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Pro tebe jen
to nejlepší...

Distribuci produktů pro ČR
zajišťuje Naturprodukt CZ spol. s r.o.,
Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice,
www.naturprodukt.cz.www.kosmetika-bubchen.cz

• péče pro děti od narození
• obsahuje přírodní účinné a pečující látky
• podporuje přirozený vývoj dětské  pokožky
• minimalizuje vznik alergických reakcí
• neobsahuje  parabeny a umělá  barviva
• dermatologicky testováno
• k dostání v lékárnách



www.magazin-lekarna.cz

Vážení čtenáři,

často jsou to pojmy, které ovlivňují, formují 
a utvářejí časová údobí. Cizí, nové a jiné mají 
právě konjunkturu. Stojí před námi změny, 
neustále přicházejí nové, jejichž následky 
nejsou zcela předvídatelné. Dotýkají se trhu, 
společnosti, našich životů, vzbuzují nadšení, 
zvědavost, nevůli až averzi, někdy dokonce i 
strach. 

Schopnost přizpůsobit se novému bez odhození 
starého a osvědčeného je předpokladem 
pokroku a příznivého vývoje. To platí v biologii, 
medicíně, hospodářství a také v kosmetickém 
průmyslu. 

Příliv cizích a nových kosmetických přípravků 
pro péči o obličej je také jevem dnešní doby. 
Objevují se hlavně nové účinné obsahové látky, 
kaskáda exoticky znějících chemických látek 
ve složení kosmetického produktu. Nevinný 
plankton v  krémech překonávají extrakty 
z  kaviáru, ústřic a hlemýžďů. Slibují skvělé a 
rychlé efekty, návrat mládí. 

Jedním z  nejstarších osvědčených 
kosmetických prostředků je olivový olej. Pro 
péči o tělo a obličej jej užíval celý starověký 
svět. A toskánské Buti je producentem 
olivového oleje extra kvality, který dal před 
lety základ kosmetice Doliva z  produkce 
PHARMATHEISS COSMETICS. Kosmetická řada 
Doliva je k dostání v lékárnách a patří k tomu 
starému a osvědčenému z  továrny zvané 
„příroda”. 

K  tomuto tématu se na straně 2 tohoto čísla 
vrací článek Tekuté zlato. O Buti, olivovém oleji, 
jeho účincích a produktech s  ním se dočtete 
mnoho zajímavého.

RNDr. Eva Holubová,
šéfredaktorka
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OLIVOVÝ OLEJ
TEKUTÉ ZLATO!
V  italském Toskánsku na Olivové stezce 

leží malá obec Buti. Pěstování olivovníků 

má zde stoletou tradici a ti, kteří zde zača-

li v době renesance jako první olivovníky 

pěstovat, byli vládci nedaleké Florencie. 

Složení půdy, suchá a horká léta a mírné, 

deštivé zimy způsobují, že se zde rodí olivy 

mimořádné kvality. Stromy rostou velmi 

pomalu. Než přinesou první plody, uběhne 

často i deset let. Nativní olej extra třídy 

se získává lisováním za studena ručně 

sbíraných zelených nebo částečně zralých 

oliv. Vykazuje široké spektrum zlatavých 

tónů se zelenavými reflexy. 

POZITIVNÍ ÚČINKY OLIVOVÉHO OLEJE

• prevence kardiovaskulárních onemocnění 

(upravuje hodnotu krevního tlaku, korigu-

je hladinu cholesterolu) 

• pomáhá regulovat zažívání, podporuje 

trávení a tvorbu žluče, bojuje proti zácpě

• díky antioxidantům působí jako ochrana 

před volnými radikály, zevně funguje jako 

ochrana před infekčními onemocněními

• při optimálním užívání pomáhá při hubnutí

• napomáhá při léčbě ran, popálenin, 

ekzémů, bércových vředů, příznivě působí 

na pleť se sklonem k zánětům nebo při 

změkčení jizev

• povzbuzuje růst vlasů a nehtů

• kosmetické produkty obsahující olivový 

olej jsou přirozenou péčí o pleť a vykazují 

vysokou kvalitu

Společnost Dr. Theiss Naturwaren GmbH 

kupuje olivový olej z  malých rodin-

ných farem přímo v toskánském Buti. 

Ten je přítomen ve všech přípravcích 

kosmetické řady Doliva vyráběných 

Pharmatheiss cosmetics. A tak se staletími 

ověřený kosmetický prostředek dostává 

do vašich rukou. Moderní technologie 

umožňují olivový olej zapracovat do podo-

by krémů, sprchových gelů, tělových mlék, 

šamponů i mýdel. 
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V malých zelených plodech tkví síla jihu. 
Vylisovaný olej je ve své nefalšované 
podobě obzvláště přínosný pro zdraví. 

Tip!                                                     Jedna likérová   
   sklenička olivového 

oleje ráno na lačno (obsahuje 
nenasycené mastné kyseliny, 
přírodní vitaminy a protizánětlivě 
působící oleocanthal) umožní 
dobrý start do nového dne. Čím 
dražší olej, tím kvalitnější.

EMULZE TYPU OLEJ VE VODĚ (O/V)
• lehká textura krému

• působí hydratačně

• rychle se vstřebává – optimální základ pod make-up

• smývatelná vodou

• chladivá (ideální na léto) 

EMULZE TYPU VODA V OLEJI (V/O)
• hutná textura krému

• promašťuje pokožku a hydratuje

• déle vydrží na pleti

• není smývatelná vodou

• pokožku chrání (ideální pro chladné dny)                               
a regeneruje (vhodná na noc) 

20-25+

JAK ZVOLIT SPRÁVNÝ TYP PŘÍPRAVKU PRO PÉČI O POKOŽKU? JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH 
PARAMETRŮ JE ZNÁT TYP EMULZE, Z JAKÉ SE VÁŠ PLEŤOVÝ KRÉM SKLÁDÁ!
PHARMATHEISS COSMETICS vyrábí z toho nejcennějšího toskánského olivového oleje přípravky pro péči o pleť. Naše kos-
metická řada Doliva nabízí vhodnou péči pro všechny typy pleti, a to především na základě typu emulze a textury krému. 
Dle níže popsaných typů emulzí se snadno zorientujete, jaký krém je pro vás nejvhodnější a proč. 

