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Veľa príjemných chvíľ a lásky vám úprimne želám, 

Alena Sukupová
šéfredaktor
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Suvereno  -  JEDNODUCHO (KRÁSA) 

som len kvapka rosy v oceáne
a viem že celý oceán je súčasne aj vo mne
všetko je jak má byť momentálne
a neustále si to pripomínam, 
tým sa môj vývoj pohne
robím čo môžem s tým čo mám na svojom poli
ďakovať za všetko bez podmienok som si zvolil
lebo pritiahnem iba to čo vyžiarim
život je džin a ja si želám presne ako aladin
preto neni jedno na čo myslíš a čo hovoríš
bo tomu vojsť do svojej reality dovolíš
to najcennejšie je tvoj fokus tvoja pozornosť
buď si vedomý kam zanecháš jej stopu
stíš si Bacha a pusti zvuk zbíjačky
aj to je zvuk, aj to je zvuk
jedna hudba ti dá krídla a druhá prekážky
preto neni jedno aké tóny zachytí tvoj sluch

svetlo, som sám sebe svetlom
vetrom, nechám unášať sa vetrom
som len svedkom, pozorujem v tichu všetko
nedám sa strhnúť davom idem svojou cestou
na nej snažím sa byť najlepšou verziou dňa
každý deň, lepšie ja znamená lepší svet
pritom nezabúdam že všetko toto je len hra
v ktorej láska je voda ktorá uhasí môj smäd

a veľká je cesta do jednoty
do zdroja v ktorom všetko raz splynie
na nej učíme sa nájsť pravé hodnoty
preto nie priamo ale kľukato sa vinie
a my pochádzame z hviezd, sme hviezdy
svietime si na vlastné cesty
a žiarime zo svojich domovov
krížom cez celý vesmír
táto hudba je terapia
povznáša ducha a okrídľuje myšlienky
sloboda, umenie, vedomie, energia
tu a teraz a pritom naveky
v spojení s jedným duchom
v jednote je kráčať jednoducho
v živote k nemu pristupovať jednoduchšie dá sa
a výsledok je jednoducho krása

Odkyť svoje jemné SRDCE v dnešnom krutom

svete nie je hanba ani slabosť, ale ODVAHA! 

Zbabelosť je ísť proti vnútornému hlasu, 

zaprieť svoju dušu len za to, čo povie okolie…

Iba skrz JEMNOSŤ a vnímanie srdcom 

nám je umožnené vstúpiť do ozajstného hlbo-

kého kontaktu s niečím tak krehkým a pominu-

teľným ako je KRÁSA!

Suvereno

Milí čitatelia,

prichádzame k vám s ďalším vydaním našej ročenky, prajem vám veľa pohody pri čítaní a myslím, že

slová jednej úžasnej skladby z nového albumu Suverena s názvom JEDNODUCHO vám povedia viac,

nech sa páči,
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rodáčka z Ľubochne ako dvadsaťdvaročná odišla do zahraničia skúsiť šťastie v ďalekej Kalifornii. Dnes je už v americkom

šoubiznise známa. Počas rokov za Atlantikom skúsila povolanie modelky, grafičky, vizážistky či dokonca hollywoodskej

herečky. Najnovšie sa venuje najmä svojmu vlastnému magazínu, štvrťročníku o kráse Viva Glam. Čitateľky v ňom nájdu

užitočné informácie o kráse a krásnych ženách, o cestovaní, o zdravom životnom štýle a články s pozitívnym myslením.

„Choďte za svojím cieľom a nehanbite sa povedať, čo chcete. 

Život je krátky a len vy ho žijete, nikto iný. " 

www.katarinamodel.com

vivaglammagazine.com

Katarina Van Derham
MILÁ    ÚSPEŠNÁ    KRÁSNA SLOVENKA
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DEKORATÍVNE INŠPIRÁCIE 

PARTYLITE
Zaujímavý doplnok je schopný premeniť interiér a dať mu charakter. Stojí za to zdôrazniť striedanie ročných období alebo zvlášt-
ne príležitosti. Môžete využiť už pripravených nápadov alebo dať priechod svojej predstavivosti. Otvorte katalóg PartyLite a nájde-
te v ňom hrsť inšpirácie.

Naši designéri vytvorili nové výrobky, ktoré odrážajú súčasné trendy a umožňujú prezentovať naše jedinečné sviečky vo veľkom
štýle. Nájdete medzi nimi mnoho foriem a farieb, od tradičných až po moderné, bohato zdobené aj univerzálne v svojej jednodu-
chosti. S výrobkami PartyLite nájdete dekoratívny akcent pre každú príležitosť.

Ak chcete vytvoriť náladu meditácie a pokoja, tepla a priateľskej atmosféry, či atmosféru exotickú a tajomnú, široká škála krásnych
svietnikov a sviečok bude nevyhnutná. Naše sviečky sú k dispozícii vo viac ako 30 vôňach, v rôznych tvaroch a farbách, a majú
neuveriteľnú dĺžku horenia.

Čím sa odlišuje PartyLite od iných spoločností na trhu, je orientácia na kvalitu. Naša ponuka 100% záruky je výrazom plného záväz-
ku pre vysoký štandard kvality.

Našu ponuku a viac informácií nájdete na stránkach www.partylite.sk



www.annegeddes.com



www.annegeddes.com



www.annegeddes.com
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Presne si spomínam na deň, keď sme sa prvý raz s verejnosťou pode-
lili s Coltonovými zážitkami. Bolo to dvadsiateho ôsmeho januára 2007
počas večernej omše vo Wesleyánskom kostole v Colorado Springs.
Ráno som mal kázeň o učeníkovi Tomášovi, ktorý sa urazil, lebo nevi-
del Krista po zmŕtvychvstaní na rozdiel od ostatných učeníkov a Márie
Magdalény. Píše sa o ňom v Evanjeliu podľa Jána:

Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol 
s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli
sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho
rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku Mu
nevložím do boku, vôbec neuverím. Po ôsmich dňoch zase boli
Jeho učeníci dnu; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere
boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám!
Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a pozri sa na moje ruky; daj
sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci.
Tomáš mu povedal: Pán môj a Boh môj! A Ježiš mu riekol: Pretože
si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.

Odtiaľ pochádza známy výraz „neveriaci Tomáš", teda niekto, kto 
o veciach pochybuje, ak ich sám nevidí alebo nezažije. Inými slovami,
večný pochybovač. V kázni som na Tomášovom príklade opísal vlast-
ný hnev a nedostatok viery - aké krušné chvíle som osamote strávil 
v nemocnici, ako som osočoval Pána a ako mi on aj napriek tomu vrá-
til syna, aby mi odkázal: „Stojím pri tebe." Ľudia, čo sa zúčastnili na
rannej omši, cez deň rozšírili medzi známymi, že v meste je kňaz, kto-
rého syn bol v nebi, a že večer aj s manželkou prezradia ďalšie pod-
robnosti. Počas omše kostol praskal vo švíkoch. Colton, vtedy už
sedemročný, sedel v druhom rade spolu s Cassie a Colbym, kým my
so Sonjou sme sa snažili vtesnať čo najviac Coltonových zážitkov do
štyridsiatich piatich minút. Hovorili sme aj o jeho stretnutí s prastarým
otcom a nenarodenou sestričkou. Potom sme ešte vyše trištvrte hodi-
ny odpovedali na otázky prítomných. Asi o týždeň neskôr som sedel
doma v suteréne pri počítači a čítal e-maily. V schránke som našiel aj
správu od rodiny, u ktorej sme s deťmi bývali počas pobytu 
v Colorado Springs. Písali, že ich priatelia sa tiež zúčastnili na našej
besede v kostole a zaujali ich Coltonove opisy nebies. Vraj nám odpo-
rúčajú nedávnu reportáž CNN z decembra 2006 o dievčatku litovsko-
amerického pôvodu, Akiane Kramarikovej z Idaha. V e-maile stálo, že
dvanásťročná Akiane začala mať v štyroch rokoch nebeské „videnia" 
a že jej zážitky sa nápadne ponášajú na Coltonove. Vraj by sme 
si preto reportáž určite mali pozrieť. Hneď som teda klikol na odkaz 
s trojminútovým videom. V pozadí hrá klasická, pomalá violončelová
skladba a komentár začína týmito slovami: „Nikdy sa neučila maľovať,

no vraví, že inšpiráciu čerpá “zhora”. Z jej obrazov srší duchovno, cit 
a génius, aký sa len málokedy vidí u dvanásťročného dieťaťa." Génius
je to správne slovo. Za zvukov čelovej skladby sa pred kamerou ďalej
striedajú maľby anjelských tvorov a malebné krajinky, až sa napokon
objaví profilový portrét muža, nepochybne Krista. Nasleduje záber na
dievčatko so štetcami pred plátnom. Človek by nikdy nepovedal, že
tieto obrazy namaľoval samouk, tobôž dieťa. Tieto zrelé umelecké
diela by pokojne mohli visieť v galérii. Podľa komentára Akiane začala
maľovať, keď mala šesť, ale už vo veku štyroch rokov matke prezradi-
la, že „navštevuje nebo". Video pokračuje výpoveďou samotnej
Akiane: „Farby sú celkom iné než na zemi," vraví, keď sa jej spýtajú na
nebo. „Tam hore sú státisíce farieb, ktoré smrteľníci nepoznajú." 
V komentári sa ďalej vraví, že Akianina matka bola ateistka a že doma
sa nikdy nerozprávali o Bohu. Nemali ani televíziu a Akiane nechodila
do škôlky. Takže keď dievčatko začalo hovoriť o nebi, kresliť ho 
a neskôr maľovať, jej matka hneď vedela, že dcéra sa nemala odkiaľ
dozvedieť, ako vyzerá druhý svet. Pomaly sa teda zmierila s myšlien-
kou, že Akiane hovorí pravdu a že Boh jestvuje. „Myslím, že Boh pres-
ne vie, ktoré dieťa sa má narodiť do ktorej rodiny," hovorí v reportáži
pani Kramariková. Zišlo mi na um, čo Ježiš povedal učeníkom, keď 
k nemu nechceli pustiť deti, aby ho „neobťažovali": „Dovoľte deťom
prichádzať ku mne." V duchu som si poznačil, čo môžem použiť 
v nejakej kázni: Akiane nám dokázala, že Boh má dosah na každého
bez ohľadu na miesto a vek - môže sa zjaviť dokonca aj celkom malé-
mu dieťaťu, ktoré o ňom od rodičov nikdy nepočulo. Ale Pán mal pre
mňa na ten deň pripravené väčšie prekvapenie. Kým sa na obrazovke
striedali ďalšie Akianine obrazy, komentár pokračoval: „Akianine opisy
Boha sú rovnako živé ako jej obrazy." Vtom sa objavil detail Kristovej
tváre. Portrét sa podobal na ten prvý, ibaže teraz sa Ježiš takpovediac
„díval priamo do kamery". „Pôsobí tak nepoškvrnene," hovorí reporté-
rom Akiane. „Je veľmi mužný, silný a vysoký. A má veľmi krásne oči."
Fíha! Coltona operovali takmer pred tromi rokmi, čiže uplynulo zhruba
dva a pol roka, odkedy mi raz v suteréne prvý raz porozprával 
o Kristovi. Ohromilo ma, ako sa Akianine a Coltonove spomienky
podobajú. Nebeské farby... a najmä Kristove oči. „A oči... och, ocko,
Ježiško má také pekné oči!" povedal mi kedysi Colton. Zaujímavé, že
dve štvorročné deti nezávisle od seba tak veľmi zdôrazňujú Kristove
oči. Keď som dopozeral reportáž, pretočil som video späť na prekva-
pivo realistický Ježišov portrét, ktorý Akiane namaľovala, keď mala
osem. Oči mal naozaj nezvyčajné - zelenomodré a číre, jagajúce sa
pod výrazným tmavým obočím na tvári zahalenej do polotieňa. Všimol
som si, že vlasy mal kratšie než na väčšine obrazov. Aj brada bola iná,
taká hustejšia a... čo ja viem... proste prirodzenejšia. Vedel som, že
za tie roky Colton neschválil ani jeden zo stoviek portrétov, na ktoré

sme sa ho opýtali. Dobre, pomyslel som si, tak sa pozrime, čo povie
na Akianino dielo. Vstal som od stola a od schodišťa zavolal na
Coltona, aby zišiel do suterénu.
„Už idem!" zakričal naspäť. Colton zletel dolu a vhŕkol do pracovne.
„Prosím?" „Pozri sa," kývol som smerom k monitoru. „V čom sa tento
nevydaril?" Zadíval sa na obrazovku a hodnú chvíľu neprehovoril.
„Colton?" Len tam stál a skúmal portrét. Nevedel som mu z tváre vyčí-
tať, čo si myslí. „V čom sa nevydaril?" zopakoval som. Ani nemukol.
Štuchol som ho do ramena. „Colton?" Nato sa môj sedemročný syná-
tor ku mne obrátil a vyhlásil: „Tento sa vydaril."

Po toľkých portrétoch, čo Colton zavrhol, sme so Sonjou konečne
cítili, že sa vďaka Akiane pozeráme na Kristovu tvár. Teda aspoň na
dokonalú podobizeň. Uvedomovali sme si, že nijaký pozemský obraz
nedokáže verne zachytiť majestátnosť Božieho syna. No keďže sme
už tri roky pozorne skúmali tie najrôznejšie Ježišove portréty, hneď
sme sa zhodli, že Akianin obraz vybočuje z radu. Navyše ako jediný
Coltona úplne vyviedol z miery. Zaujalo nás, že obraz s názvom Knieža
pokoja: Zmŕtvychvstanie označil za „vydarený" netušiac, že autorkou
je len o pár rokov staršie dievčatko, ktoré vraj tiež navštívilo nebo.
Januárová beseda v Colorado Springs nám však nepriniesla len lepšiu
predstavu, ako vyzerá Ježiš Kristus. Vďaka nej sme konečne pochopi-
li, ako Coltonovo nebeské stretnutie so sestričkou môže pomôcť
ľuďom na zemi. Po omši vo Wesleyánskom kostole totiž za mnou pri-
šla mladá mamička s očami plnými sĺz. „Stratila som dieťa," oslovila
ma. „Dcérku. Narodila sa mŕtva. Nevie váš syn náhodou, či je tiež 
v nebi?" Triasol sa jej hlas a zjavne sa celá chvela. Pomysel som si:
Bože môj, kto som, aby som zodpovedal takéto otázky? Colton vravel,
že v nebi je veľa, veľa detí. Ale asi ťažko by mi vedel s istotou potvrdiť,
či videl dieťa tej a tej ženy. Na druhej strane som ju nechcel nechať
zbytočne sa mučiť. Vtom k nej pribehol šesť - až sedemročný chlap-
ček a skryl sa jej za sukňu. Práve on mi vnukol, čo odvetiť. „Madam,
veríte, že ma Boh miluje?" opýtal som sa. Zažmurkala uplakanými
očami. „No... iste." „Veríte, že vás miluje rovnako ako mňa?" „Áno.
Áno, verím." Potom som ukázal na synčeka pri jej nohách. „Veríte, že
Boh miluje vášho syna rovnako ako Coltona?" Na chvíľu sa nad otáz-
kou zamyslela a napokon prisvedčila: „Áno, samozrejme." „Ak teda
veríte, že Boh vás miluje rovnako ako mňa a že miluje vášho žijúceho
syna rovnako ako môjho, prečo by ste neverili, že môže rovnako milo-
vať naše nenarodené deti?" Žena sa zrazu prestala chvieť 
a usmiala sa. „Nikdy som sa na to nedívala z tejto stránky." V duchu
som poďakoval Duchu Svätému, že do mňa „zhora vlial silu", aby som
nešťastnú mamičku utešil, lebo - prisahám - ja nemám dosť filipa, aby
som na niečo také prišiel sám. Ešte mnoho ráz sme v súvislosti 

s Coltonovým zážitkom museli so Sonjou odpovedať na nadľudsky zlo-
žité otázky. Niektorí z tých, čo nás po tŕnistej ceste sprevádzali, však
odpovede našli aj sami.

Ako som už spomenul, po operácii sa Coltonova nemocničná izba 
v North Platte len tak hemžila zdravotníkmi. Predtým sestričky len
vbehli, skontrolovali jeho stav a dačo načarbali do kadejakých záhad-
ných tabuliek. Potom však prichádzali celkom bezcieľne - iba vyvaľo-
vali oči na človiečika, ktorému ešte pred pár dňami nijaký lekár neve-
del pomôcť, a neveriacky sledovali, ako sedí na posteli, radostne dža-
votá a hrá sa s plyšovým levom. Jedna zo sestričiek ma raz zavolala
bokom. „Pán Burpo, môžete na chvíľočku?" „Isteže," súhlasil som.
Ukázala cez chodbu na dvere oproti Coltonovej izbe. „Poďme tam."
Čudoval som sa, čo môže mať na srdci, no nasledoval som ju do malej
miestnosti, ktorá zrejme slúžila ako odpočiváreň. Sestrička zavrela 
a obrátila sa ku mne. Oči jej jasne žiarili, akoby sa v nej práve prebú-
dzalo nové poznanie. „Pán Burpo, pracujem tu ako zdravotná sestra
už dlhé roky," spustila. „Nemala by som vám to hovoriť, ale dostali sme
pokyny, aby sme vám nedávali falošné nádeje. Nikto neveril, že Colton
sa pozviecha. A keď naši lekári vravia, že sa niekto už nepozviecha,
tak sa ani nepozviecha." Na chvíľu sa zháčila, no potom pokračovala.
„Keď sa teraz pozerám na vášho syna, som presvedčená, že sa stal
zázrak. Boh musí jestvovať, pretože taký zázrak môže urobiť iba on."

Poďakoval som jej za milé slová a uistil ju: „Vedzte, že sme od začiat-
ku verili v Božiu pomoc. Naši farníci sa zhromaždili a včera večer sa za
Coltona modlili. Nuž a Pán očividne vyslyšal naše modlitby." Sestrička
sa zahľadela do zeme, potom na mňa a usmiala sa: „Len som chcela,
aby ste vedeli, čo si myslím." Nato sa zvrtla a odišla. Asi sa chcela
vyhnúť kázni, keďže som duchovný. Ale ona vskutku nepotrebovala
kázne: už pochopila. Keď rozprávame o Coltonovej návšteve nebies,
ľudia nám zvyknú hovorievať: „Ste požehnaní!" Iste, do istej miery
súhlasím - mali sme predsa možnosť nahliadnuť za závoj, čo oddeľuje
náš svet od večnosti. No zároveň si stále hovorím: Požehnaní?! Veď
náš syn takmer umrel! Ľahko sa vykladajú historky o Božom tróne,
mojom starom otcovi či zdanlivo stratenej dcérke, s ktorou sa jedného
dňa máme stretnúť. Ale už horšie sa opisuje, čím sme si prešli pred-
tým. Pri spomienkach na dni, keď Coltonov život visel na vlásku, sa
nám so Sonjou dodnes tisnú slzy do očí. Ešte aj teraz nám pri
Coltonových zázračných príhodách z nebies behajú po chrbte zimo-
mriavky. V detstve som sa vždy čudoval, prečo všetci robia taký cirkus
okolo kríža a Ježišovho ukrižovania. Ak Boh dopredu vedel, že syna
vzkriesi z mŕtvych, akáže to bola obeta? No teraz chápem, prečo Pán
nevníma Veľkú noc len ako koniec jednej kapitoly, ako prázdny hrob.

JEDNÉHO DŇA SA DOČKÁME
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foto Connor Corum

www.itafilm.sk

Nebo nie je výmysel - Heaven Is for Real - USA, 2014 - réžia: Randall Wallace - predloha: Todd Burpo

(kniha), Lynn Vincent (kniha) - scenár: Chris Parker - kamera: Dean Semler - hudba: Nick Glennie-Smith

hrajú: Kelly Reilly, Greg Kinnear, Connor Corum, Lane Styles, Thomas Haden Church, Jacob Vargas,

Darcy Fehr, Margo Martindale, John B. Lowe 
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Úprimne mu rozumiem. Bol by som urobil čokoľvek, čokoľvek, len aby
som Coltona ušetril utrpenia - pokojne by som sa s ním bol vymenil. 
V Písme stojí, že keď Kristus vypustil dušu a bez života visel na kríži,
ktorý mu postavili Rimania, Boh sa odvrátil. Verím, že nemohol konať
ináč, lebo keby sa bol ešte chvíľu prizeral, nebol by vydržal.

Občas sa ma pýtajú: „Prečo Colton? Prečo si podľa vás Pán vybral
vašu rodinu?" Stále musím odpovedať rovnako: „Pŕŕŕ, sme len obyčaj-
ní smrteľníci zo zapadákova v Nebraske. Môžeme vám akurát vyroz-
právať, čo sa nám prihodilo, a dúfať, že vás náš príbeh povzbudí,
podobne ako sestričku z North Platte, ktorá zrejme musela vidieť na
vlastné oči zázrak, aby uverila, že jestvuje ktosi, kto nás presahuje.
Alebo ako mamičku z Colorado Springs, ktorá potrebovala kvapku
nádeje, aby sa dokázala vymaniť zo zármutku. Alebo ako Sonju, ktorá
tiež hľadala balzam, čo by jej zacelil rany po strate dieťaťa. Alebo ako
moju mamu, ktorá po dvadsiatich ôsmich rokoch neistoty konečne
vie, že ešte uvidí otca." Keď si prečítate Zjavenie alebo ďalšie biblické
texty o nebi, zistíte, že sú dosť náznakové. Ako kňaz som vždy pristu-
poval - a pristupujem - veľmi opatrne k tomu, čo spoza kazateľnice
poviem o nebeskom kráľovstve. Prísne sa držím Biblie. Keďže som
mal plno otázok a málo odpovedí, málokedy som sa osobne zaoberal
predstavami neba. Dnes je všetko ináč, pre mňa i pre Sonju. Od mno-
hých ľudí sme sa dozvedeli, že Coltonov príbeh v nich tiež roznietil
väčší záujem o nebo. Samozrejme, ešte nemáme všetky odpovede -
ani zďaleka. Ale aspoň už máme v duchu obraz, nad ktorým môžeme
žasnúť a híkať.

Najviac sa mi páči, ako to celé zhrnula moja mama: „Odkedy sa všet-
ko začalo," povedala minule, „častejšie uvažujem, ako asi vyzerá
nebo. Už predtým som verila, že jestvuje, ale až teraz si ho dokážem
predstaviť. Dovtedy som len počúvala. Dnes viem, že jedného dňa sa
dočkám."

NEBO NIE JE VÝMYSEL
TODD BURPO a Lynn Vincentová

Len štvorročný Colton vyrozprával rodičom, ako počas operácie opus-
til svoje telo. Dokázal, že neklame, keď presne popísal, čo robili rodi-
čia v inej časti nemocnice, kým on ležal na operačnom stole. Vylíčil,
ako navštívil nebo, a opakoval slová ľudí, ktorých tam stretol, hoci
predtým ich nikdy nevidel, ba dokonca spomenul udalosti, čo sa odo-
hrali dávno predtým, než prišiel na svet. Navyše ohromil rodičov opis-
mi a záhadnými podrobnosťami o nebesách presne podľa Biblie, hoci
nevedel čítať. S dojemnou naivnosťou a detsky smelou úprimnosťou
Colton vykresľuje stretnutie s dávno zosnulými členmi rodiny. Hovorí 
o Ježišovi a anjeloch, tvrdí, aký „veľký, fakt veľký" je Boh, a ako veľmi
nás miluje. Kniha Nebo nie je výmysel v podaní Coltonovho otca, no
vyrozprávaná nenapodobiteľne prostými chlapcovými slovami, pood-
haľuje svet, ktorý nás čaká po smrti - kde, ako vraví Colton, „nikto nie
je starý a nenosí okuliare". Nebo nie je výmysel nielen učí vrúcnejšie
milovať Boha a menej sa obávať smrti, ale navyše ukazuje, že do neba
nejdeme, aby sme tam tisícky rokov vysedávali a spievali chválospevy.
V nebi len začíname žiť tak, ako sme vždy mali žiť, nebyť prvého hrie-
chu. Či už vás posmrtný život uchvacuje, sužuje, alebo si ho jednodu-
cho nedokážete predstaviť, táto kniha vám o ňom veľa prezradí. Nebo
nie je výmysel navždy zmení váš pohľad na večnosť, lebo učí dívať sa
na svet očami dieťaťa a veriť jeho srdcom.
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Medzi chladné farby očí sa radí farba tmavomodrá, svetlomod-
rá a šedá. Títo ľudia sa musia snažiť o to, aby sa nestali bábkou
v rukách iných ľudí. Sú to ľudia kreatívni a je im dovolené prak-
tizovať takmer všetko, čo úprimne robiť chcú. U tejto farby očí
nie je namieste obava odporu ostatných, pretože ľudia s inou
farbou očí ochotne prijmú návrhy tmavo-modrookých, svetlo-
modrookých a šedo-okých ľudí. Nie je možné im vnútiť svoje
myšlienky, lepšie je ich urobiť zainteresovanými spoločníkmi.
Nemali by sa zriekať svojich úmyslov ak pocítia túžbu čosi pro-
spešné urobiť. Mali by si vyberať partnera na základe intuície,
nie logiky. Nikdy by nemali uzatvárať manželstvo bez lásky, pre-
tože taký zväzok by im šťastie nepriniesol. Ak však už manžel-
stvo uzatvoria, nemali by sa snažiť partnera prevychovávať,
omnoho lepšie je v takomto prípade zamerať sily na upevnenie
rodiny alebo na osobný prospech.

Ľudia s temno-hnedými očami potrebujú ako soľ lásku svetlo-
okých ľudí. Dosiahnuť závislosť hnedookého človeka znamená
naučiť sa uhádnuť jeho priania a zo zásady nehovoriť o svojich
dohadoch. Nikdy nekritizujte takéhoto partnera, i keď je jeho
chyba nad slnko jasná, skúste zobrať vinu na seba. Útok na

hnedookého človeka musí byť rozhodný, omračujúci a vášnivý,
len tak bude neskôr vaša snaha v láske ocenená, i keby jeho
srdce malo patriť prechodne niekomu inému.

Manželstvo s hnedookým mužom žene prináša množstvo krás-
nych chvíľ, no časom aj rozčarovanie, lebo im silná mužská
ruka akosi chýba.

Vzťah s partnerkou majúcou smaragdovozelené oči je ideálny,
tieto ženy vedia temno-okým veľa odpustiť a prísť na pomoc,
keď to potrebujú. Sú to ženy verné a spoľahlivé.

Ženy so svetlými očami a nepredvídateľným chovaním zeleno-
oký partner unaví svojimi prísnymi pravidlami, no tento muž
nikdy nebude žiadať viac ako sám vie dať.

Človek šedo-oký, či svetlo-oký alebo tmavo-modrooký nájde 
v šedo-okom partnerovi vynikajúceho milenca a spoľahlivého
partnera. Činy šedo-hnedookého sú nepredvídateľné i pre
neho samotného a ani nemajú logickú príčinnosť. Musíte byť
dobrí hádankári, aby ste zistili, akou nohou ráno vstal 

Pozreli ste sa niekedy sami sebe poriadne do očí? Určite, ale dnes sa pozrieme na oči

trošku inak. Budeme hodnotiť farbu očí z ezoterického hľadiska. V žiadnom prípade

neodporúčame prekrývať pôvodnú farbu očí farebnými kontaktnými šošovkami.

VZŤAHY ĽUDÍ PODĽA FARBY OČÍ
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z postele. Rovnako môže byť krotký baránok ako aj neľútost-
ný tyran.

Udržať si človeka so šedo-zeleno-hnedými očami ide len tou
najtvrdšou cestou, zasahujúcou niekedy až do jeho osobnosti.
Ak sa s takýmto človekom stýkate a pokoríte ho (bystrým
umom, nátlakom a bezohľadnosťou) aj tak nikdy nemôžete
ostať spať na vavrínoch. Tvárte sa, že ste slabí a potrebujete
jeho súcit. Musíte si s porazeným navonok vymeniť miesto.
Inak vám utečie a bude vyhľadávať slabších partnerov.

Vzťahy ľudí s chladnou farbou očí (šedou, svetlo a tmavomo-
drou) s ľuďmi zeleno-hnedé oči prekvapujú svojou nestálosťou.
Títo sú raz bezbranní, pokorní, no inokedy ľudí od seba doslo-
va odvrhujú. Vyzbrojte sa preto trpezlivosťou. Neskôr určite
prejavte svoju vôľu, rozhodnosť a presvedčivosť. Akákoľvek
diplomacia sa vylučuje.

Hnedooký človek vo vzťahoch s inými ľuďmi využíva svoje trom-
fy – príťažlivosť, vrtochy a schopnosť čakať na vhodnú príleži-
tosť. Ak to dokáže, jeho okolie sa mu rado podriadi. Nemal by
sa dopúšťať žiadnych prehreškov v móde, neexperimentovať 
s frizúrou, nemal by používať hrubý slovník. Mal by sa snažiť
zaujať práve vrtošivosťou, odmietnuť drahé a nechcené darče-
ky. Sú to ľudia smelí a na dosiahnutie cieľa nemusia vynakladať
množstvá energie. Úspech k nim prichádza bez námahy. Za
partnera by si mali vyberať len obetavého človeka. 

Hnedookí získavajú lásku svetlo a tmavo-šedo-okých ľudí ťažko
a ľahko ju aj strácajú. Šedo-oký rýchlo zistí, že je hnedooký
všežravcom. Šedo-oký je impulzívny ale ak si hnedookého
vyberie sám, môže byť ideálnym súputníkom životom. Ak sú mu

drahé jeho city, potom mu to prinesie mnoho príjemného 
a ochráni ho to pred stratami a pohromami. 

Hnedookí s hnedookými nie sú pre seba zárukou istoty. Takýto
vzťah musí byť založený na tvorivej základni, ktorá jediná priná-
ša kladné city a emócie. Výčitky tu miesto nemajú.

Od zeleno-okého hnedooký nemusí očakávať nerozumné emó-
cie a rovnako sa nedočká ani sťažností na svoj egoizmus. Aby
si v zeleno-okom získal spoľahlivého partnera, ktorý vezme na
svoje plecia všetky starosti, musí hnedooký dodržiavať stanove-
né mantinely a nepísané pravidlá.

Šedo-hnedookí ľudia dokážu hnedookých doslova poblázniť
svojim sebavedomím a sľubmi, na ktoré veľmi radi a veľmi rých-
lo zabúdajú. Na dôvažok od svojho partnera vyžadujú splnenie
nimi nesplnených sľubov. Strieda ta tu dookola sebaistota 
a štedrosť s pochybnosťami a lakomstvom. Nie je potrebné si
to všímať, vyčkajte radšej na správnu chvíľku štedrosti, ktorú
sporadicky potrebujú preukazovať. V tomto prípade je vhodné
prijať dary.

Vo vzťahu s šedo-zeleno-hnedookými nikdy nevsádzajte na
jednu črtu povahy, takíto ľudia si životného partnera vyberajú
sami, no zároveň ho aj obviňujú za zničený život. Podobne ako
magnety sa takíto ľudia rovnakou silou priťahujú ako odpudzujú
až hnedooký začne hľadať útechu v náboženstve.

Hnedooký človek veľmi ľahko podľahne šedo-zeleno-okému,
ktorý svojho partnera už nikdy neopustí ak si ho už raz podro-
bil. Opúšťať šedo-zeleno-okého sa nikdy nedá tajne, vždy je to
„po taliansky“.
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Ak sa hnedooký rozhodne žiť v spojení so zeleno-hnedookým,
musí mať konzervatívne vrtochy a všetky chúťky pod kontrolou,
nemal by si vymýšľať prekvapivé novinky. 

Ak si zeleno-hnedooký obuje túlavé topánky, je nevyhnutné
pred tým zatvárať oči a mlčky apelovať na jeho svedomie. 

Zelenooký človek si musí uvedomiť, že jeho hlavným cieľom
života je stotožnený sám so sebou vo všetkých sférach života,
najmä s myšlienkami a činmi. Rád pracuje, od iných vyžaduje
rovnaké spôsoby, no nikdy nechce viac ako je schopný dať
sám.

Veľmi dobre poznajú svoje schopnosti ale rovnako dobre vedia
rozoznať schopnosti iných ľudí. Ak ktokoľvek zodpovedá požia-
davkám zeleno-okého, tak radšej sám utrpí porážku, než by
mal byť poškodený jeho objekt lásky. K ľuďom, ktorí nezodpo-
vedajú jeho predstavám sa často chová bezohľadne až natoľ-
ko, že si vytvára nepriateľov. 

Zelenookí sú milovaní priateľmi hlavne kvôli spoľahlivosti, no
nepriatelia ich nenávidia pre tvrdosť. Zelenookí sú viac rytiermi
ako diplomatmi, preto by ani nemali stáť v čele veľkej hry aby
nezasiahli do osudov ľudí, ktorých majú radi a rovnako by si
nemali zahrávať s nepríjemnými jedincami. Tu je najvhodnejšia
rola „nenahraditeľného druhého“, v ktorej vďaka pracovitosti 
a schopnosti súhlasu so samým sebou môžu zaistiť rovnaké,
čo „prví“. To je pre nich dôležitejšie ako vodcovské ambície.

Zelenooký muž sa stará nielen o svoje deti ale o všetkých, na
ktorých mu záleží. Zelenooká žena nechá všetko tak a ide na
pomoc blízkemu človeku. Zelenookých sa mnohí obávajú, pre-
tože mimoriadne rýchlo chápu a rozhodujú. V láske rovnako
dávajú ako berú.

V kontakte s ľuďmi s chladnou farbou očí (šedá, svetlo a tma-
vomodrá) je potrebné zobrať do úvahy skutočnosť, že sa veľmi
rýchlo zorientujú v tom akí majú byť aby ich prinútili skákať tak,
ako písknu. V pracovných vzťahoch je dôležité predstierať, že
sú neprečítaní, v opačnom prípade si utrhnú presne to, čo
potrebujú a zvyšok odhodia. V stave depresií nepotrebujú nija-
kú lásku. So šedo-okými nemá zmysel bojovať o vodcovstvo,
pretože zeleno-okí v záujme dosiahnutia cieľa všetko prekoná-
vajú aj kruto a hrubo. Ak zeleno-oký dôjde šedo-okému na
pomoc v ťažkej situácii, šedo-oký ju prijíma s vďakou a na
potrebnú dobu vodcovstvo odovzdáva dobrovoľne.

Pre zeleno-okého muža je ideálnou a mimoriadne príťažlivou
partnerkou žena s tmavohnedými očami. Zeleno-oká žena vidí
v mužovi s tmavohnedými očami symbol stálosti. Ak vzájomne
na seba pôsobili príjemným dojmom, tento vzťah má veľkú
perspektívu. Nemá zmysel, aby zeleno-okí uzatvárali seriózne
vzťahy so šedo-hnedookými, pokiaľ títo nezvládajú po emocio-
nálnom výbuchu ustúpiť. Šedo-zeleno-hnedookí ako soľ potre-
bujú starostlivosť zeleno-okých partnerov. Pokiaľ však tento

hľadí na ambície a obavy ako na hru, miluje ich a odpúšťa tru-
covité nálady a snahu vládnuť. 

Šedo-tmavo-hnedooký človek má dostatok obdivovateľov, ktorí
sa k nemu správajú úctivo a tešia sa ich priateľstvu. On sa však
neponáhľa s nadväzovaním vzťahov. Jeho charakter je proti-
chodný a nepochopiteľný. Raz túži vládnuť a inokedy byť cel-
kom podriadený. Často býva rozčarovaný a preto má rád samo-
tu. Uspejú u neho len ľudia chápajúci jeho nestálosť.

Najkvalitnejšie vzťahy ich čakajú s šedo-okými, šedo-tmavo-
hnedookými, šedo-zeleno-tmavo-hnedookými a šedo-zeleno-
okými jedincami. Šedo-tmavo-hnedookých ľudí nie je veľa 
a pokiaľ sa nájdu ako partneri, vyvolávajú obdiv. Jeden nad dru-
hým striedavo máva zvláštnu moc.

Šedo-zeleno-hnedookí sú nedôslední vo svojich snaženiach 
a preto sa sami na seba hnevajú za svoju nedôslednosť 
a nerozhodnosť. Sú zmietaní protichodnými emóciami ako hor-
kosť - radosť, skepsa - viera. Šedo-zeleno-okým ženám sa
neodporúča nadväzovať seriózny vzťah s hnedookými, na šťas-
tie by dlho čakali a bez záruky. Ideálne vzťahy majú len s rovna-
ko-okými, maximálne s šedo-zeleno-okými, či zeleno-hnedoo-
kými.

Nápady šedo-zeleno-okých bývajú smelé a drzé, majú mimo-
riadne veľa energie a nie sú schopní hádať sa s ľuďmi, ktorých
milujú. Najskôr hľadajú chyby u seba a aj sa obviňujú. Dobrú
príťažlivosť nájdu u šedo-okých partnerov, no tieto vzťahy je
nutné regulovať. Obaja sa budú snažiť očariť jeden druhého ale
rovnakou silou budú kritizovať. Ideálnymi partnermi pre nich sú
ľudia so zeleno-hnedými očami len vtedy, keď prižmúria obe
oči nad rozdielnymi názormi a zvykmi jedinca. V prípade rovna-
kej farby očí u oboch partnerov s touto farbou hrozí zmena
nálad, únava z partnera a túžba po kľude.

Človek zeleno-hnedooký je požadovačný a ak je ktokoľvek 
k nemu nepríjemný, vyžaduje prejavy ľútosti. V záujme tohto
cieľa je ochotný dokonca pohŕdať vlastným prospechom a živo-
tom. Ak sa už dostane do takýchto situácií, cesta z nich je tak-
mer nemožná. Pokoj duše je pre nich viac ako dôležitý. Bývajú
vytrvalí a presní, od partnera vyžadujú veľmi veľa. Ľudí k sebe
priťahujú vďaka osobnému kúzlu a títo dúfajú, že nájdu práve 
u nich vzácny kľud a všetky ľudské radosti. Zeleno-hnedooké-
ho priťahujú šedo-okí, no ich pozornosť je možné získať len
rozumnou cestou. V partnerstve so zeleno-okým sa zeleno-
hnedooký musí zmeniť v pokornú figúrku a svoj idol nekoneč-
ne obdivovať. Spojenie so šedo-zeleno-hnedookými zaisťuje
úspech a istotu, podobné je to i s šedo-zeleno-okými ľuďmi.
Zeleno-hnedookí prinášajú teplo v rodinnom krbe len pri part-
nerovi s rovnorodými názormi.

Daniela, www.vesti.sk
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KABELKOVÝ MANUÁL

„Výber vkusnej dámskej tašky závisí od toho, na akú príleži-
tosť ju plánujeme využívať a čo v nej potrebujeme prenášať.
V závislosti od týchto dvoch faktorov sa odvíja všetko ostat-
né, v neposlednom rade jej životnosť“, začína rozprávať Eva
Csefalvayová, vedúca jednej z predajní značky Deichmann. Ak
prenášate v nevhodnej kabelke prebytočné veci, škodíte nie
len jej, ale i vášmu zdraviu. Ortopédi a fyzioterapeuti schvaľujú
iba jednu tašku – prázdnu, pretože dlhodobá nerovnomerná
záťaž chrbtice spôsobuje jej vážne poruchy a nepríjemné
bolesti. A to je už naozaj rozumný dôvod na preventívne poriad-
ky v kabelke, alebo zaobstaranie si špeciálnej tašky či módne-
ho vaku, navrhnutého na prenášanie väčšieho objemu.

Materiály a údržba
V súčasnosti sa na výrobu kabeliek používa široký sortiment
materiálov, môže to byť useň (koža), nubuk, velúr (semiš) alebo
neodmysliteľný textil a syntetika. Každý materiál vyžaduje oso-
bitú starostlivosť. „Ak chceme, aby nám naša obľúbená kabe-
la vydržala čo najdlhšie, je dôležité poznať ako jednotlivé
materiály ošetrovať. Vopred však radím, v prípade kabeliek
na práčku zabudnite“, nemilosrdne vystríha naša poradkyňa
Eva Csefalvayová.

Koža
Kabelky z kože prebudíte k životu a zbavíte nečistôt jemnou
kefkou na kožu. Pomôcť si môžete mäkkou navlhčenou han-
dričkou. Nezabudnite však na záver celé plochy dôkladne
vytrieť do sucha. „V žiadnom prípade neodporúčam použiť
agresívne roztoky ako sú acetón, benzín a podobne. Dnes
dostanete v každej dobrej predajni čistiace prostriedky
vhodné práve na tento materiál. Podobne ako pri ošetrova-
ní obuvi, pravidelnou impregnáciou kožených tašiek zabez-
pečíte aj životnosť ich farieb“, pokračuje sympatická mana-
žérka.

Textil
Najväčším nepriateľom kabeliek z textilu je dážď. Akonáhle
navlhnú, strácajú svoju farbu a tvar, ochrannú funkciu taktiež.
Späť do formy ich vrátite špeciálnymi sprejmi a jednoduchým
trikom. Kabelu necháme voľne vyschnúť, pričom ju vystuží-
me malým množstvom pokrčeného novinového papiera.
„Textilné tašky ošetrujeme krúživými pohybmi, za pomoci
jemnej kefy. Mnohé dámy si chcú čistenie textilných
tašiek uľahčiť a jednoducho ich šupnú do práčky. Je to
veľká škoda. Neuvedomujú si, že ju automatickými otáč-
kami ničia a je to aj na pohľad vidieť. Farby blednú, tkani-
na stráca svoju pevnosť. Ak potrebujete svoju textilnú
kabelu čistiť častejšie, odporúčam siahnuť po špeciál-
nych čistiacich sprejoch, ktoré textil ochránia a zamedzia
jeho ušpineniu“, hovorí Eva, podľa ktorej sa najjednodu-
chšie čistí práve syntetika.

Syntetika
Už dlhý čas sa veľkej obľube tešia kabelky zo syntetického
materiálu. Nie len kvôli ich tvárnosti a cenovej dostupnosti, ale
aj kvôli jednoduchej údržbe. Pri ich čistení nemáte čo pokaziť.
Postačí vám vlhká handrička a trošku saponátu. Kabelku stačí
vyutierať do sucha a je pripravená na okamžité použitie.

Semiš
Podobne očistíte aj takzvaný semiš alebo nubuk. Pri tomto
materiály si však treba dávať pozor na jeho špecifické vlastnos-
ti. Pre semiš je prirodzené, že najmä na začiatku jeho používa-
nia, môže pigmentovať. Takéto ofarbenie sa z oblečenia odstra-
ňuje veľmi ťažko.

Tipy a triky na škvrny
• škvrny od pera odstránime vatovou tyčinkou namočenou 
v zmesi liehu a vody (1:1)
•mastné škvrny - posypeme magnezitom alebo kriedovým pra-
chom, necháme pôsobiť 24 hodín a jemne očistíme
•škvrny od vody - navlhčite parou, prípadne jemným rozprašo-
vačom, nevytierajte, nechajte samovoľne vyschnúť.

Aby si zachovala tvar
„Keďže potrebujeme aby si kabelka zachovala svoj tvar 
a u niektorých druhov materiálov môže dôjsť dokonca 
k migrácii pigmentov, pri skladovaní kabeliek treba dbať na
to, aby mali dostatok priestoru a neboli na seba natlačené.
Pozor na drsný povrch, môže ich poškriabať. Dobrým zvy-
kom je skladovať ich v textilných vrecúškach. Takto chráne-
né kabelky vydržia v dobrej kondícii aj niekoľko desiatok
rokov, slnko a ani nečistoty sa k nim nedostanú. Farby zos-
tanú aj po rokoch zachovalé a žiarivé“, dopĺňa ešte niekoľko
praktických rád Csefalvayová. Takéto vrecúška si môžete zakú-
piť alebo svojpomocne ušiť, najlepšie z nepotrebného plátna.
Lepšie ako žiadne je vrecko igelitové. Avšak nezabudnite na
ňom zabezpečiť dostatočný prístup vzduchu. Najmä koža má
tendenciu v tmavom a vlhkom prostredí nepríjemne zatuchnúť.

Neľutovať, vyhodiť
Pre tento rok vyhlásili módni dizajnéri slobodu akýmkoľvek
kabelkám. Nosiť sa vraj bude všetko. Oplatí sa prevetrať práve
aj staršie modely. „Jediné čomu sa treba vyhnúť sú obnose-
né a viditeľne poškodené kúsky. Nech je kabelka akokoľvek
obľúbená, vyšuchané líce alebo opotrebované rukoväte
kabelky už k žene nepatria“, upozorňuje pozorná manažérka
predajne Deichmann. V prípade drahšej kabelky sa oplatí
pokazený zips alebo sponu opraviť. Ak je poškodená väčšia
časť kabelky, oprava môže stáť viac ako nová. „Veľmi dobrou
voľbou budú pestré kabelky s lichobežníkovým tvarom. 
Z farieb budú IN pastelové, jemné odtieňte krémových, bé-
žových a hnedých farieb. Tie odvážnejšie môžu siahnuť aj
po výrazných modrých, ružových a žltých farbách“, uzatvára
tento kabelkový manuál sympatická dáma Eva Csefalvayová.

Ako predĺžiť život obľúbeným taškám
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6 tipov pre výnimočné nohy!
Nie sú telové pančuchy ako telové pančuchy. Viete si vybrať
tie správne k vašim šatám, či dokonca topánkam? Našim
sprievodcom „pančuchológie“ je špecialista na pančuchový 
a ponožkový sortiment, slovenská sieť predajní BEPON!

1. Cisárove nové šaty
Cíťte sa absolútne voľná a slobodná takmer ako v druhej koži.
Takzvaný "nahý look" poskytujú bezšvové pančuchové nohavi-
ce NUDITE. Sú vyrobené revolučnou technológiou iba z jedné-
ho kusu bez prešívania, vďaka čomu sú pod šatami neviditeľné!
Svoju obľubu si získali aj vďaka tomu, že ženám priniesli úplne
nový pocit komfortu pri nosení pančuchových nohavíc. 

2. Wonder - zázrak na počkanie
Muži si radi všimnú pekné ženské krivky. Ukážme sa im v čo
najkrajšej forme, a to hlavne v letných šatách či sexi prilieha-
vých kúskoch. „Zoštíhľujúce pančuchové nohavice Wonder 
30 postavu zoštíhlia až o jednu konfekčnú veľkosť! Niet divu,
že tento zázrak je jedným z našich najobľúbenejších produk-
tov,“ prezrádza marketingová manažérka spoločnosti BEPON,
Ľubomíra Pendráková. Špeciálne pletenie potlačí bruško,
zdvihne zadoček a dodá mu push-up efekt. 

