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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.

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

Isl mplex 
s kyselinou hyalurónovou a extraktom z islandského lišajníka.
3-násobná sila na rýchlu a  účinnú úľavu od príznakov 
prechladnutia:
- Odstraňuje bolesť v hrdle

U k j j d ážd é hl i k

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 príjm
tekutín. Dbajte na jedlo bohaté na vitamíny a  dostato
spánku. Vyhýbajte sa stresu, ktorý len ďalej oslabuje imunitn
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 nevysušovali sliznicu v nose a v ústach.
Nisita® nosová masť a sprej s obsahom prírodných solí
zvlhčuje nosovú sliznicu. Chráni a ošetruje 

os – pri nádche, pri suchom zápale nos
znice, pred usadzovaním alergénov – 
používajú sa tiež 
ko následná starostlivosť 
po operačných zákrokoch). 
asť je vhodná aj pre dojčatá.
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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 reflex vyvolaný drážde-
ním receptorov nosovej sliznice na 
udržanie priechodnosti nosovej dutinyudržanie priechodnosti nosovej dutinyudržanie priechodnosti nosovej dutiny.

Nádcha (latinsky a 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 ľ
slúži na ochranu dýchacích ciest. Pri 
tomto procese sa explozívne vypudí tomto ptomto p

aby sa vyčistili dýchacie cesty. avzduch, a
z  najčastejších dôvodov kašľa Jedným 
vá infekcia, teda prechladnutie vje vírusov

onchitída. Rozlišuje sa kašeľ suoalebo bro -
produktívny) a vlhký (produkpchý (nep -
akútny alebo chronický.*atívny), a a

*Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nachlazen%C3%AD, http://vedelijsteze.cz/  Isla medic hydro+ a Nisita nosový sprej/masť sú zdravotnícke pomôcky. 
Femarelle® Rejuvenate, Femarelle® Recharge, Femarelle® Unstoppable sú výživové doplnky. Pred použitím prípravkov si starostlivo prečítajte príbalový leták.
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Menopauza – Femarelle® rad 

sú prírodné nehormonálné prípravky 

pre ženy 40+, 50+ a 60+

Voľne predajné lieky.
Lieky PROSPAN Sirup 100 ml/200ml a PROSPAN akut 
šumivé tablety sú na vnútorné použitie. Pred použitím 
čítajte pozorne písomnú informáciu.O správnom použití 
liekov a prípadných nežiaducich účinkoch sa poraďte so 
svojím lekárom alebo lekárnikom.  
Liečivo: Suchý extrakt z brečtanových listov. 

www.prospan.sk
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liek na kašeľ

  sila z prírody

 uvoľňuje hlieny v dýchacích cestách 

 uľahčuje vykašliavanie

 uľavuje od kašľe

 pre dospelých aj deti

 2 formy - sirup a šumivé tablety
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Milí čitatelia časopisu Maximum,

aj v roku 2017 sme pripravení starať sa o to najcennejšie, čo ľudia majú – 
o zdravie. Prostredníctvom časopisu Maximum, ale najmä na lekárňach Vás 
v  partnerskom dialógu neúnavne inšpirujeme ku zdravému a  lepšiemu, 
plnohodnotnejšiemu životu. Sme tu pre všetkých, ktorí potrebujú 
vyzdravieť alebo nechcú ochorieť, pre všetkých, ktorí vedia, ako sa starať 
o svoje zdravie, ale aj tých, čo nevedia a potrebujú radu. Robíme všetko 
preto, aby lekáreň Dr.Max bola miestom, kde nájde pochopenie každý 
človek, individuálne v škále svojich zdravotných potrieb a dostane presne 
to, čo potrebuje. 

Čo všetko sme pre Vás pripravili? 
V  rámci neustáleho zlepšovania našich služieb máme od začiatku apríla novinku. Tentoraz pôjde 
o  novú funkcionalitu v  rámci zákazníckej Infolinky. Budete si cez ňu môcť overiť dostupnosť lieku 
alebo výživového doplnku vo Vašom okolí alebo jednoducho v meste, ktoré operátorovi nadiktujete. 
Operátor preverí dostupnosť produktu, ktorý hľadáte a naviguje Vás do najbližšej lekárne. Vy sa tak pri 
hľadaní lieku už nenachodíte! 

V máji pre Vás spúšťame ďalší servis, non-stop linku Lekár na telefóne – kedykoľvek, 24 hodín denne, 
7 dní v  týždni. Môžete sa s  ním poradiť o  tom, ako postupovať v  prípade ťažkostí so zdravím, pri 
potrebe vysvetliť odporúčania po vyšetrení či po zákroku, prípadne pri pochybnostiach o ordinovanej 
liečbe a o vedľajších účinkoch liekov. 

Tento rok pre Vás podporíme aj športové a  kultúrne podujatia. Myslíme aj na bežcov, aby svoje 
preteky dokončili v zdraví a v pohode. Na najväčšom bežeckom podujatí ČSOB Bratislava Marathon 
sme sa ako hrdý Partner zdravia rozhodli zabezpečiť nadštandardnú zdravotnú starostlivosť. 

Hodnotu, ktorú ponúkame je komplexná starostlivosť, v lekárni, aj mimo nej. Dovoľte nám dokázať, že 
s nami ste v tých najlepších rukách.  

S úctou, Jana Fritz 

Editoriál

Z vašich listov Čitateľom veľmi pekne ďakujeme za milú spätnú väzbu a zasielame im jarný balíček produktov
Dr.Max. Svoje postrehy a podnety nám môžete zasielať aj vy na redakciamaximum@drmax.sk.
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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.

V lekárni Dr.Max nakupujem pomerne často. Príjemný 

personál je vždy ochotný poradiť. Tento raz bola moja 

návšteva lekárne neplánovaná – veľmi milo ma potešila 

SMS, že mi dávate pri príležitosti narodenín zľavu na môj 

nákup. Hneď som vzala aj Váš časopis Maximum, z ktorého 

som sa dozvedela veľa poučného o vitamíne D, ako 

rozlíšiť chrípku od prechladnutia, ale aj ako treba správne 

postupovať pri ošetrení zimných úrazov a hlavne, ako im 

predchádzať. Čítala som tento časopis prvýkrát a dúfam, 

že nie naposledy. 

Daniela, Dojč

Dnes som bola vo Vašej lekárni a keď som odchádzala, tak som si všimla 

Váš časopis MAXIMUM a hlavne nadpis Dostatok vitamínu D aj v zime. 

Ako som prišla domov, hneď som si ho s veľkým záujmom prečítala, 

lebo táto zima je neskutočne dlhá a cítim, že vitamín D mi chýba. 

Myslím tým predovšetkým slniečko, ktoré už tak očakávam ako jar, ktorá 

dúfam už klope na dvere. Tento článok ma zaujal práve preto, lebo som 

nevedela, v ktorých potravinách sa vitamín D nachádza a veľmi som 

sa potešila, keď som zistila, že je hlavne v lososovi a tuniakovi, lebo ja 

tieto rybky mám veľmi rada. Prajem Vášmu časopisu veľa vydarených 

článkov. 

Lenka, Bratislava



Cukrovka prvého typu je typická pre mladých ľudí a deti. Pri 

nej podžalúdková žľaza pankreas prestáva tvoriť hormón 

inzulín, alebo ho netvorí vôbec. Druhý typ diabetu sa vyskytuje 

v strednom a vyššom veku života, veľmi často u ľudí s nadváhou. 

Inzulín zabezpečujúci prestup glukózy (cukru) z krvi do buniek 

prestáva normálne fungovať, cieľové bunky naň nereagujú. 

