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Když si obuju lodičky, hned získávám pocit výjimečnosti a ladnosti. Miluji
je, ale můj denní rozvrh mi je nedovoluje nosit neustále. Mých denních osm
nachozených kilometrů člověk absolvuje raději s úsměvem a balerínami, které
jsou na pražské kočičí hlavy přece jen trochu praktičtější.
Proč ale každodenní nošení podpatků někdy tak moc bolí? Naše nohy nejsou
primárně uzpůsobené poloze, kterou nám boty na podpatku poskytují. Proto
nás v nich nohy často bolí, pálí, vznikají puchýře, otlaky a kuří oka. Ale jak se
dočtete v našem článku, bolesti můžeme předejít především výběrem správné
obuvi. Tak vybírejme a užívejme si podpatky s pocitem chůze v měkkých
bačkorkách.
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Recept

Vyzkoušejte svěží recept z pera kuchaře
Václava Říhy z Chefparade
ŠPENÁTOVÝ KRÉM S POŠÍROVANÝM VEJCEM:
S teplými slunečnými dny se mění i náš styl života. Jsme častěji na čerstvém
vzduchu, více sportujeme a teplá vydatná jídla měníme za ta svěží a lehká.
Vyzkoušejte báječnou špenátovou polévku s toastem a křepelčím vejcem,
která ovládne vaše smysly.
Co budete potřebovat?
100 g řapíkatého celeru, 100 g mrkve, 100 g cibule,
0,5 kg špenátu (ne baby špenát!), 4 stroužky česneku,
0,5 l zeleninového vývaru, 0,5 l smetany, 4 snítky tymiánu,
hrst petržele, sůl, pepř, 125 g másla, 1 dl oleje,
2 velké brambory, 6 křepelčích vajec, 1 fancouzskou
bagetu (malou)
Pesto:
svazek bazalky, hrst strouhaného parmezánu,
2 dl olivového oleje, sůl, pepř, hrst pinií

Cibuli, očištěnou mrkev a řapíkatý celer si nakrájíme najemno. V hrnci na oleji a půlce másla zarestujeme cibuli, mrkev a celer, poté přidáme oloupané a nakrájené brambory. Zalijeme
vývarem a 15 minut vaříme, dokud vše nezměkne. Poté vložíme blanšírovaný špenát a zalijeme
smetanou. Vše přivedeme k varu a důkladně promixujeme. Na závěr přidáme utřený česnek,
tymián, nasekanou petržel a zbylé máslo.
Pesto připravíme rozmixováním oleje a pinií, poté přidáme bazalku, parmezán, sůl, pepř
a opět vymixujeme (ne však moc dlouho, aby bazalka nezhnědla).
Bagetu nakrájíme na plátky a opečeme nasucho dozlatova. Vejce osmahneme na oleji jako volské
oko, osolíme, opepříme. Na toast položíme volské oko, na volské oko bazalkové pesto a servírujeme doprostřed talíře.

Dobrou chuť!
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Chefshop.cz je e-shop založený
největší školou vaření v Čechách Školou vaření Chefparade.

www.chefshop.cz | info@chefshop.cz

Nabízíme široký sortiment výrobků a produktů
pro všechny milovníky vaření a dobrého jídla.
Najdete tak u nás exotické potraviny, zahraniční
delikatesy ale i kvalitní BIO produkty od českých
výrobců. Všichni kuchaři i cukráři si mohou vybrat
ze široké škály hrnců, pánví, nožů, spotřebičů
a dalších pomocníků do kuchyně. V naší pražské
prodejně také najdete showroom unikátní
japonské keramiky, kterou koupíte pouze u nás.

Pražská tržnice, hala č.36
Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
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Rozhovor

Anna Šišková:

Moje práce dělá lidi šťastnými,
a to je velmi pozitivní
Energická, milá, vždy usměvavá a především
talentovaná slovenská herečka si dobyla
srdce nejen slovenských, ale také českých
diváků. Vídat ji můžeme ve filmech, seriálech
či v divadle. Má dvě dcery, ráda řídí, skvěle
vaří, miluje bylinky a šťastné vztahy jsou pro
ni jednou z nejdůležitějších věcí vůbec.

Českému publiku jste vešla do povědomí v roce 2000, kdy
byl na naše obrazovky uveden film Jana Hřebejka Musíme
si pomáhat. Tento film se zapsal do dějin české filmové
tvorby. Měla jste z filmu podobný pocit už v okamžiku, kdy
jste přijala nabídku v něm hrát?
Ne, vůbec. To jsem ani netušila, ale ten příběh mě zaujal.
Do té doby jsem natočila mnoho různých příběhů i pro televizi na Slovensku, ale to, že si mě vybral úplně neznámý
člověk a že budu natáčet český film, pro mě byla obrovská
pocta. Všechno pro mě bylo nové a musím říct, že jsem se
velmi bála. Ale byli na mě hrozně milí a veškerý ostych ze
mě velmi rychle spadnul, hlavně díky humoru.
Musíme si pomáhat byl váš první český film. Jak jste
na tom byla s češtinou?
Mnoho Čechů si myslí, že umí slovensky, a mnoho Slováků
si myslí, že umí česky, ale vůbec to není pravda (smích). Ale
já jsem vyrůstala ve Vrátne dolině. Je to takové malebné
prostředí s vysokými horami ve středu Slovenska. A právě tam jezdilo hrozně moc Čechů na dovolenou. Vlastně
tam bylo mnohem více Čechů než Slováků (smích). A my
jsme si jako děti hrávaly na české turisty a mluvily česky.
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Také v televizi se hodně mluvilo česky, můj bratr se oženil
do České republiky… Čeština mi nikdy nepřišla jako nic cizího, byla mi vždy velmi blízká.
Ale v divadle mluvíte slovensky. Je to tak?
Ano. Vždy to po mně chtějí. I diváci to chtějí. Je pro ně
vzácné, když v divadle někdo mluví slovensky. Snažím
se mluvit tak, aby mi rozuměli, a slova, která jsou v češtině a slovenštině úplně odlišná, jako například rozprávka a pohádka, se snažím vysvětlovat. Když jsou v hledišti
malé děti, povím obě dvě slova – v rozprávke, tedy v pohádce… Takže je vlastně i učím (smích).
Změnilo se něco po natočení filmu Musíme si pomáhat?
Dostávala jste u nás více nabídek na hraní?
Ne, vůbec nic se nezměnilo (smích). Pět let jsem v Česku
nic nedělala, až poté mě oslovilo divadlo Studio DVA. Přišli za mnou takoví dva chlapci s nabídkou nazkoušení hry
a říkali: My jsme Studio DVA. Ptala jsem se, proč jsou Studio DVA. A oni: No, protože jsme dva. (Smích.)
Ale byli mi strašně sympatičtí. Jeden z nich byl producent Michal Hrubý a druhý režisér Patrik Hartl. Začínali
v pronajatém prostoru tehdy ještě ve Švandově divadle,
kde jsme zkoušeli první hru – takové polské melodrama.
Až tady začala moje širší spolupráce v České republice.
A ve Studiu DVA hraji dodnes.
Hned na to jsem začala točit seriály – Místo v životě a potom přišlo Letiště. Ani nevím, jak se to vlastně všechno seběhlo. Ale moje dcera odešla do Prahy
za svým přítelem a mně se po ní hrozně stýskalo. Moc
jsem si přála mít práci v Čechách, abych ji mohla navštěvovat. A ono se to splnilo. Člověk si musí dávat pozor na to, co si přeje (smích).

Vaše
mladší dcera
Tereza je také herečka
a několikrát jste se herecky potkaly.
Jak se vám spolu hrálo?
Terezka začala hrát ve filmu Malé
oslavy, kde hraju její maminku. Byly
jsme zde jako hlavní postavy a bylo to
moc příjemné.
A co český film 10 pravidel jak sbalit
holku?
Tady jsme se spolu vůbec nepotakaly,
jen vím, že tam byla (smích). Terezka
je ale hlavně režisérka. Nedávno natočila film Špína, kde také hraju a ona
mě režírovala.
Jaké to bylo, když vás režírovala
vlastní dcera?
Super, my si velmi rozumíme. Jsme si
blízké, máme podobný vkus a tím, že
je i herečka, umí přesně formulovat
svoje připomínky a říct, co je dobré,
nebo naopak špatné. Naše spoluprá-

ce je perfektní,
moc se mi to líbilo.
A stále jsme byly spolu (smích).
Často přejíždíte mezi Prahou
a Bratislavou. Je pro vás cestování
hodně náročné?
Je to skutečně hodně náročné, ale
naučila jsem se cestování do Prahy
a zpátky brát tak, že to vlastně není
nic strašného, ale že je to takový malý
výlet. Mám dost času přemýšlet, pouštět si hudbu a tak nějak si po cestě
meditovat. Na pumpách, kde vždy
stojím, mám už i kamarády. Vždy mě
vítají, sdílím s nimi jejich osudy a snažím se je povzbuzovat.
Stále se usmíváte. Jste v reálném
životě spíše optimistka?
Ano, jsem optimistka. Když se mi
stane něco zlého a je mi těžko, vždy
si říkám, že i bolest je časově ohraničená a že to přejde. Mám ráda humor

