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Wobenzym – originálny tradičný liek z  prírodných zdrojov na vnútorné použitie. 
Čítajte pozorne príbalovú informáciu.
MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, 
MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22  Lutila. 
www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175

Informujte sa u svojho lekára. 
Viac na www.wobenzym.sk

Inzercia

Podporte imunituPodporte imunitu
proti chrípke a prechladnutiuproti chrípke a prechladnutiu

Liek WobenzymLiek Wobenzym®®

posil uje oslabenú imunituposil uje oslabenú imunitu
znižuje chorobnosznižuje chorobnos

Podporná lie ba pri chrípke a angínePodporná lie ba pri chrípke a angíne
Wobenzym pôsobí proti zápalom a podporuje oslabenú imunitu. Preto by ho mali za a  užíva  udia, ktorých chrípka, angína alebo iné 
zápaly dýchacích ciest ohrozujú najviac, už v období zvýšeného výskytu chorôb. Pri ochorení ho Wobenzym tým, že posil uje imunitu, 
pomáha rýchlejšie zvládnu , a skracuje tak dobu lie by. Naviac pomáha bráni  opakovaným ochoreniam.

Pomáha už 50 rokovPomáha už 50 rokov
Tento rok je to už 50 rokov, kedy bol Wobenzym po prvýkrát uvedený na trh vo vtedajšom západnom Nemecku a 25 rokov u nás. Iba na 
Slovensku si udia za rok kúpia takmer 100.000 balení tohto lieku, mnohí z nich opakovane. To len potvrdzuje, že pomáha. 



Z vašich listov

Milí čitatelia časopisu MAXimum,
pozývam vás na oslavu! Lekárne Dr.Max oslavujú tohto roku desať 

rokov svojej existencie. Desať rokov sa snažíme odlíšiť a chceme 

byť svojim pacientom a zákazníkom čo najbližšie. Lekárne Dr.Max 

ponúkajú nový a moderný prístup k lekárenskej a preventívnej 

starostlivosti. Starostlivosť o zdravie druhých je hodnota, ktorú si 

v Dr.Max ctíme a vieme, že naši lekárnici sú tí najlepší odborníci vo 

svojom obore, starajú sa o vás ako o svojich blízkych. Vás, našich 

zákazníkov, často poznajú menom, a vedia, aké lieky užívate. Starajú 

sa o to, aby ste lieky, ktoré si od nás odnášate, mohli užívať s tými, 

ktoré už od nás doma máte. 

Vieme pre vás, našich 
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Čitateľom veľmi pekne ďakujeme za milú spätnú väzbu a zasielame im balíček produktov Dr.Max.
Svoje postrehy a podnety nám môžete zasielať aj vy na redakciamaximum@drmax.sk.
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1. vydanie, ročník V, štvrťročník
Evidenčné číslo pre periodickú tlač

s názvom „MAXimum” je EV 4712/12
Publikovanie alebo šírenie 

akéhokoľvek materiálu z časopisu 
je bez písomného súhlasu 

vydavateľa zakázané.
Vydavateľ nezodpovedá za pravdivosť 

údajov obsiahnutých v reklame 
a inzercii. Cieľom tohto projektu nie je 

podpora predpisovania, predaja 
či spotreby prípravkov. V rámci tém 

sa redakcia snaží poskytovať objektívne, 
pravdivé a vyvážené informácie 

k danej téme, a to edukačnou formou 
(ostatné materiály sú označené 

ako komerčné).
Tento časopis nenahrádza 

poradenstvo lekárov ani lekárnikov.

Práve som objavila váš nový časopis a veľmi ma 

potešilo, že takto edukujete svojich zákazníkov. 

Obzvlášť v dobe, keď civilizačných ochorení neubúda, 

ale naopak. Zaujal ma článok o budovaní imunity 

v detskom veku. Keďže sama mám malé deti, viem 

o tom svoje a na mnohé vitamínové doplnky výživy 

vašej značky nedám dopustiť. Krásne sviatky!

Dagmar, Sabinov

Váš časopis sa ku mne dostal náhodou, manžel ho priniesol s nákupom 

z lekárne. A musím Vás pochváliť, obsahovo ma dosť zaujal. Keďže som na 

materskej dovolenke a máme úplne malé bábätko, tak mi vyslovene „sadol“ 

článok o budovaní imunity v detskom veku. Podporil ma v snahe dojčiť 

i napriek problémom, s ktorými sme sa stretli. Uvítala som tiež časť Tvoríme 

s Maxíkom, nakoľko veľmi rada vyrábam doma rôzne dekorácie. Krížovka 

bola príjemné ukončenie čítania Vášho časopisu. 

Marianna, Čachtice

rokov

zákazníkov, urobiť viac, vážime si každého jedného a cítime úctu 

k tým najvernejším. Dr.Max sa môže pochváliť číslom 800-tisíc

verných zákazníkov. Ďakujeme vám. My máme narodeniny, ale 

darčeky dostávate vy. Pre členov Dr.Max CLUB sme pripravili 

atraktívny vernostný program, ešte lepšiu lekárenskú starostlivosť 

a jedinečné výhody pre vás a vašich blízkych. Oslávte narodeniny 

s nami, zastavte sa vo vašej lekárni, získajte novú vernostnú kartu 

plnú nových výhod. A aké máme narodeninové želanie? Aby ste 

sa k nám radi vracali. Aby ste k nám chodili po radu, pre pomoc – 

pretože nám dôverujete, pretože vám dokážeme pomôcť.                                          

 Jana Fritz



Problematickou a častokrát i chúlostivou témou je nafúknuté 

brucho, ktoré môže signalizovať viacero problémov. Tvorba plynov 

v tráviacej sústave je súčasťou zdravého trávenia. Plyny sa do 

tráviacej sústavy dostávajú z vonkajšieho okolia prehĺtaním vzduchu, 

reakciou žalúdočných kyselín so zásaditými látkami aj činnosťou 

črevných baktérií. Sú väčšinou bez zápachu, časť sa vstrebáva a časť 

sa prirodzene vylučuje z tela. Ak dôjde k nahromadeniu väčšieho 

množstva plynov, dochádza k tzv. meteorizmu. 

Prečo a ako dochádza k plynatosti?

Nafukovanie sa vyskytuje najmä vtedy, keď sa prijatá potrava 

(sacharidy, strukoviny, zelenina, perlivé nápoje alebo laktóza) 

nedostatočne rozloží v žalúdku a v tenkom čreve v dôsledku 

nedostatku tráviacich enzýmov. Dostáva sa do hrubého čreva, kde 

ju spracúvajú baktérie, ktoré natrávený obsah rozkladajú za vzniku 

plynov. Inými príčinami zvýšenej plynatosti je rýchle až hltavé 

jedenie, intolerancia niektorých jedál, premnoženie baktérií v črevách 

či prehĺtanie väčšieho množstva vzduchu pri rozprávaní. Zvýšená 

plynatosť môže byť aj príčinou vážnejšieho ochorenia. Môžu sa 

vyskytnúť bolesti alebo kŕče brucha spôsobené tlakom veľkého 

objemu plynov v črevách, škŕkaním v bruchu (vzniká pri prelievaní 

plynov s tekutinami v črevách), nafúknutým bruchom, bolesťami pri 

srdci či bolesťami hlavy. Ak tieto problémy pretrvávajú dlhšie, je treba 

navštíviť lekára, aby sa vylúčilo vážnejšie ochorenie (žlčové kamene, 

peptický vred alebo dráždivý tračník).

Liečba plynatosti

Enzýmy alebo liečivá fyzikálne rozkladajúce molekuly plynov 

(napríklad účinná látka simetikon) pomáhajú pri problémoch 

s plynatosťou a kŕčoch spôsobených zastavením odvodu plynov. 

Éterické oleje z rasce, rumančeka, feniklu, mäty a levandule pri masáži 

brucha uľavujú od plynatosti a dobre sa vstrebávajú. Ak plynatosť 

sprevádzajú kŕče, pomáhajú spazmolytiká – lieky uvoľňujúce kŕče 

hladkého svalstva. Odporúča sa piť čaje z feniklu, mäty alebo zázvoru. 

Vynikajúcim doplnkom sú probiotiká, ktoré podporujú rast črevnej 

fl óry, činnosť čriev a dobré trávenie. Pri problémoch laktózovej 

intolerancie je vhodné s jedlom užiť tablety alebo kvapky s obsahom 

enzýmu – laktázy, ktoré napomáhajú lepšej stráviteľnosti mlieka 

a mliečnych výrobkov.

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s ochorením, ktoré sa 

prejavuje okrem iného tiež nafukovaním. Ďalšie prejavy sú hnačka po 

jedle, ťažoba na žalúdku, prípadne celková slabosť. Toto ochorenie, 

celiakia, nie je iba ochorenie tráviaceho systému. Je to vrodené 

autoimunitné ochorenie, ktoré je spôsobené neznášanlivosťou na 

lepok – glutén, ktorý sa nachádza v obilninách. Pacienti s celiakiou 

nesmú konzumovať pečivo či potraviny s obsahom pšenice, 

raže alebo jačmeňa. Netýka sa to však iba pečiva či napríklad 

koláčov. Lepok môžu obsahovať nielen mäsové výrobky, jedlá 

podávané v reštauráciách, ale takmer všetky potraviny, ktoré sa 

mohli kontaminovať v procese výroby. Pacienti s celiakiou by mali 

konzumovať iba výrobky označené ako gluten free = bez gluténu. 

Samozrejme, v prípade, že sa predsa len nedá konzumácii gluténu 

vyhnúť, na zmiernenie plynatosti je vhodné použiť napríklad liečivá, 

ktoré fyzikálne rozkladajú plyny. 

Nafúknuté brucho 
– ako si poradiť?
S tráviacimi problémami sa stretáva značná časť 
populácie. Ochorenia ako pálenie záhy, hnačka, 
zápcha alebo plynatosť sú nielen nepríjemné, 
ale zhoršujú aj kvalitu každodenného života 
a môžu viesť ku vzniku chronických problémov. 
Venujte viac pozornosti úprave životného štýlu, 
stravovania a režimovým opatreniam a onedlho 
sa budete cítiť oveľa lepšie a fi t!
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Špecifi ckým prípadom nadúvania je novorodenecká kolika. Bolesti 

bruška u novorodencov sú tiež spôsobené nahromadením plynov 

v črevách. Bublinky plynu dráždia črevnú stenu a vyvolávajú u detí 

bolesť. Samozrejme, že bábätká nám to dajú najavo plačom, 

prípadne dvíhaním nožičiek či prehýbaním telíčka. Kritické obdobie 

je najmä do tretieho mesiaca života a častejšie nimi trpia chlapci. 

