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OPAĽOVACIE MASLÁ SPF 6, 
SPF15 150 ml a MASLO PRE 
RÝCHLE ZHNEDNUTIE BEZ UV

OPAĽOVACIE OLEJE SPF6, 
SPF15 150 ml  a OLEJ PRE 
RÝCHLE ZHNEDNUTIE BEZ UV

Mrkvové maslo pre dlhodobé opálenie s vysokým 
obsahom mrkvového extraktu, betakaroténu 
a prírodných olejov. Chráni pokožku a zabraňuje 
starnutiu. Vodeodolné, pri nanesení sa maslo 
mení na olej a tak sa ľahko rozotiera.

Mrkvový olej pre dlhodobé opálenie s vysokým obsahom mrkvového 
extraktu, betakaroténu a prírodných olejov. Ošetruje pokožku počas 
aj po opaľovaní. Zabraňuje nadmernému vysušovaniu a udržuje ju 
hebkú a pružnú. Vodeodolný, ľahko sa aplikuje vďaka praktickému 
baleniu v spreji... (praktický sprejový aplikátor)

VIVACO-SK, s. r. o. 
Ďurčiná 356, 015 01 ĎURČINÁ,  
041/5422004, vivacosk@gmail.com
www.vivaco.sk

MASLO PO 
OPAĽOVANÍ 150 ml
Regeneruje kožu po dni strávenom na 
slniečku a predlžuje efekt opálenia. Pri 
nanesení sa maslo mení na olej a tak sa 
veľmi ľahko rozotiera.

Mrkvový extrakt aktivuje pleťové bunky pri opaľovaní 
a vďaka prirodzenému obsahu betakaroténu 

podporuje rýchle a dlhodobé opálenie pleti. Ľahko 
sa rozotiera a pomáha udržať pružnosť pokožky. 
Doprajte svojej pokožke prírodné opálenie bez 

parabénov, umelých farbív a konzervantov.

PRE OCHRANU PRED 
SLNIEČKOM A PRIRODZENÉ 

INTENZÍVNE OPÁLENIE

◇ mrkvový extrakt ◇ bambucké maslo ◇ včelí vosk ◇ pomarančový olej ◇ mandľový olej ◇ betakarotén ◇

100% PRÍRODNé ZLOžENIE



nezabudneš ... 

 ochutnaj

www.boomsnacks.sk

nezabudneš ... 
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Všetky chvíle, vďaka ktorým je život neopakovateľný, vám 
LIVSANE pomôže zvládnuť. A  ešte oveľa viac - zo všetkých 
životných situácií budete môcť čerpať silu. Náš sortiment ob-
sahuje osem kategórií: voľnopredajné zdravotnícke prípravky, 
prírodné a  bylinné prípravky, osobná starostlivosť pre mat-
ku a dieťa aj prípravky pre zdravie a prevenciu, diagnostiku 
a podporu, prvú pomoc a dámsku hygienu. Dbáme na vyvá-
ženú kombináciu zložiek vo výrobkoch a na pravidelné kon-
troly všetkých výrobných krokov - od vývoja, až po dodanie. 
Všetky výrobky LIVSANE spĺňajú najvyššie štandardy kvality 
a bezpečnosti. Napríklad Medzinárodnú normu bezpečnosti 
potravín (IFS) a systém analýzy nebezpečenstva a kritických 
kontrolných bodov (HACCP). Naše výrobky, to je dôvera, spo-
ľahlivosť a bezpečnosť. Na kvalitu výrobkov LIVSANE sa môže 
spoľahnúť naozaj každá žena.

Váš život, vaše potešenie
Diétne výživové kokteily LIVSANE Slim Shake majú skvelé 
účinky a skvelú chuť. Táto kvalitná zmes vitamínov, minerálov 

a bielkovín dodá vášmu telu dostatok životne dôležitých ži-
vín. Bielkoviny rastlinného a živočíšneho pôvodu v kokteiloch 
vyživujú svaly a kosti. Zinok prispieva k optimálnemu meta-
bolizmu sacharidov a mastných kyselín, vápnik k správnemu 
fungovaniu tráviacich enzýmov. Vybrať si môžete z  rôznych 
príchutí. 

www.benulekaren.sk

Na naše výrobky sa môžete spoľahnúť v každej životnej situácii. Dodajú vám 
dostatok síl, aby ste zvládli všetky výzvy a mohli si vychutnať každý okamih 
života. Narodenie prvého dieťaťa i prácu, ktorá neustále prináša výzvy. 

LIVSANE dnešnej žene rozumie

LETNÁ AKCIA:  
2+1 celý júl a august

Počas celého leta pri kúpe 
troch produktov značky 

LIVSANE získate najlacnejší 
produkt za 1 cent. 

Nájdete vo všetkých 
BENU lekárňach.

L



RASPBERRY
Denný KRÉM s VItaMínoM 

C a VýťažKoM z oVoCIa

PERSIMMON
RozjasňujúCe sÉRuM 
pRotI pIgMentoVýM 
šKVRnáM s upoKojujúCIM 
a antIoXIDaČnýM úČInKoM

KUESHI Naturals je 100 % prírodná 
a ekologická kozmetika, ktorá je 
kombináciou vysoko kvalitných 
účinných látok s rastlinným 
pôvodom, s certifikátom ECOCERT 
COSMOS NATURAL.

Kueshi predstavuje maximálny 
rešpekt k prírode a starostlivosti 
o vašu pokožku v každom jednom 
výrobku. Výrobky nie sú testované 
na zvieratách, sú vegánske a obaly 
sú ECO-FRIENDLY.

zakúpite v predajniach  
dm drogeriemarkt a na  
www.ecobioshop.sk

MANGO
VItaLItY MICeLáRna VoDa

POMEGRANATE
oMLaDzoVaCIe sÉRuM 

s antIoXIDaČnýM úČInKoM

GRAPE
noČný KRÉM 
hYDRatuje a utIšujePoskytuje pleti energiu na boj s každodenným 

oxidačným poškodením, hydratuje 
a upokojuje, pôsobí proti starnutiu. Obsahuje 
vitamín C, jojobový olej, extrakt z hroznových 

jadierok, tymianu a zeleného čaju. 

Kyselina hyaluronová a vitamín C spolu 
s komplexom výťažkov zo štyroch 
orientálnych rastlín pleť hydratuje, 
spevňuje a dodáva jej žiarivý vzhľad.

Pleť hydratuje, upokojuje a pôsobí 
proti jej starnutiu. Kombinácia extraktu 

z manga, aloe vera a kamiliek vyčistí 
a ošetrí aj tú najnáročnejšiu pleť.

Vysoká koncentrácia účinných látok 
okamžite zlepšuje vzhľad pleti. 
Zvyšuje jej elasticitu a pevnosť, 

zároveň redukuje vrásky.

Má výrazné antioxidačné účinky, 
za ktoré vďačí kombinácii 
čistého vitamínu C a oleju 
z hroznových jadierok. 
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Kto hľadá, nájde
 
Život je o hľadaní a pravda je, že kto hľadá, ten nájde.  
Univerzálny recept na šťastný život neexistuje. Ak by existoval,  
boli by šťastní všetci. Od kedy svet svetom stojí, ľudia sa v ňom  
delia na úspešných a neúspešných, na optimistov a pesimistov.  
No spríjemniť sa dá každý, aj ten najobyčajnejší deň, pretože to,  
čo skrášľuje bytie, nemusí byť nič nákladné, ani gigantické.  
Aj maličkosti dokážu rozžiariť tvár a podporiť dobrú náladu.

K životnej rovnováhe prispievajú aj celkom obyčajné veci – pozitívna 
komunikácia, rodina, priatelia, kultúra, radosť z práce, starostlivosť 
o zdravie, šport či príroda. Stačí len venovať viac pozornosti tomu,  
čo dopraje našim vnemom a zmyslom potešenie. Verím, že 
v najbližšom období bude hľadanie životnej rovnováhy nás  
všetkých úspešné. Prajem vám príjemné leto, plné pekných  
stretnutí a veselých zážitkov.

ANDREA ROZBOROVÁ, šéfredaktorka

Štýlové  
letné doplnky

Editoriál
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Máte už letný klobúk? Ak hľadáte ideálne 
kúsky na túto sezónu, siahnite po klobúkoch 

z prírodných materiálov. Sú vzdušné, pohodlné 
a trendy. A tie so širším okrajom ochránia nielen 

hlavu, ale aj tvár. Krásne slnečné dni!
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Mladá sympatická galeristka si svoj 
život bez umenia nevie ani predstaviť. 

Melita Fodor Gwerková zdedila 
vzťah k umeniu po svojich predkoch. 

Známy maliar Edmund Gwerk bol 
bratom jej starého otca a obaja jej 

rodičia sú výtvarníci.

Umenie očami 
galeristky



9



10

Melita vyštudovala odbor Medzinárodný obchod na 
Ekonomickej Univerzite v Bratislave, na ktorý nad-
viazala odbornou stážou a štúdiom Ekonómie a fi-

nancovania kultúry na parížskej l‘Université Dauphine. Ne-
skôr získala skúsenosti s financovaním kultúrnych projektov 
počas práce v Európskej komisii. V roku 2014 absolvovala štú-
dium v prestížnej aukčnej spoločnosti Sotheby‘s v Londýne. 
Na the University of Glasgow v roku 2019 absolvovala PgCert 
v oblasti kriminálnych činov v umení, pričom tejto téme sa 
venuje aj naďalej. Vlastní galériu Gallery Gwerk a na blogu 
gwerkova.blog.sme.sk píše o rôznych zaujímavostiach zo sve-
ta umenia.

aké miesto vo vašom živote zastáva umenie?
Ľudia často ani neregistrujú, akú dôležitú a podstatnú časť 
v  ich životoch zohráva umenie. Mnohých na to, paradoxne, 
upozornila až pandémia, kedy si veľa ľudí uvedomilo, ako veľ-
mi nám kultúra pomáha žiť radostnejšie a plnohodnotnejšie. 
Umenie totiž nie sú len obrazy či fotografie. Keď sa pozrieme 
okolo seba, je možné ho vnímať všade okolo nás. V hudbe, 
ktorú počúvame, v  dizajnových šálkach, z  ktorých pijeme 
kávu, v knihách či filmoch, pri ktorých relaxujeme, v prírode, 
ktorá nám ponúka dokonalé farebné kompozície... A ja, vďa-
ka mojej krásnej práci, som umením obklopená nielen počas 

voľného času, ale i v rámci mojich pracovných povinností. Ži-
vot bez umenia si neviem ani predstaviť.

ako vznikla vaša galéria?
Aj keď pochádzam z umeleckej rodiny a umením som bola 
obklopená už od detstva, moja cesta k umeniu nebola lás-
kou na prvý pohľad. Na strednej škole ma najviac bavila 
matematika a  cudzie jazyky. Preto som následne študova-
la ekonómiu. Niekde tu sa mojím koníčkom stala aj histó-
ria, a  práve cez dejiny som sa postupne dostala pod kožu 
aj umeniu. Zrazu som v galériách okrem vizuálneho zážitku 
v dielach vnímala aj širší historický kontext a to ma doslova 
pohltilo. Mojim snom sa stala vlastná galéria, ktorú som si 
o pár rokov na to otvorila. Keďže obaja rodičia sú výtvarníci, 
začiatky boli skôr v podobe rodinnej galérie. Dnes je Gallery 
Gwerk už siedmy rok na trhu a prináša výber z česko-sloven-
skej grafiky, ako aj tvorbu etablovaných slovenských maliarov.

ako vnímate záujem verejnosti o umenie pred pandémiou 
a teraz. zaznamenali ste rozdiel?
Z  môjho pohľadu nám pandémia v  tomto smere urobi-
la „službu“. Svet sa na chvíľu zastavil, zrazu nebolo kam ísť, 
ostali sme doma - pri pohľade na umelecké diela v našich 
domácnostiach, ktoré sme dovtedy možno nemali čas de-
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tailnejšie vnímať. V  ramárstve mi povedali, že po otvorení 
prišlo veľa zákazníkov, ktorí vytiahli na svetlo prachom za-
padnuté obrazy a dali si ich zarámovať, aby sa z nich mohli 
tešiť. Tí, ktorí nemali doma čo vyťahovať, hľadali umenie on-
-line, čo potvrdil aj nárast návštevnosti na mojej webstránke 
www.gallerygwerk.sk. A viacerí počas tohto obdobia investo-
vali do umenia ako do artiklu, ktorý by mal „prežiť“ aj nepred-
vídateľný ekonomický vývoj.

aké galérie by ste odporúčali našim čitateľom navštíviť?
Keďže mňa primárne zaujíma vizuálne umenie, pri zahranič-
ných cestách vždy navštevujem galérie. Lodýn a Paríž sú pre 
mňa mestá, v ktorých do ktorejkoľvek galérie vstúpim, nikdy 
sa nesklamem. Okrem tých najznámejších ma v Londýne za-
ujala galéria Tate Britain, v Paríži zasa Musée de Cluny a tech-
nické múzeum Metiers Art Museum. Nádhernú zbierku má 
Museum Boijmans Van Beuningen v  Rotterdame a  Royal 
Museums of Fine Arts v Bruseli. Kto je fanúšikom súčasného 
umenia, tomu určite odporúčam londýnske súkromné ga-
lérie.

