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V sychravých dňoch sa kašeľ a nachladnutie vyhne len 
málokomu. Pripravte sa a vyskúšajte zaručený tradičný 
prípravok, zdravotnícku pomôcku PSIE SADLO Medical 
Dr. Weiss - bylinnú masť, vyrobenú podľa originálnej 
receptúry legendárneho švajčiarskeho liečiteľa. Konzistencia 
masti s extraktmi z 10 liečivých bylín je na báze včelieho 
vosku, ktorá verne kopíruje funkciu a účinok pôvodného 
živočíšneho sadla. Eukalyptová silica rozpúšťa tuhé 
hlieny a uvoľňuje upchatý nos, Tymianová silica uľahčuje 
vykašliavanie usadeného hlienu z dýchacích ciest a uľahčuje 
dýchanie. Masť vytvára špeciálny ochranný film, ktorý zvyšuje 
prekrvenie pokožky a udržiava ju hydratovanú. Psie sadlo sa 
tradične natiera na hruď a chrbát, ale možná je aj aplikácia 
do oblasti spánkov. Viac na www.drweiss.sk

Podráždenosť, nepokoj, nervozita, návaly tepla, potenie 
či nárast hmotnosti. To všetko môže prejsť v pohode. 
Pomôže vám prípravok Elli MenoOsteo FORTE, ktorý 
ponúka komplex dôležitých látok pre ženy v menopauze, 
aj po nej. Vďaka extraktu z ďateliny lúčnej, ktorý pomáha 
udržať pokojný prechod. Extrakt zo šišiek chmeľu 
obyčajného zase napomáha ženám vyrovnať sa s návalmi 
či s podráždenosťou. Prípravok navyše obsahuje aj vitamíny 
D3, K2 a tiež vápnik, ktorý je potrebný pre zdravie kostí. 
www.elliMenoOsteo.sk

Thermolka EXTRA 150 ml - hrejivé konopné mazanie na svaly 
a kĺby znamená okamžitú úľavu pri akútnych aj chronických 

bolestiach kĺbov a svalov. Vďaka hrejivému efektu je vynikajúcim 
pomocníkom pri dlhodobých problémoch s natiahnutým 

chrbtom, pri intenzívnej svalovej únave, stuhnutých kĺboch 
a tiež pri problémoch so studenými končatinami. Účinné 

zloženie novej Thermolky EXTRA má teraz o 10 % konopného 
extraktu viac, preto poskytuje aj výrazne silnejší účinok. Okrem 
toho v jej zložení nájdete jedľu sibírsku, vanilku a kapsaicínový 

extrakt, ktorý zabezpečuje zvýšenie hojivého účinku až na 
12 hodín. Viac informácií: www.CannadermSK.sk

Bylinná masť na priedušky

Riešenie problémov s menopauzou

Okamžitá úľava

REDAKČNé TIPy
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Veľkonočné zvyky a tradície
 
Po dlhej zime sa väčšina z nás teší na čas, keď sa do našich 
príbytkov začnú vkrádať prvé slnečné lúče. Keď cez otvorené okná 
začne prenikať do našich domovov štebot vtákov, vôňa kvitnúcej 
zelene a čerstvo pokosenej trávy. A v tejto typicky jarnej nálade sa 
každoročne pripravujeme aj na Veľkú noc.     

K veľkonočným sviatkom patrí viacero symbolov – malé kuriatka 
a zajačiky, maľované kraslice, korbáče, bahniatka a veľa iných. 
Tiež ľudové zvyky a tradície, ktoré sa v mnohých oblastiach 
Slovenska uchovali dodnes. V niektorých regiónoch mládenci na 
Zelený štvrtok vyberajú z mraveniska mravce a sypú ich do pitvora, 
aby priniesli do domu bohatstvo. Na Veľký piatok si ženy dávajú 
strihať vlasy a na Bielu sobotu sa umývajú v potoku, aby boli po 
celý rok zdravé a pekné. A záver sviatkov tradične patrí oblievačke 
a šibačke, bez ktorých sa zrejme nezaobíde ani tohtoročný 
Veľkonočný pondelok. Milí čitatelia, za všetkých tvorcov Harmónie 
vám prajem krásne sviatky, bohaté na rodinné stretnutia a pekné 
zážitky. Príjemné jarné dni!

ANDREA ROZBOROVÁ, šéfredaktorka
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Sviatočná nálada
Ak práve rozmýšľate nad tým, čím vyzdobiť na 

Veľkú noc svoju domácnosť, dobrým tipom 
sú dekorácie z porcelánu, ktoré vyčaria skvelú 

atmosféru. Veselú šibačku a oblievačku!
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Petra Humeňanská si priazeň verejnosti získala 
ešte v roku 2005, kedy sa zúčastnila prestížnej 
súťaže Slovensko hľadá Superstar. Sympatickú 
speváčku a herečku aktuálne čaká krásne životné 
obdobie, obdobie materstva. Zaujímalo nás, ako 
sa Petra na túto životnú zmenu pripravuje.  

Práca, relax a 
domov očami Petry 
humeňanskej 

ROZHOVOR
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Po ukončení konzervatória Petra vyštudovala VŠMU, od-
bor muzikálové herectvo. Jej priaznivci ju mohli vidieť 
v  mnohých divadelných rolách v  Slovenskom národ-

nom divadle, v  Radošinskom naivnom divadle a  v  Divadle 
komédie. Svoj herecký a spevácky talent uplatnila aj v mu-
zikáloch v divadle Elledanse, GUnaGU a na Malej scéne. Mi-
nulý rok vydala svoj prvý autorský album s názvom Tancujem 
bosá, ktorý sa teší pozitívnym ohlasom.

Ako vnímate obdobie tehotenstva?
Práve prežívam krásne obdobie, po ktorom som veľmi túžila. 
Cesta k bábätku ma naučila trpezlivosti, uvoľneniu, pokore 

a  starostlivosti o  svoje telo, myseľ a  ducha. Spomalila som, 
denne som v  prírode a  venujem sa joge. Rada relaxujem 
v bylinkovom kúpeli a občas si doprajem kvalitnú horkú čo-
koládu. Čítam knihy, ktoré budúce mamičky pripravujú na 
pôrod. Je pre mňa dôležité, aby som sa s dieťatkom, ktoré 
pomaly prichádza na svet, cítila príjemne. Často mu spie-
vam, čo robí dobre jemu, aj mne. Každý moment svojho te-
hotenstva si užívam plnými dúškami.

Čo pre vás znamená teplo domova?
Na svoj domov sa s  mojim manželom pozeráme ako na 
niečo, čo spolu vytvárame. Od nábytku, cez farebnosť, až 
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po útulnosť. Naša domácnosť predstavuje našu vzájomnú 
komunikáciu a čas, ktorý spolu trávime. Každý deň je u nás 
zapálená sviečka. Svetlo a teplo nám dodáva pocit pohody 
a pohodlia. Teplo si vychutnávam aj pri krbe, kde hrávam na 
ukulele alebo na gitare. Hudba a spev sú mojou každoden-
nou súčasťou. Vyrastala som v hudobníckej rodine a  tento, 
pre mňa vzácny zvyk, som preniesla aj do mojej súčasnej ro-
diny. Dokonca aj môj manžel, ktorý k hudbe nebol vedený, si 
pri mne našiel cestu k perkusiam. Melódie dodávajú nášmu 
domovu jedinečnú iskru.

Čím ste sa inšpirovali pri zariaďovaní?
Páči sa mi viacero štýlov a  jeden z  mojich obľúbených je 
provensálsky. Pre mňa je veľmi dôležité, aby náš domov bol 

útulný a každý, kto ku nám príde, aby sa u nás cítil ako doma. 
Nie je nad to, cítiť sa vo svojej domácnosti príjemne. Hneď 
sa človeku lepšie varí, pečie, tvorí a  žije. Mám rada zemité 
farby a drevené doplnky, ktoré vytvárajú pocit tepla. Z môjho 
pohľadu je správne kombinovanie farieb dôležité, aby inte-
riér pôsobil vkusne, príjemne a útulne. S manželom volíme 
jednoduchosť, s citom pre estetiku.

Kde sa doma cítite najlepšie?
Mám rada väčšie priestory, preto sa mi páči kuchyňa spojená 
s obývačkou, kde trávim najviac času. Pri varení, stolovaní, aj 
vo voľnom čase. V obľúbenom kresle rada čítam a popíjam 
čaj. Mám rada čaje z čerstvých byliniek, ktoré zbieram počas 
sezóny a následne suším, aby sme si bylinkový čaj mohli do-



14

priať aj v chladnom období roka. Televízor síce doma nemá-
me, ale občas si pozriem na internete romantické komédie 
alebo zaujímavý seriál.

V čom sa s manželom dopĺňate?
S manželom sme dobrý tím. V kuchyni sme špecialisti každý 
na niečo iné. Ja rada kombinujem akúkoľvek zeleninu do ša-
látov a vymýšľam rôzne druhy polievok. Zaujímam sa o bylin-
ky, ktoré aj pestujem. Manžel varí úžasné rizotá na akékoľvek 
spôsoby. Dbáme o to, aby sme jedli zdravé jedlá, ktoré dobre 
vyzerajú aj na tanieri. A takto sa dopĺňame aj na koncertoch. 
Ja spievam a hrám na ukulele, gitare, klavíry a manžel hrá na 
jambe. Na moje narodeniny sme krstili môj prvý slovenský 

autorský album Tancujem bosá a následne sme v komornej-
šom prevedení absolvovali šnúru koncertov po celom Sloven-
sku. A práve v  tom čase, keď som bola uvoľnená a šťastná, 
som aj otehotnela.

Čo vás najviac baví na vašej práci?
Na mojej práci je úžasné, že robím to, čo mám rada - čo ma 
napĺňa a nabíja energiou. V spolupráci s dobrými hudobník-
mi, ktorí sú zároveň moji priatelia, je zážitok pracovať. Vždy 
keď spievam alebo tvorím, cítim kreatívnu energiu a chcem 
sa o ňu podeliť aj s ostatnými. Pri spievaní rada improvizujem. 
Niekedy sa stane, že priamo na koncerte vložím do piesne 
niečo úplne nové a rada zapájam do spievania aj publikum.
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* Do hodnoty nákupu sa nezapočítava hodnota zakúpených darčekových poukážok, tabakových výrobkov, 
počiatočnej mliečnej výživy, vratných obalov a produktov mimoriadne zlacnených, ktoré sú osobitnou zľavou 
označené v predajni (napr. produkty s končiacim sa dátumom minimálnej trvanlivosti).

Akcia platí od 10. 3. 2022 do 18. 5. 2022 
alebo do vyčerpania zásob.
Viac informácií nájdete na kaufl and.sk/zahradka

Získajte aj pestovateľskú 
brožúru a skvelý kvetináč.

Za každých 30 €* nákupu
môžete získať balíček 

na pestovanie rastlinky 
alebo si ho môžete kúpiť 

za 0,50 €.

Za každých 30 €* nákupuZa každých 30 €* nákupu

Zbierajte rastlinky a nechajte deti,
aby si vypestovali svoju malú záhradku

Zbierajte rastlinky a nechajte deti,Zbierajte rastlinky a nechajte deti,

NECH Z NICH VYRASTIE
TO NAJLEPŠIE!



Zloženie materského mlieka sa mení podľa toho, 
v akom gestačnom týždni sa dieťa narodilo a v akom 
popôrodnom období sa žena práve nachádza. Zlože-

nie mlieka sa počas dojčenia mení. Prečo je to tak? Jednotli-
vé popôrodné obdobia predstavujú z hľadiska matky a die-
ťaťa rôzne nároky v rámci rastu a obrany organizmu. A keďže 
sa jedná o hormonálnu záležitosť, tvorba materského mlieka 
je úzko spätá aj s ostatnými fyziologickými funkciami ženy, 

ZDRAVIE

Katarína Legrand
pediatrička
info@vasaokidoki.sk  
www.vasaokidoki.sk
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Materské mlieko je téma, o ktorej sa 
v poslednom čase diskutuje oveľa viac, 

než tomu bolo v osemdesiatych či 
deväťdesiatych rokoch. Dojčenie si určite 

našu pozornosť zaslúži, veď materské 
mlieko je najvhodnejším druhom výživy, 
ktorú dieťa v prvých mesiacoch svojho 

života môže dostávať.

