
MAXimum
JAR 2018Časopis pre zákazníkov lekárne 

ZADARMO

Psychosomatika 
Keď je telo odrazom 

duše a naopak

Návšteva lekárne 
nemusí vyjsť draho, 

pýtajte sa

JARNÝ DETOX
Z LEKÁRNE

ZDRAVÉ MENU
na veľkonočný stôl

Nepodceňujte hygienu 
ústnej dutiny



Poradíme vám, ako sa správne 
starať o zuby a ústnu dutinu.

Odborné poradenstvo o správnej dentálnej hygiene 
získavate vďaka členstvu v Dr.Max CLUB zadarmo.

Ste v dobrých rukách

19. – 23. 3. 2018

Staráme sa o váš 
zdravý úsmev

16809-DrMAX-Dental-185x235mm.indd   1 15.02.2018   16:55



Milí čitatelia, zákazníci lekární Dr.Max,

v prvom rade by som sa Vám v mene našich lekární chcel poďakovať za 
priazeň a dôveru, ktorú ste nám minulý rok prejavili. To, že sa do lekární 
Dr.Max pravidelne vraciate, je dôkazom, že každodenné úsilie viac ako 
1500 odborníkov má skutočne zmysel. 
Na rok 2018 sme pre Vás prichystali hneď niekoľko noviniek, na ktorých 
sme pracovali v rámci zlepšovania a rozširovania služieb. Už o pár dní 
budete mať možnosť poradiť sa s odborným personálom počas jednej 
z našich edukačných kampaní. Bude zameraná na starostlivosť o zuby 

a ústnu dutinu a radi Vás nielen počas nej privítame v každej lekárni Dr.Max! 
Keďže nám záleží aj na tom, aby rástlo povedomie ohľadom rozumnej spotreby liekov a ich správnom 
užívaní, ako jeden z partnerov plne podporujeme projekt Lieky s rozumom, ktorý vedie Asociácia na 
ochranu práv pacientov SR. Už dnes môžete nájsť na mnohých našich lekárňach nálepku Zodpovedný 
lekárnik, ktorá toto prepojenie symbolizuje.
Aj tento rok s radosťou podporíme športové a kultúrne podujatia. Ako hrdý partner Zóny zdravia na 
blížiacom sa bežeckom podujatí ČSOB Marathon Bratislava prinesieme zdravotnú starostlivosť mimo 
priestoru lekární, pre aktívnych účastníkov behu, ale aj ich fanúšikov. 
Dôležitým uznaním, ktoré si nesmierne vážime, je ocenenie v súťaži Najzamestnávateľ roka 2017, 
v kategórii Nemocnice a zdravotná starostlivosť. Je pre nás zároveň veľkým záväzkom a motiváciou 
byť Vám aj naďalej nápomocní, kedykoľvek to budete potrebovať. Sme radi, že lekáreň už nie je len 
miestom, ktoré sa spája so zdravotnými komplikáciami, ale naopak aj s aktívnym prístupom ku otázkam 
zdravia.

Andrej Križan

Editoriál

Z vašich listov Čitateľom veľmi pekne ďakujeme za milú spätnú väzbu. Zasielame im jarný balíček produktov 
Dr.Max. Svoje postrehy a podnety nám môžete zasielať aj vy na redakciamaximum@drmax.sk.
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Čo je parodontitída?
Parodontitída je zápalové ochorenie parodontu, t. j. tkanív, ktoré 
obklopujú a fixujú zub v zubnom lôžku. Jej hlavnou príčinou je 
prítomnosť zubného povlaku, ktorý je domovom pre baktérie 
spôsobujúce zápal parodontu. Rizikovým faktorom vo vývoji 
ochorenia je predovšetkým zanedbaná zubná hygiena.

Neliečený zápal môže byť sprevádzaný  
zoslabnutím upevnenia ďasna a zubu, obnažovaním 

zubných krčkov, odbúravaním kostného tkaniva  
či dokonca stratou chrupu. Podceňovaním príznakov 
parodontitídy pacienti mnohokrát riskujú, že prídu 

o zdravé zuby bez kazov a plomb.

Prvé príznaky parodontitídy nie sú príliš výrazné. Pacienti sa 
môžu stretnúť so zvýšenou bolestivosťou ďasien a zubov, 
zmenenou citlivosťou na vonkajšie podnety alebo krvácavosťou 
ďasien. Mnohí sa tiež mylne domnievajú, že sú to prejavy 
nadmerného čistenia chrupu, a kým ich netrápi bolesť zubov, 
parodontitída sa ich netýka. Je však nutné podotknúť, že 
parodontitída je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim zubným 
ochorením po zubnom kaze. Odhaduje sa, že ním trpí viac ako 
80 % dospelej populácie.

Kto je ohrozený?
Ohrozenou skupinou sú najmä pacienti, ktorí nedodržiavajú 
správnu životosprávu a zanedbávajú dentálnu hygienu. Vo vývoji 
ochorenia môže zohrať úlohu aj genetika, avšak v porovnaní 
s nezdravým životným štýlom a nedostatočnou zubnou 
hygienou je tento faktor zanedbateľný. Ochorenie prevažuje 
u mužov a jeho výskyt sa zvyšuje aj s pribúdajúcim vekom. 

Najlepšou liečbou je prevencia
Dôkladné odstraňovanie zubného povlaku pravidelným 
čistením chrupu je najlepšou prevenciou a liečbou parodontitídy 

zároveň. Hoci sú mnohí presvedčení, že pre svoje zuby robia 
maximum, nie vždy majú pravdu. Práve z tohto dôvodu by sa 
nemali podceňovať pravidelné návštevy dentálneho hygienika. 
Absolvovaním profesionálnej dentálnej hygieny je odstránený 
zubný kameň, ktorý sa bežnou zubnou kefkou odstrániť nedá. 
Hygienik sa taktiež zameria na individuálne potreby pacienta, 
zvolí vhodnú čistiacu techniku zubov, veľkosť medzizubných 
kefiek, a pod. Návšteva by mala byť doplnená o praktický nácvik, 
aby si pacient pod odborným dohľadom vyskúšal vybrané 
čistiace metódy alebo pomôcky.

Pre optimálnu starostlivosť o chrup si nestačí vyčistiť iba ľahko 
dostupné plôšky zubov zubnou kefkou. Pamätať by sa malo aj 
na medzizubné priestory, kde sa usádza najväčšie množstvo 
zubného povlaku. Mnohí pacienti nevedia, že ako prvé by mali 
siahnuť po medzizubnej kefke a až následne si vyčistiť zuby 
zubnou kefkou.

