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*Sleva 150 Kč na nákup každého produktu z řady Neovadiol.
Slevu můžete uplatnit při předložení kupónu OnaDnes. Slevu nelze kombinovat
s dalšími akcemi Vichy, kupóny nelze sčítat. Platí ve vybraných Alphega lékárnách.

Editorial
Strávila jsem báječný víkend
s přáteli. Sjeli jsme se ze všech
koutů republiky, abychom alespoň
na chvíli zapomněli na práci,
starosti a stres. A dařilo se nám
to vskutku dobře. Jedni se neváhali
vrhnout do víru pečení, abychom měli
čerstvou snídani, jiní připravili trasu
několikakilometrové procházky s terénními
nerovnostmi, skákali jsme na trampolíně, nebo
prostě stáli na židli s cedulí v ruce. Jen tak, abychom se odreagovali a trošku
probarvili šeď každodennosti.
Uprostřed zábavy se najednou ozvalo: „Schovej se, ať tě nikdo nevidí!“ A bylo
velmi zajímavé pozorovat reakce všech zúčastněných. Zatímco někdo odběhl,
jiný si zakryl oči, jak to dělávají malé děti (protože když oni nevidí, nemohou být
přece ani viděni) a někdo jednoduše zatáhl bříško, zvednul ramena a doufal, že
se stane průhledným.
Kdyby se nám to povedlo a my se stali skutečně neviditelnými, neznamenalo
by to, že nejsme přítomní. A to je to, co bychom si měli uvědomit i v případě
našeho zdraví. Že něco nevidíme, neznamená, že to neexistuje. Alphega
lékárníci pro Vás proto připravili preventivní kampaň, během které si budete
moci nechat změřit, jak staré jsou vaše cévy. Tak neváhejte a navštivte svého
Alphega lékárníka a zjistěte, zda před Vámi Vaše tělo něco neskrývá. Více
informací naleznete na www.aphega-lekarna.cz.

Mgr. Alena Uhlířová, šéfredaktorka
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Seriál

Čokoláda V. díl
Cesta od bobu k tabulce
aneb Výroba čokolády

Díváte se někdy na čokoládu a toužíte, aby
vám tato starodávná pochoutka odhalila
kousek svého tajemství? Co se vlastně
skrývá pod oním obalem? Jak docílíme toho,
že z obyčejného hořkého bobu vznikne něco
tak smyslného?

P

lody kakaovníku rostou po celý rok přímo na kmenech stromů. Jakmile přijde doba jejich sklizně (asi
dvakrát ročně), od kmene se odříznou a tyto plody roztodivných tvarů i barev odhalí boby v jejich nejčistší podobě
– syrové a obalené v bílé sladké slupce.
Jakmile se boby sklidí, je nutné nechat je ještě dozrát.
Tento proces proběhne nejlépe, pokud se boby nechají asi
týden ve velkém horku v dřevěných bednách přikryté listy
banánovníku. Během zrání odteče bílá hmota, následuje
sušení a poté už boby putují v pytlích na místo, kde jsou
zpracovány.

Boby musejí při sušení
ztratit 92 % jejich vlhkosti, aby
se zabránilo jejich zkažení.
Boby se musejí oloupat a upražit, rozdrtí se na menší kousky, které se rozemelou. Rozemleté však nepřipomínají prášek, ale spíše pastu, protože boby ještě obsahují kakaové
máslo. Aby se oddělilo, je nutné hmotu lisovat. Vylisovaná
hmota se používá pro výrobu kakaového prášku.
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Pokud k ní ale opět přimícháme vylisované kakaové máslo, máme základ pro čokoládu. Ke kakaové hmotě se ještě
přidají další přísady, jako například cukr nebo mléko (pokud vyrábíme mléčnou čokoládu). Na řadu pak přichází
tzv. konšování, které vynalezl v roce 1879 Rudoplhe Lindt.
Díky němu čokoláda získá ještě lepší aroma a především se
změní její struktura. Konšovací stroj totiž čokoládu „hněte“
tři až čtyři dny při vysoké teplotě a dodává jí její jemnost.
V poslední fázi se čokoláda promíchává, chladí a opět
zahřívá. Pak se čokoláda odlévá do forem, balí a putuje
na regály obchodů. Správně připravená čokoláda má pevný hladký lom a lesklý povrch. Rozplývá se na jazyku a vyznačuje se mnoha vůněmi, od ovocných až ke kořeněným.
Připraveno ve spolupráci s čokoládovou kavárnou
Choco Loves Coffee
(Jugoslávská 27, Praha – Vinohrady)

Zdraví v rodině

Ateroskleróza:
Zahajte boj se zlým
cholesterolem
Ateroskleróza, také nazývána jako kornatění
cév, je onemocnění, při kterém dochází
k poškození funkce stěny cév, snižuje se
jejich pružnost, roztažnost a schopnost
reagovat na potřebu zvýšeného přísunu
krve do určitého orgánu.

M

ezi základní funkce kardiovaskulární soustavy patří distribuce krve, ve které jsou přenášeny jednotlivé živiny, krevní plyny a odpadní látky. Krev
proudí v cévách a jejich povrch je vystlán vrstvou buněk,
tzv. výstelkou. Tato výstelka je velmi důležitá pro ovlivňování zúžení nebo roztažení cév a má také vliv na kaskádu reakcí při srážení krve. Její postižení vede k rozvoji
řady závažných onemocnění, mezi které se řadí například
i ateroskleróza.

Tukový metabolismus
Je důležité si říci, že cholesterol je pro náš život nezbytný,
protože je součástí membrán jednotlivých buněk. Na druhou stranu je nutné přiznat si, že vysoký příjem tuků a cholesterolu, především v nevhodně volené stravě, škodí.
V lidském těle existuje určitý koloběh částic – lipoproteinů,
které pomáhají distribuovat cholesterol. Při trávení tučného
jídla dochází ke vstřebávání tuků a cholesterolu ze střeva,
přes lymfu do krevního oběhu. Jedna forma lipoproteinů
pomáhá přenášet různé formy cholesterolu k buňkám

do orgánů, druhá forma lipoproteinů zajišťuje přenos nevyužitého cholesterolu zpět do jater, kde se dále zpracovává.

Nejlepší prevencí je aktivní
životní styl a vyvážený
jídelníček.
Zjednodušeně řečeno, částice, které odnášejí cholesterol
zpět do jater, se nazývají jako hodné (tzv. HDL cholesterol)
a částice, které napomáhají kumulaci cholesterolu v organismu, jako zlé (tzv. LDL cholesterol).
V případě, že nastane porušení rovnovážné distribuce cholesterolu v organismu, může dojít k situaci, že se v těle začnou hromadit lipoproteiny LDL, které organismus nebude
schopen v dostatečné míře navrátit zpět do jater.
U cév dojde k tomu, že se jednotlivé tukové částice začnou
usazovat ve vnitřní stěně cévy, ve výstelce. Ta je po určitou
dobu schopna hromadění tukových a jiných buněk absor-
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bovat tak, že není ovlivněno množství
krve, které danou cévou protéká. Postupem času ale vnitřní strana cévy
tuto kompenzační schopnost ztrácí
a vzniká tzv. aterosklerotický plát,
který se začne zvětšovat směrem
do prostoru cévy, čímž se může snížit
množství krve v části organismu, kterou tato céva obhospodařuje.
Nebývá obvyklé, že by se tento plát
neustále zvětšoval, až by sám ucpal
postiženou cévu. Spíše dochází k jiné
situaci. Plát bývá označován jako
stabilní nebo nestabilní (v závislosti
na látkách, ze kterých je složen). Pokud je v cévě pozorován stabilní plát,
je to pro pacienta lepší varianta. V případě nálezu nestabilního aterosklerotického plátu, není možné dopředu
určit, jak se dané místo v cévě bude
chovat a vyvíjet.
U horší prognózy může dojít k tomu,
že plát praskne, dojde k uvolnění jeho
obsahu do krevního řečiště a v místě
porušení plátu započne proces srážení krve. Je-li krevní sraženina natolik
velká, že ucpe konkrétní cévu, dojde k závažnému omezení zásobení
dané oblasti krví, zejména kyslíkem.
Při akutním a úplném uzávěru cévy
v srdci hovoříme o infarktu myokardu. Velmi závažná je samozřejmě situace ucpání cév v mozku a následná
ischemie vedoucí například k poruše
funkce řeči nebo k ochrnutí.

Pozor na nadváhu
Mezi rizikové faktory je možné zařadit
návyky nebo souběžná onemocnění, která mají negativní vliv na cévní
stěnu nebo jsou spojena s nadváhou.
Z těchto důvodů můžeme popisovat
vyšší riziko aterosklerózy u pacientů,
kteří mají nedostatek pohybu, preferují tučná jídla či kouří. Vyšší riziko je
také u pacientů, u kterých se kombinuje vysoký krevní tlak, cukrovka typu
II a vyšší hladina LDL cholesterolu.
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Má-li lékař podezření na vznik aterosklerózy, provede krevní
rozbor, kdy ho zajímají především hodnoty celkového,
HDL a LDL cholesterolu, hladina triglyceridů a krevního cukru.
Stav cévy v daném místě je možné zkontrolovat také pomocí různých
zobrazovacích metod, jako jsou ultrazvuk nebo CT. Jedním z pomocných faktorů může být také výpočet tzv. BMI (Body Mass Indexu).
Tuto hodnotu lze získat zadáním pacientovy výšky a váhy. I když jsou
hodnoty orientační, výsledek BMI nad 25 indikuje nadváhu.

Léčba aterosklerózy je spojena hlavně s úpravou lipidového spektra
v krvi tak, aby nedocházelo k hromadění forem cholesterolu v organismu.
Obecně lze říci, že se při terapii snažíme snižovat hladinu celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triglyceridů. Naopak se snažíme zvýšit hladinu
HDL cholesterolu.
U pacientů s cukrovkou typu II se
k léčebným postupům přidává ještě
léčba korekce hladiny cukru v krvi.
V případě prokázaného zúžení cévy
je možné zvolit jako léčebný postup
katetrizační zákrok, pomocí kterého
dojde k roztažení cévy pomocí balón-

kového katetru a v častých případech
k aplikaci kovové výztuže, tzv. stentu.
Druhou možností cévní chirurgie je
chirurgické odstranění aterosklerotického plátu spolu s částí cévní stěny.
Ateroskleróza jako onemocnění může
mít velmi závažné následky. Ideální je
tedy zařadit do svého života zdravě
vyváženou stravu a dostatek pohybu.
Možná se pak nebudete muset uchylovat k podpůrné léčbě na úpravu hladiny cholesterolu v krvi.
PharmDr. Eliška Kouřilová
PharmDr. Jan Kouřil
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Zmeríme
ˇ ˇ vám
Věnujte

MINUTU
svému zdraví

ˇ
CÉVNÍ VEK

a zjistíme, v jaké
kondici jsou vaše
cévy

Seznam lékáren, ve kterých měření probíhá,
a další informace naleznete na www.alphega-lekarna.cz
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Zdraví v rodině

Cévní věk:

Jsou naše cévy
skutečně stejně staré
jako my?
Cévy stárnou společně s celým
organismem, u některých jedinců
dokonce rychleji, než by odpovídalo jejich
kalendářnímu věku. Jak zjistíme, v jakém
stavu naše cévy ve skutečnosti máme?