3. Má pančuchy alebo nie?
Aké pančuchové nohavice si obliecť do topánok s otvorenou

špicou? S tipom na takúto situáciu prichádza Ľubomíra
Pendráková: “Pokiaľ máte topánky s otvorenou špicou, a pri-
tom chcete mať zahalené nohy, pančuchové nohavice bez
špičky PEEP TOE sú ideálne. Vďaka prešitiu medzi palcom 
a prstami na nohe sa nezošmyknú.“ 

4. Pančuchy, cez ktoré sa opálite
Neodmysliteľnou súčasťou prísneho biznis štýlu je mať zahale-
né nohy, a to v akomkoľvek počasí. Vychytávku na leto, ktorú si
zamilujete, najmä keď teplota vonku prekročí hranicu 30 stup-
ňov, nájdete v predajniach BEPON.  Veľmi jemné len 8-deno-
vé pančuchové nohavice SUNLIGHT skoro necítite na sebe.
Ich unikátnosťou je, že prepúšťajú slnečné lúče, a tak si stále
môžete užívať slnko a opaľovať nohy, i keď ich máte zahalené.
Nájdete ich aj vo forme samodržiek, podkolienok aj ponožiek.

5. Sexi samodržky
Mnoho žien sa nevyhne v pracovnom prostredí noseniu pan-
čúch. Napriek tomu sa v kancelárií najmä pri vyšších letných
teplotách môžeme pohodlne zariadiť. Alternatíva celých pan-
čúch sú jemné samodržiace pančuchy SUNLIGHT. Vďaka sili-
kónovému pásu sa z nôh nezošmyknú, a tak sa bez starostí
môžete venovať práci. 

6. Pančuchy v spreji?
Bepon prináša aj skvelý pančuchový trik na leto. Vyskúšajte
pančuchy v spreji, ktoré sú ako make-up na nohy. Stačí ráno
nastriekať, rovnomerne rozotrieť a môžete vykročiť do nového
dňa so zjednotenou farbou na nohách. Aj pančuchy v spreji
nájdete vo viacerých odtieňoch. „Ak máte príliš bledú pokožku
na nohách, zmiešajte si v dlani pančuchy v spreji s vašim telo-
vým mliekom. Zmiernite tak ich farbu a vaše nohy získajú jemný
opálený vzhľad, ktorý je stále prirodzený,“ radí Ľ. Pendráková.
Pančuchy v spreji navyše zakryjú aj jemné žilky a modriny 
a vydržia na nohách celý deň, až kým ich neumyjeme mydlovou
nohou. 



Štvorlístok spoločností Fjällräven, Hanwag, Primus 
a Brunton sa už roky zaraďuje medzi klasiku outdoorové-
ho vybavenia. Svojimi produktmi dokazuje, že prírodu je
možné si vychutnávať bez obmedzenia v akýchkoľvek
podmienkach a navyše chrániť životné prostredie.

Fjällräven – nadčasová kvalita zo Švédska
Pod ikonickým logom arktickej líšky (po švédsky fjällräv) sa
ukrýva nielen funkčná, nadčasová a dlhotrvácna outdoorová
výbava s vyše polstoročnou tradíciou, ale aj výnimočná zodpo-
vednosť voči životnému prostrediu, ľuďom i zvieratám.
Inšpiráciou pre nové produkty a funkčné riešenia odevov je
samotná príroda, jej rozmanité typy krajiny a všetky druhy poča-
sia, ktoré spolu prinášajú neľahké výzvy. 

Fjällräven však nie je o dosahovaní výkonov. Poskytuje kvalitu,
komfort a odolnosť aj pri trávení voľného času v prírode. Od
svojho vzniku pred vyše 50 rokmi v pivnici malého švédskeho
mesta Örnsköldsvik priniesol na trh už niekoľko kultových, do
dnešného dňa takmer nezmenených produktov. Patrí medzi ne
napríklad batoh Kĺnken, navrhnutý v 70. rokoch s cieľom šetriť
chrbtice školákov, alebo preslávená bunda Greenland, otesto-
vaná v roku 1966 počas Grónskej expedície. Fjällräven je špe-
cifický aj svojím vlastným voskovateľným materiálom G-1000,
ktorý si možno upraviť podľa počasia a svojich potrieb. Arktickú
líšku dnes už môžete zahliadnuť takmer vo všetkých krajinách
sveta, na horách, pri poľovníctve, či tam, kde sa oddychuje 
s prírodou v srdci.

Pre značku Fjällräven je veľmi dôležitá trvalo udržateľná zodpo-
vednosť. Priblížiť ľudí k prírode a povzbudiť v nich chuť vyraziť 
a objavovať jej krásy tak, aby sa príroda stala prirodzenou
súčasťou ich života. Cieľom značky je tiež chrániť prírodu 
a zachovať ju v pôvodnej podobe a preto vytvorila stratégiu
„The Fjällräven Way“. Jedným z projektov je napríklad ochrana
líšky polárnej žijúcej na pokraji vyhynutia. Líška polárna žije 
v severnej Škandinávii a je veľmi dôležitou súčasťou severskej
fauny. Je to charizmatické, zvedavé a adaptabilné zviera.
Keďže zodpovednosť za záchranu líšky polárnej má vláda, no
tej chýbajú potrebné finančné prostriedky, Fjällräven financuje
výskumnú pracovnú pozíciu na plný úväzok na katedre zoológie
na Stockholmskej univerzite, ktorá sa z veľkej časti skladá 
z terénnych štúdií, zberu DNA vzoriek, i aktívneho sledovania 
a prikrmovania líšok v horách. 

Hanwag – dedičstvo bavorských hôr
Táto bavorská obuv je už od roku 1921 priekopníkom vo výro-
be vysokohorskej, turistickej, ale aj ľahšej vychádzkovej obuvi.
Tradičné remeslo v spojení so sofistikovanými metódami,
neustálymi inováciami a vášňou pre prírodu sú základnými
kameňmi značky pomenovanej po svojom zakladateľovi
Hansovi Wagnerovi. Tradičné, dvakrát ručne prešívané topán-
ky, možnosť výmeny podrážky, či certifikovaná koža s udržateľ-
ného zdroja terracare®, sú poznávacím znamením kvality 
a trvácnosti. 

V roku 1970 sa povedomie o značke rozšírilo vďaka „Haute-
Route“, prvej a vlastne jedinej obuvi svojho druhu určenej pre
skialpinistov. Model Alaska GTX, ktorý uzrel svetlo sveta v roku
1996, je dodnes najznámejšou a najpredávanejšou trekingo-
vou topánkou značky Hanwag. 
Hanwag ponúka turistickú obuv pre každý typ chodidla –
užšie/širšie, dokonca aj pre ľudí s vybočeným palcom (hallux
valgus). 

Primus – švédske outdoorové inžinierstvo
Primus nie je "len" tým najstarším výrobcom varičov na svete,
ale so svojou kvalitou, hrdým dedičstvom a odborným inžinier-
stvom aj dnes poskytuje produkty na prvom - najlepšom mies-
te na outdoorovom trhu. 
Keď zakladateľ značky, vynálezca Frans W. Lindqvist v roku
1892 vyrobil prvý benzínový varič a pomenoval ho Primus, ešte
netušil, že tým prispeje k úspechu najväčších outdoorových
expedícií svojich čias. Slávny švédsky dobrodruh a bádateľ
Andrée používal tento varič na Severnom póle. Nechýbal ani na
Amundsenovej expedícii na Južný pól či pri pamätnom výstupe
Sira Edmunda Hillaryho na Mount Everest. Neustále zdokona-
ľovanie technických štandardov značky Primus sa odráža v uni-

kátnej Eta-technológii, ktorej takmer dvojnásobná efektívnosť
oproti bežným varičom umožňuje vystačiť si s menším objemom
paliva alebo ostať vonku dlhšie. Či už pri kempovaní, alebo na
náročnej expedícii, Primus je vždy synonymom efektívnosti,
spoľahlivosti, či zbaliteľnosti a zároveň jednoduchého ovláda-
nia. Za kvalitu a skúsenosti značky Primus hovorí množstvo oce-
není na medzinárodných veľtrhoch a u odbornej verejnosti.

Brunton – revolúcia v malej škatuľke
Brunton zdoláva aj posledné prekážky, ktoré stoja medzi člove-
kom a jeho skutočným zážitkom z pobytu v prírode.  Tam, kde
zlyhávajú zmysly či fyzické možnosti ľudí, nastupuje technoló-
gia. Prvýkrát sa to potvrdilo v roku 1894, keď zostrojením prvé-
ho vreckového kompasu odštartovala revolúcia v objavovaní
planéty. Jednoduchý nástroj, ktorý zminimalizoval dovtedy
využívané rozsiahle vybavenie do malej prenosnej „škatuľky“,
umožnil bádateľom a dobrodruhom pohybovať sa aj v nezma-
povaných územiach oveľa ľahšie a rýchlejšie. Značka Brunton
sa od toho času vypracovala na špičku v oblasti navigačných
zariadení, vreckových kompasov, praktických ohrievacích
prvkov, či prenosných nabíjacích staníc pre tých, ktorí sa v prí-
rode a pri cestovaní neradi ocitajú s vybitou batériou. 

NIČ NESTOJÍ MEDZI VAMI A PRÍRODOU

www.fjallraven.sk
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Golden Ointment 
kozmetická masť novej generácie 

sa postarala o úspešné riešenie starého kozmetického problému
Mnohé veľké kozmetické spoločnosti už roky skúmajú akým spôsobom by sa dalo zabezpečiť, aby výživné, či vitamí-

nové krémy mohli vstrebať až do najspodnejších vrstiev pokožky a tam v priestore kde by boli odstránené všetky nečis-

toty a usadeniny by mohli účinkovať a ich prísady by účinnejšie regenerovali pokožku. Pre umožnenie takéhoto postu-

pu sa doteraz používali zmáčadlá typu saponátov, ktoré ale disponujú takými veľkými molekulami, že tieto sú schop-

né znižovať povrchové napätie iba na povrchu pokožky, ale neprenikajú do hĺbky a tým naopak zanesú póry a bránia

vstrebávaniu výživných látok.

MUDr. Sova so svojim tímom sa pokúsil problém hĺbkového čistenia pokožky a odstránenia usadenín z nej vyriešiť 

a zdá sa, že úspešne. Prírodné saponíny preparátu Golden Yacca, ktoré účinne znižujú povrchové napätie rozdelili 

a použili iba nízkomolekulárne terpénové saponíny, ktoré sa rozpúšťajú v tukoch a tieto použili v kozmetickej masti

Golden Ointment, kde tieto veľmi účinne prenikajú do najnižších vnútorných partií pokožky, odstraňujúc z nich usade-

niny a nečistoty.

Kozmetická masť Golden Ointment je jedinečná práve tým, že obsahuje špeciálne vyizolované terpénové saponíny pre-

parátu Golden Yacca vďaka ktorým umožňuje prenikanie prírodných rastlinných antibioticky pôsobiacich substancií do

všetkých vrstiev pokožky, až do najhlbších, odkiaľ odstráni usadeniny a nečistoty, upravuje prekrvenie, uskutočňuje

hydratáciu , upokojuje pokožku, pôsobí antibakteriálne a protizápalovo.

Podarilo sa vyriešiť jeden zo základných kozmetických problémov – hĺbkové čistenie pokožky skutočne účinnou mas-

ťou disponujúcou vynikajúcou účinnosťou preparátu Golden Yacca ! 

Tento druh hĺbkového čistenia pokožky je základom liečby viacerých kožných ochorení ako psoriá-
za, ekzémy, holenné vredy, akné, rôzne vyrážky, alergické kožné ochorenia, rôzne kožné porane-
nia, ale aj napomáha tomu, aby sa drahé krémy na výživu a ošetrovanie pokožky dostali do jej hlbo-
kých vrstiev a tam mohli pôsobiť. 

„Otcom“ kozmetického prípravku Golden Ointment je MUDr. Oto Sova, CSc, ktorý sa od roku 1994 venuje preparátu

Golden Yacca a sleduje jej liečivé účinky. MUDr. Sova vo svojej vedeckej kariére vydal 86 originálnych vedeckých publi-

kácií a vlastní 49 medzinárodných patentov.  

Doktorovi Sovovi sa podarilo oddeliť od seba špeciálnym postupom terpénové saponíny Golden Yaccy od steránových

vysokomolekulárnych saponínov, čím dosiahol schopnosť prieniku masťového základu ho hlbokých vrstiev pokožky,

kde sa doteraz nepodarilo bežne a vo veľkom množstve aplikovať výživné a liečiace substancie. Pre tieto vlastnosti je

Golden Ointment jedinečným kozmetickým prípravkom pri ošetrovaní pleti a celého tela s vynikajúcimi vlastnosťami,

ktoré sme možno doteraz ešte ani nedocenili. 

www.goldenointment.sk



Zázračné kozie mlieko
Kozie mlieko bolo už dávno označené za elixír krásy a mladosti. V súčasnosti sa teší veľkej obľube nielen 
v potravinárskom, ale i kozmetickom priemysle. 

Kozie mlieko má na pleť blahodarné účinky v každom ročnom období. Počas zimy pleti neprospievajú časté prechody z vykúre-
ného a suchého prostredia do chladnejšieho. Dážď, sneh, mráz, či vietor, to všetko narúša jej štruktúru. V chladným mesiacoch
je navyše lenivá a jej mazové žľazy pracujú pomalšie, takže v nej dochádza k poklesu tvorby lipidov. To má za následok stenčova-
nie prirodzeného ochranného filmu pokožky. Stráca prirodzenú vlhkosť, je dehydratovaná a prichádza o svoju pôvodnú pevnosť.
V lete ju zas „ničia“ slnečné lúče, opaľovanie sa a pravidelné kúpanie (najmä v chlórovej vode). Preto ju po lete treba kvalitne rege-
nerovať. Venujte svojej pleti dostatočnú starostlivosť celoročne a doprajte jej vytúženú výživu v podobe kozieho mlieka. Vďaka svo-
jim vlastnostiam si ho obľúbia i alergici a jedinci trpiaci atopickým ekzémom.

Našim tipom je kozmetika Ziaja Kozie mlieko, ktorá obsahuje:
Denný, nočný a očný krém, odličovacie pleťové mlieko, pleťovú masku, krém na ruky a nechty, regeneračný prípravok na ruky,
sprchovací gél, telové mlieko a maslo, telový balzam. Prípravky z tohto radu obsahujú aktívny komplex zložiek z kozieho mlieka,
ktorý je bohatý na proteíny, organické kyseliny, lipidy, uhľohydráty a vitamíny A a D. Ich vstrebávaním sa pokožka stáva pružnej-
šou, vláčnejšou a dokonale hydratovanou. Kombinácia týchto zložiek ju zároveň chráni pred nepriaznivými vplyvmi životného pro-
stredia. www.ziaja.sk, www.dobrakozmetika.sk

Komplexný program
pre vaše vlasy

Výživové doplnky a kozmetika. Žiadajte vo svojej lekárni.

www.vitar.sk 
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AKO POUŽÍVAŤ STYLINGOVÝ KRÉMOVÝ GÉL?
Na vlasoch vyzerá prirodzenejšie než klasický gél – dodá
účesu prirodzenú štruktúru, ale vlasy nezlepí a netvrdne.
Nevytvára tak z vlasov stuhnuté zlepence. Vlasy majú stále fle-
xibilný pohyb.

Krémový gél Nivea vlasy spevní v požadovanom tvare a zároveň
im zanecháva potrebnú flexibilitu. Vlasy zostávajú veľmi hebké
a príjemné na dotyk. Vlasy nezaťažuje a nemastí. S týmto
gélom môžete ľahko meniť styling vlasov hneď niekoľkokrát

denne, pretože umožňuje tzv. re-styling, teda premodelovanie
účesu.

Je vhodný pre krátke až polodlhé vlasy po ramená. Aplikujte
končekmi prstov do suchých alebo vlhkých vlasov a modelujte
do požadovaného tvaru.

… odporúča vlasová stylistka Nivea, Sally Brooks.
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Zažite nový pocit hebkosti na vlastnej koži s antiperspirantom 

Dove Powder Soft 
• Dove Powder Soft prináša jemnú kvetinovú vôňu s nádychom detského púdru.

• Vôňa santalového dreva na pozadí zároveň vytvára ďalšiu dimenziu jemnosti antiperspirantu.

• K dispozícii je v dvoch druhoch balenia – v spreji a ako guľôčkový antiperspirant.

Dove uvádza na trh najnovší produkt z radu antiperspirantov nazvaný Dove Powder Soft. Už samotný názov evokuje

jemnosť k pokožke, ktorú ocenia predovšetkým náročnejšie spotrebiteľky. Jemná púdrová vôňa dodáva pocit hebkos-

ti. Vôni dominuje upokojujúca kombinácia čerstvých frézií a pivoniek v spojení so smotanovou arómou jantáru, exotic-

kého santalového dreva a bohatého pižma, ktorých kombináciou vzniká jemná a hrejivá vôňa.

Nový antiperspirant Dove Powder Soft zabezpečuje výnimočnú starostlivosť o pokožku vďaka obsahu Ľ hydratačné-

ho krému. Okrem účinnej ochrany proti poteniu a efektívnemu boju proti nepríjemnému zápachu po celých 48 hodín,

zároveň pomáha pri starostlivosti o pokožku podpazušia. Antiperspirant Dove je možné použiť aj krátko po holení.

Pokožka sa bude cítiť presne tak jemne a uvoľnene, ako nový antiperspirant Dove Powder Soft vonia!

„Antiperspirant Powder Soft ponúka pri zachovaní tradičných hodnôt značky Dove zákazníkom niečo nové. Portfólio

výrobkov Dove sme rozšírili o novinku s ešte jemnejšou charakteristikou a teplejšími tónmi vône púdru a čerstvých kve-

tín, vytvárajúcu tie najpríjemnejšie dojmy a zážitok hneď pri prvom použití,“ komentuje nový antiperspirant Dove

Powder Soft Lucie Laštovičková, brand manažérka antiperspirantov značky Dove.
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„Drakuloterapia“
V posledných rokoch čoraz viac
klientov dáva prednosť menej
invazívnym ošetreniam pred
chirurgickým zákrokom. A tak
popri aplikácii botoxu, výplní,
zlatých nití a rôznych lasero-
vých ošetreniach sa vo svete
anti - agingu  do popredia
dostáva ošetrenie vlastnou
krvou, tzv. Drakuloterapia
alebo odborne - plazma bohatá
na trombocyty (krvné doštičky)
- PRP terapia – (plateled rich
plazma) - definovaná ako kon-
centrát autológnych ľudských
trombocytov v malom množstve
plazmy.

V deň ošetrenia  sa pacientovi doporučí dô-
sledne dodržiavať pitný režim - vypiť viac ako
2 l tekutín.

Po príchode na naše pracovisko prebehne
konzultácia, pri ktorej lekár zisťuje, či netrpíte
niektorým autoimunitným ochorením, či
nemáte vysoký krvný tlak, cukrovku, alebo iné
závažne chronické ochorenie, pri ktorých je
toto ošetrenie kontraindikované.

Následne Vám sestrička odoberie do špeciál-
nych skúmaviek cca 20 ml krvi.

Po odobratí vlastnej krvi sa táto spracovaním 
v špeciálnej centrifúge, separuje na červené
a biele krvinky a krvnú plazmu, ktorá obsahu-
je krvné doštičky. Do získanej krvnej plazmy
sa následne pridá jedinečný DNA aktivátor.
Takto pripravené sérum lekár aplikuje do
pacientovej pokožky.

Plazma využívaná pre účely estetickej derma-
tológie stimuluje DNA, kolagén, elastín, pod-
poruje hojenie rán, zvláčni a zjemní pokožku 
a hlavne dokáže viditeľne zlepšiť kvalitu kože
a omladiť ju.

Takto upravenú plazmu aplikuje lekár do pre-
dom očistenej pokožky drobnými vpichmi
veľmi  jemnou ihlou. Nasleduje mezoterapia
vlastnou plazmou a upokojujúca chladiaca
maska s vlastnou plazmou. Ošetrenie nevyža-
duje lokálnu anestézu.

Ošetrenie trvá v priemere 30 – 45 minút 
a vďaka jedinečnému DNA aktivátoru účinky
tejto terapie pretrvávajú 8 - 12 mesiacov.

O jedinečnosti tohto ošetrenia svedčí aj fakt,
že aplikácia obohatenej krvnej plazmy sa teší
na našom pracovisku čoraz väčšiemu záuj-
mu našich klientov a počas našich cca 
6 - ročných skúseností práve s touto metó-
dou môžem zodpovedne potvrdiť výnimoč-
nosť, bezpečnosť a skvelú účinnosť daného
ošetrenia.

MUDr. Jana Holešovská

MUDr. Jana Holešovská

Tajomstvo tohto ošetrenia  spočíva v množstve rastových faktorov, ktoré sa nachádzajú v  trombocytoch  ľudskej plaz-
my a po aplikácii ktorých dokážeme prinavrátiť pokožke jej napätie a elasticitu, dokážeme prinavrátiť jej mladistvý
vzhľad a spomaliť samotné starnutie pokožky.

Týmto ošetrením  vieme zabezpečiť zlepšenie estetických parametrov nielen na pokožke tváre, krku, výstrihu, ale
viditeľné výsledky dosahujeme aj pri ošetrení rúk, povädnutých partií kože brucha, paží, vnútorných stehien a pod-
bradku.

Ošetrenie je veľmi  vhodné pre všetky vekové kategórie, pre ženy aj mužov, výrazne pozitívne výsledky sú dosahova-
né v období menopauzy, keď pokožka za pomerne krátky časový úsek stratí svoj prirodzený lesk a pružnosť.

Okrem spomalenia starnutia, regenerácie pokožky a vyhladenia vrások má PRP - terapia výrazné hojivé účinky pri lieč-
be jaziev / aj po akné/, strií a rôznych typov dermatóz. Potešiteľný  je účinok aj  pri starších, rozsiahlejších jazvách,
najmä po popáleninách.

Priebeh ošetrenia
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Dvanásť najlepších rastlín proti negatívnym energiám

Bylinky, ktoré majú moc zbaviť nás negatívnych energií a zlých vply-

vov sú základom mnohých rituálov, terapeutických esenciálnych ole-

jov a kadidiel. Nahliadnite do tajov našich babičiek a starých mudrcov. 

Bazalka: je symbolom plodnosti. V Taliansku je známa i ako
symbol lásky - listy bazalky sa podobajú srdcu. Duch rastliny je
ochrancom rodiny a pár kvapiek roztoku bazalkového oleja 
v aróma lampe pomôže zbaviť domov zlých astrologických vply-
vov a negatívnej energie. Bylinka vytvára pozitívne vibrácie 
a ľudia ju často nosia na pomoc pri rokovaní s inými ľuďmi.
Bazalka stimuluje myseľ človeka i zvieraťa a vyvoláva pocit šťas-
tia. Otvára srdcové energetické centrum a vymaže energiu
pohybu medzi srdcom a rukami. Bazalkový olej je tiež spojený
s jasnovidectvom, veštením a poctivosťou.

Biela šalvia: používa sa už tisíce rokov pre neutralizačné účin-
ky. Dymom z bielej šalvie čistili indiáni svoje obydlia a sväté
miesta od negatívnej energie. Šalvia uvoľňuje do vzduchu
záporné ióny, ktoré môžete nájsť vo vzduchu po búrke alebo pri
oceáne. V starom Grécku a Ríme verili, že dym odovzdáva
múdrosť a duševnú bystrosť. Dym bielej šalvie vám pomôže
prečistiť vašu domácnosť a zbaviť miestnosť zlých emočných
energií. Ak potiahnete dym jemne okolo vášho tela a aurického
poľa, môžete neutralizovať všetky negatívne energie. 

Fenikel: je spájaný s dlhovekosťou, dodáva odvahu a silu.
Odpudzuje negatívne energie a poskytuje ochranu ľudskému
biopoľu. Posilňuje aj imunitu. Na ochranu pred zlom a kúzlami
sa dávali vetvičky feniklu nad domové dvere alebo do kľúčo-
vých dierok. Fenikel symbolizuje hrdinstvo, víťazstvo, silu, muž-
nosť. Fenikel čistí a posilňuje oči a má mnoho liečivých účin-
kov, ktoré výskumy už potvrdili. 

Rozmarín: používa sa pri rituáloch a kúzlach podporujúcich
lásku, dlhý život a šťastie. Vôňa esenciálnych olejov čistí myseľ,
zlepšuje pamäť. Kvety boli tradične pálené v gréckych chrá-
moch ako obeť pre bohov. Horiaci rozmarínový olej vyžaruje
silné čistiace vibrácie a zbavuje negatívneho pôsobenia vonkaj-
ších vplyvov. Rozmarín ako symbol vyjadruje spomienku,
pomoc, priateľstvo, vášeň. Zvyšuje duševné schopnosti a je
prevenciou proti nočným morám, podporuje spánok. 

Eukalyptus: sa používa na očistenie miestnosti či domu pred
negatívnou duševnou  energiou. Je vhodný pre ľudí, ktorí zvá-

dzajú verbálne, emočné či duševné súboje. Eukalyptový olej je
ideálny pre vyčistenie zvyškových energií (napríklad po neprí-
jemných návštevách či hádkach). 

Oregano: stará sa o šťastie, harmóniu, lásku a pokoj domova.
Chráni a pomáha psychickému vývoju. Ako liek sa používa už
stáročia v čínskej a európskej medicíne. Užíva sa pre liečbu 
a prevenciu rôznych duševných i fyzických ochorení. Čaj z ore-
gana použite na opláchnutie vonkajších stien vášho domu čím
vytvoríte ochrannú bariéru negatívnej energii. 

Klinček: je vynikajúci na podporu hojenia a zvýšenie odvahy
človeka. Posilňuje vedomie, pomáha pri zabúdaní. Klinček je
tiež vynikajúci v čeľustnej ortopédii, spoľahlivo tlmí bolesti
zubov a ďasien. Prepája duševnú a fyzickú oblasť. 

Levanduľa: pridáva sa do všetkých rituálov, vzťahujúcich sa 
k zdraviu, láske a mieru. Rozptyľuje depresiu, pomáha kontro-
lovať emócie. Jej vôňa dáva dobrý spánok, preto sa pridáva do
náplní vankúšov. Prináša šťastie a harmóniu v rodine tým, že
podporuje pokoj. Zaisťuje aj oddanosť a vernosť vo vzťahoch. 

Ylang Ylang: pridáva sa do všetkých rituálov týkajúcich sa
sexu, mieru a lásky. Jeho vôňa a energia je upokojujúca,
odstraňuje hnev a negatívne duševné stavy. 

Vetiver: v indii tiež nazývaný Khus-Khus čistí energetické pole
človeka, posilňuje energiu. Ponúka ochranu pred všetkými
negatívami. Zvyšuje vitálny tok mentálneho i emočného charak-
teru. Symbol vetiveru predstavuje pokoj, duchovnú ochranu,
múdrosť, intuíciu, mier a šťastie. 

Santalové drevo: zvyšuje duchovnú a fyzickú pohodu. Svojou
vôňou podporuje ochranu a jasnovidectvo. Upokojuje myseľ.
Santalový olej má najvyššiu vibráciu, priťahuje najvyššie
duchovné energie a umožňuje otvorenie najvyššieho duchov-
ného centra. Pomáha harmonizovať naše energetické centrá.
Umožňuje prúdenie liečivej energie.

Daniela, www.vesti.sk



MARTA KUBIŠOVÁ 
Speváčka, signatárka a hovorkyňa Charty 77 Marta Kubišová vydržala so cťou dvadsať rokov v odpore proti

komunistickému režimu. Keď mala dvasaťsedem rokov, bola vo svojom strmom profesionálnom vzlete

zostrelená ruskými okupačnými tankami, ktoré obsadili Československo. Dôvodom bola pravdepodobne

speváčkina pieseň Modlitba pro Martu, ktorá sa stala protestsongom okupovanej zeme. Marta, trojnásob-

ná Zlatá slávica z rokov 1966, 1968 a 1969 a sexsymbol tej doby, sa živila lepením sáčkov. Stres vyvola-

ný dramatickou zmenou života a normalizačnou beznádejou vyústil v speváčkinu osobnú tragédiu. Svoj

osud speváčka niesla bez reptania, napriek tomu, že sa stala terčom výsluchov a šikanovania zo strany Štát-

nej bezpečnosti.

V roku 1989 zažila Marta počas zamatovej revolúcie comeback, ktorý by jej mohla závidieť hociktorá sveto-

vá hviezda. Jej Modlitbu počúvalo plné Václavské námestie, stala sa jedným zo symbolov odporu proti komu-

nistickému totalitnému režimu. Film mapuje speváčkinu prvú aj druhú spevácku kariéru, odkrýva veľa z dra-

matického osobného života a zároveň mapuje históriu Československa v druhej polovici 20. storočia.

Magický hlas rebelky, Česko, 2014, 90 min. Speváčka, signatárka a hovorkyňa Charty 77 Marta

Kubišová. Réžia: Olga Sommerová, www.csfd.cz

Supraphon pri príležitosti uvedenia filmu Magický hlas rebelky do kín vydal aj rovnomenný soundtrack, ktorý

obsahuje väčšinou piesne znejúce v dokumente. Tie sú v zásade prehľadom toho naozaj najlepšieho v ume-

leckej kariére Marty Kubišovej. Album je doplnený o duet Marty Kubišovej a Anety Langerovej „Život není

pes“ a aj o ich predchádzajúcu spoluprácu, pieseň „Já chci být volná“ z muzikálu „Touha jménem Einodis“.

www.supraphon.cz
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Jej základným zákonom je úcta k všetkému živému, k rastlinám aj
živočíchom.
Veľké Himaláje na severozápade krajiny ukrývajú dvadsať nevyle-
zených vrcholov nad 7000 metrov. Sú to vlastne najvyššie
panenské hory sveta. Nikdy na nich nestála ľudská noha.
Gigantické, strmé štíty, z ktorých niektoré nie sú dokonca ani
pomenované, domorodci považujú za sídla bohov. Studené 
a magické. „Na podnet petície, ktorú spísal „poddaní" ľud, dobrý
kráľ vydal uznesenie, ktorým zakázal vstup do výšok nad 
6000 metrov. Nadobro, z náboženských dôvodov. Svätosť hôr
musí byť uchovaná. Niet divu, že 7 554 metrov vysoký Ganghar
Puensum zostáva najvyšším nepokoreným vrcholom na zemi,"
uvádza Paľo. Za najťažší trek planéty považujú odborníci pochod
cez tieto hory. Nazývajú ho Snowman, čiže snežný muž. Len pár
jedincom sa ho podarilo dokončiť.

Silný pocit čistoty
„Krajinu najlepšie spoznáte, keď putujete po vlastných. Dlhé
pochody dávajú priestor na rozjímanie. Noci pod holým nebom 
v spoločnosti pastierov dobytka s modlitebnými mlynčekmi 
v ruke, človeka prenesú do dôb dávno minulých," rozpráva Pavol
Barabáš. Prechod cez päťtisíc metrov vysoké sedlá Veľkých
Himalájí je neopakovateľným mystickým dobrodružstvom. V kaž-
dom sedle veje množstvo modlitebných vlajok. Vietor z nich
odnáša posvätnú mantru „Óm many padme húm", aby zdal úctu
všetkému živému na svete. „Naplánovali sme si tristo kilometrov
dlhú cestu cez hory severozápadného Bhutánu. Počas šesť-
násťdňového pochodu sme nestretli ani jedného turistu, zato veľa
domorodcov neskazených civilizáciou. Vysoko v horách sme
zažili nielen úžasný pokoj, ale i silný pocit čistoty," opisuje známy
dokumentarista. Celé dni boli na ceste, spávali v stanoch, s bato-
žinou im pomohli kone a vo vyšších polohách neodmysliteľné
jaky. Tie totiž nezastaví ani metrový sneh a kruté počasie.

Omilostená televízia
Hornatá a zvlnená krajina už na prvý pohľad hovorila čosi 
o ľuďoch, ktorí ju obývajú. Roztrúsení v horských osadách sa
navzájom potrebujú. Majú k sebe blízko, aj keď vzdialenosti sa 
v odľahlých horách merajú v desiatkach kilometrov. Žijú v harmó-

nii s prírodou, z toho, čo im dá pôda. Ich príbytky zodpovedajú
tradíciám a účelnosti. „Tak ako v dedine Laya vo výške 
3 900 metrov. Večne usmiate ženy a muži spoločne oddeľujú
klasy horského jačmeňa od stonky. Jeden po druhom. Tak ako
pred stáročiami," rozpráva Barabáš o tom, čo zachytil tretím
okom svojej kamery. Videl ľudí ako obrábajú polia, chovajú jaky 
a zbožňujú svojho kráľa. Nezazlievajú mu napríklad ani zákaz
rybolovu, ktorý nariadil. Je totiž logický. Budhizmus, ktorý vyzná-
vajú, je mierumilovný aj voči zvieratám. Každému údoliu dominu-
je kláštor, nazývaný dzong. Veľké biele pevnosti kedysi strážili
cesty do Tibetu. Dnes slúžia ako napoly duchovné a napoly admi-
nistratívne centrá krajiny. Obývajú ich mnísi i štátni úradníci.
Rozoznať ich podľa farby tradičného odevu „gho". Pripomína
župan previazaný šálom. Biely nosia rádoví štátni úradníci, oran-
žoví patrí ministrom a vrcholom pyramídy je farba žltá - kráľovská.
Kláštory umiestnené v tichých zákutiach Veľkých Himalájí sú
považované za klenoty Bhutánskeho kráľovstva. Tých najvýznam-
nejších je tridsaťdva. Majú podobnú architektúru, pestrú výzdo-
bu, uchovávajú starobylé tradície. Bhután je vzácny vlastným
spôsobom myslenia, stravovania, obliekania. Je to krajina bez
vizuálneho znečistenia. „Nenájdete tu takmer žiadnu reklamu.
Kráľ dokonca zakázal aj igelitové tašky, ktoré sú u nás všadeprí-
tomné. Mobilné telefóny sem síce už dorazili, ale majú ich len
najvyšší štátni úradníci. Aj televízia bola omilostená len pred pár
rokmi. Priniesla nové informácie, ale aj novú kultúru. Všetko, čo
je nové a neznáme priťahuje hlavne mládež, ktorá sa začína zaují-
mať o okolitý svet. Náhly príval akčných filmov spôsobil šok. Deti
sa začali v školách biť. Pre bhutancov to bol neznámy jav, do tých
dôb nemysliteľný a neprijateľný práve pre ich budhistickú filozo-
fiu," opisuje Pavol Barabáš. Aký obsah nové technológie kráľo-
vstvu prinesú, ukáže len čas. Možno ich len prbrzdiť v postupe,
ale vstup si nakoniec vynútia.

Zásah do čierneho
Trafiť terč, veľký ako tanier, je malý zázrak. Keď domorodý luko-
strelec so zatajeným dychom napína tetivu, je od neho stoštyridsať
metrov ďaleko. Vystrelí a hrobové ticho preruší explózia emócií
okolostojacich. „Nič nepovzbudí ducha viac ako lukostreľba,"
tvrdia o národnom športe obyvatelia hlavného mesta Thimphu. Aj
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Bhután hĽADAnIE ŠŤAStIA
Hovorí sa, že na Bhután zabudli ľudia, ale nikdy nie bohovia.
Starodávne horské kráľovstvo učupené medzi indickým
Assámom a čínskym Tibetom domorodci nazývajú po svojom -
Zem hrmiaceho draka. Putovanie zabudnutou krajinou, v ktorej
ľudia uctievajú všetko živé, je rozprávaním o šťastí. Vnútorný
pokoj tu je cennejší, než zhon za matériou sveta a harmónia s prí-
rodou sú všetkému nadradené princípy. Dobrý kráľ sa stará 
o blaho poddaných. Namiesto hrubého domáceho produktu pre-
sadzuje hrubé domáce šťastie. Je to akoby rozprávkový svet.
Malé himalájske kráľovstvo si totiž v krehkom ponímaní šťastia
zvolilo zvláštnu cestu. Možno, že správnu. Zatiaľ...

„Hrubé domáce šťastie je dôležitejšie ako hrubý domáci
produkt," deklaruje uctievaný kráľ Bhutánu.

Žiadna letecká linka nelieta tak blízko vrcholov najvyšších hôr
sveta. Žiadna, okrem kráľovského národného prepravcu Druk
Air. Tá jediná smie pristáť v Bhutáne. Neprístupnej krajine učupe-
nej medzi indickým Assámom a čínskym Tibetom. Nielen maje-
státne hory chránia túto najnedotknuteľnejšiu kultúrnu a prírodnú
oázu sveta pred votrelcami. „Počas hodinového letu z preľudne-
ného nepálskeho Kathmandú do Bhutánskeho kráľovstva sa pod
nami ako ostrovy z mora oblokov vynárali zasnežené osemtisícov-
ky. Ožili v nás spomienky na míľniky slovenského himalájskeho
horolezectva...

Pohľad pre bohov
Prvú bolo vidno Čo Oju. „Môj kamarát Jarýk Stejskal na ňu v roku
1985 urobil prvý zimný výstup na osemtisícovku alpským štýlom."
Najvyššie hrozivo vyčnieva vrchol Everestu pripomínajúci čierny
rok 1988. „Najťažší výstup na vrchol je Boningtonovou cestou.

Alpským štýlom ju prvý raz preliezli štyria Slováci. Žiaľ, pri zostu-
pe prišli o život." Južná stena Lhoce Šar akoby podopierala
Everest. Pre zasvätených symbolizuje vyhlásený himalájsky pro-
blém, ktorý v roku 1984 takisto vyriešili Slováci. Cez údolie sa lie-
tadlu vzpína do cesty Veľký čierny obor, ako domorodci nazývajú
ďalšiu osemtisícovku - Makalu. „Juhozápadný pilier dostal v roku
1976 prívlastok československý. Bol to na tú dobu obdivuhodný
výkon," podotýka Paľo. Najvýchodnejšou, ale i najmohutnejšou
osemtisicovkou na ceste do Bhutánu je Kančendžonga. „Desať
rokov dozadu som šliapal s kamarátmi hlbokými údoliami pod jej
severnú stenu. Jara Vonderčíka a Juraja Karhordóa hora zastavi-
la iba 80 metrov pod vrcholom," spomína Barabáš na expedíciu,
z ktorej vznikol jeho prvý úspešný film. Za zeleným Sikimom sa
zemská kôra opäť dvíha do závratnej výšky. Veľké Himaláje
Bhutánu sú strmé a neprístupné ako celé budhistické kráľovstvo.

Povolenia na vstup
V členitom horskom teréne dokázali Bhutánci vybudovať len jedi-
né medzinárodné letisko. Pri meste Paro našli vhodnú rovinu 
a v roku 1983 otvorili jednu pristávaciu dráhu. Z úzkeho údolia
nie je ľahké vzlietnuť, tobôž tu pristáť. Prvých novinárov pozvali do
krajiny až v roku 1974 pri príležitosti korunovácie terajšieho kráľa,
štvrtého v poradí. Uctievaný Džigme Singye Wangčuk už roky
dozerá na to, aby si Bhután udržal vzácne tradície a nepodľahol
„západnému vplyvu". Udeľuje aj povolenia na vstup, kvôli ktorým
do týchto končín zablúdi minimum turistov. Len pár tisíc ročne.
Aby sa neuškodilo prírode, ani kultúre. Starodávne horské kráľo-
vstvo na úpätí Himalájí si vďaka izolovanosti zachovalo svoju výni-
močnosť. Tradičný vidiecky spôsob života a harmónia s prírodou
sú tu všetkému nadradené princípy. Veď ide o poslednú ekolo-
gicky nenarušenú krajinu sveta, práve vďaka buddhistickej vláde.

„Hrubé domáce šťastie je dôležitejšie ako hrubý
domáci produkt," deklaruje uctievaný kráľ Bhutánu.
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pri streľbe z luku musia Bhutánci nosiť po stáročia nemenné tra-
dičné oblečenie. Osvojili si aj ďalšie zásady: cudzinci sa sem
nemôžu priženiť a šesťdesiat percent územia musí zostať zalesne-
né. Na to všetko majú Bhutánci kráľovský dekrét. Na svoju krajinu
sú nesmierne hrdí. Namiesto konkurencie ponúka ich dobrý kráľ
„súcit" a namiesto hrubého domáceho produktu „hrubé domáce
šťastie". To je cieľom rozvoja krajiny, osvietená cesta 
k pokroku. Tradičné poľnohospodárstvo a remeslá poskytnú
ľuďom všetko, čo potrebujú. V skromnosti im ide panovník príkla-
dom. Dračí kráľ, ako ho prezývajú, zmodernizoval aj vlastný úrad.
V roku 1998 si obmedzil právomoci v prospech ministerskej rady
a v roku 2008 sa ich celkom zriekne. Nahradí ho korunný princ
Džigme Chesar Namgjal Wangčuk, ktorý už bude vládnuť spolu 
s dvojkomorovým parlamentom v systéme dvoch politických strán.
V tom istom roku sa totiž v storočnej monarchii bude po prvý raz
voliť. Keď kráľ rozhodol o vstupe do OSN, bola to prvá známka
konca uzatvárania sa pred svetom. „Keď sa však začne Bhután
otvárať aj investíciám, jeho predstava rozvoja založená na budhis-
tickom šťastí sa rozplynie vo chvíli, keď krajinu zaplavia lacné poľ-
nohospodárske produkty zo zahraničia. Technický pokrok raz
dorazí aj do týchto končín." Odolá Bhután náporu novej doby,
ktorá agresívne klope na dvere zabudnutého kráľovstva?

Zem hrmiaceho draka
Hovorí sa, že na Bhután zabudli ľudia, ale nikdy nie bohovia.
Budhistické náboženstvo tu vždy malo veľmi silné pozície. Názov
Bhután je odvodený zo sanskritského Bhótánta, čo v prekladu
znamená „okraj Bhóty", teda Tibetu. Preto sa tomuto kraju tiež
niekedy hovorí spodný Tibet, rovnako ako Sikkimu. Bhutánci,
ktorí rozprávajú dialektom tibetčiny nazývaným dzongha, volajú
svoju krajinu Druk-jul: „Zem hrmiaceho draka". Podľa povestí sa
od skalných vrcholkov Himalájí odrážali s hrmením časté víchrice
a vzdušné búrky. Miestny obyvatelia si to vysvetľovali revom
draka, ktorý v horách prebýval. Bhután je až dodnes monar-
chiou. V šestnástom storočí bol v krajine zavedený systém svoj-
ráznej svetskej vlády. Medzi cirkevnou a svetskou mocou však
odjakživa panovali veľké rozbroje. Až súčasný kráľ, ktorý vládne
od roku 1972, tento dlhoročný spor šalamúnsky vyriešil. Vzal si
za manželky štyri sestry z rodu hlavného budhistického lámu.
Jedna z nich bola síce vydatá, ale tunajším mravom to nevadí. 
Z každou z týchto žien má dve deti. O nasledovníka trónu, ktorý
je od roku 1907 dedičný pre dynastiu Wangčuk, je teda dosta-
točne postarané. Tým došlo k praktickému spojeniu cirkevnej 
a svetskej moci. Kvituje to aj necelý milión obyvateľov kráľovstva
dlhého sotva 300 a širokého 150 kilometrov. Nikomu nevadí ani
fakt, že pre dobro ľudu a na ochranu životného prostredia zaká-
zal Bhután ako prvý na svete svojim obyvateľom fajčiť. Zato
napríklad budúci rok netreba platiť dane. „Kráľovskí astrológovia
predpovedali, že rok 2007 neveští pre krajinu nič dobrého. Dane
sa preto nebudú vyberať. Krajina má tiež osláviť sté výročie
monarchie, ale oslavy prebehli až v roku 2008. Rozhodol o tom
milovaný kráľ," opisuje Pavol Barabáš.

Štastie je v mysli
Chudoba nie je v Bhutáne chápaná ako nedostatok peňazí, ale
šťastia. Budhistické učenie vraví, že šťastie vychádza priamo 
z človeka. „Nachádza sa v mysli. Ak toto človek pochopí, nájde

šťastie ako jednotlivec, ako národ, alebo celá populácia," prezra-
dil o svojej viere Tshennyi Gopon, budhistický mních v kláštore
Gaza. Kráľ vytvára prostredie, v ktorom každý obyvateľ môže
dosiahnuť šťastie. Znie to až neuveriteľne. „Bhután sa poučil 
z chýb, ktoré svet urobil počas posledného polstoročia rozvoja.
Bol to však rozvoj materiálneho bohatstva, na ozajstné šťastie sa
medzitým akosi pozabudlo. Mnohé národy obetovali kvôli ekono-
mického rozmachu svoju kultúru a životné prostredie. Z pohľadu
budhistickej filozofie znamená Hrubý národný produkt nadvládu
konzumu nad duchovnosťou. Drancovanie planéty, ktoré zapríči-
ňuje je podobné rakovinovému bujneniu, ktoré pomaly ničí svoj-
ho hostiteľa a nakoniec i seba samého. " Aj pre Pavla Barabáša
je veľkou neznámou, čo sa stane, keď do Bhutánu príde demo-
kracia a krajinu zaplavia výdobytky a výrobky západnej civilizácie.
Udržia sa tradície a krehká súdržnosť tunajšieho obyvateľstva?
Ťažko predpovedať. „Tu som pochopil, že nestačí žiadať od
našich detí, aby si cenili zvyky kvôli tradíciám. Musíme im vytvoriť
primerané dedičstvo. Čím viac cestujem tým viac si vážim náro-
dy, ktoré si uchovali tradičný spôsob žitia. Nie pre turistov, ale
preto, že ich to naučili ich rodičia. Každá cesta ma vždy utvrdzu-
je v presvedčení, že šťastie nenájdeme nikde inde na svete, len
doma," mieni Pavol Barabáš. Bhután je v tomto smere priam roz-
právkový. Posledné himalájske kráľovstvo si v krehkom ponímaní
šťastia zvolilo tú správnu cestu. Zatiaľ.

Prejav svoju vďaku životu aj za to, že si urobil viac, 

než si si myslel, že je v Tvojich silách.
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je liečebná metóda známa okolo 200 rokov. História homeopa-
tie sa však datuje už od staroveku, keď Hippokrates liečil podľa
zákona podobnosti: Similia similibus curantur (podobné sa lieči
podobným). O novodobé rozšírenie homeopatie a jej dôkladné
rozpracovanie sa však zaslúžil až nemecký lekár Christian
Friedrich Samuel Hahnemann (1755 -1843), ktorého hlavný
objav bol v zavedení princípu minimálnej dávky lieku, teda 
v podávaní lieku vo veľmi vysokých riedeniach. Zistil, že riede-
ním a následným trasením pri každom stupni riedenia, teda
potencovaním, sa účinok lieku zvyšuje. 

