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ANALERGIN NEO 5 mg
levocetirizini dihydrochloridum 5 mg

K léčbě nosních, očních i ostatních příznaků spojených s alergickými stavy,
jako jsou senná rýma, přetrvávající alergická rýma a chronická kopřivka.

www.analergin.cz
Pro dospělé a děti od 6 let. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje levocetirizini dihydrochloridum 5 mg. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.
Přípravek je volně prodejný v 10 a 20 tabletovém balení.
CZ/ANA/16/0005
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Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz

Editorial
Ten den jsem byla venku,
na zahradě. Svítilo sluníčko a bylo
příjemných 25 stupňů. A já jsem
se rozhodla, že připravím nějaké
občerstvení a povečeříme venku
na čerstvém vzduchu. Gril jen hýřil
barvami námi vypěstované zeleniny
a po okolí se vznášela vůně hovězích
steaků. Naše mlsné jazýčky
však hledaly uspokojení v prozatím neexistujících
palačinkách.
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HMYZÍ BODNUTÍ
A KOUSNUTÍ
Víte, jak se zachovat?

Jakmile jsem začala palačinky připravovat, najednou kolem mě létala jedna
vosa za druhou. Cukr, marmeláda a tvaroh zkrátka udělaly své. Netrvalo to
dlouho a běžela jsem do kuchyně pro cibuli. Jeden z pruhovaných mlsounů
na mě totiž zaútočil svým žihadlem.
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DEJTE SI POZOR,
ČÍM SE MYJETE
Je kosmetika škodlivá?

Ačkoli jsem na vosí jed doposud alergická nebyla, z prstu se mi během
okamžiku stalo obrovské neforemné cosi, co při troše fantazie připomínalo
okurku. Do tří hodin se otok rozšířil až k zápěstí a vypadalo to, že ruku jsem
si vypůjčila od Mickey Mouse. Úlevu mi přinesly až led a léky proti alergii, pro
které jsem běžela k sousedce.

24

Alergie se může objevit kdykoli, a to v různé intenzitě, nečekejte tedy, až vás
zaskočí, a buďte na ni připraveni. Zdraví je přece to nejcennější, co máme.

Mgr. Alena Uhlířová, šéfredaktorka
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Čokoláda III. díl
Kakaové boby:

Jejich vlastnosti
superpotraviny ničíme pražením
Kakaový bob mnoho z nás vnímá jako
základní surovinu pro výrobu čokolády.
Zcela jistě tomu tak je, ale ochutnali jste
už nepražený kakaový bob? Jeho nahořklé
a lehce trpké chuti se dá snadno propadnout.

L

atinský název kakaovníku zní Theobroma Cacao čili
Pokrm bohů. A božský tento strom opravdu je. Plodí totiž kakaové boby, které jsou svým pozitivním účinkem
na lidské zdraví nenahraditelné. Kakaové boby obsahují více než tři sta chemicky identifikovatelných látek, patří
mezi ně nepřeberné množství vitaminů, minerálů a antioxidantů. Je primárním zdrojem hořčíku a organické síry.
Právě hořčík je pro současného člověka jedním z minerálů,
který mu nedokáže dnešní strava poskytnout v dostatečné
míře. Přitom jeho konzumace má pozitivní účinky na nervovou soustavu, činnost srdce a mozku. Síra zase zlepšuje
kvalitu vlasů a pleti.

Kakaové boby obsahují dvakrát
více flavonoidních antioxidantů
než červené víno a dokonce
třikrát více než zelený čaj.
Konzumace kakaových bobů je významná také pro prevenci chudokrevnosti (díky obsahu železa). Vápník, který obsahují, příznivě ovlivňuje činnost svalů, srážení krve
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Kakaové boby rostou na tropickém stromě (kakaovníku), který dorůstá výšky pět až osm metrů. Kakaovník začíná kvést po dvou až pěti letech a za celý
jeho život vykvete až 100 tisíc květů. Velké množství
květů ale ještě nezaručuje velké množství plodů.
Plod se totiž stane přibližně z každého stého květu.
Roste na kmeni nebo na silných větvích a dorůstá
délky do dvaceti sedmi centimetrů. Tento takřka
půlkilogramový plod v sobě ukrývá dvacet až šedesát bobů, které se po sklizení čistí, fermentují a suší.
a podporuje zdraví našich kostí a zubů. Zinek je zase nenahraditelný pro posílení imunitního systému, má blahodárný
účinek na játra i slinivku. O hospodaření s hladinou sacharidů v krvi se zase stará chrom.
Kakaové boby obsahují také velké množství látek,
které stimulují produkci hormonů štěstí, endorfinů, a aminokyselinu tryptofan, která zvyšuje hladinu serotoninu,
hormonu dobré nálady. Serotonin působí proti stresu,
strachu a depresím.
Všechny tyto vlastnosti však mají pouze syrové kakaové
boby. Jakmile projdou procesem pražení, jejich zázračné
vlastnosti mizí. I při konzumaci kakaových bobů bychom
ale měli být obezřetní. Jejich velké množství totiž může
způsobit nespavost. Stačí tedy jen pět až sedm kakaových
bobů denně.
Připraveno ve spolupráci s čokoládovou kavárnou
Choco Loves Coffee (Jugoslávská 27, Praha – Vinohrady)

Lékář radí

Škodlivé účinky
slunečního
záření?

Alergie,
D
dermatitida
i stárnutí

louhodobé slunění bez používání ochranných
prostředků je však zdraví nebezpečné a může
mít závažné zdravotní důsledky. Co všechno nám hrozí,
vystavujeme-li kůži často slunečním paprskům?

Alergická reakce na slunce
(alergické fotodermatózy)

Blíží se léto a s ním i doba, kterou často
a rádi trávíme venku na sluníčku. Sluneční
záření je na jedné straně zdraví prospěšné,
pomáhá při tvorbě vitaminu D, jehož
neaktivní forma se nachází v kůži, a také
pozitivně přispívá k celkové duševní pohodě.

Projevy sluneční alergie mohou být velmi různorodé. Může
se jednat o tzv. sluneční ekzém. Objevovat se začíná zpravidla na jaře nebo počátkem léta. Příznaky se na kůži objevují
jen na místech vystavených slunci a nejčastěji vypadají jako
kopřivka nebo menší puchýřky, které svědí. S přibývajícím
létem se pokožka „otužuje“ a projevy se zmírňují.
Dalším projevem sluneční alergie je fotoalergická dermatitida, která je popisována jako zánět kůže projevující se silným
svěděním, pupínky, zarudnutím, puchýřky a strupy. Postižená místa kůže mohou splývat ve větší ložiska. Mohou se
objevit i celkové příznaky jako bolest hlavy, nevolnost, pokles
tlaku až kolaps. Jiným typem fotoalergické reakce může být
tzv. Mallorca akné, kdy se příznaky tohoto typu alergie po-
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Sluneční ekzém postihuje
10 až 20 % obyvatelstva,
nejčastěji ženy.
dobají akné. Léčba těchto stavů je poměrně komplikovaná
a patří do rukou lékaře.
Záněty kůže způsobené sluncem na alergickém podkladě
jsou závislé na fototypu každého jedince.

Solární dermatitida čili spálení
Solární dermatitidou označujeme akutní neinfekční zánět
kůže, který je způsobený spálením při nadměrné expozici
sluncem nebo jiným typem UV záření (hlavně UVB zářením,
které způsobuje zarudnutí kůže nejsilněji). Vzniká po čtyřech
až šesti hodinách po expozici slunečnímu záření a vrcholí během 12 až 24 hodin, po 72 hodinách spontánně ustupuje. Kromě lokálních projevů (svědění kůže, zčervenání až puchýřky,
otok) se mohou dostavit i příznaky celkové, tedy bolesti hlavy,
zimnice, pocit únavy či slabost. Postižení solární dermatitidou
závisí na intenzitě záření, době expozice a fototypu daného
jedince.
Spálení kůže patří mezi nejčastější škodlivé účinky slunečního záření. Jak tedy postupovat, pokud k němu dojde? Začněte
ochlazováním. Můžete použít vlažnou vodu, případně obklady
z vychladlého zeleného čaje, odvaru z heřmánku, měsíčku
lékařského nebo rakytníku. Účinně pomáhá i gel z aloe vera
a přípravky s obsahem panthenolu. Pokud vzniknou praskající puchýře, natírejte je antibakteriální mastí, abyste zabránili
infekci. Jsou-li přítomny celkové příznaky (bolesti hlavy, zimnice, pocit únavy, slabost), je potřeba klid na lůžku a dostatek
tekutin. Těžší případy je vždy třeba konzultovat s lékařem.
Dalších pět až sedm dní byste se měli slunečním paprskům
vyhýbat.

Fototoxické kožní reakce
Fototoxické reakce jsou abnormálně zesílené reakce
na sluneční záření v kombinaci s toxickou chemickou látkou.
Nejedná se tedy o alergie v pravém slova smyslu. Fototoxické reakce nemají imunologický podklad. Nejčastějšími
příznaky jsou zčervenání kůže, otoky až puchýře. K nástupu dochází v rozmezí od 12 do 72 hodin po expozici. Později
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se na postiženém místě může
objevit pigmentace.
K látkám, které mohou vyvolat fototoxickou reakci, patří některé léky, látky obsahující dehet,
ale i některé rostliny a látky rostlinného původu (třezalka,
bolševník, bergamotový olej aj.). Léčba spočívá ve vyloučení
fototoxické látky a vyhýbání se pobytu na slunci. Pro ochranu proti slunečnímu záření se používají ochranné prostředky, dále se doporučují chladivé obklady, v těžších případech
i kortikoidy, které předepisuje lékař. Tato reakce může postihnout každého jedince bez ohledu na fototyp.