Správný typ krému pro vaši pleť vám pomůžeme vybrat na straně 7, kde naleznete přehled Doliva Olivových pleťových krémů rozdělených jak podle typu 
emulze, tak podle věku a rovněž svých účinků. Inspirujte se naší olivovou péčí...
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TEĎ MÁ MŮJ ŽIVOT 
kompletně smysl!

V jednom rozhovoru jste řekl, že 
žijete ideálně šťastný život. Jak 
byste takový život popsal?

Nejsem si jistý, jestli jsem uvedl přímo, že 

takový život už žiju. Zatím je to ve fázi tzv. 

„záměru“, cíle, který jsem si nastavil a na 

kterém pracuji, ať už metodou RUŠ nebo 

čímkoliv jiným. Ideálně šťastný život si 

představuji jako absolutně bezstarostný 

život bez strachů, negací, nemocí, pouze 

čisté a přítomné bytí. Ať už to vyznívá 

jakkoliv utopicky, vím, že takový život je 

možný. Potom, co se zbavíme všech negací, 

které jsme si do sebe „nastřádali“. 

Zabýváte se RUŠ terapií. Co to 
přesně je?

Jde o českou metodu založenou Karlem 

Nejedlým a já jsem moc šťastný, že jsem se 

ji mohl učit a učím přímo od zakladatele. Je 

to na hodiny povídání, pokud bych to měl 

ale co nejvíce zkrátit, popsal bych ji jako 

metodu, která nic neokecává a nemaluje 

„nic na růžovo“, jde (na rozdíl např. od 

léků) k  příčině, místo k  důsledku, a pokud 

se provádí správně, je trvalá. Jde o to 

pojmenovat negace v  sobě (jednoduše: 

říct, co nás štve a trápí) a najít v minulosti 

moment, kdy jsme tuto negaci zažili poprvé. 

Tu si vyřešíme v  té minulé situaci a poté 

zjišťujeme, že negace už není negací a že 

nás v současnosti už konkrétní věc netrápí 

a nemáme z ní jakékoliv nepříjemné pocity. 

A čím více takových negací vyřešíme, tím 

žijeme šťastnější a zdravější život. Zní to 

možná zvláštně, ale když to člověk zažije 

na vlastní kůži, je to samozřejmě o něčem 

jiném, protože tak silné emoce jsou těžko 

přenositelné do slov.

Ve vaší momentálně 
nejhranější písni 
„V čase zpátky“ 
zpíváte, že byste se 
chtěl vrátit v čase. 
Kam a proč?

To bylo spíše takové momentální 

nostalgické zastesknutí si a vzpomí-

nání. Asi holt už stárnu, když se začínám 

občas ohlížet a říkat si: „No jo, jak jsme 

byli děti...“ :-) Jak jsem ale popsal výše, do 

minulosti se vracím hlavně proto, abych 

zde našel příčiny toho, co mě trápí (trápilo) 

v  současnosti, jinak nemá moc smysl se 

v ní vrtat. To samé v budoucnosti, pokud se 

člověk dostává v myšlenkách jinam než „do 

teď“, nikdy to moc štěstí nepřinese. 

Máte malého syna. Jak zvládáte 
časově náročnou práci skloubit 
s péčí o rodinu?

Zvládám, naplňuje mě to a jsem za to 

všechno moc šťastný. Ta „práce“ je totiž  

mnohem více zábavou, posláním a prolíná 

se ve všech ostatních okruzích života, např. 

i v rodině, jelikož se ženou hudbu milujeme, 

malému kolikrát zpíváme, on zase mlátí 

do všemožných bubínků, případně na nás 

huláká „ne ne netsii“ (čtěte: ne, už to nechci 

poslouchat ani minutu). S  tak tolerantní 

ženou, jako je ta moje, a tak úžasným 

synem, jako je ten náš, to jde skloubit jedna 

radost!

Vyznáváte zdravý životní styl, 
nebo Vám to Váš způsob života 
nedovoluje?

Vyznávám a mělo by to být dle mého 

absolutní samozřejmostí pro každého. 

Bohužel, dnes raději lidi nadávají na to, 

jak mají podlomené zdraví a cpou se 

antibiotiky každý měsíc. Dříve jsem byl také 

v  takovéto situaci, nežil jsem zdravě, měl 

opakovaně hnisavé angíny, hltal až desítku 

prášků denně. A jak to dopadlo? Připadal 

jsem si jako troska, co nemůže v  noci 

usnout, ráno vstát a přes den je chodící 

mrtvolou. To jsem se ale rozhodl změnit: 

už třetí rok do těla nedodávám absolutně 

žádné prášky. Uvědomil jsem si, že své 

zdraví mám pouze ve svých rukou a ve vší 

úctě k lékařské profesi, vím nejlépe, jak mi 

je, a podle toho se řídím. A pokud člověk 

začne naslouchat svému tělu, vyživovat 

jej zdravými potravinami a do toho si ještě 

zpracovává negace (to, co jej trápí) v sobě, 

tak řeknu vám, ten život se najednou tak 

nějak celý otočí k mnohem lepšímu. 

Ekosong. Jen píseň nebo životní 
styl Vaška Lebedy?

Písně a život se někdy v mnoha ohledech 

prolínají, u této je hlavní myšlenkou 

uvědomění, že pokud budeme planetu 

pustošit, vrátí nám to. A nejspíše tu pak ani 

nebudeme. Napsal ji můj kamarád Pokáč, 

stojím ale za jeho slovy na 100 %.

Děkujeme za rozhovor.

redakce

Hvězda internetu, Václav Lebeda, vystupující pod pseudonymem Voxel, je český 

popový zpěvák a písničkář. V roce 2013 získal Českého slavíka, na hudebních 

cenách Anděl byl nominován na objev roku. Je multiinstrumentalistou, zabývá 

se aktivně terapií RUŠ a má dvouletého syna Vašíka. Prostě sympatický 

mladík, který říká, že žije ideálně šťastný život…
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Jestliže se cítíte unavení, oteklí a 

máte pocit, že snad přibíráte ze vzdu-

chu, na vině nemusí být jen špatné 

stravovací návyky, ale i nedostatečně 

fungující „čistička odpadních látek“ – 

váš lymfatický systém.