Použitie medzizubnej kefky je veľmi jednoduché aj pre 
neskúsených pacientov. Medzizubná kefka sa zavádza do 
medzizubného priestoru s použitím minimálneho tlaku. Po jej 
zasunutí až na druhú stranu sa opatrne vytiahne. Tento postup 
stačí zopakovať len raz pre každý medzizubný priestor. Vhodné je 

Začervenané, opuchnuté a krvácajúce ďasná? Odhalené zubné krčky?  
Zvýšená bolestivosť ďasien a zubov? Práve toto sú prvé príznaky parodontitídy,  
nad ktorými mnohí pacienti privierajú oči. Ich včasným riešením sa však môžu vyhnúť 
vážnejším komplikáciám, ako napríklad strate chrupu.
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kefku pred každým ďalším vsunutím vyčistiť, 
aby nedochádzalo k prenášaniu nečistôt 
z jedného medzizubného priestoru do druhého.

Zubná niť je v porovnaní s medzizubnou kefkou menej 
efektívna. Používa sa najmä na čistenie úzkych priestorov medzi 
zubami, kam sa medzizubná kefka nedostane. Pri jej zavádzaní 
by si mali dávať pozor najmä neskúsení pacienti, keďže 
neodborným použitím častokrát hrozí poranenie ďasna. Z tohto 
dôvodu by mali siahnuť najprv po voskovanej zubnej niti, ktorá 
sa ľahko zavádza a je vhodná pre začiatočníkov.

Neodmysliteľnou súčasťou dentálnej hygieny je  
zubná kefka. Pri jej výbere by sa mal klásť dôraz na viac 
faktorov, ako napríklad veľkosť hlavičky, rovný povrch 

štetín zubnej kefky, množstvo štetín hlavičky kefky 
a vhodne tvarovaný úchop rukoväte.

Akú zubnú pastu použiť na ochranu pred 
parodontitídou?
V lekárni môžu nájsť pacienti širokú ponuku zubných pást a vôd, 
ktoré sú určené na boj s parodontitídou. Ich účinok pri liečbe 
však nemusí byť dostačujúci, a preto sa pacientom s podozrením 
na parodontitídu odporúča v prvom rade navštíviť zubného 

lekára alebo dentálneho hygienika. Úspešná 
liečba totiž vo veľkej miere závisí práve od skorej 

diagnostiky zdravotného problému.

Zubné pasty a ústne vody, ktoré sa používajú na prevenciu 
pred parodontitídou, pomáhajú znižovať tvorbu zubného 
povlaku, majú protizápalový účinok a priaznivo pôsobia 
proti mnohým baktériám, plesniam a niektorým vírusom. 
Ich používanie je však v mnohých prípadoch obmedzené na 
určitú dobu. Ak sa prekročí dĺžka ich aplikácie môže totiž dôjsť 
k maskovaniu príznakov rozvíjajúcej sa parodontitídy. Zubné 
pasty a ústne vody určené na prevenciu parodontitídy sa preto 
odporúča používať po predchádzajúcej porade s odborníkom.

Čo si zapamätať? 
Pacienti by mali mať predovšetkým na zreteli, že parodontitída je 
ochorenie, ktoré sa nedá vyliečiť. Jeho vývoj sa však dá spomaliť 
dôkladnou každodennou zubnou hygienou. Zanedbávať by sa 
nemali pravidelné návštevy dentálneho hygienika, minimálne 
dvakrát ročne, a taktiež absolvovanie preventívnych kontrol 
u zubného lekára. V prípade, že pacienti ignorujú všetky varovné 
signály, je strata chrupu neodvrátiteľná.

Mgr. Katarína Naďová, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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Pri alergii ide o neprimeranú odpoveď organizmu na kontakt 
s alergénom, ktorý pre zdravých ľudí nie je škodlivý. U alergikov je 
však aj veľmi malé množstvo alergénu schopné vyvolať prehnanú 
reakciu. Môže to byť reakcia na peľové zrná, roztoče žijúce v prachu, 
plesne, potraviny, lieky a mnohé ďalšie látky.

Najčastejším alergickým ochorením 
je alergická nádcha
Ochorenie sa začína prejavovať najmä 
u mladých ľudí a v produktívnom veku, no 
môže vzniknúť kedykoľvek počas života. Veľmi 
dôležité je vedieť správne odlíšiť alergickú 
nádchu od vírusovej. Obe sa totižto prejavujú 
vodnatým výtokom z nosa, svrbením, kýchaním 
a upchatým nosom. Postihnuté môžu byť aj oči, 
ktoré zvyknú sčervenať, slziť a svrbieť. Pri virózach sú však 
často prítomné aj bolesti hlavy, kĺbov a svalov či zvýšená teplota. 
Alergická nádcha sa môže prejavovať sezónne alebo celoročne. 
Sezónnu alergickú nádchu (polinóza, niekedy nazývaná aj senná 
nádcha) vyvolávajú zvyčajne pele tráv, kvitnúce rastliny a dreviny. 

Peľ vetroopelivých rastlín sa dokáže preniesť vetrom na veľké 
vzdialenosti. Ľudia tak môžu reagovať alergicky aj na peľ 

rastlín, ktoré nerastú v ich tesnej blízkosti.

Aktuálne informácie o peľovom spravodajstve je možné nájsť na 
internete. 
Celoročná alergická nádcha vzniká na základe precitlivenosti na 
celoročne sa vyskytujúce alergény. Do tejto skupiny patria roztoče, 
plesne a domáce zvieratá. Častou príčinou alergií býva aj prach.

Aj potraviny môžu byť nebezpečné 
Potravinová alergia vzniká, na rozdiel od potravinovej 

intolerancie, na imunologickom podklade. Kým pri 
potravinovej intolerancii organizmus nie je schopný 
spracovať niektoré zložky potravy, pri alergii 
organizmus produkuje zvýšené množstvo protilátok 

proti určitej potravine. Najčastejšími prejavmi alergie 
na potraviny sú tráviace problémy – bolesti brucha, 

hnačky a vracanie. Prítomné môžu byť aj opuchy či ekzémy 
na koži, kýchanie a slzenie očí. Medzi najčastejšie potraviny 

spôsobujúce alergiu patrí ovocie, paradajky, ryby a plody mora, 
syry, sója a všetky druhy orechov. Pozor si treba dať taktiež aj na 
pridané aditíva v potravinách – príchute, farbivá, konzervačné 
látky na obale označené písmenom E. Diagnostiku tohto ochorenia 
komplikuje fakt, že alergické príznaky sa môžu objaviť po jedle no 
aj po niekoľkých hodinách či dokonca dní od jeho konzumácie. 
V závažných prípadoch môže nastať anafylaktický šok, ktorý sa 
zvyčajne prejavuje takmer okamžite po požití nevhodnej potraviny. 
Keďže ide o život ohrozujúci stav, je potrebná lekárska pomoc. 

Trápi vás 
alergia? 
Spoznajte 
jej podoby
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V liečbe tohto typu alergie zohráva najdôležitejšiu  
úlohu správna diéta. Nevhodnú potravinu je možné  

niekedy nahradiť, napríklad kravské mlieko za sójové. 
V závažnejších prípadoch môže lekár predpísať  

lieky tlmiace alergické prejavy. 