Dnes patrí homeopatia medzi najbežnejšie liečebné metódy 
a liečia sa ňou ľudia na celom svete. Ide o najviac diskutovanú
a klasickými lekármi najviac odmietanú alternatívnu liečebnú
metódu. Klasická školská medicína vychádza totiž z predpokla-
du, že proti chorobe je nutné používať lieky, ktoré na ňu pôso-
bia protichodne. Ide o tzv. alopatickú medicínu (allos = iný, pat-
hos = choroba). U homeopatie sa väčšinou choroba lieči taký-
mi látkami, ktoré ju spôsobujú. Názov homeopatie je odvodený
od slov: homeo – podobný a pathos – choroba alebo utrpenie.
Homeopatia je založená na tzv. princípe podobnosti, teda na
poznaní, že existuje využiteľný vzťah medzi toxickým a terapeu-
tickým účinkom danej látky. Niektoré látky, použité v merateľ-
ných koncentráciách, vyvolajú u zdravého človeka súbor prí-
znakov, ktoré sú schopné liečiť u človeka chorého, ak sú mu
podávané vo veľmi nízkych koncentráciách. U alopatie (klasic-

kej medicíny) je liečba jednotlivých chorôb liekmi opačného
účinku, napr. lieky proti horúčke, lieky tlmiace bolesť, ...
Mnoho ľudí má tendenciu prirovnávať princíp homeopatie 
k očkovaniu. Očkovanie je však pomerne drastický zásah do
pacientovho imunitného systému a môže mať aj trvalé vedľajšie
účinky na rozdiel od homeopatie, ktorá stimuluje vitálnu silu
človeka prirodzenou cestou a v súlade s homeopatickou filozo-
fiou, že liečba má prebiehať z vnútra organizmu na povrch, nie
opačne. 

Homeopatia nie je zameraná na chorobu ako na niečo, čo
zasiahne pacienta, ale na prejavy, ktorými organizmus rieši
svoje porušené obranné mechanizmy. Nejestvuje diagnóza,
lieči sa pacient, jeho celkový obraz, pretože sa vychádza 
z predpokladu, že všetko súvisí so všetkým. V klasickej (konšti-
tučnej) homeopatii prebieha vyšetrenie formou podrobného
rozhovoru so zameraním na pocity a reakcie pacienta. Vhodné
homeopatikum (konštitučný liek) sa vyberá podľa celkového
obrazu pacienta, ktorý sa porovná s obrazmi (popismi) všet-
kých homeopatických liekov a vyberie sa ten najpodobnejší
liek. Pri homeopatii teda neplatí zásada, že to, čo pomohlo
inému s tou istou diagnózou, pomôže aj vám. Ku každému sa
pristupuje individuálne. Je možné liečiť sa homeopaticky aj bez
homeopata, samoliečbou z homeopatickej priručky, kde sú
uvedené homeopatické prípravky hlavne v nižších potenciách,
ktoré učinkujú pre širšie spektrum jedincov pri bežných zdra-

Homeopatia
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votných problémoch. Je môžné kúpiť si aj polykomponentný
(polykompozitný, zložený) homeopatický liek, ktorý má doporu-
čené indikácie. Homeopatiká v nízkych potenciách a polykom-
pozity však často nemajú takú vysokú účinnosť ako homeopa-
tiká vo vyšších potenciách, ktoré predpisujú homeopati klasic-
kej školy homeopatie. Homeopatické prípravky sú používané
vo veľmi slabých dávkach, nazývaných infinitezimálne. Číslo na
tube označuje stupeň riedenia a písmeno CH informuje o tom,
že sa jedná o centezimálne riedenie podľa Hahnemanna,
zakladateľa homeopatie. Napríklad 5 CH znamená, že prípra-
vok bol vyrobený z východiskovej materskej tinktúry 5 postup-
nými riedeniami, vždy v pomere 1:100. Účinok homeopatické-
ho prípravku je podmienený potencovaním (riedením) vstupnej
látky a dynamizáciou (trasenie a búchanie), vďaka čomu sú
homeopatiká účinnejšie než pôvodné látky. 

Výber vhodného riedenia podlieha určitým pravidlám.
Napríklad, čím väčšia je podobnosť medzi príznakmi pacienta 
a príznakmi, ktoré vyvoláva daná látka, tým vyššie riedenie musí
byť použité a naopak. Každému stupňu podobnosti zodpovedá
určitý stupeň riedenia. Ak je podobnosť príznakov v miestnej
oblasti, je nutné použiť nízke riedenie (5 CH), ak je podobnosť
celkových príznakov, stredné riedenie (9 CH), a pri podobnos-
ti nervových a psychických príznakov, vysoké riedenie (15 CH
a 30 CH). Všetky monokomponenetné homeopatické lieky sú
dostupné bez lekárskeho receptu.

Homeopatické prípravky (forma granulí, tabliet, globulí, ...) sa
rozpúšťajú v ústach pod jazykom v určitom časovom odstupe
od jedla (väčšinou pol hodiny po jedle alebo štvrť hodiny pred
jedlom). Tento časový odstup je dostatočný pre kontakt látky
so sliznicou ústnej dutiny. Pri užívaní homeopatík sa preto
doporučuje nemať v ústach výrazné príchute, napr. od kávy
alebo od mentolu. Homeopatické prípravky je možné používať
súčasne s inými liekmi. Niekedy je vhodná kombinácia viace-
rých homeopatických prípravkov, vtedy sa doporučuje časový
odstup asi 15 minút medzi jednotlivými prípravkami. 

Keďže homeopatia používa pri liečbe vysoko nariedené 
a potenciované látky minerálneho, rastlinného a živočíšneho
pôvodu, často už na nosiči ani nie sú prítomné molekuly danej
liečivej látky. Po rozpustení týchto homeopatík vo vode boli pod

elektrónovým mikroskopom pozorované zmeny vo väzbe mole-
kúl vody, začali vznikať nové štruktúry. Pri homeopatii nejde 
o chemickú terapiu, ide o stimulačnú informačnú liečbu.
Homeopatická informácia obsiahnutá v lieku má schopnosť
podporiť imunitný systém tak, aby sa zbavil choroby vlastnými
silami prirodzenou cestou. Pôsobením homeopatík dochádza 
k aktivácii imunitného systému. To sú čiastočne prvé vedecké
štúdie objasňujúce princípy pôsobenia homeopatických prí-
pravkov. Homeopatiká nemajú žiadne nežiadúce vedľajšie
účinky a môžu ich používať aj deti a tehotné ženy. To, že liečeb-
ný efekt homeopatie nie je spôsobený tzv. placebo efektom
dokazuje aj skutočnosť, že homeopatia má veľmi dobré výsled-
ky aj u kojencov a zvierat. 

V súčasnosti existuje viacero homeopatických škôl, ktoré majú
odlišný prístup k liečeniu. Klasická (Kentova, konštitučná)
homeopatia pristupuje k človeku ako k celku a hľadá jeden
veľký liek na daného človeka, pričom zohľadňuje jeho psychic-
ké a fyzické symptómy a snaží sa odstrániť príčinu choroby.
Odnožou klasickej školy je prístup liečenia človeka po
vrstvách, ktoré zodpovedajú určitým kratším časovým obdo-
biam. Francúzska škola napríklad nepristupuje k človeku ako 
k celku, ale podáva jedno určité homeopatikum na jednu kon-
krétnu diagnózu. Stačia jej iba príznaky (podobne ako pri kla-
sickej medicíne), ale nehľadá ani neodstraňuje príčiny choroby.
Tento prístup sa označuje ako klinická (symptomatická) liečba.
Často sa stretávame aj s orgánovou, drenážnou a regulačnou
liečbou, kedy sa podávajú homeopatiká s afinitou k určitým
orgánom. Napríklad pre pečeň sú to Chelidonium, Carduus
marianus, Lycopodium, ...; pre obličky Berberis vulgaris, Apis
atď. Tieto lieky sú smerované na problémy súvisiace s orgáno-
vým postihnutím. Používajú sa aj homeopatické lieky s regulač-
ným pôsobením na poruchy metabolizmu. Ako doplnok 
k homeopatii sa často používa izopatia. Základný rozdiel medzi
izopatiou a homeopatiou je ten, že homeopatia je liečenie
podobného podobným a izopatia znamená liečbu rovnakého
rovnakým. Izopatia používa lieky vyrobené z pôvodcov chorôb.
Napr. pacient trpiaci kandidózou dostane liek vyrobený 
z Candidy albicans. 

Zdroj: Praktická homeopatia - MUDr. Miroslav Černý, Tradiční čínska
medicína v denním živote, MUDr. Radomír Růžička
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Kedysi dávno, keď sme boli s bratom ešte malí, boli sme v kine.

Ten film som chcel veľmi vidieť. Museli sme však odísť pred

koncom, pretože sa môj brat filmu bál. Plakal, nechcel sa poze-

rať. V priebehu nasledujúcich dní sa mu na oboch zápästiach

objavil sýtočervený mokvajúci ekzém. Naša dobrá mama robila

všetko preto, aby ekzém zmizol, ale nič nepomáhalo. Ruky

museli bratovi obväzovať, pretože mokvanie bolo veľmi silné,

ekzém bol ako živá rana, ktorá sa mohla kedykoľvek zinfikovať.

Tento problém trval niekoľko rokov. Klasická medicína ponúka-

la stále silnejšie maste, ktoré však naši rodičia odvážne odmie-

tali. Niekde vo vnútri cítili, že ekzém má svoju príčinu, ktorú

nevylieči žiadny kortikoid na svete. Napokon sa dostali s mojím

bratom k homeopatovi.

V tom čase nikto nevedel, čo má od takého lekára očakávať.

Záhadným metódam liečby sa ľudia často zveria, až keď vyčer-

pajú možnosti chemickej medicíny, ktorá im nepomôže. Lekár

homeopat sa veľa pýtal, vnímal bratov prejav a stále sa pozeral

do knihy hrubšej ako telefónny zoznam. Neustále mojej mame

opakoval: „ váš syn má z niečoho strach“ alebo „povedzte mi

viac“. Po úmornej snahe si mama spomenula na udalosť spred

niekoľkých rokov, pri ktorej sa môj malý brat tak veľmi vystrašil.

Vtedy sa homeopat pousmial, nič nepovedal a podal bratovi

priamo do úst pár malých cukrových granuliek.  To, že do týžd-

ňa bolo po ekzéme, písať netreba. Dôležitejšie bolo, že sme

vtedy celá rodina zažili liečebný efekt homeopatie priamo pred

očami. Zdá sa, že to bol zážitok neobyčajne silný, pretože dnes

som homeopat ja sám. U nás doma nikto nepolemizuje o účin-

nosti tejto liečebnej metódy, o placebo efekte, ktorý vraj za ňou

stojí, ani o ďalších „argumentoch“ proti homeopatii tak, ako sa

s nimi stretávame v médiách, tendenčných kampaniach, 

a dokonca v kostoloch. 

Každodenne liečim ľudí v súlade s prírodným zákonom vzájom-

ného pôsobenia chorôb, ktorý postrehol a rozpracoval Fridrich

Samuel Hahnemann pred vyše dvesto rokmi, a ktorý hovorí, že

v organizme nemôžu existovať súčasne dve choroby, ktoré sú

si podobné, pretože silnejšia choroba zlikviduje slabšiu.

Jednou je skutočná pacientova choroba a druhou je potenco-

vaný liek. Toto je homeopatia. Špekulácie, že homeopatický

liek nemôže fungovať, pretože je v ňom účinná látka príliš zrie-

dená, sú scestné. Žiadny homeopat netvrdí, že sú v hre che-

mické molekuly. Neplatí  dokonca ani argument odporcov

homeopatie, že naše lieky neboli klinicky skúšané. Pravda je

taká, že sú klinicky skúšané vyše 200 rokov, sú to lieky regis-

trované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktoré majú za

sebou dlhšie klinické skúšky než ktorýkoľvek iný chemický liek.

Všetci odporcovia, počnúc predstaviteľmi farmaceutických

koncernov a končiac pedagógmi z akademickej pôdy lekár-

skych fakúlt majú jedno spoločné. Kričia a zároveň o homeo-

patii nevedia nič. Na to, aby ste si overili pravdivosť môjho

tvrdenia vám stačí jedna, prípadne dve otázky dotyčným. O to

zmysluplnejšie sa javí hľadanie skutočného motívu ich konania.

Je to strach z konkurencie? Alebo homeopatia príliš otriasa

ješitnosťou, ktorá stojí za nadobudnutými titulmi? 

Liečiť homeopaticky znamená pochopiť pacientov príbeh 

a  jeho ochorenie. To je možné na viacerých úrovniach, preto-

že homeopatia rešpektuje spojitosť medzi psychickými proces-

mi, stavom mysle, emočným zranením a fyzickou chorobou. 

K hlbšiemu poznaniu konkrétnych mechanizmov vzťahov medzi

psychickými a telesnými dejmi prispieva neurobiochémia,

endokrinológia, imunológia. Významné osobnosti medicíny

ako S. Freud, A. Adler, či C. G. Jung už v minulosti definovali

rozhodujúce psychické faktory a upozornili na ich vplyv na  for-

movanie telesných ochorení. K psychickým podnetom, ktoré

sú najčastejšie spracovávané chorobne patria psychické konf-

likty. Samozrejme, nie každá udalosť všedného dňa vyvolá psy-

chopatogeneticky významný konflikt. Podstatné sú izolatívne

emočné zážitky, ktoré vedome alebo nevedome nedokážeme

prijať a spracovať. Môžeme hovoriť o choroboplodných emoč-

ných zážitkoch, namiesto choroboplodných mikroorganizmov,

ktoré západná medicína chápe ako príčinu ochorenia a ničí ich.

Charakteristickým sprievodným znakom choroboplodných

emočných zážitkov je pocit bezmocnosti a ich výsledkom je

neriešiteľný psychický konflikt, ktorý sa vyjadruje na telesnej

úrovni ako fyzická choroba. 

Moderná homeopatia predstavuje účinný systém liečby cho-

rôb, ktorý celosvetovo využíva viac ľudí, ako chemickú medicí-

nu. Nové vyšetrovacie metódy dávno vyviedli homeopatiu 

z oblasti ezoteriky a vytvorili z nej systematickú vedu, ktorú

dnes študuje aj na Slovensku stále viac lekárov a ľudí z ďalších

odborov. Na Slovensku je neobyčajne silná homeopatická

základňa. Francúzska spoločnosť vyrábajúca homeopatiká má

na Slovensku registrovaných viac liekov, ako ktorákoľvek iná

farmaceutická spoločnosť. Zásluhou profesionálnych homeo-

patov, najmä MUDr. Vladimíra Petrociho, prichádzajú na

Slovensko pravidelne prednášať svetové mená súčasnej

homeopatie. Príkladom môže byť psychiater Mahesh Gándhi,

Louis Klein z Kanady, Will Tailor a Jonathan Hardy z Anglicka,

indickí homeopati Rajan Sankaran a bratia Sehgalovci, nemec-

ký pediater Herbert Pfeiffer, alebo samotný Jan Scholten 

z holandského Utrechtu, ktorého teória rastlín znamenala pre

homeopatiu revolúciu. Mnohí z nich sú lekári a predstavujú

neodceniteľné zdroje vedomostí, za ktorými k nám cestujú

záujemcovia z celej strednej Európy.

Na záver by som rád zdôraznil, že existuje aj iná medicína.

Vpravovať do dojčiat toxický hliník a ortuť v podobe očkova-

cích látok, ignorovať skutočné príčiny ľudského ochorenia 

a celoživotne potláčať prejavy choroby pomocou chemických

tabletiek nepovažujem za vrchol lekárskeho umenia. Verím, že

tak ako vo svete, aj u nás príde čas, kedy si pacient bude môcť

u lekára slobodne vybrať, či bude svoje zdravotné problémy

tlmiť antidepresívami, alebo sa rozhodne pre homeopatickú

liečbu príčin.

MUDr. Richard Wagner   

www.homeopaticka-liecba.sk

Každodenne liečim ľudí v súlade s prírodným zákonom vzájomného pôsobenia chorôb

MOJA CESTA K HOMEOPATII
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Malí hrdinovia porazili meningitídu
Svetovo známa fotografka Anne Geddes žijúca na Novom Zélande si svojou tvorbou získala

srdcia mnohých ľudí na celom svete. Minulý rok zrealizovala projekt zameraný na zvýšenie

informovanosti rodičov ohľadom meningokokového ochorenia a významu prevencie.

Meningokokové ochorenie je náhle, agresívne ochorenie, ktoré môže viesť k úmrtiu v prie-

behu 24 hodín od začiatku prepuknutia choroby. Dojčatá, batoľatá a mladiství sú najviac zra-

niteľní, najväčšie riziko existuje pre dojčatá do 12 mesiacov. Bohužiaľ, veľa z tých, ktorí pre-

žijú sú často postihnutí na celý život poškodením mozgu, poruchami učenia, stratami sluchu

a amputáciami končatín. 

„Dúfam, že prostredníctvom týchto obrázkov, môžem objasniť  hlboký dopad, ktorý má

meningokokové ochorenie na celé rodiny, a zdôrazniť zodpovednosť, ktorú máme 

v tomto smere ako dospelí a rodičia. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby

sme pomohli chrániť naše deti počas ich najzraniteľnejších rokov. Dúfam, že tieto obráz-

ky budú inšpirovať k bdelosti. Dávajte pozor na príznaky a symptómy, verte svojim

inštinktom a hovorte so svojím lekárom o očkovaní, ktoré pomáha chrániť vašu rodinu

pred týmto potenciálne devastujúcim ochorením. “ Anne Geddes

FOTO Anne Geddes
Victoria  I  Ellie May a Sophie  I  Mackenzie

www.annegeddes.com



www.annegeddes.com
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Choroba, pri ktorej ide o hodiny!
Je to choroba, ktorá dokáže prekvapiť nielen nás pacientov, ale aj
lekárov. Vyskytuje sa síce relatívne zriedkavo, ale jej následky môžu
byť  smrteľné. Hovorí sa, že meningokok je baktéria s ktorou hráme
o život. Pýtate sa prečo? 

Vždy sa to začína relatívne nevinne - vysoká horúčka, zimnica,
nevoľnosť, vracanie či  bolesti hlavy. Viete či ide len o prechlad-
nutie, chrípku, alebo nebodaj o nákazu meningokokom? Laik
to nespozná a ani lekárom nemusí zo začiatku prísť na um
meningokoková nákaza.  Ako rozpoznať príznaky a ako choro-
bu odlíšiť od bežných infekcií? 

Nebezpečná baktéria
Meningokok je skrátený názov pre baktériu, ktorá sa odborne
nazýva Neisseria meningitidis. Prenáša sa len medzi ľuďmi
úzkym kontaktom kvapôčkovou infekciou – kašľom, kýchaním či
bozkávaním. Baktérie často prežívajú v nosohltane u ľudí aj nie-
koľko mesiacov bez príznakov a nespôsobujú žiadne ochorenia. 
V  prípade oslabenia imunitného systému ale môžu zaútočiť.

Meningokok vyvoláva najmä hnisavé zápaly mozgových blán
- meningitída a z toho odvodený názov meningokok a sepsu
- otravu krvi. Zápal mozgových blán má v prvých hodinách
príznaky, ktoré môžu signalizovať mnohé ochorenia, preto je
ťažko rozpoznateľný. Vysokú horúčku s rýchlym nástupom
sprevádza zimnica, nevoľnosť, vracanie a bolesti hlavy.
Ochorenie však postupuje rýchlo a je veľmi agresívne.
Prakticky v priebehu 24 až 48 hodín môže spôsobiť smrť
človeka.

Nebezpeční bacilonosiči
Meningokok cirkuluje v populácii a podľa odhadov 4 až 35 %
zdravých dospelých ľudí sú bacilonosiči. Tých pred prepuknu-
tím ochorenia chráni imunitný systém, ktorý drží baktérie pod

kontrolou a oni sami žiadne problémy nemajú. Ak ale nákazu
prenesú na človeka so zníženou imunitou, malé dieťa či staršie-
ho človeka, môže dôjsť k prepuknutiu ochorenia.

Môže byť niekedy aj bozk smrteľný? 
Odpoveď je jednoduchá. Áno, môže. Bozk ste mohli dostať od
bacilonosiča, vy ste práve po chorobe, bojujete so stresom či
jednoducho nemáte zdravotne  svoj deň a nie ste úplne fit a už
je to tu!

Neprepadajte panike
Nie všetky horúčky znamenajú, že máte meningokoka.
Typickým sprievodným prejavom bývajú petechie  - malé drob-
né krvavé vyrážky na tele, ktoré keď sa už objavia, znamenajú
jediné. Rýchlo vyhľadajte prvú pomoc. Aby ste zbytočne nevy-
volali paniku, môžete použiť rovnaký test ako používajú lekári.
Ide o  tzv. test pohárom – Tumblerov test. Stačí pritlačiť priesvit-
ný sklenený pohár o kožu a v prípade, ak petechie nezmiznú,
ide o meningitídu. V opačnom prípade môže ísť o alergickú
reakciu, alebo iné kožné ochorenie. Pomôcť môže aj test 
v ľahu. Človek by mal ležať na chrbte a druhá osoba by sa mu
mala pokúsiť pritlačiť hlavu na hrudník. Ak to nie je možné,
pokrčí pritom nohy alebo nevie v ľahu zdvihnúť vystretú nohu či
ju zohne v kolene, ide o príznaky meningitídy.

Okamžitá liečba
A čo v prípade, ak je tu podozrenie že môže ísť o meningitídu?
Pacientovi sa ihneď nasadzujú antibiotiká, aby lekári nestrácali
čas. Následne sa  choroba musí potvrdiť laboratórnym vyšetre-
ním, ktoré sa robí z krvi a mozgo-miechového moku. Ľudia,
ktorí boli v posledných 7 dňoch v kontakte s chorým, musia
okamžite vyhľadať lekára a byť sledovaní. Nasleduje doslova
detektívna práca lekárov, ktorí hľadajú s kým sa pacient stretol
a kto je ohrozený. Niekedy, aj napriek včasnej diagnostike 
a rýchlo nasadenej liečbe nebývajú lekári úspešní. Meningitída
je napriek všetkému jeden z najrýchlejších zabijakov a 10 %
pacientov nákazu neprežije.

Ohrozuje meningokok aj vás? 
Vzhľadom na to, že medzi nami je vyše 30 % bacilonosičov,
ohrozené sú nielen deti, ale aj dospelí ľudia s oslabenou imu-
nitou.

Najviac ohrozené  sú deti vo veku do 4 rokov
Imunitný systém novorodenca je nezrelý a čiastočnú ochranu
proti niektorým patogénom zabezpečujú materské protilátky.
Postupne však si obranný systém dieťaťa začína vytvárať svoje
protilátky, pričom od matky získanú ochranu stráca. Ak sa 
v tomto období budovania imunitného systému dostane do
styku s meningokokom, môže dôjsť k vypuknutiu závažného
meningokokového invazívneho ochorenia, s ktorým si ešte
nezrelý imunitný systém nemusí vedieť poradiť.

Ďalším veľmi rizikovým obdobím sú dospievajúci vo veku
12 až 20 rokov, pretože v tomto období mladí ľudia prechá-
dzajú veľkými zmenami a dozrieva im imunitný systém. 
Dospievajúci sú v tomto období náchylnejší  na správanie,
ktoré môže vyčerpávať imunitný systém. Ponocujú, nepravidel-

ne sa stravujú, chodia po diskotékach a záťaž majú nielen 
v škole, ale aj pri mimoškolských športových aktivitách.
Následkom je oslabený imunitný systém, ktorý si nedokáže
poradiť s infekciou.

Ľudia žijúci v komunitách
Baktéria meningokoka sa najčastejšie prenáša medzi ľuďmi,
ktorí sú v úzkom kontakte, preto sa môže vyskytnúť v táboroch,
na vojenských internátoch a v prostredí kde dochádza k preno-
su mikroorganizmov. 

Cestovatelia
Napriek tomu, že sa to na prvý pohľad nezdá, aj cestovanie je
stresujúci faktor pre imunitný systém. Človek sa pri cestách do
zahraničia stretáva aj s novými mikroorganizmami, ktoré nie sú
zvyčajne v domácom prostredí prítomné a stretáva sa s ľuďmi,
ktorí pochádzajú z rôznych hygienických štandardov. V niekto-
rých oblastiach sveta  ako napríklad Afrika, Blízky Východ 
a Juhovýchodná Ázia je možnosť kontaktu s meningokokom
omnoho vyššia než v Európe. Preto napríklad ak budete cesto-
vať do Mekky, musíte sa dať zaočkovať. 

Trvalé následky
Asi tretina pacientov, ktorí prekonali ochorenie, má trvalé
následky. Stupeň postihnutia závisí od skorého rozpoznania
prvotných príznakov a začatia liečby. K ťažším postihnutiam
patrí hluchota, slepota, ochorenia srdca a v niektorých prípa-
doch dochádza až k amputácii prstov alebo celých končatín.
Niektorí pacienti sú na celý život poznamenaní neurologickými
následkami, ktoré sa končia epileptickými stavmi alebo obrnou
tvárových svalov či iných častí tela. 

Základné príznaky
1. Prudký nástup horúčky
2. Silné bolesti hlavy
3. Vracanie, kŕče, hnačka
4. Svetloplachosť, zmätenosť
5. Poruchy vedomia
6. Mdloby a bezvedomie
7. Stuhnutie šije
8. U bábätiek vyklenutie fontanely (väzivové spojenie na hlave
novorodenca)
9. Vytváranie podkožných krvných fliačikov (petechie)

Prevencia
Účinnou prevenciou meningokokovej nákazy je očkovanie. Na
trhu je k dispozícii niekoľko vakcín proti rôznym sérotypom
ochorenia. O tom, ktorá vakcína je pre vás najvhodnejšia sa
poraďte so svojím lekárom, ktorý pozná váš zdravotný stav.
Očkovanie proti meningokokom nie je povinné a pacient si ho
hradí sám.

Postexpozičá profylaxia
Pacienti, ktorí prišli do styku s meningokokom alebo sa nachá-
dzajú v ohnisku nákazy, musia absolvovať antibiotickú liečbu 
v závislosti od veku.

Článok bol napísaný v spolupráci s GSK SK/IMD/0001/15.



Rotarix – správna voľba ochrany 
proti rotavírusom

Príznaky rotavírusovej infekcie
• prudký nástup ochorenia 
• horúčka
• zapáchajúca vodnatá stolica 
 (až 20-krát za deň)
• vracanie
• bolesti brucha alebo kŕče

Čo je rotavírus?
• rotavírus je najčastejšou príčinou 
 závažných hnačiek u malých detí
• najviac ohrozené sú najmenšie deti, 
 preto je dôležité chrániť deti čo najskôr

• Rotarix je overená vakcína: 100 miliónov detí očkovaných na celom svete
• Rotarix sa podáva len v 2 dávkach
• Rotarix poskytuje ochranu už od 10 týždňa veku, kedy sú deti najohrozenejšie

Reklama lieku Rotarix. Rotarix je očkovacia látka viazaná na lekársky predpis. Pred podaním vakcíny Rotarix lekárom si pozorne prečítajte 
písomnú informáciu o lieku, ktorú nájdete aj na stránke www.gsk.sk v časti Naše produkty. O použití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch 

sa poraďte s lekárom. 

Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 0911 421 045, sk-safety@gsk.com
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GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava 2
tel.: 02/48 26 11 11, fax: 02/48 26 11 10
www.gsk.sk

www.rotavirus.sk 

68

ČO JESŤ, KEĎ...
...vás trápi hnačka

Hnačka je výsledkom preťaženia alebo podráždenia tráviaceho ústrojenstva. Má rozlič-
né príčiny, napríklad zápal žalúdočnej alebo črevnej sliznice, otrava jedlom, stresové
situácie alebo nevhodné stravovacie návyky. Dlhotrvajúcu hnačku alebo hnačku spo-
jenú s bolesťami brucha, s horúčkou a vracaním má liečiť lekár.

Liečivé účinky potravín
Obyvatelia v oblasti Stredozemného mora stáročia používali na
liečbu hnačiek a iných črevných ochorení jogurt, ktorý spolu 
s tzv. živými baktériami najlepšie regeneruje hnačkou zničenú
črevnú mikroflóru a dopĺňa stratu minerálov.

Ryža, najmä odvar z nej, alebo ryžová kaša je účinný liečivý
prostriedok proti hnačke.

Bezpečný liek proti hnačke, ktorý vám ponúka príroda, je
mrkva s obsahom vysokých dávok dôležitých látok. Navyše
spomaľuje peristaltický pohyb čriev, ktorý je pri hnačke príči-
nou bolestivých kŕčov v bruchu, pôsobí ako protizápalový pro-
striedok a zároveň reguluje žalúdočné kyseliny. Môžete konzu-
movať najemno nastrúhanú mrkvu, ale aj šťavu z mrkvy alebo
tepelne upravenú mrkvovú kašu.

Cesnak zastavuje hnačku a upokojuje črevá. Cesnak označu-
jeme aj za ľudový penicilín. Svojimi antibiotickými účinkami
brzdí rozmnožovanie mikroorganizmov. Úpornú hnačku odstrá-
nite, keď každú hodinu vypijete pohár cesnakovej šťavy, ktorú

získate povarením prelisovanej hlávky cesnaku v 750 ml vody.

Pektín obsiahnutý v jablku dokonale čistí črevá. Pri hnačkách
účinne ničí baktérie, ktoré vyvolávajú kvasné procesy, zabraňu-
je ich ďalšiemu rozmnožovaniu a odstraňuje ich zároveň so sto-
licou. Pri hnačke i ďalších poruchách trávenia skúste ráno zjesť
na lačný žalúdok jedno ošúpané a nastrúhané jablko, oslade-
né lyžičkou medu.

Ako nedráždivé dietetikum možno pri hnačkách podávať
banány.

Priaznivo pôsobia aj marhule. Odporúča sa 3 - 5 kusov denne.

Sušené čučoriedky sú jeden z najlepších prírodných pro-
striedkov proti hnačke. Obsahujú pektíny a látky s miernymi
antibiotickými účinkami, ktoré pomôžu potlačiť infekciu, ktorá
vyvolala hnačku. Sušené čučoriedky môžete dôkladne rozhrýzť
alebo ich nechať vo vode napučať a vypiť aj vodu, v ktorej boli
namočené. Sušené čučoriedky by rozhodne nemali chýbať ani
v jednej domácej lekárničke.



Synfl orix® je pneumokoková polysacharidová konjugovaná očkovacia látka viazaná na lekársky predpis, 
ktorá je plne hradená zo zdravotného poistenia v  zmysle očkovacieho kalendára. Pred podaním vakcíny 
Synfl orix® si pozorne prečítajte písomnu informáciu. O použití vakcíny a prípadných nežiaducich účinkoch 
sa poraďte s lekárom. Kontakt pre prípad hlásenia nežiaducich účinkov: 0911 421 045, sk-safety@gsk.com

Najlepší pocit je vedieť, 
že môj drobček
je v bezpečí.

Synfl orix ® je vakcína,
ktorá pomáha chrániť pred závažnými 
pneumokokovými ochoreniami.

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava 2
tel.: 02/48 26 11 11
fax: 02/48 26 11 10
www.gsk.sk www.stoppneumokok.sk
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Bude vás zaujímať - sušenie čučoriedok
Čučoriedky na sušenie majú byť suché, zrelé, ale nie prezreté,
nazbierané za pekného slnečného dňa. Môžete ich rozložiť na
papier a za horúcich letných dní usušiť na slnku alebo ich sušiť
v mierne zohriatej a pootvorenej rúre či v sušičke ovocia.

Proti hnačke si môžete pripraviť liečivý nápoj z čiernych ríbez-
lí: lyžicu plodov zalejte pohárom vody a varte asi 20 minút. Pri
hnačke užívajte 1 lyžicu 3 až 4 krát denne.

Víno sa už dlho propaguje ako prostriedok proti infekciám 
a chorobám. Podľa niektorých súčasných výskumov pomáha
zvládnuť aj hnačku. Jedna štúdia preukázala, že kvalitné biele 
i červené víno bolo účinnejšie proti niektorým typom baktérií
než rôzne voľnopredajné lieky. Pri konzumácii vína platí: čím
menej, tým lepšie.

Hnačka môže viesť k dehydratácii organizmu, a preto je nevyh-
nutné stratenú tekutinu nahradiť. Malými dúškami pite veľa
čistých tekutín, vhodný je aj rumančekový alebo mätový čaj.
Aby sme nahradili stratu vody a minerálnych látok, podávame 
i nesladené minerálne vody. Nepite ich však studené 
z chladničky, lebo dráždia sliznice.

Liečivé účinky vitamínov, minerálov a ďalších látok
Pri hnačke je nevyhnutné zvýšiť príjem pektínu. Pektín je druh
rozpustnej vlákniny, ktorý sa nachádza v ovocí a zelenine 
a pomáha potlačiť hnačku tým, že v čreve pohltí nadbytočnú
vodu. Pektín má liečivý vplyv na niektoré bakteriálne i vredové
choroby a rozličné krvácania v tráviacej sústave. Medzi potravi-
ny bohaté na pektín patria napríklad jablká, egreše, mrkva,
cvikla a banány.

Rady na záver
Úprava stravy. Pri hnačke sa vyhýbajte tučnému mäsu, údeni-
nám, oškvarkom, vnútornostiam, slanine, konzervovaným
potravinám, strukovinám, mlieku a mliečnym výrobkom, surovej
zelenine a ovociu (okrem toho, ktoré sme uviedli), otrubám,
celozrnným obilninám, cukrovinkám, koreninám, kofeínu 
a alkoholu.

Dostatok tekutín. Pite veľa vody a čírych tekutín, aby ste
zabránili dehydratácii organizmu.

Jarmila Mandžuková: ČO JESŤ KEĎ ..., 
Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., www.priroda.sk



Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí. 
V České republice je však stále 24 000 dětí odkázáno na ústavní výchovu. Jednoznačným 
cílem nadace je proto snížení počtu dětí v ústavech, a to prostřednictvím tří směrů pomoci, 
jimiž jsou:
1) Prevence nežádoucího odebrání dítěte z  rodinného prostředí. Nadace v dané oblasti 

podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější 
terapie, snaží se o změnu systému, atp.

2) Podpora náhradního rodičovství. Tento směr spočívá zejména v podpoře rozšíření všech 
forem náhradní rodinné péče a profesionalizace pěstounské péče.

3) Kompenzace nedostatků ústavní výchovy je oblast úzce spojená s  podporou dětí 
vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. V této oblasti je především 
podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné 
příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění ústavní péče.

V  centru pozornosti Nadace Terezy Maxové dětem vždy stálo dítě a  jeho potřeba. 
Konkrétnost, efektivita a transparentnost se staly klíčovými pilíři práce nadace.

Nadace Terezy Maxové dětem  
Českomoravská 15, 190 00 Praha 9
tel: 257 474 529  
mail: info@terezamaxovadetem.cz 
www.terezamaxovadetem.cz
č.ú.: 2323232323/2700 DMS TEREZADETEM (87777)

Staňte se našimi fanoušky 
na facebooku 
/Nadace Terezy Maxové dětem/
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L E G Á Č I K
váš LEGO predajca

Viera Nemčíková – LEGÁČIK, Hrnčiarska 2/A, 040 01 Košice, T/F: 055/622 23 18, M: 0907 919 608, e-mail: legacik@legacik.sk

www.legacik.sk

láka nielen tých pre ktorých je najmä určený. Každý z nás v sebe skrýva kúsok svojho detstva a práve stavebnice LEGO si získali srdcia nie-
len detí, ale aj ich rodičov. O zaujímavom obchode s čarom LEGO sveta sme sa porozprávali s pani Vierkou Nemčíkovou.

Čím si podľa Vás LEGO podmanilo celý svet ? Podľa nás si LEGO podmanilo svet svojou jedinečnosťou a komplexnosťou, nekonečný-
mi kombináciami stavebníc, a to nielen v jednotlivých kategóriách. Je to proste LEGO.

Ako vznikol nápad urobiť špecializovanú LEGO predajňu? V roku 2004 som prevzala prevádzku po majiteľovi, ktorý sa zaoberal výluč-
ne predajom konkrétnych stavebníc LEGO. Po krátkom čase a veľkom záujme zo strany zákazníkov som prišla na to, že by bolo účelné sa
s otázkou LEGO zaoberať hlbšie a vážnejšie. Postupne som rozširovala sortiment o rôzne súčiastky a náhradné diely, samostatné figúrky,
rôzne power functions, ...  a tým som spĺňala aj požiadavky náročnejších zákazníkov, ktorí svojou fantáziou rozširujú modely podľa vlastnej
kreativity. Po 9 rokoch usilovnosti, som dospela k tomu, že dokážem uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov. Kamenná predajňa na
Hrnčiarskej ulici 2 v Košiciach v roku 2010 prešla rekonštrukciou a v tom istom roku sme sa zúčastnili na výstave „Toľko Lega ťa zloží“ 
v bratislavskom Auparku. 

Čo všetko môžeme u Vás nájsť? Nájdete u nás toho veľa. Od LEGO stavebníc, LEGO dielikov, LEGO príveskov a doplnkov až po exklu-
zívne stavebnice LEGO.

Akými formami sa dá u Vás nakupovať? Radi privítame našich zákazníkov osobne v našich predajniach, alebo si naše výrobky môžete
kúpiť prostredníctvom e–shopu na www.legacik.sk

Akú výhodu má nakupovanie u Vás? Máme najväčší výber LEGO stavebníc a dielikov, minimálne na východnom Slovensku.
Samozrejmosťou je u nás profesionálny prístup k zákazníkovi a možnosť nakupovania prostredníctvom e-shopu z pohodlia vášho domova.

Ktoré stavebnice sú dlhodobo najpopulárnejšie a ktoré letia práve teraz? Dlhšiu dobu sa tešia obľube stavebnice DUPLO®, CITY,
Star WarsTM a práve teraz letí u dievčat veľmi obľúbené Friends, filmové a rozprávkové stavebnice Chima a Hobbit.

SVET  HRAČIEK

Nájdete u nás aj širokú ponuku náhradných dielov



RAD PRODUKTOV L IPO

Výživné a hydratačné ošetrenie pre 
suchú až veľmi suchú pokožku, 
na každodenné použitie. www.ceumedbaby.sk  /dotykmamicky

CEUMED s.r.o., Komenského 856, 929 01 
Dunajská Streda, Slovensko
E-mail: info@ceumed.eu | www.ceumed.eu

INFORMÁCIE
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CITLIVÁ PLEŤ
Detská pokožka si vyžaduje pre svoju jemnosť a citlivosť špeciálnu kozmetiku. Na tento
účel sa vyrábajú najrôznejšie kozmetické produkty už pre najmenšie bábätká. Napadlo
vás, že detská kozmetika nemusí byť len výsadou bábätiek a malých detí, ale jej účin-
ky si môžete pokojne vyskúšať aj samy na sebe. Detskú kozmetiku sa určite oplatí
vyskúšať na vlastnej koži.

Kozmetika pre našich najmenších musí mať čo najjemnejšie zloženie,
aby jemnú pokožku zbytočne nedráždila. Krémy, telové mlieka, det-
ské šampóny či umývacie gély sú teda pokožkou oveľa lepšie znáša-
né než rovnaké produkty pre dospelých. Najmä, ak je vaša pleť nad-
merne citlivá a ľahko sa podráždi, skúste sa poobzerať po výrobkoch
detskej kozmetiky. Možno budete príjemne prekvapená jej účinkami.
Detský olejček je súčasťou povinnej výbavy každej mamičky. Či už ide
o prírodný olivový alebo mandľový olej alebo iné detské olejčeky, všet-
ky majú jemné nedráždivé zloženie a pomáhajú udržať pokožku bábät-
ka krásnu a vláčnu. To isté však dokáže detský olejček aj s vašou
pokožkou, pokiaľ je často suchá či dokonca šupinatá. Detským olej-
čekom môžete ošetriť aj suché lakte, kolená, členky či pokožku cho-
didiel. Pričasté umývanie vlasov príliš neprospieva, zbytočne ich zaťa-
žuje a často dráždi pokožku hlavy. Ak sa nedokážete zriecť každoden-
ného umytia vašich vlasov, vyskúšajte svoj klasický šampón vymeniť za

jemnejšiu a šetrnejšiu alternatívu v podobe detského šampónu. Na
výber máte množstvo šampónov rôznych vôní. Voňavý kúpeľ s boha-
tou penou je príjemný relax pre každú z nás. Vyskúšajte detské peny
do kúpeľa. Vaša pokožka bude vláčna bez zbytočného podráždenia 
a jemná vôňa sa postará o dokonalé uvoľnenie. Výborne pôsobí
napríklad večerný kúpeľ s penou s výťažkami z levandule – upokojí
zmysly a krásne vás naladí na nočný spánok. Napriek tomu, že kozme-
tiky určenej pre ženy je naozaj neúrekom, detské kozmetické príprav-
ky môžu byť príjemnou zmenou. Ich výhodou je najmä jemné a nedráž-
divé zloženie, takže po nich často siahajú ženy s citlivou pokožkou. Na
našom trhu je veľa druhov detskej kozmetiky, stačí si len vybrať.
Vyskúšajte si jemnosť detskej kozmetiky na vlastnej koži. 

MGR. NINA HERVARTOVÁ 
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Dojčenie a nádcha
Ako dojčiť dieťatko s nádchou, so soplíkmi ? Môže byť dieťatko
dojčené, ak má nádchu mama ?
Prechladnutie, nádcha, soplíky
Je pomerne známym faktom, že ak nádcha postretne dospelé-
ho človeka 2 – 3 razy do roka, u bábätiek a malých detí je to
pokojne 6 – 10 krát. Malé deti so soplíkmi rastú, vďaka nim si
budujú imunitu. 
Plne dojčené deti sú pred prechladnutím chránené vďaka imu-
nitným látkam obsiahnutým v materskom mlieku. Po prvý raz sa
nádcha môže objaviť okolo 4. – 6. mesiaca, keď sa už môžu
prerezávať prvé zúbky. Samozrejme – že dojčenie nie je jedi-
nou prevenciou soplíkov. Záleží aj na tom, koľko „cudzích“
bacilov dieťa stretlo, či ste ho nejakým spôsobom otužovali 
ako ste sa správali k jeho nosnej sliznici.

Komplikácie nádchy u dojčiat
Najväčšou komplikáciou nádchy u dojčiat je zrejme to, že neve-
dia dýchať ústami. Novorodenci a dojčatá dýchajú výlučne

nosom. Upchatý nos ich preto znervózňuje, sú plačlivé a pod-
ráždené. Pri dojčení potom môže nastať pomerne slušný pro-
blém, kedy sa dieťa v podstate nevie nadojčiť, kvôli upchatému
nosu. Dusí sa, zakuckáva, plače. Nos teda treba pred dojče-
ním uvoľniť. Tiež spánok bábätka môže byť prerušovaný strhá-
vaním sa dieťatka  a plačom, dieťa je následne nevyspaté a zby-
točne podráždené. 
V zásade ale platí, že dojčené dieťa môže byť dojčené aj keď
má nádchu a zároveň aj keď jeho dojčiaca matka je chorá, má
nádchu či virózu, prípadne užíva nejaké lieky. Netreba sa obá-
vať, že by chorá matka nakazila svoje dieťa. Ak je žena chorá,
jej telo si tvorí proti ochoreniu protilátky a tie mama potom odo-
vzdá v materskom mlieku svojmu bábätku. Čiže ho prirodzene
počas svojej choroby chráni. Málokedy deti ochorejú od matky
či otca, s ktorými obývajú jeden priestor. Skorej sa nakazia od
ľudí, ktorí prídu na návštevu a nie sú úplne zdraví.

Ako teda uvoľniť upchatý nos u malého bábätka?
Pokiaľ by sme nečistili noštek malého bábätka a nezbavovali ho
hlienov, okrem problémov pri dojčení môžeme spôsobiť aj iné
zdravotné problémy, a to najmä s ušami. Ak hlieny začnú zate-
kať, môže dôjsť k zápalu stredoušia. Staršie deti si už nos vyfú-
kajú sami, no malým deťom ho musíme vyčistiť my:

• Preventívne, po kúpaní osuškou pretrite okraj nosných die-
rok. Prípadne zmotaným gázovým štvorcom či kúskom vaty
vyčistite okrej nosa. Tyčinky na čistenie nosa radšej nepoužívaj-
te, ak, tak s tyčinkou ostaňte naozaj len na okraji nosnej dier-
ky. Inak by ste prípadné hlieny mohli zatlačiť do vyšších častí
nosa.
• Pri upchatí nosa najprv nosnú sliznicu zvlhčite. Použite
nosné kvapky určené pre najmenšie deti. Tie sú na báze fyzio-
logického roztoku. Sú balené v praktických mäkkých ampul-
kách a dobre sa aplikujú aj malým bábätkám. Veľmi dobre fun-
guje, ak dieťatku kvapnete do nosíka trošku materského mlie-
ka – na uvoľnenie, i ako prevenciu šírenia infekcie. V lekárni
nájdete aj vhodné homeopatiká pre liečbu nádchy u detí.
• Po zvlhčení sliznice nos dieťatku odsajte. Myslím, že je to
dobrý spôsob, ako nos vyčistiť a spriechodniť dýchanie.
Musíte však byť opatrní, aby ste nepodráždili sliznicu v nose.
Zvoľte si preto takú odsávačku, ktorá sa len prikladá k nosným
dierkam a nehrozí, že sa vám pri podtlaku „pricucne“ na slizni-
cu v nose dieťatka. 
• Dieťa polohujte. Najmä najmenšie bábätká sa sami neotočia,
nepohnú a najmä v polohe vodorovnej na chrbátiku im môžu
hlieny zatekať. Polohujte ich preto do zvýšenej polohy, podlož-

te matrac alebo ich viacej noste, aby hlieny mohli z nošteka
odtekať.

Prevencia nádchy u malých detí a bábätiek
V rámci prevencie, ale aj liečby, je vhodné pridržiavať sa niekoľ-
kých odporúčaní.
• V byte dobre a často vetrajte. Ideálne, ak dieťa práve nie je
vo vetranej miestnosti.
• Zabezpečte dostatočne vlhký vzduch v byte. Príliš suchý
vzduch, najmä vo vykurovacej sezóne, spôsobí oslabenie sliz-
níc v nose, kde sa potom skorej rozvinie infekcia. Ideálna
vlhkosť je okolo 50 %.
• S dieťatkom choďte pravidelne von. Jeden denný spánok
môže spať na balkóne a druhý vonku, na prechádzke. Vonkajší
vzduch bude pre sliznice oveľa príjemnejší a pomáha tiež uvoľ-
niť upchatý nos.
• Vyhýbajte sa priestranstvám, kde sa ľahko šíria vírusy, napr.
nákupné centrá, materské centrá. S kamarátkami sa radšej
stretnite na prechádzke vonku. 
• Nestretávajte sa vnútri s chorými, či nie úplne zdravými
ľuďmi. Ak sa na návštevu ohlás niekto, pripomeňte, že ich radi
uvidíte, ak sú úplne zdraví. Ten kto príde ku vám a má „len tak
trochu sopeľ“, o hodinu – dve odíde. Ale vaše dieťa sa môže
nakaziť, o deň – dva sa objaví nádcha a vy budete mať týždeň
problém s dojčením, pretože vaše bábätko nebude vedieť pri
dojčení dýchať. No potrebujte to?