Lymfatický systém je vedle toho 
krevního tím nejdůležitějším, 
který proudí tělem

Je to systém cév a uzlin, který shromažďuje 

lymfu – mízu z celého organizmu a odvádí 

ji zpět do krevního oběhu. Lymfa se dá 

charakterizovat jako bílá, mléčně zabar-

vená tekutina, která obsahuje bílé krvinky, 

bílkoviny a tuky. V  lidském těle o váze 

60 kg je asi 6,5 litrů lymfy. Na určitých mís-

tech lymfatických cév jsou umístěny lym-

fatické uzliny. Jsou to, řekněme, filtry, je-

jichž úkolem je vychytat z protékající mízy 

mikroorganizmy, nežádoucí toxiny a ostatní 

cizí částice. Pokud dojde v určité části or-

ganizmu k infekci (zánětu či jinému podob-

nému procesu), ta lymfatická uzlina, která je 

nejblíže k místu zánětu, se zduří a stává se 

citlivou, protože se snaží zabránit proniknutí 

infekce do dalšího organizmu.

Nefunkční lymfatický systém ovlivňuje 

také imunitu, takže se může podepsat na 

tom, jak moc jste nebo nejste zdraví, na-

kolik vám fungují klouby, cítíte se unavení, 

zda trpíte alergiemi, chronickou rýmou, 

častými a opakovanými infekčními nemoce-

mi a angínami, otoky očních víček, otékáním 

kotníků, později otoky v břiše 

často přisuzovanými obezitě a 

v  neposlední řadě hrozí vznik 

nádorových onemocnění. Další 

oblastí vlivu lymfy je kosmetika. 

Jedná se zvláště o lymfu obli- 

čeje a střev. Ta ovlivňuje proces 

stárnutí organizmu, tedy i pleti. 

Lymfatický systém může ovlivnit 

problémy pokožky, jako je celu-

litida, suchá, unavená, popelavá, 

hrubá, pórovitá pleť apod.

Nejdůležitější je 
věnovat pozornost 
životnímu stylu

Proudění lymfy rozhodně ne-

prospívá kouření a nadměrná 

konzumace alkoholu. Vyhněte 

se potravinám, které mají vy-

soký obsah soli, cukru a kon-

zervačních látek. Spíše vsaďte 

na lehký, vyvážený a pestrý 

jídelníček plný ovoce, zeleniny 

a kvalitních sacharidů i bílkovin, 

který tělo zbytečně nezatíží, zato 

ho udrží v optimální kondici. Pro 

správnou funkci lymfatického 

systému je třeba, aby tělo bylo dostatečně 

hydratováno. Proto je dobré vypít každý 

den asi 2 litry čisté vody. Krevní oběh je 

pumpován srdcem a lymfatický oběh akti-

vací svalů. Aby se hýbala lymfa, musíte se 

hýbat i vy sami. Pro začátek zkuste pohy-

by aerobní a tělu co nejpřirozenější pohyby, 

tedy chůzi, kolo nebo plavání.

Pravidelný zákrok od maséra,
který umí provádět lymfatickou 
masáž, je skvělým způsobem, 
jak udržet celé vaše tělo 
zdravé, včetně správného 
běhu lymfatického proudění
a posílení funkce mízní pumpy.

Provádí se i přístrojová drenáž, kdy speciál-

ní podtlakový přístroj simuluje ruce maséra. 

Doporučený počet je 10 masáží. Poté by 

měla následovat jednou měsíčně udržovací 

kúra. Navíc v salónech, kde se lymfodrenáž 

provádí, obvykle najdete příjemný personál 

a báječně si odpočinete.

Absolutní kontraindikace 
lymfatických masáží

Aktivní onkologická onemocnění, akutní 

bakteriální a virová onemocnění (hnisavá 

angína, horečnatá onemocnění, bakteriální 

infekce kůže), neléčená hypertenze, akutní 

žilní záněty, trombóza, závažné onemocnění 

srdce, ledvin, jater, nejasné bolesti břicha.

Metod a rad, jak vyčistit lymfatický systém, 

je samozřejmě více. Tyto jsou ty nejznáměj- 

ší, nejvyužívanější a pravděpodobně nej- 

efektivnější.

  Monika Michejdová,

masérka, Havířov

LYMFATICKÝ SYSTÉM
LÉKÁRNA Zaměřeno na...04

NATEKLÉ PRSTY? 
OTEKLÉ NOHY?
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Náhle vás začaly tlačit boty, neočekávaně se 

zmenšil prstýnek a nelze jej sundat z  prstu? 

Pravděpodobnou příčinou je zadržování vody 

v organizmu. Lidské tělo se skládá průměrně ze 

70 % z vody. Výkyvy množství vody se pohybují 

mezi 2–5 % celkové hmotnosti těla. Její množ-                       

ství je závislé na věku a pohlaví, rovněž také 

od poměru tukové a svalové tkáně. V průběhu 

stárnutí se obsah vody v  lidském těle snižuje. 

Obézní osoby mají v  organizmu menší obsah 

vody než štíhlí lidé. Bilance vody, kterou při-

jímáme společně s  potravou, by se měla 

rovnat množství vody, kterou spotřebováváme 

v průběhu procesů látkové přeměny. Někdy ale 

organizmus vykazuje zvětšenou tendenci k za-

držování vody. Signálem pro její zadržování je 

především nedostatečný příjem vody, který lid-

ské tělo vnímá jako popud k výraznému šetření. 

Projevy
Zadržování vody v  lidském těle se nejčastěji 

projevuje v  podobě otoků, které jsou 

výsledkem nadměrného úniku vody z  cév a 

jejího shromažďování se ve tkáních. Na začátku 

vzrůstá tělesná hmotnost, ráno po probuzení 

lze pozorovat otoky kolem očí a nakonec pocit 

těsných bot. Otoky se mohou objevovat v nej- 

různějších částech dne a mohou postihovat 

různé části těla (nejčastěji jsou to ruce a nohy, 

okolí kotníků, méně často lýtko a chodidla).  

