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WWW.BIOBRAN.SK

Japonský prípravok 
overený množstvom štúdií

   Veľký počet klinických štúdii na renomovaných svetových pracoviskách 
(vrátane Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied) 

   Vyrobený zo 100% prírodných látok, ktoré nie sú geneticky modifikované

   Osvedčený BioBran sa stal pojmom medzi pacientami, lekármi aj medzi ľudmi, 
ktorí chcú zdravo žiť a podporiť prirodzenou cestou svoj ogranizmus
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Milí čitatelia,
máme za sebou veľmi zvláštne leto. Pod rúškom strachu 
sme dovolenkovali doma, čo je pre náš cestovný ruch určite 
skvelé, avšak niektoré miesta, tie zvlášť frekventované, boli až 
preplnené. Ak teda človek nechcel zažiť na kúpalisku doslova 
hlavu na hlave, zrejme sa sprchoval doma. Tí odvážnejší, kam 
patrím aj ja, sa vybrali k moru. A zažili sme niečo nevídané. 
Poloprázdne pláže, rezorty bez ľudí, a musím povedať, že v 
Chorvátsku aj veľmi dobré ceny (nižšie ako u nás). Je na kaž-
dom z nás ako trávil leto, prichádza jeseň a s ňou druhá vlna. 
Na rozdiel od tej prvej, kedy sme nevedeli, čo sa bude diať, ako 
nám ten vírus môže ublížiť, a priznajme, ani vláda nevedela, 
ako sa správať, budeme možno pripravenejší. Či to zvládneme 
my ako ľudia a my ako krajina ekonomicky, je otázne. Už prvá 
vlna nám dala hospodársku facku, a veľa sa začalo meniť. 
Začali sme viac pracovať z domu, dvakrát si premyslíme, čo a 
kedy si kúpime a či to vôbec a naozaj potrebujeme. 

V súvislosti s krehkou ekonomikou viacerých domácností a 
príchodom jesene, by som chcela upriamiť vašu pozornosť na 
dušu. Tá je krehká a keď začnete pociťovať smútok alebo aké-
koľvek iné príznaky bolesti vašej duše, nebojte sa vyhľadať 
odbornú pomoc. Nie je na tom nič zlé, a je potrebné zachytiť 
problémy v čo najskoršom štádiu. Ak budete mať pocit, že nič 
nemá zmysel, vyhľadajte psychiatra. Môžete tak urobiť bez 

výmenného lístku od obvod-
ného lekára. Porozprávajte 
sa s ním a on vás už správne 
nasmeruje buď k psychológo-
vi alebo psychoterapeutovi. S 
jeho pomocou môžete znovu 
nájsť svoju vnútornú silu a 
krok za krokom si budovať 
svoj život v harmónii. Som 
presvedčená o tom, že viaceré 
ťažké prípady a samovraždy 
sa tak vôbec nemuseli skončiť. Chcela som byť veselšia, lenže 
otázka duševného zdravia mi príde v tomto období veľmi 
dôležitá. To, že máme problém ako ľudia som videla aj na dis-
kusiách na sociálnych sieťach. Toľko zla a „rozorvaných“ duší 
v diskusiách ma prinútili premýšľať nad našim duševným 
zdravím. Poznáte to – šťastný človek nepotrebuje ubližovať 
druhým. A to, čo hovoríme alebo píšeme druhým je len našim 
odrazom. Je to naše zrkadlo. V každom z nás je dobro aj zlo. 
Len tak sme celí. A k tomu, aby sme boli za každých okolností 
spokojní a víťazilo tak dobro, nám môže pomôcť aj odborník.

Prajem vám krásnu jeseň
Andrea Hinková - Tarová 

foto: Desana Dudášová

Editorial



U  mužov sa hovorí o kríze stredného veku. 
U žien okolo štyridsiatky sa čoraz častejšie 
skloňuje výraz ženská transformácia. Čo to 

vlastne znamená? 

U mužov bolo obdobie výrazných vnútorných životných zmien 
vždy trochu vtipne zjednodušované. A väčšinou spájané s hľa-
daním si novej, mladšej partnerky. Takmer žiadna, alebo len 
malá pozornosť bola venovaná tomu, prečo sa to tak vlastne 
deje. Bolo a čiastočne stále to je zaraďované do kategórie 
mužskej presilovky ega. Najmä my ženy, sme si zvykli trpko 
sa smiať z mužskej neschopnosti zvládať vypadávanie vlasov, 
či pribúdanie vrások. Prípadne sme mužov onálepkovali ako 
tých, ktorí si nevážia rodinné hodnoty.  

MUŽI	SA	„DAJÚ	DO	AKCIE	TO,	ČO	CÍTIA“
Muži svoje vnútorné prežívanie zvyčajne oveľa zjavnejšie 
prezentujú navonok, možno to nazvať “cez nohy”. Inými 

slovami - dajú do akcie to, čo cítia. Začnú športovať, spoja sa 
s inými mužmi a zapadnú do partie podobne cítiacich (často 
bez potreby o tom hovoriť). Po ich boku sa naozaj často objaví 
nová/mladšia/krajšia partnerka. Svoj zmätok v sebe riešia 
akciou, ktorá máva podobu úteku, protest či útok proti tomu, 
čo nevedia riešiť.

O ženách vo „veku nespokojnosti“, teda u tých, ktoré prekroči-
li štyridsiatku, sme hovorili s terapeutkou a cvičiteľkou yogy 
Ninou Menkynovou.

AKO	PREBIEHA	FÁZA	„NESPOKOJNOSTI“	U ŽIEN?		
U žien táto fáza akejsi nespokojnosti v živote prebieha inak. 
Ženy veľa analyzujú a často dlho zvažujú aj ten najmenší 
krok. Väčšinou majú potrebu to, čo sa v nich deje, pomenovať. 
Zvyknú hľadať iné zdroje poznania. Začnú napríklad aj inak 
vnímať svoje telo. Spájajú sa s tým rodovým v sebe, so svojou 
ženskou líniou, ženskou energiou. Pýtajú sa otázky “Kto som? 

S LÁSKOU K NÁM, 

ŽENÁM
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alebo “Aká vlastne som?”, “Čo vlastne žijem?”, “Kde som sa 
v tom celom vytratila?” Bývajú skôr smutné, utiahnuté, vinia 
sa zato, čo cítia. Dlho sa odhodlávajú k zmene a často si ju 
nedovolia. Alebo na tejto ceste potrebujú veľmi silnú podporu 
zvonka, aby urobili akýkoľvek prvý krok. 

ČO	BY	STE	ŽENÁM	(AKO	TERAPEUTKA	
A ZÁROVEŇ	ŽENA	PRESNE	V TOMTO	VEKU)	
ODPORÚČALA?	DÁ	SA	Z TOHO	VON	BEZ	TOHO,	
ABY	SME	UBLIŽOVALI	ČI	NARÚŠALI	TO,	ČO	SME	
VYTVORILI?	
Je veľa teórií, ktoré hovoria o tom, že si treba prejsť peklom, 
aby sme pochopili. Áno, k rastu potrebujeme poznanie, s tým 
sa stotožňujem. Avšak poznanie nemusí mať vždy ničiacu, 
smutnú či dramatickú podobu. Nemusíme ani odchádzať 
od rodiny, aby sme dokázali žiť sami za seba. Jednoducho 
nevnímam priamu úmeru medzi poznaním a bolesťou. To, čo 
vnímam ako dôležité, je pripustiť si, že niečo nie je v poriad-
ku. Chytiť situáciu do svojich rúk, nečakať, kým druhá strana 
pochopí a zareaguje. Vyjsť z komfortnej zóny, lebo komfort 
môže znamenať aj to, že sa stotožníme so svojou rolou večnej 
obete. Znie to možno zvláštne, ale my ženy sa vo vzťahoch 
často cítime ukrivdené, nevidené, nepočuté. Paradoxne však 
z týchto krívd až tak veľmi vykročiť von nechceme. Identi-
fikujeme vinníka na druhej strane a “zmrzneme” v situácii. 
V týchto ženských príbehoch sú väčšinou muži páchateľ-
mi, môžu takmer za všetko. Buď rozprávajú priveľa, alebo 
primálo. Nezaujímajú sa, alebo všetko riadia a kontrolujú. 
Nikdy nezoberú rolu otca podľa predstáv ženy, alebo naopak 
vychovávajú úplne inak. My ženy dobre vieme, že naše ženské 
vojny sú síce tichšie, ale o to energeticky silnejšie, zákernejšie. 
Volíme väčšinou “pomalú smrť svojho nepriateľa”. Znie to 
desivo, však? Ak však chcem byť férová, je dôležité si to pri-
znať. Kým muž rýchlo vytiahne nôž, žena varí jedovatý, hustý 
„lektvar.“ Smutné na tom je to, že sa v tom „lektvare“ často 
uvarí aj ona sama. 

AKO	SA	POZERÁTE	NA	RÔZNE	ŽENSKÉ	“HNUTIA”,	
SPOLKY/KRUHY/ZOSKUPENIA,	KTORÉ	SA	STÁLE	
ČASTEJŠIE	VYNÁRAJÚ?	
Myslím si, že tak ako muži potrebujú svoje mužské partie, 
takisto to platí aj o ženách. Kedysi ženy spoločne chodili do 
kostola, trhali perie a rozprávali sa o témach, kde mužské 
ucho nemalo priestor. Takisto sa ženy neplietli do rozhovo-
rov mužom. Jednoducho sa rešpektovali vyhranené územia. 
Považovalo sa to za prirodzené a dokonca veľmi potrebné. Ak 
žena stratí predstavu o tom, že v jej živote všetko naplní muž/
partner, príde výdych. Možno si o to lepšie „pokecá“ s pria-
teľkou, v rámci sebaterapie vyupratuje byt, či upečie koláč 
so susedkou, alebo si v dobrej partii zabehá. Ženy rovnako 
potrebujú svoje ženské kruhy, ako muži mužské. Jednoducho 
priestor, kde sa na chvíľu hovorí jednotnou rečou.  

AKÉ	ZMENY	MÔŽU	ZRELÉ	ŽENY	VO	SVOJOM	
ŽIVOTE	UROBIŤ,	ABY	ĎALŠIU	TRETINU	SVOJHO	
ŽIVOTA	PREŽILI	TAK	NAOZAJ?
Ženská odvaha a transformácia je o tom, že žena skúša rušiť 
zaužívané (často však pohodlné) vzorce. Dovoľuje si mať iný 
názor, bez potreby obviňovať, útočiť. Berie situácie do vlast-
ných rúk. Dovoľuje si byť ženou, fungovať v cykloch, užívať 
si a komunikovať svoje prirodzené upanddowns (výkyvy). 
Utiahnuť sa, keď potrebuje byť sama. Vyhľadať iné ženy, keď 
túži po pochopení. Nebrať si vlastné deti ako kompenzáciu či 
náhradu partnerstva.  Rozlišovať svoju rolu ženy a nezlievať 
ju dokopy s rolou matky. Z mojej terapeutickej skúsenosti žiaľ 
týmto rozdielom v rolách veľa žien úplne nerozumie. Trans-
formácia ženy zahŕňa aj zmenu pohľadu na muža/manžela/
partnera. V tomto novom smerovaní už vieme, že muž nemusí 
(a ani by nemal) byť ten, od koho očakávame splnenie všet-
kých našich potrieb. Ak budeme čakať, že nám vymení žiarov-
ku a vynesie smeti, a zároveň položí k našim nohám kyticu 
ruží, že nás bude počúvať, chápať, bude pozorný a pozve nás 
zároveň na romantickú dovolenku, asi väčšina z nás zostane 
sklamaných. Existuje princ na bielom koni. Nenosí však vo 
vrecku „šrobovák“.  
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AKO	IM	V TOMTO	MÔŽE	POMÔCŤ	YOGA?	A VÔBEC,	
PREČO	PRÁVE	YOGA?	
Už vyše 14 rokov učím yogu a mám svoju vlastnú yogovú prax. 
Aj keď pre mňa samu yoga bola a stále je doslova zachraňujúca, 
netvrdím, že to tak musí byť u každého. Yogou sa môže stať čo-
koľvek – iná pohybová aktivita, duchovný smer, ale aj štrikova-
nie, pečenie či starostlivosť o psíka. Jednoducho niečo, čo člove-
ku dodá pocit slobody, nezávislosti, čo ju skontaktuje so sebou 
samou. S pocitom, že je hodná lásky. Že jej má v sebe dostatok, 
dokonca prebytok. Že lásku môže rozdávať. Že s láskou môže 
vnímať aj nedokonalosť – vlastnú, alebo aj partnerovu. 

PREČO	JE	TO	PRE	TEBA	YOGA?	
Yoga ma ukotvuje, keď lietam privysoko. Vďaka yoge mám 
disciplínu, ale zároveň si dokážem oveľa viac uvedomovať svoje 
telo a to, keď niečo nerobím s jeho zvolením. Yoga nepozná vý-
hovorky. Stačí k nej podložka, nič viac netreba. A nezostáva len 
pri cvičení - yoga mení, posúva človeka na cestu sebapoznania. 

KEĎ	NAPRÍKLAD	ŽENA	V 40-TKE	ZAČÍNA	S YOGOU,	
ČÍM	BY	MALA	ZAČAŤ?	VNÍMAŠ	NEJAKÉ	LIMITY?	
ČO	VIEME	DOCIELIŤ	VĎAKA	YOGE?	
V yoge nevnímam nejaké špeciálne vekové odporučenia. Ak 

pozorne počúvame svoje telo, ono nám všetko potrebné hovorí. 
U mňa cvičia veľmi mladí ľudia, ale aj muži/ženy po 70-tke. 
A verte, že s podobnou energiou a nadšením. Samozrejme s ve-
kom prichádzajú určité obmedzenia, alebo napríklad potreba 
zamerať sa pri cvičení na istú konkrétnu časť tela. Yoga v sebe 
nesie priestor, nehodnotí medzi správnym a nesprávnym. Tá 
istá asana v yoge môže mať nekonečne veľa rôznych variantov 
- pre každé telo existuje ten optimálny. Yoga je energia, dych 
a pocit. Nie je to obrázok v knižke. A to je na nej to najvzác-
nejšie. Vďaka yoge sa môžeme cítiť, že niekde patríme. Vďaka 
yoge môžeme mať pocit, že sme presne takí, akí máme byť. Na 
yogovej podložke sa stretáva rovné s rovným. Ani učiteľ nie je 
viac ako žiak. V yoge všetko zapadá. Ak človek mieri k pýche, 
yoga mu vždy dokáže trošku “zraziť hrebienok”. Ak sa má skôr 
tendenciu ponižovať, yoga mu naopak dovolí zažiť úspech. 
Práve preto verím, že yoga má otvorené brány pre kohokoľvek. 
Tak sa ju snažím aj učiť a prinášať medzi ľudí.

redakcia
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M iluje váš manžel športové prenosy a vy zase 
oddychové seriály? Pozerá babička od rána 
do večera vedomostné súťaže a vaše deti 

sa bez mobilu a tabletu ani nepohnú?  Ak je to tak, po-
môže vám rodinná telka – Lepšia.TV, v ktorej si každý 
z vás nájde to svoje.   

PRE	OTECKOV	
Každý chlap miluje najnovšie technológie. Ak má váš 
manžel AppleTV a iPhone, Lepšia.TV má pre neho výbornú 
správu. Svoje obľúbené stanice môže najnovšie sledovať 
s Lepšia.TV aj na Apple TV a to pomocou svojho jabĺč-
kového telefónu. Postup je veľmi jednoduchý. Stačí aby 
mal svoj telefón a Apple TV pripojený na rovnakej Wi-Fi. 
Následne počas vysielania v telefóne klikne na ikonku 
„AirPlay“. Nájde ju vedľa ozubeného kolieska, ktoré slúži 
na nastavenia. Potom stačí spárovať telefón s AppleTV 
a zrazu sa môže pozerať na svoje seriály aj na veľkej 
obrazovke. Ako napríklad sci-fi hit tohto roka - seriál 
ako Westworld, oceňovanú drámu Černobyl, alebo seriál 
Teória veľkého tresku. 

Ak nemáte iPhone nemusíte prepadať panike. Na sledova-
nie televízie cez internet môžete využiť aplikáciu Lepšia.
TV v mobile s operačným systémom Android, tablete, po-
čítači či notebooku. Samozrejmosťou je sledovanie televí-
zie cez akúkoľvek Smart TV. Do zariadenia si jednoducho 
a zdarma stiahnete aplikáciu cez obchod s aplikáciami. 
Stačí sa potom len prihlásiť a môžete sa pustiť do sledo-
vania TV. Ak by ste ju chceli sledovať na vašom počítači, 
na ich webovej stránke si môžete pustiť službu Lepšia.TV 
bez sťahovania aplikácie. Ak nemáte Smart telku, môžete 
využívať aj Lepšia.TV box.

PRE	MAMIČKY	
Stáva sa vám, že v čase vášho obľúbeného seriálu stále 
ešte upratujete či varíte večeru. Poviete si, že nevadí, 

snáď to stihnete zajtra. Ak je to aj váš prípad, máme pre 
vás jednoduché riešenie. Svoju klasickú telku si môžete od 
dnes zapnúť na mobile, tablete či notebooku a to kedy-
koľvek a nech ste kdekoľvek. Stačí vám k tomu internet 
a Lepšia.TV s viac ako 100 televíznymi stanicami. Lepšia.
TV môžete využiť aj vtedy ak vaša ratolesť zaspala, alebo 
sa spokojne hrá na pieskovisku a máte tak chvíľku na 
seba. K dispozícií máte 30 dňový archív. Vybrané seri-
ály a dokumenty si môžete pozrieť dokonca až 100 dní 
spätne. Už tak nikdy nič nezmeškáte. Služba je absolútne 
bez záväzkov, ponúka neobmedzené nahrávanie relácií 
a funguje aj v zahraničí. Ak vás sledovanie TV omrzí, 
môžete si zapnúť niektoré z 20 000 rádií celého sveta. Do 
pozornosti dávame aktuálnu akciu, kedy si môžete službu 
Lepšia.TV vyskúšať iba za 0,10 € za mesiac. Akcia je vráta-
ne HBO. Lepšia.TV je tak skvelou kamarátkou každej zane-
prázdnenej mamičky.

PRE	DETI	
Najväčší výber rozprávok. Aj to je Lepšia.TV. Aktuálne 
máte k dispozícii už 10 špecializovaných detských TV 
staníc, ktoré spolu s archívom tvoria nekonečné možnosti 
detskej zábavy. Patrí sem napríklad Jojko - stanica pre 
deti vo veku 4-12 rokov uvádza rozprávky a programy pre 
deti výlučne v slovenskom jazyku či Nicklodeon. Ide o naj-
lepšiu detskú TV stanicu. Malí diváci v nej nájdu všetkých 
svojich obľúbených hrdinov ako napríklad Spongeboba, 
Alvina a Chipmunkov, Kúzelné kmotričky, Tlapkovú pat-
rolu a mnoho ďalších. Od začiatku júna Lepšia.TV počet 
staníc určených pre deti ďalej rozšírila. K doterajším sied-
mym pribudli ďalšie tri. Ide o  populárne detské stanice 
Cartoon Network a Boomerang. Ďalšou stanicou, ktorá 
pribudla v ponuke, je mládežnícka TV stanica Filmbox 
Family. Lepšia.TV vám garantujeme hodiny spokojného 
nerušeného sledovania televízie, kde si každý drobec náj-
de nových kamarátov a zažije mnoho dobrodužstiev. 

www.lepšia.TV

VYBERÁME

RODINNÚ	TELKU
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ČARO
ŠTYRIDSIATKY 
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K eď si spomínam ako dieťa nato, ako som 
vnímala vek, tak štyridsiatka bola pre mňa 
beznádejná staroba. Je pravda, že v mojej 

generácii, keď sme rástli, mala štyridsiatka akú-
si pachuť beznádeje. Krátke vlasy našich mám so 
zúrivou trvalou v tvare karfiolu, vyťahané ruky od 
sieťoviek plných nákupu a jediná vidina oddychu bol 
týždeň na Balatone a ak sme boli na tom lepšie, tak 
dovolenka v “Juhoške”. Zvyšok roka bol akousi moza-
ikou práce, detí, chlebíčkov, upratovania a starostí. 
Tak som to nejako spätne vnímala. Pre mňa ako die-
ťa bol tento vesmír príliš vzdialený a desivo nudný. 
Budem taká aj ja, keď budem mať štyridsať? 

Viem si predstaviť, že som teraz vyvolala zopár rozhor-
čených emócií, a že si to pamätáte inak - nepopieram - no 
môžem hovoriť iba za seba.

SME	V POLOVICI	ŽIVOTA
Tento vek som už dosiahla, preto si dovolím povedať, 
že už môžem trošku bilancovať a tak by som sa rada 
s vami podelila s mojim zistením, ktoré sa mi začína 
potvrdzovať nielen pri mojich priateľkách, ale aj v mojej 
koučovskej praxi. A je to zistenie, že štyridsiatka je asi 
to najlepšie, čo sa vám môže v živote stať! Keď som sa 
začala venovať hlbšie psychoanalýze, narazila som na 
Jungovú teóriu o polovici života. Jung tvrdil niečo v tom 
zmysle, že každý z nás prichádza zhruba v období 35 - 45 
k takej pomyslenej hranici, kde si už jednoducho uvedo-
míme, že akokoľvek budeme dobre vyzerať a mlado sa 
cítiť, tak sme sa skrátka “dobrovoľne - nasilu” preklopili 
do druhej polovice nášho bytia na zemi a niekde v kúti-
ku duše nás desí, že to pôjde iba z kopca. Rovnako jeho 
výrok v zmysle, že v štyridsiatke máme už výhľad na 
“cintorín” mi neprišiel práve najoptimistickejší. Tak som 
sa začala tejto téme venovať viac. Jung nehovoril o bez-
nádeji. Práveže toto drsné uvedomenie, že sa život za-
hryzol do druhej polovice, považoval za obrovské šťastie 
a poklad, ktorý vo svojom živote dostaneme. Pretože 
v tej prvej polovici, zvykne byť všetko také voľné - máme 
more času, ešte sme mladí, neskúsení, všetko ešte počká 
a podobne. A v tejto našej dobe učenia častokrát mrhá-
me svojimi darmi a talentmi, dokonca sme často ani nie 
schopní tieto naše dary spoznať, či vôbec uznať a rozví-
jať. Berieme ich bez uvedomenia. 

DUŠA	SA	ZAČNE	PÝTAŤ
Uvedomenie si, že čas na tomto svete je obmedzený, 
prichádza potichu a niekedy nás aj trochu vydesí. Duša 
sa začne pýtať - prečo sme prišli na tento svet? Čo tu 
chceme po sebe nechať? Napĺňame dni, ktoré žijeme 
radosťou a šťastím, alebo len prežívame? Pýta sa, či je 

človek po vašom boku vašou životnou láskou, pýta sa 
vás, či ste si naplnili aspoň zopár detských snov a či ste 
v tom behu života nezabudli na niečo dôležité- napríklad 
žiť svoj vlastný život. Svoje túžby. Svoje potreby. Ja viem, 
poviete si, no jasné, a čo mám teraz s malými deťmi 
a hypotékou robiť? Čo sa dá v tomto zmeniť? Dá sa vôbec 
niečo zmeniť? Nič?

KOMPLETNÉ	PREBUDOVANIE	SYSTÉMU
Volanie duše je niečo, čo budete musieť riešiť skôr či 
neskôr. Nezaberá na to žiadny liek, alkohol, drahé dovo-
lenky, či zmena imidžu. Volanie duše chce od nás kom-
pletné prebudovanie systému. Niečo v zmysle: “Polovicu 
života si sa nemal čas zaoberať sa vlastným prežívaním, 
tak teraz si ten čas nájdeš či chceš, alebo nechceš“! Čoraz 
častejšie rozmýšľate nad tým, čo vlastne v živote chcete 
a potrebujete. Toto nie je žiadna vymyslená teória. Exis-
tujú stovky príbehov žien, či mužov, ktorí zmenili zo dňa 
na deň kariéru, opustili nablýskaný svet kariéry a pustili 
sa do nového života v úplne inej oblasti. Desiatky filmov 
ako “Jedz, modli sa a miluj”, alebo láskavá komédia “Pod 
toskánskym slnkom” v nás vyvolávajú pocity, s ktorý-
mi môžeme vnútorne zápasiť. Obdivujeme hrdinky, že 
všetko hodili za hlavu, alebo nás vytáča, aké pochabosti 
robia? Závidíme im, že našli odvahu, alebo, čo sa v nás 
deje? 

NÁJDITE	ZMYSEL	ŽIVOTA
Všetci sa rodíme s nejakým darom, poslaním, niečím, čo 
je v nás silné, čo nás teší, baví, a dáva nám zmysel. A ak 
sa nám to nepodarí v mladosti, niekedy okolo štyridsiat-
ky dostávame šancu na reparát. A duša je neodbytná. 
Vkráda sa nám do snov, zážitkov, nečakaných stretnutí, 
pocitov a neustále nás volá. Ak nechápeme, tak to začne-
me často  potláčať, až kým tento hlas neudusíme. Ale to 
nie je šťastné riešenie. To sú potom práve tie horké slzy 
ľútosti, ktoré prichádzajú vtedy, keď už telo nemôže, ale 
duša stále túži po naplnení. Ale ak začneme tento hlas 
počúvať, pomôže nám hľadať nové spôsoby, ako žiť to, 
prečo sme na tento svet prišli. Možno sa v štyridsiatke 
začnete učiť tancovať, a pôjde vám to tak, že si urobíte 
skupinu a budete sa baviť a vystupovať. Možno zistíte, 
že máte v prstoch potrebu písať. A budete si písať pre 
radosť a možno v blogu, ktorý budete písať, nájdete po-
tešenie, ktoré sa s ničím nedá porovnať. Možno konečne 
nájdete silu opustiť luxusnú prácu, ktorú vám síce závi-
dia, ale vy pre ňu často plačete, pretože ste vyčerpaná 
a prázdna po celých dňoch nezmyselného predaja pre vás 
nezmyselných vecí. Možno sa konečne zmierite s tým, že 
nebudete mať rodinu a rozhodnete sa dávať svoju lásku 
inde, napríklad formou pestúnstva, či výučby. Možností 
je nekonečne veľa. 
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ŠŤASTIE	JE	NAJDOKONALEJŠÍ	RECEPT	NA	
KRÁSU
Viem, že toto je pre vás asi príliš abstraktné, tak ak dovo-
líte, poviem za seba. Celý život som pomáhala priateľkám, 
kolegom, známym. Chodievali sa vyrozprávať, poradiť, 
vždy som vedela nájsť pre nich láskavé ucho. Rada som 
písala, pomáhala ľudom, posilňovala ich, ale povedala som 
si, že veď toto nemôže byť povolanie. Dnes viem, že môže. 
Rovnako moja priateľka, vždy mala rada maľovanie, ale 
povedala si, že kto by sa zaujímal o jej citujem “mazanice”. 
Dnes predáva nádherné maľované obrazy aj tričká a šaty, 
ktoré idú na dračku a má päťdesiat. Pustila sa do toho po 
štyridsiatke. Bez komplikovaného biznis plánu, bez túžby 
po ťažkých “prachoch”. Dnes nevie čo skôr. A žiari. A je 
šťastná, lebo robí, a žije to, čo miluje.  A dokázala by som 
rozprávať o stovkách takýchto historiek. A to som ešte 
nespomenula dámy, čo po štyridsiatke stretli lásku svojho 
života a priviedli na svet prvé bábätko. Vždy, keď taký 
príbeh počúvam, mám zimomriavky. Pretože za každým 
takým príbehom počujem to tajomné volanie duše- a vždy 
prichádza v tých rokoch okolo štyridsiatky. 