Zázrak nazývaný 
materské mlieko   



ktoré na zloženie mlieka vplývajú. Ľudia sa prirodzene od 
seba odlišujú, preto aj zloženie materského mlieka je u kaž-
dej matky odlišné.

Zloženie materského mlieka
Materské mlieko je predmetom mnohých vedeckých výsku-
mov. Čím hlbšie sa zloženie a  funkcie materského mlieka 
skúmajú, tým udivujúcejšie sú niektoré výsledky. Sú však ur-

čité fakty, ktoré sú už pomerne dobre známe a zadefinované. 
Väčšinovú zložku materského mlieka predstavuje voda, cca 
87-88 %. Ďalšou zložkou sú uhľohydráty - cukry, ktoré tvoria 
7 % materského mlieka a z nich až 4 % sú oligosacharidy. 
Druhou najzastúpenejšou zložkou v  materskom mlieku sú 
tuky - 3,8 %. Z tohto objemu tvoria 1 % proteíny. Mlieko ob-
sahuje aj minerály, vitamíny, hormóny, enzýmy a ďalšie bio-
aktívne látky - živé bunky, imunoglobulíny, cytokíny, mucíny 
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a rastové faktory. Z energetického hľadiska obsahuje deciliter 
materského mlieka 65 až 70 kcal.

Jedinečné kolostrum
Kolostrum je jedinečným „druhom“ materského mlieka. Je 
to prvé mlieko, ktoré sa tvorí matke po pôrode a  pokrýva 
výživu novorodenca v  prvých dňoch života. Jeho zloženie 
tvoria 10  % bielkoviny, z  ktorých mnohé sú imunoaktíne 
– imunoglobulín A, laktoferín. Kolostrum obsahuje aj živé 
leukocyty. Môže ich byť 1 až 5 miliónov v každom mililitri. Aj 
zastúpenie cukrov je v  prvom mlieku špecifické. Obsahuje 
menej laktózy a  viac oligosacharidov, ktoré majú imuno-

protektívnu funkciu. Ako mlieko dozrieva, ich počet postup-
ne klesá. Vďaka karotenoidom je kolostrum sfarbené mierne 
dožlta. Po približne piatich dňoch po pôrode vystrieda kolo-
strum prechodné mlieko, v  ktorom postupne bielkovinová 
zložka ubúda a  percentuálne sa zvyšuje zastúpenie tukov 
a cukrov - laktóza stúpa, oligosacharidy klesajú. V tomto ob-
dobí sa zároveň tvorba mlieka zvyšuje. 

Zrelé materské mlieko
Zrelé mlieko produkuje prsná žľaza približne po dvoch týž-
dňoch od pôrodu a jeho zloženie ostáva viac-menej stabil-
né, no s viacerými variáciami v priebehu dňa. Najviac tuku 

ZDRAVIE
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ZDRAVIE

obsahuje mlieko poobede. Na večer a  ku koncu dojčenia 
sa zvyšuje množstvo tuku dvoj až trojnásobne. Tzv. predné 
mlieko je menej kalorické, ako zadné. Po štvrtom mesiaci 
dojčenia tvorba mlieka závisí od parity rodičky - koľké dieťa 
v poradí dojčí, od BMI matky, od nástupu menštruácie a od 
iných činiteľov. Zdá sa, že, čím viac mlieka matka tvorí, tým 
vyšší je obsah laktózy v ňom - menej tukov a bielkovín. Cukry 
v materskom mlieku sú zastúpené predovšetkým laktózou 
a oligosacharidmi. Bielkoviny sú zložené zo srvátkovej a ka-
zeínovej frakcie. V  kolostre je tento pomer 90:10, čo však 
následne výrazne klesá, až k  pomeru 60:40 v  zrelom ma-
terskom mlieku. Strava matky na obsah bielkovín výrazný 
vplyv nemá.

Variabilné zložky
Najvariabilnejšou zložkou materského mlieka sú tuky. Ku 
koncu dojčenia môže mlieko obsahovať až trikrát toľko tuku, 
ako na začiatku. Tuky zabezpečujú takmer 50 % kalorického 
príjmu dojčaťa a sú veľmi dôležité pre vývoj centrálnej ner-
vovej sústavy. Z mastných kyselín je v mlieku najviac zastú-
pená kyselina palmitová a kyselina olejová, ktoré sú súčasťou 
triglyceridov. V mlieku je ďalej prítomný cholesterol, fosfolipi-
dy a esenciálne mastné kyseliny. Čo sa vitamínov a minerálov 
týka, ich obsah nie je veľmi ovplyvnený stravou matky. Iba 
vitamíny D a K nie sú v dostatočnej miere v materskom mlie-
ku prítomné, preto je potrebné bábätkám ich dopĺňať. Ma-
terské mlieko ďalej obsahuje hormóny, rôzne rastové faktory 
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a iné bioaktívne látky, ktoré ovplyvňujú nielen vývoj čreva, ale 
aj nervového, cievneho a hormonálneho systému. Medzi ne 
patrí napríklad aj erytropoetín, ktorý stimuluje tvorbu červe-
ných krviniek. Ten je celkom logicky vo vyššej miere prítomný 
práve v mlieku matiek predčasne narodených detí, pretože 
tieto deti mávajú častejšie ťažkosti s krvotvorbou, než dono-
sení novorodenci.

Tvorba mikrobiómu
V materskom mlieku sú pestro zastúpené aj imunoaktívne 
látky. Mlieko obsahuje bielkoviny, živé bunky a rôzne pôsobky. 
Zaujímavou súčasťou materského mlieka, ktorá zatiaľ nie je 

ešte celkom prebádaná, je mikroRNA. Zdá sa, že pôsobenie 
mikroRNA je predovšetkým na úrovni imunitného systému 
a  programovania vývoja jednotlivých systémov. Poslednou, 
avšak nie najmenej dôležitou súčasťou materského mlieka, 
sú baktérie. Ešte pred dvadsiatimi rokmi si ľudstvo myslelo, 
že materské mlieko je sterilné. Dnes vieme, že dojčené dieťa 
zje denne tisícky až milióny baktérií, ktoré následne tvoria 
jeho mikrobióm. Pôvod týchto baktérií je stále predmetom 
výskumu. Baktérie môžu pochádzať z  úst novorodenca, 
z matkinej kože, ale aj z matkinho čreva. Čo je však isté je to, 
že mikrobióm je s nami už od prvých dní nášho života. A isté 
je tiež to, že materské mlieko je naozaj živý zázrak.  



A znovu prišla Veľká noc – obdobie polievačiek, šibačiek, va-
jíčok a hlavne sladkého! Čo by to bolo za veľkonočné sviatky 
bez sladkých výslužiek? Každý chlapec a muž oslavuje tento 
deň zaužívanou tradíciou, aby boli ženy po celý rok zdravé 
a šťastné. A akú odmenu za to dostanú? Predsa trubičky Ro-
lls od dr Gerarda. Doprajte im trubičky z krehkého vaflového 
cesta plnené krémovou náplňou v  štyroch rôznych príchu-
tiach – lahodné arašidy, poctivé kakao a  mliečna smotana, 
mliečny kakaový krém alebo exotický kokos. Tomu sa hovorí 
dobrota. Hodia sa ku každej kávičke alebo čaju a vďaka ich 
praktickému obalu ich môžete rovno servírovať. Doprajte si 
čarovné sviatky spolu s chutnými sušienkami a sladkosťami. 
Produkty od dr Gerarda dostanete v obchodných reťazcoch. 
Viac informácii na www.drgerard.sk

VeľKonoČná súťAž 
Súťažná otázka: Akou čokoládou sú plnené vaflové trubičky 
Rolls milk chocolate? 
Odpoveď A: mliečnou čokoládou
Odpoveď B: horkou čokoládou

Odpoveď na súťažnú otázku zasielajte mailom na adresu: 
predplatne@juven.sk. Traja vyžrebovaní výhercovia získajú 
balíček sušienok dr Gerard v hodnote 20 eur.

Veľkonočné trubičky

Nalaďte sa na jar 
s veľkonočnou edíciou 
praliniek Ferrero

Je to zlato, čo sa bliští

Čokoládová guľa Grand Ferrero Rocher 
s lieskovými orieškami vás nadchne 
svojou veľkosťou, vďaka ktorej z nej 
bude dokonalý veľkonočný darček 
pre vašich blízkych. Vybrať si môžete 
jednu z dvoch verzií – s mliečnou alebo 
horkou čokoládou.

Doprajte si na Veľkú noc trochu luxusu. Porcelánový riad z Tchibo 
ponúka vysoko kvalitný povrch, rovnomerný tvar a ešte viac lesku, o ktorý 
sa postará pravé zlato. Jednoducho ideálny doplnok na stolovanie 
s ľuďmi, ktorých máte radi. Okrem luxusu si na Veľkú noc doprajte aj 
trochu kreativity. Tchibo má pre vás tiež perfektné pomôcky pre pekárov 
a pekárky, veľa nápadov na kreatívnu vlastnoručnú výrobu a zábavné 
hry pre tých, ktorí sa radi hrajú. Či už krúžky na obrúsky, dekoračné 
veľkonočné košíky alebo návleky na vajíčka – na tchibo.sk nájdete veľa 
kreatívnych nápadov na veľkonočné sviatky. Náš veľkonočný zajačik 
naplnil svoj košík až po okraj skvelými vecami, ktoré pre vás a vašu rodinu 
zaistia nádherne kreatívne veľkonočné sviatky. Veselú Veľkú noc vám praje 
Tchibo! Všetko k sviatkom nájdete na www.tchibo.sk



Stovky slovenských pacientov hovoria o prekvapivých výsled-
koch. Dlhoročné problémy s  artrózou či osteoporózou sú 
preč. O novej liečebnej metóde na Slovensku hovorí primár 
z Centra liečby ochorení pohybového aparátu MUDr. Vladi-
mír Hudec.

Je pravda, že až 90 % ľudí sa stretne počas svojho života 
s bolesťou kĺbov?
Áno je to tak. Ak totiž máme zdravé kĺby, tak fungujú ako 
dobre naolejované ložiská a ich chrupavka pôsobí ako tlmič 
nárazov. Kvôli nadmernému opotrebovaniu sa chrupavka 

stáva drsnejšia, objavujú sa v nej trhliny až deštrukcie. Tým sa 
zhorší aj pohyblivosť kĺbu a pociťujeme bolesť.

Čo je skutočnou príčinou našich bolestí?
Medzi najčastejšie dôvody bolesti kĺbov patrí preťaženie. Pri-
chádza vekom, nesprávnym životným štýlom či nadváhou. 
Najčastejšie je však spojené s procesom starnutia, náročným 
zamestnaním, ale aj nesprávnym spôsobom športovania. 
Pokročilá artróza sa prejavuje bolesťou aj počas relatívneho 
pokoja. Poškodený kĺb reaguje zápalom, opuchom, zvýšenou 
bolesťou i obmedzeným pohybom v kĺbe.

Aké sú možnosti pri riešení tohto problému?
Keď už nepostačujú bežné liečebné metódy, prichádza na 
rad operačné riešenie, príp. umelá náhrada kĺbu. To si však 
vyžaduje dlhé týždne až mesiace rekonvalescencie, pri ktorej 
je návrat do práce často problematický. Ešte väčší problém je 
teraz kvôli pandemickej situácii, keď sú ortopedické operácie 
často odkladané či zrušené. 

Ako sa dá vyhnúť operácii či umelej náhrade kĺbu?
Až donedávna u  nás neexistovala žiadna terapia, ktorá by 

Vďaka unikátnej liečbe sa 
pacienti zbavili nielen bolesti 
kĺbov, ale aj jej príčiny!

AJ VY EŠTE 
POTLÁČATE bOLESŤ 
KĹbOV TAbLETKAMI?



riešila úbytok chrupavky či kostnej hmoty, teda samotnú 
príčinu ochorenia. Klasická liečba bola zameraná na do-
časné potlačenie bolesti a oddialenie operačného riešenia. 
Pokrok v medicíne sa však výrazne prejavil aj v tejto oblasti 
a lekári v Nemecku vyvinuli kauzálnu (príčinnú) terapiu, kto-
rou je molekulárna biologicko - stimulačná metóda (MBST 
terapia). Jej výsledkom je nárast objemu chrupavky v kĺboch 
pri liečbe artrózy a zvýšenie hustoty kostí pri liečbe osteo-
porózy.