Mária Kopčíková
babetko.rodinka.sk
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Infekcie horných dýchacích ciest 
CHOROBY Z PRECHLADNUTIA
Pod chorobami z prechladnutia, resp. chrípkovými infekciami,
vo všeobecnosti rozumieme vírusmi vyvolávané akútne infekcie
sliznice horných dýchacích ciest a nosa, ktoré pravdepodobne
súvisia s oslabením imunitného systému (stresom alebo pôso-
bením chladu) a nesmú sa zamieňať s chrípkou.

Infekcie horných dýchacích ciest patria medzi najčastejšie
ochorenia v detskom veku. V priemere na tieto infekcie ocho-
rie každý Stredoeurópan jedenkrát ročne, u detí v predškol-
skom veku môže takéto ochorenie získať zdravé dieťa aj niekoľ-

kokrát ročne. Nie je žiadnou zriedkavosťou dokonca 5 - 10 pre-
chladnutí ročne. Ide o vírusové ochorenie, prenos vírusov
nastáva kvapôčkovou infekciou, čiže kašľom, kýchaním alebo
blízkym kontaktom s chorými a vstupnou bránou sú sliznice
nosa, hltana, hrtana, ale aj dolných dýchacích ciest. Po inku-
bačnej dobe (bezpríznakovom období) od niekoľkých hodín až
do dvoch dní sa vyskytnú prvé symptómy.

Príznaky “prechladnutia”
• opuch sliznice nosa (upchatý nos), vodový výtok 
z nosa,

• kýchanie, kašľanie,
• zvýšená teplota (do 38°C),
• lesklé oči,
• väčšia únavnosť a nechutenstvo.

Medzi zápaly horných dýchacích ciest patria niektoré samo-
statné klinické jednotky

Nádcha
(akútna rhinitída) sa prejavuje vodnatým výtokom z nosa, sťaže-
ným dýchaním cez nos, nosovou rečou (rhinoláliou), zhorše-
ním čuchu, niekedy kašľom, začervenaním očných spojoviek,
bolesťou v hrdle, príp. celkovými príznakmi. V počiatočnom
štádiu prechladnutia dochádza často k zápalu sliznice hltana
(akútna faryngitída). 
Typickými ťažkosťami sú škrabanie a pocit sucha v hrdle, ako
aj bolesti pri prehĺtaní a kašeľ. U malých detí býva vracanie 
a celkový priebeh ochorenia je horší ako u starších detí. Ak je
zápalom postihnutá aj sliznica hrtana (akútna laryngitída),
dochádza k zachrípnutiu a dráždeniu na kašeľ. 
V ťažkých prípadoch môže hlas celkom zlyhať (afónia) alebo
sa môžu objaviť silné bolesti hrdla. U malých detí dochádza 
v rámci prechladnutia nezriedka k závažnému stavu, ktorý sa
prejavuje dráždivým štekavým kašľom až dusením sa - pseu-
dokrup.

Zápal prínosových dutín
(akútna sinusitída) vzniká v priebehu akútnej rhinitídy. Väčšinou
ide o vírusovú infekciu, ku ktorej sa však rýchlo pripojí bakteriál-
na superinfekcia. Vírusmi vyvolaná sinusitída nemá špecifické
príznaky.

Zápal podnebných mandlí
(akútna tonzilitída) je vírusmi vyvolaná len zriedkavo. Častejšie
ide o ochorenie bakteriálne. Pri vírusovej tonzilitíde sú ťažkosti
málo výrazné, mandle sú začervenalé, lymfatické uzliny na krku
nebývajú zdurené. 

Komplikácie
Komplikáciou jednoduchého prechladnutia môže byť druhot-
ná bakteriálna infekcia. Typickým znakom je hnisavá, tzn.
žltkasto - zelenkavá sekrécia zo zapálenej sliznice. Aj horúčka
je pri bakteriálnej infekcii častejšia. Rozšírenie baktérií môže
viesť k ďalším nasledovným ochoreniam: zápal stredného
ucha (akútna otitída), zápal prínosových dutín (akútna sinusití-
da), zápal hltanových mandlí (angina tonsillaris, akútna tonzil-
litída), zápal priedušiek (akútna bronchitída), zápal pľúc (pneu-
mónia), ktoré potom musia byť spravidla liečené antibiotikami.
Môže sa vyvinúť zápal srdcového svalu po infekcii, ktorý je
priamo spôsobený vírusmi, je však našťastie veľmi zriedkavý.
Symptómami sú poruchy srdcového rytmu, dýchavičnosť 
a rýchle unavenie sa.

Diagnóza
Diagnóza sa dá ľahko stanoviť z popisu ťažkostí a klinického
obrazu. Pri vyšetrení je v prvom rade nápadná sčervenaná sliz-
nica nosa a hltana.
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Podporná liečba
Pri zvládnutí takýchto infekcií používame podpornú liečbu, kto-
rej cieľom je pomôcť dieťaťu zvládnuť boj s vírusom. Patrí k nej
telesné šetrenie sa (v súvislosti s prácou a športom), až pokoj
na lôžku, pohodlné, ľahké oblečenie. Prospieva zvlhčovanie
miestnosti, v ktorej sa dieťa zdržiava, a zároveň jej dobré vetra-
nie, vlhké inhalácie eukalyptového oleja alebo rumančeka 
v horúcej vode, teplé obklady na hrdlo, ľahká strava bohatá na
vitamíny, dostatok tekutín (teplý nápoj menej dráždi na kašeľ),
spolu so zvládnutím samotných príznakov, ako sú napríklad
kašeľ a nádcha.

Kašeľ často zabezpečuje očistenie dýchacích ciest od sekré-
tov, preto sa ho nesnažíme tlmiť liekmi, pokiaľ o tom nerozhod-
ne lekár. Pri bolestiach hrdla môže pomôcť čaj zo Šalvie lekár-
skej, Repíka lekárskeho a Rumančeka. Vhodné je použitie šal-
vie ako kloktadla. Kloktať je možné i teplou slanou vodou 
10 minút každé 3 hodiny.

Lekára je nutné navštíviť, ak:

• Dieťa ťažko dýcha, trpí nechutenstvom alebo poruchami
spánku.
• Chudne.

• Má bolesti ucha/uší.
• Má zelený výtok z nosa alebo krváca z nosa.
• Ak sú na mandliach viditeľné žlté bodky alebo biely povlak,
vtedy ide pravdepodobne o angínu s nutnosťou antibiotickej
liečby.
• Je apatické alebo sa mu na koži objaví výsyp.
• Má bledú kožu, omodráva okolo úst.

Prognóza
Po týždni až desiatich dňoch prechladnutie vo väčšine prípadov
odoznieva. Komplikácie sú zriedkavé a vyskytujú sa častejšie,
ak sa prechladnutie „prechodí“. 

Profylaxia
Proti prechladnutiu neexistuje nijaká spoľahlivá prevencia.
Odporúčaná je strava bohatá na vitamíny (hlavne na vitamín C,
najlepšie v prirodzenej forme) a otužovanie športom alebo sau-
nou, čím sa posilňuje imunitný systém. Samozrejme, zmysel
má aj vyhýbanie sa kontaktu s prechladnutými a pobytu medzi
mnohými ľuďmi, najmä v studenom ročnom období. 

MUDr. Silvia Javorková

babetko.rodinka.sk

Bonaqua oblieka nový obal
Pramenitá voda Bonaqua sa v nasledujúcich dňoch predstaví v úplne
novej fľaši, tzv. PlantBottle®. Tá bude zaujímavá vďaka inovatívnemu
materiálu, ktorý je až z 30 % vyrobený z rastlín a je úplne recyklovateľ-
ný. Bonaqua v novej fľaši bude dostupná vo všetkých súčasne predá-
vaných objemoch.

Fľaše PlantBottle sa na prvý pohľad od bežne používaných PET fliaš
zásadne nelíšia. Majú rovnaké vlastnosti a je možné ich aj rovnakým
spôsobom recyklovať alebo znovu použiť na výrobu nových fliaš či
širokého spektra produktov, ktoré sa dnes z recyklovaného plastu
vyrábajú. Zásadný rozdiel je však v použitom materiáli – nové fľaše
obsahujú až 30 % obnoviteľného materiálu vyrobeného z rastlín, 
a majú tak menší ekologický dopad na planétu a jej vzácne zdroje. 

„Bonaqua je veľmi kvalitná voda, ktorá sa vyznačuje krištáľovou prie-
zračnosťou, čistou jemnou chuťou a jedinečným zložením, ktoré doko-
nale vyhovuje potrebám ľudského tela. Sme presvedčení, že nová, 
k prírode ohľaduplná fľaša, bude značke Bonaqua slušať a výrazne
podporí jej obľubu,“ uviedla Kateřina Krčová, brand manažérka znač-
ky Bonaqua. 

Bonaqua bola na slovenský trh uvedená v polovici 90. rokov. Jedná sa
o jemne mineralizovanú vodu, ktorá pramení v národnej prírodnej
rezervácii neďaleko Piešťan v slovenskom pohorí Považský Inovec.
Vďaka nízkemu množstvu sodíka je vhodná pre každodennú konzumá-
ciu ako pre dospelých, tak pre deti. 



metóda. Ide v podstate o prirodzené plánovanie rodičovstva, teda zla-
denie ochrany pred nežiaducim otehotnením a sexuálneho správania
na základe vyhodnotenia a pozorovania. Prirodzená regulácia počatia
sledovaním plodných a vysoko plodných dní teda umožňuje naplnenie
želania mať dieťa a ich registrácia zasa ovplyvňuje sexuálne správanie
páru v smere ochrany pred nežiadúcou tehotnosťou.

AKÉ SÚ VÝHODY PRIRODZENEJ REGULÁCIE POČATIA; NA
DRUHEJ STRANE, AKÉ ÚSKALIA A LIMITY PRINÁŠA?
Najvýznamnejším benefitom prirodzenej regulácie počatia je fakt, že
žiadnym spôsobom nezasahuje do fungovania organizmu a preto
nemá ani žiadne vedľajšie účinky. Pri sledovaní a vyhodnotení symptó-
mov počas ženského cyklu dokáže prirodzená regulácia počatia ohra-
ničiť plodné, vysoko plodné a neplodné dni. Medzi symptómy patrí
zmena hodnoty bazálnej teploty meranej hneď po zobudení, prítom-
nosť LH hormónu, zmena cervikálneho hlienu, zmeny krčka maternice 
a zmeny v poprsí. Takéto sledovanie organizmu vyžaduje však od ženy
prísnejšiu disciplínu a trvá dlhšiu dobu pokiaľ sa naučí správne vyhod-
nocovať symptómy. Z hľadiska spoľahlivosti prirodzenej regulácie
počatia sú odporúčané symptotermálna metóda a meranie bazálnej
telesnej teploty. Tieto metódy nemajú žiadne vedľajšie účinky, pri dosta-
točnom zadaní symptómov ide o spoľahlivú metódu a pri použití mini-
počítača ide aj o veľmi jednoduché použitie.

JEDNOU Z POMÔCOK PRIRODZENEJ REGULÁCIE POČATIA JE
CYCLOTEST 2 PLUS. AKÉ S NÍM MÁTE SKÚSENOSTI?
cyclotest 2 plus je inteligentný minipočítač, ktorý ohraničuje plodné,
vysoko plodné a neplodné dni cyklu ženy. Taktiež je možné zadať ďalší
symptóm ovulácie, napr. zmenu hlienu krčka maternice. Moje skúsenos-
ti sú veľmi dobré a odporúčam ho aj pre moje pacientky. cyclotest nie
je novinkou, na európskom trhu má už viac ako 20 ročnú tradíciu, pri-
čom ho využívajú najmä ženy v Nemecku.

JE CYCLOTEST 2 PLUS VHODNÝ PRE KAŽDÚ ŽENU BEZ
VEKOVÉHO ČI INÉHO OBMEDZENIA?
Prístroj je vhodný pre všetky ženy v plodnom veku, ktoré si uvedomujú
dôležitosť svojho zdravia, majú stáleho partnera a už nechcú alebo
nemôžu používať hormonálnu antikoncepciu, ktorá ako každá hormo-
nálna liečba je pre ľudský organizmus riziková.

NIEKTORÉ ŽENY NEMAJÚ PRAVIDELNÝ 28 DŇOVÝ
MENŠTRUAČNÝ CYKLUS. JE TO PRE CYCLOTEST PROBLÉM?
Za pravidelný sa považuje cyklus od 23 – 35 dní. Ak má žena cyklus 
v tomto rozpätí, nie sú žiadne prekážky v používaní cyclotestu.
Výnimkou sú ženy v puberte; ženy, ktoré často menia partnera a ženy,
ktoré nemajú pravidelný spánok alebo ženy so striedavým pracovným
časom.

AKÝ JE ROZDIEL V KLASICKOM MERANÍ BAZÁLNEJ TEPLOTY
A SLEDOVANÍM CYKLU PROSTREDNÍCTVOM MODERNÉHO
MINIPOČÍTAČA?
Najväčšou výhodou cyclotestu je to, že žena si už nemusí nič zapisovať
alebo vyhodnocovať ručne. Prístroj si totiž všetky údaje pamätá a na
začiatku každého dňa určí, či má žena ešte plodné alebo už neplodné
dni. Veľa žien si netrúfa vyhodnocovať svoje symptómy, pretože si
dostatočne neveria a aj v tomto smere je potrebná istá skúsenosť získa-
ná praxou. Pri cycloteste tieto obavy odpadávajú a spoľahlivé výsledky
nameranej bazálnej teploty sa na displeji objavujú už po minúte.

EXISTUJE PRI CYCLOTESTE 2 PLUS URČITÁ MIERA RIZIKA?
AKO JE SPOĽAHLIVÝ?
Na cyclotest sa dá spoľahnúť od prvého dňa použitia, pretože počas
prvých štyroch až šiestich mesiacov sa aj prístroj „učí“cyklus zmeny.
Práve preto ohraničuje plodné dni s oveľa menšou toleranciou. To zna-
mená, že na displeji sa ukazuje dlhšia plodná fáza. Akonáhle sa však
cyclotest „naučí“ cyklus užívateľky plodná fáza sa viditeľne zmenší. Po
každom dodatočnom zadaní ovulačných symptómov sa spoľahlivosť
zvyšuje. Podľa mojich znalostí doteraz nie sú zaznamenané žiadne prí-
pady, kedy by ženy aj napriek správnemu používaniu cyclotestu
nechtiac otehotneli.

INTELIGENTNÝ MINIPOČÍTAČ DOKÁŽE BYŤ AJ ÚČINNÝM
POMOCNÍKOM PRE PRIRODZENÉ PLÁNOVANIE
RODIČOVSTVA. AKO?
Tým, že cyclotest ohraničuje plodné a neplodné dni, vedia sa páry
zariadiť podľa potreby. To znamená, že ako náhle sa pár rozhodne pre
dieťa, vie si pomocou cyclotestu naplánovať sexuálne spolužitie do
plodného a vysoko plodného obdobia, ktoré si viedia odčítať na disple-
ji cyclotestu. Je to fantastická pomôcka na dlhé roky, pretože sa dá
používať aj medzi dvomi plánovanými tehotnosťami, ako aj potom 
ak sa pár rozhodne nemať už viac detí.

JE TÁTO MODERNÁ METÓDA PRIRODZENEJ REGULÁCIE
POČATIA BEŽNE VYUŽÍVANÁ V ZAHRANIČÍ?
V Nemecku sa zaznamenávaním bazálnej teploty chráni 15 % párov.
Dôvody nie sú ani tak religiózne ako skôr zdravotné. Predovšetkým ved-
ľajšie účinky antikoncepčných tabletiek ako bolesti hlavy a znížená chuť
na sex vedú k hľadaniu alternatívy.

Objednať cyclotest si môžete na 
www.antikoncepcia-cyclotest.sk

www.otehotniet-cyclotest.sk

www.prirodzena-cesta.sk

85

O cycloteste v skratke
√ Jednoduché a bezpečné použitie, ktoré vám ráno ušetrí čas

pri zisťovaní plodných a neplodných dní

√  Slovenský návod na použitie v prílohe

√  cyclotest 2 plus je pre všetky ženy, ktoré nechcú alebo nemô-

žu užívať hormonálnu antikoncepciu

√  Spoľahlivosť porovnateľná s hormonálnou antikoncepciou 

√  Výhodná cena vzhľadom na dlhodobé používanie: 5 až 10

rokov

√  Prístroj funguje na zabudované baterky, ktoré majú trvácnosť 

3 až 5 rokov

√  Dlhodobé používanie bez nežiaducich účinkov
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Ženám vo vyspelých európskych krajinách v posledných rokoch stále
viac záleží na zdravom životnom štýle, vyváženom stravovaní, používa-
ní prírodných materiálov, ale aj na vyhýbaní sa umelým produktom,
ktoré môžu ovplyvniť zdravie organizmu. Tento trend platí aj pre nový
druh regulácie počatia prirodzenou formou v podobe špeciálneho mini-
počítača, ktorý už takmer štvrťstoročie poznajú ženy v Nemecku, Švaj-
čiarsku, v Taliansku, či v Rakúsku.

Výkyvy nálady, priberanie na hmotnosti v dôsledku zadržiavanej vody
v tele, bolesti hlavy, poruchy prekrvenia, žalúdočné bolesti, vysušova-
nie pošvy - to sú len niektoré z možných negatívnych účinkov hormonál-

nej antikoncepcie, ovplyvňujúce nielen psychiku, ale aj milostný život, 
a ktoré nútia čoraz viac žien hľadať bezpečnú alternatívu, najmä bez
vedľajších účinkov. Môže ju predstavovať aj inteligentný minipočítač
cyklov cyclotest 2 plus, ktorý pomáha ohraničovať plodné a neplodné
dni, čím zjednodušuje reguláciu počatia prirodzenou formou.
Porozprávali sme sa o ňom s MUDr. Marekom Drábom, PhD.

MNOHÉ PÁRY SA SPOLIEHAJÚ NA PRIRODZENÚ REGULÁCIU
POČATIA. AKÉ METÓDY POZNÁME?
Pre prirodzenú reguláciu počatia existuje veľa metód, napríklad kalen-
dárna, billingsova, meranie bazálnej teploty alebo symptotermálna

NAJVÝZNAMNEJŠÍM BENEFITOM PRIRODZENEJ REGULÁCIE POČATIA /ANTIKONCEPCIE/ JE FAKT, ŽE ŽIADNYM
SPÔSOBOM NEZASAHUJE DO FUNGOVANIA ORGANIZMU A PRETO NEMÁ ANI ŽIADNE VEDĽAJŠIE ÚČINKY.

Malý poMocník pri veľkých rozhodnutiach

...účinný pomocník pri plánovaní rodičovstva…



MAXIMÁLNA STAROSTLIVOSŤ O VÁŠ ZRAK

www.vitar.sk     www.mojeoci.sk
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Zrak je jedným z našich najdôležitejších zmyslov. Aj napriek

tomu ho denne zaťažujeme a často i nadmerne namáhame.

Negatívny vplyv na náš zrak môže mať aj nevhodné osvetlenie,

stres, fajčenie či znečistené ovzdušie. Čoraz viac ohrozuje

naše oči aj práca s počítačom, ktorej venujeme niekoľko hodín

denne. Pri upretom pohľade na obrazovku sa výrazne znižuje

počet žmurknutí tri až štyrikrát a vzniká tzv. suché oko. K poru-

chám slzného filmu prispieva dlhotrvajúca práca za obrazovkou

bez zrakového kľudu alebo výškovo nevhodne postavený moni-

tor v osi priameho pohľadu užívateľa alebo nad ňou. Prevencia

je jednoduchá a spočíva v obmedzení času, strávenom pri

počítači.

Najrozšírenejšími chorobami sú krátkozrakosť, ďalekozrakosť,

astigmatizmus či škúlenie. Okrem toho vznikajú aj početné

ochorenia spôsobené úrazmi pri práci. Vo vyššom veku patrí

medzi časté choroby okrem sivého zákalu a glaukómu najmä

vekom podmienená degenerácia makuly.

Prevencia v očnom lekárstve slúži najmä zachovaniu zraku, 

v prvom rade zabráneniu zhoršenia zraku, ktoré by viedlo k sle-

pote. Slepota výrazným spôsobom poznačuje a sťažuje spolo-

čenskú integráciu postihnutého. Obmedzuje ho v sebarealizácii

v pracovnom procese, v rodinnom živote, v uplatnení jeho funk-

cie v spoločnosti a znižuje jeho prestíž, zvyšuje riziko úrazov.

Prevencia očných chorôb je dôležitá, chráni zrak a umožňuje

spoločenské aktivity. Nemali by sme ju v každodennom živote

zanedbávať.

Mnoho ľudí má problémy s očami. Aj oko má svaly, ktoré potre-

bujú občas precvičiť. Pri práci s počítačom alebo pri čítaní sa

náš zrak môže oslabovať, no tréning očných svalov ho dokáže

udržať v dobrom stave. Takzvaná očná joga napomáha uchovať

súčasný stav vašich očí tak, aby sa nezhoršoval. Zároveň si

cvikmi uvoľníte napnuté svaly očí a okolia, vďaka čomu si môže-

te odstrániť krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť.

Dobíjajte si oči vitamínmi

Reviophtal LUTEIN MAX obsahuje prírodné extrakty z čučoriedky, hroznového
semienka a nechtíka lekárskeho, ktorý je zdrojom karotenoidov luteínu a zeaxan-
tínu. Ich pravidelný príjem môže mať priaznivý vplyv na funkciu očí. Zbavte sa všet-
kých problémov s Reviophtal LUTEIN MAX, ktorý vás nabije vitamínmi.

Sedíte dlhé hodiny pred počítačom?

Trápia vás unavené oči?

Trpíte začervenaním spojovky?
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Vitamín B17 

RESVERATROL 
Vitamín B17 je známy antioxidant ktorý je prirodzene obsiahnutý v jadierkach mar-
huľových kôstok či mandlí. Blahodárne pôsobí na celkové zdravie, krvný obeh 
a celkovú revitalizáciu organizmu.

V priebehu systematických výskumov v rámci sledovania vplyvu

rôznych výživových doplnkov na organizmus, ako napríklad prí-

pravku Golden Yacca sme dospeli k názoru, že žiadna látka

nemôže spôsobovať nejaké priaznivé zmeny v organizme sama

o sebe. Podobne aj pri liekoch zriedkakedy postačuje na vylie-

čenie akejkoľvek choroby jeden jediný liek. Väčšinou ide vždy

o kombináciu viacerých liekov, ktorých súhrou sa dosahuje žia-

dúci efekt. Podobne boli sme veľakrát svedkami toho, že skú-

manie viacerých látok samých o sebe preukázalo úplne iné

výsledky, ako tých istých látok v kombinácii. Keď sme začali

uvažovať o výrobe účinného preventívneho prípravku, v rámci

možností výživových doplnkov padla voľba na antioxidanty,

ktoré sú „v kurze“ a sú veľmi obľúbené. Z nich nás upútali dve

paralelne prezentované látky a to amygdalín, čiže vitamín B 17

a resveratrol. Oba sú antioxidanty a obom sa pripisujú rôzne

pozitívne vlastnosti, no nikto ich neprezentoval súčasne v jed-

nom prípravku. Dospeli sme k názoru, že to je škoda, pretože

na trhu je viacero prípravkov obsahujúcich vitamín B 17, ale

málo prípravkov obsahujúcich resveretrol a ani jeden, ktorý by

ich obsahoval naraz oba. Pritom význační vedeckí pracovníci,

ako napríklad Prof. RNDr. Anna Strunecká, Dr. Sc. a Prof.

RNDr. Jiří Patočka, Dr. Sc. Vo svojej výnimočnej publikácii

„Doba jedová“ doslova uvádzajú vysoké kvality resveratrolu. 

V ľudskom organizme pôsobí resveratrol podľa nich na niekoľ-

kých úrovniach. Ak preštudujeme rozsiahlu farmaceutickú lite-

ratúru, zistíme, že má hlavne antioxidačný, antiinfekčný, proti-

zápalový, protirakovinový a  kardioprotektívny účinok. Cenené

sú hlavne kardioprotektívne a  onkostatické vlastnosti, ktoré

zaraďujú resveratrol medzi látky pomáhajúce v boji s civilizačný-

mi chorobami. Štúdie poukazujú na jeho jedinečnú schopnosť

pôsobiť proti rakovine vo všetkých štádiách nádorového bujne-

nia. I pri letmom preštudovaní vedeckej literatúry o resveratro-

le ( k dátumu spísania tohto článku bolo iba v medicínskej dat-

bázi PubMed 3885 štúdií o resveratrole) môžeme dôjsť k záve-

ru, že je to takmer univerzálny všeliek, bájna panacea z gréckej

mytológie. Štúdie čínskych autorov, publikované v časopise

Journal of Radiation Research dokonca preukazujú, že resve-

ratrol chráni organizmus aj pred radiačným poškodením. Zdá

sa, že súčasná veda dokazuje prospešnosť pôsobenia resvera-

trolu pri udržovaní zdravia a prevencii obávaných civilizačných

chorôb.

Mexický vedec Francisco Contreras, M.D. z Oasis of Hope

Hospital zase poukazuje na výhody použitia vitamínu B 17. teda

amygdalínu na blahodárne pôsobenie v organizme v dôsledku

spoločného účinkovania  proteolytických pankreatických enzý-

moch, immuno-stimulantoch,  vitamínoch a minerálnych  prí-

pravkoch. Amygdalín (B-17) je prostriedok nájdený vo viac ako

1.200 rastlinách, najviac v jadrách ovocia ako sú marhule, bro-

skyne, slivky a jablká. Po niekoľkých rokoch bolo dokázané ,že

amygdalin je úplne bezpečný a netoxický. Normálne bunky 

v našom organizme obsahujú enzým zvaný rhodanáza, ktorý

"neutralizuje" amygdalin. Tento enzým nedovoľuje amygdalinu

uvolniť kyanid. 

V tomto prípade, amygdalin slúži len ako glukóza pre zdravé

bunky a poskytuje im energiu. Ako amygdadin útočí na nezdra-

vé bunky je pretransformovaný do silikátu, ktorý je podobný

aspirínu. To prispieva značne k regulovaniu bolesti. Stovky kli-

nických štúdii  vedených viacerými kompetentnými prírodoved-

cami na celom svete  nám dáva úplnú istotu, že B17 nie je

nebezpečný.

Na základe uvedených faktov sme sa rozhodli tieto dve výni-

močné  látky propagovať spoločne s očakávaním priaznivých

preventívnych účinkov na organizmus v podobe vystupňovania

antioxidačných účinkov. Veľkou nevýhodou preventívneho uží-

vania akýchkoľvek látok je to, že ich účinok sa ukáže až po

dlhej dobe užívania. Mnohí ľudia sú netrpezliví a výsledky by

chceli vidieť hneď. Všeobecne je však platná zásada, že pre-

vencia je lepšia a účinnejšia ako akákoľvek nasadená liečba po

vypuknutí nepriaznivých dôsledkov choroby.

www.lieciveprodukty.sk
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Nárast telesnej hmotnosti, bolesti hlavy, návaly tepla, emočná nestabilita alebo tiež nespavosť. To

všetko a mnoho ďalšieho predstavuje obávaná menopauza. Renomovaný gynekológ a sexuológ

MUDr. Pavel Turčan vo svojom komentári objasní, prečo majú Japonky menopauzu miernejšiu 

a Švédky zase skôr, ako to mali s menopauzou naši predkovia či aké dietárske chyby české a slo-

venské ženy v prechode robia. 

Japonky majú klimaktérium miernejšie, konzumujú viac rýb 
a sóje ako Češky a Slovenky

V našich zemepisných podmienkach dochádza k poslednej menštruá-
cii v živote ženy v priemere medzi 49. až 51. rokom života. Nefunguje
to však u všetkých žien na planéte rovnako. Čím severnejšie od Česka
a Slovenska sa presunieme, tým je nástup menopauzy skorší. Pokiaľ
budeme brať do úvahy aj to, ako ženy klimaktérium prežívajú, či mier-
nejšie alebo intenzívnejšie, musíme brať čiastočne ohľad aj na farbu
pleti. Ženy so svetlejším tónom mávajú väčšinou príznaky intenzívnej-
šie. Intenzita v neposlednom rade závisí tiež na stravovacích návykoch
vo vybranej oblasti. Krásnym príkladom môže byť napríklad Japonsko.
Napriek tomu, že jeho časť leží v rovnakých zemepisných šírkach ako
Česká a Slovenská republika, tamojšie ženy sa nestretávajú s rovna-
kými klimakterickými obtiažmi ako naše ženy. Japonky totiž majú väč-
šinou v strave viac produktov zo sóje a viac nenasýtených mastných
kyselín, pretože konzumujú častejšie rybie mäso. To u nich vedie 
k zmierneniu nepríjemných sprievodných symptómov prechodu. Nič
však neplatí absolútne a bez výhrad, ľudský organizmus je zložitý
nástroj a i menopauzu tak ovplyvňuje celý rad procesov a sprievod-
ných faktorov, napríklad genetika.

Prababičky mali menopauzu neskôr, častejšie rodili a dojčili

Že menopauza nie je tak ľahko a jednoznačne uchopiteľná potvrdzuje
i fakt, že sa v priebehu času mení doba jej nástupu aj intenzita prízna-
kov. Naše babičky na tom boli ešte podobne ako naše matky, u pra-
babičiek a ďalších predkov už ale zaznamenávame zmeny. Ich príči-
nou je s najväčšou pravdepodobnosťou počet detí. Ženy vtedy rodili
častejšie a hlavne dlhšie dojčili. Vzhľadom k počtu detí sa tento pro-
ces opakoval pomerne často, čo u týchto žien posunulo i nástup
poslednej menštruácie, s ktorou prichádzali miernejšie príznaky. Na
druhej strane mnoho žien v tej dobe tvrdo pracovalo, ich strava nebo-
la príliš hodnotná a toľko detí možno mať aj nechceli alebo nemohli.
Týmto ženám naopak mohla menopauza nastúpiť ešte skôr, ako je
tomu v súčasnosti. 

Naše ženy stále chybujú v diétach, držia hladovky a bojujú s jo-
jo efektom

V posledných rokoch sa informovanosť ohľadne menopauzy veľmi
zlepšuje, a nielen české a slovenské ženy, ale i muži sa viac zaujíma-
jú o zdravý životný štýl. U našich žien však stále pozorujem chyby 
v oblasti znižovania hmotnosti, ktorá sa u celého radu  z nich nástu-
pom menopauzy zvýši. Stále  sa ešte stretávam so ženami, ktoré držia
takzvané hladové diéty. Teda chudnú tým, že jedia málo, nedostatoč-
ne alebo vôbec a nedodávajú tak telu potrebné živiny, vitamíny a mine-
rály. To následne vedie k odbúravaniu svalovej hmoty, ktorá je hlavným

aktívnym spaľovačom energie v tele. Potom, keď diétu ukončia, sa
teda spaľuje menej a naopak sa ešte viac ukladá, čo vedie samozrej-
me k známemu jo-jo efektu. Pritom vieme, že ženy s aktívnejším život-
ným štýlom a primeranou stravou s väčším obsahom zeleniny a esen-
ciálnych mastných kyselín mavajú priebeh klimaktéria miernejší. 

Z vitamínov je vhodné dopĺňať hlavne vitamín A, C, E, vitamíny skupi-
ny B, z minerálov potom hlavne magnézium, zinok, selén a mangán.
Pomôže tiež obmedzenie príjmu kofeínu a udržiavanie stabilnejšej hla-
diny glukózy v krvi. To sa dá dosiahnuť napríklad častejším jedením
menších porcií hodnotných potravín s nižším glykemickým indexom, 
z ktorých sa cukor uvoľňuje pomalšie. Je tiež dobré redukovať príjem
takzvaných rýchlych cukrov v podobe čokolády a iných sladkostí, hlav-
ne na prázdny žalúdok. Tieto jednoduché cukry síce organizmus na
chvíľu „nakopnú“, ale v konečnom dôsledku hladiny sacharidov viac
rozkolíšu. 

Špecifickými prírodnými pomocníkmi pri potiažach s klimaktériom sú
materská kašička a peľ. V nich sa totiž nachádzajú jednak už zmieňo-
vané minerály a vitamíny, ktoré majú na priebeh klimaktéria priaznivý
vplyv, ale naviac sú tu prítomné flavonoidy a fytoestrogény, teda estro-
gény rastlinného pôvodu. Fytoestrogény sa potom viažu na receptory
pre estrogény v tele a v podstate tak upravujú prirodzený nedostatok
estrogénov v prechode. A to bez zvýšenia rizika niektorých stavov,
napríklad vyššieho rizika vzniku trombózy, embólie alebo rakoviny
prsníka. Na trhu existujú prípravky vo forme výživových doplnkov, ktoré
sú naviac ešte obohatené o izolované fytoestrogény z ďateliny a sóje,
napríklad Sarapis soja. Materská kašička, peľ a fytoestrogény v nich
obsiahnuté pôsobia priaznivo jednak na návaly tepla, potenie a ďalšie
nepríjemné pocity, ale okrem iného môžu napomáhať aj s problemati-
kou straty vápnika, podporovať jeho ukladanie v tele a tým bojovať 
s rizikom vzniku osteoporózy. Pokiaľ je žena alergická na materskú
kašičku či peľ, je možné využiť i samotné fytoestrogény, napríklad
obsiahnuté vo výživovom doplnku Červená ďatelina plus sója. 

Autor komentára: Gynekológ a sexuológ MUDr. Pavel Turčan.

MUDr. Pavel Turčan

Gynekológ a sexuológ MUDr. Pavel Turčan vyštudoval odbor všeobec-
né lekárstvo na lekárskej fakulte Univerzity Karlovej Hradec Králové.
Po štúdiu zložil atestáciu v odbore gynekológia a pôrodníctvo prvého
a druhého stupňa a následne tiež v odbore sexuológia. Dnes je záro-
veň členom mnohých odborných organizácií, napríklad Sexuologickej
spoločnosti, Českej spoločnosti pre menopauzu a andropauzu,
Českej gynekologickej a pôrodníckej spoločnosti či Medzinárodnej
spoločnosti pre sexuálnu medicínu.

Gynekológ: Ženy zápasia s diétami a držia hladovky, v prechode potom tlstnú

Sarapis Soja – klimaktérium
Máte viac ako 40 rokov a začala vám vynechávať menštruácia?
Nečakajte až na rozvinutie nepríjemných príznakov klimaktéria!

Klimaktérium síce nie je choroba, ale zaslúži si našu pozor-
nosť. Prvé príznaky sa začínajú objavovať väčšinou 6 až 
7 rokov pred poslednou menštruáciou, ktorá prichádza v prieme-
re medzi 49. a 51. rokom života ženy. Tieto potiaže môžu ďalej
pretrvávať aj niekoľko rokov. Spočiatku sa obdobie klimaktéria
prejavuje miernymi výkyvmi v dĺžke menštruačného cyklu a zme-
nami intenzity menštruačného krvácania. K tomu sa čoskoro pri-
dávajú nepríjemné vonkajšie príznaky – návaly tepla a potu,
búšenie srdca, kolísanie krvného tlaku, nervozita, zmeny nálad,
podráždenosť, poruchy spánku, občasné závrate, brnenie v kon-
čatinách a môžu sa vyskytnúť i bolesti na hrudi. 

Veľmi dôležitú úlohu v tejto oblasti hrá prevencia – zdravá životo-
správa, pestrá strava bohatá na vitamíny a stopové prvky, konzu-
mácia jedál zo sóje. Dôležitá je tiež primeraná telesná aktivita. 

Ďalšou možnosťou sú stále obľúbenejšie prírodné preparáty. 
K ich užívaniu sa prikláňa v poslednej dobe stále viac žien.
Jedným z obľúbených preparátov, pre ženy v klimaktériu, je
aj výživový doplnok SARAPIS Soja. Obsahuje kombináciu
včelej materskej kašičky, kvetného a fermentovaného peľu,
ku ktorým sú pridané extrakty zo sójových bôbov a z červe-
nej ďateliny. Prípravok je ďalej obohatený o 3 mg železa 
a 20 mg vitamínu C v jednej kapsule. 

SARAPIS Soja je určený ženám v klimaktériu. Vitamín C a žele-
zo napomáha pri únave a vyčerpaní a je prospešný pre  imunit-
ný systém. Vitamín C prispieva k normálnej činnosti nervovej
sústavy a k obvyklej psychickej činnosti. Vitamín C napomáha

normálnej tvorbe kolagénu pre správnu funkciu krvných ciev,
ďasien, zubov, kože, chrupaviek a kostí. Prednosťou príprav-
kov so včelími produktmi a fytoestrogénmi zo sóje a z čer-
venej ďateliny je to, že prirodzenou cestou dopĺňajú orga-
nizmus výživovými prvkami, ktoré optimálne harmonizujú
funkcie ľudského tela. Sú zdrojom biologicky dostupných
minerálov, dôležitých aminokyselín a vitamínov a tiež mno-
hých stopových prvkov vo vyváženom zložení.

Podrobnejšie informácie získate 
na telefonickej linke: 032 771 15 44

www.vegall.sk



PREVENCIA MŔTVICE
MERAJTE SI TLAK!

LE

KÁRNICI ODPORÚČAJÚOTC

PREVENCIA MŔTVICE
INDIKÁTOR NEPRAVIDELNEJ
ČINNOSTI SRDCA OMRON ODHALÍ
“S VIAC AKO 90% PRESNOSŤOU
PREDSIEŇOVÚ FIBRILÁCIU”.

TLAKOMER OMRON M6 COMFORT
pomáha v prevencii mozgovej mŕtvice

ĎALŠÍ KROK V PREVENCII MŔTVICE
Štúdie s použitím EKG ukázali, že vyhodnotenie nepravidelného srdcového rytmu 
v tlakomeroch OMRON odhalí s viac než 90% presnosťou fi briláciu predsiení.
Ak je detekovaný nepravidelný srdcový rytmus dva alebo viackrát počas merania, 
symbol nepravidelnej srdcovej činnosti sa zobrazí na displeji. Pre potvrdenie

výskytu predsieňových fi brilácií je nevyhnutné použitie EKG. OMRON vám ponúka 
prístroj na potvrdenie fi brilácie predsiení. OMRON HeartScan HCG-801 je malé 
prenosné bezkáblové zariadenie umožňujúce pacientom domáce sledovanie 
srdcového rytmu s vaším vyhodnotením.

Detekcia nepravidelného pulzu OMRON
  odhaľuje fi briláciu predsiení srdca*

Intelli manžeta: snímacia plocha obopína celý
obvod paže, presné výsledky pri akomkoľvek

otočení manžety na paži

f
omron.sk
f

krvný tlak
video

Kúpite v lekárňach
a zdravotníckych potrebách

PREVEZMITE KONTROLU ZDRAVIA DO SVOJICH RÚK

       

92

Mám hypertenziu ?
Arteriálna hypertenzia, teda vyšší krvný tlak (TK) než 140/90 mm Hg, patrí medzi najčastejšie ochorenia
cievneho obehu. Je to masovo rozšírené ochorenie a často sa označuje za neinfekčnú epidémiu.
Hypertenzia svojimi komplikáciami významne ovplyvňuje chorobnosť a úmrtnosť. Podľa odhadov až 25 per-
cent úmrtí nad 40 rokov veku priamo alebo nepriamo spôsobuje vysoký krvný tlak! Vo veku nad 50 rokov
trpí hypertenziou viac než 50 % populácie. 

Príčiny hypertenzie 

1. Faktory genetické
skúmajú sa zložité vzájomné vzťahy, zatiaľ ich nemožno ovplyvniť 

2. Faktory vonkajšieho prostredia
nadmerný prívod sodíka, zvýšená citlivosť na sodík 
zvýšený kalorický príjem, obezita - najmä abdominálna (brušná) 
zvýšená konzumácia alkoholu a fajčenie 
stres a socio - ekonomický status 
niektoré lieky – napr. hormonálna antikoncepcia, kortikoidy,
antidepresíva

3. Poruchy endogénnych (vnútorných) regulačných
mechanizmov a metabolické odchýlky
narušenie endotelu (cievnej výstelky) a cievnej steny 
poruchy metabolizmu glukózy (glukózová intolerancia, inzulino-
rezistencia, diabetes mellitus)
Príčinou môže byť aj iné ochorenie, napr. obličiek, žliaz s vnú-
tornou sekréciou (štítna žľaza, nadobličky, hypofýza) alebo
obehovej sústavy (srdcové vady) - v takom prípade hovoríme
otzv. sekundárnej arteriálnej hypertenzii.

Typy arteriálnej hypertenzie 
Primárna arteriálna hypertenzia - zvýšený tlak nie je dôsledkom
iného ochorenia 
Sekundárna arteriálna hypertenzia - je dôsledkom iného ziste-
ného ochorenia, pre liečbu je nutné túto príčinu odstrániť. 
Pľúcna hypertenzia – t.j. hypertenzia v pľúcnom obehu – je
samostatným ochorením s odlišnými príčinami, prejavmi 
a následkami. 

Prejavy hypertenzie
Sú väčšinou veľmi nenápadné a v tom tkvie nebezpečenstvo
tejto choroby, ktorá sa nazýva aj „skrytý zabijak“. Prvým preja-
vom neliečenej hypertenzie môže byť až cievna mozgová prího-
da alebo srdcový infarkt. Medzi možné príznaky patria naprík-
lad bolesť hlavy, závrat, búšenie srdca alebo tlak na hrudi. 

Klasická liečba hypertenzie
Cieľom je nielen zníženie krvného tlaku, ale najmä zabránenie
či spomalenie vývoja orgánových zmien, ktoré vedú k závažným

cievnym komplikáciám, niekedy aj smrteľným.
Existuje mnoho skupín liečivých prípravkov pôsobiacich cez
centrálny nervový systém, cievnu stenu a obličky. Ovplyvňujú
výmenu iontov alebo pôsobia cez enzýmy a receptory. Lieky sa
používajú buď samostatne alebo, a to častejšie, v rôznych kom-
bináciách podľa závažnosti choroby. 

Neliečený vysoký krvný tlak je rizikovým faktorom pre
vývoj ďalších ochorení obehovej sústavy a preukázateľne
skracuje dĺžku života. Rozvinutá forma ochorenia vyžadu-
je celoživotné liečenie a patrí do rúk lekára.

FAKTY: HYPERTENZIA A FIBRILÁCIA PREDSIENÍ SRDCA
SÚ DVE HLAVNÉ RIZIKOVÉ PRÍČINY MOZGOVEJ
MŔTVICE
Kardiovaskulárne ochorenia vrátane mozgovej mŕtvice sú hlav-
nou príčinou úmrtí v Európe. Dva hlavné rizikové faktory kardio-
vaskulárnych príhod sú hypertenzia a fibrilácia predsiení srdca
(AF - atriálna fibrilácia). Odhaduje sa, že dnes viac ako 1 miliar-
da ľudí na svete trpí hypertenziou a viac než 30 miliónov ľudí na
celom svete trpí fibriláciou predsiení. Tento počet rýchlo rastie.
Hypertenzia môže postupne poškodiť cievy v mozgu. Takto
poškodené cievy môžu prasknúť alebo sa upchať a následne
spôsobiť mozgovú mŕtvicu. Fibrilácia predsiení je najčastejšou
poruchou srdcového rytmu, ktorá často vyústi v rýchly a nepra-
videlný srdcový rytmus. Ten potom spôsobí hromadenie krvi 
v horných komorách srdca, kde môže vytvoriť krvnú zrazeninu
(trombus). Ak sa trombus alebo jeho kúsky oddelia a putujú do
mozgu, môžu spôsobiť mozgovú mŕtvicu.

DOMÁCE MERANIE KRVNÉHO TLAKU JE SPOĽAHLIVÝM
UKAZOVATEĽOM RIZIKA MOZGOVEJ MŔTVICE!
Výskum ukazuje, že domáce meranie krvného tlaku je spoľah-
livý spôsob, ako predpovedať riziko mozgovej mŕtvice. Pri hod-
notách doma meraného systolického krvného tlaku nad 135
mmHg je zvýšené riziko trombotickej cievnej mozgovej mŕtvice.
Vzhľadom k tomu, že fibrilácia predsiení je spojená s vysokým
rizikom mozgovej mŕtvice, diagnostika tohto ochorenia je dôle-
žitá najmä u starších pacientov. Lekári môžu pacientov skontro-
lovať vo svojej ordinácii, ale domáca kontrola môže zvýšiť prav-
depodobnosť zachytenia nepravidelného srdcového rytmu,
vrátane fibrilácie predsiení u rizikových skupín pacientov.



Jogurt – najstaršia bezlaktózová

potravina Európanov
Každý kontinent našej planéty je špecifický. Má inú polohu, pôdu, rastliny, faunu, iné pôvodné obyvateľ-
stvo. Rozdielne možnosti viedli k rôznym formám života. Jogurt patrí vo svete k najstarším pokrmom, ktorý
si ľudia  pripravovali z mlieka zvierat. Je originálny a neporovnateľný. Jeho vznik a pôvod je spätý s jedi-
ným územím na juhu Európy, s dnešným Bulharskom. Mala táto strava význam vo vývoji človeka ?

Chov zvierat a mlieko

Domestikácia zvierat pred 8 000 - 10 000 rokmi ľuďom zaistila
trvalý zdroj potravy, mäsa a mlieka. Dovtedy sa ľudia  živili zbie-
raním plodov, lovom a primitívnym poľnohospodárstvom. Preto
boli na Zemi obývané prevažne teplé oblasti na brehoch  riek 
a morí, ktoré boli bohaté na rastliny a zver. Obdobia dostatku
stravy sa striedali s ich nedostatkom, lebo teplá klíma pod-
porovala rýchlejšie kazenie jedla. Vitamín D, pre človeka životne
dôležitý, bol vtedy získavaný hlavne zo slnečného žiarenia. Je
zapojený do metabolizmu melanínu – pigmentu. Jeho množstvo
v pleti určuje jej farbu a tiež ju chráni pred UV žiarením. Vitamín
D reguluje metabolizmus minerálov, pomáha vývoju kostí 
i celého tela. Je dôležitý pri látkovej premene hlavných zdrojov
energie – cukrov a kyslíka v mitochondriách, bunkových
elekrárňach. Mlieko chovaných zvierat síce obsahuje dostatok
vitamínu D, ale v tom čase ľudia mlieko nevedeli stráviť. Ľudia
ešte nemali gén zodpovedný za tvorbu enzýmu na rozklad
mliečneho cukru - laktózy. Nerozložený mliečny cukor
fermentuje – kvasí v črevách ľudí a spôsobuje im ťažké zdravot-
né problémy. 