A preto, dovoľte mi poprosiť vás, ak budete počuť v sebe 
toto volanie duše, prosím, nepotláčajte ho. Neodbite ho 
dovolenkou, lacným flirtom, či nebodaj estetickým zákro-
kom. Pozvite svoju dušu na pokec a pýtajte sa, čo potre-
buje. Pretože ak naplníte volanie duše, naplníte svoj život 
radostným prežívaním. A radostné prežívanie sa prejaví 
na vašej tvári, na držaní tela a na tom, akú energiu zo 
seba vyžarujete. To je tajomstvo žien, ktoré tak nádherne 
žiaria v každom veku. Tieto dámy poznajú svoju dušu 
a pravidelne si s ňou dávajú rande. 

A ešte čosi. Niekde som čítala, že po štyridsiatke máme 
každý takú tvár, akú máme dušu. A toto mi dáva zmysel. 
Veď šťastie je ten najdokonalejší recept na krásu. 

PhDr.	BRONISLAVA	SVRČKOVÁ

Autorka sa vo svojej praxi venuje koučingu a mentoringu. Jej 
špecializáciou sú ľudské vzťahy, pričom najčastejšie sa venuje 
toxickým a nefunkčným vzorcom správania v medziľudskej 
interakcii. Jej klientmi sú najmä ženy v produktívnom 
veku, ktoré prechádzajú zlomovými obdobiami a zápasia 
s problematikou toxických vzťahov, či už v súkromí – 
v partnerskej či rodičovskej oblasti – alebo v pracovných 
vzťahoch. Skúsenosti čerpá zo svojej dvadsaťročnej 
praxe v pracovnej sfére, kde pôsobila často ako mediátor 
a špecialista na komunikáciu vo firmách. Sama si prešla 
niekoľkými toxickými vzťahmi a aj vďaka tomu sa rozhodla 
pomáhať ženám, ktoré sa nachádzajú v týchto vzťahoch 
a nevedia nájsť riešenie.

www.dobrykouc.sk
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www.hotelalexander.sk 054/477 6001 – 6002

POBYT VITAL
Hotel Alexander****, Bardejovské Kúpele

Pobyt pre 2 osoby (1/2 izba):
Víkendový (nástupný deň na pobyt je štvrtok, piatok, sobota a nedeľa): 

325 EUR/2 noci alebo 465 EUR/3 noci
Počas týždňa (nástupný deň na pobyt je pondelok, utorok alebo streda): 

285 EUR/2 noci alebo 405 EUR/3 noci

Pobyt pre 1 osobu (1/1 izba):
Víkendový (nástupný deň na pobyt je štvrtok, piatok, sobota a nedeľa): 

183 EUR/2 noci alebo 264 EUR/3 noci
Počas týždňa (nástupný deň na pobyt je pondelok, utorok alebo streda): 

163 EUR/2 noci alebo 234 EUR/3 noci
Cena zahŕňa:
–  ubytovanie v dvojlôžkovej izbe exclusive, plnú 

penziu – strava formou bufetov v hoteli Alexander,
–  neobmedzený vstup do Wellness Spa v hoteli Ozón 

(bazény + sauny), v deň odchodu je možné využiť 
služby Wellness Spa maximálne do 14.00 hod. 
Wellness Spa v prevádzke denne od 11.00 hod. 
do 21.00 hod. (sauny od 13.00 hod. do 21.00 hod.),

–  neobmedzený vstup do hotelového Wellness 
v hoteli Alexander - v prevádzke denne 
od 9.00 hod. do 20.30 hod.,

–  procedúry na osobu: 1 x klasická masáž čiastočná 

(15 min), 1 x minerálny kúpeľ (15 min. kúpeľ 
+ 15 min. zábal), 1 x soľná jaskyňa (45 minút), 
3 x denne pitná kúra na kolonáde. Rozpis procedúr 
dostane klient pri check in-e,

–  deti do 15 rokov – v cene ubytovanie, strava, 
1 x vstup do soľnej jaskyne, neobmedzený vstup 
do Wellness Spa – iba bazénový svet. 
Procedúra a wellness len v sprievode rodiča,

–  uvítací drink v Lobby bare,
–  parkovisko pri hoteli grátis, bezplatné Wifi pripojenie,
–  k dispozícii je detské ihrisko pred hotelom + CLUB 

CAFÉ v priestoroch kaviarne hotela.

28. 9. - 20. 12. 2020



B ylinky tvoria neodmysliteľnú súčasť našich 
životov už odpradávna. Naše babičky ich 
pravidelne zbierali, sušili a vyrábali z nich 

najrôznejšie mastičky, korenie, čaj či dokonca aj lieky. 

Napríklad taká masť zo skorocelu, nechtíka, rebríčka a ďal-
ších byliniek nesmela chýbať v žiadnej domácnosti. Liečil sa 
ňou kašeľ, prechladnutie, ale aj astma. Ani dnes sa však na 
bylinky nezabúda. Pripravujú sa z nich najrôznejšie čaje, kú-
peľové soli, koreninové zmesi a v neposlednom rade kozme-
tické prípravky.

Prinášame vám niekoľko najúčinnejších byliniek, ktoré sa 
v súčasnosti stali hlavnou zložkou vo viacerých kozmetických 
produktoch a ktorých účinky rozhodne oceníte!

HOJIVÁ	ALOE	VERA
Rastlinka Aloe Vera, známa aj ako "rastlina nesmrteľnosti", 

je svojimi kúzelnými účinkami známa po celom svete. Bola 
objavená v starovekom Egypte, kde ju používali najmä na 
kozmetické ošetrenie vlasov. Aloe vera je považovaná za zá-
zračnú rastlinu s jedinečnými účinkami, ktorá dohliada nielen 
na kvalitu vlasov, ale aj na vzhľad pokožky a celkové zdra-
vie. Preto sa začala intenzívne využívať aj v kozmetickom 
priemysle, kde sa objavuje ako súčasť mnohých kozmetických 
produktov. Jej gél vám dodá silu pri vyčerpaní, upokojí vás pri 
strese alebo pomôže s trávením. Pre pokožku je Aloe hoto-
vým balzamom. Hydratuje, upokojuje a navracia jej pružnosť. 
Je účinná pri liečbe akné, pri šupinatej a suchej koži a rôznych 
kožných ochoreniach. A mnohí po nej siahnu aj vtedy, keď 
sa spália na slnku. Urýchľuje totiž hojenie popálenín (aj tých 
od slniečka). Aloe Vera má schopnosť obnoviť a regenerovať 
pokožku zo dňa na deň. To znamená, že ak máte popáleniny, 
jazvy po akné alebo len bojujete s citlivou pokožkou, ktorá je 
nešťastná zo znečistenia zo života v meste, Aloe Vera bude 
vašim najlepším priateľom.

SILA BYLINIEK

V KOZMETIKE
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LIEČIVÝ	HARMANČEK
Liečivé účinky harmančeka pravého, boli známe už v stre-
doveku. V Škandinávii bol považovaný za posvätnú rastlinu 
a uctievali ho ako symbol slnka. Bol rozšírený a používaný 
v liečiteľstve ako liek proti všetkým zimniciam, ochoreniam 
pečene, proti ženským nečistotám, ďalej ako prostriedok 
proti kŕčom, bolestiam hlavy a na ošetrenie boľavých očí. 
Ľudovo je táto bylinka známa aj pod názvom kamilky. Je to 
jedna z najliečivejších a mnohostranne využiteľných byliniek. 
Byliny harmančeku obsahujú esenciálny olej, bisabolol, ktorý 
má antidráždivé, antibakteriálne a antimikrobiálne vlast-
nosti. Využíva sa najmä pri urýchlení hojenia rôznych druhov 
poranení, popálenín, odrenín - urýchľuje ich zacelenie a dez-
infikuje ich. V kozmetike sa pridáva najčastejšie do krémov 
a gélov a preto je veľmi obľúbený pri starostlivosti o ekzema-
tickú a poškodenú pokožku.

SVIEŽA	MÄTA	PIEPORNÁ
Známa bylinka, ktorej listy sú pridávané dnes takmer do 
všetkého, čo má voňať alebo osviežovať. Mätu si môžete pes-
tovať aj sami a čerstvé alebo sušené lístky by mali byť vždy 
súčasťou vašej základnej, domácej prírodnej lekárničky. Chuť 
a vôňa mäty je nezameniteľná. A to vďaka tomu, že obsahuje 
terpén, ktorý poznáme pod označením mentol. Práve mentol 
stojí za pozitívnymi účinkami trávenia (ak je vám po obede 
ťažko, dajte si šálku mätového čaju). Mäta pomáha pri pre-
chladnutí, zápaloch dutín a má pozitívny vplyv napríklad aj 
na mastnú pleť. V kozmetike je mäta známa tiež svojimi pro-
tizápalovými, antiseptickými a osviežujúcimi účinkami a ob-
sahuje vitamíny A a C, ktoré sú silné antioxidanty. Pokožku 
prekrvuje, tonizuje a mentol, ktorý je hlavnou zložkou mäty, 
vyvoláva pocit chladu a znecitlivuje, preto je mäta vhodná na 
svrbiacu, na mierne bolestivú a na podráždenú pokožku.

PROSPEŠNÝ	NECHTÍK	LEKÁRSKY
Čím je táto žltá bylinka známa? Nechtík lekársky je jedným 
z pokladov prírody. Už Egypťania používali nechtík ako omla-
dzujúci prostriedok, možno preto boli mnohé ženy starého 
Egypta také krásne. Rastlinný extrakt z nechtíka bol používa-
ný v celej histórii pleťových prípravkov. Nechtík je prospešný 
pre suchú alebo poškodenú pokožku a tiež podporuje rýchle 
hojenie a regeneráciu kože vďaka svojim protizápalovým 
a antibakteriálnym vlastnostiam. Nechtík je dostatočne 
bezpečný pre použitie aj na citlivú pokožku pod očami, ako 
ochrana vzniku vejárovitých vrások v okolí očí. Krémy, ktoré 
obsahujú nechtík sa tiež používajú na liečbu zaparenín. Navy-
še pomáha hojiť popáleniny a plesňové ochorenia a siahnuť 
po ňom môžete aj pri detoxikácii organizmu. Nie nadarmo 
je súčasťou aj mnohých čistiacich a detoxikačných čajových 
zmesí.

Vysokoúčinné látky z Ľalie bielej 
sú vhodné aj pre zvlášť citlivú pokožku.

• liečia, regenerujú, upokojujú
• ťažko sa hojace rany a hnisavé rany
• preležaniny, svrbivé zápaly kože
• kiahne, poštípanie hmyzom, popáleniny
• prejavy nadmerného slnenia, herpes, akné

Gél vytvorí na koži prirodzený, ochranný, vodou 
zmývateľný film s výbornou fyziologickou znášanlivosťou,
ktorý nebráni pokožke normálne dýchať.

Natierať viackrát denne do úplného zahojenia.

www.dorea.sk

ľal iový gél

ľal iový gél
s chlorofylom
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K rémy, kúry, tabletky, mydlá, masky... Každá 
žena, ktorá sa o seba stará, vie, aká nároč-
ná je snaha o krásu a vitalitu. Za mnohé, 

prekvapivo, vďačíme nenápadnej bielkovine menom 
kolagén, ktorá sa však s pribúdajúcim vekom stráca    
– a naša mladistvá krása a ohybnosť spolu s ňou. 

Ako predísť nechcenému predčasnému starnutiu? 

ČO	JE	TO	KOLAGÉN	A PREČO	JE	DÔLEŽITÝ?	
Kolagén je základná stavebná bielkovina ľudského tela, zod-
povedá za pevnosť kože, šliach a chrupaviek, ale nachádza sa 
aj vo vlasoch a nechtoch. Jeho úlohou je udržiavanie pevnosti 
a odolnosti týchto štruktúr, čím priamo vplýva na zdravie 
a krásu. Po 25. roku života jeho prirodzená tvorba v tele 

začína klesať. Všimnúť si to môžeme napríklad na boľavých 
kĺboch, vráskach či ochabnutej pokožke, ktorá už zďaleka 
nepripomína pružnú hladkú detskú tvár. Aby sme si chránili 
zdravie, je dôležité kolagén dopĺňať. Ukazuje sa, že v tekutej 
forme je najefektívnejší, pretože sa dokáže vstrebať až na 99 
percent. Na rozdiel od podávania v podobe tabletiek alebo 
mastičiek sa dostane všade, kde je ho nedostatok. „Aby mal 
kolagén maximálny účinok a blahodarné účinky na zdravie, je 
dôležité vytvoriť si každodennú rutinu,“ hovorí majiteľka koz-
metickej a farmaceutickej spoločnosti Pharma MKL Katarína 
Demetriou. „Ideálne je riediť tekutý kolagén s vodou a vypiť ho 
večer pred spaním.“
 
ŽIVOTNOSŤ	KOLAGÉNU	V TELE	
Kolagén má vlastný „kolobeh života“ – z organizmu sa nám 

JE TAJOMSTVOM VITALITY

TEKUTÝ	KOLAGÉN?
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postupom času vytráca. Aká je jeho kvalita a množstvo v tele 
v rôznych etapách života?

MLADISTVÉ	„DVADSAŤPÄŤKY“
Už po dvadsiatke máme dôvod strachovať sa o strácanie 
kolagénu. K urýchleniu prispieva aj uponáhľaný spôsob života 
a často zanedbávaná kvalitná starostlivosť o pokožku. Pokiaľ 
sa však budete vyhýbať fajčeniu a vysokému UV žiareniu, 
úbytky kolagénu, nebudú v tomto životnom štádiu až také 
veľké. 

ČOŽE	JE	TO	ŠTYRIDSIATKA?
Štyridsať rokov je presne ten čas, kedy si začnete citeľne 
uvedomovať úbytok kolagénu. Dochádza k jeho výrazné-
mu poklesu približne až o 30 percent. Oslabuje sa svalstvo, 
objavujú sa vrásky, trpia chrupavky, bolia kosti, lámu sa vlasy 
a vysušuje pokožka. Ak ste doteraz zanedbávali starostlivosť 
o pokožku, nastal ten správny čas, aby ste so starostlivosťou 
začali.

ZMENY	V TELE	PO	ŠESŤDESIATKE
Po šesťdesiatke má už väčšina žien po menopauze. „Počas 
menopauzy dochádza v tele ženy k dramatickým hormonálnym 
zmenám a hladiny estrogénu prudko klesajú, čo má za násle-
dok široké spektrum nepríjemných zmien. Estrogén je hormón, 
ktorý okrem mnohých iných funkcií vplýva aj na fibroblasty, 
bunky produkujúce kolagén. Jeho nedostatok sa preto preja-
vuje predovšetkým v tkanivách, ktoré kolagén obsahujú - koža, 
chrupavky, nechty, vlasy. Pre menopauzálnu pleť je typická 
postupná suchosť, vrásky, tmavé škvrny, menšia pružnosť kože 
a jej stenčovanie. Obdobné zmeny postihujú aj iné tkanivá. Ide 
o tzv. hormonálne starnutie organizmu,“ vysvetľuje MUDr. Van-
da Martišková, dermatovenerologička. To vedie k celkovému 
úpadku vitality. V tomto veku dochádza k úbytku kolagénu 
a v tele nám zostáva približne v 40 percentom zastúpení.

OSEMDESIAT	+
Po dosiahnutí tohto úctyhodného veku sa hladina kolagénu 
v našom tele dostane iba na 20 percent, preto sú výživové 
doplnky a suplementy v tomto veku na jeho podporu naozaj 
nevyhnutné. 

IDEÁLNY	KOLAGÉN
Aby sme z užívania tekutého kolagénu vyťažili maximum, 
je dôležité vybrať si ten správny. „Kolagén by mal byť v čo 
najčistejšej forme bez rôznych pridaných látok, ktoré znižujú 
jeho dávku v prípravku. Odporúča sa siahnuť aj po hydrolyzova-
nom kolagéne, ktorý je vďaka svojmu spracovaniu najrýchlejšie 
a najlepšie vstrebateľný,“ radí Katarína Demetriou, majiteľka 
kozmetickej a farmaceutickej spoločnosti Pharma MKL, ktorá 
má v portfóliu hydrolyzovaný kolagén Optimal Plus F - PRO 
Collagen. Pri užívaní sa kolagén nebojte skombinovať s vita-

mínom C, ktorý prispieva k jeho správnej absorpcii. „Vitamín 
C je dôležitý v procese hojenia tkanív, obranyschopnosti pred  
infekciami a ako antioxidant chráni bunky pred oxidatívnym 
stresom. Zvyšuje taktiež vstrebávanie železa a je dôležitý pri 
metabolizme bielkovín a prenose nervového vzruchu. Málokto 
vie, že pri tvorbe kolagénu hrá nezastupiteľnú rolu práve tento 
vitamín. Je potrebný už v prvej fáze produkcie kolagénu a zodpo-
vedá vlastne za jeho základnú vlastnosť - pevnosť. Jeho nedosta-
tok vedie k tvorbe defektného a nestabilného kolagénu,“ dodáva 
MUDr. Vanda Martišková. 

ČO	JE	DOBRÉ	VEDIEŤ	O KOLAGÉNE?
• Tvorí až 30 percent zo všetkých stavebných bielkovín v na-

šom tele.
• Jeho množstvo a kvalita s vekom klesajú.
• Nevďačíme mu len za krásu, ale aj za zdravie našich kostí, 

vlasov, pokožky, kĺbov, šliach či nechtov.
• Kolagénu nepraje fajčenie či nadmerné UV žiarenie.
• Najlepšie je dopĺňať ho vo forme tekutého, hydrolyzované-

ho kolagénu v kombinácii s vitamínom C.
redakcia
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A  kýkoľvek typ pokožky (suchá, mastná, zmie-
šaná) môže byť dehydratovaný. Dôsledky 
dehydratácie sú viditeľné niekedy viac, ino-

kedy menej. Niekedy nám pomôžu lokálne prípravky 
s obsahom kyseliny hyaluronovej vo forme krému, 
gélu, masiek, či séra. No nie vždy to stačí.

Pre dokonalú, dlhodobú hydratáciu sa využíva v estetickej 
medicíne tzv. mezoterapia. 
 
ZLEPŠENIE	ELASTICITY	KOŽE	A JEJ	
ŠTRUKTÚRY
Klasická mezoterapia predstavuje injekčné podanie látok 
do epidermis alebo dermis. Jej začiatky siahajú do polovi-
ce 50-tych rokov. V tomto období sa mezoterapiou začal 
zaoberať francúzsky lekár Michael Pistor. Na túto myš-
lienku ho priviedla ríša Inkov. U nich bolo totiž bežné pou-
žívať ohňom vypálený hrebeň, ktorým sa poškodila koža 
a následne sa na ňu aplikovali šťavy z rôznych rastlín. Už 
vtedy to prinieslo zlepšenie kože, avšak aj rad nežiaducich 
účinkov. Dnes je na tom estetická medicína oveľa lepšie, 
nežiaduce účinky sú takmer minimalizované a využíva 
sa prevažne nezosieťovaná kyselina hyauluronová (HA) 
v kombinácii s vitamínmi, aminokyselinami a peptidmi, 
alebo sa podľa stavu kože siaha aj po zosieťovaných- teda 
pevnejších druhoch HA. Tento typ poskytuje hlbokú a re-
latívne dlhodobú hydratáciu kože. „Zosieťovaná kyselina 
hyaluruonová dokáže až 500 násobne viac viazať vodu 
ako je jej hmotnosť. Napr. 20 mg HA viaže až 10 g vody. Po 
ošetrení dochádza k výraznému zlepšeniu elasticity kože 
aj jej štruktúry.“ hovorí MUDr. Marika Piršelová z kliniky 
estetickej medicíny Dermapoint v Žiline. 
 

PRIEBEH	PROCEDÚRY
Tento zákrok je podľa jej slov vhodný pre všetkých, ktorí 
túžia zrevitalizovať svoju pleť a dopriať svojej koži 
hydratáciu aj zvnútra. „Samotnému ošetreniu predchádza 
aplikácia krému na znecitlivenie, u nás používame špeciálne 
pripravený 10,52 percentný lidocainový krém. Následne 
po približne 30-60 minútach pristupujeme ku samotnému 

zákroku. K dispozícii máme tzv. mezoinjektor. Môžete si ho 
predstaviť ako “pištol”, ktorá má na svojom konci hlavicu s  
piatimi mikroihličkami. Každým stlačením sa mikroihličky 
vysunú a aplikuje sa vopred nastavené množstvo kyseliny 
hyaluronovej do presne stanovenej vrstvy kože. Najčastejšie 
sa hýbeme v hĺbke 1,4-1,6 mm. Celá procedúra netrvá dlhšie 
ako 30 min. Efekt je viditeľný už po 2 týždňoch.“ hovorí 
MUDr. Marika Piršelová. V prípade použitia pevnej zosie-
ťovanej kyseliny, efekt vydrží 6-9 mesiacov. Pri nezosie-
ťovaných kyselinách je potrebné na dosiahnutie dlhotr-
vajúceho efektu procedúru zopakovať 2-3 krát. „U nás na 
klinike pracujeme výlučne so špičkovými materiálmi, ktoré 
spĺňajú aj najprísnejšie FDA normy. Sú to “mercedesy “medzi 
materiálmi na báze HA. Veľkou výhodou HA je jej minimálna 
imunogennosť a z toho vyplývajúci veľmi malý alergénny 
potenciál. Ak sa rozhodnete pre mezoterapiu tváre - môžete 
sa tešiť na zlepšenie štruktúry a elasticity kože. Pri potrebe 
hlbokej a naozaj intenzívnej hydratácie, si skúsený lekár po-
môže tupou kanylou a pevnú, zosieťovanú HA aplikuje difúz-
ne do celej tváre, krku alebo dekoltu.“ hovorí MUDr. Marika 
Piršelová. Treba pamätať na to, že každé mechanické po-
škodenie kože a aplikácia HA nesie so sebou riziká nielen 
pridruženej infekcie, ale aj poškodenia prípadne upchatia 
ciev s ťažkými následkami. Zákroky s aplikáciu HA by mal 
vykonávať len skúsený lekár, ktorý vie okamžite prípadné 
komplikácie liečiť.

ČO VAŠA PLEŤ POTREBUJE NAJVIAC? 
HYDRATÁCIU

20

harmonia
krása



ČO VAŠA PLEŤ POTREBUJE NAJVIAC? 
HYDRATÁCIU

Spoznajte hviezdu všetkých červených kobercov, celebri-
tami ospevovaný mejkap od značky EX1. Obsahuje unikát-
ne pigmenty, ktoré dokonalo splynú s pleťou a zabezpečia 
rozjasnenú a zjednotenú pleť bez pocitu veľkých nánosov 
mejkapu. V jeho zložení je obsiahnutá špeciálna technoló-
gia zachovania pigmentov, ktorá bráni mejkapu oxidovať 
pri kontakte s pleťou a vzduchom. 

EX1 Invisiwear Liquid Foundation, 15,95 eur, predáva 
StayUnique.sk

Jahoda, Lemon, Bubble Fresh, Sweet 
Mint.

Ktoré „mentosky“ budú vaše naj? 
Mentolové, ovocné či obľúbená prí-
chuť cukrovej vaty?

Vyskúšajte ich všetky!

Instagram a Facebook: Mentos_czsk 
www.mentos.sk 

Žuvačka na osvieženie dychu po jedle, 
pre chuť alebo len tak pre zábavu? 
Presne to sú žuvačky Mentos Pure 
Fresh! Obsahujú výťažok zo zeleného 
čaju, žiadny cukor. Vo vnútri majú 
šťavnatú tekutú náplň, ktorá láka 
na zahryznutie a žuvanie! V ponuke 
nájdete 8 ks balenie v typickom Men-
tos valčeku, 14 ks balenie do tašky 
a veľké, 30 ks rodinné balenie. Vďaka 
tomu môžete mať žuvačky Mentos 
vždy pri sebe – cestou do práce, na 
mítingu, na rodinnom výlete, po 
tréningu, na rande aj na prechádzke 
mestom. Z príchutí máte na výber 
Fresh Mint, Spearmint, Lime Mint, 

Dobrodružstvá a vzdialené svety 
s inšpiratívnou prírodou a pôso-
bivou rozmanitosťou vôní – to je 
presne to, čo predstavuje túžba po 
Oriente. Miesto, kde môžete nechať 
vašu dušu snívať. Betty Barclay 
Oriental Bloom je vôňa, ktorá 
zahalí romantickú, zmyselnú ženu 
do ženskej vône a umožní jej snívať 
o neznámych miestach a dobrodruž-
stvách. Kombinácia vôní Orientu 
a kvetov – hybrid kvetinových 

a orientálnych tónov kombinu-
je sladkú vôňu a esencie čerstvo 
rozkvitnutých kvetov s bohatými 
hrejivými a korenistými arómami. 
Vytvára sa tak hravá romantická 
kompozícia, ktorá je výrazná, avšak 
nie rušivá. Nová vôňa Betty Barclay 
a s ňou súvisiace výrobky osobnej 
starostlivosti sú k dispozícii v ob-
chodoch od polovice júla 2020.

EX1	INVISIWEAR	LIQUID	FOUNDATION

DO KAŽDEJ KABELKY, TAŠKY AJ DO RUKSAKU:
ŽUVAČKY	MENTOS	PROSTE	MUSÍTE	MAŤ

VOLANIE	ORIENTU
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zdokonaľujúce tónovacie krémy s bie-
lym čajom, či obnovujúci nočný olej 
s extraktom z ryžového oleja. Všetky 
produkty sú na predaj v lekárňach, 
teraz navyše s darčekom - kozme-
tickou taštičkou s mini produktmi 
v hodnote 38 €. 
Pre viac informácií a zoznam le-
kární: @Nuxe_czsk, FB Nuxe_czsk

jedinečné zloženie preniká do vnútra 
pokožky a pleť má celú noc na to, aby sa 
ráno prebudila plná a revitalizovaná. Jej 
aplikácia pred spaním funguje na báze 
zábalu, ktorý pre vašu pokožku bude ek-
vivalentom  24 hodinovej hydratácie. Zá-
roveň sa rovná priemernej koncentrácii 
glycerínu pri 7 dňovej aplikácii denného 
krému Aqua Bomb. Maska je vhodná aj 
pre citlivú pleť. Už po 15 minútach je 
pleť intenzívne hydratovaná, osviežená 
a viditeľne hladšia.

sa dostane hlboko do vrstiev pokožky 
a zvnútra ju tak vypĺňa a vyživuje. 
Rad Hyaluron Specialist od L'Oréal 
Paris v sebe obsahuje spojenie oboch 
druhov kyselín, ktoré pleť chránia pred 
dehydratáciou a prejavmi predčasného 
starnutia. Pre kompletnú starostlivosť 
je rad najnovšie obohatený o Hyaluron 
Specialist hydratačnú textilnú masku 
s kyselinou hyaluronovou, ktorá sa 
pýši technológiou 0,3 mm ultratenkej 
tkaniny z japonskej bavlny. Vďaka nej sa 
maska dokonale prispôsobí kontúram 
tváre. Pleť tak dostane nutnú dávku 
24h hydratácie a bude pôsobiť sviežo, 
hladko a prežiarene.