Jak jste na tom se
zdravým životním stylem?
Dodržujete ho?
Určitě se zdravým životním
stylem zaobírám. Absolvovala
jsem poměrně složitou operaci
a mám v těle titanové tyče a šrouby, takže už jen proto se o sebe musím starat, abych vůbec mohla chodit. Ale musím přiznat, že když mám
hodně práce, tak to flákám. A pak to
zase doháním (smích).
Co tedy obvykle jíte? Vyhýbáte se
nějakým potravinám?
Snažím se jíst i vařit zdravě. Minimálně
snídaně jsou vždy zdravé. Každé ráno
si dám vločky třeba s jogurtem nebo
ovocem. Moc nejím klobásy, uzeniny,
slaninu a naopak mám strašně ráda
ryby, mořské potvory a sushi.
Ale mám různá období. Občas upřednostňuji to, pak zase ono, a tak stále
hubnu, nebo přibírám (smích). Když
hubnu, vyhýbám se cukrům a tukům,
nejím chleba ani přílohy. A když zrovna hubnout nemusím, jím od každého
trochu, prostě to, na co mám zrovna
chuť. I tu slaninu, ale je pravda, že
na ni moc často chuť nemám (smích).
Čemu nezdravému neodoláte?
Řízku (smích). Tomu neodolám.

m

9

Foto: Lenka Hatašová

Člověk si musí
dávat pozor na to,
co si přeje.

a ráda se směju.
Myslím, že právě
v
okamžicích,
kdy cítíme radost, je náš život
šťastný, i když
není vše tak,
jak bychom si
představovali.
Jednou jsem se
dokonce objevila
i v nějaké hádance - herečka, co se
stále usmívá. Hned
mě uhádli (smích).

Vaše povolání může být občas velmi
náročné. Jak zvládáte stres?
Čím je člověk starší, tím méně si pracovní stres připouští. Vždycky si říkám, že tím, že něco pokazím, nikoho
nezabiju, jen zažiju vlastní hanbu. A tu
jsem zažila tolikrát, že jednou navíc
už to vydržím (smích). Moje práce je
skvělá v tom, že dělá lidi šťastnými, že
se v hledišti smějí, že jim mohu předat
nějaké myšlenky, a to je velmi pozitivní a povzbuzuje mě to.
Mnohem více než práce mě stresují vztahy - s dětmi, s kolegy, s přáteli i v lásce.
Tím jsem vždy žila více než prací, i když
svoji práci miluju a hraju naplno.
Když musíte řešit nějaký zdravotní
problém, preferujete přírodní léčení,
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nebo jednoduše zajdete do lékárny
pro tabletky?
Určitě jsou mi o moc bližší bylinky.
Doma mám všelijaké směsi na spaní, na uklidnění. Hodně bylinek mám
i na balkoně a z nich si často vařím
čaje. Některé bylinky mi vysloveně
chutnají, jsou dobré a takové voňavé a některé jsou naopak smradlavé
a štípou. Ale když bylinky nepomáhají, samozřejmě po prášcích nakonec
sáhnu.

A kde byste ho chtěla mít?
Asi v Chorvatsku. Z Bratislavy je to
kousek, za sedm hodin jste tam. To
by bylo ideální, mohla bych pak k moři
jezdit i na víkendy (smích). Uvidím,
jestli se mi to podaří ještě v tomto životě (smích).
Máte nějaké další sny, které byste si
chtěla splnit?
Chtěla bych chodit každý den cvičit,
chtěla bych se naučit perfektně anglicky, chtěla bych být úplně štíhlá
a stravovat se jen zdravě. Ale jestli se
tohle někdy povede náraz… (smích).
-au

S Oldřichem Navrátilem
v muzikálu Šíleně smutná
princezna.

Foto: Archiv Studio DVA

Ke zdravému životnímu stylu patří
také sport…
Samozřejmě, sport je u mě na prvním místě. V zimě chodím do posilovny na rotoped a tak nějak si tam pocvičuju. Občas vyjedu i lyžovat. V létě
jezdím na kole a strašně ráda plavu.
Plavání je asi můj neoblíbenější sport.
A mám ho ještě radši, když plavu
v moři (smích). Když jsem u moře, tak
si ráno okolo osmé vždycky jdu zaplavat asi kilometr. Potom mám celý
den hezčí.

Foto: Archiv Studio DVA

S Ivanou Chýlkovou v divadelní komedii 4 sestry.

Co je pro vás ten
pravý relax?
Sluníčko a moře. Pro mě by to nebylo léto, kdybych nebyla u moře. Moje
druhá dcera Dorotka má cestovní
kancelář a prodává zájezdy na Maledivy nebo do Indie. Takže jsem tam
s ní několikrát byla, i v zimě, a to bylo
perfektní. Jen kdyby to nebylo tak daleko (smích). Doufám, že se mi jednou
podaří mít u moře malý domeček.

Lékař radí

Opalování?
Pojďme na to
bezpečně

S postupujícím jarem se prodlužují dny,
přibývá sluníčka a většina z nás začíná
trávit daleko více času venku. Jak připravit
kůži na zvyšující se množství a intenzitu
slunečního záření? Jak se před ním
chránit? Na co si dát pozor? A existuje
vůbec něco jako bezpečné opalování?

S

luneční záření, které dopadá na zemi, je složeno ze
tří složek: viditelné, infračervené a ultrafialové. Ultrafialové záření se dále dělí na UVA a UVB. UVA záření (A jako
aging z anglického stárnutí) poškozuje kůži v hloubce. Produkuje volné radikály, poškozuje pojivovou tkáň a je zodpovědné za změny, které vedou k předčasnému stárnutí kůže
(tvorba vrásek, ztráta elasticity). Vysoká koncentrace UVA
záření může vést i ke karcinomu kůže. UVA záření prochází
sklem a dopadá na zem i v případě oblačnosti, kdy je ho
pouze o 20 až 40 % méně než za jasného dne.
UVB záření (B od anglického burning, pálení) má daleko
větší energii. Proniká vrchní vrstvou pokožky a způsobuje
její rychlé opálení, ale také spálení, které se projevuje zarudnutím kůže. Buňky kůže se do jisté míry dokážou regenerovat, ale při opakovaném a intenzivním vystavení UVB
záření dochází k riziku chronického poškození kůže, které
vede ke změně genetického materiálu, až k nádorovým
procesům.

Ultrafialové záření je zdraví
škodlivé, přestože je ve slunečním záření zastoupeno
pouze pěti procenty.
Vyberte si tu správnou opalovací
kosmetiku
Výběr vhodného opalovacího prostředku a denní kosmetiky vůbec by se měl volit podle výšky ochranného faktoru SPF (Sun Protecting Factor). Ten udává, o kolikrát delší
dobu můžeme být na slunci bez rizika spálení kůže, než
kdybychom faktor nepoužili. 			
m
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Zaměřte se také na filtry. Ochranné filtry se používají buď
chemické, nebo mechanické. Chemické jsou častější a používají se delší dobu. Jejich nevýhodou je, že k tomu, aby
začaly účinně působit, musí nejprve proběhnout chemická
reakce v kůži, což může trvat až 30 minut. Proto je potřeba
přípravky s chemickým ochranným filtrem nanést na kůži
dostatečně dlouhou dobu před opalováním.
Chemické filtry mohou někdy přispívat i ke vzniku alergických reakcí. V tomto případě je lepší použít přípravek
s mechanickými filtry vyráběnými z minerálních pigmentů. Ty se nevstřebávají do kůže, ale zůstávají na povrchu
a odrážejí všechny druhy slunečního záření. Účinkují hned
po natření, ale také se po osušení ručníkem stírají, takže je
potřeba je znovu nanést na kůži.

Připravme se
Abychom svému tělu nepřipravili prvním opalováním šok,
zkusme se na sluneční paprsky připravit. Příprava není nikdy stoprocentní a je odvislá od fototypu jedince, ale stojí
za to ji vyzkoušet.
Pokožku i organismus byste měli vždy dostatečně hydratovat, tedy dbát na pravidelný přísun tekutin (voda, bylinkové čaje, zelený čaj) a používat hydratační krémy na obličej.
Dále se doporučuje užívání antioxidantů, jako je vitamin C,
E, betakaroten a selen. Zejména užívání betakarotenu je
v souvislosti s ochranou kůže proti nadměrnému opalování často zmiňováno. Betakaroten patří mezi kartenoidy,
které se ukládají v kůži a vytvářejí tam ochrannou vrstvu pigmentu před škodlivými účinky záření zejména pro
hlubší části pokožky. Betakaroten také přispívá k zabarvení kůže po opalování i k jeho delšímu trvání. Jinak jsou
jeho účinky podobné jako u dalších antioxidantů, tj. likvidace volných radikálů. Tím zabraňují předčasnému stárnutí
organismu, snížení jeho obranyschopnosti, tvorbě nádorových onemocnění a dalším nepříznivým vlivům.
Poměrně diskutabilní záležitostí je preventivní opalování
v soláriu. Většina dermatologů se shoduje, že opalování v soláriu jen zvyšuje další zátěž UV paprsky. Nicméně
existují i názory, že kůže se může přizpůsobit slunečnímu
záření postupným zvyšováním dávek. Pokud nepatříte
k fototypu I, lze kůži na silnější vystavení slunečního záření
(zejména před dovolenou u moře nebo pobytem v tropech)
do jisté míry připravit opatrným opalováním v soláriu.
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Lidé s tmavou pletí potřebují
k tvorbě vitaminu D delší dobu
strávenou na slunci než lidé
se světlou pletí.
Je však potřeba opalovat se rozumně a pozvolně. Vždy se
řiďte vlastním fototypem a podle toho přizpůsobte i dobu
strávenou v soláriu. První návštěva solária by měla začínat jen na několika málo minutách a neměla by překročit
frekvenci dvakrát týdně.