Môžu lieky spôsobovať alergie? 
Lieky môžu niekedy okrem veľkého liečebného účinku spôsobiť 
pacientovi aj nežiaduce účinky. Malé množstvo týchto nežiaducich 
účinkov býva spôsobené aj alergiou na konkrétny liek, pričom 
najčastejšie sa stretávame s alergiou na antibiotiká. Prejavmi 
sú kožné začervenanie a svrbenie. Podobne ako pri alergii na 
potraviny, aj pri tomto type alergie je najzávažnejším stavom 
anafylaktický šok, prejavujúci sa ťažkosťami s dýchaním a krvným 
obehom. Nastáva zvyčajne do hodiny po podaní alergizujúceho 
lieku a postihnutému je nevyhnutné zabezpečiť okamžitú lekársku 
pomoc. Ak trpíte alergiou na lieky, oznámte to vášmu lekárovi 
a požiadajte ho, aby túto informáciu zaznačil do zdravotného 
záznamu na viditeľné miesto. Pamätajte, že ani zníženie dávky lieku 
nezabráni vzniku alergického stavu. 

Čo robiť pri alergii na zvieratá
Častým zdrojom alergénov sú aj domáce a iné zvieratá. Ak 
alergik nechce zabrániť domácemu zvieratku vstúpiť do domu, 
je vhodné odstrániť z miestností všetky koberce, v ktorých sa 

hromadia alergény a podlahu častejšie čistiť. Pomôcť môže aj 
pravidelné umývanie domáceho zvieratka. Závažnejšiu formu 
alergie väčšinou predstavuje alergia na bodavý hmyz, medzi ktorý 
patria napr. včely a sršne. Kým u bežného človeka je reakciou 
začervenanie a mierny opuch v mieste vpichu, v prípade alergika 
môže nastať aj systémová odpoveď v podobe sťaženého dýchania 
a poklesu krvného tlaku. Lokálna liečba takýchto alergií spočíva 
v aplikácii chladivých obkladov či podaní antihistaminík vo forme 
tabliet. Pacient, ktorému sa už v minulosti objavili systémové 
príznaky, by mal mať so sebou pohotovostné pero s adrenalínom 
a minimalizovať riziko bodnutia hmyzom. 

Dá sa alergia liečiť? 
Prvým krokom k úspešnej liečbe je správne stanovenie 
vyvolávajúcej príčiny a odstránenie alergénu. Odborný lekár, 
alergológ, často vykoná vyšetrenie krvi, vydychovaného vzduchu 
či kožné testy pozostávajúce z aplikácie jednotlivých podozrivých 
alergénov na vnútornú stranu predlaktia. 
Veľa príznakov alergickej reakcie je spôsobených histamínom, 
ktorý sa nachádza v ľudskom tele. Pri prvých príznakoch môže teda 
pacient siahnuť po voľnopredajných liekoch – antihistaminikách, 
ktoré tlmia účinky histamínu. Okrem tabliet môže pacient použiť 
aj spreje do nosa a kvapky do očí. Silnejšie lieky, kortikosteroidy 
a imunoterapiu vakcínami musí pacientovi naordinovať lekár. 

Mgr. Michal Trgo, farmaceut z lekárne Dr.Max
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Stiahnite si zadarmo aplikáciu Dr.Max
na rýchle overenie dostupnosti liekov v lekárni

Najkratšia cesta  
k vašim liekom

Ste v dobrých rukách
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Základom je dostatok tekutín
Pri akejkoľvek očiste tela je na prvom mieste dostatočný príjem 

tekutín. Ak organizmu chýbajú tekutiny, škodlivé látky zostávajú v tele 

a ukladajú sa v tukoch. Najvhodnejšie je piť čistú vodu alebo vodu 

dochutenú citrónom, zelený čaj a nesladené bylinné čaje. Ideálnymi 

bylinkami pri očiste tela sú pestrec mariánsky, púpava lekárska a žihľava. 

Dôležité je upraviť stravu. Odporúča sa jesť v menších množstvách, 

ale pravidelnejšie - každé tri hodiny. Zabudnúť by sme mali na pečivo 

z bielej múky, údeniny, na vyprážané a mastné jedlá či sladkosti. 

Namiesto toho by sme mali pridať do jedálnička čo najviac zeleniny 

a ovocia, ľahké mliečne výrobky, ideálne s obsahom probiotických 

kultúr (bryndza, biele jogurty, zakysané mlieko), strukoviny a obilniny. 

Pri výbere mäsa sa sústrediť na druhy, ktoré prospievajú pečeni 

a obsahujú množstvo aminokyselín. K takým patrí morčacie a kuracie 

mäso či rozličné druhy rýb. Ako koreniny sa odporúča použiť zázvor, 

cesnak, kurkumu či škoricu. Všetky pôsobia protizápalovo a pomáhajú 

očistiť telo od toxínov. Nezabúdame samozrejme na pohyb, rozhýbe sa 

tak náš metabolizmus a lymfatický systém. Aeróbne cvičenie (bicykel, 

beh, korčule, aerobik a pod.) podporí srdcovocievny systém a zbaví 

nás stresu. Vhodné sú aj dlhšie prechádzky na čerstvom vzduchu so 

zapnutým krokomerom. Telu prospeje i kvalitný spánok a relaxačné 

techniky cvičenia (joga, pilates, taichi a pod.).

Na detoxikáciu tela si môžeme kúpiť v lekárni doplnky výživy 
s obsahom aloe vera, zeleného jačmeňa alebo chlorelly.

Aloe vera je prírodný zázrak, ktorý je známy už storočia. 

Obsahuje aminokyseliny, vitamíny skupiny B, A, C, E a minerály 

(horčík, mangán, zinok, meď, chróm, vápnik, sodík a draslík). Má 

vynikajúce detoxikačné účinky, čistí a regeneruje organizmus. 

Má antibakteriálne, antimykotické a protivírusové pôsobenie, 

posilňuje imunitný systém a má význam v prevencii nádorových 

ochorení. Je silný antioxidant, zlepšuje krvný obeh, má pozitívny 

vplyv na krvný tlak a koaguláciu. Pitie šťavy z listov aloe vera 

obnovuje rovnováhu medzi kyselinami a zásadami v organizme 

(tzv. acidobázickú rovnováhu), odporúča sa preto pre ľudí trpiacich 

pálením záhy. Má význam pre alergikov, pretože zmierňuje 

uvoľňovanie histamínu. Šťava z listov aloe vera sa stará o správne 

zvlhčovanie stolice, má schopnosť obnovovať mikroflóru čriev 

a potláčať nežiaduce mikroorganizmy, odporúča sa i ako prevencia 

cestovateľských hnačiek. Aloe vera je i účinný bojovník proti 

poruchám látkovej premeny (cukrovka, dna, porucha metabolizmu 

tukov, obezita). Taktiež chráni zuby pred zubným kazom a ďasná 

proti paradentóze. Nie je vhodná pre deti do 3 rokov, tehotné 

a dojčiace ženy. Pre výraznú podporu imunity sa neodporúča pre ľudí 

s transplantovanými orgánmi.