Tento predpoklad dokazuje aj výskum z r. 2006 vykonaný
španielskymi vedcami z Inštitútu evolučnej biológie v Barcelone.
Podrobili genetickým testom pozostatky dvoch lovcov nájdených
v jaskyni na severozápade Španielska, ktoré boli staré 
7 000 rokov. Ukázalo sa, že ich pokožka bola ešte tmavá. Mali
problém s trávením škrobov. Potvrdila sa u nich aj intolerancia
laktózy, nedokázali tráviť mlieko. Predchádzajúce výskumy 
a dohady predpokladali, že pokožka Európanov zbledla krátko
po tom, čo sa presídlili na starý kontinent z Afriky, približne pred
45 000 rokmi. Podľa zistení ani po 40 000 rokoch obývania
Európy ich pokožka nezbledla.

Jogurt laktózu neobsahuje

Jogurt, známy niekoľko tisícročí, je pripravený z mlieka zvierat.
Je bezproblémovo a ľahko stráviteľný, lebo laktózu už
neobsahuje. Zároveň je bohatým zdrojom D vitamínu 
a  bielkovín. Jeho kolískou bola Trácka ríša, dnešné Bulharsko.
Tráci objavujú nový spôsob spracovania mlieka domácich
zvierat – jogurt. Podľa japonského vedca Prof. A. Hosonova
slovo jogurt je tráckeho pôvodu a znamená mlieko prinášajúce
zdravie, jogu zdravé, tvrdé a rt - mlieko.

Trácka civilizácia 

Trácka civilizácia bola na Balkáne pred viac ako 7 000 - 8 000
rokmi. Od známej mezopotámskej a egyptskej ríše bola staršia
minimálne o 1 500 rokov. Tráci boli  vyspelou spoločnosťou. Na

tomto území sa objavilo najstaršie spracované zlato na svete 
a aj najstaršie prototypy písma. Tráci vynikali v staviteľstve. Verili
v nesmrteľnosť. V chrámoch používali sväté tekutiny - med,
víno, mlieko a dažďovú vodu. Podľa Euripida (485 - 406 pnl) sa
Tráci živili „nedýchajúcou stravou“. Podľa Herodota (cca 480 -
430 pnl) si Tráci pripravovali rôzne mliečne produkty, ktoré boli
darom od Bohov. Tráci boli vysokí, červenovlasí, zdraví a mocní.
Ak neumreli predčasne v boji, dožívali sa 100, kňazi aj 
130 rokov.

Dve probiotické baktérie menia mlieko na jogurt

Jogurt vzniká vďaka dvom probiotickým baktériám* pridaným do
mlieka. Jedna z nich sa nachádza len na územi bývalej Tráckej
ríše - dnešného Bulharska - Lactobacillus bulgaricus (lacto -
mlieko, bacillus – bacil, lactobacillus – bacil rozkladajúci mlieko,
bulgaricus – vyskytujúci sa len na území Bulharska).Tou druhou
je probiotická baktéria Streptococus thermophillus. Použitím len
týchto dvoch baktérí v mlieku vzniká originálny produkt - jogurt.
Tieto dva typy mikroorganizmov žijú v prírode samostatne,
nezávisle jeden od druhého. Ich spolupráca sa prejavuje len po
pridaní do mlieka, pri kvasení – fermentácii mlieka.

L. bulgaricus sám z mlieka jogurt nespraví. Prítomnosť inej bak-
térie ako S.thermophillus v mlieku  bráni jeho množeniu. Preto je
potrebné pred prípravou jogurtu mlieko prevariť. Jogurt a u nás
známe kyslé mlieko sú odlišné. V Bulharsku  mlieko ponechané
na vzduchu, skysnuté mlieko, považujú za pokazené. Nik by ho
nepil. Preto nepoznajú ani tvaroh, ktorý sa z neho vyrába.
Nepoznajú ani šľahačku. Hustota jogurtu totiž závisí od množst-
va tuku v mlieku.

L. bulgaricus štiepi laktózu, tvorí enzým laktáza

Počas prebiehajúceho fermentačného procesu si L. bulgaricus
a S. thermophillus vzájomne pomáhajú v množení. Jogurt preto
obsahuje miliardy užitočných probiotických baktérií. Navyše 
L bulgaricus vytvára enzým laktáza a ním štiepi mliečny cukor,
preto jogurt ho už neobsahuje. Jogurt má vysoké množstvo 
D vitamímu a ľahko vstrebateľných bielkovín. Má výbornú chuť.
Nová potravina je na svete.

Strava nech je liekom a liek potravou

Po konzumácii jogurtu sa z neho dostávajú probiotické baktérie
do tráviaceho traktu a s ich pomocou dochádza 
k astronomickému množeniu ďalších vhodných probiotických
baktérií v tele človeka - Lactobacillus acidophillus či
bifidobaktérií. Tým sa u ľudí vytvorilo dostačujúce množstvo
prospešných mikroorganizmov na zastavenie rozmnožovania

škodlivých mikróbov, čím sa zabránilo vzniku chorôb. L.bulgari-
cus a S. thermophillus  boli prvými liekmi použitými v strave.
Probiotiká sa stali skutoční zabijaci škodlivých baktérií. Ničia ich
nimi vytvorenou mliečnou kyselinou, baktericídmi a inými biolo-
gicky aktívnymi látkami. Objavená potrava sa stala rovnocenná
s liekmi. Naplnila sa rada Hippokrata (460 - 370 pnl) „Strava
nech je liekom a liek potravou.“.

Európania majú schopnosť tráviť mlieko zvierat 

Pred tisíckami rokov Tráci spôsobili objavom jogurtu revolúciu 
v stravovaní ľudskej civilizácii. Vytvorili kvalitatívne novú
potravinu, ideálnu pre ľudí. Vďaka už dostupnej strave z mlieka
zvierat mohli žiť ľudia v chladnejších klimatických oblastiach.
Mohli byť ľuďmi osídlené severnejšie oblasti Zeme. Slabšie
slnečné žiarenie na severe a dôležité získavanie vitamínu D už
z mliečnej stravy spôsobili zmenšené vytváranie melamínu,
pigmentu v koži ľudí. Menej pigmentu v pokožke znamená bled-
nutie jej farby. Vzniká biela rasa.

Je dokázané, že pred viac ako 7 000 rokmi, najskôr v orga-
nizme Trákov a neskôr aj u ostatných Európanov nastávajú
genetické zmeny. U ľudí sa vytvoril nový gén, zodpovedný za
vytváranie enzýmu rozkladajúceho mliečny cukor. Nová strava
vytvorila výnimočné privilégium pre človeka, aké nemajú
zvieratá. Možnosť počas celého života konzumovať mlieko 
a mliečne výrobky zvierat. Podľa dochovaných legiend 
a kresieb je Trák Orfeus černoch. O niekoľko tisíc rokov neskôr
vodca najväčšieho povstania v histórii Rímskej ríše Trák
Spartakus je už beloch.

Najstaršie probiotikum na svete je Lactobacillus 

bulgaricus

L. bulgaricus jediný štiepi mliečny cukor, preto je označovaný za
najstaršie probiotikum sveta. Je jedinou rastlinnou probiotickou
baktériou, ktorá bežne nie je prítomná v tele človeka. Práve tým,
že v prírode prekoná veľké teplotné rozdiely, v lete + 40 Cº, zime
– 20 Cº, nevadia jej extrémy počasia, je L. bulgaricus
najodolnejšia a rozmerovo najväčšia probiotická baktéria. Má
dokázanú najsilnejšiu priľnavosť k stene čreva. Jediná kolonizu-
je aj žalúdok, z jeho stien vytláča Helicobacter pilori. Iba ona
tvorí D-mliečnu kyselinu, ktorá má vedecky potvrdené
najsilnejšie protirakovinové účinky, zabraňuje vzniku tumorov.
Nie je schopná existovať mimo územia dnešného Bulharska. 
V iných lokalitách po pár dňoch hynie. Jedným z možných
vysvetlení je fakt, že táto oblasť Balkánu nebola v posledných
dobách ľadových pokrytá ľadom. Ten bol miestami vtedy vysoký
aj 2 km. To vysvetľuje, prečo sa v tomto regióne zachovali
unikátne mikroorganizmy, ktoré neexistujú inde na svete.

Podľa WHO poznáme dnes 15 probiotických baktérií.

Z nich najväčší význam pre ľudstvo má podľa pri-

jatého dokumentu Kongresom USA z roku 2005 -

Lactobacillus bulgaricus. 

*Slovo probiotikum, dnes už asi každému známe, sa začalo
používať v 50 - tych rokoch 20. storočia kanadskými vedcami.
Vtedy boli objavené škodlivé účinky antibiotík, ako protiklad
slova antibiotikum. Probiotikum z grétštiny znamemá podporu-
júce, udržujúce život. 

LACTOBACILLUS BULGARICUS - NAJSTARŠIE PROBIOTIKUM SVETA

PROBIOTIKÁ  DAFLORN – NAŠE SKÚSENOSTI 

WWW. DAFLORN. COM / SK     DAFLORN@AZET.SK    0918 517 986     0911 937 944

Bulharské prírodné rastlinné probiotiká vyrábané biotechnológiou dokážu
vybudovať naše zdravie nanovo. Cholesterol, osteoporóza, hepatitída, aler-
gia, depresia, mykózy, celiakia, alebo problémy s činnosťou mozgu - tu
všade môžu bulharské probiotiká efektívne pomôcť.

* Biomilk Colon bol vyvinutý pre pacientov so zápalmi čreva – ulcerózna kolití-
da, crohnova choroba, celiakia. Vhodný aj pri zápchach. Kolitídy podľa výskumov
bulharských vedcov spôsobuje baktéria Mycobacterium paratuberculosis, ktorá
sa nachádza v mlieku kráv. Pasterilizácia a homogenizácia mlieka baktériu
nezničí. V množení jej bráni  Lactobacillus Bulgaricus. 

* L. bulgaricus a histamín - 46 ročná pani mala vyše 15 rokov problémy 
s trávením. Diagnóza - alergia na kravské mlieko. Časté boli hnačky a mykózy.
Pribúdali alergie na ďaľšie potraviny - pšenicu, sóju, paradajky....Pred 3 rokmi sa
potvrdila alergia na histamín. Bolesti žalúdka cítila stále. 2 roky sa stravuje podľa
Ajurvédy - indickej liečebnej stravy, vďaka ktorej sa začala cítiť lepšie. Napriek
tomu veľa potravín nemohla jesť. Keď začala užívať Biomilk Vital
a kapsule s ružovým olejom - Laktera Rose oil, neprestávala sa čudovať.
Konštatovala: " Jem všetko! Aj údené, aj šaláty, aj sladkosti. Nemám bolesti!
Niečo som už nejedla ani nepamätám." Doporučené dodržiavať diétu. Pani sa
rozhodla  užívať probiotiká dlhodobo a počkať na postupnú obnovu organizmu.

Všetky zložky probiotík Daflorn sú čisto prírodné, vyrábané biotechnoló-
giou, bez GMO a konzervantov.



Proteolytický enzým Serrapeptáza
Serrapeptáza je enzým, ktorý rozkladá mŕtve bielkoviny, môže
vyčistiť zúžené cievy, zlepšiť prekrvenie jednotlivých orgánov 
a pomôcť vyhnúť sa operácii zúžených ciev. Je to prírodná látka na
liečbu bolesti a chronického zápalu. Serrapeptáza sa stále častejšie
využíva ako jednoduché zdravé prírodné riešenie namiesto väčšiny
protizápalových liekov.

● Zmierňuje zápal zriedením zápalovej tekutiny a uľahčuje tak odtok tekutiny. To
zrýchľuje hojenie tkaniva.

● Pomáha zmierniť  bolesť (brzdí uvoľňovanie látok, ktoré vyvolávajú bolesť zo
zapálených tkanív).

● Môže zlepšovať stav ciev a srdca rozkladaním vedľajších látok,  pri  krvnej
zrážanlivosti (fibrínu).

● Výhodou serrapeptázy je schopnosť rozkladať aterosklerotické pláty, ktoré zužujú
cievy bez akéhokoľvek poškodenia vnútornej výstelky ciev.

● Rozkladá mŕtve tkanivá, krvné zrazeniny, cysty, cievne  pláty a zápalové látky
všetkých druhov.

● Pomáha pri ochoreniach ako sú zápaly kĺbov, ateroskleróza, skleróza multiplex,
alergie, astma. 

Celiakia (iné názvy: primárny malabsorpčný syndróm, gluténová

enteropatia, idiopatická steatorea, netropická sprue,

Herterova–Heubnerova choroba, intestinálny infantilizmus) je

autoimunitná choroba postihujúca hlavne tenké črevo. Príčinou

je abnormálna aktivácia vlastného imunitného systému tela,

ktorý spôsobí poškodenie tenkého čreva, keď v ňom

zaregistruje prítomnosť lepku. Tak ako v prípade alergie na

určité látky telo proti nim vytvára protilátky, pretože ich chybne

považuje za škodlivé, tak v prípade prítomnosti lepku v potrave

telo produkuje protilátky proti gluténu. Pri celiakii nejde priamo 

o alergiu na lepok, pretože súčasne imunitný systém vytvára aj

protilátky proti endomýziu, súčasti vlastnej črevnej svaloviny,

ktorá je týmito protilátkami ničená. Lepok je zmes bielkovín,

ktorý je súčasťou obilných zŕn (pšenica, jačmeň, raž, ovos). 

U chorých je prítomná genetická porucha: chýba enzým, ktorý

štiepi gliadín. Nahromadenie gliadínu pôsobí toxicky na bunky

sliznice tenkého čreva. Vzniká porucha vstrebávania živín,

neschopnosť využiť súčasti potravy pre organizmus, porucha

pohyblivosti tenkého čreva a jeho dilatácia (rozšírenie). Súčasne

je zvýšená priepustnosť sliznice tenkého čreva – do čreva sa 

z krvných kapilár vo veľkom množstve vylučuje voda, elektroly-

ty, bielkoviny a tuky.

Serrapeptáza je prírodný bielkoviny štiepiaci enzým a protizá-

palová látka. Je to proteolytický enzým, izolovaný z baktérie,

ktorá nevyvoláva ochorenia (enterobaktéria Serracia E 15).

Serrapeptáza sa nachádza v malých množstvách v moči, čo

naznačuje, že prechádza priamo cez tenké črevo do krvného

obehu. Klinické štúdie ukázali, že serrapeptáza má účinky

fibrinolytické (rozpúšťa krvné zrazeniny a znižuje riziko tvorby

krvných zrazenín – trombov), protizápalové a antiedematózne

účinky (zabraňuje opuchu a hromadeniu tekutiny) v mnohých

tkanivách. Jej protizápalové účinky sú lepšie, ako účinky iných

proteolytických enzýmov. Okrem zmiernenia zápalu jedným z jej

najväčších prínosov je zmiernenie bolesti.

V Nemecku a iných európskych krajinách je serrapeptáza bežná

v liečbe opuchov, ktoré vznikajú po úraze alebo zápale.

Serrapeptáza je silný proteolytický enzým, ktorý rozpúšťa neživé

tkanivá vrátane krvných zrazenín, cýst, cievnych plátov 

a likviduje zápal všetkých foriem. Účinný enzým  je vhodný

namiesto liekov ako sú  salicyláty a tiež steroidy pre tých, ktorí

trpia reumatoidnou artritídou (zápal kĺbov) a širokým spektrom

autoimúnnych ochorení, ktoré narúšajú zápalovú odpoveď.

Patria sem aj ulcerózna kolitída (zápalové ochorenie hrubého

čreva), psoriáza, uveitída, alergia a niektoré formy rakoviny.

Zatiaľ, čo steroidné a nesteroidné protizápalové lieky môžu

pomôcť dočasne uľaviť od bolesti, opuchu, a zápalu, môžu tiež

potláčať obranyschopnosť tela a mať nebezpečné vedľajšie

účinky. Serrapeptáza na druhej strane zmierňuje bolesť 

a opuch. Nemá brzdiace účinky na prostaglandíny a nemá

žiadny vedľajší účinok na črevá. V liečbe sa serrapeptáza využí-

va v Európe a Ázii vyše 25 rokov.

Serrapeptáza sa používa ako vysoko účinná náhrada (alternatí-

va) antibiotík v mnohých krajinách. Lieči zápalové poruchy 

a bojuje nielen proti zápalu, ale tiež zmierňuje bolesti a opuchy,

skracuje čas hojenia a podporuje imunitný systém. Má čistiaci

účinok. Pomáha viazať ťažké kovy, pomocou ktorých telo

vylučuje jedy (toxíny) a takýmto spôsobom pomáha zlepšiť

obranyschopnosť tela, usmerniť hormonálnu nerovnováhu 

a zrýchliť hojenie tkanív.

Serrapeptáza je silnejšia fibrinolytická látka ako iné známe alka-

lické alebo neutrálne proteázy, ako sú bromelain alebo pronáza.

Zápaly
Enzýmy sa tiež používajú na zvýšenie účinku antibiotík pri liečbe

infekcie.

Klinické výskumy v Európe ukázali, že proteolytické enzýmy 

v kombinácii s antibiotikami, ako sú ampicilín, tetracyklín 

a trimetoprim, vedú k podstatnému zvýšeniu koncentrácie anti-

biotika v mieste infekcie a rýchlejšiemu hojeniu. V urológii sa 

s úspechom využíva pri liečbe cystitídy – zápalu močového

mechúra a nadsemenníka. Serrapeptáza rozpúšťa jazvy 

a blokuje chemické látky, spôsobujúce zápal. Toto ju robí

účinnou pri každom ochorení spôsobenom zápalom.

Medicínske použitie enzýmov ako protizápalových činiteľov je

známe už niekoľko rokov. V 50 - tych rokoch 20. storočia sa

zistilo, že trypsín, podaný injekčne do žily, dokáže neočakávane

zbaviť symptómov zápalu z rôznych príčin, zahrňujúc reuma-

toidnú artritídu (jedno z najhorších zápalových ochorení kĺbov),

ulceróznu kolitídu (zápal čreva) a atypickú vírusovú pneumóniu

(zápal pľúc). Nasledovne sa zistilo, že injekcie enzýmov do

svalu sú účinné v liečbe pooperačných opuchov, liečení trom-

boflebitídy, menšej chrbtovej deformácie a urýchľujú liečenie

podliatin spôsobených pri športe.

Predpokladaný spôsob ich účinku je rozkladanie látok, ktoré

vyvolávajú zápal, potlačenie opuchov, aktivácia fibrinolýzy,

redukcia imunokomplexov (komplexy protilátky a antigénu) 

a proteolytická modifikácia molekúl, ktoré sprostredkovávajú

priľnutie zápalových buniek na ich terč na povrchu bunky

(adhézia molekúl je považovaná za významnú vo vývoji artritídy

a iných autoimúnných ochorení). Tiež sa predpokladá, že

účinok proti bolesti proteolytických enzýmov je spôsobený

štiepením bradykinínu, posla molekúl zapojených v signalizácii

bolesti.

Z popisu o celiakii je zrejmé, že chýbajú bielkoviny štiepiace

enzýmy a následkom poškodenia  vstrebávania chýbajú dôležité

vitamíny a minerálie.  Serapeptáza je veľmi vhodná na zmierne-

nie celého procesu, ale treba pridať prírodné vitamíny 

a minerálie a to v dostatočnej dávke. Ako najvhodnejšie považu-

jeme prípravok SONA + Omega 3-6-9 (Balík zdravia od firmy

Enerex). Tieto obsahujú vedecky zdôvodnené množstvá prírod-

ných vitamínov a organických minerálií.

Objednávky a konzultácie: T: 0948 252 604, e-mail: enerexsk@gmail.com
Podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke

www.enerex.sk

UPOZORNENIE: Na zabezpečenie originality pôvodu a kvality našich výrobkov je odteraz každý ENEREX

výrobok označený špeciálnou holografickou ochrannou známkou.  Za výrobky, ktoré touto známkou nie sú

označené ani my ENEREX Slovakia, .s.r.o. ako výhradný dovozca a ani kanadský výrobca neručí. Preto

odporúčame kupovať ENEREX výrobky výhradne s touto ochrannou známkou. 
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Pomôcky pre inkontinentných sú hradené zdravotnými poisťov-

ňami na základe zdravotného poistenia. Systém a spôsob pred-

pisovania je stanovený Opatrením Ministerstva zdravotníctva

Slovenskej republiky (aktuálne úplné znenie nájdete aj na

www.inkontinencia.sk). Pomôcky predpisujú odborní lekári

odborov urológia, neurológia, gynekológia, geriatria, chirurgia

a onkológia a na ich odporúčanie aj praktickí lekári pre dospe-

lých a praktickí lekári pre deti a dorast. V tomto článku sa bude-

me zaoberať tzv. „savými pomôckami“, ktorých úlohou je

ochrániť inkontinentného občana pred neželaným únikom

moču. K dispozícii máme nasledovné druhy: vložky, vkladacie

plienky (k nim sa používajú fixačné nohavičky), plienkové noha-

vičky a podložky. Zdravotné poisťovne uhrádzajú tieto pomôc-

ky pre deti (od troch rokov veku) a dospelých formou mesač-

ných finančných limitov. Znamená to, že pacient – klient

zdravotnej poisťovne – nemá obmedzený počet kusov

pomôcok ako tomu bolo v minulosti. Existujú 3 stupne inkonti-

nencie, výška finančného limitu – úhrady zdravotnej poisťovne

je nasledovná:

I. stupeň: (občasný únik moču) – poisťovne nehradia

II. stupeň: (častý únik moču) – finančný limit 15,74 EUR /

mesiac

Poskytované môžu byť: vložky, vkladacie plienky a fixačné

nohavičky v úhrnnej sume 15,74 EUR mesačne

III. stupeň: (trvalý únik moču, príp. aj stolice) – finančný limit

55,32 EUR / mesiac

Poskytované môžu byť: vložky (maximálne 60 kusov),

vkladacie plienky, plienkové nohavičky, fixačné noha-

vičky a podložky pod chorých (maximálne 60 kusov)

v úhrnnej sume 55,32 EUR mesačne

Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je teda možné kombi-

novať až do výšky príslušného finančného limitu, na každý druh

pomôcky musí byť vypísaný samostatný poukaz. Dôležité je

vedieť, že celkový počet kusov predpisovaných pomôcok nie

je obmedzený (limitovaný je iba počet vložiek a podložiek pri

III.stupni) – jediným kritériom je neprekročenie výšky

stanoveného finančného limitu pre príslušný stupeň

inkontinencie. 

Čo sa „odohráva“ v plienke? Ako zistíte jej kvalitu?

Úvodom tejto časti si dovolíme konštatovanie, že dnes si už

našťastie nikto nedovolí ani na Slovensku predávať druhotriedne

výrobky ako tomu bolo v minulosti. Každý výrobca má totiž

svoje laboratórium, kde okrem sústavnej kontroly svojej produk-

cie sleduje aj konkurenčné značky. Napriek tomu existujú rozdie-

ly v kvalite, vyplývajúce z rozdielnej technológie výroby. Musí sa

predsa prejaviť skutočnosť, keď jeden výrobca vyrába na naj-

modernejších strojoch a iný na zastaralejších 10-ročných maši-

nách.

Základnou funkciou každej plienky je bezpečne zachytiť moč,

rozptýliť ho do celej plochy plienky, spracovať na netekutý gél 

a pohltiť pritom neželané pachy. Zároveň signalizovať, koľko

ešte bude plienka fungovať, kedy ju treba vymeniť. Tieto činnos-

ti zabezpečujú základné výrobné suroviny – buničina, superab-

sorbent, netkaná textília a tekutinu neprepúšťajúca fólia s indiká-

torom vlhkosti. Nepokladáme za nevyhnutné podrobne sa

zaoberať funkciami jednotlivých komponentov, ich charakteristi-

kou a možnými kvalitatívnymi rozdielmi u jednotlivých výrobcov.

Pre užívateľa sú dôležitejšie iné skutočnosti – aby mu pomôcka

poskytla istotu pred pretečením a súčasne primeraný komfort.

Pod užívateľským komfortom rozumieme opakované spracová-

vanie tekutiny na gél, pohlcovanie pachov „Odour system“,

neustále suchý povrch plienky „Top dry“ a indikátor vlhkosti (naj-

novšie aj so stupnicou). Aktuálnou novinkou u niektorých výrob-

cov je priedušná spodná fólia „Air“ (dovoľuje pokožke dýchať)

a zapínanie na suchý zips s naťahovacími lepítkami.

Ekológia a kvalita

V roku 2011 sa aj na Slovensku objavili plienky pre dospelých 

s ekologickým certifikátom. Na celom svete existuje zatiaľ iba

jediný výrobca plienok pre dospelých, ktorý má takéto ocenenie

a môže svoje výrobky označovať eko-známkou SWAN. Na

získanie certifikátu je potrebné splniť množstvo náročných a prís-

nych kritérií (výber surovín, materiálové zloženie výrobkov, tech-

Predpisovanie Kvalita Správny výber Dostatok kusov

POMÔCKY  PRI  INKONTINENCII
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nológia výroby, možnosti likvidácie použitých výrobkov atď.) 

a celý proces trvá približne 5 rokov. Nechceme nikomu vnuco-

vať ekologické cítenie, ale je potrebné poukázať na podmienky

jeho získania. Kvalita a funkčnosť plienok s certifikátom

musí byť minimálne taká dobrá alebo lepšia ako pri

plienkach bez certifikátu.

Správny výber pomôcky

Musíme si uvedomiť, že čím je plienka väčšia, tým je aj drahšia.

To isté platí aj v prípade jej sacej schopnosti, plienka s kapacitou

2500 ml musí byť drahšia ako tá s kapacitou 1500 ml. Preto je

dôležité zvážiť výber z jednotlivých druhov pomôcok, veľkosť 

a saciu schopnosť konkrétnej pomôcky, pretože vyššia cena

znamená menej kusov do limitu. V prípade nesprávne zvo-

leného výberu z najdrahších druhov a veľkostí pomôcok prichá-

dza „nevyhnutnosť“ dokupovania ďalších kusov, čomu sa nete-

šia peňaženky najmä starších užívateľov. Pri výbere je dobré

zohľadniť aj priedušnosť spodnej fólie plienky, čo obmedzuje

riziko zaparenej pokožky. Zároveň je potrebné sledovať, či

využívame celú saciu kapacitu plienky. Na to slúži tzv. indikátor

vlhkosti na spodnej fólii, ktorý nám zmenou farby signalizuje nut-

nosť jej výmeny. Realita je totiž taká, že mnohí užívatelia pomô-

cok pre inkontinentných ani netušia, akú saciu schopnosť má ich

plienka. Je to škoda, pretože keď vyčerpajú iba polovicu jej úžit-

kovej hodnoty, „druhú polovicu plienky v podstate vyhadzujú

nepoužitú“. Údaje o sacej schopnosti pomôcok pre inkontinent-

ných sa dajú zistiť z propagačných materiálov resp. z interneto-

vých stránok jednotlivých výrobcov/dovozcov, nájdete ich aj na

www.inkontinencia.sk. Zdravotným poisťovniam je v podstate

jedno, akú pomôcku si užívateľ nechá predpísať, zaplatia do

výšky finančného limitu pre príslušný stupeň inkontinencie.

Zabezpečenie dostatočného počtu kusov pomôcok

Všeobecne platí, že z hygienického hľadiska by mal mať inkonti-

nentný občan k dispozícii 3 kusy plienok denne, čo je cca 

90 kusov na mesiac. Problémy s nedostatočným množstvom

preto nastávajú u drahších pomôcok, teda pri plienkových noha-

vičkách pre dospelých väčších veľkostí a navliekacích plienko-

vých nohavičkách. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na

nezanedbateľné cenové rozdiely medzi jednotlivými výrobcami

plienok. Sú výsledkom rozdielnej cenovej a marketingovej politi-

ky výrobcov/dovozcov, teda vo výške nákladov na propagáciu,

prezentáciu a „známosť svojej“ značky. Môžu tvoriť aj 30 %

ceny výrobku. Výsledkom je nie vždy vyrovnaný vzťah ceny 

a úžitkovej hodnoty, rozdiel aj niekoľkých desiatok centov na

každom kuse porovnateľnej plienky. Znamená to, že napr. v prí-

pade plienkových nohavičiek veľkosti Large so sacou schopnos-

ťou cca 2500 ml sa do výšky limitu 55,32 EUR „zmestí“ 67 ks

(nepriedušných) jednej značky, ale aj 83 ks (priedušných !!!) od

iného výrobcu. Ešte väčší rozdiel je v prípade plienkových noha-

vičiek veľkosti Medium so sacou schopnosťou cca 2200 ml, kde

sa do výšky limitu „zmestí“ 71 ks (nepriedušných) jednej značky,

ale aj 95 ks (priedušných !!!)  od iného výrobcu. Výsledkom sil-

nej marketingovej politiky teda nemusí byť iba známosť značky

a jej výrobkov, ale aj nižší počet kusov porovnateľných plienok

oproti inému výrobcovi. Pre užívateľa to vytvára možnosť získať

každý mesiac na poukaz aj o 30 % viac kusov pomôcok.

Na stránke www.inkontinencia.sk nájdete ešte viac

dôležitých informácií

Obsahom tejto osvetovej stránky sú rôzne užitočné informácie

pre laickú i odbornú verejnosť. Okrem všeobecných informácií 

o inkontinencii (prečo vzniká, ako vzniká, možnosti jej riešenia 

a pod.) tam nájdete aj praktické rady pre inkontinentných a je

tam vytvorený priestor aj na korešpondenciu s odborníkmi, ktorí

poradia s riešením konkrétneho problému.

Súčasťou tejto nekomerčnej stránky sú aj informácie o množ-

stvách plienok, ktoré sa jednotlivým výrobcom/dovozcom

„zmestia“ do hodnoty finančného limitu pre príslušný stupeň

inkontinencie. V časti „Počty kusov“ sú vo forme tabuliek (podľa

jednotlivých druhov pomôcok) spracované údaje piatich najzná-

mejších firiem. Každý druh pomôcky je rozdelený podľa úrovne

sacej schopnosti, plienkové nohavičky samozrejme aj podľa jed-

notlivých veľkostí. Čísla v tabuľkách znamenajú počet kusov,

ktoré príslušná značka „ponúka“ v rámci stanoveného finančné-

ho limitu. Ak na ľubovoľnom čísle podržíte kurzor, objavia sa

Vám nasledovné údaje: názov pomôcky, jej sacia schopnosť,

kód na predpisovanie a predajná cena v lekárni/výdajni. Tieto

údaje slúžia pre širokú verejnosť – od predpisujúcich lekárov

cez pracovníkov lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok až

po konečných užívateľov. Títo majú zároveň možnosť kontroly či

im lekár predpísal resp. lekáreň/výdajňa vydala taký počet

kusov aký zodpovedá výške finančného limitu. Zároveň si môžu

v rovnakom riadku, akom sa nachádza „ich“ plienka nájsť lac-

nejšiu alternatívu porovnateľnej sacej schopnosti od iného

výrobcu a mať tak väčší počet kusov.

Vaša redakcia

* an siaty prispieva k posilneniu svalov panvového dna, 
k pohodliu po as menopauzy a zlepšuje jej symptómy.

Pred použitím výživového doplnku si pozorne 
pre ítajte informácie uvedené na obale.
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NEHORMONÁLNY PRÍPRAVOK

POSILNENIE SVALOV PANVOVÉHO DNA*

ICH OSLABENIE SPÔSOBUJE NEDOBROVO NÝ ÚNIK MO U
KEGELOVE CVIKY SLÚŽIA NA POSILNENIE SVALOV PANVOVÉHO DNA
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BIOTERAPIOU  PROTI  RAKOVINE

Meno profesora Dr.Thomasa Dávida je široko známe po celom svete, lebo so svojim starost-
livo vypracovaným liečebným CoD protokolom ( špeciálny čaj CoD & Cielený Výživový
Systém ) významne prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu, ba aj k vyliečeniu pacientov 
s nádorovým ochorením. Okrem toho si pred rokmi založil Informačné centrum pre rakovinu,
ktoré má za úlohu poskytnúť relevantné informácie o vedecky dôkladne podložených mož-
nostiach biologickej holistickej liečby rakoviny. 

CoD čaj je 100% prírodný rastlinný extrakt pochádzajúci 
z Južnej Ameriky, ktorý zahŕňa viacero zložiek, ako je napríklad
„mačací pazúr“ ( Uncaria tomentosa ). Je to exotická bylinka 
z Peru, ktorá bola medzi prvými povolená na posilnenie imuni-
ty. Ďalším známym komponentom je Lapacho ( Tabebuia avel-
lanedae ), podľa domorodých indiánov nazývaný aj ako „strom
života“ alebo „strom bohov“. Za posledné desaťročia vedci,
výskumníci, výskumné ústavy, lekári, prírodní liečitelia dokazo-
vali rôzne účinky tejto čajovej zmesi CoD a súvisiaceho
Cieleného výživového systému a CoD protokolu na látkovú
výmenu buniek, na acidobázickú rovnováhu, na vnútorné pro-
stredie organizmu, na zabezpečenie životnej sily, na imunitný
systém, na funkčné poruchy orgánov, na poruchy rovnováhy
tela, ducha  a duše, pre ľudí s nadmerným duševným, teles-
ným, duchovným, chemickým a biologickým zaťažením.

Hlavnými piliermi tejto metódy je pozitívna zmena životosprávy
a stravovania spolu s vitalizujúcou čajovou kúrou, ktorá zbaví
organizmus jedov. Skúsenosti s uplatňovaním tejto metódy uká-
zali zastavenie nekontrolovateľného rastu buniek, ako i vzniku
metastáz. V niekoľkých prípadoch sa dokonca zaznamenalo
celkové zmiznutie nádorov, zároveň sa zlepšila kvalita pacien-
tovho života. Výsledkom 25-ročného usilovného vedeckého
výskumu profesora Dr. Thomasa Dávida je vytvorenie liečebné-
ho systému, ktorý účinne pomáha, komplementuje konvenčnú
onkologickú liečbu rakoviny, masívne posilňuje efekt chemote-
rapie a rádioterapie, zreteľne redukuje ich všeobecne známe 
a obávané nežiaduce účinky. Nevoľnosť, celková slabosť, víru-

sové, bakteriálne alebo plesňové infekcie sa pri tom nevyskytu-
jú vôbec alebo len v miernej forme. Dôležitou charakteristikou
CoD čaju je to, že zabraňuje vzniku rezistencie nádorových
buniek voči chemoterapii. Na svojich povrchových membrá-
nach sú nádorové bunky schopné seba maskovať pomocou
špeciálnych molekúl. Tieto bielkovinné štruktúry sa chovajú
ako pumpy a  za účasti vápnikových iónov sú schopné vypudiť
z vnútra nádorovej bunky cytotoxické lieky. Stávajú sa tým
postupne odolnými voči podanej onkologickej liečbe. Bolo
experimentálne dokázané, že prírodné látky v čajovej zmesi
CoD účinne blokujú tieto bielkovinné pumpy a tým zachovajú
citlivosť nádorových elementov voči onkologickej liečbe.

CoD protokol je tiež výborným prostriedkom pre udržanie
zdravia, na primárnu prevenciu vzniku ochorení, pretože aj 
u zdravých ľudí upevňuje, posilňuje vlastné obranné mecha-
nizmy, má vynikajúci detoxikačný účinok v pečeni, obličkách.
Zlepšuje funkciu tráviaceho traktu, má mohutný protizápalový
efekt, je účinným „vymetačom“ voľných radikálov, chráni
bunky organizmu pred oxidatívnym stresom. Tento blahodar-
ný efekt sa preto už roky využíva aj ako podporná liečba pri
iných neonkologických ochoreniach, ako je napríklad  AIDS,
vírusové hepatitídy ( prednostne typ B ) alebo pri určitých dru-
hoch neurodegeneratívnych ochorení (Alzheimerova alebo
Parkinsonova choroba ).

Ako klinický onkológ si myslím, že nádorová liečba bude účin-
ná vtedy, ak bude pacient aktívne spolupracovať, ak rozhýbe aj

svoje podvedomie, ak je sám motivovaný a presvedčený 
o dôležitosti spolupráce. V každodennej praxi mi moji pacienti
znova a znova dokazujú, že vedia žiť s rakovinou a zdolať sa im
ju podarí  iba vtedy, ak z nich vyžaruje nespútaná energia, moti-
vácia a viera. Vnímanie reality a pocity ovplyvňujú imunitný sys-
tém a reakcie mozgu. Pacient je aktívnou súčasťou liečebného
procesu. Vyliečenie nezáleží dominantne od ošetrujúceho
lekára, ale od pacienta. Vedec skúmajúci rakovinu, ošetrujúci
onkológ len ukazujú rôzne cesty, ktoré vedú zo slepej uličky 
a tak sa stávajú súčasťou liečebného procesu. Základným

predpokladom úspešnej, cielenej dlhodobej liečby chronic-
kých, degeneratívnych ochorení je holistický (celostný) pohľad
na človeka, spoločné rozumné uplatnenie klinických a holistic-
kých liečebných postupov, ktoré budú šité na mieru, zladené 
a synergické. O to sa usiluje aj naše zdravotné stredisko 
v Dunajskej Strede, ktoré je prvým oficiálnym CoD centrom na
území Slovenskej republiky.

MUDr. Tibor Csóka
klinický onkológ

VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 
CoDTM vital plus                CoDTM čaj                CoDTM kapsula

ODBORNÉ LEKÁRSKE PORADENSTVO A KONZULTÁCIA
I. telefonicky 0911 571 415 každý štvrtok od 15.00 do 17.00 hodiny

II. osobná konzultácia (stretnutie) s odborným lekárom

Podrobnejšie informácie poskytne telefonicky na čísle 0917 580 636  -  Mgr. Sylvia Borárosová

LEMOVO, s.r.o.
Ružová 277, 929 01 Dunajská Streda

tel./fax: 00421 31 5506827, mob: 00421 917 580 636, 0905 493 032, e-mail: lemov2@gmail.com, lemovo@cod-sk.eu
www.cod-sk.com
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Najväčším bohatsvom Bardejovských Kúpeľov

sú prírodné liečivé minerálne vody, ktoré 

patria medzi najvýznamnejšie v Európe.

Wellness Spa v Bardejovských Kúpeľoch

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a. s.
086 31 Bardejovské Kúpele

Slovenská republika

Tel: +421/54/477 4346, 477 2717
Fax: +421/54/472 3549

rezervacie@kupele-bj.sk
pk@kupele-bj.sk

www.kupele-bj.sk

Indikačné zameranie
• onkologické choroby

• choroby obehového ústrojenstva

• choroby tráviaceho ústrojenstva

• choroby z poruchy látkovej výmeny

a žliaz s vnútornou sekréciou

• netuberkulózne choroby dýchacích ciest

• choroby pohybového ústrojenstva

• choroby obličiek a močových ciest

• ženské choroby

• choroby z povolania

• nervové ochorenia
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5 dôvodov, prečo si strážiť príjem omega-3
Zdraviu prospešné účinky omega-3 mastných kyselín potvrdilo viac
ako 15 000 štúdií a my vieme prečo. Existuje 5 zásadných dôvodov,
prečo je dobré zaradiť tieto kyseliny do jedálnička pravidelne.

Dôvod 1: Celkové zdravie a imunita
Príjem omega-3 je jeden z najjednoduchších a zároveň najefektívnej-
ších spôsobov, akým je možné zlepšiť svoj zdravotný stav. Tieto látky
sú nevyhnutné pre správny vývoj a činnosť mozgu, posilňujú imunitu,
podporujú centrálnu nervovú sústavu, znižujú riziko infarktu a mozgo-
vej mŕtvice, taktiež znižujú alergické reakcie, výskyt zápalov v tele 
a hlavne hladinu cholesterolu. K tomu všetkému ešte potláčajú únavu
a pozitívne pôsobia aj na naše kosti alebo sú vhodným spoločníkom 
v boji proti rôznym civilizačným ochoreniam. Efektívne pôsobia na
pokožku a naše kĺby. A to rozhodne nie je všetko. Ich jedinou nevýho-
dou je, že si ich telo nedokáže vytvoriť samo a tak je nutné mu omega-
3 dodávať.

Dôvod 2: Pomoc pri chudnutí
Omega-3 mastné kyseliny nám podľa posledných výskumov pomáha-
jú aj ľahšie chudnúť. Ktorá z nás by pomocníka na chudnutie, ktorý
zároveň na naše telo pôsobí pozitívne aj v ďalších ohľadoch, neoceni-
la? Omega-3 zlepšujú citlivosť tela na inzulín a znižujú hladinu telu
škodlivých triglyceridov. Človek, ktorý je dobre senzitívny na inzulín, si
efektívne poradí s cukrom v krvi. Ak je citlivosť narušená, hladina inzu-
línu sa zvyšuje, čo spôsobuje ďalšie ukladanie tuku a jeho tvorbu. 

Dôvod 3: Zdravé bábätko
Omega-3 sú dôležité pri vývoji plodu počas celého obdobia ťarcha-
vosti aj v období dojčenia. „Prestupujú cez placentu a do materského
mlieka, čím ovplyvňujú správny vývoj mozgu, očí, vývoj vnútorných
orgánov plodu, znižujú riziko nízkej pôrodnej hmotnosti, riziko vzniku
atopického ekzému a autoimúnnych ochorení u detí. Významný je aj
fakt, že omega-3 mastné kyseliny u dojčiacich mamičiek potláčajú

prejavy laktačnej psychózy. Znižujú tiež riziko predčasného pôrodu 
a zabezpečujú tak optimálne donosenie plodu – životaschopnosť
novorodencov sa zvyšuje“, hovorí výživová odborníčka MUDr. Alžbeta
Béderová, CSc.

Dôvod 4: Bez stresu a s dobrou pamäťou
Omega-3 sú bezpochyby veľmi dôležité pre ľudský mozog a ich prí-
tomnosť zaisťuje jeho správne fungovanie. Veľká časť mozgu je tvore-
ná tukmi a veľká časť týchto tukov pozostáva práve z omega-3 mast-
ných kyselín. Zjednodušene možno povedať, že všetko, čo zjeme,
ovplyvňuje zloženie mastných kyselín, z ktorých sa náš mozog skladá,
čo zároveň ovplyvňuje aj jeho funkciu. Tieto kyseliny pomáhajú udržia-
vať mentálne schopnosti a okrem toho zlepšujú pamäť. Mnoho štúdií
naznačuje, že príjem omega-3 mastných kyselín tiež prispieva k dob-
rému psychickému zdraviu v priebehu celého života.

Dôvod 5: Silné srdce
Kardiológovia sa zhodujú, že pre zdravé srdce je najdôležitejšie
dodržiavať celkovo zdravý životný štýl a predovšetkým nefajčiť, vyhýbať
sa nadmernému stresu, pravidelne a primerane športovať, dbať na
dostatočný príjem nenasýtených  mastných kyselín (napr. z tučných
rýb) a obmedziť soľ. Dodržiavať všetky odporúčania však nemusí byť
vždy jednoduché.

Srdcu môžete uľaviť aj tým, že mu budete dodávať dostatok omega-3
mastných  kyselín, ktoré ku svojej správnej činnosti nevyhnutne potre-
buje. No bežnou stravou ich väčšina z nás prijíma nedostatok.
Vhodným spôsobom ako doplniť nedostatočný príjem nenasýtených
mastných kyselín je užívanie výživového doplnku. Vysoko kvalitné
omega-3 obsahuje napríklad OmegaMarine Forte+ od spoločnosti
NaturaMed Pharmaceuticals. Vyrába sa z čerstvého nórskeho lososa
a užíva sa vo forme ľahko stráviteľných  kapsúl. Výživový doplnok kúpi-
te na www.naturamed.sk. 



Zavítajte do Thermal Parku Vrbov

Fotokniha deLUXE od Happy Foto

Až premýšľate nad výletom spojenom s príjemným relaxom skúste
navštíviť niektorý zo slovenských termal parkov. Zaujímavým tipom je
Thermal Park Vrbov. Ponúka blahodárnu geotermálnu vodu vyvierajú-
cu z hĺbky až 2000 metrov. Geotermálna voda uvoľňuje svalstvo 
a dodáva organizmu potrebné živiny, čím urýchľuje jeho regeneráciu.
Obsahuje minerály pôsobiace blahodarne na pohybový a dýchací sys-
tém, nervovú sústavu a srdcovo – cievne ústrojenstvo. Teplota vody
dosahuje 59°C. V bazénoch sa udržiava pri hodnotách od 26°C do
38° C. K výdatnej relaxácii návštevníkov prispievajú trysky s prúdmi
tečúcej vody. Ich pôsobenie uvoľňuje a masíruje stuhnuté svalstvo. Až

by niekto potreboval pomoc odborníka, prospieť mu môže thajská
masáž s rôznymi druhmi masáží. Rekreantov budú asi najviac zaujímať
plavecké možnosti. Do začiatku letnej sezóny, ktorá začína 12.6.2015
má stredisko k dispozícii päť bazénov: nerezový s čistou vodou,
súčasťou ktorého sú trysky (32°C), nerezový – „motýľ“ s geotermál-
nou vodou (38 °C), sedací bazén s geotermálnou vodou (38°C), trid-
sať päť metrov dlhý plavecký bazén s geotermálnou vodou a teplotou
26°C a detský bazén vo vnútri budovy s čistou vodou (32°C). Počas
letnej sezóny bude otvorených desať bazénov. Z toho sú štyri detské.
www.termalnekupalisko.com

Sezóna výletov a dovoleniek je v plnom prúde. Nezabudnite si so
sebou domov priniesť pekné fotografie a šup s nimi do fotoknihy
deLUXE. Je medzi fotoknihami skutočným unikátom. Pri jej výrobe je
použitý značkový fotopapier na ktorom sa nezachytávajú odtlačky
prstov. Snímky majú potrebnú ostrosť a kvalitu záberov, čo určite
ocení aj „oko profesionála“. Zobrazenie farieb, kontrast a jas sú na
každom zábere presne také, ako ste na nich zvyknutí pri klasických

fotografiách. Ďalšou výhodou fotokníh deLUXE je celistvý pohľad. Po
otvorení je dvojstrana absolútne plochá, akoby to bola jedna stránka.
Fotografie, ktoré umiestníte cez prostriedok knihy sú vidieť celistvo,
čo nie je prípad klasických fotokníh. Výroba fotoknihy de LUXE je
veľmi jednoduchá. Stačí si stiahnuť program HF Designer a pustiť sa
do príjemnej tvorivej práce. www.happyfoto.sk
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Tajomstvo bylín

z Pienin  
Silu liečivých bylín využívali naši predkovia od nepamäti.
Postupným pozorovaním ich účinkov zistili, že každá
bylinka pôsobí na iné ochorenie, či problém ľudského
tela. Tradičným územím zberu a pestovania liečivých bylín
je oblasť Červeného Kláštora. Táto história je úzko spätá
s rádmi kartuziánov a kamaldulov (členov vetvy benedik-
tínskej rehole). Zachovanými vedomosťami spred 300
rokov, ale aj tradíciami miestnych obyvateľov sa nechali
inšpirovať výrobcovia Tatra Balsamu, prvého slovenského
bylinného likéru.