Sluneční záření má i pozitivní účinky
Sluneční záření je přirozenou součástí prostředí, ve kterém žijeme, a je k životu nezbytné. Je to dáno především
tvorbou vitaminu D, který až z 80 % vzniká právě díky fotochemickým účinkům slunce na kůži. Vitamin D má zásadní roli pro správný vývoj kostí a zubů, pomáhá tělu vstřebávat vápník z potravy. Jeho nedostatečný přísun zvyšuje
riziko osteoporózy v pozdějším věku.

	10 zlatých pravidel
opalování
• Čím nižší fototyp kůže, tím je potřeba vyšší filtr.
• Děti do předškolního věku by měly používat stejný filtr jako fototyp I.
Kojenci a děti do 1 roku by se přímému slunci neměli vystavovat vůbec!
•Ú
 činnost faktorů se násobně nesčítá, neplatí, že faktor 50 chrání
dvakrát více než faktor 25. Nad faktor 50 už se míra ochrany proti
UV záření výrazně nezvyšuje a neexistuje přípravek, který by před
UV zářením chránil stoprocentně.
•V
 ýška ochranného faktoru závisí i na zeměpisné šířce a nadmořské výšce, v horách anebo v subtropických či tropických oblastech
je intenzita záření vyšší než v našich klimatických podmínkách a je
potřeba použít vyšší ochranný faktor.
• Doba působení voděodolných opalovacích přípravků je maximálně
40 minut. Musíme počítat, že se přípravek znehodnocuje i pocením.
Vitamin D hraje
důležitou úlohu i pro správné fungování imunitních reakcí. Není
náhodou, že býváme častěji nemocní
v zimě, kdy je slunečního záření nedostatek. Dále reguluje činnost mnoha genů a pozitivně ovlivňuje i další
pochody v těle, jako je tvorba inzulinu,
má příznivý účinek na srdeční sval
a krevní tlak, ovlivňuje svalovou sílu.
Kromě tvorby vitaminu D je slunce
i zdrojem dobré nálady. Světlo dopadající na oční sítnici ovlivňuje činnost
epifýzy a podněcuje tvorbu serotoninu, nazývaného též hormonem
dobré nálady. Potřeba světla k produkci serotoninu je individuální, proto
na některé jedince působí zimní období s nedostatkem světla hůře než
na jiné.

• Při dlouhodobém pobytu na slunci je potřeba použít přípravek
s ochranným faktorem alespoň 25 a důsledně ho aplikovat každé
dvě hodiny.
•I nejvíce odolní jedinci by na přímém slunci (tj. kolem poledne)
neměli být déle jak 45 minut.
• Pokud chcete mít jistotu, že děláte pro ochranu své kůže maximum,
kupujte kosmetiku v lékárnách, protože její kvalita je sledována
dermatologickými studiemi.
• Nechoďte na slunce, pokud užíváte antibiotika. Též v případě užívání
hormonální antikoncepce se poraďte s lékařem, zda léčba při pobytu
na slunci nezpůsobuje hyperpigmentaci.
• Nezapomeňte ani na ochranu očí výběrem brýlí se správným
UV filtrem.

MUDr. Kateřina Uxová

13

Lékárník radí

Spálení od sluníčka

aneb Když usneme na pláži
Vždycky když se mluví o spálení,
vzpomenu si na svého tátu. Nikdy se
nemazal a jen se usmíval, když na nás
děti maminka vypatlávala jeden krém
za druhým. Ten krém byl trochu namodralý
a moc krásně voněl. Měl velice nízký UV
faktor, ale tehdy ještě nebyla ozónová
díra a my jsme se nejjižněji dostali
do Bulharska, tak to vlastně ani nevadilo.
Navíc nás maminka v poledne zahnala
k obědu do chatky nebo stanu a celé léto
jsme strávili s šátkem nebo kšiltovkou
na hlavě. Zato táta se pravidelně spálil. Byl
červený jako rak, skučel a nebyla s ním
zrovna zábava.

T

éměř všechno se od té doby změnilo. Ozónová vrstva je vážně narušená, jezdíme si po světě, kam se
nám zachce, včetně tropů. Všude kolem sebe vidíme i slyšíme různé informace o negativním vlivu slunečního záření.
Všichni víme, jak se chránit, a máme dostupné nepřeberné
množství všech možných (i nemožných) přípravků s UV filtry. Přesto to řada z nás ignoruje a každý rok se pravidelně
spálí, přesně jako to dělal můj otec.

Spáleniny pod lupou
Spáleniny (ať jsou způsobené jakkoliv) můžeme rozdělit
do třech hlavních skupin. Popáleniny I. stupně - kůže je zarudlá, ale bez viditelného poškození. Popáleniny II. stupně
- na kůži se objevují puchýře, pokožka pod nimi je červená,
ale škára (dermální vrstva) je neporušená. Někdy, při mír-
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Za děti zodpovídáme my
- dospělí. Dbejme tedy na
důslednou péči o jejich pokožku,
abychom spálení zabránili.
ném narušení škáry, mluvíme o typu II. b, který už se hojí
déle a je u něj vyšší riziko vzniku jizev. Popáleniny III. stupně - tento typ spálenin bývá zpravidla způsoben hořením,
elektrickým proudem apod.
Nebezpečí spojené s popáleninami je vyšší u dětí, starých
lidí a u popálenin postihujících velkou část těla. Obecně
se dá říci, že u dospělých je popálenina postihující méně
než 20 % povrchu těla považovaná za lehčí. U dětí do tří let
je za těžkou popáleninu považovaná již ta postihující 5 až
10 % povrchu těla a za život ohrožující popálenina na více
než 20 % povrchu těla. U dětí do jednoho roku a lidí nad
80 let je za život ohrožující považované popálení více než
10 % povrchu těla.
Popáleniny už od II. stupně mohou vyvolat tzv. popáleninový šok. Jeho rozvoj je rychlý, nastupuje do několika minut, ale může trvat hodiny. Tekutina z krevního řečiště se
přesune na postižená místa, což je příčinou vážných, dle
stupně poškození i život ohrožujících stavů.
Většina spálenin se zhojí, ale neexistuje nic, co by pomohlo
napravit poškození DNA v kožních buňkách a snížit riziko
vzniku rakoviny kůže. Proto neberte péči o pokožku při
opalování na lehkou váhu.

Co dělat, když už se spálíme?
1. Nečekejme na nejhorší
Jakmile zaregistrujete zrůžovění pokožky, lehké
pálení, svědění nebo mravenčení, ihned odejděte
do stínu nebo lépe do uzavřené budovy. V tuto chvíli
už nepomůže namazat se opalovacím krémem a dále
zůstat na slunci. Kůže už je totiž spálená a spálenina se
bude vyvíjet několik následujících hodin, které pro vás
nebudou příjemné. Čím déle pak na slunci setrváte,
tím horší následky ponesete.
2. Zchlaďte se
Osprchujte se studenou (děti ne) nebo vlažnou vodou.
Led či ledová voda se dnes už tolik nedoporučují kvůli
riziku podchlazení. Zůstaňte ve stínu, v klidu a v dobře
větraném prostoru.
3. D
 oplňte tekutiny
Pijte! Doplnit tekutiny je základ, zejména pokud máte
zvýšenou teplotu nebo pokud hrozí rozvoj popáleninového šoku. Pokud se jedná o spáleniny I. stupně,
dodejte vodu i kůži. Použijte pěny, gely či jemná mléka,

abyste pokožku zbytečně „netrápili“ intenzivním vtíráním krému či masti. Ideální jsou přípravky s obsahem
hojivých látek jako např. panthenolu, aloe vera či
alantoinu. Při popáleninách II. stupně a horších na kůži
nedávejte nic jiného než studenou nebo vlažnou vodu.
4. Z
 ačněte s léčbou
Jestliže budete mít teplotu, vezměte si léky na její
snížení a dostatečně je zapijte. Nečekejte, až se váš
stav zhorší.
5. V
 yhledejte lékařskou pomoc
Při popáleninách II. stupně a horších na nic nečekejte.
Popálené jen zchlaďte vodou a spálená místa můžete
zakrýt např. přežehlenou čistou plenou nebo utěrkou
a co nejrychleji vyhledejte lékařskou pomoc. Na kůži
nic dalšího (masti, pěny apod.) neaplikujte. Lékaře vyhledejte také v případě rozvoje popáleninového šoku
(otoky v místě popálenin), dehydratace (malátnost,
horečka, zástava močení) nebo v případě popálenin
u malých dětí.

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
inzerce

Oslavte
slunečné dny

s novinkou

pro každodenní
intenzivní regeneraci

Logo Panthenol CMYK

dokonalá
regenerace
a hydratace
nejen po opalování
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Zdraví v rodině

Trápí vás kuří oko?

Noste vhodnou obuv!
Kruhovité, lehce vyvýšené ložisko zesílené
kůže nad kloubní nebo kostní vyvýšeninou.
Je nažloutlé nebo žlutošedivé barvy. Průměr
obvykle nepřesahuje jeden centimetr.
Lehkým poškrábáním se začne drolit, zbělá
a jeho povrch zdrsní. Seznamte se s kuřím
okem.

K

uří oko je zhrubnutá, odumřelá a zrohovatělá kůže.
Vzniká v místech opakovaného tlaku nebo tření
na noze. Projevuje se ostrou bolestí a dokáže svého majitele
pěkně potrápit.