Francúzska prírodná kozmetická 
značka NUXE uvádza na trh nový or-
ganický rad NUXE BIO. Ide o produk-
ty s vysokou účinnosťou rešpektujúce 
prírodu: vegánske zloženie, recyklo-
vateľné obaly, navyše zmyselné vône 
a príjemné textúry, ktoré si zamiluje-
te. Vyskúšajte napríklad antioxidačné 
sérum s extraktom z chia semienok, 

Aj večer je dôležité starať sa o svoju 
pleť. Textilná maska Hydra Bomb Night 
od Garnier je určená pre obzvlášť una-
venú pokožku, ktorá potrebuje uvoľniť 
a znovu vzpružiť. Po prebudení sú 
známky únavy zmiernené a pleť pôsobí 
krajšie. Superhydratačná a regeneračná 
nočná textilná maska Hydra Bomb Ni-
ght od Garnier je plná aktívnych ingre-
diencií, obohatená o kyselinu hyalurono-
vú, vodu z morských hlbín a o výťažky 
z nevädze pre obnovu a revitalizáciu 
kožnej bariéry už za 15 minút! Toto 

Ľahký, ale zároveň vyživujúci. Taký 
je rad starostlivosti o pleť Hyaluron 
Specialist od L'Oréal Paris. Ocenia ho 
všetky ženy, ktoré od svojich krémov 
očakávajú účinnú starostlivosť a prí-
jemný pocit po ich nanesení. Najnovšie 
rad dopĺňa aj ultratenká textilná maska 
z japonskej bavlny. Hĺbkovo vypĺňajúca 
starostlivosť v podobe denného, nočné-
ho, očného krému a najnovšie aj textilnej 
masky napomáha vyhladzovať vrásky 
a intenzívne hydratuje pleť. Účinné zlo-
ženie je obohatené o dva druhy kyseliny 
hyaluronovej: Vysoko molekulárna pre 
jemnejšiu pleť, ktorá vytvorí na pleti 
film, ktorý udržiava pleť dlhodobo hyd-
ratovanú. Nízko molekulárna, ktorá 

OBJAVTE	MOCNÚ	SILU	PRÍRODY
V	ORGANICKOM	RADE	NUXE	BIO

VEČERNÁ	STAROSTLIVOSŤ
PRE	RANNÚ	KRÁSU

HĹBKOVO	VYPĹŇAJÚCA	STAROSTLIVOSŤ	
DOPLNENÁ	O	TEXTILNÚ	MASKU
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S poločnosť Vitis predstavu-
je novinku ako stvorenú 
na teplé letné mesiace                 

– 3 litrové balenie vína Bag in Box.

V odpovedi na súčasné trendy v ob-
lasti tichých vín spoločnosť Vitis 
uvádza na trh nové netradičné bale-
nia obľúbených odrôd z radu vín Vitis 
Galéria – Veltlínske zelené a Frankov-
ka modrá rosé. Od júla sú dostupné 
v 3-litrovom balení Bag in Box. Zákaz-
níci tak efektívne získavajú štyri fľa-
še vína v jednom praktickom a ľahko 
prenosnom balení.  „Týmto krokom 
chceme prekonať mýtus, že dobré víno 
môže byť len v sklenených fľašiach. Pre 
balenia Bag in Box sme vybrali kvalitné 
slovenské odrodové vína, ktoré si naši 
zákazníci veľmi obľúbili. Teraz si ich 
môžu vychutnať v praktickom balení 
a ešte vo väčšom pohodlí,“ povedal 
Juraj Kordiak, someliér Vitis. Veľkou 
výhodou balení Bag in Box je ich 
predĺžená trvanlivosť. Vína v tomto 
balení si zachovávajú svoju kvalitu 
až 40 dní po otvorení. Manipulácia 
s nimi je jednoduchšia a to aj vďaka 
tomu, že na rovnaký objem vína sú až 
o 2 kilogramy ľahšie. Taktiež vytvá-
rajú menej odpadu a v neposlednom 
rade sú aj cenovo výhodnejšie pre 
zákazníkov. „Veríme, že tieto výho-
dy presvedčia aj konzervatívnejších 
milovníkov tichých vín a Bag in Boxy si 
nájdu svoje miesto v ich kuchyniach či 
pri záhradných párty,“ povedal Juraj 
Slováček, hlavný technológ Vitis.

TIP	OD	VITIS:	BRUSCHETTA	
S GRILOVANÝM	KOZÍM	SYROM:
1. Biely chlieb si nakrájame na tenké 
plátky a opečieme  na suchej panvici.
 2. Opečené chleby potrieme cesna-
kom. Rajčiny nakrájame na drobné 
kocky, polejeme ich olivovým olejom, 
pridáme nasekanú bazalku, dochutí-
me soľou, prípadne korením. 
3. Na každý chlieb nanesieme za 
lyžicu rajčinovo-bazalkovej zmesi 
a rovnomerne ju rozvrstvíme po 
celom povrchu. 
4. Na vrch bruschetty položíme 
plátok zľahka ogrilovaného kozieho 
syra. 
5. Podávame s dobre vychladeným  
ružovým vínom, vyskúšajte kvalitné 
odrodové víno Vitis Galéria Fran-
kovka modrá Rosé, teraz dostupné aj 
v špeciálnom 3 l balení.
Dobrú chuť vám praje Vitis! 

www.vitis.sk
 Recept a foto: @SistersBakery.sk 

VITIS PRICHÁDZA
S NOVINKOU:

BAG	IN	BOX	
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I nšpiratívne ženy vedia, že práca má byť zába-
vou a potešením. Tieto ženy prekročili svoju 
komfortnú zónu a pustili sa do niečoho, čo je ich 

vášňou, prekonali obavy a pustili sa do podnikania. 
Vedia, že nová doba prináša aj nové sféry marketingu, 
kedy je potrebné opustiť svoju ulitu a ukázať svoje 
diela celému svetu.

Inšpiratívnou ženou so stálym úsmevom na tvári je Bibia-
na Hallová. Pod jej rukami vznikajú prenádherné šperky 
so značkou STYLO JEWELLERY. Šperky, ktoré zvýrazňujú 
ženskú krásu. Bibiana robí svojim príbehom a šperkami 
svet krajším a je dôkazom toho, že keď sa niečomu človek 
venuje s vášňou, môže byť vo svojej práci šťastný.

OD	OZVUČOVACEJ	TECHNIKY	KU	ŠPERKOM
Bibiana vyštudovala Elektrotechnickú priemyslovku 

a prevádzkovala vlastnú predajňu s ozvučovacou techni-
kou. Po 11 rokov prišla zmena. „Môj život sa zmenil, keď 
som začala tvoriť šperky. Našla som v sebe nový talent a za-
čala sa nová etapa môjho života. Už predtým, v roku 2005 
som otvorila obchod v bratislavskom Starom meste, kde 
som ponúkala zákazníkom šperky od slovenských šperkárov. 
Časom som zistila, že mi to nestačí a krása šperku ma úplne 
pohltila. Tak sa začala moja cesta učenia o šperku. V roku 
2010 som ukončila SOŠ Zlatník – Klenotník a začala som 
naplno tvoriť šperky,“ hovorí Bibiana Hallová.

ŠPERKÁRSKA	CESTA
Bibiana vyrába šperky ručne, každý jeden je originál 
vysokej kvality. Materiál nakupuje v Miláne na výstavách. 
„Mojim cieľom je urobiť z každej ženy originál doladený 
šperkom vyrobeným na mieru. Tvorím z perál (kultivova-
né sladké perly, shell perly), prekrásnych polodrahokamov 

BIBIANA HALLOVÁ:

TEŠÍ	MA	ROBIŤ	ŽENY	
NÁDHERNÉ
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v nekonečnej farebnosti a tvaroch, šperky kombinujem so 
striebrom pozláteným 14 – karátovým, žltým alebo ružovým 
zlatom.“ hovorí Bibiana Hallová. Počas svojej šperkárskej 
cesty vytvorila už viac ako 3 000 šperkov. „Ďakujem mojej 
kreativite zato, že v mojej mysli vznikajú stále nové nápady, 
ktoré pretavujem do šperku. Verím, že keď máte so svojou 
prácou vzťah a milujete ju, je to navždy.“ konštatuje Bibiana 
Hallová.

ZMENA	PRINÁŠA	AJ	NOVÉ	MOŽNOSTI
Každá zmena prináša aj nové možnosti. Tak sa aj stalo, 
keď po 15 rokoch zmenila adresu predajne. Zostala verná 
Starému mestu v Bratislave, avšak z Michalskej ulice, 
čo bola jej srdcovka, v ktorej predávala svoje šperky, sa 
premiestnila na Zámockú ulicu, kde otvorila showroom. 
„Som šťastná aj na tomto mieste, veď napokon, všetko je 
o ľuďoch a ja každého vítam s otvorenou náručou a pozitív-

nou energiou, ktorú každému rozdávam. Showroom mi dáva 
slobodu, mojim úžasným klientkám sa môžem venovať osob-
nejšie a s láskou vyberáme materiál, z ktorého im vyrábam 
originálne šperky šité na mieru. Tak vznikajú aj nové, krásne 
priateľstvá, za ktoré som vďačná osudu.“

UMELECKÁ	DUŠA
„Zvýrazniť ženskosť šperkom je moja vášeň. Teší ma robiť 
ženy nádherné. Je šťastie, že pri mne stojí celá moja rodina. 
Našla som si aj záľubu vo fotení mojich šperkov, ktoré mi 
prezentuje moja dcéra Bibi Hall, ktorá je speváčka. Sme 
umelecké duše a navzájom si máme čo odovzdať. Nová doba 
nás naučila nevzdávať sa, učiť sa nové veci a to najmä v onli-
ne svete, nebáť sa, a ukázať, čo je v nás, dávať o sebe vedieť 
a byť trpezlivý.“ dodáva Bibiana Hallová.

redakcia
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BUĎTE	ŠTÝLOVÁ
AJ POČAS UPRŠANÝCH DNÍ
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TWINSET

A ko sa popasovať s chlad-
nejším počasím? Priná-
šame vám zopár tipov, 

ktoré určite oceníte. 

HREJIVÉ	ŠATY
Elegantné a zároveň ležérne. 
Svetrové, úpletové a mikinové šaty 
sú módnym hitom pre chladnejšie 
dni. Úpletové šaty zahrejú aj počas 
premenlivých jesenných dní a budú 
jednoznačne štýlovým kúskom vo 
vašom biznis šatníku. Odporúčame staviť na klasické 
farby, ako sú čierna, modrá či sivá, ale tiež sa netreba báť 
farebnejších kúskov, ktoré sa perfektne 
kombinujú aj s s tmavším oblečením. 
Momentálne je v kurze aj kombinácia 
materiálov, takže sa nebojte zaex-
perimentovať. Počas bežného dňa 
siahnite napríklad po uvoľnenejších 
casual mikinových šatách, ktoré 
môžete kombinovať s teniskami, aj 
s lodičkami.  

NEPREMOKAVÝ	KABÁT
Must-have kúskom je rozhodne nepre-
mokavý plášť či bunda. Tie si môžete 
vybrať v jasnejších farbách žltej, 
ružovej alebo v trendy metalických 
odtieňoch. Uvidíte, ako vám tieto veselé farby rozžia-
ria aj ten najzamračenejší deň. Jednofarebný, čierny plášť 
v jednoduchšom strihu určite oceníte do práce, dobre sa 

kombinuje a vyzerá skvele aj s elegantnejšími kúskami. 
Nepremokavý plášť alebo aj pršiplášť vás navyše ochráni 

aj pred nepríjemným vetrom a je praktic-
kým módnym doplnkom.

VRSTVENIE	
Ako prežiť v pohode „upršané“ 
počasie bez toho, aby nám nebola 
ráno zima a cez deň teplo? Tajom-
stvom je vrstvenie. Mnoho ľudí 
má pocit, že si vrstvením oble-

čenia pridajú kilá navyše. Je tomu 
tak len vtedy, ak skombinujete viacero 
objemných vecí naraz. V teplejších 
mesiacoch, keď je počasie chladné 
alebo „upršané“, máte výhodu a vrs-
tviť môžete viacero 

tenších vecí. Vyberte 
si voľnejší svetrík, pod ktorý si 
môžete obliecť tričko, prípadne 
tielko bez toho, aby ste pôsobili 

naobliekane. Na vrch 
si môžete vziať aj 
koženú bundu, 
ktorá sa dá nosiť 
na milión spôso-
bov a vždy 

bude vyzerať 
trendy.

CELLBES.SK

MOHITO

MOHITO

MOHITO
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P roblém s cholesterolom sa týka stále väčšieho 
počtu ľudí. Svedčí o tom aj údaj z priesku-
mu, z ktorého vzišlo, že viac ako 36 percent 

opýtaných ľudí s ním má alebo malo problém. Zvýšený 
cholesterol spôsobuje kardiovaskulárne choroby, na 
ktoré zomrie dvakrát viac ľudí ako na rakovinu.  

Alarmujúce je, že až 60 percent z opýtaných nepozná svoju 
hladinu cholesterolu a 39 percent nevie, aké zdravotné kom-
plikácie im môže zlá hladina cholesterolu spôsobiť. Pritom 
hladina cholesterolu nad 5,0 mmol/l už znamená vysoký 
cholesterol a ten sa ukladá v stene tepien a upcháva ich. Ne-
riešením tohto problému si môžete privodiť srdcový infarkt 

DLHODOBO ZVÝŠENÁ
HLADINA CHOLESTEROLU

MÔŽE	SPÔSOBIŤ	VÁŽNE	PROBLÉMY
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DLHODOBO ZVÝŠENÁ
HLADINA CHOLESTEROLU

MÔŽE	SPÔSOBIŤ	VÁŽNE	PROBLÉMY

a iné kardiovaskulárne ochorenia, na ktoré celosvetovo 
zomrie dvakrát viac ľudí ako na rakovinu. “Rizikové faktory 
kardiovaskulárnych ochorení nebolia a nemajú príznaky, pre-
to ich ľudia ignorujú. A pritom choroby srdca a ciev postihujú 
až tretinu celkového počtu obyvateľstva,” upozorňuje kardio-
lóg a obezitológ MUDr. Ivan Majerčák.  

STUPNE	KARDIOVASKULÁRNEHO	RIZIKA
„Norma“ pre zvýšenú hladinu cholesterolu je u jednotlivých 
ľudí rôzna v závislosti od stupňa ich kardiovaskulárneho 
rizika. Zjednodušene, ak je človek napríklad po prekonanom 
srdcovom infarkte, mal by mať hladinu tzv. „zlého“ LDL 
cholesterolu pod 1,8 mmol/l. Ten istý človek, takého istého 
veku, pohlavia, bez akýchkoľvek rizikových faktorov pre 
srdcový infarkt naopak môže mať hladinu cholesterolu aj 
takmer 3,0 mmol/l a táto hladina je u neho považovaná ešte 
za normálnu. Vysoký cholesterol, podobne ako vysoká hla-
dina cukru v krvi či vysoký tlak, je veľmi zákerný. Zvýšený 
cholesterol nebolí a v mladšom veku sa nijako neprejavuje. 
Dlhodobo zvýšená hladina cholesterolu v krvi však môže 
spôsobiť vážne zdravotné problémy. Cholesterol sa usa-
dzuje na stenách ciev a znižuje ich priechodnosť. Vysoká 
hladina cholesterolu je príčinou aterosklerózy, čiže kôrna-
tenia tepien. Výsledkom sú závažné zdravotné komplikácie: 
srdcový infarkt, mozgová porážka, nedokrvenie dolných 
končatín, postihnutie obličiek, poruchy erekcie u mužov. 
Existuje množstvo dôkazov, ktoré hovoria o vzťahu medzi 
hladinou cholesterolu a rozvojom srdcovo-cievnych či moz-
govo-cievnych komplikácií. Preto treba hladinu cholestero-
lu kontrolovať, snažiť sa ju znížiť zmenou životného štýlu 
a pohybovou aktivitou. Ak sa to nedarí, je potrebná farma-
kologická liečba.

ČO	JE	TO	CHOLESTEROL?
Je to tuková látka, ktorá sa nachádza v bunkách a krvi. 
V tele ju majú všetky cicavce, u rastlín táto látka chýba. Bez 
cholesterolu však ľudské telo nemôže fungovať, potrebuje 
ho každá bunka pre svoj normálny chod. Je súčasťou žlčo-
vých kyselín nevyhnutných pre vstrebávanie tukov v čreve 
a východiskovou látkou vitamínu D. Ak dostatočné množ-
stvo cholesterolu neobsahuje strava, produkuje túto látku 
v potrebnom množstve pečeň. Pečeň môže vytvárať až 
80 percent celkového cholesterolu v tele. V organizme sa 
nachádza približne 140 gramov cholesterolu, pričom vyše 
90 percent je prítomných v bunkových membránach. Za 
vznik aterosklerózy zodpovedá len približne 5 percent 
cholesterolu, ktorý cirkuluje v krvnej plazme, čo je jedna zo 
zložiek krvi.

	„DOBRÝ“	A „ZLÝ“	CHOLESTEROL
Cholesterol je tuk a podobne ako ďalšie mastné látky nie je 
rozpustný v krvi. Prenášajú ho špeciálne bielkovinové nosi-

če nazývané lipoproteíny. Hlavné dva druhy sú: lipoproteín 
s vysokou hustotou (HDL, dobrý) a lipoproteín s nízkou 
hustotou (LDL, zlý). V skutočnosti je teda cholesterol len 
jeden, v krvi však cirkuluje naviazaný na rôzne bielkoviny. 
Celkový cholesterol je súčet všetkých druhov cholesterolu.

DOBRÝ	NOSIČ	HDL
Hlavnou úlohou HDL je odvádzať prebytočný cholesterol 
z krvného riečiska do pečene. Odtiaľ sa dostáva do žlče 
a opúšťa ľudské telo. HDL dokonca odstraňuje cholesterol aj 
z tukových usadenín v cievach. Preto sa takémuto choles-
terolu hovorí aj „dobrý cholesterol“. HDL pôsobí protizápa-
lovo a antioxidačne. Ku zvyšovaniu HDL cholesterolu vedie 
dostatok fyzickej aktivity. U žien by jeho hladina mala byť 
menej ako 1,2 mmol/l a u mužov do 1,0 mmol/l.

ZLÝ	NOSIČ	LDL
Je to hlavný transportér cholesterolu do buniek tela. Každá 
bunka potrebuje cholesterol, ak ho však v krvi koluje veľké 
množstvo a bunky ho nezužitkujú, hrozí riziko jeho postup-
ného usadzovania sa na stenách tepien. Tento jav je známy 
ako ateroskleróza. Cholesterolu naviazanému na LDL nosič 
sa preto hovorí „zlý cholesterol“. K jeho zvyšovaniu prispie-
va okrem zvýšeného príjmu nasýtených tukov v potrave, 
aj nedostatočný pohyb, priberanie na hmotnosti a fajčenie. 
Jeho hladina by mala byť do 3,0 mmol/l. Ak je táto hranica 
prekročená a hladina HDL cholesterolu je nedostatočná, 
vzniká dyslipidémia. Je to porucha metabolizmu cholestero-
lu, konkrétne ide o zvýšenú hladinu LDL „zlého cholesterolu 
a nízku hladinu „dobrého“ ochranného HDL cholesterolu. 
Dôležité však je, že zmeny hladín cholesterolu majú vplyv 
na kardiovaskulárne riziko pacienta.

AKO	SA	MERIA	HLADINA	CHOLESTEROLU	
V KRVI?
Hladina cholesterolu sa meria v milimoloch na liter 
(mmol/l), čo je jednotka slúžiaca na meranie koncentrácie 
látok obsiahnutých v krvi, napríklad cholesterolu alebo 
cukru. Zdravá hladina celkového cholesterolu by podľa 
najnovších poznatkov, mala byť menej ako 5mmol/l.
Ideálne hodnoty cholesterolu z vyšetrenia krvi by mali 
byť:
celkový cholesterol: pod 5,0 (nad 6,2 vysoké riziko);u detí: 
pod 4,4 (nad 5,5 vysoké riziko).
HDL cholesterol: u mužov nad 1,0 (pod 0,9 vysoké riziko); 
u žien nad 1,2 u detí: nad 1 (pod 0,9 vysoké riziko).
LDL cholesterol: pod 3,0 (nad 4,1 vysoké riziko);u detí: pod 
2,6 (nad 3,1 vysoké riziko).

U medikamentózne liečených pacientov majú byť hodnoty 
LDL-C podľa kardiovaskulárneho rizika (KV), u pacientov 
vo veľmi vysokom KV riziku má byť hladina LDL choleste-
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rolu pod 1,8 mmol/l a u pacientov vo vysokom riziku pod 
2,6 mmol/l.

RIZIKOVÉ	FAKTORY	VYSOKÉHO	
CHOLESTEROLU
Rizikovými faktormi pre vysoký cholesterol je v rôznom po-
mere dedičnosť a vonkajšie faktory. Je preukázaná aj fami-
liárna hypercholesterolémia, čo je autozomálne dominant-
né prenášané ochorenie - vrodená metabolická porucha 
vychytávania LDL cholesterolu v pečeni. Vysoký cholesterol 
nemusí byť zvýšený len primárne, môže to byť aj sekundár-
ny dôsledok nejakého iného primárneho ochorenia (najčas-
tejšie sú to ochorenia štítnej žľazy, pečene, obličiek). 

JE	POTREBNÉ	LIEČIŤ	VYSOKÝ	CHOLESTEROL	
U VŠETKÝCH?
Rozhodnutie o potrebe liečby vysokého cholesterolu nezá-
visí len od jeho výšky, ale aj od celkového kardiovaskulár-
neho rizika. Údaje hovoria o tom, že genetika sa na vysokej 
hladine cholesterolu podieľa približne v 60 percentách 
a vonkajšie faktory tvoria asi 40 percent.

PESTRÁ	A VYVÁŽENÁ	STRAVA	
Strava človeka s vysokými hodnotami cholesterolu má byť 
pestrá, vyvážená a prospešná pre srdce. Okrem zníže-
nia celkového príjmu tukov a cholesterolu je potrebné sa 
sústrediť na konzumáciu vhodných tukov (konzumácia 
rýb najmenej dvakrát týždenne s vysokým obsahom 
omega-3 mastných kyselín). Strava bohatá na vlákninu 
(hrubozrnné a celozrnné výrobky, strukoviny, ovocie, 
bobuľovité plody a zelenina) má priaznivý dopad na hladinu 
cholesterolu. Strava bohatá na vlákninu je tiež dôležitým 
zdrojom vitamínov, minerálov a samotnej vlákniny. Odporú-
čaným postupom je varenie, dusenie, grilovanie či opeka-
nie na malom množstve tuku. Ide o také postupy, ktorými 
pripravíme zdravé jedlo bez straty jeho výživných hodnôt. 
Bez tuku je možné jedlo pripravovať s pomocou kvalitnej 
teflónovej panvice, v teplovzdušnej či mikrovlnnej rúre, 
v pare (špeciálne parné hrnce), v antikorových nádobách 
s posilneným dnom, v alobale či vo fólii. Ak použijeme tuk, 
tak rastlinný (olivový olej extra panenský alebo panenský). 
Takéto odporúčania sa týkajú nielen ľudí s vysokými hod-
notami cholesterolu, ale zásady racionálneho stravovania 
by mali dodržiavať preventívne aj zdraví ľudia.

FARMAKOLOGICKÁ	LIEČBA
Ak sa hladinu cholesterolu nepodarí znížiť zmenami v ob-
lasti životosprávy a pohybovej aktivity, respektíve hladina 
tzv. zlého cholesterolu je vysoká, pacientov liečia liekmi. 
Do farmakologickej liečby patria najčastejšie predpisované 
lieky statíny, fibrátya inhibítory vstrebávania cholesterolu 
(lieky brániace vstrebávaniu cholesterolu) a biologická 

liečba, ktorá dokáže zablokovať aktivitu molekuly, ktorá 
zohráva dôležitú úlohu v metabolizme cholesterolu. Tým sa 
hladinu „zlého“ LDL cholesterolu znižuje.

PREVENCIA	VYSOKÉHO	
CHOLESTEROLU

Z dvoch hlavných rizikových faktorov – dedičnosť 

a životospráva– môžeme v súčasnosti ovplyvniť len jeden. 

Prevencia je dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu:

• Strážiť si hmotnosť, nechať si navrhnúť vhodnú diétu 

v prípade obezity, 

• dávať si pozor na príjem tukov (mali by predstavovať 

maximálne 30 percent celkovej energie),

• z prijímaných tukov jesť viac rybieho tuku a rastlinných tukov,

• neprekračovať príjem cholesterolu 200 mg/deň, 

• prijímať väčšie množstvo vlákniny (30 g/deň), 

• viac konzumovať ovocie a zeleninu (vláknina, antioxidanty), 

• znížiť príjem alkoholu či ho úplne vylúčiť,

• častejšie zaraďovať ryby a nízkotučné mliečne výrobky, 

• obmedziť príjem soli na 6 g/deň, 

• nefajčiť.
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PREČ S NECHTOVOU MYKÓZOU!
Kožné a nechtové mykózy trápia stále viac ľudí. Prispieva 
k tomu predovšetkým uzavretá obuv, ktorá neumožňuje 
nechtom a pokožke dýchať. Následky v podobe hubových 
útokov sú nepríjemné, ale dá sa s nimi bojovať!

Revolučný prípravok Mycosin FORTE sérum 10+2 ml bol 
špeciálne vyvinutý pre starostlivosť o pokožku a nechty 
so sklonom k plesniam. Jeho nové a silnejšie zloženie 

obsahuje 42% konopného oleja a látku batterikal, ktorá má 
skvelé protiplesňové účinky. Prípravok je navyše obohatený 
o citrusové silice, ktoré veľmi dobre ničia baktérie a znižujú 
pH. Prípravok vďaka svojmu zloženiu získal osvedčenie Certi-
fi kovaná prírodná kozmetika BIO.

Dlhodobé používanie Mycosinu FORTE slúži ako účinná preven-
cia proti opakovanému návratu plesní.

Dostanete v lekárňach, zdravých výživách a na www.cannadermsk.sk

STOP karpálnym tunelom!
Syndróm karpálneho tunela je jedným z najčastejších ochorení z povo-
lania. často táto komplikácia končí až chirurgickým zákrokom. dôvod 
vzniku je jednoduchý - neustále opakovanie stereotypných pohybov 
vedúcich k mravčeniu, páleniu, tŕpnutiu a bolesti v končekoch prstov 
a zápästí ruky. predstavujeme preto účinné 
a úplne jedninečné riešenie.
KARPAL AKUT obmedzuje bolestivosť a zlepšuje 
citlivosť prstov. Obsahuje upokojujúce rastlinné ex-
trakty veroniky, prasličky, očianky a chmeľu. Vďaka 
tomuto zloženiu účinne bojuje s príznakmi karpál-
nych tunelov (mravčenie, pálenie, tŕpnutie, oslabe-
ná citlivosť). Zdravotnícka pomôcka KARPAL AKUT 
prináša rýchlu úľavu. Vďaka pravidelnej aplikácii do-
chádza k úľave postihnutej oblasti a tiež k prevencii 
vzniku tohto problému. Dostanete v lekárni alebo na 
www.karpalakut.sk.
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Máte nohy opuchnuté ako balóny? Pokiaľ si lámete hlavu, ako na nohy bez opuchov, 
kŕčových žíl a pocitov ťažkosti, stavte na osvedčeného konopného spojenca a uľavte 
svojim nohám!
Venosil konopné mazanie s chladivým efektom poskytuje okamžitú úľavu a osvieženie 

pre nohy bez opuchov, 
kŕčových žíl, metličiek alebo 
pocitov ťažkosti. Venosil ob-
sahuje chránenú kombináciu 
konopného oleja a extraktov 
z ihličia jedle sibírskej. Medzi 
ďalšie účinné látky patrí rutín, 
kostihoj, arnika, fenikel, repík, 
mäta, nechtík a šalvia. Dl-
hodobá starostlivosť a jemná 
masáž nôh Venosilom prisp-
ieva k zmierneniu ťažkostí 
a celkovo lepšiemu stavu dol-
ných končatín. Doprajte svojim 
nohám konopnú úľavu.