S otoky se druží ještě i další projevy. Pocit tíže, 

únavy, snížení koncentrace, podrážděnost, 

bolesti hlavy.  

Příčiny:

• nedostatek vody v organizmu 

• nadbytek sodíku a nedostatek 

draslíku ve stravě 

• příliš přísná redukční dieta 

• nadměrné množství alkoholu 

• blížící se menstruace 

• těhotenství 

• nízká fyzická aktivita 

• dlouhodobé sezení 

Jak regulovat obsah vody v těle?
Na trhu jsou dostupné farmakologicky účinné 

látky, které regulují množství vody v  lidském 

těle.  Nicméně existuje i několik prostých rad, 

které dovolují kontrolu vodní bilance lidského 

těla (pokud nadměrné hromadění vody nemá 

patologický základ). Co je tedy důležité pro boj 

s přemírou vody v organizmu?

• dostatečný příjem vody v  podobě tekutin, 

doporučuje se příjem 1,5–2 litry vody, což je 

množství dovolující pokrytí potřeb lidského těla

• vyvážená, rozmanitá strava, kdy je potřebné 

snížit množství přijímané kuchyňské soli, např. 

omezit solení potravin v průběhu vaření a příjem 

konzervovaných potravin, které obsahují velké 

množství soli, vyloučení slaných chipsů, oříšků

• omezit konzumaci silného čaje a kávy, vhodné 

je pití zeleného čaje nebo rostlinných nálevů, 

které obsahují mimo jiné přesličku, kopřivu 

(pouze 2 týdny), pampelišku, brusinku 

• pravidelná fyzická aktivita působí pozitivně na 

celé lidské tělo: každodenní procházka nebo 

jogging aktivuje svaly, které při svém stahování 

ovlivňují cévní stěnu a povzbuzují krevní oběh

redakce 

PŘÍLIŠ
mnohoVODY?

NATEKLÉ PRSTY? 
OTEKLÉ NOHY?

FORFEMINA!
• brání vzniku otoků dolních končetin
• přispívá ke zdraví vylučovacího systému
• obsahuje prášek z klikvy velkoplodé, extrakt 

z kopřivy a zinek

Doplněk stravy.
Exkluzivně v lékárnách.
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Nyní akční balení Lacalut white

a Lacalut white a and repair zubní

pasty s mačkátkem tuby ZDARMA!

LÉKÁRNA Slovo odborníka06

Zdraví a funkční chrup, závěsný aparát 

zubů a ostatní tkáně dutiny ústní se podíle-

jí na celkovém zdraví člověka a významně 

ovlivňují kvalitu lidského života.

Při návštěvě hygienistka nejprve zjistí far-

makologickou anamnézu a zdravotní stav 

pacienta. Některé druhy léků a chorob 

totiž negativně ovlivňují stav dutiny ústní 

a chrupu. Poté provede vyšetření indexu 

krvácivosti dásní, které je nebolestivé,

a stanoví tak rozsah zánětlivých a destruk-

tivních změn v dutině ústní. Dále následu-

je odstranění měkkých a tvrdých povlaků, 

kterými jsou zubní kámen, zubní plak a pig-

mentace zubů nad i pod dásněmi. Dočištění 

se provádí jemnými kyretami a srbky, 

poté následuje ohlazení a leštění zubů ro-

tačními kartáčky nebo „air flow“ technikou. 

Následuje výplach ústní dutiny dezinfekční 

ústní vodou a fluoridace všech zubů. Nedíl-

nou součástí dentální hygieny je instruktáž 

správného čištění zubů u každého pacien-

ta přímo na míru. Dále hygienistka prove-

de změření mezizubních prostor a nácvik 

správného používání mezizubních kartáčků 

a dentálních nití. 

Dentální hygiena je vhodná pro: 

• děti s mléčným a smíšeným chrupem 

• pacienty s fixním ortodontickým 

aparátem (rovnátky)

• veškerou dospělou populaci k prevenci 

tvorby zubního kazu a kamene

• pacienty s citlivými zuby a odhalenými 

krčky

• pacienty s krvácivostí dásní, akutními a 

chronickými záněty dásní

• pacienty s fixními náhradami (korunky, 

můstky a implantáty) 

• pacienty s částečnými snímatelnými 

náhradami, u kterých prodlužuje život-

nost vlastních zubů

• kuřáky a pacienty dýchající ústy

Dentální hygiena se velmi významně 
podílí na zdraví dutiny ústní.
Pravidelné ošetření předchází tvorbě 

zubního kazu, kamene a zánětlivých pro-

cesů v ústech. Jestliže již některé z těchto 

onemocnění propuklo, pomocí dentál-

ní hygieny lze značně eliminovat faktory, 

které tato onemocnění vyvolala. Reduku-

je bakterie v ústech, čímž se snižuje riziko 

infekce, která může vyvolat parodontitidu

a zubní kaz. 

Pravidelné návštěvy dentální hygienistky 

jsou důležité proto, že v kratších časových 

intervalech se na zubech a dásních vytvoří 

měně nežádoucích nánosů, ošetření je pak 

kratší a pro pacienta příjemnější.  Dentální 

hygienistku se doporučuje navštívit mini- 

málně 2krát ročně.

Simona Měrková DiS.,
dentální hygienistka

Dentální hygiena je soubor činností, 

které provádí diplomovaná dentální 

hygienistka nebo zubní lékař, jejichž 

úkolem je motivovat a instruovat 

pacienta k  pravidelné, systematické 

péči o dutinu ústní, informovat jej 

o správné technice čištění chrupu, 

masáži dásní, používání správných 

čisticích pomůcek a technik, které by 

měly obsáhnout všechny nejdůleži- 

tější zásady péče o orální zdraví dle 

současných vědeckých poznatků. 