Zelený jačmeň je výnimočná rastlina podporujúca imunitu. Obsahuje 

vysoký podiel antioxidantov, ktoré sú dôležité ako prevencia pred 

chronickými ochoreniami a rakovinou. Užívaním nápoja zo zeleného 

jačmeňa sa ovplyvňuje funkcia čriev, podporí sa ich vyprázdňovanie. 

Obsahuje zelené farbivo chlorofyl, ktoré sa podieľa na procesoch 

čistiacich pečeň. Konzumáciou mladého jačmeňa sa spomaľuje 

starnutie, pretože sa podporuje tvorba kolagénu v bunkách a ničia 

sa kyslíkové radikály vznikajúce organizme. Pri dlhodobom užívaní 

výrazne zmierňuje aj prejavy alergie.

Chlorella je jedinečná zelená sladkovodná riasa obsahujúca vysoký 

podiel bielkovín, železa, vitamínov skupiny B, vitamínu K, minerálov 

(horčík, zinok, vápnik) a antioxidantov (vitamínu C a E). Zvyšuje 

celkovú odolnosť organizmu, chráni bunky pred pôsobením voľných 

radikálov, reguluje hladinu cholesterolu a tlak krvi, čistí krv a vďaka 

tomu má pozitívny vplyv na obličky. Zbavuje telo toxínov a ťažkých 

kovov. Zvyšuje účinnosť inzulínu, preto sa odporúča pre diabetikov. 

Vďaka obsahu kysliny listovej pomáha riešiť nedostatok kyslíka 

v tkanivách. Chlorella je najbohatším prirodzeným zdrojom železa vo 

vysoko vstrebateľnej a biologicky využiteľnej forme. Obsahuje jód, 

preto nie je vhodná pre ľudí s ochoreniami štítnej žľazy. Opatrní by 

mali byť pacienti s autoimunitnými ochoreniami, po transplantácii 

orgánov a pri antikoakulačnej liečbe warfarínom. Neodporúča sa 

i tehotným a dojčiacim ženám a deťom do 18 rokov.

Mgr. Michaela Jarkovská, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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Správne zvolená detoxikačná kúra pomôže odstrániť z organizmu škodlivé látky, naštartuje 
metabolizmus, spustí očistu vnútorných orgánov, zlepší obeh krvi a dodá nášmu telu dôležité 
živiny. Najideálnejším obdobím na detoxikáciu je práve jarné obdobie, kedy väčšina z nás trpí 
fyzickou i psychickou vyčerpanosťou a očista tela pomáha organizmu rýchlejšie sa zregenerovať 
po náročnom zimnom období. 

Jarný detox z lekárne



Aloe Vera 500 ml
Aloe vera prispieva k detoxikácii 
a obsahuje množstvo dôležitých 
vitamínov.

Psyllium 200 g
Psyllium prispieva k správnej funkcii 
tráviaceho traktu a čriev.

Zelený jačmeň Natural 150 g
Má antioxidačné účinky a obsahuje 
vitamíny a minerálne látky a prispieva 
k správnej funkcii pečene a žlčníka.

Chlorella Premium Natural 750 tbl
Má antioxidačné účinky a podporuje 
prečistenie organizmu.

AlA oe Ve
Aloeoe ver
a a obsasahu
viv tamímínno

Psylliiu
Psyllium
tráviaceh

ZeZ lený
Má antio
vitamíny

nájdi silu
NA OČISTU

Exkluzívne
iba v lekárňach

a v eshope
www.drmax.sk
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Originál verzus generikum
Generické lieky alebo v skratke generiká sú lieky, ktoré po 
vypršaní patentovej ochrany môže vyrábať aj iný výrobca ako 
držiteľ pôvodného patentu. Naopak lieky, ktoré sú uvedené na 
trh ako prvé svojho druhu, sa nazývajú originálne lieky. 

Pre jednu účinnú látku v zásade existuje vždy jeden originál 
a niekedy aj niekoľko desiatok generických alternatív. Generický 
liek musí obsahovať rovnakú účinnú (liečivú) látku ako originálny 
liek, ktorá musí byť prítomná v rovnakom množstve. Okrem 
množstva musí samozrejme spĺňať aj najvyššie nároky na kvalitu 
a pôvod liečiva, aby mohol byť daný liek uvedený na trh. V čom 
sa môžu generiká odlišovať, sú pomocné látky. Ide o zložky, ktoré 

pomáhajú tvoriť liekovú formu (napr. tabletu, 
kapsulu) lieku. Z tohto dôvodu môžu lieky s rovnakou 

liečivou látkou a rovnakou silou vyrábané dvoma rôznymi 
výrobcami vyzerať úplne inak, avšak mať rovnaký účinok. Ďalšou 
podstatnou vecou, v ktorej sa originálne a generické lieky líšia, 
je ich cena. Generiká sú výrazne lacnejšie, keďže ich výrobcom 
odpadávajú obrovské náklady na vývoj nového liečiva a jeho 
klinické skúšanie.

Spýtajte sa u lekára
Od roku 2011 platí na Slovensku povinnosť predpisovať 
určité skupiny liekov prostredníctvom ich účinnej látky – ide 
o takzvanú generickú preskripciu. V praxi to znamená, že 
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V lekárni možno počuť otázky nielen ohľadom zdravia, ale aj ohľadom cien a doplatkov  
za lieky na lekársky predpis. Práve tie môžu častokrát prekvapiť. Aby sme z lekárne odchádzali 
spokojní a optimálne pri tom aj niečo ušetrili, mali by sme poznať svoje práva a možnosti 
a neváhali sa opýtať. 

Návšteva lekárne nemusí 
vyjsť draho, pýtajte sa

Generiká sú 
výrazne lacnejšie, 

keďže ich výrobcom 
odpadávajú obrovské 

náklady na vývoj 
nového liečiva a jeho 

klinické skúšanie.



lekár na recepte vypíše názov účinnej látky, 
obsah účinnej látky v jednej dávke a počet 
dávok. Lekár má možnosť odporučiť liek od 
konkrétneho výrobcu, ktorý je uvádzaný 
v zátvorkách na konci predpisu. Zákonnou 
povinnosťou lekára je informovať pacienta 
o maximálnej výške doplatku pacienta za 
navrhovaný liek. Je tiež povinný informovať 
pacienta o možnosti vybrať si náhradný liek, 
napr. s nižším doplatkom. Pacient má teda už u lekára 
možnosť poradiť sa o cenovo výhodnejšej alternatíve.

Spýtajte sa v lekárni
Úzko súvisiacim pojmom je generická substitúcia, ktorú môže 
vykonať farmaceut pri výdaji lieku v lekárni. Znamená to, že 
lekárnik môže so súhlasom pacienta vydať namiesto originálu 
generikum a opačne, prípadne zameniť jedno generikum za 
druhé. Lekárnik má, podobne ako lekár, zákonnú povinnosť 
informovať pacienta o možnosti výberu náhradného lieku 
a o výške doplatku za všetky náhradné lieky, ktoré je možné na 
základe daného predpisu vydať. 