Stárnutí kůže
Dlouhodobým a nadměrným opalováním dochází k narušení kolagenních vláken a mohou se vytvářet vrásky. Časté
jsou i hyperpigmentace, tedy poruchy tvorby a distribuce
pigmentu. Kůže ztrácí vodu a minerály, a tím i pružnost, mohou se objevovat červené tečky.

Zánět rohovky a očních spojivek
Zánět může vzniknout při kombinaci UV záření a vyšších
nadmořských výšek, pokud nechráníme oči vhodnými slunečními brýlemi. Projevuje se bolestí, slzením a pálením
oka, světloplachostí, mírně zhoršeným viděním, objevit se
mohou také bolesti hlavy.

Kožní nádory
Nádory vznikají většinou po dlouhodobé expozici slunečním
paprskům, i když melanom může vzniknout i na podkladě
krátkodobé vysoké dávky záření.

	
Jak se před slunečními
paprsky chránit?

Nezhoubné
nádory vypadají většinou
jako tmavá mateřská znaménka, která
jsou dobře ohraničená,
protože nenarušují okolní tkáň.
Po chirurgickém odstranění zpravidla
znovu nerostou.
Zhoubné kožní nádory, melanom
a kožní karcinomy, mohou prorůstat
do okolních tkání a vytvářet vzdálená
ložiska, metastázy. Obzvlášť melanom
je velmi agresivní, může navíc postihovat i mladší generaci a jeho výskyt bohužel stoupá. Nejohroženější skupinou
jsou opět lidé s fototypem I a II, tedy lidé
se světlou a velmi světlou pokožkou.
MUDr. Kateřina Uxová

•B
 uďte rozumní. Nevystavujte kůži slunečnímu záření nadměrně,
zejména se vyvarujte přímému slunci mezi 11. a 15. hodinou.
Po zimním období je třeba kůži na náhlý přísun slunečních paprsků
zvyknout, opalujte se postupně.
•P
 oužívejte vhodné přípravky na opalování s dostatečně vysokým
faktorem. Čím vyšší je faktor, tím déle je možné být na sluníčku, aniž
by hrozilo spálení (samozřejmě též v závislosti na fototypu jedince).
•V
 šímejte si toho, zda krém, který používáte, chrání před zářením typu
UVA i UVB. A budete-li u vody, dbejte na to, aby byl opalovací kosmetický přípravek voděodolný.
• Po opalování používejte pouze speciální přípravky, které pokožku
zklidňují a ochlazují.
• Noste vhodný oděv, sluneční brýle a pokrývku hlavy.
• Dbejte na dostatečný přísun tekutin, ovoce a zeleniny s obsahem beta
karotenu (mrkev, meruňky, papája, mango, špenát, brokolice:
vstřebávají se lépe za přítomnosti tuku), vitaminu C (paprika, petrželová nať, černý rybíz, brokolice, hlávkové zelí, kedlubna, citrusové plody:
čím čerstvější, tím lepší) a vitaminu E (špenát, listová zelenina, vejce,
obilné klíčky ořechy, rostlinné oleje, sójové boby).
• Pokud je reakce na kůži odlišná než u běžného spálení, vyhledejte
kožního lékaře.
• Stejně tak vyhledejte lékaře, vyskytne-li se na kůži jakýkoliv
podezřelý útvar: vřed, uzlík, pigmentová skvrna aj.

OPCZ/Pan/2016/03

inzerce

DOKONALÁ
Tělové mléko
s rakytníkem
pro intenzivní
regeneraci

HYDRATACE
A REGENERACE
PO OPALOVÁNÍ
Ice effect sprej
pro extra
zklidnění
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Sluneční alergie?
Víte, jak se chránit
před sluncem?
Poradenství zdarma.

ˇ
BEZPECNÉ
opalování
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Zdraví v rodině

Rakytníkový olej:
Bojovník za vaše zdraví

Příroda je vzácná a tajuplná. Svá tajemství ukrývá ve svém
nitru a člověk je pouhým okem zpravidla nedokáže
nalézt. Dnes však již víme, jak přírodu donutit, aby o svých
tajemstvích promluvila. Jedním z jejích mluvčích je
i rakytník řešetlákový, ze kterého se vyrábí jedinečný olej.

R

kožku a sliznici. Lze ho tedy využít při
zánětlivých stavech ústní dutiny, při
kožních onemocněních (drobná poranění, omrzliny, popáleniny, proleženiny či popraskané prsní bradavky kojících žen). Pozitivní účinky byly zjištěny
také u léčby hemeroidů, zánětů trávicí
trubice či průjmu.

akytník řešetlákový můžeme
zařadit mezi superpotraviny,
tedy potraviny, které patří mezi výživově nejbohatší na světě, jsou plné
vitaminů a dalších zdraví prospěšných
látek. Rakytníku si ceníme obzvláště pro jeho plody, nápadné oranžové
bobule. Mohou se jíst sušené, nebo
se z nich vyrábějí sirupy, marmelády,
likéry či olej.

Olej jako prevence

Olej se získává ze semen a plodů a je
významný především díky svým hojivým a ochranným účinkům na po-

Kromě toho má rakytníkový olej díky
obsahu Omega – 3, 6, 9 nenasycených mastných kyselin pozitivní účin-

ky na činnost srdce a je výborný jako
prevence kardiovaskluráních chorob.
Obsahuje totiž látky snižující srážlivost
krevních destiček, která je s výskytem
kardiovaskulárních chorob zpravidla
spojena.
Používání rakytníkového oleje ocení i naše vlasy. Pokud jim dopřejeme
rakytníkovou olejovou masku, vlasy
by nám měly přestat řídnout a vypadávat.
Rakytník působí antioxidačně, je zdrojem energie, posiluje imunitní systém
a pomáhá pokožce udržet si normální
stav. Olej je možné používat samotný,
nebo ho smíchat s krémy, balzámy či
olejem olivovým. Jeho maximálního
účinku pak dosáhneme, když ho budeme používat nejen zevně, ale budeme ho užívat rovněž vnitřně.
-au
inzerce

ZLATO
Z
PŘÍRODY
100 % RAKYTNÍKOVÝ OLEJ
Rakytník
přispívá k přirozené
obranyschopnosti
organizmu

100% olej
bez příměsí

posiluje činnost
srdečního systému
slouží k podpoře
zažívacího traktu
pomáhá udržovat
zdravou pokožku

30 tobolek, 50 +10 tobolek
(vnitřní použití)

Kapky 10 ml, 30 ml
(vnitřní a vnější použití)

Doplňky stravy
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Speciální projekt

Vezměte si ze slunce

jen to nejlepší
Sluneční svit je nezbytnou podmínkou lidské existence a jeho pozitivní
účinky na psychiku jsou rovněž nezpochybnitelné. Pokud se konečně
dočkáme sluníčka a chceme si ho užít bez rizika, měli bychom si dát
pozor na několik věcí.

Z

cela zásadní je používat prostředek sluneční ochrany. V dnešní době, kdy je nabídka skutečně široká, je
však velmi těžké vybrat ten správný. Pro radu je vždy nejlepší zajít k odborníkovi: dermatologové se shodují na tom,
že pro volbu správného prostředku sluneční ochrany je klíčové znát co nejdokonaleji vlastní kůži.
Každá kůže má jinou citlivost na sluneční záření, kterou
lze určit pomocí určení fototypu. Celkem jich existuje šest
a v našich končinách se nejčastěji vyskytuje fototyp II. „Fototyp lze jednoduše určit podle barvy očí, barvy vlasů a barvy
kůže. Například fototyp I má práh zčervenání přibližně 10 minut. Na slunci se vždy spálí a nikdy nezhnědne. Vyšší fototypy
než fototyp III se v české populaci příliš nevyskytují,” uvádí
Alena Machovcová, primářka dermatovenerologického
oddělení FN Motol.

Aby slunce opět bylo přítelem
Slunce je mnohem agresivnější než dříve. Zejména první
jarní sluneční paprsky dokážou být velice zrádné. Po zimě
totiž není naše pokožka na intenzivní působení paprsků
vůbec připravena, a to jí může způsobit šok až alergickou
reakci. Je to podobné jako u procesu otužování – tělo si
také musí zvykat postupně.
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Používat prostředky sluneční ochrany
během letní dovolené u moře je dnes
již takřka samozřejmostí, je však třeba
nezapomínat na ochranu ani během
pobytu ve městě. To platí zejména
v jarních měsících, kdy jsou první
sluneční paprsky zpravidla velmi ostré
a paradoxně podceňované.
Ani postupná příprava na příval slunečních paprsků ale
nemusí vždy zabránit sluneční alergii. Na kůži se může
objevit svědivé zarudnutí, tzv. krupička či kopřivka, nebo
dokonce mokvající puchýřky, a to na místech, která nebyla kryta oděvem. Tyto reakce jsou způsobeny zvýšenou
citlivostí kůže vůči UV záření. Vznikat mohou také v důsledku kombinace slunečního záření a užívání některých
léků. Vyvolavateli mohou být například i místně používané protizánětlivé gely a krémy, či dokonce rostlinné šťávy
a parfémy.

Slunce je mnohem agresivnější než dříve. Zejména první jarní sluneční paprskz dokážou být velice
zrádné. Po zimě totiž není naše pokožka na intenyivní působení paprskú vůec připravena a to jí může
způsobit šok až alergickou reakci. Je to podobné
procesu otužování – tělo si také musí zvykat postupně.