Ako môžeme bábätku pomôcť? Základom je úprava kŕmenia, aby 

dieťa nehltalo s mliečkom aj veľa vzduchu. Po kŕmení je ho treba 

držať tak, aby si odgrglo. Pomáhajú tiež cvičenia nožičkami, masáže 

bruška, v krajnom prípade použitie rektálnej rúrky.

V lekárni sa dajú kúpiť kvapky s liečivami, ktoré fyzikálne rozkladajú 

plyny (účinná látka simetikon), prípadne masť, ktorá sa natiera na 

bruško. Vhodné je tiež preventívne podávanie probiotík v podobe 

kvapiek. 

Tráviace problémy sú jedny z najčastejších, ktoré nás trápia 

už od malička. Niekedy je potrebná odborná pomoc lekára, 

avšak pri ľahších problémoch si môžeme pomôcť aj sami. Často 

stačí úprava stravy, pohyb či krátkodobé použitie niektorého 

z voľnopredajných prípravkov. 

Ing. Soňa Kufová

farmaceutický laborant z lekárne Dr.Max
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Liek č.1 v úľave od nafukovania**

Espumisan®* účinne pomáha znižovať množstvo plynu v čreve 
Espumisan® obsahuje simetikón.
Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú informáciu pre používateľa a poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Liek na vnútorné použitie. Spôsob výdaja lieku: bez lekárskeho predpisu. Držiteľ 
rozhodnutia o registrácii: BERLIN-CHEMIE AG, Berlín, Nemecko. Dátum výroby materiálu: marec 2016  
*Platí pre liečivo simetikón
**IMS data Slovensko (1/2016)
Zastúpenie v SR: BERLIN – CHEMIE A. G. Palisády 29, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 2 544 30 730, fax: +421 2 544 30 724, e-mail: bratislava@bcsk.sk
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Pregnafolin®
Pomôžte 

mu rásť
Vitamíny a minerály pre ženy plánujúce 

tehotenstvo, tehotné i dojčiace ženy.

Pregnafolin® 800 obsahuje kyselinu 
listovú a metylfolát, ktorých zvýšený príjem 

je dôležitý obzvlášť pred plánovaným 
otehotnením a v prvých týždňoch 

tehotenstva.

Pregnafolin® + DHA obsahuje aj kapsuly 
s vysoko koncentrovaným rybím olejom, 
ktorý spolu s vyváženou stravou pomáha 

dopĺňať príjem omega-3 nenasýtených 
kyselín v tele matky, a tým aj dieťaťa.

Pre ženy plánujúce tehotenstvo a tehotné 
ženy do konca 12. týždňa tehotenstva.

Pre ženy od 13. týždňa tehotenstva 
až do ukončenia dojčenia.
Pre ženy od 13. týždňa tehotenstva ždňa tehotenstv



Ako sa správne stravovať 
v tehotenstve
Každá jedna mamička, aj tá budúca, vie, že strava v tehotenstve 
je veľmi dôležitá pre správny vývoj dieťatka. Už dávno sa upustilo 
od tvrdenia‚ že v tehotenstve je potrebné jesť za dvoch. 
Skôr sa prikláňame k názoru, jesť dvakrát tak výživne. 
Optimálne je pribrať okolo 1,5 kg mesačne, pričom kalorický 
príjem by sa mal zvýšiť najmä v druhom a treťom trimestri.

Po čom by ste rozhodne siahnuť mali? 

Dbať na dostatočný príjem vitamínov a stopových prvkov sa 

odporúča už pri plánovaní tehotenstva. Je dôležité siahnuť po 

mimoriadne kvalitnej a výživovo hodnotnej strave, ktorá obsahuje 

veľa sezónneho ovocia a zeleniny. Tu si môžete pokojne dopriať až 

500 gramov denne, nakoľko vláknina v nich obsiahnutá podporuje 

činnosť čriev. Živočíšne bielkoviny nájdete v chudom mäse, 

vajíčkach či morských rybách. Orechy, semiačka a strukoviny sú zas 

bohaté na rastlinné bielkoviny. Zemiaky, ryža či obilniny sú výborným 

zdrojom cukru. 

Čomu sa radšej vyhnúť? 

Vyvarovať by ste sa mali hlavne konzumácii polotovarov. Pre 

nenarodené dieťatko sú tiež nebezpečné baktérie listeriózy, ktoré 

môžu byť prítomné v surovom mlieku z fariem alebo v zrejúcich 

syroch. Tepelne neupravované mäso a ryby (tatársky biftek, sushi) by 

ste mali z jedálneho lístka taktiež vynechať. 

Vitamíny a minerály vo výživových doplnkoch

Ak sa rozhodnete siahnuť po výživových doplnkoch pre ženy 

plánujúce tehotenstvo a pre tehotné, určite by ste nemali zabudnúť 

na kyselinu listovú. Zaraďujeme ju medzi vitamíny skupiny B, 

konkrétne ide o vitamín B9. Jej zvýšený príjem je nevyhnutný hlavne 

počas plánovania tehotenstva. Preto je aj v období plánovania jej 

doporučená denná dávka vyššia – až 800 mikrogramov. Vitamín 

B9 sa v tele premieňa na takzvaný folát, ktorý prispieva k rastu 

zárodočných tkanív počas tehotenstva, k správnej funkcii imunitného 

systému, k zníženiu únavy a vyčerpania a podieľa sa aj na procese 

delenia buniek. Niektoré ženy nedokážu vytvárať aktívny folát, preto 

je vhodné okrem kyseliny listovej dopĺňať aj jej aktívnu formu – 

L-metylfolát. Folát bežne nájdete v pečienke (kuracia, morčacia), 

listovej zelenine a strukovinách. Najbohatším zdrojom sú kvasnice. 

V druhom a treťom trimestri sa odporúčaná dávka folátov znižuje 

na 400 mikrogramov, ale na druhej strane sa zvyšuje potreba 

dostatočného príjmu omega-3 nenasýtených mastných kyselín, 

najmä kyseliny dokosahexaenovej (DHA). DHA prispieva k udržaniu 

správnej funkcie mozgu, srdca a dobrého zraku. 

Okrem vitamínu B9 by ste nemali vynechať ani ostatné vitamíny 

skupiny B, ktoré pozitívne ovplyvňujú hneď niekoľko funkcií. Majú 

vplyv na správne fungovanie nervovej sústavy a srdca, prispievajú 

k správnej tvorbe červených krviniek a v neposlednom rade posilňujú 

aj zdravie pokožky a vlasov. 

Jód je stopový prvok, ktorý je dôležitý pre správnu tvorbu hormónov 

štítnej žľazy a k jej správnemu fungovaniu. Bežne je obsiahnutý 

v morských rybách alebo jódovanej soli. 

Ako prevenciu proti kŕčom v lýtkach alebo v bruchu sa odporúča 

užívať magnézium. Pamätajte si však, že ak súčasne beriete aj železo, 

je potrebné dodržiavať časový odstup. 

Pitný režim v tehotenstve

Nezabúdajte ani na tekutiny! Je vhodné vypiť minimálne 1,5 litra 

tekutín. Predovšetkým minerálne a stolové vody, ovocné a bylinkové 

čaje, 100% ovocné šťavy riedené minerálnou vodou. Preventívne, 

kvôli riziku zvýšeného krvného tlaku a opuchov končatín, sa 

odporúčajú minerálne vody s nižším obsahom sodíka (Na). Môžete 

si vybrať vody bohaté na vápnik, horčík alebo železo. Odporúča sa 

úplne vynechať alkohol, nápoje s obsahom cukru, kofeínu a chinínu. 

V neposlednom rade je nevyhnutné zredukovať stres, do denného 

režimu zaradiť aj krátku vychádzku na čerstvom vzduchu a dostatok 

spánku. Tehotenstvo je len začiatok. Zvýšenú pozornosť venujte 

strave aj po pôrode v období dojčenia, keď sú látky obsiahnuté 

v materskom mlieku jediným zdrojom živín pre vaše dieťatko. 

1Citované dňa 8.2.2016 o 9:49 h. http://www.edukafarm.sk/data/soubory//casopisy/farmiNEWS/02-2015/16.%20Preco%20suplementovat%20aktivny%20folat%
20nielen%20na%20zaciatku%20tehotenstva.pdf 

2Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek či výživový doplnok, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
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Diabetes – cukrovka
Bol to prelomový objav, keď v roku 1921 prvý krát izolovali inzulín – látku, ktorá v ľudskom 
tele zodpovedá za metabolizmus glukózy, čiže cukru. Tento objav totiž umožnil rozvoj 
novej liečby choroby, ktorá sa odborne nazýva diabetes mellitus, čiže cukrovka. 
A tak už o rok neskôr, v roku 1992, sa začal inzulín používať aj v medicínskej praxi. 

Čo je to teda tá cukrovka? 

Aj z názvu je zrejmé, že ide o ochorenie, ktoré má niečo spoločné 

s cukrom. Defi nícia znie, že je to súbor ochorení, ktorých spoločným 

znakom je zvýšená hladina glukózy (cukru) v krvi = hyperglykémia. 

Dôsledkom tejto zvýšenej hladiny sú ďalšie akútne alebo chronické 

komplikácie, ktoré znižujú kvalitu života pacientov. Príčiny vzniku 

diabetu sú rôzne, ale spoločným menovateľom je porucha funkcie 

inzulínu. 

Inzulín je látka, ktorá sa tvorí v pankrease – časti, ktorá sa označuje ako 

Langerhansove ostrovčeky. Jeho hlavnou úlohou je prenos glukózy 

z krvi do buniek. Ak je teda zvýšená hladina glukózy v krvi, zvýši sa aj 

tvorba inzulínu, aby sa glukóza mohla dostať do buniek tela. V prípade, 

že je táto rovnováha narušená, vzniká diabetes. 

Rozlišujeme viacero typov ochorenia – najrozšírenejšie sú diabetes 

mellitus I. typu (DM I) a diabetes mellitus II. typu (DM II). 

V prípade prvého typu ide o neschopnosť tvoriť inzulín. Ochorenie 

sa prejaví väčšinou v pubertálnom veku a jeho nástup je rýchly. 

Hlavnou príčinou vzniku sú genetické predispozície. Riešením je liečba 

inzulínom spojená s režimovými opatreniami.

V prípade DM II ide o pozvoľný nástup, ktorý môže trvať aj roky. 

Ochorenie postihuje najmä starších pacientov vo veku nad 40 rokov. 

Tu treba spomenúť, že výrazný vplyv na nástup a rozvoj ochorenia 

má životospráva. Tou môžeme ovplyvniť, kedy, a či vôbec sa cukrovka 

prejaví. Najmä pacienti s hraničnými hodnotami glukózy v krvi by mali 

byť na pozore. Sami sa môžu pričiniť o to, aby oddialili, prípadne úplne 

zabránili prepuknutiu ochorenia.

Aké riziká hrozia pri zanedbaní liečby?