Pacient má teda možnosť rozhodnúť sa priamo v lekárni,  
či si vyberie liek od výrobcu, ktorého navrhol lekár,  

alebo sa poradí s lekárnikom o inej, lacnejšej alternatíve. 

Lekárnik ako odborník na lieky môže navyše poskytnúť 
pacientovi doplnkové informácie, ako napr. údaj 

o veľkosti tabliet, obsahu laktózy a pod., ktoré môžu 
byť pre niektorých pacientov podstatné v procese 
rozhodovania. 

Kategorizácia liekov
Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje ceny liekov, je ich 

kategorizácia. Týka sa výšky úhrady za lieky hradené zo 
zdravotného poistenia. Určuje, či bude liek plne alebo len 
čiastočne hradený zo zdravotného poistenia a tiež aká bude 
výška úhrady zo strany poisťovne a koľko bude doplácať 
pacient. Keďže prehodnocovanie prebieha na mesačnej báze, 
môže sa stať, že liek, za ktorý ste minulý mesiac nedoplácali nič, 
bude v ďalšom mesiaci s doplatkom. V tomto prípade je tiež 
vhodné poradiť sa s lekárom alebo lekárnikom o náhradných 
možnostiach, aby ste po zmenách nemuseli platiť viac. 

Zľavy z doplatkov
Zákon v súčasnosti povoľuje lekárňam poskytovať zľavy 
z doplatku na receptové lieky do výšky 50 % z tohto doplatku. 
Poskytovanie zliav je dobrovoľné a môže byť napríklad súčasťou 
vernostného systému danej lekárne. Ide teda o ďalší spôsob, ako 
môže pacient aktívne ušetriť zopár eur.

PharmDr. Adriána Ondirová, farmaceutka z lekárne Dr.Max
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Zákon 
v súčasnosti 

povoľuje lekárňam 
poskytovať zľavy 

z doplatku na  
receptové lieky do 
výšky 50 % z tohto 

doplatku. 



Dominika, ako dlho sa venuješ tancovaniu?
Tancu sa venujem od siedmich rokov súťažne na profesionálnej 
úrovni. Tanec ma nesmierne baví a robí ma šťastnou.

Ako sa ti podarilo skĺbiť tanec a štúdium farmácie?  
Čo ťa baví viac? 
Okrem tanca som mala vzťah aj k biológii a chémii, 
z čoho sa odvíjalo aj moje rozhodnutie ísť študovať 
farmáciu. Dokonca som študovala aj tanečné 
umenie na Vysokej škole múzických umení, avšak 
živiť sa len tancom nie je jednoduché. Baví ma 
oboje a neviem teraz s istotou povedať, ktorou 
cestou sa vydám. Uvidíme, čo život prinesie, zatiaľ 
to nechávam otvorené...

Ktorá časť spoločenských tancov ti je bližšia – 
latinskoamerické alebo štandardné? Prečo?
Tancovala som vždy aj latinskoamerické aj štandardné tance. 

Každý z nich má svoje čaro, preto nemôžem povedať, že ma 
niektorý baví viac, som verná obom.

Topánky, krásne šaty, cestovanie, súťaže...  
Je tanec nákladné hobby?

Pokiaľ tancujete súťažne, tak si to vyžaduje veľa tréningov 
ako každý jeden šport. Ak sa tomu človek venuje 

naplno, tak je to veľmi nákladné hobby. Okrem 
tanečných hodín, ktoré som prevažne absolvovala 
v zahraničí, boli náročné na financie samozrejme 
aj tanečné šaty, topánky a cestovanie na 
medzinárodné súťaže, medzi ktoré patrili aj 

Majstrovstvá sveta a Európy.

Tancu si sa venovala aj súťažne – aké úspechy  
sa ti podarili?
Som niekoľkonásobná majsterka Slovenskej republiky (6x). 
Reprezentovala som každoročne Slovensko na Majstrovstvách 
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Na prvý pohľad sa môže zdať, že spoločenské 
tance a farmácia majú spoločné len 
málo. Opak je však pravdou. Budúca 
farmaceutka Dominika Chrapeková, ktorá 
momentálne praxuje v lekárňach Dr.Max, 
sa okrem farmácie venuje aj nádhernému 
a vznešenému hobby – spoločenským 
tancom. Ak vám jej tvár bude povedomá, 
nemýlite sa – súťažila v známej tanečnej šou 
Let´s Dance, v ktorej napokon zvíťazila aj  
so svojím tanečným partnerom, hercom 
Vladom Kobielskym.

Tanec ju robí 
šťastnou, 
zvíťazila 
v Let´s Dance

Okrem tanca 
som mala vzťah aj 
k biológii a chémii, 
z čoho sa odvíjalo 

aj moje rozhodnutie 
ísť študovať 

farmáciu. 
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sveta a Európy, na ktorých sa nám s mojim tanečným partnerom 
podarilo vždy umiestniť do prvej dvadsiatky svetového rebríčka.

Dnes tanec učíš aj iných ľudí. Čo ak je niekto úplné „poleno“ – 
má šancu? 
Momentálne už nesúťažím, ale odovzdávam moje skúsenosti 
iným a tanec vyučujem. Myslím, že tanec sa spája v prvom 
rade s radosťou a ak aj je niekto tzv. tanečné drevo, 
ale tancuje rád, tak je to to najlepšie, čo môže byť. 
Ak vidím na mojich tanečných hodinách, že to ľudí 
baví a užívajú si to, vždy to veľmi poteší aj mňa. 

Máš nejaký tip, ako sa naučiť dobre tancovať?  
Čo je pri učení sa tancovať dôležité?
Neviem, či mám presný tip ako sa naučiť tancovať. 
Záleží na tom, akou formou sa mu ľudia chcú venovať, či 
profesionálne alebo ako hobby. Spomínala som vyššie, že by mal 
v prvom rade ľudí baviť a robiť im radosť. Pokiaľ je prítomný aj 
tanečný talent, tak je to samozrejme oveľa jednoduchšie .

Aké to bolo súťažiť v tanečnej šou Let´s Dance?
Táto tanečná šou bola pre mňa neopísateľne skvelou skúsenosťou. 
Bola to nádherná štvormesačná cesta, na ktorú určite nezabudnem. 
Som šťastná, že som mala možnosť si to vyskúšať. Spoznala som 
hlavne úžasných ľudí, s ktorými spolupracovať bolo perfektné.

Tvoj tanečný partner bol herec Vladimír Kobielsky,  
aký bol tanečník?
Môj tanečný partner Vladko Kobielsky bol veľmi šikovný a snaživý. 
Nebol vôbec žiadne tanečné drevo, práve naopak. Tanec ho 
naozaj bavil a robil to hlavne s radosťou, čo bolo super. 

Dostali ste sa spolu napokon až do finále,  
kde ste zvíťazili. Bolo to náročné?  