Kuří oko, puchýř či mozol?
Puchýř rozpozná od kuřího oka snad každý. Vzniká ze stejné příčiny: intenzivním tlakem a třením, které však na rozdíl
od vzniku kuřího oka nebo mozolu působí relativně krátkou
dobu. Puchýře vznikají na nohou i na rukou, mohou obsahovat čirou, žlutou i krvavou tekutinu. Léčba puchýře většinou
není nutná, odstraňují se propíchnutím po předchozím potření dezinfekcí, odstraněním tekutiny a přelepením sterilní
náplastí.
Mozol vzniká při opakovaném a dlouhodobějším působení
tlaku na stejné místo. Jedná se v podstatě o adaptační reakci
kůže na mechanickou zátěž. V místě tlaku dochází ke zmnožení zrohovatělých buněk, vytváří se tzv. ložisková hyperkeratóza. Mozoly se tvoří na nohou i na rukou jako tuhá ložiska,
většinou neostře ohraničená, která mají stejnou barvu jako
okolní kůže. Lze je odstranit potíráním mastí s obsahem kyseliny salicylové, ale je třeba též odstranit mechanické působení na kůži.
V případě kuřího oka se jedná též o ložiskovou hyperkeratózu, ale na rozdíl od mozolu vzniká nad kloubními nebo kostními vyvýšeninami. Soustředný tlak působí proti pevnému
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Kuří oko může být zaměněno
i za bradavici, ale na rozdíl od bradavic se kuří oka vyskytují jen na prstech nohou nebo na chodidlech
a nejsou přenosná.
podkladu a v kůži vzniká rohový, kuželovitý čep. Ten může
zasahovat až k vazivovému obalu kosti, v němž se do kosti
dostávají cévy a nervy a jehož porušení vede k bolesti.
Nejčastější příčinou vzniku kuřího oka je nošení nevhodné obuvi, především vysokých bot s úzkou špičkou. Právě
proto se s kuřím okem potýkají mnohem častěji ženy. Další
příčinou bývají různé ortopedické vady chodidla, k nimž opět
významnou měrou přispívá dlouhodobé nošení nevhodné
obuvi:
• Zborcená příčná klenba postihuje zejména ženy a často
i v mladém věku. Bývá nejčastějším problémem statiky
nohou a podílí se na vzniku tzv. kladívkových prstů a tvorbě otlaků.
• Kladívkový prst vzniká následkem zborcené klenby anebo v důsledku vbočeného palce, nejčastěji na druhém
prstu u nohy. Při zborcení klenby se třetí prstový článek
otáčí směrem nahoru a druhý směrem dolů, prst se jakoby scvrkává a vzniká vyvýšenina ve tvaru V. Vyvýšenina
na vrcholu ohybu je ideálním místem pro vznik bolestivého kuřího oka.

• Vbočený palec je vbočení palce směrem dovnitř k ostatním prstům. Jedná se o poměrně častou deformaci
předního chodidla, která vzniká opět
jako následek zborcení příčné klenby.
Při výraznější deformaci je současně
s vbočeným palcem přítomen i kladívkový prst.

Účinným preventivním opatřením je pravidelná pedikúra, při které se odstraňuje
zrohovatělá kůže.

Druhy kuřího oka
• Tvrdé kuří oko se tvoří nad zakřivením prstů nebo na plosce nohy
pod hlavičkami záprstních kůstek a příčinou je jak nevhodná obuv,
tak ortopedické vady chodidla (poruchy statiky).
• Měkké kuří oko se tvoří mezi prsty a vzniká výhradně v důsledku
nošení nevhodné obuvi.

V prevenci kuřího oka je nejdůležitější
nošení správné a pohodlné obuvi s přiměřenou výškou podpatku.

Jak kuří oko odstranit?

kyselinou salicylovou, která rozpouští zrohovatělou kůži. Náplast je však
potřeba kontrolovat, aby se nepohnula a aby účinná látka nepůsobila na jinou část kůže, kterou bude vysušovat
a ničit. Kuří oko se dá odstranit i laserem, ale tato metoda je poměrně
bolestivá.

Pokud chceme vzniku kuřího oka zabránit a máme nějaké ortopedické vady,
je třeba je včas podchytit a zabránit jejich dalšímu rozvoji nošením korekčních
vložek, které zpomalují zborcení příčné
klenby a při včasném záchytu ji mohou
dokonce vrátit do původního stavu.

Po namočení nohy v teplé vodě kuří
oko seřízneme ostrou žiletkou nebo
skalpelem a přelepíme speciální
náplastí určenou pro kuří oka. Tuto
„operaci“ si můžeme provést sami
doma, ale pokud si na to netroufáme,
kuří oko nám odstraní pedikérka.

Podle našich babiček je nejlepší
na kuří oko přes noc položit plátek
cibule, který byl několik hodin namočený v octu. Postup by se měl opakovat několik dnů, dokud útvar nezmizí.
Stejné účinky má prý také citronová
šťáva se stroužkem česneku.

Je-li již přítomen vbočený palec nebo
kladívkové prsty, existují též speciální

Nechceme-li kůži řezat, mohou pomoci speciální náplasti napuštěné

MUDr. Kateřina Uxová

ortopedické pomůcky, které pomáhají
bránit otlakům a dalšímu zhoršování.
Výrazně vbočený palec i kladívkové
prsty lze korigovat už pouze chirurgickým zákrokem, který se provádí
ambulantně.

inzerce

Uklidňující dotek Sudocremu
při plenkové dermatitidě

ZKLIDŇUJE začervenalou a podrážděnou dětskou pokožku.
Podporuje její REGENERACI a navrací jí jemnost.
Vytváří na pokožce ochranný film, který ji CHRÁNÍ před
dráždivými účinky moči a stolice.
Více než 85 let zkušeností v péči o citlivou dětskou pokožku.

Kosmetický přípravek.

www.sudocrem.com/cz

Distributor pro ČR: TEVA Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, Česká republika
www.teva.cz, CZ/SUD/17/0003
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Pitný režim:

Pokryjte každodenní ztráty
tekutin v těle
Člověk denně vyloučí průměrně asi 2,5 litru vody močí, stolicí, dýcháním i potem. Pro
zachování našeho zdraví je nezbytně nutné udržet rovnováhu mezi výdejem a příjmem
tekutin. Část tekutin si naše tělo vytvoří samo, část přijmeme jako vodu vázanou
v potravě, což ale znamená, že zbytek (přibližně 1,5 litru) musíme do těla ještě dodat.

V

oda má v těle především transportní funkci a reguluje
naši tělesnou teplotu. Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin v každodenním shonu ani nevnímáme, přitom
nedostatečný příjem tekutin může vést k dehydrataci a mít
i vážné zdravotní důsledky. Může například docházet až
k poruchám funkce ledvin, vzniku ledvinových a močových
kamenů či malátnosti. Zvyšuje také riziko vzniku infekce
močových cest, zánětu slepého střeva nebo srdečního onemocnění.
Optimálně bychom měli denně vypít 2 až 3 litry tekutin. Navýšení tekutin je ale nutné v některých extrémních situacích,
jako je například průjem, zvracení, namáhavá práce, sport,
silné pocení či při dlouhodobém vystavení sluníčku.

I když je nedostatek tekutin nebezpečný
pro každého člověka, následky dehydratace více ohrožují děti a seniory.

Pokud chceme orientačně zjistit, zda přijímáme
dostatečné množství tekutin, stačí běžně sledovat,
jaké množství a zbarvení moči z našeho těla odchází. Pokud má moč tmavou barvu, je to jedna ze
známek nedostatečného zásobení tekutinami.

Základem pitného režimu je jednoznačně čistá nemineralizovaná voda. K nápojům, které bychom měli konzumovat
jen výjimečně, patří různé limonády, kolové nápoje, ochucené minerální vody, energetické nápoje, sladké nektary apod.
Důvodem je cukr, který obsahují a který zvyšuje pocit žízně.
Kofein, má zase močopudný efekt, tudíž z těla odvede více
tekutin, než by se mělo pitím získat.

být voda, ale byla by to docela nuda, kdybychom si život
nezpestřili nějakým dobrým džusem, lahodnou kávou či
sklenkou kvalitního vína.

Pitný režim je ovlivněn také tím, co jíme – slané a pálivé potraviny v těle zadržují vodu, kterou je třeba extra dodat. Naopak okurka, hlávkový salát, vodní meloun či jahody patří
mezi potraviny, které mimo vitaminů obsahují také vysoký
podíl vody.

Přijďte se poradit přímo do naší
Alphega lékárny:

Zapamatujme si tedy, že i u pitného režimu platí pravidlo
„zlatá střední cesta“. Základem pitného režimu by vždy měla
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Mgr. Martina Štěpková
Alphega lékárnice, Teplice

Lékárna Centrum
Benešovo náměstí 424/9, Teplice
Tel.: 417 533 560

Speciální projekt

Alergická rýma trápí
až 43 % dospělých
v České republice
1

Alergická rýma může zhoršovat kvalitu
života – objevují se bolesti hlavy, máme
problémy se spánkem, s koncentrací,
pociťujeme nedostatek energie a můžeme
být podráždění. Proto je důležité porozumět
tomu, jak alergická rýma vzniká a jak se jí
co nejlépe bránit.