Ktoré umelecké obdobie sa vám páči najviac?
V  minulosti som mala vyhranené preferencie voči určitým 
umeleckým obdobiam. Časom však zisťujem, že v každom 

období sa nájde niečo pekné a zaujímavé. Pre mňa osobne 
je veľmi dôležitý pocit, ktorý z daného diela mám. Vtedy je 
úplne jedno, či vzniklo včera, alebo pred 2000 rokmi. Ak by 
som to, ale mala zovšeobecniť, tak aktuálne moje oko a duša 
inklinuje ku staroveku, gotike, renesancii, secesii a k moder-
nému umeniu. V súčasnom umení len zriedka nájdem niečo, 
s čím rezonujem.

tvorbu ktorých maliarov obdivujete?
Obdivujem tvorbu mnohých známych i menej známych vý-
tvarných umelcov. Asi medzi najobľúbenejších a najznámej-
ších patrí Gustav Klimt, Egon Schiele, Marc Chagall, Turner... 
Zo slovenských umelcov mi je veľmi blízky Albín Brunovský, 
Peter Pollág a  Edmund Gwerk. Obdivujem grafickú pre-
cíznosť Dušana Kállaya a samozrejme, tvorbu mojich rodičov 
Melity Gwerkovej a Mariana Vidu.

aké výstavy pripravujete v tomto roku?
V  júni pripravujem v  spolupráci so Slovenským inštitútom 
v Paríži výstavu ST:ART alebo Slovak Talents: ART, ktorá pred-
staví tvorbu vybraných študentov umeleckých vysokých škôl. 
Pokiaľ sa situácia nezmení, tak na jeseň bude Gallery Gwerk 
zastrešovať slovenské zastúpenie na prestížnom Jesennom 
Salóne v  Paríži, ktoré sa koná priamo na Champs-Élysées. 
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VYUŽITE 
REKREAČNÉ
POUKAZYSplendid

Ensana Health Spa Hotel

Užite si letnú dovolenku s rodinou pri vode a piesku
s vynikajúcimi službami, zábavou pre deti i dospelých v Kúpeľoch Piešťany!

Rezervácie: 033 775 9957, e-mail: res.pn@sk.ensanahotels.com
www.ensanahotels.com/sk

ALL INCLUSIVE od 90 € / osoba / 2 noci

ALL INCLUSIVE - KÚPEĽNÝ POBYT od 220 € / osoba / 4 noci

ALL INCLUSIVE ponúka:
•  hotelové ubytovanie s plnou penziou s možnosťou občerstvenia v lobby hotela počas dňa,

•  občerstvenie pri bazéne počas celého dňa zmrzlina, nápoje, zdravé slané & sladké občerstvenie,

•  lokálne čapované pivo a víno,
 
•  vstup do vnútorného a vonkajšieho bazéna hotela s originálnou pieskovou plážou, 
    k dispozícii šatne, osušky aj slnečné lehátka,

•  detský klub s animačným programom pre deti s bohatou ponukou aktivít
    s profesionálnou lektorkou.  
  
•  Zľava 10% na všetky kúpeľné procedúry pre dospelú osobu v Balnea Health Spa
   (balneoterapia priamo spojená s hotelom Splendid).

A na záver roka, v novembri, plánujeme výstavu nášho výbor-
ného grafika Vladimíra Gažoviča, priamo v centre Bratislavy. 

ako zvyknete relaxovať?
V  poslednej dobe je pre mňa najväčším relaxom šport, 
najmä bicyklovanie v  lese. Tiež rada čítam, pozerám filmy 
a  hrám vedomostné hry. Fyzicky si najviac oddýchnem pri 
mori, tam dobíjam baterky niekedy aj na celý rok. Myseľ sa 
snažím vypínať pri meditáciách a  pri vedomom počúvaní 
hudby. A niekedy za oddychom „utekám“ aj do galérie, kde si 
len tak sadnem a vnímam tú krásu okolo seba.

aký je váš vzťah k prírode?
Kedysi som bola mestský typ, dnes jednoznačne preferujem 
prírodu. Tá je pre mňa zdrojom energie - miesto, kde môžem 
meditovať a precítiť vďačnosť. Zážitky z prírody patria me-
dzi moje najsilnejšie. Aj preto čoraz viac inklinujem k turisti-

ke. Dnes sa smejem, pretože pred dvoma rokmi som mala 
v skrini pár športových vecí a jedny tenisky. Teraz tvorí špor-
tové oblečenie asi polovicu môjho šatníka. Už sa teším na 
tohtoročnú letnú pešiu turistiku a cykloturistiku po Sloven-
sku a verím, že i v zahraničí.

ako by ste charakterizovali zdravý životný štýl?
K tejto téme bolo už napísaných nespočetne veľa odporú-
čaní. Keď sa pozriem na príbehy z môjho okolia, asi za naj-
dôležitejšie považujem pozitívne myslenie a  smiech. Táto 
kombinácia niekedy dokáže prebiť aj naše zlé návyky. Dô-
ležitý je určite primeraný fyzický pohyb, dopĺňanie živín kva-
litnou stravou a najmä oddych. Mnohí z nás už nevedia len 
tak „vypnúť“ a relaxovať. Systém nás núti neustále niečomu 
venovať pozornosť. V  tomto smere vnímam meditácie ako 
veľkú pomôcku pri hľadaní vnútorného pokoja, ktorý je pre 
naše zdravie kľúčový.

ROZHOVOR
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VYUŽITE 
REKREAČNÉ
POUKAZYSplendid

Ensana Health Spa Hotel

Užite si letnú dovolenku s rodinou pri vode a piesku
s vynikajúcimi službami, zábavou pre deti i dospelých v Kúpeľoch Piešťany!

Rezervácie: 033 775 9957, e-mail: res.pn@sk.ensanahotels.com
www.ensanahotels.com/sk

ALL INCLUSIVE od 90 € / osoba / 2 noci

ALL INCLUSIVE - KÚPEĽNÝ POBYT od 220 € / osoba / 4 noci

ALL INCLUSIVE ponúka:
•  hotelové ubytovanie s plnou penziou s možnosťou občerstvenia v lobby hotela počas dňa,

•  občerstvenie pri bazéne počas celého dňa zmrzlina, nápoje, zdravé slané & sladké občerstvenie,

•  lokálne čapované pivo a víno,
 
•  vstup do vnútorného a vonkajšieho bazéna hotela s originálnou pieskovou plážou, 
    k dispozícii šatne, osušky aj slnečné lehátka,

•  detský klub s animačným programom pre deti s bohatou ponukou aktivít
    s profesionálnou lektorkou.  
  
•  Zľava 10% na všetky kúpeľné procedúry pre dospelú osobu v Balnea Health Spa
   (balneoterapia priamo spojená s hotelom Splendid).
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Detská chrbtica tvorí súčasť pohybového 
aparátu a v priebehu rastu zaznamenáva 

dynamický vývoj vo všetkých fázach dospievania. 
Rodič môže byť prvý, ktorý spozoruje u svojho 
dieťaťa príznaky chybného držania tela a ak 

sa včas obráti na odborníka, môže predísť 
vážnejším problémom.

Má vaša ratolesť 
chybné držanie tela?

V rannej fáze vývoja plodu má pri bočnom pohľade 
chrbtica tvar veľkého písmena C, ktoré sa približne 
šesť týždňov po pôrode začína v krčnej oblasti meniť 

tým, že dieťa zdvíha hlavičku. Vzniká prvá lordóza, ktorá je 
nasledovaná neskôr miernou kyfózou - opačným zakrivením 
hrudnej chrbtice. Ďalšia lordóza, prehĺbenie krivky v drieko-
vej chrbtici, sa začína formovať po troch mesiacoch života, 
kedy batoľa z polohy na brušku začína zdvíhať oporou rúk 
celý trup. Nasleduje fáza lozenia a  vzpriamovania, takže 

ZDRAVIE

Július Kazimír
rehabilitačný lekár – ortopéd 
info@refitclinic.sk 
www.refitclinic.sk  
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zhruba od desiateho mesiaca sa už začínajú aktivovať sva-
ly, ktoré zabezpečujú vzpriamovanie a koordináciu v  rámci 
stoja a chôdze.

Formovanie chrbtice
Fyziologické krivky detskej chrbtice sa začínajú formovať 
okolo šiesteho roku života a v nasledujúcich rokoch začína 
byť zrejmý aj celkový vzorec držania tela. Chrbtica má vo svo-
jom vývoji dve obdobia rýchlejšieho rastu. Prvý od narode-

nia do šesť rokov, potom s nástupom puberty približne od 
10 - 11 roku života. Kompletný rast a vývoj zakrivení chrbtice 
sa ukončuje medzi 15 a  19 rokom. Vo všetkých obdobiach 
akcelerácie rastu je treba myslieť na zvýšené riziko svalových 
dysbalancií či asymetrického vývoja a tvaru chrbtice.

najčastejšie postihnutie
Chybné držanie tela predstavuje najčastejšie postihnutie 
detskej chrbtice a podľa rôznych výskumov dosahuje výskyt 
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až 50 - 60%. Je spôsobené najmä svalovou nerovnováhou 
- chrbtica nemá optimálnu „výstuž“, svaly trupu nestíhajú ko-
rigovať nerovnomernú záťaž a spolupôsobia tu aj genetické 
faktory či nadváha. Niektoré svaly majú tendenciu k oslabe-
niu - typické sú medzilopatkové svaly a svaly brušnej steny. 
Iné svaly majú sklon ku skráteniu - napríklad chrbtové alebo 
prsné svaly. Výsledok je už na pohľad nepekné držanie tela, 
v  ktorom dominuje predsun hlavy, zvesené plecia, guľatý 
chrbát, nadmerné prehnutie v  drieku a  preklopenie panvy 

dopredu. Oslabenie medzilopatkových svalov vedie k tomu, 
že lopatky odstávajú ako krídelká a slabé bruško zhoršuje po-
stavenie panvy.

Formy a kombinácie
Chybné držanie tela má niekoľko foriem, ktoré sú kombiná-
ciou nesprávneho zapájania svalov v stoji a porušených po-
hybových stereotypov v priebehu dospievania. Orientačnou 
pomôckou sú siluetogramy, v ktorých je držanie tela znázor-

ZDRAVIE
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nené pozíciou ôsmich segmentov tela, svalových „blokov“. 
Vzájomné variácie posúvania blokov potom definujú jed-
notlivé typy chybného držania tela a zároveň umožňujú pa-
cientovi lepšie pochopiť zmysel jednotlivých cvikov. Chybné 
držanie tela na podklade svalových dysbalancií nevyžaduje 
RTG snímok chrbtice. Patrí do rúk detského lekára, rehabili-
tačného lekára a fyzioterapeuta.

správne držanie tela
Deti treba sledovať, podporovať pohybové a športové aktivity, 
upraviť im životosprávu a naučiť ich základnú zostavu cvikov 
pre správne držanie tela. Najväčším problémom z praxe sa 
ukazuje motivácia detí. Pokiaľ cvičenie nie je atraktívne a zá-
bavné, stráca sa veľmi rýchlo chuť absolvovať zdravotný telo-
cvik. Dôležitá je úloha inštruktora, aj moderné rehabilitačné 
pomôcky. V poslednom období deti veľmi obľubujú cvičenia 
s „piškótami” a s elastickými pásmi.