Jak poznáme sluneční alergii

například
svědivé
zarudnutí,
JeObjeví
libo se
locio,
krém
nebo
gel? tzv. Krupič-

ka či kopřivka, nebo dokonce mokvajíci puchýřkz,
Na trhu je k dostání celá řada produktů s různou
a to na místech, která nebyla kryta oděvem. Tyto rekonzistencí a ochranným faktorem. Produktoakce jsou způsobeny zvýšenou
citlivostí kůže vůči
TM

UV záření. Často vznikají i v kombinaci s užíváním
některých léků. Vyvolavateli jsou například i místně
používané protiyánětlivé gely a krémy, ale mohou to
být také rostlinné štávy, či dokonce parfémy.

vé portfolio značky Daylong zahrnuje nejen
hutnější krémy, které lépe chrání extrémně citTipy jak citlivou kůži ochránit
livou dětskou kůži, ale také lehčí gely, vhodné
pro•mastnější
kůži,
kterou zbytečně
nezatěžují.
Používejte
ochranné
přípravky
bez tuků a emulgátorů
Kromě
toho
lze
zvolit
locia,
která
se
příjemně
• Dbejte na ochranu před UVA zářením
roztírají a kůže je snadno absorbuje. Vhodné je
• Vyhýbejte
se slunci
11. ak ošetření
15. hodinou a překryjte nejnáchylnejší místa jako krk, dekol a ruce
i použití
speciálních
tyčinekmezi
určených
• Pravidelně
a v dostatečném
množství
vysoce
exponovaných
partií, jako jsou
uši, oční nanášejte přípravek s vysokým ochranným faktorem
víčka, rty nebo pěšinka ve vlasech.

• Extra lehký gel speciálně vyvinutý pro citlivou kůži se
sklonem k slunčení alergii
• Nemastí a je vhodný na tělo i obličej, bez tuků se rychle
vstřebává a zanechává příjemný, matující pocit zdravé
kůže

4 tipy, jak citlivou
kůži ochránit

1. Používejte ochranné přípravky bez tuků a emulgátorů.
2. Dbejte na ochranu před UVA zářením.
JE LIBO LÓCIO, KRÉM NEBO GEL?
3. V
 yhýbejte se slunci mezi 11. a 15. hodinou a zakryjte nejnáchylnejší
Na trhu je k dostání celá řada produktů s různou kon- ně nezatěžují. Kromě toho lze zvolit lócia, která se
místa jako krk,příjemně
roztírají a kůže je snadno absorbuje. Vhodzistencí a ochranným faktorem. Produktové
portfolio dekolt a ruce.
4.

P
ravidelně
dostatečném
nanášejte
přípravek
je i použitímnožství
speciálních
tyčinek
určených k ošetření
značky DaylongTM zahrnuje nejen hutnější krémy,a v né
s
vysokým
ochranným
faktorem.
které lépe chrání extrémně citlivou dětskou kůži, ale vysoce exponovaných partií jako jsou uši, oční víčka,

také lehčí gely, vhodné pro mastnější kůži, již zbyteč-

rty nebo pěšinka ve vlasech.

www.daylong.cz
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Zdraví v rodině

Hmyzí bodnutí a kousnutí.

Víte, jak se
zachovat?
Během příjemné procházky na čerstvém
vzduchu můžeme potkat komáry, ovády,
včely, vosy, sršně, čmeláky nebo si za vidinou
odpočinku sedneme do mraveniště. Každý
z těchto malých tvorečků nám dokáže svým
bodnutím nebo kousnutím způsobit obrovskou
bolest, či nás dokonce ohrozit na životě.

P

atrně nejčastěji se kolem nás proletují komáři, a pokud se pohybujeme v blízkosti vody, zcela jistě se setkáme také s ovády. Jejich bodnutí nás zpravidla na životě
neohrozí, avšak může způsobit nepříjemné pálení a svědění.
Místo vpichu často také oteče.
Pokud se chceme vyhnout komářímu či ovádímu bodnutí,
měli bychom používat repelenty. Riziko bodnutí ovádem můžeme snížit, pokud nebudeme používat aromatickou kosmetiku (tělová mléka, opalovací prostředky, deodoranty atd.), ta
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totiž ovády přitahuje. Komáři mají naopak rádi pach lidského potu. Kyselinu mléčnou, která se při pocení vylučuje, dokážou rozeznat až na vzdálenost 35 metrů.
Poněkud bolestivější je kousnutí mravencem. Mravenčí
jed, který při kousnutí do své „kořisti“ vypouštějí, je podobný jedu vos. Mnoho jedinců, kteří jsou alergičtí na vosí jed,
bývají často alergičtí také na jed mravenčí. Místo kousnutí
zpravidla zarudne, oteče, svědí a pálí. V případě alergie se
také objevují závažnější reakce, jako je dušnost, sípání, ojediněle také anafylaktický šok.
Ve chvíli, kdy nás tito zástupci hmyzí říše bodnou/kousnou,
myslíme zpravidla jen na zmírnění otoku a úlevu od takřka
neutuchajícího svědění. Naše babičky doporučovaly jako
první pomoc při bodnutí či kousnutí hmyzem počurání rány.
Moč totiž obsahuje látky, které mají dezinfekční účinky. Díky
ní jsou zničeny bakterie, a rána se tak lépe a rychleji zahojí.

Stupně reakcí
na bodnutí
1. stupeň – svědění, zčervenání, otok
2. stupeň – k
 reakcím kůže se přidává nevolnost,
zvracení, potíže s dýchání, chrapot,
zrychlení srdečního tepu
3. stupeň – přidává se otok hrtanu, svalová křeč,
šok a modročervené zbarvení kůže
4. stupeň – zástava dechu a srdečního oběhu,
anafylaktický šok

Jak bychom při bodnutí hmyzem měli
správně postupovat? Nejprve je nutné
nalézt místo vpichu. Jakmile ho naleznete, je třeba z něj vyndat žihadlo (pokud
se v ráně nachází). Dále bychom měli
postižené místo zneutralizovat – vosí
bodnutí kyselinou (octem, cibulí, citronem), včelí nebo sršní bodnutí zásadou
(mýdlový roztok, jedlá soda). Místo vpichu bychom měli také zchladit tekoucí
vodou, která zabraňuje bakteriím v usazení v ráně. Pokud je otok velký, je možné ke zchlazení použít led. Proti svědění
se pak doporučuje přikládání cibule.
Látky obsažené v její šťávě totiž pocit
svědění snižují. Skvělou práci odvádí
také osvědčený ocet. Alkoholové zábaly
vytahují z rány horkost, tea tree olejíček
má zase protizánětlivé účinky. Pokud je
reakce většího rozsahu, aplikujte ještě
volně prodejné antihistaminikum.

Pozor na toxickou
reakci
Bodnutí vosou, včelou, sršní či kousnutí čmelákem vyvolává toxickou reakci.
Zpravidla na ni naše tělo reaguje přiměřeně: zarudnutím, otokem a svědě-

Komáří larvy jsou takřka nesmrtelné.
Prý přežijí i ve vesmíru.
ním, stejně jako u bodnutí komárem.
Vyskytnout se však mohou alergické
reakce, které se většinou neprojevují
hned. Jed se totiž musí v těle naakumulovat. Alergická reakce se může
projevit otokem trvajícím déle než dva
dny, dále svědivou vyrážkou, průjmem,
zvracením, bolestí břicha, závratí či
zhoršeným dýcháním.
Obzvláště pozorní musíme být v okamžiku, kdy nás hmyz bodne do jazy-

ku nebo do oblasti krku. Tato místa
velmi rychle otékají, je proto důležité
okamžitě volat záchrannou službu
a pokusit se chlazením postiženého
místa vzniku otoku zabránit, a zajistit
tak dýchání.
V nejzávažnějších případech může dojít
k anafylaktickému šoku, který je charakterizován pocitem žízně, poklesem tlaku,
poruchou vědomí až bezvědomím.
- au

Jak postupovat
při anafylaktickém šoku?
1. Ihned volejte rychlou záchrannou službu.
2. Pokud u sebe postižený má autoinjektor s adrenalinem,
aplikujte mu dávku dle návodu.
3. U
 ložte postiženého do protišokové polohy – položte ho na záda
a nohy mu podložte nad úroveň hlavy.
4. K
 ontrolujte životní funkce. Pokud je třeba, zahajte masáž srdce
a pokračujte v ní do příjezdu lékaře.
inzerce
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CHLADIVÝ GEL ®
PSILO-BALSAM

Zklidní svědění
a pálení kůže

UNĚNÍ
SL

IE
RG

PSILO-BALSAM® je volně prodejný lék k zevnímu použití. Účinná látka Diphenhydramini hydrochloridum 1g.
Pozorně čtěte příbalovou informaci. V případě nežádoucích účinků se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.
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Tipy

CALCICHEW D3 500 MG/200 IU
20 ŽVÝKACÍCH TABLET
• K prevenci a léčbě nedostatku
vápníku a vitamínu D.
• 1 tableta obsahuje optimální
jednorázovou dávku 500 mg
vápníku.
• Tabletu můžete rozkousat
a zapít, nebo vycucat.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

NOVÉ KLASICKÉ LAHVIČKY NUK
PRO NAŠE NEJMENŠÍ
NUK New Classic je první generace úzkých
lahví, které kombinují tvar klasické úzké
lahve s praktickým širokým hrdlem lahví
řady First Choice. Úzký tvar zajišťuje
snadnou manipulaci, bezpečné držení
a úsporu místa při skladování. Průhledné
lahve mají jednoduché motivy a v kombinaci
s úzkým tvarem působí mimořádně
elegantně.
Váš malý zázrak si zaslouží tu
nejlepší péči
NUK je tady již 60 let, od roku 1956
pracuje na podpoře zdravého vývoje
těch nejmenších a zároveň vám
pomáhá s každodenními starostmi. Je
inspirován přírodou, vědeckými poznatky
a samozřejmě skutečnými odborníky, rodiči
a dětmi samotnými. Hledá optimální řešení
dle přání a potřeb rodin. Je pevně odhodlán
v tomto pokračovat i nadále.
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VICHY DEO SPRAY
ANTI-TRACES
DEODORANT ANTIPERSPIRANT - SPREJ
Proti nadměrnému pocení
se 48hodinovým účinkem.
Bez zanechání bílých stop
a žlutých skvrn na oblečení.
Deodorant antiperspirant
sprej obsahuje 3 % soli
aluminia, které poskytují
48hodinovou ochranu proti
pocení. Navíc obsahuje
technologii DISSOLVINTM
a parfemaci, která
nezanechává skvrny a neničí
textilie. Bez alkoholu,
parabenů, vhodný i pro
citlivou pokožku.

LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS
DERMO-PEDIATRICS SPF 50+
BEBE
OPALOVACÍ MLÉKO PRO KOJENCE, 50 ml
Speciálně vyvinuto pro choulostivou
pokožku kojenců. Optimální UVB
ochrana SPF 50+ a UVA ochrana
díky patentovanému fotostabilnímu
filtračnímu systému. Složení
v souladu s pokožkou kojenců:
obsahuje pouze nezbytně nutné
množství ingrediencí pečlivě
vybraných pro jejich bezpečnost.
Obohaceno o přírodní karitové
máslo, které hydratuje a zklidňuje
pokožku a zároveň posiluje
ochrannou kožní bariéru. Jemná
a komfortní sametová textura.
Hypoalergenní. Testováno pod
dermatologickou a pediatrickou
kontrolou. Testováno na nikl:
vyvinuto pro jedince citlivé na nikl.

PSILO-BALSAM
CHLADIVÝ GEL
Psilo-balsam je určen k léčbě
alergických a svědivých projevů
kůže při jejím podráždění, které je
způsobeno planými neštovicemi,
štípnutím nebo bodnutím hmyzu,
popáleninami prvního stupně,
nadměrným sluněním. Vhodný je
rovněž pro léčbu jiných svědivých
projevů kůže z různých příčin.
Psilo-Balsam je volně prodejný lék k zevnímu užití. Účinná látka Diphenhydramini hydrochloridum
1 g. Pozorně čtěte příbalovou informaci.
V případě nežádoucích účinků se obraťte na svého
lékaře nebo lékárníka.
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Lékárník radí

Dejte si pozor,

čím se myjete
Žijeme ve 21. století, které můžeme směle
nazvat stoletím chemie. Chemickými
látkami jsme obklopeni, aniž si to někdy
uvědomujeme. Velká část z nich je pro
nás toxická a škodlivá. A proto je třeba se
těch nebezpečných, které škodí, vyvarovat.
Toxické látky jsou ze 60 % vstřebány
do našeho těla, přes kůži se dostávají
do krve a lymfatického systému, usazují se
v tukových tkáních a ovlivňují funkci našich
orgánů a žláz.

K

osmetické prostředky mohou obsahovat látky, které
nejsou našemu tělu úplně prospěšné a jejich dlouhodobé užívání nelze doporučit. Při nákupu bychom se na ně
měli soustředit a kosmetiku, která je obsahuje, kupovat jen
s rozvahou.

Náš den začínáme čištěním zubů. U zubních past je třeba si
dát pozor zejména na pěnící látku lauryl sulfát sodný. Tato
látka se používá jako pěnidlo i ve sprchových gelech, šamponech a tekutých mýdlech. Prostupuje až šest milimetrů pod kůži a velmi rychle se dostává do krevního oběhu.
Může způsobovat olupování a podráždění pokožky, lupy či
vypadávání vlasů. V ústech může vyvolat podráždění dásní
a tvorbu aftů.
Sprchové gely a šampony velmi často obsahují také deriváty formaldehydu (bronopol, diazodinyl urea, 3-dioxan). Tyto
látky mohou být toxické pro imunitní systém a velmi dráždit
pokožku.
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Jako konzervační látky, tedy látky,
které prodlužují použitelnost kosmetických přípravků, se používají parabeny (methylparaben, ethylparaben
a propylparaben). Tyto látky napodobují hormon estrogen, čímž narušují
hormonální rovnováhu, mohou dráždit
pokožku a způsobit alergické reakce.
Po ranní hygieně aplikujeme pleťový
krém. Krémy často obsahují silikony
(dimethicon, amodimethicon, trimethicon). Pleť je po jejich použití hladká
a hebká. Silikony však mohou zapříčinit ucpávání pórů, škodlivé látky se
totiž nemohou vyplavovat ven a vrací
se zpět do pokožky. Nejsou prakticky
biologicky odbouratelné. I v krémech je
třeba dát pozor na přítomnost konzervačních látek parabenů, nevhodných
barviv a syntetických vůní.
Většina z nás používá proti pocení
deodoranty a antiperspiranty. Deodoranty jsou většinou spreje, které
pouze neutralizují tělesné pachy. Antiperspiranty zamezují pocení. V těchto
prostředcích se používají soli hliníku,
které uzavírají póry, což zabraňuje
tomu, aby se člověk potil. Zastavení
pocení však může být doprovázeno
alergickými reakcemi. Tím, že se přestaneme potit, totiž zabraňujeme kůži,
aby se čistila a dýchala. Hliníkové usazeniny v našem těle mohou negativně
ovlivnit náš nervový systém a existují také teorie, že mohou souviset
s Alzheimerovou chorobou. Ukládají
se většinou v nejbližších lymfatických
uzlinách v podpaží (v horní kvadratuře), kde často vznikají nádory prsu.
Atiperspiranty by také neměly obsahovat alkohol. Ten štípe, pálí a může
vyvolat i vyrážky.
Antiperspiranty ani deodoranty nepoužívejte hned po vyholení podpaží.
Holením se totiž odstraní horní vrstva

I v krémech je třeba dát pozor na přítomnost
konzervačních látek parabenů, nevhodných barviv
a syntetických vůní.
kůže, naruší se její povrch a škodliviny
se mohou lépe vstřebávat.
Každý z nás chce příjemně vonět, a tak
používáme parfémy a toaletní vody.
U těch levnějších bychom si měli dát
pozor na obsah ftalátů. V parfémech
jsou používány na zvýraznění vůně,
mohou však mít toxické účinky na reprodukční ústrojí a mohou narušit hormonální systém.
Dámy, které se pravidelně líčí, by měly
u velmi širokého sortimentu dekorativní kosmetiky zkontrolovat, zda neobsahuje toxická barviva. A to především
u očních stínů.
Jak z této zapeklité situace ven? Řešením je nakupovat kosmetické prostředky tam, kde vám dokážou dobře
poradit a nabídnout alternativu k těm
škodlivým. Vyzkoušejte speciální biodrogerie nebo lékárny.

Od kosmetiky
k čisticím prostředkům
Bohužel také čisticí prostředky, jako
jsou přípravky na mytí nádobí, podlah,
prací prášky a gely, mohou obsahovat
nebezpečné toxické látky. Jedná se

opět o konzervanty, tedy parabeny, toxická barviva, pěnící látku lauryl sulfát
a mnoho dalších.
Výbornou přírodní variantou úklidových prostředků jsou výrobky s mýdlovými ořechy. Jedná se o slupky
indického stromu mýdlovníku. V Indii
a Nepálu se používá jako rostlinný prací
prostředek již od nepaměti. Mýdlovník
obsahuje hodně přírodního saponinu,
který má pěnivé a umývací vlastnosti
podobně jako mýdlo. Jedná se o 100%
rostlinný prostředek, který nezatěžuje
životní prostředí. Je biologicky recyklovatelný. Je vhodnou alternativou pro
alergiky a osoby s kožními problémy.
Prádlo změkčuje přirozeným způsobem, a tak není potřeba používat aviváž. Chrání barvy, všechny barevné
textilie si uchovají svoji barvu mnohem
déle. Ekologickým praním se také
chrání voda a řeky před chemikáliemi.
S mýdlovými ořechy se vyrábí také
gely do myčky a na ruční mytí nádobí.
Přidává se do nich jednak antibakteriální koloidní stříbro, jednak přírodní citronová silice, která nedráždí pokožku
rukou.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna U Svatého Mikuláše, Beneše z Loun 321, Louny
Tel.: 415 653 469
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V žádné správné
lékárničce nesmí chybět

Dettol 0,2% antiseptický
sprej na rány
Venku krásně svítí sluníčko a všechny nás
láká ven do přírody za dobrodružstvím.
Hlavně maminky s dětmi tráví venku většinu
dne a i při sebevětší opatrnosti dochází
k drobným poraněním. Je důležité tato
malá škrábnutí, odření, štípnutí či kousnutí
nepodceňovat, věnovat jim náležitou
pozornost a důkladně je ošetřit a vyčistit.
20

V

ýhodou antiseptického spreje Dettol je, že při jeho
použití rána nepálí a neštípe. Neobsahuje totiž jód,
nebarví a je bez nepříjemného zápachu. Dětem nevadí,
protože jim ošetření rány nezpůsobuje další bolest. Poraněním však nejsou vystavené jen děti, ale poranit se mohou
i domácí kutilové či kuchařky. Proto je dobré mít v každé
správné lékárničce Dettol 0,2% antiseptický sprej na čištění
čerstvých drobných ran. I dospělí určitě ocení jeho šetrnost
během ošetření – určitě si každý z nás z mládí pamatuje
klasické dezinfekce, které pálily a štípaly. Tomu se můžeme
s Dettolem vyhnout!