P

ři posuzování cévního věku se soustředíme především na tepny, které odvádějí okysličenou krev směrem od srdce. Zdravé tepny jsou pružné a tato elasticita
pomáhá tlumit kolísání krevního tlaku, který je vyvolán při
vypuzení krve ze srdce do systémového řečiště. Ve zdravých a pružných tepnách se tzv. pulsové vlny vytvářené
levou komorou šíří arteriálním řečištěm pomalu a odrážejí
se na mnoha místech v periferii.

Cévní věk lze odhadnout na základě
arteriální tuhosti
S přibývajícím věkem a nezdravým stylem života se arteriální stěna zesiluje a tepny tuhnou. Výsledkem je, že pulsové vlny se díky většímu odporu cévní stěny pohybují rychleji a odražená tlaková vlna se vrací už během fáze systoly.
Tím se zvyšuje systolický tlak a rovněž zátěž levé komory.
Odborně ověřenou metodou posouzení arteriální tuhosti
je právě měření rychlosti pulsové vlny pomocí speciálního
přístroje, který funguje na podobném principu jako tlakoměr. Samotné měření pulsové vlny je jednoduché. Jedná
se o nebolestivou, neinvazivní metodu podobnou měření
krevního tlaku, která trvá přibližně deset minut. Čím je pulsová vlna rychlejší, tím starší jsou naše cévy.

Vaše cévy jsou starší než vy.
Co teď?
Především je potřeba mít na paměti, že naměřená hodnota
neznamená automaticky špatnou diagnózu. Výsledek měření může být ovlivněn například i nervozitou ze samotného měření.
Z režimových opatření je potřeba vyzdvihnout
zejména:
• Omezení příjmu soli. Prokázalo se, že sůl urychluje
změny v cévách souvisejících s věkem a naopak omezení příjmu u starších osob zlepšuje poddajnost tepen.
• Také doplňky stravy mají vliv na poddajnost u pacientů s vysokým obsahem cholesterolu v krvi, patrně díky
pozitivnímu vlivu na snížení triglyceridů a LDL. S nižší
rychlostí pulsové vlny je spojen vysoký dietní příjem
isoflavonů, nesteroidních rostlinných substancí bohatě
obsažených v sójových bobech a v jeteli.
Z dietních opatření je ještě potřeba jmenovat prokázaný
preventivní účinek rybího tuku a česneku.
• Udržování hmotnosti na normálních hodnotách.
• Pravidelné vytrvalostní cvičení (rychlá chůze, plavání,
cyklistika, běh), ideálně každý den alespoň 30 minut.
• Mírná spotřeba alkoholu je spojena s významně nižší
rychlostí pulsové vlny. Nadměrná spotřeba má zcela opačný efekt a významně zvyšuje riziko vysokého
krevního tlaku i hypertrofie srdce.
MUDr. Kateřina Uxová
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Lékárník radí

Ischemická
choroba srdeční.
Co se za ní vlastně
skrývá?

Slovo ischemie vyjadřuje stav, kdy máme kyslíku méně, než potřebujeme.
Jedná se přitom o potřebu kyslíku v různých tkáních – zejména v srdci,
cévách „kolem srdce“, ale také v dolních končetinách.

N

ejčastější příčiny ischemie jsou tělesná námaha,
psychické vypětí, stresové situace – zkrátka okamžiky, kdy naše srdce potřebuje více kyslíku než obvykle.
Ischemie se může rozvinout také v okamžiku, kdy krev nemůže koronárními tepnami proudit tak, jak by měla – její
průtok je omezený například z důvodu jejich zúžení, nebo
když naše krev neobsahuje dostatek kyslíku (závažný
nedostatek červených krvinek, těžká otrava, nemoci plic
v pokročilém stadiu, šokové stavy apod.).
Stejně jako různé příčiny má ischemická choroba také
různé projevy. Jedná se vlastně o celou skupinu nemocí
s odlišnými a někdy hrozivě znějícími jmény. Její formy
můžeme rozdělit na dvě větší skupiny:
• akutní – například infarkt myokardu nebo náhlá srdeční
smrt
• chronické – například srdeční nedostatečnost a angina
pectoris
Onemocnění srdce a cév je v současnosti nejčastější příčinou úmrtí na světě, přestože kardiologie udělala v posledních dekádách obrovské pokroky. V České republice
existuje hustá síť zdravotnických zařízení, kde jsou schopni
provést zákroky, o kterých se nám před třiceti lety spíše
jen zdálo.
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Rozumný přístup k tělu
a zdravý selský rozum jsou
základem prevence.
Paradoxní je, že většině těchto úmrtí by se dalo předejít.
Víme totiž, že většina forem ischemické choroby srdeční
je způsobena špatným stavem cév, ke kterému se nejčastěji projíme, prokouříme a prolenošíme. Vlivem toho se
cévy „zanášejí“ a na jejich stěnách se usazují různé látky,
z nichž vzniknou celé pláty. Říká se jim aterosklerotické
pláty a mohou za zúžení cév a také za jejich zhoršenou
funkci – nedokážou se tak pružně roztahovat a stahovat.
Rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost vzniku
této choroby, známe a spoustu z nich můžeme ovlivnit.
Mezi ty nejdůležitější patří vysoký krevní tlak, kouření,
obezita, vysoká hladina cholesterolu a triglyceridů, dlouhodobý stres, deprese a úzkost.
Čím více těchto rizikových faktorů máme, tím více se
zvyšuje pravděpodobnost, že onemocníme nebo dokonce zemřeme na následky chorob srdce či cév. Velice
často potkáváme pacienty, u kterých přibývá jedno riziko za druhým a kteří už trpí i řadou jiných chorob. Užívají

se měli
více hýbat, přesto
to neděláme. A taky si
pa matuje m e
„jez do polosyta, pij do polopita“, ale kdo z nás se
toho drží?
Co pro sebe tedy můžeme
udělat? Přestat kouřit, zdravě
jíst, pravidelně se hýbat a odpočívat. Zapomeňte na mýtus, že dlouhodobí kuřáci by neměli přestávat
kouřit, protože jsou na to již zvyklí.
Naopak, přestat kouřit je dobré kdymnoho léků, mají mnohá zdravotní
omezení a mají velmi malou motivaci změnit svůj životní styl. Diví se
tomu, že byli „celý život zdrávi a teď
najednou…“. Své zdravotní problémy
nevnímají jako důsledek svého životního stylu, ale jako „zásah vyšší
moci“, jako smůlu nebo jako dědičnou nutnost. Přetnout tento začarovaný kruh je velmi obtížné a mnoha
lidem se to nepodaří.
Proto je důležité tomu všemu předejít. Je mnohonásobně obtížnější zhubnout než nepřibrat. Přestat kouřit je velice těžké na rozdíl
od toho nezačít. Mnohem jednodušší
než snížit vysokou hladinu cholesterolu v krvi je se k ní „neprojíst“. A tak
bychom mohli pokračovat.

Prevence je
jednoduchá, účinná
a levná
Bohužel ale není příliš atraktivní.
Všichni víme, že kouření škodí zdraví v jakémkoliv věku, přesto mnoho
z nás kouří. Všichni víme, že bychom

koliv a vždy budou ze zdravotního
hlediska převažovat pozitiva nad
eventuálními negativy.
Stejně tak je ihned přínosný pravidelný pohyb, a to hned z několika
důvodů. Pomáhá nám udržet váhu,
eventuálně ji snižovat, podporuje
správnou funkci svalstva a předchází
jeho úbytku, zlepšuje mozkovou aktivitu a má obrovský význam pro psychickou pohodu a duševní zdraví. Tím
ovlivňuje, ať přímo či nepřímo, hned
několik rizikových faktorů kardiovaskulárních chorob.
Mgr. Leona Štěpková
Alphega lékárnice
Hostomice nad Bílinou

Co
neovlivníme?
Existují však také rizikové faktory, se kterými nic neuděláme. Patří mezi
ně zejména rasa, pohlaví, věk, poruchy srážlivosti krve a naše genetická dispozice. Riziko onemocnění se zvyšuje s rostoucím věkem, vyšší je
u mužů. Ženy jsou do nástupu menopauzy, tzn. přibližně do padesáti let,
chráněny hormonálně. V klimakteriu tato ochrana mizí a riziko onemocnění postupně vzrůstá, až je stejné jako u mužů.
Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby ženy po přechodu, které doposud
neměly žádné zdravotní potíže, nezanedbávaly pravidelné preventivní
prohlídky u praktického lékaře. To samozřejmě platí i pro ty, jejichž rodič či oba rodiče trpěli nějakým srdečním či cévním onemocněním nebo
v jeho důsledku dokonce zemřeli.
Pacienti s poruchami srážlivosti krve musejí pečlivě dodržovat doporučení lékaře, užívat předepsané léky a neexperimentovat s jinými léky,
protože se mohou navzájem ovlivňovat.

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:

Lékárna Medea, Vrbenského 165, Hostomice nad Bílinou
Tel.: 417 825 212
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Ideální krevní tlak a jak ho dosáhnout
Prevence,
potraviny, měření Jak krevní tlak ovlivnit
Vysoký krevní tlak je strašákem současné
doby, jelikož může být a je příčinu mnoha
zdravotních problémů. Jak s ním pracovat?

P

okud trpíte vysokým krevním tlakem, nepodaří se
vám pravděpodobně snížit jej dlouhodobě na normální hodnoty, aniž byste této problematice věnovali nějaký čas.
Základním předpokladem pro práci s vysokým tlakem je
prevence, která zahrnuje celou řadu činností.