Chybné držanie tela, skolióza 
a hyperkyfóza sú tri najčastejšie 

diagnózy, ktoré sprevádzajú vývoj detí 
a mládeže. U niektorých z nich veda 

príčinu pozná, iné sú zatiaľ predmetom 
skúmania a predstavujú pre modernú 

medicínu záhadu.
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Každý mesiac nastane pár dní, kedy má 
väčšina žien pocit, že všetci jej chcú privodiť 

nervové zrútenie, alebo že na svojich 
pleciach nesie všetky starosti sveta. Každý 
mesiac príde pár dní, kedy si chlap želá, 
aby žil v čisto mužskej spoločnosti, lebo 
čokoľvek vtedy povie či spraví, je nanič. 

Ako ovplyvniť hormóny 
prírodnou cestou 

ZDRAVIE
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Väčšinou si pomyslíte, veď je to len pár dní, to prežijem 
a všetko bude znova v pohode. Veď menštruácia trvá 
len pár dní, potom sa všetko vráti do starých koľají 

a slnko sa rozsvieti. Pomyslíte si, že je to váš údel od matky 
prírody a zatnete zuby. Ale pozor, nie ste až také bezmocné. 
Každá z vás má možnosť zmeny vo svojich rukách - tá moc 
spočíva v ovplyvňovaní hormónov prírodnou cestou.

hormonálna disproporcia
Predmenštruačný syndróm ovplyvňuje zhruba 70 až 90 % 
žien a intenzita sa mení pri každej žene. Je to kolekcia rôz-
nych symptómov, ktoré sa začnú objavovať štrnásť až sedem 

dní pred menštruáciou a skončia pár dní pred. Odohráva sa 
to krátko po ovulácii, kedy hladina väčšiny hormónov v tele 
je na vrchole. O množstvo však nejde. Problém je v tom, že 
pomer estrogénu voči progesterónu je v nerovnováhe. Táto 
hormonálna disproporcia môže byť spôsobená nedostat-
kom pohybu, živín, stravou či stresom. Najhoršia je kom-
binácia týchto faktorov, vtedy už hrozí vojna na všetkých 
frontoch. Za všetky fyzické a  psychické symptómy môžu 
hormóny. A  keďže ich je viac, tak aj následkov je zvýšený 
počet. Zmeny nálad - úzkosť, depresia, podráždenosť, uza-
tváranie sa či plačlivosť. Zmena chutí - zvýšená konzumácia 
čokolády alebo soli. Tiež zadržiavanie tekutín v  tele - plné 
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prsia, nafúknuté brucho a  priberanie. Zvýšená citlivosť na 
bolesť - citlivé prsia, kŕče v oblasti brucha (niekedy) spoje-
né s hnačkou, bolesti hlavy či kĺbov. Pokles energie – únava 
a znížená koncentrácia.

prečo sa to deje?
Telo si premieňa progesterón na rôzne ďalšie látky, jednou 
z nich je allopregnanolon, ktorý funguje v nervovom systéme 
a  spolupracuje s  upokojujúcim neurotransmiterom GABA. 
Ich spolupráca pozitívne ovplyvňuje našu náladu, správanie 
sa, zvládanie stresu a pamäť. Ak je v tele málo progesteró-
nu, teda aj allopregnanolonu, to sa prejaví hlavne ako úzkosť 

či nevyrovnaná nálada. Druhý hormón, estrogén, pôsobí na 
nervový systém podnetne a  vzrušujúco. Ak ho máme veľa, 
tak sme citlivé, podráždené a nervózne. Najčastejší viditeľný 
problém býva zadržiavanie vody a opuchnuté telo. Aj za toto 
môže jeden hormón - prolaktín. Zvýšená hladina prolaktínu 
je normálna počas druhej fázy cyklu. Stresom, nízkou hladi-
nou cukru a  vysokým estrogénom však môže byť zvýšená 
ešte viac, čo prispieva k nafúknutiu a k priberaniu.

Čo možno robiť?
Pri takom množstve príznakov sa nedá určiť jeden spôsob, 
ktorý by fungoval každej z  nás. Každá žena prežíva tieto 

ZDRAVIE

Eva Blaho
nutričná terapeutka 

info@evablaho.sk 
www.evablaho.sk 
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dni inak a v inej intenzite. Tu sú základné rady a tipy, ako si 
s predmenštruačným syndrómom poradiť. No nezabúdajte, 
že najlepšie je vytvoriť plán ušitý na mieru. Svojvoľne stano-
vená liečba nemusí priniesť očakávané výsledky. Poraďte sa 
s odborníkom, s pomocnou rukou sa všetko zvláda ľahšie.

ako sa stravovať
Vyrovnajte si hladinu cukru v krvi - je lepšie jesť menšie por-
cie častejšie. Dávajte prednosť komplexným sacharidom 
- celozrnné pečivo a  cestoviny, hnedá ryža, jačmeň, ovos, 
strukoviny a zelená listová zelenina. Všetky tieto potraviny sú 
bohaté aj na vlákninu, ktorá pomáha z tela odstraňovať pre-

bytočný estrogén. Obmedzte sladkosti a nahraďte ich ovo-
cím či horkou čokoládou. Znížte príjem soli, ktorá podporuje 
zadržiavanie vody v tele. Vyhýbajte sa polotovarom, konzer-
vovaným jedlám a  pečivu zo supermarketu. Zvýšte príjem 
protizápalových potravín - losos, sardinky, čerstvá zelenina vo 
farbách dúhy, zelená listová zelenina a ovocie. Znížte príjem 
alkoholu a kofeínu - podporujú zápal v tele, zvyšujú citlivosť 
na bolesť. Zvýšte príjem vody - prebytočná soľ bude vyplave-
ná z tela a zníži sa nafukovanie. Oddychujte - zmiernite cvi-
čenie a dajte prednosť prechádzkam. Nevynechajte ho však 
úplne, lebo počas pohybu sa v tele uvoľňujú endorfíny, ktoré 
zlepšujú náladu.

ZDRAVIE

Potraviny bohaté na 
vlákninu pomáhajú 

z tela odstraňovať 
prebytočný estrogén. 
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Dôležité živiny
Pri podráždenosti a depresii môže pomôcť vitamín B6, kto-
rý zvyšuje zásobu serotonínu - hormónu šťastia, podporuje 
progesterón a  pomáha pri spracovávaní estrogénu. Horčík 
a vápnik môžu pomôcť pri bolestiach hlavy, zmenách nálad 
a kŕčoch. Horčík okrem toho podporuje funkciu svalov a ner-
vového systému, pomáha pri regulácií cukru v krvi a tvorbe 
energie.

Chróm zmierňuje chuť na sladké a  podporuje funkciu in-
zulínu. Nedostatok omega 3  mastných kyselín zhoršuje 
menštruačné bolesti a podráždenosť, suchú pokožku, akné 
a zvyšuje chuť na mastné či vyprážané jedlá. Vitamíny B12, 
B6 a kyselina listová znižujú hladinu homocystínu, ktorý býva 
väčšinou zvýšený pri náladovosti. Vitamín D pomáha zmier-

ňovať bolesti a kŕče pri menštruácií. Predtým, ako si nasadíte 
tento vitamín, si však zistite, akú máte hladinu. Nemusíte si 
hneď nakúpiť všetky tieto vitamíny, stačí, ak do stravy zaradí-
te viac potravín bohatých na uvedené živiny. 

stále ste bohyne
Počas týchto dní sú ženy vypäté viac ako inokedy. Miesto 
boja s okolím a s príznakmi si preto radšej doprajte starostli-
vosť o seba a rozmaznávajte sa. Nemusí to znamenať luxus-
nú masáž v kúpeľoch. Stačí vaňa plná bubliniek, stretnutie 
s priateľkou pri bylinkovom čaji, vyložené nohy pri čítaní zau-
jímavej knihy alebo čokoľvek, čo uspokojí vašu unavenú dušu. 
Menštruačný cyklus je kolobeh ako každý iný. A v každom ko-
lobehu sú obdobia, kedy si treba oddýchnuť.

ZDRAVIE



Predstavte si, koľko jednorazových tampónov a vložiek použije žena 
počas svojho života – a všetky skončia na skládkach! Toľké plytvanie 
s negatívnym dopadom na životné prostredie môžete zastaviť aj vy. 
Cíťte sa aj počas menštruácie sebaisto, bezpečne, slobodne a ostaňte 
eko! Noste biele outfity, športujte, užívajte si doma ležérnu intimitu – 
a chráňte prírodu! Namiesto jednorazových hygienických pomôcok 
používajte menštruačné nohavičky BTWS (by the way slovenské). 
Vyzerajú ako bežná bielizeň – sú štýlové, pohodlné, sexi, avšak dokážu 
absorbovať až 25 ml krvi, čo je porovnateľné so 4 tampónmi, takže sa až 
12 hodín budete cítiť v suchu a sviežo. Savé jadro nohavičiek s hrúbkou 
len 2 mm sa skladá zo 4 špeciálnych vrstiev, na spodku aj na okrajoch 
s nepriepustnou tkaninou ProCool, ktorá je dokonale nepremokavá. 
Vďaka tomu sa ani pri silnej menštruácii nemusíte obávať trápnych 
škvŕn na oblečení a spoľahlivo vás istia aj pri športe. Bez použitia chémie 
sú celé ošetrené permanentnou antibakteriálnou vrstvou brániacou 
množeniu baktérií a zápachu, ktorá nestráca svoje vlastnosti ani po 
opakovanom praní. Hoci dokonale tesnia, sú priedušné. Po použití ich 
ľahko operiete v práčke so životnosťou až 200 pracích cyklov, necháte 
uschnúť a zas si ich môžete obliecť. Stanú sa obľúbeným kúskom outfitu 
tínedžerok, mladých žien, mamičiek aj dám v rokoch, keďže rovnako 
ako počas menštruácie chránia ženu aj pri slabšej inkontinencii. Eticky 
a s využitím najmodernejších technológií sú ušité na Slovensku. V čiernej 
a telovej farbe si ich objednáte z pohodlia domova na www.btws.sk.

Menštruačné nohavičky BTWS: 
cíťte sa sebaisto, buďte eko!

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

LILIUM Harmonia 2016:Sestava 1  11/13/16  10:21 PM  Stránka 1

Pokiaľ si v kúpeľni potrpíte 
na štýlové doplnky, na 

WestwingNow.sk nájdete 
široký sortiment kúpeľňových 
produktov. Dizajnové poháre 

na zubné kefky a dávkovače na 
mydlo Leaf sú vám k dispozícii 

v cene od 12,99 a 16,99 €.

Dizajnové 
doplnky
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ZDRAVIE

Zdravie je to najcennejšie, čo máme. 
Väčšina z nás sa snaží o svoje telo 

starať čo najlepšie, no niekedy naša 
snaha nepostačuje a objavia sa 

zdravotné komplikácie.

Zdravie 
nadovšetko 

Už ste sa stretli s nepríjemným svrbením, pálením či 
začervenaním kože v  oblasti genitálií? Trápi vás vý-
tok? To sú záležitosti, ktoré dokážu poriadne zneprí-

jemniť život. Najmä v  teplejších mesiacoch roka číhajú na 
nás organizmy v  podobe húb, baktérií, kvasiniek a  plesní. 
Pokiaľ spôsobia problém, treba ho riešiť, aby neprerástol do 
závažnejších zdravotných komplikácií.