Dokáže naštartovať regeneračný proces v  poškodených 
bunkách kĺbov a kostí?
Áno, to je jej najväčší prínos. Terapia obnovuje funkčnosť po-
hybového aparátu, a to bez akéhokoľvek operačného zásahu. 
Preto je to celosvetovo najúčinnejšia neinvazívna terapia na 
ošetrenie kĺbových a kostných ochorení.

Ako prebieha liečba?
Liečba prebieha v  modernej liečebnej jednotke, ktorá pra-
cuje na tom istom princípe ako MRI diagnostická metóda 
a ktorá cielene podľa konkrétnej diagnózy pacienta spúšťa 
proces regenerácie chrupaviek a kostí. Výsledným efektom je 
zreteľný rast objemu kĺbovej chrupavky (liečba artrózy) a zvý-
šenie hustoty kostí (liečba osteoporózy).

MBST terapia je celosvetovo najúčinnejšia neinvazívna te-
rapia na ošetrenie kĺbových a  kostných ochorení, pretože 
sa nezameriava iba na symptómy, ale aj na základné príči-
ny ochorenia. Napr. vo Švajčiarsku a  Nemecku sa metóda 
úspešne využíva a neustále zdokonaľuje na špičkových klini-
kách už viac ako 23 rokov s 80 % - nou úspešnosťou. Je vhod-
ná pre všetky vekové kategórie a o jej vhodnosti pre pacienta 
rozhodne po vyšetrení lekár, ktorý následne terapiu nastaví 
podľa konkrétnej diagnózy. Terapia je účinná až do 3.stupňa 
artrózy (vrátane), keď je ešte v kĺbe zachovaná nejaká chru-
pavková vrstva, ktorú dokážeme regenerovať.

Koľkým pacientom už unikátna MBsT terapia pomohla?
V niektorých krajinách EÚ, ale napr. aj v Dubaji či v Izraeli, je 
to už pomerne bežná liečebná procedúra, takže sa to snáď 
ani nedá spočítať. Aj na Slovensku sa bolesti chrbta a kĺbov 
zbavilo už veľké množstvo pacientov. Dôležité je však prísť 
včas, aby sa ochorenie nedostalo do štádia, keď už v niekto-
rých úsekoch kĺbu chrupavka úplne chýba.

Takže je táto liečba naozaj bezpečná a účinná?
Ako odborník s viac ako 40 ročnou praxou môžem povedať, 
že áno. Chodia k nám pacienti, ktorí už absolvovali všetky do-
stupné neinvazívne možnosti liečby kĺbov. Avšak nikdy som 
u pacientov nevidel tak evidentné zlepšenie klinického sta-
vu, ako po absolvovaní MBST terapie. Liečba je bezbolestná 
a nemá žiadne vedľajšie nežiadúce účinky. Nehrozí žiadne 
riziko infekcie, krvácania či zrastov. Výhodou je, že pacient 
nemusí prerušiť svoje pracovné či pohybové aktivity. Ustúpe-
nie bolesti a zlepšenie pohyblivosti kĺbu často nastupuje už 
počas terapie - hovorí MUDr. Hudec.

Kde pomáhajú slovenským pacientom?
Na Slovensku je MBST terapia poskytovaná v Leviciach, kon-
krétne v Sun Medical centre. Máme s ňou už viac ako 7 - roč-
né skúsenosti, pomocou ktorých dokážeme terapiu nastaviť 
presne podľa individuálnych potrieb pacienta a  dosiahnuť 
jej maximálnu účinnosť. Našim pacientom vychádzame 
v  ústrety poskytovaním terapie aj vo večerných hodinách 
a taktiež počas víkendových dní.

Aký je postup, ak sa chceme zbaviť bolestí kĺbov a kostí?
Je potrebné zavolať na číslo 0949 67 77 99 a dohodnúť si 
termín vstupnej lekárskej konzultácie, kde odborníci posúdia 
Váš zdravotný stav a odporučia vhodnú terapiu.

sun Medical centrum
A. Kmeťa 39, Levice
www.medtec.sk
Tel.: 0949 67 77 99
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Fyzický pohyb a starostlivosť o telo nie 
je len pre mladých ľudí. Práve naopak. 
Udržiavanie zdravia a dobrej kondície 
po päťdesiatke je vo svete štandard. 

Pravidelné a správne športovanie 
predlžuje nielen ľudský život, ale 

významne zlepšuje aj jeho kvalitu. 

Ako si zlepšiť 
kvalitu života

ZDRAVIE
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Väčšina ľudí, ktorí nešportovali v  mladosti, obvykle 
nešportujú ani vo vyššom veku. Faktom však je, že 
pohyb je najdostupnejším a najjednoduchším pros-

triedkom, ako si zlepšiť život - cítiť sa telesne i mentálne fit 
a vyzerať mlado. A zabudnúť netreba ani na psychiku, ktorú 
aktívne cvičenie posilňuje významným spôsobom. Fyzickú 
aktivitu potrebuje človek v každom životnom období, no dô-
ležitosť pravidelného pohybu vekom ešte vzrastá. Začať cvičiť 
preto nikdy nie je neskoro.

Ľuboš Gsch
osobný tréner
lubos@pohyb.sk 
www.pohyb.sk



29

Tréningový program
Počuli ste už o anti starnúcom tréningovom programe? Anti 
starnúci program je určený ľudom po päťdesiatke, ktorí chcú 
žiť dlhšie a kvalitnejšie. Program sa venuje najmä silovým cvi-
čeniam, zameriava sa na fyzický rozvoj – na flexibilitu, funkč-
nosť a  kondíciu. Začína sa diagnostikou a  postupnou akli-
matizáciou na tréning. Podobne, ako v prvej triede základnej 
školy. Ak sa má človek naučiť čítať, najprv musí spoznať pís-
menká, tie sa potom učí skladať do slov a následne do viet. 
A s cvičením je to veľmi podobné.

Pohyb a stravovanie
Po úvodnej aklimatizácií, ktorá spravidla trvá jeden mesiac, 
sa v rámci programu obdobie vyhodnotí a následne sa na-
staví ďalší postup. Vyhodnotí sa tréningový objem, rozsah 
a  vedenie pohybu, interval zaťaženia a  podobne. Diagnos-
tika prebieha nielen na fyzickej úrovni - na bioimpedačnom 
prístroji, kde sa diagnostikuje hmotnosť, objem tuku, objem 
svalov a iné, ale hodnotí sa aj dosiahnutá pohybová úroveň. 
Základný anti starnúci program trvá tri mesiace a jeho súčas-
ťou je aj nastavenie stravovacieho plánu. Po každej diagnos-

ZDRAVIE
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tike v rámci programu je vždy vypracovaný aj nový stravovací 
plán. Cieľom programu je zlepšenie kondície - pohybu, zruč-
nosti, držania tela a dýchania.

Hodnotenie pokrokov
Program obsahuje 45 hodín tréningu, vrátane vybavenia na 
tréning, vedenie tréningu a záznamov o tréningoch. Nasta-
venie programu záleží od možností cvičenca - pravidelnosti 
cvičenia a skladby stravy. Ako sa každý mesiac vyhodnotenie 
pokroku realizuje? Jedná sa o  percentuálne vyhodnotenie 
konkrétnych čísel a  ich spriemerovanie v  rámci tréningo-

vej jednotky. Príklad: ak niekto na začiatku urobí štyri série 
brušákov po 10 opakovaní a potom urobí päť sérií po 12 opa-
kovaní, jeho zlepšenie je o 25 % v sérii a o 20 % v opakova-
niach. Celkové zlepšenie je teda v takomto prípade 22,5 %.

Zdravotné benefity
Ak sa pýtate, či je obsah anti starnúceho programu vhod-
ný pre každého, odpoveď znie: je, aj nie je. Cvičenie je širo-
kospektrálne, no jeho vhodnosť závisí od mnohých faktorov. 
V  praxi sú zdravotné či pohybové obmedzenia veľmi časté 
a  s  pribúdajúcim vekom sa u  ľudí obvykle aj násobia. Pre-
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to komplikovanejšie zdravotné stavy je nutné konzultovať 
s odborníkmi, ktorí sa na dané problémy špecializujú. V dr-
vivej väčšine prípadov je však možné nájsť priesečník toho, 
čo cvičenec môže reálne robiť. Najdôležitejším aspektom je 
prístup a vlastné chcenie. Tréningy je možné realizovať v obý-
vacej izbe, na terase, v zimnej záhrade i na dvore. Od pravi-
delného a  dlhodobého cvičenia však možno očakávať zní-
ženie hmotnosti, ľahší pohyb, spevnenie postavy a kvalitnejší 
spánok. No tiež zlepšenie dennej rutiny, viac životnej energie 
a zvýšenie sebavedomia.

ZDRAVIE



Starostlivosť o nohy 
bez kŕčových žíl, opuchov a bolesti
Dlhé státie či sedavé zamestnanie majú často za následok ťažkosti s kŕčovými žilami, 
opuchmi a bolesťami nôh. Starajte sa o svoje nohy bez týchto komplikácií. Prinášame 
vám kvalitnú starostlivosť o nohy bez opuchov a kŕčových žíl.

Pre krásne nohy a ľahký krok zvoľte zdravotnícku pomôcku Priessnitz Žily 
a cievy Medical 125 ml. Osvedčený gél obsahuje unikátne zloženie, vďaka ktoré-
mu prenikajú účinné zložky ľahšie ku kapilárnym cievam a žilám a priaznivo tam 

pôsobia na ich pružnosť, pevnosť a priechodnosť. Tento prípravok je ideálnou starostli-
vosťou pre nohy bez kŕčových žíl a opuchov. Gél perfektne bojuje aj s pocitom ťažkých 
a opuchnutých nôh.

Zaparená pokožka sa prejavuje ako začervenanie najčastejšie v oblasti vnútornej stra-
hy stehien a genitálii, pod prsiami či v záhyboch kože. Tieto svrbivé mokvajúce zapareniny 

dokážu poriadne znepríjemniť život každému dospelému 
jedincovi. Na tieto intímne problémy existuje osvedčené 
riešenie z lekárne! 

Stavte na prípravok IntimComfort, ktorý predchádza
a mierni prejavy zaparenej pokožky. Obsahuje špeciál-
ny roztok určený na boj proti zapareninám. Prípravok 

je tiež doplnený o výťažok z harmančeka, ktorý 
má skvelé dezinfekčné, regeneračné a upokoju-
júce účinky. Vďaka tomu tlmí prejavy svrbenia 
pokožky a udržiava ju mikrobiálne čistú. Prípra-
vok je dostupný v dvoch variantoch: ako vlhče-
né obrúsky alebo v spreji.

ZAPARENÁ POKOŽKA!
Máme riešenie!

o v spreji.

y
j

j

multipack
25 obrúskov

150+100
APLIKÁCIÍ 
ZADARMO

STOP 
REUMATICKÝM 
KĹBOM!
Vyskúšali ste už nespočetne veľa 
prípravkov na bolesť kĺbov a nič 
poriadne nezaberá? Na prvé 
náznaky reumy aj bežnú bolesť 
kĺbov je tu novinka z lekárne
REUMABLOK AKUT.

REUMABLOK AKUT je zdra-
votnícka pomôcka, ktorá 
obmedzuje bolesť, brne-

nie a tŕpnutie kĺbov, upokojuje 
zápal a zlepšuje hybnosť kĺbov.
Obsahuje liečivú rašelinu a ma-
sážne mikroperličky spolu s upo-
kojujúcimi rastlinnými extraktami, 
na čele so šišiakom bajkalským, 
veronikou, očiankou a bazalkou. 
Vďaka tejto kombinácii účinne 
potláča zápal, bolesť a stuhnu-
tosť kĺbov a prináša rýchlu úľavu. 
Prípravok je špeciálne vyvinutý
aj pre malé kĺby ruky a nohy a vy-
značuje sa príjemnou a nelepkavou 
konzistenciou. Pri pravidelmom 
používaní zdravotníckej pomôc-
ky REUMABLOK AKUT dochádza 
k úľave postihnutých kĺbov a tiež 
ku prevencii vzniku tohoto prob-
lému.

Štít pre vašu imunitu
Opäť ste nútení zostať v posteli a necítite sa dobre? Nedajte tentokrát vírusom 
a baktériám šancu! Spoznajte účinný recept z lekárne, ktorý obmedzuje množenie vírusov 
a baktérií a urýchľuje rekonvalescenciu.