Aká tam bola atmosféra?
To, že sa nám šou podarí vyhrať, by ma na 
začiatku ani len nenapadlo. Je to skvelý pocit 
a máme z toho obrovskú radosť. Určite to bolo 

aj náročné, hlavne z časového hľadiska, keďže 
nebol priestor venovať sa naplno len tanečnej šou 

a tréningom. Porota bola neoddeliteľnou súčasťou, 
bez ktorej by to nebolo ono. Každý mal svoju rolu, ktorú 

zvládol výborne. Publikum bolo vždy úžasné. Počas tanca 
nám dodávalo obrovskú energiu, preto sa nám vždy perfektne 
tancovalo. Atmosféra v Inchebe bola neopísateľná. Dopriala by 
som to zažiť každému. Nervózni sme boli najviac pred úplne 
prvým tancom, pretože sme prvé kolo tancovali ako prvý pár 
a nevedeli sme do čoho ideme. Postupne sa nervozita vytrácala, 
ale vždy najväčšia bola pár minút pred tancom.

Zdenka Krížová

To, že sa nám 
šou podarí vyhrať, by 

ma na začiatku ani 
len nenapadlo. Je to 
 skvelý pocit a máme 

z toho obrovskú 
radosť.



Určite ste počuli o pacientoch, ktorí opakovane navštevujú lekára 
bez toho, aby po vyšetreniach dospeli ku konkrétnej diagnóze. 
Áno, poviete si, klasickí hypochondri. Konzumujú množstvo liekov, 
ktoré bolesť či nevoľnosť utlmia. Po nejakom čase sa však problém 
ozve znovu. Napadlo by vás, že títo ľudia môžu mať komplikácie 
v práci, starosti s chorým dieťaťom alebo že ich podvádza partner? 
Čo ak ich naozaj niečo veľmi trápi, a preto aj fyzicky bolí? 

Neprehliadajte signály tela
To, že psychika zohráva v našich životoch významnú úlohu, nie je 
žiadnou novinkou. Aj napriek tomu jej vplyvu venujeme pomerne 
málo pozornosti. Väčšinou sa snažíme myslieť pozitívne, až keď 
sme v ťažkej situácii alebo nebodaj chorí. Prečo však nechať zájsť 
problém až do takéhoto extrému? Je kľúčové venovať pozornosť 
signálom vysielaným vo forme rôznych fyzických príznakov. 
Práve cez ne sa naša psychika snaží upozorniť na to, že s telom 

nie je čosi v poriadku a narúša sa jeho rovnováha, hovoríme o tzv. 
somatizácii. Spočiatku sa môže jednať o nepatrné náznaky ako 
krátkodobá bolesť hlavy, únava, problémy so spánkom, ktoré po 
čase odoznejú. Niektoré z nich sa však pri dlhodobom vystavovaní 
záťaži zafixujú, znásobia sa a neskôr môžu vyústiť do rôznych 
ochorení. 

Nie každý príznak však musí nutne znamenať, že nás niečo 
trápi alebo ťaží. To, či ochorieme, je vždy individuálne 
a závisí od odolnosti daného organizmu voči vonkajším 
vplyvom, genetických predispozícií, osobnostnej typológie 
a v neposlednom rade od celkového životného štýlu. Už len pri 
bežnej chrípke je naše telo unavené v dôsledku vírusu. Rovnako 
tak sa unavuje aj naša psychika. Keď nás napríklad ochorenie 
obmedzuje, sme smutní, podráždení, agresívnejší, precitlivení. 
Ďalší z dôkazov, že naše telo a duša sú prepojené.
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Stalo sa vám niekedy pred ťažkou skúškou či dôležitým rozhodnutím, že sa vaše srdce 
rozbúšilo a cítili ste zrýchlený tep naprieč celým telom? Pociťovali ste napätie v žalúdku 
a nechutilo vám jesť, keď ste sa pohádali s kolegom či partnerom? Bolela vás hlava,  
keď ste v práci trávili dlhé hodiny? Mnohé telesné príznaky predstavujú bežnú reakciu 
organizmu na stres či záťaž alebo prežívanie negatívnej emócie. Poukazujú však tiež na to,  
že telo a myseľ sú spolu významne prepojené. 

PSYCHOSOMATIKA
Keď je telo odrazom 
duše a naopak

 Pokiaľ 
neporozumieme 

samým sebe a svojim 
pocitom a neprijmeme 

samých seba, príznaky či 
ochorenie nám samé 

nevymiznú.
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PSYCHOSOMATIKA 
PSYCHÉ=DUŠA | SOMA=TELO

Názor, že duša a telo sa navzájom ovplyvňujú, zastávali už 
starovekí Gréci a rôzni významní filozofovia vo svojich dielach. 
A predsa medicína odmietala po dlhé roky uznať vplyv 
psychiky na rôzne ochorenia. Až začiatkom 20. storočia sa 
začal psychosomatike pripisovať väčší význam aj v klasickej 
medicíne. V roku 2013 bola psychosomatika oficiálne uznaná ako 
samostatný špecializačný študijný odbor, ktorý sa zaoberá aj tzv. 
somatoformnými poruchami. Ich príčinami sú práve psychologické 
faktory ako napríklad opakujúce sa konflikty, traumy, nevyriešené 
vzťahy, potlačené emócie a podobne. Psychosomatická medicína 
vidí príčiny ochorení najmä v emocionálnom prežívaní človeka. Na 
chorobu sa však pozerá komplexne ako na celok, ktorý vychádza 
z bio-psycho-sociálneho prostredia daného človeka. 

NAJČASTEJŠIE SPÚŠŤAČE 
PSYCHOSOMATICKÝCH OCHORENÍ:
1.  Dlhodobo pôsobiaci stres ako napríklad reakcia na stratu 

partnera, rozvod, odchod do dôchodku, prepracovanosť, 
nedocenenie v pracovnej oblasti a pod.

2.  Akútny a intenzívny stres a následná reakcia ako napríklad 
infarkt pri afekte, gastritída pri nahnevaní sa a pod.

3.  Potláčanie negatívnych emócií či ich prežívanie bez 
možnosti vyventilovania.

4.  Nedostatok istoty a bezpečia, neistá budúcnosť, 
nedostatočná sebaláska, neschopnosť prijať seba  
samého a pod.

NAJČASTEJŠIE PSYCHOSOMATICKÉ 
PRÍZNAKY A OCHORENIA:
–  gastritída a žalúdočné vredy

–  tachykardia, hypertenzia, infarkt myokardu

–  diabetes mellitus

–  ekzémy, psoriáza, bradavice

–  menštruačné bolesti, impotencia, enuréza

–  migrény, svalové zášklby, vystreľovanie bolesti do chrbtice 
a končatín

Keď nám niekto „leží v žalúdku“ alebo „srdce 
puká od žiaľu“ 
Psychicky môže byť podmienená akákoľvek telesná funkcia 
alebo orgán, no predsa medzi niektorými negatívnymi emóciami 
a konkrétnymi príznakmi nachádzame spojitosti častejšie. 
Niektorým orgánom je dokonca pripisovaná určitá symbolika, 
ktorá nie je len výplodom fantázie, ale je potvrdená na základe 
kazuistík pacientov.