Organizmy - kvasinky druhu candida, prirodzene žijú v žen-
skom tele. V  črevách, ústach, krku, pažeráku a  pošve. Vša-

de, kde je teplo a vlhko. Neškodia, kým ich nie je príliš veľa 
a kým je pH nižšie ako 5,5. Vaginálna infekcia sa najčastejšie 
prejavuje u  žien ako vaginálna mykóza, alebo bakteriálna 
vaginóza. V  letnom období im často predchádza kúpanie 
v  bazénoch a  v  znečistených prírodných vodách. Šarapatu 
môže narobiť aj samotné teplé a vlhké počasie či nadmer-
né potenie. Rozvinutie mykóz v  ľudskom tele však môže 
súvisieť aj s užívaním určitých liekov, s cukrovkou a s  inými  
chorobami, ale aj so stresom a s konzumáciou jedál, ktoré 
sú príliš bohaté na cukry. Problémy sa môžu objaviť aj vtedy, 



Femigel 5x5 ml
- pre prirodzený komfort
Poskytuje úľavu pri príznakoch svrbenia, pálenia  
a podráždenia vyvolaných baktériami a plesňami. 
Vaginálny gél na prírodnej báze môžu používať obaja 
partneri, obnovuje a udržiava prirodzenú mikrobiál-
nu flóru a požadovanú vlhkosť intímneho prostredia.

Intim Wash 200 ml
- prírodná sviežosť s hydratáciou
Jemné mydlo s originálnym abc Tea Tree olejom, 
extraktom zo sliviek Kakadu, kyselinou mliečnou, vi-
tamínom C a vyváženým pH, pre bezpečnú hygienu.

suchosť, výtoky, mykózy ?
diskomfort v spolužití ?

*Femigel prináša zdravie,
komfort a pohodlie

Prírodná starostlivosť pre 
zdravie a pohodlie ženy

* Získajte viac výhod na
w w w. f e m i g e l . s k   
w w w. l i e c i v a Z e m . s k
tel. 0907 906 906
u hlavného dovozcu

w w w.austral ian-bodycare.sk ,  Poprad

Kúpite/objednáte  
aj vo vašej kamennej LEKÁRNI.

Femi Daily 100 ml
- prevencia diskomfortu
Nový hygienický doplnok série Intim Care. Jem-
ný hydratačný gél pre prirodzenú hygienu ženy,  
kedykoľvek počas dňa.

aj pred holením 

a proti červeným 

bodkám 

intim care

keď je žena chorá a má zníženú imunitu, keď jej telo bojuje 
s  vírusmi. Nie zriedka sa vyskytujú aj v  tehotenstve, keď je 
narušená mikroflóra. Okrem oslabenej imunity môže mať 
svrbenie, pálenie a  začervenanie kože v  oblasti genitálií či 
nepríjemný výtok dôvod aj v nedostatočnej hygiene. A tiež 
vtedy, keď žena vedie búrlivý sexuálny život. Riešenie však 
nemožno nechávať na náhodu, aby sa príznaky nerozvinuli 
do ďalšieho štádia. Čím skôr sa s liečbou začne, tým rýchlej-
šie choroba ustúpi. 
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Starnutie nie je jedinou príčinou 
vzniku vrások. Kvalitu pleti 

ovplyvňujú aj stravovacie návyky, 
mimika tváre, opaľovanie, životné 

prostredie, ošetrovanie pleti 
a mnoho iných faktorov.

Zbrane proti 
vráskam

KRÁSA

Koža je najväčší orgán ľudského tela. V  priemere má 
hmotnosť štyri kilogramy a  pokryla by plochu asi 
dvoch metrov štvorcových. Má viacero funkcií - je me-

chanickou bariérou voči okoliu, pomáha udržiavať telesnú 
teplotu, je zmyslovým orgánom hmatu, vylučuje z  tela pot 
a iné látky. 

Pokožka je vonkajšia ochranná vrstva kože, ktorá obsahuje 
živé a  neživé bunky. Ak je tento ochranný plášť narušený, 
stráca vodu a stáva sa suchou. Suchá pokožka svrbí a vyvo-
láva pocit pnutia. Je náchylná na rýchlejší vznik vrások či 
ochabnutie. Koža obsahuje priemerne okolo sedemdesiat 
percent vody a je pre jej funkčnosť nevyhnutná.

Denná starostlivosť o pleť a kvalitná hydratácia je základom 
zdravej pleti. Kožné bunky by sa bez dostatočného množ-
stva vody nezaobišli. No vyživenie a regeneráciu tváre možno 
dosiahnuť aj celkom obyčajnými prírodnými maskami - cit-
rón, mrkva, uhorka, pomaranč, med, tvaroh, jogurt, olivový 
olej či domáce vajíčka sú ideálnymi ingredienciami na ich 
prípravu.
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Citrón je silný prírodný čistiaci 
prostriedok, pomáha obnoviť 
rovnováhu kyselín a zásad na povrchu 
kože, tiež z nej dokáže odstrániť 
prebytočný maz. Má vynikajúce 
sťahujúce a bieliace účinky, hojne 
sa používa najmä do masiek na tvár 
s mastnejším typom pleti.
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KRÁSA

Unavenú a mdlú pleť vzpruží 
mrkvová maska s tvarohom 

a olivovým olejom. Pokožke dodá 
ľahko opálený vzhľad a pocit 

sviežosti. Stačí vymiešať nadrobno 
pokrájanú mrkvu, tvaroh a olivový 

olej na hustú kašu, ktorá sa nanesie 
na tvár a nechá pár minút pôsobiť.

Skvelú prírodnú masku si môžete 
pripraviť z vajíčka a citrónu. 
Oddeľte bielok a vyšľahajte z neho 
sneh, potom zmes vymiešajte 
s citrónovou šťavou. Maska je 
vhodná najmä na mastnejšiu pleť, 
odstraňuje sa vlažnou vodou.
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Na prípravu výživnej masky 
vymixujte v mixéri za hrsť mandlí 
a polovicu čerstvej domácej 
uhorky. Následne pridajte čajovú 
lyžičku medu, jogurtu a všetko 
spolu zmiešajte na hladkú zmes, 
ktorú si naneste na tvár.



KRÁSA

Na suchú pleť môže pomôcť domáca 
maska z tvarohu a pomaranča. Stačí 
našľahať pár lyžíc tvarohu so šťavou 
z polovice pomaranča a do zmesi pridať 
aj rozmixovanú dužinu z druhej polovice. 
Pleť získa prísun vitamínov a minerálov.
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Výdatnú výživu tvári poskytne pleťová maska 
z citrónovej šťavy, ktorú zmiešajte s medom 
a s tvarohom. Kombinácia citrónu, medu 
a tvarohu dodá pleti nielen množstvo 
potrebných živín, ale aj očistu a osvieženie. 
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Už aj v pohodlí domova si môžete 
dopriať dokonalú manikúru a pedikúru 
ako profesionál - s pomocou elektrickej 
manikúrovej a pedikérskej súpravy 
5 v 1 Orava Lyra. Funguje na dve 1,5 V batérie 
a v príslušenstve má až 5 násad s rôznymi 
povrchmi v tej najvyššej kvalite a s dlhou 
životnosťou. Podľa potrebnej intenzity 
ošetrenia si nastavíte nižší alebo vyšší 
stupeň otáčok a obrusovanie, 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 kutikulu 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 úložnom puzdre, takže ju môžete 
mať so sebou aj na cestách, aby ste mali vždy 
nôžky aj nechty v tip-top stave. Môže byť vaša 
za 17,90 €.www.orava.eu 

Óda na vždy 
upravené nechty



www.cerstvehlavicky.sk

Hlasujte na cerstvehlavicky.sk a rozhodnite, ktoré základné školy získajú 
pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny na nasledujúci školský rok.

Hlasovanie prebieha od 13. 5. do 23. 6. 2021.

Čerstvé ovocie a zelenina 
idú už tretíkrát do školy!

Odpoveď je veľmi jednoduchá – mať samostatnú mraznič-
ku vám ušetrí pekné peniaze. Odložíte do nej sezónne ovo-
cie a  zeleninu z  vlastnej záhrady alebo z  trhoviska, kde je 
všetko čerstvé, voňavé od slniečka a lacnejšie a v zime akoby 
ste našli. Takisto je to aj s mäsom. Ak kúpite u mäsiara po-
lovičku prasiatka a doma si ju naporciujete, vyjde vás to lac-
nejšie, než kupované mäso v obchode. Nehovoriac o  tom, 
že viete, čo jete. Dostali ste sa k zabíjačkovým špecialitám? 
V mrazničke vydržia. Vďaka mrazničke budete mať vždy do-
statok zmrzliny a zamrazených koláčov pre deti a nečakané 
návštevy. Mraznička vám dáva možnosť mať doma oveľa 
väčšie zásoby, čo znamená menej časté nakupovanie. Lebo 
veď to poznáte, idete do obchodu pre dve veci a vrátite sa 
s plnou taškou.

prehľadné zásuvky
Truhlicové mrazničky, resp. mraziace boxy pomaly ustupujú 
do úzadia. Zaberajú veľa priestoru a ich veľký objem sa stá-
va nevýhodou, pretože neposkytujú možnosť prehľadného 
uloženia potravín. Ak ste sa niekedy snažili vybrať veci zo-
spodu mraziaceho boxu, iste viete, o čom je reč. Riešením 
sú moderné policové alebo zásuvkové mrazničky. Rozmer-
mi ako bežná chladnička si vystačia s menším priestorom 
a  zásuvkové členenie vám dáva vždy perfektný prehľad 

o tom, čo je kde uložené. Nemusíte nič hľadať, jednoducho 
otvoríte dvierka a  hneď vidíte, po čo ste prišli, ako aj stav 
vašich zásob. 

philco je istota
Uvažujete nad mrazničkou? V  tom prípade zamierte rovno 
ku dvom novinkám značky Philco. Zásuvkové mrazničky 
Philco PF 1475 ENF a  Philco PF 186 ENF disponujú poho-
dlnými zásuvkami BigBox s  výškou 24,5  cm, takže do nich 
hravo uložíte aj objemnejšie potraviny. Funkcia SuperFreeze 
zamrazí potraviny čo najrýchlejšie, pri modeli PF1475ENF 
s objemom 155 l  je mraziaci výkon 8 kg za hodinu, model 
PF186ENF s objemom 194 l zvládne za rovnaký čas ešte o kilo 
viac. Oba modely umožňujú elektronickú reguláciu teploty 
pre presné udržiavanie požadovanej vnútornej teploty. Viac 
o týchto a ďalších modeloch na www.philco.sk

Uvažujete nad mrazničkou? Možno si 
teraz poviete: Načo mi je samostatná 
mraznička, keď mám chladničku 
s mrazničkou?

Zásobáreň v zásuvkách



www.cerstvehlavicky.sk

Hlasujte na cerstvehlavicky.sk a rozhodnite, ktoré základné školy získajú 
pravidelnú zásobu ovocia a zeleniny na nasledujúci školský rok.

Hlasovanie prebieha od 13. 5. do 23. 6. 2021.

Čerstvé ovocie a zelenina 
idú už tretíkrát do školy!
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Blíži sa leto, čas dovoleniek 
a oddychu. K teplému počasiu 
prirodzene patrí aktívny oddych 
a šport. Rozkvitnutá zeleň, hrejivé 
slnečné lúče, čerstvý vzduch 
a pohyb vzpruží celý organizmus. 
Podporí imunitu, aj dobrú náladu.

Ako si užiť  
letnú dovolenku
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Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

Prácu je dobré kompenzovať aktivitami, ktoré človeka 
nadchnú, naplnia a  pohltia. Aktivitami, ktoré ponú-
kajú regeneráciu. Nič lepšie pre svoje zdravie nemôže 

človek unavený z práce urobiť, než plnohodnotne relaxovať 
v prírode. Príroda a šport je nevyhnutnou súčasťou zdravého 
životného štýlu a  prevenciou pred mnohými civilizačnými 
chorobami. 