SKONCUJTE S OPUCHMI, 

MRAVČENIE?
PÁLENIE?

TŔPNUTIE?

AKTÍVNE A ŠETRNE 
ODSTRAŇUJE
usný maz!

^

ZNIŽUJE RIZIKO 
ZÁPALU UCHA

ÚČINNE A BEZPEČNE 
S AKTÍVNYM KYSLÍKOM

ÚČINNE A BEZPEČNE
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stavte na konope!

Čistenie uší je dôležitou súčasťou kaž-
dodennej hygieny. Na ich čistenie 
sa väčšinou využívajú vatové tyčinky. 
Tie však často zatláčajú ušný maz hlbšie 
do zvukovodu, čo môže spôsobiť neprí-
jemný zápal. Predstavujeme vám preto 
účinnú a bezpečnú revolúciu 
v čistení uší. 

Na pravidelnú ušnú hygienu odporú-
čame vyskúšať novinku AurisClean
z prémiovej rady Da Vinci Academia, 

ktorá účinne odstraňuje nadmerný ušný 
maz. Tým preventívne zamedzuje tvorbu 
ušnej mazovej zátky, čím znižuje riziko zá-
palu ucha. AurisClean funguje na revoluč-
nom princípe aktívneho kyslíka. Vďaka 
nemu dochádza k odlúčeniu ušného mazu 
od kože vonkajšieho zvukovodu. Unikátne 
zloženie a pohodlná forma aplikácie tejto 
zdravotníckej pomôcky garantuje bez-
pečné používanie tak u dospelých, ako aj 
u detí.
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Ch olesterol je nevyhnutnou súčasťou náš-
ho organizmu, avšak problém nastáva, 
keď sú jeho hodnoty v krvi vyššie ako 

by mali byť. Vysoký cholesterol nebolí, ale môže spô-
sobiť nemalé zdravotné komplikácie. 

So zvýšenými hladinami celkového cholesterolu sú spojené 
kardiovaskulárne ochorenia. Ak máte nadbytok cholestero-
lu, tak sa ukladá v stene artérií a spôsobuje arteriosklerózu 
– ochorenie tepien, pri ktorom sa obmedzuje prietok krvi 
a teda môže dôjsť k infarktu. V spolupráci s kardiológom 
a obezitológom MUDr. Ivanom Majerčákom a fyzioterapeu-
tom a trénerom PaedDr. Oliverom Poórom vám prinášame 
tipy ako bojovať s vysokým cholesterolom. 

1.	JEDZTE	ZDRAVÉ	TUKY
Pri nízkocholesterolovej diéte sa nemusíte obávať 
živočíšnych tukov ako vajec, nízkotučných neúdených 
syrov, rybacieho „mastného“ mäsa alebo dokonca bravčovej 
masti. „Zdravým živočíšnym tukom sa nemusíte vyhýbať, ak 
je váš obvod pásu menej ako polovica vašej výšky. Za zdraviu  
prospešné považujeme skôr rastlinné tuky a to za studena 
lisované oleje, napríklad olivový, ľanový alebo konopný, ktoré 
používajte ako súčasť jedál, nie do varenia. Naopak, vyhýbajte 
sa margarínom a konzumáciu repkového a slnečnicového 
oleja obmedzte na minimum,“ radí kardiológ a obezitológ.
 
2.	MAJTE	STRAVOVACÍ	PLÁN
„Najväčšou chybou je, ak nemáte predstavu, čo budete na 
druhý deň jesť. Ľahko sa stane, že natiahnete interval medzi 
jedlami. Nízka hladina krvného cukru (inzulínu) vás nahovorí, 
aby ste si na obed kúpili dva kakaové croissanty s jogurtovým 
nápojom (543,6 + 186 = 729,3 Kcal). Ak by ste si predošlý 
večer pripravili napríklad grilovaný hermelín s batatovou 
kašou, váš energetický príjem by bol o POLOVICU nižší. Práve 
tento rozdiel je zodpovedný za tie 4 kg tuku okolo vášho pásu, 
ktoré ste pribrali v posledných rokoch", radí fyzioterapeut 
a tréner.
 
3.	PRÍSUN	ORECHOV	A STRUKOVÍN	JE	
DÔLEŽITÝ
Denný príjem orechov dokáže zázraky. Konzumujte vlašské 
orechy, mandle alebo lieskové orechy. „Strukovinové jedlá by 
ste mali konzumovať raz týždenne a zo strukovín odporúčam 
výber červenej šošovice, cíceru, bôbu alebo fazule. Z orechov 
je najzdravší náš slovenský vlašský orech,“ odporúča MUDr. 
Majerčák.

4.	ZABUDNITE	NA	VYPRÁŽANE	JEDLÁ
Namiesto vyprážania voľte iné formy prípravy jedál, naprí-
klad grilovanie, dusenie alebo pečenie. Zeleninu konzumuj-
te najlepšie v surovej forme.

5. ZNÍŽTE	PRÍSUN	CUKRU
Ak už potrebujete osladiť, existujú aj iné náhrady. „Vyberte si 
radšej med, kvalitnú horkú čokoládu s vyšším obsahom kakaa. 
Nedajte sa pomýliť „hnedým cukrom“ má rovnako zlý glykemic-
ký index ako biely. Nepríjemnou pravdou je, že my k životu „čistý 
biely ani hnedý cukor „ nepotrebujeme vôbec,“ radí kardiológ 
a obezitológ.
 
6. SOĽ	NAD	ZLATO
V tomto prípade to ale neplatí. Snažte sa obmedziť prísun soli. 
Aby malo jedlo aj nejakú chuť, soľ je lepšie nahradiť korením 
alebo bylinkami. Vaše telo sa vám odvďačí.

MUDr. Ivan Majerčák

PaedDr. Oliver Poór 
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7. KONZUMUJTE	RYBY	A MORSKÉ	PLODY
Tie sú zdrojom „zdravých tukov“, ktoré sú pre vaše telo veľmi 
dôležité. Aspoň 2x týždenne si doprajte porciu tuniaka, loso-
sa, makrely alebo inej ryby.
 
8. NEFAJČITE	A ZNÍŽTE	KONZUMÁCIU	ALKOHOLU	
NA MINIMUM
Ideálne nepožívajte alkohol vôbec. Nikotín aj alkohol sú silné 
karcinogény a tie spôsobujú rakovinu.

9. POLOTOVARY	SÚ	ODTERAZ	TABU
Strava by mala byť pestrá a ideálne by nemala pozostávať 
z polotovarov.
 
10.	OVOCIE	A ZELENINA	KAŽDODENNÁ	SÚČASŤ
Najvhodnejšia voľba namiesto chipsov k televízii. „Nielen pri 
hypolipemickej diéte je dôležitá každodenná porcia zeleniny 
a ovocia. Počas korona krízy ľudia vykúpili vitamín C, ale aj ten 
funguje v tele oveľa lepšie, ak zjeme denne porciu ovocia alebo 
zeleniny,“ upozorňuje kardiológ a obezitológ.

11.	DODRŽIAVAJTE	PITNÝ	REŽIM.	

12. RAŇAJKUJTE	A NEVYNECHÁVAJTE	JEDLÁ	
POČAS	DŇA
Raňajky sú dôležitou súčasťou ľudského život. Ak neobľubuje-
te raňajky, pripravte si niečo svieže ako napríklad chia pohár 
s ovocnou dreňou. „Najväčším omylom a chybou je vynechá-
vanie jedál počas dňa z dôvodu ušetrenia kalórií,“ upozorňuje 
tréner a fyzioterapeut.
 

13. AKTÍVNY	POHYB	JE	ZÁKLAD
Ak je pre vás šport veľkou neznámou, začnite prechádzkami, 
tými môžete dokonca spáliť viac kalórií a športový návyk 
neznechutiť svalovicou. „Výhodou 60 minútovej prechádzky je, 
že spálite minimálne rovnaké množstvo kalórií ako za hodinu vo 
fitness centre. Ďalším, plusom chôdze je, že pri nižšej srdcovej 
frekvencii spaľujete zásoby podkožného tuku. Pri náročnejších 
fyzických aktivitách spaľujete viac glykogénu (krvného cukru), 
čo sa premietne do výraznejšieho pocitu hladu,“ hovorí Oliver 
Poór a kardiológ MUDr. Ivan Majerčák dodáva, že ak sa vám 
zdá hodina veľa, začnite postupne. Aj 30 minút rýchlej chôdze 
denne pri pulzovej frekvencii, keď ešte vládzete rozprávať, 
má význam. 

aj antioxidanty v podobe 
najúčinnejšieho prírodné-
ho antioxidantu, ktorým 
je astaxantín
a koenzýmu Q10. Jeho 
nedostatok spôsobuje 
mitochondriálnu dys-
funkciu.

Okrem zmeny životného štýlu 
je potrebné si udržiavať 
zdravú hladinu cholesterolu, 
napríklad prírodným výži-
vovým doplnkom ArmoLI-
PID PLUS, ktorý obsahuje 
bioaktívne zložky izolované 
z rastlín. Berberín prispieva 
k normálnej hladine choleste-
rolu. Kyselina listová pri-
spieva k správnej látkovej 
premene homocysteínu. 
Podstatnou súčasťou sú 

14.	CHOLESTEROL	POD	KONTROLOU
NA	PRÍRODNEJ	BÁZE

MUŽSKÉ	POHLAVNÉ	ZDRAVIE	V KURZE

: overená účinnosť a bezpečnosťx

• mikronizácia	častíc	beta	glucanu	na	5	µm	pre	zvýšenie	účinnosti
• najvyššia	čistota	beta	glucanu	(93%)
• účinky	a	bezpečnosť	potvrdené	v	klinických	štúdiáchx

ßaciltrafil	s	významným	obsahom	beta	glucanu	
z	Hlivy	ustricovitej	+	vysokočistý	resveratrol,		
vitamín	C,	selén	a	zinok	pre:
• pre	správnu	funkciu	imunitného	systému*

• pre	ochranu	buniek	pred	oxidačným	stresom*

• pre	správnu	tvorbu	spermií**

• pre	plodnosť	a	správnu	hladinu	testosterónu***

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava. Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2015 a v systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2006. xBezpečnosť a účinnosť posudzovaná v toxikologickej štúdii pre účinnú zložku beta glucan a v placebo-
kontrolovaných klinických štúdiách pre výživové doplnky Beta Glucan 120 a Beta Glucan 500. Zhrnutia štúdií dostupné na požiadanie. Zdravotné tvrdenia podľa Nariadenia (ES) č. 1926/2006 pre: *vitamín C a zinok, **pre selén, ***pre zinok. 
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Č oraz viac párov má v dnešnej dobe problém 
s počatím dieťaťa. Kým v minulosti sa tento 
problém viac pripisoval ženám, v súčasnosti je 

podľa názoru lekárov problém minimálne z polovice 
na mužskej strane.

Samozrejme, ak sa páru dlhodobo nedarí s počatím, vyšetrenie by 
mali podstúpiť obidve strany.

UKAZOVATELE	KVALITY	SPERMIÍ
  K základným faktorom kvality spermií patria množstvo, respek-
tíve ich koncentrácia, pričom častým problémom je ich nedosta-
točný počet, čím sa znižuje šanca na oplodnenie vajíčka. Ďalej je to 
tvar / morfológia – ak je aj počet spermií v poriadku, častým prob-
lémom býva zlá morfológia, čo hovorí o ich možnom genetickom 
poškodení. Ak vajíčko oplodní nekvalitná spermia, je pravdepo-
dobné, že v priebehu niekoľkých dní zárodok zanikne, alebo príde 
k potratu. Tretím faktorom je pohyblivosť spermií. Ak sú spermie 
„lenivé“, je menšia šanca, že sa k vajíčku dostanú a prekonajú jeho 
membránu. V prípade mužov ovplyvňujú tvorbu kvalitných sper-
mií faktory, ktoré možno z veľkej miery cieľavedomým a vytrva-
lým konaním ovplyvniť. Na to je však potrebná disciplína, nakoľko 
tvorba a zretie spermií trvá okolo troch mesiacov.

ČO	IM	ŠKODÍ?
Kvalitu spermií možno určitým spôsobom ovplyvniť. Čo im škodí? 
Fajčenie a impotencia idú spolu ruka v ruke. Fajčenie prispieva 
k problémom s erekciou a negatívne ovplyvňuje množstvo a kva-
litu spermií. Škodí im aj nadmerná konzumácia alkoholu. Čím viac 
alkoholu, tým horšie spermatologické výsledky. Stres, životný štýl 
a obezita, tiež neprispievajú k ich kvalite. Pri neustálom strese 
totiž nedochádza k regenerácii organizmu. Príval stresových 
hormónov, poškodzuje nielen tvorbu spermií, ale i celý organiz-
mus, vrátane imunity. Pri nadváhe až obezite spermie lenivejú, 
a tvorí sa aj viac estrogénu, čiže ženského hormónu. Spermie sú 
tiež háklivé na teplo. Optimálna teplota semenníkov, v ktorých sa 
tvoria, je 34,5°C, čo je o 2°C menej, ako bežná telesná teplota. Preto 
je u mužov, ktorí majú problémy so spermiami vhodnejšie voľné 
oblečenie, ktoré nedrží semenníky pri tele. Počet spermií decimujú 

aj prekonané ochorenia, spojené s horúčkami alebo zvýšenou 
teplotou.  

VITAMÍNY,	MINERÁLY	A ĎALŠIE	PRÍRODNÉ	LÁTKY
Na potenciu môže mať vplyv aj nedostatok viacerých zložiek 
stravy a vitamínov. Sú to vitamín A – ktorý je dôležitý pre správnu 
funkciu tkanív a žliaz, v ktorých sa tvoria spermie, vitamíny 
skupiny B – napr. kyselina pantoténová, kyselina listová a biotín, 
ďalej vitamín C – optimálne je dopĺňať ho z prírodných zdrojov 
(ovocie, zelenina), až ako druhá voľba by malo byť dopĺňanie z vý-
živových doplnkov. Vitamín C je dôležitý pri množstve telesných 
funkcií, pôsobí aj ako antioxidant, čo je tiež dôležité pre zvládanie 
účinkov stresu. Minerály selén a zinok sú dôležitými antioxidant-
mi, a podieľajú sa aj na tvorbe spermií a mužských hormónov. 
Okrem vitamínov a minerálov poznáme ešte ďalšie prírodné látky, 
pôsobiace na imunitný systém. Jednou z najskúmanejších je beta 
glukán, resp. beta glukány. Sú to prírodné polysacharidy, ktoré 
sa nachádzajú v kvasniciach, niektorých obilninách a drevokaz-
ných hubách. Z nich je u nás známa najmä hliva ustricovitá, ktorá 
je vhodným zdrojom beta glukánu, ktorý je možné získavať vo 
vysokej čistote. Výhodou beta glukánu je, že dokáže regulovať 
imunitný systém oboma smermi – ak je náš imunitný systém 
oslabený a nedokáže dostatočne čeliť všadeprítomným infekciám, 
beta glukán dokáže pôsobením na receptory imunitných buniek 
zvýšiť ich aktivitu.  

FAKTORY,	KTORÉ	SA	NIE	VŽDY	DAJÚ	OVPLYVNIŤ
Existujú aj faktory vplývajúce na tvorbu spermií, ktoré sa nie 
vždy dajú ovplyvniť. Sú to napríklad lieky a ochorenia – steoridy, 
testosterónová liečba, chemoterapeutiká, lieky na vysoký krvný 
tlak, opioidy, antidepresíva, antibiotiká a biologická liečba. Ak už 
pacient užíva niektoré z liekov, ktoré ovplyvňujú tvorbu spermií, 
je vhodné konzultovať túto situáciu s lekárom. Je totiž možné, že 
existuje možnosť iného liečiva, ktoré nemá tieto vedľajšie účinky, 
prípadne ich má miernejšie. Dôležitým faktorom je tiež vplyv 
toxických látok. Môžu za tým byť pracovné podmienky, ale aj život 
v znečistenom životnom prostredí. Niekedy, najmä v pracovnom 
prostredí, je možné obmedzovať vystavenie sa toxickým látkam 
používaním ochranných prostriedkov.

MUŽSKÉ	POHLAVNÉ	ZDRAVIE	V KURZE

: overená účinnosť a bezpečnosťx

• mikronizácia	častíc	beta	glucanu	na	5	µm	pre	zvýšenie	účinnosti
• najvyššia	čistota	beta	glucanu	(93%)
• účinky	a	bezpečnosť	potvrdené	v	klinických	štúdiáchx

ßaciltrafil	s	významným	obsahom	beta	glucanu	
z	Hlivy	ustricovitej	+	vysokočistý	resveratrol,		
vitamín	C,	selén	a	zinok	pre:
• pre	správnu	funkciu	imunitného	systému*

• pre	ochranu	buniek	pred	oxidačným	stresom*

• pre	správnu	tvorbu	spermií**

• pre	plodnosť	a	správnu	hladinu	testosterónu***

Výrobca: Natures s.r.o., A. Sládkoviča 33, 91701 Trnava. Vyrábané v systéme riadenia kvality ISO 9001:2015 a v systéme bezpečnosti potravín ISO 22000:2006. xBezpečnosť a účinnosť posudzovaná v toxikologickej štúdii pre účinnú zložku beta glucan a v placebo-
kontrolovaných klinických štúdiách pre výživové doplnky Beta Glucan 120 a Beta Glucan 500. Zhrnutia štúdií dostupné na požiadanie. Zdravotné tvrdenia podľa Nariadenia (ES) č. 1926/2006 pre: *vitamín C a zinok, **pre selén, ***pre zinok. 



mesiacoch častejšie narúšajú aj uštipnu-
tia hmyzom, odreniny, povrchové rany, 
trhliny, praskliny či podráždenie.    

PRECHODY	MEDZI	ROČNÝMI	
OBDOBIAMI
Prechody medzi ročnými obdobiami 
vystavujú kožu zvýšenej záťaži nielen na 
odhalených častiach tela. „U zdravých ľudí 
sa problém väčšinou prejaví prechodnou 
suchosťou kože sprevádzanou podrážde-
ním, začervenaním a miernym svrbením. 
U ľudí so suchou kožou a sklonom k ekzé-
mom sa však objavuje aj olupovanie kože 
a jej praskanie v ohyboch prstov,“ hovorí 
MUDr. Tomáš Kopal primár Kožného 
oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Po-
važskej Bystrici. U ľudí s ekzémom a so 
sennou nádchou sa podľa jeho skúseností 
tieto ťažkosti objavujú pravidelne a nie-
koľko mesiacov roka im strpčujú život. 
Najmä v prípade, ak sa praskliny na koži 
nehoja a sú bolestivé. 

NÁROČNÁ	DEZINFEKCIA
Bolestivým zážitkom sa v súčasnej 
situácii stáva aj vyžadované používanie 
dezinfekcie rúk alkoholovým roztokom. 
Ten totiž podráždenie kože zhoršuje. 
Napriek snahe výrobcov, aj kvalitné dez-
infekčné roztoky narušujú bariéru kože, 
vysušujú ju a dráždia. Koža s poškodenou 
bariérou sa stáva citlivejšou a prenikajú 
ňou rôzne škodliviny, mikroorganizmy 
a alergény z prostredia, ktoré potom spô-
sobujú ďalší zápal a bludný kruh bolestí 
sa uzatvára. 

S triedanie ročných období 
je pre našu kožu náročnou 
skúškou. Nepodceňujme na 

nej ani drobné zmeny.    

Ľudská koža je v mnohých smeroch výni-
močný orgán. Nielenže tvorí hranicu me-
dzi vonkajším a vnútorným prostredím 
a udržiava naše telo ako celok, ale v jeho 
fungovaní plní množstvo ďalších funkcií. 
Chráni nás pred infekciami, je najväč-
ším zmyslovým orgánom, „zásobárňou“ 
vitamínu D, vody, tukov a elektrolytov, 
reguluje teplotu tela a je aj zrkadlom 
nášho celkového zdravia. Ako bariéra 
pred vonkajším svetom je však aj prvá 
„na rane“. Genetiku, vek či hormonálne 
zmeny, ktoré ju menia veľmi neovplyv-
níme, ochrana kože pred vonkajšími 
vplyvmi je však vo veľkej miere práve 
v našich rukách. 

ROČNÉ	OBDOBIA	SÚ	VPÍSANÉ	DO	
KOŽE
Naša koža je v každom ročnom období 
vystavená iným skúškam a ich strieda-
nie sa na nej podpisuje najmä v podobe 
drsnej a popraskanej pokožky. V mra-
zivých zimných mesiacoch ju vysušuje 
pobyt v prekúrených miestnostiach, 
v horúcich dňoch zasa časté vystavovanie 
slnku. V teplých dňoch odhaľujeme viac 
našej kože. Teplo a slnečné lúče jej určite 
prospievajú. Len treba vedieť kedy a koľ-
ko, pretože nadmerné slnenie sa môže 
obrátiť proti našej koži vo forme začerve-
nania alebo spálenia po slnení. Odhalená 
koža je zraniteľnejšia aj pri športoch či 
pobyte v prírode. Jej celistvosť v teplých 

ZOSTAŇME	VO	SVOJEJ	KOŽI
Koža je bariéra proti akýmkoľvek 
patogénom z vonkajšieho prostredia. 
Jej účinnosť sa v prípade aj drobného 
narušenia jej celistvosti stráca. Aj cez tú 
najmenšiu ranku sa totiž môžu do nášho 
organizmu dostať škodlivé mikroorga-
nizmy a spôsobiť zápal. A tak sa k malým 
problémom, nad ktorými často len máv-
neme rukou s poznámkou „veď to nič nie 
je“, môžu pridať väčšie, oveľa závažnejšie 
zdravotné komplikácie. V ľahších prípa-
doch poškodenia kože, teda pri suchej 
a popraskanej koži, pomáha nanesenie 
vhodného krému, ktorý obnovuje kožnú 
bariéru. Vhodné prípravky sa dajú kúpiť 
v lekárni a odbornú radu pri ich výbere 
poskytne skúsený lekárnik. Problémovej-
šie sú prípady, keď je už koža poškodená 
alebo sú na nej ďalšie prejavy v podobe 
štípancov od hmyzu, odrenín, slnečné-
ho spálenia či povrchových popálenín. 
„V takýchto prípadoch už bežná kozmetika 
nepomáha a pacienti sa často pokúšajú 
dostať k lokálnym prípravkom, najmä 
kortikoidom a antibiotikám, ktoré nie sú 
voľne dostupné. Takýto prístup je však 
nebezpečný a vo svojej praxi sa často stre-
távam s tým, že ľudia si samoliečbou vedia 
spôsobiť oveľa väčšie kožné problémy ako 
boli tie pôvodné,“ varuje primár kožného 
oddelenia MUDr. Tomáš Kopal. 

SUCHOU	KOŽOU	TRPÍ	AŽ	
POLOVICA	POPULÁCIE
Schopnosť kože fungovať ako účinná 
bariéra závisí od toho, či si zachová opti-
málnu hladinu hydratácie. Niektoré časti 
tela sú však náchylné na jej vysychanie. 

OŽITE
V ZDRAVEJ KOŽI
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NOVÁ SÉRIA  
obohatená o nové prírodné

vysokoúčinné zložky

abc Body Lotion / Telové ošetrujúce mlieko
upokojuje a obnovuje stav suchej kože - 200 ml
Jedinečné upokojujúce mlieko zanecháva vysokopríjemný 
pocit osvieženia, zvlhčenia a pružnosti. Je určené pre všet-
kých, ktorí ocenia prirodzene hojIvé a antibakteriálne účin-
ky originálneho abc Tea Tree oleja (MA). Ideálne na dennú 
hydratáciu po kúpaní a mimoriadne vhodné na schladenie 
a upokojenie po opaľovaní. Účinné na zaceľovanie pro-
blematickej pokožky tela, rýchlo sa vstrebe, tlmí svrbenie, 
zápal, obnovuje a zvláčňuje suché i podráždené plochy, 
uľahčí prekrvenie a príjem kyslíka, čím podporuje jej rýchlu 
úľavu a regeneráciu. 

abc Body Wash / Telový sprchový gél
antibakteriálny a osviežujúci - 500 ml
Jedinečné osviežujúce a prirodzene antibakteriálne my-
dlo s originálnym abc Tea Tree Oil (MA) ľahko čistí pokož-
ku bez vysušovania a podporuje jej zaceľovanie. Šetrne 
zmýva nečistoty, škodlivé baktérie, efektívne odstraňuje 
maz, tuky, škvrny. Zároveň podporuje hojenie drobných 
poranení, praskliniek, vyrážok, začervenania pokožky 
od slnka a nedráždi ani pri intímnej hygiene. Je vhodné 
k dennému používaniu pre celú rodinu. Vaše telo bude 
svieže a zdravé.

abc Body Cream / Intenzívny krém na ruky a telo
obnova pre suchú kožu - 100 ml
Vysoko účinný ošetrujúci krém na obnovu vláčnosti, vý-
živu a hojenie veľmi suchej alebo popraskanej pokožky 
(ruky, lakte, kolená, chodidlá, aj ekzémy). Prírodné hoji-
vé zložky s Alantoínom spoločne zmierňujú poškodenia  
a obnovujú povrch kože.

*Katalóg na JAR/JESEŇ + vzorky  
žiadajte na tel.: 0907 906 906 alebo na 

www.liecivaZem.sk

NOVINKY v kozmetike  
AUSTRALIAN BODYCARE 
žiadajte v LEKÁRNI.

Keď je koža suchá, jej schopnosť viazať 
hydratáciu a brániť jej strate je narušená 
a vtedy má nižšiu schopnosť fungovať 
ako účinná bariéra. Suchá koža môže 
byť na pohľad a na dotyk napätá, začer-
venaná, drsná, šupinatá, môže svrbieť 
a v extrémnych prípadoch i praskať. 
Suchá koža je mierne drsná a vyvoláva 
pocit napätia. Jej príznaky väčšinou 
ignorujeme. Veľmi suchá koža je napätá, 
drsná, šupinatá a môže svrbieť. Extrém-
ne suchá koža je drsná a šupinatá na 
pohľad aj dotyk, silno svrbí a niekedy 
praská, najmä na miestach, ktoré sa pri 
pohybe ohýbajú. 

PREČO	MÁME	SUCHÚ	KOŽU?
Niektorí ľudia majú dedične k suchej po-
kožke väčšie predispozície. Suchá pokož-
ka sa najčastejšie objavuje v chladnom 
počasí. Spôsobuje ju pokles vonkajšej 
vlhkosti, vykurované miestnosti a pre-
chody z chladného do teplého prostredia. 
Kožu vysušuje aj nadmerná hygiena 
a suchosť pokožky zvyšuje nedostatočná 
hydratácia a nedostatočný pitný režim. 
Problematické je aj nadmerné slnenie. 
K suchosti kože prispievajú aj niektoré 
druhy ochorení – vnútorné (endokrinné, 
metabolické),- ochorenia kože (atopický 
ekzém, psoriáza) a tiež užívanie liekov. 
Niektoré povolania, ktorých súčasťou 
je manuálna práca a časté umývanie 
(napríklad mechanici, pracovníci v zdra-
votníctve, kaderníčky) zaťažujú pokožku 
viac, ako iné profesie a preto môže prísť 
k jej vysúšaniu. No a pravda je aj to, že 
s pribúdajúcim vekom sa koža stáva 
vysušenejšou. Na vznik extrémne suchej 
a popraskanej pokožky sú náchylné pre-
dovšetkým ruky a chodidlá.

