte denně užívat.
3) Vypočítejte, na kolik dní vám balení vystačí.
4) Přepočtěte si cenu na 1 tabletu požadovaného přípravku.
Hotovo! Znáte náklady na potřebnou denní dávku hořčíku. Čím 
nižší náklady na 1 dávku, tím nižší je skutečná cena požadovaného 
produktu. 

Pakliže jste správně počítali, pak jsou doplňky stravy Zdrovit 
Mg+B6 v šumivých tabletách nebo tobolkách pro vás tou  
nejvhodnější alternativou z lékárny.

	 Zpracoval	Jiří	Veřmiřovský,
čerpáno	z	článku	Dr.	med.	Elzbiety	Zamecke
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Bio

ZAJÍMAVÉ 
BIO PRODUKTY NA TRHU

Bio víno a bio salám
Bio není jen zrní! Přesvědčte se o tom tak, že vyzkoušíte skvělé bio 
víno nebo bio „lovečák“. Český internetový projekt prezentovaný 
na www.veltlin.cz je zaměřen na biologická, biodynamická a natu-
rální vína ze středoevropských oblastí. Na webu www.biofarma.cz 
můžete objednávat české bio maso, bio uzeniny bez dusitanů, 
skvělá je bio šunka, bio uherák a bio „lovečák“!!!

NOVá A VýJIMEčNá KNIHA 

Protože se bio potraviny již staly běžnou součástí 
našich životů, oslovili jsme naši významnou 

propagátorku bio potravin a bio vaření 

Hanku Zemanovou
o záštitu této rubriky po celý rok. Příznivci bio 
trendů zde tak najdou spoustu zajímavých tipů 
a rad pro zdravý životní styl.

Bio jako životní styl
Revoluce v bio značeníPokud chcete mít jistotu, že kupujete opravdu 

certifikované a kontrolované bio potraviny, pak hledejte 

nové evropské bio logo na obalu (viz. foto), které musí 

být umístěno na všech bio výrobcích v EU. Tradiční 

česká bio značka, tzv. bio zebra bude výhledově značit 

bio potraviny vyrobené výhradně v Česku. 
Zajímavé bio webyZajímáte-li se o bio potraviny, doporučuji sledovat webové 

stránky www.biospotrebitel.cz a www.bio-info.cz, díky kterým 

budete mít dokonalý přehled o bio výzkumech, bio novinkách  

a je zde také možné získat kontakty na farmy či bio bedýnky se 

zeleninou. Můžete se také stát „bio spotřebitelem“ a dostávat 

pravidelný bulletin plný zajímavých nabídek a informací.Z VýZKUMŮ:

Bio mléko obsa
huje více 

bioaktivních láte
k

Výsledky šetření Výzkumného ústavu mlékárenského potvrdily 

zvýšený výskyt bioaktivních látek v mléce, které pochází  

z ekologického zemědělství v porovnání s mlékem z konvenčních 

chovů. Mezi tyto látky patří cenné mastné kyseliny potřebné pro 

obranyschopnost organismu, růst kostí a prevenci chorob. Také 

vitamin E, který se uplatňuje v prevenci chorob včetně rakoviny  

a jako antioxidační látka, obsahovalo bio mléko průměrně o 33 % 

více. Ing. Petr Roubal, CSc. z Výzkumného ústavu mlékárenského 

konstatoval, že: „Vzhledem k výsledkům výzkumu je nutné  

v zájmu zdraví populace výrobu bio mléka maximálně rozšířit  

a podporovat ji.“ I podle dalších mezinárodních výzkumů 

obsahuje bio mléko o 60 % více zdraví prospěšných mastných 

kyselin (jako je omega-3) a o 20 % více antioxidantů. 

Pesticidy moho
u způsobovat 

hyperaktivitu u 
dětí

Americký odborný časopis Pediatrics uvedl, že u dětí, které jsou 

vystaveny organofosfátovým pesticidům, může dojít k rozvoji 

hyperaktivity s poruchou pozornosti. Ekologické zemědělství 

a výroba bio potravin je jediný systém, který zajišťuje,  

že nebezpečné chemické pesticidy nejsou používány. Pokud 

se chtějí spotřebitelé těmto látkám vyhnout, měli by u potravin 

hledat značku „bio“. Pesticidy se nacházejí ve většině zeleniny 

a ovoce prodávaných na českém trhu. Vyplývá to ze Zprávy  

o výsledcích plánované kontroly cizorodých látek v potravinách  

v roce 2009, kterou zveřejnila Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce. 
U 70 % zkoumaných druhů zeleniny byla zjištěna přítomnost 

pesticidů, u celeru, okurek a salátu dokonce o více než 90 % 

vzorků! U domácího ovoce je podíl kontaminovaných vzorků 

70 %, u dovozového ovoce z EU je pesticidy kontaminováno 

až 95 % vzorků. 

BioAbecedář 
Hanky 
Zemanové
Základní kniha, která se hodí 
každému, kdo se zajímá  
o kvalitu potravin a zdra-
vou výživu, je BioAbecedář 
Hanky Zemanové. Není  
to jen kuchařka, ale i kom-
pletní bio encyklopedie,  
která odborně a záro-
veň velmi čtivě odpovídá  
na všechny vaše otázky. 

Hanka	ZemanováVíce	na	www.biopekarnazemanka.cz
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Vaše dotazy zpostředkovává: 
Michaela Němcová

 e-mail: michaela.nemcova@naturpro.cz

Křížovka o 50 cen
Vyluštěte tajenku a vyhrajte dárkový 
balíček Zdrovit šumivých tablet pro 
posílení imunity nejen v zimním období!

Tajenku křížovky zasílejte na korespondenč-
ních lístcích do 15. 3. 2011 na adresu:

naturprodukt CZ spol. s r.o.
KŘÍŽOVKA
Mládežnická 9, 736 01 Havířov
nebo na e-mail: krizovka@naturpro.cz

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