Medzi najznámejších mníchov z Červeného Kláštora patrí fráter
Cyprián, vlastným menom František Ignác Jaschke. Okrem
toho, že bol známy ako lietajúci Cyprián, vynikal v medicíne,
farmácii a v botanike. Počas svojho života v rozmedzí rokov
1765 – 1771 zostavil herbár, ktorý obsahuje až 283 vylisova-
ných bylín. Všetky pochádzajú z oblasti Pienin a Belianskych
Tatier. Pomocou bylín liečil a ďalej ich spracovával na rôzne

účely. Pripravoval z nich liečivé odvary, tinktúry, nálevy, teda ich
lúhoval (rozpúšťal) a spracovával pomocou rôznych tekutín.

Technológia, ktorú zvolil Cyprián pri spracovaní bylín, sa využí-
va obdobne aj pri výrobe Tatra Balsamu. Aj dnes sa extrakty
bylín  „konzervujú“ v liehu a tvoria najdôležitejšiu zložku likérov.
Práve bylinky dodávajú likérom nezameniteľnú chuť, vôňu 
a predovšetkým identitu likéru, ktorého srdce pochádza 
z Pienin – Červeného Kláštora. 

Jemnosť a harmóniu chuti dosiahne likér zrením v špeciálnych
tankoch počas 2 mesiacov. Každý druh likéru obsahuje 
15 – 20 rôznych druhov bylín zbieraných vo vybraných horských
oblastiach. Ich kombinácia a pomer však ostávajú výrobným
tajomstvom. Sú však namiešané tak, aby zachytili tradičné pod-
tatranské recepty a výsledný likér bol dokonalý. Jedinečným
likérom z radu Tatra Balsam je Špeciál 52. Jeho základom sú
extrakty bylín v kompozícii s medom, limetkou a škoricou. 



Milovníci moderných dizajnov a farebných odleskov ocenia
meteostanicu Hyundai WSC 2180 v niekoľkých farebných
variáciách – perleťovej, bielej, modrej a čiernej. Takže si
môžete vybrať takú, ktorú najvhodnejšie zladíte s inými inte-
riérovými doplnkami. Okrem svojej estetickej funkcie splní
táto meteostanica i vaše meteorologické požiadavky. Jej
veľký LCD displej zobrazuje predpoveď počasia, vonkajšiu
a vnútornú teplotu a vnútornú vlhkosť vzduchu. Informuje 
o vývojových fázach Mesiaca a disponuje funkciou Comfort
index pre zobrazenie optimálneho prostredia. Spáči si obľú-

bia zabudovaný budík s možnosťou opakovaného budenia. Nechýba ani kalendár. Obrovskou výhodou meteostanice sú jej mož-
nosti umiestnenia – môžete ju položiť na stôl alebo zavesiť na stenu.

Domáce meteostanice
V posledných rokoch sa meteorologické stanice stali obľúbe-
ným pomocníkom slovenských domácností. Okrem toho, že
plnia rad užitočných funkcií, svojim dizajnom aj vkusne dotvá-
rajú interiéry. Značka Hyundai sa môže popýšiť vskutku širo-
kým sortimentom meteostaníc. Vo všeobecnosti by sme mohli
meteostanice rozdeliť do dvoch kategórií – dizajnové a profe-
sionálne. Prinášame vám zopár ukážok.

Dizajnová meteostanica Hyundai WS 2005 v elegantnom prevede-
ní je ako stvorená pre tých, ktorí obľubujú čisté línie. K dispozícii je
v dvoch farebných variantoch – strieborno-bielom a strieborno-
sivom. Oceníte ju predovšetkým vďaka jej adaptabilite – môžete ju
pripevniť na stenu alebo ju postaviť na poličku. Okrem svojho
vzhľadu, poteší aj funkčnosťou. Bude vás informovať nielen o vývo-
ji počasia, ale tiež o vnútornej a vonkajšej teplote a vlhkosti vzdu-
chu. Navyše zmeria a uloží hodnoty barometrického tlaku a zobra-
zí tlakovú tendenciu. Znázorní aj fázy Mesiaca. Okrem predpovede
počasia ju môžete používať aj ako hodiny či budík s možnosťou
opakovaného budenia. 

Už na prvý pohľad atraktívna a vlastnosťami nabitá je profesio-
nálna meteostanica Hyundai WS 2077 R WIND, ktorá disponu-
je vetromerom a zrážkomerom na meranie rýchlosti 
a smeru vetra a množstva dažďových zrážok. Model ponúka
okrem štandardných údajov, akými sú dátum, čas, vnútorná 
a vonkajšia teplota, vlhkosť, aj množstvo unikátnych funkcií.
Predpoveď počasia vám zobrazí pomocou farebnej animácie.
Uchováva históriu počasia a históriu dažďových zrážok 
v grafe, a to za posledné dni, týždne a mesiace. Nechýba ani
zobrazenie barometrického tlaku, jeho histórie a vývoja.
Meteostanica teda poteší najmä tých, ktorých zaujíma dlhodo-
bé správanie sa počasia. 

Tieto dva modely zoženiete už od 37 EUR (hej.sk).

K dispozícii je už od 70 EUR (hej.sk).

Na všetky modely sa vzťahuje 40-mesačná záruka. Viac informácií
na: www.hyundai-electronics.cz
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Čistota pol života
Upratovanie. Pre jedného relax, pre druhého utrpenie. Výsledný efekt z krásne čistého domova však
rozhodne stojí za to. Dnes už môžeme upratovaním poveriť moderné robotické spotrebiče a využiť
tento získaný čas na oveľa príjemnejšie aktivity. 

Čo všetko stihnete za 100 minút? To je presne čas, ktorý ušetríte pre seba, ak si na vysávanie zadovážite robotický vysávač
Ecovacs Deebot D66. Jeho predĺžená bočná kefka mu umožňuje efektívne upratovanie aj v rohoch miestnosti. Vďaka svojmu
super slim prevedeniu a výške len 9,6 cm budete mať krásne čisto aj pod nábytkom. Disponuje unikátnou antibakteriálnou funk-
ciou - na jeho povrchu je nanesená vrstva kladne nabitých nanočastíc striebra, ktoré zabraňujú množeniu mikroorganizmov a lik-
vidujú ich. Ecovacs Deebot D66 má k dispozícii štyri upratovacie režimy, ktoré si môžete naprogramovať pomocou LCD displeja.
Jeho cena sa pohybuje od 229,99 EUR (hej.sk).

Následník modelu D66, Ecovacs Deebot D77, je vylepšený o rad funkcií. Predstavuje
robotický a ručný vysávač 2 v 1. Je ideálny na čistenie všetkých typov podláh. Povysáva
drevo, linoleum, dlažbu i koberce (s vlasom do 1 cm). Nová technológia ECOMOTION2
mu umožňuje optimálny pohyb po miestnosti. Aj on vydrží vysávať 100 minút, no zostáva
mu ďalších extra 20 na nájdete svojej nabíjacej stanice. Unikátnosť tejto dokovej stanice
spočíva v jej zabudovanej nádobe na nečistoty, ktorá po každom upratovaní z prístroja
vysaje pozbieranú špinu. Obrovskou výhodou je jej schopnosť premeniť sa na ručný vysá-
vač. Stačí len pripojiť ohybnú hadicu alebo ďalšie nadstavce z príslušenstva, prehodiť si
priložený pás cez rameno a pohodlne začať vysávať. Robot ďalej disponuje LCD displejom,
antibakteriálnou funkciou, senzormi proti pádu zo schodov a  štyrmi upratovacími progra-
mami. Ecovacs Deebot D77 zoženiete od 469,99 EUR (hej.sk).

K upratovaniu neodmysliteľne patrí aj umývanie oblokov. Robotický čis-
tič okien Ecovacs Winbot to rád spraví za vás. Jednoduchým stlače-
ním tlačidla prebehne čistenie v troch fázach: Najprv špeciálna čistiaca
textília z mikrovlákien odstráni tie najväčšie nečistoty. Následne pomo-
cou silikónovej stierky zotrie zvyšné špinky a kvapky. Na záver vyleští
okno jemnou mikrovláknovou textíliou. Dvojkomorový podtlakový systém
zabezpečuje vynikajúce prichytenie o sklo. Winbot je vybavený zálož-
ným akumulátorom a bezpečnostnou „prísavkou“, ktorú využije naprík-
lad aj počas výpadku elektriny. Navyše oceníte aj zvukovú signalizáciu,
keď vám Winbot zahlási, že už má doupratované. Ďalšou výhodou je jed-
noduché ovládanie a možnosť obsluhovania zariadenia pomocou prilo-
ženého diaľkového ovládača. Prístroj je možné použiť len na umývanie
kolmých sklenených plôch ohraničených rámom s minimálnou veľkos-
ťou 60x45 cm (VxŠ). Jeho cena sa pohybuje od 299,99 EUR (hej.sk).

V dnešnej dobe nie ste obmedzená výberom v obchodoch a ani svo-
jou fantáziou. Vytvoriť v byte či dome akúkoľvek požadovanú arómu
dnes už nie je problém, či už na to použijete časované rozprašovače,
osviežovače, vonné tyčinky a sviečky alebo jemnejšie spôsoby – suše-
né či čerstvé kvety a ovocie, mydlá, alebo bylinky. Jedinou zásadou
pri hre s vôňami je opatrne kombinovať jednotlivé arómy, pretože
voňavú atmosféru si môžete vychutnať len vtedy, keď sa vône nebudú
vzájomne biť. Aj tu platí, že v jednoduchosti je krása. S obľúbeným
osviežovačom je ideálne zladiť i vôňu čistiacich prostriedkov, ktoré
používate. Osviežovače sú najideálnejšími voňavými pomocníkmi na
sparné letné dni. Klasické, no stále obľúbené sú vône citrusov, vod-
ných kvetov, práve vypranej bielizne či morského vánku. Ich obľúbe-
nosť má aj pragmatické opodstatnenie, a to nielen ich schopnosťou
osviežiť vzduch, ale aj schopnosťou vytvoriť dobrú náladu a zvýšiť
koncentráciu a výkon pri práci.
Bylinky, kvety a ovocie sú vhodné najmä na jar a jeseň. Okrem toho, že
príjemne a jemne voňajú, sprevádza ich aj estetický efekt. Napríklad
čerstvé prekrojené ovocie oživí nie len vzduch, ale aj kuchynský stôl –
samozrejme len dovtedy, kým sa okolo nezačnú naháňať drobné ovoc-
né mušky. Trvalejšie ako ovocie sú určite kvety – sušené i čerstvé. Pri

tejto voňavej dekorácii máte naozaj na výber možnosti od výmyslu
sveta. Pri živej alternatíve odporúčame prihliadať na charakter rastliny
a podmienky, v ktorých sa jej darí, aby ste namiesto rozvoniavajúcej
rastliny na okne nemali o týždeň už len vyschnutý koreň. 
Pre kuchyňu sú ako stvorené vône, ktoré sa šíria z čerstvých byliniek.
Keď si privoniate k čerstvej šalvii, bazalke či mäte, vaša myseľ si doko-
nale oddýchne v predstave voňavej babičkinej záhrady. V zimnom
období sú výborné silice a vonné sviečky. Sú prenikavejšie ako bežné
osviežovače, ale majú v období nádchy a plných nosov schopnosti,
ktoré sú nenahraditeľné – zvlhčujú prehriaty vzduch a (pokiaľ si vybe-
riete napríklad mätovú či pepermitovú silicu), pôsobia blahodarne na
dýchacie cesty. Príjemnú zimnú atmosféru vám doplní vonná sviečka
alebo lampa. Po namáhavom, zasneženom dni vám myseľ i telo zaru-
čene zrelaxuje vôňa santalového a cédrového dreva, či sušených
pomarančov a škorice. 
Dávkovanie zvážte najmä pri používaní vonných sviečok a silíc. Ich kaž-
dodenné používanie vám môže danú vôňu poriadne znechutiť a navy-
še spôsobovať bolesť hlavy. Silice zjemníte napríklad tým, že ich
nakvapkáte do nádobky s vodou, ktorú postavíte na vyhrievacie teleso
v izbe. Želáme vám veľa voňavých nápadov.

ROČNÉ OBDOBIA MAJÚ SVOJE TYPICKÉ FARBY I VÔNE A MAJÚ VPLYV AJ NA NÁS A NAŠE NÁLADY. MÁME
CHUŤ NA INÚ VOŇAVKU, INÉ JEDLÁ, INÉ KONÍČKY, INÝ OSVIEŽOVAČ V BYTE ČI AUTE. VIETE VŠAK, ŽE
SPRÁVNY VÝBER  VÔNE DOKÁŽE NABUDIŤ, VYTVORIŤ DOBRÚ NÁLADU, VYPROVOKOVAŤ POTREBNÚ
ATMOSFÉRU ALEBO DOKONCA SKONCENTROVAŤ MYSEĽ?

VOŇAVÝ DOMOV



Viac ako polovica Slovákov perie 

na nízkych teplotách aspoň raz za dva týždne

Kým v 80. rokoch prali ženy bielizeň bežne pri teplote 60°C až 90 °C 

a pred samotným zapnutím práčky bielizeň ešte aj predpierali, dnes je

takýto postup skôr vzácnosťou než bežnou praxou. Pri praní bielizne volí-

me nižšie teploty, uvedomujúc si výhody ako je napríklad šetrenie oble-

čenia a energie. Potvrdzuje to posledný prieskum odborníka na studené

pranie – spoločnosti Henkel.

Ako perú Slováci dnes?

Podľa prieskumu spoločnosti Henkel perú dnes Slováci najčastejšie
na 40°C. Muži používajú túto teplotu častejšie ako ženy, na druhej
strane zase ženy viac perú aj pri teplote 60°C. Vo všeobecnosti tak-
tiež platí, že takmer polovica Slovákov perie na nižších teplotách
aspoň raz za dva týždne. 

Našinci kladú pri praní najväčší dôraz na kvalitu prášku, ktorá je dôle-
žitá až pre 75% opýtaných. V tesnom závese sa drží správne zvolený
prací program a spotreba vody a energie.

Je studené pranie skutočne účinné? Odpoveď na túto a mnohé
ďalšie spotrebiteľské otázky prinášajú odborníci spoločnosti
Henkel.

Návod je dôležitý
Pri výbere pracieho programu vždy platí, že je dôležité preštudovať 
si štítky na oblečení a prací program prispôsobiť jeho potrebám.
Avšak so správne zvoleným prostriedkom na studené pranie, ako je
napríklad Persil Expert ColdZyme, pustia mastné škvrny rovnako ako
pri vyšších teplotách. Prací prostriedok Persil Expert ColdZyme 
s nemeckou technológiou obsahuje špeciálne, za studena  aktívne
enzýmy (tzv. bioaktivátory), vďaka ktorým začína pracovať na odstráne-

ní škvŕn ihneď po naplnení práčky vodou, ktorá je ešte studená.  Je
tiež dôležité riadiť sa odporúčaným dávkovaním výrobcu.

Ako na bavlnu a bielizeň svetlých farieb
Častou obavou pri používaní pracích programov s nízkou teplotou je
zašednutie spodnej bielizne a bavlny. V oboch prípadoch sa ale niet
čoho obávať.  Ak používate vhodný prací prostriedok na bielu bielizeň
a dávkujete podľa návodu výrobcu, zašednutie oblečenia nehrozí.
Rovnaký postup platí aj v prípade bavlny, ktorú pri dodržiavaní návodu
môžete bez problémov prať už  pri  20°C. 

Pre citlivú pokožku
Pre ľudí s citlivou pokožkou, rovnako ako pre detskú bielizeň, je urče-
ný Persil Expert Sensitive ColdZyme. Jeho dermatologické kvality sú
podložené i certifikátom inštitútu ECARF. Je k dispozícii ako prášok aj
ako gél. 

Odstránia sa praním na nízkych teplotách baktérie alebo roztoče?
V každej domácnosti sa štandardne vyskytuje isté množstvo vírusov 
a baktérií. Preto sa prania pri nižších teplotách nemusíte z tohto hľa-
diska vôbec obávať. V prípade roztočov, alebo po chorobe (napríklad
infekčného charakteru) už ale odporúčame prať pri 60°C. 

Netreba zabúdať, že Persil Expert ColdZyme je možné používať aj pri
vyšších teplotách než je 20°C. S ohľadom na jeho účinnosť pri níz-
kych teplotách je ale takýto postup zbytočný a z hľadiska šetrenia
energií a materiálov neefektívny.

Aké sú teda výhody studeného prania? 

- šetrí energiu - približne 90% spotrebovanej energie pri praní je využi-
té k ohrevu vody

- je šetrnejšie k textilným vláknam - nedochádza k takému opotrebova-
niu oblečenia

- je šetrnejšie k farbám oblečenia - nedochádza k blednutiu farieb

Nový Silan Soft & Oils
Unikátna starostlivosť o vašu bielizeň

Oblečenie je dôležitou súčasťou osobnosti každého z nás. Je
prirodzené, že sa oň chceme starať rovnako, ako sa staráme 
o našu pokožku, telo alebo vlasy. Značka Silan spoločnosti
Henkel sa inšpirovala najnovšími trendmi z oblasti kozmetiky 
a prichádza s novým radom aviváží Silan Soft & Oils s obsahom
vybraných vonných olejov. Nová inovatívna receptúra sa rýchlo
vstrebáva, dokonale uhladzuje textilné vlákna, čím sa jemne
stará o vašu bielizeň pri každom praní. Plné a originálne vône
dodávajú odevom dlhotrvajúcu sviežosť. Prémiový rad Silan Soft
& Oils je k dispozícii v troch podmanivých vôňach – zlatej,
modrej a fialovej. Rozmaznajte seba i svoje oblečenie vďaka
novému Silanu Soft & Oils s ošetrujúcimi olejmi.

Olejové krémy, masky, vlasové kúry, dokonca aj farby na vlasy – oše-
trujúce oleje sú v kozmetike známou zložkou. Oleje pleť chránia pred
vysušením, starajú sa o pokožku a zanechávajú ju krásne hebkú 
a vláčnu. Vlasové masky s obsahom esenciálnych olejov zase vlasy
dokonale uhladzujú. Teraz si všetky tieto prednosti ošetrujúcich olejov
môžete užiť aj v starostlivosti o vašu bielizeň. Inovatívne zloženie nové-
ho radu Silan Soft & Oils s luxusnými vonnými olejmi chráni každé
vlákno vašej bielizne a prináša úžasnú jemnosť a dlhotrvajúcu sviežosť
po každom praní. Tieto vysoko kvalitné ingrediencie boli použité exklu-
zívne pre nový rad aviváží od firmy Henkel.

Tri podmanivé vône Silan Soft & Oils zanechajú bielizeň  zvodne voňa-
vú a dokonale jemnú. Priehľadný obal aviváže v spojení s moderným

dizajnom fľaše priťahuje pozornosť na prvý pohľad. Kto by odolal?

Silan Soft & Oils je k dispozícii v troch voňavých variantoch, v dvoch
veľkostiach - v 750ml a 1,5l prevedení za doporučenú maloobchodnú
cenu 2,69 EUR (750ml) a 4,99 EUR (1,5l).

Silan Soft & Oils Gold (zlatá)
Jeho parfém vás očarí jemne šteklivou, ale výraznou vôňou najvybera-
nejších citrusových plodov, ktorú dopĺňajú kontrastné tóny jablka 
a hrušky. Plná vôňa snúbiaca melodickosť ušľachtilých kvetín sa ply-
nulo spája so zmyselnými podtónmi drevín, vzácneho pižma a pohla-
dením upokojujúcej vanilky. Nechajte seba i svoje oblečenie rozmaz-
návať vďaka novému Silanu Soft & Oils s ošetrujúcimi olejmi. 

Silan Soft & Oils Blue (modrá)
Vôňa modrej varianty prekvapí vaše zmysly nespútanou sviežosťou
vzácnych druhov ovocia miešajúcich sa s jemnými podtónmi šťavnatej
broskyne, anjelských bielych kvetov a elegantnej ruže. Originalitu tejto
vône rozohráva plné, zmyselné až trúfalé intermezzo dreva, pižma 
a tajomných tónov.

Silan Soft & Oils Purple (fialová)
Svieža neposedná kombinácia ovocných a citrusových tónov, ktoré
pretkáva nežná púdrová vôňa bielych kvetov, zamatovej fialky a iskrivej
sladkej broskyne. Podmanivá vôňa zaoblená zmyselnými tónmi drevín,
ťažkými korenistými tónmi živlov a púdrovými podtónmi pižma.



Najkrajšie knihy   pre vašu rodinu
Varíš, varím, varíme...      Cesta ku zdraviu 

Varíme s láskou
145 x 205 mm, 
264 strán, 11,90 EUR

Tradičná slovenská kuchyňa
VEĽKÁ RODINNÁ KUCHÁRKA
165 x 240 mm, 304 strán, 14,95 EUR
HRNČEKOVÁ KUCHÁRKA 
165 x 240 mm, 264 strán, 13,99 EUR

Babičkine recepty
BABIČKINE JEDLÁ Z MÄSA
165 x 240 mm, 240 strán, 11,99 EUR
BABIČKINE MÚČNIKY A INÉ DOBROTY
165 x 240 mm, 400 strán, 14,99 EUR

Babičkine recepty
SÁM SEBE LEKÁROM
145 x 205 mm, 192 strán, 7,90 EUR
SKONCUJTE S CUKROVKOU
145 x 205 mm, 256 strán, 10,90 EUR

Babičkine recepty
LIEČENIE DOTYKOM  
165 x 240 mm, 152 strán, 7,90 EUR
LIEČENIE ŠŤAVAMI 
165 x 240 mm, 120 strán, 7,90 EUR

Babičkine recepty
SUPERIMUNITA
165 x 240 mm, 272 strán, 13,90 EUR
SUPERPOTRAVINY  
165 x 240mm, 248 strán,  11,90 EUR

Babičkine recepty
DETOXIKÁCIA TELA 
145 x 205 mm, 168 strán,  7,90 EUR
LIEČIVÁ SILA ANTIOXIDANTOV 
145 x 205 mm, 152 strán, 7,90 EUR

Vydavateľstvo Príroda, s. r. o., Koceľova 17, 821 08 Bratislava 2, tel. 02/207 19 633, e-mail: obchod@priroda.sk Knihy kúpite na www.priroda.sk so zľavou 20 % alebo v každom dobrom kníhkupectve.

Bleskovky v kuchyni - všetky jedlá do 30 minút ! 
VEČERE - MÚČNIKY - NÁTIERKY, ŠALÁTY A INÉ CHUŤOVKY
165 x 240 mm, 200 – 240 strán, 10,90 EUR



Smoothie je chladený, osviežujúci krémový nápoj z čerstvého ovocia, ktorý má nízku
kalorickú hodnotu a je veľmi vhodný aj na letnú záhradnú párty. Vhodný je na zdravé
raňajky alebo ako rýchla desiata. Jeho príprava je rýchla a jednoduchá.

POTREBUJEME
hrnček čerstvých alebo mrazených jahôd
hrnček bieleho jogurtu
2 lyžičky hnedého cukru
2 lyžičky vanilkového extraktu
5 kociek ľadu a lístky mäty
šťava z polovice citróna

PRÍPRAVA
Ľad rozdrťte na menšie kúsky a nasypte do mixéru, ktorý môže mixovať aj ľad. Pridajte všetky ostatné ingrediencie a mixujte,
pokiaľ nebude koktejl jemný.
Smoothie by malo byť husté, ak sa vám jeho konzistencia nezdá, pridajte pár jahôd, ktoré koktejl zahustia. Servírujte do čírych
pohárov. Dozdobit môžete kúskami jahôd a lístkami mäty. Pije sa väčšinou slamkou.

TIP -  dajte priestor svojej kreativite! Jahody môžete kombinovať napríklad s banánmi alebo s lesným ovocím.

JAHODOVÉ SMOOTHIE
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Vlašský orech

Zo strednej Ázie sa vlašské orechy dostávali postupne do
Stredozemia. Okolo roku 280 priniesli Rimania orechy spolu s vini-
čom cez Alpy. Pestoval sa po stáročia v záhradách kláštorov. Orech
rastie dobre v suchom a teplejšom podnebnom pásme. Jeho plodmi
sú jadrá s hrubou, zelenou, vlásočnicovou vonkajšou šupkou a zvrá-
skavenou vnútornou šupkou, ktorá obsahuje jedlé jadro s vysokým
obsahom tukov. Toto tvarované, bielo-žlté jadro má horko-sladkú chuť
a zlato-hnedú pokožku. Až do úplného vyzretia sú orechy obalené von-
kajšou pokožkou. Čerstvé orechy sú určené na rýchlu spotrebu.
Tenká pokožka jadra, ktorá obopína skutočný vlašský orech, je ešte
horká a musí sa pred konzumáciou ošúpať. Orech sa môže dožiť až
200 rokov.

Orechy sú vysoko účinným palivom pre ľudské telo, pretože sú priro-
dzene výživné a prenášajú energiu slnka. Z dvoch mastných kyselín,
ktoré sa nachádzajú v orechoch, vynikajú najmä: 

Kyselina linolová – esenciálna mastná kyselina, bez ktorej telo
nemôže existovať, najmä v detstve. Znižuje hladinu cholesterolu 
a stará sa o vytváranie nervového tkaniva a potrebného množstva pro-
tilátok. Kyselina linolénová – mastná kyselina série omega-3, ktorá
sa nachádza aj v rybách. Znižuje hladinu cholesterolu a triglyceridov 
v krvi, zabraňuje vzniku zrazenín v cievach a brzdí zápalové procesy.
Sú zdrojom vlákniny, proteínov, minerálov, vitamínov (E, B1, B2, B3,
B6), medi, fosforu, draslika, zinku, železa, magnézia a kyseliny listo-
vej. Je dokázané, že riziko infarktu u ľudí, ktorí jedia vlašské orechy
aspoň raz za týždeň, je výrazne nižšie ako u ľudí, ktorí orechy nejedá-
vajú. Tí, ktorí jedia orechy ešte častejšie, mali ešte lepšie výsledky. 

Konzumácia vlašských orechov sa odporúča pri poruchách nervovej
sústavy, pretože sú bohaté na esenciálne mastné kyseliny, ktoré sa

priamo zúčastňujú na metabolizme v neurónoch. Zlepšujú duševnú
výkonnosť a navracajú silu a rovnováhu nervovej sústave, preto by
nemali chýbať v strave študentov a duševne pracujúcich. Tí, ktorí trpia
podráždenosťou, depresiou, stresom alebo nervovým vyčerpaním, by
mali zjesť hrsť orechov denne, najlepšie na raňajky. Aj pre cukrovká-
rov majú svoj význam kvôli nízkemu obsahu uhľohydrátov a vysokej
nutričnej hodnote. Významne pomáhajú pri liečbe neplodnosti. Je
tajomstvom, že ruskí kozmonauti si do vesmíru brali pastu z vlašských
orechov. Vlašský orech má veľké antioxidačné účinky, omladzuje,
povzbudzuje imunitu a vitalitu, dodáva energiu:

• Zmiešajte 0,5 kg mletých vlašských orechov, 300 g medu a šťavy 
z aloe vera
• Odložte na chladné a suché miesto v uzatvorenej sklenenej nádobe
• Užívajte 3x denne kávovú lyžičku pred jedlom

Odvar z vlašských orechov proti kašľu
Potrebujete: škrupiny z 12 orechov, 1/2 litra vody 
Škrupiny dobre poumývajte, dajte do nádoby, zalejte 1/2 litrom teplej
vody. Nechajte 4 hodiny odstáť. Po uplynutí ich ešte 1/2 hodiny
povarte. Odparujúcu sa vodu dolievajte tak, aby po scedení ostalo
1/2 litra nápoja. Môžete ho i osladiť. Pite ho 2 až 3 krát denne po 
2 dcl. Tento odvar odstráni hlieny z priedušiek.

Prírodná dezinfekcia 
Listy orecha majú antiseptické vlastnosti. Skúsení záhradkári ich
nepridávajú do kompostov, pretože v ňom sťažujú úlohu mikroorganiz-
mov. Dôležitá je protizápalová schopnosť listov, ktoré obsahujú silice,
triesloviny, flavonoidy, juglon - chemicky podobný vitamínu K, horčík,
kyselinu elagovú, karotenoidy, prírodnú kyselinu askorbovú. Nálev 
z listov dezinfikuje, používa sa ako kloktadlo pri zápaloch v ústnej duti-
ne, obmýva sa ním akné, zápaly kože a zapareniny. Ľudová medicína
ho odporúča na zastavenie krvácania, napríklad  pri zápaloch tráviace-
ho ústrojenstva so sklonom ku kapilárnemu krvácaniu. Orech sa tiež
pridáva do kúpeľov pri nadmernej potivosti nôh.

Orechy pre krásu vlasov
O všestrannosti použitia orechov vás azda presvedčí aj jeden recept,
vďaka ktorému dodáte tmavým vlasom neobvyklý lesk. Rozdrvte škru-
piny z 15 orechov na prášok a vymiešajte s panenským olivovým ole-
jom a kvapkou vody. Dôkladne naneste na vlasy a spravte si zábal. Po
pol hodinke vlasy umyte, budú neuveriteľne žiariť.

Čarovný orech 
Večer pred Štedrým dňom si nachystajte k posteli vlašský orech.
Ráno, hneď po prebudení ho rozlúsknete a zjedzte. Účinok je ohro-
mujúci - celý rok vám dajú pokoj blchy a iné potvory. Orech pomáha
tým, ktorí poznajú svoju životnú dráhu, ale stále sa nevedia odhodlať
urobiť rozhodujúci krok. Pomáha spojiť sa so svojím vnútorným Ja.
Vlašský orech bol symbolom tvrdej povahy plnej rozporov, neprispô-
sobenia, autority a samotárstva. Mal dôležité miesto v ľudovej mágii.
Zo škrupín orechov sa zhotovovali lodičky, používané pri vianočnom
veštení. Orechy boli považované za kúzelné, na Štedrý večer sa
hádzali mlynárovi do mlynských náhonov, aby bolo dosť vody. Aby
mala studnička sladkú vodu, hádzali do nej ľudia hrsť orechov.
Vetvička zo stromu orecha schovaná pod vankúšom mala privolať veš-
tecké sny.



Viete o tom, že chrumkanie vyvoláva dobrú náladu? A priam detskú radosť zažívame, keď sa pri dobrom jedle môžeme uvoľniť,

smiať a užívať si chvíle s našou rodinou či priateľmi. A pre takéto momenty sú chrumkavé hranolčeky McCain ako stvorené.

Spoločnosť McCain je partnerom kampane Zdravo, chutne a aktívne, výrobok 1.2.3 Fries je držiteľom diplomu Zdravo a chutne.sk 
odporúča a druhýkrát po sebe bola značka McCain zvolená za slovenský Superbrand.

Viac informácií na www.mccain.sk a www.facebook.com/mojehranolky.

Hranolčeky McCain sú známe pravou zemiakovou chuťou. Sú totiž pripra-
vené z celých a starostlivo vyberaných zemiakov. Prirodzenosť, spätosť 
s prírodou a to, že sú vyrábané s láskou k tradíciám, rozpoznáte pri kaž-

dom súste. Vychutnajte si pravé zemiakové hranolčeky McCain 
v nových obaloch, ktoré vyjadrujú presne to, čo na hranolčekoch
máme tak radi -  pohodu a radosť z dobrého jedla na tanieri!

Hranolčeky, ktoré milujeme všetci! Nielen pre ich vynikajúcu chuť,
ale spája sa s nimi množstvo zábavy a skvelých momentov. Spoločná
večera s rodinou, posedenie s priateľmi či chvíľa pohody po ťažkom, ale

úspešnom dni? Aj toto sú každodenné chvíle, ktoré nám hranolčeky
spríjemňujú. Ochutnajte ich s rôznymi omáčkami a jedzte pria-
mo rukami. Alebo si zasúťažte o najlepšiu hranolčekovú pyramídu!

Zdravá papája
Papája pochádza pôvodne z južného Mexika a zo Strednej Ameriky.
Pestovali ju už Indiáni a Európania ju rozšírili. V polovici 16. stor. ju
španielski moreplavci priniesli do Manily. Stade sa dostala do ostat-
ných tropických oblastí zeme.

Stromy sú z botanického hľadiska zdrevnatené byliny. Jej kmeň s hlad-
kými listami s dĺžkou až do 60 cm na dlhých stopkách pôsobí ako
mohutný zväzok petržlenu. Stromy papáje pripomínajú svojím vzras-
tom palmy s výškou 6 až 20 m a netvoria bočné konáre. Plody visia
popod listy okolo kmeňa smerom nadol.

Papája – nazývaná aj strom zdravia, je veľmi zdravé ovocie, obsahujú-
ce vysoké množstvo balastných látok, ktoré  pomáhajú  pri zápchach 
a znižujú cholesterín. Papája obsahuje dôležité enzýmy  papaín, chy-
mopapaín, lysozým a lipázu.  Tieto sú svojim účinkom veľmi podobné
ľudskému organizmu vlastným enzýmom a pomáhajú tráviť bielkoviny 
a tuky. V žalúdku a v čreve rozkladá enzým papaín napríklad mäsové
vlákna a urýchľuje proces premeny bielkovín a aminokyselín. Tým sa
docieli dôkladné strávenie potravy. Enzýmy pepsin a trypsín sú veľmi
dôležité pri bunečnej látkovej premene. Papája obsahuje  viac antioxi-
dantov ako mrkva a červená repa a viac vitamínu C ako kiwi, k tomu
množstvo bioflavonoidov, ktoré majú význam aj pri prevencii rakoviny.
Papája odkysľuje organizmus, odstraňuje usadeniny a prečisťuje trávia-
ci trakt a tkanivá na prírodnej báze. Toto ovocie obsahuje množstvo
minerálov ako je kálium, horčík, vápnik, železo, vitamín B5, vitamín 
C a je popri figách najalkalickejším ovocím  aké poznáme.  Látky
obsiahnuté v tomto ovocí, ktoré Kubánci nazývajú aj “bombové ovocie”
sú naozaj “bomba”, čo sa týka ich výživných a liečivých hodnôt. Všetky
tieto látky urýchľujú látkovú premenu, prečisťujú naše telo, zbavujú ho
škodlivín, posilňujú nervy, mozog a ducha a pôsobia antidepresívne.
Papája je bohatá na provitamín A, ktorý predchádza rakovine, posilňu-
je imunitný systém a chráni pred srdečnými chorobami.  Papája dodá-
va organizmu všetky životu dôležité výživné a balastné látky.

Papája je veľmi dobre stráviteľná aj u ľudí, ktorí trpia žalúdočnými pro-
blémami. Keďže neobsahuje skoro žiadne ovocné kyseliny, dokáže
nervózny žalúdok upokojiť a vyliečiť zápaly slizníc. Zrýchli premenu
tukových zásob na využiteľnú energiu. Papaín rozpúšťa odumreté
vrstvy kože, podporuje tvorbu zdravej a krásnej pokožky. Papája je
považovaná za skvelého pomocníka v boji proti mŕtvici, kôrnatení ciev
a proti nadváhe.

Indiáni v južnej a strednej Amerike používajú papáju nielen ako potra-
vu, ale aj k hojeniu rán, podpore oslabenej pečene, proti červom 
a parazitom, k ošetrovaniu kožných a zápalových ochorení  a taktiež
pri terapii rakovinových ochorení.

Papája pomôže v boji proti rakovine, tvrdia vedci
Výťažky z listov papáje a papájový čaj majú pozoruhodné protinádorové
účinky. Oznámil to zahraniční výskumníci a vedci z Japonska svoju štú-
diu doplnili poznatkami ľudových liečiteľov. V uverejnenej správe zdoku-
mentovali vedci protirakovinové účinky papáje proti nádorom na krčku
maternice, prsníka, pečeni, pľúcach a pankrease. Vedci použili extrakt
vyrobený zo sušených listov papáje a preukázali, že podporuje produk-
ciu kľúčových signálnych molekúl nazývaných cytokíny typu Th1, ktoré
pomáhajú regulovať imunitný systém. To by mohlo viesť k terapeutickej
liečbe, ktorá využíva imunitný systém k boju proti rakovine.

Papája a ľudský papilomavírus (HPV)
Infekcia vírusom HPV sa veľmi často vyskytuje u žien s rakovinou krčka
maternice. Podľa jednej štúdie dochádza u žien, ktoré mali zvýšený
príjem beta-kryptoxantinu, luteínu, zeaxantínu a vitamínu C, v menšej
miere k infekciám HPV, vírusom spôsobujúcim rakovinu krčka mater-
nice. Vedci dospeli k záveru, že ak žena skonzumuje za týždeň aspoň
jeden plod papáje, bude mať menšie riziko nákazy HPV ako žena,
ktorá papáje neje.

Výber a skladovanie papáje:
Tvrdé a zelené papáje sú nezrelé a nikdy úplne nedozrejú. Vyberajte
plody, ktoré sú celé alebo čiastočne žlté. Papája sa pri stlačení musí
trochu podvoliť, ale nesmie byť mäkká na konci stopky. Nekupujte
plody pokrčené, scvrknuté alebo s mäkkými miestami. Nedozreté
papáje skladujte pri izbovej teplote, až kým celé nezozlatnú. Ak chce-
te dozrievanie urýchliť, nechajte plod v hnedom papierovom vrecku pri
izbovej teplote. Potom ho môžete až 5 dní skladovať v chladničke.

Príprava a podávanie:
Papáje umyte chladnou tečúcou vodou, rozkrojte na polovice 
a semienka vydlabte lyžicou. Dužinu zmiešajte s mliekom, jogurtom či
pomarančovou šťavou, aby ste získali chutný dezert. Dužinu rozmixuj-
te a pripravte z nej zálievku na šalát či použijete ako základ zmrzliny.
Plátky papáje môžete pridať do ktoréhokoľvek ovocného šalátu. 
Z papáje sa dajú pripravovať štipľavé a pikantné omáčky - salsy.
Semienka z papáje chutia ako čierne korenie. Môžete ich usušiť, zom-
lieť a ochucovať nimi šaláty a ďalšie jedlá. Tuhé mäso môžete cez noc
marinovať v papájovej šťave, aby zmäklo. 

Daniela, www.vesti.sk



123122

Novinka 

Farby gélové od Dr.Oetker
Koláče a zákusky by nemali len dobre chutiť, ale aj lákavo vyzerať. Dr.Oetker teraz prináša
novinku, ktorá poteší všetky milovníčky pečenia a zdobenia. Štyri jedinečné farby -  žltú,
modrú, zelenú a červenú vďaka praktickému dávkovaniu  a gélovej konzistencii ľahko prene-
siete na svoje koláče. Zafarbiť cesto, fondán či marcipán už od teraz nebude problém.
Presvedčte sa a uvidíte, že farebné pečenie bude baviť nielen vás, ale aj vaše deti.

Trendom v pečení sú farby
Červená, zelená, modrá a žltá – to sú nielen farby jari, ale odteraz aj vašich cukrárskych výtvorov. Dr.Oetker totiž prináša originál-
nu novinku – Farby gélové potravinárske, s ktorými zvládne prípravu farebných dobrôt aj začiatočník. Chcete ohúriť farebnými tor-
tovými korpusmi či  fondánovými ozdobami? Novými Farbami gélovými od Dr.Oetker bez problémov zafarbíte piškótové či kysnu-
té cesto, plnky do zákuskov a tort, fondán aj marcipán. Stačí chytiť do rúk farby a popustiť uzdu fantázii.

Aj bez skúseností profesionála
Práca s potravinárskou farbou už pre vás nemusí byť strašiakom ani v prípade, že nemáte skúsenosti. Farby od Dr.Oetker sa vďaka
ich gélovej konzistencii ľahko dávkujú a prácu s nimi zvládnu aj deti. Stačí zopár kvapiek gélu pre dosiahnutie jasnejších tónov,
alebo viac kvapiek pre intenzívnejšie farby.  Báť sa nemusíte ani ich miešania – napríklad zmiešaním žltej a červenej získate oran-
žovú, alebo zmiešaním modrej a červenej vykúzlite fialovú. Vo vnútri balenia nájdete praktický návod, ako miešať farby tak, aby sa
výsledok podaril.  Ak nájdete trochu odvahy experimentovať, výsledok bude určite stáť za to.

Nové jedinečné farby získate rýchlo a jednoducho – stačí základné farby navzájom zmiešať

Viac informácií nájdete na www.oetker.sk

Kokosový dezert s broskyňami

Veselé muffiny

Náročnosť: 1 bábovka I Doba prípravy: asi 15 minút I Vystačí na: asi 3 porcie

Na dezert:
broskyňový kompót (hmotnosť po odkvapkaní 240 g), 100 ml šťavy z kompótu, šťava
z 1/2 citróna, 1 balíček Tortového želé číreho Dr.Oetker, 1 balíček Creme Olé s koko-
sovou príchuťou Dr.Oetker a 300 ml polotučného mlieka

Na ozdobenie:
50 g strúhanej čokolády

Ešte potrebujeme:
3 poháre, ponorný mixér a elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu dezertu necháme na sitku odkvapkať kompót a šťavu pritom zachytíme.
Broskyne rozmixujeme ponorným mixérom.
2. Do kastrólika nalejeme šťavu z kompótu. Pridáme šťavu z citróna, rozmixované bro-
skyne a tortové želé a asi 1 minútu povaríme. Odstavíme a necháme vychladnúť.
3. Creme Olé pripravíme s mliekom podľa návodu na obale.
4. Do pohárov striedavo nanesieme broskyne, Creme Olé a strúhanú čokoládu.
5. Odložíme do chladničky.

TIP:
Namiesto broskýň môžeme použiť aj iné zavárané ovocie, napr. ananás.

Náročnost: 1 bábovka I Doba prípravy: asi 20 minút I Doba pečenia: asi 18 minút I
Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
1 balenie Muffinov s čokoládovými kúskami Dr.Oetker, 110 ml vody, 40 ml oleja, 
1 vajce a 1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

Na ozdobenie:
1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker, Tubičky na zdobenie 4 farby Dr.Oetker, 1 balíček
Marcipánu Dr.Oetker a 1 zarovnaná KL kakaa

Ešte potrebujeme:
plech na pečenie, 12 papierových košíčkov (súčasť balenia Muffinov s čokoládovými
kúskami Dr.Oetker)

1. Na prípravu cesta zmiešame zmes na muffiny s vodou, olejom a vajcom podľa návo-
du na obale. Pridáme čokoládové kúsky a vareškou vymiešame dohladka. Košíčky
rozložíme na plech a pomocou dvoch PL naplníme do ⅓ cestom. Polevu ostrým
nožom rozdelíme na 12 kúskov a do každého košíčka vložíme kúsok polevy.
Zakryjeme zvyšným cestom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C I Teplovzdušná rúra: 160 °C I Plynová rúra: stupeň 3 I Doba
pečenia: asi 18 minút

2. Muffiny necháme vychladnúť.
3. Na ozdobenie pripravíme polevu podľa návodu na obale. Vychladnuté muffiny pole-
jeme a necháme stuhnúť.
4. Časť marcipánu môžeme zafarbiť kakaom, nastrúhať na strúhadle a použiť na tvor-
bu vláskov. Zvyšok marcipánu použijeme zároveň s tubičkami podľa vlastnej fantázie.

TIP:
Fantázii sa medze nekladú. K ozdobeniu muffinov môžeme použiť i rôzne
cukrové zdobenie Dr.Oetker.



Nasledujúce tri vlastnosti z nej robia výnimočnú vodu

zásadité (alkalické) zloženie vody – pH faktor 8,3 meraný na
zdroji

nízky obsah minerálnych látok (celkovo 232 mg/l): sodík 
(18,4 mg/l), draslík (0,6 mg/l), vápnik (28,1 mg/l), horčík (5,7
mg/l), chloridy (3 mg/l), hydrogén uhličitany (165 mg/l), tvrdosť
(52 CaO mg/l)

nízky obsah deutéria (139,3 ppm) – čo znamená, že na 1 mi-
lión atómov vodíka pripadá 139,3 atómu deutéria. Deutérium
resp. ťažký vodík je jedným z izotopov vodíka.Takéto parametre
vody sú v prírode mimoriadne vzácne a zriedkavé. Pravidelná spo-
treba vody St.Graal pomáha predchádzať prekysleniu organizmu
(acidóza), a s tým súvisiacimi vážnymi ochoreniami, vrátane civili-
začných chorôb.

Vznik uzavretých podzemných ložísk vody St.Graal sa datuje do
obdobia spred 6 až 8 miliónov rokov. Ložiská vody sa nachádzajú
v hĺbke 250 metrov, v chránenej krajinnej oblasti maďarského
regiónu Zala. Hĺbka a uzavretosť vodných puzdier bezpečne chrá-
ni tento cenný zdroj pred povrchovým znečistením.

DEUTÉRIUM
Približne pred desiatimi rokmi bol zverejnený pozoruhodný objav
maďarského vedca svetového významu v oblasti biológie 
(Dr. Gábor Somlyai) o fyziologickom účinku zníženia obsahu deu-
téria na ľudský organizmus. Dnes je význam zníženého obsahu
deutéria pri liečbe a prevencii rakoviny všeobecne známy, avšak
proces umelého zníženia obsahu deutéria v pitnej vode je finanč-
ne nákladný a výsledný produkt je pre bežného konzumenta prí-
liš drahý.

St.Graal predstavuje prírodný zdroj zásaditej vody, s nízkym obsa-
hom minerálov a v porovnaní s bežnými stolovými alebo prameni-
tými vodami má nízky obsah deutéria. Navyše ide o prírodný pro-
dukt za prijateľnú cenu pre širokú verejnosť.

REGENERÁCIA
Pri narodení má pH ľudskej krvi hodnotu cca 7,44, ale v procese
starnutia sa zníži minimálne na hodnotu 7,35. Pokles pH o hodno-
tu 0,09 sa môže zdať zanedbateľný, avšak pH škála je logaritmic-
ká. To znamená, že v krvi mladého človeka pri pH 7,44 je 
1,23 násobne viac iónov hydroxidu v krvi, a teda o 23% viac odo-
vzdávača kyslíka, ako v krvi starších ľudí. Voda St.Graal so svojim
pH 8,3 prispieva výrazne k regenerácii organizmu, a to prostred-
níctvom zvýšenia oxidačnej kapacity krvi.