Starajme sa o kožu zvonka i zvnútra, 
nešetrime na kvalite prípravkov, ak nie 
sme nútení. Dobrý pocit a zdravá koža 
nám budú odmenou.

VHODNÁ	STAROSTLIVOSŤ	
O POKOŽKU	RÚK	
• Umývajte si ruky vo vlažnej vode. 

(príliš horúca alebo príliš studená voda 
môžu stav pokožky zhoršiť).

• Používajte šetriace mydlá. 
• Vyhýbajte sa hygienickým a kozme-

tickým výrobkom s alkoholom, ktoré 
vysušujú kožu. 

• Náročné domáce práce vykonávajte 
v rukaviciach. 

• Hydratujte kožu rúk kvalitnými kré-
mami. 

• Dodržiavajte pitný režim. 

ŠPECIFIKÁ	KOŽE	NÔH	
• Chodidlá sú v porovnaní s ostatnými 

časťami tela pod neustálym tlakom. 
• Tvrdými povrchmi a nevhodnou obu-

vou sú vystavované častejšiemu treniu. 
• Vonkajšia vrstva na chodidlách je 

tvrdšia a silnejšia a chýbajú jej mazové 
žľazy.  

VHODNÁ	STAROSTLIVOSŤ	
O KOŽU	NÔH	
• Noste správnu a vhodnú obuv 
• Po kúpaní na zmäknutej pokožke jem-

ne odstráňte zhrubnuté časti pomocou 
pemzy alebo inej pomôcky. 

• Kožu chodidiel pravidelne hydratujte.
• Kožu pravidelne ošetrujte vhodným 

krémom proti vysychaniu, zápachu 
alebo vlhnutiu, zapareniu.



T rápia vás bolesti a ťažoba žalúdka? Nafuku-
je vás, páli záha a cítite sa po jedle ospalý? 
Máte reflux?  

Kto by si rád nepochutnal na dobrom, kvalitnom a s lás-
kou pripravenom jedle? Gurmánske zážitky nám však 
môžu prekaziť tráviace problémy. Najlepšie fungujúce 
trávenie je také, o ktorom ani nevieme. Keď však prídu 

problémy v podobe bolestí a ťažoby žalúdka, nafuko-
vania, pálenia záhy, refluxu či nadmernej ospalosti po 
jedle, aj ten najúžasnejší pôžitok z jedla sa stráca.

ČO	SÚ	TO	FUNKČNÉ	PORUCHY	TRÁVENIA?	
Problémy s trávením, nekončiaci sa pocit dyskom-
fortu, nutkanie na zvracanie. Ak nesúvisia takéto 
problémy so závažným ochorením, akútnou virózou 

TRÁVENIE OVPLYVŇUJE
ŽIVOTNÝ	ŠTÝL
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TRÁVENIE OVPLYVŇUJE
ŽIVOTNÝ	ŠTÝL

či infekčným ochorením, väčšinou 
ide o funkčnú poruchu trávenia. To 
znamená, že odborné vyšetrenia 
nič neukazujú, ale problémy na-
priek tomu pretrvávajú. Funkčná 
porucha je taká porucha činnosti, 
pri ktorej nebola zistená žiadna 
porucha orgánu. Funkčné poruchy 
patria medzi tzv. psychosomatic-
ké ochorenia, kedy sa psychické 
vplyvy, ktorým je človek vystave-
ný, premietajú do porúch činnosti 
jednotlivých orgánov ľudského 
tela. Tráviace orgány sú jedným 
z najčastejších miest, na ktorých 
sa psychika človeka „podpíše“. 

NIEKEDY	STAČÍ	MÁLO
MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD, 
gastroenterológ definuje funkčné 
poruchy tráviaceho traktu ako 
žalúdočno – črevné neurózy. „Sú 
to početné ochorenia tráviaceho 
traktu, ktoré nemajú pôvod v závaž-
nom organickom ochorení, akými sú 
zápaly, nádory, a nie sú ani násled-
kom infekčných ochorení, metabo-
lických či endokrinne podmienených 
ochorení ako je napríklad cukrovka 
alebo ochorenie štítnej žľazy.“ 
Podľa jeho vyjadrenia tvoria asi 
30 percent pacientov gastroente-
rologických ambulancií pacienti 
s rôznymi funkčnými poruchami 
tráviaceho traktu. Súčasný životný 
štýl a spôsob stravovania vývoj 
a vznik funkčných porúch trávia-
ceho traktu rapídne podporuje. 
Pacienti s týmito problémami sú 
nároční na čas lekára, spotrebu 
vyšetrení aj liekov, čo však často 
nezodpovedá výslednému efek-
tu. Niekedy pritom stačí málo 
– správne vybraný liek a úprava 
diétneho režimu. „Súčasný spôsob 
života výrazne zvyšuje celkový 
výskyt funkčných porúch tráviaceho 
traktu a z roka na rok sa aj nárast 
týchto ochorení zvyšuje v mladých 
vekových dekádach, v skupine 30 
a 40-ročných.“  

„BANALITY“,	KTORÉ	DOKÁŽU	
PORIADNE	ZNEPRÍJEMNIŤ	
ŽIVOT	
Problémy s trávením v začiatočných 
štádiách podceňujeme. Hovoríme si, 
že sme niečo „ťažké“ zjedli, alebo 
máme žalúdočnú nervozitu, prípad-
ne nám „niečo zostalo ležať v žalúd-
ku“. Nie je to však bežný prechodný 
problém, ktorý zajtra pominie, 
pretože tráviace problémy sa na 
seba nabaľujú ako snehová guľa. 
Medzi najfrekventovanejšie funkč-
né poruchy hornej časti tráviaceho 
traktu patria funkčná nauzea, teda 
nevoľnosť, napínanie na zvracanie 
a funkčná dyspepsia, teda zlé tráve-
nie. „Pre pacientov je nepríjemné, že 
ani z kvalitného jedla nemajú dosta-
točne dobrý pocit a navyše krátko po 
jedle prichádza tráviaci dyskomfort 
v podobe zväčšenia objemu brucha, 
nadmernej plynatosti a veľmi často 
sa im odgrgáva. Okrem odgrgáva-
nia ich spoločensky hendikepuje aj 
zápach z úst.“ konštatuje Ľ. Jurgoš. 
Dlhotrvajúce problémy prežívajú 
pacienti dramaticky, znižujú príjem 
potravy, držia rôzne diéty, čím sa 
vytvára bludný kruh vyúsťujúci 
do zvyšovania napätia, ktoré ešte 
negatívnejšie pôsobí na funkčnú 
zložku trávenia. 

SPÚŠŤAČOM	MÔŽE	BYŤ	AJ	
STRES
„Rozsiahlu skupinu funkčných 
porúch tráviaceho traktu tvoria 
aj ochorenia dolnej časti črevného 
traktu označované termínom dráždi-
vé črevo,“ hovorí Ľ. Jurgoš a vysvet-
ľuje, ako sa prejavujú: „Po dobu 2-3 
mesiacov v roku môže mať pacient 3 
až 5 stolíc denne alebo zápchu, teda 
stolicu raz za 3 až 5 dní.“ Spúšťačom 
takýchto problémov je podľa neho 
aj stres. Základná príčina funkč-
ných porúch trávenia teda podľa 
odborníka spočíva v centrálnom 
nervovom systéme a aj preto ich 
môžeme zaradiť medzi psychoso-
matické ochorenia.“

pr
ed

st
av

uj
ú 

pohyb,vitalitu, radosť zo života

n
ut

ra
ce

ut
ik

um

- vo svojej aktívnej frakcii obsahuje jedineč-
nú kombináciu morských lipidov a extra 
podiel Omega-3 polynenasýtených mastných 
kyselín, vrátane OTA, ETA, EPA, DHA, ktorým 
sa pripisuje priaznivé pôsobenie v organizme 
celkove. Pre udržiavanie zdravia a povzbu-
denie postačí Vášmu organizmu 1kps denne. 
Pre upokojenie nežiaducich prejavov v orga-
nizme a zlepšenie celkového stavu postačia  
2-4 kps denne, čo je veľmi dôležité hlavne u ľudí  
s problémom znášanlivosti farmaceutických 
produktov a ich vedľajších účinkov. 
Odborníci odporúčajú Lyprinol ako primárny 
doplnok k prirodzenej výžive a k podpore zdra-
via celkove, pri astme, zápale kĺbov, ciev, kože, 
regenerácii po operáciách aj športe. 
„Súčasťou boja proti vlne nárastu srdcovo-ciev-
nych ochorení je zameranie sa odborníkov na 
vysvetlenie fungovania zápalu a následnej prí-
činy chorôb srdca, diabetes, Alzheimerovej cho-
roby a tiež najobávanejšej hrozby - rakoviny.  

Problém nastáva vtedy, keď 
zápalový proces pretrváva  
a stane sa chronickým.“

PROF. G. M. HALPERN MD, PHD 
Univerzita medicíny a výživy  

v Kalifornii a Hong Kongu

optimálny doplnok k výžive pri
zápale,  
           astme, 
                   športe

k podpore zdravia

patentovaný výživový doplnok

Komfort pre Váš organizmus
Vitalita pre Vaše telo
Pohodlie pre žalúdok a trávenie

VYSOKOČISTÝ A STABILIZOVANÝ  
PCSO-524TM lipidový komplex

Krajina pôvodu:  
kontrolované najčistejšie vody Nového Zélandu.

Žiadajte / objednajte si v lekárni 
alebo na tel. č.: 0907 906 906

www.lyprinol.sk



TRÁVENIE	TRÁPI	AJ	TEHOTNÉ	A DOJČIACE	
MAMIČKY	
Aj keď v súvislosti so stravovaním s úsmevom väčšinou 
hovoríme o neovládateľných tehotenských chutiach, väč-
šina mamičiek sa skôr musí vyrovnávať s tým, čo doteraz 
nepoznali – nevoľnosť a zvracanie, nafukovanie či pálenie 
záhy. To všetko prinášajú hormonálne zmeny a rast plodu 
v tele ženy. Najčastejšie sa objavia hneď v prvom trimestri 
a zhoršujú sa v poslednom trimestri. Aj keď sa väčšina 
problémov po pôrode vráti do normálu, mnohé chcú 
s ohľadom na bezpečie budúceho dieťatka tieto problémy 
zmierniť. Ako však nájsť jednoduché a bezpečné riešenie? 

ZDRAVÉ	TRÁVENIE	NEBOLÍ		
Väčšina ľudí rieši prvotné problémy s trávením diétou 
či úpravou jedálnička. Pri narastajúcich problémoch 
vyhľadá odborníka, ktorý mu predpíše prokinetiká, 
ovplyvňujúce pohyblivosť hladkej svaloviny tráviaceho 
traktu. Tento typ liekov staršej generácie by však mohol 
mať vedľajšie kardiovaskulárne a neurologické účinky. 
Nová generácia prokinetík, ktoré sú viazané na predpis 
gastroenterológa už nežiaduce účinky nemá, nie sú však 
vhodné na užívanie pre tehotné a dojčiace ženy, ani pre 
deti do 18 rokov. Priaznivou voľbou sú aj homeopatiká, 
ktoré nemajú vedľajšie účinky ani kontraindikácie. 

PRÍČINY	BOLESTÍ	ŽALÚDKA

Nafukovanie, tzv. meteorizmus alebo nadúvanie, je nadmerné 

hromadenie plynu v tráviacej sústave spôsobujúce bolesť 

a pocit nafúknutého brucha. Môže sa objaviť v rôznych častiach 

zažívacieho traktu a prejavovať sa celým radom symptómov, 

napríklad nafúknutým bruchom, grganím a plynatosťou. Aj keď 

sa z hanblivosti o nadúvaní veľa nehovorí, každý z nás vypustí 

črevný plyn v priemere 5 –15 krát za deň.

Pálenie záhy, tzv. pyróza, je pocit pálenia vychádzajúci 

zo žalúdka smerom k hrdlu. Je spôsobené návratom 

žalúdočného obsahu cez pažerákový zvierač do pažeráka, 

ktorého sliznica je dráždená agresívnou žalúdočnou kyselinou. 

Môže trvať aj niekoľko hodín a najčastejšie sa objavuje po jedle 

alebo v spánku. 

Reflux žalúdočnej šťavy je spätný tok kyslého obsahu žalúdka 

do pažeráka, čo môže vyvolať pálenie záhy. Termíny reflux 

a pálenie záhy sa často zamieňajú. Refluxom sa však označuje 

návrat časti žalúdočného obsahu späť do pažeráka (niekedy 

úst) a pálenie záhy je príznak, ktorým sa reflux prejavuje.

Dyspepsia je súbor tráviacich ťažkostí, ktoré môžu byť 

neškodné (pocit plnosti, nauzea), ale aj závažné (bolesti, 

nechutenstvo). 
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CESTA	JEDLA	
Po konzumácii jedla prechádza potrava pažerákom do 
žalúdka, kde sa spracúva a pripravuje na ďalšie trávenie. 
V tomto procese zohráva dôležitú úlohu enzým pepsín 
a kyselina chlorovodíková, ktorá má aj určitú úlohu 
ochrany tráviaceho traktu pred patogénom z potravy. 
Jedlo sa následne pohybom žalúdka premieša, rozloží a je 
posunuté ďalej do dvanástnika, kde je spracované žlčou 
a pankreatickými šťavami. Keď niečo z tohto mechaniz-
mu nefunguje správne začínajú sa tráviace problémy. 

AKO	FUNGUJE	ŽALÚDOK
• U dospelého človeka má žalúdok objem približne 500 – 

700 ml. 
• Prázdny žalúdok je veľký ako päsť, po jedle na môže 

zväčšiť až dvadsaťnásobne. 
• Vďaka elasticite (rozťahovaniu) sa do žalúdka zmestia 

až dva litre potravy.    
• Potrava zostáva v žalúdku v priemere 4 hodiny. 
• Doba trávenia jednotlivých potravín sa líši. Najľahšie 

stráviteľné sú ryby a hydina, najdlhšie trvá trávenie 
vajíčok a mäsa.  

• Tráviaci systém človeka za život v priemere spracuje až 
30 000 kilogramov potravy! 

• Žalúdku škodí prejedanie, stres, fajčenie, nadmerná 
konzumácia kávy a častá konzumácia alkoholu.  

10	RÁD	AKO	SI	POMÔCŤ	PRI	
TRÁVIACICH	PROBLÉMOCH		

Hoci diagnostika a liečba tráviacich ťažkostí patria do 

rúk lekára pri tráviacich ťažkostiach si môžeme pomôcť aj 

úpravou stravovania a spôsobu života.

1. Prvým krokom je vytipovanie a vylúčenie jedál, ktoré 

fungujú ako spúšťače problémov (korenisté a pikantné 

jedlá, horúce jedlá, mastné jedlá, káva, nápoje s obsahom 

kofeínu, mlieko, mliečne výrobky, alkohol, kakao, čokoláda, 

kapustová zelenia, strukoviny, niektoré druhy ovocia 

a ovocných štiav, sýtené nápoje a pod.)  

2. Dbajte na to, aby bola strava vyvážená. 

3. Denný príjem energie a živín by sa mal rozdeliť do piatich 

menších porcií.

4. Vhodné je naplánovať a pripraviť si jedlo vopred. 

5. Na jedenie je vhodné vyhradiť si dostatok času a tento čas 

využiť súčasne ako relaxáciu. 

6. Veďte si stravovací denník. 

7. Nejedzte pred spaním. 

8. Pite dostatok tekutín. 

9. Nefajčite a vyhýbajte sa nadmernej konzumácii alkoholu. 

10. Upravte celkovú životosprávu a veľa sa hýbte. Pohyb totiž 

stimuluje sťahy čriev a činnosť tráviaceho systému.
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P soriáza je jedno z najčastejších kožných ocho-
rení. Postihuje ženy aj mužov. V súčasnosti 
trpí na toto ochorenie 125 miliónov ľudí, na 

Slovensku je ich približne 200 tisíc.

Psoriáza nie je len chronické autoimunitné ochorenie kože. 
Ide o systémovú zápalovú chorobu, ktorá má vplyv na 
celkový zdravotný stav pacienta a môžu s ňou súvisieť aj 
iné chorobné stavy. Prejavy tohto ochorenia súvisia s tým, 
o akú klinickú formu ochorenia ide. Môže sa stať, že u jedné-
ho pacienta sa vyskytne aj viac typov psoriázy. Najrozšíre-
nejšou formou je ložisková psoriáza, keď sa na koži objavujú 
zhrubnuté začervenané, bolestivé aj svrbiace a popraskané 
ložiská, z ktorých sa odlupujú striebristé šupiny suchej 
kože. 

PORUCHA	IMUNITNÉHO	SYSTÉMU
Kľúčovú úlohu pri vzniku a vývoji psoriázy zohráva 
porucha imunitného systému a zápal. Ak nie je psoriáza 
včas diagnostikovaná a liečená, môže mať zápal postupný 
systémový účinok na celý organizmus. Psoriáza sa môže 
prejavovať v akomkoľvek veku. Najčastejšie sa prvýkrát ob-
javuje vo veku 15 až 25 rokov, kedy hovoríme o tzv. včasnej 
forme psoriázy, ale môže sa prejaviť až po 40. roku života, 
kedy ide o neskorú psoriázu. Poznáme šesť typov psoriázy. 
Najčastejšia forma, ktorá postihuje až 80 percent pacientov 
a prejavuje sa začervenanými ložiskami zapálenej kože, 
pokrytými vrstvou červených šupín sa nazýva chronická 
ložisková psoriáza. V prípade, že sú postihnuté len nechty 
bez viditeľných zmien na koži, ide o psoriázu na nechtoch. 
Erytrodermálna psoriáza je zriedkavým typom a posti-
huje celý povrch tela. Forma psoriázy, ktorá najčastejšie 
postihuje dospelých a prejavuje sa bielymi neinfekčnými 
pľuzgierikmi, vyplnenými hnisom, sa nazýva pustulózna 
psoriáza. Kvapkovitá psoriáza sa prejavuje najmä u detí ako 
roztrúsené ložiská na trupe vo veľkosti kvapiek. Inverzná 
psoriáza vzniká na miestach s citlivou pokožkou a v kož-
ných záhyboch. 

IDE	O SYSTÉMOVÉ	OCHORENIE
Psoriáza sa nemusí prejaviť len na koži. Keďže ide o systé-
mové ochorenie, zápalové ochorenie, pacienti so psoriázou 

môžu zaznamenať aj ďalšie zdravotné ťažkosti, ktoré pria-
mo súvisia so psoriázou. Psoriáza má autoimunitný základ, 
ktorého podstatou je zápal, psoriatici často trpia aj na zápa-
lové ochorenie čriev nazývané Crohnova choroba. V prí-
pade postihnutia kĺbov hovoríme o psoriatickej artritíde. 
V súvislosti s týmto ochorením vznikajú rôzne predsudky 
a nepochopenie. K najčastejším omylom patrí tvrdenie, že 
psoriáza je nákazlivé ochorenie. Nie je to pravda. Psoriáza 
je neinfekčná choroba. Psoriatici, najmä tí so závažnejší-
mi prejavmi ochorenia, aj z dôvodu izolácie, často trpia aj 
úzkosťou či depresiami. Našťastie dnes už existuje liečba, 
vďaka ktorej dokážu lekári dostať toto ochorenie pod kon-
trolu a zlepšiť tak život pacienta.

FORMY	LIEČBY
Liečba psoriázy by mala byť plánovaná a postupná. Lekár 
určí formu liečby podľa závažnosti a stupňa psoriázy. Jed-
nou z foriem liečby je UVA a UVB žiarenie (fototerapia), kto-
ré spomaľuje tvorbu kožných buniek. Lokálna liečba zahŕňa 
krémy, maste, gély alebo roztoky, ktoré sa nanášajú priamo 
na pokožku. K modernejším formám liečby patria tabletko-
vá forma alebo najmodernejšia forma terapie - biologická 
liečba. Tá bola vyvinutá tak, aby zasiahla proti zápalovým 
procesom v organizme. Biologické lieky predstavujú v lieč-
be psoriázy veľký zlom a od októbra minulého roku môžu 
niektoré druhy predpisovať aj ambulatní dermatológovia.

redakcia

PSORIÁZA JE LIEČITEĽNÁ

A NIE	JE	NÁKAZLIVÁ
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PSORIÁZA JE LIEČITEĽNÁ

A NIE	JE	NÁKAZLIVÁ

Psoriáza
nie je iba kožné ochorenie

Aj keď psoriázu je možné vidieť iba na koži, dnes už vieme, 
že ide z vnútra a postihuje celé telo. Psoriáza je systémové, zápalové, 
autoimunitné ochorenie, ktoré je potrebné liečiť komplexne.

Len lokálna liečba na koži nemusí vždy postačovať.
V prípade potreby je dôležité podstúpiť systémovú liečbu psoriázy.

Poraďte sa so svojím dermatológom.

Viac informácií nájdete na: 
www.dostanesatipodkozu.sk
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O steoporóza je metabolické ochorenie kostí, 
pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty 
a narúša sa stavba kosti, čím vzniká vysoké 

riziko zlomenín. Málokto si však uvedomuje, že pri ne-
dostatočnej liečbe môže byť toto ochorenie smrteľné. 
Na následky zlomeniny krčka stehennej kosti zomrie 
viac žien, ako na rakovinu vaječníkov, maternice 
a krčka maternice dohromady.

Tichá a nebezpečná nepriateľka žien - osteoporóza - postihuje 
najmä ženy po menopauze a podľa odhadov ňou celosvetovo 

trpí až 200 miliónov žien. Podľa aktuálnych štatistík trpí 
osteoporózou približne 400 tisíc Slovákov, no len približne 
tretina z nich je diagnostikovaná a ani nie jedna pätina sa 
adekvátne lieči. Vďaka liečbe a správnej životospráve sa však 
dá rozvoju tohto ochorenia zabrániť.

POZNAJTE	VAROVNÉ	SIGNÁLY	
Najčastejším príznakom a zároveň najzávažnejšou kom-
plikáciou osteoporózy sú zlomeniny kostí. Postihujú krčok 
stehnovej kosti, stavce chrbtice a drobné kosti zápästia. 
Pacientom môžu spôsobiť stratu pohyblivosti či dokonca 

OSTEOPORÓZA:
TICHÁ A NEBEZPEČNÁ

NEPRIATEĽKA ŽIEN
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smrť. Každé tri sekundy dochádza niekde na svete k zlomeni-
ne, ktorej príčinou je osteoporóza. Osteoporotické zlomeniny 
môžu vznikať už pri malej záťaži a tlaku, napríklad pri sedení, 
prudšom zakašľaní, čupnutí, zdvíhaní predmetov, či dokonca 
objímaní. Najzávažnejšie sú zlomeniny krčka stehnovej kosti, 
pri ktorých do jedného roka po úraze zomiera až 30 percent 
pacientov. Z ostatných je až 80 percent po úraze odkázaných 
na pomoc okolia či špecializovanú starostlivosť. Závažné 
komplikácie prinášajú aj osteoporotické zlomeniny stavcov 
chrbtice, ktoré môžu mať trvalé následky, ako sú intenzívne 
bolesti chrbtice, deformity, strata telesnej výšky, útlak vnú-
torných orgánov či znížená pohyblivosť. 

PREVENCIA	ZACHRAŇUJE	ŽIVOTY
Osteoporóza sa môže celé roky vyvíjať celkom nenápad-
ne a nespôsobovať pacientovi žiadne ťažkosti, až kým sa 
neobjaví prvá zlomenina. Pacienti následne zostávajú často 
zaskočení oznámením diagnózy. Medzi najbežnejšie rizikové 
faktory osteoporózy patrí rodinná predispozícia, hormonálne 
zmeny, významná strata telesnej výšky, skorší začiatok meno-
pauzy, metabolické poruchy (poruchy štítnej žľazy), podváha, 
dlhodobé užívanie kortikosteroidov, nedostatok minerálov, 
vitamínov, pohybu či nadmerné požívanie kávy, alkoholu 
a fajčenie. Preventívne by mal teda lekára navštíviť každý, kto 
má viacero rizikových faktorov ochorenia, najmä ľudia nad 65 
rokov. Základnou diagnostickou metódou je denzitometrické 
vyšetrenie, vďaka ktorému dokážu lekári zhodnotiť zdravie 
kostí a odhaliť problémy ešte skôr, ako sa prejavia.

KOMPLEXNÝ	PRÍSTUP	K LIEČBE
Na liečbu osteoporózy už v súčasnosti existuje množstvo 

účinných liekov a všetky sú dostupné aj na Slovensku. Cieľom 
liečby je najmä zabrániť vzniku zlomenín, ako aj zachovať 
množstvo a kvalitu kostnej hmoty. Pacienti s osteoporózou 
majú možnosť liečiť sa rôznymi účinnými látkami, rozličnými 
formami a režimami užívania. Rovnako ako vývoj osteopo-
rózy, aj jej liečba je dlhodobý proces – minimálne 3 roky. Vo 
všeobecnosti po 5 rokoch liečby nasleduje prehodnotenie 
rizikového profilu pacienta. Ak má byť liečba úspešná, je 
mimoriadne dôležité, aby pacienti užívali svoje lieky pravidel-
ne a dlhodobo. Súčasťou účinnej liečby osteoporózy by vždy 
mala byť aj správna životospráva, najmä pravidelné cvičenie, 
vhodné stravovanie, pravidelný pobyt na slnku. Neoddeliteľ-
nou súčasťou liečby osteoporózy je užívanie doplnkov – váp-
nika a vitamínu D. Je dokázané, že dlhodobá liečba osteoporó-
zy znižuje riziko zlomenín. Naopak nízka adherencia pacienta 
znižuje efekt liečby a vedie k zvýšenému počtu hospitalizácií 
pre osteoporotické zlomeniny.

EFEKTÍVNA	LIEČBA	VPLÝVA	NA	KVALITU	ŽIVOTA
Dobrá adherencia a efektívna liečba následne vplývajú aj 

OSTEOPORÓZA:
TICHÁ A NEBEZPEČNÁ

NEPRIATEĽKA ŽIEN Máte problémy s tráviacim traktom, kýchate 
a neviete z čoho? Alebo máte podozre-
nie, že naznášate lepok, reagujete zle na 
mliečne výrobky či vajcia? Všetky takéto 
podozrenia sa dajú ľahko a jednoducho 
potvrdiť domácim testom. Ak vás trápi 
chronická nádcha, dýchavičnosť, svrbia 
vás oči, uši a zápaly dutín, je pravdepo-
dobné, že tieto príznaky môžu byť spôsobené 
alergickou reakciou na minimálne jeden 
z troch najbežnejších vzdušných alergénov 
- mačacie alergény, roztoče, pele tráv. Od-
halí ich Imutest na vzdušné alergény. Je to 
klinicky overený test na alergie, detekujúci 

hladinu IgE protilátok proti týmto alergénom 
z jedinej kvapky krvi z prsta. Výsledok pozná-
te do tridsiatich minút. Odpoveďou na pozi-
tívny test je odporúčanie navštíviť odborného 
lekára. Výsledky testu sú informatívne, lekár 
môže spoľahlivo a včas odhaliť alergiu a tým 

eliminovať styk s alergénom. Testovať v  domá-
com prostredí sa dajú aj kvasinkové infekcie, 
hladina ženských pohlavných hormónov 

a k dipozícií je aj samodianostický test na 
detekciu zníženej činnosti štíznej žľazy. 
www.zdravotnetesty.sk

OD	POTRAVINOVÝCH	INTOLERANCIÍ
AŽ	PO	MAČACIE	ALERGÉNY
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na kvalitu života samotných pacientov. Okrem bolestí či 
sekundárnych deformít môžu pacienti trpieť aj psychickými 
problémami v dôsledku zníženia fyzických schopností, soci-
álnej izolácie, pocitu odkázanosti na rodinných príslušníkov, 
či kvôli strate výšky. Je preto mimoriadne dôležité venovať 
pozornosť nielen samotnej terapii pacientov s osteoporózou, 
ale klásť dôraz aj na samotnú prevenciu jej vzniku. Navyše 
aj teraz v čase pandémie koronavírusu, je dôležité, aby sa 
pacienti aktívne dožadovali svojej liečby. Práve teraz je pre 
každého s osteoporózou, oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek 
predtým, zostať bez zlomenín. Prevencia pádov je rozhodu-
júca: je dôležité ubezpečiť sa, že v domácom prostredí nie sú 
prekážky. Pacienti by nemali prerušiť liečbu osteoporózy, 
ktorá im bola predpísaná, rovnako ani užívanie kalcia a vita-
mínu D. Svojho lekára môžu požiadať o elektronický recept. 
Podanie injekčnej liečby je možné aj v domácom prostredí, či 
už ide o samoaplikáciu alebo aplikáciu za pomoci člena rodi-
ny, opatrovateľa. Každý lekár svojmu pacientovi určite poradí 
tú najvhodnejšiu alternatívu.