Kedy si vystačíme sami a kedy vyhľadať pomoc
V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že nie sme psychicky 
chorí a nebáť sa hospitalizácie alebo iných liečebných ústavov. 
Pri ľahších formách alebo miernych príznakoch si dokážeme 
častokrát pomôcť aj sami – potrebné je nájsť rovnováhu 
prostredníctvom dostatočnej duševnej hygieny. Naša psychika 
reaguje zdravo a predvídavo. Upozorňuje nás, že sa s našim telom 
niečo deje a varuje nás, že je potrebné niečo zmeniť v prežívaní. 
Upraviť tak môžeme celkový životný štýl, venovať sa viac rodine, 
športovať, relaxovať, meditovať, otvorene komunikovať, nebáť sa 
povedať svoj názor a pod. Pokiaľ neporozumenie samým sebe, 
svojim pocitom a neprijmeme samých seba, príznaky či ochorenie 
nám samé nevymiznú. 

Pri miernych príznakoch je vhodné navštíviť psychológa. Ten nás 
správne nasmeruje, zvolí otázky, ktoré nám pomôžu zamyslieť 
sa nad sebou a nad tým, aký problém nám spôsobuje ťažkosti. 
Taktiež často používa v rámci terapie jednoduché relaxačné 
cvičenia na odstránenie napätia, rôzne druhy imaginácií, 
hypnoterapiu či terapeutický rozhovor a ak si to stav pacienta 
vyžaduje, aj klasickú psychoterapiu. Tá môže byť doplnená aj 
o farmakoterapiu či fyzioterapiu, opäť podľa individuálnych 
potrieb či problémov pacienta. Terapia by však nemala skončiť 
ihneď po prvotnej úľave. Mala by trvať aspoň tri až šesť mesiacov, 
nakoľko rôzne príznaky sa môžu objaviť aj niekoľko mesiacov po 
odstránení či pochopení psychickej nevyrovnanosti. Niekedy nám 
skutočne môže pomôcť iba to, ak o svojich problémoch hovoríme, 
pomenujeme ich a pochopíme.

Barbara Castagnola, psychológ

• Časté problémy s chrbticou mávajú väčšinou pacienti, ktorých 
niekto blízky zradil, či doslova stratili oporu vo svojom živote. 

• Pri neusporiadaných medziľudských vzťahoch sa oslabujú 
a hlásia obličky, žlčník trápi pacientov, ktorí nie sú spokojní 
s vlastnými životmi či nie sú schopní prijať samých seba. 

• Za centrum smútku býva považovaný pankreas. 
• Žalúdok či hrubé črevo bývajú často ovládané strachom. 
• Psoriáza a rôzne druhy ekzémov trápia pacientov, ktorí zažívajú 

časté odmietanie či neakceptáciu zo strany druhých. 
• Ak niekoho či niečo vo svojom živote nechceme naopak prijať 

my, môžu nás potrápiť problémy s ušami. 
• Bolesti hrdla, či problémy s hltanom sa môžu dostaviť ak 

nedokážeme argumentovať, adekvátne verbálne reagovať na 
neoprávnenú kritiku.

• Kolísanie emócií, výbuchy zlosti či hnevu zasa ovplyvňujú 
správnu funkciu štítnej žľazy. 

• Najtypickejším príkladom prepojenia orgánu s psychikou 
predstavuje naše srdce, kde dokonca až 95 % hypertenzií vzniká 
na psychickej báze. Časté bývajú v tomto prípade u pacientov 
tiež rôzne formy arytmie ako napríklad tachykardia (veľmi 
zrýchlený pulz srdca). Ak nie sú správne diagnostikované 
a liečené, môžu srdce postupne oslabovať tak, že skutočne začne 
vypovedávať.
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Veľká noc je exkluzívnou príležitosťou na to, aby do vášho domu opäť zavítali nové farby, jarné 
motívy a kúsok prírody. Nechajte vašich najmenších, aby sa zabávali pri výrobe veselých vajíčok 
či živých priesadkových dekorácií. Ani sa nenazdáte a jar nezavíta len do vášho domu, ale aj do 
vášho srdca. Poďme spoločne na to!

Dovoľte fantázii 
vyzdobiť vašu Veľkú noc

Ako na to?
Vajcia rozbijeme vo vrchnej časti tak, aby z nich vznikli malé nádobky, vyprázdnime obsah, 
umyjeme a osušíme. Do každého vajíčka položíme vatovú guľku, zalejeme vodou. Pridáme 
semienka a ešte trochu vody. Vajíčka uložíme na slnečné miesto a poskytujeme im 
dostatok vlahy. Sledujeme klíčenie. Po 8 až 9 dňoch by mali zo semienok vyrásť trsy trávy, 
fazuľky či žeruchy. Vajcia presunieme do osobitných stojanov, fixkou na ne nakreslíme 
veselé tváričky a zeleň upravíme za použitia nožníc či farebných stužiek podľa fantázie.

Veľkonoční zelení smejkovia

Vajíčka uložíme na slnečné miesto 
a poskytujeme im dostatok vlahy.

Čo potrebujeme?
hnedé vajcia, vata, lepidlo, 

nožnice, centrofixka, semienka  
(tráva, fazuľky, žerucha atď.),  

farebné stuhy
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Ako na to?
Na plastové vajce nanášame malé 
množstvo lepidla pomocou lepiacej 
pištole a následne postupne prilepujeme 
dookola vajíčka špagát. Týmto spôsobom 
oblepíme celé vajce. Prebytočné lepidlo 
po zaschnutí jemne zoškrabeme. 
Prostredné časti vajec potom potiahneme 
farebnou ozdobnou stuhou a pripevníme 
lepidlom. Môžeme znova zaviazať 
špagátom na mašľu, prilepiť gombičky či 
kombinovať viac stúh dohromady. Fantázii 
sa tu medze nekladú. 

Ako na to?
Vetvičky nastriháme a po jednej poukladáme do vázy či 
väčšej nádoby. Uistíme sa, že držia pevne a potom niektoré 
z nich povytiahneme, aby neboli všetky ich konce v jednej 
výške. Pripravíme si vyfúknuté vajíčka so stužkou ozdobené 
podľa vlastného vkusu a fantázie. Opatrne ich privesíme 
na vetvičky tak, aby bola výzdoba pravidelná. Vetvičky aj 
nádobu môžeme ešte dozdobiť okrasnými stuhami. 

Veľkonoční zelení smejkovia

Vetvičky aj nádobu 
môžeme ešte dozdobiť 

okrasnými stuhami.

Vintage motúzikové vajíčka

Veľkonočný stromček

Čo potrebujeme?
plastové vajcia, špagát,  

lepiaca pištoľ, ozdobná mašľa, 
farebné gombičky

Čo potrebujeme?
vetvičky dlhé asi 1 až 1 a ½ metra,  

veľká váza či hlbší črepník,  
vyzdobené veľkonočné vajíčka na šnúrke

Môžeme 
prilepiť 

gombičky či 
kombinovať 

viac stúh 
dohromady. 
Fantázii sa 
tu medze 
nekladú. 