Co je vlastně krevní tlak
Zjednodušeně řečeno je krevní tlak jakýmsi hnacím tlakem
uvnitř krevního řečiště, který zajišťuje transport krve v těle,
jako motor. V důsledku různých příčin – nárůst pumpování
srdce, zužování cév či tuhnutí cév – se krevní tlak zvyšuje,
což může mít z dlouhodobého hlediska velmi nepříjemné
dopady.
Při sledování krevního tlaku se měří dvě hodnoty – systolická a diastolická – o vysokém krevním tlaku hovoříme v okamžiku, kdy je systolická hodnota 140 mm Hg a více, anebo
diastolická hodnota 90 mm Hg a více. Optimální krevní tlak
leží pod 120/80 mm Hg.

Příčiny vysokého krevního tlaku
Vysoký krevní tlak není sám o sobě nemocí. Jedná se
o příznak, který doprovází jiná onemocnění. Nejčastěji
(95 % pacientů) je příčinou nadváha, příliš vysoký přísun
soli potravou, nadměrná konzumace alkoholu a stres.
Organickou příčinou (5 % pacientů) bývá onemocnění ledvin nebo žláz s vnitřní sekrecí a s nimi spojené hormonální
poruchy.
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Cílem léčby vysokého krevního tlaku je minimalizace rizika
vzniku komplikací, jako je například srdeční infarkt či mozková mrtvice. Při léčbě je třeba dodržovat lékařem předepsanou medikaci, preventivní opatření byste však měli mít
každý den na paměti. Co mezi ně patří?
Vhodná skladba potravin – krevní tlak zvyšuje příjem živočišných tuků, snažte se je proto snižovat a nahrazovat rostlinnými. Zařaďte do jídelníčku vyšší podíl ovoce a zeleniny,
snížit krevní tlak pomáhá například česnek, cibule, celer,
červená řepa, okurky, jablka či banány.
Snižte nadváhu – při nadváze často dochází ke zúžení
a tuhnutí cév v těle, snažte se proto dosáhnout optimální
váhy, při které nebude organismus přetěžován. Velice příznivý vliv má také pravidelná fyzická aktivita a tělesný pohyb.
Sledujte tlak – měření tlaku byste měli provádět alespoň
dvakrát denně a sledovat vývoj v čase. Ošetřující lékař podle toho může upravit vaši medikaci a doporučení pro další
postup.

Prevence při vysokém
krevním tlaku v kostce
• měřte si krevní tlak pravidelně
• omezte užívání alkoholu
• snažte se o dosažení optimální hmotnosti
• jezte dostatek ovoce a zeleniny
• omezte potraviny s obsahem živočišných tuků
• zintenzivněte tělesný pohyb
• přestaňte kouřit
• zredukujte používání kuchyňské soli
• užívejte léky dle doporučení vašeho lékaře

Od srdce pro srdce

Dárkové balení
Tensoval® duo
control se dvěma
manžetami
a adaptérem

To nejlepší pro zdraví
vašich blízkých
• Díky dvěma metodám měření
výsledky přesné jako u lékaře
• Detekce nepravidelného
srdečního rytmu
• Záruka 5 let
www.tensoval.cz
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Zdravotní diagnostika
v pohodlí domova?
S Verovalem žádný problém! Seriál
o testech Veroval právě startuje
Říká se, že to nejcennější, co máme, je
zdraví. Jak o něj nejlépe pečovat? Základem
je prevence. Mnoho z nás však preventivní
prohlídky u lékařů odkládá – není na ně
zkrátka čas. Co když si ale právě tímto
přístupem škodíme? Jak poznáme, zda
náš zdravotní stav již skutečně vyžaduje
návštěvu odborníka? Poradí domácí
diagnostické testy Veroval.

Noční můra
jménem klíště

D

Lymská borelióza je záludné onemocnění, které se dokonale maskuje a lékařům vysílá falešné signály. Často tak
trvá velmi dlouho, než se původce zdravotních obtíží podaří
objevit. Typickými příznaky jsou totiž vyčerpání, silná únava a bolesti kloubů, jež jsou často mylně pokládány za doprovodný jev začínající chřipky či nachlazení. Onemocnění
lymskou boreliózou vyžaduje přeléčení antibiotiky – i proto
je stěžejní včasná diagnostika.

omácí diagnostika ještě nikdy nebyla jednodušší.
Nová značka Veroval nabízí celkem deset testů, jejichž rychlost a vysokou přesnost ocení každý, komu záleží
na jeho zdravotním stavu. Jak se ale v testech orientovat
a s jakými všemi obtížemi nám mohou pomoci? Na to
a mnoho dalších otázek odpoví náš třídílný seriál, v němž
si jednotlivé testy detailněji představíme.

„Ve své praxi se téměř denně setkávám s pacienty přicházejícími s problémy, které by se daly odhalit dříve nebo kterým by se dalo předejít prevencí. Domácí testy péči lékařů
nahradit nemohou, ale fakt, že jsou běžně dostupné, může
přimět lidi více se zajímat a pečovat o své zdraví,“ dodává
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., přednosta Ústavu všeobecného lékařství.
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Prvním testem, který si představíme
je Borélie z klíštěte. Znáte to sami –
léto a krásné počasí nás láká ven do přírody. Z výletu si však
můžeme přinést na kůži nechtěný suvenýr – klíště, v němž
se mohou skrývat bakterie borélie. Ty dokážou člověku způsobit vážné zdravotní obtíže s chronickými následky. Pomocí
nového domácího testu Veroval však nyní můžete onemocnění předvídat ještě mnohem dříve, než doopravdy vypukne.

Inkubační doba boreliózy je dva měsíce, respektive protilátky v těle je možné detekovat tři až šest týdnů po infekci.
Potvrdit přítomnost borélií vyšetřením krve je tedy možné
až s odstupem několika týdnů po napadení klíštětem.
Domácí test Borélie z klíštěte se však provádí přímo z těla
samotného klíštěte. Bakterie borélie se totiž vyskytují
ve střevě klíštěte, test tak během deseti minut pozná, zda
bylo klíště nakaženo, či nikoli.

vzorku moči. Pokud onemocnění
propuklo, bude moč obsahovat vyšší
množství leukocytů, nitritů a bílkovin.

Zatočte včas se
zánětem močových
cest
Nepříjemné pocity v oblasti močového měchýře, časté močení, pálivá
a řezavá bolest – to jsou příznaky jednoho z nejnepříjemnějších onemocnění. Zánět močových cest prodělá
jedna z pěti žen alespoň jednou ročně.
Onemocnění není radno zanedbávat.
Může se stát chronickým a pak je velmi těžké se ho zbavit. Jak si ale rychle ověřit, zdali u vás nemoc propukla
a měli byste zahájit léčbu pod dozorem lékaře? Vyzkoušejte domácí test
Veroval na zjištění zánětu močových
cest.
Zánět močových cest je způsoben jinak tělu prospěšnou bakterií Escherichia coli, která v momentě průniku
do močové trubice vyvolá infekci
a potom putuje dál do močového měchýře. Onemocnění lze poznat ze

Máte dostatek železa?

Víte, že tělo dospělého člověka obsahuje asi čtyři a půl gramu železa? Za únavou, bledostí či bolestmi hlavy tak
nemusí být jen stres či slabá kondice.
Zdravotní problémy totiž může způsobovat právě nedostatek železa v krvi.
Železo jako součást krevního barviva
hemoglobinu váže na červené krvinky
kyslík a pomáhá ho rozvádět v krevním řečišti a svalech. Nedostatek takovýchto „nosičů“ životodárného kyslíku způsobuje rychlou únavu, slabost,
bolest hlavy, podrážděnost a dýchavičnost. Jak získat rychlou informaci
o hodnotách železa v krvi? I zde poradí
domácí diagnostický test Veroval.

Proč vyzkoušet
Veroval?
1. Diagnostická metoda je
vhodná pro všechny věkové
kategorie (tedy i děti)
2. P
 řesnost a rychlost výsledku
– stačí pouze několik minut
3. M
 ožnost diskrétního a pohodlného provedení v pohodlí
domova
4. Usnadní prevenci v době
mezi klasickými prohlídkami
u lékaře
5. Možnost zakoupit v lékárnách,
prodejnách zdravotnických
potřeb či na internetu

Chcete vědět více?
Každý domácí test obsahuje návod
s podrobnými instrukcemi, které vás
testováním provedou krok za krokem. Ke všem nabízeným testům
se navíc můžete podívat na instruktážní videa, která naleznete na webu
www.veroval.cz či na Youtube.
inzerce

Veroval®

DOMÁCÍ TEST

Bojíte se boreliózy?
Domácí test Veroval® Borélie z klíštěte
rychle a spolehlivě ukáže, zda bylo klíště
inﬁkováno
10

min.

Přesnost

> 95 %

www.veroval.cz
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Diabetická noha:
Základem je kvalitní obuv
a speciální ponožky

Diabetická noha patří spolu s diabetickou polyneuropatií,
ischemií, nefropatií a retinopatií mezi chronické komplikace
diabetu (cukrovky). Léčba syndromu diabetické nohy je
velmi náročná a často podceňovaná, proto je velký důraz
kladen především na prevenci. Pokud prevence selže, onemocnění
výrazně sníží kvalitu života diabetika a často vyžaduje dlouhodobou
hospitalizaci, rehabilitaci a mezioborovou spolupráci. Řada případů
diabetické nohy nakonec zbytečně končívá rozsáhlými amputacemi.

D

ůležité je vědět, jaké jsou příčiny tohoto syndromu.
Hlavní příčinou je zvýšená hladina cukru v krvi diabetika, od níž se vše odvíjí. Vysoká hladina cukru poškozuje velké cévy, urychluje proces ucpávání cév (ateroskleróza), a způsobuje tak zužování tepen.
Nejvíce postižené bývají tepny na dolních končetinách
za vzniku ischemické choroby dolních končetin. Zásobení tkání dolní končetiny kyslíkem a živinami tím pádem
klesá. Dále mohou být poškozené nervy (tzv. diabetická
polyneuropatie), což se může projevit občasnými pocity
brnění a poruchami citlivosti. Nemocný kvůli poruchám
citlivosti začne chybně našlapovat, postupně ztratí nožní
klenbu a vznikne u něj plochá noha.