Unikátna zdravotnícka pomôcka STOPVIRUS
Medical sirup Dr. Weiss zvyšuje odolnosť proti ví-
rusovým a bakteriálnym infekciám a posilňuje 

imunitu organizmu. Extrakty arónie, bazy, ríbezle a moru-
še s vysokým obsahom polyfenolov a anthokyanov obmed-
zujú priľnavosť a množenie vírusov a baktérií na povrchu 
sliznice. Pre rýchlu regeneráciu organizmu je táto zdravot-
nícka pomôcka vhodne doplnená o echinaceu, schizandru 
a ženšen. Glykozidy obsiahnuté v týchto extraktoch 
stimulujú imunitnú odpoveď imunitných buniek, 
povzbudzujú organizmus pri únave a vyčerpaní
a urýchľujú rekonvalescenciu.

Vďaka šetrnému výberu bylín môžu sirup bez-
pečne užívať aj tehotné a dojčiace ženy.

ch 
, 
í
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Krása hrá v  našich životoch významnú úlohu. Všetky sa 
chceme páčiť, chceme byť krásne. Čo pre vás znamená krá-
sa?
V estetickej medicíne máme celé učebnice o krásnych tvá-
rach, čo má byť kde uložené na tvári, ako máme postupo-
vať pri zákrokoch, aby sme dosiahli čo najlepšiu dokonalosť. 
A predsa je v praxi všetko inak. Podľa mňa sa pravá krása skrý-
va v našom vnútri. Každý človek vyžaruje niečo - či už radosť, 
šťastie, dobrosrdečnosť, alebo naopak i  negatívne emócie. 
Všetko, aj dobré aj zlé, sa odrazí na tvári. Krása je o zdravom 
sebavedomí a akceptovaní samej seba.

Práve nedostatok sebavedomia nám občas bráni v pozitív-
nom vnímaní samej seba.
Je to ťažké. Sama s tým zápasím a viem, že ešte musím po-
pracovať na svojom vnútri. Ale je to na dobrej ceste. Niektoré 
moje klientky sú naozaj krásne. Ale nemajú to zadarmo. Stojí 
ich to veľa síl, estetických zákrokov, hodín vo fitku, u kader-
níka a podobne. Všetko nedokonalé zakryjú, no aj tak nevy-
zerajú šťastne. Niečo im ku dokonalej kráse chýba. A potom 
príde do ambulancie plnoštíhla žena, vysmiata, s  ladnými 
pohybmi, spokojná sama so sebou, ktorá ma ďaleko ku do-
konalej kráse. Stačí však, aby prehovorila a zrazu si poviete, 
aká je krásna. Krása je ako vánok. Včera bol vzor krásy Ange-
lina Jolie a dnes chodia ku mne dievčatá s obrázkami Kim 
Kardashian.

A aké sú ich najčastejšie požiadavky?
Väčšinou túžia mať väčšie oči, väčšie ústa a štíhlejšiu postavu, 
čo sú celkom normálne a krásne predstavy. Aj ja by som to 
chcela a ešte krásne, ryšavé, dlhé, kučeravé vlasy. Upraviť tvár 
dokážeme, oveľa ťažšie je poopraviť dušu. Krása ženy rovná 
sa vyrovnanosť a  spokojnosť so sebou samou. Žiaľ, takých 
žien ku mne veľa nechodí, preto sa stala zo mňa za tie roky aj 
celkom dobrá psychologička.

Hoci sa hovorí, že dokonalosť je nudná, vo svojich predsta-
vách sa jej snažíme priblížiť a nedokonalosti, čo i len malé, 
nás desia. Prečo je to tak?
Do značnej miery je to ovplyvnené dnešnou modernou do-
bou. Okolie na nás tlačí z každej strany, aby sme boli doko-
nalí. Obchod s krásou je prudko prosperujúci biznis. A pritom 
podľa prieskumov muži a ženy vnímajú dokonalú krásu roz-
dielne. Muž by chcel mať vedľa seba Kim Kardashian a žena 
by chcela vyzerať ako Jennifer Aniston alebo Emmy Watson. 
Takže čo je vlastne dokonalé? Novým trendom modelingu je 
naopak nedokonalosť. Či už ide o medzierku medzi zubami, 
veľký nos, alebo o odstávajúce uši. Čím ste staršia a múdrej-
šia, je pre vás ľahšie sa v  tom zorientovať. Pre mladé diev-

čatá je to v  dnešnej dobe ťažké. Uveria tlaku z  okolia a  sú 
presvedčené, že čím viac sa priblížia dokonalosti, tým budú 
šťastnejšie.

Máte svoje medze, za ktoré v skrášľovaní už nejdete?
Samozrejme. Hlavne tam, kde už niet cesty spať. My sme tu 
na to, aby sme ženám pomáhali a nie im spôsobovali trápe-
nie. Videla som už veľa nešťastných žien po nevydarených 
zákrokoch.

Aké sú najnovšie trendy vo svete krásy?
Myslím si, že bude pokračovať trend sestier Kardashianových. 
Existujú tri veľmi dobré zákroky s výborným efektom - apliká-
cia botulotoxínu, výplňových materiálov a liftujúcich nití. Pri 
správnej kombinácii, v rozumnej miere, dokážu vymodelovať 
peknú tvár. 

okrem estetického skrášľovania ste zástankyňou aj pohy-
bu. stane sa, že odporučíte žene prechádzku v lese?
A viete, že áno? Alebo ju pošlem si zabehať a porozmýšľať 
o tom, či daný zákrok naozaj chce a či ho vôbec potrebuje. 
Alebo jej poradím, nech si radšej kúpi pekné topánky. Ma-
ličkosť, ktorá poteší a  vyčarí na tvári úsmev. A usmiata tvár 
je krásna. 

Uprednostňujete prevenciu alebo radikálne riešenie prob-
lému?
So mnou je to ťažké. Pracujem na tom, aby som našla pokoj 
vo svojom vnútri. Vtedy aj moja tvár vyzerá lepšie a určite po-
pracujem aj na prevencii. Prevencia je základ ako predchá-
dzať problémom. Pri svojej práci musím vyzerať prirodzene. 
Zahraničné firmy, pre ktoré pracujem, si to vyžadujú. Radšej 
vráska navyše, ale prirodzený vzhľad.

Čo všetko by mala o svojej pleti žena vedieť?
Mala by vedieť, aký má typ pleti. Či je citlivá, suchá, mastná 
alebo zmiešaná a podľa toho si kupovať kozmetiku. Po tri-
dsiatke treba brať do úvahy aj vek a prispôsobiť tomu výber 
produktov. A nezabúdať, že veľa slnka, cigariet a málo spán-
ku pleti naozaj škodí.

Ktorá z „babských“ rád na tému, ako vyzerať mlado, fungu-
je?
Neviem či je babská, ale je moja - keď sa vám zdá, že vyze-
ráte škaredo a  staro, choďte si zašportovať. Keď sa vrátite 
a pozriete sa do zrkadla, zistíte, že to nie je až také zlé, ako 
sa zdalo pred hodinou. Naozaj to funguje, mám to odskú-
šané.

Dermatovenerologička, majiteľka kliniky DermaPoint v Žiline,  
MUDr. Mária Petrášová prezrádza, aké sú trendy v skrášľovaní, prečo 
môže byť dokonalosť zničujúca a prečo je niekedy lepšie ísť si zabehať.

Kedysi Angelina, dnes Kim
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Stretli ste sa už s látkou CBD? Na Slovensku je legalizovaná od 1. Mája 2021 
a odvtedy stále narastá na popularite. Je to látka, ktorá sa získa z rastliny 
kanabis. Často krát si ju ľudia zamieňajú s  tetrahydrokanabinolom, 
skrátane THC, psychoaktívnou látkou, ktorá je spájaná s  pocitom 
uvoľnenia alebo nadnesenia („high-feeling“). CBD naopak neobsahuje 
žiadne psychoaktívne účinky. Jeho používanie však môže mať celú 
radu prospešných účinkov a  zdravotných využití. Je vhodné napríklad 
pre športovcov, seniorov alebo aj mamičky. Či sa napríklad venujete 
pravidelnému cvičeniu (beh, bicyklovanie, posilňovňa), máte sedavé 
zamestnanie alebo sa doma hráte s  deťmi – držanie tela a  jeho 
namáhanie sa odrazí na stave vášho chrbtu, svalov a kĺbov. Každodenná 
starostlivosť o ducha a telo je dôležitá pre každého. Začnite si masírovať 
pokožku v  oblasti namáhaných svalov a  kĺbov s  pomocou krému 
Wobecare® CBD Active Krém. Táto novinka na trhu obsahuje čisté CBD 
(izolát) s koncentráciou 0,5 %. Doplnená je o výťažky z bylín ako je arnika, 
kostihoj lekársky, mäta, gáfor, aloe vera a o brokolicový olej pre komplexnú 
starostlivosť. Kombinácia CBD a výťažkov z bylín pomáha rýchlejšiemu 
vstrebaniu a silnejšiemu účinku. Krém si pomocou kruhových pohybov 

vmasírujte do pokožky v  oblasti namáhaných svalov a  kĺbov. Po vmasírovaní prichádza okamžitý chladivý účinok, ktorý 
uľavuje pokožku. Vďaka jeho schopnosti rýchleho preniknutia do pokožky nezanecháva žiaden film ani nadbytočnú 
mastnotu. Pokožka je po chvíli suchá, príjemne chladivá s  nádychom mentolu. Wobecare je dermatologicky testovaný 
produkt s certifikátom VEGAN vyrobený vo Švajčiarsku. Wobecare® Active CBD Krém je kozmetický prípravok na vonkajšie 
použitie. Dostupný v lekárňach a v online lekárňach. Viac informácii na www.wobecare.cz

Keď začnú vonkajšie teploty stúpať a  pomaly kvitnú 
prvé kvety, vieme, že prichádza jar. Od nepamäti sa 
považovala Veľká noc za oslavu jari. Zvyky, ktoré sú úzko 
späté s  oslavou tohto sviatku, boli založené na troch 
základných pilieroch - voda, korbáče a  hlavne veľa 
jedla. Počas týchto dní hodujeme do prasknutia, čo sa 
dokáže negatívne odraziť na trávení. Medzi najčastejšie 
tráviace problémy patrí nafúknuté brucho. Aj keď 
by sa mohlo jednať o  neškodnú reakciu tela na jedlo, 
ktoré ste skonzumovali, môže byť tento pocit veľmi 
nepríjemný. Nafúknuté brucho sprevádza nadúvanie. 
Jedná sa o  časté uvoľňovanie črevných plynov, ktoré 
presahuje zdravú normu, a to dvadsaťkrát denne. Ďalej 
môžete pociťovať tlak v  žalúdku, ktorý sa vo väčšine 
prípadov objaví bezprostredne po výdatnom jedle alebo 
v jeho nasledujúcich hodinách. V neposlednom rade tu 
máme bolesť žalúdka. Tento nepríjemný pocit dokáže 
byť vyvolaný stresom, nesprávnou stravou či chorobou. 
Sviatky sa dajú zvládnuť aj bez zbytočných problémov 
s  trávením. Zverte sa do rúk overenej nemeckej kvalite 
a prírodnému zloženiu. Iberogast je liek z prírodných zdrojov, ktorý obsahuje výťažky deviatich účinných bylín. Výťažky 
z týchto bylín blahodarne pôsobia na mnohé druhy tráviacich problémov. Medzi najčastejšie patrí bolesť žalúdka, pálenie 
záhy, pocit plnosti, žalúdočno-črevné kŕče a nevoľnosť. Šesť problémov a jedno riešenie sa nachádza v sirupe Iberogast. 
Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov lieku a  poraďte sa so svojím lekárom 
alebo lekárnikom. Iberogast je liek na vnútorné použitie. Liek je zložený z kvapalných extraktov rôznych častí bylín. Viac 
informácií na www.iberogast.sk

