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Z Vašich listov
Pripravujeme pre Vás novú sekciu.

Napíšte nám list do redakcie.
Napíšte, čo sa Vám v Maxime páči alebo čo Vám naopak chýba. Máte nejaký nápad, niečo čo by Vás zaujímalo a chceli by ste, 
aby sme o tom napísali? 

Napíšte nám a my sa to pokúsime zapracovať do niektorého z ďalších čísel.

Tešíme sa na vaše listy, tie najlepšie z nich budú odmenené malým darčekom!

Listy zasielajte na email: redakciamaximum@drmax.sk
 
Alebo na adresu: Redakcia Maximum, MIRAKL, a.s. Digital Park II/D Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
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Na
„slnečný vitamín“

sú bohaté ryby- losos,
treščia pečeň

a vaječné žĺtko. 

Vitamíny v potravinách
Vitamíny organizmus pre svoju existenciu nevyhnutne potrebuje,
ale niektoré si nedokáže tvoriť sám a preto ich získava z potravy.
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Vitamín B12
je potrebný pre

správnu krvotvorbu
a funkciu nervového

systému.
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Osteoartróza je jedna z najčastejších chorôb kĺbovej sústavy ako u nás, 
tak aj vo svete. Postihnutých je až 15% obyvateľstva, pričom u žien sa 
prejavujú problémy častejšie ako u mužov. Vyskytuje sa najčastejšie 
v strednom a vyššom veku a jej výskyt sa vekom zvyšuje. V populácii nad 
65 rokov sa osteoartróza diagnostikuje až u 50% osôb, nad 75 rokov je až 
u 80% vyšetrených. U starších ľudí je hlavnou príčinou bolestí kĺbov.

Bolesť kĺbov - Osteoartróza

Osteoartróza
je nezápalové

ochorenie kĺbov
a chrbtice, ktoré však

môže vyvolať
druhotný zápal

v mieste
vzniku.
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Cvičením sa
posilňuje svalstvo

okolo postihnutého
kĺbu.
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INZERCIA

Cemio KAMZÍK®  je vyrobený vo Švajčiarsku.

Cemio KAMZÍK   ako jediný v SR obsahuje  kombináciu 
natívneho kolagénu NC I , natívneho kolagénu NC II  
a vitamínu C, ktorý napomáha k správnej tvorbe 
kolagénu v kĺboch, väzoch, šľachách aj chrupavkách.

®®

®

16⁶⁰

H
rajte s Kamzíkom a užite si jed inečnú atmosféru leta

Kúra na 2 mesiace

Pre zdravie
svojich kĺbov sa

pravidelne venujte
vhodným fyzickým

aktivitám
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Väčšina ľudí už pravdepodobne počula o problematike vysokého krvného 
tlaku. Všetci asi vedia, že ak je tlak moc vysoký, nie je to dobré. Niektorí 
dokonca ovládajú, aký by mal byť ideálny krvný tlak. Áno, to je to číslo, 
ktoré ste možno videli napríklad v čakárni u lekára -  120/80.  Ale viete, 
aké hodnoty máte vy? A viete, prečo je vôbec nutné meranie krvného 
tlaku?  