Opatrnost nade vše
Pacienti musejí dávat velký pozor na poranění. Pacienti
s diabetickou nohou totiž často mají sníženou citlivost, diabetické nohy většinou nebolí, a pokud se diabetik poraní,
nemusí si svého zranění vůbec všimnout. I malá oděrka
může způsobit poměrně závažné komplikace - diabetické rány mohou být doprovázené infekcemi. Bakterie totiž
mají rády cukr, a diabetik je pro ně proto lákavým cílem.
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Diabetikům se navíc hojí všechny rány pomaleji a mají
sníženou funkci imunitního systému, což znamená, že
každá rána potřebuje při ošetření zvláštní pozornost.

Zaostřeno na obuv
a ponožky
Boty musejí mít dostatek prostoru pro nohu a prsty, měly by být tedy robustnější. Těsné boty mohou
způsobit otlaky, oděrky nebo puchýře, kterých se
diabetik musí vyvarovat. U diabetiků s deformovanou nohou je vhodnější pořídit si speciální obuv
zhotovenou na míru, aby bota měla správné podložení a aby byla dostatečně odpružená.
S výběrem bot souvisí i výběr vhodných ponožek.
Diabetici by neměli nikdy chodit naboso! Měli by vždy
nosit ponožky, jejichž materiál dobře odvádí vlhkost z nohy. Na trhu existují i speciální ponožky pro
diabetiky, které mají upravené funkční zóny, aby se
na nohách nevyskytly již zmíněné otlačeniny.

kůže, provede neurologické a cévní
vyšetření (vnímání
podnětů a prokrvení
cév). Pokud i tak přes
veškerou snahu dojde
k poranění nohy, je vhodné navštívit lékaře, který
ránu ohodnotí.

Při stříhání nehtů buďte velmi
opatrní, aby
ostrými nůžkami
nedošlo
k poranění.
Vytvoří-li se diabetikovi v místě zranění či otlaku modřina, do které se
může, jak již bylo zmíněno, poměrně lehce dostat infekce, vznikne zánět. Jakmile v místě zánětu praskne
kůže, může vzniknout vřed, ze kterého se infekce začne šířit.
Základem prevence je důsledná a trvalá léčba cukrovky (dieta, léky či
inzulín) spojená s udržováním nízké
hladiny krevního cukru. Tím ovlivňu-

jeme řadu rizikových faktorů. Dále je
nutné minimalizovat riziko
poranění končetin – je nutné nosit speciální ponožky a kvalitní obuv.
O pokožku nohou je nutné extra pečovat, pravidelně ji mýt a pečlivě kontrolovat, zda není poraněná.

Neopomínejme
podologii
Diabetikům se doporučuje pravidelně navštěvovat specializované podologické ambulance, kde bývá tým odborníků – lékař diabetolog, chirurg,
cévní chirurg, intervenční radiolog
a ortoped, podiatrická sestra, rehabilitační pracovník a protetik. V těchto
zařízeních odborník s pacientem probere citlivost jeho nohou, případné
pálení, bolesti či mravenčení, zkontroluje výskyt vředů, zhodnotí stav

Bohužel někdy i tyto preventivní kroky nedokážou zabránit výskytu ošklivé rány, která může vést
i ke gangrénu. V tomto případě se poškozené místo léčí především chirurgicky. Chirurg odstraní mrtvou tkáň
a zahájí se léčba antibiotiky, která zahubí bakterie. V některých případech
se ovšem infekce již nedá zvládnout
a celý problém končí amputací části
dolní končetiny.
U diabetické nohy může být riziko
ještě větší a jedna amputace nemusí
být dostačující. Pahýl po amputaci je
totiž postižen těmi samými rizikovými
faktory jako předtím celá noha. Operační rána na pahýlu se nemusí zahojit a naopak se může také infikovat –
následuje další amputace o něco výše
a celý proces se opakuje. Amputace
prstů tak může časem přejít v amputaci pod kolenem, či ještě výše. Každý
diabetik by si tedy měl uvědomit, že je
velice důležité předcházet syndromu
diabetické nohy, aby nemusel podstupovat léčbu s řadou vážných komplikací a následků.
Mgr. Martina Štěpková
Alphega lékárnice, Teplice

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Centrum, Benešovo náměstí 424/9, Teplice
Tel.: 417 533 560
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Dětská imunita.
Posilte ji přirozenou
cestou

Imunitní systém je velmi komplexní a tvoří
ho soubor orgánů, tkání, buněk a působků,
který zajišťuje obranyschopnost velmi
složitými a různými mechanismy. Vytváří se
již během embryonálního vývoje.

N

ovorozenec se rodí s plně vyvinutou složkou imunity, které se říká nespecifická. Ta je schopná zajišťovat určité základní obranné mechanismy, ale jedná se
o imunitní systém ještě velmi nezralý. K jeho plné funkci
musí dozrát i specifická složka imunity, která má paměť.
Znamená to, že na opakovaný styk se škodlivinou reaguje
rychleji a reakcí specificky namířenou proti každé konkrétní
škodlivině.

Kromě toho je potřeba, aby se imunitní sytém naučil toleranci a nereagoval nepřiměřeně na neškodné látky z prostředí. Zásadním obdobím pro správný vývoj všech potřebných imunitních mechanismů je první rok života dítěte.
Nicméně imunitní systém dozrává zhruba až do věku kolem osmi až deseti let, a proto je nutné snažit se ho po celou
tuto dobu posilovat přirozenou cestou.
Správná funkce imunitního systému je pro dětský vývoj naprosto nezbytná. Zahrnuje jednak rozpoznání
a likvidaci látek škodlivých (ať už z vnějšího prostředí
nebo tělu vlastních) a naopak toleranci látek, které
pro organismus škodlivé nejsou. Při poruše těchto
funkcí dochází ke zvýšené vnímavosti vůči infekcím
(častý a opakovaný výskyt onemocnění), k autoimunitním poruchám (organismus bojuje proti látkám
tělu vlastním) anebo k alergiím, při kterých tělo reaguje neadekvátním způsobem na látky vyskytující se
běžně kolem nás.
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6

NEZBYTNOSTÍ

1

pro správný vývoj
imunitního sytému

VÝŽIVA

Správná a vyvážená strava je základem
všeho. Pro zajištění plné funkce imunitního
systému jsou potřebné zejména bílkoviny,
respektive aminokyseliny, ze kterých se bílkoviny
skládají. Ty tvoří základní stavební složky organismu
a mají nezastupitelnou úlohu pro iniciaci a průběh
imunitních reakcí.
Dále se neobejdeme bez nenasycených mastných
kyselin (zejména omega-3 a omega-6), které mají
protizánětlivé účinky a hrají pozitivní úlohu i v případě
některých autoimunitních onemocnění. Probiotika
jsou zase zdraví prospěšné bakterie, které, jsou-li
aplikovány v dostatečném množství, pozitivně ovlivňují
střevní mikroflóru, celkově zvyšují obranyschopnost
organismu a doporučují se i jako prevence pro zmírnění
alergických projevů u dětí. Prebiotika jsou nestravitelná
složka stravy (vláknina), která slouží jako „potrava“
pro probiotika, jsou potřebná pro jejich růst a množení.
Zapomenout nesmíme ani na vitaminy. Zejména
na vitamin D, jehož tvorba závisí na slunečním záření
(proto v zimě trpí převážná část naší populace jeho
nedostatkem). Dále vitaminy C, A, B6, B12, kyselina
listová a biotin. Ideální je využívat vitaminy z přirozených
zdrojů (s výjimkou suplementace vitaminu D).
Důležitý je také správný přísun energie, aby byla
zajištěna optimální hmotnost. Nadváha i podvýživa
totiž funkci imunitního systému oslabují.

2

PŘIROZENÉ VYSTAVENÍ
ORGANISMU INFEKČNÍM
ČINITELŮM

Prostředí, ve kterém žijeme, je čím dál tím sterilnější,
a to především kvůli nadužívání antibakteriálních
čisticích prostředků. Dětský organismus by ale měl
být přirozeně vystaven určitým patogenům, aby se jeho
imunita „trénovala“. Pokud dítě vyrůstá ve sterilním
prostředí, může jeho imunitní systém začít nepřiměřeně
reagovat na látky, na které by za normálních okolností
reagovat neměl, čímž se rozvíjí prostor pro nástup
alergických onemocnění.
Stejně tak pomáhají budovat specifickou imunitu
prodělaná onemocnění, pokud nejsou příliš častá
a nepřejdou do chronického stadia.

3

SPRÁVNÉ DOLÉČENÍ NEMOCÍ
A OMEZENÍ NADMĚRNÉHO
UŽÍVÁNÍ ANTIBIOTIK

Právě správné doléčení nemoci snižuje riziko toho,
že se onemocnění vrátí a přejde do chronicity. Častá
a opakovaná onemocnění už imunitní systém neposilují,
ale zeslabují. Důležité je také užívat antibiotika jen
v případě skutečně prokázané bakteriální infekce.
Většina dětských onemocnění je virového původu,
na která jsou antibiotika neúčinná.

4

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ
A POBYT NA ČERSTVÉM
VZDUCHU

Mělo by být samozřejmé, že dítě bude vyrůstat
v nekuřáckém prostředí. Ne vždy můžeme ovlivnit
ovzduší, ve kterém dítě vyrůstá, ale pokud to jde, je
dobré, aby dítě trávilo dostatek volného času venku
v přírodě.

5

DOSTATEK POHYBU

6

OTUŽOVÁNÍ

Pohyb snižuje nemocnost, pomáhá udržovat
optimální hmotnost a působí pozitivně na psychiku
dítěte. Kromě kroužků zaměřených na specifické
sporty by dítě mělo mít i dostatek přirozeného pobytu
na čerstvém vzduchu, ideálně dvě až tři hodiny denně.

Pobyt v nepřetopených místnostech (ideální
teplota místnosti přes den je 20 až 22 °C , v noci
na spánek ne víc jak 18 °C). Neměli bychom to přehánět
s vrstvami oblečení. Do denního režimu zařaďte
sprchování vlažnou a postupně i studenou vodou. Velmi
prospěšné je též pravidelné saunování.

MUDr. Kateřina Uxová
inzerce
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Lékárník radí

Autismus:
Jeho projevy můžeme
rozeznat již před třetím
rokem života
Autismus je jednou z nejzávažnějších
poruch dětského mentálního vývoje.
Zasahuje do verbální i neverbální
komunikace, sociálního chování
a představivosti. Přináší s sebou specifické
vzorce chování a klade na rodiče
nemocného dítěte velké nároky.

P

rojevy autismu jsou patrné již před třetím rokem
věku dítěte. Porucha některých mozkových funkcí
způsobí, že dítě nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.
Nevyhodnocuje správně informace a někdy reaguje nezvykle na běžné podněty.