Nespotrebovaná glukóza sa hromadí v krvi a jej množstvo sa pri 

príjme potravy neustále zvyšuje. Vysoký cukor v krvi nebolí, avšak 

prináša so sebou veľa rizík. Pacienti, ktorí majú neustále vysoký 

cukor v krvi, majú aj vysoké riziko vzniku srdcového infarktu, 

mozgovej príhody, poškodenia obličiek, očí a nervov. Cieľom 

liečby diabetu je zabrániť vzniku týchto komplikácií 

alebo, ak už vznikli, spomaliť ich vývoj, a teda predĺžiť 

kvalitu a dĺžku života pacientov.

Typické príznaky diabetu
Patrí medzi ne smäd, časté a intenzívne močenie (aj v noci), 

únava, poruchy videnia, zvýšená náchylnosť na infekcie, 

nadmerný príjem potravy. Na vzniku cukrovky sa podieľajú 

faktory ako napríklad obezita, stres, nevhodné zloženie potravy, 

fyzická inaktivita. Významný vplyv má aj dedičnosť.

Režimové opatrenia pri diabete
Diabetickí pacienti by mali byť veľmi dôslední. Mali by sa 

pravidelne stravovať, ideálne päť až šesťkrát denne v menších 

dávkach potravy. V prípade cukrovky druhého typu je vhodná 

mierne redukčná diéta s cieľom znížiť hmotnosť pacienta 

s nadváhou či obezitou. V strave je potrebné obmedziť 

predovšetkým jednoduché sacharidy, čiže repný a trstinový 

cukor, ktoré sa bežne používajú v domácnosti na prisládzanie 

a zložené sacharidy – teda škrob nachádzajúci sa v ryži, 

zemiakoch, obilninách. Nemenej dôležité je obmedziť aj príjem 

živočíšnych tukov, ktoré zvyšujú cholesterol. Vhodné je 

nahradiť kuchynskú soľ takou, ktorá má znížený 

obsah sodíka a je navyše obohatená o draslík a jód. 

Na prípravu jedál sú vhodnejšie postupy ako 

varenie, dusenie a pečenie. Pri smažení sa do 

jedla dostáva vysoké množstvo tuku. Odporúča 

sa zvýšený príjem zeleniny, bieleho mäsa, rýb, 

celozrnného pečiva, nenasýtených mastných 

kyselín. Do jedálnička je vhodné postupne, po 

malých dávkach, zaradiť aj vlákninu, ktorú môžeme 

prijať v celozrnných výrobkoch alebo samostatne. 

Nezabúdajte na tekutiny
Diabetik by nemal zabúdať ani na príjem tekutín. Vhodná je 

stolová voda alebo ovocný čaj v množstve minimálne dva litre za 

deň. Káva ani alkohol nie sú u diabetikov vyslovene zakázané, ak 

nemajú iné zdravotné komplikácie, napríklad ochorenie pečene, 

obličiek, vysoký krvný tlak, alebo neužívajú lieky, ktorých účinok 

by mohol byť ovplyvnený alkoholom. 
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Čím doplniť 
jedálniček 
diabetika?
Cukrovka je ochorenie, ktoré patrí medzi 
najzávažnejšie a najrozšírenejšie choroby 
na svete. Aj preto sa tejto čoraz aktuálnejšej 
téme venujú i lekárne Dr.Max – či už v rámci 
vlastných edukačných kampaní, na ktorých sa 
pravidelne zúčastňuje široká verejnosť, alebo 
v rámci odborných článkov.

Pri smažení sa 
do jedla dostáva 

vysoké množstvo tuku. 
Odporúča sa zvýšený 

príjem zeleniny, bieleho 
mäsa, rýb, celozrnného 
pečiva, nenasýtených 

mastných
kyselín.



Aj tu však platí, že treba poznať tú správnu mieru, ktorá je zhruba 

na úrovni troch pohárov červeného vína za týždeň. Alkohol je 

však potrebné piť vždy s jedlom, aby nenastalo prudké zníženie 

cukru, hypoglykémia. 

Jedinci, ktorí sú nastavení na dávky inzulínu a užívajú lieky proti 

cukrovke, by si mali dávať pozor na hypoglykémiu, teda stav, 

kedy môže prudko klesnúť hladina cukru v krvi. Prečo je to také 

dôležité? Pretože glukóza je hlavným a najrýchlejším zdrojom 

energie pre všetky tkanivá, predovšetkým pre mozog. Ak jej 

máme v krvi málo, cítime sa malátne, nepokojne, nesústredene, 

unavene. Môže byť prítomná triaška, potenie, bolesti hlavy, 

zrýchlená činnosť srdca, poruchy videnia. Ak diabetik pociťuje 

tieto príznaky, je správny čas na to, aby si okamžite dal rýchlo 

vstrebateľné sacharidy, ako napríklad hroznový cukor. Cieľ je čo 

najskôr vyrovnať hladinu krvného cukru.

Odporúčané doplnky výživy pri diabete
Pri cukrovke je možné tiež užívať vhodné doplnky stravy, medzi 

ktoré zaraďujeme vitamíny, minerály a prírodné látky. 

• Chróm prispieva k udržaniu normálnej hladiny glukózy 

v krvi. Nachádza sa v mlieku, celozrnnej múke a obilninách. 

• Zinok prispieva k správnej látkovej premene sacharidov, 

k udržaniu zdravých kostí, vlasov, nechtov a pokožky. Taktiež 

prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému 

a k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Vyskytuje sa 

v ovsených vločkách a strukovinách.

• Vitamín B1 (tiamín) prispieva k správnemu fungovaniu 

nervového systému a srdca. Nájdeme ho v celozrnnej múke, 

vaječnom žĺtku a mäse.

• Vitamín B2 (ribofl avín) prispieva k správnemu fungovaniu 

nervového systému, k zachovaniu zdravých slzníc 

a k udržaniu zdravej pokožky, zdravých červených 

krviniek a k dobrému zraku. 

• Vitamín B6 (pyridoxín) a vitamín B12 

(kyanokobalamín) prispievajú k správnemu 

fungovaniu nervového systému, k tvorbe 

červených krviniek a k zníženiu únavy 

a vyčerpania.

• Vitamín C prispieva k správnemu fungovaniu 

imunity a k ochrane buniek pred oxidačným stresom. 

Prispieva k správnej tvorbe kolagénu, k správnej funkcií kostí, 

chrupaviek, pokožky, krvných ciev, zubov a znižuje únavu 

a vyčerpanosť. Vo väčšom množstve sa nachádza v šípkach, 

ovocí a zelenine. 

• Horčík (magnézium) prispieva k správnemu fungovaniu 

nervového systému a svalov, k zníženiu vyčerpania a únavy. 

• Draslík prispieva k správnemu fungovaniu nervového 

systému a udržuje normálny tlak. Nachádza sa v banánoch, 

marhuliach, zemiakoch, strukovinách a v pomarančoch. 

• Selén prispieva k udržaniu zdravých vlasov, nechtov, 

k správnemu fungovaniu štítnej žľazy a imunity. Ochraňuje 

bunky pred oxidačným stresom. Známym zdrojom príjmu 

selénu pre človeka sú morské ryby a orechy. 

• Kyselina lipoová je významný antioxidant, zvyšuje účinok 

inzulínu a pomáha udržiavať stálu hladinu cukru v krvi.