KOSTI	A ICH	PRIRODZENÁ	PRESTAVBA
Naše kosti tvorí živé tkanivo, ktoré sa neustále mení. Od na-
rodenia do mladého dospelého veku sa kosti vyvíjajú a silnejú. 
Najhustejšie sú okolo veku 25 rokov. Každá kosť sa neustále 
prestavuje – remodeluje vďaka tzv. kostnému metabolizmu. 
Je to zložitý dej, pri ktorom sa odbúravajú opotrebované staré 
zložky kosti a tvoria sa nové. Počas detstva a dospievania sa 
kosť pretvára tak, že telo viac kosti tvorí ako odbúrava, preto 
kosti rastú a silnejú. Okolo veku 25-35 rokov človek dosiahne 
vrchol množstva kostnej hmoty a asi od veku 35 rokov už 
ženy kostné tkanivo len strácajú, keďže pri prestavbe kosti 
sa jej viac odbúrava, ako tvorí. Proces kostnej prestavby je 
trvalou súčasťou životného cyklu kostí. Keď sa kosť zlomí 
alebo praskne, vytváraním nového kostného tkaniva sa sama 
regeneruje, teda dorastá a obnovuje sa. Dôležitú úlohu pri 
novotvorbe a prestavbe kostí zohráva vápnik a vitamín D.

MEDZI	KOSTNÉ	BUNKY,	KTORÉ	MAJÚ	VPLYV	NA	
ZDRAVIE	KOSTÍ	A ICH	PRESTAVBU,	PATRIA:	
Osteoblasty – vytvárajú súvislú vrstvu na povrchu kosti, 
vytvárajú a kalcifikujú vznikajúcu kosť. Vystielajú vnútorný 
povrch kosti a produkujú kolagén, ako aj ostatnú časť kosti, 
ktorá je z bielkovín. 
Osteoklasty – odbúravajú kostné tkanivo, najmä keď de-
generuje, alebo keď nie je potrebné. Sú to pohyblivé bunky, 
ktoré počas odbúravania kĺžu po povrchu kostí a produkujú 
enzýmy, ktoré rozkladajú kostný kolagén. 
Osteocyty – udržiavajú zdravú štruktúru kosti, nachádzajú 
sa priamo vo vnútri kostí.

MÝTY	A FAKTY	O OSTEOPORÓZE
MÝTUS: Iba ženy by sa mali obávať osteoporózy.
FAKT: Je pravda, že osteoporóza ovplyvňuje oveľa viac 
žien ako mužov. Muži však stále tvoria 20 percent všetkých 
prípadov. Desiatky miliónov mužov a žien majú osteopéniu, 
stav, ktorý je charakterizovaný zníženou hustotou kostí. Ak nie 
je správne liečená, môže viesť k osteoporóze.

MÝTUS: Lieky proti osteoporóze poskytujú všetko na 
vybudovanie silných kostí.
FAKT: Lieky síce pomáhajú zabrániť úplnému „rozpadu“ kostí, 
ale neobsahujú všetky suroviny potrebné pre stavbu kostí. Bez 
vápnika a vitamínu D lieky nezaberú tak, ako by mali. Pacienti, 
ktorí užívajú lieky proti osteoporóze, by nemali zabúdať ani na 
potraviny bohaté na vápnik. 

MÝTUS: Vápnik a vitamín D sa dajú získať akoukoľvek cestou.
FAKT: Súčasťou príjmu živín pacienta s osteoporózou by 
mali byť nielen výživové doplnky, ale aj potraviny s nízkym 
obsahom tuku, ako napríklad mlieko, jogurty či syry. Vitamín D 
sa získava z potravín ako obilniny, ryby či vajíčka. 

MÝTUS: Ak máte iba osteopéniu, nie osteoporózu, nemusíte 
sa obávať zlomených kostí.
FAKT: Osteopénia zvyšuje riziko zlomenín. Ak vám ju lekár 
diagnostikuje, berte a aj ju liečte ako varovný signál pred 
osteoporózou. Pravidelne cvičte, zvýšte obsah vápnika vo 
svojej potrave, prípadne siahnite po výživových doplnkoch, 
vytvorte si však rutinu týkajúcu sa užívania, aby ste sa neminuli 
požadovanému účinku. 

MÝTUS: Ak máte osteoporózu, vaše kosti vás budú bolieť.                                    
FAKT: Osteoporóza sa často označuje ako tiché ochorenie, 
pretože môže poškodiť vaše kosti roky predtým, ako sa objavia 
akékoľvek príznaky. U mnohých ľudí je zlomená kosť prvým 
príznakom choroby. Po postupe choroby sa však môžu objaviť 
príznaky ako bolesť, nie však v jej začiatočných štádiách.

MÝTUS: Osteoporóza je súčasťou vyššieho veku.
FAKT: Vek je síce rizikovým faktorom, ale nemusí nič 
znamenať. Často sú oveľa rizikovejšími faktormi rodinná 
anamnéza, hormonálne problémy, podváha či nadmerné 
užívania alkoholu a fajčenie.

46



...po bodnutí hmyzom, pri žihľavke či po spálení slnkom. Tieto peripetie sú 
vždy nepríjemné, pre deti obzvlášť. Keď postihnuté miesto svrbí, opuchne 
a začervená, je najvyšší čas navštíviť najbližšiu lekáreň a vyhľadať vhodného 
pomocníka!

Novosil gél SWISS vyniká nad konkurenciou komplexným a sil-
ným zložením, ktoré zabraňuje vzniku negatívnych reakcií po bod-
nutí hmyzom, pri vzniku žihľavky či po spálení slnkom. Vďaka 
svojmu zloženiu zmierňuje svrbenie, upokojuje postihnuté miesto 
a urýchľuje ústup červených vyrážok. Je výborným pomocníkom pri 
upokojení začervenaného miesto, obmedzuje svrbenie u väčšiny 
typov vyrážok a rôznych podráždení. Vďaka mentholu a bazalko-
vej silici príjemne chladí a znecitlivie zasiahnuté miesto.

ST     P

v

Máte pocit, že sú vaše nohy často unavené a napuchnuté? Doprajte 
aj svojim žilám a cievam kvalitnú prírodnú starostlivosť.

Potrebnú úľavu nohám poskytne Priessnitz® Žilná a cievna výživa FORTE, ktorá vďaka 
svojmu unikátnemu zloženiu prispieva k normálnemu kardiovaskulárnemu zdraviu (trans-
-resveratrol). V jeho zložení nájdete extrahované látky ako je hesperidín a diosmín po-
máhajúce udržať pevnosť a pružnosť ciev a tiež extrakt zeleného čaju, ktorého katechí-
ny zlepšujú pružnosť žíl a majú skvelé antioxidačné účinky. Výživa je navyše doplnená 
o R.I.M. concentrate. Práve táto zmes zachováva priechodnosť žíl. V prípravku sú tiež 
obsiahnuté vitamíny B6 a B12, ktoré priaznivo pôsobia na tvorbu červených krviniek.

STARAJTE SA o svoje žily a cievy!
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Husté zloženie,
hustý výsledok!
Trápi vás pri pohľade do zrkadla 
stav vašich vlasov? Znepokojuje 
vás ich nadmerné vypadávanie 
alebo rednutie? Nezúfajte, máme 
riešenie.

Vsaďte na inovatívny prípravok Vlasové 
hnojivo, ktorý obsahuje unikátnu kom-
bináciu látok potrebných pre správny rast 
a kvalitu vlasových buniek. Vďaka vy-
sokému obsahu biotínu, kremíka a síry, 
ktorá je známa ako minerál krásy, Vlasové 
hnojivo rýchlo a účinne redukuje nadmerné 
vypadávanie vlasov, podporuje ich rast 
a kvalitu. V zložení tohto výživového do-
plnku nájdete vysoké dávky aminokyselín, 
vitamínov a minerálov, ktoré sú kľúčové 
pre stav vlasov a vlasovej pokožky. Navráťte 
vašim vlasom prirodzenú hustotu a kvalitu. 
Vyskúšajte tiež Vlasové hnojivo v podobe 
šampónu alebo séra.
Dostanete v lekárňach, zdravých 
výživách a na www.vlasovehnojivo.sk

Tehotenstvo, puberta a rýchly rast či zní-
ženie váhy sú pre pokožku veľmi náročné. 
Koža sa napína a často dochádza k jej po-
praskaniu a vzniku strií. Dôležitá je predo-
všetkým prevencia!

Ako zaručený pomocník zameraný na proble-
matiku strií sa výborne osvedčil telový krém 
Elasti-Q® Exclusive. Je určený najmä pre te-
hotné a dojčiace ženy, ale odporúča sa používať 
všetkým, ktorí strie už majú. Prípravok obsahu-
je kombináciu elastínu, D-panthenolu, kyseliny 
hyalurónovej a vitamínu E, ktoré pokožku nie 
len chránia, ale pomáhajú tiež k jej hydratácii 
a pružnosti. Elasti-Q® Exclusive krém je teraz 
obohatený o účinné látky pupočník a kozi-
nec, ktoré pokožku regenerujú a vyhladzujú, 
a zároveň zvyšujú jej pevnosť.

Nedajte STRIÁM
žiadnu šancu!

Výhodné balenie 60 tob. + Gél Priessnitz 

ŽILY A CIEVY MEDICAL 125 ml ZADARMO
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ŽILY A CIEVY MEDICA

SVRBENIU...
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Novosil gél 
SWISS kúpite 

vo svojej 
lekárni.
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AKO	NÁM	POMÁHAJÚ

VÍRIVKY?

Whirlpool	s	hviezdnym	nebom	v	Kúpeľnom	centre	Agricola	v	Jáchymovských	kúpeľoch
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T akmer každý z nás už niekedy vyskúšal ví-
rivku, kde všadeprítomné bublinky z trysiek 
účinne premasírujú telo a zrelaxujú organiz-

mus. A vedeli ste že, v kúpeľoch sa dokonca môžete 
ponoriť napríklad do zlatej vane? 

„Vírivé kúpele predstavujú formu psychického a fyzického 
relaxu, odstraňujú pocit únavy a regenerujú organizmus,“ 
hovorí MUDr. Jiří Hnátek, hlavný lekár spoločnosti Lázne 
Luhačovice, a.s. a pokračuje: „U nás využívame celotelové 
alebo čiastočné vírivé kúpele, a to aj ako súčasť kúpeľných 
liečebných procedúr, ktoré pomáhajú napríklad s chorobami 
pohybového aparátu, bolesťami kĺbov aj s rehabilitáciou poú-
razových stavov.“ 

ÚČINKY	PROCEDÚRY
Ako by mala táto procedúra vyzerať? „V prípade kúpeľa vo 
vírivej vani ide o formu podvodnej masáže vo vode s teplo-
tou 36 až 38 stupňov Celzia, ktorá cirkuluje a pod tlakom je 
tryskami vháňaná do kúpeľa, pričom odporúčaná doba kúpeľa 
je 15 minút. Po nej prichádza na rad pätnásťminútový suchý 
zábal a oddych, pretože aj ten je dôležitou súčasťou procedúr. 
Následne môže klient absolvovať masáž, ktorá má vďaka 
uvoľneným svalom väčší účinok.“ konštatuje J. Hnátek. Pokiaľ 
sa zároveň nemôžete alebo nechcete ponoriť do kúpeľa 
celým telom, potom je pre vás vhodná čiastočná kúpeľ. „Pri 
čiastočnom kúpeli dochádza k jemnej lokálnej masáží horných 
alebo dolných končatín, a vďaka tomu prichádza nielen k zlep-
šeniu ich prekrvenia, ale napríklad aj k spevneniu pokožky 
a podkožného tkaniva,“ dodáva J. Hnátek.

BUBLINKY	POD	NEBOM
Vírivku si nemusíte užívať len v rámci liečebného progra-
mu, v kúpeľoch Luhačovice na vás čakajú aj celkom netra-
dičné varianty. Whirpooly inšpirované plavbami Alexandra 
Veľkého, a preto zabudované do pódia v tvare čela lode, dve 
tieniace plachty evokujúce plachty lodí, s ktorými si pohrá-
va vietor, a jedinečný panoramatický výhľad na malebné 
kúpeľné mesto. To všetko je možné zažiť v luhačovickom 
hoteli Alexandria. „Vírivky spájajú relax a netradičný zážitok 
na pozadí tradičnej kúpeľnej atmosféry,“ hovorí MUDr. Edu-
ard Bláha, generálny riaditeľ Lázní Luhačovice, a.s. A ne-
zabudnite sa tiež ponoriť do bubliniek, ktoré budú vďaka 
odleskom zlatej vane evokovať pocit kúpeľa v šampanskom. 
V Jurkovičovom dome v Luhačoviciach je totiž jednoduché 
prepadnúť kúzlu liečivých kúpeľov v zlatej vani s prvore-
publikovou atmosférou!

TROCHU	INÉ	KÚPELE
Ak túžite po ďalších netradičných zážitkoch, potom sa 
rozhliadnite aj po vzdialenejších krajoch, ako je napríklad 
horské jáchymovské údolie. Okrem toho, že si v Jáchymo-

ve užijete Kúpeľné centrum Agricola s jedinečným sau-
novým svetom a s vírivkami či bylinkovou oddychovou 
miestnosťou, sú Liečebné kúpele Jáchymov najmä prvými 
radonovými kúpeľmi na svete. Špecializujú sa tu na liečbu 
chorôb pohybového aparátu, a to vďaka unikátnej radó-
novej liečivej vode. Tá má z európskych kúpeľov najvyššiu 
koncentráciu radónu v prírodnej vode, vďaka čomu sú 
tieto kúpele najúčinnejšími v Európe. Ako môžu pomôcť? 
„Radónové kúpele vykazujú najmä protizápalový účinok a zá-
roveň napríklad zmierňujú bolesti, zlepšujú pohyblivosť kĺbov, 
prekrvenie svalov a hojenie rán, či pozitívne ovplyvňujú krvný 
tlak,“ vysvetľuje MUDr. Jindřich Maršík, vedúci lekár spoloč-
nosti Léčebné lázne Jáchymov a.s., ktorá tvorí spolu s Lázne 
Luchačovice, a.s. najväčšiu českú kúpeľnú skupinu Spa and 
Welless Nature Resorts a dodáva: „Súčasne určite nie je po-
trebné mať z niečoho strach, radónové kúpele sú veľmi šetrné 
a ich účinnosť a bezpečnosť dokazuje okrem iného aj viac ako 
sto rokov účinnej liečby.“

redakcia

Whirlpool	s	hviezdnym	nebom	v	Kúpeľnom	centre	

Agricola	v	Jáchymovských	kúpeľoch

Kúpele	v	jáchymovské	radónové	vode	

nie	sú	vírivé,	ale	majú	liečivé	účinky
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D ieťa napodobňuje svojich rodičov takmer 
v každom smere. Jedlo a návyky s ním spo-
jené nie sú výnimkou. Ako sa teda stravovať 

tak, aby si váš potomok dokázal vychutnať zdravý 
a vyvážený jedálny lístok bez výčitiek svedomia?     

Súčasná doba so sebou prináša veľké množstvo diétnych 
trendov, pričom výrazne narastá tlak na výzor mladého 
človeka. Výsledkom je, že dospievajúci majú dnes nižšie 
telesné sebavedomie, ako kedykoľvek predtým. Jedným 
z dôkazov je rastúci počet mladých ľudí s poruchami prijí-
mania potravy. 

DIÉTY	UŽ	V DETSKOM	VEKU	
Alarmujúci je aj fakt, že prvé skúsenosti s diétami získa-
vajú deti už v ôsmich rokoch. Podľa prieskumu značky 
Dove je až sedem z desiatich dievčat vo veku 10- 13 rokov 
nespokojných s vlastnou postavou a tak obmedzujú kon-
zumáciu jedla. „Nie je tajomstvom, že stravovacie návyky 
detí najviac ovplyvňujú rodičia. Je preto možné, že ak sa 
rodič rozhodne pre prísnu a nárazovú diétu, dieťa sa pridá. 
Reálny je však aj variant, že sa rozhodne vzdorovať a poru-
šovať pravidlá, ktoré sa doma zaviedli“, hovorí Mgr. Mária 
Šimčáková – Tothová psychologička a garantka Projektu 
sebadôvery Dove. Dodáva, že čierno- biely prístup k zdra-
vej výžive nie je správny a rodičia by v prípade svojich po-

UKÁŽTE DEŤOM SPRÁVNY

PRÍSTUP	K	JEDLU

50

harmonia
zdravá výživa



tomkov nemali podporovať žiadne stravovacie extrémy. 

MAMA	„DIETÁRKA“	
Spoločné diéty matiek a dospievajúcich dcér nie sú nič 
neobvyklé. Táto „nevinná zábava“ však môže vážne 
ovplyvniť vzťah dcéry k vlastnému telu. „Stravovacie 
návyky matiek sú zdrojom návykov a presvedčenia u dcér. 
Pri budovaní kultúrnych hodnôt týkajúcich sa hmotnosti 
a tvaru tela, zohrávajú práve matky ústrednú rolu. Ich diét-
ne návyky sú tak často spojené so stravovacími problémami 
dcér. Znamená to, že matky „dietárky“, môžu spôsobiť, že sa 
ich dcéry začnú viac trápiť svojim vzhľadom,“  vysvetľuje 
Mgr. Lucia Jurová, psychologička centra Anabell, ktoré 
pomáha ľudom s poruchou prijímania potravy a dlhodo-
bo upozorňuje na škodlivosť diét.  Rovnakého názoru je 
aj psychoterapeutka Susie Orbach. Tá tvrdí, že striktné 
rozdelenie jedál na „dobré“ a „zlé“, určuje vzťah k jedlu 
a môže podporiť vznik poruchy prijímania potravy.  

TAKTO	NIE!
V snahe naučiť deti zdravému a vyváženému stravovaniu 
sa rodičia nevedomky dopúšťajú mnohých chýb. Obme-
dzovanie chutných a často energeticky výdatných jedál je 
často jednou z nich. Zakázanie určitého typu jedla zvyšuje 
túžbu po ňom a môže deti priviesť k jedeniu či dokonca 
k prejedaniu aj vtedy, keď nepociťujú pocit hladu. Ako 
vhodnejšie sa naopak javí mierne obmedzovanie. Rodičia 
by sa mali vyvarovať odmeňovaniu detí jedlom, pričom to 
platí predovšetkým pre sladkosti. „Použitie jedla ako od-
meny za dobré správanie, zvyšuje u malých detí preferenciu 
týchto potravín. Rovnako kontraproduktívne je, ak rodičia 
odmeňujú deti za konzumáciu zdravého jedla“, vysvet-
ľuje Mgr. Lucia Jurová. Jednou z častých chýb, ktorej sa 
dopúšťa mnoho rodičov, je jedenie pri televízii, rozprávke, 
či s mobilom v ruke. Dieťa sa tak nenaučí stolovať a jedlo 
si vychutnať. Naopak počas jedla je rušené, čo môže viesť 
k tomu, že prestane vnímať signály svojho tela. Potvrdzu-
je to aj výskum nórskej univerzity v Adger, ktorý ukázal, 
že deti, ktoré pozerajú počas jedla televízor, majú vo zvý-
šenej miere tendenciu trpieť nadváhou či obezitou. Tipy 
ako naučiť deti zdravému vzťahu k jedlu nájdete na dove.
com/ sebadôvera alebo v príručke Sama sebou.

TIPY	AKO	VYBUDOVAŤ	U DETÍ	ZDRAVÝ	VZŤAH	
K JEDLU

1. Zapojte deti do prípravy jedla. 
Varte čo najviac jedál doma a zapojte deti do 

nákupov surovín a prípravy jedál. Vďaka tomu porozu-
mejú jednotlivým surovinám a pochopia, akú úlohu hrajú 
v plnohodnotnom pokrme. 

2. Jedlo by v rodine nemalo vyvolávať pocit viny. 
Dbajte na to, aby bola vaša strava vyvážená a ne-

obmedzujte určité typy jedla, pokiaľ na to nemáte dobrý 
dôvod, napríklad alergiu. Ukážte deťom, že každé jedlo sa 
dá zjesť bez pocitu viny. 

3. Zabudnite na módne diéty
Často sú založené na vyradení určitých druhov 

jedla, čo znamená, že neuspokojujú naše dôležité výživové 
požiadavky. Človek má tendenciu túžiť po všetkom, čo je 
zakázané, a potom, keď túžbe podľahne, cíti sa previnilo 
a je tak rýchlo, že si jedlo ani nevychutná. 
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KBOriginal COFFEE SMASH: do po-
hára vlejte cold brew, čiže vychladenú 
prefiltrovanú čiernu kávu. Následne 
vložte kocky ľadu a zalejte 60 ml sho-
tom Karpatského brandy Original.

TIP	BARMANA:
Chuť doladíte jemných streknutím 
limetovej šťavy. 

www.karpatskebrandy.sk

linnom oleji sú prirodzeným 
zdrojom bielkovín, vápnika, ome-
ga-3 mastných kyselín, vitamínu 
D a ďalších zdraviu prospešných 
látok. A majú mnohoraké využitie 
v kuchyni: v šalátoch či cestovi-
nách, na slaných koláčoch alebo 
bruschettách. 

Viac na www.podravka.sk.

Na prípravu tohto sladkého nápoja 
potrebujete:
- 6 jahôd
- 2 lístky čerstvej mäty
- 4 cl sektu Hubert Grand Rosé
- ľadovú drť

Jahody, drť a lístky mäty dáme do mi-
xéra. Následne premixujeme a vleje-
me do pohára na sekt. Zvyšok pohára 
dolejeme sektom a pohár ozdobíme 
polovicou jahody.  Harmónia chutí na 
jazyku na seba nenechá dlho čakať!

Už ste počuli o drinkoch s definíciou 
SMASH? Je to nová rodina kokteilov, 
ktoré zvyčajne zahŕňajú:

NÁPAD,	BYLINKY,	SEZÓNNE	
OVOCIE,	ĽAD	
Nerobte si vôbec starosti so sofisti-
kovanou prípravou, SMASH  zvládnu 
aj začiatočníci. V podstate môžete po-
miešať čo vám chutí. Smash Cocktails 
sú jednoducho ideálne na leto, namie-
šané pre radosť z teplého počasia.

Aj vy ste tento rok zmenili plány 
na letnú dovolenku a prázdni-
ny trávite na pláži slovenského 
rybníka namiesto Jadranského 
mora? Napriek tomu si obľúbené 
gurmánske pochúťky, ktoré máte 
spojené s cestovaním do Stredo-
moria a špeciálne Chorvátska, 
môžete vychutnať aj tak, a to 
priamo u vás doma. Podravka 
prináša chuť chorvátskeho mora 
v podobe pravých jadranských 
sardiniek. EVA Sardinky v rast-

Vedeli ste, že Pink Chevrolet bol 
populárny v 80. rokoch v Hollywo-
ode, kde si ho všetky krásne ženy 
objednávali v baroch a čakali, kým 
ich niekto odvezie domov ružovým 
Chevroletom? Okúzlite ním svoje chu-
ťové poháriky v spojení s lahodným 
šumivým vínom Hubert Grand Rosé, 
ktoré sa stalo Vínom roka 2020. 

www.hubertsekt.sk

LETNÝ	OSVIEŽUJÚCI	SMASH

DOPRAJTE	SI	CHUŤ	JADRANU	U	VÁS	DOMA

LETNÝ	DRINK	SO	SEKTOM	V	ŽIARE	
REFLEKTOROV	AKO	Z	HOLLYWOODU
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Starbucks rozširuje počet svojich kaviarní na Slovensku na 
osem. V piatok, 7. augusta, otvoril prvú kaviareň v Nitre, 
ktorá sa tak stala tretím mestom v rámci Slovenska, v kto-
rom môžete navštíviť obľúbenú sieť kaviarní. Prevádzka 
s rozlohou 104 m2 ponúka 35 miest na sedenie a nachádza 
sa na prízemí v obchodnom centre Mlyny Nitra. Prevádz-
kovateľom kaviarní Starbucks na Slovensku je spoločnosť 
AmRest Coffee. „Príchod do nového regiónu je pre nás vždy 
veľkým krokom. Tešíme sa, že budeme môcť sprostredkovať 
jedinečný kávový zážitok Starbucks aj zákazníkom v Nitre, 
ktorí na otvorenie našej kaviarne netrpezlivo čakali,“ hovorí 
Lukáš Porazil, regionálny prevádzkový riaditeľ Starbucks 
pre Slovensko a Českú republiku. Kaviarni v dominujú 
veľké presklené plochy, ktoré jej dodávajú vzdušnosť a do-

statok denného svetla. Zároveň však oddeľujú zákazníkov 
od okolitého ruchu. Okrem sedenia v interiéri kaviarne je 
k dispozícii aj terasa v pasáži obchodného centra. Celkovo 
je priestor ladený do svetlých, prírodných tónov s antra-
citovým akcentom. V starostlivo premyslenom koncepte 
tak prevažuje svetlé drevo a motívy kávovníka, ktoré sú 
pre štýl kaviarní Starbucks typické. Okrem širokej ponuky 
nápojov, sendvičov a dezertov si zákazníci v novej kaviarni 
môžu vychutnať aj sezónne menu či čerstvé sendviče a zá-
kusky. V ponuke je taktiež zrnková káva, obľúbené kávové 
kapsuly, hrnčeky, tumblery či príslušenstvo na prípravu 
kávy v pohodlí domova. V kaviarni sú pre zákazníkov 
v rámci miest na sedenie štandardne dostupné aj elektrické 
zásuvky a Wi-Fi pripojenie zdarma.

STARBUCKS	OTVORIL
PRVÚ	KAVIAREŇ	V	NITRE

53

harmonia
tipy pre vás



P  ohyb nemusí nevyhnutne znamenať len prog-
res pre telo. Môžete chodiť do posilňovne so 
zámerom nabrať či spevniť svalstvo, behať, 

aby sa vám zlepšila kondícia, či dávať si hodiny kardia 
pre zmiznutie tukových vankúšov na páse. 

Ciele pohybu môžu byť rôznorodé. Cvičenie a šport nemusia 
priniesť len fyzické výsledky. Psychohygiena tréningu sa 
v praxi ukazuje ako veľmi silný činiteľ ovplyvňujúci nielen 
výzor postavy, ale najmä celkové zlepšenie (každodenného) 
života.