Přesnou příčinu autismu se nepodařilo doposud zjistit,
svou roli hraje jistě genetická zátěž, abnormality a poškození mozku, ale také další rizikové faktory, např. vliv
životního prostředí nebo infekční onemocnění. Často ho
doprovází opožděný mentální vývoj, epilepsie, úzkostné
poruchy a deprese.
Výskyt autismu není tak vzácný, jak se může leckomu
zdát, je častější než v případě Downova syndromu. Jeho
nárůst byl zaznamenán celosvětově, což jistě souvisí i se
zlepšením a rozšířením diagnostických kritérií, ale také
informovaností odborníků a laiků. V České republice žije
na sto tisíc osob s poruchou autistického spektra, ale
pouze zlomek z nich obdržel správnou diagnózu. Vyšší
výskyt byl zaznamenán u mužského pohlaví.
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Pojem autismus v sobě zahrnuje širokou škálu
poruch s velice rozmanitými projevy. Lidé s autismem mívají výrazné problémy v oblasti vývoje řeči
a ve vztazích s lidmi, obtížně zvládají běžné sociální dovednosti, charakteristické jsou stereotypní
zájmy. Člověk s autismem má nejrůznější potíže
a prakticky nenajdeme dva autisty se zcela shodnými projevy. V některých případech naopak nejsou
dotyční vůbec ničím nápadní.

Výskyt autismu je vyšší než výskyt
Downova syndromu.

Diagnostika se odvíjí na základě
chování dítěte
Prvních náznaků si zpravidla všimnou rodiče. K přesné
diagnóze je potřeba detailní popis chování dítěte v každodenních situacích od rodičů, ale pro zajištění objektivity
i od personálu školského zařízení. Správná diagnóza není
pro dítě a rodinu stigmatem, ale je pojmenováním obtíží
a zároveň bránou k účinné pomoci. Stanovení přesné diagnózy je složité a patří do rukou odborníků. Psychologické
a psychiatrické vyšetření odhalí, zda se jedná o poruchu
autistického spektra. Zkoumá se souvislost s jinou nemocí
či anomálií, a poté se posoudí míra poškození centrálního nervového systému. Komplexní diagnostické vyšetře-

tisté vystudují univerzitu,
založí rodinu a jsou dobře adaptováni, jiní nejsou
schopni samostatného
života. Nejdůležitější je
včasné zahájení behaviorální terapie a speciálního pedagogického vedení,
díky kterému dítě dokáže
porozumět světu, který ho
kvůli jeho handicapu chaoticky obklopuje. Speciální výchovou se mírní problematické chování, zvyšuje se nejen adaptabilita
a samostatnost, ale také IQ.

ní dětem i dospělým
s podezřením na poruchu
autistického spektra nabízí v Praze
NAUTIS, Národní ústav pro autismus.
Léčba autismu není možná, je to
celoživotní neurovývojové postižení.
Některé projevy se mohou s věkem
mírnit, jiné se zhoršují. Někteří au-

K nejčastějším poruchám autistického spektra se řadí: dětský autismus,
atypický autismus a Aspergerův
syndrom.

Dětský autismus

Jak pracovat s autistickým dítětem?

Projevuje se v raném dětství, zpravidla před třetím rokem věku. Dítě je
v podstatě cizinec, který nerozumí
okolí. Naučené dovednosti nedokáže
používat v běžném životě. Za hlavní
příčinu je považována vrozená abnormalita mozku. U takového dítěte může dojít k opožděnému vývoji
řeči, nereaguje na oslovení nebo
pokyny, působí dojmem, že neslyší,
nemává na rozloučenou a neukazuje na předměty.

Důraz se klade především na časné
zahájení nácviků pozornosti, komunikace nebo pracovního chování, což
usnadní začlenění dítěte do kolektivu.
Každému dítěti je sestaven individuální vzdělávací plán tak, aby docházelo k rozvoji jeho schopností a dovedností. Velice důležitá je informovanost
rodičů, kteří mají nezastupitelnou aktivní roli ve vzdělávání dítěte.

V sociálním chování chybí úsměv či
oční kontakt, jsou to samotáři, kteří
si neumějí hrát s hračkami, ale zabývají se určitými předměty stále
dokola, chodí po špičkách, fixují se
k jedné určité hračce, někdy jsou
hyperaktivní a afektivní. Často přehnaně reagují na určité zvuky nebo
změny.
			
m
inzerce

Preventivne a od prvních príZnaku
Nyní 20 % navíc
za výhodnou cenu v Alphega lékárnách!

www.boiron.cz

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum, perorální granule.
Volně prodejný homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Akce platí od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2016 nebo do vyprodání zásob.
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K úplnému potlačení příznaků ve většině případů nedochází. Speciálním
přístupem se mírní již zmíněná častá
agresivita a záchvaty vzteku, zvyšuje se samostatnost, adaptabilita i IQ.
Velice důležitá je znalost problematiky a důraz se klade na speciální pedagogickou péči, jejíž základní pilíř
tvoří individualizace. Projevy autismu
jsou velmi různorodé, a tak musí být
přístup ušitý přímo na míru každému
autistovi.
Důležité místo má také strukturalizace. Struktura prostředí, ve kterém se
autista pohybuje, mu pomáhá v prostorové orientaci a dává mu jistotu.
Struktura času, tedy denní harmonogram, umožňuje předvídat události,
čas se tak stává konkrétní. Většina
autistů potřebuje alespoň základní
schéma k provádění složitějších úkolů. Pokud ho nemají, chovají se jako
člověk, který ztratil paměť.
A v neposlední řadě je to také vizualizace. Autisté potřebují „vidět“ čas.
K tomu jim slouží rituály a stereotypy. Jestliže dojde ke změně sledu
činností, obvykle nastávají velké problémy s chováním.

Atypický autismus
O atypickém autismu mluvíme v případě, že nejsou zcela naplněna diagnostická kritéria pro výše zmíněný
dětský autismus. Sociální dovednosti
jsou zpravidla narušeny méně, někdy
chybí stereotypní zájmy a pohyby.
Bývá diagnostikován až v pozdějším
věku.

Aspergerův syndrom
Aspergerův syndrom byl pojmenován po vídeňském psychiatrovi
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		 Varovné signály
		 autismu
•
•
•
•

dítě do 12 měsíců nežvatlá nebo negestikuluje
do 16 měsíců neužívá slova
do 24 měsíců spontánně neužívá věty
ztratí jazykové nebo sociální schopnosti (v jakémkoli věku)

Hansi Aspergerovi, který v padesátých letech minulého století popsal zvláštnosti v chování
a schopnostech některých chlapců.
K příznakům patří nedostatek intuice, vyhraněné zájmy, neschopnost
porozumět nejen vlastním pocitům,
ale i emocím druhých. Podstatné
je, že není narušen vývoj řeči ani
inteligence, mívají vynikající dlouhodobou paměť, dokážou se intenzivně soustředit - ale jen na to, co
je zajímá.

Slovní projev je často monotónní
s pedantským vyjadřováním a chápáním. Výroky druhých nebo přísloví
si vysvětlují bez výjimky doslovně
a cítí se zmateni, když si je někdo
dobírá, a to i v dobrém. Okolí tyto jedince někdy vnímá jako drzé, nevychované a rozmazlené. Vrhá na rodiče pohrdavé pohledy, aby jim dali
na srozuměnou, co si o jejich výchově myslí.
Mgr. Andrea Štenclová
Alphega lékárnice, Vítkov

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Vítkov, náměstí Jana Zajíce 6, Vítkov
Tel.: 556 300 188

Tipy

EFFACLAR DUO (+) TÓNOVANÝ
PRO REDUKCI NEDOKONALOSTÍ
A SJEDNOCENOU PLEŤ
Effaclar Duo (+) Tónovaný je
komplexní péče pro problematickou
pleť s nedokonalostmi se
sjednocujícím účinkem.
Působí protizánětlivě, čistí pleť
a redukuje pupínky.
Díky obsahu Termální vody
z La Roche-Posay okamžitě
zklidňuje a osvěžuje pokožku.
Navíc se příjemně a lehce roztírá,
díky čemuž nedochází
k podráždění.

CETAPHIL RESTORADERM
INOVATIVNÍ PÉČE O ATOPICKOU KŮŽI

IDÉAL BODY AQUA SORBET
SVĚŽÍ A ZÁŘIVÁ PLEŤ PO CELÝ DEN
Idéal Body Aqua Sorbet je první
dlouhotrvající hydratační péče
od Vichy pro svěží a zářivou
pleť po celý den.
Obsahuje Mineralizující
termální vodu Vichy, která pleti
dodává svěžest a energii.
Idéal Body Aqua Sorbet
poskytuje dlouhotrvající
hydrataci a sjednocuje tón
pokožky. Je hypoalergenní,
vhodný pro citlivou pleť.

NO

VIN
KA

!

Přípravky Cetaphil Restoraderm poskytují
inovativní koncept umývání a péči o atopickou
kůži a pomáhají kompenzovat geneticky
podmíněný nedostatek filagrinu a ceramidů
v kůži. Tyto produkty se vyrábějí v Kanadě a byly
speciálně vyvinuty na atopickou kůži a na kůži se
sklonem k ekzému, aby
NO
suché a svědící kůži dodaly
VIN
KA
to, co jí chybí. Jsou vhodné i pro
!
citlivou kůži dětí (včetně kojenců).
Cetaphil Restoraderm
hydratační mléko zmírňuje
symptomy suché a svědící
kůže, lehce se nanáší, rychle
se vstřebává a není mastné.
Cetaphil Restoraderm
hydratační sprchový
šampon je určen pro
každodenní šetrné
umývání. Je jemný, lehce
se smývá a neobsahuje
parfémy.
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Zdraví v rodině

Plané
neštovice
nejlépe snášejí
předškolní děti

I

nkubační doba (od nákazy do výskytu prvních příznaků) je 16 až 21 dnů. Výjimečně může být i kratší,
u novorozenců může naopak trvat až 28 dnů. Poté dochází k prvním nespecifickým příznakům, tzv. prodromům, které jsou charakterizovány zvýšenou teplotou,
může se vyskytnout i zimnice, průjem, žaludeční obtíže, dochází ke svědění až bolestem kůže.
Zhruba jeden až dva dny před výsevem neštoviček se
objevuje silná bolest hlavy a vysoká horečka. Poté už
dochází k plnému propuknutí nemoci a objeví se typické kožní příznaky. Nejprve zarudlé skvrnky na kůži,
které se zvětší a změní ve svědící pupeny. Ty se posléze naplní čirou tekutinou a vzniká puchýřek. Tekutina v něm se později zakalí a změní ve hnis. Po nějaké
době puchýřky prasknou a odhojí se krustičkou.
Akutní fáze většinou trvá kolem týdne, další tři týdny
se postupně hojí puchýřky. Neštovičky se objeví nejprve ve vlasaté části hlavy, na obličeji, trupu a pažích
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Plané neštovice jsou infekční onemocnění,
které je způsobené virem Varicela Zoster
a je charakteristické výsevem typických
kožních změn, tzv. neštoviček. Jedná se
o vysoce nakažlivé onemocnění, které
se šíří kapénkovou infekcí (vzduchem)
a dotykem.