PEČIEME 
ZHRUBA  

8 AŽ 12 MINÚT,  
V ZÁVISLOSTI NA 
HRÚBKE KOTLIET.

Zdravé menu  
na veľkonočný stôl
Telá mnohých z nás sa po vianočných sviatkoch ešte ani nestihli spamätať a už prichádza 
ďalšie hodovanie – Veľká noc. Tento rok sa jej však nemusíte obávať! Vybočte zo svojho 
stereotypu a odpustite si údenú šunku či čokoládového baránka. Pripravili sme pre vás 
vitamínmi napumpované veľkonočné menu, ktorému nielenže neodolá žiadny kupač, ale 
naviac vás ani nebude stáť hodiny v posilovni navyše. Dominuje v ňom zeleň a nová jarná 
energia. Tak teda dobrú zdravú chuť!

Jahňacina na 
hráškovom pyré 
Čo potrebujeme:
• 8 jahňacích kotliet
• 4 lyžičky panenského olivového oleja
• 3 strúčiky cesnaku
• 2 hrnčeky mrazeného hrášku
• hrnček vody
• lyžica nasekanej mäty
• soľ a korenie

Príprava:
Rúru si predhrejeme na 190°C. Na veľkej 
panvici ohrejeme dve lyžice oleja, prisypeme 
cesnak a restujeme asi minútu. Potom 
pridáme hrášok, vodu a soľ. Zmes privedieme 
k varu, následne zmiernime teplotu, 
prikryjeme pokrievkou a približne päť minút 
povaríme. Potom odstavíme z ohňa. Jahňacie 
kotlety z oboch strán osolíme a okoreníme. 
Použijeme panvicu vhodnú aj na pečenie 
do rúry a na zvyšných dvoch lyžiciach oleja 
na nej opečieme kotlety z jednej strany tak, 
aby nabrali hnedastý odtieň (minútu a pol 
až dve minúty). Obrátime ich a panvicu 
prenesieme do rúry. Pečieme zhruba 8 až 12 
minút, v závislosti na hrúbke kotliet. Medzitým 
pridáme k hráškovej zmesi mätu a mixujeme, 
za pozvoľného pridávania vody po lyžičkách, 
do kašovitej textúry. Jahňacie servírujeme 
s hráškovým pyré a bulgurom. 
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 HLADKÝ 
KRÉM NÁSLEDNE 

VTLAČÍME DO 
PRÁZDNYCH 

BIELKOV
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Zdravé plnené 
vajcia 
s avokádom 
Čo potrebujeme:
• 4 natvrdo uvarené vajcia
• 2 lyžičky citrónovej šťavy
• veľké avokádo
• lyžička koriandru
• polníček
• soľ a korenie

Príprava:
Vajcia prekrojíme pozdĺžne na polovice 
a z bielkov vyberieme žĺtky. Umiestnime 
ich do misky, kam pridáme avokádo, 
citrónovú šťavu, koriander, soľ a korenie. 
Ingrediencie spolu vymiešavame 
až kým nevznikne hladký krém. Ten 
následne vtlačíme do prázdnych bielkov 
a dozdobíme lístkami polníčka. 

Jarná detoxikačná 
polievka 
Čo potrebujeme:
• 2 hrnčeky brokolicových hlávok
• 2 nasekané steblá zeleru
• 2 strúčiky cesnaku
• 2 hrnčeky vody
• šťava z polovice citróna
• nasekaná mrkva
• nasekaná cibuľa
• hrnček mixu listových šalátov  

(kel, špenát atď.)
• lyžička kokosového oleja
• lyžička chia semienok
• mix nasekaných orechov (na ozdobu)

Príprava:
V hrnci rozohrejeme kokosový olej, pridáme 
cibuľku, cesnak, mrkvu, zeler a brokolicu. 
Na nízkej teplote orestujeme približne päť 
minút za častého miešania. Potom pridáme 
vodu, privedieme k varu a po znížení teploty 
dusíme asi sedem minút alebo kým zelenina 
nezmäkne. Pozor však aby nebola rozvarená. 
Do zmesi pridáme mix listových šalátov, dobre 
premiešame a odstavíme z ohňa. Pridáme 
chia semienka, citrónovú štavu a rozmixujeme 
ponorným mixérom na jemný krém. 
Servírujeme posypané semienkami a orieškami. 

SERVÍRUJEME 
POSYPANÉ 

SEMIENKAMI  
A ORIEŠKAMI. 



Oddychovka
V rámci Oddychovky sme pre vás pripravili obľúbenú krížovku. Za správnu odpoveď máte možnosť získať: Panasonic LUMIX DMC-FT30.  
Riešenie zašlite e-mailom na: info@knm.cz alebo na adresu: KNM Agency s.r.o., Krnovská 63, 746 01 Opava, Česká republika. Úspešnej 
riešiteľke krížovky z minulého čísla Ľudmile Baranovej z Prešova srdečne blahoželáme a posielame kompaktný fotoaparát KODAK FZ53. 
Riešenie krížovky bolo: Zdravie je náš najväčší poklad.

Panasonic LUMIX DMC-FT30 
Malý a pevný kompakt odolný 
proti prachu, vodotesný do  
8 m/26ft, mrazuvzdorný do  
-10 °C a odolá pádu z 1,5 m/5ft. 
Prístroj ponúka vynikajúcu 
obrazovú kvalitu a poskytuje 
bohatú ponuku fotografických 
funkcií a režimov. 
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Pre viac tipov, rád a súťaží sledujte lekárne Dr.Max aj na Facebooku  
na www.facebook.com/drmaxlekaren

Dr.Max je hrdý partner 
ČSOB Bratislava Marathonu 2018 
a starostlivý fanúšik každého 
vášho behu.

Lekáreň

Ste v dobrých rukách

Kompletná 
výbava
pre zdravý 
štart



Dr.Max je hrdý partner 
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a starostlivý fanúšik každého 
vášho behu.

Lekáreň

Ste v dobrých rukách

Kompletná 
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pre zdravý 
štart



Wobenzym je tradičným liekom z prírodných zdrojov k vnútornému užitiu. Starostli-
vo čítajte 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 723 175

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

Je na čase podporiť

imunitu

Liek Wobenzym®

posilňuje oslabenú imunitu
znižuje chorobnosť

Podporná liečba pri chrípke a angíne
Obvykle je dobré posilňovať oslabenú imunitu, keď je náš obranný systém ohrozený najviac, a to v období zvýšeného výskytu 
chrípok a prechladnutia. Ak už niekoho chrípky, virózy alebo angíny sužujú, je najlepšie začať užívať Wobenzym ihneď, pretože po-
máha rýchlejšie a lepšie zvládnuť ochorenie. Je vhodné ho užívať aj v období rekonvalescencie, pretože bráni prípadnému návratu 
choroby a urýchľuje regeneráciu.

Pomáha 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 ľudia za rok kúpia takmer 100 000 balení tohto lieku, mnohí z nich opakovane.
Potvrdzuje to, že sú s ním spokojní, a že pomáha.  

Inzercia