Správná hygiena rukou v běžném
životě přispívá podstatným
způsobem k ochraně celé rodiny
před bakteriemi a nemocemi.
37 % lidí nemyje ruce po kýchnutí a zakašlání, 27 % lidí si nemyje ruce po styku se zvířetem, 10 % dotázaných jí se
špinavýma rukama, 7 % lidí si nikdy
nemyje ruce po použití toalety.
Dezinfekci si nesmíme také zapomenout přibalit do kufru, pokud cestujeme. Během cest je důležité mít
ji po ruce. Dettol 0,2% antiseptický
sprej má praktické a přenosné balení
ve spreji. Vejde se tak do každé malé
lékárničky.
Další věc, na kterou bychom neměli
zapomínat, je důkladná prevence před
infekčními nemocemi. Fundamentálním a bohužel často opomíjeným preventivním opatřením je hygiena rukou.
Na základě rozsáhlých průzkumů si

Nezapomeňte ani vy
na správnou hygienu
a dezinfekci
Samotné mytí rukou běžným mýdlem,
hlavně na místech s vysokou koncentrací a pohybem lidí, dnes nepředstavuje optimální přístup. Vhodné je tedy
používání antibakteriálních mýdel,
které jsou schopny efektivně během

krátké doby eliminovat 99,9 % patogenních mikroorganismů. Můžete vyzkoušet některé z antibakteriálních mýdel
Dettol.*
Vysoce ceněným přípravkem ze strany
spotřebitelů se stal Dettol antibakteriální gel na ruce.* Svou účinností se plně
vyrovná tekutým antibakteriálním mýdlům a jeho aplikace zajistí vždy, kdy
není možné umytí rukou mýdlem a vodou, vysokou prevenci před přenosnými nemocemi. Jeho předností je nejen
optimální velikost balení, ale i přesný
aplikátor. Příruční padesátimililitrové
balení se vejde do každé tašky, kabelky
či přímo do kapsy.

Dettol 0,2% antiseptický sprej je lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje benzalconii chloridum. Před
použitím léku si pečlivě přečtěte příbalovou informaci. O případných rizikách a nežádoucích účincích se poraďte
s lékařem nebo lékárníkem.
*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

inzerce

Použitím Dettol antiseptického spreje se očistí
drobné poranění a sníží se riziko infekce.
Působí proti řadě bakterií způsobujících infekce drobných ran.
NEBARVÍ oblečení ani pokožku.
NEŠTÍPE.
NEOBSAHUJE JÓD.

Dettol 0,2%
antiseptický
sprej
Sprej, který pomáhá
zabránit infekci
v místě poranění

Rychle vyčistí ránu.
Šetrná aplikace díky spreji
– není nutné dotýkat se poranění, ideální pro děti.
Praktický a přenosný
– nepotřebujete vodu. Můžete jej mít v lékárničce, kuchyni,
kabelce, příručním zavazadle, sportovní výbavě, garáži, dílně,
kancelářské zásuvce...
Dettol 0,2% antiseptický sprej je lék k vnějšímu použití. Kožní podání. Obsahuje
benzalconii chloridum. Před použitím léku si pečlivě přečtěte příbalovou informaci.
O případných rizikách a nežádoucích účincích se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
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Metličkové žilky:
Nenechte se jimi omezovat
Metličkové žilky neboli mikrovarixy trápí až
80 % populace, což pro věkovou skupinu
mezi 18 a 64 lety představuje přibližně
5,76 milionů lidí ovlivněných tímto
problémem. Pavučinkové sítě krevních
cévek modré, fialové či červené barvy, které
se nacházejí v blízkosti povrchu kůže, jsou
vnímány především jako estetický problém.

M

etličkové žilky se nejčastěji objevují na lýtkách
a zevních stranách stehen, výjimkou však není ani
jejich výskyt na obličeji, především v okolí nosu. Důvodů,
proč mikrovarixy vznikají, je mnoho, až z 90 % je ale jejich
výskyt podmíněn genetickými dispozicemi. Další výraznou
příčinou je užívání hormonální antikoncepce s estrogenem,
dále těhotenství a klimakterium, jelikož všechna tato období v životě ženy doprovázejí hormonální výkyvy. Lidé mající
sklony k tvorbě metličkových žilek by se také měli vyvarovat
přílišného pobytu na přímém slunci. Škodlivé UV záření totiž
poškozuje kolagen, který je důležitou složkou stěn krevních
cévek. Ztenčení stěny pak usnadňuje rozšíření cévního průsvitu, čímž dojde k větší viditelnosti.
Běžné odstranění metličkových žilek prostřednictvím
tzv. sklerotizace je velmi náročné na rekonvalescenci, během
níž je nutné nosit kompresní punčochy, pravidelně končetiny procvičovat a dbát na jejich časté udržování ve vyvýšené
poloze. Další metoda odstranění za pomocí laseru je finančně náročná a v České republice žádná zdravotní pojišťovna
tento zákrok nehradí. Nejedná-li se o akutní stav mikrovarixů, lékaři doporučují používat podpůrné dermokosmetické
přípravky.
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Pohodlné řešení s Remescar
Belgická firma Sylphar NV měla od počátku jasný cíl
– vyvinout zdravotnický přípravek, který by tento hojně rozšířený kosmetický problém efektivně řešil v pohodlí domova. Po několika letech intenzivního výzkumu byl představen
Remescar metličkové žilky ve formě krému. Jeho jedinečnost spočívá především v kombinaci okamžitého vizuálního
zlepšení a klinicky prokázané účinnosti na metličkové žilky,
která působí uvnitř těchto cévek. Po dlouhodobém používání
navíc zabraňuje tvorbě nových metličkových žilek, jedná se
tedy také o prevenci.

Jak Remescar funguje?
Krém Remescar metličkové žilky obsahuje několik aktivních složek, které společně bojují proti metličkovým žilkám
ve dvou fázích.
Ihned po nanesení začne krém chránit postiženou oblast,
na pokožce se vytvoří dlouhotrvající prodyšný silikonový
film, který má řadu vlastností. Silikon je známou, lékařsky
prokázanou látkou, která spolu s dalšími složkami poskytuje bariéru prodlužující kontaktní čas a chová se jako nepřetržitý převozník dalších funkčních složek v krému. Další

Rizikové faktory
vzniku metličkových žilek:
• genetické dispozice
• nadváha
• těhotenství, hormonální nerovnováha
• výrazné zatěžování dolních končetin (dlouhodobé stání či sezení)
• vysoký krevní tlak
• nadměrné vystavení pokožky slunečnímu záření
nezbytnou složkou jsou tzv. UV pohlcovače, ty chrání pokožku před reaktivními kyslíkovými radikály z UV záření
a také předchází dalšímu poškození
krevních cévek a krevních kožních buněk. Svou funkci mají i krystaly pokryté
mikročočkami, jenž filtrují nedokonalosti a zbarvení pokožky. Tyto krystaly
modifikují odraz světla od pokožky,
a zajišťují tak okamžité vizuální zlepšení postižené oblasti.
Druhá fáze účinku krému Remescar
metličkové žilky by se dala popsat
jako hloubková terapie žilních struktur.
Při této fázi přichází na řadu fosfolipidy a kyselina hyaluronová (HA), které
společně chrání a posilují buněčné

tkáně. Konkrétně fosfolipidy kontrolují
propustnost buněčných stěn, redukují
akumulaci krevních destiček a zlepšují
viskozitu krve. Známá kyselina hyaluronová udržuje tkáně zdravé a také
zabraňuje ztenčování pokožky, čímž
eliminuje namodralé zbarvení kůže.
A jaké jsou výsledky po používání krému Remescar metličkové žilky? Tento
výrobek byl testován v klinických studiích, kde byl jasně prokázán jeho pozitivní vliv na cévkové sítě. Okamžitě
po aplikaci dojde ke zlepšení viditelnosti metličkových žilek až o 43 %. Po dvou
až tříměsíčním používání, kdy začnou
působit látky přímo v žilních stěnách,
dojde ke zlepšení stavu až o 51 %.

Pokud máte problém s metličkovými
žilkami, vyzkoušejte Remescar. Jelikož si je výrobce jistý účinností produktu, poskytuje garanci vrácení peněz do
30 dní od uskutečnění nákupu. Pro
úplné znění pravidel a podmínek navštivte stránku www.remescar.com.

inzerce
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Zdraví v rodině

Užíváte léčivé rostliny
a léky současně?

Informujte o tom svého
lékaře či lékárníka

Za posledních 30 let došlo k významnému
rozvoji výroby rostlinných léčiv
a samozřejmě i k jejich velké spotřebě.
Nákup a používání rostlinných přípravků
čím dál více ovlivňuje reklama, která ovšem
obvykle neinformuje o možných interakcích
rostliny s dalšími užívanými léky.
24

S

rostoucí popularitou rostlinných přípravků výskyt
interakcí, tedy vzájemného působení léčiv v organismu, stoupá. Většina pacientů nepovažuje za důležité
informovat o užívání léčivých rostlin svého ošetřujícího
lékaře, což může vést ke vzniku interakcí mezi rostlinnými
a syntetickými léky, které pacient užívá. U velkého množství rostlinných přípravků není známo jejich přesné složení
či terapeutický účinek, čímž také vzniká riziko potenciálních interakcí.

Třezalka tečkovaná
K velmi problematickým
léčivým rostlinám se
řadí třezalka tečkovaná. Používá se její nať,
která slouží k přípravě
různých nálevů a odvarů.
Velice často je používána v lidové medicíně k léčbě
depresí, úzkosti a poruch spánku.
Hlavními skupinami účinných látek
třezalky jsou antrachinony (hypericin,
isohypericin, pseudohypericin, protohypericin), flavonoidy (kaempherol,
kvercetin, isokvercetin, rutin) a silice.
Hypericin a hyperforin jsou složky
citlivé na světlo. Jsou relativně nestabilní, a proto i skladování a zpracování
třezalky má vliv na složení výsledného produktu.
Některé z klinických studií popisují
vzájemné ovlivňování třezalky s účinky dalších léčiv, zejména s ústně podávanými léky proti početí. Přípravky
s obsahem třezalky by neměly být
užívány současně s jinými antidepresivy, léčivy obsahujícími kumarin
a zároveň snižujícími srážlivost krve
(warfarin), léčivy potlačujícími imunitní reakce (cyclosporin a takrolismus)
nebo s některými protinádorovými
léky (irinotekan, imatinib mesylát).
Mezi nejčastější nežádoucí účinky
patří žaludeční nevolnost, zvýšená
citlivost na sluneční záření, projevující se kožními reakcemi, další kožní
potíže či neklid. Při užívání třezalky by
měli být opatrní lidé se světlou pokožkou. Také společné užívání s dalšími
látkami způsobujícími přecitlivělost
v souvislosti se světlem (např. tetracyclin, nesteroidní antirevmatika)
je nebezpečné. Předpokládá se, že
třezalka prodlužuje účinek anestetik
(léky způsobující znecitlivění), což po-

tvrzuje jeden hlášený případ. U jiného
pacienta během anestezie došlo
k výraznému poklesu krevního tlaku. Proto se doporučuje přibližně dva týdny před
chirurgickým
zákrokem
s anestezií vysazení všech
dlouhodobě užívaných rostlinných přípravků.
Třezalka může také zesilovat zklidňující účinky barbiturátů. Při konzumaci
potravin bohatých na tyramin (kyselé
zelí, sýry) a třezalky může dojít k vyvolání hypertenzní krize (výrazný vzestup krevního tlaku), ale jen v případě
dávek vyšších než jsou doporučené.