Ročně planými neštovicemi
v České republice onemocní
asi 35 000 lidí.
a pak přecházejí na končetiny. Bývají i na sliznicích
nosohltanu nebo genitáliích. K jejich výsevu dochází
ve vlnách a na těle se dají pozorovat všechna jejich
stadia. Obvykle dochází k výsevu dvou až tří set neštoviček, ale může jich být i méně jak deset anebo naopak
i přes 2 tisíce.
Pravděpodobnost nákazy u neimunizovaných jedinců
(tj. lidí, kteří neštovice neprodělali nebo nejsou očkovaní) je 90 %. Průběh onemocnění je však většinou
nekomplikovaný. Léčba je zpravidla symptomatická:
klidový režim, zejména v akutní fázi, dostatek tekutin,
vysoké dávky vitaminu C, antihistaminika proti svědění, na potírání se doporučuje vysušující lotio nebo

Neštovice postihují převážně děti
do 10 let.
antiseptická mast. Dříve se doporučovalo nekoupat, ale sprchování
vlažnou vodou uleví, za předpokladu opatrného osušení. Je třeba dát
pozor, aby se prasklé puchýřky neinfikovaly. Při postižení genitálu se
doporučuje sedací koupel ve slabém roztoku hypermanganu nebo
v odvaru z heřmánku. V případě
vysoké horečky antipyretika.

		
		

Onemocnění je třeba vždy nahlásit
obvodnímu lékaři!

Důležité je mít na paměti, že jedinec je infekční od výskytu teplot
po celou dobu výsevu, až do vyloupání krustiček. Jsou-li v okolí postiženého rizikové osoby, pro které by onemocnění neštovicemi mohlo
mít vážný průběh, je třeba nemocného izolovat.
Očkování proti neštovicím je nepovinné a zdravotní pojišťovna ho
nehradí. Chrání zhruba z 80 % před onemocněním a téměř 100% před
případnými komplikacemi.
U zdravých dětí do 10 let je přínos očkování diskutabilní, proběhne-li
onemocnění zejména v předškolním věku, je jeho průběh obvykle
velmi mírný a získaná imunita vůči viru je silnější než při očkování.

Opatrné by měly být
i těhotné ženy
Těžší průběh a komplikace se mohou vyskytnout u dospělých jedinců. Zvlášť nebezpečné je onemocnění u seniorů, novorozenců či lidí
s poruchou imunity. V takových
případech může dojít k zápalu plic,
zánětu mozkových blan i zánětu
jater. U lidí s poruchou imunitního
systému se může vyskytnout též
progresivní varicela, kdy dochází
k poškození vnitřních orgánů.

od matky, takže nákaza není pravděpodobná. Nebezpečné však je,
onemocní-li matka v době od pěti
dnů před porodem do tří dnů po porodu. Její tělo pak nestihne vytvořit
potřebné protilátky, které by mohla
miminku předat, a novorozenec se
ocitá ve vážném nebezpečí, neboť
jeho imunitní systém ještě není
dostatečně zralý na to, aby mohl
s onemocněním bojovat.

Zvlášť nebezpečné je onemocnění
pro těhotné ženy, jednak kvůli častějšímu výskytu komplikací, jednak
může dojít k ohrožení plodu. Nebezpečná je nákaza hlavně v prvním
trimestru a pět dnů před porodem.

Pozor na pásový opar

Riziko vývojových vad plodu v prvním trimestru těhotenství je kolem
2 %. V tomto období může dojít k poškození zraku, končetin, k opožděnému vývoji i ke spontánnímu
potratu. Od druhého trimestru dostává plod přes placentu protilátky

Po prodělaných planých neštovicích
zůstává zpravidla celoživotní imunita a zdraví jedinci již nikdy neonemocní. V těle totiž zůstává virus
v latentní formě. Nijak se tedy neprojevuje.
Výjimkou mohou být lidé s poruchami imunitního systému (alergie, imunodeficience, HIV nákaza,
stres, nežádoucí následek očkování), u kterých se neštovice mohou

objevit znovu. Za určitých okolností
se virus může reaktivovat a vzniká
pásový opar.
Pásový opar nejčastěji vzniká
u osob starších 50 let. Projevuje
se, stejně jako neštovice, nejprve
prodromy a poté dochází k pásovému výsevu puchýřků nejčastěji
na břiše, hrudi nebo zádech. Výsev
je bolestivý a svědí. Silné bolesti mohou v některých případech
přetrvávat i měsíce po vymizení
puchýřků.
Nebezpečný je výskyt pásového
oparu v obličeji, při kterém může
dojít k ochrnutí obličejových nervů.
K dalším komplikacím patří postižení svalstva, zánět mozkových
blan či poškození mozku. Léčí se virostatiky, nejčastěji účinnou látkou
acyclovir.
MUDr. Kateřina Uxová
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Dentální hygiena
musí děti bavit
Zuby jsou naše zlato v ústech. Jsou tvořeny
nejtvrdší tkání v celém těle, a pokud se o ně
špatně nebo nedokonale staráme, určitě se
to dříve nebo později projeví.

		
		

še začíná již v útlém dětství. Rodiče by měli zapsat své
dítě k zubnímu lékaři již ve věku jeden až dva roky, aby
si dítě zvyklo lékaře pravidelně navštěvovat a hezky otevírat pusu. Také lékař by měl malé dítě při prohlídce pozitivně
motivovat - mile mu vysvětlit, co se bude dít, jaké nástroje
k tomu bude používat, vést ho k pravidelnému čištění zubů
a za odměnu ho třeba povozit na zubařském křesle.

Ve společnosti se ještě stále ozývají názory, že
mléčný chrup není tak důležitý jako ten stálý, a když
se mléčný zub zkazí, až tolik to nevadí, protože ho
stejně časem nahradí jiný. Není to však pravda. Pokud není zubní kaz na mléčném zubu včas ošetřen,
jeho šířením dojde k zánětu zubní dřeně. Pokud se
tento zánět dostane až k hrotu kořene mléčného
zubu, bývá zpravidla poškozen také zárodek stálého
zubu. Tento stálý zub je poté méněcenný, můžou
na něm být defekty skloviny, cementu.

V

Základem péče o chrup je pravidelné čištění dvakrát denně.
První zoubky by se měly čistit měkkými silikonovými kartáčky, tzv. prsťáčky, kterými je možné také masírovat nateklé
dásně, když se zoubky prořezávají. V této době doporučuji
rovněž používat chladivá kousátka, natírat dásně gelem (dostupný je chemický i přírodní), dobré zkušenosti máme také
s homeopatiky.

Pozor, aby dítě zubní pastu
či ústní vodu nepolykalo!
Jak děti motivovat k zubní hygieně?
Každý člověk by si ji měl osvojit v co nejranějším věku. Pokud se tak nestane, pravděpodobně bude dotyčný bojovat
s ústní hygienou po zbytek života. To pak přináší potíže:
zkažené zuby, záněty dásní, vrtání zubů, injekce a trhání
zubů. Malé děti nemívají často k čištění zubů příliš kladný
vztah. Mnohdy jej považují za otravnou nutnost a za ztrátu
času, který by jinak mohly trávit hrou.
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„To jsou jenom
mléčné zuby!"

Říká se, že děti jsou obrazem rodičů. Proto by jim měli jít
(nejen) v čištění zubů příkladem. Pokud chce rodič dítě
učit, jak si správně čistit zuby, musí mít sám správnou
techniku, používat správně pomůcky k čištění a dodržovat pravidelnost. Rodič by měl mít správné návyky
a všechny informace od svého zubního lékaře, zubní hygienistky či lékárníka.
Děti si rády hrají. Pokud uděláte z čištění zubů hru, bude
je i zubní hygiena bavit. Co si třeba k čištění zubů pustit
oblíbenou písničku? Nebo existují přesýpací hodiny, které odměřují „ideální“ délku trvání čištění zubů. Zpravidla
bývají dvouminutové. Děti je rády pozorují, ale pozor ani
za tuto dobu nemusí mít dítě zuby dobře vyčištěné. Kontrola správnosti čištění zubů je nutná do doby, dokud si
dítě techniku čištění neosvojí natolik, že jeho zuby jsou
po čištění opravdu bez plaku.
V lékárnách se dají zakoupit speciální indikátory zubního
plaku. Běžně se používají pro kontrolu správnosti čištění

zubů po proběhlé ústní hygieně. Je
možné je ale použít také jako motivační pomůcku u dětí – nabarvit jim
zubní plak před čištěním, nechat dítě
prohlédnout se v zrcadle, aby vidělo,
kolik má na zubech povlaku, a potom
si před zrcadlem zuby vyčistit. Když
dítě uvidí výsledky ve formě čistých
zubů, bude mít pocit dobře odvedené
práce.
Existují také speciální nálepky, které
si dítě lepí do svého týdenního zubního plánu, pokud je plán zaplněn,
může očekávat malou odměnu.

Dětské zubní pasty
a kartáčky na zuby
Pro děti se doporučují zubní kartáčky
s ultra měkkými vlákny a krátkou hlavou. Při časté kazivosti zubů se využívají zubní pasty s aminofluoridy, které
intenzivně fluoridují zubní sklovinu.
Když už mají děti trvalý chrup (cca
od 6 let), můžou používat jednou týdně speciální zubní gel, který se nanáší
místo zubní pasty a nevyplachuje se.