DENTÁLNÍ
HYGIENA
Dentální hygiena není kosmetický ani zkrášlovací 
úkon, ale léčebný proces, při kterém se odstraňuje 
zánět dásní (gingivitida), zápach z úst (halitóza), 
krvácivost dásní, zmírnění destruktivních proce-
sů závěsného aparátu zubů (parodontitida), 
odstranění pigmentací a zabarvení zubů.
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Made in Germany

www.lacalut.cz
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Exkluzivně v lékárnách.

Doliva Olivový hydratační krém
• norm

ální až sm
íšená pleť

• rychle se vstřebává, hydratuje pleť a nem
astí

• lehce  osvěžující, vhodný jako denní i noční péče
• obsahuje ureu a vitam

iny

• podíl lipidů 11 %

20/25+
25+

25+

30+

25+

35+
35+

30+
35+

40+

Doliva Olivový hydratační 
obličejový krém

 PLUS
• norm

ální, suchá až dehydrovaná pleť
• lehce osvěžující, rychle se vstřebává
• vhodný jako denní i noční péče
• obsahuje shea m

áslo, 5 %
 urey a 6x více 

kyseliny hyaluronové než běžný hydratační 
krém

• podíl lipidů 11 %

Doliva BB krém
• norm

ální až suchá pleť
• m

írní vrásky, zpevňuje pleť
• sjednocuje tón pleti, zásobuje pleť 

vlhkostí po celých 24 hodin
• UV ochrana OF 20
• podíl lipidů 18 %

Doliva & Vitam
ine Vitalizující 

výstavbový krém
• norm

ální až suchá pleť
• posiluje hutnost pleti, rychle se vstřebává
• stim

uluje syntézu kolagenu
• UVA a UVB ochrana OF 6
• obsahuje vitam

iny A, C a E, extrakt z m
aky 

a ovsa
• podíl lipidů 32 %

Doliva Olivový intenzivní 
krém

 light 
• norm

ální až suchá pleť 
• optim

alizuje obnovu buněk díky speciální 
form

uli
• rychle se vstřebává a nem

astí
• obsahuje vitam

iny A a E, m
áslo babasu        

a panthenol
• podíl lipidů 12 %

Doliva Olivový regenerační 
noční krém

 s ceram
idy

• suchá až velm
i suchá pleť

• regeneruje pleť v průběhu noci
• zvyšuje elasticitu, chrání před vysoušením
• obsahuje ceram

idy, včelí vosk a panthenol
• podíl lipidů 29 %

Doliva Olifting Olivový krém
 

proti vráskám
 

• norm
ální až suchá pleť

• redukuje hloubku vrásek a vypíná pleť
• snižuje odbourávání kolagenu z pokožky
• obsahuje karnosin, silym

arin, extrakt 
z rajčat, fytosfingosiny 

• podíl lipidů 11 %

Doliva Olivový krém
 na obličej

• suchá a citlivá pleť
• denní péče bohatá na lipidy s vysokým

 podílem
 

přírodních olejů (olivový – 10 %
, avokádový, 

m
andlový, z pšeničných klíčků)

• zásobuje pleť lipidy a vlhkostí
• podíl lipidů 35 %

Doliva Olivový intenzivní 
krém

 exklusiv Kontur-Filler 
• velm

i suchá pleť
• zpevňuje a posiluje kontury obličeje 

a krku
• redukuje vrásky, podporuje regeneraci
• zlepšuje hutnost pleti  

Doliva VITALFRISCH Q10 
Obličejový denní krém

 
• zralá a náročná pleť
• ideální péče na výrazné vrásky a pro vitalitu 

pleti
• povzbuzuje syntézu kolagenu 
• obsahuje koenzym

 Q10, vitam
in E a extrakt 

z olivových listů 
• podíl lipidů 27 %

Doliva VITALFRISCH Q10 
Obličejový noční krém

 
• zralá a náročná pleť
• povzbuzuje syntézu kolagenu
• regeneruje pleť v průběhu noční 

výstavbové fáze
• bohatá textura
• obsahuje koenzym

 Q10, vitam
in E,  

extrakt z olivových listů a panthenol
• podíl lipidů 31 %

Doliva Olivový intenzivní krém
     

s retinolem
 a vitam

inem
 E

• velm
i suchá pleť

• vydatná intenzivní péče
• chrání před vysoušením

 a negativním
i vlivy 

životního prostředí
• vitam

iny A a E podporují obnovu buněk
• ochrana před chladem

 v zim
ním

 období 
• obsahuje shea m

áslo, včelí vosk a panthenol
• podíl lipidů 28 %

SIB Pigm
ent Derm

atologický 
denní krém
• krém

 na redukci pigm
entových skvrn

• viditelně zesvětluje postižená m
ísta

• UV ochrana OF 20
• sjednocuje tón pleti

SIB Pigm
ent 

Derm
atologický noční 

krém
• viditelně a šetrně zesvětluje postižená 

m
ísta

• intenzivně působí v průběhu noci
• sjednocuje tón pleti
• vhodný na obličej, krk, dekolt i ruce

SIB Coupeliac 
Derm

atologický krém
   

• pro citlivou pleť se sklony k zarudnutí 
a kuperóze

• zklidňuje citlivou a podrážděnou pleť
• UV ochrana OF 15
• preventivní péče proti opakovaném

u 
zarudnutí

SIB Coupeliac 
Derm

atologický gel       
• m

írní zarudnutí a viditelnost m
alých cév

• m
írní pocit horka v zarudlých oblastech

• intenzivní péče o tenkou a citlivou pleť
• bez parfem

ace

Granátové jablko 
Zpevňující denní krém

 
• norm

ální až suchá pleť 
• redukuje vrásky a vyhlazuje je
• dodává svěží a m

ladistvý vzhled
• zpevňuje kontury obličeje

*O/V = em
ulze typu olej ve vodě (více viz strana 2)

*V/O = em
ulze typu voda v oleji (více viz strana 2)

ZÁKLADNÍ PÉČEINTENZIVNÍ PÉČEMEDICINÁLNÍ PÉČE

PÉČE PROTI VRÁSKÁM

INTENZIVNÍ PÉČE
PROTI VRÁSKÁM

KOMPLEXNÍ PÉČE

VITAMINOVÁ PÉČE

Lehká letní 
péče!