Z prírodných látok sa odporúča škorica, ktorá spomaľuje 

rýchlosť vyprázdňovania žalúdka po jedle a prispieva tak 

k zníženiu rýchleho vzostupu hladiny glukózy v krvi. Zvyšuje 

citlivosť tkanív na glukózu. Vplýva aj na hladinu „zlého“ LDL 

cholesterolu. Podporuje prekrvenie sliznice žalúdka 

a hojenie peptických vredov. Má antibakteriálny 

a fungicídny účinok. Hlavnou zložkou tropickej 

rastliny gurmar je kyselina, ktorá zabraňuje 

zvýšeniu hladiny cukru, LDL cholesterolu 

a triglyceridov. Obmedzuje chuť na sladké 

a podporuje redukciu nadmernej hmotnosti. Extrakt 

z listu morušovníka bieleho znižuje krvný tlak, 

redukuje hladinu cholesterolu, cukru a tukov. Zvonku 

sa používa i na zmiernenie opuchov a liečbu vredov. Pravidelná 

konzumácia plodov vplýva pozitívne na červené krvinky.

Pre diabetika je okrem úpravy stravovania a zvýšeného 

príjmu potrebných vitamínov a minerálov dôležitá 

i fyzická aktivita. U starších a obéznych pacientov sa 

odporúčajú prechádzky trvajúce aspoň 30 minút 5x 

týždenne. Priaznivo to ovplyvňuje telesnú hmotnosť, 

tlak krvi a zmierňuje to komplikácie cukrovky.

Mgr. Michaela Domčeková, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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GLUKÓZA 
je hlavným 

a najrýchlejším 
zdrojom energie 

pre všetky tkanivá, 
predovšetkým pre 

mozog. 

Škorica má 
antibakteriálny 

a fungicídny 
účinok.



Čo sa deje s organizmom počas športovania? 
Zrýchľuje sa metabolizmus a zmenšujú sa telesné zásoby 

cukrov a tukov. Pri zvýšenej aktivite sa úmerne zvyšuje aj 

množstvo potu a organizmu hrozí dehydratácia. Do nášho tela 

sa zrýchleným dýchaním dostáva oveľa väčšie množstvo kyslíka, 

čo je sprevádzané aj vyšším množstvom voľných radikálov. Preto 

treba dbať na dostatočný príjem antioxidantov, ktoré zároveň 

urýchľujú aj regeneráciu organizmu. Klesá podiel tukových zásob 

v prospech svalovej hmoty. Spolu s tukovým tkanivom sa však 

znižuje aj koncentrácia vitamínov rozpustných v tukoch (vitamíny 

A, D, E a K) v organizme. Strava by mala byť tiež bohatá na 

bielkoviny, ktoré sú základnou stavebnou jednotkou svalového 

tkaniva.

Medzi najdôležitejšie vitamíny potrebné pri 

zvýšenej fyzickej aktivite patria B-vitamíny. 

Podľa štúdie Oregonskej univerzity práve nedostatok 

B-vitamínov priamo ovplyvňuje výkon športovcov, 

regeneráciu organizmu a nárast svalovej hmoty. 

Majú nezastupiteľné miesto pri premene 

bielkovín a sacharidov na energiu. Na zvýšený prísun 

by sa mali zamerať nielen športovci, ale aj vegetariáni 

a vegáni. Prirodzenými zdrojmi sú strukoviny, 

celozrnné a mliečne výrobky, ryby, hovädzia

 a bravčová pečeň.

Podceňovať by sa nemala ani úloha vitamínu C v organizme. 

Je to silný antioxidant, ktorý znižuje množstvo voľných radikálov 

v tele a spomaľuje tiež proces starnutia. Zohráva rozhodujúcu 

úlohu pri tvorbe kolagénu a zvyšuje vstrebávanie železa, 

dôležitého pri tvorbe červených krviniek. Má tiež veľký vplyv na 

celkovú regeneráciu organizmu a zvyšuje aktivitu imunitného 

systému. Nachádza sa predovšetkým v ovocí a zelenine. 

Významnými zdrojmi sú napríklad kivi, citrusy, jahody a jablká.

Odbúravaním tukov sa znižuje aj koncentrácia vitamínu D 

v organizme. Ten zohráva dôležitú úlohu pri vstrebávaní vápnika 

a fosforu, udržiavaní optimálnej hladiny vápnika v krvi 

a zabezpečení normálnej mineralizácie kostí. Za normálnych 

Patríte medzi ľudí, ktorí neradi vysedávajú 
nečinne pred televíziou a voľný čas trávite 
športom? Ak je vaša odpoveď áno, určite by 
ste nemali zabúdať, že práve dosiahnutie 
dobrého športového výsledku môže byť až zo 
70% ovplyvnené stravou. Fyzická záťaž spojená 
so stratou tekutín môže mať za následok 
nedostatok vitamínov a minerálov, ktorý 
negatívne ovplyvňuje ďalšie športové výkony.
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Vitamíny 
vhodné pre 
športovcov



okolností sa vitamín D tvorí v koži pôsobením slnečného žiarenia. 

Získať ho môžeme aj prostredníctvom stravy. Najbohatším 

zdrojom je tuk z pečene morských rýb ako je tuniak, makrela 

alebo treska. Tiež sa však nachádza aj vo vnútornostiach 

hospodárskych zvierat, najmä v pečeni, vajciach a mliečnych 

produktoch. 

Medzi vitamíny rozpustné v tukoch patrí aj vitamín E.

Jeho dôležitá úloha v organizme tkvie najmä v redukcii 

množstva voľných radikálov, v spomalení procesu 

starnutia a v podpore správnej funkcie imunitného 

systému. Prírodnými zdrojmi sú napríklad rastlinné 

oleje, orechy, vajcia a ryby.

Asi každý uzná, že vitamíny sú pre ľudské zdravie nevyhnutné. 

Až na pár výnimiek si ich organizmus nedokáže svojpomocne 

vytvoriť, a preto sme odkázaní na ich príjem prostredníctvom 

stravy. Najdôležitejšia je pestrá strava, ktorá zaručí dostatočný 

príjem vitamínov. Avšak nie vždy je to možné, najmä z pohľadu 

množstva ovocia a zeleniny potrebného na dosiahnutie 

odporúčaného množstva vitamínov a tiež aj ekonomického 

hľadiska. Riešením veľakrát býva kúpa vitamínových doplnkov. 

Dôležité je mať na pamäti, že tie by nemali byť základom 

celodennej stravy, ale slúžiť iba ako jej doplnky. 

Okrem vitamínov by aktívni ľudia nemali zabúdať ani 

na dopĺňanie minerálov. Medzi najvýznamnejšie patria 

magnézium (horčík) a draslík. Spoločne prispievajú 

k zníženiu vyčerpania a únavy, správnemu fungovaniu 

svalov a nervového systému. 

Denná odporúčaná dávka jednotlivých vitamínov a minerálov sa 

pri športovcoch stanovuje pomerne ťažko. Závisí od náročnosti 

telesnej záťaže, metabolizmu a aj od prijímanej stravy. Vo 

všeobecnosti platí, že športovci majú vyššiu potrebu vitamínov 

a minerálov v porovnaní s ľuďmi, ktorí nevykonávajú žiadnu 

fyzickú aktivitu. Zvýšený príjem by sa nemal podceniť najmä pri 

diétnom režime.

Vitamíny sú látky, ktoré organizmus nevyhnutne potrebuje na 

svoju existenciu, a preto by sa ich prísun nemal zanedbávať. 

V opačnom prípade hrozí zhoršenie kondície, zníženie 

športového výkonu a predĺženie regenerácie, čo môže viesť 

k zdravotným problémom.

Mgr. Katarína Naďová, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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všeobecnosti 

platí, že športovci 
majú vyššiu potrebu 

vitamínov a minerálov 
v porovnaní s ľuďmi, 
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žiadnu fyzickú 
aktivitu.



Žiadajte vo svojej lekárni.
www.herbamedicus.com/sk/



Odovzdajte staré lieky 
v ktorejkoľvek 
lekárni Dr.Max. 

Adresu tej najbližšej 
nájdete v aplikácii 

Green Bin.