Wobecare – čisté CBD pre vás

Trávenie ako lusk

REDAKČNé TIPy



LEPŠIA.TV: telka do vrecka

ALENSA.SK: zatočte s jarnou alergiou

Dosť bolo sedenia doma. Vyrazte do prírody, 
na chatu či na výlet. Sledujte pritom svoju TV 
kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí mať internetové 
pripojenie od ľubovoľného operátora. Na 
sledovanie vašej TV môžete využiť svoj mobil, 
tablet, počítač, notebook, Smart TV či Lepšia.
TV box. Rovnako si nelámte hlavu s dlhými 
zmluvami či pokutami za skoršie vypovedanie 
zmluvy. Lepšia.TV ponúka 115 televíznych staníc 
vrátane prémiových kanálov. Vyskúšať tento balík 
môžete úplne bez záväzkov. Pokiaľ by ste neboli 
spokojný, môžete službu kedykoľvek zmeniť, alebo 
zrušiť. A to bez akýchkoľvek pokút či poplatkov. 
Ponuka v sebe zahŕňa aj archív televíznych staníc 
30 dní spätne. Lepšia.TV sa rozhodla ponúknuť 
až 100-dňový archív pre seriály a dokumenty 
vybraných TV kanálov. Ide o najdlhší televízny archív 
v ponuke poskytovateľov TV cez internet. Súčasťou 
služby je nahrávanie programu či pretáčanie 
reklám. Niektorých môže zaujať aj to, že v tejto 
službe je zahrnuté aj počúvanie viac ako 20 000 
rozhlasových staníc z celého sveta. S Lepšia.
TV premeníte svoj mobil či tablet na moderné 
multimediálne centrum. Jarná zábava a oddych sa 
tak môže začať. www.lepsia.TV

S pribúdajúcimi teplotami totiž prichádzajú sezónne 
alergie. Ukážeme vám ako sa proti nim efektívne brániť. Pri 
alergii je potrebné si dávať pozor na rôzne antihistaminiká, 

ktoré môžu mať vplyv na kontaktné šošovky. Poraďte sa 
so svojim lekárnikom a starostlivo si prečítajte aj príbalový 

leták prípravkov proti alergii. Pokiaľ máte výraznejšie prejavy 
alergie, je vhodné vymeniť dvojtýždňové, alebo mesačné 

kontaktné šošovky za jednodenné. Ak už používate 
viacdenné šošovky, mali by ste ich čistiť peroxidovým 
roztokom. Ak ste alergický na peľ, môžu vám pomôcť 

slnečné okuliare, ktoré vytvoria bariéru a zamedzia prístupu 
aspoň časti alergénov do očí. Rovnako trpiacim ľudom na 

alergie neodporúčam šúchať oči rukami. Práve pri tejto 
činnosti si môžete do očí votrieť veľké množstvo alergénu. 

Závažnejšie prípady alergickej reakcie pomôžu vyriešiť 
kvalitné očné kvapky s obsahom látok, ktoré zmierňujú 

opuchy a začervenanie. Účinným spôsobom je podráždené 
oči vypláchnuť studenou vodou. Veľký výber kontaktných 
šošoviek, slnečných okuliarov za prívetivé ceny nájdete na 

eshope: www.alensa.sk



Väčšina žien vie, že rituály spojené so 
starostlivosťou o pleť okrem toho, že regenerujú 

pokožku a zlepšujú jej vzhľad, majú aj skvelé 
terapeutické a relaxačné účinky. Tak prečo si 

tieto slastné pocity nedopriať?

Viac úsmevu  
a menej stresu 

Základ zdravého vzhľadu pokožky tkvie v kvalitnej výži-
ve, v dobrej životospráve a v pravidelnej starostlivosti 
o pleť. V zimnom období je koža každoročne extrém-

ne namáhaná, preto jej na jar treba dopriať viac vody, ovocia, 
zeleniny, pohybu, spánku, úsmevu a menej stresu. Čo pomô-
že pleti, aby pôsobila sviežo a mladistvo? 

Vzorový jedálny lístok má obsahovať 10 – 15 % bielkovín, do 
30 % tukov a zvyšok majú tvoriť sacharidy. Zdravé stravova-
nie uprednostňuje čerstvé ovocné a zeleninové plody, celo-
zrnné pekárenské výrobky, domácu hydinu a ryby, celozrnné 
cestoviny, strukoviny, kvalitné syry, mliečne výrobky so živými 
kultúrami a dostatok tekutín. Ideálna je čistá voda, prípadne 
čerstvé šťavy a bylinkové čaje.

KRÁSA
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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

Aj vy patríte k milovníčkam rituálov, ktoré sú 
spojené so starostlivosťou o pleť? Nech sa 
rozhodnete pre ktorúkoľvek značku kozmetiky, 
prvoradé je pravidelné ošetrovanie pleti a výber 
výrobkov podľa konkrétneho druhu pleti. 

Kvalitná kozmetika pokožku zvlhčí a vyživí, po 
jej nanesení nastáva pocit osvieženia. Denné či 
nočné krémy je potrebné voliť podľa typu pleti – 
suchá, normálna, zmiešaná, mastná a tiež podľa 
aktuálneho počasia. Iné prípravky sú vhodné 
v zime a iné v jarnom či v letnom období. 
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Používate pleťové masky? 
Pleťové masky dokážu 

odstrániť nečistoty, ktoré sa 
skrývajú aj pod vrchnými 

vrstvami epidermy. Uvoľňujú 
póry, eliminujú odumreté 
kožné bunky, majú skvelé 
terapeutické a relaxačné 

účinky. Možno ich používať raz 
alebo viackrát týždenne, podľa 

typu pokožky. 

Pre pleť je dôležitá nielen vhodná 
kozmetika, ale aj jej pravidelná aplikácia. 

Tiež správne používanie jednotlivých 
produktov a dodržiavanie rannej i večernej 

rutiny. Jednotlivé prípravky je potrebné 
správne vrstviť, aj správne kombinovať.



SOREA

v hoteloch SOREA

JARNÉ
OZDRAVNÉ POBYTY Jarná 

wellness 
pohodička

Rodinný 
relax

MÁJová 
terapia

Relax 
balíčky

Tatry 
na dosah

Dovolenka 
v rodnom 

kraji
Bratislava 

ako  
na dlani

Turistická 
jar

Relax 
s výhľadom 
na Vysoké 

Tatry

Jarné slnko,vôňa stromov,príroda je druhý domov.

Vysoké Tatry

Nízke Tatry

Spiš

Bratislava

www.sorea.sk    tel. +421 2 5542 2332, marketing@sorea.sk, obchod@sorea.sk         /SOREA.dovolenka.na.Slovensku        /sorea_dovolenka_na_svk

03_22_INZERAT-jarne_ozdravne_pobyty_216x136mm_eurotelevizia_sorea.indd   1 04/03/2022   15:28

Pleťové masky podporujú vláčnosť 
a žiarivosť pleti. Rozširujú cievy, po ich 
aplikácii je pokožka hladšia a jemnejšia. 
Masky tiež zvýšia účinnosť a efektívnosť 
iných prípravkov – krémov a sér, ktoré 
sa následne dokážu do kože vstrebávať 
hlbšie a rýchlejšie. 
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Nielen ozdoba interiéru, ale aj krásna dekorácia, ktorá z vášho 
taniera vytvorí majstrovské dielo – to sú sirôtky na zjedenie, 
ktoré si ľahko dopestujete aj v tmavej kuchyni v inteligentnom 
kvetináči Véritable®. A to bez ohľadu na to, či je vaša kuchyňa 
veľkorysá, alebo skúpa na slnečné lúče. Semienka sirôtok 
v bio kvalite sú vopred zasadené v substrátovej náplni Lingot®, 
kompatibilnej so smart kvetináčom. Tú spolu s ďalšími tromi 
náplňami so semienkami byliniek alebo mini zeleniny či ovocia, 
ktoré si vyberiete na pestovanie, stačí vložiť do tejto mini záhradky 
a bohatá úroda nenechá na seba dlho čakať. Ide o systém 
premyslený do každého detailu – smart kvetináč má lampy s LED 
osvetlením pre urýchlenie rastu a maximálne rozvinutie chute 
pestovaných rastliniek, pričom svetelnosť lampy sa prispôsobí 
aktuálnym potrebám každej kuchyne. Výška LED lampy sa dá 
nastaviť podľa toho, aká vysoká úroda vám už v kvetináči narástla. 
Kvetináč je vybavený automatickým zavlažovacím systémom 
s upozornením na potrebu doliatia vody po 3 týždňoch. Smart 
kvetináč Véritable®, ktorý sa predáva so štyrmi Lingot® náplňami 
semienok (bazalka, petržlen, pažítka a tymián), ku ktorým si 
môžete dokúpiť aj ďalšie s bio semienkami sirôtok, ale koriandra, 
lesných jahôd, cukety, saturejky či čokoládových minipapričiek, 
sú na predaj v predajni Potten & Pannen – Staněk v NC Central 
Bratislava a na www.pottenpannen.sk

Sirôtky na zjedenie  
zo smart kvetináča  

REDAKČNé TIPy

Privítajte jar u vás doma nielen kytičkami vo váze, ale 
aj slávnostným prestieraním od vychýrenej nemeckej 

porcelánky Rosenthal. Kolekcia Nora Spring Vibes 
je vyrobená z mliečno-bieleho kostného porcelánu 

prémiovej kvality s pastelovou dekoráciou lúčnych kvetín, 
ktorá je vďaka špeciálnej maľbe pod glazúru vhodná 
aj do mikrovlnnej rúry a do umývačky riadu. Precízna 
maľba kvetín svojou krásou vyráža dych a pripomína 
akvarelový obraz či moderný herbár a očarí každého, 

kto považuje nežnú krásu lúčnych kvetín za inšpiratívnu. 
Žltý iskerník, fialová ďatelina, modré nezábudky, ružové 

klinčeky a poletujúce motýle či čmeliaky lahodia oku 
v rôznych kombináciách na každom kúsku porcelánového 

servisu – nech si už vyberiete spomedzi tanierov a šálok 
s podšálkami len ikonický kúsok do zbierky alebo celú 

kolekciu. Kúpiť si ich môžete na www.pottenpannen.sk

Krása lúčnych kvetov, 
ktoré nezvädnú



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!

V enosil konopné mazanie s chladivým efektom poskytuje okamžitú 
úľavu a osvieženie pre nohy bez opuchov, kŕčových žíl, metličiek alebo 
pocitov ťažkosti. Venosil obsahuje chránenú kombináciu konopného 

oleja a extraktov z ihličia jedle sibírskej. Medzi ďalšie účinné látky patrí rutín, 
kostihoj, arnika, fenikel, repík, mäta, nechtík a šalvia. Dlhodobá starostlivosť 
a jemná masáž nôh Venosilom prispieva k zmierneniu ťažkostí a celkovo lep-
šiemu stavu dolných končatín. Doprajte svojim nohám konopnú úľavu.

Skoncujte S OPUCHMI, stavte na konope!

Trápi vás neustále objavujúce sa akné? Nasaďte 
na nevzhľadné vyrážky a upchaté póry nevšednú 
a maximálne účinnú zbraň – konope!

Aknea ošetrujúce sérum s vysokým obsahom ko-
nopného oleja, arnikou, tymianom a šalviou rýchlo 
upokojuje akútne prejavy akné, mierni začervena-

nie vyrážok a obmedzuje vznik upchatých, začervenaných 
a zapálených pórov. Pridajte Aknea sérum do svojej ka-
belky a majte ho po ruke kedykoľvek, keď sa nepríjemné 
vyrážky objavia. Čoskoro nebude po probléme ani stopa.

Problémy s kašľom, či boľavým krkom?
Vyriešené! Oblúbený STOPKAŠEĽ teraz aj v praktickej forme pastiliek!

Originálna zdravotnícka pomôcka STOPKAŠEĽ Medical pastilky Dr. Weiss funguje 
s násobným efektom. Obsahuje jedinečnú kombináciu 5  rastlinných extraktov (skoro-
cel, boswéllia, materina dúška, bazalka, eukalyptus), kombinujúcich  účinok niekoľkých  

bylín  naraz, vďaka čomu pastilky pôsobia výrazne rýchlejšie  a účinnejšie. Obsahujú aj 
unikátny extrakt boswéllie, ktorá dopĺňa pôsobenie klasických bylín, čím významne 

zvyšuje a rozširuje účinnosť pastiliek STOPKAŠEĽ. Zdravotnícka pomôcka pre 
dospelých a deti vytvára ochrannú vrstvu na sliznici úst a hrdla. Týmto spô-

sobom zmierňuje podráždenie a kašeľ a znižuje pocit škrabania v krku.

EKZÉM? 