Vysoké pracovné tempo a vyčerpanosť zvyšuje riziko vzniku 
srdcových ochorení, duševných ochorení, chorôb tráviaceho 
systému a imunitného systému. Prácu je potrebné kompen-
zovať odpočinkom a  športovými aktivitami. Sedavý spôsob 
zamestnania a rýchly životný štýl si vyžaduje protipól. Šport 
pomáha ľuďom zvládať stres, stať sa silnejšími, odolnejšími 
a sebavedomejšími. Je dobrou investíciou do zdravia, aj vý-
zoru.

RELAx
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Je všeobecne známe, že pri športovaní 
dochádza v mozgu ku zvýšeniu hladiny 

takých látok, ktoré zlepšujú náladu. 
A dobrá správa je, že psychický efekt 

nadobudnutý aktívnym pohybom 
vydrží po celý deň. 
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Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

V súčasnej uponáhľanej dobe 
sa mnohí ľudia cítia vyčerpaní, 
frustrovaní a vystresovaní. Nie 
zriedka už ráno vstávajú z postele 
s pocitom, že si neoddýchli. 
Ako to zmeniť? Kvalitnou 
regeneráciou – športovaním, 
ideálne v prírode.
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Pohyb utužuje zdravie a zlepšuje 
kondíciu. Chôdza, beh, bicyklovanie, 

plávanie či člnkovanie zlepšuje činnosť 
mozgu, srdca a svalov, ale aj dýchacieho 

systému a ostatných orgánov. Šport 
vytvaruje postavu, prevetrá hlavu  

a zvýši tvorivý potenciál.

Vďaka pravidelnému pohybu 
má človek nielen výbornú 
ohybnosť a telesnú zdatnosť, 
ale cíti sa aj spokojnejší 
a vyrovnanejší. Nie náhodou sa 
hovorí, že v zdravom tele je aj 
zdravý duch. 

RELAx



41

Pohyb je prirodzenou životnou 
potrebou a jeho nedostatok 
má nepriaznivý vplyv na 
zdravie. Ak telo nie je aktívne, 
spomaľuje sa mu trávenie, 
často dochádza k nadváhe 
a k oslabeniu imunitného 
systému. Šport podporuje 
zdravie v každom smere.  

Akákoľvek športová činnosť ovplyvňuje dĺžku a kvalitu 
ľudského života. Pohyb stimuluje metabolizmus, 

kardiovaskulárny systém, krvný tlak a fungovanie orgánov. 
Pozitívne ovplyvňuje nielen zdravie, ale aj charakterové 

vlastnosti – disciplínu, pevnú vôľu a vytrvalosť. 
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Leto je to najvhodnejšie obdobie na to, 
aby si každý doprial relax a načerpal novú 
energiu. Pohyb v prírode je balzamom pre 
telo, aj psychiku. Skvelou možnosťou, ako 
spojiť príjemné s užitočným, je dovolenka 
spojená so športovaním.
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VESPA

Povedzte aj vy YES to FRESH s MENTOS 
a súťažte o skúter Vespa E125 alebo JBL 

slúchadlá. Každý týždeň losujeme nového 
majiteľa skútra Vespa a slúchadlá JBL 

môžu vyhrať traja šťastlivci dokonca každý 
deň! Kúpte si aj vy 2 produkty obľúbených 

žuvacích cukríkov alebo žuvačiek MENTOS 
a zaregistrujte sa 

na súťažnom webe. 
Šancu vyhrať máte 
do 4. 7. Osviežte si 

horúce letné dni 
a užite si skvelú 

jazdu či surfovanie 
na vlnách hudby! 

Podmienky súťaže 
pre SR a ČR nájdete 
na: www.mentos.sk

Vyhrajte skúter Vespa alebo 
JBL slúchadlá s MENTOS!

RELAx



Spoznajte malebné prostredie podhorských lúk, prelínajúce 
sa s hlbokými a tichými lesmi. Cesta naprieč nenáročným te-
rénom ponúka panenskú krásu Levočských vrchov, či dych 
berúci pohľad na panorámu Vysokých Tatier. Rázovité obce 
v kontraste pozostatkov histórie regiónu, popretkávané roz-
manitou faunou a flórou človeka nabádajú k túžbe po hľada-
ní zmyslu života.

Na Svätomariánskej púti, ak ju zdolávate s  otvoreným srd-
com, skutočne okúsite Božiu prítomnosť a spoznáte silu svo-
jej viery. Stíšte svoje srdce a dýchajte čaro pútnického miesta, 
ktorým Mariánska hora neďaleko Levoče určite je. Je to cesta 
plná zážitkov, radosti a poznania.

Svätomariánska púť („Svetlo z východu“) vyzdvihuje kultúrne, 
prírodné, historické, spoločenské a  duchovné hodnoty slo-
vanského národa vzťahujúce sa k  posolstvu a  mariánskym 
tradíciám. Viac sa dozviete na www.svatomarianskaput.sk.

Vydajte sa na cestu  
(seba)poznania po Svätomariánskej púti

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA

Liečebný dom Poľana – liečebný, relaxačný 
a hotelový komplex pod jednou strechou.

Pobyty pre každého:
 ■ Liečebné

 → Zdravý chrbát pre klientov VšZP
 → Liečebný pobyt po prekonaní COVID-19

 ■ Relaxačné
 → Mini Relax pobyt 
 → „Brusniansky“ detoxikačný pobyt

 ■ Krátkodobé
 → Víkendové pobyty

 ■ seniorské
 → Seniorské pobyty

Liečebný program je zameraný na:
 ◆ zlepšenie fyzickej a psychickej kondície
 ◆ posilnenie oslabených svalov
 ◆ zlepšenie dýchania
 ◆ regeneráciu organizmu
 ◆ podporu imunitného systému

DAJTE COVIDU DEFINITíVNE 
zBOHOM – LIEčEBNý POBYT PO 
PREKONANí COVID–19 HRADENý 
AJ CEz zDRAVOTNé POISťOVNE.

Vitajte vo svete pokoja a relaxácie.

Kúpele brusno – Je čas na 
znovuzrodenie tela i duše



Čím tmavšie tým lepšie
Sfarbenie šošoviek už na prvý pohľad napovie o kvalite slneč-
ných okuliarov. Zjednodušene môžeme povedať, že čím sú 
tmavšie tým sú lepšie. Veľmi svetlé šošovky totiž prepúšťajú 
80 až 100 % viditeľného svetla. Ide tak skôr o tónované šo-
šovky, ktoré veľmi oko nechránia a skôr len mechanicky za-
braňujú prenikaniu prachu do oka. Stredne tmavé filtre sú 
vhodné na bežné nosenie. Tam sa priepustnosť viditeľného 
svetla pohybuje na úrovni 18 až 43 %. Veľmi tmavé šošovky 
odporúčame profesionálom. Sú totiž vhodné do extrémnych 
podmienok so silnou slnečnou intenzitou. Sú určené naprí-
klad pre horolezcov. 

ochrana pred uV žiarením
Hlavnou funkciou slnečných okuliarov okrem dizajnového 
doplnku je ochrana pred UV žiarením. Je pravdou, že aj me-
nej kvalitné okuliare dokážu čiastočne zabrániť prenikaniu 
nebezpečného UV žiarenia do očí. Neznamená to, že sú aj 
bezpečné. Pri lacných slnečných okuliaroch zrenička oka zo-
stane rozšírená ako keby bola v tme. Širokou zreničkou po-
tom slnečné lúče ľahko prenikajú do vnútra oka kde môžu 
napáchať škodu. Ak hľadáte kvalitné slnečné okuliare, šošov-
ka by mala byť dostatočne hrubá so špeciálnou povrchovou 
úpravou tzv. antireflexu, ktorý zabraňuje spätnému odrazu 
slnečných lúčov do oka.

Farebné šošovky?
Slnečné okuliare sú najmä dizajnový kúsok. Môžete sa tak 
stretnúť s najrôznejšími farebnými šošovkami. Napríklad sivé 
verne reprodukujú farby. Žlté sú vhodné do šera, prítmia. Zvy-
šujú totiž kontrast. Modré zjemňujú slnečný svit nízkej inten-
zity. Nie sú však vhodné na šoférovanie. Čoraz obľúbenejšie sú 
aj zelené šošovky. Tie jemne menia spôsob vnímania farieb 
a  obmedzujú únavu očí. Je potrebné si však uvedomiť, že 
všetky farebné šošovky čiastočne skresľujú skutočné vníma-
nie farieb. Ak preferujete farebné šošovky, je vhodné voliť naj-
mä šedé a zelené odtiene, kde skreslenie farieb je minimálne.

polarizácia
Vodná hladina, rovný asfalt či sklenené výklady. Tam všade 
nás oslepujú odlesky, ktoré sú jednak nepríjemné a na druhej 
strane výrazne namáhajú naše oči. Pre elimináciu nechce-
ných odleskov si preto nezabudnite vybrať okuliare s polari-
začným filtrom. Ocenia to najmä šoféri či športovci.

www.alensa.sk

Slniečko páli čím ďalej viac a viac. Je tak najvyšší čas si vybrať 
kvalitné slnečné okuliare. Ako sa v širokej ponuke vyznať a vybrať 
si tie správne? Pripravili sme pre vás niekoľko praktických rád.

Ako si vybrať kvalitné slnečné okuliare?

„Mnohí výber slnečných okuliarov 
podceňujú. Pričom platí, že 

neuváženým výberom môžeme 
našim očiam viac uškodiť ako 
pomôcť. Preto je dobre si určiť 

kde ich budeme používať. 
Požiadavky na ich prevedenie 

sa totiž menia. Iné sú ak ide len 
o módny doplnok pri prechádzke 

v mestea iné požiadavky by 
mali spĺňať ak ich chcete nosiť 
počas celého leta pri športe či 
iných príležitostiach. Je dobré 
investovať do overenej značky 

ako je napríklad Crullé. Ide 
o spojenie kvalitných materiálov, 

kvalitnej povrchovej úpravy 
šošoviek a moderného dizajnu.“ 

Názor odborníka

Kristýna Štěbetáková
optometristka spoločnosti 
Alensa.sk, on-line predajca 

kontaktných šošoviek, 
dioptrických a slnečných 

okuliarov
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V letnom období tradične hýbu 
svetom módy prúžky a kvetinové 

vzory, ktoré ľahko vzbudia pozornosť. 
Jedná sa o najmódnejšie letné 

motívy a pokiaľ žiaden podobný 
kúsok v šatníku zatiaľ nemáte, ešte to 

môžete napraviť.

Letné outfity, 
ktoré letia

Kvetované a pruhované látky patria 
v odevnom priemysle k tým nadčasovým, 

ktoré zrejme nikdy nevyjdú z módy. 
Oblečenie s kvetmi a prúžkami dokáže na 

prvý pohľad zaujať a byť nesmierne sexi. 
So správne zvolenými doplnkami tieto 

outfity obvykle priťahujú pohľady a pôsobia 
naozaj trendy. Kto chce staviť na istotu, ten 

sa štýlovým kvetom a pruhom vo svojom 
šatníku nevyhýba. 
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Letné obdobie tradične so sebou prináša 
mnoho krásnych farieb a spolu s nimi vítame 
v šatníkoch aj kvetinové vzory, ktoré ženám 
dodajú svieži dievčenský vzhľad. Niektoré 
módne trendy sa cyklicky vracajú, iné 
dlhodobo pretrvávajú a práve kvety na šatách 
patria medzi túto nestarnúcu klasiku. 

Kvety na šatách pôsobia 
romanticky. Šaty s drobnými 

či veľkými kvetmi oplývajú 
ženskosťou. Sú nápadné, hýria 

farbami, prinášajú pozitívnu 
energiu. Sú obľúbenými kúskami 
v letných šatníkoch dievčat i žien. 

Majú v sebe šmrnc a navyše, sú 
skvelo kombinovateľné s rôznymi 

doplnkami.

Kvetinové vzory sú vo svete módy stále 
aktuálne a odevy s týmto krásnym motívom 
môžu mať mnohoraké podoby. Dokážu 
pôsobiť nežne, elegantne, extravagantne 
i športovo, preto sa v nich každá žena môže 
cítiť mladistvo a uvoľnene. 
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Letné odevy s prúžkami sú 
skvelým nástrojom na vyjadrenie 
štýlu – či sa nachádzajú na šatách 
v podobe tenších či hrubších 
pruhov, vertikálne či horizontálne. 
Vzdušnému outfitu dodajú 
jedinečný vzhľad a šmrnc.