PSYCHOLOGICKÉ	BENEFITY
Fyzický tréning prináša mnoho psychologických benefitov. 
Zlepšíte si fyzičku, zdravie celého tela, schudnete a dokonca 
si cvičením skvalitníte aj svoj intímny život a neposlednom 
(hlavnom) rade si pridáte aj plnohodnotné roky života. Už 
filozof Friedrich Nietzsche tvrdil, že obyčajná chôdza dáva 
doslova krídla vašej predstavivosti a fantázii. 

POSILŇOVANIE	MORÁLNO-VÔĽOVÝCH	
VLASTNOSTÍ
To ocenia podnikatelia aj zamestnanci. Máte v práci dôležitú 
úlohu, od ktorej závisí napríklad váš kariérny rast a viete, že 
často podliehate nadmernému stresu? Potrebujete sa naučiť 
nový jazyk, aby ste sa mohli v kariérnom živote posunúť ďa-
lej, ale tlačí vás čas a neviete sa sústrediť na to, aby vaša hlava 
pracovala efektívne? „Či sa už potrebujete naučiť nové znalosti, 
lepšie zvládať stres alebo nebodaj všetko naraz, v kombinácii 
s cvičením pracuje váš mozog omnoho účinnejšie. Viete teda 
takto všetky úlohy podobnej dôležitosti zvládnuť lepšie, rých-
lejšie a efektívnejšie.“ hovorí Ľuboš Gsch, tréner a autor kníh 
Začni cvičiť s POHYBom pre mužov a Začni cvičiť s POHY-
Bom pre ženy. Podľa jeho slov je dokázané, že mozog pracuje 
v sprievode fyzického tréningu lepšie. To má pozitívny dopad 
nielen na osvojovanie vedomostí, ale aj celkový „boost“ pre 
inteligenciu na viacerých frontoch.

CVIČENÍM
K DUŠEVNEJ	POHODE
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MINIMALIZUJTE	DEPRESIU
„Cvičenie pomáha aj pocitovo. To vzniká vďaka uvoľňovaniu 
endorfínov, ktoré takto priamo ovplyvňujú náladu viac-menej na 
počkanie. Vtedy spolu s „ružovými okuliarmi“ zároveň viete aj 
stlmiť bolesť. Fyzickú aj psychickú. Tréningom/psychohygienou 
dokážu ľudia bojovať aj s omnoho vážnejším problémom, ako je 
zlá nálada,“ hovorí Ľuboš Gsch. Depresia alebo úzkosť sú dnes 
čoraz viac rozšírenými diagnózami a nie je to to isté, ako keď 
si niekto povzdychne, že má „depku“ z toho, že vonku prší. 
Ide skutočne o vážne ochorenie, ktoré môže trvať dlhé roky, 
pokojne aj väčšinu života. Dá sa tlmiť rôznymi liekmi, ktoré 
potlačujú príznaky, veľmi často však majú aj nežiaduce ved-
ľajšie účinky. Odborné štúdie preukázali, že cvičenie pomáha 
skutočnú depresiu, či úzkosť potláčať veľmi efektívne a to 
bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Konkrétne napríklad 
Harvard T. H. Chan preukázal, že len 15-minútový beh denne 
dokáže znížiť riziko depresie až o celých 26 percent. 

TRÉNING	SPÔSOBUJE	ZMENY	V MOZGU
Ak sa už s týmto nepríjemným ochorením človek trápi, trénin-
gová aktivita dokáže účinne bojovať so všetkými symptó-
mami. Tréning totiž aktívne spôsobí zmeny v činnosti mozgu 
a zvýši tak celkový telesný pokoj, čím napomáha k psychické-
mu zdraviu. „Nezanedbateľný je tiež fakt, že pri cvičení človek 
zabudne na všetky negatívne myšlienky a neskôr si ich dokáže 
s chladnou hlavou vo svojom vnútri opäť pekne usporiadať,“ 
hovorí Ľuboš Gsch. Takýto „boost“ nálady a mentálnej energie 
dokáže bojovať aj s úzkosťou. To je v dnešnom rýchlom svete 
plnom stresu a negativity vyliezajúcej spoza každého rohu 
veľmi vhodný aspekt pohybových aktivít. Za to môžeme opäť 
poďakovať endorfínom, ktoré spôsobia, že si človek doslova 
začne všímať aj také detaily, ako je obyčajné spojenie so ze-
mou tým, že kráčate, alebo dokonca aj radosť z vánku, ktorý 
sa opiera do vášho tela. 

3.HLAVNÉ	DÔVODY	PRE	POHYB
1.	TRÉNINGOM	SI	UPRACEME	MYŠLIENKY.
„Pred istým časom som zistil, že som v určitom smere solídne 
pochybil. Urobil som krok vedľa a vedel som, že ak svoju chybu 
čím skôr nenapravím, môže to mať pre moju budúcnosť fatálne 
následky. Na riešenie som sa však nevedel sústrediť. Nechcem, 
aby to pôsobilo „slniečkársky“, ale po poctivom tréningu v posil-
ňovni som sa vrátil domov s úplne s čistou hlavou,“ hovorí Ľuboš 
Gsch. Počas pohybovej aktivity sa zvyčajne nemáte čas príliš 
zaoberať negatívnymi myšlienkami. Zato sa vám však spolu 
s každým ďalším nádychom a výdychom vyčistí hlava a do-
mov sa tak môžete vrátiť s plánom, ako svoju nemilú situáciu 
vyriešiť.

2.	TRÉNINGOM	PREKRVÍTE	STUHNUTÉ	TELO.
Sedavé zamestnanie je popri psychických chorobách veľmi 

častým „efektom“ dnešného života. K tomu, aby sme si svoje 
telo zbytočne nezodpovedne neodpísali už v mladosti, cviče-
ním a pohybom sa vieme udržať v kondícii až do pokročilého 
veku. Hrbenie sa za počítačom je potrebné prerušiť prekrve-
ním celého tela, čo môžete docieliť nielen behom, cvičením 
vo fitness centre, ale aj obyčajným ponaťahovaním sa počas 
niekoľkých hodín práce za obrazovkou monitoru. 

3.	TRÉNINGOM	NÁJDETE	STRATENÚ	MOTIVÁCIU.
Určite sa netreba hnať za cieľom, že výsledok sa dostaví in-
stantne po tréningu. Ale priznajme si, každému dobre padne, 
keď si priebežne sleduje vlastný progres. Akonáhle totiž uvi-
díte zo svojej snahy výsledky, je dosť pravdepodobné, že vám 
ten pocit „víťazstva“ zachutí a bude vás motivovať k neustále-
mu progresu. „Nebudem tvrdiť, že cvičenie zaručí nesmrteľnosť. 
Rozhodne ale pomôže predĺžiť aktívne roky života, kedy budete 
vedieť plnohodnotnejšie fungovať aj „na svoje staré kolená“. 
Zároveň mi určite dá veľa nadšencov za pravdu, že bez všetkých 
tých endorfínov spôsobených cvičením sa už počas svojich bež-
ných dní jednoducho nevedia zaobísť. Stane sa to pre nich akousi 
drogou, ktorá spôsobí tú najzdravšiu závislosť, akú si len môžete 
priať. Čím viac endorfínov v sebe človek pocíti, tým viac ich bude 
potrebovať. Človek si tak skvalitní svoje bežné dni, bude sám so 
sebou viac spokojný a účinne zabojuje s negatívnymi vplyvmi,“ 
dodáva Ľuboš Gsch.
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Vystačí na: 4 porcie
 Potrebujeme:
 4 veľké mäsité paradajky
 morskú soľ a čierne korenie
 olivový olej
 1 červenú cibuľu nasekanú na jemno
 3 nasekané strúčiky cesnaku
 200 gramov mletého hovädzieho mäsa
 1 lyžičku tymiánu
 50 gramov strúhanky
 100 gramov syru Gruyére /môžete 

použiť aj klasický kravský syr/
 2 lyžice nasekanej hladkolistej 

petržlenovej vňate

 Postup: 
1. Rúru si predhrejeme na 160 stupňov.
2. Z paradajok odkrojíme hornú časť. 
Pomocou lyžice odstránime stred a se-
mienka – v tejto časti dávajte pozor na 
to, aby ste neprepichli paradajku.
3. Vnútro paradajok posolíme a položíme 
na papierovú utierku, aby stratili preby-
točnú vodu.
4. Medzitým si zmiešame mleté hovä-
dzie mäso s ½ hrnčekom strúhanky, na 
jemno nasekanou cibuľou, nasekanou 
petržlenovou vňaťou, lyžičkou tymiánu, 
dvoma lyžicami olivového oleja, soľou 

a korením.
5. Zmesou naplníme vydlabané rajčiny, 
na vrch poukladáme nastrúhaný syr 
Gruvére, pokvapkáme olivovým olejom 
a vrátime späť vrch paradajky.
6. Takto naplnené paradajky poukladá-
me na plech na papier na pečenie a dáme 
do rúry.
7. Po 40 minútach môžeme servírovať 
s čerstvým bielym pečivom.

TOMATES FARCIES / RAJČINY PLNENÉ MLETÝM MÄSOM
OBĽÚBENOU	DOVOLENKOVOU	DESTINÁCIOU	A	KRÁĽOVNOU	VŠETKÝCH	

KUCHÝŇ	JE	ROZHODNE	FRANCÚZSKO.

NALAĎTE SA NA

DOVOLENKOVÚ	NÁLADU

T ento rok mnoho ľudí zostalo a dovolenkova-
lo doma. Iste mi dáte za pravdu, že k dovo-
lenkám patrí aj gastronómia. Okrem mora 

a zážitkov, si na dovolenke v zahraničí doprajeme aj 
domáce kulinárske špeciality. A viete, že si ich môžete 

a to celkom jednoducho a chutne, pripraviť aj doma?

Nech sa páči, pripútajte sa, ideme cestovať za gastronó-
miou. 
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Vystačí na: 4 porcie
 Potrebujeme na Souvlaki:
 0,5 kg jahňačieho mäsa / môžete 

použiť aj bravčové
 4 lyžice olivového oleja
 4 lyžice citrónovej šťavy
 2 lyžice červeného vínneho octu
 2 strúčiky cesnaku
 2 lyžičky oregana
 1 lyžičku tymiánu
 1 lyžičku soli
 ½ lyžičky korenia

 Potrebujeme na Tzatziki:
 1 uhorku
 1,5 hrnčeka gréckeho jogurtu

 2 strúčiky cesnaku
 2 lyžičky olivového oleja
 ½ lyžičky soli
 2 lyžičky citrónovej šťavy
 1 lyžicu červeného kôpru

 Postup: 
1. V mise zmiešame všetky ingrediencie.
2. Mäso nakrájame najprv na plátky, 
potom na približne rovnaké kusy v tvare 
obdĺžnika.
3. Mäso pridáme do misy a necháme 
marinovať minimálne 6 hodín.
4. Mäso napichneme na špajdle – urobí-
me špízy.
5. Rozohrejeme si panvicu, na ktorej 

špízy dozlatista upečieme. Potom ich 
dáme na plech a vložíme do predhriatej 
rúry, na približne 10 min, aby sa mäso 
dokončilo. V zvyšnom čase si pripravíme 
tzatziki.
6. Grécke tzatziki pripravíme tak, že 
umytú uhorku nastrúhame do misky 
so šupkou, nasolíme, presunieme do 
cedníku a necháme odkvapkať. Takto 
sa zbavíme prebytočnej vody. Pridáme 
kvalitný grécky jogurt, kôpor, citrónovú 
šťavu, pretlačený cesnak, korenie a pod-
ľa potreby dosolíme.

Tento pokrm podávame s opečeným pita 
chlebom. 

GRÉCKE SOUVLAKI S PITOU A TZATZIKI 
TERAZ	SA	VYBERIEME	DO	SLNKOM	ZALIATEHO	GRÉCKA	A	OCHUTNÁME	

TAMOJŠIU	ŠPECIALITU.
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Vystačí na: 2 porcie
 Potrebujeme:
 1 väčšiu pražmu kráľovskú
 1 citrón 
 rozmarín
 tymián 
 3 strúčiky cesnaku
 2 stredné baklažány 
 1 stopkový zeler
 2 cibule
 1 plechovku lúpaných paradajok
 ½ hrnčeka olív
 čajovú lyžičku kapary
 biely vínny ocot
 2 lyžice trstinového cukru
 zväzok bazalky
 soľ a korenie

 Postup: 
1. Čerstvú rybu opláchneme, vyčistíme 
brušnú dutinu a zbavíme žiabrov.
2. Rybu si prerežeme až k chrbtu, osolí-
me a okoreníme zvnútra aj zvonku, do 
brucha vložíme plátky citrónu, čerstvý 

tymián a dva strúčiky cesnaku.
3. Rybu pokvapkáme olejom, zabalíme 
do alobalu a vložíme do predhriatej rúry 
na 180 stupňov. Pečieme 18 minút.

Vo voľnom čase si pripravíme tra-
dičnú maltskú zeleninovú prílohu 
kapunati.

 Potrebujeme:
 2 stredné baklažány
 2 stonky stonkového zeleru
 2 cibule 
 plechovku lúpaných paradajok 
 ½ hrnčeka zelených olív
 polievkovú lyžicu kapary
 4 lyžice bieleho vína 
 1 lyžicu octu
 1 lyžicu hnedého cukru
 čerstvú bazalku

 Postup: 
1. Baklažán nakrájame na menšie kocky, 
dáme do cedidla, osolíme a necháme 

odkvapkať.
2. Opláchneme ho a osušíme papierovou 
utierkou.
3. Na panvici rozohrejeme olivový olej, 
vložíme baklažán a opečieme ho dozla-
tista – približne 8 minút
4. Vyberieme baklažán z panvice, pokiaľ 
je to potrebné, pridáme olej a vložíme 
cibuľu pokrájanú na kocky a jemne 
pokrájaný očistený stopkový zeler. Ope-
káme približne 7-8 minút.
5. Do hlbšej panvice dáme pokrájené, 
olúpané paradajky, vínny ocot, cukor.
6. Premiešame, pridáme opečenú zele-
ninu, osolíme, priklopíme a dusíme na 
miernom ohni 15 minút. Ak je potrebné, 
prilejeme trochu vody, aby sa zmes  
nepripaľovala.
 7. Pred koncom vmiešame olivy, kapary 
a natrhané lístky bazalky.
8. Hotovú kapunati podávame pri izbo-
vej teplote a pred podávaním posypeme 
ľahko opraženými piniovými orieškami. 

IRGAD BIL KAPUATI / PRAŽMA S KAPUNATI
(TRADIČNÁ ZELENINOVÁ PRÍLOHA)

OBĽÚBENOU	LETNOU	DOVOLENKOVOU	DESTINÁCIOU	JE	AJ	MALTA	A	DOBRE	
PRIPRAVENÁ	PRAŽMA	JE	PRIAM	GASTRONOMICKÝM	ZÁŽITKOM.	
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Vystačí na: 4 porcie
 Potrebujeme:
 2 kg sláviek
 1 dcl bieleho vína
 1 červenú cibuľu
 4 strúčiky cesnaku
 zväzok plocholistého petržlenu
 rozmarín
 tymián
 soľ, korenie
 lyžicu masla

 Postup: 
1. Do veľkého hrnca nalejeme olej a ces-
nak nasekaný nadrobno.
2. Speníme na oleji, pridáme červenú 
cibuľu, čerstvý rozmarín a tymián.
3. Restujeme a pridáme biele víno. Vho-
díme slávky a zakryjeme pokrievkou.
4. Dusíme maximálne 5 minút, kým sa 
slávky otvoria – tie, ktoré sa neotvoria, 
vyhodíme.
5. Pridáme väčšie množstvo nasekanej 

petržlenovej vňate, zamiešame a môže-
me servírovať.

TIP: Čerstvú slávku spoznáme podľa 
toho, že je zatvorená a čistá. Mala by tiež 
voňať po slanej vode.

MOULE A LA MARINIERE / SLÁVKY PO NÁMORNÍCKY 
ĎALŠOU	LETNOU	ZÁSTAVKOU	JE	KRAJINA	BENELUXU

SO	SÍDLOM	EURÓPSKEJ	ÚNIE	–	BELGICKO.	
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Vystačí na: 4 porcie
 Potrebujeme:
 4 lyžice masti
 750 gramov cibule, nakrájanej 

nadrobno
 1 kg bravčového bôčika nakrájaného 

na kocky
 2 lyžice mletej sladkej papriky
 2 zelené čerstvé papriky, nakrájané na 

slížiky
 4 rajčiny, nakrájané na kocky
 1 – 2 sušené chilli papričky
 soľ
 čerstvo mleté korenie
 1 balenie tarhone/ môžeme použiť 

bulgur

 Postup: 
1. Mäso opláchneme, prípadne zbavíme 
kože, usušíme a nakrájame na kocky.
2. Cibuľu ošúpeme a nakrájame.

3. V „kastróli“ rozpustíme dve lyžice 
bravčovej masti a pri nízkej teplote a za 
stáleho miešania osmažíme cibuľu.
4. Pridáme mäso a zvoľna orestujeme.
5. Keď sú kúsky mäsa „zatiahnuté“, 
pridáme kopcovú lyžicu sladkej mletej 
papriky a môžeme pridať aj ½ lyžičky 
maďarskej pálivej. 
6. Paprikové lúsky zbavíme jadier, 
opláchneme a nakrájame na menšie 
prúžky.
7. Pridáme ošúpané paradajky, ktoré 
sme vopred nasekali na kúsky.
8. Zeleninu pridáme k mäsu.
9. Pridáme asi dve lyžičky soli, chvíľu 
miešame, stále pri miernej teplote. 
Potom prikryjeme pokrievkou.
10. Po uplynutí 5 minút odokryjeme. 
Keď je zelenina čerstvá, šťava siaha tak 
do polovice celkovej vrstvy pokrmu. 
V prípade potreby pridáme malé množ-

stvo vývaru alebo bieleho vína.
11. Následne pomaly dusíme pod po-
krievkou. Teplotu nezvyšujeme.
12. Medzitým si v ďalšom hrnci pri-
vedieme k varu vodu, ktorú osolíme 
a vložíme do nej tarhoňu. Potom, čo 
nám vypláva na hladinu, pozbierame ju 
cedníkom a prepláchneme vodou.
13. Keď je mäso mäkké, odkryjeme po-
krm, zvýšime teplotu a vyvarením zre-
dukujeme do zahustenej konzistencie. 
Perkelt sa na tanieri nerozteká a vďaka 
tomu nemusíme pridávať žiadnu múku. 
Recept je tak bezplepkový. Na konci 
ochutnáme, prípadne priostríme pálivou 
paprikou.

TIP: Kvalitná maďarská lahôdková 
paprika sa vyznačuje plnou, skutočne 
paprikovou chuťou.

MAĎARSKÝ PERKELT S TARHOŇOU
A	TERAZ	SA	POZRIEME	K	NAŠIM	SUSEDOM,	DO	KRAJINY	ČERVENÝCH	PAPRÍK,	

KORENIA	A	GULÁŠU.	
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Vystačí na: 4 porcie
 Potrebujeme:
 1 kg divokej brokolice / môžeme 

použiť klasickú brokolicou alebo tiež 
špenát

 11 plátkov lasagní
 0,6 kg kuracích pŕs
 1 veľkú cibuľu
 3-4 strúčiky cesnaku (pri menej 

aromatických viac)
 50 gramov masla
 1 kopcovitú polievkovú lyžicu hladkej 

múky
 ¾ litra mlieka
 1 mozarellu
 soľ
 korenie
 1 lyžicu olivového oleja
 0,5 dcl bieleho vína 

 Postup: 
1. Nakrájame kuracie mäso. Na drobné 
kocky nakrájame cibuľu, ktorú dáme 
restovať do rozpáleného oleja.
2.  Cibuľu osmažíme dozlatista, zapraží-
me múkou a pomaly miešame.
3. Orestovanú múku zalejeme mliekom, 
pridáme trochu bieleho vína a dochu-
tíme soľou, korením a muškátovým 
orieškom.
4. Stiahneme hrniec z ohňa.
5. V panvici rozpálime olej, dáme pár 
vetvičiek čerstvých byliniek a pridáme 
ľahko osolené a okorenené kura.
6. Opečieme dozlatista, medzitým si 
opláchneme vo vode divokú brokolicu 
(alebo špenát).
 7. Na dno pekáča nanesieme prvú vrstvu 
bešamelu, na ktorý položíme prvú vrs-

tvu čerstvých lasagní.
8. Ďalej poukladáme kuracie mäso, zno-
vu prelejeme bešamelom a pokračujeme 
divokou brokolicou.
9. Tento postup opakujeme trikrát.
10. Na poslednú hornú vrstvu poukladá-
me mozzarellu, ktorá je ďalšou typickou 
surovinou pre kuchyňu tejto krajiny.
11.  Lasagne vložíme do vopred pred-
hriatej rúry na 165 stupňov a pečieme 
30 minút.
12. Po uplynutí tejto doby sú lasagne 
zhora opečené dozlatista.

LASAGNE AL POLLO E CIME DI RAPPE / LASAGNE 
S KURACÍM MÄSOM A DIVOKOU BROKOLICOU

OBĽÚBENÉ	TALIANSKO	BOLO	VÍRUSOM	COVID	19	ZASIAHNUTÉ	V	EURÓPE	
NAJVIAC	A	TAK	AJ	DOVOLENKOVÁ	SEZÓNA	V	TEJTO	OBĽÚBENEJ	KRAJINE	

DOSAHOVALA	HISTORICKÉ	MINIMÁ.

61



Vystačí na: 4 porcie
 Potrebujeme:
 800 gramov jahňacieho mäsa / môžete 

použiť aj bravčové mäso
 0,5 kg menších zemiakov
 2 mrkvy
 1 cibuľu
 2 strúčiky cesnaku
 0,5 litra čierneho piva
 0,5 litra vývaru (ideálne mäsového) 
 petržlenovú vňať
 1 hrsť sušeného tymiánu

 čajovú lyžičku majoránu
 kúsok masla

 Postup: 
1. Mäso nakrájame na kocky a vo väčšom 
hrnci ho do zlatista opečieme na oleji.
2. Osolíme a okoreníme, pridáme pretla-
čený cesnak, tymián a podusíme, kým sa 
šťava neodparí.
3. Podlejeme pivom, povaríme asi 5 mi-
nút, pridáme vývar a dusíme približne 
1,5 hodiny.

4. Nakrájame zemiaky a cibuľu na štvrt-
ky a mrkvu na kolieska.
5. Na rozpustenom masle restujeme 
približne 15 minút zeleninu.
6. Zeleninu pridáme k mäsu, prilejeme 
zvyšok vývaru a dusíme 10 minút. Ná-
sledne vmiešame nasekanú petržlenovú 
vňať, premiešame a podávame ozdobené 
majoránom.

Recepty boli pripravené
v spolupráci s www.zrodene.eu

IRISH STEW / DUSENÉ JAHŇACIE MÄSO
SO ZELENINOU A ZEMIAKMI 

ÍRSKO	–	OSTROV	NA	SEVEROZÁPADE	EURÓPY,	JE	SLÁVNE	NIELEN	VĎAKA	
PIVU.	NÁJDETE	TU	AJ	SKVELÉ	KULINÁRSKE	ZÁŽITKY.	
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vanie, opilovanie a formovanie môže začať. 
Plstená násada sa hodí na leštenie nechtov, 
brúsny valček z bieleho korundu je určený 
na tvarovanie a skracovanie akrylových 
aj prirodzených nechtov, odstrániť kuti-
kulu na bokoch a vrchu nechtov zvládnete 
diamantovou brúskou s karbidom kremíka 
a niklová brúska vám poslúži na presné 
opilovanie nechtov. Na zrohovatenú kožu 
na chodidlách použite brúsku na brúsny 
papier. ORAVA LYRA je vkusne zabalená 
v puzdre, takže ju môžete mať so sebou aj 
na cestách, aby ste mali vždy nôžky aj nech-
ty v tip-top stave. ORAVA LYRA môže byť 
vaša za 17,90€. www.orava.eu 

nahrieva, už do 15 sekúnd je pripra-
vená na použitie a v režime Turbo sa 
ohreje na maximum už do 2 sekúnd. 
Rešpektuje individuálnu kvalitu vla-
sov, preto umožňuje nastaviť teplotu 
nahriatia platní od 150 do 230 0C. Ak-
tuálna teplota sa prehľadne zobrazuje 
na LED displeji. ORAVA TENERA 2 v 1 
ergonomicky sadne do ruky, ľahko sa 
obsluhuje a váži len 300 g, takže ani 
po úprave hustej hrivy nebudete mať 
presilené zápästie. Môže byť vaša za 
24,90€.  www.orava.eu 

potreby nastavíte teplotu grilovania až do 210 0C a platne 
zaklopíte. Aj hrubšie pláty mäsa budú chutne šťavnaté, 

keďže sa nielen opekajú, ale aj dusia 
vo vlastnej šťave. Prebytočná šťava 
z grilovaných dobrôt stečie do dvoch 
odkvapkávacích misiek. V zaklope-
nom stave ho oceníte aj na zapekanie 
panini, bruschetty či toastov k zele-
ninovým šalátom. Ak sa na grilovač-
ke zišla veľká partia, gril nechajte 
roztvorený – grilovacia plocha tak 
bude dvojnásobná. Gril má príkon až 
2000W, tepelne izolovanú rukoväť, 
aby ste sa pri grilovaní nepopálili, 

ľahko sa obsluhuje aj čistí a môže byť váš len za 49,90€.
www.orava.eu 

Mať dokonale upravené nechty na nohách 
aj na rukách je znakom každej ženy na 
úrovni. Okrem estetickej stránky je práve 
starostlivosť o nechty a pokožku na nohách 
dôležitým predpokladom na to, aby sa 
nôžky nosili v lodičkách a športovej obuvi 
pohodlne. Už aj v pohodlí domova si môžete 
dopriať profesionálnu manikúru a pedikú-
ru - s pomocou elektrickej manikúrovej 
a pedikérskej súpravy 5 v 1 ORAVA LYRA. 
Funguje na dve 1,5 V batérie a v príslušen-
stve má až 5 násad s rôznymi povrchmi v tej 
najvyššej kvalite a s dlhou životnosťou. Pod-
ľa potrebnej intenzity ošetrenia si nastavíte 
nižší alebo vyšší stupeň otáčok a obruso-

Expertka pre vlasové záležitosti 
ORAVA TENERA 2 v 1 je žehlička na 
vlasy aj pomocníčka pri kreovaní sexi 
vĺn až kučier. Na úpravu vlasov je vy-
bavená keramickými platňami novej 
generácie s hladkým, kĺzavým povr-
chom, čo uľahčuje úpravu a zabraňuje 
poškodeniu vlasov aj pri častom pou-
žívaní. Vyžehlí vám vlasy do hodváb-
ne splývajúceho vodopádu, ak ju však 
v ruke držíte pod správnym uhlom, 
vďaka špirálovitému tvaru platní 
z prameňov vlasov vytvorí aj atrak-
tívny vlnitý účes. Po zapnutí sa rýchlo 

Grilovanie s priateľmi by nemala byť žiadna drina, relax 
s drinkom v ruke by mal zažívať aj grilmajster. Nikto 
predsa netúži stáť uprostred dymu 
a škvariť sa v teple ako práve grilo-
vaný jahňací steak. Preto je ideálnym 
pomocníkom na grilovanie elektric-
ký gril: stačí ho zapojiť do elektric-
kej siete na terase, záhrade, balóne, 
alebo v daždivom počasí aj uprostred 
kuchyne. Nepotrebujete naň žiadne 
extra palivo, nedymí a chutnú párty 
si môžete dopriať s priateľmi kedy-
koľvek. Elektrický kontaktný gril 
ORAVA GRILLCHEF má veľkoryso 
dimenzované vrúbkované platne s nepriľnavou úpravou 
– na ne položíte mäso, klobásky, zeleninu či ryby,  podľa 

PROFI	MANIKÚRU	A	PEDIKÚRU	UŽ	ZVLÁDNETE	AJ	DOMA!