Česnek
Česnek se používá v medicíně,
ale i v lidovém
léčitelství zejména
k léčbě vysoké hladiny cholesterolu a v prevenci aterosklerózy. Hlášené případy naznačují
možnost vzniku alergických reakcí –
kontaktní záněty kůže, kopřivka, otok
podkoží a citlivost na sluneční záření
projevující se kožními reakcemi.
Následkem užití česneku může dojít
ke změně funkce krevních destiček
a srážlivosti krve s možností rizika krvácení. Česnek zvyšuje účinek léků tlumících krevní srážlivost (např. warfarinu) a snižuje účinnost HIV antivirotik.
Mimoto je vysoké dávkování česneku
(více než sedm česnekových stroužků
denně) spojováno s nepříznivými účinky v oblasti trávicího traktu a alergickými reakcemi.

Cassia senna
Listy a plody rostliny Cassia senna

jsou často používány pacienty trpícími zácpou pro vyvolání projímavých
účinků. Dlouhodobé užívání senny
může způsobit snížení hladiny draslíku v krvi, tzv. hypokalémii. Ta zesiluje účinek srdečních glykosidů (léčiva
určená k léčbě srdečního selhání)
a ovlivňuje účinek léků proti poruchám srdečního rytmu, např. chinidin.
Současné podávání diuretik, tedy léků
zvyšujících tvorbu moči, kortikosteroidů a přípravků obsahujících kořen
lékořice může zvýšit nerovnováhu
krevních elektrolytů.

Ginkgo biloba
(Jinan dvoulaločný)
Listy této populární léčivé rostliny jsou široce
užívány k léčbě demence, deprese, závratí, hučení v uších,
a to zejména u starších lidí. Právě u nich
však hrozí možné riziko
nežádoucích účinků. Důvodem je užívání často většího množství léčiv starší populací, na základě
kterého pak může dojít k interakcím.
Při dlouhodobém používání nelze vyloučit interakci s přípravky ovlivňujícími krevní srážlivost. Několik lékařů
při předoperačním vyšetření zaznamenalo u pacientů dlouhodobě užívajících přípravky s obsahem Ginkgo
biloby a ibuprofenu zvýšenou krvácivost. Z nežádoucích účinků při užívání
ginkgo byly velmi vzácně pozorovány
trávicí obtíže, bolesti hlavy, alergické
kožní reakce nebo ojedinělé případy
krvácení po dlouhodobém užívání.

Zdroj: olécích.cz (internetový
portál Státního ústavu
pro kontrolu léčiv)

25

Lékárník radí

Užijte si spánek

bez chrápání

Asi všichni to známe – je to k zbláznění sdílet pokoj
s chrápajícím člověkem. Na druhou stranu, když
chrápeme sami, tak nám to v podstatě nevadí.

C

o to vlastně chrápání je? Použiju krásnou definici vypůjčenou z jedné internetové encyklopedie: „Chrápání je zvuk vibrací, který pochází z dýchacího ústrojí některých osob nebo zvířat během spánku.
Zvuk chrápání může být rušivý a nežádoucí jak pro
osobu, která chrápe, tak pro její okolí.“
Zjednodušeně lze říci, že příčina chrápání vždy nějak
souvisí se zhoršeným dýcháním nosem. Je celá řada
věcí, která ho ovlivňuje. Mohou to být faktory fyziologické, ale také životní styl, věk a některé užívané léky.
Je logické, že čím více rizikových faktorů máme, tím
větší máme pravděpodobnost, že budeme svého spolunocležníka budit ze spánku. A jak nám příčiny přibývají, naše chrápání se zhoršuje. Měli bychom si uvědomit, že může signalizovat nějaký zdravotní problém
a také to, že „samo“ nevymizí. Navíc samotné chrápání může vyvolat nespavost, nervozitu, ztrátu chuti k pohlavnímu životu a také zhoršit soustředění. To
platí samozřejmě nejen pro chrápajícího, ale též pro
toho, kdo s ním sdílí lože či spí v jedné místnosti.
Aby chrápání nezačalo významně ovlivňovat náš život,
je dobré snažit se dodržovat několik jednoduchých
pravidel. Jsou to zejména:
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• Nepít alkohol a neužívat sedativa alespoň 4 hodiny
před ulehnutím.
• Předcházet ucpání nosu. Způsob se odvíjí podle
toho, co ucpání nosu způsobuje. Znamená to tedy
např. pravidelně léčit svou alergii, chronickou rýmu,
spát v dobře větrané místnosti, nikdy nepoužívat
nosní spreje a kapky častěji a déle, než je předepsáno (tím si totiž vytváříme návyk a zvyšujeme
pravděpodobnost otoku nosní sliznice) apod.
• Upravit polohu, ve které spíme. To znamená
zejména kvalitní matraci a polštář.
Další opatření už nejsou tak jednoduchá, o to víc ale účinná. Zhubnout, je-li to třeba. Přestat kouřit. Začít řešit eventuální zdravotní problémy a akceptovat lékařem navržená
řešení. Mám na mysli např. chirurgickou korekci vychýlené nosní přepážky, plastiku hrtanové branky, odstranění
nosních polypů, vytržení mandlí nebo nošení přetlakové
dýchací masky po diagnostikování spánkové apnoe.

Čím si můžeme sami ještě pomoci?
Vším, co nám pomůže rozšířit dýchací cesty. Mohou to být
speciální náplasti na nos (rozšiřují nosní dírky, a zlepšují
tak průtok vzduchu) nebo kapky a spreje s obsahem by-

		
		

linných extraktů zlepšujících dýchání,
které jsou běžně dostupné. Zkrátka
a dobře, chrápete-li pravidelně, nemávejte nad tím rukou a začněte to
řešit.
Mgr. Leona Štěpková
Alphega lékárnice,
Hostomice nad Bílinou

Přijďte se poradit
přímo do naší
Alphega lékárny:

Lékárna Medea
Vrbenského 165
Hostomice nad Bílinou
Tel.: 417 825 212

9 nejčastějších
příčin chrápání

1. Nemoci horních cest dýchacích: Astma, rýma, alergie, záněty
horních cest dýchacích a další choroby mohou chrápání podporovat.
Když nemůžeme dobře dýchat nosem (např. když je ucpaný), vdechujeme větší podíl vzduchu ústy, což nakonec vede k chrápání.
2. Stárnutí: Čím jsme starší, tím ochablejší svaly na krku máme a naše
dýchací cesty nemají takovou oporu a zužují se.
3. Obezita: Tuk nahromaděný v oblasti krku stlačuje hrtan, zužuje
dýchací cesty, a blokuje tak normální proudění vzduchu při dýchání.
4. M
 užské pohlaví: Muži mívají užší hrdlo, a mají tedy větší pravděpodobnost než ženy, že se jich chrápání bude týkat.
5. A
 natomické odchylky v oblasti krku a nosu: Zvětšené krční nebo
nosní mandle, polypy nebo defekty nosní přepážky mohou výrazně
zúžit dýchací cesty, a bránit tak normálnímu proudění vzduchu.
6. Kouření: Kouření cigaret ničí sliznice dýchacích cest. Narušuje se
tak jejich funkčnost, a to jak v oblasti zhoršeného odstraňování
hlenu, tak snížení kapacity plic. To vše vede ke zhoršenému dýchání
a následně i k chrápání.
7. Alkohol: Nadměrné pití alkoholu, zvláště před spaním, způsobí větší
uvolnění svalů, než je obvyklé. U svalů krku to podporuje zvýšení
vibrací, a tím i zintenzivnění chrápání.
8. S
 pánková apnoe: Tato nemoc brání (z různých příčin) pravidelnému
dýchání během spánku. Pacienti mívají vysoký počet epizod, kdy
v podstatě nedýchají a jejich organismus není dostatečně zásoben
kyslíkem. Kromě toho, že spánková apnoe může mít velmi vážné
zdravotní následky, způsobuje též výrazné chrápání.
9. L
 éky (sedativa): Některá sedativa (uklidňující léky) mohou narušovat běžné spací návyky a také více uvolňovat svaly, a tím přispívat
k chrápání.
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Zdraví v rodině

Proti čemu se očkuje

v dětském
věku

Už tu zase máme protivakcinační kampaň, která na čas utichla
s obavami z infekcí, které mohou šířit migranti. Jak to vlastně je
s nežádoucími účinky očkování? Co je bezpečnější: očkovat, nebo ne?
Zdravý rozum by měl zvítězit.