Úzke či široké prúžky sú 
večné a pristanú každej 

žene - zvislé sa skvelo hodia 
aj na postavu plnších tvarov. 

Pôsobia trendovo a odľahčene, 
vždy sprostredkujú emóciu 

dobrej nálady. Sú jednoduché 
a vhodné na takmer každú 

príležitosť. 

MÓda



Prúžky v rôznych obmenách sa 
objavujú na letných odevoch 
pravidelne každú sezónu. Zaujmú 
v klasickej farebnej dvojkombinácii, 
aj vo viacerých farbách. V pestrosti 
prúžkov si módni návrhári žiadne 
medze nekladú - väčšina šiat, sukní 
a blúzok je veľmi slušivá.  
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pobyt zahŕňa: ubytovanie, plnú penziu, 
balíček procedúr, neobmedzený 
vstup do Wellness Spa v hoteli Ozón 
(bazény + sauny), neobmedzený 
vstup na letné kúpalisko počas 
mesiacov júl a august (len v prípade 
priaznivej epidemiologickej situácie), 
lahodný welcome drink v Lobby bare, 
parkovisko pri hoteli grátis...

www.hotelalexander.sk
054/4776001 - 6002

PrEžiTE LETO  
PLNé žiVOTa
pobyt v hoteli 
alexander už  
od 142 € / 2 noci



hruška
Jedna z  najčastejších typov postáv. Kvôli širším bokom je 
vhodné voliť plavky, ktorými upútate pozornosť na hornú po-
lovicu tela. Horný diel plaviek tak vyberajte vo výraznejších far-
bách a vzoroch. Môžu byť s volánikmi, riasením, kontrastom či 
inými detailmi. Naopak, spodný diel by mal byť menej výraz-
ný a fádnejší. Neodporúčame vám žiadne mašličky či pracky.

jablko
Plavky pre plnšiu postavu sú vždy problém. Neklesajte na 
duchu, aj tu vieme zakryť všetky nedokonalosti. Strih plaviek 
by mal šikovne skryť bruško. Dopomôcť tomu môžu menšie 
vzory či tmavšie farby. Podobne ako v prípade postavy hrušky 
je vhodné upriamiť pozornosť na dekolt a ramená.

obdĺžníková postava
Pri obdĺžnikovej postave je dôležité vytvarovať pás a dosiah-
nuť väčšiu štíhlosť. V  tomto prípade je vhodné voliť plavky 
s väčším výkrojom na bokoch, plavky so zvislými líniami ale-
bo s výraznejšími geometrickými vzormi.

presýpacie hodiny
Postavu v tvare presýpacích hodín môžete nájsť aj pod ozna-
čením postava 8 alebo x. Ak máte túto figúru, gratulujeme, 
máte vyhraté. Sú pre vás vhodné najrôznejšie typy plaviek. 
Takmer v každých budete vyzerať vynikajúco.

trojuholníková postava
Ak máte úzky pás a širšie ramená, nezúfajte. Aj na túto posta-
vu sa dajú vybrať bezchybné plavky. Stačí pridať bokom na-
príklad aj tým, že si nevyberiete príliš vykrojený strih spodné-
ho dielu plaviek. Pomôcť môžu aj zvislé línie v hornom diele 
a vodorovné línie v spodnej časti plaviek.

Nákup plaviek je neraz spojený s nekonečným skúšaním. Často totiž 
nesadnú tak, ako by sme chceli. Dôvodom je ich nesprávny strih. 
Pripravili sme pre vás prehľad strihov, aby vám padli naozaj dokonale.

Aké plavky na leto?

„Výber plaviek dnes už nemusí byť stresujúcou 
záležitosťou. Stačí si vybrať ten správny strih, 
ktorý padne práve vašej postave. Okrem toho 

je to výber správnej farebnej kombinácie 
a zaujímavých vzorov. Každému pasuje niečo 
iné, a tak určite oceníte, ak máte za rozumné 

ceny na výber zo širokej ponuky, v ktorej 
zaručene nájdete tie správne plavky.“

– Mária Padová, www.factcool.sk

Názor odborníka



Román od Kataríny Hybenovej je sviežim vetrom vo vodách súčasnej slovenskej literatúry. Pútavý 
príbeh Eleny z Bratislavy, ktorá v New Yorku vymení právnickú kariéru za písanie blogov o miestnej 
umeleckej komunite, zaujme témou aj štýlom rozprávania. Autorka čitateľov prevedie po brooklynskej 
štvrti Bushwick a zoznámi ich s česko-slovenskou imigrantskou komunitou, ktorá tu žije. 

Táto motivačná knižka od Johna Streleckeho je tak trochu 
fikciou a zároveň ukážkou toho, ako by to mohlo vyzerať v práci, 
kde by sa všetci cítili šťastne a naplnene. Len motivovaný človek 
môže podávať nie dobré, ale vynikajúce výsledky. Kniha ponúka 

zaujímavé rozprávanie Thomasa Derala, ktorý je výkonným 
riaditeľom viacerých úspešných spoločností, ktoré založil. Riadi ich v duchu inovatívnych myšlienok 

o poslaní a úlohe lídra. O svoje poznatky a životné skúsenosti sa po zistení zákernej choroby, ktorá 
sa neskončí dobre, delí so svojím nadšeným obdivovateľom Joeom. Ako líder považuje tisícky 

svojich zamestnancov za pútnikov na spoločnej ceste, ktorých úlohou je uvedomiť si zmysel 
svojej existencie v kombinácii s veľkou životnou päťkou. Veľká životná päťka je vlastne zoznam 

piatich želaní, piatich dôležitých vecí, ktoré chce každý z nás urobiť, uvidieť a zažiť, skôr než umrie. 
A Thomas svojim ľuďom pomáha si tieto sny plniť. Dôraz na veľkú životnú päťku je jedným zo 

základných pilierov firemnej kultúry. Thomas a jeho lídri sa pravidelne stretávajú so svojimi tímami, 
aby sa ubezpečili, že každý člen zastáva pozíciu korešpondujúcu s jeho päťkou. Ak to tak nie je, 

dotyčnému treba zmeniť náplň práce. Ľudia sú potom spokojní, motivovaní, a aj bez kontroly 
dosahujú skvelé výsledky, z ktorých profituje aj firma. Znie to ako fikcia? Skôr ako skvelý návod pre 

každú firmu. Motivačných kníh je na trhu veľmi veľa, no Veľká životná päťka určite zmení nielen 
pohľad na firmu, ale celý život nejednému manažérovi či personálnemu pracovníkovi.

Malé jablko

Veľká životná päťka

ZAUJíMAVOSTI
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Radi pečiete? Sladké, šťavnaté ovocie je ako 
stvorené na chutné domáce maškrty a navyše, 

ak máte deti, pečenie je skvelý spôsob, ako 
s nimi cez prázdniny tráviť voľný čas. Tu sú naše 

tipy na lahodné dobroty s ovocím.

Ovocné maškrty
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Náročnosť: jednoduchá príprava 
Čas prípravy: 40 minút 
Vystačí na: asi 12 porcií

Potrebujeme:
 ◆ 250 g hladkej múky 
 ◆ Na špičku noža Kypriaci prášok do pečiva Dr. Oetker 
 ◆ 75 g cukru 
 ◆ 1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker 
 ◆ štipka soli 
 ◆ 125 g zmäknutého masla 
 ◆ 1 vajce

Na náplň:
 ◆ 300 g čerstvých marhúľ
 ◆ 250 ml mlieka 
 ◆ 3 vajcia 
 ◆ 2 zarovnané PL hladkej múky 
 ◆ 1  balíček Premium Zlatého klasu s  prírodnou vanilkou 
Dr. Oetker 

 ◆ 250 ml smotany na šľahanie (33 %)
 ◆ 60 g masla
 ◆ 100 g cukru 

Ešte potrebujeme:
 ◆ tortová forma (Ø 26 cm)

Príprava:
1. Na prípravu cesta v  mise zmiešame múku s  kypriacim 

práškom, cukrom, vanilínovým cukrom a  soľou. Pridáme 
maslo a vajce a ručne vypracujeme dohladka. Cesto nane-
sieme na dno a okraje vymastenej tortovej formy.

2. Na prípravu náplne kúsky marhúľ rovnomerne nanesieme 
na cesto.

3. V 100 ml mlieka rozmiešame vajcia s múkou a Zlatým kla-
som. Zvyšné mlieko nalejeme do hrnca. Pridáme smotanu, 
maslo a cukor a privedieme do varu. Potom prilejeme pu-
dingovú zmes a povaríme ešte asi 1 minútu do zhustnu-
tia. Náplň nanesieme na marhule. Vložíme do predhriatej 
rúry a pečieme. Elektrická rúra: 170 °C a teplovzdušná rúra: 
150 °C. Doba pečenia: asi 60 minút.

Náročnosť: jednoduchá príprava 
Čas prípravy: 15 minút 
Vystačí na: 6 porcií

Potrebujeme:
 ◆ 500 g zmesi mrazeného lesného ovocia 
 ◆ 2 balíčky Vanilkového cukru Dr. Oetker 
 ◆ 2 zarovnaných PL cukru 
 ◆ 500 ml sirupu z lesnej zmesi 
 ◆ 1 balíček Želatíny na stuženie krémov Dr. Oetker 
 ◆ 1 balíček Zlatého Klasu Originál Dr. Oetker (40 g)

Na ozdobenie: 
 ◆ 200 ml smotany na šľahanie (33 %) 
 ◆ 200 g zmesi čerstvého lesného ovocia 
 ◆ Niekoľko lístkov mäty piepornej 

Ešte potrebujeme:
 ◆ 6 ks misiek 
 ◆ potravinársku fóliu

Príprava:
1. Na prípravu dezertu vložíme do kastrólika ovocie. Posype-

me ho vanilkovým cukrom a cukrom. Zalejeme 300 ml si-
rupu, zamiešame a necháme asi 15 minút odstáť. Želatínu 
necháme napučať podľa návodu na obale. Potom v 200 ml 
sirupu dôkladne vymiešame Zlatý klas. Ovocie privedieme 
do varu a vlejeme Zlatý klas a asi minútu povaríme. Odstaví-
me, pridáme želatínu a miešame, kým sa úplne nerozpustí.

2. Dezert nalejeme do misiek vyložených potravinárskou fó-
liou a necháme stuhnúť.

3. Potom dezert vyklopíme na tanierik, odoberieme fóliu 
a ozdobíme vyšľahanou šľahačkou, ovocím a lístkami mäty.

Marhuľový koláč s vanilkovou náplňou

Ovocná bomba

RECEPTY
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Náročnosť: jednoduchá príprava 
Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: 3 porcie

Potrebujeme na dezert:
 ◆ 400 ml kokosového mlieka (v konzerve)
 ◆ 30 g cukru
 ◆ 2 KL Vanilkovej pasty Bourbon Dr. Oetker
 ◆ 1 zarovnanú KL VEGA Gélu Dr. Oetker

Na želé: 
 ◆ 450 g čerstvých alebo
 ◆ rozmrazených jahôd
 ◆ 50 ml vody
 ◆ 30 g cukru
 ◆ 1 PL citrónovej šťavy
 ◆ 2 zarovnané KL VEGA Gélu Dr. Oetker

Na ozdobenie:
 ◆ 50 g čerstvých jahôd

Okrem toho potrebujeme:
 ◆ 3 poháre
 ◆ tyčový mixér

Príprava:
1. Na prípravu dezertu v  kastróliku zmiešame kokosové 

mlieko s cukrom a vanilkovou pastou. Do kokosovej zme-
si pridáme VEGA Gél. Za stáleho miešania privedieme do 
varu a asi 1 minútu povaríme. Potom odstavíme a polovi-
cu zmesi rozdelíme do pohárov. Odložíme do chladničky 
stuhnúť. Druhú polovicu necháme na miernom ohni, aby 
bola stále teplá a nezačala tuhnúť.