Aplikáciu Green Bin si môžete
bezplatne stiahnuť na:

Kam so starými liekmi?
Poradí vám aplikácia

d d j é li k

drmax_GreenBin_185x235_022017.indd   1 10.02.17   11:15



AKO SPRÁVNE NANÁŠA  
PLE OVÉ SÉRA A KRÉMY
Kozmetika podčiarkuje vašu krásu. Ale len vtedy, ak ju správne používate. 
O pleťových krémoch a sérach to platí dvojnásobne. Aj tá najúčinnejšia 
mágia predsa potrebuje svoje savoir-faire. Viete, ako prípravky nanášať, 
aby boli naozaj účinné?

SÉRUM PODPORUJE Ú INOK KRÉMOV

Vďaka svojej textúre dokáže sérum preniknúť do pokožky hlbšie ako kré-
my, a  tým zvyšovať ich účinok pri spoločnom používaní. Séra stačí len 
kvapka – na  pokožku ju  nanášajte jemným vklepávaním (nemasírujte). 
Aplikujte sérum pravidelne ráno aj večer na očistenú pokožku. Po apli-
kácii séra doprajte svojej pokožke krátku prestávku a následne aplikujte 
denný alebo nočný krém.

DENNÝ KRÉM CHRÁNI VAŠU PLE

Počas dňa je pleť vystavená nepriaznivým vplyvom okolia a denný krém 
ju dokáže ochrániť. Preto jeho aplikáciu nepodceňujte. Pri nanášaní vy-
nechajte okolie očí, kam aplikujte očný krém so  špeciálne upravenou 
textúrou.

NO NÝ KRÉM ROZVINIE VAŠU KRÁSU

Počas noci je organizmus v kľude a sústreďuje svoju energiu na regenerá-
ciu. O pleti to platí dvojnásobne. Dokáže intenzívnejšie vstrebávať aktívne 
látky a obnovuje svoju ochrannú funkciu. 
Aplikujte nočný krém pravidelne a vaša pleť omladne.

O NÝ KRÉM ROZŽIARI VAŠE O NÉ OKOLIE

Textúra očných krémov je špeciálne prispôsobená citlivej pokožke v okolí 
oka. Práve preto nikdy nenahrádzajte očný krém bežným denným alebo 
nočným krémom. Malé množstvo krému aplikujte na pokožku v okolí očí 
jemným vklepávaním. Postupujte od vonkajšieho očného kútika smerom 
ku koreňu nosa. Nikdy neaplikujte očný krém priamo na viečka. Pre doko-
nalý výsledok používajte očný krém ráno aj večer.

AAAAAAAAAKO SP
PPPPPPPPPLE O
Kozmetika podčiar
O pleťových krém
mágia predsa pot
aby boli naozaj úč

SÉRUM PO

Vďaka svojej textú
my, a  tým zvyšov
kvapka – na  pok
Aplikujte sérum p
kácii séra doprajt
denný alebo nočn

Ak vás tieto rady 
zaujali, francúzska 

kozmetika NUANCE 
vás rada prevedie 

magickým svetom 
krásy a starostlivosti 

o pleť. 
blog.nuance-cosmetics.sk

 NUANCE Slovensko
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Produkty z radu MAGICAL SUPREME LIFTING pôsobia proti prejavom 
starnutia hneď niekoľkými spôsobmi - vypínajú vrásky, obnovujú pružnosť, vyhladzujú 
a oživujú pleť, zabraňujú vzniku nových vrások a udržujú pleť hydratovanú.

Nechajte sa okúzliť pleťovou kozmetikou NUANCE, ktorá sa zrodila vo Francúzsku.
www.nuance-cosmetics.sk | blog.nuance-cosmetics.sk |  Nuance Slovensko

y z radu M TING pôsobia proti prejavomôsobia proti preMAGICAL SUPREME LIFT
ekoľkými spôsobmi vypínajú vrás
MAGICAL SUPRREME LIFTSUPRP dd kt d MMAGICAVYPNUTIE

OŽIVENIE
VYPLNENIE

Exkluzívne iba v lekárňach 
Dr.Max alebo na www.drmax.sk
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Fakt, že mliečny chrup sa raz nahradí trvalým, nemôže znamenať, 

že sa o zúbky detí netreba správne starať. Práve naopak, mliečne 

zuby majú pre vývoj trvalého chrupu veľký význam. Deti 

potrebujú silné, zdravé zuby, aby mohli žuť jedlo, správne začať 

rozprávať a krásne sa usmievať. Prvý mliečny zub sa prerezáva 

cez ďasno okolo šiesteho mesiaca veku dieťaťa. Do veku dva 

a pol až troch rokov je prerezaných všetkých 20 zúbkov. 

Úloha mliečnych zubov vo vývoji dieťaťa

1. Umožňujú dokonale rozžuť potravu a tým uľahčiť 

trávenie.

2. Sú dôležité pre správne uloženie a vývoj trvalých zubov.

3. Prispievajú k správnemu vývoju čeľuste.

4. V neposlednom rade sú dôležité pre správnu výslovnosť.

Počas života sa človeku vymenia zuby len jedenkrát, keď 

trvalý chrup vystrieda ten mliečny. Táto výmena začína okolo 

šiesteho roku života. Posledný mliečny zub opúšťa ústa vo veku 

asi jedenásť rokov. Dovtedy majú za zdravie detských zúbkov 

prebrať zodpovednosť rodičia, pretože dieťa ešte nevie správne 

koordinovať čistiace pohyby a zdravie chrupu sa môže výrazne 

odrážať aj na jeho celkovej spokojnosti.

Zubný kaz neobchádza ani mliečne zuby
Ľudia sú jediným druhom cicavcov, ktorým sa značne rozvíja 

zubný kaz. Mliečne zuby sú oveľa citlivejšie na vznik zubného 

kazu. Po jedle sa na zuboch vytvára povlak. V neočistenom 

povlaku sa kolonizujú baktérie spôsobujúce zubný kaz. 

Baktérie sa prenášajú infekčne väčšinou od dospelých, často od 

najbližších príbuzných, už v ranom detstve. Stravou bohatou na 

cukry sa v ústach vytvárajú vhodné podmienky pre rast baktérií 

a vznik zubného kazu.

Výživa pre zdravé zúbky
Medzi zložky potravy, ktoré sú dôležité pre správnu výživu 

zubov, môžeme zaradiť predovšetkým vitamíny a minerály. 

Vitamín A, ktorý sa nachádza vo vajciach, masle, rybách, mrkvi 

a marhuliach, prispieva k zdraviu slizníc. 

Dobre známy vitamín C, ktorý je rozšírený v citrusovom ovocí, 

brokolici, mlieku a pečeni je dôležitý pre kostné tkanivo a zdravé 

ďasná. Taktiež je dôležitý pre posilnenie imunitného systému. 
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Každý z nás mal mliečne zúbky. Väčšina z nás 
dospelých si pamätá tú veľkú udalosť – deň, 
keď nám začali vypadávať. Zuby sú pre človeka 
veľmi dôležité. Nie však iba pre toho dospelého, 
ale aj pre deti. 

Správna 
starostlivosť 
o detské 
zúbky



Vitamín D, nazýva sa aj slnečný vitamín, nájdeme v mlieku, 

rybách a vajciach. Je nevyhnutný pre správnu tvorbu kostí 

a zubov. 

Nedostatok vitamínu E sa môže negatívne odraziť na zdraví 

ďasien. 

Ďalší z vitamínov, vitamín K, ktorý sa nachádza v brokolici, 

tvarohu, vajciach, zemiakoch a mrkvi ovplyvňuje zrážanlivosť 

krvi, zdravú stavbu kostí. Pridáva sa aj do žuvačiek ako prísada 

zabraňujúca tvorbe kazov

Okrem vitamínov sú pre zdravé zuby dôležité aj minerály. 