„J

iž v době prvního očkování proti pravým neštovicím se lidé obávali nežádoucích účinků, ale
vždy strach z nemoci převážil nad strachem z očkování.
Očkování tak významně snížilo výskyt řady nemocí a některé nemoci byly zcela zlikvidovány, jako pravé neštovice,
a kandidátem je dětská přenosná obrna. V současné době
se setkáváme se zcela opačným jevem. Strach z očkování
u některých lidí začíná převažovat nad strachem z nemoci.
Je to daň za úspěch očkování. Řada nemocí je pod kontrolou, lidé zapomínají na úmrtí, komplikace a invalidizující
následky infekcí. Z těchto lidí se dnes stávají odpůrci očkování, kteří často účelově manipulují s výsledky lékařského
výzkumu nebo vytvářejí konspirativní teorie a dožadují se
vědeckého vyvrácení svých smyšlených závěrů,“ komentuje stav prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., vědecký sekretář České vakcinologické společnosti.
Kromě povinných očkování existují také očkování doporučená, o jejichž aplikaci rozhodují rodiče po poradě
s dětským lékařem. Na některá z nich přispívají zdravotní pojišťovny, mnohé si však rodiče hradí sami.
Očkování proti rotavirům, které vyvolávají těžké průjmy kojenců a batolat, je zpravidla hrazeno rodiči. Virové
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V současnosti je zákonem 		
určeno očkování proti:
1. záškrtu
2. tetanu
3. černému (dávivému) kašli
4. invazivním onemocněním vyvolaným
Haemophilus influenzae b
5. přenosné dětské obrně
6. virové hepatitidě typu B
7. spalničkám
8. příušnicím
9. zarděnkám
Tato očkování v doporučeném schématu provádí
pediatr v prvních dvou letech života dítěte. Někdy
se vedou spory o tzv. hexavakcíně (očkování proti
chorobám 1 až 6 z výše uvedeného seznamu),
a to především v jakém schématu je lepší očkovat
(2+1, nebo 3+1). Podrobnosti o výhodách a rizicích
najdete na www.vakciny.net (odborně garantovaný
portál).

ve věku od čtyř dní
do šesti týdnů, případně starších, které nemají vytvořeny
protilátky proti tuberkulóze a jsou vystaveny zvýšenému riziku
onemocnění. Celoplošné
očkování bylo zrušeno.
K dispozici jsou i vakcíny proti
meningokokové meningitidě,
jimiž je doporučeno očkovat před
návštěvou rizikových zemí (především střední a jižní Afrika, dále pak
Argentina, Aljaška, Indie, Nepál,
Sýrie či Egypt), kde je riziko infekce
vyšší. V České republice očkování
doporučí na základě epidemiologické
situace odborník.

průjmy ročně postihnou stovky malých dětí, které jsou pro velkou ztrátu tekutin léčeny v nemocnici.
Očkování proti pneumokokům je
hrazeno rizikovým skupinám dětí
(poruchy imunitního systému, chybění sleziny, transplantace kostní dřeně, děti s porodní hmotností
pod 1500 g atd.) Je ke zvážení samotných rodičů, zda chtějí své dítě
uchránit před vážnými chorobami,
které pneumokoky způsobují (záněty mozkových blan, těžký zápal plic,
opakované záněty středního ucha
a další).
Očkování proti planým neštovicím
(varicele) není povinné a rodiče je
musejí zaplatit v plné výši. Vhodné
je očkovat děti starší dvanácti (devíti) měsíců a dospělé osoby, které
jsou k planým neštovicím vnímavé, tj. nebyly v minulosti očkované,
nebo planými neštovicemi neone-

Očkování proti chřipce je velmi doporučené i pro dětskou populaci. Viry
chřipky každoročně podléhají mírným genetickým mutacím, a dojde-li
k jejich zásadním změnám, vzniká
riziko velkých epidemií až pandemií.
Chřipka se každoročně stává příčinou statisíců úmrtí na celém světě.
Dobrovolné očkování a očkování rizikových skupin zůstává stále jediným
účinným prostředkem, jak zabránit
těmto rozsáhlým epidemiím a komplikacím chřipky.

Očkování proti lidskému papilomaviru (proti rakovině čípku, penisu,
řitního otvoru) je určeno pro obě pohlaví od devíti let (čtyřvalentní a devítivalentní vakcína, která současně
chrání před genitálními bradavicemi).
V České republice je zařazena do očkovacího schématu po dokončeném
dvanáctém roce. K dispozici je také
dvouvalentní vakcína, která nechrání
před genitálními bradavicemi. Častěji a vážněji onemocní ženy, ale muži
jsou přenašeči a také oni mohou
trpět onemocněním, které vzniklo
v důsledku infekce lidským papilomavirem. Tyto viry navíc způsobují
i rakovinu hlavy a krku, u novorozenců infikovaných matek tzv. papilomatózu hrtanu, což je vážné, nepříjemné
onemocnění, při němž se v hrtanu
a na hlasivkách malých dětí tvoří výrůstky, které mohou bránit dýchání
i rozvoji řeči. Po chirurgickém odstranění se onemocnění rádo vrací.

Očkování proti tuberkulóze je určeno výhradně k aktivní imunizaci dětí

MUDr. Marta Šimůnková

mocněly. Očkování proti planým neštovicím lze využít i jako prevenci
onemocnění po kontaktu s osobou,
která planými neštovicemi onemocněla, a to nejlépe do tří dnů, případně
nejpozději do pěti dnů po předpokládané expozici především u vnímavých osob.
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Lékárník radí

Víno

jako léčivý nápoj

Víno nás provází již několik tisíc let a bývá
označováno jako léčivý nápoj. Holdovali
mu Sumerové, pilo se ve starém Egyptě
i Babylonu. V Evropě se víno začalo
pěstovat díky Římanům, kteří ho rozšířili
po celé své velké říši.

V

Mathioliho herbáři z roku 1562 se praví, že víno jest
krev země. Pije-li se střídmě, vzbuzuje chuť k jídlu, napravuje zažívání a zlepšuje prokrvení všech orgánů.
Kdo má slabý žaludek, ať si ráno ohřeje doušek vína, vsype
do něj špetku pepře a směs vypije.
Ve středověku se užívalo velké množství léčivých vín a ještě
koncem 19. století mohli lékaři některé druhy vín předepisovat, byly hrazeny lékařskou pojišťovnou. Byla to například vína Condurango a Maltoferrochin, která se vyrábějí
dodnes. Víno využívá i čínská medicína, léčivá vína se připravují často s příměsí bylin, jako je žen-šen, zázvor a lotos.
V současné době bylo mnohými studiemi prokázáno, že
víno má skutečně léčivé účinky. Je však potřeba pít víno
kvalitní. Takové poznáme podle toho, že nás po něm druhý den nepálí žáha a nebolí hlava. Důležitá je i denní dávka vína. V malých dávkách působí povzbudivě, zmenšuje
napětí, strach a úzkost. Po jeho vypití se v mozku uvolňuje
hormon štěstí serotonin, a proto nastane příjemné uvolnění. Alkohol také zvyšuje vylučování moči, a proto je třeba
před pitím vína vypít dostatečné množství vody, aby nedošlo k dehydrataci. Během popíjení vína se již pití vody nedoporučuje, protože alkohol by se naředil a pomocí vody jako
nosiče by se rychle dostal do krve a způsobil opilost.
Alkohol také mírně zvyšuje krevní tlak, rozšiřuje cévy a snižuje krevní srážlivost, zlepšuje průtok krve cévami. Proto
se doporučuje jako prevence srdečně-cévních onemocnění
a na snížení hladiny cholesterolu. Ženám se doporučuje vy-
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pít 2 dcl vína denně, muži mohou vypít za den až 3 dcl, více
se osvědčilo víno bílé. To se také ale během věku mění.
Kdy začne člověk stárnout, se prý pozná podle toho, že mu
přestane bílé víno vyhovovat a začne pít víno červené. Bílé
víno totiž obsahuje kyselinky, které nejsou dobře snášeny
při zhoršeném trávení a naopak víno červené má v sobě
třísloviny (taniny), které trávení výrazně zlepšují.

Víno, zejména burčák, obsahuje
také vitaminy B, C a minerály
Vitamin C je důležitý pro správnou činnost imunitního systému, podílí se na tvorbě kolagenu, zubů a mozkových
funkcí. Nachází také uplatnění při stresu, zlobě a stresu.

	
Kdo by neměl
pít víno?
• nezletilí, řidiči před řízením motorových vozidel
• těhotné a kojící matky
• epileptici a lidé s onemocněním slinivky
• pacienti s dnou, cukrovkou a žaludečními vředy
• ženy s vysokým rizikem rakoviny prsu
• pacienti, kteří užívají léky, jejichž účinky by mohl
alkohol změnit

teprve na začátku 80. let. Dnes již ale
existuje mnoho studií, které potvrzují jeho silný léčebný účinek zejména
u srdečně-cévních onemocnění, při
křečových žilách a zánětlivých onemocněních. V červeném víně je obsah resveratrolu asi stokrát vyšší než
ve vínu bílém, bohužel se ale postupně rozkládá, a tak je ho ve starším
víně podstatně méně.
Vitamin B1 thiamin působí pozitivně
na nervový systém a proti únavě.
Vylepšuje chuť k jídlu a trávení. Vitamin B2 riboflavin je výborným spalovačem cukrů. Podporuje dobrou
funkci jater, zlepšuje zrak, podílí se
na tvorbě hemoglobinu. Vitamin B3
niacin je důležitý pro činnost mozku,
likviduje cholesterol a tuky v krvi.
Vitamin B3 pyridoxin se podílí
na spalování tuků a bílkovin. Podporuje imunitu, má preventivní účinek
při nervových onemocněních.
Draslík pomáhá nervovým buňkám,
odstraňuje únavu, udržuje svalový
tonus, snižuje krevní tlak a je přirozeným diuretikem. Hořčík je důležitý pro vstřebání vápníku, příznivě
ovlivňuje nervovou soustavu, působí
protikřečově a má zklidňující účinky
na nervový systém. Vápník podporuje stavbu kostí a zubů, udržuje pravidelný srdeční tep, má preventivní
účinek proti osteoporóze.
Víno, zejména červené, je velmi bohaté na antioxidanty. Antioxidant resveratrol byl ve slupkách vína zjištěn