		
		

6 kroků ke správné
zubní hygieně

1. čistit zuby důkladně minimálně 2x denně
2. dodržet dvouminutový interval čištění
3. zuby dítěti zkontrolovat, eventuálně dočistit
(často problematické jsou stoličky a vnitřní strana zubů)
4. pokud již dítě umí kloktat, mělo by používat dětskou ústní vodu
5. po vyčištění zubů nedávejte dítěti sladké pití
6. občas použijte indikátor zubního plaku
Při výběru zubní pasty bychom měli
sledovat, pro jak staré děti je daná
pasta určena. Důležitý je také obsah
fluoridů (pro děti jsou vhodné pasty
s nižším obsahem – 250 až 400 ppm),
pasty by měly být bez pěnivých látek
(SSL).
Pokud vaše dítě trpí vyšší kazivostí
zubů, je dobré pomyslet také na jeho

hladinu vitaminu D v těle. Ten je totiž důležitý při správné stavbě zubů
a kostí a jeho nedostatek se projeví
právě zvýšenou kazivostí zubů.

Mgr. Marcela Pitříková
Alphega lékárnice
Frýdlant nad Ostravicí

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Frýdlant, Hlavní 79
Frýdlant nad Ostravicí
Tel.: 558 431 631

inzerce

Super Kokos
Super péče o Vaši pleť

www.superkokos.cz
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Mumio:
Poklad z Tibetu

V nedostupných tibetských horách pláčou
kamenní obři, jejichž slzy tvoří léčivý balzám
na všechny choroby zvaný mumio. Komu
se podaří nalézt takovou slzu, stane se
nejsilnějším a nejzdravějším člověkem
na světě.

výrazně zkracuje
dobu hojení zlomenin
– doba srůstu kostí se pak
pohybuje kolem 20 až 30 dní. Mumio normalizuje hladinu vápníku, fosforu
a draslíku a podporuje nárůst kostní tkáně k okostici.
Zmírňuje otoky končetin a normalizuje krevní obraz. V neještě jste neslyšeli o mumiu? Je to velmi starý léčeb- kritičtější fázi regenerace kostní tkáně, desátý až patnáctý
ný prostředek, nazývaný také krev hor. Používá se den po úrazu, zvyšuje hladinu zásadité fosfatázy, která je
ve východní medicíně již přes tři tisíce let. Mumio se nachází v hojícím procesu velmi důležitá.
v horských jeskyních Himálají v Tibetu, na Kavkazu, Altaji
a v Mongolsku. Jeho naleziště jsou většinou velmi nedo- Mumio pomáhá při léčbě řady onemocnění. Urychluje také
stupná, ve výšce dva až tři tisíce metrů nad mořem.
hojení vykloubenin, naraženin a výronů, natažení vazů. Po-

J

Jeho původ není známý a dodnes o něm vědci vedou spory.
Ve starověku se lidé domnívali, že mumio vyteklo ze skalních puklin, a říkali mu proto zkamenělé skalní slzy. Moderní vědci zkoumali složení mumia a vzhledem k přítomnosti
včelího jedu tvrdili, že jde o pozůstatky plodišť divokých včel.
Dokonce přišli s hypotézou, že se jedná o fermentované výkaly horských hlodavců, kteří se živí léčivými bylinami vysoko v horách. Nejnovější teorie předpokládá, že se jedná
o dávné organické pozůstatky horské fauny a flory, které se
během tisíciletí spojily s anorganickými skalními minerály.
Ve střední Asii a v tibetské medicíně se mumio hojně používá dodnes. V současné době probíhají intenzivní výzkumy
léčebného využití mumia na území bývalého Sovětského
svazu, v Moskvě a především v Taškentu.

Mumio podporuje hojící procesy
Profesor A. Š. Šarikov se věnoval výzkumu mumia ve své
doktorské práci. Jako chirurg se zabýval zejména výzkumem hojení zlomenin. Došel k závěru, že užívání mumia
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	Mumio je velmi bohatým
koktejlem účinných látek.
Obsahuje:
• vitaminy B1, B12, provitamin D
• organické kyseliny a aminokyseliny
• včelí jed, který posiluje imunitní, hormonální
a oběhový systém (vzhledem k tomu, že nepochází ze včelího žihadla, nevyvolává alergické reakce
a je vhodný i pro těhotné ženy)
• anorganické prvky, jako je vápník, fosfor, sodík,
draslík
• stopové prvky, jako je železo, mangan, selen,
zinek
• éterické bylinné oleje z máty, mateřídoušky
a dalších vysokohorských bylin, které mají silné
antibakteriální, antivirové a protiplísňové účinky

Jak se
mumio
užívá?

máhá
při zánětech nervů. Posiluje imunitu a zrychluje
léčbu respiračních infekcí, ničí stafylokoky, streptokoky a jiné bakterie,
viry a plísně. Odstraňuje negativní
účinky chemoterapie a ozařování při
onkologických onemocněních. Podporuje vylučování těžkých kovů z organismu. A v neposlední řadě také
zvyšuje tělesný a duševní výkon, je
vhodné pro studenty při zkouškovém
období. Sportovci ho nazývají elixírem
rekordů, protože jim pomáhá snášet
velkou fyzickou zátěž.

Podává se vnitřně v dávce
3 mg na 1 kg tělesné hmotnosti na lačný žaludek s vodou. Doba
užívání je deset dní, poté následuje
pětidenní přestávka a celý proces
se třikrát opakuje. Před plánovanou operací se užívá mumio deset
dní a po operaci dalších deset dní.
Během užívání mumia se nedoporučuje pít alkohol. Při správném užívání nemá mumio žádné
nežádoucí účinky. Jeho použití je
kontraindikováno při tachykardii,
hemofilii a hemorhagii.

Zevně se mumio aplikuje při plísňových onemocněních, na hnisavé rány
a vředy, ekzémy, popáleniny a záněty
ve formě 2% masti nebo vodního roztoku. V případě paradentózy se doporučuje výplach úst 4% roztokem dvakrát denně.
Mumio je velmi slibnou alternativou
léčby celé řady onemocnění. Tento článek jsem psala v době, kdy jsem měla
zlomenou nohu. Mumio jsem poctivě
užívala v dávce dvakrát denně 100 mg.
A přestože srůstání kosti mělo trvat
přibližně šest až osm týdnů, po pěti
týdnech byla zlomenina srostlá a můj
lékař mi sádru sundal. Mumio tedy
mohu jen doporučit. A to jak při léčbě,
tak jako preventivní kúru pro zvýšení
imunity.
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

inzerce

VELKÁ SOUTĚŽ
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VELKÁ SOUTĚŽ
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VELKÁ SOUTĚŽ

VÍCE POHYBU S KLOKANEM!

KUPTE SI KLOKANA PRO KLOUBY A VYHRAJTE:
3×
elektrokolo

7× lázně
pro 2 osoby

10×
balíček Klokan
doplněk stravy

v hodnotě 2000,-

Soutěžní lístek najdete v každé
krabičče Klokan XXL.
Soutěž probíhá od
1. 9. do 30. 11. 2016.
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Posilte svou imunitu

s homeopatií
Co nevidět opět nastane sychravé podzimní období se
zvýšeným výskytem nachlazení, viróz a chřipek. Homeopatie
je příjemná šetrná metoda, která může velmi účinně pomoci jak
kojencům, malým dětem, těhotným i kojícím ženám, tak i seniorům.
Její výhodou je, že nemá žádné nežádoucí účinky a může se kombinovat
s jinými i chemickými léky. Je vhodná také pro pacienty s vysokým krevním
tlakem i pro řidiče, protože neovlivňuje pozornost ani krevní tlak.

H

omeopatie je léčebná metoda založená na principu
podobnosti. To znamená, že látka, která ve vyšších
dávkách příznaky nemoci vyvolá, v nízkých naředěných
dávkách tyto potíže léčí. Homeopatické přípravky se vyrábějí z látek rostlinného, živočišného nebo minerálního původu. Základní látka je vždy několikrát ředěna a protřepávána. Například označení 9 CH znamená, že výchozí látka
byla devětkrát naředěna vždy v poměru 1 ku 100. Jedná
se o takzvané centezimální ředění podle Dr. Hahnemanna,
zakladatele homeopatie. Výsledným roztokem se pak impregnuje neutrální základ, kterým bývají nejčastěji malé
bílé kuličky ze sacharózy a laktózy.
Homeopatické přípravky se užívají tak, že příslušný počet
granulí/tablet se rozpustí v čistých ústech. Aromatické látky jako mentol, káva a tabák je možné užívat, ale s odstupem od užití léku.

Základním homeopatickým přípravkem na zvýšení imunity je lék Oscillococcinum. Je připravován z výtažku srdce
a jater kachny pyžmovky veliké. Na jeho imunostimulační
účinky se přišlo při zkoumání jeho protinádorových účinků. Oscillococcinum se podává preventivně 1 tuba jednou
týdně po celou dobu podzimu a zimy. Pokud jedeme někam na delší dovolenou, je vhodné ho podávat týden před,
po celou dobu dovolené a týden po skončení dovolené
1 tubu týdně. V rámci klasické prevence u běžných pacien-
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Pro kojence a malé děti se
doporučuje granulky
rozpustit v trošce vody
a podávat po lžičkách.

tů se k Oscillococcinu podává Silicea. Silicea je vyráběna
z písku nebo kamene. Povzbuzuje naše tělo, aby se zbavilo
toxinů, bakterií a virů, je účinná také při léčbě hnisajících
ran. Silicea je velmi vhodná u dětí do 1 roku, které ještě
nemají dostatečně dozrálou imunitu.
U pacientů, kteří jsou opakovaně a často nemocní, se
k Oscillococcinu a Silicee přidává homeopatický lék Echinacea, která je vyrobená z rostliny třapatky nachové. Ta
se na zvýšení imunity používá i homeopaticky nenaředěná ve formě lihové tinktury nebo čaje. Je velmi důležitá
na podporu slizniční imunity horních cest dýchacích.
U hodně nemocných, trpících na žluté rýmy a bronchitidy
se kromě základního léku přidává ještě Thymulin, výtažek
z brzlíku.