C

o se děje při alergické rýmě? Když vdechneme alergeny, naše tělo začne produkovat ve zvýšené míře spouštěče alergické reakce – vedle jiných i histamin, prostaglandiny,
leukotrieny, cytokiny, tryptázu a PAF (faktor aktivující destičky).
Tyto látky vyvolávají příznaky alergické rýmy.
Pacienti, kteří řeší alergickou rýmu pomocí volně prodejných léků, nejčastěji sahají po lécích ze skupiny antihistaminik. Už samotný název naznačuje, že antihistaminika pomáhají blokovat primárně pouze jednu z výše uvedených
látek – histamin.
Alternativou k antihistaminikům jsou léky z kategorie volně prodejných kortikosteroidů k nosní aplikaci. Na českém
trhu se tento rok objevila novinka* v této kategorii – nosní
sprej Flixonase.
Nosní sprej Flixonase obsahuje účinnou látku, která pomáhá blokovat primárně šest klíčových spouštěčů alergické
reakce vyvolávajících alergické symptomy.** Díky tomu dokáže tlumit jak nosní příznaky alergické rýmy (ucpaný nos,
kýchání, vodnatá rýma), tak i oční příznaky (svědění a slzení
očí), a to po dobu 24 hodin. Poraďte se se svým lékárníkem
o tom, který typ léčby je pro váš typ alergie nejvhodnější.

3 tipy pro život
s alergiemi
1. Vyměňte kontaktní čočky za brýle
Lidé, kteří nosí kontaktní čočky, mohou pociťovat
příznaky alergie intenzivněji než ti, kteří nosí brýle,
protože alergeny přenášené vzduchem (například
pyl) se mohou usazovat a vázat na čočky. Abyste si ulevili od příznaků alergie, zkuste vyměnit
kontaktní čočky za stylové brýle, alespoň v období
nejvyšší alergické sezóny.
2. Vytvořte si ideální domácí prostředí
Roztočům a plísním se daří v teplém vlhkém prostředí. Ideální teplota uvnitř na redukci roztočů je mezi
20 až 22 °C a vlhkost vzduchu maximálně 50 %.
3. Jednejte s předstihem
Pokud víte, že jsou vaše alergie sezónní, začněte
užívat volně dostupné léky na alergii několik dnů
před očekávaným vrcholem pylové sezóny. Můžete
tak minimalizovat alergické symptomy, jakmile
dorazí hlavní vlna alergie.

1
Zdroj: Průzkum „Consumers insights of allergy sufferers – study for Poland and
Czech Republic“, Grupa IQS for GSK, January 2015.
*Nově jako lék volně dostupný bez lékařského předpisu.
**Přesný počet zánětlivých mediátorů a působení není znám.
Čtěte pečlivě příbalovou informaci. O správném použití se poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem. Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze
je volně prodejný lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát. Datum
vypracování materiálu: 3/2017. CHCSK/CHFLX/0007/17
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Pythium oligandrum:
Aktivní desinfekční
mikroorganismus
Desinfekční mikroorganismus Pythium oligandrum
představuje předěl mezi houbami a řasami. Tato chytrá
houba svými vlákny proniká do buněk parazita (plísně nebo
kvasinky) a čerpá z něho pro svoji výživu potřebné látky.

P

odstatou působení mikroorganismu Pythium oligandrum je produkce enzymů a parazitování na plísňových mikroorganismech. Po vyčerpání
parazita mizí z této lokality (lidské tělo
pro něho není přirozené prostředí a není
schopen se v tomto prostředí adaptovat)
a uvolňuje prostor pro znovuosídlení
tzv. normální mikroflórou.
Pythium oligandrum je první mikroorganismus schválený do biocidních
látek dle nařízení EU 2015/1610. Použitá

biotechnologie eliminuje plísně přímým
parazitismem a je odborníky považována za nejbezpečnější technologii
dostupnou na současném trhu. Použití
tohoto mikroorganismu je patentově
chráněno v mnoha zemích a regionech
celého světa.
Výzkum mikroorganismu Pythium
oligandrum vedl k využití jeho schopnosti likvidovat plísně a kvasinky bezpečným způsobem pro vývoj různých
typů přípravků schopných poskytnout

uživatelům dlouhodobou a bezpečnou
ochranu.
Při náchylnosti pokožky k neduhům,
které nejsou vyvolány houbami, jako
například lupénka, atopický ekzém,
nebo živé rány diabetiků, pomáhá převážně enzymatickou formou. V lékárnách jsou přípravky, které jsou uzavřeny
laboratorními zkouškami, zhodnocením přípravků, praktickým odzkoušením v nemocnicích, na klinikách i v ordinacích lékařů. To vše pod dohledem
předních českých lékařských mikrobiologů a dermatologů. U přípravků nebyly
zaznamenány vedlejší, natož nežádoucí
účinky ani u skupiny osob se sníženou
imunitou a dětí.
inzerce

Odstraněním plísní si posílíte imunitu
Plísně jsou infekce a lehkovážnost, že nebolí, tak nám neškodí, je zavádějící.
Tělo musí na obranu proti plísním soustředit imunitní systém do místa
infekce. Pak se může stát, že bude chybět jinde, při závažnějším onemocnění.
Pythium oligandrum je mikroorganismus, který přímým parazitismem
vysává jiné plísně a kvasinky. To není nic nového, takových
mikroorganismů je na světě několik tisíc.
Ale Pythium oligandrum je chytrá houba a konzumuje pouze plísně
a kvasinky, ze kterých čerpá živiny pro svůj rozvoj a není schopna
nnapadat jiné organismy, což se o ostatních
m
mikroskopických predátorech říci nedá.
„„Začali jsme u nohou, protože jsou na opačném
kkonci než hlava,“ vzpomíná výzkumník Radim
K
Klimeš a pokračuje. „Zápach nohou
vy
vytvářejí sice bakterie, ale ty žijí
v symbióze s plísněmi. Plísně dráždí
po
pokožku a tělo je chce odplavit potem.
V
Vlhko plísně i bakterie potřebují. Pokud
pl
plísně odstraníme, nohy přestanou
za
zapáchat. Oříškem byla plíseň pod
ne
nehtem, ale vhodnou zábalovou aplikací
20
js
jsme s lékaři tento problém vyřešili.“

Velmi překvapivé bylo čištění nehojících se ran (bércové vředy,
diabetické nohy, ...) a snížení patogenní mikroóry, která rozkládá tkáně
a brání hojení, takže se nemuselo přistupovat k amputaci.“
„Pythium oligandrum svými zoosporami aktivně vyhledává kvasinky,
které pak vysává. A tak netrvalo dlouho, abychom se zaměřili na vaginální
kandidózy“ říká Radim Klimeš a dodává. „Ovšem lidé při svém aktivním
životě si přenášejí tuto infekci i do úst a tak jsme se nevyhnuli ani dutině
ústní a vyšly nám velmi pozitivní ohlasy od gynekologů, dentálních
hygieniček a zubních lékařů.“
Dnes jsou v lékárnách k dispozici přípravky pro péči o nohy – BIODEUR
3x1g, CHYTRÁ HOUBA PYTHIE BIODEUR NAIL, CHYTRÁ
HOUBA PYTHIE BIODEUR PREVENT a další.
Pro dutinu ústní – CHYTRÁ HOUBA PYTHIE BIO PLUS. Pro
intimní hygienu a místa náchylná k výskytu kvasinek – FEEL FRESH.
Pro péči o pokožku a úpravu fyziologické mikrobiální óry při hojení
poškozené pokožky – BIOMYCOSIN.
Přípravky s Chytrou houbou dostanete ve své lékárně.
Vaše otázky rádi zodpovíme na telefonu: 608 157 744, akutní dotazy na infolince: 773 773 970
e–mail: pythium@pythium.cz, informace na: www.chytrahouba.cz
Výrobce: Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

Tipy
VICHY SLOW ÂGE
DENNÍ KRÉM PRO NORMÁLNÍ
AŽ SUCHOU PLEŤ
Denní péče, která má za cíl zpomalovat stárnutí pleti
v každém věku s účinnou kombinací aktivních látek
inspirovaných přírodou. Chrání a posiluje odolnost
vůči stárnutí a zároveň
koriguje jeho známky
– vrásky, pigmentové
skvrny a ztrátu pružnosti.
Má výživnou bohatou
a komfortní texturu.

DAYLONG SENSITIVE SPF 30
GEL-KRÉM, 100 ml

MY UV PATCH
OD LA ROCHE-POSAY
Kožní senzor s inovativní
technologií, která přes aplikaci
v mobilním telefonu pomáhá
informovat o individuální
sluneční expozici, pomáhá
lépe se chránit před
sluncem a celkově přispívá
k bezpečnějšímu chování
na slunci. Senzor bude v roce 2017 distribuován
ZDARMA k nákupu vybraných přípravků pro ochranu
před UV zářením ANTHELIOS.

Určené speciálně pro kůži se sklonem
k sluneční alergii a pro mastnou kůži.
Speciální lehký gel-krém neobsahuje
tuk, a je tak vhodný pro tělo i tvář. Díky
lehkým texturám se rychle vstřebává
a zanechává na kůži příjemný pocit.
Velmi vysoká ochrana, SPF 30,
chrání před UVB, UVA a IR. Extrémně
odolný vůči sladké i slané vodě.
Nekomedogenní, dermatologicky
testován.