Natrite to akné 

Riešte príčinu, nielen následky!
Trpíte atopickým ekzémom? Potom je neustále premazávanie suchej 
a svrbiacej pokožky zrejme vaším denným chlebom. Hydratácia ekze-
matickej pokožke uľaví, nerieši však príčinu problému. Tou je nedosta-
točná funkcia kožnej bariéry.

Miesto nekonečného mazania a miernenia atopických prejavov podporte na po-
kožke funkciu kožného plášťa. Ten je totiž zodpovedný za jej prirodzenú obra-
nyschopnosť. Pomôžu prírodné látky. Atopos ošetrujúci krém vďaka zloženiu 

s konopným olejom, rašelinou a panthenolom nielen dlhodobo hydratuje a zvláčňu-
je suchú a svrbiacu pokožku atopikov aj lupienkarov, ale predovšetkým obnovuje jej 
funkciu kožného plášťa. Tým je redukovaná skutočná príčina kožných problémov.
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Športovanie v prírode pôsobí 
ozdravne na telo i psychiku. Zlepšuje 
kondíciu a rozvíja osobnosť. Zvyšuje 

sebavedomie, pozornosť, sústredenosť, 
výkonnosť a výdrž, pozitívne vplýva aj 

na tvorivosť a kreativitu.

hurá do prírody

ŽIVOTNý ŠTýL
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Prvé jarné slnečné lúče lákajú väčšinu ľudí tráviť voľný 
čas vonku. Je všeobecne známe, že športovanie v prí-
rode pozitívne ovplyvňuje zdravie, že každý druh po-

hybovej aktivity zlepšuje elasticitu a priepustnosť ciev, zvy-
šuje kapacitu pľúc a okysličuje mozog. Pohyb je prevenciou 
pred kardiovaskulárnymi ochoreniami - vysokým krvným 
tlakom a  infarktom. Športovanie spevňuje svaly, uvoľňuje 
kĺby a zvyšuje kondíciu. Má blahodarné účinky na celý or-
ganizmus.

Hormóny šťastia
Či sa venujete turistike, behu alebo cyklistike, každý šport 
chráni telo aj pred obezitou. Pohyb formuje postavu, spaľuje 
tuky, zrýchľuje metabolizmus a zároveň posilňuje aj dušev-
né zdravie. Pohyb čistí myseľ, uvoľňuje z tela stres a napätie, 
zlepšuje náladu počas dňa i spánok v noci. Vďaka športova-
niu sa z organizmu vyplavujú stresové hormóny a tiež sa vy-
lučujú hormóny šťastia, ktoré pozitívne pôsobia na psychic-
ký stav človeka. Preto hurá za športom do jarnej prírody! Pri 
svojich potulkách prírodou však majte na pamäti nielen jej 

ŽIVOTNý ŠTýL
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krásy, ale myslite aj na jej nástrahy. Počas kliešťovej sezóny 
netreba podceniť prevenciu pred parazitmi a ak si počas po-
bytu v lese k vám nejaký kliešť cestu nájde, je dôležité vedieť, 
ako ho správne odstrániť.

sezóna kliešťov
Kliešť obyčajný sa v  prírode vyskytuje celoročne. Sezóna 
kliešťov trvá od skorej jari, do neskorej jesene. Začína v marci 
a utícha až s prvými jesennými mrazmi. Tieto článkonožce 
obľubujú listnaté a  zmiešané lesy, no stretnúť ich môžete 

aj na iných miestach. Štatistiky tvrdia, že na každom pia-
tom štvorcovom metri lesa žije na Slovensku v priemere je-
den kliešť. Tieto živočíchy sa najčastejšie nachádzajú v tráve 
a v nízkych porastoch.

Dôležitá prevencia
Ako sa pred kliešťami v prírode chrániť? Do prírody je dobré 
nosiť oblečenie, ktoré zakryje čo najväčšiu časť tela a použí-
vať repelenty, ktoré sú určené na ochranu pred parazitmi. Po 
návrate zvonku si dôkladne skontrolujte šatstvo a celé telo. 

S príchodom jari sa každoročne 
prebúdza aj príroda. Okrem zelene 
sa však po zime prebúdzajú aj rôzne 
živočíchy. Niektoré ľuďom pobyt vonku 
spríjemňujú, iné nie. Medzi nebezpečné 
druhy parazitov patria infikované kliešte. 
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Ako sa v prírode chrániť pred parazitmi? 
Vhodným oblečením a obuvou, repelentmi 
a esenciálnymi olejmi. Niektoré éterické oleje 
pôsobia na kliešte a iný hmyz odpudivo. 
Vyskúšajte výťažky z rozmarínu, z levandule, 
z mäty, z eukalyptu alebo z citrusov. 
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Kliešte sa najčastejšie zvyknú prisať do vlasatej časti hlavy, za 
uši, do slabín, do podpazušia a na intímne miesta. Ak sa kliešť 
na telo prisaje, je dôležité odstrániť ho správnym spôsobom. 
Pinzetou uchopte živočícha čo najbližšie pri koži a vykývajte 
ho. Kliešťa nevytáčajte - pri vytáčaní totiž hrozí, že nevyberie-
te hlavičku. Ranu následne vydezinfikujte jódom alebo iným 

dezinfekčným prípravkom a v prípade komplikácií vyhľadaj-
te odbornú lekársku pomoc.

nepodceňte príznaky
Infikované kliešte môžu na človeka preniesť rôzne ochorenia 
- kliešťovú encefalitídu, lymskú boreliózu či anaplazmózu. 

ŽIVOTNý ŠTýL
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Lymská borelióza a  anaplazmóza sa lieči antibiotikami, na 
kliešťovú encefalitídu lieky neexistujú. Vírus kliešťovej ence-
falitídy sa po vniknutí do tela začne rozmnožovať a násled-
ne sa rozširuje do lymfatických uzlín. Odtiaľ mieri do ďalších 
orgánov, predovšetkým do centrálneho nervového systému. 
Prvotné príznaky ochorenia pripomínajú chrípku. Infikovaný 
človek môže mať zvýšenú teplotu, pociťovať bolesti hlavy 
a svalov. Pridružiť sa môžu aj závraty, dezorientácia, poruchy 
vedomia a poruchy spánku.
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Parazity napadajú vo voľnej prírode psov oveľa častejšie, než ľudí, 
pretože sú nižšie pri zemi a majú srsť, na ktorú sa ľahko môžu 

prichytiť. Na ochranu domácich miláčikov pred kliešťami je 
možné používať nielen rôzne repelenty, ale aj špeciálne obojky.  



BYLINNÁ MASŤ na priedušky
V sychravých dňoch sa kašeľ a nachladnutie vyhne len málokomu. Pripravte sa 
a vyskúšajte zaručený tradičný prípravok PSIE SADLO Medical Dr. Weiss - bylinnú 
masť, vyrobenú podľa originálnej receptúry legendárneho švajčiarskeho liečiteľa.

Konzistencia masti s extraktmi z 10 liečivých bylín je na báze včelieho vosku, ktorá ver-
ne kopíruje funkciu a účinok pôvodného živočíšneho sadla. Pre svoje unikátne vlast-
nosti je masť PSIE SADLO Medical Dr. Weiss registrovaná ako zdravotnícka pomôcka. 

Eukalyptová silica rozpúšťa tuhé hlieny a uvoľňuje upchatý nos, tymiano-
vá silica uľahčuje vykašliavanie usadeného hlienu z dýchacích ciest a 
uľahčuje dýchanie. Masť vytvára špe-
ciálny ochranný fi lm, ktorý udržiava 
pokožku hydratovanú. Natiera sa tra-
dične na hruď a chrbát, ale je možná aj 
aplikácia do oblasti spánkov. S týmto 
účinným pomocníkom sa ťažkostí zba-
víte rýchlejšie.

MRAVČIA VÁM NERVY?
S pocitmi mravčenia, štípania či brnenia končatín, zhoršenou citlivosťou prstov 
alebo precitlivenosťou nervových buniek sa stretáva veľká časť populácie. 
Nenápadné príznaky môžu postupne dorastať ťažko znesiteľných rozmerov. 
Nenechajte nervové ťažkosti zaútočiť naplno!

Neuromedic je unikátny výživový doplnok 
kombinujúci vysoké dávky kyseliny alfa-li-
poovej, viniča hroznorodého, fosfolipidy 

a vitamíny skupiny B, vďaka čomu efektívne:

    regeneruje a zlepšuje funkciu aj citlivosť 
nervovej sústavy,

   vyživuje nervové bunky,
   chráni nervy pred poškodením toxínmi 

vplyvom obsiahnutého silymarínu.

Neuromedic je ideálna ochrana nervov pri ich ne-
dostatočnej výžive, vystavení toxínom či vedľajším 
účinkom niektorých tabliet alebo mechanickom 
poškodení samotných nervov.

Úľavu od mravčenia, štípania, pálenia 
a zhoršenej citlivosti nervovej sústavy 
žiadajte v lekárni.

Na afty a opary 
pomôže konope!

Nepríjemné opary sú spôsobené vírusom 
herpes simplex. Akonáhle raz prenikne do 
organizmu, zostáva v ňom natrvalo. Prejaví 
sa až v okamžiku, kedy je naša imunita 
oslabená.

Pri prvých náznakoch oparov stavte na účin-
né Cannadent regeneračné sérum, ktoré 
výrazne urýchľuje regeneráciu postihnutej 

sliznice a zmierňuje jej citlivosť. Stačí niekoľkokrát 
denne naniesť malú kvapku, ktorá rýchlo a dlho-
dobo dezinfi kuje. Cannadent sérum je vyrobené 
z kvalitného, za studena lisovaného konopného 
oleja v bio kvalite. Originálna receptúra zahŕňa 
okrem jedinečného konopného oleja tiež rovnako 
účinné extrakty z klinčeka, arniky, jedle sibírskej 
a teatree. Cannadent sérum je vhodné tiež pri vý-
skyte áft, kútikov a otlakoch ďasien od zubných 
protéz či strojčekov.

ÁNO spánku, NIE chrápaniuÁ
Pokiaľ sa aj z vašej spálne ozýva každú noc hlasné a nepríjemné 
chrápanie, spoľahnite sa na prípravok z vašej lekárne! Má príjemnú 
chuť, nedráždi a zaistí vám pokojnú noc bez tohoto otravného zvu-
ku.

Je tu posilnený Pssst! FORTE ústny sprej proti chrápaniu, zdravotnícka po-
môcka, s obohateným zložením pre maximálny účinok. Obsahuje účinnú 
zložku VOLUME CONTROL COMPLEXTM, ktorá je jedinečnou kombináciou 

deviatich rastlinných extraktov a látok, ktoré pôsobia na mäkké časti horných 
dýchacích ciest.
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KONTAKT: 
Rozmarínová 3326/2 
932 01 Veľký Meder 

+ 421 31 591 9001
www.hotelorchidea.sk

kajšie bazény pre dovolenkárov.

Rozsiahly park, v ktorom sa nachádzajú 
termálne kúpele, umožňuje na svojej plo-
che vďaka veľkému množstvu atrakcií 
privítať mladé páry, seniorov ale i rodi-
ny s deťmi, kde nájdu široké pole zábavy, 
a to hlavne v letnej dovolenkovej sezóne. 
Zábavu tu nájdu malí aj veľkí. Spomeň-
me napríklad záhadné mená atrakcií ako 
sú Tarzánia, Korytnačí hrad alebo Hrad 
orliaka morského.

Ubytovatelia vo Veľkom Mederi posky-
tujú už dnes širokú škálu ubytovacích 
zariadení, vyvíjajú aktivity v posky-
tovaní služieb spojených so zábavou, 
relaxáciu a aj stravovaním.  

Ak ste náročný na kvalitu služieb a 
prostredie, v ktorom trávite drahocenné 
momenty oddychu, určite vyskúšajte 
unikátnu atmosféru SPA & Wellness 
Hotela Orchidea*** vo Veľkom Mederi. 
Ak potrebujete uniknúť z každodennej 
reality a stráviť pár dní na mieste, kde sa 
dokonale postarajú o Váš oddych, tak ste 
na správnom mieste. Hotel má k dispo-
zícii 30 izieb a 2 apartmány, kde nájdete 
príjemnú atmosféru a celkové pohodlie. 

Hotel okrem kvalitného ubytovania po-
núka pre svojich hostí vstup do wellness 
centra -hotelového bazéna, vírivky a 
saunového sveta. Hotel ponúka aj širokú 
škálu masáží a kozmetických procedúr.