Homeopatie je velmi vhodnou metodou na zvýšení imunity pro všechny od kojenců až
po seniory.
mají minerály homeopaticky naředěné v potenci D3 až D12. Na rozdíl
od klasických homeopatik
tu ale neplatí zákon podobnosti.
Dodáváme našemu tělu ty minerály, které mu chybí. Stejně jako ho-

Vyzkoušejte tkáňové
Schüsslerovy buněčné
soli
V České republice se používají poměrně krátce. Jedná se o základní
minerální živiny, které se nacházejí
běžně v našem těle. Nedostatečný
přísun těchto minerálů, nesprávné
složení naší stravy a velké stresy mohou způsobit jejich nedostatek. Dochází k narušení rovnováhy minerálů
a následně se projeví zdravotní potíže.
Nedostatek minerálů se také zobrazí
na naší tváři a těle. Například nedostatek křemíku se projeví vysokým
leskem na čele a špičce nosu a hlubokými vráskami. Chybí-li v našem
těle železo, poznáme podle červených
tváří a uší, na dotek teplých a červenofialových kruhů pod očima.
Minerální anorganické látky se v našem těle vstřebávají jen velmi obtížně.
Lépe jsou na tom koloidní roztoky minerálů. Úplně nejlepší vstřebatelnost

meopatické léky se sladké pastilky
tkáňových solí rozpouštějí v ústech
nebo je možno rozpustit je v půl litru
vody a popíjet během dne.
PharmDr. Lenka Zemanová
Alphega lékárnice, Louny

	Na posílení imunity je doporučována
kombinace tří solí:
Ferr phos (fosforečnan železitý) je vhodný při častých virových a bakteriálních infekcích, podává se u dětí v mateřských školkách, seniorů
a pacientů s oslabenou imunitou. Dávkuje se po celý podzim a zimu.
Stačí nechat 2x denně rozpustit jednu pastilku v ústech. Při počínajících
infekcích lze brát pastilku i po 15 minutách a intervaly podle zlepšení
prodlužovat.
Calc sulph (síran vápenatý) podporuje obranyschopnost sliznic. Zbavuje
tělo toxinů, čistí játra a krev. Při opakovaných zánětech močových cest
posiluje sliznice. Calc sulph je vhodné dávkovat po celý podzim a zimu
2x denně jednu pastilku.
Nat phos (fosforečnan sodný) udržuje rovnováhu pH v našem organismu. Odkyseluje naše tělo z důvodu nevhodné stravy nebo prodělaného
stresu. Detoxikuje lymfu, zbavuje ji škodlivin, bakterií a virů, pomáhá
také při zvětšených uzlinách. Dávkuje se po celý podzim a zimu
2x denně jedna pastilka.

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

3 xRA!!

VÝH

Soutěžte s námi o zajímavé ceny. Vyluštěte křížovku a znění tajenky nám zašlete
nejpozději do 15. října na e-mail krizovky@alliance-healthcare.cz. Do předmětu napište heslo
SOUTĚŽ.
Doplňte znění tajenky a vyhrajte digitální pažní tlakoměr Tensoval duo control od společnosti
Hartmann-Rico: „S Tensovalem....“

Počet zaslaných odpovědí se vynásobí jednou až třemi čtvrtinami. Vyhrávají ti soutěžící, jejichž odpověď přijde do redakce v pořadí shodném s jedním
z těchto tří výsledných čísel.
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10 RxA!!

8miSMĚRKA

VÝH

Doplňte znění tajenky a vyhrajte dárkový balíček od společnosti Walmark
(Lecithin Forte, Omega-3 rybí olej): „Omega 3 Forte špičkový přípravek…“

Doplňky stravy.

AFTA, ALBUM, AMPÉR, ARPA, ASIE, DUET, FARA, FERDA, FETY, JILM, KAVKY,
KROV, LSTI, MOTO, OLŠE, ORLOJ, PLES, PRES, PUKY, RADY, ŘÍJE, STAŤ, STĚR,
SUPI, ŠPIONI, TAVY, TIRÉ, TVÁŘ, UMRLEC, URNY, VETO, VJEM, YZOP
Počet zaslaných odpovědí se vynásobí jednou až desetin jedenáctinami.
Vyhrávají ti soutěžící, jejichž odpověď přijde do redakce v pořadí shodném
s jedním z těchto deseti výsledných čísel.
Zábava

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA:

Je tady léto
speciál

a s ním další křížovkový
Alphega magazínu.
Pojďte si s námi zasoutěžit o báječné ceny!

Osmisměrka CLEARBLUE
Zašlete znění tajenky soutěžních rébusů nejpozději
Karla H. – Louny, Petr N. –
do 15. srpna na e-mail krizovky@alliance-healthcare.cz.
SOUTĚŽTE
Do předmětu napište heslo SOUTĚŽ.
Ostrava-Poruba,
a vyhrajte
Zdena Š. – Suchá Loz,
DÁREK!
Jana T. – Dobrovice, Eva
Š. – Slavkov p. Hostýnem,
evaerika, Vít Š. – Bojkovice,
Alena U. – Olomouc,
Osmisměrka
SEBAMED
Křížovka ALOE TROPIC Květa P., Romana B. –
Křížovka FYTO OBOJEK
s námi o Remescar
určený k ošetření
metličkových
žilek.
Martina
P. – Chomutov,
Kostelec nad Orlicí
Olga H. – Varnsdorf,
jirka.bekova, MarcelaDoplňte
znění tajenky: „...pomáhá v boji
proti metličkovým
žilkám. Kombinuje
obrouckovailona,
Gabriela
Helena L. – Brno, Hana V.,
P. – Ždírec n. Doubravou,
v sobě okamžité viditelné výsledky
s prokázaným klinickým
účinkem.”
S. – Louny,
Štěpánka
Jiří Č. – Ostrava-Poruba, Křížovka ENZYMEL
Marie Ž. – Milín,
P. – Nezamyslice,
Marie V. – Kolín, Martina Z. Dagmar P. – Přerov,
Křížovka VENOSIL
Jaroslava T. – Lovosice,
masvachova, Iveta H.,
– Česká Třebová, Andrea
Lenka T. – Prostějov,
Eva H. – Vnorovy,
nikol13, Václav M. –
M. – Uherské Hradiště,
Baruš K., Věra F. – Vsetín, Milan B. – Volary,
Lanškroun, Vlastimila M. Naďa Š – Hradec
A!! Králové,
Ladislav
Vilém V. – Chotěboř, Anna
Václav K. – Sušice,
MarcelaBurgrova,
– Vítkov, nota44,
VÝHU.R– Mšec,
Michaela P., Jitka L. – Brno
Ž. – Jablonec nad Nisou
oskara1, Blanka R. – Jičín, Petra Š. – Blovice,
Antonín Š. – Zdounky,
Zbyněk K. – Hýskov,
Eva Č. – Vsetín
Regina V. – Prostějov
Gratulujeme!
Osmisměrka DAYLONG
Jaroslav V. – Brumov19
pavlikj44, Marie M. –
Bylnice, Marta R.–
Křížovka TENSOVAL
Vsetín, Václav M. – Lázně
Protivín, Libuše S. –
A.Frydova, Anastasiya B.,
Bělohrad
Broumov
Václav B.
Osmisměrka XL-S
MEDICAL
Lenka L. – Volary,
Martina K. – Lanškroun,
popelkazplany, Věra
H. – Zlín, Jaromíra P. –
Kroměříž

ˇ
SOUTEŽTE

10 x

Zdravotnický prostředek.

Křížovka REMESCAR
Jaroslava F. – Šumperk,
Jana V. – Opočno,
Jan B. – Kladno, Marie K.,
Zdena S. – Hrušovany
u Brna, Karel L. – Brno,
Pavla H. – Protivín,
Marcela B. – Třinec,
František N. – Rožnov
pod Radhoštěm,
Romana B. – Albrechtice

BARY, BLŮZA, GENERÁL, LEČO, LEST, LÍDŘI, LIPA, LOTO, OHAŘ,
POLOHY, PŮST, SRÁZ, SUCHO, ŠUST, TANK, UJÍT, URNY, UŠÁK
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Rostlina

Libeček lékařský
odstraní zápach
a pomůže při revmatu
Libeček většina z nás používá jako koření.
Přidáváme ho do polévek, omáček či
salátů. Jeho chuť i vůně, která v mnohém
připomíná celer, jídlo báječně obohacují. Co
se ale stane, když z libečku uvaříme čaj,
nebo když jeho listy vložíme do bot?

L

ibeček je velkým bojovníkem proti nechutenství
a plynatosti, zlepšuje trávení a pomáhá odstranit
pocit plného žaludku. Pokud z jeho kořene uvaříme čaj,
vylouhuje se nám detoxikační elixír, jehož účinky ocení
především osoby, které trpí dnou, revmatem či artrózou.

Tato rostlinka se k nám dostala pravděpodobně z Afghánistánu a její odvar je močopudný. Pomáhá tedy při potížích s močením, s ledvinami a navíc dokáže rozpouštět
močové a ledvinové kameny. Pozitivní účinky byly zaznamenány také při nepravidelné menstruaci u žen, u mužů
při potížích s prostatou.

Libeček odvádí toxiny z organismu,
zlepšuje krevní oběh a posiluje
srdce.

Přírodní deodorant
Také semena libečku mají své využití a ne jen tak ledajaké.
Pokud z nich připravíme silný odvar, pomáhají nejen k celkovému posílení organismu, ale přidáme-li ho do koupele,
působí jako deodorant.
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Libeček lékařský je vytrvalá rostlina, která dorůstá do výšky až dvou metrů. Má tlustý rozvětvený oddenek, dlouhé
kořeny a střídavé listy. Libeček používali již staří Řekové,
kteří využívali jeho pozitivních vlivů na trávení. Ve středověku si jej poutníci vkládali do bot, aby se zbavili nepříjemného zápachu. V 16. století se hojně používal jako afrodiziakum.
Pokud máte natrhaný libeček, stačí ho dát do vody, aby neuvadl. Při skladování se doporučuje libeček usušit a uzavřít
do nádob na suché a především tmavé místo. Listy a oddenky můžeme i zamrazit.

Průkaz
totožnosti:
Botanický název: Levisticum officinale
Čeleď: miříkovité
Kde roste: Libeček má rád slunná místa s kyprou
půdou, která obsahuje dostatek živin. V České
republice jej nalezneme nejčastěji v podhorských
a horských oblastech.
Které části se používají: kořen, listy, nať, semena
Co obsahuje: ilice (ftalidy, terpinol, karvakrol),
kumariny, pryskyřice, organické kyseliny, cukry

Nové zábavné tvary zvířátek z farmy
Komplex 10 vitaminů a minerálních látek
Podpora imunity malých nezbedníků

*No TVA CHE-110.020.312TVA
(data on file)
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DOPLNĚK STRAVY

TE

Vynikající ovocná chuť
100% přírodní barviva
Testováno Švýcarským
vitaminovým institutem*

Ů

Vitaminy C, A, D, B12 + zinek a selen podporují správné fungování imunitního systému

OBSAH V

ITA

M

Distributor pro CZ: Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, Česká Republika
www.teva.cz,
CZ/FSUP/16/0024
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www.cetaphil.cz