Akútne, teda také, ktoré sa prejavia hneď, sú hyperglykémia (zvýšená 

hladina cukru v krvi) alebo hypoglykémia (znížená hladina cukru 

v krvi). Oba stavy sú nebezpečné najmä u pacientov s DM I, kedy 

môžu predstavovať aj život ohrozujúci stav. 

Najmä nízka hladina cukru môže spôsobiť rýchly kolaps organizmu 

a bezvedomie. Nízka hladina glukózy býva najčastejšie spôsobená 

zlou dávkou inzulínu, vynechaním plánovaného jedla alebo zvýšenou 

fyzickou aktivitou. Prejavuje sa búšením srdca, potením, nepokojom, 

závratmi až bezvedomím. Prvá pomoc je rýchlo dodať telu glukózu – 

ideálny je cukrík s hroznovým cukrom alebo sladený nápoj. 

Hyperglykémia býva najčastejšie spôsobená vynechaním dávky 

inzulínu alebo porušením diéty. Prejavuje sa smädom, únavou a najmä 

acetónovým dychom spôsobeným nahromadením ketolátok, ktoré 

vznikajú z nadbytku glukózy v krvi. Nástup príznakov je však spravidla 

oveľa pomalší, ako pri nízkej hladine cukru a diabetik má čas zmerať 

si hladinu cukru v krvi glukomerom. Pri nízkej hladine je treba doplniť 

dávku inzulínu. V prípade vážnejších prejavov až bezvedomia je nutné 

zavolať rýchlu záchrannú službu. 

Omnoho častejšie sa však vyskytujú chronické prejavy ochorenia. 

Postihujú totiž všetkých pacientov s diabetom – bez ohľadu na príčinu 

ochorenia. Tieto prejavy postihujú najmä obličky, oči, nervy a cievy. 

Zanedbaná liečba môže viesť až k nefunkčnosti obličiek, slepote, 

necitlivosti končatín či ateroskleróze so všetkými jej následkami. 

Taktiež sa pacientom oveľa horšie hoja rany a aj drobné poranenia 

môžu predstavovať riziko kvôli sekundárnej infekcii.

Aká je ideálna hladina glukózy a ako sa dá zvýšená 

hladina liečiť?

Hladina glukózy sa meria buď prostredníctvom odberu krvi 

v ambulancii alebo pomocou glukomera. Je to prístroj, ktorý 
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z kvapky krvi dokáže ihneď zmerať hladinu cukru v krvi a je dôležitou 

pomôckou pre každého diabetika. 

Dôležité je rozlišovať hodnoty merané nalačno a počas dňa – po jedle. 

Ideálna hodnota nalačno je 3,3 – 5,6 mmol/l. Po jedle stúpa hodnota 

glukózy v krvi a aj u zdravého človeka môžeme namerať hodnoty do 

11 mmol/l.

Ak sú hodnoty mierne zvýšené (5,6 - 6,9 mmol/l nalačno), hovoríme 

o tzv. prediabete – čiže stave, kedy je vysoká pravdepodobnosť, že 

v budúcnosti sa diabetes prejaví.

O diabete hovoríme vtedy, ak sú namerané hodnoty nad 

7 mmol/l nalačno alebo nad 11,1 mmol/l počas dňa. Medzi hlavné 

príznaky ochorenia patria smäd, časté močenie, chudnutie, únava 

a malátnosť a poruchy videnia.

Ako už bolo spomenuté, DM I. typu je možné liečiť iba podaním 

inzulínu. Podávajú sa dlhodobo pôsobiace inzulíny, v kombinácii 

s krátkodobo pôsobiacimi, ktoré sa dávajú pred každým jedlom 

bohatým na cukry. Žiaľ, napriek množstvu pokusov, stále je jedinou 

možnosťou aplikácie inzulínu injekčné podanie. Avšak vďaka 

moderným inzulínovým perám je aplikácia jednoduchá a takmer 

bezbolestná. 

Pri DM II. typu sa začína s liečbou pomocou tabliet – perorálnych 

antidiabetík. Tie je nutné užívať pravidelne a presne podľa 

odporúčania lekára. Pri ťažších formách sa kombinuje perorálna 

liečba s inzulínmi. 
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V oboch prípadoch je ale nutná aj úprava životosprávy. Samozrejme, 

hlavnou súčasťou je diéta. Avšak nestačí iba vylúčiť zo stravy cukry. 

Okrem náhrady jednoduchých cukrov (glukóza, fruktóza) umelými 

alebo prírodnými sladidlami (sacharín, stévia) je vhodné zvýšiť príjem 

zložených cukrov – čiže škrobov a vlákniny. Nemenej dôležitá je tiež 

úprava príjmu tukov a bielkovín. Živočíšne tuky by mali byť nahradené 

rastlinnými a hlavným zdrojom bielkovín by mali byť strukoviny či 

chudé mäso.

Popri úprave stravy je dôležitou súčasťou aj fyzická 

aktivita. Minimálne 30 minút rezkej chôdze, plávania 

či bicyklovania aspoň 4 x týždenne by malo byť 

samozrejmosťou. 

A čo ľudia bez diabetu? Čakať so zmenou životného 

štýlu až na prvé prejavy ochorenia? Samozrejme, 

že nie. Správnou stravou, udržiavaním si primeranej 

telesnej hmotnosti a pravidelným pohybom môžeme 

značne znížiť riziko, že sa toto ochorenie prejaví, prípadne 

ho aspoň oddialiť. 

Čo na záver?

Množstvo ľudí o svojom ochorení ani nevie, nakoľko sa ešte nezačali 

prejavovať jeho príznaky. Iba počet liečených pacientov na Slovensku 

je však viac ako 340 000. Je teda namieste porozmýšľať o svojom 

životnom štýle a snažiť sa, aby sme nášmu telu neubližovali zlou 

životosprávou. V prípade, že nepoznáte vaše hodnoty glukózy v krvi, 

vo vybraných lekárňach Dr.Max vám radi hladinu glukózy zmeriame. 

Aj tu totiž platí, že čím skôr sa pacient začne liečiť, tým väčšia je šanca, 

že ochorenie neovplyvní kvalitu, ani dĺžku jeho života.

PharmDr. Peter Hnáth, 

farmaceut z lekárne Dr.Max

Dôležité je tiež 
rozdelenie jedál na 

viacero porcii. 
Diabetik by mal jesť 

5 – 6 krát denne, 
menšie porcie. 



Kam s preexspirovanými liekmi? 
Aj vám sa už stalo, že pri jarnom upratovaní vám do ruky padla „domáca lekárnička“ 
a zistili ste, že mnohé lieky sú staré, teda preexspirované? Ak už doba použiteľnosti uvedená 
na obale uplynula, lieky sa nesmú užívať. Exspirované lieky sa v rámci bezpečnosti 
nevyhadzujú do bežného odpadu, ale vracajú sa naspäť do lekárne, kde sú následne 
odovzdané špecializovaným spoločnostiam na bezpečnú likvidáciu.

Čo sa môže stať po užití preexspirovaného lieku? 

Lieky vo všeobecnosti obsahujú okrem účinnej látky aj množstvo 

pomocných látok. Tieto bežne nemajú za úlohu liečiť. Ich význam 

spočíva v udržaní „lieku pokope“, stabilizujú ho, aby sa dal používať aj 

dlhšie ako týždeň či dva, zabezpečujú, aby sa z neho liečivo uvoľnilo 

v tom správnom čase, atď. Keď uplynie doba použiteľnosti lieku, 

jednotlivé zložky pomaly strácajú svoju funkciu. To znamená, že 

tabletka sa môže začať rozpadávať, liečivo sa začne uvoľňovať skôr 

a jeho účinok sa znižuje, prípadne zvyšuje. Jednotlivé zložky môžu 

začať spolu medzi sebou reagovať, čím môže dôjsť aj k alergickým 

alebo iným nežiadúcim reakciám. 

V prvom rade je nevyhnutné správne skladovanie liekov – suché 

a tienisté miesto, oddelene od potravín, vždy v pôvodnom obale. 

Jednotlivé tablety či kapsule nezmiešavať (môže tým medzi nimi 

dôjsť k neželanej reakcii), tiež ich neskladovať v chladničke, pokiaľ 

o tom neinformuje príbalová informácia. Je dôležité sledovať dátum 

exspirácie a lieky vo všetkých svojich formách – tablety, masti, krémy, 

sirupy, očné kvapky či náplasti - rozhodne nepoužívať po jej skončení.

V ktorej lekárni môžem lieky vrátiť?

Podľa aktuálne platného Metodického pokynu Štátneho ústavu pre 

kontrolu liečiv o zneškodňovaní liekov sa všetky preexspirované alebo 

nespotrebované lieky majú vrátiť do ktorejkoľvek verejnej lekárne. 

Vracajú sa len vo vnútornom obale, čiže v blistri, v sklenenej alebo 

plastovej nádobe, či hliníkovej tube. Takéto lieky už netreba triediť 

podľa toho, na čo boli určené, prípadne podľa veľkosti a farby, treba 

ich len odovzdať v lekárni. Pozor však na vyberanie tabliet z blistrov! 

Rôzne druhy tabliet by nemali byť spolu pomiešané, nakoľko pri ich 

kontakte môže dôjsť k nežiaducim chemickým reakciám.

Čo do lekárne nepatrí?

Medzi takýto odpad nepatrí ten z výživových doplnkov, kozmetických 

prípravkov, zdravotníckych pomôcok, či homeopatických liekov. 

Dôležité je upozorniť, že vonkajšie papierové obaly liekov, tak ako 

aj príbalová informácia pre pacienta (PIL), patria do komunálneho 

separovaného odpadu medzi papier. Pokiaľ sa tuhé lieky nachádzali 

v sklenených obaloch, tie po vyprázdnení môžete vyhodiť do 

separovaného odpadu na sklo. Je to najekologickejší postup, aký 

môžete zvoliť.

A čo ihly, ortuťové teplomery a lieky v špeciálnych obaloch?

Ostatné lieky v špeciálnych alebo netypických obaloch treba tiež 

odovzdať v lekárni. Jedná sa o inhalačné, prípadne injekčné systémy. 

Použité ihly, striekačky a ortuťové teplomery sa zbierajú v lekárni 

zvlášť, do plastových nádob. V súvislosti s bezpečnosťou odporúčame 

použité injekčné systémy odovzdávať do lekárne oddelene 

s upozornením, o aký vizuál ide. Podobným spôsobom je potrebné 

odovzdávať aj ortuťové teplomery.

Verejná lekáreň takto zozbieraný odpad uskladní na označenom 

mieste v špeciálnom obale a po naplnení ich následne odovzdá fi rme 

na likvidáciu nebezpečných odpadov, ktorá odpad následne spáli 

v špeciálnej spaľovni na to určenej.

Prečo vlastne nepatria lieky do koša? 