2. Na prípravu želé vložíme do kastrólika jahody s  vodou, 
cukrom a  citrónovou šťavou. Pomocou tyčového mixéra 
ich rozmixujeme. Pridáme VEGA Gél a za stáleho mieša-
nia povaríme asi 1 minútu. Potom polovicu želé nanesie-
me na vychladnutú kokosovú vrstvu a  dáme stuhnúť do 
chladničky. Na stuhnuté želé potom nanesieme zostávajú-
cu kokosovú zmes a opäť necháme stuhnúť v chladničke. 
Nakoniec nanesieme aj zvyšné želé.

3. Hotovú panna cottu pred podávaním dozdobíme čerstvý-
mi nakrájanými jahodami.

Panna cotta s jahodovým želé
TIP: Dezert môžeme 

dozdobiť aj toppingom 
alebo tekutým 

sladidlom.
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Náročnosť: jednoduchá príprava 
Čas prípravy: 40 minút
Vystačí na: asi 12 porcií

Potrebujeme na korpus:
 ◆ 300 g detských piškót

Na náplň:
 ◆ 2 balíčky Premium Puding Pravá Vanilka Dr. Oetker 
 ◆ 470 g broskyňového kompótu (hmotnosť po odkvapkaní) 
 ◆ 1 l mlieka 
 ◆ 70 g cukru 
 ◆ 1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker

Na ozdobenie:
 ◆ 1 balíček Malinovej náplne Dr. Oetker 
 ◆ 500 ml smotany na šľahanie (33 %)
 ◆ 250 g čerstvých malín

Okrem toho potrebujeme:
 ◆ tortovú formu (Ø 26 cm)
 ◆ elektrický ručný šľahač 
 ◆ potravinárska fólia 

Príprava:
1. Na prípravu náplne necháme kompót dôkladne odkvap-

kať na sitku.
2. Vo väčšom hrnci uvaríme z  pudingového prášku, mlieka 

a cukru puding, do ktorého na konci varenia primiešame 
vanilkovú pastu.

3. Tortovú formu vyložíme jednou vrstvou piškót. Na piškó-
ty nalejeme časť uvareného pudingu a nanesieme ďalšiu 
vrstvu piškót. Broskyne nakrájame na malé kúsky a navrs-
tvíme na piškóty. Postup opakujeme do spotrebovania 
surovín. Končíme vrstvou pudingu. Prikryjeme potravinár-
skou fóliou, zaťažíme plochým tanierom a odložíme asi na 
3 hodiny do chladničky stuhnúť, najlepšie však do druhé-
ho dňa.

4. Na ozdobenie vyšľaháme náplň so smotanou podľa ná-
vodu na obale. Náplň nanesieme na tortu a  dozdobíme 
ovocím.

Pudingová torta



SodaStream & Pepsi: Skvelá chuť, stačí pridať bublinky!
PS novými príchuťami od Pepsi prináša SodaStream do domácností chuť ikonických 
nápojov v praktickom balení. Perlivé, svieže a intenzívne - kultové nápoje od Pepsi si 
môžete odteraz urobiť za pár sekúnd doma vždy, keď na ne dostanete chuť. Stačí 
jednoducho nasýtiť ľadovo vychladenú vodu z kohútika, pridať niektorú z populárnych 
príchutí od Pepsi a perlivý nápoj je na svete – bez vláčenia fliaš. Príchute Pepsi, Pepsi 
Max, 7UP, 7UP Free, Mirinda a Mirinda Light. ponúkajú dokonalú chuť a svieži pôžitok 
pre každého, či už je to osviežujúci nápoj 7Up s limetkovou príchuťou alebo ľadovo 
vychladená Pepsi Max. V každej fľaške s objemom 440 ml je koncentrovaná maximálna 
chuť a pri odporúčanom pomere miešania tak z jedného balenia príchute pripravíte 
až 9 litrov nápoja. A to je ekvivalent balíka so šiestimi fľašami s objemom 1,5 litra. 
S príchuťami od Pepsi urobíte aj niečo dobré pre životné prostredie - ušetríte množstvo 
plastových fliaš, ktoré potom netreba znova recyklovať. Vďaka novým príchutiam od 
Pepsi, ktoré prináša SodaStream, budete mať poruke vždy zásobu čerstvých nápojov pre 
každú príležitosť. Vykúzlite tak perlivý nápoj pre ľubovoľný počet hostí, ktorý im s každým 
pohárom poskytne čisté osvieženie. www.sodastream.sk, FB/IG: SodaStream Slovensko

RECEPTY

Náročnosť: jednoduchá príprava 
Čas prípravy: 30 minút
Vystačí na: asi 5 pohárov 200 ml

Potrebujeme:
 ◆ 1 kg jahôd 
 ◆ 1 KL mletej škorice 
 ◆ 500 g kryštálového cukru 
 ◆ 0,5 balíčka Pektínu Dr. Oetker 
 ◆ 1 KL kyseliny citrónovej MAxI Dr. Oetker (80 g) 

Príprava:
1. Na prípravu džemu vložíme do hrnca ¾ jahôd a  rozmi-

xujeme ich tyčovým mixérom na pyré. Pridáme zvyšné 
jahody nakrájané na kúsky. Zmiešame ½ balíčka Pektínu 
Dr. Oetker (10 g) s 2 polievkovými lyžicami cukru a pridáme 
k jahodovej zmesi. Zmes za stáleho miešania privedieme 
do varu a asi 1 minútu dôkladne povaríme.

2. Pridáme zbytok cukru a škoricu a privedieme opäť do varu. 
Za stáleho miešania zmes dôkladne povaríme 5 minút.

3. Džem odstavíme a pridáme kyselinu citrónovú.
4. Urobíme skúšku tuhnutia. Na tanierik kvapneme 1-2  ly-

žičky práve uvareného džemu. Ak je po vychladnutí málo 
tuhý, vmiešame do džemu ešte 1 zarovnanú lyžičku Kyseli-
ny citrónovej Dr. Oetker, krátko povaríme a skúšku zopaku-
jeme.

5. Odoberieme prípadnú penu a  plníme do pripravených 
pohárov až po okraj. Poháre dôkladne uzavrieme, obráti-
me hore dnom a asi 5 minút necháme stáť na viečku.

Jahodový džem 
s kúskami ovocia



Preneste sa s Kinder Joy do Jurského sveta a za-
žite fantastické chvíle s dinosaurami! V  limito-
vanej edícii je desať figúrok dinosaurov, nechý-
ba filmovo preslávený predátor tyranosaurus 
a  dobrácky obor brachiosaurus. Okrem nich 
na vás čaká 14 hračiek v dinosaurom štýle, od 

projektora cez spinner až po jednoduchý zosil-
ňovač zvuku v tvare jašterej hlavy. V balení ob-
javíte aj QR kód. Po naskenovaní telefónom vás 
jednoducho prenesie do aplikácie Jurský svet, 
bez toho aby ste museli do svojho zariadenia 
čokoľvek sťahovať.

Tradičná a obľúbená slovenská značka HUBERT, prináša na letné 
obdobie nový, moderný sekt Hubert Ice Club. Toto „Slovenské 

šampanské“ v Ice verzii už na prvý pohľad vzbudí pozornosť ľadovo 
bielym, elegantným dizajnom. Má iskrivú zlatistú farbu. Sviežu 

ale zároveň plnú, jemne korenistú chuť zvýraznenú dlhotrvajúcim 
perlením a vo vôni je cítiť decentný muškátový charakter 

s nádychom zrelého ananásu. Tento moderný sekt je ideálnym 
osviežením v horúcich letných dňoch v kombinácii s kockami ľadu 

a lístkom mäty. www.hubetsekt.sk

Perlivé vína získavajú čoraz viac na obľube 
aj na Slovensku. Jedna z najznámejších 
značiek slovenských vín VITIS preto 
prichádza s perlivou novinkou. Obľúbené 
odrody vína Múller Thurgau a Frankovka 
modrá rosé si budú môcť zákazníci 
vychutnať už aj v perlivej verzii Frizzante 
pod značkou Vitis Galéria. Jemné 
osviežujúce perlenie vyzdvihuje príjemnú 
ovocnosť ako v chuti, tak aj v bukete 
týchto mimoriadne obľúbených odrôd. 
www.vitis.sk

Dobrodružstvo s dinosaurami 
v novej edícii Kinder Joy

Ľadové osvieženie

Vychutnaj si perlivé stretnutia

Tradičná značka slovenského brandy, ktorá má za sebou viac ako 50 rokov 
skúseností rozšírila svoju ponuku. Aby bola rodina brandy ešte pestrejšia,  
odborníci sa podujali na výrobu nového – Karpatské brandy Špeciál V.S.  
Táto skratka znamená „Very Special“.

„V.S. nechávame v dubových sudoch aspoň tri roky, čím 
umožníme vínnemu destilátu jemné prepojenie s drevom 
a umocníme vôňu vanilky a hrozienok. Nápoj si zároveň 
zachováva svoju charakteristickú decentnú sviežosť 
a vyváženú chuť pravého slovenského brandy,“ vraví Peter 
Ďuriš, Master Blender Karpatského brandy.Dlhodobí 
milovníci, ale aj začiatočníci majú vďaka najnovšiemu 
prírastku opäť viac príležitostí vychutnávať si unikátne 
vlastnosti slovenského brandy. Viac informácií a inšpirácií 
nájdete na www.karpatskebrandy.sk

Slovenská legenda rozširuje ponuku
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Potreba spojenia človeka s prírodou 
pretrváva veky a utlmiť ju nedokázali ani 
tie najmodernejšie výdobytky civilizácie. 
Bez kontaktu s prírodou by sa človek cítil 

ako sirota – smutný a opustený. 

Jednoduchý recept  
na skrášlenie príbytku 

DOMÁCNOSť
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Kvety vnášajú do obydlia farbu, vôňu, krásu a  vitalitu. 
V  interiéri vytvárajú príjemnú atmosféru, sú tiež skve-
lým dizajnovým doplnkom. Do domácnosti vnášajú 

nielen pocit útulnosti, ale čistia v nej aj ovzdušie. Dokážu lik-
vidovať formaldehyd a benzén, ktoré sa do priestoru uvoľňujú 
zo stavebných materiálov, z náterov a nábytku.

Rastliny pestované v  kvetináčoch je dobré vysádzať do ze-
miny kúpenej v špecializovanom obchode, ktorá je zbavená 
choroboplodných zárodkov. Na pestovanie kvetov v domác-
nosti sú ideálne porézne nádoby. Medzi najkrajšie kvitnúce 
izbové rastliny patria orchidey, gerbery, cyklámeny, fialky a tu-
lipány, ktoré sú často vyhľadávané nielen pre krásne kvety, ale 
aj pôsobivé listy.

DOMÁCNOSť



Orchidea je neodmysliteľnou 
súčasťou okenných parapetov našich 
domovov. Keď sa jej na východnom 
či západnom okne darí, dokáže 
rozkvitnúť aj viackrát do roka. Táto 
nežná kvitnúca izbová rastlina miluje 
vysokú vlhkosť vzduchu, no v lete 
priame slnečné lúče rada nemá 
a stonke je dobré dopriať oporu. 

Izbové gerbery sú síce rastliny 
krátkodobejšieho charakteru, no 
patria k najúčinnejším čističom 

vzduchu v interiéri. Gerbery 
v kvetináčoch môžu mať rôzne 
farby - bielu, oranžovú, ružovú, 

červenú či žltú. Pokiaľ majú 
pravidelnú zálievku a sú správne 

hnojené, svojich majiteľov dokážu 
odmeniť bohatým kvitnutím. 
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Tulipány oddávna patria 
k obľúbeným izbovým rastlinám 
a aktuálne je o ich pestovanie 
v interiéri stále väčší záujem. Kvety 
aj listy tulipánov sú skutočne 
nádherné - pohľad na celé 
kvitnúce trsy je zážitok. A viete, 
že najlepší čas na ich výsadbu do 
kvetináčov je na začiatku jesene?