Dalším důležitým antioxidantem, které víno obsahuje, je kvercetin. Ten
zpevňuje kapiláry, zlepšuje průtok
krve, díky schopnosti brzdit produkci
histaminu má také antialergické působení. Dále může mít silný protirakovinný účinek.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

	
Srdeční víno
sv. Hildegardy
Velmi účinný na podporu srdce a při srdeční slabosti je i starý
recept sv. Hildegardy na „srdeční víno“, na který nedají dopustit
ani současní léčitelé.
10 čerstvých petrželových listů včetně stonků, vinný ocet, 1l bílého vína nejlepší ryzlink, kvalitní včelí med, čistý líh (seženeme v lékárně)
Petrželové listy pokrájíme nadrobno a dáme do připraveného vína.
Přidáme 2 polévkové lžíce vinného octa a vše povaříme asi 10 minut
na silném plamenu. Dáváme pozor, aby víno nevypěnilo. Pak oheň
stáhneme, přidáme 250 g medu a necháme ještě 5 minut vařit. Ještě
horké víno přecedíme a naplníme do vyvařených lahví menšího objemu
(asi 250 ml). Přelitý nápoj zakonzervujeme přidáním čajové lžičky lihu.
Dobře uzavřeme a uchováváme na tmavém a chladném místě. Víno
užíváme podle potřeby, nebo při problémech jednou až třikrát denně po
1 až 3 polévkových lžících.

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna U Svatého Mikuláše, Beneše z Loun 321, Louny
Tel.: 415 653 469
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Soutěž

Křížovka

10 RxA!!
VÝH

Soutěžte s námi o zajímavé ceny. Vyluštěte křížovku a znění tajenky nám zašlete nejpozději
do 15. června na e-mail krizovky@alliance-healthcare.cz. Do předmětu napište heslo SOUTĚŽ.
Doplňte znění tajenky a vyhrajte 100% rakytníkový olej v tobolkách a v kapkách od společnosti
Terezia Company: „Rakytníkový olej je ze všech obsahových látek v … nejcennější.“

Doplňky stravy.

Počet zaslaných odpovědí se vynásobí jednou až deseti jedenáctinami. Vyhrávají ti soutěžící, jejichž odpověď přijde do redakce v pořadí shodném
s jedním z těchto deseti výsledných čísel.
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8miSMĚRKA
Doplňte znění citátu Marka Twaina:
„Knihy o zdraví čtěte pozorně, mohli byste zemřít na …“

VÝHERCI Z MINULÉHO
ČÍSLA:
Křížovka Herpesol
„Biovitality Herpesol je nové
bylinné sérum účinné na opary.“
Alena F.
Věra N. – Louny
Michal D. – Třinec
Zuzana H. – Lanškroun
Kateřina P. – Lomnice nad
Popelkou
Osmisměrka Cannaderm
„Tyto dva přípravky značky
Cannaderm přinášejí okamžitou
úlevu při bolesti kloubů, svalů
nebo zad. Obsahují patentově
chráněnou kombinaci kvalitního
konopného oleje z Kanady a jedle
sibiřské."

ANOA, APAČ, ARAT, AULA, BURZA, CEJN, ČEST, ČÍŠE, DISK, DŮMYSL, ESTRÁDA, ETAPA, ETÁŽ, ETYLY, EURO,
EXIT, FIAT, FREE, CHATY, CHTÍT, IDOL, IDYLA, ILIADA, INAK, JEEP, KALA, KLAM, KLETR, KOALA, KRAB, KUBA,
KUKAČKA, KÝČE, LESKY, LIDOOPI, LOPUCH, LOSI, LSTI, LUSK, MARS, MRKEV, MROŽ, NULA, OCELE, ODVARY,
OKOS, OKYT, OLEJ, OPATI, ORAN, ORKÁNY, ORLATA, OSADA, OSKA, OZÓN, PACIENT, PAROH, PIANO, PLUS,
PLYŠ, PNUTÍ, PYRÉ, RADNÍ, RASA, RAŽBA, RÓBA, RYBÁŘ, ŘEKA, SAFE, SAKA, SALTA, SANDÁLY, SOUŠ,
SPUTNIK, STEHY, STRUPY, ŠÍJE, ŠPEH, ŠTĚK, ŠTEP, ŠTOČEK, ŠUMA, ŠUNT, ŠUTR, TCHOŘ, TIKET, TMEL, TOUŠ,
TRKOT, TRUC, TRUHLÍK, TUHA, UČEŇ, ÚJMA, UPÍR, VÍKO, VYDUTÍ, YZOP, ZÁŘÍ, ŽEBRA, ŽIAR

Eva D. – Pardubice
Marie T. – Teplice
Jiří T. – Duchcov
Feil.Petra
Romana M. – Domažlice
Jana H. – Brno
misurik
Jan M. – Vsetín
Jana R. – Jičín
Dušan R. – Brno
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Rostlina

Moringa:
Zelený strom života

Také jste četli zprávu, že kubánský vůdce
Fidel Castro se zázračně uzdravil ze své
zákeřné nemoci? Myslela jsem si, že měl
k dispozici nějaký nový lék, který je zatím
veřejnosti utajován. Ale nebylo tomu tak,
Fidela Castra prý uzdravila moringa.
Moringa je úžasný jedlý strom, který roste
právě na Kubě, v Indii a nově je pěstován na
Kanárských ostrovech.

V

čem tkví jeho zázračnost? Moringu můžeme směle
označit jako rostlinu s nejvyšším obsahem vitaminů
na naší Zemi. Prášek z listů obsahuje navíc vysoce kvalitní
bílkoviny, sedmkrát více vitaminu C než pomeranč, čtyřikrát
více vitaminu A než mrkev, patnáctkrát více draslíku než banány, 26 protizánětlivých látek a 46 antioxidantů. Hodnota
ORAC, která značí obsah antioxidantů, je rekordních 75 tisíc
jednotek. Pro srovnání kustovnice má 25 tisíc jednotek a borůvky 64 tisíc. Má také vysoký obsah chlorofylu, který čistí
krev od těžkých kovů, a látky salvestroly, která je nositelem
protirakovinného účinku. Velmi zajímavý je také rostlinný
hormon zeatin, který omlazuje buňky a zajišťuje dokonalé
vstřebání živin do buněk.
Životní síla, kterou v sobě strom moringa skrývá, je zcela mimořádná, přirůstá totiž tempem šest metrů za rok. Původem
je z oblasti Himaláje, ale daří se mu velmi dobře v tropických
a subtropických zemích. Na Kanárských ostrovech rostou
moringy mimořádné kvality. Přispívá k tomu jedinečné složení lávové půdy s vysokým obsahem minerálů, ideální sluneční svit a větry z Afriky, které přinášejí další živiny. Moringa
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již zachránila mnoho životů v rozvojových zemích, jednak jako zdroj živin
a dále také jako ničitel bakterií ve vodě,
která se díky morinze stává nezávadnou. Na získání 1 litru nezávadné vody
stačí desetina gramu semen. Proto
moringové stromy všude doprovází respekt a úcta. Nazývají je Dárce života,
Zázračný pramen nebo Dar z nebes.

Jaké léčebné účinky
moringa tedy má?
Přítomnost chlorofylu pomáhá s tvorbou zdravé krve, do níž přivádí větší
množství kyslíku, a tím se zlepšuje
látková výměna, posiluje se imunita,
a tělo tak lépe bojuje proti infekcím.
Zeatin z moringy působí proti stárnutí
buněk a podporuje udržení mladistvé a pružné pokožky. Zlepšuje se stav
kůže u ekzematiků a lupenkářů.
Moringa obsahuje velké množství nenasycených omega-3 kyselin, a proto
snižuje hladinu cholesterolu a zlepšuje
průchodnost cév. Snižuje tak riziko kardiovaskulárních onemocnění. Má také
pozitivní vliv na lidský zrak, zvyšuje
zrakovou ostrost.

V jaké formě lze
moringu užívat?
Moringa se používá buď jako drcený list
na přípravu čaje, nebo jako koření v kuchyni. Velmi dobře se dávkuje ve formě
jemného prášku, který nasypeme
do jogurtu, kaší, smoothie, polévek,
na pizzu, nebo smícháme s mlékem
jako koktejl. Doporučená dávka jsou
dvě čajové lžičky denně. Doporučuje
se začínat s dávkou jen na špičku nože,
aby si tělo zvyklo. Čaj připravíme zalitím jedné lžičky drceného listu vodou

80 stupňů
horkou
a
necháme
10 minut
v yluhovat. Je
možné
připravit
až tři nálevy z jedné dávky.
Pokud upřednostňujete již
hotové produkty,
moringa se lisuje
do tablet a vpravuje
se do želatinových kapslí.
Velmi ceněný je také moringový, takzvaný behemový olej,
který už údajně používala královna
Kleopatra ve starém Egyptě. Nádherně
vyhlazuje vrásky, rozjasňuje a omlazuje pleť.
Moringu je, jako zelenou superpotravinu, velmi vhodné zařadit do programu

jarní detoxikace. Ideální je popíjet čaj
po dobu jednoho měsíce a přidávat ji
do jídla.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

Moringa smoothie
z Kanárských ostrovů
půlka vodního melounu, 2 kiwi, 1 mandarinka, 1 banán, 2 lžičky prášku
z moringy, pomerančový džus nebo voda podle potřeby
Ovoce nakrájíme na kostky. Všechny suroviny rozmixujeme v mixéru
a naředíme podle potřeby džusem nebo vodou.
Uvedená dávka je pro tři osoby. Smoothie vám dodá energii a vylepší
vaši náladu.

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna U Svatého Mikuláše, Beneše z Loun 321, Louny
Tel.: 415 653 469
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