Chránime si tak naše životné prostredie pred nadmerným 

znečistením. Každoročne sa na Slovensku do lekární odovzdá viac 

ako 100 ton starých liekov! Ak by ich ľudia vyhodili do koša alebo 

ešte horšie – spláchli do toalety – všetky chemické látky by skončili 

v pôde, prípadne vo vode. A preto je vhodné na to myslieť. Pokiaľ 

máte ohľadom likvidácie liekov akékoľvek otázky, zamestnanci našich 

lekární sú vám vždy ochotní odpovedať. 

PharmDr. Katarína Bellová, 

farmaceut z Dr.Max 
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Pozor na jarné virózy
Po dlhej zime sa všetci tešíme na príchod teplejšieho počasia, s oteplením ale často prichádza aj sezóna ochorení 
pomenovaných jarné virózy.
Zima je pre ľudský organizmus pomerne náročná: chýba mu denné svetlo a teplé slnečné lúče... niet sa preto čo diviť, 
že telo vyčerpané niekoľkými mesiacmi takéhoto režimu je náchylnejšie na ochorenia. Naproti tomu pôvodcovia 
ochorení, predovšetkým vírusy, sú v plnej sile. Sezóna vírusových ochorení vrátane chrípky trvá až do apríla. Bežné 
prechladnutia koncom zimy a na jar spôsobujú obvykle koronavírusy alebo rinovírusmi, môže sa jednať ale aj o iné 
typy vírusov.

RIEŠENIE NA KAŠEĽ pre celú rodinu*

Na vnútorné použitie. Pred použitím čítajte pozorne písomnú 
informáciu. O správnom použití lieku a prípadných nežiaducich 
účinkoch sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. 
Liečivo: Suchý extrakt z brečtanových listov. 
*Kontraindikácia je precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek 
z pomocných látok.

Dostanete bez receptu v lekárni.

  sila z prírody

  uľahčuje vykašliavanie

  uvoľňuje hlieny

  uľavuje od kašľa

  už od narodenia

Sirup

www.prospan.sk

Antibiotiká sú určené proti bakteriálnym, nie vírusovým in-
fekciám, takže prechladnutie vyliečiť nemôžu.

Isla® medic hydro+ obsahuje unikátny hydrogélový komplex 
s kyselinou hyalurónovou a extraktom z islandského lišajníka.
3-násobná sila na rýchlu a  účinnú úľavu od príznakov 
prechladnutia:
- Odstraňuje bolesť v hrdle
- Upokojuje podráždené hlasivky

Najbežnejší typ vírusov spôsobujúcich prechladnutie (tzv. 
rhinovírusy) môžu na koži či na predmetoch (napr. telefóny, 
počítačové klávesnice) prežiť až tri hodiny.
Pri prechladnutí je dôležité zachovať dostatočný príjme 
tekutín. Dbajte na jedlo bohaté na vitamíny a  dostatok 
spánku. Vyhýbajte sa stresu, ktorý len ďalej oslabuje imunitný 
systém.
Kýchať a  kašľať  by ste mali do ruky alebo do papierovej 
vreckovky, ktorú po použití vyhodíte. Dbajte na pravidelné 
umývanie rúk.
Vetrajte: na vyhnanie bacilov je potrebný čerstvý, prúdiaci 
vzduch. Nepúšťajte kúrenie naplno, je dôležité, aby ste nevy-
sušovali sliznicu v nose a v ústach.
Nisita® nosová masť a sprej s obsahom 
prírodných solí zvlhčuje nosovú sliznicu. 
Chráni a ošetruje nos – pri nádche, 
pri suchom zápale nosovej sliznice, 
pred usadzovaním alergénov – 
a používajú sa tiež ako následná 
starostlivosť (i po operačných 
zákrokoch). 
Masť je vhodná 
aj pre dojčatá.

Vedeli ste, že…

Priebeh prechladnutia

KašeľKýchanie/nádcha

Bolesť 
v hrdle
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Bolesť v  hrdle nie je ochorenie, ale 
príznak ochorenia. Pocit škriabania 
a pálenia je vyvolávaný zápalom. Ak je 
sliznica v hrdle  podráždená alebo na-
padnutá infekciou, organizmus odpo-
vie tým, že vyšle do postihnutej oblasti 
obranné prostriedky, následkom je za-
červenanie, zdurenie a bolesť v hrdle. 

Najčastejšie sa bolesť v hrdle vyskytuje 
ako sprievodný jav vírusovej infekcie, 
zápalu hltana či zápalu krčných man-
dlí (tzv. angíny). Nepodceňujte preto 
bolesť ani pálenie v hrdle!

Kýchnutie je refl ex vyvolaný drážde-
ním receptorov nosovej sliznice na 
udržanie priechodnosti nosovej dutiny.

Nádcha (latinsky rhinitis) je zápalo-
vé ochorenie sliznice nosovej dutiny. 
POZOR, mnoho liekov na nádchu je 
návykových, preto sa o používaní po-
raďte so svojím lekárom!

Kašeľ je obranný mechanizmus, ktorý 
slúži na ochranu dýchacích ciest. Pri 
tomto procese sa explozívne vypudí 
vzduch, aby sa vyčistili dýchacie cesty. 
Jedným z  najčastejších dôvodov kašľa 
je vírusová infekcia, teda prechladnutie 
alebo bronchitída. Rozlišuje sa kašeľ su-
chý (neproduktívny) a vlhký (produk-
tívny), a akútny alebo chronický.

*Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nachlazen%C3%AD, http://vedelijsteze.cz/
Isla medic hydro+ a Nisita nosový sprej/masť sú zdravotnícke pomôcky. 

Femarelle je výživový doplnok. Pred použitím prípravku si starostlivo prečítajte príbalový leták.

Dostanete bez receptu v lekárni.

to som ja

Prírodný nehormonálny 

prípravok určený pre ženy 

50+ pri menopauze.

NOVINKA

pre 
dospelé 
aj deti



Fototoxická reakcia
•  Prejavy sú podobné ako pri fotoalergickej reakcii, no 

nespôsobuje ich imunitný systém.

•  Označuje sa tiež ako „nepravá slnečná alergia“.

•  Vyvoláva ju spolupôsobenie UV žiarenia a fototoxických 

látok na/v koži.

•  Najčastejšie sa stretávame s týmito látkami 

spôsobujúcimi fototoxickú reakciu: 

o niektoré antibiotiká, výťažky z ľubovníka, 

citrusy, zeler, petržlen,

o masti, krémy, gély obsahujúce ketoprofén, 

ľubovníkový, bergamotový olej, parfumy, 

rastlinné šťavy.

Čo robiť pri alergii na slnko?
Prvé jarné slnečné lúče vedia pekne pohladiť a po chladných mesiacoch každého 
z nás potešia. Okrem toho však môžu aj nepríjemne prekvapiť, najmä vtedy, ak si ich 
užívame plnými dúškami veľa a neopatrne. Nepríjemná kožná reakcia na slnko 
dokáže poriadne skomplikovať život, a netýka sa len dovolenkárov.

Slnečná alergia je neprimeraná reakcia kože vystavenej 

ultrafi alovému (UV) žiareniu. Prejavuje sa začervenaním, svrbením, 

výskytom drobných vyrážok (žihľavka), pľuzgierov alebo opuchom. 

Možné sú aj celkové prejavy ako bolesť hlavy, únava, malátnosť.

Alergia na slnko postihuje najčastejšie ženy medzi 20. – 40. rokom, 

so svetlejšou pleťou, v oblastiach so striedajúcimi sa ročnými 

obdobiami. Koža takto reaguje najmä pri prvom kontakte so 

slnečnými lúčmi po dlhšej prestávke. Môže ísť o prvé jarné lúče 

doma, alebo intenzívnejšie slnečné žiarenie pri mori aj na horách.

Po opakovanom, postupnom vystavení UV žiareniu sa pokožka 

stáva menej citlivou.

Podobné prejavy na koži vznikajú spolupôsobením UV žiarenia 

a niektorých chemických látok, čo sa označuje ako nepravá 

alergická reakcia.

Výskyt slnečných alergií a rôznych kožných reakcií na slnko sa 

neustále zvyšuje. Príčinou je zväčšovanie ozónovej diery, nárast 

znečistenia v životnom prostredí a tiež stres.

Z hľadiska vzniku prejavov rozlišujeme, či ide o fotoalergickú

reakciu, kedy je človek alergický priamo na slnečné žiarenie, alebo 

o fototoxickú reakciu, kedy je reakcia spôsobená zvýšenou 

citlivosťou na slnečné žiarenie po kontakte organizmu s niektorými 

látkami. Toto členenie je dôležité aj z hľadiska následnej ochrany 

človeka pred opakovanými alergiami na slnko.

Intenzita fototoxickej reakcie je závislá od intenzity UV žiarenia 

a množstva fototoxickej látky. Po kontakte s fototoxickou látkou je 

vhodné pobyt na slnku obmedziť alebo vylúčiť.
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Fotoalergická reakcia
• Prebieha u citlivých osôb na alergickom podklade.

• Na jej vznik stačí samotné pôsobenie UV žiarenia na 

pokožku.

• Prejavy (predovšetkým svrbenie, začervenanie, vyrážky, 

pľuzgiere) pretrvávajú dlhšiu dobu.

•  Intenzita prejavov nezávisí od intenzity slnečného žiarenia.

•  Jediná prevencia je nevystavovanie pokožky UV žiareniu, 

respektíve ochrana UV fi ltrami.



Najúčinnejšia ochrana je nevystavovať pokožku UV žiareniu 

v prípade, že organizmus prišiel do kontaktu s látkami, ktoré môžu 

vyvolať fototoxickú reakciu.

Špeciálnym typom alergie na slnečné žiarenie je takzvané 

Malorka akné. Prejavuje sa zapálenými svrbiacimi pľuzgierikmi 

pripomínajúcimi akné. Ide o podráždenie a zápal mazových žliaz, 

ktoré vyvoláva UV žiarenie v kombinácii s niektorými zložkami 

kozmetiky (parfumy, opaľovacie prípravky s obsahom chemických 

fi ltrov). Na rozdiel od klasického akné, kde UV žiarenie pôsobí liečivo, 

v tomto prípade sa prejavy zhoršia.
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• Menšie balenia v prípade tabliet a gélové formy sú 

voľnopredajné.

Kortikoidy

• Používajú sa pri závažnejších reakciách.

• Lieky na vnútorné použitie alebo injekcie sú na lekársky 

predpis.

• Potláčajú zápalové procesy a tiež alergické reakcie.

• Voľnopredajná je masť s obsahom hydrokortizónu. 

Iné

• Pokožku je vhodné natrieť upokojujúcimi prípravkami 

s obsahom panthenolu či aloe vera.

• Ak sa vyskytujú mokvajúce pľuzgieriky, môže sa použiť 

tekutý púder.

• Ako prevencia sú vhodné aj antioxidanty – vitamíny C,E, 

selén či zinok.