Krehké cyklámeny najkrajšie 
kvitnú v interiéri na svetlom 
mieste. Kvety aj listy majú krásnu 
textúru. Tieto trvalky si však 
vyžadujú chladnejšiu miestnosť, 
zalievanie do misky a pravidelné 
hnojenie. Najčastejšie sú ružové, 
červené a biele, no bez ohľadu 
na farbu či druh, všetky rovnako 
sladko rozvoniavajú. 
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Fialky patria medzi nenáročné 
izbové rastliny, ktoré dokážu 

kvitnúť po celý rok. Vyžadujú si len 
stanovisko s nepriamym slnkom, 

teplo a zálievku do misky. Ľahko sa 
rozmnožujú pomocou odrezkov, 
ktoré stačí zapichnúť do vlhkého 

substrátu. Fialky kúpite rôznych 
druhov, tvarov a veľkostí. 
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V domácnosti sa vzduch len tak hemží vírusmi, baktériami, 
prachom, roztočmi, peľom a inými alergénmi ohrozujúcimi 
zdravie. Svoje o tom vedia hlavne alergici, strach z mini 
nepriateľov vo vzduchu má však dnes asi každý. Vzduch u vás 
doma bezpečne vyčistí prenosná čistička vzduchu s ionizátorom 
Orava Aeris+, ktorá s až 99 % účinnosťou likviduje vo vzduchu 
baktérie, vírusy, plesne, roztoče, prach aj peľ vďaka extra účinnej 
4-stupňovej filtrácii. Pomocou ventilátora s 3 rýchlosťami nasáva 
vzduch z miestnosti a zachytí takmer všetko, čo lieta vo vzduchu 
a škodí zdraviu. Má zabudovaný PP predfilter na stopnutie 
veľkých častíc vrátane vlasov a zvieracích chlpov, karbónový 
filter s aktívnym uhlíkom na pohltenie pachov a plynov, HEPA 
filter a ionizátor. Vďaka indikátoru kvality ovzdušia priebežne 
vyhodnocuje kvalitu vzduchu a o stave informuje tromi farbami 
na dotykovom ovládacom paneli. Tri režimy prevádzky, indikátor 
výmeny filtra, manuálne aj diaľkové ovládanie charakterizujú túto 
extra tichú pomocníčku s čistiacim výkonom 220 m3/h, vhodnú 
do miestností s rozlohou do 35 m2. OC: 179 €. www.orava.eu

Bezpečnosť svojho domu, bytu či chaty dnes viete ovládať na diaľku. Stačí vám 
k  tomu rodinný alarm JABLOTRON 100+. Pomocou svojej mobilnej aplikácie 
MyJABLOTRON zapínate alebo vypínate ochranu svojich strážených objektov, 
okamžite viete, ak zabudnete zatvoriť okno, uniká vám voda či plyn. Súčasťou 
mobilnej aplikácie MyJABLOTRON sú PUSH notifikácie. Tie sa zobrazia na vašom 
mobilnom telefóne, hneď ako nastane kritická situácia. Budete tak okamžite ve-
dieť o každom poplachu, poruche či poklese teploty. Vzápätí si môžete prezrieť 
a zistiť príčinu poplachu. Ide o najrýchlejšiu možnosť zasiahnuť a ochrániť to naj-
cennejšie, čo máte. Komplexné smart riešenie vašej bezpečnosti sa skrýva vo va-
šom mobile. Máte tak istotu, že je všetko v poriadku. O všetko ostatné sa postará 
JABLOTRON 100+.

www.jablotron.sk

Patogény, alergény? U nás čistý vzduch!

JABLOTRON 100+: smart 
riešenie vašej bezpečnosti
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Vábia vás grilované jedlá? Grilovanie je viac, než len 
bežné varenie. Je to vášeň, vďaka ktorej vznikajú 

pokrmy špecifických vôní a chutí. Akým grilovaným 
delikatesám dávate prednosť vy?

Gurmánske zážitky, 
ktoré patria k letu 
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Keď sa vo vzduchu vznáša aróma grilovaného mäsa 
a zeleniny, všetkým vôkol sa zbiehajú slinky na voňa-
vé jedlo pripravené na grile. Ak však chcete, aby bol 

grilovaný pokrm skutočne chutný a  šťavnatý, nepodceňte 
kvalitu mäsa, výber ingrediencií a marinovanie. Vďaka dob-
rej marináde sa z grilovaného jedla stáva pravý gurmánsky 
zážitok.

Z bravčového mäsa sa dobre griluje krkovička, ale aj pliecko 
či rebrá, pretože sú šťavnaté a z hovädziny je na grilovanie 
skvelá roštenka. Z hydiny sú populárne najmä krídelká, no aj 
stehná a prsia. A obzvlášť obľúbeným pokrmom sú pre mno-
hých gurmánov tiež grilované ryby. Pri príprave mäsa však 
nepodceňte význam marinovania a pred tepelnou úpravou 
ho celé ponorte do marinády. Kotlety a tuhšie mäso v nej po-
nechajte viac hodín - ideálne cez noc, v uzavretej nádobe, 
v chladničke. Pokiaľ mäsko nakrájate na rovnako veľké kúsky, 
marináda do neho vsiakne rovnomerne.
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K mäsitým pokrmom sa úžasne hodí 
grilovaná zelenina. Pri jej výbere sa žiadne 
medze fantázii nekladú - cuketa, špargľa, 

baklažán, paprika, paradajka a mnoho 
ďalších šťavnatých plodov láka svojou 

skvelou chuťou. A za povšimnutie stojí aj 
grilovaná kukurica, zemiaky či šampiňóny. 

Aj grilované syry chutia úžasne.  
Či sa rozhodnete pre tofu, oštiepok,  
hermelín, alebo iný druh, svoju voľbu 
určite neoľutujete. A perfektnou bodkou 
na záver každého menu je ovocie – 
grilované jahody, banány, hrušky, jablká 
či ananás patria medzi najobľúbenejšie 
dezerty. Milujú ich malí, aj veľkí gurmáni. 
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Aby grilovanie bolo úspešné, dbajte nielen 
na výber mäsa, ale aj na výber ostatných 
ingrediencií. Mäsité pokrmy je dobré dochutiť 
koreninami a čerstvými bylinkami. Skvelý 
šmrnc jedlám dodá rozmarín, koriander, 
estragón, majorán či oregano, ktoré navyše 
podporia aj dobré trávenie. 

Grilovačka bez driny – na záhrade aj v kuchyni!
Prepečený steak, grilované zeleninové dobroty, poriadnu porciu rýb a mäsa, či 

klobásky na grile si môžete dopriať bez ohľadu na vrtkavé počasie v exteriéri, 
ak sa grilmajstrom u vás doma stane elektrický gril Orava EG-1900. Nedymí 
sa z neho, nepotrebujete naň žiadne extra palivo a v prípade náhlej zmeny 

počasia bez problémov dogrilujete rozvoniavajúce dobroty aj uprostred 
kuchyne. Grilovačku si tak môžete užívať 365 dní v roku. Je praktickou 
kombináciou kontaktného grilu a grilovacej dosky - obe časti fungujú 

nezávisle a naraz si na nich môžete nastaviť rôznu teplotu grilovania až do 
210 °C podľa toho, na čo máte práve chuť. Zatiaľ čo jednu časť „vypečiete“ 

na maximum, aby ste ugrilovali steaky, na druhej časti sa vám pri nižšej 
teplote môže grilovať zelenina či ryby. V zaklopenom stave vám gril poslúži 

aj na zapekanie panini, bruschetty či 
toastov k zeleninovým šalátom. Ľahko 

sa obsluhuje aj prenáša, takže si ho 
nezabudnite pribaliť aj pre varenie 

na dovolenke. Môže byť váš za 
79 €. www.orava.eu 

 ◇ kvalitné mäso
 ◇ čerstvosť surovín
 ◇ príprava marinády
 ◇ výber ingrediencií
 ◇ dĺžka grilovania

Čo je základ 
úspešného 

grilovania?  
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Medzi základné 
ingrediencie do marinády 

na mäso z hydiny a rýb 
patrí olivový olej, biele 
víno, jemne nasekané 

bylinky, cibuľa, cesnak, 
soľ a koreniny podľa 

chuti. Na bravčové mäso 
je to olivový olej, maslo, 

citrónová šťava, soľ, mleté 
čierne korenie a mnohé 

druhy byliniek – rozmarín, 
tymian, šalvia a iné.

Či sa rozhodnete grilovať 
mäso rybie, kuracie, bravčové, 

hovädzie alebo jahňacie, pri 
kúpe nepodceňte jeho kvalitu 

a čerstvosť. Zrelosť - krehkosť 
mäsa je pri balených druhoch 

uvedená na etikete. Možno 
ju však vylepšiť niekoľkými 

kvapkami citrónovej či 
ananásovej šťavy. 
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Každá správna záhrada, terasa, balkón má miesto, kde sa dá 
posedieť a zrelaxovať či už osamote s dobrou knihou alebo 
v spoločnosti rodiny a priateľov. Príjemný pocit ešte umoc-
ní estetické prevedenie nábytku, použitého na tieto účely.  
záhradný a balkónový nábytok Fieldmann spĺňa všetky po-
žiadavky, ktoré na tento typ nábytku máte: je pohodlný, dob-
re vyzerá a s jeho údržbou nebudete mať veľa práce. Okrem 
toho sa vyznačuje ľahkou a  pritom odolnou konštrukciou, 
takže manipuláciu s ním zvládnu aj krehké dámy.

extra pohodlné
Svojim elegantným a súčasne univerzálnym dizajnom je zá-
hradný a balkónový nábytok Fieldmann vhodným doplnkom 
moderných aj klasických záhrad, terás a balkónov. Pre per-
fektne zladený celok a ešte pohodlnejšie sedenie ho doplňte 
špeciálnymi poťahmi šitými presne na mieru ležadiel, kresiel 
a stoličiek Fieldmann. Z množstva farebných prevedení si ur-
čite vyberiete tú správnu farbu, ladiacu s vašim exteriérom.

Vysoká odolnosť, ľahká údržba
Pohodlné kreslá, stolíky a ležadlá z umelého ratanu sú na po-
užitie vonku mimoriadne vhodné. Záhradný nábytok z toh-
to materiálu je stálofarebný a  odolný voči poveternostným 
vplyvom, preto na slnku nevybledne a v daždi sa nerozmočí. 
Odolný je aj nábytok z akáciového dreva, takže bez problé-
mov odoláva aj nepriaznivému počasiu.

Preto je údržba záhradného nábytku Fieldmann absolútne 
jednoduchá – v  lete vám postačí len voda z  hadice, pred 
sezónou, po nej a v prípade väčšieho znečistenia stačí ná-
bytok umyť jemne saponátovou vodou. Rovnako je to aj pri 
kvalitne impregnovaných poťahoch zo 100 % polyesteru. 
Sú odolné voči vode, ktorá po nich jednoducho stečie a tak 
si hneď po letnej búrke môžete sadnúť von a dýchať čistý 
vzduch. 

www.fieldmann.sk

Aké je úžasné začať deň raňajkami na čerstvom vzduchu a skončiť 
ho vyčistením si hlavy pri počúvaní spevu vtákov, odprevádzajúcich 
zapadajúce slnko! Stačí vyjsť do záhrady, na terasu či balkón 
a pohodlne sa usadiť.

Pre vaše pohodlie na čerstvom vzduchu 
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JEDNOTKA
 v čerstvosti

Pretože to, čo u nás vidíte, aj dostanete. 
Najčerstvejšie potaviny* za ceny, 
ktoré si môže dovoliť každý.
Pr fotení tohto jablka neboli použité žiadne flte ani špeciálne a foodstylingové efekty.

* 2muse KPIs Monitorng značiek na slovenskom thu, reprezentatívny online preskum na atbút 
„Má čerstvejšie potaviny než iné predajne“ na vzorke 1 600 respondentov. Reprezentatívna vzorka   
populácie vo veku 15 – 70 rokov, reprezentatívnosť z hľadiska pohlavia, veku, regiónu a veľkost sdla.