FLIXONASE
K LÉČBĚ ALERGICKÉ RÝMY

LORATADIN-RATIOPHARM® 10 mg
K LÉČBĚ PŘÍZNAKŮ ALERGICKÉ RÝMY
Loratadin-ratiopharm® 10 mg se užívá k léčbě příznaků
alergické rýmy, jako je kýchání, výtok z nosu, svědění
v nose, svědění, pálení očí a chronické kopřivky. Bez
sedativních účinků. Přípravek mohou užívat dospělí,
mladiství a děti od 2 let s hmotností vyšší než 30 kg.
Nyní NOVINKA, volně prodejné
30tabletové balení.
Lék k vnitřnímu užití, obsahuje loratadinum
10 mg. Před použitím si pozorně přečtěte
příbalový leták. Přípravek je volně prodejný
v 7 a 30tabletovém balení.

NO

VIN
KA

Nosní sprej na léčbu
alergické rýmy
Flixonase. Ulevuje
od příznaků alergie –
kýchání, svědění nosu,
ucpaného nosu, svědění
a slzení očí – po
24 hodin. Komplexní
úleva od alergické rýmy
již v 1 dávce! Nově jako
volně prodejný lék.
Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze je
volně prodejný lék k nosnímu užití. Obsahuje flutikason-propionát.
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Lékař radí

Dna:

Nemoc nejen
z nadbytku
Dna, pakostnice, podagra – lékařsky
dnavá artritida – je onemocnění, které
nejčastěji postihuje muže nad 40 let
(ženy až po menopauze). Této nemoci
se dříve říkalo nemoc králů nebo
nemoc bohatých, protože má souvislost
s nadměrnou konzumací masa a alkoholu.
Jde o metabolické onemocnění, které se
projevuje zvýšenými hodnotami kyseliny
močové v séru a atakami akutní artritidy.
Často se objevují trvalé změny na kloubech
i různorodé mimokloubní příznaky.

P

říčinou dny je dlouhodobě zvýšená koncentrace kyseliny močové v krevním séru (nad 416 µmol/l u mužů
a 350 µmol/l u žen). Asi v 10 % onemocnění jde o dnu
sekundární, kdy je znám pravděpodobný mechanismus
vedoucí k hyperurikemii. Nejčastější příčiny sekundární
dny jsou stavy spojené se zvýšenou produkcí kyseliny močové (myeloproliferativní onemocnění, léčba zhoubných
nemocí, chorobný rozpad červených krvinek, Gaucherova
nemoc), nebo se sníženým vylučováním kyseliny močové
(některé léky, otrava olovem, nedostatečnost a selhání
ledvin, poruchy činnosti štítné žlázy apod.).

Poprvé popsal dnu Hippokrates (460 – 377
před Kristem.). Nemoc byla velmi rozšířena zejména v 18. a 19. století mezi majetnými vrstvami obyvatelstva. V poslední době se výskyt dny neustále
zvyšuje především v zemích s vysokou životní úrovní a nadměrnou výživou, v současnosti kolísá kolem
1 % (0,65 % SRN, 1,5 % USA). Asi u 90 % nemocných
jde o dnu primární, která je geneticky podmíněnou
poruchou metabolismu purinů (to jsou „stavební
kameny“ nukleových kyselin, DNA a RNA). Postihuje v 90 % muže a v 10 % ženy. Průměrný věk při
začátku onemocnění je 40 let u mužů a 55 let u žen.
Důvodem je pravděpodobně hormonální nerovnováha, která ovlivňuje syntézu purinů de novo.
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sahem lipidů a dalších látek. Tofy mohou rozrušit kost pod chrupavkou.

Při vzniku choroby se kombinuje více
faktorů, včetně genetických.

Dna může být i akutní
Akutní dna je charakterizována přítomností krystalů solí kyseliny močové (urátů) v kloubní tekutině. Příčinou akutního dnavého bolestivého
záchvatu může být interakce urátů
a chrupavky, mechanické faktory,
nižší teplota, změny pH, drobná mikrotraumata atd. Zpočátku dochází
k obalení krystalů bílkovinou, převážně imunoglobuliny. Takto obalený
krystal může vyvolat reakci, která
způsobí uvolnění zánětlivých působků
(cytokinů) a dojde k rozvoji zánětu.
Vyvolávajícím momentem akutního dnavého záchvatu může být třeba
i banální nachlazení, onemocnění, chirurgický zákrok, úraz, psychický stres
nebo exces v jídle či konzumaci alkoholických nápojů. Často však vznikne
bez zřejmé příčiny. Někdy pacienti
popisují určité příznaky předcházející
samotnému záchvatu: celková nevolnost, pocity napětí, předrážděnost či
pachuť v ústech.

Typický je náhlý začátek v časných
ranních hodinách, kdy je nemocný vzbuzen krutou bolestí. Téměř
v 90 % postihuje první ataka jeden
kloub (v 70 % kloub palce nohy –
podagra), při recidivách bývá postiženo kloubů více (kolena, hlezna,
drobné klouby nohou, na rukou minimálně). Kloub je silně oteklý, zarudlý, horký a extrémně citlivý, kůže
je napjatá, lesklá. Přítomny bývají
i příznaky celkové, jako jsou teplota
či vyšší sedimentace. Bolest a otok
jsou největší první den, pak již intenzita příznaků klesá. Menší záchvaty
trvají hodiny až dva dny, průměrně
kolem deseti dnů, někdy však až šest
týdnů. Pak dojde k úplnému uzdravení. V pozdějších fázích onemocnění nemusí dojít k úplnému odeznění
příznaků a choroba přechází do své
chronické (tofózní) formy.
Dnavý tofus (charakteristický „uzlík“) obsahuje množství krystalů solí
kyseliny močové, které jsou radiálně
uspořádány, uprostřed je matrix s ob-

Chronická tofózní dna se projevuje
tofy v kloubní chrupavce, v subchondrální kosti, v kloubní membráně, ve šlachách a v jiných měkkých
částech. Vzniká v průběhu deseti let
po první dnavé artritidě s širokým rozmezím 3 až 40 let. Rychlost vzniku závisí na výši koncentrace kyseliny močové
v krvi.
Tofy se vyskytují nejčastěji v oblasti
kořenového kloubu palce nohy, dále
na ušních boltcích, loktech, na drobných kloubech rukou, Achillově šlaše,
méně často na očních víčkách, penisu, jazyku, plicích, střevě či jiných orgánech. Tofózní stadium na prstech
rukou je spojeno s destruktivním zánětem kloubů, který může připomínat
revmatoidní artritidu.
V odborné literatuře se uvádí několik
diagnostických schémat, ale nejdůležitějším kritériem je průkaz krystalů
solí kyseliny močové v kloubní tekutině, respektive v tofu. Často je nutné
objasnit, zda se nejedná o jiné kloubní
onemocnění (například infekční, autoimunutní apod.).

Léčba souvisí s režimovými opatřeními
Akutní stadium se léčí klidem, studenými obklady a protizánětlivými léky
na doporučení lékaře. Po odeznění bolestivého stadia je nutné učinit opatření
ke snížení koncentrace kyseliny močové v krvi, a to léky, které urychlují její
vylučování ledvinami, nebo přípravky,
jenž brání jejímu vzniku z purinů. m
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Součástí účinné léčby jsou důležitá
režimová opatření, včetně dietních.
Dietní opatření zahrnuje vyloučení
potravin s vysokým obsahem purinů (vnitřnosti, silné masové vývary,
zvěřina, mořské ryby a plody). Neměli bychom pít alkoholické nápoje.
V posledních letech se zpochybňuje
negativní vliv zeleniny a luštěnin. Je
nutné zajistit dostatečný přívod tekutin. Příjem vitaminu C nad 1 500 mg,
káva a mléčné výrobky mohou mít
podle některých výzkumů protektivní
účinky.

Zvýšená koncentrace
kyseliny močové je
pozorována
zhruba u 20 % obyvatel, ale dna se projeví
jen u necelé jedné
desetiny z nich.
U obézních je vhodná redukce hmotnosti. Pozitivní vliv na stabilizaci onemocnění má také zvýšení fyzické
aktivity v klidovém stadiu. Nutná je
rovněž léčba doprovodných onemocnění a užívání léků podle předpisu lékaře, i když se pacient cítí „zdráv“. Samotná vysoká koncentrace kyseliny
močové totiž nebolí, ale přesto škodí.
Pokud se nacházíme v akutním stadiu
nemoci, je nutný klid, zvýšená poloha
končetiny a studené obklady. Bolest
a zánět můžeme tlumit podle doporučení lékaře, raději nevolíme kyselinu
acetylsalicylovou.
MUDr. Marta Šimůnková
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Mimokloubní komplikace 			
provázející dnu
1. Zvýšená tělesná hmotnost – u více než 20 % nemocných.
2. Arteriální hypertenze – asi u 60 % nemocných s primární dnou.
3. T ři základní typy onemocnění ledvin:
a) ledvinné kameny – u 10 až 25 % nemocných,
b) zánět ledvin z ukládání krystalů a renální hypertenze
– u 20 až 40 % nemocných dnou,
c) akutní selhání ledvin je vzácné.
4. Porucha metabolismu cukrů – v 10 až 15 %, v naší populaci
v 17 % případů.
5. Poruchy metabolismu lipidů – až u 84 % nemocných.
6. Jaterní onemocnění – až u 45 % pacientů.
7. Ischemická choroba srdeční – až u 15 %
pacientů s dnou.
8. Metabolický syndrom (centrální obezita – obvod pasu nad 102 cm
u mužů, nad 88 cm u žen, porucha metabolismu glukózy – prediabetes, hypertenze, porucha metabolismu tuků, prozánětlivý stav aj.).