Alergia na slnko vie poriadne znepríjemniť dovolenku. Avšak na 

pozore sa treba mať aj u nás – najmä pri prvom opaľovaní sa, keď 

pokožka po zime ešte nie je pripravená na veľké dávky UV žiarenia. 

Preto je vhodné dobu na slnku postupne predlžovať, aby si pokožka 

zvykala. Tiež si je treba dať pozor na lieky, ktoré užívame, či prípravky, 

ktoré používame. V prípade, že alergia už prepukne, v lekárňach 

Dr.Max vám poradia, ako zmierniť príznaky a čo robiť, aby sa u vás 

alergia viac nevyskytla. 

Samozrejme, aj tu platí, že pri akútnych stavoch alebo dlhotrvajúcich 

príznakoch je potrebné vyhľadať lekára.

PharmDr. Beáta Kellerová, 

farmaceut z lekárne Dr.Max

Čo pomáha pri prevencii a liečbe 
slnečnej alergie?

Vyhýbať sa slnku medzi 
11. a 15. hodinou.

Používať slnečné okuliare 
s UV fi ltrom, pokrývku 

hlavy, vhodné oblečenie – 
bavlnené.

Nevhodné je mokré alebo 
syntetické oblečenie – 

prepúšťa UV lúče.

Vystavovať pokožku 
slnečnému žiareniu 

postupne.

Vylúčiť látky, ktoré môžu 
alergizovať – parfumy, 
osviežujúce vreckovky, 

kozmetika.

Čítať príbalové informácie 
užívaných liekov, či je možný 

pobyt na slnku.

Dopriať pokožke vhodnú 
starostlivosť po opaľovaní 
– hydratácia, upokojenie 

(panthenol, aloe vera).

Neležať priamo na tráve, 
ale na deke, uteráku.

Po kúpaní v slanej 
alebo chlórovanej vode 

sa osprchovať – 
soľ a chlór zhoršujú 

alergické prejavy na koži.

Obmedziť fajčenie.

Dodržiavať pitný režim. 

Chrániť pokožku vhodným 
opaľovacím prípravkom:
• je nutné použiť vysoký 

ochranný faktor 30 až 50+,
• voliť prípravky s obsahom 

minerálnych fi ltrov, napr. 
titán dioxid, ktoré sa 

nevstrebávajú,
• nevhodné sú prípravky 

s obsahom parfumov, 
konzervantov alebo 

chemických UV fi ltrov, ktoré 
sa vstrebávajú a samotné 
môžu spôsobiť alergickú 

reakciu.

Aká je prvá pomoc pri postihnutí 
slnečnou alergiou?
Antihistaminiká

• Sú to lieky proti alergickým prejavom.

• U citlivých osôb je vhodné začať užívať niekoľko dní pred 

pobytom na slnku.

• Sú dostupné vo viacerých formách – tabletách, sirupoch pre 

deti alebo géloch na natieranie.

• Najčastejšie používané účinné látky sú cetirizín, loratadín, 

dimetinden.
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Konečne je tu jar, obdobie, keď sa príroda prebúdza zo „zimného spánku“. Začínajú k nám 
pomaly prenikať teplé slnečné lúče, dni sú dlhšie a svetlejšie, všetko okolo ožíva. Ako je možné, 
že aj napriek tomu sú ľudia v tomto období vyčerpaní, sťažujú sa na nedostatok energie, 
sú menej aktívni a ich výkon sa znižuje? Namiesto radosti a pozitívneho naladenia sme viac 
smutní ako veselí, niektorí z nás zasa podráždení, iní naopak apatickí, skľúčení a mnohí 
neschopní sa na čokoľvek sústrediť. Kedy sa únava a zmena nálady mení na vážnejší problém, 
ktorý je treba riešiť s odborníkom?

Tieto pocity nie sú ľudom neznáme. Každý ich už niekedy v živote zažil, 

no práve na jar sa zvyknú vyskytovať v zvýšenej miere či intenzite a to 

dokonca aj u bežne zdravých ľudí – čoraz viac a častejšie. Fenomén 

„jarná únava“ a jej niekedy banálne pôsobiace, inokedy intenzívnejšie 

sa vyskytujúce príznaky, postihujú v dnešnej modernej dobe každého 

druhého človeka v populácii. U ľudí, ktorí majú zlú životosprávu, 

nedostatok pohybu, horšie zvládajú stres, neefektívne riadia svoj čas 

alebo svoje povinnosti zvyknú odkladať (prokrastinujú), sa môžu príznaky 

jarnej únavy objaviť dokonca v oveľa intenzívnejšej forme. 

Príznaky jarnej únavy však netreba prehliadať alebo bagatelizovať, 

nakoľko po zime je organizmus skutočne oslabený, napríklad 

nedostatkom slnečného žiarenia či vitamínov v strave a nižšou fyzickou 

aktivitou. Taktiež zmena počasia a prudšie výkyvy teplôt telo oslabujú, 

vyčerpávajú a predstavujú preň záťaž. V tomto období je organizmus 

viac náchylný k chorobám, resp. k výskytu vírusových ochorení, nakoľko 

je oslabený celý imunitný systém. Jeden deň sme oblečení naľahko, 

druhý si musíme vziať teplejšiu bundu, tretí deň nám stačí prehodiť si 

sako. Organizmus tak vydáva veľa energie na adaptovanie sa na tieto 

podmienky, čo mu v konečnom dôsledku energiu uberá, ak telu sami 

prekonať túto záťaž nepomáhame.

PRÍČINY VZNIKU JARNEJ ÚNAVY:

• Oslabenosť organizmu počas zimných mesiacov (nedostatok 

slnečného žiarenia, vitamínov, pohybu).

• Záťaž na organizmus v podobe premenlivého počasia (striedanie 

chladných a teplých dní).

• Sedavý spôsob zamestnania a dlhodobá práca za počítačom.

• Nezdravý životný štýl: nedostatok vyváženej stravy bohatej na 

vitamíny, drastické diéty, nedostatočný pitný režim (málo čistej 

pramenitej vody a veľký prísun cukru v sladených nápojoch), 

alkohol, pitie nadmerného množstva kávy, fajčenie, branie liekov 

napr. na potlačenie stresu, únavy, ktoré obsahujú množstvo 

kofeínu, kombinovanie rôznych druhov výživových doplnkov, 

nedostatok spánku.

• Dlhodobé vystavenie stresu a vysoké pracovné nasadenie – 

nevyváženosť s fyzickou aktivitou alebo inou formou oddychu 

(šport, kultúra, priatelia, meditácie).

• Nedostatok fyzického pohybu alebo pobyt v prírode na čerstvom 

vzduchu.

• Nesprávne dýchanie.

• Vírusové a iné ochorenia (gynekologické, nádorové, 

endokrinologické a pod.).

Jarná únava sa spája s príznakmi, ktoré väčšinou vieme sami eliminovať 

a to napríklad lepšou životosprávou, vlastnou vôľou nastaviť sa 

optimisticky, či jednoduchým prekonaním sa. Keďže jarná únava 

zasahuje aj našu náladu, veľa ľudí je v tomto období pesimistických, 

smutných, nevedia sa tešiť z maličkostí. Hovoria o svojom prežívaní ako 

o tzv. „depke“. 

Medzi „depkou“, jarnou únavou, chvíľkovou smutnou či bezradnou 

situáciou a vážnejším psychickým stavom, s ktorým si už samotný človek 

dokáže pomôcť sám len veľmi ťažko, je však veľký rozdiel. Takmer každý 

z nás si prežil obdobie kedy bol smutný, pasívny, o nič nemal záujem 

a to dokonca ani o žiadny príjemný zážitok. Depresia sa považuje za 

normálnu reakciu, pokiaľ netrvá príliš dlho – môže refl ektovať stresujúce 

a životne náročné situácie, ako je napríklad neúspech v práci, strata 

milovaného človeka či vážna choroba. Za patologickú sa depresia 

považuje až vtedy, keď trvá dlhšie ako tri týždne.

Depresia je jedna z najčastejšie sa vyskytujúcich psychických porúch, 

celosvetovo sa uvádza, že depresiou trpí 5 až 10 % ľudí z celkovej 

populácie. U 8 až 20 % ľudí sa vyskytne aspoň raz za život, pričom 

Jarná únava alebo depresia? 
Ako ich rozpoznať a vyhnúť sa im

„Ľudské telo je chrám. Choroba je trhlina v harmónii. 
Zdravie je súzvuk.“ Hippokrates
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častejšie postihuje ženskú populáciu. V roku 2008 prišlo na Slovensku 

k psychiatrom najviac pacientov práve s depresiou, bolo to spolu viac 

ako 380-tisíc vyšetrení. 

Depresia sa najčastejšie vyznačuje poruchami nálad a rôznymi telesnými 

či psychickými symptómami. Za jej hlavné príznaky považujeme smútok 

a skľúčenosť. Depresívni ľudia sa cítia bezmocní, nešťastní, často plačú 

a v ťažších štádiách dokonca uvažujú nad samovraždou. Prenikavá je 

pri depresii strata radosti a potešenia zo života, postupné vytrácanie 

záujmu o koníčky alebo činnosti, ktoré doteraz títo ľudia robili s radosťou. 

Pacienti v hlbokej depresii uvádzajú, že už nenachádzajú uspokojenie 

v tom, čo ich v živote bavilo, dokonca strácajú záujem aj o sociálny 

kontakt, majú negatívne myšlienky, trpia pocitmi nedostatočnosti, 

nízkym sebavedomím, obviňujú sa za svoje chyby a spochybňujú svoje 

konanie. Veľmi často sa vyskytuje aj výrazná strata chuti do jedla, poruchy 

spánku ako nespavosť alebo naopak nadmerná spavosť. Z popisu 

symptómov depresie je evidentné, že porucha vedie k celkovému 

oslabeniu človeka. 

Určiť, kde je pôvod depresie a prečo vzniká, je aj pre samotných 

psychológov a psychiatrov náročné a nie úplne jednoznačné. 

Teórie vzniku sa odlišujú podľa rôznych psychologických smerov. 

Psychoanalytici interpretujú depresiu ako reakciu na stratu (sociálneho 

postavenia, milovanej osoby a pod.) a neprítomnosť lásky a bezpečia 

v detstve. Niektoré štúdie dokonca ukazujú, že ľudia so sklonom 

k depresii, v porovnaní s ostatnými ľuďmi, stratili v ranom veku rodičov. 

Iné psychologické smery nahliadajú na depresiu ako na naučený 

spôsob správania, čiže odpozeranie negatívnych prejavov z okolia, 

od rodiny, v detstve a neposilňovanie príjemných zážitkov, radosti či 

pozitívneho naladenia. Genetický faktor tu taktiež hrá svoju rolu, väčšina 

depresií vzniká u ľudí s určitou vrodenou predispozíciou ako reakcia na 

neprimerane dlhotrvajúcu záťažovú alebo stresovú situáciu (náhla strata 

milovanej osoby, vážne ochorenie a pod.). Depresia však môže u človeka 

vzniknúť aj bez zjavnej, vrodenej príčiny.