Lekári odporúčajú piť vodu St.Graal pravidelne všetkým vekovým
kategóriám, hlavne však fyzicky pracujúcim ľuďom a športovcom,
ktorým minerálna voda St.Graal pomáha pre regenerácii organiz-
mu aj vďaka rozpustenému kyslíku (6,7% z celkového objemu).
Výhodou pri pravidelnej konzumácie tejto minerálnej vody je fakt,
že nezaťažuje trávenie, má mierny močopudný efekt, čo podporu-

je proces detoxikácie a vďaka zásaditému zloženiu neutralizuje
voľné radikály v ľudskom tele. Minerálky a voda z vodovodu ľud-
ské telo naopak oxidujú!

ANTIOXIDAT
Je zriedkavé, aby voda mala antioxidačné vlastnosti.
Ukazovateľom antioxidantu je ORP (oxidačno-redukčný potenciál).
Ionizovaná voda má ukazovatele negatívneho ORP, a preto zabra-
ňuje oxidácii ľudského tela.

ORP vnútorného prostredia ľudského organizmu sa pohybuje 
v rozmedzí: od -100 mV do -200 mV. Pitná voda z vodovodu a väč-
šina minerálnych vôd majú pozitívne ukazovatele ORP 
od +150 mV až + 300 mV). Všeobecne platí, že čím je parameter
ORP vody bližší vnútornému prostrediu ľudského tela, tým je voda
pre ľudský organizmu zdravšia. Minerálna voda St.Graal je výni-
močná aj svojim ukazovateľom ORP, ktorý upozorňuje na jej anti-
oxidačné účinky.

Ľudský organizmus vylúči 2-3 litre tekutín denne. Je dôležité, aby
sme toto množstvo pravidelne dopĺňali kvalitnou zásaditou vodou.
V záujme zdravia sa odporúča uprednostniť vodu s antioxidačnými
účinkami a nízkym obsahom minerálnych látok pred bežnou
vodou, minerálkami, či sladenými a ochutenými nápojmi.

Mimoriadne čistá pramenitá voda vynikajúcej kvality

Prečo St. Graal?

●  Zmierňuje stres

●  U cukrovkárov napomáha k poklesu
krvného cukru

●  Zabraňuje a pozastavuje procesy
starnutia

●  Hasí v našom organizme nazbierané
rozkladové procesy

●  Veľmi prospešne pôsobí na choroby,
ktoré prináša vek človeka

●  Pri vyšetreniach pečene sa zlepšujú 
jej výsledky

●  Ionizácia ničí v tele voľné radikály

●  Zmierňuje bolesti

●  Zlepšenie stavu pri vysokom 
a nízkom tlaku

●  Energetizuje a vitalizuje telo

●  Zlepšenia stavu pri pravidelných
hnačkách

●  Posilňuje a tonizuje imunitu

●  Čistí steny čriev, tým pádom črevný
systém sa zbavuje škodlivých usadenín

●  Minimalizuje riziko vzniku nádorových
ochorení

●  Zabraňuje prekysleniu organizmu

CONFORM, s.r.o.
Haydnova 24, 811 03  Bratislava, e-mail:

info@ st-graal.sk, m: 0905 600 482

www.st-graal.sk



Frankovka modrá, výber z hrozna, 2011, Dvory nad Žitavou, Gold AWC Vienna, Glod Concours Mondial de Bruxelles 
| Zweigeltrebe, výber z hrozna, 2011, Svodín, Gold AWC Vienna, Glod Concours Mondial de Bruxelles | Chardonnay, 
výber z hrozna, 2013, Dvory nad Žitavou | Rulandské šedé, výber z hrozna, 2013, Jasová | Pinot noir, výber z hrozna, 
2012, Svodín | Pinot noir, výber z hrozna, 2011, Belá, Šampión Víno Tirnavia, Šampión Šenkvice | Cabernet sauvignon, 
bobuľový výber, 2012, Jasová, Gold Vinalies Internationalles de Paris | Cabernet sauvignon,bobuľový výber, 2011, 
Jasová, Gold Vinalies Internationalles de Paris | Frankovka modrá magnum, výber z hrozna, 2011, Dvory nad 
Žitavou, Experience N°1 magnum, výber z hrozna, 2013, Jasová | Cabernet sauvignon, ľadové víno, sladké, 2011, Svodín, 
Šampión Agrovíno, Sauvignon, kabinet, 2014, Belá, Zlatá Medajla, Pezinok, Sauvignon, výber z hrozna, 2014, Jasová, 
Šampión Šenkvice, ZM Víno Tirnavia | Chardonnay, neskorý zber, 2014, Belá, Zlatá Medajla, Madrid | Chardonnay, 
výber z hrozna, 2014, Jasová, Zlatá Medajla, Prague wine trophy | Rulandské šedé, neskorý zber, 2014, Jasová, Zlatá 
Medajla, Veľký biel | Veltlínske zelené, neskorý zber, 2014, Vinosady, Strieborná Medajla Mardid | Devín, výber z 
hrozna, 2014, Jasová, Zlatá Medajla, Prague wine trophy | Cabernet sauvignon blanc  neskorý zber, 2014, Jasová, Zlatá 
Medajla, Veľký biel | Cabernet sauvignon rosé, neskorý zber, 2014, Jasová | Rizling rýnsky, výber z hrozna, 2012, Dvory 
nad Žitavou, Strieborná Medajla AWC Vienna | Tramín červený, bobuľový výber, 2012, Dvory nad Žitavou, Strieborná 
Medajla, Vinalies Internationalles de Paris | Rizling vlašský, výber z hrozna, 2013, Jasová, Strieborná Medajla, Vinal-
ies Internationalles de Paris | Chardonnay, neskorý zber, 2013, Belá, Strieborná Medajla, Vinalies Internationalles 
de Paris | Cabernet sauvingon rosé, výber z hrozna, 2013, Jasová, Gold Mardid
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Vinárske desatoro 
Medzi všetkými nápojmi má víno celkom zvláštne postavenie. Je to nápoj vyrobený na základe tisícročných
skúseností ľudí, ktorí sa s láskou venujú pestovaniu vínnej révy a výrobe vína. Kvalitu vína musíme snúbiť 
s vhodným jedlom. Preto vždy vyberáme víno podľa toho, čo budeme jesť, alebo naopak, k určitým vínam
vyberáme zodpovedajúce jedlá. 

Biele vína mladé a krehké sa podávajú predovšetkým najmä k ľahkým
jedlám z bieleho mäsa hydiny, králika alebo rýb. Majú byť suché (bez
zbytku cukru) a s nižším obsahom alkoholu. Sú vhodné k jedlám bez
tuku, k čerstvým bielym syrom alebo k ľahkej úprave zeleniny. Môže to
byť Rizling vlašský alebo útly Rizling rýnsky či Rulandské biele zo
severnejších oblastí s výraznejšou kyselinou. Biele vína plné, prípad-
ne i vyzreté vo fľaši, vyberáme k hlavným jedlám s chuťovo menej
výraznou úpravou hydiny, teľacieho či hovädzieho mäsa alebo 
k mäsám s bielymi omáčkami. Sú vhodné aj k jedlám s výrazne slanou
úpravou, prípadne k jedlám v väčším množstvom korenia. Pre takýto
účel je vhodné Veltlínske zelené, Neuburské, Sylvánske, Chardonnay
či plnšie a suchšie vína. 

Ak má hlavné jedlo chuťovo výraznú úpravu, prípadne je výrazne kore-
nené a ak je mäso tmavšej farby, prípadne tučnejšie, potom volíme
červené vína, ktoré majú bohatšiu skladbu. Ľahké a mladé červené
vína sa dobre hodia k jahňaciemu a k teľaciemu mäsu s výraznou a ťaž-
šou úpravou. Tu plní svoju úlohu Modrý Portugal, Svätovavrinecké,
Zweigeltrebe, prípadne André a ľahké vína červené, suché. Ťažšie 
a dozreté červené vína, väčšinou s vyšším obsahom trieslovín, sú
výborné k divine, vysokej zveri, ale aj ku kačici, husi a k niektorým čas-
tiam morky. Vyberáme potom Frankovku alebo odrody Cabernetu 
a Merlot či vína s maceráciou dubového dreva, nazývané aj "barrique". 

K jednoduchým úpravám prostých jedál (ako sú cestoviny s omáčka-
mi či rajčinovým pretlakom, sója, fazuľa, šošovica a pod.) je veľmi prí-
jemné ružové víno, ale len suché s výraznejšou kyselinou a pikantný-
mi trieslovinami jemnej štruktúry. Ružové víno môže byť verným sprie-
vodcom u menej náročnej tabule, keď hostiteľ nemá možnosť vydávať
väčší obnos, aby sprevádzal každé jedlo iným vínom. Potom postačí
víno ružové, ale len suché, ktoré sa k predjedlám podáva studené 
a potom skôr pôsobí ako víno biele. K hlavným jedlám sa potom podá-
va vytemperované na 12 °C. Pri tejto teplote vyniknú jeho trieslovité
látky a zvýrazní sa charakter červených vín. 

Ku sladkým dezertom na konci obeda sa podávajú vína sladké.
Samozrejme, že najvhodnejšie sú pomerne drahé neskoré zbery,
výbery alebo hrozienkové výbery či mrazené vína alebo slamence. 
K aromatickým dezertom sú najvhodnejšie sladké muškáty alebo
výberový Tramín fľašovo zrelý, prípadne vína Sauternské či Tokajský
výber. 

Pre osvieženie po stolovaní slúžia vína šumivé, ak sme ich nepodali
hneď na začiatku k predjedlám, kde sa používajú hlavne v lete, lebo
sa podávajú vychladené. Ak sa podáva ešte sladký dezert, potom je
potrebné voliť šumivé víno polosladké. Ak je zákusok slaný, potom
volíme šumivé víno suché (brut). Ružové šumivé víno má svoje samo-
statné poslanie pri podávaní pikantných maličkostí počas zábavy, teda
oddelene od hlavného stolovania. 

Ak máme mať z vína naozajstnú radosť a príjemný zážitok, musí sa
podávať s náležitou pozornosťou pre jeho vlastnosti a ich zdôraznenie.
K tomu patrí správna teplota a zodpovedajúci pohár. Ľahké, biele
suché vína majú mať teplotu 8 až 10 °C. Ľahké vína k predjedlám

nalievame do štíhlych tulipánov s horným okrajom ohnutým von. 
Z takéhoto pohára steká víno s výraznejšou kyselinou do stredu jazy-
ka a kyseliny, ktoré vnímame na kraji jazyka, nie sú také výrazné. Plné
biele vína nalievame do tulipánov širších a otvorenejších. Samozrejmé
sú poháre na stopke, za ktorú ich držíme a neohmatávame tulipánovi-
tý tvar pohára, aby zostal čistý a jasne priehľadný. V takom sa tešíme
z pohľadu na farbu a iskru vína. Preto musí byť pohár iba z priehľadné-
ho a veľmi tenkého skla bez akýchkoľvek ozdôb. Červené vína nalie-
vame do širokých a len mierne zovrených pohárov tak, aby hladina
vína bola čo najväčšia, lebo potrebuje k plnému pôžitku styk so vzdu-
chom. Teplota pre ľahké červené vína je 12 – 14 °C a pre zrelé a plné
červené vína 14 – 16 °C. Poháre majú mať obsah 3 - 4 dcl. Nalievame
do nich maximálne 1 dcl, aby sme mohli pred napitím vína pohárom
zakrúžiť a uvoľniť jeho aromatické látky. 

Nakúpené fľaše vína uchovávame ležmo, v tme a pri teplote okolo 
10 °C. Ak si chceme vytvoriť vlastný archív obľúbených vín, potom na
to musíme mať zvláštnu miestnosť s dobre vyriešenými kójami na ukla-
danie vína pri rovnomernej nekolísajúcej teplote. K archivovaniu sa
nehodia všetky vína. Hlavne len odrodové s originálnym pôvodom, naj-
lepšie suché a pre dlhšie uloženie vína špeciálne pripravené zodpove-
dajúcou pivničnou technológiou. Hlavne sú to tieto akostné odrody:
Ryzling rýnsky a vlašský, Veltlínske, Rulandské, Neuburgské, Pálava,
Sauvignon a pod. Z červených vín potom Frankovka, Merlot,
Cabernety. 

Pri výbere vín sa zásadne neriadime iba cenou, to by sme sa za lacný
peniaz, bohužiaľ, dobrého a obzvlášť nie prírodného vína nenapili.
Vína predávané voľne, ako sudové, kupujeme len u známych a pocti-
vých vinárov, u ktorých sa môžeme spoľahnúť na ich znalosti o víne 
a ich umení ako s ním zaobchádzať. Nakupujeme len do sklenených
nádob. Aké vína sa plnia do fliaš, to musí každý milovník postupne
vyskúšať a svoje víno si vybrať. Víno je nápoj s individuálnym vzťahom
k nemu a nie je možné si ho vypestovať inak než poznávaním vín, naj-
lepšie v sprievode niekoho, kto je už skúsený a môže poradiť. Ten, kto
pije víno pravidelne a hlavne k jedlu, ten si obľúbi vína suché a skoro
sa vpije do ich prostej krásy. 

Pamätajte si, že víno sa pije po malých dúškoch a každý z nich sa
vychutnáva. Víno nepijeme nikdy sami, ale vždy v spoločnosti priate-
ľov. Víno je nápoj spoločenský a bolo by preň urážkou, keby ste v spo-
ločnosti priateľov víno nechali bez povšimnutia a nepopísali jeho vlast-
nosti, neštudovali jeho charakter, nechválili dobré a nekritizovali nedo-
statočné prejavy jeho individuality. Vezmite víno medzi seba a k vašej
zábave, rozprávajte sa s ním ale vždy len v medziach striedmej skrom-
nosti. Alkohol vína je až tá posledná vlastnosť, ktorú by ste si na ňom
mali obľúbiť. Poláskajte naliaty pohár najprv očami a tešte sa z fareb-
ných odtieňov a iskrenia svetla prechádzajúceho vínom. Čuchajte
posolstvo prírody z jeho aromatických látok. Chutnajte miernu i divokú
zemitosť viničnej pôdy. Válajte ho po jazyku, tlačte k podnebiu a tešte
sa z harmónie, ktorú dokážu dávať vína jednotlivých odrôd révy.
Prajem vám veľa zdaru pri vašom štúdiu. 

prof. Ing. Vilém Kraus, CSc.
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Sekty na Slovensku pijeme už 190 rokov

Máloktorá firma sa môže pochváliť takou bohatou históriou a tradíciou ako spoločnosť Hubert

J.E., prvá mimofrancúzska fabrika na šumivé vína. Už 190 rokov ponúka Slovákom najkvalitnej-

šie sekty, oceňované na slovenských a medzinárodných súťažiach. 

Keď sa v roku 1825 otvorila v budove na Radlinského ulici fabrika na šumivé víno,
nikto nemohol tušiť, že budeme piť jej sekty ešte aj v roku 2015. 

Hovorí sa, že Johann Evangelist Hubert, francúzsky vojak Napoleonovej armády,
Bratislavou iba prechádzal a liečil sa tu zo svojich zranení z vojny v Rusku. Zaľúbil
sa do nádhernej ošetrovateľky Paulíny, s ktorou sa oženil a rozhodol sa na
Slovensku usadiť. Vďaka svojmu pôvodu poznal tajomstvo výroby šampanského,
a keďže považoval bratislavské vína za veľmi kvalitné a vychýrené, rozhodol sa 
v roku 1825 založiť firmu J.E. Hubert.

Johann Evangelist a Paulína

Bohatá história sektov
V skutočnosti to však bolo trochu inak, Johann Evangelist a Paulína naozaj existovali, ale do firemnej histórie vstupujú až o čosi neskôr. Dnešná
spoločnosť Hubert J.E. vznikla naozaj v roku 1825 ako prvá mimofrancúzska fabrika na šumivé vína so sídlom na Radlínskej ulici v Bratislave.
Jej zakladateľmi však boli páni Johann Fisher a Michael Schönbauer. Už v roku 1842 získala firma na prvej uhorskej priemyselnej výstave 
v Budapešti významné ocenenia a o štyri roky neskôr zlatú medailu za čistotu, chuť a kvalitu.

Neskôr do firmy vstupuje Johann Evangelist Hubert, ktorý mal skutočne za ženu spomínanú Paulínu, tá sa po smrti manžela postavila na čelo
spoločnosti. Pod jej vedením firma zožala mnohé úspechy. Za jeden z najvýznamnejších úspechov je považovaná udalosť z roku 1896, kedy na
výstave v Budapešti uhorský cisár Franz Jozef I. ochutnal sekt značky Gentry club a povedal: „Toto šampanské je výborné.“

Zmeny v 20. storočí
Spoločnosť úspešne rástla na domácom aj medzinárodnom trhu. 
V roku 1945 bola firma  zoštátnená a postupne začlenená do národ-
ného podniku Zapadoslovenský liehový priemysel v Leopoldove.
Následne sa firma v roku 1952 presťahovala z Bratislavy do Serede,
aby bola bližšie k vinárskym oblastiam, tu spoločnosť sídli dodnes. 

21. storočie v duchu inovácií
Tento rok spoločnosť Hubert J.E. oslavuje svoje 190. výročie. Bohatá
história a tradícia, prísne dodržiavané postupy a takmer dvesto rokov
skúseností prispievajú k tomu, že spoločnosť každoročne produkuje
kvalitné nápoje a získava ocenenia na slovenských, ale aj prestížnych

medzinárodných súťažiach. Výroba z roka na rok stúpa, čo si vyžaduje modernizáciu a automatizáciu výroby. Spoločnosť taktiež podporuje zvy-
šovanie úrovne gastronómie a somelierstva na Slovensku. 

Už 190 rokov sa firma Hubert J.E. spája s oslavami úspechov, životných radostí a výnimočných momentov. 

Striebro z Madridu 

pre Hubert de Luxe

Slovenské vína opäť presvedčili svo-
jou kvalitou. Na prestížnej medziná-
rodnej súťaži vín Bacchus 2015 
v španielskom Madride, ktorá sa
uskutočnila 19. – 23. marca, sa
medzi ocenenými vínami umiestnil aj
najobľúbenejší slovenský sekt
Hubert de Luxe. 

Striebornú medailu udelila sektu Hubert de Luxe

porota pozostávajúca z viac ako 100 odborníkov

z celého sveta. Odborníci ocenili kvalitu Hubert

de Luxe, v ktorom sa spájajú lahodná sladká

chuť, zlatistá farba, decentné perlenie a neza-

meniteľná vôňa. Toto biele šumivé víno vzniká

spojením aromatických odrôd Irsai Oliver 

a Muškát Moravský. Vínu dominuje vôňa zrelého

hrozna s muškátovým buketom, chuť je plná,

hroznová a harmonicky sladká.

Bacchus je jediná vinárska súťaž v Španielsku,

ktorá je členom federácie najprestížnejších súťa-

ží svojho druhu, VINOFED. Je tiež vysoko uzná-

vaná Medzinárodnou organizáciou pre vinič 

a víno.  

Viac informácií nájdete na www.hubertsekt.sk
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Nad jarnou únavou vyhráte vďaka
odľahčenej a chutnej strave
Často sa prikradne veľmi nenápadne, ale dokáže nás
ochromiť i na niekoľko týždňov. Jarná únava nemusí byť
iba popoludňajšie ospalé zívanie pred obrazovkou počíta-
ča. Telo, zo zimných mesiacov zvyknuté na menej svetla,
menej pohybu a ťažšiu stravu, sa potrebuje na jar zase
naštartovať. Podporte revitalizáciu organizmu tým, že
zmeníte svoj jedálniček a zaradíte do neho viac čerstvej
zeleniny!

Ideálnym jarným jedlom je šalát. Dostanete do tela veľa
vitamínov, a pokiaľ si urobíte teplú verziu či zaradíte stru-
koviny, budete sa cítiť nielen menej unavení, ale nebude
vám škvŕkať v bruchu. A s produktmi Fiskars Vám to neza-
berie ani veľa času. Fiskars predstavuje jedinečnú sadu na
prípravu šalátov: ich príprava bude teraz jednoduchšia 
a môžu sa tak stať pravidelnou súčasťou vášho jedálnička. 

Ľahké a zdravé šaláty sú alternatívou pre každého 
Od Vianoc okolo seba určite neustále počúvate slovo „diéta“.
Avšak nie hladovaním, ale dodržiavaním zásad zdravého stravo-
vania si vysnenú váhu dlhodobo udržíte a budete sa cítiť dobre.
Nehovoríme, že samotná zelenina je plnohodnotným obedom,
ale mala by byť súčasťou každého jedla. Vďaka tomu poistíte
zdravý život sebe i rodine. Dôkazom trendu zdravého životného
štýlu a zaraďovania väčšieho množstva zeleniny do každoden-
ného stravovacieho plánu je rozmach farmárskych trhov a tiež
domáceho záhradkárčenia, či už ide o zeleninovú záhradku

alebo o pestovanie byliniek na balkóne. A práve čerstvé potra-
viny sú tým života budičom, vďaka ktorému môžete telu na jar
dopomôcť k lepšiemu využívaniu energie.

Až 34% ľudí si po novom roku dáva predsavzatie jesť zdravo.
Avšak viac než polovica ho poruší skôr ako v marci.

Naučte sa pripravovať ľahké jedlá doma a zapojte celú rodinu!
Znásobíte šancu na úspešnú zmenu v jedálničku a na prechod
k zdravému životnému štýlu. Šaláty sú ideálnym riešením,
variantov a nových receptov stále pribúda a každý si teda môže
prísť na svoje.

A akých pomocníkov do kuchyne ponúka Fiskars v rámci svo-
jej kolekcie GoSalad? Neodmysliteľnou súčasťou sady je šalá-
tová misa. Tá je zložená z dvoch častí, prvým komponentom je
dierovaná misa, ktorá sa dá použiť ako sito pri oplachovaní
zeleniny a ovocia. Tá sa pri vložení do druhej misy a po uzavre-
tí stáva odstredivkou, pomocou ktorej zbavíte zeleninu preby-
točnej vody z oplachovania.

Pre úpravu zeleniny ponúka Fiskars strúhadlá s rôznymi stup-
ňami jemnosti či hrubosti. Súčasťou sortimentu sú tiež škrabky,
vrátane tých špeciálne určených pre ľavákov. Pre ľahké krája-
nie je k dispozícii sada nožov s oceľovými čepeľami. 

Pokiaľ máte radi príjemne pálivú chuť dressingu, siahnite po

zázvore, chilli, alebo cesnaku. Lis na cesnak od Fiskars je 
z odolného materiálu, takže vám vydrží veľa rokov. Vďaka
nádobke s pevným uzáverom môžete rovnomerne premiešať
korenie s ďalšími ingredienciami a vytvoriť tak prvotriedny dres-
sing. Nádobka je z číreho skla, takže po odobratí uzáveru bude
vyzerať dobre i na slávnostne prestretom stole. Pre servírova-
nie použite špeciálne šalátové lyžice Fiskars, ktoré je možné
spojiť do seba a tým vytvoriť kliešte pre ľahké naberanie šalátu. 
Kolekcia pomocníkov v kuchyni od Fiskars je špeciálne ergo-
nomicky tvarovaná, pracovať sa vám bude pohodlnejšie a ľah-
šie. Jednotlivé časti sa dajú ľahko skladovať v šalátovej mise:
ušetríte miesto v kuchyni a zároveň budete mať po ruke všetko
potrebné. 

Začnite svoj zdravý životný štýl 
trebárs stredomorským šalátom tabúle.

Šalát tabúle  (niekedy písané „tabbouleh“)
Ingrediencie

• 250g kuskusu

• 4 rajčiny 

• polovica uhorky 

• zväzok jarnej cibuľky

• petržlen

• kôra z 1 citrónu 

• 5 lyžíc olivového oleja

• 2 lyžice šťavy z citrónu 

• 1 strúčik cesnaku

• soľ, čierne korenie 

Príprava 

Kuskus nasypeme do misy a zalejeme vriacou vodou (na 250 g približ-

ne pol litra). Potom ho prikryjeme a necháme asi 5 minút odstáť.

Uhorku olúpeme a nakrájame spolu s jarnou cibuľkou a petržlenom na

malé kúsky. Rajčiny nakrájame na drobné kocky. Pripravenú zeleninu

zmiešame s kuskusom, citrónovou kôrou, jemne nasekaným cesna-

kom a nakoniec pokvapkáme šťavou z citróna. 

Jogurtová zálievka do šalátu
Ingrediencie

• 1 lyžica olivového oleja

• 2 strúčiky cesnaku, najemno nakrájané

• 1 lyžica nastrúhaného zázvoru

• 1 chilli paprička, najemno nakrájaná

• 1 lyžička koriandru, najemno nakrájaného

• pol lyžičky rasce 

• kôra a šťava z 1 biocitrónu 

• petržlen

• soľ, čierne korenie 

Všetky prísady zmiešame dohromady, necháme pol hodiny odležať 

a môžeme servírovať spoločne so šalátom tabúle.
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V čase prudkého nárastu civilizačných ochorení
každého druhu, vrátane alergií, si človek začína
uvedomovať škodlivosť zdravotne nevyhovujúcich
potravín s množstvom prídavných látok pre svoje
zdravie. Spoločnosť LABAŠ, s.r.o., Košice, ktorá sa
zaoberá veľkoobchodom a maloobchodom 
s potravinami, prevádzkuje sieť vlastných supermarke-
tov Fresh a potravinami zásobuje ďalšie tisíce predajní
po celom Slovensku, sa výrazne zasadzuje za to, aby
človek konzumoval len také potraviny, ktoré mu neško-
dia. Tejto téme sa venuje najmä výkonný riaditeľ
spoločnosti pán Jaroslav Fotul, o ktorom je známe, že
nedovolí prebrať od dodávateľa tovar, keď sa mu zdá,
že je v ňom priveľa prídavných látok, tzv. éčiek.

Na bezlepkovej a bezlaktózovej vlne
Za rozširovaním sortimentu potravín pre zdravie je podľa

Jaroslava Fotula zapálenosť pre vec i osobné motívy

„Tovar nepreberieme, aj keď možno že to množstvo éčiek vo

výrobku je ešte v norme. Myslíme si, že človek má právo konzu-

movať potraviny, ktoré sú potravinami a nie skladiskom rôznych

konzervantov, umelých aromatických látok, farbív a leštidiel,“
hovorí a ako príklad uvádza  mäsové výrobky - napríklad šunku
či salámu. V spoločnosti LABAŠ podľa jeho slov panuje názor,
že keď je mäsový výrobok, tak má byť zdravý a vyrobený z mäsa
a nie zo pšeničnej múky!

„Nehovoriac už o tom, že múka v mäsovom výrobku je dosť

nevzhľadná, ale viditeľná, tak ju niektorí výrobcovia maskujú

umelými farbivami a leštidlami, ktoré sú nezdravé, no navonok

vytvárajú dojem krásneho, šťavnatého a predovšetkým zdravé-

ho mäsového výrobku, hoci opak je pravdou. My však touto ces-

tou nejdeme a nikdy nepôjdeme!“

Čerstvé každý deň

Pšeničnú múku sme nespomenuli náhodou, keďže spoločnosť
LABAŠ a jej manažment sú zanietenými bojovníkmi za čoraz šir-
šiu a zaujímavejšiu ponuku potravín vhodných pre chorých na
celiakiu a intoleranciu laktózy.
„Poviem to inak. Ešte prednedávnom vo väčšine predajní potra-

vín na Slovensku to fungovalo tak, že bezlepkový chlieb a peči-

vo, na ktoré sú odkázaní chorí na celiakiu, bol len dvakrát do

týždňa, niekde dokonca sa musel niekoľko dní dopredu objednať

ako v stredoveku, človek si ho doslova ako škrečok musel kupo-

vať do zásoby, potom zamraziť, neskôr rozmraziť a tak ďalej.

Keď som videl, ako to zdravotne postihnutým ľuďom sťažuje

život, tak som si povedal, že s tým musíme niečo robiť a prelo-

miť všetky zaužívané zvyklosti.“

Spoločnosť LABAŠ to dokázala, o čom svedčí, že celiatici a ich
príbuzní vysoko oceňujú, že v supermarketoch Fresh je nielen-
že široký a zaujímavý sortiment bezlepkového chleba a pečiva,
ale najmä to, že čerstvé bezlepkové výrobky sú k dispozícii
každý deň. „Ľudia to naozaj vedia oceniť, dostávame aj veľa lis-

tov, emailov. Ale najviac podnetov je priamo v predajniach,“ zdô-
razňuje  riaditeľ spoločnosti  a dodáva: „Minule som sa zoznámil

s jednou rodinou, ktorá robila veľký nákup, dlho a starostlivo

vyberali predovšetkým prirodzene bezlepkové veci - ryžové 

a kukuričné cestoviny.“ 

Pristavil sa pri nich, že im poradí, pomôže. „Zarozprávali sme sa,

dozvedel som sa, že bývajú v Prahe a vždy, keď prídu za mamou

k nám na východ, nakúpia si tu do zásoby, lebo v Prahe na jed-

nom mieste vraj všetko pokope nenájdu a navyše, bezlepkové

veci sú tam drahšie než v supermarketoch FRESH .“

Prioritou spoločnosti LABAŠ je nielen zabezpečiť kvalitné 
a zdravé výrobky pre svojich zákazníkov, vrátane tých trpiacich
rôznymi intoleranciami, ktorí sú odkázaní na bezlepkové potravi-
ny, ale tiež starostlivosť o ich čerstvosť a každodennú dostup-
nosť. 

„Aby celiatici, lebo o nich teraz hovoríme, nemali sklad doma, ale

u nás. Aby vedeli, že keď k nám prídu v hociktorý deň, vždy tu

nájdu bohatú ponuku nielen kvalitných a cenovo dostupných

bezlepkových výrobkov, ale najmä chutných. Vychádzame 

z toho, že pacienti s bezlepkovou diétou sú tiež len ľudia a tiež

majú nárok pochutiť si na vynikajúcich, jazyku i oku lahodiacich

výrobkoch a osladiť si život pre nich vhodnými sladkosťami. 

V rámci tohto cieľa, ktorý sme si predsavzali naplniť pred vyše

dvoma rokmi, rozhodli sme sa sortiment bezlepkových výrobkov

rozšíriť a v súčasnosti môžu zákazníci nájsť na pultoch potravín

Fresh vyše 100 druhov bezlepkových potravín. Podotýkam, že

tento počet nie je konečný a stále narastá. Túto skupinu potra-

vín nájdete v špeciálne označených regáloch. Aby sa zákazníci

vedeli ľahšie v sortimente bezlepkových produktov orientovať,

rozhodli sme sa vydať katalóg bezlepkových výrobkov, ktorý

zahŕňa všetky v súčasnosti predávané bezlepkové výrobky a je

taktiež obohatený aj o zaujímavé recepty pripravené práve 

z týchto produktov. Katalóg bude možné získať zadarmo 

v supermarketoch Fresh - stačí si ho vyžiadať pri pokladni.

Chápeme to ako službu zákazníkovi, ktorú dúfam ocení a ohod-

notí pozitívne.“

Ale to isté sa týka aj ľudí s laktózovou intoleranciou. Je to poru-
cha trávenia, pod ktorú sa podpisuje znížená alebo aj úplne chý-
bajúca aktivita enzýmu laktáza, ktorá je pre život veľmi dôležitá,
keďže štiepi mliečny cukor čiže laktózu na jednoduché cukry.
Neštiepená laktóza sa do organizmu nevstrebáva a spôsobuje
človeku problémy s trávením, kŕče, silné bolesti brucha.
Pripomeňme, že laktóza je mliečny cukor, ktorý je prirodzenou
súčasťou mlieka a mliečnych výrobkov, z potravinárskeho hľa-
diska je dôležité najmä to, že je obsiahnutá prakticky vo všet-
kých potravinách, v ktorých sa nachádza mlieko. Podľa odbor-
ných štúdií laktózovou intoleranciou trpí zhruba pätina populá-
cie. Niektoré rasy a národy sú ňou postihnuté viac (v južnej
Európe, ale najmä v Afrike a v niektorých častiach Ázie), iné
menej (napríklad severské národy Európy), ale v celosvetovom
meradle a napokon aj u nás v strednej Európe je to cca 20 per-
cent obyvateľstva. Zhruba každý piaty dospelý človek! Ako pred-
časom upozornila MUDr. Iveta Čierna z 2. detskej kliniky
Lekárskej fakulty UK v Bratislave, so zvyšujúcim sa vekom
výskyt intolerancie laktózy u ľudí narastá. Jej liečba spočíva 
v eliminácii laktózy, a to buď čiastočne alebo aj úplne.

Jestvujú totiž viaceré typy laktózovej intolerancie; pri niektorých
človek dokáže istú časť laktózy stráviť. „Liečba bezlaktózovou

diétou je prísne individuálna,“ zdôrazňujú medicínski odborníci.

Pre výrobcov i predajcov potravín sú ľudia s laktózovou intole-
ranciou zaujímavou cieľovou skupinou zákazníkov s veľmi špe-

cifickými požiadavkami na potraviny, teda skupinou, ktorej sa
treba zvlášť venovať. Žiaľ, mnohé obchodné reťazce na
Slovensku túto stále sa zväčšujúcu societu obchádzajú. Na
opačnom konci stojí spoločnosť LABAŠ, ktorá im ponúka širokú
paletu výrobkov, vrátane obľúbených bezlaktózových jogurtov. 
A tak ako pri bezlepkových výrobkoch, aj v tomto prípade sa drží
zásady: dostupné každý deň, zdravé a čerstvé! Aj v tomto seg-
mente platí, že spoločnosť preberie od dodávateľa len taký
tovar, ktorý je zdraviu prospešný a neobsahuje priveľa éčiek.

Charita alebo biznis?

Ponúka sa otázka, či to, čo riaditeľ so svojím kolektívom robí 
a že tak zapálene bojuje za zdravé potraviny, už nie je len o biz-
nise, ale skôr o dobročinnej činnosti, o charite. Vieme vôbec, čo
ho k tomu vedie?

Sám priznáva, že neustále sledovať všetky tieto veci a skúmať
zloženie potravín vrátane éčiek, z ktorých mnohé sú na báze
pšenice a iných obilnín a z medicínskeho hľadiska sa neustále
prehodnocujú, to všetko si vyžaduje čas, námahu a zvýšené
nároky na organizáciu práce. Týmto otázkam sa preto venuje
pozornosť aj na pravidelných školeniach manažérov 
a zamestnancov spoločnosti.

„Musíme sami čo najviac študovať, aby sa kupujúci pri pulte

nemusel zbytočne zaťažovať tým, či ten-ktorý výrobok je pre

neho vhodný alebo nie. To z veľkej časti zaňho robíme my.

Samozrejme, že na predaji potravín by sa dalo zarobiť oveľa ľah-

šie - odoberať všetko, čo ponúknu dodávatelia a nestarať sa 

o zloženie tovaru a zdravotné dôsledky škodlivín, ktoré obsahu-

je. My však ideme inou cestou. Dokonca sme prednedávnom

prijali manažéra, ktorý sa špecializuje výlučne na bezlepkové 

a celozrné pečivo a bio pečivo.“

Nedá nám ale nepodpichnúť, že bojovať za zdravé potraviny 
a za každú cenu vychádzať v ústrety zdravotne postihnutým
ľuďom odkázaným na diétne stravovanie nie je z ekonomického
hľadiska veľmi lukratívna záležitosť. Obchodník totiž musí 
v prvom rade pozerať na zisk.

„Ale títo ľudia k nám chodia denno-denne nakupovať - nielen

diétne potraviny, ale aj ostatný tovar a nám sa to v konečnom

dôsledku vráti. Nakupujú u nás najmä ovocie a zeleninu. V tomto

segmente sa nám veľmi darí, keďže sme jedna z mála sietí

potravinárskych predajní, kde je každý deň, zdôrazňujem: každý

deň čerstvá ponuka ovocia, zeleniny a tak medziročne zazname-

návame v tomto segmente nárast tržieb o neuveriteľných 40 per-

cent!“ 

Videl som, ako sa trápi

A čo pána Fotula k boju za zdravé potraviny osobne vedie?
Priznáva, že je za tým aj osobná a rodinná motivácia: „V mojom

prípade je to manželka, ktorá je odkázaná na bezlepkovú i bez-



laktózovú diétu a keď som videl úzky okruh toho, čo môže kon-

zumovať a ako jej to komplikuje život, vtedy som si povedal, že

týmto ľuďom  by sme to mali nejako uľahčiť. Videl som koľko sa

trápila, koľko sa nachodila, kým si kedysi kúpila čo chcela 

a mohla zjesť, a to ma motivovalo, hnalo dopredu. Výsledok sa

dostavil - ponúkame širokú paletu bezlaktózových a bezlepko-

vých potravín. Každý si môže vybrať!“

Ale takáto rodinná motivácia sa vraj netýka len obchodnej siete,
ale aj výrobcov. „Za všetky príklady uvediem aspoň Pečivárne

Liptovský Hrádok, s ktorými úzko spolupracujeme a ktoré okrem

iného vyrábajú aj bezlepkové sušienky a oblátky. Keď som sa 

o ne bližšie zaujímal, dozvedel som sa, že majiteľ spoločnosti

má príbuzných trpiacich celiakiou. Keby to tak nebolo, možno by

takýto sortiment nikdy nevyrábali, lebo produkcia bezlepkových

a bezlaktózových potravín je technologicky, časovo i finančne

veľmi náročná. A ekonomicky sa nie vždy vyplatí. Vždy sa to ale

vráti na zdraví ľudí.“ 

A to je tá hlavná myšlienka, ten hlavný motív a spoločnosť
LABAŠ preto prináša každý deň široký sortiment kvalitných  
a chutných bezlepkových a  bezlaktózových výrobkov. Či už je to
chlieb, pečivo, jogurty a  tvarohové dezerty alebo aj vynikajúce
mäsové výrobky, do ktorých ľudia so zdravotnými obmedzenia-
mi môžu bez obáv a z plnej chuti smelo zahryznúť. Lebo slogan
LABAŠ, nájdeš čo hľadáš platí aj pre zdravotne postihnutých 
s najrozličnejšími diétami.

Čistá a neupravovaná

Boj spoločnosti LABAŠ za zdravé potraviny sa netýka len ľudí
odkázaných na bezlepkovú a bezlaktózovú diétu, čo aj výkonný
riaditeľ pán Fotul potvrdil slovami:

„Ide nám o všetkých našich zákazníkov bezohľadu na to, či majú

alebo nemajú zdravotné obmedzenia, pravdou však ostáva, že

prikladáme vysokú dôležitosť aj ľuďom s rôznymi chronickými

ochoreniami (laktózová intolerancia, celiakia, diabetes), z toho

dôvodu máme v ponuke široký sortiment už spomínaných bez-

lepkových, bezlaktózových aj diabetických potravín. Za zmienku

stojí aj fakt, že medzi produktmi pre zdravie má u nás svoje

pevné miesto aj voda bez deutéria, presnejšie povedané voda

so zníženým obsahom tohto prvku, ktorá je vhodná najmä pre

onkologických pacientov, ale aj pre ostatných ľudí, ako účinná

prevencia pred nádorovými ochoreniami. Dodávame ju v 5 litro-

vých fľašiach, upozorňujem však, že táto voda nie je produktom

niektorej chemickej prevádzky, ale je to čistá a ničím neupravo-

vaná prírodná voda. Preto pre jej konzumáciu nejestvujú žiadne

obmedzenia!“

V Supermarketoch FRESH nájdete široké spektrum bezlepko-
vých, bezlaktózových, BIO a DIA potravín. Ak by ste v našom
sortimente predsa len nenašli tovar o ktorý máte záujem, kontak-
tujte nás prosím na e- mailovej adrese zdravie@labas.sk a my
sa vám ho v čo najkratšej dobe pokúsime zabezpečiť.



137

Nasledujúce položky môžete konzumovať slobodne (pokiaľ
je to možné, zaobstarajte si organické a miestne potraviny
hlboko zmrazené potraviny sú tak isto v poriadku):

Zdravé tuky - extra panenský olivový olej, sezamový olej, kokosový
olej, organický loj a maslo zo zvierat chovaných na voľných pastvi-
nách, ghee, mandľové mlieko, avokádo, kokos, olivy, orechy a ore-
chové maslá, syry (okrem modrých syrov) a semená (ľanové, slnečni-
cové, tekvicové, sezamové a chia).

Bielkoviny - celé vajcia; voľne žijúce ryby (losos, čierna treska, mahi
mahi, kanica, sleď, pstruh, sardinky); kôrovce a mäkkýše (krevety,
kraby, homáre, mušle, ustrice); mäso zo zvierat chovaných na voľných
pastvinách, hydina a bravčové, hovädzie, jahňacie, pečeň, zubor,
kurča, moriak, kačka, pštros, teľacie; divina.

Zelenina - listová zelenina a šaláty, kapusta, špenát, brokolica, kel,
mangold, cibuľa, huby, kaleráb, ružičkový kel, kyslá kapusta, artičôk,
lucerna, zelená fazuľka, zeler, čínska kapusta, reďkovky, žerucha,
kváka, špargľa, cesnak, pór, fenikel, šalotka, mladá cibuľka, zázvor,
jicama, petržlen, vodné gaštany.

Zelenina a ovocie s nízkym obsahom cukru - avokádo, papri-
ka, uhorka, paradajka, cuketa, tekvica, baklažán, citrón, limetka.

Bylinky, koreniny a dochucovadlá - Tu môžete popustiť uzdu
fantázii, pokiaľ budete čítať etikety. Rozlúčte sa s kečupom a čatní, ale
vychutnávajte si horčicu, chren, tapenade a salsu, pokiaľ sú bez
lepku, pšenice, sóje a cukru. Neexistujú prakticky žiadne obmedzenia
pre bylinky a koreniny; dávajte však pozor na balené produkty, preto-
že sa mohli vyrábať v podnikoch, ktoré spracúvajú pšenicu a sóju.

Nasledujúce potraviny môžete konzumovať s mierou 
(„s mierou" znamená dať si malé množstvá raz za deň alebo
ideálne iba niekoľkokrát do týždňa)

Bezlepkové zrno - amarant, pohánka, ryža (hnedá, biela, divoká),
proso, quinoa, cirok, teff. (Poznámka o ovse: Hoci ovos prirodzene
lepok neobsahuje, často je kontaminovaný lepkom, pretože sa spra-
cúva v mlynoch, ktoré melú aj pšenicu; vyhýbajte sa mu, ak nemáte
záruku, že je bezlepkový.) Keď sa bezlepkové zrno spracúva na kon-
zumáciu pre ľudí (napr. mletie celého ovsa a príprava ryže na balenie),
jeho fyzická štruktúra sa mení, čo zvyšuje riziko zápalovej reakcie. 
Z toho dôvodu tieto potraviny obmedzujeme.

Strukoviny (fazuľa, šošovica, hrach). Výnimka - môžete jesť hummus
(vyrábaný z cícera).

Mrkva a paštrnák.

Čerstvé sladké ovocie - bobuľové je najlepšie; dávajte si mimo-
riadny pozor pri cukornatom ovocí, ako sú marhule, mango, melóny,
papája, slivky a ananás.

Kravské mlieko a smotana - používajte ich šetrne do receptov,
do kávy a čaju.

Cottage cheese, jogurt a kefír - používajte ich šetrne do recep-
tov alebo ako polevu.

Sladidlá - prírodná stévia a čokoláda (vyberajte si tmavú čokoládu,
ktorá má aspoň 70 alebo viac percent kakaa).

Víno - jeden pohár denne, ak chcete, najlepšie červeného.

Urobte si nové zásoby

DAVID PERLMUTTER, MD  Pšeničný mozog
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Začína sa osviežujúce a šťavnaté leto v McCafé

bezlepkové torty bez laktózy

Sieť kaviarní McCafé pripravila prekvapenie pre všetkých milovníkov  zdravého

maškrtenia. Už od 4. mája si budú môcť pochutnať na dvoch bezlepkových 

a bezlaktózových dezertoch. Šťavnatá jahodovo – smotanová a osviežujúca man-

darínkovo – smotanová torta potešia najmä tých, ktorí milujú ľahké nadýchané

piškótové cesto a sviežu chuť smotany v spojení s ovocím.         

Kým v zime uprednostňujeme chuť kvalitnej čokolády, karamelu či marcipánu,  s prichádzajúcim letom naše chuťové poháriky

vyhľadávajú ľahšie a šťavnaté ovocné dezerty. Spoločnosť McDonald´s rozumie svojim zákazníkom. Preto už od 4. mája zaradila

do  ponuky McCafé vynikajúce sladké novinky: bezlaktózové a bezlepkové torty s jahodovo – smotanovou a mandarínkovo – smo-

tanovou príchuťou. 

„Rozšírením ponuky dezertov v kaviarňach McCafé chceme vyhovieť aj zákazníkom, ktorí uprednostňujú zdravšie maškrtenie 

a vyhľadajú bezlepkové, či bezlaktózové potraviny. Z našich  ovocných smotanových noviniek budú nadšení,“ hovorí Zuzana

Svobodová, riaditeľka PR a komunikácie McDonald´s Česká republika a Slovensko. 

Dokonalé spojenie bezlepkového piškótového rezu, plneného nadýchanou bezlaktózovou tvarohovo-smotanovou náplňou a ozdo-

beného veľkými kúskami jahôd či mandarínky je osviežujúcim sladkým zážitkom. Odporúčaná cena pre obe tieto torty je 2,60 eur. 
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SEDEM VÝŽIVOVÝCH DOPLNKOV NA PODPORU MOZGU

„Vysokosacharidová diéta, ktorú som vám predpísal pred dvadsia-
timi rokmi vám spôsobila cukrovku, vysoký krvný tlak a ochorenie
srdca. Hups". Mám rád komixy, v ktorých je skryté zrnko múdrosti tak,
že vám chvíľku trvá, kým prídete na skrytý zmysel a pochopíte obrázok
aj text. Tento ma zaujal už pred rokmi; len by ma potešilo, keby bolo
viac lekárov takých múdrych ako tvorca komixov Randy Glasbergen.
So všetkými vedeckými dôkazmi, ktoré sme nahromadili, odkedy bol
tento komix prvýkrát publikovaný v roku 2004, môžeme k jeho textu
dodať - „a ako bonus na vás čaká demencia". A to by si žiadalo pridať
ďalšie „hups".