Navštívte hotel, v ktorom si dokonale 
zrelaxujete svoje telo aj myseľ!

UŽITE SI LETO
VO VEĽKOM MEDERI

B líži sa leto, pre mnohých najobľúbenejšie 
ročné obdobie. Je tu čas, aby sa aj deti mohli 
poriadne vyšantiť a aj dospelí mali šancu na 

relax. Ponúkame Vám tip, kde si voľné chvíle určite 
užijete - vyberte sa na dovolenku do Veľkého Medera! 
Veľký Meder je malé mesto, ktoré sa nachádza v juž-
nej časti Žitného ostrova, blízko Dunaja a maďarských 

hraníc. Vyznačuje sa tým, že má najviac slnečných dní 
v roku. Pýši sa aj známym termalparkom – Thermal 
Corvinus. Obľúbené termálne kúpalisko očakáva svo
jich hostí celoročne - hlavne počas letných prázdnin.

Termálne kúpalisko prešlo značnou modernizáciou, neustále 
rozširuje svoj sortiment a zvyšuje kvalitu poskytovaných 

služieb. Dnes je vzorovým strediskom,  
v ktorom sa využívajú účinky termálnych 
vôd. Aj v tomto roku otvára 3 nové von- 
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Módni návrhári a výrobcovia dámskeho oblečenia 
radi vyzdvihujú ženskú krásu a nezávislosť. 

Odevný priemysel dnes uprednostňuje pohodlie 
a rovnako je to aj pri obuvi. 

Jarné trendy

Preferujete športový typ obliekania? V takom prípade 
vám v jarnej výbave nesmú chýbať dizajnové tenisky. 
Trendom sú predovšetkým chunky modely s robustnou 
podošvou. Nádherným detailom, pri obľúbenej čiernej 
farbe, sú efektné časti v prevedení imitácie zvieracej kože 
a bielej podošvy. Model dostanete exkluzívne v e-shope 
www.deichmann.com.

Šnurovacia obuv v pánskom štýle hrá prím každú jar. 
Tento rok je hitom predovšetkým tá vo svetlých far-
bách. Pokiaľ premýšľate nad obstaraním pohodlnej 
jarnej obuvi, obuv v neutrálnych kávových odtieňoch je 
skvelou voľbou. Hodí sa k akémukoľvek pastelovému 
looku, aj k monochromaticky ladeným outfitom. Nájdete 
v predajniach značky DEICHMANN alebo na e-shope 
www.deichmann.com.

Počas pobytu v jarnej prírode istotne oceníte 
vestu. Vesta sa výborne vrství a je vhodná 

najmä na tie dni, kedy sú slnečné lúče ešte 
pichľavé. Keď slniečko síce svieti, ale vonku 

nie je ešte úplne teplo. Vesta sa dá nosiť 
nielen na svetre a mikiny, ale aj na kožené 

či rifľové bundy. A vesty s kapucňou zabez-
pečia, že vás neprekvapí ani dážď. Túto jar 
sú obľúbené najmä dlhšie strihy v rôznych 

farbách. Kúpite na www.cellbes.sk.

Bunda z hrejivého flísu je výbornou 
voľbou vtedy, keď na sebe nechcete mať 
zbytočne veľa vrstiev oblečenia a chce-
te sa cítiť príjemne. Dobrou správou je, 
že aktuálna ponuka flísových búnd je 
naozaj široká. A okrem klasických farieb 
sa nebojte vyskúšať aj vzorované modely. 
Pripomenú vám, že zima je už preč a je 
tu slnečná jar. Kúpite na www.cellbes.sk.

slovenské kožené kabelky, ktoré obleteli svet

Ammyla
slovenský výrobca kožených kabeliek

Kabelky, batohy a tašky Ammyla sa vyznačujú
osobitým štýlom a jedinečným dizajnom.

Vyrobené zo slovenských, talianských
či českých koží, a iných kvalitných materiálov.

Tlačené aj ručne maľované

okrem klasických kabeliek, batohov či tašiek
tu nájdete aj odvážne kúsky, ktoré spájajú tradičné
remeslo šitia, brašniarstva a maľby
s modernými technológiami digitálnej potlače

www.ammyla.sk0950 879 841 support@ammyla.sk

Vyrobené na Slovensku

už viac ako desať rokov sú všetky produkty
navrhnuté a vyrábané ručne, priamo v krajčirskej
dielni v Rožňave.

Oplatí sa počkať

Každá kabelka je starostlivo pripravovaná pre
konkrétneho zákazníka na objednávku, čim sa stáva
jedinečným a originálnym doplnkom šatníka každej
modernej ženy.
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Šperky a šaty by nemali spolu bojovať. 
Čím je šperk zaujímavejší, tým viac 

vynikne na jednoduchšom podklade. 
Pri výrazných doplnkoch je dobré voliť 

neutrálny štýl oblečenia a v prípade 
extravagantných šperkov vyberať len 

také zvršky, ktoré s nimi dokonale ladia.

Nadčasové 
módne šperky

MÓda

Šperky zdobili ľudí už v dávnej minulosti, kedy symboli-
zovali najmä ich hodnosť a moc. Dnes vzhľad šperkov 
určujú hlavne módne trendy. V oblasti drahých kovov 

je momentálne IN kombinácia klasického žltého a bieleho 
zlata. Výhodou tejto kombinácie je, že sa hodí takmer ku 
každému elegantnému outfitu. Zloženie zlata ovplyvňuje 
nielen pevnosť šperku, ale aj jeho tvrdosť a sfarbenie. Odtie-
ne šperkov zo zliatin zlata môžu byť nielen žlté a biele, ale 
môžu mať aj zelený, ružový či červený nádych. Veľkej obľube 
sa tešia tiež prstene, náramky, náušnice, náhrdelníky a prí-
vesky, do ktorých sú vsadené drahé kamene.

Diamant je kráľ drahokamov – má očarujúci lesk a  rafino-
vanú zmyselnosť. Je najtvrdšou látkou na zemi. Vzácne sú 
tak bezfarebné a číre diamanty, ako aj farebné - oranžové, 
žlté, hnedé, ružové, červené, modré, zelené a čierne. Vysoko 
cenené sú najmä sýto sfarbené druhy. Každý diamant má 
vlastnú identitu – neopakovateľnú podobu, ktorá sa výbru-
som nemení. No tento drahokam si vyžaduje nielen špeci-
fický spôsob opracovania, ale aj špeciálne zaobchádzanie. 
Nie náhodou sa diamanty dedia z generácie na generáciu 
a osudy tých najznámejších sú opradené mnohými legen-
dami.
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Traduje sa, že diamant nielen 
skrášľuje výzor, ale pomáha 

zvládať svojim nositeľkám aj 
príliš rozbúrené emócie. Že 
podporuje bystré myslenie 

a rozvíja toleranciu. Že je 
poslom harmónie a bariérou 
pred negatívnymi energiami.
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Prstene pôvodne slúžili ako amulety 
na ochranu kúzelníkov počas 
magických seáns. Najčastejšie boli 
vyrábané zo zlata alebo z bronzu, 
vygravírované monogramom 
nositeľa. Ešte pred tým, než sa stali 
výsostne dekoratívnou ozdobou rúk, 
hojne sa používali aj ako pečatidlo. 

Diamanty začali vznikať pred miliardami 
rokov, hlboko pod zemským povrchom. 
Ich tvrdosť je tisíc krát vyššia ako 
tvrdosť kremeňa. Hodnotu jednotlivých 
diamantov určujú štyri C: carat – hmotnosť, 
color – farba, clarity – čistota a cut – výbrus.



MÓda

Šperky z drahých kovov a vzácnych 
kameňov pôsobia vznešene. Právom 

dodávajú svojim nositeľkám pocit 
luxusu a elegancie. A výrazné 
náhrdelníky patria k tým TOP 

doplnkom, ktoré vynikajú najmä 
vo väčších výstrihoch a pri 

jednoduchých siluetách šiat. 
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Prečo je cena šperkov niekedy až závratne vysoká? Kým sa 
klenoty dostanú na zamatovú podložku do výkladov obchodov, 
musia prejsť dlhou cestou. Výroba šperkov je náročný proces, 
ktorý si vyžaduje nielen dokonalý návrh, ale aj veľkú fantáziu, 
trpezlivosť a manuálnu zručnosť pri výrobe.
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Šperk je symbolom krásy, vyzdvihuje 
čaro osobnosti. Dodáva pôvab v dňoch 

bežných, aj pri špeciálnych udalostiach. 
No aj svet šperkov má svoje pravidlá, 

podľa ktorých sa rieši ich aktuálny vzhľad. 
Aj klenoty podliehajú módnym trendom, 

rovnako ako obuv či oblečenie.

Pokiaľ nemáte s výberom klenotov 
skúsenosti, zverte sa do rúk odborníkov. 
Šperk má totiž ladiť nielen so štýlom 
obliekania, ale má tiež korešpondovať 
s tónom pleti, s farbou očí a vlasov. Šperk 
má umocniť prirodzenú krásu ženy, preto 
dôležitým kritériom pri výbere je tiež kvalita.
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Zvládnite jarné upratovanie bez presilených zápästí a bolesti 
chrbta! So šikovným pomocníkom vás aj veľké čistenie, drhnutie, 
leštenie a vysávanie bude baviť. Multifunkčný čistič okien Orava 
Lautus s mokrým a suchým odsávaním nečistôt je kombináciou 
dokonale priliehajúcej stierky a odsávača. Okná najprv umyte 
vodou s trochou saponátu a potom ich „prejdite“ zhora dole 
čističom. Ten špinavú vodu odsaje ako malý vysávač do 120 ml 
nádržky bez kontaktu rúk so špinavou vodou. Okná vyleští, 
ergonomicky sadne do ruky, vďaka 360-stupňovej otočnej hlave 
a nízkej hmotnosti sa ľahko obsluhuje a do boja s nečistotami vo 
výškach je vybavený teleskopickou tyčou. Oceníte ho aj pri čistení 
zrkadiel, obkladačiek, sklenených stolov aj sprchového kúta. 
Výborne poslúži aj na suché vysávanie záclon, gauča a postelí. 
OMC: 29 €. www.orava.eu 

Porcelánová 30-dielna jedálenská súprava FIEREZZA 
z kvalitného bieleho porcelánu, s moderným 
kvetinovým dekorom, predstavuje kompletný 
servírovací a stolovací komplet. Bude spríjemňovať 
vaše stolovanie v dni všedné aj sviatočné, ozdobí váš 
prestretý stôl a zaistí zladené stolovanie pre celú 
rodinu alebo partiu priateľov. Sada obsahuje 6 × hlboký 
tanier, 6 × plytký tanier, 6 × dezertný tanier, 6 × misku 
a 6 × hrnček. Riad možno použiť do mikrovlnnej rúry 
a umývať v umývačke riadu. Cena: 55,90 €
Dostupné na: www.dedoma.sk

Kuchynský robot Orava Chefino má kompaktnejšie rozmery, 
ale potenciál, silu, precíznosť a vytrvalosť na práce v kuchyni 

aj za troch – mieša, hnetie aj šľahá a vďaka vysokovýkonnému 
1400 W motoru sa pri práci zvŕta tak, že nestíhate žasnúť. 

Všetku drinu pri varení a pečení si odpracuje za vás, aby ste 
nemali presilené zápästia a aby ste si namiesto námahy 

mohli užívať len čistú radosť z prípravy dobrôt. Disponuje 
6 rýchlosťami a režimom Pulse a používa planetárny systém 

miešania, takže pod jeho taktovkou sú všetky krémy na koláče 
aj cesto na chlieb či kysnutý koláč dokonale vymiešané, 

vyšľahané aj vymiesené. Dokáže pracovať dlho bez toho, že 
by potreboval prestávku na oddýchnutie motora. OMC: 179 €. 

www.orava.eu 

Umyje okná aj povysáva

Privolajte jar s novou 
jedálenskou súpravou

Malý rozmermi, veľký pomocou

REDAKČNé TIPy



Aj u  vás je jedným z  najvyťaženejších spotrebičov práčka? 
Niet sa čomu čudovať. Mnoho ľudí perie takmer každý deň. 
Tento bežný úkon v každej domácnosti má však jednu veľkú 
nevýhodu. Používaním parfumovaných aviváží a  iných che-
mických prostriedkov sa do vody dostáva množstvo škodlivín. 
Tie sa len ťažko filtrujú, čo spôsobuje rôzne zdravotné prob-
lémy. Pracie pásiky Cleanly sú jednou z možností, ako prať 
správne. Okrem toho, že neobsahujú žiadne parfumy a  iné 
chemikálie, neznečisťujú vodu a netreba zabúdať ani na ich 
jednoduché používanie. Cleanly stačí odtrhnúť a  vložiť do 
práčky, sú vhodné na každé oblečenie.