Emulze O/VEmulze O/V

Emulze O/V

Emulze O/V

Emulze O/V

Emulze O/V

Emulze O/V

Emulze O/V

Emulze O/V

Emulze V/O

Emulze V/O

Emulze V/O
40/45+

40/45+
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Už je tady léto! Léto je pro většinu z  nás synonymem znovunabytí energie. 

Plánujeme prázdniny a dovolené, těšíme se na čerstvé ovoce 

sbírané přímo ze stromů, užíváme si hojné dávky slunečních 

paprsků, oddáváme se letním radovánkám a užíváme si do sytosti 

volných dnů. Prostě léto – nejočekávanější období roku. Abyste si 

mohli léto co nejvíce a především ve zdraví užít, přinášíme vám 

několik tipů jak na to…

Nezapomínejte 
na pitný režim!
Léto je období, kdy si ještě více 
musíme dávat pozor na dodržování 
pitného režimu. Teplé počasí, 
opalování i sportovní aktivity nám 
spotřebovávají tekutiny mnohem více 
než v  jiných ročních obdobích. Pro 
podporu pitného režimu si dopřejte 
Additiva multivitamin tropic – směs 
10 navzájem se doplňujících vitaminů 
s příchutí tropického ovoce.

Bolestivé svaly a klouby
Můžeme si dávat sebevětší pozor, ale riziko úrazu nás doprovází neustále. 
Obzvláště v létě, kdy nám při sportu nebo nehodách hrozí zhmoždění, výron, 
vymknutí, vykloubení nebo namožení svalu. Pak je dobrým pomocníkem 
Dolgit krém k místní léčbě poranění pohybového ústrojí. Na doporučení 
lékaře se přípravek užívá k léčbě akutních či chronických zánětlivých a 
bolestivých chorobných stavů pohybového aparátu. Je určen pro dospělé a 
děti od 14 let. 

Chrapot ? Škrábání 
v krku ?
Jste Vy nebo Vaše dítě náchylné k  nemocem z 
nachlazení? V  boji proti nachlazení se výborně 
osvědčily Dr. Theiss Šalvějové bonbony. Éterický 
olej obsažený v šalvěji napomáhá zdraví 
dýchacího i imunitního systému. Šalvěj přispívá 
ke zdraví dýchacích cest a má navíc antiseptické 
účinky.

Nedejte metličkovým 
žilkám žádnou šanci
Nevzhledné metličkové žilky na nohách dnes trápí každou druhou 
ženu. Pokud i vy patříte mezi ženy, které se s tímto problémem 
potýkají, vyzkoušejte Allga San Balzám a Sprej na metličkové 
žilky. Balzám mírní viditelnost a vznik nových metličkových žilek, 
zvyšuje pružnost žilních stěn i pokožky a působí proti otokům, 
sprej zase chladí svrchní vrstvy pokožky, ulevuje a ochlazuje 
při žilních problémech. Ideální je kombinovat oba produkty 
najednou. 

85 Kč*

105 Kč*

LÉKÁRNA Letní tipy08
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Léčivo. Čtěte pozorně příbalový leták. Léčivá látka:  5 g ibuprofenu/100 g krému.

www.dr-theiss.cz

www.dr-theiss.cz

www.dr-theiss.cz

www.allgasan.cz

www.dolgit.cz

79 Kč*

81 Kč*

Lízátka pro zdraví
Také miluje Vaše dítě zmrzlinu? A dokáže jí sníst 
takové množství, že ho poté začne bolet v  krku? 
Chcete mu dopřát přírodní pomoc v  netradiční 
formě lízátek? Pak se v  lékárně ptejte na lízátka 
Dr. Theiss HerbalSept Kids. Lízátka zvlhčují krční 
sliznici a chrání ji. Zklidňují podráždění v krku a 
ulevují od bolesti. Vhodné pro děti od 3 let.

226 Kč*
Sprej

266 Kč*
Balzám
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A to je pouze pár letních tipů z vaší lékárny. Více se inspirujte na www.naturprodukt.cz!
*Nezávazná doporučená prodejní cena v lékárnách. Ceny jsou uvedeny s DPH v zákonné výši.

Chraňte své děti i sebe!
Už se těšíte na výlety a dovolenou? Abyste si mohli letního 
sluníčka co nejvíce užívat, musíte se před ním také chránit. 
Bübchen produkty na opalování z  lékárny jsou vhodné 
pro děti již od batolecího věku, jsou obzvláště šetrné, 
neobsahují parfémy ani chemické filtry a používat je může 
celá rodina! Chrání před spálením pokožky a minimalizují 
riziko poškození pokožky díky vysokému ochrannému UV 
faktoru a současně pokožku hydratují. Všechny Bübchen 
produkty ze sluneční řady nabízejí okamžitou ochranu již od 
první minuty po aplikaci na kůži.

142 Kč*
103 Kč*
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Trápí vás 
pocit plného 
žaludku?
Známe to všichni. Tolik sezónních 
dobrot – zmrzlina, různé druhy 
ovoce. Někdy se zkrátka nedokážeme 
ovládnout a doslova se přejídáme. 
Následný pocit plného žaludku je velmi 
nepříjemný. Jak si rychle pomoci? 
Nastartujte vaše zažívání pomocí         
Dr. Theiss Schweden Bitter. Tradiční 
švédské kapky harmonizují činnost 
trávicího traktu. Obsahují směs 
13 léčivých bylin, jejichž vyvážená 
kombinace přispívá k  normálnímu 
procesu trávení.

Stres? Únava? 
Vyčerpání?
Bolí vás hlava, nemůžete se 
soustředit nebo vás trápí bušení 
srdce a svalové křeče? Pak možná 
trpíte nedostatkem hořčíku. Dodejte 
vašemu tělu maximální potřebné 
množství tohoto jedinečného 
minerálu s  přípravkem Zdrovit 
MaxiMag tobolky s  obsahem 375 
mg hořčíku a vitaminem B6 v jedné 
tobolce. Do

pl
ně

k 
st

ra
vy

.