Fluoridy sa podieľajú na tvrdosti a stavbe zubov. Vápnik 

(kalcium), ktorý nájdeme predovšetkým v mliečnych výrobkoch 

a vajciach, priaznivo ovplyvňuje ďasná a pomáha predchádzať 

atrofi i ďasien a čeľustných kostí. 

Kľúčom k zdravým zúbkom je vyvážená a nutrične hodnotná 

strava. Rodičia by mali mať pod kontrolou príjem sladkých 

potravín u detí. Baktérie využívajú aj cukor obsiahnutý 

v ovocí a ovocných džúsoch. Tie obsahujú taktiež 

kyseliny, ktoré narúšajú zubnú sklovinu. Priaznivý 

vplyv na zdravý vývoj detského chrupu má 

aj dojčenie. Dojčené deti sú odolnejšie proti 

vzniku zubného kazu a materské mlieko je pre 

dieťa taktiež zdrojom vápnika a fosforu. 

Správne čistenie od útleho veku
Ešte pred prerezaním prvého zubu je dobré dieťatku pretierať 

ďasná mäkkou handričkou, kúskom plienky. Dieťa si zvykne na 

pocit čistenia a zníži sa tým aj množstvo baktérií v ústnej dutine. 

Zubní lekári odporúčajú prvé zúbky stierať navlhčenou gázou, 

ktorú držíme medzi prstami. Existuje aj pomôcka na navliekanie 

na prst, ktorá má jemné štetinky a plní funkciu jemnej kefky. 

Hneď, ako sa v ústach objavia aj stoličky, môžeme zúbky začať 

čistiť mäkkou kefkou, do 2 rokov bez použitia zubnej pasty. 

Zúbky čistíme krúživým pohybom, dvakrát denne.

Návšteva u zubára
Prvú prehliadku u zubára by malo dieťa absolvovať niekedy 

medzi prvým a druhým rokom života. Pri prvých návštevách 

zubnej ambulancie ide len o zoznámenie sa s prostredím, 

personálom, aby si k takejto starostlivosti dieťa vybudovalo 

pozitívny vzťah. Profesionálny personál zubnej ambulancie si 

vie poradiť aj s prípadným strachom malého pacienta. Zubný 

lekár potom určí harmonogram prehliadok. S deťmi je potrebné 

chodiť na pravidelné návštevy k zubnému lekárovi alebo 

dentálnej hygieničke aspoň dvakrát ročne. 

Všetka starostlivosť o mliečne zúbky vášho dieťatka 

si vyžaduje dôslednosť, trpezlivosť a pravidelnosť. 

Odmenou vám však bude ten najkrajší detský 

úsmev. 

Mgr. Daniela Haľková, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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ambulancie si vie 
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strachom malého 

pacienta. 



Ako dlho sa venujete bezmotorovému lietaniu a prečo práve 

toto hobby? 

Pochádzam z letectvu naklonenej rodiny, môj starý otec bol 

inšpektor, examinátor, letecký akrobat na vetroňoch aj na 

motorových lietadlách, vynikajúci meteorológ a tzv. zakladateľ 

plachtárskeho lietania na letisku v Očovej. Od ranného veku som 

aj s mojimi súrodencami trávila veľa času na letisku. Priviedli 

ma k tomu rodičia, keďže obaja boli piloti. Takže reálne lietanie 

mojimi rukami začalo pred 14 rokmi, trvá dodnes a myslím, že 

keď to raz človek skúsi a urobí pre to viac ako maximum, tak ho 

to prepadne ako nejaký vírus, už sa toho nezbaví a časom zistí, že 

sa mu lepšie kráča vo vzduchu ako na zemi ().

Nemáte pri lietaní strach?

Pri lietaní sú aspoň u mňa dôležité 2 veci. A to rozvážnosť 

a duchaprítomnosť. Je to skôr vždy o tom, ako ste na danú 

situáciu pripravení a čo si v lietaní viete a môžete dovoliť. Vo 

výcviku sa učia manévre aj nácvik krízových situácií a kým ich 

žiak nevie zvládnuť sám, nepohne sa vo výcviku ďalej. Je to aj 

o tom, ako dokonale zvládate samých seba – treba predvídať 

vývoj letu. Lietam pre radosť, nie pre dokazovanie si svojich 

schopností pred ostatnými, nie je pre mňa hanba odložiť štart, 

resp. neletieť vôbec. 

Čo vás na lietaní baví? Dá sa to prirovnať k práci farmaceuta?

Dynamika. Lietanie dáva iný rozmer, iný pohľad na veci. V lietaní 

prepínam na iný mód, na nejaký iný fi lm v hlave, kde nič, ale 

naozaj nič neriešim. Viem, že musím zo seba dať maximum, 

lebo aj tá cesta k usadeniu sa do lietadla nie je vždy ľahká. 

Hlava oddychuje a poviem úprimne, niekedy, keď točím kľudný 

stúpavý prúd, doslova sa do neho tak „zahryznem“, že počúvam 

len vzduch, ako sviští okolo mňa. Je to neskutočný relax. Práca 

farmaceuta je moje „druhé hobby“. Aj vďaka nej som tam, kde 

som. Žijem farmáciou už desať rokov a stále ma to baví. Som 
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Určite už každý z vás niekedy zahliadol vo výškach modrej oblohy malé lietadielko, ako sa 
vznáša ponad krajinu v úplnom tichu. Pravdepodobne išlo o tzv. vetroň, bezmotorové lietadlo, 
ktoré v známej pesničke ospevuje aj slovenská kapela Hex. Štandardné bezmotorové lietanie je 
v letectve ten najrozšírenejší šport a svojich fanúšikov má aj v lekárňach Dr.Max. Jedným z nich 
je netradične žena, Lucia Huliaková, farmaceutka z lekárne Dr.Max na Sládkovičovej ulici 13 
v Žiari nad Hronom, ktorá sa tomuto obdivuhodnému hobby popri práci venuje už 14 rokov. 

O lietajúcej farmaceutke

FARMACEUTKA LUCIA PO ÚSPEŠNOM LETOVOM DNI.



rýchly, dynamický typ človeka, mám rada miesta a veci, ku 

ktorým si vytvorím istý citový vzťah. Lepšie sa potom robia, 

navštevujú. 

Naučiť sa „lietať“ nie je jednoduché. Koľko mu venujete 

času? 

Je to veľmi individuálne. Lietanie je už v dnešnej dobe 

dobre dostupný šport z hľadiska možnosti a letísk, 

ale vždy záleží na podmienkach, počasí, ľuďoch, 

fi nanciách a ako si veríte. Chce to vytrvalosť, 

rozhodnosť, veľa času stráveného chodením na 

letisko a venovaním sa tomu jednak z praktickej, 

ale hlavne z teoretickej stránky. 

Nedať sa odradiť, keď vám to nejde, skôr zotrvať, 

výsledok sa neskôr určite dostaví. Toto sú približne 

veci, bez ktorých sa nepohnete. Lietaniu venujem maximum, 

čo sa dá, zo všetkých mojich aktivít.

Lietate aj súťažne, aké máte za sebou úspechy?

Súťažne som lietala ešte pred vysokou školou, kde som patrila 

do juniorskej reprezentácie. Obľubujem lietanie na Slovensku, 

pretože je veľmi rôznorodé a za jeden deň sa toho dá veľa vidieť. 

Na súťaži je veľmi dobré to, že vás organizátor pošle letieť trať aj 

do počasia, do ktorého by ste doma neštartovali. Táto skúsenosť 

ma posunula veľmi dopredu a samozrejme, súťaž má aj takú 

rodinnú atmosféru, keďže sa tam stretávajú ľudia z rôznych 

kútov Slovenska a je tam veľká zábava. 