VYŽEHLÍ	AJ	ROZVLNÍ	DO	SEXI	ÚČESU

PREČO	BY	STE	MALI	UPREDNOSTNIŤ	ELEKTRICKÝ	GRIL?
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NAKUPUJTE ONLINE NA
WWW.STIHL.SK

LETNÁ
AKCIA
ƒ



ČO NEHOVORIŤ
DOSPIEVAJÚCEJ	DCÉRE?	
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N a sebadôveru detí majú od počiatku zásadný 
vplyv matka s otcom. To, akým spôsobom 
s potomkami komunikujú, má podstatný 

vplyv na utváranie detských osobností a dôveru v sa-
mých seba. Väčšinu z toho sa rodičia učia za pochodu, 
improvizujú a niečo preberajú zo svojho vlastného 
detstva.

Nie je hanbou, že si občas nevedia rady a potrebujú sa 
poradiť. 

KRITICKÁ	PUBERTA
Kritickým obdobím budovania sebadôvery je puberta. 
Vtedy dievčatá hľadajú svoju identitu, cestu, ktorou by sa 
chceli vo svojom živote začať uberať. Nesprávnymi vetami 
a odporúčaniami, jej toto putovanie môžete skomplikovať 
viac, ako si myslíte. „To, aké slová počujeme alebo sami ho-
voríme, ovplyvňuje naše myšlienky, a následne aj naše činy, 
či vnímanie reality okolo nás. Slovo dokáže tvoriť, liečiť, 
ničiť aj zraňovať. Často stačí jedna nesprávna veta, a naše 
dieťa na základe toho uverí  klamstvu o tom, že nemá žiad-
nu hodnotu, začne o sebe pochybovať, zmýšľať negatívne 
a odmietať seba aj svoje telo. Veľmi často môže aj jedna taká 
veta viesť k pocitom menejcennosti, úzkostiam či poruchám 
príjmu potravy,“ vysvetľuje psychologička Šárka Kučerová, 
garantka Projektu sebadôvery. 

ZAČNITE	PRI	SEBE	
Vaša dcéra sa musí v puberte vyrovnať so svojim novým 
telom, ktoré naberá ženské krivky. Určite si sama pamä-
táte nato, že zvyknúť si na rastúce prsia, alebo zadok, nie 
je jednoduché. Stačí jedna nevhodná poznámka a celoži-
votný komplex je na svete. V období dospievania by ste 
si preto mali dať ešte väčší pozor na to, ako s dcérou hovo-
ríte. Základom úspechu je pozitívny vzťah k sebe samej. 
„Pokiaľ je mama nespokojná sama so sebou, môže tieto 
pocity nevedome prenášať aj na svoje dcéry, ktoré sú veľmi 
citlivé na komentáre a hodnotenie dospelých,“ uvádza Šárka 
Kučerová. Pokiaľ sa teda neustále negatívne hodnotíte, 
nemôžete očakávať, že sa vaša dcéra bude na svoje telo 
pozerať inak. 

POZOR	NA	ZÁKERNÉ	KOMPLIMENTY
„Tebe to ale svedčí, neschudla si?“ Aj dobre mienený kom-
pliment dokáže sebadôverou poriadne otriasť. Zdanlivo 
pozitívne reči o vzhľade, dokážu totiž priviesť pozornosť 
k určitým vzhľadovým rysom. Keď dcére poviete, že jej to 
svedčí a naviažete otázkou, či neschudla, tak jej vlastne 
hovoríte, že záleží na jej váhe a krásna bude len vtedy, 
keď bude chudá. Rozprávajte sa s ňou o tom, čo ju zaujíma 
a v čom je dobrá. Skladajte jej konkrétne komplimenty, 
ktoré sa netýkajú jej vzhľadu. Jedine tak ju naučíte poznať 
hodnotu úspechu a vlastností nesúvisiacich s tým, ako 
vyzerá. Viac tipov ako komunikovať s dospievajúcou dcé-
rou nájdete na stránke www.dove.com/sebadovera alebo 
v bezplatnej príručke Sama sebou.

Malý prehľad viet, ktoré by ste mali zo svojho slov-
níka vylúčiť, ak chcete, aby z vašej dcéry vyrástla 
sebavedomá žena. 

• Nejedz toľko, lebo budeš tučná a nikto ťa nebude 
chcieť.

• Mala by si so sebou niečo robiť, hrozne si pribrala.
• Prečo nemôžeš byť, ako … (niekto).
• Rada ťa budem mať, až keď …(niečo).
• Z teba nikdy nič nebude.
• Čo to máš zase na sebe? Pozri sa, ako vyzeráš!
• Budem na teba hrdá, až keď niečo dokážeš.
• To nezvládneš, na to nemáš.
• Keď budeš robiť to a to/budeš taká a taká, nebudem 

ťa mať rada.
• Keby sme ťa nemali, bolo by nám lepšie.

ČO NEHOVORIŤ
DOSPIEVAJÚCEJ	DCÉRE?	
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Netají sa tým, že miluje cestovanie, ktoré pre ňu predstavuje 
neoddeliteľnú prísadu, aby mohla namiešať príbehy s tou 
správnou príchuťou. Medzi jej obľúbené ingrediencie patrí 
vášeň, romantika, láska, humor a štipka erotiky. 

Napriek tomu, že talentovaná autorka sa pokorne pova-
žuje za zvedavého amatéra, teraz môže radiť druhým. Po 
vyše dvoch rokoch intenzívnej práce vyhovela požiadavke 
čitateľov a dovolila im nazrieť do zákulisia samovydávania. 
Nečakajte však nudnú učebnicu. Pripravte sa na úprimnú 
spoveď autorky, ktorá je príkladom toho, že vďaka tvrdej 
práci, odhodlaniu a trpezlivosti sa aj mladý učeň môže stať 
učiteľom.

SVET	KNÍH	VÁS	POZNÁ	AKO	AUTORKU	
ROMÁNOV,	ALE	SVOJOU	NOVINKOU	ZÁKULISIE	

M ichaela Zamari vstúpila 

na knižný trh s dynamic-

kým príbehom Šéf môjho 

šéfa ako autor-začiatočník. Odvtedy 

si podmanila ženské publikum ro-

manticko-erotickým pokračovaním 

rovnomennej série, z ktorej naposledy 

vydala svieži príbeh Osud nevyjednáva, 

či dobrodružným románom z exotickej 

Malajzie s názvom Rozhodnutie. 

SAMOVYDÁVANIA	DOKAZUJETE,	ŽE	VIETE	PÍSAŤ	
AJ	DIAMETRÁLNE	ODLIŠNÝ	ŽÁNER.	PLÁNOVALI	
STE	TAKÚTO	NETRADIČNÚ	ODBOČKU,	ALEBO	
PRIŠIEL	NÁMET	SPONTÁNNE?
Paradoxne nie, nikdy som nemala v úmysle napísať knihu 
o samovydávaní. Pred troma rokmi by mi ani nenapadlo, že 
raz budem môcť radiť druhým. Keď som s nulovými skú-
senosťami vstupovala na trh, ujala sa ma úspešná autorka 
a novinárka Janka Benková. Táto výnimočná žena je pre mňa 
doteraz vzorom aj motivátorom v jednej osobe. Po skúse-
nostiach s prvou knihou a so svetom vydavateľstiev som sa 
rozhodla, že druhú knihu si vydám sama. Odvtedy som s tým 
neprestala a počas svojej cesty som stretla šikovnú autorku 
Baju Dolce, s ktorou postupne zdieľam svoje skúsenosti. Kni-
hu o pozadí procesu vydávania kníh si vyžiadalo niekoľko 
čitateľov aj kolegov autorov, ale až ona ma „dokopala“, aby 

ARCHITEKTKOU
VĎAKA KNIHÁM
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som ju napísala. A týždeň po vydaní mi ju pomohla pokrstiť. 
Neverím na náhody, takže, povedzme, že táto moja odbočka 
od klasických románov, je poďakovanie za cenné skúsenosti. 
Niečo na štýl „pošli to ďalej“.

ZA	14	MESIACOV	STE	SI	VYDALI	ŠTYRI	KNIHY,	
KTORÉ	SA	U ČITATEĽOV	TEŠIA	VEĽKÉMU	
ZÁUJMU.	NENASADILI	STE	VŠAK	PRÍLIŠ	RÝCHLE	
TEMPO,	KTORÉ	BY	ČLOVEKA	DOKÁZALO	
PREVALCOVAŤ?
Nasadila. A práve vďaka nemu som sa len o kúsok vyhla 
vyhoreniu. Všetky knihy som vydala popri práci na plný 
úväzok, teda za obeť padol všetok voľný čas a miestami aj 
spánok či zdravie. Kniha o tom, ako vydať knihu, ma donú-
tila zosumarizovať si, čo všetko to zahŕňa a keďže som do 
nej dala aj kus zo seba, vtipné 
i poučné zážitky, množstvo 
„pikošiek“ zo sveta knihy, tak sa 
pre mňa v závere stala aj akousi 
bibliou. Donútila ma spomaliť 
a vždy sa k nej môžem vrátiť, 
ak niekedy opäť neúmyselne 
dupnem na plyn.

IDE	O NEKONVENČNÝ	
DRUH	LITERATÚRY,	KTORÝ	
MÁ	NA	TRHU	MENŠIU	
ŠANCU	PRESADIŤ	SA	
V ZÁPLAVE	BELETRIE.	
NEBÁLI	STE	SA,	ŽE	SI	NA	
SEBA	NEZAROBÍ?
Úprimne, táto obava bola jedným 
zo strašiakov, pre ktorý som vá-
hala, či obetovať čas takejto knihe. 
Teraz však viem, že aj keď nevyletí 
na rebríčkoch medzi bestsellery, 
môže pomôcť desiatkam či stovkám 
nádejných autorov, aby si plnili sny. 
Aj preto som sa rozhodla, že nielen 
v rámci marketingu, ale najmä kvôli 
podpore domácej tvorby, darujem slovenským knižniciam           
40 výtlačkov. Čitatelia mi posielali tipy na svoje obľúbené 
knižnice a bolo naozaj ťažké vybrať „iba“ 40 kandidátov.

PRÍDU	SI	NA	SVOJE	LEN	AUTORI,	KTORÍ	TÚŽIA	
PO	VYDANÍ	VLASTNÉHO	RUKOPISU,	ALEBO	
MÁ	KNIHA	POTENCIÁL	OSLOVIŤ	AJ	ŠIRŠIE	
PUBLIKUM?
Vznikla na podnet jasnej cieľovej skupiny, ale nakoniec je 
určená všetkým knižným nadšencom. Teda, aj tým, ktorí 
nemajú ambície vydávať si knihy. Nebaví ma písať nudné 
knihy, svoj čas si vážim a aj keď od predajov očakávam reálne 

čísla a nemám veľké oči, napísala som ju tak, aby som sa za 
ňu nehanbila a aby zabavila každého čitateľa. Nestíham popri 
všetkom, čo samovydávanie obnáša, organizovať prednášky 
alebo workshopy, preto som každú vetu písala tak, akoby som 
sedela oproti čitateľovi a rozprávala mu o tejto téme čo najpú-
tavejšie. Verím, že sa mi to úspešne podarilo, lebo odozvy sú 
zatiaľ pozitívne.

Z VÁŠHO	PRÍSTUPU	KU	KNIHÁM	A REAKCIÍ	
ČITATEĽOV	NA	VAŠE	KNIHY	JE	JASNÉ,	ŽE	
PÍSANIE	K VÁM	NEODMYSLITEĽNE	PATRÍ.	BOLO	
TO	TAK	VŽDY,	CHCELI	STE	BYŤ	SPISOVATEĽKOU		
ODMALIČKA?
Tvorenie cez písmenká ma bavilo odjakživa, alebo minimálne 
odvtedy, ako som sa naučila písať, ale po fáze snívania o práci 

učiteľky, ktorú má takmer každá mladá 
slečna, som skôr inklinovala k architek-
túre. Zbožňovala som lego a želala som 
si, aby som raz mohla navrhovať stavby 
pomocou tejto kreatívnej závislosti. 
Kreslenie mi totiž nikdy veľmi nešlo, no 
stavať a navrhovať izby či domy z lega, 
tým som žila niekoľko rokov. Ak si však 
architektúru vezmeme v prenesenom 
zmysle slova, tak istým spôsobom som 
si pri samovydávaní splnila aj tento 
sen. Najprv si v hlave premyslím návrh, 
postavím základy – napíšem rukopis, 
pokračujem nadstavbou, vyberiem si 
interiér – zalomím text, zvolím pútavý 
vonkajší dizajn – grafiku obálky a som 
hotová, až keď sa v dome dobre býva 
jeho novým majiteľom – čitateľom. 
Kreativitu využijem aj v samovydáva-
ní, takže vďaka knihám som sa naozaj 
stala aj architektkou.

NEMUSÍTE	SA	ZODPOVEDAŤ	
ŽIADNEMU	VYDAVATEĽSTVU	A STE	

SAMA	SEBE	ŠÉFKOU.	MÁTE	UŽ	EDIČNÝ	PLÁN	NA	
NAJBLIŽŠÍ	ROK	A PREZRADÍTE	NÁM,	NA	AKÉ	
PRÍBEHY	Z VÁŠHO	PERA	SA	MÔŽU	ČITATELIA	
TEŠIŤ?
Knihou Zákulisie samovydávania som si splnila neoficiálnu 
morálnu a duševnú „povinnosť“, takže teraz sa už s čistým 
svedomím púšťam do ďalšieho voľného pokračovania série 
Šéf môjho šéfa. Hneď po ňom by som sa chcela venovať 
pokračovaniu príbehu Rozhodnutie, na ktorý čitatelia tiež 
čakajú. Práve k nemu som na poslednej ceste v Ázii – stihla 
som to ešte pred koronavírusom – načerpala dostatok inšpi-
rácie a chcem dať čitateľom presne to, čo si zaslúžia. Len to 
najlepšie.
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MEDITÁCIA
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NAŠE SPRÁVANIE
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N emusíte byť veriaci, aby ste meditovali. 
Meditácia nám pomáha v mnohých smeroch 
nášho bytia. Zvyšuje koncentráciu, uvoľňu-

je stres, úzkosť, buduje naše sebavedomie, rozvíja 
intuíciu, zvyšuje hladinu serotonínu, čím ovplyvňuje 
našu náladu a správanie, samozrejme ľudské vzťahy 
a produktivitu. 

KONCENTROVANÁ	MEDITÁCIA
To najdôležitejšie je náš dych. Hovorí sa, že ako dýcha-
me, tak žijeme. A najjednoduchším spôsobom, ako začať 
meditovať, je sústrediť sa na svoj dych. Toto cvičenie je 
súčasťou najrozšírenejšej meditačnej techniky na svete: 
koncentrovanej meditácie. Čo robiť, keď vám myšlienky 
prúdia kade tade? Mám jednu osvedčenú techniku, aj keď 
nešlo to hneď a musela som ju cvičiť. Teraz sa z toho stal 
už zvyk. Spočíva v tom, že zatvoríte oči, sústredíte sa na 
svoj dych a predstavíte si okno. Keď k vám príde myš-
lienka, pošlete ju tým otvoreným oknom von. A teraz si 
predstavte svoje myšlienky ako listy a pozerajte sa, ako 
letia von oknom. Popritom sa sústreďte na svoje dýchanie 
alebo sa pozerajte na sviečku a sledujte, ako horí, prípad-
ne zamerajte svoju pozornosť na nejakú farbu. Namiesto 
nasledovania akýchkoľvek náhodných myšlienok, ich 
proste nechajte ísť. 

MEDITÁCIA	VŠÍMAVOSTI
Ak vám tento typ meditácie nepôjde, vyskúšajte metódu 
všímavosti. Tá je založená na tom, že si naopak myšlien-
ky všímať budete, avšak nebudete ich posudzovať ani 
sa nimi zaoberať. Len si ich všímajte. Časom si začnete 
všímať tendenciu ľudí rýchlo posúdiť hocijakú skúsenosť 
a označiť ju za dobrú alebo zlú, za príjemnú či nepríjemnú. 
Vy si pravidelnou meditáciou vytvoríte vlastnú vnútornú 
rovnováhu. Metódu koncentrovanej meditácie a meditácie 
všímavosti môžete kombinovať. 

MEDITÁCIA	VIZUALIZÁCIE
Meditačnou technikou je aj vizualizácia. Môžete ju využiť 
najmä vtedy, ak chcete niečo dosiahnuť – či už je to naučiť 
sa po anglicky, hrať na klavíri, a dokonca ňou môžete 
privolať aj príležitosť, s ktorou príde hojnosť alebo aj 
lásku (tá sa musí začať v nás a platí, že na akej energe-
tickej vlne sa nachádzame, takého partnera si do života 
privoláme). Je na vás, čo chcete riešiť, dôležité je tomu 
veriť a pravidelne vizualizáciu cvičiť. Naša hlava by nám 
mala počas meditácie pomáhať dosiahnuť naše ciele. 
K tomu je potrebné, aby sme vedeli, aké sú naše ciele. 
Rozdeľte si teda svoje ciele, zapíšte si ich a zapisujte si ich 
aj každý deň. Tak ich vaša myseľ vezme za svoje. Ak sme 
v strese, nesústreďme sa na problém, ale zamerajme svoju 
myseľ na riešenie. Nedovoľme negatívnym myšlienkam 

nás ovládať. Ak sme smutní, dovoľme si smútok, plač čistí 
dušu, uvoľňuje napätie. Potom môžete začať pravidelné 
cvičenie. Prvým bodom je uvoľnenie. Nájdite si tiché 
miesto, kde vás nikto nebude rušiť. Zatvorte oči, nadých-
nite sa nosom, vydýchnite nosom. Toto opakujte päťkrát. 
Nechajte dych pomalým tempom plynúť a popritom si 
začnite predstavovať svoj zámer – cieľ a to až dovtedy, 
kým jasne neuvidíte jej obraz. A teraz do tejto predstavy 
vstúpte. Udržujte pritom pokojné dýchanie, pred vami je 
jasný obraz vášho cieľa, už vidíte, čo máte na sebe, viete, 
kde sa nachádzate, cítite vôňu, viete, kto je tam s vami, 
čo počujete a ako sa cítite. Pri meditácií vizualizácie je 
veľmi dôležité mať jasný a pozitívny obraz toho, čo chcete 
dosiahnuť a kam sa po dosiahnutí toho cieľa dostanete. 
Vizualizujte si želaný výsledok často a opakovane a vaša 
myseľ ho bude pokladať za normálny, akceptovaný a do-
siahnuteľný. Do predstavy, čo bude po dosiahnutí cieľa, 
vložte všetko nadšenie a entuziazmus.

MEDITÁCIA	ČERPÁ	ENERGIU	TU	A TERAZ
V budhizme znamená meditácia „spontánne spočívanie 
v tom, čo je“. Tento stav môžeme dosiahnuť upokojením 
a sústredením mysle, či prácou s energetickými kanálmi 
tela. Meditácia je technika, pomocou ktorej sa človek učí 
kontrolovať svoje vlastné myšlienky, rozumieť svojim po-
citom a spoznávať samého seba. Je to technika, pri ktorej 
človek vstupuje sám do seba a pozoruje svoje vnútorné 
procesy a riadi ich. Zároveň sa pri nej človek učí vypnúť 
myšlienky a hlavu a čerpať energiu z Tu a Teraz. Je to stav, 
v ktorom meditujúci úplne alebo čiastočne zameriava svo-
ju pozornosť dovnútra, na svoje myšlienky, pocity a tok 
energie, aby ich sledoval a učil sa ich kontrolovať. Zároveň 
sa meditujúci pokúša spoznať pôvod svojich myšlienok 
a pocitov, ako aj smer prúdenia energie.

Andrea Hinková - Tarová
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Z ámerná snaha niekomu ublížiť, alebo šika-
na medzi deťmi, je nočnou morou každého 
rodiča i učiteľa. Rodičia sa boja, že nedokážu 

svoje deti ochrániť a pedagógovia dúfajú, že sa tento 
negatívny fenomén práve ich triede vyhne. 

Z prieskumov vyplýva, že šikana sa týka minimálne         
30 percent škôl. Každý piaty školopovinný sa v škole 
stretol s fyzickou šikanou a viac než polovica detí (59 per-
cent) bola slovne šikanovaná svojim spolužiakom alebo 
spolužiačkou.

LAŠKOVANIE	ALEBO	ŠIKANA?	
Pre učiteľov je často ťažké rozpoznať šikanu od nevinné-
ho detského laškovania. Pri laškovaní ide len o zábavu. 
Pokiaľ prekročí určitú mieru a jednému z detí sa prestane 
páčiť, potom to druhé dieťa cíti ľútosť a svojmu kama-
rátovi sa ospravedlní. U šikany je to naopak. Nielenže 
agresor chce svojej obeti zámerne ublížiť, ale navyše ho to 
teší a rozhodne sa neospravedlňuje, naopak svoje násilné 
chovanie a zastrašovanie opakuje a stupňuje.

RAFINOVANÁ	PSYCHICKÁ	ŠIKANA	VERZUS	
FYZICKÉ	NÁSILIE
Šikana môže mať rôznu podobu, od drobných zlomy-
seľností pre spestrenie školského dňa, cez vyčlenenie 
jedinca z kolektívu, nadávanie, manipuláciu, až po fyzickú 
agresiu. Spôsob šikany sa výrazne líši podľa toho, či je 
agresorom dievča alebo chlapec. Dievčatá sú veľmi rafino-
vané a šikana býva premyslená. Viac ohovárajú, mani-
pulujú a svoju obeť sa snažia pred ostatnými maximálne 
znemožniť, a tak ju vylúčiť z kolektívu. Dokážu sa veľmi 
dobre pretvarovať, dokonca často hrajú kamarátku „na 
oko“, pritom svoju obeť za chrbtom ohovárajú. Uvedomiť 
si, že dievča, ktoré sa zdá byť kamarátkou, je v skutočnos-
ti skrytý agresor, ktorý nepriamo šikanuje, môže chvíľu 
trvať. Ich obeť trpí vo vnútri, cíti sa ponížená a sama. 
U chlapcov má šikana skôr fyzickú podobu, od ničenia 
osobných vecí obete, cez drobné fyzické ataky, až po opa-
kované fyzické týranie. Tento typ šikany je ďaleko ľahšie 
rozpoznať, u psychickej šikany si dlho učitelia a rodičia 

nemusia ničoho všimnúť. 

ZLOMENÁ	SEBADÔVERA	OBETÍ
Pokiaľ sa dieťa začne chovať inak ako obvykle, je treba 
zbystriť a sledovať varovné signály. Nechce vaše dieťa 
chodiť do školy? Je smutné? Prestalo sa vám zverovať? 
Došlo k zhoršeniu známok v škole? Zo školy sa vracia so 
zranením, v potrhanom oblečení alebo so zničenými veca-
mi? Pokiaľ áno, v žiadnom prípade nie je vhodné situáciu 
zľahčovať. Najdôležitejšie je, aby dieťa malo možnosť sa 
zveriť niekomu, komu dôveruje a kto nebude zosmiešňo-
vať jeho pocity. U detí, ktoré sú obeťou šikany, dochádza 
k závažnej zmene vnímania seba samých. Majú pocit viny 
a pocit odlišnosti od ostatných. „Môže dôjsť k obráteniu 
agresie proti sebe, k sebazraňujúcemu jednaniu, depresiám, 
niekedy môžu mať obete šikany aj samovražedné tendencie. 
Inokedy sa otočí agresia u obeti smerom von a šikanovaný 
môže následne začať sám šikanovať“, upozorňuje na vážne 
dôsledky šikany psychologička a garantka Projektu seba-
dôvery Dove Šárka Kučerová. 
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AKO	SA	POSTAVIŤ	ŠIKANE?
Pri odhalení šikany je dôležité nepodľahnúť panike 
a neriešiť situáciu unáhlene. Prejavte záujem a snažte 
sa načúvať bez unáhlených súdov. Nie je to vždy jedno-
duché, ale je nutné si nájsť čas to v pokoji prebrať. Dieťa 
musí vedieť, že ho celý čas pozorne počúvate a chcete mu 
pomôcť. Ubezpečte ho o vašej podpore, snažte sa rozptý-
liť jeho obavy, že riešenie šikany môže jeho situáciu len 
zhoršiť. Je tiež veľmi dôležité dieťaťu vysvetliť, že nikto 
nemá právo mu ubližovať, že za šikanu ono samo nemôže 
a že pokiaľ sa problém nebude riešiť, môže sa stupňovať. 
Spoločne následne hľadajte možnosti riešenia, od samot-
ného postavenia sa agresorovi, cez oznámenie učiteľke, 
výchovnému poradcovi alebo vedeniu školy. „Rozhodne 
nie je vhodné, aby rodičia riešili situáciu za chrbtom dieťaťa, 
lebo mu tak len potvrdia jeho vnútorné obavy a pocity 
bezmocnosti. Radšej by si spolu mali sadnúť a detailne si 
popísať niekoľko spôsobov riešenia tejto situácie. Dieťa by 
malo dostať možnosť sa rozhodnúť, na čo sa cíti a do akej 
miery sa do riešenia majú zapojiť jeho rodičia“, odporúča 
Šárka Kučerová a dodáva: „Obete šikany, ktorým sa podari-
lo situáciu vyriešiť a svoju vnútornú traumu prekonať, môžu 
naopak neskôr objaviť vďaka skúsenosti so šikanou zvýšenú 
vnímavosť k tomuto negatívnemu javu, vnútorne sa zoceliť 
a následne sa aktívne zapojiť do boja proti šikane či pomôcť 
ďalším obetiam.“ 

PREVENCIA	JE	DÔLEŽITÁ
Odborníci sa zhodujú, že základom riešenia šikany je jej 

prevencia. „So všetkými deťmi je potrebné o šikane hovoriť 
ako o jave, ktorý sa v našej spoločnosti vyskytuje a môže sa 
stať komukoľvek a neznamená to, že je ten dotyčný zlý alebo 
divný,“ radí psychologička a dodáva: „Deti potom nemusia 
byť prekvapené a lepšie to znášajú.“ 

redakcia

Rozhodne nie je vhodné, aby 
rodičia riešili situáciu za chrbtom 
dieťaťa, lebo mu tak len potvrdia 

jeho vnútorné obavy a pocity 
bezmocnosti. Radšej by si spolu mali 
sadnúť a detailne si popísať niekoľko 

spôsobov riešenia tejto situácie. 
Dieťa by malo dostať možnosť sa 
rozhodnúť, na čo sa cíti a do akej 
miery sa do riešenia majú zapojiť 

jeho rodičia.
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TAJOMSTVO  
JAPONSKEJ DLHOVEKOSTI

WWW.BIOBRAN.SK

Japonský prípravok 
overený množstvom štúdií

   Veľký počet klinických štúdii na renomovaných svetových pracoviskách 
(vrátane Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied) 

   Vyrobený zo 100% prírodných látok, ktoré nie sú geneticky modifikované

   Osvedčený BioBran sa stal pojmom medzi pacientami, lekármi aj medzi ľudmi, 
ktorí chcú zdravo žiť a podporiť prirodzenou cestou svoj ogranizmus

IMUNOTOP s.r.o., Račianske mýto 1/B, 831 02  Bratislava

KÚPITE  V  KAŽDEJ
DOBREJ  LEKÁRNI

VIAC  INFORMÁCIÍ  NA 
WWW.IMUNOTOP.SK

TEL. OBJEDNÁVKY
02 / 4463 5707
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