Do
pl

ně
k 

st
ra

vy
.

www.dr-theiss.cz www.zdrovit.cz

www.rugard.cz

www.kosmetika-bubchen.cz

427 Kč*401 Kč*
OF30OF50

316 Kč*Vitaminový koktejl 
pro vaši pokožku
Suchá pokožka trpí v  důsledku negativních vlivů 
životního prostředí. Je jen minimálně schopna 
uchovat si vlhkost a je dříve než ostatní typy 
pokožky náchylnější ke vzniku vrásek a ztrátě 
elasticity. Vyzkoušejte novinku Rugard Vitaminové 
tělové mléko s  jemnou vůní citrusových plodů. 
Mléko obsahuje  vitaminy A, C, B3 a E, které 
posilují strukturu pokožky a intenzivně o ni 
pečují. Pro jemnou a hebkou pokožku. Mléko je 
dermatologicky testováno a neobsahuje parabeny.

Do
pl

ně
k 

st
ra

vy
.

www.hroznovycukr.cz

24 Kč*

Energie pro celou 
rodinu
Chybí vám energie, cítíte se unavení a špatně 
se soustředíte? Pokud je odpověď na tuto 
otázku ano, pak jste zralí na první pomoc v 
podobě hroznového cukru. Ten se z úst do 
krevního řečiště dostane během dvou minut 
a vašemu organizmu tak okamžitě dodá 
potřebnou dávku energie. Intact hroznový 
cukr s  vitaminem C je k  dostání ve 23 
ovocných příchutích. A navíc výborně chutná!
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TAM ZA VODOU 
V RÁKOSÍ…

Prvořadá je individuální 

citlivost každé ženy, stav 

jejího imunitního aparátu

a celková kondice
Nikdo asi nečeká, že v přírodních či umělých 

koupalištích bude sterilní voda. Všech-

na koupaliště obsahují vodu, ve které je 

přirozená směs bakterií jako tzv. ekosystém 

toho daného koupaliště. Existují hygienické 

normy, které stanovují, které mikroby a 

v jakém množství jsou z obecného hlediska 

přípustné, a tudíž pro většinu lidí neškod-

né. To ovšem neznamená, že dostane-li se 

takováto tzv. nezávadná koupalištní voda 

v  průběhu koupání do pochvy ženy, že 

nemůže způsobit problém. Navíc je třeba 

vzít v úvahu, že se do společných koupališť 

jdou koupat i ženy, které z gynekologického 

pohledu nemusí být úplně v pořádku, a tudíž 

jejich bakterie se do vody dostávají také.

Z  tohoto pohledu jsou nejrizikovějšími 

společné, veřejné vířivky – jacuzzi. Vždy ob-

sahují teplou vodu minimálně 37 °C, kdy se 

i v situaci, kdy je tato voda značně chloro-

vaná, vytváří vhodné podmínky pro pom-

nožení patologických bakteriálních kmenů.

Na druhé straně mořská 

voda je z pohledu 

přemnožení patologických 

bakterií většinou nejméně 

riziková
Co se vlastně při koupání v  bazénu či 

koupališti z pohledu gynekologa děje?

Tak jako se může při koupání voda dostat 

do uší, nosu, úst, dostane se i do pochvy. 

Tam se setká u zdravé ženy s  ochranným 

valem mikroflóry poševní. Voda z  pochvy 

po vykoupání odteče a případné nevelké 

množství patologických mikrobů či kvasinek, 

které by mohly být obsaženy ve vodě 

koupaliště je zlikvidováno ochranným vagi- 

nálním ekosystémem mikroflóry poševní 

Zima se konečně stáhla do ústraní, jaro propuklo v  celé své kráse a 

s blížícím se létem by mohlo být ku prospěchu si říci, jak se chovat, 

abychom my, ženy, přežily letní koupací sezonu bez úhony a bez 

nepříjemných pocitů pálení a svědění spojených s vaginálními výtoky. 

Jistě není žádným tajemstvím, že koupáním v  nejrůznějších vodách 

může dojít k porušení balancovaného ekosystému v pochvě a tím ke 

vzniku dyskomfortu projevujícího se svěděním, pálením a vaginálním 

výtokem. Zda k těmto potížím po koupání dojde – to záleží na mnoha 

faktorech.

LÉKÁRNA Akutní problém10
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zdravé ženy. K žádnému problému tedy po 

koupání nedojde. Některé ženy jsou však 

více citlivé nebo jejich ochranný vaginální 

systém nemusí fungovat úplně optimálně. 

Takové ženy mívají po vykoupání v jakém-

koliv společném bazénu, koupališti, ryb-

níku pocity svědění, pálení a většinou i 

poševní výtok.

Některé ženy si myslí, že na celou situaci 

„vyzrají“, když si před koupáním zavedou 

do pochvy vaginální tampon. Jejich před-

stava je taková, že tamponem si pochvu 

tzv. „zazátkují“ a tím pádem se před even-

tuální infekcí z vody ochrání. S  výjimkou 

aplikace tamponu do pochvy při menses 

je takovéto chování nanejvýš nerozumné. 

Co se pak vlastně stane?

Za normálních okolností se při koupání 

voda do pochvy dostane a vyteče ven. 

Má-li žena zaveden tampon, koupalištní 

voda se nasaje do tamponu a po celou 

dobu, kterou je tampon ponechán v poch-

vě, se tato voda při tělesné teplotě kul-

tivuje v  pochvě. Tato situace vytváří pří-

mo ideální živné prostředí pro pomnožení 

všech poševních patogenů.  Existuje-li při 

koupání riziko, že žena bude mít následně 

nějaký poševní problém, s  tamponem se 

toto riziko výrazně zvyšuje.

Jak se tedy chovat, 

abychom si mohly letní 

sezonu užít příjemným 

koupáním a přitom 

netrávily každou volnou 

chvilku v čekárně

u gynekologa? 
Rozhodně si tedy nebudeme preventivně 

před koupáním zavádět vaginální tampon 

– to už jsme si řekly výše. Některé ženy 

jsou citlivé na chlad po koupání, takže 

pokud to lze, nezůstávejte v  mokrých 

plavkách, převlékněte se do suchých. 