Kde vás môžeme vidieť lietať? 

Aktuálne najviac času trávim na svojom materskom letisku 

v Očovej pri Zvolene. Lieta sa mi tu veľmi dobre, keďže to 

tu už dobre poznám. Veľmi rada lietam smer Lučenec 

a Brezno, ponad Nízke Tatry. Lietam aj v Martine, kde 

skôr preferujem jesenné lietanie, tzv. „svahovanie“ 

v dvojmiestnom lietadle na Fatranskej Magure 

alebo lietanie vo vlnovom prúdení, kde sa 

dosahuje vysoká výška. Samozrejme, za pomoci 

kyslíka, rukavíc, ponožiek a teplého oblečenia, 

keďže je v takej výške poriadna zima. Mimo 

plachtenia lietam paragliding na Donovaloch. 

Máte nejaké plány v súvislosti s vaším koníčkom do 

budúcna?

V hlave je veľa plánov, od preletu dlhého 300 km nad 

Slovenskom, cez preškolenie sa na výkonnejší typ vetroňa, až po 

získanie kvalifi kácie PPL, tzv. private pilot licence a vycestovať za 

lietaním na Aljašku a Nový Zéland. Aj keď si uvedomujem, že je 

to beh na dlhú trať a veľa ľudí to môže vnímať nereálne, stále sa 

riadim výrokom: „Prekážky sú presne to, čo budeš vidieť, keď sa 

prestaneš pozerať na svoj cieľ.“
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JEDNOMIESTNY VETROŇ VSO10, NA KTOROM LUCIA LIETA. VOLÁ HO OSA.

Chce to vytrvalosť, 
rozhodnosť, veľa 

času chodiť na letisko 
a venovať sa tomu 

z praktickej stránky, 
a hlavnej 

z teoretickej. 



Vplyv farieb je preukázateľný
Pôsobenie farieb na psychiku človeka, na jeho emočné prežívanie 

či pracovný výkon je skutočne preukázateľné. Asociáciám 

a preferenciám určitých farieb sa venoval švajčiarsky psychiater 

Max Lüscher, ktorého teória bola v oblasti psychológie farieb 

prelomová. Lüscher skúmal vzťah medzi osobnostnými 

charakteristikami a voľbou farieb a tvrdil, že práve v preferencií 

určitej farby sa odráža aktuálny stav človeka, jeho psychická 

aj fyzická úroveň. Určil tiež štyri základné farby, ktoré podľa 

neho odrzkadľujú štyri základné ľudské potreby: modrá farba 

predstavuje kľud a spokojnosť, zelená sebauplatnenie, 

červená činnosť a žltá nádej. Podľa neho sú ľudia 

uprednostňujúci červenú farbu odvážni, otvorení 

výzvam a ochotní riskovať. „Žltí“ ľudia sú viac 

nezávislí, tužiaci po slobode a voľnosti. „Zelení“ 

majú vysokú sebadôveru a „modrí“ sa dokážu 

fl exibilne prispôsobiť aktuálnej situácii.

Pri experimentoch sa zistili rôzne odlišnosti vo vnímaní 

a preferovaní farieb. Extroverti uprednostňujú teplé a žiarivé 

farby pred studenými. Introvertne ladené osoby volia skôr 

chladnejšie a tlmené farby. Boli zistené tiež rozdiely medzi mužmi 

a ženami, pričom ženy dokážu dobre identifi kovať a pomenovať 

aj tzv. terciálne farby, ako je napríklad vínová alebo lososová 

a inklinujú viac ku teplým farebným odtieňom. Odlišnosti pri 

farbách zaznamenávame aj naprieč rôznymi kultúrami. Napríklad 

biela farba symbolizuje v západných kultúrach narodenie alebo 

svadbu, zatiaľ čo vo východnej kultúre sa spája so smútkom či 

zármutkom. Modrá predstavuje v USA symbol mužnosti, no 

v Holandsku je považovaná za znak ženskosti. Zelenú si 

Japonci asociujú s láskou a šťastím, zatiaľ čo v Číne 

predstavuje táto farba úprimnosť a dôveryhodnosť. 

Farby sa v dnešnej dobe intenzívne využívajú 

vďaka ich vplyvu a pôsobeniu aj v rôznych formách 

terapii, napríklad pri nespavosti či depresívnych 

stavoch. V psychoterapii majú veľký význam aj 

mandaly a ich vyfarbovanie, ktoré navodzuje pocit 

relaxácie a pomáha prepojiť telo a dušu. V poslednej dobe 

sa rovnako obľúbenými stali aj tzv. antistresové omaľovánky, 

ktorých relaxačný účinok a pozitívne pôsobenie na častokrát 

vystresovaných ľudí nemožno nepotvrdiť.
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Farby hrajú v našich životoch odpradávna významnú úlohu. V období antiky sa 
prostredníctvom farieb určovali ľudské temperamenty a spájali sa s farbami živlov, 
v stredoveku súviseli najmä s náboženskou symbolikou. V posledných desaťročiach sa 
farby stali predmetom mnohých výskumov a dnes tvoria našu neoddeliteľnú súčasť. 

Farby a ich 
význam 
v našom 
živote

Štyri základné 
farby: modrá farba 
predstavuje kľud 

a spokojnosť, 
zelená sebauplatnenie, 

červená činnosť 
a žltá nádej. 
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BIELA
je najsvetlejšia spomedzi farieb a spája sa 

s dobrom, nevinnosťou, čistotou a pravdou. 

V negatívnom ponímaní možno bielej pripisovať 

rezervovanosť. Napriek jej „pozitívnym“ vlastnostiam ju veľmi 

málo ľudí považuje za obľúbenú farbu.

ŽLTÁ
je farbou slnka, ktorá okolo seba šíri energiu, 

preto býva charakterizovaná ako najživšia. 

Spája sa s pojmami komunikácia, intuícia, voľnosť, radosť, ale aj 

povrchnosť či egocentrizmus. Povzbudzuje a podnecuje 

sústredenie a navodzuje optimizmus. Potešenie z tejto farby 

mávajú energickí, zdraví a výstrední ľudia, nakoľko podnecuje 

k sebarealizácii a sebarozvoju. Je to farba veselá a zmyselná 

a pri použití do miestnosti poskytne príjemný, teplý pocit. Žltá 

tiež posilňuje nervovú sústavu a tráviaci systém.

ZLATÁ
je farbou vznešenosti a bohatej úrody. Moc 

tejto farby je evidentná, o čom svedčia 

vyzdobené chrámy či kostoly. Pre Grékov dokonca 

symbolizovala nesmrteľnosť. 

ORANŽOVÁ
býva najčastejšie charakterizovaná ako farba 

chuti do života, ktorá však môže pôsobiť aj 

mierne agresívne. Podporuje myslenie a predstavivosť. 

Vzbudzuje tiež chuť k jedlu, preto ju často nájdeme v rôznych 

stravovacích zariadeniach či kantínach.

ČERVENÁ
je farbou stimulujúcou, aktivizujúcou 

a dynamickou. Považuje sa tiež za farbu 

vášne, no zároveň signalizuje aj nebezpečenstvo, vystríha nás 

a púta pozornosť. Častejšie, ako iné farby, býva spájaná 

s negatívnymi prežitkami alebo s rizikom. Pri dlhodobom 

pôsobení môže dráždiť ľudskú psychiku a unavovať zrak. Ak sa 

človek stráni červenej, môže byť príliš konzervatívny a menej 

otvorený zmenám. Z psychologického hľadiska je vhodné 

dopĺňať a kombinovať červenú s bielou, pri ktorej navodzuje 

pocit optimizmu a veselosti. Preferujú ju sebavedomí 

a dominantní ľudia.

RUŽOVÁ 
je symbolom ženskosti, srdečnosti 

a starostlivosti.