U niektorých depresívnych ľudí sa ich stav a negatívne myšlienky často 

sezónne zhoršujú, napríklad práve na jar. Od typickej jarnej únavy sa však 

klinická depresia odlišuje dĺžkou, intenzitou a tiež typom príznakov, ktoré 

sú s jarnou únavou často zameniteľné. Pri jarnej únave však nedochádza 

k spomínanému sebaobviňovaniu, poklesu sebavedomia, úzkostným 

stavom či mylnému vnímaniu self-konceptu (konceptu „JA“). Jarná únava 

tak nepredstavuje závažné zdravotné ohrozenie, ktoré by vyžadovalo 

radu odborníka. Jej príznaky zvyknú väčšinou sami odznieť. Napriek 

tomu však odporúčame aktívne prispieť k ich zmierneniu dodržiavaním 

zásad zdravého životného štýlu, ktorý predstavuje harmóniu pre našu 

psychiku a celkovo aj fyzické zdravie. Je nesmierne dôležité zamerať na 

zásady zladenia osobného a pracovného života, psychohygienu a fyzickú 

aktivitu v akejkoľvek forme. Práve v tomto jarnom období je dôležité 

venovať časť svojho voľného času svojmu telu a duši a naštartovať tak 

organizmus na víťazstvo nad chorobami a prijímanie maximálneho 

množstva energie na zdolávanie bežných drobností či väčších prekážok.

Mgr. Barbara Castagnola, psychológ

AKO BOJOVAŤ PROTI JARNEJ ÚNAVE 

A REŠTARTOVAŤ ORGANIZMUS:

• Zvýšte príjem vitamínov, najlepšie v ich prirodzenej forme, 

v strave, zelenine a ovocí alebo v doplnkoch stravy.

• Upravte svoj jedálny lístok, spestrite ho príjmom surovej 

zeleniny, či ovocia, vyhýbajte sa príliš veľa sacharidom, 

mastným a tučným jedlám, vyprážaným jedlám 

a modifi kovane upravovaným jedlám ako sú sáčkové 

polievky, instantné omáčky a pod.

• Hýbte sa a to v akejkoľvek forme, či už si pôjdete zacvičiť 

do fi tnescentra, zabehať si po námestí alebo sa bicyklovať 

do hôr; akákoľvek fyzická aktivita je nesmierne dôležitá 

pre psychickú pohodu; stačí ak sa denne len pol hodinku 

prejdete, ihneď sa budete cítiť lepšie.

• Meditujte, praktizujte dychové cvičenia, relaxujte alebo 

cvičte jogu. Sústredením sa na vlastné dýchanie sa 

organizmus postupne dostáva do koncentrovanejšieho, 

vyrovnanejšieho a odolnejšieho stavu voči vonkajším 

nástrahám.

• Dýchajte zhlboka, ideálne na čerstvom vzduchu, v prírode, 

počas dňa nasávajte slnečné lúče.

• Obmedzte príjem alkoholu, kofeínu, nikotínu alebo iných 

návykových látok.

• Otužujte svoj organizmus prostredníctvom striedania 

a aplikovania studenej a teplej vody na telo, prípadne 

posilnite svoju imunitu návštevou sauny.

• Vyhýbajte sa nadmernému stresu, neodkladajte 

povinnosti, osvojte si techniky na zvládanie záťaže.

• Neponocujte, ale doprajte si kvalitný minimálne 7 

hodinový spánok, počas ktorého sa organizmus regeneruje 

a dobíja energiu.

• Nájdite si nový koníček alebo sa venujte aktivite, ktorá vás 

baví napĺňa a robí šťastnými.

•  Obklopujte sa pozitívne naladenými ľuďmi.

•  Detoxikujte svoj organizmus – dbajte na dostatočný prísun 

tekutín, ideálne obyčajnej vody; pite bylinkové nesladené 

čaje, zeleninové či ovocné šťavy.



Horská cyklistika ako droga
Odborníci z našich lekární sa okrem svojho povolania venujú vo voľnom čase aj iným 
zaujímavým činnostiam. V jarnom čísle časopisu MAXimum by sme vám radi predstavili 
farmaceutickú laborantku Líviu Dírerovú z lekárne Dr.Max v OD KAUFLAND v Banskej Bystrici. 
Lívia sa vo voľnom čase venuje horskej cyklistike. Je marec, cyklosezóna sa práve začala, 
tak sa poďme porozprávať o horských cestách a necestách, turistických chodníkoch 
a horských bicykloch.

Lívia, prečo ste si zo všetkých športov vybrali práve 

horskú cyklistiku? 

Keďže otec sa časť života tiež venoval rekreačne cestnej cyklistike, 

tak trošku som bola aj ja ovplyvnená touto skutočnosťou. 

Samozrejme, počas detstva nám spolu s bratom ukázal pestrosť 

tohto športu. 

Ako dlho sa tomuto športu venujete? 

Asi tak pred 10 rokmi som sa dala nahovoriť na aktívnu dovolenku 

strávenú na bicykli a to bol u mňa zlomový bod. Už to nebolo len 

o hobby, ale pomaly sa z toho začínala vytvárať akási závislosť. 

Túžba spoznávať krajinu zo sedadla bicykla a hlavne po nových 

cyklozážitkoch.

Pamätáte sa, kedy ste dostali svoj prvý bicykel?

Tak to si pamätám veľmi dobre. Bol to náš spoločný s bratom 

– tmavobordová BMX, s ktorou som zažila aj prvú kolíziu 

s protiidúcim autom. Našťastie sa nič vážne nestalo a mne ostala 

len úsmevná spomienka. Môj ozajstný prvý horský bicykel som 

dostala na druhom stupni základnej školy. Bolo to práve v čase, 

keď na Slovensko prišiel boom horských bicyklov. Dokonca sa 

volal Samantha – bol dámskeho dizajnu a bola som na naň strašne 

pyšná. Dodnes „ju“ mám odloženú na chalupe a z času na čas si na 

„nej“ zajazdím.

Aký je ten dnešný? 

Momentálne jazdím na dámskom bicykli značky Cannondale. Od 

minulej sezóny sa z nás stali sparingpartneri  Ako typická žena 

som si ho vyberala podľa vizáže, ale samozrejme musel spĺňať aj 

dobré konštrukčné a technické parametre. A takisto musel byť 

kompatibilný s mojou dĺžkou.

Ako často vyrážate do hôr? 

Počas sezóny (marec až október) pravidelne každú nedeľu 

vyrážame na horskú etapu spolu s partiou cyklopriaznivcov, ale 

snažíme sa využiť každú voľnú chvíľu, ktorá je spojená s pekným 

a priaznivým počasím. Radosť z cyklistiky je potom zdvojnásobená. 

Priznám sa ale, že rada si zabicyklujem aj individuálne, hlavne počas 

týždňa, ale to už vymieňam zvážnice a horské cyklocesty za poľné 

cestičky, prípadne za menej frekventované cesty. Odvahu ísť si 

„pobajkovať“ do hory sama stále nenachádzam, keďže riziko divej 

zvery je v našich okolitých horách dosť vysoké.

Kadiaľ vedú vaše obľúbené cyklotrasy? 

Cykloetapy máme každý rok vopred plánované na celú sezónu, 

ale veľakrát sa nám stane, že ich prispôsobujeme v daný deň, či už 

počasiu alebo výkonnostnému zloženiu partie. Našim cyklocieľom 

sú hlavne okolité pohoria Banskej Bystrice: Kremnické vrchy, Nízke 

Tatry, Veľká Fatra a Podpoľanie. Máme svoje rituálne etapy, ktoré 

musíme prejsť, ináč sa nám sezóna neráta. Jednou z takých je aj 

trať na kopec Hrb v pohorí Poľany. Minulú sezónu sme začali viac 

spoznávať neobjavené cesty tak trošku „na blind“. Škoda nevyužiť 

toľko možností nášho kraja.

Aké trate obľubujete? 

Je ich niekoľko. Ale asi najviac mi prirástlo k srdcu okolie 

starohorských hôr, spolu s baníckymi osadami Piesky a Richtárová. 
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Takisto za zmienku stojí aj okolie starobaníckej dedinky Špania 

Dolina. Nájdete tam nespočetné množstvo vzájomne spojených 

zvážnic s miernym prevýšením a popritom nie sú až tak fyzicky 

náročné na kondičku, takže ešte stíham vnímať pekné výhľady 

protiľahlých Kremnických vrchov. Spoločnosť nám tiež robí pohľad 

na kopec Krížna, ktorá sa ukazuje skoro zo všetkých svojich strán. 

Ale vo všeobecnosti, každá z etáp je svojim spôsobom iná, či 

už svojou rozmanitosťou alebo náročnosťou a to je to, čo robí 

z cyklistiky tak trošku drogu 

Je tento šport nebezpečný, alebo to tak nevnímate? 

Ja si nemyslím, že by bola horská cyklistika nejako obzvlášť 

nebezpečná. Každý šport určite so sebou prináša zopár 

rizík, ale pokiaľ si človek zváži svoje schopnosti a možnosti, 

tak sú riziká o to menšie. Pri cyklistike je neodmysliteľnou 

súčasťou výbavy z hľadiska bezpečnosti cykloprilba, 

bez ktorej na bajk ani nesadnem. Dobrú službu 

vám spravia aj cyklotretry, ktoré vám pevne zafi xujú 

chodidlo v nášľapných pedáloch a navyše vás udržia 

v stálom tempe. Našťastie nejaké vážnejšie zranenia 

a pády sa mi doteraz vyhýbali, až na zopár 

malých pádov, ktoré skončili drobnými odreninami 

a škrabancami. Aj keď, neraz som bola svedkom 

banálneho pádu s dôsledkami zlomenej stehennej kosti 

a v živej pamäti mám aj nešťastné zrazenie môjho 

cyklokolegu s vyplašenou srnou.

Máte aj nejaké vzory medzi horskými cyklistami 

alebo cyklistkami? 

Cyklovzor nemám ani medzi cyklistami, ani cyklistkami, ale môj 

obdiv v cestnej cyklistike majú bratia Velitsovci 

a určite netreba zabudnúť na Peťa Sagana.

Závodné ambície nemáte? 

To určite nie. Aj keď každý rok počas preteku Vlkohron 

(organizovaný našim cykloklubom každoročne v máji v obci 

Hronsek neďaleko Banskej Bystrice) skrsol vo mne tento nápad, ale 

len v rámci kategórie „hobby“. Skôr to bola túžba zažiť atmosféru 

pretekov z pravej pretekárskej stránky a tak trošku vyskúšať chuť 

adrenalínu z tejto pozície.

Zostáva vám pri práci a horskej cyklistike

čas aj na iné hobby? 