Srdce - vysoký krvný tlak
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Jar je tu!
Matka Zem sa prebúdza, zubaté lúče slnka odkrývajú snehobielu 
prikrývku, aby mohli vykuknúť nesmelé hlávky prvých snežienok, 
za oknami počuť štebotavý spev vtákov, vzduchom sa mieša vôňa vlhkej 
zeme, čerstvo rozkvitnutých stromov a znovuzrodenia. Príroda sa 
prebúdza a pripravuje na nový život po niekoľkomesačnom oddychu. 
A čo my? Ako sa po zime naštartujeme na jar, aby sme neboli ako mechom 
udretí?
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Infekcie močových ciest
Infekcie močových ciest patria k najčastejším ochoreniam, ktoré sú 
vyvolané baktériami. Častejšie sa vyskytujú iba infekcie dýchacích ciest.  
Za zmienku stojí aj fakt, že až 15% všetkých antibiotík sa spotrebuje 
na ich liečbu. 
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Jarný nedeľný obed plný 
vitamínov
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To, že by sme sa mali stravovať zdravo sme už počuli mnohokrát. Niekto si 
môže myslieť, že zdravé sa určite nerovná dobré a preto sa ťažko vzdáva 
fast-foodu a polotovarov plných umelých chutí. Ak medzi nich patríte, 
presvedčte sa sami, že to tak nie je a vyskúšajte tieto skvelé recepty. 
Veríme, že aj prostredníctvom takéhoto chutného obedu začnete objavovať 
tajomstvá zdravej výživy a okrem odľahčenia vášho tela aj príjemne 
pošteklíte chuťové poháriky.

Tip:
Chuť celej polievky

môžete vylepšiť ešte vlastnými
zelerovými rezancami, ktoré

jednoducho pripravíte z najemno
nakrájaného zeleru osoleného
a dozlata opečeného na masle.

Pre špecifickú chuť zeleru
odporúčame malé

množstvo.



INZERCIA
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Karolina Vachová



10 rád ako pomôcť záhrade
Záhrada je nielen náš koníček, ale patrí 
k tvári rodinného domu. Okrem jarného 
upratovania je potrebné oživiť trávnik 
a postarať sa o rastliny, stromy a kvety, 
ktoré zdobia našu záhradu.
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INZERCIA
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Návštevou lekárne môže každý
z nás zachrániť detský život

Drobné na podporu dobrej veci zvykneme darovať v rôznych 
situáciách bežného života. Zdá sa nám to samozrejmé 
v reštauráciách alebo pri nákupoch v elektronických obchodo-
ch. Partnerstvo organizácie Magna Deti v núdzi a siete 
lekární Dr.Max vytvára priestor na pomoc aj počas bežnej 
návštevy lekárne. Vďaka projektu Magna Drobné môže 
každý z nás zaokrúhlením nákupnej sumy, prispieť pár cen-
tami k záchrane detských životov.
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KOMPLEXNÉ A VYVÁŽENÉ ZLOŽENIE Vý
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ľahké štandard

Správne riešenie 
sudoku a krížovky 
zašlite e-mailom na: 
info@knm.cz
alebo na adresu:
KNM Agency s. r. o., 
Krnovská 63
746 01
Česká Republika

Hráte o pastilky 
Isla ginger 
s medom 30 pst. 
a výživový 
doplnok 
MAGNESIUM 
B-KOMPLEX 
60 tbl.
 
Traja úspešní 
riešitelia sudoku 
vyhrávajú 5x 
pastilky Isla ginger 
s medom 30 pst.
 
Traja úspešní 
riešitelia křížovky 
vyhrávajú 2x 
výživový doplnok 
MAGNESIUM 
B-KOMPLEX 60 tbl.

Prvá pomoc pri zachrípnutí a pálení - škriabaní v hrdle

Isla pastilky sú účinné v rizikových ročných obdobiach (vykurovanej miestnosti), pri častom namáhaní či preventívnej ochrane 
hlasiviek. Prinášajú okamžitú úľavu. Obsahujú výťažok z islandského lišajníka, ktorý vytvára ochranný film na sliznici úst a nosohltana 
(posilnenie obranyschopnosti sliznice).
Sú vhodné pre deti od 3 rokov, dospelých, tehotné a dojčiace ženy i diabetikov*.
* Zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu. V prípade nežiaducich účinkov sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Zakúpite v lekárniach v 4 príchutiach: Isla-Moos, Isla-Mint, Isla-Cassis, Isla-Ginger.

Pomáhajú aj profesionálom v Hudobnom divadle Karlín. www.mdx.cz