FIALOVÁ
je tajomná, melancholická farba, ktorá 

evokuje aj nepokoj a v niektorých 

prípadoch pôsobí depresívnym dojmom. Je tiež považovaná 

za farbu snov a znovuzrodenia.

MODRÁ
sa považuje za farbu vnútorného mieru 

a harmónie, preto pokiaľ niekto preferuje 

túto farbu, reprezentuje buď svoje vyrovnané vnútorné 

nastavenie, alebo si ho prostredníctvom modrej dokáže 

navodiť. Modrá je tiež symbolom múdrosti, oddanosti, 

vernosti, istoty a bezpečia. Býva tiež označovaná ako farba 

duše a spájaná s duchovnom.

ZELENÁ
je osviežujúca a upokojujúca farba, 

poskytujúca rovnováhu. Tmavozelenú 

preferujú ľudia, ktorí na seba kladú vysoké nároky a ktorí 

majú pevnú vôľu. Klasickú zelenú zasa preferujú 

konzervatívnejší ľudia. Vo všeobecnosti sa zelená farba spája 

s prírodou, pomáha udržiavať organizmus v kondícii 

a napomáha zvyšovať vitalitu. Evokuje pocit istoty 

a navodzuje kľud. Preferujú ju ľudia statoční, ale aj takí, ktorí 

túžia po uznaní. 

HNEDÁ
býva spájaná najčastejšie s určitým 

poriadkom a systémom. Často ju 

nachádzame v prírode, pričom tiež evokuje teplo domova.

ŠEDÁ
farba je neutrálna. V prírode ju nachádzame 

napríklad v kameňoch, preto môže byť 

vnímaná s určitou mystickosťou. Negatívny význam tejto 

farby sa môže premietnuť do beznádeje a asociovať šero. 

Preto môže u niektorých ľudí vyvolať aj pocit strachu či 

úzkosti. Vzhľadom na svoju neutralitu sa z psychologického 

hľadiska odporúča šedú aplikovať do miestností, kde sa 

očakáva zvýšený výkon či už mentálny (kancelárie) alebo aj 

fyzický (telocvične a fi tnescentrá). 

ČIERNA
je považovaná odjakživa za farbu strachu, 

ničoty, smrti a beznádeje. Často sa do tejto 

farby obliekajú muži v manažérskych pozíciách, preto často 

evokuje aj pocit moci a autority.

Vnímanie farieb je špecifi cké a individuálne, ako je aj samotná osobnosť človeka. To, ako ktorú farbu vnímame, je ovplyvnené 

našimi hodnotami, predchádzajúcimi skúsenosťami či osobnostnými charakteristikami. Vnímanie farieb a asociácie s nimi 

spojené môžu byť však ovplyvnené aj aktuálnym mentálnym stavom či rôznymi kultúrnymi vplyvmi. Prajeme vám, aby vaša 

jar bola plná len tých príjemných farieb a krásnych zážitkov!

Mgr. Barbara Castagnola, psychológ

FARBY A ICH VÝZNAM:
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Už naše staré mamy vedeli, že domáce bylinky majú okrem 

mnohorakých liečivých účinkov aj neodolateľnú chuť. Práve preto sa 

mnohým z nás spája chuť domova napríklad s maslovým chlebíkom 

posypaným žeruchou či so silným domácim harmančekovým čajom. 

Pripravte túto jar pre svoje deti či vnúčatá rovnaké zážitky a zasväťte 

ich do tajov domáceho pestovania byliniek. Nielenže spolu 

plnohodnotne strávite voľné chvíle, ale naviac obohatíte svoju 

kuchyňu o liečiteľské a gurmánske zázraky. 

Tymián
Tymián so svojimi antiseptickými účinkami považujeme skôr za 

liečiteľa, ako len za bežnú prísadu na ochutenie jedál. Nielenže na 

okne či v záhradke vyzerá veľmi esteticky, ale prináša so sebou aj 

neopakovateľnú chuť a vônu pokojného Stredomoria. Zároveň je to 

bylinka, ktorá vydrží pod dobrou opaterou aj niekoľko rokov a je viac 

ako jednoduché sa o ňu starať.

Čo potrebujeme? Suchú, ľahkú a dobre priepustnú pôdu (najlepšie 

vápenatú či pieskovohlinitú), kvetináč, semená tymiánu, vodu.

Ako na to? Kvetináč naplnený zeminou umiestnime na slnečné 

a neveterné miesto a na vrchnú vrstvu zeminy nasypeme semienka. 

Nezahrabávame dovnútra, iba mierne pritlačíme, pretože tymián klíči 

svetlom. Počas klíčenia neprelievame, nie je potreba ani prihnojovať. 

Pokiaľ má táto bylinka príliš mnoho živín, môže stratiť svoju 

špecifi ckú arómu. 

Ak tymián chcete využívať ako prísadu do pokrmov a nehľadíte naň 

iba ako na ozdobnú trvalku, odstrihnite si jeho stonku jednoducho 

nožnicami a podávajte najlepšie v čerstvom stave. Pre pestovanie 

na ozdobu je najlepšie zastrihnúť rastlinku po rozkvete približne 

v tretine dĺžky pre jej posilnenie a rozkošatenie.

Na dvere nám pomaly ale isto začína klopať voňavá jar so všetkými svojimi krásami. Pokiaľ si 
chcete trochu jarnej prírody priniesť aj do svojho bytu či domu, natiahnite si rukavice, ideme 
sadiť! Uhádli ste, dnes sa spolu pozrieme na to, ako si doma vypestovať tie najlepšie bylinky pre 
chutnú, voňavú a zdravú kuchyňu. 

Vypestujte si doma 
bylinkovú oázu

Už naše staré
 mamy vedeli, že 

domáce bylinky majú 
okrem mnohorakých 

liečivých účinkov
naviac aj 

neodolateľnú 
chuť. 

Pripravte túto 
jar pre svoje deti 

či vnúčatá rovnaké 
zážitky a zasväťte ich 
do tajov domáceho 

pestovania 
byliniek. 
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Bazalka
Často ospevovaná bazalka sa postupne stala kráľovnou našich 

domácností. Jedlu dodáva špecifi cký nádych ľahkosti a jej aróma 

pripomína zmes ruží a klinčekov. Vďaka schopnosti uvoľňovať takmer 

všetky druhy kŕčov a bojovať proti plynatosti si bazalku mnohí 

zamilovali. Veľmi ľahko sa dá vypestovať na okne či v záhrade, a tak 

by bola škoda používať iba tú zo supermarketov. Nemyslíte? 

Čo potrebujeme? Kvalitnú a výživnú pieskovohlinitú zeminu, väčšiu 

nádobu (kvetináč, hrnček alebo misu), semená bazalky, piesok, vodu.

Ako na to? Do nádoby si nasypeme zeminu vyššej kvality. Dbajte 

na to, aby mala nádoba otvory na odtok. Bazalka by v opačnom 

prípade mohla začať zahnievať. Na povrch zeminy nasypeme 

v primeranom množstve semienka bazalky, zatlačíme mierne 

dovnútra a zasypeme malým množstvom piesku. 

Zemina by mala ostávať vo vlhku a teple, takže každé ráno 

polievame malým množstvom vody. Slniečko rastlinám 

neškodí, ale určite ich nesmieme vystavovať teplom 

vyprahnutému miestu.

Po vypestovaní môžeme bazalku pridávať priamo do pokrmov, 

alebo ju pred použitím vysušiť a použiť ako chutné korenie.

Medovka
Charakteristicky citrónová až limetková medovka lekárska sa u nás 

stala v poslednom dešaťročí veľmi populárnou bylinkou. Je často 

viditeľná v záhradách, na oknách či na balkónoch našich obydlí. 