V zime mimo cyklosezóny som trošku začala 

s bežeckým lyžovaním. Je to celkom dobrá 

predpríprava na bicykel. Aj keď tohtoročná 

sezóna je veľmi chudobná na prírodný 

sneh. Počas leta si z času na čas zájdeme 

aj na turistiku, alebo si len tak chodíme 

zahubárčiť.

Na záver nám prezraďte, ako strávite 

blížiace sa veľkonočné sviatky? 

Na bajku? 

Keďže tento rok je Veľká noc už koncom marca, 

necháme sa prekvapiť, čo nám počasie prinesie. Rada 

by som si už aj zabicyklovala a vychutnala prvé jarné lúče na 

bicykli, alebo sa len tak prešla lesom a prechádzku spojila 

s prvým jarným zberom medvedieho cesnaku.

Ďakujem za rozhovor. Anna Janošková.
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VEĽKONOČNÁ VÝZDOBA INAK

Zdobenie vajíčok 
   servítk ov ou  technikou 

Veľká noc sa približuje tak rýchlo, ako termíny úloh v práci. Nenechajte na seba doľahnúť stres 
ani zlú náladu a prvé jarné slnko tohto roku si užite s úsmevom na tvári. Pripravili sme pre vás 
niekoľko jednoduchých tipov, ktoré váš domov zmenia na miesto oslavy sviatkov jari.

1. 
Vajíčko dôkladne umyte 

a zbavte mastnoty. Inak by 
lepidlo nemuselo na vajíčku 

držať. Zo servítky si vystrihnite 
motívy, ktoré sa vám páčia. Vybe-
rajte si skôr z väčších pravidelných 
obrázkov. Každú chybu pri strihaní 

totiž vidno. Po vystrihnutí zo 
servítky odstráňte spodné vrstvy 

tak, aby zostala iba vrchná fa-
rebná časť. Buďte však veľmi 

opatrní, je veľmi tenká 
a mohla by sa ľahko 

roztrhnúť.

3. 
Vajíčko nechajte za-

schnúť pri izbovej teplote. 
Nateraz ho môžete položiť do 
stojana, ale na tento účel vám 

výborne poslúži i malá fľaštička. 
Počas schnutia na výzdobu 

zbytočne nefúkajte. Mohla by sa 
odlepiť servítka. Ak má vajíčko 
dierku, prevlečte cez ňu stužku. 
Na jednom konci spravte pevný 

uzol a na druhom uviažte 
mašličku. Vajíčkom môžete 

ozdobiť luster alebo 
vázu s kvetmi. 
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Budete potrebovať ozdobné servítky, nožnice, malý plochý štetec, lepidlo 
na servítkovú techniku (bežne kúpite v papiernictve) a vajíčka. Touto 
technikou sa dajú zdobiť vyfúknuté i umelé vajíčka. Ak si však výzdobu 
chcete nechať aj na ďalšie roky, vyberte si radšej umelohmotné vajíčka. 
Dôležité je aj to, aby boli svetlé.

2. 
Teraz nasleduje najdôleži-

tejšia časť – lepenie. 

Ak nemáte špeciálne lepidlo, 

môžete použiť aj obyčajný Herku-

les, ktorý sa po uschnutí spriehľadní. 

Plochu, na ktorú chcete motív nalepiť, 

si natrite lepidlom. Servítku jemne 

pritlačte a potom celý obrázok pretrite 

lepidlom. Dbajte na to, aby na štetci 

nebolo priveľa lepidla, pretože 

obrázok by sa mohol rozmočiť 

a zničiť. Nečakajte, až zaschne, 

a hneď pokračujte 

s lepením ďalších 

ozdôb.
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Pripravte si jedno väčšie vajíčko, temperovú farbu, štetec, mašličku, vatu, 
semienka pažítky alebo semienka inej rastliny, lyko a pierko na ozdobu.

1. Vajíčko vyfúknite. Potom opatrne olupujte kúsky škrupiniek 
tak, aby z vajíčka zostala len jeho spodná polovica. Navlečte si ju 
na špajľu a z oboch strán ju zaistite proti pohybu. Teraz môžete 
začať so zdobením. Môžete ju vymaľovať temperovými farbami, 
ale i pridať trblietky či samolepky. Fantázii sa medze nekladú.

2. Škrupinku vysteľte navlhčenou vatou, ale výborne vám poslúži 
i vatový tampónik. Vankúšik husto posypte semienkami pažítky. Na-
miesto nich môžete použiť i semienka žeruchy, bazalky, hrachu alebo 
semienka šošovice. Nezabudnite ich každý deň polievať čerstvou vo-
dou. Vajíčko dajte do stojanu a nechajte ho klíčiť na parapete alebo 
kdekoľvek v teple. Prvé výsledky uvidíte do dvoch dní.

1. Najprv si nachystajte cesto na cupcake. Vyšľahajte vajce s vanilkovým a práško-
vým cukrom. Pridajte mlieko, olej, múku a prášok do pečiva. Všetko dôkladne premie-

šajte, aby vznikla tekutá hmota. Košíčky naplňte cestom takmer až po okraj a pečte 
30 minút pri teplote 150 °C. Pri pečení cupcake kontrolujte špajľou.

2. V druhom kroku si pripravte krém. Uvarte 150 ml mlieka, vo 
zvyšných 100 ml rozšľahajte puding a zmes pridajte do vriaceho 
mlieka. Miešajte a až bude puding dostatočne hustý, nechajte 

ho ešte pár minút prebublať. Prelejte ho do vyššej nádoby 
a počkajte, až vychladne. Potom doň zamiešajte maslo a šľahaj-

te, kým nevznikne hladký krém.

3. Počkajte, až cupcaky úplne nevychladnú a potom začnite so zdobením. Cukrárskou zdobiacou ceruzkou na nich vytvorte malé 
hniezda. Ak nemáte zdobiacu ceruzku, dobre vám poslúži i pevnejšie mikroténové vrecko s odstrihnutým rohom. Na záver na vrch cupca-

kov pridajte čokoládové vajíčka. Cupcaky môžete dozdobiť plátkami mandlí, jahodami alebo kakaom.

Na cesto si prichystajte 100 ml oleja, 1 balíček prášku do pečiva, 
200 g práškového cukru, 200 ml mlieka, 400 g polohrubej múky, 

1 vajce, 1 balíček vanilkového cukru. Krém bude pripravený 
z 250 ml plnotučného mlieka, 1 vrecka vanilkového pudingu, 

60 g práškového cukru a 200 g masla na pečenie.

Záhradka v škrupinke

3. Vezmite si lyko a urobte z neho pre vajíčko malé hniezdo. Obviažte ho nitkou rovnakej farby, aby bolo pevnejšie. Nakoniec ho môžete 
ozdobiť pierkami. Do tohto hniezda posadíme škrupinku s rastlinou. Vajíčko i hniezdo môžete obviazať mašličkou. Ak máte malé deti, skúste 
vajíčku namaľovať oči. Lístky potom budú pripomínať vlasy, na ktorých si vaše ratolesti môžu skúšať kreatívne účesy.

Veľkon očný 
         cupcake
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Veľká noc na tanieri vo svete
Schovávanie veľkonočných vajíčok v záhrade, prehadzovanie kraslíc cez strechu či ich kotúľanie 
- to sú iba niektoré z veľkonočných zvykov vo svete. Nielenže sú v rôznych krajinách odlišné 
veľkonočné obyčaje, ale ani tradičné jedlá nie sú na celom svete rovnaké. Baraninu ani mazanec 
v zahraničí nehľadajte. Ako vyzerá veľkonočné menu v Rusku alebo v Anglicku?

Ukrajina – Kuliš
Ingrediencie: 500 g hladkej múky, 120 g masla, 

50 g kandizovaného ovocia, 50 g hrozienok, 

30 g droždia, 5 žĺtkov, 1 dl silného čierneho čaju, 

4 lyžice rumu, 2 lyžičky citrónovej kôry, ½ lyžičky mletého 

kardamómu, ½ lyžičky muškátového orieška, 

1 vanilkový cukor a 250 ml mlieka

Postup: Do mlieka, ktoré má izbovú teplotu, nadrobíme 

droždie a zamiešame 100 g múky. Vzniknuté cesto necháme 

asi hodinu oddychovať v teple. Do studeného čaju pridáme 

100 g múky a zahrievame, kým zmes neprejde varom. 

Obe cestá zmiešame dokopy a znova necháme hodinu 

kysnúť. Medzitým zmiešame žĺtky s cukrom a potom k ním 

pridáme zvyšnú múku, ovocie, korenie, rozpustené maslo 

a nakoniec i vykysnuté cesto. Aby sa cesto nelepilo, pridáme 

doň rum a opäť ho necháme hodinu oddychovať. Dáme ho 

do vymastenej formy a i v nej ho necháme pol hodiny v teple 

oddychovať. Pečieme asi 40 - 60 minút pri 180 °C. Tento recept 

je veľmi časovo náročný, ale výsledok bude stáť za to.

Veľká Británia – Sladké bochníčky
Ingrediencie: 545 g hladkej múky, 85 g trstinového cukru, 

2 lyžičky škorice, štipka strúhaného muškátového orieška, 

50 g masla, 7 g instantného droždia, 140 g hrozienok, 

150 ml mlieka, ½ lyžice práškového cukru a 2 lyžice medu

Postup: Vyberte maslo z chladničky a nechajte ho zmäknúť. 

Potom ho nakrájajte na menšie plátky a dajte do misky spolu 

s 500 g múky, trstinovým cukrom, korením, hrozienkami 

a droždím. Mlieko zmiešajte so 150 ml vody a asi 2 minúty 

zahrievajte na miernom ohni. Potom zmes nalejte do misky 

k ostatným ingredienciám a vypracujte hladké cesto. To vyklopte 

na pomúčený valec a hneťte, kým neprestane byť lenivé. Z cesta 

vytvarujte malé bochníčky, ktoré necháte kysnúť 2 hodiny pod 

potravinovou fóliou. Medzitým si zo zvyšnej múky, práškového 

cukru a 3 lyžíc vody pripravte cesto. Vložte ho do vrecúška (t. 

j. sáčka), prestrihnite roh vrecúška a na vykysnuté bochníčky 

nakreslite kríže. Bochníčky pečte asi 20 minút pri teplote 190 °C. 

Zohrejte med a pečivo, ktoré vytiahnete z rúry ním ihneď potrite.
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Rusko – Pascha
Ingrediencie: 1 kg tučného tvarohu, 5 žĺtkov, 180 g masla, 

250 g kyslej smotany, 300 g práškového cukru, 1 vanilkový 

cukor, 100 g kandizovaného ovocia a 100 g plátkov mandlí

Postup: Husté sito vysteľte utierkou. Do 

nej zabaľte tvaroh. Tvaroh nechajte 

cez noc odkvapkať na chladnom 

mieste. Na druhý deň ho ešte 

dôkladne postláčajte, aby 

ste ho zbavili prebytočnej 

vody. Do tvarohu pomocou 

mixéra zašľahajte 

zmäknuté maslo. Žĺtky 

speňte s cukrom a pomaly 

k ním prilievajte vlažnú 

smotanu. Smotanovú 

zmes potom nalejte do 

hrnca a varte, kým nezhustne. 