Změřte si
krevní tlak doma
stejně přesně
jako u lékaře

ZNÁTE

• Jako jediný tlakoměr na trhu kombinuje dvě
metody měření – poslechovou a oscilometrickou

z TV

• Jednoduché ovládání a velký displej
• Detekce poruch nepravidelného
srdečního rytmu
• Záruka 5 let

tensoval.cz
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Placená inzerce

Trápí vás rýma déle
než jeden týden?
A není to třeba
alergie?
V jarním a letním období nás sluníčko a teplé počasí přirozeně
táhnou ven. Permanentně ucpaný nos a rýma nám tedy dokážou
pěkně zkazit náladu i plány.

R

ýma je zánětlivé onemocnění
nosní sliznice, které obecně zahrnuje různé příznaky jako ucpaný nos,
smrkání, tečení z nosu, zduření nosohltanu, kýchání a svědění v nose a na patře, ztrátu čichu a podobně. Rýma bývá
také často spojena i s příznaky s nosem
zdánlivě nesouvisejícími jako pálení
a zarudnutí očí či bolest hlavy, teplota,
celková únava. Právě podle těchto příznaků, které rýmu doprovázejí, lze usuzovat na její příčinu. Podle příčiny rozlišujeme především rýmu infekční, tedy
běžné nachlazení, a rýmu alergickou.

Jak poznat alergickou
rýmu?
Alergická rýma je způsobena přecitlivělostí a nepřiměřenou odpovědí našeho
imunitního systému na alergeny - látky,
které se běžně vyskytují v okolí člověka
a jsou jinak bez problémů snášeny. Typicky se jedná o pyly, roztoče, částečky
prachu, plísní a srsti zvířat. Při setkání
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s alergenem přecitlivělý imunitní systém vyvolá obrannou reakci jiného
typu, než je imunitní reakce při běžné
infekci. Ta se projevuje sice také zánětem na nosní sliznici a zvýšenou sekrecí
hlenu, který lze však označit za vodnatou rýmu, a často z obou nosních dírek
najednou.

ny je k tlumení příznaků alergické rýmy
nevhodné používat běžné léky vhodné
pro léčbu infekční rýmy. Samostatně
používané osvědčené kapky do nosu
mívají v případě alergické rýmy pouze
omezený efekt, navíc jejich dlouhodobé
používání s sebou nese riziko trvalého
poškození nosní sliznice.

Alergická rýma bývá typicky spojena
také s dalšími dráždivými příznaky, jako
jsou kýchání, svědění v nose a na patře,
časté bývá i současné podráždění očních
spojivek, spojené s pálením a zarudnutím očí. Celkové příznaky jako u nachlazení naopak pro alergickou rýmu nejsou
typické.

Vhodnými léčivými přípravky pro léčbu
sezónní alergické rýmy jsou antihistaminika, která velmi dobře potlačují
dráždivé projevy alergie jako pálení očí,
kýchání, svědění na patře, vodnatou
rýmu, a navíc potlačují zánět v oblasti
nosní sliznice. Mezi nejprodávanější
antihistaminika patří léčivé přípravky
obsahující účinné látky loratadin, cetirizin nebo levocetirizin. Léčba antihistaminiky spočívá nejen ve zmírnění
příznaků již probíhající alergie, ale
také jako prevence potíží v rizikovém
období. I u alergie ale platí: vždy sledovat stupeň alergických projevů a při
jakýchkoliv pochybnostech raději navštívit lékaře.

Jak se se sezónní alergií nejlépe vypořádat?
Léčba sezónní alergické rýmy spočívá především v tlumení obtěžujících
příznaků. Vzhledem k odlišnému typu
imunitní reakce organismu na alerge-

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. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták.
Přípravek je volně prodejný v 10 a 20 tabletovém balení.

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.,
Sokolovská 651/136A, 180 00 Praha 8, www.teva.cz
CZ/ANA/16/0005
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Lékárník radí

Frekvence
a jejich další využití
v praxi
V minulých číslech našeho magazínu jste se
již mohli dočíst o měření parazitární zátěže
v organismu pomocí frekvenčních přístrojů
F-scan či Diacom lite freq, o terapiích
plazmovým generátorem a o celkové
přírodní detoxikaci. V tomto čísle vám
představíme další přístroj, který se zaměřuje
na celkovou analýzu našeho těla. Seznamte
se s Quantum analyserem.

J

ak vše v lékárně vlastně probíhá? Pokud přijde pacient a svěří se lékárníkovi se svými obtížemi, je nutné
pomocí zmíněného přístroje nejprve zjistit, jak je to s jeho
„fyzickou schránkou“ – kolik má v těle vitaminů, stopových
prvků, kolagenu, jaká je hustota minerálů v jeho kostech,
jak pružné jsou jeho cévy, má-li sklon k revmatismu, jaká
je funkčnost jeho ledvin, jater, slinivky, endokrinních žláz
a tak dále a tak dále.

Jedním z významných ukazatelů
je pH těla
Čím kyselejší je vnitřní prostředí, tím více zdravotních problémů nám hrozí. Kyselé prostředí je totiž příznivé pro plísně a také krev potřebuje nutně fungovat při pH 7,35 - 7,4,
jinak si tělo začne brát minerály ke své neutralizaci z kostí
nebo ze stěn cév. Bere-li si tělo minerály z kostí, jedinec má
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pak větší sklony k rozvoji osteoporózy. Pokud minerály chybějí v cévních
stěnách, tyto cévy pak inklinují k většímu
ukládání cholesterolu. Omezit tvorbu cholesterolu
léky však v tomto případě není úplně ideální, protože cholesterol je základní stavební součástí našeho organismu.
Pokud není zvýšený cholesterol navázán na jiné zdravotní problémy, pro zlepšení stavu by mělo stačit odkyselení
těla a dodání správného složení minerálů.
Neméně důležité jsou pro naše tělo vitaminy. Nižší množství vitaminů rozpustných v tucích, tedy vitaminů A, D, E
a K, zpravidla souvisí s vylučováním žluče a špatným
vstřebáváním ze střeva. V těchto případech se terapeut
soustředí na parazitární zatížení ve žlučovodech či nitrojaterní žlučové cestě v játrech.

Nedostatek vitaminů B v organismu může ukazovat na přítomnost
patogenů. Například škrkavkám
vitaminy B prostě chutnají.
Pokud pacient nemá v normě množství vitaminu C, přestože jí dostatek potravin obsahujících tento vitamin a navíc
užívá doplňky stravy s vitaminem C, pak to ukazuje na plíseň, která vitamin C rozkládá, např. aflatoxin. Aflatoxin je
běžná potravinová plíseň vyskytující se v baleném pečivu.
Zpravidla vzniká v okamžiku, kdy se ještě teplé pečivo zabalí do igelitových sáčků.
Celkové vyšetření dále pokračuje analýzou minerálů
a stopových prvků v těle. Velmi často nám chybí zinek.

Vitaminy skupiny B jsou 				
pro naše tělo velmi důležité
B12 – když si pacient stěžuje na únavu, sníženou citlivost, brnění a je zjištěno, že má nedostatek vitaminu B12, může mít potíže s krvetvorbou a s ní
spojeným okysličováním tkání, mozku a svalů. Tento vitamin v těle často
ničí alkohol, antikoncepce i tabletky na spaní.

Dostatek draslíku
v těle nám může
pomoci s inkontinencí.
Svěrač je
také sval.
Zinek je součástí trávicích enzymů,
a tak jeho nedostatek může souviset
se zanesenými stěnami střev (zbytky
nestrávených jídel, pesticidy či kovy).
Nedostatek zinku je spojován také
s průjmy, tzv. dráždivým tračníkem,
alkalickou fosfatázou (enzym uložený
ve výstelce žlučových cest, v kostech,
játrech, placentě), citlivostí na světlo,
nesnášenlivostí mléčných bílkovin, se
záněty na kůži nebo s častými spontánními potraty.
V těchto případech se doporučuje užívat křemelinu, která postupně stěny
střev vyčistí a zároveň na sebe naváže
další nečistoty a odvede je. Po vyčištění střev mají lidé větší energii a cítí
se lépe, protože najednou mohou lépe
vstřebávat živiny.

B3 – niacin je velmi důležitý pro metabolismus sacharidů. Jeho nedostatek může způsobovat neidentifikovatelné únavy nohou a svalů, třes rukou,
nespavost, migrény a nemůže bez něj pracovat mozek. Spotřebovává se
sladkostmi, takže lidé, kteří jedí sladkostí mnoho, by měli do těla vitamin
B3 extra dodávat.
B2 – riboflavin je důležitý pro nadledvinky a může souviset s únavou.
Při jeho nedostatku mají lidé většinou kožní problémy – šupinatění kůže,
rozpraskaný jazyk či koutky. Více se spotřebovává při užívání antibiotik
a antikoncepce.
B6 – pyridoxin odstraňuje nadbytek estrogenu z těla, což může způsobovat
premenstruační syndrom.
Velmi častým problémem je také nedostatek draslíku, který z těla odchází
především při nadměrném pití kávy
a alkoholu. Draslík je zásadní pro
svalový tonus a zajišťuje hospodaření
s vodou. Jeho nedostatek se projevuje
zejména křečemi, závratěmi a zácpou.
Po celkové analýze pomocí přístroje
Quantum analyser se terapeut zaměřuje na zjišťování patogenů v těle, kte-

ré díky naměřeným informacím umí
nalézt rychleji.
Vše se v těle totiž vzájemně ovlivňuje.
Ale nejvíce jsme to my sami, naše psychické rozpoložení, naše energetické
nastavení, protože tím udáváme energii, sílu našemu imunitnímu systému.
PharmDr. Miroslava Čapková
Alphega lékárnice, Litoměřice

Přijďte se poradit přímo do naší Alphega lékárny:
Lékárna Orchidej, Želetická 19, Litoměřice
Tel.: 416 531 898
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Zdraví v rodině

Rakytníkový olej:
Vitaminový elixír, který
nedá nemocem šanci
Přírodní medicína je dnes stále oblíbenější metodou
prevence či boje proti neduhům, které nás trápí. V naší
přírodní lékárničce by určitě neměl chybět ani rakytník
řešetlákový. Rakytník totiž obsahuje vzácný komplex složek,
které pomáhají našemu organismu vyrovnat se se stresem,
nezdravým prostředím a negativními vlivy moderního světa.