Bolestnou realitou v súčasnom lekárskom svete je, že pri návšteve
internistu pravdepodobne nedostanete veľa užitočných rád, ako zasta-
viť ochorenia mozgu. Zvyčajne ste v ordinácii menej ako 15 minút (ak
vôbec) a lekár najpravdepodobnejšie nemá najnovšie poznatky o tom,
ako by ste si mohli zachovať duševné schopnosti. Ešte znepokojujú-
cejšie je, že mnoho súčasných lekárov, ktorí vyštudovali pred niekoľ-
kými desaťročiami, nemá ani poňatia o výžive a jej dopadoch na zdra-
vie. Nehovorím to preto, aby som očierňoval svojich kolegov; snažím
sa iba poukázať na skutočnosť, ktorá je do veľkej miery dôsledkom
ekonomiky. Dúfam, že ďalšia generácia lekárov bude lepšie vybavená
na vychýlenie kyvadla smerom k prevencii namiesto toho, aby sa tak
veľmi zameriavali na liečbu. To ma privádza k odporúčaným výživovým
doplnkom. 

DHA: Ako som už spomenul, kyselina dokosahexaenová (DHA) je krá-
ľovnou v kráľovstve výživových doplnkov. DHA je omega-3 mastná
kyselina, ktorá predstavuje viac ako 90 percent omega-3 tukov 
v mozgu. Päťdesiat percent hmotnosti cytoplazmatickej membrány
neurónu je zložených z DHA. A ide aj o hlavnú zložku srdcového tka-
niva. Mohol by som napísať celú kapitolu iba o samotnej DHA, ale

takých detailov vás ušetrím. Stačí keď poviem, že DHA je jednou z naj-
lepšie zdokumentovaných látok prospešných pre ochranu mozgu.
V súčasnosti sú k dispozícii vysokokvalitné DHA doplnky a existuje
vyše 500 potravinových produktov obohatených o DHA. V skutočnos-
ti nezáleží na tom, či si kúpite DHA, ktorá pochádza z rybieho oleja
alebo rias. Prísni vegetariáni môžu siahnuť po produkte vyrobenom 
z rias.

Resveratrol: Tajomná moc skrytá za prospešnými účinkami pitia
pohára červeného vína denne má veľa spoločné s prírodnou zložkou,
ktorá sa nachádza v hrozne a ktorá nielen že spomaľuje proces star-
nutia, zlepšuje prítok krvi do mozgu a pôsobí priaznivo na zdravie
srdca, ale je dokázané, že drží na uzde tukové bunky tým, že obme-
dzuje ich rozvoj. Z toho jedného pohára vína však dostatok resveratro-
lu nezískate. Preto, aby ste mohli jeho pozitíva využiť naplno, treba ho
doplniť. Keďže táto takzvaná zázračná molekula chráni bunky pred
značným počtom ochorení, často sa propaguje ako pomoc pre imu-
nitný a ochranný systém tela. V posledných desiatich rokoch sa zisti-
lo, ako je to možné, a to najmä vďaka práci Dr. Dávida Sinclaira 
z Harvardu, ktorý objavil schopnosť tohto doplnku aktivovať určité
gény, nazývané sirtuíny, s vplyvom na dlhovekosť. V roku 2010 vedci
na Northumbria University v Spojenom kráľovstve zverejnili v American
Journal of Clinical Nutrition štúdiu, ktorá sa zaoberala tým, prečo
môže byť resveratrol taký účinný pri optimalizácii funkcie mozgu. 
V správe vysvetlili, že podali 24 študentom resveratrol a zaznamenali
značný nárast prúdenia krvi do mozgu pri plnení duševných úloh. 
A čím boli úlohy ťažšie, tým bol účinok resveratrolu lepší.
Môžeme diskutovať o tom, či by sme všetci mali užiť resveratrol pred-
tým, ako sa pustíme do niečoho závažného, napríklad ako je test
alebo pohovor. Ale nateraz vieme, že by sme nášmu mozgu urobili
dobre, ak by sme každý deň pridali aspoň skromnú dávku. A všimnite

si, že som povedal skromnú. Hoci skoršie výskumy naznačovali, že sú
potrebné veľmi vysoké dávky, aby bolo možné pozorovať akékoľvek
výsledky (dávky rovnajúce sa pitiu stoviek fliaš vína). Novšie štúdie
však jednoznačne dokazujú, že pozitívne účinky prinášajú aj nižšie
dávky (dokonca už 4,9 mg za deň).

Kurkuma: Kurkuma (Curcuma longa), rastlina z čeľade ďumbierovi-
tých rastlín, je predmetom intenzívneho vedeckého výskumu, pričom
väčšina z nich hodnotí jej protizápalové a antioxidačné účinky, ktoré
vyplývajú z jej aktívnej zložky, kurkumínu, nachádzajúcej sa v podzem-
ku rastliny. Kurkuma je korenina, ktorá dáva karí jeho žltú farbu, a ako
som už spomínal, používala sa tisíce rokov v čínskej a indickej medi-
cíne ako prirodzený liek na množstvo chorôb. V správe pre American
Journal of Epidemiology vedci skúmali spojenie medzi množstvom
karí a kognitívnymi funkciami starších Aziatov. Tí, ktorí jedli karí „príle-
žitostne" a „často až veľmi často" mali v špeciálnych testoch určených
na meranie kognitívnych funkcií oveľa lepšie výsledky ako ľudia, ktorí
karí nekonzumovali „nikdy alebo zriedka". Jednou z tajných zbraní
kurkumínu je schopnosť aktivovať gény na tvorbu rôznych antioxidan-
tov, ktoré slúžia na ochranu dôležitých mitochondrií. Okrem toho
zlepšuje tiež metabolizmus glukózy. Všetky tieto vlastnosti pomáhajú
znižovať riziko ochorenia mozgu. Ak doma nevaríte množstvo jedál 
s karí, pravdepodobne nemáte pravidelne vo svojej strave dostatok
kurkumy.

Probiotiká: Prekvapivý nový výskum v posledných niekoľkých
rokoch ukázal, že konzumovanie jedál bohatých na probiotiká - živé
mikroorganizmy, ktoré podporujú baktérie v našich črevách - môže
podporiť správanie mozgu a pomôcť zmierniť stres, úzkosť a depresiu.
Tieto kmene „dobrých baktérií", ktoré žijú v čreve a pomáhajú s tráve-
ním, podporujú a vyživujú probiotiká. Majú významnú úlohu pri tvorbe,
absorbovaní a transporte neurochemických látok, ako je serotonín,
dopamín a nervový rastový faktor, ktoré sú dôležité pre zdravý mozog
a funkciu nervov. Aby ste pochopili, ako je to možné, potrebujete
vedieť niečo o tom, ako funguje komunikácia medzi „mikroflórou –
črevom - mozgom". Pravdou je, že črevo je váš „druhý mozog". Aktívny
a fascinujúci výskum v tejto oblasti v posledných rokoch potvrdil boha-
tú komunikačnú diaľnicu medzi mozgom a tráviacou sústavou. Týmto
obojsmerným spojením mozog prijíma informácie o tom, čo sa deje 
v črevách a centrálny nervový systém posiela informácie zaisťujúce
optimálne fungovanie naspäť do čreva. Všetky tieto prenosy informá-
cií tam a naspäť nám umožňujú kontrolovať stravovacie návyky a tráve-
nie, a dokonca sa v noci dobre vyspať. Črevo vysiela aj hormonálne
signály, ktoré prenášajú do mozgu pocity plnosti, hladu a aj bolesti
spôsobenej zápalmi v črevách. Pri chorobách, ktoré zasahujú črevo,
ako neliečená celiakia, zápalové ochorenie čriev, Crohnova choroba,
môže byť črevo hlavným činiteľom ovplyvňujúcim našu pohodu - ako
sa cítime, ako dobre spíme, aká je naša hladina energie, koľko boles-
ti zažívame, a dokonca ako rozmýšľame. Vedci v súčasnosti skúmajú
možnú úlohu niektorých kmeňov črevných baktérií pri obezite, zápalo-
vých a funkčných GI poruchách, chronickej bolesti, autizme a depre-
siách. Sledujú aj úlohu týchto baktérií v emóciách. Celý systém je taký
zložitý a vplyvný, že zdravie našich čriev môže byť oveľa závažnejším
činiteľom vo vnímaní celkového zdravia, ako by sme si vôbec vedeli
predstaviť. Informácie, ktoré črevo spracuje a pošle do mozgu, pria-
mo súvisia s dobrým životným pocitom. A ak dokážeme tento systém
podporiť konzumáciou najdôležitejších spolupracovníkov čreva - pria-
teľských baktérií - prečo to neurobiť? Hoci množstvo potravín - ako
napríklad jogurty a niektoré nápoje - je už obohatených o probiotiká,
tieto produkty často obsahujú príliš veľa pridaného cukru. Radšej si
zaobstarajte probiotiká vo výživovom doplnku, ktorý ponúka viac kme-
ňov (minimálne desať), vrátane Lactobacillus acidophilus 
a Bifidobacterium, a obsahuje aspoň 10 miliárd aktívnych baktérií 
v jednej kapsule.

Kokosový olej: Už som spomínal, že kokosový olej môže pomôcť
predísť a zvrátiť stavy neurodegeneratívnych ochorení. Nielen že ide 
o superpalivo pre mozog, ale redukuje aj zápalové procesy. Môžete
ho konzumovať (lyžicu) priamo, alebo ho používať pri príprave jedál.
Kokosový olej je tepelne stabilný, takže sa môže používať aj pri vyso-
kých teplotách. 

Kyselina alfa-lipoová: Táto mastná kyselina sa nachádza vnútri
každej bunky tela, kde je potrebné vytvárať energiu pre normálne
telesné funkcie. Prekračuje bariéru medzi krvou a mozgom a pôsobí
ako silný antioxidant v mozgu, vo vodnatých aj tukových tkanivách.
Vedci ju v súčasnosti skúmajú ako potenciálu možnosť liečby mŕtvice
a iných ochorení mozgu spojených s poškodením voľnými radikálmi,
napríklad demenciou. Hoci telo dokáže produkovať primerané zásoby
tejto mastnej kyseliny, pri našom modernom životnom štýle a neprime-
ranej strave sa výživový doplnok môže zísť.

Vitamín D: Je zavádzajúce nazývať vitamín D „vitamínom", pretože 
v skutočnosti ide o steroidný hormón rozpustný v tuku. Hoci väčšia
ľudí si ho spája výlučne so zdravím kostí a hladinami vápnika - preto sa
pridáva do mlieka - vitamín D má ďalekosiahle účinky na telo a najmä
mozog. Vieme, že v celom centrálnom nervovom systéme sa nachá-
dzajú receptory vitamínu D; tak isto vieme, že vitamín D pomáha regu-
lovať enzýmy v mozgu a mozgovomiechovom moku, ktoré sú zapoje-
né do výroby nervových mediátorov a stimulujú rast nervov. Štúdie na
zvieratách aj laboratórne pokusy naznačili, že vitamín D chráni neuró-
ny pred ničivými účinkami voľných radikálov a redukuje zápaly.

Pšeničný mozog je kniha, v ktorej renomovaný neurológ David
Perlmutter, MD, odkrýva zistenie, ktoré sa už príliš dlho skrývalo 
v medicínskej literatúre: sacharidy vám môžu zničiť mozog. 
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Lepkavá bielkovina

Určite vás už niekedy prepadla náhla pulzujúca bolesť hlavy 
a takmer agónia zo silnej zápchy. Keď sa prejavia nejaké symp-
tómy, v mnohých prípadoch dokážeme pomenovať ich pravde-
podobnú príčinu, napríklad v prípade bolesti hlavy dlhý deň za
počítačom alebo vírusovú infekciu, keď nás bolí hrdlo pri pre-
hĺtaní a máme upchatý nos. Väčšinou si pomôžeme voľno pre-
dajnými liekmi, aby sme zvládli symptómy, kým sa telo nevráti
do normálneho, zdravého stavu. Ale čo spravíte, ak symptómy
neodchádzajú a je oveľa zložitejšie určiť príčinu? Čo keď, tak
ako mnohí moji pacienti, budete celé roky márne bojovať 
s úpornou bolesťou a trápením?

Fran sa snažila zbaviť sa pulzujúcej bolesti hlavy, odkedy jej
pamäť siahala. Keď za mnou prišla na vyšetrenie v jeden teplý
januárový deň, mala asi takú dobrú náladu ako 63-ročná žena,
ktorá dlhodobo trpí každodennými migrénami. Vyskúšala už
všetky bežné lieky proti bolestiam hlavy a niekoľkokrát do týžd-
ňa užívala Imitrex , čo je silný liek na migrénu. Keď som si pre-
zeral jej zdravotné záznamy, všimol som si, že keď mala niečo
vyše dvadsať rokov, podstúpila „prieskumnú operáciu čriev",
pretože trpela „závažnými tráviacimi problémami". V rámci
vyšetrenia som ju otestoval na citlivosť na lepok a, ako sa dalo
očakávať, zistil som, že má silne pozitívnych až osem markerov.
Predpísal som jej bezlepkovú diétu. O štyri mesiace neskôr
som od Fran dostal list, v ktorom písala: „Odkedy som zo stra-
vy odstránila lepok, takmer každodenné migrény ustúpili...
Dvomi najväčšími zmenami, ktoré nastali v mojom tele, sú
zmiznutie nočného napätia v hlave s následnými migrénami
a obrovský nárast energie. V porovnaní so životom pred
návštevou u vás stíham toho teraz oveľa viac." Na záver napí-
sala: „Ešte raz vám ďakujem za to, že ste našli riešenie
môjho dlhoročného trápenia s migrénami." Bohužiaľ, nedo-
kážem jej vrátiť uplynulé roky, ale aspoň som jej pomohol zís-
kať budúcnosť bez bolestí.

Ďalšia žena, ktorá ku mne prišla s úplne inými symptómami, ale
podobne dlhou históriou trápenia, bola Lauren. Iba vo veku
tridsať rokov mi hneď na našom prvom stretnutí povedala, že

má „nejaké duševné problémy". Lauren mi porozprávala 
o predchádzajúcich dvanástich rokoch, ktoré opísala ako
neustále zhoršovanie jej zdravotného stavu. Povedala mi, aké
mala stresujúce detstvo, pretože v mladom veku prišla o matku
aj starú mamu. Keď začala študovať na vysokej škole, niekoľ-
kokrát ju hospitalizovali z dôvodu „mánie". Počas tohto obdobia
prežívala obdobia, kedy bola veľmi zhovorčivá a prehnane nad-
nesená. Potom sa začala prejedať, značne pribrala a začala byť
silne depresívna, dokonca trpela samovražednými myšlienka-
mi. Práve začala užívať lítium, liek používaný na liečenie bipo-
lárnej poruchy. Duševné choroby sa vyskytovali v rodine; jej
sestra mala schizofréniu a otec bol bipolárny. Okrem
Laureninho bohatého výpočtu duševných problémov boli ostat-
né jej zdravotné záznamy v podstate v norme. Nesťažovala sa
na tráviace problémy, potravinové alergie ani na žiadne iné
štandardné ťažkosti spojené s citlivosťou na lepok.
Napriek tomu som navrhol test citlivosti na lepok. Zistili sme
závažne zvýšené hladiny šiestich významných markerov pre
tento problém. Niektoré z nich boli zvýšené viac ako dvojná-
sobne oproti normálnemu rozpätiu. Dva mesiace potom, ako
Lauren začala s bezlepkovou diétou, mi napísala list, v ktorom
sa opakovalo to, čo často zvyknem počuť od pacientov, ktorí sa
vzdali lepku. Písala: „Odkedy som na bezlepkovej diéte, môj
život sa obrátil o 180 stupňov. Prvá zmena, na ktorú si spo-
mínam, a tá najdôležitejšia, bola moja nálada. Keď som jedla
lepok, bojovala som s depresiami. Vždy som musela bojovať
s „temným oblakom nad hlavou". Teraz, keď sa vyhýbam
lepku, necítim sa deprimovaná. Jediný raz, keď som omylom
zjedla niečo s obsahom lepku, mala som depresiu celý deň.
Ďalšou zmenou, ktorú som si všimla, je, že mám viac energie 
a dokážem sa sústrediť na dlhší čas. Moje myšlienky sú jasné
ako nikdy predtým. Dokážem sa rozhodovať a dospieť k logic-
kému, sebaistému rozhodnutiu. Oslobodila som sa od väčšiny
obsedantno-kompulzívneho správania.

Uvediem ešte jeden príklad, ktorý je príznačný pre iný súbor
symptómov súvisiacich však s tou istou príčinou. Kurt za mnou
prišiel s matkou, keď mal 23 rokov a trpel abnormálnymi

pohybmi. Jeho matka uviedla, že šesť mesiacov pred návšte-
vou u mňa začal „vyzerať, ako keby sa triasol". Na začiatku bolo
chvenie mierne, ale postupne sa stupňovalo. Navštívil dvoch
neurológov, ktorí určili dve rôzne diagnózy: jedna sa nazýva
„esenciálny tremor" a druhá „dystónia". Lekári mu ponúkli liek
na krvný tlak, propranolol, ktorý sa používa na liečbu niekto-
rých typov tremoru. Ďalšie odporúčanie bolo, aby si nechal do
rôznych svalov ramien a krku vpichnúť botox (botulotoxín),
ktorý by dočasne paralyzoval spazmatické svaly. Spolu s mat-
kou sa rozhodli, že nebude užívať tabletky a ani si nedá pich-
núť injekcie.

V jeho zdravotných záznamoch boli zaujímavé dve veci. Po
prvé, v štvrtej triede mu diagnostikovali poruchu učenia; jeho
matka povedala, že „nedokázal zvládať nadmernú stimuláciu".
Po druhé, niekoľko rokov sa sťažoval na bolesť žalúdka s nad-
mernými pohybmi čriev až takými, že musel navštíviť gastroen-
terológa, ktorý mu urobil biopsiu tenkého čreva, aby ho otesto-
vali na celiakiu. Výsledky boli negatívne. Keď som Kurta vyše-
troval, jeho problém s nekontrolovateľnými pohybmi bol očivid-
ný. Nedokázal kontrolovať trasenie rúk a krku a vyzeral, že dosť
trpí. Prezrel som si jeho laboratórne výsledky, ktoré nevypove-
dali v podstate o ničom. Testovali ho na Huntingtonovu choro-
bu, čo je dedičná porucha, ktorá zvykne spôsobovať podobné
abnormality pohybu u mladých ľudí, aj na Wilsonovu chorobu,
poruchu metabolizmu medi, ktorá je tak isto spojená s abnor-
málnymi pohybmi. Všetky tieto testy boli negatívne. Avšak
krvné testy citlivosti na lepok ukázali zvýšené hladiny niekto-
rých protilátok, ktoré naznačovali problém. Vysvetlil som
Kurtovi a jeho matke, že je veľmi dôležité zistiť, či jeho pohybo-
vú poruchu nespôsobuje citlivosť na lepok a poskytol som im
aj informácie, ako postupovať pri bezlepkovej diéte. Po niekoľ-
kých týždňoch mi zatelefonovala Kurtova matka a povedala, že
jeho pohyby sa viditeľne zmiernili. Vďaka zlepšeniu sa rozhodol
zostať na bezlepkovej diéte a približne o šesť mesiacov sa
abnormálne pohyby stratili úplne. Zmeny, ktoré nastali 
u tohto mladého muža, sú neuveriteľné, najmä ak si uvedomí-
te, že jednoduchá diétna zmena mala taký zásadný dopad na
jeho život.

Lekárska literatúra iba teraz začína dokumentovať spojitosť
medzi takýmito poruchami pohybu a citlivosťou na lepok, pri-
čom lekári ako som ja, už diagnostikovali a vyliečili niekoľko
jednotlivcov, u ktorých sa neobjavila žiadna iná príčina a ich
pohybové poruchy sa po bezlepkovom programe úplne stratili.
Nanešťastie však, väčšina bežných lekárov nehľadá vysvetlenie
podobných porúch pohybu v strave a netuší ani o najnovších
výskumoch.

Tieto prípady nie sú výnimočné. Dokumentujú to, čo som si vši-
mol u mnohých pacientov. Možno ich ku mne privedú úplne
odlišné zdravotné ťažkosti, ale tie majú spoločného menovate-
ľa: citlivosť na lepok. Verím tomu, že lepok je moderným jedom
a že výskum núti lekárov, aby si všímali a prehodnocovali širšie
súvislosti, ak ide o poruchy a ochorenia mozgu. Dobrá správa
je, že ak toho spoločného menovateľa poznáme, dokážeme aj
liečiť, a v niektorých prípadoch aj vyliečiť, široké spektrum cho-

rôb iba jediným prostriedkom: vylúčením lepku zo stravy.

Prejdite sa po ktoromkoľvek obchode so zdravou výživou alebo
aj po bežnom obchode s potravinami a určite budete prekvape-
ní výberom „bezlepkových" produktov. Posledných niekoľko
rokov sa objem predaja bezlepkových produktov veľmi zvýšil;
podľa údajov z roku 2011 bola hodnota predaných bezlepko-
vých produktov v USA 6,3 miliardy dolárov a naďalej stúpa.
Bezlepkové verzie všetkého od raňajkových cereálií až po šalá-
tové dresingy teraz využívajú neustále rastúci počet ľudí, ktorí si
vyberajú potraviny bez obsahu lepku. Prečo celý ten humbug?
Niet pochýb, že je to aj vplyv médií. Článok v Yahoo! Sports v
roku 2011 mal titulok: „Vďačí Novak Djokovič za svoje víťaz-
stvo bezlepkovej diéte?" a ďalej sa písalo, „Jednoduchý test
na alergiu mohol viesť k jednému z najvýznamnejších pre-
vratov v tenisovej histórii." Ale bez ohľadu na jedného športov-
ca, čo hovorí o citlivosti na lepok vedecká komunita? Čo to
vlastne znamená byť „citlivý na lepok"? Ako sa to líši od celia-
kie? čo je také zlé na lepku? Nebol tu s nami vždy? A čo mám
presne na mysli pod pojmom „moderné obilie"? Poďme si to
objasniť.

LEPIDLO V LEPKU
Glutén (lepok) - čo po latinsky znamená „lepidlo" - je bielkovi-
nová zmes, ktorá pôsobí ako lepiaca zložka, drží pokope
múku, aby sme mohli piecť chlebové produkty vrátane krekrov,
pečiva a cesta na pizzu. Keď sa zahryznete do nadýchaného
muffinu alebo žemle a naťahujete cesto na pizzu pred pečením,
môžete sa za to poďakovať lepku. V skutočnosti väčšina mäk-
kých, vláčnych chlebových produktov, ktoré si kupujete, vďačia
za svoju štruktúru lepku. Lepok má kľúčovú úlohu v procese
kysnutia, umožní chlebu „narásť", keď sa pšenica zmieša 
s kvasnicami. Ak chcete v rukách držať v podstate čistý lepok,
zmiešajte pšeničnú múku s vodou, miesením v rukách vypra-
cujte cesto a potom kúsok z neho premyte pod tečúcou vodou,
aby ste odstránili škroby a vlákninu. Zostane vám zmes bielko-
vín lepku.

Väčšina Američanov konzumuje lepok pochádzajúci 
z pšenice, ale lepok sa nachádza aj v inom obilí, vrátane raže,
jačmeňa, špaldy, ciroku a bulguru. Je to jedna z najbežnejších
zložiek potravín na planéte a nepoužíva sa iba v spracovaných
potravinách, ale aj v produktoch osobnej hygieny. Ako spoľah-
livý stabilizujúci prostriedok pomáha syrovým nátierkam a mar-
garínom, aby si zachovali svoju hladkú textúru a bráni omáčkam
a zápražkám, aby sa zrazili. Aj vlasové kondicionéry 
a očné maskary dodávajúce objem vďačia za svoje vlastnosti
lepku. Ľudia naň môžu mať alergiu rovnako ako na akúkoľvek
inú bielkovinu (proteín). Pozrime sa však bližšie práve na tento
problém. Lepok netvorí iba jedna molekula; v skutočnosti je
zložený z dvoch hlavných skupín bielkovín, glutenínov a gliadí-
nov. Okrem toho, že človek môže byť citlivý na niektorú z týchto
skupín bielkovín, gliadín pozostáva z dvanástich rôznych men-
ších jednotiek, a každá z nich môže spôsobiť citlivosť vedúcu 
k zápalovým procesom.

Keď sa rozprávam s pacientmi o citlivosti na lepok, jedna 

Úloha lepku pri zápaloch mozgu
(Nejde iba o vaše brucho)
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z prvých vecí, ktoré zvyknem počuť, je niečo ako, „Ale ja
nemám celiakiu, robili mi testy!" Snažím sa im čo najzrozumi-
teľnejšie vysvetliť, že je obrovský rozdiel medzi celiakiou a citli-
vosťou na lepok. Snažím sa im objasniť, že celiakia, inak nazý-
vaná aj sprue, je extrémny prípad citlivosti na lepok. Celiakia
prepukne vtedy, keď alergická reakcia na lepok spôsobí
poškodenie v tenkom čreve. Je to jedna z najzávažnejších
reakcií, akú môže mať človek na lepok. Hoci mnoho odborní-
kov odhaduje, že celiakiu má 1 z 200 ľudí, je pravdepodobnej-
šie, že tento odhad sa blíži k číslu 1 z 30, pretože mnoho jed-
notlivcov je nediagnostikovaných. Dokonca už jeden zo šty-
roch ľudí má sklony k tejto chorobe iba v dôsledku genetiky;
obzvlášť citliví sú ľudia, ktorí majú predkov zo severnej Európy.
A navyše, ľudia môžu niesť gény, ktoré majú zakódované mier-
nejšie verzie citlivosti na lepok, čím vzniká široké spektrum citli-
vosti. Celiakia nepoškodzuje iba črevá. Keď sa gény pre túto
chorobu spustia, citlivosť na lepok sa stane celoživotným pro-
blémom, ktorý môže zasiahnuť pokožku a sliznice, ale prejaviť
sa napríklad aj ako pľuzgiere v ústach. Ak sa nebudeme zaobe-
rať extrémnymi reakciami, ktoré spúšťajú autoimunitné ochore-
nia ako celiakia, musíme pochopiť, že citlivosť na lepok môže
zasiahnuť akýkoľvek orgán v tele, aj v prípade, že tenké črevo
nebude postihnuté vôbec. Znamená to, že hoci človek nemusí
mať celiakiu, tak ako je zadefinovaná, ale ak je citlivý na lepok,
je vystavený veľkému riziku zvyšok jeho tela - vrátane mozgu.

Treba pochopiť, že potravinové alergie sú zvyčajne odpoveďou
imunitného systému. Môžu sa vyskytnúť aj vtedy, ak telu chýba-
jú správne enzýmy potrebné na trávenie istých zložiek potra-
vín. V prípade lepku, jeho „lepkavá" vlastnosť prekáža štiepeniu
a absorpcii výživných látok. A zrejme si dokážete predstaviť, že
zle strávená strava necháva mazľavé zvyšky v čreve, čo zasa
nabáda imunitný systém, aby „skočil" do akcie a začal útočiť na
sliznicu tenkého čreva. Ľudia, u ktorých sa prejavia symptómy,
sa sťažujú na bolesť brucha, nevoľnosť, hnačku, zápchu 
a napätie v črevách. Ďalší však vôbec nemajú zreteľné prízna-
ky gastrointestinálnych problémov, ale napriek tomu môžu pre-
žívať tichý útok niekde inde v tele, napríklad v nervovom systé-
me. Zapamätajte si, že pokiaľ telo negatívne reaguje na stravu,
pokúša sa riešiť poškodenie tým, že vyšle molekuly zápalového
procesu, aby označili čiastočky potravy za nepriateľov. To
potom vedie k tomu, že imunitný systém neustále vysiela zápa-
lové chemické látky, bunky zabijakov, v snahe odstrániť nepria-
teľa. Tento proces často naruší sliznicu a zanechá črevo poško-
dené, čím vzniká ochorenie známe ako „syndróm priepustného
čreva". Keď už raz máte priepustné črevo, stávate sa v budúc-
nosti vysoko náchylný na ďalšie potravinové alergie. A nápor
zápalov vás môže vystaviť aj riziku vzniku ďalších autoimunit-
ných ochorení. Zápal, o ktorom už viete, že je základom mno-
hých porúch mozgu, sa môže spustiť vtedy, keď imunitný sys-
tém reaguje na určitú látku v tele človeka. Keď sa protilátky
imunitného systému dostanú do kontaktu s bielkovinou alebo
antigénom, na ktoré je osoba alergická, spustí sa zápalový pro-
ces a vypustí množstvo ničivých chemických látok známych
ako cytokíny. Citlivosť na lepok konkrétne spôsobujú zvýšené
hladiny protilátok voči gliadínovej zložke lepku. Keď sa protilát-
ka skombinuje s touto bielkovinou (a vytvorí tak antigliadínovú

protilátku), aktivujú sa špecifické gény v určitom type imunit-
ných buniek v tele. Ak sa tieto gény aktivujú, zvýšia sa zápalo-
vé cytokínové látky a môžu napadnúť mozog. Cytokíny sú voči
mozgu silno antagonistické, poškodzujú jeho tkanivo a zane-
chávajú mozog zraniteľný voči dysfunkciám a chorobám -
najmä, ak útoky pokračujú. Ďalší problém s antigliadínovými
protilátkami je, že sa dokážu priamo spájať so špecifickými
bielkovinami, ktoré sa nachádzajú v mozgu a vyzerajú podobne
ako gliadínová bielkovina prítomná v potravinách s obsahom
lepku. Antigliadínové protilátky však nedokážu rozoznať rozdiel,
čo teda znovu vedie k tvorbe ďalších zápalových cytokínov.
Celý tento proces bol opísaný vo vedeckej literatúre už pred
desaťročiami. Vzhľadom na to ani neprekvapuje, že pri
Alzheimerovej chorobe, Parkinsonovej chorobe, skleróze mul-
tiplex a dokonca aj pri autizme zisťujeme zvýšené hladiny cyto-
kínov. (Výskum dokonca ukázal, že niektorí ľudia s nesprávne
diagnostikovanou chorobou ALS čiže chorobou Lou Gehriga,
sú jednoducho iba citliví na lepok a jeho eliminovanie zo stravy
symptómy zvrátilo. Ako uviedol anglický profesor Marios
Hadjivassiliou z Royal Hallamshire Hospital v Sheffielde, jeden
z najuznávanejších vedcov v oblasti výskumu citlivosti na lepok
v súvislosti s mozgom, vo svojom článku z roku 1996 v The
Lancet. „Naše výsledky naznačujú, že citlivosť na lepok je
spoločným menovateľom u pacientov s neurologickým
ochorením neznámej príčiny a môže mať etiologický
význam."

Pre lekára ako som ja, ktorý je denne konfrontovaný s ťažkými
ochoreniami mozgu „neznámej príčiny", je vyhlásenie Dr.
Hadjivassiliou veľkou pomocou, ak zvážite, že približne 99 per-
cent ľudí, ktorých imunitný systém reaguje negatívne na lepok,
o tom ani netuší. Dr. Hadjivassiliou ďalej uvádza, že „citlivosť na
lepok môže byť primárne, a v niektorých prípadoch dokonca
výlučne, neurologickým ochorením". Inými slovami, ľudia s citli-
vosťou na lepok môžu mať problémy s fungovaním mozgu bez
toho, aby mali akékoľvek gastrointestinálne problémy. Z tohto
dôvodu testuje citlivosť na lepok všetkých svojich pacientov 
s neobjasnenými neurologickými problémami. Páči sa mi, ako
Dr. Hadjivassiliou a jeho kolegovia zhrnuli fakty v úvodníku
časopisu Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 
z roku 2002 s názvom Citlivosť na lepok ako neurologické
ochorenie:

„Trvalo takmer 2000 rokov, kým sme zistili, že bežná bielko-
vina v potrave, ktorá bola zaradená do ľudskej stravy v zmys-
le evolúcie relatívne neskoro (asi pred 10 000 rokmi), doká-
že spôsobiť človeku nielen ochorenie čriev, ale aj kože 
a nervového systému. Rozdielne neurologické prejavy citli-
vosti na lepok sa môžu objaviť bez toho, aby boli zasiahnu-
té črevá a neurológovia preto musia poznať bežné neurolo-
gické prejavy a spôsoby diagnostikovania tohto ochorenia."
Úvodník výstižne zhrnul aj predchádzajúce zistenia 
o symptómoch citlivosti na lepok: „Citlivosť na lepok je naj-
lepšie zadefinovaná ako stav zvýšenej imunologickej reak-
cie u geneticky náchylných ľudí. Táto definícia nehovorí nič
o zasiahnutí čreva. Predstava, že citlivosť na lepok sa pova-
žuje v princípe za ochorenie tenkého čreva, je mylná."

Veda už dlho sleduje súvislosti medzi celiakiou a depresiou,
podobne ako aj súvislosti medzi celiakiou a ADHD a inými
behaviorálnymi poruchami. Výskumy o depresii medzi celiatik-
mi sa začali objavovať v 80-tych rokoch 20. storočia. V roku
1982 švédski vedci uviedli, že „depresívna psychopatológia je
znakom celiakie v dospelosti."  Štúdia z roku 1998 určila, že
približne jedna tretina celiatikov má zároveň aj depresie. V jed-
nej rozsiahlej štúdii, uverejnenej v roku 2007, švédski vedci
znovu vyhodnotili takmer 14 000 celiatikov a porovnali ich 
s viac ako 66 000 zdravými kontrolnými jednotlivcami. Chceli
zistiť riziko depresie u celiatika a zároveň riziko celiakie u jed-
notlivca s depresiou. Ukázalo sa, že u celiatikov bolo 
o 80 percent vyššie riziko depresie a riziko diagnostikovania
celiakie u jednotlivcov s depresiami bolo zvýšené až o 230 per-
cent. 
V roku 2011 ďalšia švédska štúdia zistila, že riziko samovraždy
medzi ľuďmi s celiakiou sa zvýšilo o 55 percent. A ešte jedna
štúdia, ktorú vypracoval tím talianskych vedcov, dospela 
k záverom, že celiakia zvyšuje riziko silnej depresie u človeka 
o neskutočných 270 percent. V súčasnosti sa depresia zisťuje
až u 52 percent jednotlivcov citlivých na lepok. Adolescenti 
s citlivosťou na lepok tiež čelia vysokej miere depresívnosti; tí 
s celiakiou sú obzvlášť zraniteľní, s 31-percentným rizikom
depresie (v porovnaní iba so 7 percentami zdravých adoles-
centov). Logická otázka: Ako súvisí depresia s poškodeným
črevom? Črevo poškodené celiakiou prestáva efektívne absor-
bovať základné výživné látky, z ktorých mnohé udržiavajú
mozog zdravý, napríklad zinok, tryptofán a vitamíny skupiny B.
Navyše, tieto výživné látky sú nevyhnutnými „surovinami" pri
tvorbe neurologických chemických látok, ako je serotonín.
Rovnako aj prevažná väčšina hormónov a látok zodpovedných
za dobrý pocit sa vytvára v spolupráci s črevom, ktoré vedci
zvyknú nazývať našim „druhým mozgom". Nervové bunky v čre-
vách nielen že regulujú svaly, imunitné bunky a hormóny, ale
zároveň vytvárajú približne 80 až 90 percent serotonínu v tele.
Je dokázané, že „mozog" vo vašich črevách vyrába viac sero-
tonínu ako mozog, ktorý máte v lebke.

Medzi nebezpečné výživové nedostatky, ktoré sú spojené 
s depresiami, patrí vitamín D a zinok. Už poznáte význam vita-
mínu D pre mnoho fyziologických procesov vrátane regulovania
nálady. Podobne zinok je z hľadiska fungovania tela dievčaťom
pre všetko. Okrem toho, že pomáha imunitnému systému 
a udržiava dobrú pamäť, je potrebný aj na tvorbu a využívanie
nervových mediátorov dobrej nálady. To vysvetľuje, prečo sa
zistilo, že zinok ako výživový doplnok stravy pomáha zlepšovať
účinky antidepresív u ľudí so silnými depresiami. (Ukážkový prí-
klad: štúdia z roku 2009 zistila, že ľudia, ktorým antidepresíva
v minulosti nepomohli, hlásili zlepšenie, keď začali užívať aj
zinok. Dr. James M. Greenblatt, ktorého som už spomínal,
napísal na túto tému rozsiahle práce a podobne ako ja sa stre-
táva s mnohými pacientmi, ktorým antidepresíva nepomohli,

ale keď sa začali vyhýbať potravinám s obsahom lepku, ich psy-
chické symptómy ustúpili. V ďalšom článku pre Psychology
Today píše: „Nediagnostikovaná celiakia môže zhoršiť symptó-
my depresie alebo môže byť dokonca ich hlavnou príčinou. 
U pacientov s depresiami by sa mali otestovať výživové nedo-
statky. Ktovie, možno je často správnou diagnózou celiakia 
a nie depresia." Mnoho lekárov ignoruje výživové nedostatky 
a nenapadne ich test citlivosti na lepok, pretože sú zvyknutí
predpísať lieky (a je to aj pohodlné) a tým sa to pre nich končí.
Treba poznamenať, že spoločným menovateľom mnohých
týchto štúdií je dĺžka času potrebná na to, kým sa v mozgu
začne niečo diať. Ako pri iných behaviorálnych poruchách,
ADHD a úzkostnej poruche, môže trvať minimálne tri mesiace,
kým začnú jednotlivci pociťovať celkovú úľavu. Keď už raz
začnete s bezlepkovou diétou, je nevyhnutné zotrvať v tomto
správnom kurze. Ak nedosiahnete viditeľné zlepšenia okamži-
te, nestrácajte nádej. Ale uvedomte si, že pravdepodobne
pocítite zlepšenie nielen v jednej oblasti. Raz som liečil profe-
sionálneho tenisového inštruktora, ktorého trápili depresie 
a nezlepšovalo sa to ani napriek tomu, že užíval niekoľko anti-
depresív predpísaných inými lekármi. Keď som mu diagnosti-
koval citlivosť na lepok a on začal s bezlepkovou diétou, úplne
sa zmenil. Nielen že jeho depresívne symptómy ustúpili, ale
vrátili sa aj špičkové výkony na kurte.

Pšeničný mozog, David Perlmutter, MD
Šokujúca pravda o účinkoch pšenice a sacharidov na mozog 
a štvortýždňový plán ako dosiahnuť optimálne zdravie.
Pšeničný mozog je prevratná a aktuálna kniha, v ktorej renomo-
vaný neurológ David Perlmutter, MD, odkrýva zistenie, ktoré sa
už príliš dlho skrývalo v medicínskej literatúre: sacharidy vám
môžu zničiť mozog. Dokonca aj takzvané zdravé sacharidy, ako
celozrnné potraviny, môžu spôsobiť demenciu, ADHD, epilep-
siu, úzkosť, chronické bolesti hlavy, depresie, znížené libido 
a ešte oveľa viac. Osud mozgu nemusíte mať zapísaný 
v génoch. Je vo vašej strave. Základom všetkých degeneratív-
nych ochorení, vrátane porúch mozgu, je zápal, ktorý môžu
spustiť sacharidy, najmä s obsahom lepku alebo bohaté na
cukor. Dr. Perlmutter vysvetľuje, čo sa stane, keď na mozog
pôsobia bežné zložky z každodenného chleba a misky ovocia,
ako vám môžu statínové lieky vymazávať pamäť, prečo je strava
bohatá na „dobré tuky“ ideálna a ako povzbudiť rast nových
mozgových buniek v akomkoľvek veku.
Štvortýždňový plán Dr. Perlmuttera vám ukáže, ako si udržať
mozog zdravý, aktívny a bystrý. Vysvetlí ako dramaticky znížiť
riziko vážnych neurologických ochorení, ale aj bežných trápení
–  a to všetko bez liekov. Jednoduché stratégie, chutné recep-
ty a týždenné ciele vám pomôžu plán zrealizovať. Pomocou naj-
novších výskumov, skutočných príbehov zo života a praktických
rád, vás Pšeničný mozog naučí, ako prevziať „kontrolu“ nad
génmi, ako dosiahnuť dobrý pocit a užívať si zdravie a vitalitu
počas celého života.

Lepkové blues



Lepšie sa vysporiadať s ochorením vám pomôžu aj vhodne zvolené doplnky výživy. Siahnite po prírodných vitamínoch
a mineráloch Jamieson bez obsahu lepku, ktoré podporia látkovú výmenu vo vašom organizme, priaznivo ovplyvnia
trávenie, napomôžu vašej psychickej pohode, zvýšeniu výkonnosti a súčasne posilnia vašu imunitu. Pripravujú sa
unikátnou technológiou, uplatňujúcou 360 rôznych postupov, kontrol a testov na uchovanie kvality účinných látok. Ktoré
z výživných látok by mali pravidelne dopĺňať vašu stravu pri celiakii, alergii na lepok či neznášanlivosti lepku?

B-KOMPLEX. Bez jeho prítomnosti by nemohli správne fungovať enzýmy zodpovedné za uvoľňovanie energie zo
živín. Pre celiatikov sú dôležité najmä vitamíny B1 (tiamín), B3 (niacín), spolu s vitamínmi B4 (kyselina listová) a B5
(kyselina pantoténová). 
Vitamín B1 – vitamín látkovej premeny. Zúčastňuje sa na metabolizme sacharidov. Má dôležitú úlohu pri ich
premene na glukózu – jediný typ cukru, ktorý môže telo premeniť na energiu. U ľudí, ktorí konzumujú veľa múčnych
jedál, je jeho potreba oveľa vyššia ako u tých, ktorí uprednostňujú bielkovinovú stravu. Jeho vstrebávanie podporuje
vitamín C, ako aj ostatné vitamíny B-komplexu.
Vitamín B3 – vitamín pevných nervov. Pozitívne ovplyvňuje nervovú sústavu, je nevyhnutný pre správnu činnosť
nervových buniek. Odstraňuje výkyvy nálad, podporuje psychickú rovnováhu, dodáva chuť do života. Zároveň sa
podieľa na látkovej výmene a pôsobí na dobré trávenie. Jeho vstrebávanie uľahčujú ostatné vitamíny B-komplexu.
Vitamín B4 – vitamín optimizmu. Napomáha vzniku nervových dráždivých látok serotonínu a noradrenalínu – tzv.
hormónov šťastia, ktoré upokojujú nervovú sústavu, zvyšujú schopnosť koncentrácie a pôsobia protidepresívne.
Vitamín B4 podporuje tiež funkciu čriev, žalúdka a pečene, patrí mu dôležitá úloha v prevencii rakoviny hrubého čreva
a konečníka. Súčasne pozitívne ovplyvňuje pevnosť kostí a zmierňuje riziko vzniku osteoporózy. Dôležitú úlohu pri jeho
vstrebávaní majú vitamíny B-komplexu, najmä vitamín B12.
Vitamín B5 – vitamín pre trávenie a duševnú kondíciu. V kombinácii s ďalšími vitamínmi B-komplexu môže byť
účinným prostriedkom pri liečbe porúch trávenia. Pomáha pri poruche činnosti čriev, má vplyv na celkové zlepšenie ich
funkcie. Účinkuje pri plynatosti a zápche - pôsobí na konce periférnych nervov, a tým pozitívne ovplyvňuje peristaltiku
čriev a napomáha ich vyprázdňovaniu. Regeneruje tkanivo slizníc, má protizápalový efekt. Doplnenie hladiny vitamínu
B5 môže už za 24 hodín významne osviežiť mozog a podporiť duševnú koncentráciu. Jeho vstrebávanie zvyšujú ostat-
né vitamíny B-komplexu.
VITAMÍN D. Pomáha riešiť symptómy prerednutia kostí pri osteoporóze. Bez jeho prítomnosti sa totiž z krvi nevy-
plavuje vápnik ani fosfor a kosti nezískavajú potrebnú pevnosť. Ak má organizmus zabezpečený dostatok vitamínu D,
dokáže zvýšiť vstrebateľnosť vápnika až 4-násobne! V poslednom čase čoraz viac vystupuje do popredia aj
nenahraditeľná  úloha vitamínu D pri aktivácii imunitného systému. Vedci upozorňujú na súvis medzi nedostatkom
vitamínu D a celým radom civilizačných ochorení, vrátane autoimunitných! 
BAKTERIÁLNE KULTÚRY. Napomáhajú osídliť črevnú sliznicu „dobrými” baktériami, ktoré zabraňujú premnoženiu
hnilobných patogénnych „zlých ” baktérií a podporujú zdravé trávenie. Prispievajú k udržaniu zdravia čreva a znovu
obnoveniu poškodenej rovnováhy bakteriálnej  mikroflóry. K najvýznamnejším „dobrým” baktériám patria laktobacily,
ktoré produkujú dôležitú kyselinu mliečnu, bifidobaktérie a niektoré druhy streptokokov.
ŽELEZO. Pri celiakii sa využitie železa  zhoršuje. Výsledkom jeho nedostatku je málokrvnosť, ktorá má na svedomí
zníženie fyzickej výkonnosti. Absencia železa sa prejavuje malátnosťou, pocitmi slabosti, trvalou únavou,
nedostatočnou koncentráciou, väčšou vnímavosťou organizmu na infekcie, bledosťou. Železo je totiž kľúčovou zlož-
kou krvného farbiva hemoglobínu a zodpovedá za viazanie kyslíka, ktorý červené krvinky dopravujú do tkanív. Ak pri
tomto procese nastane porucha – dôjde k zníženiu počtu červených krviniek a hladiny hemoglobínu, do životne
dôležitých orgánov sa dostane menej kyslíka a zároveň sa v nich hromadí veľké množstvo oxidu uhličitého. A práve
jeho zvýšená hladina v organizme má na svedomí spomínané typické príznaky málokrvnosti.
OMEGA-3 NENASÝTENÉ MASTNÉ KYSELINY. Udržiavajú mentálne i fyzické zdravie a vitalitu, priaznivo
ovplyvňujú kognitívne schopnosti, zbavujú telo zápalov, posilňujú imunitný systém. Hrajú kľúčovú úlohu v životne
dôležitých procesoch v našom tele, pomáhajú uľahčovať trávenie a vstrebávanie tukov organizmom. Vďaka
protizápalovým účinkom sú prospešné pri mnohých chronických ochoreniach – tráviacich, srdcových, Crohnovej
chorobe a množstve ďalších, ktorých spoločným menovateľom je zápal. Zlepšujú kvalitu slizníc, potláčajú bolesti pohy-
bového aparátu.

Pomôžu uľahčiť život s celiakiou
Znepríjemňujú vám život príznaky celiakie? Nevoľnosť po jedle, kŕče, plynatosť,

hnačky? Alebo naopak, zápchy či problémy s vyprázdňovaním? Ste málokrvní,

častejšie vám krváca z nosa? Bolia vás kĺby, svalstvo, objavila sa u vás

osteoporóza? Neviete sa sústrediť na prácu, ste podráždení? 