Okrem toho, že sa pridáva do nápojov alebo do mäsitých jedál, má 

svoj význam aj v liečiteľstve. Dokáže totiž nielen znížiť horúčku, tlak 

či nervové napätie, ale taktiež zlepšuje spánok. Tak čo, rozhodli ste sa 

ju aj vy pestovať doma? 

Čo potrebujeme? Plieskovohlinitú zeminu bohatú na živiny, kvetináč 

či inú väčšiu nádobu, semená medovky, hnojivo, vodu.

Ako na to? Do kvetináčov nasypeme pripravenú zeminu a pridáme 

kvalitné semená. Mierne zatlačíme dovnútra. Dôležité je, aby bola 

medovka chránená pred vetrom a cez poludnie sa nachádzala v tieni. 

V jej prípade je nutné počítať s dlhšou dobou klíčivosti. Udržiavame 

pre ňu pôdu neustále vlhkú, nie však premokrenú. Pravidelne by sme 

mali obstarať dávky odstátej vody a zaistiť prihnojovanie (najlepšie je 

pridávať k rastlinkám organické hnojivo raz za štrnásť dní). 

Rozhodli ste sa vytvoriť si svoju domácu bylinkovú oázu s nami? Pri 

pestovaní nezabúdajte na jedno: bylinky môžu mať dostatok 

vody, hnojiva aj kvalitnej zeminy, ale ak im nevenujete svoju 

pozornosť a lásku, zvädnú. Skúste sa im občas prihovoriť 

a obdivovať ich krásu. Uvidíte, že to prinesie svoje „ovocie“.

Ľubomíra Honíšková

Medovka sa 
pridáva do nápojov 
alebo do mäsitých 

jedál, má svoj význam aj 
v liečiteľstve. Dokáže totiž 

nielen znížiť horúčku, 
tlak či nervové napätie, 

ale taktiež zlepšuje 
spánok.

Po 
vypestovaní 

môžeme bazalku 
pridávať priamo 

do pokrmov, alebo
 ju pred použitím 
vysušiť a použiť 

ako chutné
korenie.
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Je však veľký rozdiel medzi desiatou plnohodnotnou a výživnou a naopak takou, ktorá je iba zmesou nadbytočných cukrov, solí, farbív 

alebo emulgátorov. Vyškrtnite teda zo svojho desiatového zoznamu sladkosti či párky s horčicou a nechajte sa inšpirovať niečím novým. 

Čo tak radšej prichystať sebe aj svojim ďeťom zdravé pochúťky, ktoré budú hýriť farbami a vitamínmi? Dnes vám ukážeme, že je to nielen 

zdravé, ale naviac aj jednoduché a nesmierne chutné. Pripravili sme si tri recepty – naslano aj nasladko, ktoré pošteklia chuťové poháriky 

a nabijú energiou. Zdravá desiata sa už nesie!

Desiatujme
zdravo a chutne

TIP: 
 Podávame 

s celozrnným pečivom 
a zeleninou podľa 

vlastnej chuti.

Desiata je v stravovaní veľmi dôležitým chodom nielen pre deti v škole, 
ale aj pre dospelých. Každý zdravý jedálniček nám predsa povie, že by 
sme mali denne skonzumovať približne päť jedál. Desiata by teda mala 
mať v našom zdravom dennom režime svoje pevné miesto.

HUMUS NAČERVENO

Prísady:

4 ks červenej repy, lyžica olivového oleja, plechovka bielej 

fazule, sezamová pasta Tahini, strúčik cesnaku, lyžica citrónovej 

šťavy, korenie a soľ

Postup: 

Červenú repu umyjeme, uvaríme v osolenej vode (približne 25 minút) 

a necháme odstáť. Medzitým scedíme a prepláchneme bielu fazuľu. 

Repu po vychladnutí stiahneme zo šupky, prekrojíme na polovice 

a vložíme do mixéra spoločne s pripravenou fazuľou, pastou Tahini, 

cesnakom, trochou citrónovej šťavy, soľou a korením. Humus by mal 

mať jemnú konzistenciu bez väčších kúskov zeleniny. Podávame 

s celozrnným pečivom a zeleninou podľa vlastnej chuti. 



Prísady:

250 gramov gréckeho jogurtu, 250 gramov 

orechovej zmesi, kiwi, banán, pomaranč, 

jahody, čučoriedky

Postup:

Pripravíme si vyššiu sklenenú nádobu s neveľkým 

priemerom. Naspodok nasypeme časť orechovej 

zmesi a pokryjeme tenkou vrstvou gréckeho 

jogurtu. Do nádoby ďalej ukladáme kolieska 

banánu, ktoré opäť pokryjeme vrstvou gréckeho 

jogurtu. Rovnako pokračujeme s nakrájaným 

pomarančom, jahodami, čučoriedkami a kivi. 

Poslednú vrstvu gréckeho jogurtu ešte jemne 

posypeme nasekanou orechovou zmesou 

a ozdobíme lístkom čerstvej mäty. Dúhová desiata 

určite poteší každého školáka aj dospeláka. 

TIP: 
Dúhová desiata 

určite poteší 
každého školáka 

aj dospeláka. 

TIP: 
Podávame 

nakrájané na plátky 
podobné tyčinkám 

z obchodu. 

 OVOCNÁ DÚHA
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DOMÁCE MÜSLI TYČINKY

Prísady:

55 gramov kokosového oleja, 120 gramov ryžového 

sirupu, 280 gramov müsli zmesi, 

65 gramov suěsného kokosu, vanilkový extrakt, 

štipka soli

Postup: 

Zatiaľ čo predhrievame rúru na 150 stupňov, 

rozpustíme si v panvici kokosový olej, pridáme 

ryžový sirup, vanilku a soľ. Miešame, pokým sa 

ingrediencie nespoja. Odstavíme z ohňa a pridáme 

müsli zmes s kokosom. Hmotu potom prenesieme 

na plech, stlačíme a čo najlepšie po okrajoch 

zarovnáme. Pečieme asi 10 minút a potom necháme 

odstáť na kuchynskej linke. Po vychladnutí vložíme 

do chladničky. Podávame nakrájané na plátky 

podobné tyčinkám z obchodu. 

Ľubomíra Honíšková



Krížovka
V rámci Oddychovky sme pre vás pripravili pre zmenu opäť krížovku, aby ste sa po dlhej zime 
rozcvičili. Za správnu odpoveď máte možnosť získať produkty značky Dr.Max v hodnote 50 eur: 
MAGNESIUM B6 100 tbl., Aloe vera 500 ml, Premium GoldAktiv 120 cps a Dr.Max Psyllium Drink 
30 vreciek. Riešenie zašlite e-mailom na: info@knm.cz alebo na adresu: 
KNM Agency s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava, Česká republika.

MAXimum | Oddych | 22

Úspešnej riešiteľke z minulého čísla Anežke Removej z Trenčína srdečne blahoželáme a posielame vyfarbovaciu mapu – plagát 140 x 100 
cm od www.pin-deco.cz. Riešenie sudoku a osemsmerovky bolo: a=1 , b=3 , c=6 , d=7 , e=8 , f= 5 , g=8 a .....zdraví dlho žili.
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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

Je na ase podpori  Je na ase podpori  

imunituimunitu

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 viac ako 50 rokovPomáha už viac ako 50 rokov
Liek Wobenzym bol prvýkrát uvedený na trh pred viac ako 50 rokmi vo vtedajšom západnom Nemecku, a pred viac 
ako 25 rokmi u nás. Len na Slovensku si udia za rok kúpia takmer 100.000 balení tohto lieku, mnohí z nich opako-
vane. Potvrdzuje to, že sú s ním spokojní, a že pomáha.



www.physiomer.sk
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