R

akytník se nejčastěji užívá jako
olej, který obsahuje vysokou
koncentraci vitaminů. Tento seznam
začíná vitaminem A a pokračuje vitaminy B1, B2, B6, D, E, F, K a P. Kromě
tříslovin a organických kyselin je rakytníkový olej zdrojem také ochranných nenasycených mastných kyselin
omega-3,6,9 a omega-7. Obsahuje
také dostatek biologicky aktivních lá-

Rakytníkový olej si můžeme předepsat
jako každodenní prevenci. Jeho složky
totiž posilují a stimulují náš imunitní
systém. Jednou z jeho nejvzácnějších
vlastností je prevence kardiovaskulárních chorob. Rakytník totiž dokáže snižovat hladinu škodlivého cholesterolu,
krevní tlak a posilovat srdeční činnost.
Rakytníkový olej dále stimuluje regeneraci poraněné pokožky a sliznic, chrání
naši pokožku před škodlivým zářením
(UV záření, radiační záření), přispívá
k prevenci aterosklerózy, působí proti
virům a bakteriím, zvyšuje obranyschopnost a urychluje růst vlasů.

tek, takže jako přírodní olej nemá konkurenci a přitom nemá žádné vedlejší Spektrum chorob a neduhů, které
účinky.
rakytníkový olej dokáže přemoci, je
zkrátka velmi široké. Vyzkoušejte tento
zlatý zázrak, kterému prozatím nebyly
prokázány žádné vedlejší účinky. Vždyť
ho užívali vojáci i koně již za vlády Alexandra Makedonského, aby měli více sil
v bojích.
-au

Rakytník obsahuje
třikrát více beta karotenu než mrkev!

inzerce
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Soutěž

Křížovka

3 xRA!!

VÝH

Soutěžte s námi o tlakoměr Tensoval® duo control a měřte si krevní tlak v pohodlí vašeho
domova. 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: „Správnou prevencí lze zabránit až 80 % úmrtí způsobených vysokým
krevním tlakem. Vyzkoušejte…“

VÝHERCI
Z MINULÉHO ČÍSLA:
Osmisměrka Inofolic
Combi a Folandrol
„Pro páry, které se snaží
o početí potomka, jsou
doporučovány doplňky
stravy s obsahem inositolu
a kyseliny listové.“
Irena T. – Čáslav
Tomáš P. – Praha-Radotín
Milada K. – Dolní Lomná
Růžena Č. – Habartice
u Frýdlantu
Vladimír K. – Bošice
Gratulujeme!
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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Rostlina

Oregano alias
Dobromysl obecná

Zázrak Středomoří

Oregano známe především jako koření
vynikající chuti. Kamarádka mi z dovolené
v Řecku ale přivezla oreganový olej. Hned
mě zaujal, protože se konečně objevil
přípravek alternativní medicíny, který u nás
v České republice prozatím nevyrábí příliš
mnoho farmaceutických společností.

M

alinká lahvička voněla mořem, sluncem a bylinami.
Vůně mi připomněla pizzu. A aby ne, vždyť oregano
(dobromysl) je základním kořením na pizzu. Oregano se používá k léčebným účelům již tisíce let, a to zejména ve Středomoří a starém Egyptě. Egypťané tuto rostlinu uctívali jako
zasvěcenou bohu Usirovi. Pro staré Řeky byla symbolem
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radosti a štěstí. Toto pravé středomořské oregano roste v horách Řecka, Kréty, Turecka a v himálajských horách.

Oregano výrazně zvyšuje naši
imunitu a zkracuje průběh
infekčních onemocnění.
Léčivá droga obsahuje zejména silice s tymolem, karvakrolem a dalšími terpeny. Karvakrol je hlavním nositelem léčivého účinku oreganového oleje. Je účinný proti
virům, bakteriím, plísním i parazitům. Byl zaznamenán
pozitivní účinek na tak odolné bakterie, jako je zlatý stafylokok, Salmonella či Escherichia coli. Karvakrol dokáže
proniknout buněčnou membránou do bakterií a dalších
mikroorganismů, kde narušuje jejich integritu. Následně

výrazně zhorší metabolismus bakterií a může zastavit i jejich množení.
Oreganový olej je také velmi účinným antioxidantem, chrání naše
buňky proti volným radikálům.
Lékařský výzkum, který probíhal
na univerzitě v newyorském Long
Islandu, prokázal, že účinné látky
oregana dokážou za jistých okolností přinutit rakovinné buňky k jejich samozničení.
Dobromysl má i protialergické účinky. Olej je totiž bohatý na kyselinu
rozmarýnovou, která působí protizánětlivě. Nosní výtěry potvrdily
u testovaných pacientů užívajících
dobromysl snížení počtu bílých krvinek, jejichž zvýšený počet bývá indikátorem zánětlivého onemocnění.
Velmi významný je rovněž protiplísňový účinek oreganového oleje.
Plísně představují pro náš organismus velké zatížení. Napadají nejen
kůži, ale často se mohou pomnožit (zejména po antibiotické léčbě)
ve střevech a jsou příčinou průjmových a zažívacích obtíží. Mohou napadnout také játra, a snížit tak jejich
detoxikační schopnosti. Neléčené
plísně v játrech mohou časem způsobit cirhózu až rakovinu. Plísně se
mohou vyskytovat i v naší krvi, kde
obalují červené krvinky a mohou vyvolat ucpání cév. Často také napadají
dýchací cesty a bývají příčinou nepříjemných kašlů a dýchacích obtíží.
Účinné látky jsou v oreganovém oleji přítomny ve velmi koncentrované
podobě. Proto je dávkování velmi
malé – užívá se pouze jedna kapka
dvakrát denně. Olej je velmi silný,
a tak se doporučuje ředit ho do lžíce olivového oleje. Není vhodný pro
malé děti, těhotné a kojící ženy.

Pro děti? Oreganový sirup!
500 g čerstvého oregana, 750 g cukru (nejlépe třtinového), 1 l vody,
2 celé bio citrony
Bylinky vložíme do hrnce, zalijeme 1,3 l studené vody a přidáme 2 bio
citrony pokrájené na kousky i s jadýrky. Pecičky nám pomůžou při zahušťování sirupu, obsahují pektin. Směs 10 minut povaříme, odstavíme
a dáme na 48 hodin na slunce.
Po 48 hodinách na slunci bylinky změní barvu. Přecedíme je přes bílé
plátno, lehce vymačkáme a přidáme cukr. Sirup s cukrem dáme do
velkého nízkého kastrolu se silným dnem a zahříváme. Nevaříme
na silném plameni, sirup necháme probublávat do zhoustnutí.
Hotový uvařený sirup naplníme do lahví a pro jistotu můžeme sterilovat. Litrovým lahvím stačí 15 minut při 80 °C. Uchováváme v místnosti
se stálou teplotou (nejlépe ve sklepě nebo ve spíži).
Pozor! Dětem se sirupy radí podávat až od jednoho roku. Pozor si
musejí dávat také alergici.

Průkaz
totožnosti:
Botanický název: Origanum vulgare
Čeleď: hluchavkovité
Kde roste: Dobromysl obecná se ze Středomoří rozšířila do dalších
oblastí Evropy, kde zplaněla. V České republice se vyskytuje poměrně
hojně v teplejších oblastech, nalezena byla také v Krkonoších v nadmořské výšce 750 m.
Které části se používají: kvetoucí nať
Co obsahuje: silice (hlavně thymol a karvakrol), třísloviny, hořčiny, tanin,
těkavý olej, gumopryskyřici, antioxidanty
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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UCPANÝ NOS
RÝMA
KÝCHÁNÍ
ˇ ˇ NOSU
SVEDENÍ
ˇ ˇ OCÍ
ˇ
SVEDENÍ
ˇ
SLZENÍ OCÍ
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Loratadin-ratiopharm®

ALERGIE VÁS
NEZASTAVÍ

NOVINKA

Loratadin-ratiopharm®10 mg

VOLNĚ PRODEJNÉ

Loratadinum

K léčbě příznaků alergické rýmy, jako je kýchání, výtok z nosu,
svědění v nose, svědění, pálení očí a chronické kopřivky.
Bez sedativních účinků.

30 TABLETOVÉ BALENÍ

Pro dospělé, mladistvé a děti od 2 let s hmotností vyšší než 30 kg.
Lék k vnitřnímu užití, obsahuje loratadinum 10 mg. Před použitím si pozorně přečtěte příbalový leták. Přípravek je volně prodejný v 7 a 30 tabletovém balení.
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