Jednoduché používanie
Používanie Cleanly Eco je ľahké a  praktické. Zabudnite na 
rozsypaný prášok všade naokolo alebo na rozliatu aviváž. Ba-
líček stačí otvoriť, vytiahnuť jeden plátok pásikov (jeden dvoj-
pásik), roztrhnúť ho na polovicu a vložiť do práčky.

Jeden pásik je určený na štandardnú práčku, čo stačí pre 
bežnú rodinu, ktorá pravidelne perie. Pri menšom množstve 

oblečenia môžete použiť len polovicu pásika a pri veľmi zne-
čistenej bielizni aj dva. Najsilnejšou stránkou pracích pásikov 
je ich jednoduché použitie a fakt, že si ich môžete vziať so 
sebou kamkoľvek idete - na dovolenku či turistiku. Aké majú 
výhody?

Výhody pásikov Cleanly eco
•  vhodné na všetky farby
• super jednoduché používanie
• prirodzene príjemná vôňa
• znižujú transportné emisie
• šetria energiu
• nezanechávajú biele fľaky
• sú zabalené v FSC papierovom obale bez plastov

Užívajte si ekologické pranie a vyskúšajte ekologické pranie 
pomocou pracích pásikov Cleanly. Užívajte si skvelé výsledky 
s pocitom, že sa staráte o našu planétu a životné prostredie. 
Nájdete ich vo vybraných obchodoch Coop Jednota, Kauf-
land, Nay elektrodom, v českej DM a v e-shope eatgreen.eco.

Upratovanie a pranie je úplne bežný proces. Bohužiaľ, používanie rôznych 
chemikálií a pracích práškov nie je dobré pre zdravie, ani pre životné prostredie. 
Ako tento problém vyriešiť? Jednou z možností sú pracie pásiky Cleanly.

Ako prať ekologicky
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Túžite po kvalitnom spánku? Siahnite 
po vhodných farbách a prírodných 

materiáloch! Prírodné materiály majú 
výnimočné vlastnosti, ktoré sú s ľudským 

telom v dokonalej harmónii, preto 
neváhajte nimi vybaviť aj svoju spálňu.

Úspešný štart 
do nového dňa 
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aby spálňa poskytla plnohodnotnú regeneráciu, k  jej 
zariaďovaniu je potrebné pristupovať citlivo a účelne. 
Vybavenie spálne sa podceniť neoplatí. Každý nedo-

statok sa totiž môže prejaviť nielen na kvalite spánku, ale aj 
na zlej nálade počas celého dňa. Nie náhodou sa hovorí, že 
dobré dni sa začínajú v noci.

Spálňa je určená na odpočívanie a  na načerpanie nových 
síl, preto pri zariaďovaní tejto časti domácnosti precízne vy-
berajte nábytok a bytové doplnky, dbajte na vzdušnosť, na 
farebnú skromnosť a na súlad všetkých prvkov v miestnosti. 
Investície vložené do spálne sa vám mnohonásobne budú 
vracať v  podobe kvalitného spánku a  sviežeho prebudenia 
každý deň.

DOMÁCNOSť



viac ako
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DOMÁCNOSť

Damask a satén patria k luxusným 
vyhľadávaným látkam. Oba materiály sú hebké, 

príjemné na dotyk, no aj maximálne odolné. 
Medzi hlavné prednosti posteľnej bielizne 

z ľanu patrí priedušnosť, no tiež termoregulačné 
a antibakteriálne vlastnosti tkaniny. 

Ideálna posteľná bielizeň je z prírodných 
materiálov, ktorá je k ľudskej pokožke 

ohľaduplná a šetrná. Medzi najvyužívanejšie 
textílie patrí bavlna, damask, satén, ľan, 

flanel a froté. Bavlna v lete chladí a v zime 
hreje. Je nielen mäkká, ale dobre saje aj pot. 

68



Hojne využívanými materiálmi v spálni sú flanel 
a froté. Obliečky z týchto látok prispievajú 
k dobrému spánku a k plnohodnotnej 
regenerácii. Posteľná bielizeň z flanelu a z froté 
sa hodí predovšetkým do postelí počas 
chladnejších nocí.

Zeleň v primeranom množstve predstavuje skvelý doplnok 
každej spálne. Zdravé živé rastliny sú v priestore prínosom – 
produkujú kyslík a zvyšujú vlhkosť vzduchu, eliminujú prach 
a čistia ovzdušie, upokojujú oči a znižujú stres. 
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DOMÁCNOSť

Vhodné farby do spálne si môžete vybrať aj 
na základe svojej osobnosti. Sangvinikom, 

ktorí sú aktívni, veselí a priateľskí, vraj 
najviac pasujú teplé, žlté odtiene, ktoré 

pôsobia optimisticky. Pokiaľ patríte medzi 
melancholikov, zrejme sa budete najlepšie 

cítiť v pastelovo modrej spálni, ktorá vytvára 
pokojnú atmosféru a nezaťažuje psychiku.

Priaznivú energiu v spálni podporí 
mnoho druhov rastlín - aloe vera, 

brečtan, tučnolist, lopatkovec, gardénia 
a mnoho iných. Do spálne naopak 

nepatrí konvalinka, ľalia, jazmín, hyacint, 
orgován a iné aromatické kvety, ktoré sa 

vyznačujú príliš prenikavou vôňou. 
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Ako vyberať obliečky? Posteľnú bielizeň je 
dobré vyberať nielen podľa materiálu, ale aj 
podľa vzhľadu. Do spálne je dobré voliť nežné 
pastelové odtiene a jemné vzory. Vyhnúť sa 
treba krikľavým odtieňom a divokým motívom, 
ktoré môžu vyvolávať stres.
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Prebúdzajúcu sa jarnú prírodu možno mať v spálni nielen 
vo vázach a v črepníkoch, ale aj na textíliách a bytových 
dekoráciách. Kvetinové motívy evokujú príjemné pocity, 
v priestore vytvárajú romantickú atmosféru.  

DOMÁCNOSť

Pripravila: Blanka Ábelová;  
Foto: Shutterstock, Westwing



Albapura je ekologická, vodou riediteľná farba na báze vinilu
určená na nátery interiérových stien.

Jej vysoká belosť je dosiahnutá pomocou najkvalitnejších bielych pigmentov bez použitia
optických zjasňovačov. Vynikajúcu kryciu schopnosť ocenia najmä maliari, ktorý 
používajú technológiu Airless. Vytvára hladký, hlboko matný povrch a po nátere zanecháva
príjemnú vôňu. Je vyvinutá a vyrobená na Slovensku spoločnosťou Chemolak.

www.albapura.sk
www.chemolak.sk

VÝNIMOČNÁ
SLOVENSKÁ
INTERIÉROVKA

AlAlbabapupurara jje e ekekolologogicickáká,, vovododou u ririededititeľeľnáná ffararbaba nna a bábázeze vvininili uu
ururčečenáná nnaa nánáteteryry iintntereriéiérorovývýchch sstitienen..

JeJej j vyv sosokáká belososť ť jeje ddososiaiahnhnututá á pop momococou najkkvalitnt eje šíšíchch bielych pigmentov bez použitia
optických zjasňovačočov.v VVyynikajajúcú u kryciu schopopnon sťsť ocenia a nan jmä maliari, ktorýý 
popoužužívívajajú ú technolóógig uu Airless. Vytvára hladkdký,ý, hhlbbokoko mamatntný ý popovrvrchch aa ppo o nánátetere zanece háhávava
prpríjíjememnúnú vvôňôňu. JJe e vyvinutá a vyrrobobene á nana SSlolovevensnskuku sspopololočnosťoťou u ChChememololakak..

www.albapura.sk
www.cchheemmoollaakk..sskk



Moderná technológia pre ešte intenzívnejší zážitok
glo™ hyper+ UNIQ využíva na zahrievanie náplní tzv. indukč-
ný ohrev. Táto moderná technológia tabak nezapaľuje, ale 
zahrieva. Kvôli absencii horenia a  spaľovania sa pri užívaní 
tabaku prostredníctvom zariadenia glo™ neuvoľňuje dym 
so zápachom, ale aerosól. Na výber sú dva režimy zahrieva-
nie – okrem Štandardu aj režim Boost s 15-sekundovým za-
hrievaním pre ešte intenzívnejší zážitok trvajúci 3,5 minúty. 
Zariadenie sa ovláda jediným tlačidlom a môže sa pochváliť 
dlhou výdržou – na jedno nabitie funguje až 20 opakovaných 
použití.

Pestrosť farieb, nápaditosť pri kreovaní vzhľadu
glo™ hyper+ UNIQ je dôkazom toho, že aj moderná techno-
lógia, ohľaduplnosť a zodpovednosť sú naozaj šik. V štyroch 
farebných prevedeniach – bielej, čiernej, zlatej a tmavo mod-
rej farbe – konvenuje vkusu mužov aj žien. Tak ako osobný je 

rituál samotný, aj zariadenie si môžete prispôsobiť vlastným 
preferenciám vďaka vymeniteľnému bočnému krytu. „Ob-
lečte“ svoje glo™ do farebného outfitu, ktorý najviac vystihuje 
vás, vašu aktuálnu náladu alebo bude ladiť s vašimi inými do-
plnkami oblečenia. Dva bočné kryty v rovnakej farbe ako za-
riadenie, len s rôznou povrchovou úpravou, sú pribalené k za-
riadeniu, na výber je však ďalších 19 farebných krytov. Bude to 
vaše glo™ decentne ladiť tón v tóne, alebo sa pre svoj farebný 
kontrast okamžite stane stredobodom pozornosti?

glo™ hyper+ UNIQ a s ním kompatibilné náplne neo™ sú do-
stupné v špecializovaných obchodoch, v trafikách a vo vybra-
ných sieťach čerpacích staníc, avšak vždy len pre užívateľov 
nikotínových výrobkov starších 18 rokov.

www.discoverglo.sk 
Facebook & Instagram: @glo_slovakia

British American Tobacco (BAT) prináša už aj na Slovensko svoju vlajkovú 
loď – inovatívne zariadenie s pokročilou technológiou pre zahrievanie 
tabaku glo™ hyper+ UNIQ. Jeho nezameniteľný dizajn, praktické funkcie 
a intuitívne ovládanie ho po úspechoch naprieč Európou predurčujú na 
ovácie v radoch dospelých užívateľov nikotínových výrobkov aj na Slovensku.

OMC glo™ hyper+ 
UNIQ: 20 €

Konečne aj na Slovensku:
Elegán s personalizovaným outfitom



 
Hotel Alexander****
Bardejovské Kúpele

 
www.hotelalexander.sk

 
 

Vysoká zaočkovanosť nášho personálu a bezplatné
testovanie všetkých klientov zaručuje 

bezpečnosť Vášho pobytu.

Načerpajte u nás novú energiu...

Celoročne zvýhodnený wellness pobyt
v hoteli Alexander**** ponúka jedinečné
spojenie procedúr, liečivej minerálnej

vody, wellnessu a výbornej
gastronómie. 

 
 

Pobyt je možný
od 2 nocí s celým
radom služieb za
bezkonkurenčné

ceny! 

akciovýakciový

WELLNESSWELLNESS
POBYTPOBYT

  

Ideálna voľba pre Váš
relax v atraktívnom
kúpeľnom prostredí.



Znásobte svoju šancu na výhru. 
Skenujte Lidl Plus a odošlite 
účasť do žrebovania aj cez aplikáciu. 

Súťaž trvá od 28. 2. do 17. 4. 2022.

www.lidl.sk/sutaz

Získajte 1 súťažný kupón za každých 20 € nákupu.
Zaregistrujte kód z kupónu na www.lidl.sk/sutaz alebo skenujte Lidl Plus.
Vyhrajte jednu zo 7 nových Kia Sportage vyrobených na Slovensku.

VÝHERNÁ 
VEĽKONOČNÁ 

JAZDA

novú 
Kia Sportage7x

VYHRAJTE
Nakúpte v Lidli

a

Il
u

st
ra

čn
é 

fo
to