Vyhněte se koupání ve společných, veřej- 

ných vířivkách s  teplou vodou. Po dni 

stráveném koupáním na koupališti či pláži 

si na noc zaveďte vaginální preparát, který 

je určen k  upravení poševního prostředí. 

Podpoříte tak vlastní ochranný val mikro-

flóry poševní. Základem je obnovit a pod-

pořit v  pochvě přítomnost tzv. mléčného 

bacila, který za vhodných podmínek 

spouští kaskádu ochranných čisticích pro-

cesů v pochvě, jež vedou k navrácení ba-

lance přirozeného poševního prostředí.

Pravděpodobnost, že by i přesto pak mohlo 

dojít k  nějakému poševnímu dyskomfor-

tu, je tím výrazně zmenšena. Jako velmi 

vhodný se osvědčil preparát Intimohelp, 

který obsahuje kyselinu askorbovou – vi-

tamin C, inulin a kyselinu hyaluronovou. 

Je to ideálně vybalancovaná kombinace tří 

složek v každé vaginální tabletě:

Obsahem vitaminu C se podpoří vlast-

ní ochranný systém poševní množením 

mléčného bacila, kyselinou hyalurono-

vou regenerujeme a posilujeme kondici 

poševní sliznice, inulinem jako prebiotikem 

podporujeme vlastní ochranné imunitní 

procesy vaginální.

Je-li horké léto a k  vodě nás to táhne 

každý den, je důležité vědět, že s 

Intimohelp nelze dojít k  předávkování, 

a tudíž je jej možné jako preventivní 

prostředek zavádět po koupání ve 

společných bazénech či koupalištích na 

noc v případě potřeby i každý den.

MUDr. Jana Alešová,

gynekoložka, Havířov

Při infekcích
intimních partií
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Předložka

Kladné 
znaménko

Ňadro

Prkenné 
stropy

Nápor

Přínos 
nevěsty

Poklopy

Citosl. vrkání

Soubor slov

Citosl. Syčení

Sokolské 
slavnosti

Policejní vůz

Zimní 
doplněk

Objev

Vycházet 
vstříc

Provinění

2.díl tajenky

Poušť

Nástraha

Prostorná

Hloupá žena

Mínění

Víření

Vedl.prac. 
poměr

Výklenek ve 
zdi

Duo

Pozdrav

Monitor

4.díl tajenky

Typ půdy

Pomůcka: 
Gobi

Předložka

8

Nedbalovo 
jméno

Výherní 
poukázky

Porosty 
stromů

Čaj

Strnutí šíje

Neohřívané

Pomůcka: 
WHA

Union 
internat. 

(zkr.)

Jařma

Dovednost

Pomůcka: 
Atala      MRI

Kladná 
elektroda

Druh hvězdy
Mužské 
jméno

Organická  
sloučenina

Pomůcka: 
prsen

Moje

Ř.č. 999

3.díl tajenkyPopěvek
Pomůcka: 

acer
Klasické dílo 1.díl tajenky

Část saka

Druh javora

Archit. prvek

Vršiti na 
hromadu

Přenosné 
umývadlo

Obyvatel 
Saska

Popínavá 
rostlina

Krmivo pro 
koně

Osvědčení

Užitková 
rostlina

Plošná míra

Ř.č. 49

Přenášet

Milimetr 
(zn.)

Noci

Kdo masírujeZápor
Obyvatel 
Skotska

Tyč vozu Lesní zvíře

Obyvatel 
Irska

Svět.hok. 
asociace

Naschvál

Tenisové 
hřiště

Zlatý slavík

Praotec

Zelenina

Mauricius 
(kód)

Jedovatý had

Řeč

Noční pták

Řešeta

Kuchyňské 
potřeby

5.díl tajenky

Prací potřeba

Druh jelena

Fyzikální 
veličina

Hudební 
značka

Vyslanci

Zase

Brčálová

Jméno 
Dvořáka

Sarmat

Skvrna na 
kůži

Potrat

Zaúpění

Ovocný strom

Potřeby 
sekáčů

Název 
písmene D

Ozdoba ňader

Polyetylen 
(zkr.)

Víření (básn.)

Vládce

Jméno 
Kvitové

Planetka

Pták sova

Mluvy (slov.)

Něha

RAJČATOVÁ 
OMÁČKA
K TĚSTOVINÁM
I MASU
INGREDIENCE PRO 4 OSOBY:

1 středně velká cibule  

1 stroužek česneku  

1  polévková lžíce olivového oleje  

400 g čerstvých nasekaných rajčat   

3 polévkové lžíce rajského protlaku  

1 hrst bazalky  

1  čajová lžička hnědého cukru  

sůl  

pepř

Postup přípravy:

Oloupaná rajčata nakrájejte na malé kostičky 

a nechte povařit. Rajčatový základ zbavte 

semínek scezením přes cedník. Poté přide-

jte k zahuštění rajčatový protlak. Najemno 

nakrájenou cibuli a česnek orestujte do zla-

tova na rozpáleném olivovém oleji. Přidejte 

rajčatovou omáčku. Dochuťte solí, pepřem 

a hnědým cukrem. Povařte za častého 

míchání 15–20 minut. Nakonec přidejte čer-

stvě nasekanou bazalku. Omáčka se hodí 

k  plněným těstovinám nebo grilovanému 

masu. 

Přeji dobrou chuť

a příjemný kulinářský zážitek.   

Pavel Kalina,
šéfkuchař Pasta Romana

KŘÍŽOVKA O 30 CEN 
Vyluštěte tajenku a vyhrajte Lacalut white and 
repair zubní pastu 75 ml,  která bělí a obnovuje 
zubní sklovinu. www.lacalut.cz

Tajenku křížovky zasílejte na korespondenčních 
lístcích do 15. 9. 2016 na adresu:

Naturprodukt CZ spol. s r.o.
KŘÍŽOVKA
Mládežnická 9, 736 01 Havířov
nebo na e-mail: krizovka@naturpro.cz.

Nezapomínejte napsat vždy celou adresu.

Výherci budou zveřejněni na internetových 
stránkách  www.magazin-lekarna.cz.
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