Primiešajte do nej kandizované 

ovocie a nechajte ju vychladnúť 

v chladničke. Po vychladnutí do nej pridajte 

tvaroh s maslom a mandľové plátky. Paschu naservírujte do 

misiek. Tie zakryte gázou alebo mikroténovým vrecúškom 

s dierkami. Postavte ich hore dnom na hlboký tanier a niekoľko 

hodín ich nechajte odkvapkať a stuhnúť.

Grécko – Tsoureki
Ingrediencie: 3 vajcia, 8 vajec uvarených natvrdo a zafarbených 

načerveno, 750 g hladkej múky, 75 g práškového cukru, 

šťava a kôra z 1 pomaranča, 80 g masla, 380 ml mlieka, 

35 g droždia, 100 g plátkov mandlí a štipka soli

Postup: Do hrnca nalejte mlieko a rozpustite v ňom maslo. 

Zmiešajte 120 g múky, pomarančovú kôru, 1 lyžičku cukru, 

droždie a nakoniec pridajte aj mlieko s rozpusteným maslom. 

Vzniknuté cesto nechajte kysnúť asi 20 minút. Potom 

pridajte zvyšok múky a cukru, štipku soli, pomarančovú 

šťavu a dve čerstvé vajcia. Hneťte rukami, kým sa obe 

hmoty nespoja a nechajte kysnúť ďalšie 2 hodiny. Cesto 

rozdeľte na 6 častí, z ktorých vytvoríte valčeky. Z nich 

upleťte dva vrkoče. Tie nechajte oddychovať v teple 

asi 40 minút. Potom do každého vrkoča zatlačte štyri 

červené vajíčka. Vrkoče potrite rozšľahaným vajcom 

a pečte asi 40 minút pri teplote 180 °C.

Taliansko – Veľkonočná holubica
Ingrediencie: 3 lyžičky instantného droždia, 120 ml mlieka, 

700 g polohrubej múky, 150 g masla, 170 g kryštálového cukru, 

4 vajcia, 2 bielky, 2 lyžičky citrónovej kôry, štipka soli, 

100 g kandizovanej pomarančovej kôry, 100 g hrozienok, 

100 g rozdrvených mandlí a 3 lyžice práškového cukru

Postup: V miske zmiešajte mlieko, 200 g múky a 2 lyžičky kvasníc. 

Kvások nechajte asi hodinu oddychovať. Potom pridajte zvyšnú 

múku a zvyšné kvasnice, 130 g cukru, maslo, hrozienka, celé 

vajíčka, citrónovú a pomarančovú kôru. Cesto dobre premiešajte 

na lepkavú hmotu a nechajte 2 hodiny kysnúť. Spravte zmes 

z mandlí, bielkov a zvyšného cukru. Položte ju na vykysnuté 

cesto do vymastenej nádoby na pečenie. Taliani používajú formu 

v tvare holubice, rovnako dobre vám však poslúži i forma na torty. 

Všetko posypte cukrom a asi hodinu pečte pri teplote 180 °C. 

Fínsko – Mämmi
Ingrediencie: 1 liter vody, 1 dl melasy, 

štipka soli a 250 g múky

Postup: Vodu, melasu a štipku soli miešajte na miernom ohni, 

kým zmes nezačne vrieť. Zamiešajte do nej 200 g múky 

a nechajte ju aspoň 10 minút vychladnúť. Potom do nej 

metličkou zamiešajte zvyšok múky. Dajte ju do vymastených 

zapekacích mís a pečte ju asi 3 hodiny pri teplote 135 °C, kým 

sa na jej povrchu nevytvorí tmavá krusta. Pred servírovaním ju 

zalejte mliekom alebo k nej pridajte kopček vanilkovej zmrzliny.
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Krížovka
V rámci Oddychovky sme pre vás pripravili tradičnú krížovku, aby ste ani počas veľkonočných 
sviatkov nevyšli z cviku. Za správnu odpoveď máte možnosť získať: 2ks Nisita® nosový sprej.
Riešenie zašlite e-mailom na: info@knm.cz alebo na adresu: KNM Agency s.r.o., Krnovská 63, 
746 01 Opava, Česká republika.
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Úspešnej riešiteľke krížovky z minulého čísla Helene Kamenskej z Rimavského Brezna srdečne blahoželáme a posielame pastilky Isla Ginger.
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Nisita® nosový sprej
Nisita® nosový sprej čistí a zvlhčuje:

• pomáha pri upchatom nose (napr. počas nádchy),

• čistí a zvlhčuje nosovú sliznicu(napr. keď je suchý vzduch),

• uvolňuje nečistoty a zaschnutý hlien,

• pomáha odplaviť alergény z povrchu nosovej sliznice.

Neobsahuje konzervačné látky a je vhodný pre dospelých a deti od 2 rokov. Zdravotnícka pomôcka.



ANTIDEPRESÍVUM – 
JEDINÝ VOĽNOPREDAJNÝ LIEK 
NA SLOVENSKU2. POUŽÍVA SA 

PRI MIERNYCH AŽ STREDNE ZÁVAŽNÝCH 
DEPRESÍVNYCH STAVOCH.

NENÁVYKOVÝ LIEK 
S LIEČIVOU SILOU 
TROCH RASTLÍN 

S UPOKOJUJÚCIM ÚČINKOM

Názov lieku: Persen®, Persen® forte. Zloženie: Persen®: Každá obalená tableta obsahuje 35 mg suchého vodno-alkoholového 
extraktu z koreňa valeriány lekárskej (4-7:1), 17,5 mg suchého extraktu z listu medovky lekárskej (3-6:1), 17,5 mg suchého 
extraktu z listu mäty piepornej (3-6:1). Persen® forte: Každá kapsula obsahuje 87,5 mg suchého vodno-alkoholového extraktu 
z koreňa valeriány lekárskej (4-7:1), 17,5 mg suchého extraktu z listu medovky lekárskej (3-6:1), 17,5 mg suchého extraktu z 
listu mäty piepornej (3-6:1). Terapeutické indikácie: Rastlinný liek, ktorý sa odporúča na zmiernenie ľahkých prechodných 
foriem nervového napätia (ako denné sedatívum pri psychickej záťaži, nepokoji, podráždenosti) a/alebo dočasných ťažkostiach 
so zaspávaním. Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí a dospievajúci starší ako 12 rokov: Pri psychickej záťaži, nepokoji 
alebo podráždenosti sa odporúča užívať 3-4 tablety Persenu 3-krát denne alebo 2 kapsuly Persenu forte 2-krát denne. Pri 
nespavosti sa odporúča užiť 3-4 tablety Persenu alebo 2 kapsuly Persenu forte jednu hodinu pred spaním. Dátum revízie 
textu: január 2016 (SmPC,PIL) Informácia je určená pre laickú verejnosť. Liek nie je viazaný na lekársky predpis. 
Pred začatím užívania lieku si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používateľov. O používaní lieku a prípadných 
nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
Zastúpenie držiteľa v SR:Sandoz d.d. – organizačná zložka, Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava.

Názov lieku: DEPRIM®. Zloženie: Každá tableta obsahuje 60 mg suchého extraktu ľubovníka bodkovaného.
Terapeutické indikácie: Mierne až stredne závažné depresívne stavy so symptómami ako skľúčenosť, nízka 
životaschopnosť, apatia a nedostatok energie. Dávkovanie a spôsob podávania: Dospelí a deti nad 12 rokov: 2 tablety 
3-krát denne. Deti od 6 do 12 rokov: podľa odporúčania lekára. Dátum revízie textu: December 2009 (SPC,PIL) 
Informácia je určená pre laickú verejnost. Liek nie je viazaný na lekársky predpis. Pred začatím užívania lieku 
si pozorne prečítajte pribalenú písomnú informáciu pre používatelov. O používaní lieku a prípadných nežiaducich úcinkoch 
sa poradte s lekárom alebo lekárnikom.
Zastúpenie držitela v SR:Sandoz d.d. – organizačná zložka, Galvaniho 15/C, 821 04 Bratislava.

* Zdroje:  1. IMS OTC databáza, kategória 13A1 Calming&Sleeping. Obdobie: Február 2015 – Január 2016. Predaj v eurách
2. IMS OTC databáza, kategória 13A1 Calming&sleeping a kategória 13B1 Mood Enhanc prod., Február 2015 
– Január 2016.

PERSEN® DEPRIM®
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V prípade potreby vám radi  poradíme v lekárňach



Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk

195€ 2990€

095€ 2390€
Akcia platí len pre členov Dr.Max Clubu, 

od 4. 4. – 30. 6. 2016.
Akcia platí len pre členov Dr.Max Clubu, 

od 4. 4. – 30. 6. 2016.

90€

ZĽAVA 

-20 % 
95€

ZĽAVA 

-50 % 

14,17 €/kg850€
Garancia dlhodobo 

výhodnej ceny

0000318 0000319

www.amilk.sk

mamičiek potvrdili, že ich dieťa prijalo
Amilk Bifi do nadpriemerne dobre.*4 z 5

Vyskúšajte dojčenskú výživu 
Amilk Bifi do bez obáv

Amilk Bifi do obsahuje probiotiká Bifi dobacterium lactis a tiež nenasýtené mastné kyseliny DHA (omega-3) a ARA (omega-6). 
Vitamíny A, C, D a železo prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému. Vyrobené vo Francúzsku. 

Vyskúšajte Amilk Bifi do bez obáv. 4 z 5 mamičiek potvrdili, že ich dieťa prijalo Amilk Bifi do nadpriemerne dobre.* 
*Millward Brown, štúdia so 195 dojčatami vo veku 6 až 12 mesiacov, Česká republika 2015. Testované na Nutrilon Pronutra 2, Sunar Premium 2, Beba Pro 2 a Amilk Bifi do 2.

Dôležité upozornenie! Dojčenie je najlepší spôsob výživy. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčanie lekára. Odporúčame, aby sa výrobok užíval iba na základe rady odborníkov medicíny, 
výživy alebo liečiv alebo iných osôb profesionálne sa zaoberajúcich starostlivosťou o dojčenie. Spôsob použitia a ďalšie informácie na obaloch a na www.amilk.sk.

Amilk Bifido® 2, 3   600 g

Vitamín C 250 mg 30  tbl

Výživový doplnok Premium GoldAktiv 120  cps

Výživový doplnok

Exkluzívne pre členov 
Dr.Max CLUBu

Exkluzívne pre členov 
Dr.Max CLUBu


